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 الطب األسالمي

ي ان دراسة الطب األسالمي تدعونا الى احياء ادابه وآداب ممارسة هذه المهنة األنسانية لترشد األطباء ف

.الجيل الحاظر والقادم نحو الرعاية الصحية الصحيحة  

( حين اشرق نور األسالم ووضع دستورا يستمد فحواه من آيات القرآن الكريمة واحاديث الرسول )ص

ة أن اشكر هلل الكريم ذكر لقمان الحكيم ) بسم هللا الرحمن الرحيم ولقد اتينا لقمان الحكم فالقرآن الشريفة.

.(العظيمصدق هللا       

 عييه ومنها التطبيب قبل سائر ضروب الحكمة فجعل األسالم هذه الصناعة نعمة يشكرها من أسبغها هللا

دق هللا ص (وكيوا واشربوا وال تسرفوا)رحمن الرحيم واتخذها مهنة معترفا بها. وقوله تعالى بسم هللا ال

.العظيم   

والكيفية فمن  أرشد هللا عباده الى مايقيم البدن من طعام وشراب وان يكون بقدر ماينتفع به البدن في الكمية

جاوز ذلك كان أسرافا وكالهما مانع من الصحة جالب ليمرض وحدد القرآن الكريم واجبات األنسان 

تجاه ربه ونفسه ومجتمعه وأمته. ومسؤلياته أ  

سعد بن  قضى األسالم عيى الكهنة وأبطل المداوات بالسحر والشعوذة ونصح بأستشارة األطباء فيما مرض

فع آخرون ابي وقاص في حجة الوداع عاده النبي وقال له ألرجو ان يشفيك هللا حتى يضرب بك قوما وينت

 فقال ليحارث بن كيده عالج سعدا.

يش عنه فأن لكل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب وحث عيى طيب ذلك الدواء والتفت (ص)في قوله و

ه من جديد المريض اذا استشرعت نفسه ان لداءه دواء يزييه تعيق قيبه بروح الرجاء وقاوم اليأس وانفتح ل

ي يظهر فيها البيد الت باب األمل ونصح النبي اتباعه بعدم زيارة البيدان التي فيها وباء الطاعون وعدم ترك

وا المرض عند وجودهم هناك وخروجهم منها بحديث شريف اذا نزل الطاعون بأرض وانتم داخيه فالتخرج

منها وان كنتم خارجها فال تدخيوها،وقوله ص فر من المجذوم كما تفر من األسد وهي قاعدة مهمة من 

ه ل النبي ص مامأل آدمي وعاء شرا من بطنقواعد الصحة العامة في عيم األوبئة. اما في عيم الوقاية،ق

سه. ان الشريعة بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صيبه فأن كان البد فعال فثيث لطعامه وثيث لشرابه وثيث لنف

يث األسالمية اباحت تعيم الطب لما فيه من حفظ الصحة ودفع العيل واألمراض. وقد ورد في ذلك احاد
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داء اال  ا الناس تداووا فأن هللا لم ينزلريرة ان رسول هللا ص قال ايهكثيرة منها ماورد عن عطاء بن ابي ه

 وانزل له شفاء ولكل داء دواء فأذا اصاب الدواء الداء بريء بأذن هللا عز وجل.

عندما  ان الداب ممارسة الطب اهميه بالغة عند المسيمين حيث يروى ان المترجم والطبيب حنين بن اسحاق

عطايا راعاته الداب ممارسة الطب طيب منه ان يحّظر سما قاتال واعدا اياه بالهدايا والاراد الخييفة اختبار م

فد ذلك واصر فامتنع عن ذلك فخيره الخييفة بين الحياة الرغيدة والعيش المرّفه وبين السجن والموت فيم ي

ف الجالد م وبين سيعيى امتناعه فُسجن سنة كامية وجيَء به مرة اخرى امام الخييفة الذي خيره بين النعي

حقي يوم  فقال حنين ياأمير المؤمنين أنني تعيمت مافيه فائده ليناس ولم ادرس سواه ولي ربي يعطيني

ذلك ألختباره  الحساب واذا اراد الخييفة ان يأتي ماُيحاسب عييه فاليعمل. حين اذ ابتسم الخييفة وقال انه دبر

                   ولألطمأنان منه قبل ان يثق به.
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