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 خصال الطبيب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

االعضاء ط اوصاف وميزات لممتهني الطب في وصيته نذكر منها : ينبغي ان يكون متناسب القد وضع أبقر

, جيد الفهم , حسن الحديث , صحيح الرأي عند المشورة , مالكآ لنفسه عند الغضب , وال يكون بليدآ . 

وينبغي ان تكون ثيابه بيضاء نقيه لينه وال يكون في مشيه مستعجآل ألن ذالك دليل على الطيش , وال 

 متباطئآ ألن ذالك يدل على فتور النفس ..

 

وكتابه )الحاوي( يعتبر من اعظم  وعالم كيمياوي عاصر اسحق بن حنينم( طبيب 926- 844الرازي)

)متفقد المرضى( في البيمارستان )مستشفى(  االطب اختاره عضد الدوله فجعله ساعور ةالكتب في صناع

جملة هم بكل وجه يقدر عليه ومن عالجهم وفي بر يفطنا رؤفا بالمرضى ,مجتهد فالعضدي , وكان ذكيآ 

 حابه من االطباء :وصاياه ألحد اص

 صيانة النفس عن االشتغال باللهو والطرب . -1

 المواضبه على تصفح الكتب . -2

 ال يتكبر على الناس . -3

 رفيقآ بالناس كتومأ ألسرارهم . -4

 لج الفقراء كما يعالج االغنياء .يعا -5

علي  ابن جعفر  كما وضعت خصال لألطباء من من قبل الطبيب العربي ابو الحسن علي بن رضوان بن

م وعاصر الدولة الفاطمية وكان رئيس اطباء مصر وتوفي سنة 986هـ/376 ولد في الجيزة

وترك لنا مؤلفات كثيرة في الطب والصيدلة وغيرها , ومن اهم مؤلفاته " النافع في كيفية  م 1067هـ/460

 الخصال هي :تعليم صناعة الطب " 

 ان يكون تام الخلقة صحيح االعضاء . -1

 بس طيب الرائحة نظيفآ .ان يكون حسن المل -2

 ان يكون كتومآ ألسرار المرضى ال يبوح بشيئ من امراضهم . -3

 لتمسه .يان تكون رغبته في ابراء المرضى اكثر من رغبته في األجر الذي  -4

 ان يكون حريصآ على التعليم . -5

 ور النساء .ان يكون سليم القلب عفيف النظر ال يخطر بباله شيئ من ام -6

 ان ال يصف دواءآ قتاآل وال دواء يسقط األجنة . -7

 . عدوه بنية  صادقة كما يعالج صديقه يعالج -8

ان مجلس نقابة االطباء في قطرنا  وضع خالصة وصايا ابقراط والرازي وابن رضوان في اطار دقيق 

ضعآ في اله , عارفآ بفنه , متوآ في عممومختصر يحتم على الطبيب عند اختياره لمهنته ان يكون : مستقي

تلبية طلب معونته دونما تذمر ويجب ان يكون مظهره وسولكه وتصرفاتة االجتماعية في تصرفاته , سريعآ 

 متفقة وكرامة مهنته .
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