
 
 

 

 

 المحاضرة الخامسة

 العلوم العقلية عند المسلمين
 

 :الطب

اهتم العلماء المسلمين بتطوير الحضارة اإلسالمية بل والعالم اجمع وهذا عن طريق معرفة علم 

الطب وتطويره، الن الطب ظهر منذ وجد اإلنسان على ظهر األرض، لذا اهتم علماء المسلمين 

فانتهي بهم المطاف إلى تخليد متأثر وابتكارات مهمة في علم بالدراسة والتجريب والتأليف، 

الطب، ولذلك قمت بعمل بحث عن الطب، كي افتح ملف كامل عن دور علماء المسلمين في 

 الطب.

 تعريف الطب

الطب هو من اهم العلوم العقلية التي تناولها اإلنسان، ألنها دخلت في االهتمام بصحة اإلنسان 

يعتبر فرع من فروع الطبيعيات ألنه يخص عضو من أعضاء البدن  واالعتناء به، فالطب

 وأسباب تلك المرض.

 الطب قبل اإلسالم

أن بدايات الطب ظهر منذ وجد اإلنسان على ظهر األرض وهو يهتدي بالهام ربه إلى أنواع من 

التطبيب تتفق مع مستواه العقلي وتطوره اإلنساني، وكان ذلك النوع يعرف بالطب البدائي 

 انسجاما مع المستوى الحضاري لإلنسان.

 الطب بعد ظهور اإلسالم

يعد علم الطب من أوسع مجاالت العلوم الحياتية التي كان المسلمين فيها إسهامات بارزة على 

مدار عصور حضارتهم الزاهرة، وكانت تلك اإلسهامات على نحو غير مسبوق شموال وتميزا 

ضارة اإلسالمية في مجال العلوم الطبية على اكتشاف وتصحيحا للمسار، ولم يقتصر إسهام الح

األمراض المختلفة، ووصف األدوية المناسبة لعالج هذه األمراض، بل اتسع وامتد إسهام 

المسلمين في الحضارة الطبية حتى بلغ مرحلة التأسيس لمنهج تجريبي دقيق يتفوق ويسمو 

قبل اإلسالم، كالصينية والهندية  على مناهج المدارس الطبية التقليدية التي كانت سائدة

والبابلية والمصرية واليونانية والرومانية بل والمدرسة العربية قبل اإلسالم، فعلى الرغم مما 

وصلت إليه هذه الحضارات القديمة من مقدرة فائقة على اكتشاف األمراض وبعض عالجاتها، 

على مهنة الطب قد أدخلت فيها  فإن سيطرة كهنة المعابد واألديرة في هذه الحضارات القديمة

كثيًرا من الخرافات واألوهام المتعلقة باعتقاد سيطرة بعض األرواح الشريرة على جسد اإلنسان 

مما يسبب له معاناة المرض والوجع، ومن ثم فقد مزجوا بين العالج بالمفردات الطبية 

 والطالسم والتعاويذ السحرية.

 دور علماء المسلمين في الطب

يعد الطب عند المسلمين من اهم اإلنجازات العربية اإلسالمية، ذلك الن العرب المسلمين لم 

يكتفوا بما توصلوا به غيرهم وبما كان لديهم، وإنما قاموا بالدراسة والتجريب والتأليف، 



فانتهي بهم المطاف إلى تخليد متأثر وابتكارات مهمة في هذا الحقل، من بينها التخصص الذي 

تيجة كثرة عدد األطباء في البالد اإلسالمية، ولذلك سوف أقوم بتوضيح تلك التخصصات ظهر ن

 لتوضيح عبقرية العقل العربي المسلم.

 أوال: طب الطبائعيون:

يقصد الطبائعيون أي األطباء الذين يعالجون األمراض الباطنية، الذين كان يدرسون تركيب 

ا وأسبابها، وأعراضها وعالماتها واألدوية البدن ومزاج األعضاء واألمراض الحادثة فيه

النافعة فيها، وتم معرفة من خالل الملفات التي توصلنا إليها إلى إن المسلمين كانوا على دراية 

كبيرة بقروح المري واألمعاء والكبد وأمراضه التي وصفوها إكلينيكيا جيدا، وفرقوا بين الورم 

بد، وبين الورم الصلب أي السرطاني، واالستسقاء الحاد أو الدبيلة، وهو المعروف بخراج الك

الذي ميزوا بين أنواع ثالثة منه هي الزقي واللحمي والطبلي، وتميزوا أيضا بالتفريق بين 

 االستسقاء والفتق، والذي يلجا إليه اليوم للتدقيق بين الحالتين.

 ثانيا: طب الجرائحيون 

ليات الجراحية، ومن المعروف إن الجراحة يقصد بهم من األطباء الذين يقومون بإجراء العم

كانت في مبدا األمر بسيطة وتعرف عند المسلمين بصناعة اليد، ألنها من جملة أعمال 

الفصادين والحجامين، الذين كانوا يقومون بالعمليات الجراحية البسيطة كالكي والقصد والبتر، 

تشريح األعضاء والعروق  وذلك تحت إشراف المحتسب الذي كان يشترط على الفاصد معرفة

والعضل والشرايين، واإلحاطة بتركيبها وكيفيتها، وعلى الحجام الرشاقة وخفة اليد حتى ال 

 يجوع المحجوم.

 ثالثا: طب الكحالون:

يقصد بهم أطباء العيون، والذين يختصون بأمراض العين بسبب كثرتها وانتشارها في البالد 

بتشريح عيون الحيوانات التي ال تختلف عن عين الحارة كمصر والشام والعراق، فبدوا 

اإلنسان، فنجحوا في التميز بين سبع طبقات بداخلها هي الملتحمة، وهي طبقة بيضاء رقيقة 

تلتحم حول استدارة القرنية، وتلتحم بجميع جوانب العين، وعرفوا أيضا كل ما يخص العين ولم 

تصيب طبقات العين المختلفة، ونجحوا  يقفوا على المعرفة فقط، بل اكتشفوا األمراض التي

كذلك في مداوة العديد من العلل التي تعرض لرطوبتها الثالث كالرمد بأنواعه، واالنتفاخ والحكة 

 بفضل أبحاثهم المستمرة في مجال طب العيون.

 رابعا: طب المجبرون:

يقصد بهم أطباء العظام الذين كانوا يتولون عالج العظام وتجبيرها، وكان ال يحل الحد أنى 

تصدي للجبر أال بعد أن يلم بالمقالة السادسة من كتاب بولص االجانيطي، وبعدد عظام اإلنسان 

وهو مائتا عظم وثمانية وأربعون، وبصورة كل عظم منها، وشكله وقدره، حتى إذا ما انكسر 

وانخلع رده إلى موضعه على هيئته التي كان عليها، كما انهم برعوا في عالج الكسور منها 

عن طريق تسويتها أو برد العضو المخلوع إلى مكانه، وكان يشدون على العظم المكسور 

بعجائن من غبار الرحا المعجون ببياض البيض واللفائف والجبائر المستخدمة من أغصان 

ن خشب الصنوبر أو من جرائد النخيل، التي كانوا يشدون عليها القصب العريض المجوف أو م

بعصائب من األربطة، وعرفوا أيضا التدخل الجراحي لمعالجة العظام اذا كان الكسر مصحوبا 

 بجرح أو خرق في الجلد، وقد بني أطباء التجبير معرفتهم بالعظام على أساس المشاهدة.

 ملف كامل عن حياة عبقري الطب العربي

 

 ن:خامسا: طب األسنا

رغم أن طب األطفال لم يكن يمثل فرعا مستقال من فروع الطب في اإلسالم، ولم يكن له 

متخصصون تفرعوا لممارسته، إال انه قد حظي بعناية اغلب أطباء هذا العصر، بدليل ما ورد 

عن الرازي والزهراوي وابن سينا من معلومات طبية عن أمراض األسنان وطرق عالجها 

أن المؤلفات العربية اإلسالمية في الطب انهم عرفوا تسكين األم األسنان  ووقايتها، وقد الحظ
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عن طريق الكي الحراري بالمعادن المحماة بالنار، أو عن طريق استخدام الزيوت والسمن 

المغلي، كما انهم كانوا على دراية تامة بأساليب تعويض األسنان المفقودة عن طريق اتخاذ 

ا بخيوط من الذهب والفضة، وعرفوا أيضا وقاية األسنان ونظافتها بديل لها من عظم البقر وده

لوال أن اشق امتي ألمرتهم بالسواك عند كل ” عن طريق السواك، لقوله صلي هللا عليه وسلم

، أو عن طريق السنونات وهي المساحيق والمحاليل التي كانوا يستعملونها لمنع ”صالة

 لحفر أي التسوس.األسنان من التأكل، ووقايتها من تولد ا

 سادسا: طب النساء:

رغم إن الشريعة اإلسالمية قد حرمت الخلوة األجنبية والدخول عليها، ورغم إن غالية نساء 

المسلمين يخجلن إن يفحصهن األطباء من الرجال في أمراضهم الخاصة، حرص هؤالء األطباء 

كله إال أن األطباء على تعليم القوابل طرق فحص النساء ومعالجتهم، وبالرغم من ذلك 

المسلمون كانوا على دراية بالعديد من األمراض النسائية وطرق عالجها، كاحتباس الطمث 

وأسبابه واألوجاع المصاحبة له، بل وتوصلوا لمعرفة إن المرأة قد تحمل بثالث أجنة أو أربعة، 

فاس وما وعن كيفية استخراج الجنين من جوف امه بالشق الجراحي حيا أو ميتا، وعن الن

يترتب عليه من أمراض كالنزف الناتج عن تعفن الرحم واحتباس الدم، وحاولوا التعرف على 

 جنس الجنين.

 سابعا: طب األطفال:

عرف األطباء المسلمون أيضا طب األطفال والعلل التي كانت تعرض لهم وطرق عالجها، فقد 

السبعة أشهر وأصول تربيتهم،  بحثوا في علم األجنة واألمراض الناتجة عن الوراثة، ومواليد

والمرضة والشروط الواجب توافرها فيها، وأصناف الحليب، فاجمعوا على إن حليب األم هو 

أفضل أنواع الحليب للطفل، وهذا ما يؤيده الطب الحديث، وقد اهتموا أيضا باألمراض التي 

ماء في رؤوس تصيب األطفال ووسائل عالجها، كسعال والمغص واإلسهال والقيء، وتجمع ال

الصبيان وورم الحلق، وأخري من األمراض، وكانوا على دراية أيضا بأمراض العضالت 

واألعصاب أي شلل األطفال، لذلك وضح إن األطباء قد سبقوا أطباء الغرب في مجال طب 

 األطفال.

 ثامنا: الطب النفسي والعقلي:

العصبية إلى النخيل أو الصدمات كان أطباء العصر اإلسالمي يلجئون أحيانا في عالج األمراض 

المفاجئة، فقد إنشات البيمارستاتات خاصة بهم، ينسب أقدامها إلى الخليفة العباسي المنصور، 

كما أوقف عليهم أقساما خاصة في البيمارستاتات الكبرى، كان لهم فيها ضرب من العالج 

لجون أيضا باألفيون، تمثلت في تخصيص مرافق لكل مريض يأخذه باللين والرفق، وكانوا يعا

فيما كانوا أوروبا يعالجون بالعزل والتقييد بالسالسل، ألنهم ال يعرفون عالج لهم سوى الضرب 

 والتعذيب، وظلوا كذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر الميالدي.

 اهم علماء المسلمين في مجال الطب

 م(932-ه854أبو بكر الرازي )-1

 نشأة أبو بكر الرازي:

كريا الرازي الملقب بأبو بكر الرازي عاش في القرن الثالث والرابع الهجري، كان محمد بن ز

أعظم األطباء وأكثرهم ابتكارا وإنتاجا، ألنه كان يهتم بدراسة العلوم التجريبية، وعند بلوغه 

سن الثالثين اتجه إلى دراسة الكيمياء والفلسفة والطب ونبغ في علم الطب بعد أن تجاوز 

 األربعين.

 جازات أبو بكر الرازي:إن

نبغ أبو بكر الرازي في الصف األول من األطباء العرب، بل من أطباء العالم حيث امتاز بدقة 

المالحظة السريرية والتي تعني بدراسة حالة المريض وسجل له ما يقارب الثالثة والثالثين 

 مالحظة سريرية.

 لوالدة وجراحة العيون.أسس أبو بكر الرازي المعالجة في األمراض التناسلية وا



 أبو بكر الرازي أول من كتب في أمراض األطفال.

 استخدام أبو بكر الرازي الفحم الحيواني في إزالة األلوان والروائح من المواد العضوية.

 استخدم أبو بكر الرازي خيوط الجراحة.

 اكتشف أبو بكر الرازي البول السكري.

 عالج الحروق.استعمل أبو بكر الرازي الماء البارد ل

 اكتشف أبو بكر الرازي عالج مرض الطاعون.

 عرض أبو بكر الرازي أثر العامل النفسي في صحة المريض.

 وصف أبو بكر الرازي أمراض الجدري والحصبة وصف علمي.

 شرح وافي لجراحة استخراج الماء األبيض من العين.

 مؤلفات أبو بكر الرازي:

طبية حيث تحتوي على الكثير من األجزاء وكل جزء  كتاب الحاوي الذي يعد أكبر موسوعة

يهتم بمرض ومنها أمراض الرأس، أمراض العيون، وأمراض األذن واألنف واألسنان 

 وأمراض الثدي والرئة والمعدة والحمل.

 كتاب المنصوري في الطب الذي ألفه ألمير خرسان، يحتوي هذا الكتاب على عشر مقاالت.

 كتاب تقسيم العلل.

 لفصول.كتاب ا

 كتاب الحصبة والجدري.

 كتاب الفرق بين األمراض.

 كتاب مدخل إلى الطب.

 م(:1037ه/428ابن سينا )ت -2

 نشأة ابن سينا:

هو أبو علي الحسين بن عبدا هلل، ألمع اسمه بعد الرازي في تاريخ الطب العربي، وقد لقب 

 أبو الطب.لشهرته بالشيخ الرئيس، وأطلق عليه البعض لقب أمير األطباء أو 

 إنجازات ابن سينا:

 ابن سينا أول من شخص المرضى ومعالجتهم عن طريق االستدالل بالبول والبراز والنبض.

 ابن سينا أول من وصف االلتهاب السحائي.

 ابن سينا أول من فرق بين الشلل الناتج عن سبب خارجي.

 وصف ابن سينا السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم.

 نا عدة اكتشافات عن التهاب أغشية الدماغ وطرق عالجها.قدم ابن سي

 شخص ابن سينا الكثير من األمراض الجلدية واستطاع عالجها.

 ميز ابن سينا االلتهاب الرئوي عن االلتهاب السحائي الحاد.

 فرق ابن سينا بين المغص المعوي والكلوي واستطاع وصف عالج لهما.

 ير البولية وحمى النفاس والعقم.ابن سينا أول من وصف حاالت النواس

 ابن سينا هو أول من وضح إن جنس الطفل ونسبته إلى الرجل.

ابن سينا هو أول من أثبت أن الحواس الخارجية لإلنسان كالبصر والسمع والذوق مركزها 

 الدماغ وبرهن أن العوامل النفسية لها إثر عن جسد اإلنسان.

 مؤلفات ابن سينا:

ا بتأليف ما يقارب مائتين وخمسين مؤلفا بين كتاب ومقالة ورسالة، في قام أبو علي ابن سين

القانون في “كل من الطب والمنطق واألخالق والفلسفة وغيرها، ومن أشهر مؤلفات ابن سينا 

الذي يعد كتاب متكامل حيث يختص في الفلسفة والطب واألمراض واألدوية، وتم ” الطب

لغات، درس هذا الكتاب في الكثير من الجامعات في جميع ترجمة هذا الكتاب إلى العديد من ال

 أنحاء العالم.

 م(1030-ه433أبو القاسم الزهراوي )-3



 نشأة أبو القاسم:

هو خلف بن العباس، ولد في مدينة الزهراء األندلسية، وهو يعتبر رائد الطب الجراحي، مارس 

في هذا المجال، كما استمر في الزهراوي مهنة الطب في معظم حياته مما أكسبته شهرة واسعة 

 دراسة العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية فأبدع فيها.

 إنجازات أبو القاسم:

 أول من استعمل ربط الشريان لمنع النزيف بخيط حرير.

أول من أجرى عمليات صعبة كشق القصبة الهوائية واستئصال اللوز وسرطان الثدي بكل 

 نجاح.

 إليقاف النزيف.أول من استخدم العالج بالكي 

 أول من عرض طريقة استئصال الحصى من مثانة المرأة عن طريق مهبلها.

أول من وصف طريقة خياطة الجروح الداخلية التي ال تترك أثرا وذلك باستخدام أمعاء القطط، 

 وكيفية استخدام إبرتين في خيط واحد.

 اض لتسهيل الوالدة.أول من أشار إلى الحمل خارج الرحم، وشق جيب المياه أثناء المخ

 أول من اكتشف ملقط الوالدة وآلة لتوسيع الرحم ومنظارا خاصة للرحم.

 مؤلفات أبو القاسم:

 كتاب أمراض النساء.

 كتاب استحضار األدوية.

 كتاب تفسير األكيال واألوزان.

 كتاب التصريف.
 

 

 

 العلوم العقلية

 

 العلوم العقلية

 

 ي والفارسي واليونانيحركة الترجمة والنقل من التراث الهند

 

 إلي الثقافة العربية عن طريق( اليونانية  –الفارسية  –الهندية ) تسربت الثقافات األجنبية 

 

 االحتكاك المباشر بعناصر هذه الثقافات. 1

 

 .دخول سكان البالد المفتوحة في اإلسالم. 2

 

 .النقل والترجمة من الثقافات األجنبية إلى العربية

 

 لثقافات األجنبية للثقافة العربيةتسرب ا: نتائج

 

 تسرب الثقافات األجنبية للثقافة العربية ؟؟: ما نتائج

 

 .أخذ العرب من هذه الثقافات بقدر متفاوت -1

 



 .فهمها العرب واستوعبوها وأضافوا إليها -2

 

 .اجتمعت هذه الثقافات في الثقافة اإلسالمية -3

 

 .دت عن أصولهااستقلت بعد ذلك بطابعها اإلسالمي وبع -4

 

 .المراحل التي مرت بها حركة النقـل والترجمة

 

 حركة النقل والترجمة في العصر األموي

 

 حركة النقل والترجمة في العصر العباسي األول

 

 الترجمة والنقل في عصر الرشيد

 

 (هـ  218 -هـ  198عصر المأمون ) الترجمة والنقل في 

 

 حركة النقل والترجمة في العصر األموي

 

  بدأت فردية قام بها بعض األفراد علي نفقتهم الخاصة كما فعل سالم كاتب الخليفة هشام بن عبد

 .الملك الذي ترجم رسائل الفيلسوف أرسطو إلي اإلسكندر من اليونانية إلي العربية

 

  من الجهود الفردية نواة لحركة النقل والترجمة الواسعة في العصر , هذا الجهد الفردي وغيره

 .العباسي

 

 حركة النقل والترجمة في العصر العباسي األول

 

ترجمت في هذا العصر معظم كتب اليونان والهنود والفرس لم يقف العرب موقف الناقل األمين 

العرب علوم األمم المختلفة فقط بل شرحوا الغامض وصححوا  لعلوم األمم المختلفة حيث لم ينقل

 األخطاء وأضافوا وبذلك وقفوا موقف الدارس والشارح والمؤلف

 

 الترجمة والنقل في عصر الرشيد

 

 تقدم حركة الترجمة في عهد الرشيد؟ -:بم تفسر

 

 ل والترجمةكانت الرشيد ووزراؤه البرامكة ينفقون كثيرا من الوقت والمال لتشجيع النق. 

 

  كتبا كثيرة وأمر طبيبه ( انقره وعمورية ) أحضر الرشيد إلي بغداد أثناء حروبه في بالد الروم

 .يوحنا بن ماسويه بترجمتها إلي العربية

 

  أمر البرامكة المترجمين بنقل الكتب الهندية والفارسية واليونانية إلي اللغة العربية وبخاصة كتب

 .وأفالطون في الفلسفة, أرسطو  جالينوس في الطب وكتب



 

 وبذلك استخدم الناس الفكر الفلسفي اليوناني في الجدل والحوار بخاصة المعتزلة. 

 

 (هـ  218 -هـ  198عصر المأمون ) الترجمة والنقل في 

 

 وضح... لو لم يكن المأمون خليفة لكان عالما بارزا 

 

 ألنه نشأ نشأة علمية في وسط علمي 

 

 ماء في مناقشتهم في علومهم فكان واحد منهمشارك العل. 

 

 وقد مال لفكر المعتزلة العتماده علي العقل والمنطق في الحكم علي األشياء 

 

 لذلك أمر بترجمة كل كتب الفلسفة والمنطق لتدعيم هذا الفكر. 

 

 أمر بترجمة جميع الكتب في مختلف الفنون وكان يعطي المترجم وزن ما يترجمه ذهبا. 

 

 تائج اهتمام المأمون بالعلم والعلماء؟ن

 

 تدعيم الحركة العلمية ونقل جميع كتب الفلسفة والمنطق إلي اللغة العربية. 

 

 وفد العلماء والمترجمون إلي بالطة من كل مكان. 

 

 .راجت صناعة العلم واألدب والنقل والترجمة

 

 أهم العلوم العقلية

 

 العلوم الفلسفية: أوال

 

 الطب والصيدلة علوم: ثانيا  

 

 علم الفلك والرياضيات: ثالثا  

 

 علوم الكيمياء والفيزياء:رابعا  

 

 (علم الفلسفة)العلوم الفلسفية : أوال

 

 .مصادر الفلسفة اإلسالمية ومراكزها

 

  استمد العرب الكثير من علومهم الفلسفية من الثقافة اليونانية المنتشرة في بالد المشرق قبل

 اإلسالم



 

 :مراكزهاوكان من 

 

 .اإلسكندرية ظهرت فيها الفلسفة األفالطونية الحديثة -1

 

جند يسابور مدينة فارسية استقر بها عدد من فالسفة اليونان وكانت تدرس بها العلوم اليونانية  -2

 باللغة اآلرامية

 

 إقبال المسلمون على دراسة الفلسفة

 

 .األموي وأوائل العصر العباسي علم الفلسفة بدأ اإلقبال علي دراستها في أواخر العصر

 

 إقبال المسلمون على دراسة الفلسفة ؟: بم تفسر* 

 

اشتداد الجدل الديني بين المسلمين والمسيحيين دفع المسلمين الستخدام نفس سالح المسيحيين في  -1

 .الجدل وهو المنطق والمحاورة

 

م إلي حبها لذاتها ألن فيها متعة تحول حب المسلمين للفلسفة من كونها سالح للدفاع عن اإلسال -2

 .عقلية

 

 (في العصر العباسي ) أشهر الفالسفة المسلمين 

 

 .أخوان الصفا –ابن سينا  –الفارابي  –الكندي 

 

 علم الكالم

 

 من العلوم الفلسفية وهو علم يبحث في العقائد والرد على المخالفين باألدلة العقلية

 

 ما هي أسس علم الكالم ؟

 

 .صحابة بالعقائد الدينية اإلسالمية وصحتهاايمان أ -1

 

 .التحاور مع الخصوم بالجدل والمنطق -2

 

 ما هو الفرق بين الفيلسوف وعالم الكالم ؟

 

 ..................مثل الفرق بين القاضي والمحامى

 

 .مثل القاضي يحكم في قضية يبحثها ليصدر حكمة فيها -:الفيلسوف -1

 

 .محامى الذي يدافع عن قضية يؤمن في صحتها فيتولى الدفاع عنهامثل ال -:عالم الكالم -2



 

 ظهور علم الكالم عند العرب المسلمين

 

 .اختالف الفرق اإلسالمية في كثير من القضايا واحتكامهم للسيف تارة والجدل تارة أخرى -1

 

 .مجادلة أصحاب الديانات األخرى بنفس سالحهم وهو الجدل والمنطق -2

 

 .لعصر األموي واتسع في العصر العباسيظهر في ا -3

 

 (. المعتزلة والشيعة والُمرجئة والخوارج ) أخذ به  -4

  

 تابع العلوم العقلية

 

 علوم الطب والصيدلة و الفلك والرياضيات

 

 العرب وعلوم الطب

 

لقد اعتمد العرب في طبهم منذ صدر اإلسالم علي التجربة والمالحظة ولم يتقيدوا برأي أطباء 

 .اليونان وقد عرف العرب العالج النفسي والعالج الطبيعي

 

 دور النصارى واليهود في الطب

 

كثر اشتغال النصارى واليهود بالطب ونبغ األطباء النصارى المشارقة في الوقت الذي كانت فيه 

 الكنيسة الغربية تحرم صناعة الطب وتعتبر أن المرض عقاب من هللا ال يجب صرفه بالعالج

 

 لمارستاندور ا

 

وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك أول من بني المارستان ( المستشفيات ) بني المسلمون المارستان 

 .في اإلسالم وجعل فيه قسما لعالج الجذام وقسما لألمراض النفسية والعصبية

 

 النساء والتمريض و أشهر األطباء المسلمين

 

وبخاصة في وقت الحرب ومنهم ( ص)رسول اشتغلت النساء المسلمات بالتمريض منذ عهد ال

 .السيدة عائشة

 

 على ابن العباسي –ابن سينا  –الرازي  -:في الدولة العباسية

 

موسي بن ميمون  –عبد اللطيف البغدادي  –ابن رضوان  –ابن النفيس ) ومن مصر والشام 

 (اليهودي 

 

 (ابن رشد  –الزهراوي ) ومن األندلس 
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 ن في علم الطب والصيدلةإنجازات العلماء المسلمي

 

 في العمليات الجراحية واستخرجوه من نبات الشيلم والُخشخاش( المخدر)استخدموا المرقد -1

 

 استخدموا األفيون في عالج الجنون -2

 

 استخدموا الثلج في عالج الُحمى ووقف النزيف -3

 

 أول من فتت الحصاة في المثانة والحالب -4

 

 لنارأول من عالجوا بالكي با -5

 

 أول من عرفوا الدورة الدموية الصغرى ووضعوا وصف لها -6

 

 اجروا عمليات إزالة المياه من العيون -7

 

 ووجدوا عالج لها( الشلل -السل الرئوي –الجذام )اكتشفوا أمراض -8

 

 اخترعوا آالت جديدة في الجراحة ووضعوا رسوما  لها -9

 

 والحيوانات األخرى استخدموا خيطان الجراحة من أمعاء القطط -10

 

 أوجدوا المستشفيات المتخصصة واستحدثوا التمريض النسائي -11

 

 إنجازات العلماء المسلمين في علم الصيدلة

 

 اكتشفوا األدوية المفردة -1

 

 وألفوا فيها بالعربية( علم االقرابازين ) قاموا بتركيب األدوية  -2

 

 (الفلك) علم الفلك والرياضيات 

 

 -:كعلم الفل( 1)

 

 اهتمام المسلمون بعلم الفلك ؟ -:بم تفسر* 

 

 .ذكر القرآن كثير من القضايا الفلكية -1

 

 .أمر القرآن بالتدبر فيما يجري في السماء من كواكب ونجوم -2

 



رغبة المسلمين في معرفة أوقات الصالة واتجاه القبلة ورؤية هالل رمضان وتحديد ساعات 

 .الصوم

 

 لمسلمين بعلم الفلكمراحل اهتمام الخلفاء ا

 

 -:في العصر االموى -1

 

بدأ االهتمام على يد األمير خالد بن يزيد بن معاوية حيث أمر بترجمة كتاب في الفلك عن اليونانية 

 لُهرمس الحكيم( عرض مفتاح النجوم)وهو 

 

 .بنى األمويين أول المراصد الفلكية في مدينة دمشق

 

 مراصد الفلكية في مختلف أنحاء الدولةتتابع بناء ال -:في العصر العباسي -2

 

بنى الحاكم بأمر هللا مرصدا  على جبل المقطم في القاهرة عرف  -:في العصر الفاطمي -3

 (المرصد الحاكم)بـ

 

 إنجازات العلماء المسلمين في علم الفلك

 

 أول من عرفوا أصول الرسم على سطح الكرة األرضية -1

 

 ئر العرضأول من عرفوا خطوط الطول ودوا -2

 

 أول من قالوا باستدارة الكرة األرضية ودورانها حول نفسها وحول الشمس -3

 

 حددوا انحراف سمت الشمس تحديدا  دقيقا   -4

 

 حسبوا طول السنة الشمسية ورصدوا االعتدالين الربيعي والخريفي -5

 

 كتبوا عن الكسوف والخسوف وأسبابها -6

 

 عدة قرونكتبوا عن كلف الشمس قبل أوروبا ب -7

 

 (اإلسطرالب)اخترعوا آالت فلكية جديدة مثل  -8

 

 بنوا المراصد الفلكية وزودوها بآالت وأدوات الرصد -9

 

 نصف أسماء النجوم اآلن من وضع العرب ومازالت باسمها العربي -10

 

وضع عبد الرحمن الصوفي كتابا  في النجوم الثابتة وعمل لها الخرائط وذكر أكثر من ألف  -11

 م مع رسمهانج



 

 -:اإلسطرالب

 

جهاز لتحديد الجهات األصلية استخدمه العرب في قياس االرتفاعات والمسافات وحفر اآلبار 

 ومعرفة ارتفاع النجوم السيارة والثابتة وتحديد أوقات الصالة

 

 ومطالع البروج

 

 العلوم الرياضية

 

 ابنى العرب معارفهم في الرياضيات من الهنود واليونان ثم طوروه

 

 :علم الحساب

 

 :الجبر

 

 الهندسة

 

 حساب المثلثات

 

 إنجازات العلماء المسلمين في العلوم الرياضية

 

 :في علم الحساب

 

 تقدمت معارف المسلمون في علم الحساب نتيجة اتصالهم بالهنود -:أيد صحة* 

 

 اخذ العرب عن الهنود نظام الترقيم وكونوا منها مجموعتين عرفت أحداهما -1

 

 ام الهندية التي ال تزال تستعمل في معظم الدول العربيةباألرق

 

واألخرى باألرقام الغبارية الن الهنود كانوا يرشون عليها غبارا ناعما على لوح من خشب عند 

 كتابتها والتي يكتب بها شعوب أوربا اآلن أرقامها

 

 ن ال شيءاخترعوا الصفر بدال  من دائرة سونيا التي استخدمها الهنود للتعبير ع -2

 

 اخترعوا الكسر العشري والجذور والمربعات والمكعبات -3

 

 (ألوف  –مئات  –عشرات  –آحاد ) حددوا القيمة الوضعية للعدد  -4

 

 إنجازات العلماء المسلمين في العلوم الرياضية

 



 في الجبر

 

 وانتقل منة للشعوب األخرى( حساب الجبر والمقابلة)اخترعه الخوارزمي في كتابة  -1

 

 أوجدوا الرموز واستخدموها في العمليات الرياضية -2

 

 قام الشاعر عمر الخيام بحل معادالت من الدرجة الثالثة والرابعة -3

 

 في الهندسة

 

 (األصول)ترجموا كتاب إقليدس في الهندسة وأضافوا إليه وسموه كتاب  -1

 

 ألفوا نظريات هندسية وطبقوها في الحياة العملية -2

 

 سن بن الهيثم في علم الهندسةألف الح -3

 

 (األرابيسك أو االرقشة) استفادوا من الهندسة في تقدم فن الزخرفة  -4

 

 :في حساب المثلثات

 

 اخترع العرب علم حساب المثلثات ونبغوا فيه

 

 -(:االرقشة أو الزخرفة) فن األرابيسك • 

 

 فن اسالمى عربي نسبه األوروبيون إلى مخترعو العرب -1

 

 د على الزخرفة الهندسية بالنبات وأوراقة وزهوره وثمارهيعتم -2

 

 استخدم الفنان القواعد الهندسية الثابتة في رسم المضلعات والمثلثات -3

 

 قاموا بترتيب الخطوط ترتيبا  هندسيا  متناسقا   -4

  

   

 

 

 مراجع المحاضرة 

المصلمين في الحضارة إسهامات -( ماذا قدم المسلمون للعالم2009السرجاني، راغب)

 اإلنسانية، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية

العلوم العقلية، دار -( الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطي1991احمد، احمد عبد الرزاق)

 الفكر العربي للنشر والتوزيع، الطبعة األولي

https://www.modars1.com/t33519-topic#top
https://www.modars1.com/t33519-topic#bottom
https://www.modars1.com/t33519p-topic
https://www.modars1.com/t33519n-topic
https://www.modars1.com/t33519-topic#top


العرب، المنظمة العربية ( الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند 2014حسين، محمد كامل )

 للتربية والثقافة والعلوم


