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ةالقيم

آلهوعالي محمد ا نبينعلى لام والوالصلاة العالن رب ش الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل أثره اقتفى ومن أحمع؛ن وسلم وصمه 
منعنها حجب ما إل التطالع حب على طبعت قد البثرة النفس فإن 

منفهمه أعياها ا مبعض ونسبة وخفاياه، أسراره ق والبحث الغيب، عاع 
تعاقبمع البشرية الحثالة هده أدت ولقد الجهول،• العالم ذللث، إل الحياة أمور 

والحركالحن الغيبيات؛ بعض مع التحامل ق الناس بعض مبالغة إل الأزمان 
امالأوهمن دوامة ل والعيش ذلك ل والإفراط بل وضرها، والسن 

عنولا محمد. نبيه منة ق ولا افه كتاب ق مثله يرد ل؛ مما والأساطر، 
بعضفإن ذلك من القيص وعلى فإنه القابل وق المالحين. والخلف، لف ال

يحلمونحيث، من — للدين معاديا موقفا ^، JlJفعل كرده انحذوا قل• الأمة أبناء 
ايت،الممارمسلث■، هدين؛تنلمدين الينتقدون وأخذوا — يحلمون لا أو 

الرفض.غاية يرفضها إنه بل براء، منها الإسلام أن رغم الخاطئة، الاجتماعية 

بهمايرتبهل وما الأجتماع وعلم النفس كعلم الإنسانية العلوم تقدم وْع 
بصورةبالقرآن المعالخين انتشار إل إضافة النفي، ت، كالهلطبية قنصصات من 
اليبلأّبعضهم تحدايث، واسبل الإسلامية، الأمة تاريخ عر تحدث لر ربما 

علماءيتعاون أن ق ملحة أصبئصنا الحاجة فإن والعلاج التشخيص ق جديدة 
التجال.ة،الأمور لث، تلمراجعة ق الأمة اء أبنمن والتخممون الشريعة 

نحاساهقد الموصؤع ها.ا فإن للاسم، لكنه القويم. الشؤع ميزان على وعرضها 
القالقيمة، ال؛كتاباتا بعض يامتثناء المتخصصين س والثقات العلماء أكثر 



بالقرآنوالعلام النمى الملاح 
__======—ًكًسض"

المادرةالقيمة ات اممابظك آكئر فان ذلك إل انحافة لندرتها. تذكر تكاد لا 

متكاملبجث أي العرسة الكتة ق بجثي حسب أجد لر حيت الشمولية، تنقصها 
وتأصيلعلمية ومنهجي—ة بموضوعية جوانبه محتلف من الموصؤع هدا يتناول 

ندلكنه متميزا، علميا منهجا بجده الغربي البحنر منهج في والتأمل 
المنهجفإن القابل وق الإبماسة• الخواتب أثر يختبر ول! المادية، في حدأ أغرق 

فيوانطلاقهم أتباعه بعض فهم شوهه لكن متمير منهج هر الإسلامي 
الشخصية.وظتونهم الاجتماعية رواهم من معه التعامل 

يمضنعند اللجي كثمؤ في هومحاولة الكتاب هدا فإن التطلق هذا ومن 
منكانوا مواء ا، معهالماس وتعامل الغيبيات تلك ومناقشة اس، الن

شرعية.ية نقطبية برؤية وذلك العامة، أو التخصم.ين 

الطمت،كرر درامي منن. ابتداء عثدي الحث، هاوا فكرة نشأت ولقد 

كانت،الق المارلأت تللث، ت، ببوذللش، الهلب،، كلية ل الدراسة إبان الممسي 
ممامنه، الماس بعض وموقفإ له الماس ونفلرة الممسي تا العلعن علي تلح 

حينماأكثر الحرج بوشعرُن، حثرتي زادلتا ولقد كثرة• بدرجة محتارا جعلي 
كليةل طلابي بعض عنها سألي الي الماولأت، بعض أمام عاجزا وشن، 

الأص.هدا ق للبءح1ا أكثر بدرجة لفحي مما المخصص، زملاء بعض أو تإ الهل
نمإحلال، دون واحمرته رتبته ا،لوصوع هذا ق شيء عندي اجتمع وكلما 

الخهمبن،بعض وحاورت العلماء من فيهم أثق ممن جحا فيه استثرن 
للقراء، ASJjajعلى أكثرهم وشجعي مشكورأ، ملاحظته متهم كل فأبدى 

ماائل الممن هنالئ. وأن بعد، يتكامل لر العمل بأن لقناعي تردد بعد فوافقنهم 



ومطالعة.بجث نيادة إل تحتاج 
تيلي ما أهمها أمور عدة على عام يثكل البحث هذا ق حرصت ولقد 

الطبيةالتاجية من بثموبث المائل محتلف نقاش - أمكن ما - يتم أن — ١ 
والنفيه.والشرعية 

علىاعتمدت فقد وليلك موصلا، يكون أن على البحث ق الحرصى — ٢ 
إن- الرصبن العلمي والبحث التجربة أو الصريح الصحيح الشرعي الدليل 

الشريعة.وأصول العقيدة لمائل فهمي صوء ق — وحدت 

ائلم'لحّح ف أحيانا وابرأة بل ائل الممن كبثر عدد ونقاش طرح - ٣ 
فيها.الخوض من حرفا أو بجرحا الكشرون يتفاداها قد 

القرآن،بوالمعالخ؛ن اء للأطبأمامي بشكل موجه البحث، هدا أن — ٤ 
طريقةفى الآٌالور|ثا اطة وبملامة على — أمكنى ما __ حرصت، ولكنى 

غبمرهم.منه يستفيد حتى إحلال دون الأفكار طرح 
بها،يتعلق وما ية النقالأمراض مصطلحات ذكر ق التفصيل نحتبت، — ٥ 

فيه.للتتومع الحاجة ودعت، إليه اصهلررت ما إلا 

وطولونغلر مراحعة نيادة إل تحتاج لأنها لها؛ أعرصى لر ائل مهناك — ٦ 
هذامن القادمة العلبعات ق النور ترى أن لها يكتب، أن أرجو والى تأمل، 

البقاء.وله لي اش كب إن الكتاب، 
طرحها،من مرجوة فائدة لا فرعية وأحرى جدا دقيقة ائل مهناك - ٧ 

منالمرجوة الفائدة تضح لا حتى لها التعرض عدم لأمة المن أن رأبت، ولذا 



بالقرآنوالعلام التنس العلام 

الكتاب.هذا تأليف 

هذامن متفرقة مراحلن في وكذلك مستقل نمل في حاولت - ٨ 
القي.الطب عن الخاؤكة الناس مفاهيم بعض منافتة الكتاب 

أفتحأن أردت ما قدر الأحرين أفكار تصحح البحث هذا من أرد لر — ٩ 
طويلا.الأمة أهلقت مسألة في للتفكثر جددا منحى 
علىحرصت فلذا الشرعية؛ المائل من العديل. الكتاب هذا ق ورد _ ١ ٠ 

الشريعةعلماء بعمى واستنارة ة الرئيانمادر إل ذلك في الرحؤع 

الضن•

قا إليهرجعت الي الراجع بكل قائمة الكتاب آخر ق رصدت — ١ ١ 
المراجعمع فيها ما لتشابه نغلرا منها أنقل لر الق أو منها نقلت الق مواء بحثى 

الأخرى-

أهميته،رغم ية النق؛المحة الندين لعلاقة الكتاب هذا ق أعرض ولر 
العلاجأدرس لر كما الحث. بموضع مباشر بشكل مرتبهل غثر لأنه ننلرا 

قواعدمن فيه جاء مما تفادة والاسآياته بر تلو مثل الشامل بمفهومه بالقرآن 

القسنحاطب بمنهج الواقع أرض على ونوطيفها والمعرل لوم الالعلاج 
القرآنبالحلاج ال ومأحد دراسة على اقتصرت ل واحلن، آن ق والروح 

والعلاجالنفي ءالحلاج الكتاب هذا مية تالأدق كان ريما ولل.ا الرقية، وهي 
القرآنبالعلاج لممهللح الدارج الاستعمال س أنهللق أن رأين، لكن ؛الرنةُ، 

الأقطارمحتلف ق تخدام الاسمائع ليس ارالرقيةاا ممهللح أن إل إصافة 
العربية.



I——بالقران والعلام النمى العلام 
أًثد—سًسًً=^ً===^—ر

العلماءمن الفضلاء بعض بفراءة البحث هذا تنرف فإن وختاما 

أنلعلنا وملاحنلة، نفد من لديهم بما علي ييخلوا لا أن فأرجو والمتخصصن 
الأمة.هد0 نفع ق معا نتعاون 

خثرهدي ق الحاد زاد كتابه ق القيم ابن قاله يما المقدمة هذه أختم ولعلي 
القاصرةا علومنومبلغ والهتاقة الحهد بجب نتكلم اش بجول لأوبجن العباد 

هكلالخبر بيده من توهب ن ولكنا المزجاة، وضاعتنا جدا المتلاشية ومعارفنا 

الوهاب؛؛العزيز فإنه قفله من ونتمد 

الحثيبعلي، طارق؛>، د• 
١١٤٧٢الرياض  ٧٨•ه ص.ب 

عرديةالالعربية الملكة 

Email: thabeeb@lcsu.edu.sa.

(.١٢الخونية)؛/ ثم لابن انماد محر مدي j المعاد زاد 
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،١١نهد 

روية— محممرة بعورة — نقدم أن الكتاب هدا بداية ل الناسب من لعل 
بعضعند ي النفالطب تار؛خ جواب بعض لنقدية وفراءة تارعنية 

ومحانلمن وكشرا النضة الاصهلرايات الاسمان عرف فلقد الحضارات، 

كنثراتهنتيجة أو ش3ل، هذا عمرنا وليدة تكن لر فهي القدم، منذ علاجها 
قديمةهى ؤإنما واقتصادية، سياسية اضطرابات من يه ارتبط وما الحقاؤنة، 

عصورمنذ الاسمان حاول ولقد الوجود. أرصي على ذاته الإنسان بقدم 
لمعتقال.اتهوطبقا له، التاحة الوسائل بشتى الإمراض تللث، علاج المبكرة التارخ 

الأمراض.تاللث، نحاه والاجتماعية الروحية 
فدالتاريخ من المبكرة العصور ان إنأن إل الأثرية الل.لأئل بعض ونشر 

الشريرةالأرواح منها لتخرج ي النفالمربض حمجمة ل ثقوب فتح إل لحأ 
بدأتفقد الاضطرابات هذه لدراسة العلمية البدايات أما الحبية؛داحلهرأ؛ا! 

جالينوسبعده ومن الميلاد(، قبل  ٣٧—• ٤٦٠)أبقراط يد على اليونان لاد بق 
\-\T\( ٠٣٢ ) الحمية،الأمراض ساتر مثل ئة الفالأمراض اعشرا اللذين

كتابمات ولمرلمأ ماشن كتابين من متمدان الكتاب من الآحير النصل وكيلك النصل هذا ( ١ ) 
الطبعن حاطتة )محقامم وكتاب ايمحالمين( بلاد ق النفس الطب تاريخ عن مرحزة )لحت 

إلإصاخة جرانبه، نحتلف من الوصؤع تكامل على حرصا الكتاب هذا ق ضمنتهما وتد التمي(• 
يصدئه.نحن فيما أهمية ولها الكتب تلك ل ترد لر الي الآٌور يعقص عندي اممتجد ند أنه 

تنشر(م ماحشر )رصالت ثربتجي نادية العصايي، الأكتثاب لحالات السلوكي العلاج فعالية تقيم )٢، 
٠١٤٠٧.-
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النفسيالطب تاييخ 
الثدييةالحفارات بعض عند 

الفراعنة;عند : اولإ 

لوكمق توثر الكون ق موجودة حفية قوى أن المرين قدماء اعممد 

اعونق الخفية القوى تلك محملة أو تفاعل هو السلوك إن وقالوا: الأسان، 
ان.الأتي داخلية عناصر أو قوى مع 

الأحلامأن برون وكانوا الأحلام، ضر القدامى المصريون اهنتم كما 
قيقع يرها نفوأن الإنسان، خبيئة إل الكون ق الخفية القوى من رسالة هي 

أو\ر دعق الأحلام تمر امتتخدموا كما الماصي. من اكثر والقبل الحاصر 
الأصلحأنه الأحلام ر مفيعقده بما تقبلا ومحاصرا الإنسان سلوك تبديل 
يقومكان وقد الإمحائية. ااعْايارن، على ذللث، ق معنمدا الخالر، الفرد لحال 
وكانالعبد، داخل ذللث، ويتم عندهم، الدين رحال بعضر تلك العلاج بمهمة 

القدسُا؛.المعالج عليه يطلقون الماص 
اتبرديعدة من القديمة ممر ق الطبية الممارسات على المعرف ولقد؛ 

كماوالأسحار. الأكثاب مثل ية المفالأمراض ص العديد ذكر فيها حاء طبية 
الرحم،حركة إل ا وعزتهافتيمية الاصطرابات مفهوم القديمة مصر ءرذن، 
ولامائية بآسباب يعالخونها وكانوا طويل، بزمن أبقراط يصفها أن قبل وذلكا 

وصماالقلب نحاب ل بردية)أبر( تضمئت، ولقد غيبية. أسباب، إل ينسبونها 
دونالهذيان وحالات لبية والالحركي بات والوالخرف للاكئابط تفميليا 

مائية.أسباب، إل تنب، العالم، ق كاتتط والق المفكبر، واصطرابات الحاد 

)يتصرف(. ٧٢ص ئات الرووف عبل د. القسي، الطب مفهوم 



بالقرانوالعلاج النفي العلاج 

يمركان الفراعنة عند العمالي المرخى مفهوم أن لنا يتيين سبق ومما 
تاكانحضارتهم أن رغم يا( ونف)جديا علاجا ويعالج جدية بأسباب 

•٠ ر غيبية أمثاب إل عزوالأمور ق تباير 

الإضق:عند [: ٧٥
أنيعقدون وكانوا قة، وفلفكر ارة حفالإغريق حفارة كانت، 

الأمراضسب، محي الكون ز الخفية القوى وكاولاك< ورغباته الفرد انفعالات، 
•ية النق

المّرعمرض وصفوا كما النقية، الأعراض وصف، ق الإغريق وقو 
اكممنه• يعاني كان )سؤول،( ملوكهم أحد لأن المقدس(، )المرض وسموه 

والهتريا،والهذيان والأكنئاب الهوس اضعلمراب أعراض أيضا وصفوا 

الشيخوخة.عته عن التاج الخرف، وكانألاائإ 
نفسالأن إل أسار من أول( هو )أيقرامحل( الشبر الإغريقي الهلثيب، ويحد 

والأخلاؤل.والأفكار الأنفعالأت، تكيف الق هي وأنها المخ، مكانها 
مجق الموجودة الوائل أن وهي الأحلاؤل، بنفلمرية الإغريق اعتنقي كما 
وبناءوالصفراء. السوداء الكبديتن والعمارت\ن والدم، البلغم، هي' الإنسان 

الخلمهلنؤع ووفرة لتغل—، تبعا أنماهل إل الإنسان سلوك فسموا فقد ذللث، على 
وذاكالحلق(، رخجي )أي بلغمي هذا فيقولون: إنسان، كل جم ق السائل 
اهيالم—الم—اكست، )أي محوداوي أو والغضب،(، الانفعال( سرع )أي دموي 

بعضمازال أنه الأمر j( ، والطريفالهاف•(. الفاض )أي صفراوي أو الال؛ر(، 

)بتصّرف(.٢( —١  ١٧)ص٥ العاصر الممسي الطب 



بالقرآنوالعلام النمى العلام 
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العربية.البلاد بعض ل الصعللحات هذه بعض سخدصن العامة 

بمنالتفربق ل تخطون الأطباء أصبح الإغريقي العمر أواخر ول 
)الشاعرالوحدان منبع وأيهما الفكر، منبع ا وأيهم، ت، والقالنص ال

الهلم،وأن بمله، وخاف ويلهم محب الإنسان إن قالوا: كما والعواطف،(. 
دافئ،وسط ل إلا تعيش أن ممكنها لا الروح وأن الدافئة، يالوائل ينبض 

الالقلم، لمكانها - مدهم - الروح فان ولدللم، 

;الرو«1زاضد : ٥٥
ي،النفللطسّتا والعلاحية والاجتماعية الحملة بالخوانب، الرومان اهتم 

للشفاء،قابلة وأمراض أعراض إل؛ ية النقوالأمراض الأعراض وقسموا 
للنفاء.قابلة غير وأمراض وأعراض 

ونحففلانين التفالرصي محمي الي القوانثن من الحديد الرومان من وقد 
٠.ُ ذللث، ق الحفاراينن، باقي وسبقوا حقوقهم، 

)تصرف(. ٧٣ص القي الطب عغهوم )١( 
)يتصرف(. ٧٤ص السابق المدر )٢( 



بالقرأنوالعلام الشى العلام —
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تاددخاساصي
ناسمهبلاد في 

الدراساتل هامة كجر0 إمهامات السامون لمون المالعلماء أمهم لقد 
الدراماتومؤرخي احشن البباهتمام قبل من نحفل لر ا لكنهانية، الف
اككرينعند انية الفبالدراسات عادة سدأون الغربيون ءاإلورحون انية. الف

إلمباسرة لث، ذلبعد ينتقلون ثم وأرمؤلو، أفلاهلون وبجاصة الوناني،ن، 
الحديثة،الأوربية الهضة عصر ق نم الومعلى، العصور ق الآوربي؛ز( الفكرين 
انية،الفالدراسسات ق المسالمان العلماء إسهامات ذكر تاما إغفالا ؤيغفالون 

آراءق كبثرا تأثيرا وأثرت اللاتينية، اللتة إل منها العديد ترجم قد أنه رغم 
الأوربيةالهضة عصر بداية وحتى الومعلى العصور أثناء الأوربيتن المكرين 
الحديثة.

انئةالشالدراسسات ل لمؤن المالعلماء إسهامات يكر إعفال، يكن ولآ 
العربالعلماء أن ا أيضنحد ا إننبل الغر؛يين، ا،لورمحن على فقعل مقصورا 

اتالدراستارخ ق مقررات العربية الحامحات ق يدرسون الدين المعاصرين 
هدْإل الإمارة ال( إغفل الغر؛يين المورمحن و حن. محيون انية الف

الإّهائتا

المصدرهم العرب غير ومن العرب من الإسلامية الفلمة مورحو ؤيعل. 
الأمةعلماء هامات باسالحالية معرفتنا ق الفضل إليه يرجمر الذي الوحيد 

قلمين الس_العلماء ننلريات عن مفيدة ات بملخمأما.ونا ففد الإسلامية، 

غيرأنها إلا الملخصات _، الكبيرة الأهمية ْن وبالرغم الثرية. القس 
لمنالمالعلماء آراء محرفة ق المعاصرين الأمة علماء رغبة لإاث.باع كافية 
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