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 (1) الدكتور حممد املفرح مروءٌة وريادٌة
 

 بقلم: د. حممد بن إبراهيم احلمد
 

عطفت السكتٕض الطبٗب ذلىس بَ عبساهلل املفطح وٍص كٍت طالبّا يف الػنٍٛ  

ؤ وسننس ورنناضب٘ عٍننسوا × األٔىل الجإٌٖننٛح سٗننح كٍننت وضافنن  ٔالننسٙ 

سٕلٕا وَ وػتؿفٜ العلف٘ العاً إىل وػتؿفٜ الؿىٗػ٘ يف الطٖاض وا بن   

 ِن. 1404إىل  ِن1402عاً 

ٔكٍت صنرياّا يف الػنَح ٔوطافًنّا ملنطٖالح ٔر وعنطا وسنسّا يف شلن         

 املػتؿفٜ.  

ٔر خيفٜ وا ٖعاٌْٗ املطاف  خصٕصّا إشا كاُ صنرياّاح ٔكناُ يف بمنس  نا     

بمسٓ؛ سٗح تطآ خاٟفّا وؿفًّا عمٜ وطٖطْح سطٖصنّا عمنٜ وُ تتنابا سالتنْ     

 باغتىطاض. 

ك طبٗبّا يف شلن  املػتؿنفٜح ٔ نط عمنٜ     ٔكاُ السكتٕض ذلىس املفطح وٌصا

املطضٜ الصَٖ ٖؿطا عمٜ عالدّيح ثي ٖبسو زٔاوْ يف عٗازتْ صباسّاح ثني  

 ٖأت٘ بعس العصط ألدن السٔاً املػاٟ٘ الصٙ ٍٖتّ٘ ربن املريطب. 

ٔكٍت وسٗاٌّا ودتّس وَ تمًاٞ ٌفػن٘؛ فأشِنب إلٗنْ يف العٗنازٚ؛ ألخن ٓ      

                                                 

ّٛ لكتابْ )وَ العلف٘ إىل بطل ( ثي ظزت عمّٗا فٗىا بعس.  (1)  كمىٛ كتبتّا وًسو
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ْ عىا حيتاز إلْٗ وَ العنالزح ٔعنَ   عَ سالٛ املطٖال الصٙ وضافًْح ٔوغأل

 وسٚ إراوتْ يف املػتؿفٜ. 

ٍٖتعنطُٔ النسخٕه إلٗنْ إونا      ىل عٗازتْ ضوٖت وعسازّا عٍس بابْٔإشا وتٗت إ

 لكؿف سالٛ دسٖسٚح ؤ وتابعٛ سالٛ غابًٛ. 

ٔكجا وٍّي ٖأت٘ زُٔ وٕعس غاب ح بن وظَ وُ املٕاعٗس يف تمن  الفن ٚ   

ونَ ٖنأت٘ ؤّر؛ فن شا اٌتّنٜ ٔرنت النسٔاً       مل تكَ كشاهلنا انُ؛ إش ٖنسخن   

الطمس٘ خطز الطبٗب وَ عٗازتنْ؛ فٗنصِب ونَ مل ٖتىكٍنٕا ونَ النسخٕه       

 عمٜ الطبٗبح ٖٔأتُٕ يف ٔرت آخط. 

ٔكنناُ الننسكتٕض ذلىننس املفننطح إشا زخننن عمٗننْ املننطٖال وعطننآ فطصننتْ    

الكافٗٛح ٔوفاض يف فشص سالتْ؛ فٗدؿٜ وَ عٍس بناب عٗازتنْ وُ ٍٖتّن٘    

السٔاً؛ فتريمن  العٗنازٚح ٔخينطز الطبٗنبح ربنن وُ ٖتىكٍنٕا ونَ النسخٕه         

عمْٗح ٔضمبا ورمًْ بعُطّيح ٔططرٕا عمْٗ الباب راٟم : واشا ٌصٍا؟ غٕا 

 سٔاًح ٔمل ٌتىكَ وَ السخٕه عمٗ . ٍٖتّ٘ ال

ٔكاُ ب وكاٌنْ ؤشلن  عنسه  ر ظمني فٗنْو وُ ًٖنٕه: إشا اٌتّنٜ النسٔاً         

 فتعالٕا يف ٔرت رس ح بن وَ سًْ وُ ٖريطب عمّٗيح ٍّٖٔطِي.

ٔلكٍنْ وسفعنْ اهللو مل ٖكننَ كنصل ؛ بنن كنناُ ٖطاعن٘ سالنٛ املطضننٜح       

ملنَ عٍنس بناب     ٔوطافًّٗي؛ فكاُ ضمبنا خنطز بن  الفٍٗنٛ ٔاألخنطٝح ٔرناه      
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عٗازتْ: اٌتعطٔاح ٔر تًمًنٕا؛ فمنَ وخنطز ونَ العٗنازٚ إر إشا اٌتّنٜ آخنط        

 ٔاسس وٍكي؛ فٍّّا ٖطتاح املطادعُٕ وَ املطضٜ ؤ وطافًّٗي. 

ٔوَ كاُ وٍّي عمنٜ عذمنٛ ونَ وونطٓ ف ٌنْ ضمبنا شِنب ٔمل ٖطدناح ؤ         

 شِب ثي ضدا وطٚ وخطٝ. 

ازاتح ٔاٌتّنٜ ٔرنت   ٔإشا ساُ ٔرت صنالٚ املرينطب و مًنت وكجنط العٗن     

 السٔاً. 

ووا السكتٕض ذلىنس املفنطح فٗصنم٘ املرينطبح ثني ٖطدنا إىل العٗنازٚ ونطٚ         

وخننطٝح ٔ كننح إىل صننالٚ العؿنناٞح ثنني ٖصننم٘ العؿنناٞح ٖٔطدننا وننطٚ    

 وخطٝح فال ٍٖصطا إر إشا مل ٖب  بباب عٗازتْ وسس. 

ٍِّٔننا ر ٖبًننٜ يف العٗننازات بنناب  وفتننٕح  إر بنناب عٗازتننْح ٔوٌٕاضِننا  

 ملفتٕسٛ. ا

 ووا وا عسا شل  وَ وٌٕاض املىطاتح ٔوبٕاب العٗازات فىريمًٛ.  

ٔكٍت وَ ضىَ وَ ٖسخمُٕ عمْٗح فأغنألْ عنَ سالنٛ املنطٖال النصٙ      

وضافًننْح ِٔننن ؟ػننٍت؟ ٔوتننٜ غننٗدطز؟ فٗذٗننب  بكننن اضتٗنناح ٔغننعٛ  

 صسضح ِٕٔ ر ٖعطف  وٌصاك.  

 اؽ. ٔكٍت وعذب وَ ِصا الص ح ٔاإلخالصح ٔوطاعاٚ وسٕاه الٍ

ٔبعس شل  كٍت وضآ يف اإلداظات إشا وتٜ إىل العلف٘ح سٗح وضآ عٍسوا 
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ٖأت٘ إىل وخٕالْ وغطٚ آه غكطاُ الكط ٛ حبكي صساريت لعسز وَ وبٍناّٟي؛  

 فأضٝ السكتٕض ذلىسّا وتٕاضعّا دسّاح ٔرطٖبّا وَ الكبا ٔالصريا. 

ٔظازت وعنطفيت بننْح ٔبأسٕالننْ عننَ ططٖنن  ابننَ خالتننْ صننسٖ  عىننطٙ  

ىٗي األر الٕيف احلف٘ املٍّسؽ عبسالطنمَ بَ عبنساهلل اخلمنف وسفعنْ    احل

اهللو سٗح كاُ ٖصكط ل٘ كجاّا وَ وسٕاه السكتٕض ذلىسح ٔصمتْ ألضساونْح  

ٔسػَ عالرتْ بأراضبْح ٔوا كاُ عمْٗ ونَ اخلمن  الفاضننح ٔالن  النصٙ ر      

 ٖطاِٜ بٕالستْ. 

يف العٗنازاتح ؤ   ٔبعس شل  تٕطست عالريت بالسكتٕض ع  وطادعيت لْ

ع  ظٖاضتْ املتكطضٚ لمعلف٘ح ٔتكطوْ حبطٕض وٍاغبات األعٗاز عٍسٌا؛ ٔع  

 التٕاصن اهلاتف٘ املػتىط. 

ٔكمىا التًٗتْ وؾطت عمٗنْح ٔوحلشنت بنأُ ٖكتنب ؾن٠ّٗا ونَ شكطٖاتنْح        

ٔغاٚ سٗاتْ؛ لتكُٕ ٌ اغّا ملَ بعسٓ ممَ ٖػمكُٕ وٍّٛ الطنبح ؤ  اِني   

تح ٖٔتطمبُٕ وعنال٘ األونٕضح خصٕصنّا ٔوٌنْ خنطز      ممَ ٍٖؿسُٔ الكىار

وَ ب٠ٗتْ مل ٖػبًْ وسس  وتًطٖبّاو إىل زخٕه وٗساُ الطنبح ٔمل ٖنٍسػجنر عمنٜ    

 وجاه غاب  حيتصْٖ. 

ٔإمنا كاُ ِٕ الػاب ن ٔالطاٟسن يف ِصا املٗساُ؛ سٗح ارتشىْح ٔوربن عمٗنْ  

 إرباه الؿذاع عمٜ ٔازٙ الػباع. 
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ٔوُ جتطبتننْ وخصننبح ٔاملٗننساُ الننصٙ  ٔر ضٖننب وُ الفطننن لمىتًننسًح

 ضكال فْٗ ؤغا ٔوضسب.  

ٔكاُ وسفعْ اهللو كجاّا وا ٖعتصض عَ الكتابٛ بأعصاض عنسٚ؛ فتناضٚ ٖعتنصض    

بكجطٚ الؿٕا نح ٔتاضٚ ٖعتصض بأٌْ مل ٖعتس الكتابٛح ٔتاضٚ ٖعتصض بأُ وا لسْٖ 

 ر ٖػتش  وُ ٖكتبح ًٖٔطو؛ فمٗؼ فْٗ وا ٖسعٕ إىل شل . 

زوبنن٘ وعننْح ٔزوبننْ وعنن٘؛ ستننٜ ؾنناٞ اهلل وُ تبعننح تمنن   ِٔكننصا كنناُ 

الصكطٖاتح ٔارضتػناوات ونَ وطرنسِا؛ فاٌبعجنت ِىتنْ لمكتابنٛ؛ فنأخطز        

كتاب ح ِٔىا: )طب املؿعٕشَٖ( ٔ )يف عٗازت٘( سٗح ضىٍّىا ؾن٠ّٗا ونَ   

ٌعطاتْ يف الطبح ٔؾ٠ّٗا وَ شكطٖاتْ يف العٗازٚ؛ فمًٗا ربنّٕر ٔاغتبؿناضّا ونَ    

كتابّا عَ )وػتؿفٜ الؿىٗػن٘( ٔرصنٛ إٌؿناْٟ ٔتطٕضاتنْ      الٍاؽح ثي كتب

 ٔوا إىل شل . 

َّ وُ ورطوِناح ٔورنسً لنْ؛     ٔملا كجط اإلحلاح عمْٗ بكتابٛ غاتْ اؾ ط عم

فًمت لْ: ووا الًطاٞٚ فال بأؽح ٔووا التًسٖي فال؛ لػبب : وسنسِىا: وٌن    

تناز إىل  مل وعتس وُ ورسً ألسسح ٔانخط: وُ ونجمكي ًٖنسً لٍفػنْح ٔر حي   

 وَ ًٖسً لْ. 

ٔلكٍْ وصط عمٜ شل ؛ فٕافًتْ بؿنطط ور حينصا ؾن٠ّٗا ممنا غأغنططٓ يف      

 التًسٖي. 



  
 

6 
 

 د. حممد بن إبراهيم احلمد
 

فًنناه: وخؿننٜ وُ تبننالء يف ؾنن٘ٞ وننَ شكننطٙح ٔتًننٕه يف سًنن٘ وننا ر  

 وغتشًْ. 

فًمننت لننْ: لننَ وبننالءح ٔاملًصننٕز لننٗؼ ؾدصنن ح ٔإمنننا املًصننٕز ور 

ًجننس  تطننٗا تمنن  الػنناٚ كىننا ضنناع  اِننا وزضاز الطٖنناحح   ٔألدننن ور ٖنِف

ُٛ الصٙ ضمبا ٖع ّٖي املمنح ؤ الكػنح ؤ اغنتطالٛ   ًُسٔاتج األدٗاُه الًازو ال

ّٛ واثمٛ وواوّي كناُ شلن  زافعنّا هلني ملٕاصنمٛ       الططٖ ؛ ف شا وا ضؤا غاّٚ سٗ

الػاح ٔظازّا ُّٖٕ عمّٗي وتاعب الططٖ ح ٔشل  مما تنِكػب بنْ ؾنكٕضّاح   

   ٕ ضّا؛ فكأٌنْ ٔافن  عمنٜ وطنالح ٔمل تكنَ      ٔتعزاز بْ صنشٗفٛ وعىالن  ٌن

 وٕافًتْ بالتاوٛ.

ًٝ يف ٌفػ٘؛ سٗح ِىىت وكجط ونَ ونطٚ وُ وكتنب     ٔٔاف  شل  ٌٕع ِٕ

 ؾ٠ّٗا وَ غاتْ وسفعْ اهللو فذاٞت الفطصٛ املٍاغبٛ.  

ٔعمٜ كنن سناه فن ُ النسكتٕض وكعازتنْو ٔفنٜ بٕعنسٓح ٔارتطنا ؤراتنّا          

َُّ وا عم  بصِ ٍْ وَ شكطٖاتح ٔاضتػناواتح  ٌفٗػٛ وَ غاعات عىطٓ؛ فس

ٔاٌطباعاتح ٌٔعطاتح بسّو وَ ٔرزتْح ٌٔؿأتْ األٔىل يف وػًط ضوغنْ إىل  

 وُ اٌتّٜ بْ املطاا مبا ِٕ عمْٗ انُ. 

 ٔلًس مسٜ شل  الكتاب: ))وَ العلف٘ إىل بطل  غاٚ طبٗب((. 

ٔوا وُ السكتٕض رس كتبْ بعس وط٘ عؿطات الػٍ  وَ تمن  األسنساخ   
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بْ؛ فًس داٞ شل  الكتاب سافاّل باملتعٛ ٔالفاٟسٚح وصٕضّا بعنال  اليت وطت 

 وا كاُ عمْٗ السكتٕض وَ ذلاغَ الؿٗيح ٔتفاضٖ  املطٔٞٚ.

ٔلٕ وٌْ كتب تم  الػاٚ ِٕٔ رطٖب عّس بأسساثّا لكاٌت وكجنط إثناضٚح   

 ٔتؿًّٕٖا؛ إش غتكُٕ وفصمٛ؛ ٔمجاه الؿ٘ٞ ويف بعال األسٗاُو بتفاصٗمْ. 

ٔلكَ ِصا ِٕ الصٙ كاُح ٔلعن الًطاٞ حيكن٘ األزاٞح ٔالعنطب تًنٕه    

 يف سكىتّا الػاٟطٚ: إشا مل ٖكَ وا تطٖس فأضز وا ٖكُٕ. 

ٔاملطما عمٜ ِصا الكتناب غنٗذس فٗنْ ؾن٠ّٗا ونَ ضٔح النسكتٕض ذلىنسح        

ٔربػّا وَ غاتْ العمىٗٛح ٔالعىمٗٛح ٔغًٗف عمٜ وعمٕوات ضمبا مل متط بْ 

 وَ ربن. 

فت ٌعطك يف تم  الػاٚ وا اؾتىمت عمٗنْ ونَ الٕفناٞ املًٍطنا     ٔمما غٗم

الٍعا؛ فّصٓ اخلصمٛ احلىٗسٚح ٔالًٗىنٛ األخالرٗنٛ الععٗىنٛ غناضٖٛ يف ِنصا      

الكتاب غطٖاُ املاٞ يف الٕضز؛ فًن وُ تًطو يف وٕضنٕع ونَ وٕضنٕعاتّا إر    

 ٔتطٝ شل  اخلم  واثاّل وواو . 

ح اغنتّمْ مبػنًط ضوغنْ    ٔؤه وا تنطآ ونَ شلن  عٍنٕاُ الكتناب؛ سٗن      

العلف٘ اليت ٔلس فّٗاح ٔزضز عمٜ ثطاِناح ٔؾنب عنَ الطنٕأ يف وفٗاّٟناح      

ٔتمًٜ تعمٗىْ األٔه يف وػادسِاح ٔكتاتٗبّا ٔوساضغنّا؛ فكاٌنت ساضنطٚ    

 يف تطاعٗف ِصا الكتاب وَ ؤلْ إىل آخطٓ. 
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 ٔتم  عالوٛ ضاوعٚ عمٜ ٔفاٞ وصٗنح ٔوطٔٞٚ دعلٛ.  

لبعال احلكىناٞ: بنأٙ ؾن٘ٞ ٖعنطا ٔفناٞ       رٗن×: =راه ابَ عبسال  

الطداه زُٔ جتطبنٛ ؤ اختبناض؟ رناه: حبٍٍٗنْ إىل ؤطاٌنْح ٔتمّفنْ عمنٜ ونا         

 .+وطٜ وَ ظواٌْ

عنَ األصنىع٘ رناه: رناه وعطابن٘: إشا وضزت وُ تعنطا       =: ×ٔراه 

ٕ رْ إىل    ٔفنناٞ الطدنننح ٔزٔاً عّننسٓح فنناٌعط إىل سٍٍٗننْ إىل ؤطاٌننْح ٔتؿنن

 .+طٜ وَ ظواٌْإخٕاٌْح ٔبكاْٟ عمٜ وا و

ٔتطٝ الٕفاٞ وكصل و يف شكطٓ ملَ كاُ هلي فطنن عمٗنْ يف ٌؿنأتْ األٔىل    

وَ ٔالسَٖ ٔوراضبح ٔدااُح ٔوصسراٞح ٔوعمىن ح ٔ اِني إبناُ كناُ     

ٖعٗـ عٗؿٛ الؿنعفح ٔالعنٕظح فن آ ٖنصكطِيح ٖٔنسعٕ هلنيح ٖٔ سني        

 عمّٗيح بط ي وُ وكجطِي رس فاضأ احلٗاٚ. 

 الٕفاٞح راه وبٕ متاً وصٕضّا شل  املعٍٜ:   ِٔصا ٌٕع ؾطٖف وَ وٌٕاع

 ْ  ؤىل ال ٖننننننٛ سًتننننننا وُ تٕاغننننننٗ

 

 عٍننس الػننطٔض الننصٙ آغنناك يف احلننعُ 

 إُ الكنننطاً إشا ونننا وغنننّمٕا شكنننطٔا    

 

     َ  وننَ كنناُ ٖننألفّي يف املٍننعه اخلؿنن

ٔتننطٝ الٕفنناٞ ملننَ هلنني فطننن عمٗننْ يف العىننن احلكننٕو٘ح ٔيف وٗننساُ    

 الطب وَ وغاتصٚح ٔوػؤٔل . 

ٔتطٝ الٕفاٞ ملَ غبًْ وَ ظوالْٟح ٔوَ ِي وَ ورطاٌْح بن ٔوَ دناٞٔا  
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بعسٓ؛ ف آ ٖصكطِيح ٖٔع ا هلي باجلىٗننح ٔبالفطننح ٔمبنا ٖػنتشًُٕ     

 زُٔ وُ جيس يف ٌفػْ  طاضّٛ وَ شل .

ٔتمنن  خصننمٛ وخننطٝ ادتىعننت وننا الٕفنناٞح ور ِٔنن٘ ارعنن اا        

 لمىشػَح ٔ: 

 إمنا ٖعطا شا الفطن وَ الٍاؽ شٔٔٓ

 ىا راه احلكٗي العطب٘: ٔك

  ْ  ٔوننا عنن  اإلٌػنناُ عننَ فطننن ٌفػنن

 

 مبجننن اعتًنناز الفطننن يف كننن فاضننن    

ٔغنن ٝ يف ِننصٓ الػنناٚ وجنناّر سٗ ننا لمذننسح ٔاردتّننازح ٔالعصنناوَّٗٛ؛    

 فالسكتٕض ذلىس وسفعْ اهللو كاُ داز ا دلتّسّا عصاوٗ ا وٍص بٕاكا سٗاتْ. 

ٔغ ٝ يف ِصٓ الػاٚ وا ٖؤكس ِصٓ املعاٌ٘ ونَ ونٕ اجلنس يف السضاغنٛح     

ٔوصاكطٚ السضٔؽح ٔاحلطص عمٜ التفنٕأح إىل اجلنس يف ؟صنٗن النطظأح     

ٔالًٗاً بؿأُ وغطتْح إىل اجلىا ب  التعمي ٔالٕظٗفٛ إىل الطىنٕح ٔالط بنٛ   

 يف ال ر٘. 

 ٔإشا الطََّّٖٔننٛ وًٖعننت عننعً الفتننٜ

 

ْج الفج    ًُ ططٔغننا  ونن ت وعالٗسنن  دنننا

ٔالؿنننّي ونننَ عننناٌٜ اخلطنننٕبن   

 فطاضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننّا

 

 فريننست وضأم وننَ الٍػننٗي وػٗػننا  

ٔغتطالا يف تطناعٗف تمن  الػناٚ اعتنعاظ صناسبّا بسٍٖنْح ِٕٖٔتنْ؛         

ِننن و 1332بننط ي وٌننْ رننس غننافط لمسضاغننٛ يف وطننالا الجىاٌٍٗننات اهلذطٖننٛ  
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1692  .ً 

ٔر خيفٜ وا لػطٕٚ اإلحلازح ٔالؿٕٗعٗٛ يف تم  الف ٚ ٔادتصابّا لف٠ناً  

وَ الٍاؽ يف بمساُ املػمى  فطاّل عَ الصَٖ تريطبٕا يف بنالز الرينطب النصٙ    

 كاُ  ٕز بكجا وَ الٍعطٖات املازٖٛ اإلحلازٖٛ.  

ٔإشا ادتىا شل  ونا ونا ٖؿنّسٓ الرينطب ونَ التًنسً التكٍٕلنٕد٘ ٔونا         

مى  وَ التدمف يف ؾتٜ املٗازَٖ و كاُ لصل  وبمء األثنط يف  تعٗؿْ بالز املػ

 ظعععٛ اإل اُح ٔفًساُ اهلٕٖٛ. 

ٔوا شل  كمْ فًس كناُ وتىػنكّا بعنطٝ عًٗستنْح ذلافعنّا عمنٜ ؾنعاٟط        

 زٍْٖح ؾسٖس الجًٛ بطبٛح ومتىػّا الػساز ٔاملعٌٕٛ وٍْ. 

 . ٔلٕ واه وا زٔاع٘ اهلٕٝ ٔاٌصطا عىا ِٕ بصسزٓ ملا ٌاه وا ٌاه

ٔر ضٖب وُ شل  حيتاز إىل وعٖس دسح ٔدلاِسٚح ٔتنسبط لمعٕارنب؛ إش   

وَُخلِققَ  ﴿ ٖننطٝ اإلٌػنناُ ٍِنناك وننا لننٕض بننْ العننعاٟيح ٔتطننعف الٍفننٕؽ:
نَسَُٰن َضعِيف   ِ

 . [82:]النساء ﴾اٱۡلإ

ٔوا كاُ شل  لٗتي إر بتٕفٗ  ونَ اهللح ٔسفنغح ٔضعاٖنٛح ثني ونا كناُ       

عمْٗ وَ تطبٗتْ األٔىل اليت تعمي فّٗا الًطآُ ٔتفًْ يف عمًٕ زٍْٖح ٔوا جيب 

عمٗننْح ٔوننا كنناُ ٖننطآ و مجننّا عمننٜ الٕارننا يف دلتىعننْ النننُىؤسثجط لمطّنناضٚح 

طٝ ٔوكاضً األخالأح ٔذلاغَ الؿٗيح وَ ٌعاِنٛح ٔعنعٚ ٌفنؼح ٔونا دن     
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 دلطٝ شل . 

ٔغتطالا يف ِصٓ الػاٚ منٕشدّا وَ ارعتساه سناه الػنطاٞح ٔالطنطاٞ؛    

وَ لعًٔ الػكٍٗٛح ٔالتٕاضاح ٔالبعس عَ وعاِط التعال٘؛ فعٗؿْ ًٖٕ كناُ  

وصبح طبٗبّا وُ ر ٖكاز جيس وا ٖػس بْ دٕعتْ يف وٍعلْ األٔه؛ ِٕ عٗؿْ ًٖٕ 

 الٍاؽ.  ونٞ الػىا ٔالبصط وَ ٌاسٗٛ تٕاضعْح ٔرطبْ وَ

ألزب الريطبٛ؛ فًس ضوتْ الريطبٛ يف املاٌٗا طمبنّا   ٔغ ٝ يف ِصٓ الػاٚ وطاعاّٚ

فاغتشطط وٌْ غفا لٕطٍْح ٔوِمْ؛ فتىجنن آزاب الريطبنٛ النيت     ؛لعمي الطب

َس ضاً   كاُ األٔاٟنن ٖٕصنُٕ بّنا؛ سٗنح كناُ احلكىناٞ ٖٕلنُٕ         الريطٖنبن ٔونن

فٗؤكسُٔ عمْٗ ارستفاظ بانزاب الؿطٖفٛح كىا رالٕا:  ؛الريطبٛ عٍاٖٛ خاصّٛ

 )ٖا  طٖبّا كَ وزٖبّا(.

ٔوَ ِصا الًبٗن ٔصٗٛ عبنساملم  بنَ غنعٗس األٌسلػن٘ ربٍنْ حيٗنٜ عٍنس        

 ععوْ عمٜ الطسمٛ إىل بالز الؿطأح تم  الٕصٗٛ اليت ًٖٕه فّٗا:

َن يف  طبتنن    ٔسزجُعنن ا الننطنم  ُو

 

 وطتًبننننّا ضنمننننآُ يف ؤبتنننن ِ   

ُتطجنننس سنبسنننن الٍننٕٝ إٌنن   فننال    ٔاهلل وؿننننننتاأ  إىل طمعتنننننن   

 ٔراه:  

  ٛ  ٔلننٗؼ ُٖننسضنٝ وصننُن شٙ  طبنن

 

َس ؾنننٗىت       ٔإمننننا ُتعسنننطنا وجننن

 
ٛ  فًاه:    ٌٔبّْ نزاب غاوجٗن



  
 

12 
 

 د. حممد بن إبراهيم احلمد
 

ّٛ  ٔاونننـ اهلٍٕٖنننا وعّنننطّا عفننن

 

 ٔابِء ضضا األعنِ  عنَ ٠ِٗتن ِ    

 

 

 ٔكننن  وننا ُِٖفطجننن٘ لعننصض فنننال   

 

ِإضسبنتجننِ جتعِمننْ يف الريطبننٛ وننَ    

 ٔر جتنننننازه ساغنننننسّا وبنننننساّ  

 

ف ٌنننننْ وزعنننننٜ إىل ِٗبتننننن    

٘  وػنننتًبح      ٔاٌطننن  حبٗنننح العجننن

 

ٔاصُىتس حبٗح اخلنُا يف غنكتت    

وطاعّٗا لتم  انزابح ومتعوّا بٍعاً شل  البمس مما  وسفعْ اهللوفمًس كاُ  

 . كاُ لْ وبمء األثط يف وػاتْ السضاغٗٛ

ٔاألعطاا زلٗن عًن ٔكٗاغٛ؛ فىَ مجٗن ٔر ضٖب وطاعاٚ األعطاا 

وُ تطوٗ  الريطبٛ يف بمس  واح فتذس وُ خالٟ ن وِمّا ٔعازاتجّي عمٜ  املعاؾطٚ

 ا وا تعطاح فت ك كجاّا مما كٍت تعطاح ٔتأخص مبا ٖأخصُٔ بْ؛ ف ُ 

 شل  وَ مجٗن املعاؾطٚح ٔوَ سػَ املساضاٚ.

 فننساِضِي وننا ُزوننتن يف زاضِنني   

 

 يف وضضننّئوضضجننّي وننا زوننت  

ٔمما ٖسخن يف شل  وطاعاٚ الصٔأ العاًح ٌٔعاً شل  البمس الصٙ غتصِب  

 إلْٗ.

ٌّ؛ ف ُ كاُ  ٔكن ِصا وؿطٔط بأر ٖكُٕ فٗىا تأت٘ ؤ تصض ذلصٔض ؾطع

٘  عمٜ كن عازٚ ُٔعطا. ٌّ تنعنََّٗ تًسُٖي األوط الؿطع  ثي ذلصٔض  ؾطع

 راه وسس احلكىاٞ: 

 إُ د٠ننت وضضننّا وُِمّننا كم ّنني 

 

 ُٚعننٕض  فارينْىننالس عٍٗنن  الٕاسننس 

ح ثي إُ السكتٕض كاُ سطٖصّا عمٜ اإلفازٚ وَ  طبتْ؛ فممريطبٛ فٕاٟس كجاٚ  
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ٔوَ وٌفؼ وا ٖكتػبْ الطدن يف  طبتْ وُ ٖعمي وؾٗاٞ مل ٖكَ ٖعمىّا وَ 

ربن؛ فكي وَ عامل مل ٖبمء املًاً الصٙ ٖؿاض إلْٗ بالبٍاُ إر بالطسمٛح ٔكي 

 تكؿف وِٕبتْ إر بالريطبٛ.وَ صاسب وِٕبٛ مل 

كىا وُ يف الريطبٛ عٌّٕا عمٜ التىكَ وَ بعال األخالأ الػاوٗٛح وجن 

 خم  الص ؛ لكجطٚ وا ٖالرْٗ الطاسن وَ وتاعب بسٌٗٛح ٔآرً ٌفػٗٛ.

ٔوجن خم  املساضاٚ؛ ف ُ البعٗس عَ ٔطٍْ وؾس ؾعٕضّا باحلادٛ إىل األزب 

ْج ٔ َس سنػنبج ّٛ ممَ ٖعٗـ ب  رًٕ ٖعطفُٕ وج ٛج بٗتْ وا جيعن صطاستنْ خفٗف وكاٌ

 عمٜ ومساعّي.

كىا وُ الطاسنن ر خيمٕ وَ وُ ٖالر٘ يف ضسمتْ ضداّر صاضٔا ُوُجاّل عالٗٛ 

يف وكاضً األخالأح فٗعزازن باررتساٞ بّي كىاّر إىل كىاهح إىل  ا شل  

 . وَ فٕاٟس الريطبٛ ٔوٍافعّا

تًٗعّا؛ فالتريطٖب ر ٖصك٘ ٔلًس كاُ السكتٕض ذلىس إباُ  طبتْ فطٍّا وػ

ْٛ وػتًٗعٛح ِىٛ صاسبْح ٔرٖطب٘ ومكٛ األزب فْٗ  إر إشا راضٌتْ فجِطٍن

تبشح عَ وغطاض اردتىاعح ٔتسر  الٍعط يف متٗٗع احلاػنَ وَ املعٗب؛ ألُ 

ًِسنٚج  ٕنضّا يف طباعّيح ٔاوالّر يف ُع َس ر ٖعٖسِي ار  اب إر خن َن الٍاؽ ون وج

 إ اٌّي.

ُٞ احلٗاٞح بن إُ  وٍّي وَ  ىػٕا ٔدِٕي يف الؿطٔض ستٜ ٌنطنب وٍّا وا
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 ٔاٌسػنسه عمّٗا وَ الػىادٛ رٍاع  كجٗف .

فال  طٔ وإشّاو وُ تطالا يف تم  الػاٚ ٌعطات يف وغطاض اردتىاع يف 

الب٠ٗٛ األملاٌٗٛح ٔوا كإٌا عمْٗ طباٟاح ٔوا اتصفٕا بْ وَ صفات؛ سٗح 

ح ٔإٌصاا؛ فصكط بعال وا كإٌا عمْٗ وَ ؤضح اٌطباعاتْ عٍّي بكن وزب

 اخلصاه احلىٗسٚ وَ صسأح ٔعسهح ٔسب لمعىن. 

ٔشكط بعال خصاهلي الػ٠ٗٛ كًمٛ الؿّاوٛح ٔبطٔز العٕاطف ٔوا دنطٝ  

 دلطٝ شل . 

ـٍ لمىعٖس وَ  ٔغ ٝ يف ِصٓ الػاٚ وا كاُ عمْٗ السكتٕض ذلىس وَ تعط

 يف دلناه لصصنْ النسرٗ     املعطفٛح ٌٍّٔي ؾسٖس  ركتؿاا اجلسٖس املفٗنسح ر 

 فشػبح ٔإمنا بكن وا تٗػط لْ وَ صٍٕا املعطفٛ. 

ٔلننَ تعننسً وُ تننطٝ يف ِننصٓ الػنناٚ فٕاٟننس لريٕٖننٛح ٔوزبٗننٛح ٔعمىٗننٛح 

 ٔطبٗٛح ٔتاضخيٗٛح ٔدريطافٗٛ. 

ٔغ ٝ ظفطٚ الؿٕأح ٔاحلٍ  لمٕطَح ٔلٕعٛ الريطبنٛح ٔسػنَ العّنس    

 ل سبٛ رٟشٛ يف تم  الػاٚ. 

 عٍس العمىاٞح ٔاألزباٞح ٔالفطالٞ.ٔهلصا األزب العال٘ وكاٌتْ 

كتنب اجلطاسن٘ إلن٘ ونطٚ: اهلل ٖعمني وٌن  ونا        =راه وبنٕ طناٟا الطمشن٘:    

َن تعٖنسٌ٘     خططت ببال٘ يف ٔرت وَ األٔرات إر ونجَّن الصِكُط وٍ  لن٘ ذلاغن



 
15 

 

 الدكتور حممد املفرح مروءٌة وريادٌة

 

ّٛ إلٗ ح ٔضنٍَّّا ب ح ٔا تباطّا ب خاٟ   .(1)+صباب

 ٔالريطبٛ وا شكطٓ ابَ عبسال  التؿٕأ يف ساه الػفطٔوَ وسػَ وا رٗن يف 

رنناه: رنناه عننٕا بننَ ُوشمتنني: عازلننت عبننساهلل بننَ طنناِط إىل  نمننْ اهللوضو

ٙم  ْٛ ُتريننْطز عمنٜ فانٍنَ        وطّطاُوخطاغاُح فسخمٍا الطَّ يف الػنشطح فن شا ُرىسِطَّٖن

 يف رٕلْ:(2)ؾذطٚح فًاه عبساهلل: وسػَ ٔاهلل وبٕ كبا

ًن األا ٖسنننن ج ِإِلُفنننن ا ور ٖننننا نمننننا

 سناضجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننط 

 

 ُٔ صسنننٍُ ا وَّٗننناز  ففنننٗي تٍنننٕحُ    

ثي راه: ٖا عٕا! وادجعسِاح فًمت: ؾٗذ كباح ُٔسىمت عمٜ البسّٖٛح  

 ِٔ٘ وعاضضٛ وب٘ كباح ثي اٌفتح ل٘ ؾ٘ٞح فًمت:

ٌُٔننننُعُٔح  ْٛ ًٍ ُ طسبننننن  ويف ُكننننْن عننننا

 

ٛ  فاُتنننطٖحُ  ٔنٌسٗنننن َس   واوننننا لمٍَّنننٕٝ وجننن

 َُ  امُلؿجننت  ضنكنناٟيلًننس طاماننحن البنننٗس

 

َن ِٔننٕ طامجننٗحُ      َّ البنننٗس  فّننن واضنٖننن

   ٛ ٕسُح نماوننن ْٙ ٌنننن  ٔوضَّرننن  بنننالطَّ

 

ًاطٖح ٖنٍُُٕح  ِٕ ال ٔنُشٔ الؿَّذس  فاٍُشسُت 

     ّٚ  عمٜ وٌّنا ٌاسنت ٔمل تننصسُض عنبسنطن

 

 ٔنٌُشسُت ٔوغطاُب الس وِٕع ُغنُفٕحُ  

 ٌٔاست ٔفطسخناِا بجشٗنُح تطاِىنا   

 

  ُِ ُْ فجننٗحُ ٔوننَ ُزٔ ّناوجنن  وفطاخجنن٘ ون

ُٛ الػشط يف ِصٓ األبٗات تنِكُىَ يف البٗت األخا.   ٌٔفج

ٛا تٍٕح بالبكاٞح ِٔ٘ تطٝ وفطاخّا وواوّاح  ًُىسطٖ ٔوعٍآ: وُ ِصٓ ال

ْٕغ!  فمٗؼ لجٍُٕاسّا وػ

                                                 

 .44الصسارٛ ٔالصسٖ  ألب٘ سٗاُ التٕسٗسٙ صو  1

 ٖع  وبا كبا اهلصل٘ الؿاعط املؿّٕض. و 2
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ًجفاُض  ووا وٌا ف ُ ٌُٕاس٘ عمٜ ؤرزٙ البعٗسَٖ الصَٖ ساه بٗ  ٔبٍّٗي ال

 الٕاغعٛ.

ٔغتًف وَ خاله ِصٓ الػاٚ عمٜ ومساٞ ضداه وَ ظوالٞ السكتٕض 

ذلىس كإٌا وجاّل يف اجلس ٔاردتّازح غٕاٞ يف طفٕلتْح ؤ يف ساه  طبتْح 

ٔغتتعطا عمٜ وغاتصٚ زضغٕا لْ مل ٖكٌٕٕا وعطٔف  وَ ربنح ٔضمبا لٕ مل 

 ٖصكطٔا ٍِّا لصاضٔا يف ط٘ الٍػٗاُ. 

ٕض ذلىس ملٍّٛ الطبٗبح ٔلممّا وٍْ ٔغ ٝ يف ِصٓ الػاٚ عؿ  السكت

وػم  الطٔح؛ ف  ي وا وٌٗط بْ وَ وػؤٔلٗات إزاضٖٛ ف ٌْ مل ٖسع تم  

املٍّٛح بن كاُ ُٖؤسثجطِا عمٜ  اِا؛ فال تطٝ غعازتْ إر وا املطضٜ ٔيف 

 تم  املٍّٛ الؿطٖفٛ. 

ٔغتًف وَ خاله ِصٓ الػاٚ عمٜ وً سات ٌاضذٛ يف وٗنساُ الطنب   

ّا الٍّٕض بنْح ٔدسواتنْح ٔالنيت صنسضت ونَ خنبا بنصل         اليت وَ ؾأٌ

 املٗساُ.  

ٔوننا ِننصٓ الػنناٚ الريننطاٞ املم٠ٗننٛ باحلنننح ٔال سنناهح ٔاألسننساخح       

ٔاألعىنناه الننيت تأكننن األعىنناض وكنناّلح ٔتؿننرين اإلٌػنناُ عننَ األِنننح      

ٔاألراضبح ٔوٍازوٛ األسباب و ف ٌ  جتس ال كٛ يف سٗاٚ النسكتٕض؛ فّنٕ ويف   

س٘ لمًٗناً بالعالرنات اردتىاعٗنٛ؛ فن آ ٔثٗن  الًنطب ونَ        احلًًٗٛو وجاه 
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 وغطتْح ٔتطآ ؾسٖس الصمٛ بأراضبْح ٔوعاضفْح ٔوصسراْٟ.  

ٖٔتذمننٜ شلنن  وننَ خنناله ظٖاضاتننْح ٔوؿنناضكاتْ لمٍنناؽ يف وفننطاسّيح 

 ٔوٕاغاتْ هلي يف وتطاسّي. 

 كىا تتذمٜ يف ؾفاعاتْح ٔوبازضاتْ اليت ٔضز ؾ٘ٞ وٍّا وَ تم  الػاٚ. 

 ذمٜ ووٖطّاو يف وٕارفْ الكجاٚ اليت ر ٖعطفّا وكجط املًطب  إلْٗ. ٔتت

 ٔلعم٘ وشكط وٕرفّا ٍٖب١ عىا ٔضاْٟ وَ ؾّاوٛ اخلاططح ٔدعالٛ املطٔٞٚ. 

ور ِٕٔ وا ٖصكط األغتاش غعس املفطح عَ ؾًًْٗ السكتٕض ذلىس؛ إش كجاّا 

فشػبح ٔإمنا وا ٖصكط األغتاش غعس وُ وخآ السكتٕض ذلىسّا مل ٖكَ وخّا 

 ِٕ ٔالسح ٖٔصكط كجاّا وَ وٕارفْ وعْح ٔوا غاٟط إخٕاٌْ ٔوراضبْ. 

 ٔوَ شل  وٕرف سصن إباُ إصابٛ األغتاش غعس مبطض يف الكبس. 

ًٖٕه األغتاش غعس يف شل : =ربنن سنٕال٘ غنبا عؿنطٚ غنٍٛ تعطضنت       

ملطض يف الكبسح فاستذنت إىل ظضاعنٛح ٔكناُ وخن٘ النسكتٕض ذلىنس ٖتنابا        

 ؿعط بًم  كبا ملا وصاب ح ٔرس اضططضت إىل الػفط إىل وملاٌٗا. ساليتح ٖٔ

ٔربن الػفط فطغ السكتٕض ٌفػْ ل٘ متاوّاح ٔتطك عٗازتْح ٔغنافط وعن٘ح   

ٔوخص وعْ اثٍ  وَ وبٍاْٟ إضافٛ إىل اب ح فصِبٍا إىل وملاٌٗاح ٔكٍت وضٝ وُ 

 السكتٕض ٖتأمل وكجط مما وتأمل ٔوٌا وطٖال. 

بنناٞ الكؿننف عىننَ ٖالٟنني لمتنن ع لنن٘؛ فاختنناض ٔرننس عطضننٍا عمننٜ األط
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األطبنناٞ وبعننس الكؿننفو الننسكتٕض وٌػننّا ابننَ الننسكتٕض ذلىننس لمتنن ع؛ لكٌٕننْ 

 األٌػب طبّٗا.  

ٔربن وضبعٛ وٖاً ونَ العىمٗنٛ بنسوت الُكمنٜ عٍنسٙ بالطنعف ٔالتعنب؛        

فًاه ل٘ األطباٞ: ُٖشتىن وٌ  غتبسو مبطسمٛ الريػٗنح فتٕكمنت عمنٜ اهللح   

 عٛ الكبس. ٔععوت عمٜ ظضا

ٔكاُ وخ٘ السكتٕض ذلىس يف ٔضا صعب وا ب  ابٍْ النُىتنبنْطعح ٔؾنًًْٗ  

 النُىتنبنطَِّع لْ. 

 ٔاحلاصن وٌ  ٔابَ وخ٘ زخمٍا العىمٗٛ وعّا.  

ٔبعس خطٔد٘ وَ العىمٗٛ مل ٖػأه السكتٕض ذلىس عَ ابٍْح ٔإمننا غنأه   

 عَ الُكمٜ؛ خٕفّا وَ وصاب بتعطن الكمٜ. 

ربن العمىٗٛ وضٝ يف السكتٕض ذلىنس سعٌنّا مل وؾناِسٓ     ٔكٍت ٔوٌا وطٖال

 يف إٌػاُ ربن شل . 

ٔاحلىس هلل وُ اهلل فطز عٍاح ففطست فطست  األٔىل لؿنفاٟ٘ح ٔالجاٌٗنٛ   

لفطح وخ٘ الصٙ فطغ ٌفػْ لن٘ ونسٚ ثالثنٛ وؾنّط مل ٖبناِه فّٗنا بنأٙ ؾن٘ٞ         

 غٕاٙ+. 

م  تؿنعط وٌنْ   ٖٔطٗف األغتاش غعس راٟاّل: =عٍسوا جتس وخّا ل  بّصا اخل

 ورح ٔوب ٔكن وا متم ح ٖٔكُٕ و مٜ عٍسك وَ وبٍاٟ +. 
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ٖٔطننٗف األغننتاش غننعس شاكننطّا بعننال وننا عٍننس الننسكتٕض وننَ اجلٕاٌننب   

اإلٌػنناٌٗٛح فًٗننٕه: =عمىننت ؤلننٗؼ وننَ ططٖنن  وخنن٘و وٌننْ رنناه ملننٕظف٘ 

ارغتًباه: )إشا وتٜ وطٖال ٔمل حياغنب فنسعٕٓ ٔؾنأٌْ؛ فىنَ املؤكنس وٌنْ       

 ذلتاز(+. 

تنفاط نماْ   ؤلٗؼ بآخطِنا و وَ آخط وكاضً السكتٕض ذلىس املفطح ِصا ٔإُ

بًبٕه ضٟاغنٛ اجلىعٗنٛ الطبٗنٛ التطٕعٗنٛ يف ذلافعنٛ العلفن٘ح ِٔن٘ مجعٗنٛ         

  ٘ ملعاجلنٛ   وضمسٗٛ  ا ضحبٗٛ وغػّا دلىٕعٛ وَ وفاضن وطباٞ ذلافعنٛ العلفن

 ٔتًسٖي اخلسوات الطبٗٛ املتٍٕعٛ.  حاملطضٜ

ًُ يف بعنال         ًِنُس ٔكاٌت ٌٕاتّا وا ٖعنطا بالطبٗنب املتطنٕع العاٟنط النصٙ ٖن

 األٖاً إىل ذلافعٛ العلف٘ رازوّا وَ الطٖاض ؤ  اِا. 

ِنن ٖتعاٖنس   4/3/1442ثي تطٕض شل  العىنح ٔصاض مجعٗٛ ضمسٗٛ يف 

 عىمّاح ٔخسواتّا. 

ٔرس اضتطٜ الًاٟىُٕ عمٜ شل  املطف  املّي باإلمجاع وُ ٖكُٕ ضٟنٗؼ  

اجلىعٗننٛ الننسكتٕض ذلىننس املفننطح؛ فتفطَّننن وبعننس طننٕه تننطززو بًبننٕه ِننصٓ   

 الطٟاغٛ. 

عننَ املػننؤٔلٗٛح ؤ ظِننس  بنناألدط   ٔمل ٖكننَ تننطززٓ ٌاؾنن٠ّا عننَ تٍص نننٍ 

 ٔالجٕاب. 
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 ٔإمنا كاُ عَ خٕا ور ٖعط٘ ِصا األوط سًَّْ. 

وبعس شل و بطٟاغٛ اجلىعٗٛ؛ فًناً ب صنط شلن  العىنن اجلمٗنن       ثي تكطً

وننا  منن  وننَ ٔرننتح ٔخنن ٚح  عصنناضٚا ؤر ٖننعاهو خننا رٗنناًح ٔرننسً لننْ

ٔدّسح ٔعالراتح ستٜ وصبشت تم  اجلىعٗٛ وخاله فن ٚ ٔدٗنعٚو ونَ    

 وضرٜ اجلىعٗات ٔوفطمّاح ٔوضشت ذلنم الًبٕه عٍس الٍاؽ. 

الٞ األطبناٞ ٔ اِني لٗعذبنُٕ    بن إُ وَ ٖعىمُٕ ؟ت إزاضتْ ونَ فطن  

وؾس العذب ونَ ِىتنْح ٔزرَّتنْح ٔتفاٌٗنْح ٔسطصنْح ٔبصلنْح ٔوطاعاتنْ        

 ملؿاعط وَ ٖعىمُٕ وعْ.  

ٔلًس لًٗت وٍْ ذلافعتْ والعلف٘و صٕضّا وَ وبسع وا ٖكُٕ وَ الٕفناٞ يف  

شل  املٗساُح ٔضوٝ وٍْ األدٗاه اليت بعسٓ وَ األطبناٞ وجناّر سٗ نا لمطبٗنب     

ًٞ ؤ ؾكٕضّا.تػب الصٙ ٖعط٘ بال سسٔزاملػمي احمل   ح زُٔ وُ ٍٖتعط دعا

 املفنطحح ٔووجالنْ ممنَ ِني    ٔبعس ف ٌ٘ نون يف وُ ٖكُٕ لمنسكتٕض ذلىنس   

ضٔاز يف دلاهلي و زٔض يف الٍّٕض باجلٗن احلاضط خصٕصّا ممَ ِي يف وٗساُ 

الطب؛ ٔشل  بالمًاٞات باألطباٞ اجلسزح ؤ وَ ِي يف بساٖنٛ زضاغنتّيح ؤ   

غٗبتعجُٕ لسضاغٛ الطب؛ ك٘ ٖفٗسٔا وَ جتطبٛ السكتٕض ٔظوالٟنْ النطٔاز    وَ

يف دلاهليح فصل  مما خيتصنط هلنؤرٞ كنجاّا ونَ اجلّنٕزح ٔ نسِي بالعع نٛ        

ٔالصننن ح ٔاجلنننسح ٔاردتّنننازح ٔالًنننسضٚ عمنننٜ اإلفنننازٚ ونننَ الٕرنننتح 
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 ٔارغتىتاع بّصٓ املّىٛ الؿطٖفٛ.

ٔيف اخلتاً وغأه اهلل ودمت رسضتْو وُ حيفغ السكتٕض ذلىسّاح ٔوُ  س يف 

عىطٓح ٔ ٍشْ الصشٛح ٔالًنٕٚح ٔال كنٛ يف املناهح ٔالٕرنتح ٔاألِننح      

ٔالٕلسح ٔوُ جيعن وا ضرىتْ  ٍْٗ يف ِصٓ الػناٚ عمىنّا ٌافعنّا ٖطفنا زضداتنْ      

 ًٖٕ ٖمًٜ ضبْ.  

 

 هـ3441/  8/  4 الزلفي 


