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 اهمىرح ًأA ابن البُطاس  الصُذهــتعلم 

ً(1)فاطمت الضهشاء بىلفضاوًي

 لذةتامل

ت غلى  ال ًمىىىا ججاَل خلُلت بأن الػالج و الُب كضًمحن كضم البكٍغ

فاطا ما وحض ألالم غىض إلاوؿان، ًهبذ خغي به البدث غً  ؾُذ ألاعى،

طاجه، هما  مً زم فبضاًت "نىػت الُب" كضًمت كضم إلاوؿان وؾُلت إلػالخه. و

في  في هخابه املىؾىم الػبر في صًىان املبخضأ والخبر  َـ( 808ًلٌى ابً زلضون )ث.

م مً طوي الؿلُان ألاهبر للبضاًت  "...أًام الػغب و العجم و البربغ و مً غانَغ

خضاو لىهه  مً أَل الػمغان َبا ًبىىهه في أغلب ألامغ غلى ججغبت كانغة، ٍو

بما صح مىه ش يء و لىىه لِـ غلى كاهىن ع  مخىاعزا غً مكاًش الخي، و

. لهظا ال ًمىىىا فهل مماعؾاث الػالج أو الخضاوي غً مماعؾاث الُب 1"َبُعي

بهفت غامت، فأًىما جخىاحض "نىػت الُب"، جخىاحض مػها وؾاةل وأصواث 

                                                           
(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, 
Algérie. 

صًىان املبخضأ والخبر في أًام الػغب ، هخاب ةلذةت ابن خلذوًن ،بً زلضون، غبض الغخمً 1
م مً طوي الؿلُان ألاهبر، جدلُم أبى نهُب الىغمي، صاع  والعجم و البربغ و مً غانَغ

 .662 .نفدت، م 2208الفىغ ، 
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ت املغافلت لها، َظٍ ألازحرة غغفذ  مماعؾتها واملخمثلت في مسخلف الػلاكحر و ألاصٍو

 م الهُضهت.كضًما بػل

ًعلم الصُذهت ةن الحضاساث اللذًمتبىادس وشأة 

 ُينعلم الصُذهت عىذ الصِى

للض غغف كضامى الحًاعة الهِىُت أمثاٌ "قً جىهج" باغخباٍع أٌو باخث 

طلً بػض ججغبت  الخضاوي باألغكاب و الىباجاث الُبُت و ،2غً زىام الىباث

ا غلى أهفؿهم أو غلى الحُىان. ش  جهَظا ما أهض جأزحَر مسخلف هخب و ملاالث جاٍع

ت الىباجُت  التي جهغ غلى أن الُب حل اغخماص الُب الهُني، وان غلى ألاصٍو

 .3واليي و الىزؼ باإلبغ مما حػلهم ٌػخىىن بضعاؾت الدكٍغذ

ى" إلامبراَىع املكهىع باؾم  ق م(، 2967 )ث. "قً جىهج" مإؾـ  4"فٍُى

ٌ  الهُضلت في الهحن، وان الؿباق في مُالص ت مضون يمً  أو صؾخىع لألصٍو

ت  أغلبُتها طاث أنل  زلُت 365جًم  "Pen Tsrao Kingاملؿماة "مسَُى

 la corne -مجها جدخىي غلى مىاص طاث أنل خُىاوي )مثل كغن ألاًل 40هباحي، 

de cerf مثل الجبـ 11(، و( جدخىي غلى مىاص مػضهُت- le gypse.) 

قاهج قاهج" امليكِ و املػغق هباث " جأزحر و غلى غغاع "قىن جىهج" مىدكف 

ً" التي حؿخػمل في غالج الغبى،  غ زجؼ والظي ٌؿخسلو مىه خالُا ماصة "إلافضٍع

 هخاب آزغ  الحًاعة الهِىُت بىم َاةل مً غلماء غلم الىباجاث هظهغ مً بُجها،

                                                           
، اللاَغة، مإؾؿت كصت العلىم الطبُت في الحضاسة إلاظالةُت(، 2009)عاغب  الؿغحاوي، 2

 .10 .اكغأ لليكغ و الخىػَؼ والترحمت، م
خ و ةعاهماث (،1987) الحاج كاؾم، مدمىص 3 ، حضة، الطب عىذ العشب و املعلمين جاٍس

 .26-25 .صاع الؿػىصًت لليكغ، الُبػت ألاولى، م
4 Combaz, J. (1985), La pharmacopée, thèse de doctorat d’Etat en pharmacie, 
université de Grenoble, France. 
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، َظا ألازحر "Le Pen Tsao King Mou" (1593-1518ملإلفه "لي ش ي حكً" )

 ونفت غالحُت. 1800ًًم 

اللغن و طلً في  "Shan Hai Ching" عؾالت خٌى الجباٌ و البداع

هىع هباحي و زلُاث، الهضف مجها لِـ غالج  91جلترح ، الخامـ كبل املُالص

 و ئهما الىكاًت مىه. بى الغ 

 A  الشافذًن )العشاق حالُا(بالد علم الصُذهت في 

ش بخػضص الغؾاةل و الىخاباث الخ سُتجمحزث َظٍ الفترة مً الخاٍع خؿب  اٍع

اصًت َمّ أهظهغ  ،التي مّغث بها حػضص الحًاعاث
ّ
ت ألاو ها، الحلبت الؿىمٍغ

"Sumero-Akadienne( "2300 " ألامىعاجُت ،)ق مAmorrites ( "2000  ق)م 

 ق مAssyrienne( "1500 .)وألاقىعٍت  "

، والظي حاء "Le Code D’hammourabi" 5أولها وان صؾخىع الحمىعابي

هبخت، حؼء آزغ زام  250ي لزام بالىباجاث و ًًم خىافي َُاجه حؼءا 

 .6الحُىاهاثبباملػاصن و آزغ 

 A  ٍينًشــصامل كذاةى علم الصُذهت عىذ

ىن مً كضامى ٌػخبر  ملهىت الُب والػلىم  الكػىب مماعؾت أكضماملهٍغ

ذ و الجغاخت مً  املخػللت بها، فالدصخُو و خهغ ألامغاى و الخدىُِ والدكٍغ

الهُضهت وغلى غغاع َظٍ الػلىم واهذ خايغة ، 7بلغىا فحها بغاغتهمألاقُاء التي 

 .هي ألازغي مً زالٌ غالحهم ملسخلف ألامغاى

                                                           
 .امللً الؿاصؽ لبابل 5

6
 Combaz, J. (1985),  op.cit. 

 .املشحع العابم(، 2009)الؿغحاوي، عاغب  7
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حن اللضامى سُت لضي املهٍغ )اللغن الؿاصؽ غكغ  سجلذ الىخاباث الخاٍع

وحىص الخضاوي بالىباجاث الُبُت مً زالٌ حضعان مػابضَا  8كبل املُالص(

 500البرصي و هي زماهُت جًم في َُاتها  أهثر مً وكبىعَا و ما ٌؿمى بأوعاق 

الخانت باألمغاى اليؿاةُت، "بغصًت  هظهغ مً بُجها : "بغصًت وىن" ماصة مؿخػاعة

بغصًت ئبحرؽ" التي تهخم بالُب " ؾمُث" التي جسخو باألمغاى الجغاخُت و

ذ حؿم إلاوؿان و الخػغف غلى وظُفت الللب  .الباَني و الػلاكحر الُبُت و حكٍغ

 دًىـالهىعلم الصُذهت عىذ 

ا، اَخم الهى بػلم الهُضهت ليىهه  ىصغلى غغاع الحًاعاث الؿابلت طهَغ

ًبدث غلى ونفاث ال حؿاغض فلِ غلى غالج املغى أو الىكاًت مىه و ئهما، وان 

، 9فُضا"-َظا ما حاء في َُاث هخاب "أجغافا أبػض مً طلً : "ئَالت مضي الحُاة".

 " و مػىاَا غلم ئَالت الحُاة.فُضا-في ملحم ٌؿمى "أحى

في واخض مً الػىانغ ألاعبػت  ايُغابًغي أَباء الهىض بأن املغى ٌؿببه 

الخالُت )الهىاء، املاء، البلغم و الضم( و َغاةم الػالج هي ألاغكاب و الخماةم 

ت غلى ألاغكاب باغخماص ػعاغت  وا في غالحهماغخمض. لهظا الغغى السحٍغ

" في اللغن الثالث كبل Açokaأنىوا " امللً البىصي مىخظمت و كاهىهُت أؾؿها

 املُالص.

 ُيناهـــالُىهعلم الصُذهت عىذ 

سُت غلى اؾخفاصة الُىهاهُحن مً غلىم  جخفم مسخلف الىخاباث الخاٍع

حن و  صمجهم "املىُم" في طلً مً زالٌ و  البابلُحنومياؾب كضماء املهٍغ

غ غلىم الُب. -460)فسغا أنها أهجبذ "أبلغاٍ و ًىفي الحًاعة الُىهاهُت  جٍُى

                                                           
8 Combaz, J. (1985),  op.cit. 

 19 .، مالعابم املشحع(، 2009)الؿغحاوي، عاغب  9



 اهمىرحأA ابن البُطاس  علم الصُذهــت

17 

غة وىؽ بدغ ئًجي، كبل املُالص(" 370 الظي ٌػخبر مً غماللت الُب الظًً  بجٍؼ

 .10أهجبتهم إلاوؿاهُت

جهىع صًىامُيي للمغى و الُب، مً زالٌ جأؾِؿه للاغضة  هظا ألازحر وان ل

فىغة ألامؼحت ألاعبػت  غلالهُت و مجغصة غً الّضًً و املػخلضاث، زّم َىع 

ملخػللت بالهىاء، الىاع، التراب و املاء، مكتروا ئًاَم بيل مً الُبؼ الحاع، وا

ب.  الجاف، الباعص و الَغ

( "صٌؿىكٍغضؽ" زّم   ،"Pedaniusباؾم " الالجُيُحناملػغوف غىض  )اللغن الاٌو

جغحمذ بضوعَا  "،غلم الػلاكحر" أو "املاصة الُبُت"هخب َظا ألازحر عؾالت خٌى 

زم  ."Meteria Medica"ئلى  XV ُت في اللغن الخامـ غكغئلى اللغت الالجُي

 . 11"بً باؾل "اؾُفانئلى الػغبُت غلى ًض 

 ُينالشوةـــاهعلم الصُذهت عىذ 

 خغوب(،)غؼواث و مً  حنالُبُػت الحغبُت و اللخالُت لضي الغوماهُ ليىن 

 "Cesarاؾخضعى ؾحزاع " الغغى واهىا بأمـ الحاحت لىحىص أَباء مػهم، لهظا

الغوماهُت. وغضَم بخلضًم محزة املىاَىت باء أحاهب زانت مً الُىهان مؼ أَ

باءأقهغ  مً ؾىت كبل املُالصCelse" (64  ، )ؾالـ " :  الُىهاهُحن هظهغ ألَا

مثل ، ً"De Arte Medica"هخب هخاب خٌى الُب اللضًم و الُب في ػماهه

ى "هخاب بُض أهه ًبل غلم الهُضهت.الجؼء الخامـ والؿاصؽ مىه  ول مً

ضؽ" و الظي غاٌل مغخلت الغومان ، الغاةض في الحكاتل " ملإلفه "صٌؿىكٍغ

غ غلم الهُضهت باغخباٍع أٌو مً اؾخػمل غلم الىباث هماصة  ػماهه في جٍُى

                                                           
، بحروث، سواد علم الطب في الحضاسة إلاظالةُت، (1998)غلي بً غبض هللا  ،الضفاع 10

 .27 .الُبػت ألاولى، م مإؾؿت الغؾالت،
 ةجلت، "الهىاغاث الضواةُت ألاهضلؿُت"، (2008)غبض الحمُض  ،خؿحن و خمض أ ،الؿمغاتي 11

 .153-135 م.بؼ، ، الؿىت الغا11، الػضص 4، املجلض ظش ةن سأي
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غ مهىت الهُضلت و أٌو مً ونف "ألافُىن" وشجغة الحكاتل  غلمُت في جٍُى

 .12التي ٌؿخسغج مجها

إلى اللشن  غن اللشن الخاةةالعصىس الىظطى )علم الصُذهت في 

ًالخاةغ عشش ةُالدي(

ش في  13(Vincent Danelصاهُل فاوؿىن ) نّىف َظٍ الحلبت مً الخاٍع

باهُت " "، و لثاهُت monastiqueغلم الهُضهت ئلى مغخلخحن عةِؿِخحن ، ألاولى َع

 "، بدُث و نف ألاولى بؿُُغة الىىِؿت املؿُدُتscholastiqueمضعؾُت "

، و أّن الُب ًماعؽ و ٌػلم فلِ في  هجلضًم الػالج وحػلُم ٌمً زال في الغغب

"، ففي خحن ًهبذ املغى مخػلم بسُُئت les monastèresألاصًغة "

لىاث، و أّن غالج الغوح ٌؿبم في ول الاوؿان، عبُىا الػالج باإلًمان، و الهّ 

( م 923-864زّم  َُمىت الُب الػغبي غلى ًض الغاػي ) .الاخىاٌ غالج الجؿض

( في بالص الفغؽ مً زالٌ هخابه "اللاهىن"،  م 1037-970بغضاص، ابً ؾِىا )ب

ت( و الضوعة م 1288-1213ابً الىفِـ ) ، ئلى حاهب  جغحمت الىخب  الضمٍى

 اللضًمت ليل مً أبلغاٍ، أَعؿُى و غالُان.

، أة الػضًض مً املضاعؽ والجامػاثاّما املغخلت الثاهُت فلض امخاػث بيك

ُت " في اللغن الخاؾؼ مُالصي وهي مضعؾت َبّ Salerne" همضعؾت ؾالحرهى

غ( في  ُت في الجاهب الىظغي ، وحػخمض غلى املىؾىغاث الُبّ  الحُىاهاث )الخىاٍػ

 الجاهب الخُبُلي.، و حامػت "الؿغبىن" بفغوؿا. 

                                                           
12 voir : http://www.arabsciencepedia.org/wiki. 
13 Vincent, D.,  « petite histoire de la médecine occidentale », santé société 
humanité, université Joseph Fourier de Grenoble, 2010-2011, in ww.medatice-
grenoble.fr. 

http://www.arabsciencepedia.org/wiki
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 ألا  
ّ
سُت، َى صوع غلماء الحًاعة الػغبُت مغ الظ ي يهمىا في َظٍ الحلبت الخاٍع

 الاؾالمُت في وك
ّ
غ غلم الهُضهت و الظ  أَممً زالٌ  همي ؾىظهغ أَمّ أة و جٍُى

 :  هما ًلي الىخاباث و الاهجاػاث الػلمُت

 م(.869هخاب ألاكغبضًً في اللغن الخاؾؼ مُالصي، البً ؾهل اليىسج )ث. 

هخاب الحاوي في غلم الُب و الهُضلت في الىهف ألاٌو مً اللغن  

 م(. 932-865الػاقغ البً الغاػي )

 م(. 1037-970اللاهىن في اللغن الػاقغ البً ؾِىا )هخاب  

حن الػُاع )   (.م 13ث. هخاب مجهاج الضوان و صؾخىع الاغُان ليَى

ت و الاغضًت البً البُُاع )   م (.1248-1196هخاب الجامؼ لألصٍو

ًهت في الحضاسة العشبُت الاظالةُتعلم الصُذ

ت البؿُُت و ألاقغبت الُبُػُ للض ت، مثل الػؿل، اؾخسضم الػغب ألاصٍو

والىباجاث وبظوعَا في غالحهم مً بػٌ ألامغاى، هبظوع الحغمل والحىظل 

واؾخػملىا البهل والىمىن ملػالجت أمغاى الهضع، و كخل الضًضان، و الثىم 

 . 14للضًضان و أمغاى املػضة و بػٌ أمغاى الللب

مؼ مماعؾاث غالحُت أزغي مثل الحجامت و اليي و جىاٌو بػٌ ألاغكاب 

بُػُت التي جىمى في بالص الػغب. فمػغفتهم بالهُضهت لم جىً باعػة و طلً الُ

الغخماصَم غلى الخجاعب الػلمُت البؿُُت و اؾخسضامهم ملسخلف الُلىؽ 

 
ّ
ت و الكػىطة. ألامغ الظ ي حػل مً الُب الػغبي في جلً الفترة مً السحٍغ

ا مً حُل  ش َبا قػبُا ًيخلل باملماعؾت و الخػلُم قفٍى  .15ئلى آزغالخاٍع

                                                           
كُغ، ئصاعة -، الضوختهباجاث في أحادًث الشظىًل(، 1986)خؿً البخاهىوي، هماٌ الضًً  14

 12، م. ئخُاء الترار إلاؾالمي
 .26.م ،املشحع العابم(، 2009)عاغب  الؿغحاوي، 15
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َظٍ املماعؾاث البضاةُت في الخضاوي ، مهاعاث  اهدؿبذلىً ؾغغان ما 

بي مً زالٌ الخجغبت  ومىاهج حضًضة و مغاًغة أَغي غلحها الجاهب الخجٍغ

ت و ألاماهً لبُؼ للواملالخظت، لُهبدىا عواصا بخأؾِؿهم  مضاعؽ الخدًحًر

ت . م(754ؾىت  )أٌو نُضلُت في بغضاص غلى ًض الخلُفت املىهىع  ألاصٍو

م غً باقي الحًاعاث ألازغي  ٌ فاؾخُاغىا أن ًمحزوا غهَغ غهغ  باغخباٍع أو

مً غهىع الحًاعة غغفذ فُه املغهباث الضواةُت بهىعة غلمُت وفػالت 

لت حضًضة بدُث كاٌ غىه حىؾخاف لىبىن في هخابه خًاعة الػغب   وبٍُغ

 .16"...ئهه ازتراع غغبي )ئؾالمي( أنُل" (494)الهفدت 

مً نىػت هخلاٌ الا ً َظا املىُلم ، حاء َظا الجؼء مً البدث لُىضح و م

 .الخضاوي والػالج ئلى الهُضهت هػلم طو مىهج و كىاغض 

ًعلماء الحضاسة العشبُت الاظالةُت في ةماسظت الصُذهت عىذ ألاولىبىادس ال

اغخماصا غلى  بدثهمو  َمللض َىع غلماء الػغب و املؿلمحن أؾالُب جفىحر 

م جغحمتهم  لػلىم الحًاعاث الؿابلت هػلىم الُىهان، الهىض، و الهحن و غحَر

غ  مً الحًاعاث اللضًمت، بدُث واهذ كاغضة أؾاؾُت غٌى غلحها مً احل جٍُى

اث اغخماصا غلى املالخظت والخجٍغب و ال ؾُما الػلمي مىه.  املػاعف و الىظٍغ

ويؼ آزغ أهثر "بمػغفت الهىػت" ئلى  و بالخالي اهخللىا مً ويػُت ما ٌؿمىّ  

للض أيافىا ئلى  "... حالٌ مظهغ بلىله ٍما ًإهض غلمُت".-صكت و َى "مػغفت

 
ّ
ت التي واهذ مػغوفت كبلهم مغه  ألاصٍو

ّ
ٌ لفىا أوّ باث غضًضة مً ازتراغهم، و أ

 .17هخاب في الػلاكحر"

، أنبذ ملهىت الُب اللغن الؿابؼ مُالصيمؼ مجيء الغؾالت املدمضًت في 

ها آزغ ًسخلف غلى ما وان فُه مً كبل، فلض خاعب غلى وحه الػمىم وح

                                                           
 .111. ، ماملشحع هفعه 16
مىخبت  ، اللاَغة،العامليحضاسة إلاظالم و أثشها في الترقي (، 1974)مظهغ، حالٌ  17
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مً اؾدكاع أو جىحه  غ وّل و هّف  إلاؾالم ول الخغافاث الُبُت املػخمضة مً كبل،

ئلى غغاف أو واًَ، و اغخبر املىجمحن واطبحن و لى نضكىا، َظا و كض خث غلى 

الىظافت و خفظ الصحت مً زالٌ الػباصاث والىيىء و الهىم، و أحاػ 

 اء.إلاؾترك

 ًضغىا  إلاؾالم ّن و أل 
ّ
، فلض أنبذ مً املهم الىظغ غلى مئلى الػلم و الخػل

املػاعف الُبُت باغُائها كىاغض و أخيام قغغُت، لهظا ويؼ عؾٌى هللا نلى 

فلاٌ فُه : )مً   هللا غلُه و ؾلم خيا قغغُا ًدىم به مهىت الُب ومماعؾحها

 ه.أي ًجب غلاب ب و لم ٌػغف غً َب فهى يامً(.جُبّ 

ش  ملػغفت خلُلت ما وان ًماعؽ )في الهُضهت( في َظٍ الحلبت مً الخاٍع

سُت التي مغ بها   : غلماء جلً الفترةؾىػغى أَم الفتراث الخاٍع

، اؾخيبِ املؿلمىن َغاةم غالحهم مً مسخلف ش إلاظالمــةع فج (1

فت التي يمّ  ت الكٍغ ذ في َُاتها مجمىغت هبحرة مً الىهاةذ ألاخاصًث الىبٍى

غلى ؾبُل جخػلم بالُب الىكاتي و الُب الػالجي غلى خض ؾىاء، هظهغ التي 

 :  ة" في الحضًث املىاليأ"الىم املثاٌ،

ا قفاء  كاٌ عؾٌى هللا نلى هللا غلُه و ؾلم : "الىمأة مً املً و ماَؤ

"غلُىم بالؿنى :  نلى هللا غلُه و ؾلمعؾٌى هللا  فلاٌ و غً "الؿنى" .18للػحن"

:  قفاء مً ول صاء ئال الؿام.كُل ًا عؾٌى هللا ما الؿام؟ كاٌو الؿىىث، فان فُه 

ٌ  : وغً "الحبت الؿىصاء"، غً أبي ٍَغغة عض ي هللا غىه .19املىث" هللا  كاٌ عؾى

 .20: "في الحبت الؿىصاء قفاء مً ول صاء ئال الؿام" نلى هللا غلُه و ؾلم
                                                           

البساعي، مدمض بً ئؾماغُل، الجامؼ الصحُذ املؿىض مً خضًث عؾٌى هللا و ؾيىه 18
ٌ، هخاب  1400، 1.وأًامه، جدلُم مدب الضًً الخُُب، املىخبت الؿلفُت، اللاَغة، ٍ

 .4208عكم الحضًث  4/1627 الخفؿحر، باب ؾىعة البلغة،
، مىخبت ظلعلت ألاحادًث الصحُحت و ش يء ةن فلههاهانغ الضًً،  ألالباوي، مدمض 19

اى، ٍ  .1798، عكم الحضًث 1/407ن، 4.املػاعف، الٍغ
الترمظي، مدمض بً غِس ى بً ؾىعة، ؾجن الترمظي، جدلُم  أخمض مدمض قاهغ، صاع  20

 ،ن8/88 هخاب الُب، باب ما حاء في الحبت الؿىصاء، ص.ث، ص.ٍ، الىخب الػلمُت، بحروث،
 .2176عكم الحضًث 
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 غلُه بػض وفاث هبي هللا مدمض نلى هللا A ش الخلفاء الشاشذًنــفي عص (2

وؾلم، جضاٌو الخلفاء الغاقضًً غلى خىم الػغب املؿلمحن، فىانلىا َغاةم 

باء الفغؽ،  غالحهم مً وحي الؿىت و اللغآن الحىُم، مؼ اؾخػاهتهم أًًا  باأَل

الغومان و الهىىص و طلً لحاحتهم الىبحرة في جُبِب أفغاص الجِل أزىاء 

ش االفخىخاث إلاؾال  لمحن، لم ٌكهض لػلم ملؿمُت. في َظٍ الفترة مً جاٍع

 جللُضًت و مدضوصة.الهُضهت جُىعا باعػا ، و ئهما فلِ مماعؾاث 

هظغا لغغبت الخلفاء الغاقضًً أزىاء الفخىخاث  A ىًيـــش ألاةــعصالفي  (3

مؿاخت و غلما في ػمً  احؿاغاالجضًضة، أنبدذ عكػت املؿلمحن أهثر  إلاؾالمُت

ملسخلف الػلماء وعحاٌ الضًً في  مؿاؾهم بالؿىءالحىم ألامىي، و طلً لػضم 

ش  بضأث خغهت َالب الػلم هدى مسخلف  . في َظٍ الفترة مً الخاٍع جلً الضٌو

ػق( و الؾُما صمكم مجها، بدُث كام البػٌ بالص إلاؾالم )َلبا للػلم أو الغّ 

اهُت ئلى اللغت الػغبُت ا  مجهم بترحمت الىخب الُىهاهُت مً اللغت الؿٍغ )ؾىظهَغ

 ُّ  . 21ٌ زؼاهت للىخب بضمكمىا الخلا(. و بالخالي أوكأث أوّ اث بدثفي َ

ز الػهغ الػباس ي غً ؾاةغ الػهىع ما كض ًمحّ  ئّن  A ش العباس يــفي العص (4

ه الخلفاء الػباؾُىن لؿاةغ الػلىم َى طلً الاَخمام الىبحر الظي هىّ ألازغي، 

 
ّ
ا هبحرا بُت و الهُضلت مجها. للض للي غلم الهُضهت اَخماموالؾُما الػلىم الُ

ا وجىىّ مً َغف غلماء طلً الؼمً و طلً بخفىّ  ت وججهحَز غها، جهم في جدًحر ألاصٍو

فأوكأث املضاعؽ لخػلُم الهُضلت في ول مً بغضاص، البهغة، صمكم، زم 

لُُلت(، َظا و كض أوكأث ما ٌؿّم  بت َو  ى اللاَغة و ألاهضلـ )في كَغ

ا نُضلي هفء له اللضعة و ا"البُماعؾخان" ٌؿحّ ـ ب لىفاءة في جدًحر وججهحز َر

ب جالمُظٍ غملُا  .22الػلاكحر مً حهت ، ومً حهت أزغي جضَعـ و جضٍع

                                                           
خ إلاظالةي ،بضٌؼ غبض عبه، ئًمان 21  .06 .م ،الصُذلت في الخاٍس
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سُت أًًا واهذ مُالصا لخىظُم كاهىوي ملهىت الهُضلت ، َظٍ الفترة الخاٍع

ت الخفخِل و املغاكبت ملفدكحن، ًلىمىن بمىذ بدحن أوولذ الحيىمت مهّم 

 امخداهاثػاًىتهم وهجاخهم في جغازُو أصاء املهىت "الهُضلت" و طلً بػض م

جغص أؾماء ت جُبُلها، زم ًلىمىن بت في مػغفت الػلاكحر، حىصتها و صّح زانّ 

 ت بهم.الث زانّ َإالء الىاجححن يمً سّج 

ٌ مهىت الهُضلت همماعؾت ألامغ ألاهثر أَمُت في َظٍ الحلبت، َى جدىّ 

 ُت.جللُضًت ئلى مماعؾت عؾمُت و غلمُت جدىمها كىاهحن و مىاهج غلم

ش أوّ و في َظا الهضص سّج  ت )في  221ٌ امخدان في بغضاص ؾىت ل الخاٍع هجٍغ

ًلٌى غمغ  م. 766غهض الخلُفت املػخهم(، و أٌو نُضلُت أوكأث في بغضاص غام 

ش الػلىم غىض الػغب" فغور في هخابه "الهُضلت" ججاعة  واهذ الػُاعة "... : "جاٍع

  ُىن هو لم ًىً الهُضال كضًم، ة مىظ ػمً خغّ 
ّ
مت، ول هم مً طوي ألازالق الىٍغ

ت، و عبما َلب مٍغٌ صواء ال ٌػغفه الهُضالوي،  فيان هفغ مجهم ٌغكىن ألاصٍو

أو لم ًىً غىضٍ مىه فيان ٌػُي املٍغٌ قِئا آزغ بضٌ الضواء املُلىب، فأمغ 

 م( 835َـ/221م( بامخدان الهُاصلت زم أمغ املػخهم )ث 833َـ /218املأمىن )ث 

ي الظي جثبذ أماهخه ميكىعا ًجحز له الػمل، زم أصزلذ أن ٌػُي الهُضل

 . 23الهُضلت جدذ مغاكبت الحؿبت..."

ونل غلم الهُضلت املكغقي عبىع بالص  A غــفي بالد املغشب و ألاهذل (5

 
ّ
ي اؾخيبِ  مً الىهىم الُىهاهُت، الهىضًت و الفاعؾُت في ألاهضلـ و الظ

غ مُالصي و طلً مؼ الُبِب مىخهف اللغن الغابؼ هجغي املىافم لللغن الػاق

 الهُضالوي "ًىوـ بً أخمض الحغّ 
ّ
بت مؼ ابيُه أخمض و غمغ الل ظان اوي" ئلى كَغ

                                                           
، بحروث، إظهام علماء العشب و املعلمين في الصُذلت، (1985) الضفاع، غلي بً غبض هللا 23
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 .24م( 962-941َـ/351-330بً ؾىان بً كغة" في بغضاص ) ذ"زاب صعؾا غلى ًض

 ٌ/350-300َظا و كض جؼامً مجُئهم خىم الخلُفت غبض الغخمً الىانغ )

 جفاكمذ أغماٌ و ب. 25م( 912-961
ّ
ب و الهُضلت املُضاهُت مً دىر غلماء الُ

ا الػلمي في َظا الخسهّ  و جغحمت و جألُف للىخب لخهل ألاهضلـ ألوج اػصَاَع

 )ؾىظهغ أَمها في الجؼء املىالي للبدث(.

في علم  علماء الحضاسة العشبُت الاظالةُتأهم إظهاةاث 

 الصُذهت

ػلاكحر ونىال ال أهىاعمً عؤي زالهت لُىدكفىا ول  غلماء الػغباهُلم 

ت الىاحػت و الفػالت، فاغخمضوا غلى جغحمت هم َاةل مً الىخب  ئلى ألاصٍو

، زم اللُام بالخجاعب َا املسخهت في غلم الهُضهت كضًماالُىهاهُت وغحر 

ا. َغ  الخُبُلُت غلحها مً أحل جٍُى

ت املفغصة" لضٌؿلىعٍضؽ "املاصة الُبّ  وان لىخاب ُت في الحكاتل و ألاصٍو

غ غلم الهُضلت لضي م( فًال 80) ، خُث أيافىا بفًل الػغبهبحرا في جٍُى

ش.  زبرتهم و مماعؾتهم أمىعا حضًضة جىملت ملا فاجه في جلً املغخلت مً الخاٍع

ف غلى الىثحر مً الىباجاث املىلىلت و هظغا لػضم اؾخُاغت الػغب غلى الخػغّ 

ً اهدكاف غً الىخب اللضًمت )الُىهاهُت، الهىضًت و الفاعؾُت(، وان البض م

ت" ـ البضًل "املدلي" املخىاحض لضيهم فازترغىا ما أؾمٍى ب "بضًل ألاصٍو

 مؿخفُضًً بظلً مً الػلاكحر الهىضًت و الفاعؾُت.
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لهظا الغغى بضأ الباخثىن في مُضان الػلاكحر هخابت ما ٌكبه املػاحم غلى 

هُت، قيل حضاٌو جدخىي غلى أؾماء الىباجاث املسخلفت باللغت الػغبُت، الُىها

ت املفغصة. ت و قغح أؾماء ألاصٍو اهُت، الفاعؾُت و البربٍغ  الؿٍغ

و مً َظا املىُلم ؾيخػغف في َظا الجؼء مً بدثىا غلى أَم إلاؾهاماث 

 : في مُضان الهُضهت و التي ؾىلخهها فُما ًليلػلماء َظٍ الحًاعة الػلمُت 

ُب مً أَم مإلفاجه هخاب ال A م(8<?-88?ٌعلىب بن اسحاق الكىذي )

ت الكافُت مً الغواةذ املإصًت، هُفُت  الابلغاَي، الغضاء و الضواء املهلً، ألاصٍو

ت ا ئؾهاٌ ت و اهجظاب ألازالٍ، ألاصٍو ، ملغهبت، عؾالت في هُمُاء الػُىع ألاصٍو

ت .  ئلى حاهب غضة ملاالث في الغضاء و ألاصٍو

"َى ناخب ألاكغاباطًً  A م(@=?ظابىس بن ظهل الكىسج )جىفي عام 

 ال
ّ
اعون، ٌكخمل َظا املإلف غلى ىبحر الظي وان ٌػمل بمىحبه الهُاصلت و الػُ

ت مغجبت بدؿب أقيالها الهُضالهُت ً بابا فحها ألاصٍو : ألاكغام، الحبىب،  غكٍغ

 
ّ
بساث، ألاقغبت، املغبُاث، املُبىزاث، الؿفىفاث، املػاححن، الجىاعقىاث، الل

ت ألاهداٌ، ألاصَان، املغاَم، الًماصاث، الحلً اث، أصٍو ، الظعوعاث، الؿػَى

 .26الغغاف و الليء، وما ًضع الػغق و ما ًدبؿه"

هخاب حامؼ لفىىن  بأكضمًخمحز  A م(@=?-><<علي بن ظهل بن الطبري )

 و َى ملؿم ئلى ؾبػت أكؿام: "فغصوؽ الحىمت"، الُب و الهُضلت

 Aفي املػاوي الفلؿفُت و الُباتؼ و اليىن و الفؿاص. اللعم ألاول 

فاٌ. في غلم الجىحن و الىالصة و م الثاويAاللع   وظاةف ألاغًاء وجغبُت ألَا

 Aأهىاغهافي الخغظًت و  اللعم الثالث. 
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 Aفي ألامغاى و أؾبابها و مػالجتها. اللعم الشابع 

 Aفي الغواةذ و ألالىان و املظاق. اللعم الخاةغ 

 Aفي املاصة الُبُت و الؿمىم. اللعم العادط 

 Aاح و الفلً و اليىاهب.في البل اللعم العابع  ضان و املُاٍ و الٍغ

 
ّ
بري هخب أزغي هظهغ مجها، جدفت امللىن، هىاف الحًغة، هخاب ألف الُ

ت و الػلاكحر، هخاب في املثاٌ و الضب غلى مظَبي الغوم والػغب،  مىافؼ ألاصٍو

هخاب غغفان الحُاة، هخاب خفظ الصحت، هخاب في الغقى، مخاب في جغجِب 

 ي الحجامت.ألاغظًت و هخاب ف

مً مإلفاجه الُب الغوخاوي، هخاب ؾغ  A م(9:@->=?ى بكش الشاصي )أب

 ألاؾغاع الظي ٌكغح فُه هُفُت ئحغاء الخجاعب بظهغ املىاص املؿخسضمت

مىؾىغت جخألف مً  ى وألاصواث، هخاب الحاوي في غلمي الُب والهُضلت َو

ً حؼءا.   زالزت و غكٍغ

أقهغ  الحؿحن بً غبض هللا بً ؾِىا، َى أبى غلي  A م(<:88-8<@ابن ظِىا )

 
ّ
و فُه الجؼةحن الثاوي والخامـ لخدًحر ي زهّ ما هخبه َى هخاب اللاهىن الظ

ت املفغصة و املغهبت و صعاؾت ألاغكاب الُبُت.  ألاصٍو

هخب هخابه  A م(8>88-:<@ٍحان ةحمذ بن أحمذ البيرووي )أبى الشً 

 " الهُضلت في الُب"
ّ
ا في غلم الهُضلت. و مغحػا َاّم ي ٌػخبر طزحرة غلمُت و الظ

م َظا الىخاب ئلى كؿمحن ألاٌو جمثل في صًباحت في فً الهُضلت ًلّؿ 

هه في غضص هم َاةل مً والفاعماوىلىحُا والػالج، أما اللؿم الثاوي فلض زهّ 

 الػلاكحر بكيل مغجب جغجِبا أبجضًا.
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 "وانالّض "مً أنل أهضلس ي ألف هخاب  A م(8;@-8=?ظعُذ بن عبذ سبه )

ى أوّ  ًخألف َظا ألازحر مً ٌ "أكغابُظًً" ظهغ في ألاهضلـ باللغت الػغبُت.َو

 ؾبػت غكغ بابا.

 Aم(،1009بً أبي زالض اللحرواوي )جىفي  ئبغاَُمو َى اخمض بً ابن الجضاس 

 
ّ
 ػاص املؿافغ"، و"عؾالت في أبضاٌ" ف غضة هخب مجها هخاب في غالج ألامغاىأل

ت"، و هخاب "الاغخماص ف ت املفغصة"ي ألا ألاصٍو و هخاب "الػُىع" و هخاب "البغُت صٍو

ت املغهبت" و هخاب "مهالح ألاغظًت".  في ألاصٍو

مإلف هخاب  ألاهضلس يَى ؾلُمان بً خؿان A  م(@888-=<@ابن حلجل )

ت املفغصة التي وعصث في هخاب  ت املسؼوهت، و آزغ في جفؿحر ألاصٍو في ألاصٍو

ت املفغصة"صٌؿلىعٍضؽ"، ئلى حاهب ملالت في ألا  ا مً  صٍو و التي لم ًخم طهَغ

اق. َغف  "صٌؿلىعٍضؽ"،  زم ملالت في التًر

مإلف  م(A:888-=:@أبى كاظم خلف بن عباط الضهشاوي ألاهذلس ي )

، ًدخىي في َُاجه غلى زالزحن ملالت "الخهٍغف ملً عجؼ غً الخألُف"هخاب 

 جًم حمُؼ غلىم الُب املػغوف بها في جلً الفترة.

غ ألا  َى أبى مغوان A م(:=88-:<88ابن صهش ) ًاصي غبض امللً بً َػ

 زم هخاب في ألاهضلس ي ألاقبُلي، ناحي هخاب "الخِؿحر في املضاواة و الخضبحر"

عؾالت في جفًُل الػؿل ""ألاغظًت"، وهخاب "الجامؼ في الكغبت و املعجىهاث" و 

 غلى الؿىغ".

 "ناخب هخاب  A م(?@88-=889ابن سشذ )
ّ
 اليل

ّ
، اكخبؿه مً "بُاث في الُ

" 
ّ
 البً ؾِىا. "بهخاب الُ

ف  س يالشٍش ى غبض هللا مدمض بً غبض هللا بً  A م(9?88 .ث) إلادَس َو

بي  ت املفغصة"ألف هخاب اصَعـ اللَغ الجامؼ "و "هخاب الهُضلت"، "ألاصٍو

 ."باثألقخاث الىّ 
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مإلف هخاب جظهغة أولي ألالباب والجامؼ  A م(@@>8 .داود ألاهطاكي )ث

و ألاهثر قُىغا في مإلفاجه "جظهغة صاوص" الظي ما ػاٌ ًضعؽ في  عجابللعجب ال

 .حامػاث و ولُاث الُب و الهُضلت

 A  (ه=:=-=>>) الاظشائُلي الهاسووي كىهين العطاس
ّ
ان ناخب "مجهاج الضو

ت الىافػت لألبضان وصؾخىع ألاغُان  .27"في أغماٌ و جغاهُب الاصٍو

لػباؽ اخمض بً مدمض بً مفغج بً و َى أبى ا A م(@:89 .ابن الشوةُت )ث

 أبي الخلُل، و املللب بالىباحي أو بالػكاب.

أبى مدمض غبض هللا بً اخمض بً  َى و  A م(?;89-=@88ابن البُطاس )

أبى الػباؽ اخمض بً مدمض بً  جلمُظ البُُاع، يُاء الضًً املاللي، و َى 

ملفغصاث  ناخب أعوع هخاب في غلم الهُضلت الجامؼ مفغج بً أبي الخلُل

ت و   .الخلا ، والظي ؾُيىن مىيىع بدثىاألاغظًتألاصٍو

 أبى ةحمذ عبذ هللا بن احمذ بن البُطاس، ضُاء الذًن املاللي

 مىرحاه

 حُاجه و ةؤلفاجه

بمضًىت ماللت   بً اخمض، يُاء الضًً املاللي،ولض أبى مدمض غبض هللا

تهغ بىىِخه ابً م(، اق1248-1196) ألاهضلؿُت في أوازغ اللغن الؿاصؽ هجغي 

غاةلت َالبت للػلم و مػترف بها البُُاع وؿبت لىالضٍ البُُغي ،خُث جغغغع في 

سُا و غلمُا أبٍى أخمض بً أخمض امللً، بُُغي املهىت وحضٍ أبى مغوان  28جاٍع

                                                           
(، "مجهاج الضوان وصؾخىع الػُان في 2006صاووص بً أبي الىهغ املػغوف بالػُاع الهاعووي ) 27

ت ال صاع  جدلُم فاعؽ بً فخخي بً ئبغاَُم، اللاَغة، ىافػت لألبضان"أغماٌ و جغاهُب ألاصٍو
 06، م. ابً الهُثم، الُبػت ألاولى

28 Cabo Gonzalez,  A.-M. (1997), Ibn Al-Baytār et ses apports à la botanique et à 
la pharmacologie dans le Kitāb Al-Gāmi, Médiévales 33, p. 23-39. 
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خه أًً غبض امللً ابً البُُاع. أخب في نغٍغ الخجىاٌ في الغابت املجاوعة للٍغ

 .29ىغها الىباحي و الحُىاويجغسخ في هفؿه خب الُبُػت بدى

لُت له وّ أاػصاص حػلم ابً البُُاع لػلم الىباث، بدُث واهذ الغابت همضعؾت 

اؽ اخمض بً مدمض بً مفغج بً في طلً، ئلى أن جخلمظ غلى ًض مػلمه أبى الػبّ 

 ب بالىّ أبي الخلُل، و امللّل 
ّ

 م(.1239ومُت )جىفي ابً الغّ  أو ابباحي أو بالػك

ابً البُُاع كضعاث أؾخاطٍ ألاهثر قهغة في غلم الىباث،  لىً ؾغغان ما فاق

 بل و كض َبّ 
ّ
بي م مجهاحه الجضًض في البدث و الظ  ي َى البدث الػلمي و الخجٍغ

 .30َظا ألازحر محٍز غلى باقي غكابي ػماهه، أو الخُبُلي

ًالبن البُطاس املعشفُت ألاولُت كدعباثامل

مً والضٍ البُُغي أخمض بً أخمض  ى ابً البُُاع مػاعفه ألاولُتبػض ما جلّل 

وانل مؿحرجه الػلمُت غلى ًض ألاؾخاط ابً الػباؽ أخمض بً مدمض بً ، امللً

 
ّ
ف هخابت املىؾىم فغج الىباحي باغخباٍع أخض مكاَحر غلم الىباث و الظي بضوعٍ أل

ق بلضعاجه و بمهاعاجه غلى باقي "الغخلت". َظا ألازحر حػل مً ابً البُُاع ًخفىّ 

تن املهىتمماعؾح   ، ليىهه لم ٌػخمض غلى ألابدار الىظٍغ
ّ
 مو ئه

ّ
ؼ هثحرا غلى ا عه

اع الخُبُلُت، في َظا  ألابدارالخجاعب و  كاٌ غىه ؾُض خؿً ههغ هللا في  إلَا

ابً البُُاع أغظم غالم مؿلم في  "ئّن  : "إلاؾالمُتهخاب "الػلىم والحًاعة 

غلى حمُؼ الهُاصلت في غلمي الىباث و الػلاكحر و للض َغذ ؾمػخه الىاؾػت 

ض ختى  اللغون الىؾُى و بضون قً فهى أغظم نُضلي مىظ غهغ صًىؾىكٍغ

 . 31الػهغ الحضًث"

                                                           
 .212 .م املشحع العابم،(، 2009)عاغب  الؿغحاوي، 29
في طبلاث  عُىن ألاهباءمىفم الضًً ابى الػباؽ اخمض بً كاؾم،  ابً أبي أنِبػت، 30

ت الػامت للىخاب، ألاطباء  .397 .، م2001، جدلُم غامغ الىجاع، الهُئت املهٍغ
 .398-394م.  املشحع العابم، (،1985) الضفاع، غلي غبض هللا 31
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ش الػلىم غىض الػغب" فلض أّم  ا مدمض غبض الغخمً في هخاب "املىحؼ في جاٍع

 ابً البُُاع وان أغظم هباحي و نُضلي ظهغ "ئّن  مضح بضوعٍ ابً البُُاع كاةال :

ى ولها، وان أوخض ػماهه في مػغفت الىباث و جدلُله وازخباٍع في الػهىع الىؾُ

 .32و مىايؼ هباجه و وػذ أؾماةه غلى ازخالفها و جىىغها"

ًث ابن البُطاس و البحث على العلمسحاًل

  في َظٍ املغخلت مً مؿحرة ابً البُُاع الػلمُت،
ّ
اث ؾىلىم بؿغص أَم مدُ

ابً البُُاع وان  "ئّن  فاجه.مً مؿلِ عأؾه ئلى ؾىت و  ابخضاءمإلفىا الػلمُت 

، خُث ًجخمؼ إلاؾالميهثحر الغخلت ئلى بالص الُىهان و الغوم، وحمُؼ بالص الػالم 

الىباث، و زىانه و فىاةضٍ، غحر  أهىاعمؼ غلماء جلً البالص و ًضاعؾهم في 

مىثف بلغاءة الىخب و املهىفاث، ووان في جغخاله ًضعؽ الىباث في مىابخه، بل 

ًضعؽ التربت و الحجغ الظي ًىمى فُه، و ألاعى التي جىبخه، و الػىامل املسخلفت 

لت مؿدىضة غلى املالخظت الضكُلت ألف  املترهؼة غلُه، ختى ئطا حمؼ زبرة ٍَى

ت وهخابُه امل ت املفغصة والجامؼ ملفغصاث ألاصٍو  .33"ألاغظًتكهىعًٍ املغني في ألاصٍو

لُت لفً ألاغكاب، اججه في باصب ألامغ ئلى ابً البُُاع مػاعفه ألاوّ  بػضما جللّى 

 أؾخاطٍمؼ  م،1260َـ/617، أًً مىث بًؼ ؾىىاث كبُل ؾىت  أقبُلُتمضًىت 

بي  غباؽ الىباحي. في َظٍ املغخلت امخاػ غاملىا أبى  غً بلُت أكغاهه بالجاهب الخجٍغ

 بدُث حمؼ الىباجاث و كام بؼعاغتها و صعاؾتها و جدبؼ مغاخل هباتها.

  1220و  1219ما بحن غامي 
ّ

لت والك اكت مؼ م، بضأ ابً البُُاع عخالجه الٍُى

 .إلاؾالمُتبى غباؽ الىباحي غبر حمُؼ أكُاب املىُلت أ أؾخاطٍ

                                                           
 .398-395، م.املشحع هفعه 32
 ، ابن البُطاس عالم الصُذلت و شُخ العشابين في الاهذلغمدمض مغاص،  ،بغواث 33

https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-

XVII/752-Ibn-al-Bitar-world-pharmacy-and-Sheikh-herbalists-in-Andalusia 

https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-XVII/752-Ibn-al-Bitar-world-pharmacy-and-Sheikh-herbalists-in-Andalusia
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-XVII/752-Ibn-al-Bitar-world-pharmacy-and-Sheikh-herbalists-in-Andalusia
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م( ، زم مضًىت 1220َـ/617(، غام )Bougieجىحه بػض طلً ئلى مضًىت بىجي )

ت لُهل ئلى ول مً َغابلـ و بغواء ) (  مغوعا بخىوـ. Barkaكؿىُُىت الجؼاةٍغ

َظٍ الفترة مً مؿحرجه اؾخُاع مإلفىا هخابت مالخظاجه املعجمُت للىباث خٌى 

ت املفغصة التي وان ًجهلها ؾابلا.  ول ألاصٍو

غلى  م، بدُث مغّ 1224َـ/621جىاحض ابً البُُاع بؿاخل حىىب آؾُا ؾىت 

لت ملاعهت باملىاَم ألازغي.ؾىعٍا و مهغ، لُمىث فحها مّض   ة ٍَى

 اؾخلغ ابً البُُاع في مهغ خُث صزل في زضمت امللً اليامل مدمض بً أبي 

في َظٍ املغخلت مً خُاة الػالم،  م(،1238-1218َـ/635-615بىغ بً أًىب )

 ئ
ّ
، خُث كاٌ فُه "...عأًذ مً خؿً ي أعجب هثحرا بهلخلى بابً أنِبػت الظ

غُىه  زم .34غكغجه و هماٌ مغوءجه و غؼاعة غلمه و صعاًخه ما ًفىق الىنف"

ت املفغصة و الىباث، زم زضم  َظا ألازحر عةِؿا للػكابحن و اغخمض غلُه في ألاصٍو

 . 35بػض طلً امللً الهالح هجم الضًً أًىب

ًاســــن البُطـاث ابــــؤلفة

في غلم الهُضهت، بً البُُاع اكخبـ في مجهاحه الػلمي ا ال ًمىً هفي أّن 

مجهاج الػالم الُىهاوي صٌؿلىعٍضؽ، و حالُىىؽ و الغافلي، بدُث أزض مما 

م همهضع لضعاؾاجه وججاعبه بدُث ؾاغضٍ في  جغحم مً هخب الُىهاهُحن و غحَر

واجسظ مً  هخب ابً ؾِىا  طلً جمىىه الىبحر مً اللغاث الفاعؾُت والُىهاهُت.

، واهخلاصاجه  س ي، و ابً الػباؽ الىباحي، مهاصع كُمت واهذ مىيؼ جفىحٍر وإلاصَع

 في بػٌ ألاخُان.

                                                           
 .153-135 م. ،147 .م، املشحع العابم(، 2008)غبض الحمُض  ،خؿحن و خمض أ ،الؿمغاتي 34
 .213 .م، املشحع العابم(، 2009)الؿغحاوي، عاغب  35
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،و  الاؾالمي َظا الغنُض ألاوفغ مً إلابضاع الػلمي الػغبي   غحٍر
ّ
م ابً وف

ت و   الىباجاث،البُُاع في ئهخاج عنُض آزغ مً ألابدار و الػلىم الخانت باألصٍو

 ث هظهغ مً بُجها:حذ بمجمىغت مً املإلفاجىّ 

8.  Aت و ألاغزًت  و َى معجم َبّ كخاب "الجاةع ملفشداث ألادٍو
ّ
ب ي غالجي عج

 جاء الػغبُت.غلى أخغف الّه 

ت املفشدة .9  .املغني في ألادٍو

بت و الخىاص العجُبت .:  .الفعال الغٍش

 .إلاباهت و إلاعالم فُما في املنهاج ةن الخلل و ألاوهام .;

ت والاغذًت البن ةثال جطبُلي الظخعمال كخاب الجاةع  لألدٍو

تالبُطاس في صىع ألًا ًدٍو

يُت الخانّ في ئَاع الّض  ش الػلىم واؾهاماجه في وعاث الخيٍى ت بمكغوع "جاٍع

ايُاث و البُىلىحُا" ، جدذ ئقغاف عةِؿه  بمغهؼ  أخمض حباع  الاؾخاطحػلُم الٍغ

م البدثفي الاهثروبىلىحُا الاحخماغُت و الثلافُت البدث   ، اؾخلم أغًاء فٍغ

اث الخانّ  ت بالهُضهت و طلً مً احل ئغاصة هخابتها وجصحُدها ئخضي املسَُى

ش الػلىم "بالخّ ه، أو ما ٌؿّم خؿب جىححهاج  .01اهظغ امللحم عكم ،دلُم" ى في جاٍع

ت  و مً أحل جُبُم ما حاء في َظا املسٍُى مؼ هخاب "الجامؼ في الاصٍو

لخانت بهىاغت الضواء باخهاء ول املىاص  ا ذوالاغضًت " البً البُُاع، كم

املغهب الىاعص في املسٍُى و هي )ألافُىن، الؼغفغان، املغ، لؿان الحمل، 

 .02اهظغ امللحم عكم  الهبر، املهُيا(

ايُت هما ًلي:  ذزّم كم ل ما حاء في هو املسٍُى ئلى نُغ ٍع  بخدٍى
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ت، كُل أن وؿبت بػًها ئلى بػٌ م خىالُت مً غلم الُب في جغهُب ألاصٍو
. كىة الغابؼ أعبػت أمثاٌ كىة ألاولى، كىة الثالثت زالزت أمثاٌ  36غلى وؿبت غضصًت

 كىة  ألاولى. 37كىة ألاولى، و كىة الثاهُت مثل
 

 
 
 
فلىة الغابػت مثل كىة الثاهُت و مثل و زلث،  و كىة الثالثت مثل و ههف  

ة الضواء الظي طهٍغ في كى  38كىة الثاهُت، و طلً غحر صحُذ. و بُان طلً بالىظغ
و ألافُىن و لؿان  40املغهب مً املغ و الهبر و الؼغفغان و املهُيى  39حالُىىؽ
 الجمل .

 
 
 

هغف ِكىي 
ُ
م َى بأن ج ت الحاعة ئلى صعحت ما ، ولخىً  41و الٍُغ حمُؼ ألاصٍو

ت الباعصة ئلى 42الثاهُت، زم ختى  44جلً الضعحت بػُجها 43جهغف كىي حمُؼ ألاصٍو
 ألي الىُفُخحن َى.ًظهغ الخفايل 

ت الحاعة، فألن املّغة الثالثت جيىن كىة املثلاٌ مىه كىة و  مثلاٌ و 45لىبضأ باألصٍو
 ألن الهبر في ألاولى غلى أخض اللىلحن فُه جيىن كىة املثلاٌ ههف مما ًيىن في الثاهُت، و

                                                           
36

 (Aغضاصًت ) :  غضصًت  
37

 : مثال  مثل  
38

 (A: بالىًغ ) بالىظغ  
39

 (A: حلُىىؽ) حالُىىؽ  
40

 (A: املهُيا) املهُيى 
41

 (A: كىا) كىي   
42

 (Aمدظوفت ) :  زم  
43

 (A: الا) ئلى  
44

 (Bالالف في آزغ اليلمت مُمىؽ  ) بػُجها :  
45

 (A:  مدظوفت ) كىة  

f4 = 4 f1 

f3 =3 f1 

f2  =  f1 

 

f4 = 2 f2 + 1/3f2 

f3 = f1 + 1/2f2 
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1. Les médicaments chauds  
Al-mur 
Al-sabr 
Al mustaqa 
Al-za’farān 

 

 

 

 

 

2. Les médicaments  froids  

Al-afiun 
Lisān al-hamal  

La formule n°01 : 

(a) : 

Degrés premier deuxième troisième quatrième 
Al-mur  1m+½ m   
Al-sabr  ½ m   

Al mustaqa  1m   
Al-za’farān  1/3 m   

Total  3 m +1/3 m   

ً

a 

b 

ت الحاعة،  ة الثالثت جكىًنو لىبضأ باألصٍو كىة املثلاٌ مىه كىة مثلاٌ و ههف  فألن املش 
مما ًيىن في الثاهُت، و ألن الهبر في ألاولى غلى أخض اللىلحن فُه جيىن كىة املثلاٌ مىه 

و ألن للمهُيى مثلاٌ و الؼغفغان زلث مثلاٌ كىة ههف مثلاٌ مما ًيىن في الثاهُت، 
ت الحاعة ولها كىة زالزت مثاكُل و زلث مما  ما مػا في الثاهُت، ًيىن مجمىع كىة ألاصٍو َو

 ًيىن في الثاهُت فىسفًه .

ت الباعصة، فألن ألافُىن في الغابػت، فلىة  ههف املثلاٌ مىه كىة  و لجرحؼ ئلى ألاصٍو
و ألن لؿان الحمل في الثاهُت  و َى مثلاالن، ًيىن مجمىع  ُت،مثلاٌ مما ًيىن في الثاه

كىة ألافُىن و لؿان الجمل كىة زالزت  مثاكُل مما ًيىن في الثاهُت، فيؿلِ َظا مً 
ت الحاعة في الثاهُت، فُبلى لىا زلث  زالزت مثاكُل و الثلث التي احخمػذ لىا مً ألاصٍو

ت الحاعة غلى مجمىع كىحي  مثلاٌ في الثاهُت و َى الظي ًفًل به مجمىع كىي ألاصٍو
  كىة الضواء املغهب أْمُل الى 

ً
الضواءًً الباعصًً، و ئطا وان َظا َىظا، فخيىن ئطا

 الىُفُت الحاعة .
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ً
(b) : 

Degrés premier deuxième troisième quatrième 

Al-afiun  1m   

Lisān al-
hamal 

 2m   

Total   3m   

 

(a)-(b) = (3m+1/3m)-(3m)                      a-b = 1/3 m en deuxième 

degré. Résultat : le médecin tend vers les médicaments chauds. 

 

 

 

 

 

 

ت  و أما ئن حػلىا الهبر في الثاهُت غلى اللٌى الثاوي فُه، فان مجمىع كىي ألاصٍو
و ًيىن فًله غلى مجمىع  اٌ،الحاعة جيىن كىة زالزت مثاكُل و زمؿت أؾضاؽ مثل

كىحي الضواءًً الباعصًً زمؿت أؾضاؽ مثلاٌ في الثاهُت، و ًيىن الضواء أْمُل ئلى 
 الىُفُت الحاعة مما وان غلُه كبل.
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La formule n°02  

(a) : 

Degrés premier deuxième troisième quatrième 

Al-mur  1m+½ m   

Al-sabr  1 m   

Al mustaqa  1m   

Al-za’farān  1/3 m   

Total 
 3 m +5/6 

m 
  

 

(b)  : 

Degrés premier deuxième troisième quatrième 

Al-afiun  1m   

Lisān al-
hamal 

 2m   

Total   3m   

 
(a)-(b) = (3m+5/6m)-(3m)                      a-b = 5/6 m en deuxième 
degrés. Résultat : le médecin tend vers les médicaments chauds. 
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La formule n°03  

L’exemple d’Al-Kindi : 

On a 4 forces :  f1, f2, f3,f4 

 f1 =2f(1,2) 

f2 =2 f1 =2(2f(1,2))=4f(1,2) 

f3 =2 f2=4f1=8f(1,2)  

f4 = 2f3 =4f2=4(2f1)=8f1=16f(1,2)  

(a) : 

Degrés premier deuxième troisième quatrième 

Al-mur  1m+½ m   

Al-sabr  1m   

Al 
mustaqa 

 1m   

Al-
za’farān 

 1/3 m   

Total  3 m +5/6 
m 

  

 

ػف، فخيىن الضعحت ألاولى يػف  ًِ ت غلى وؿبت ال و كاٌ الىىضي أن كىي ألاصٍو
أمثاٌ املػخضٌ و الضعحت الثالثت يػف  املػخضٌ و الضعحت الثاهُت يػف ألاولى و أعبػت 

يػف الثالثت  الشابعت الثاهُت و أعبػت أمثاٌ ألاولى و زماهُت أمثاٌ املػخضٌ و الضعحت
وأعبػت أمثاٌ الثاهُت و زماهُت أمثاٌ ألاولى و ؾخت غكغ مثال مً املػخضٌ. و جبػه غلى 

باء، باء  و َى ش يء ال ًىافم غلُه مهغة ألَا و بُان فؿاصٍ ًظهغ  طلً حماغت مً ألَا
ت ولها ئلى الثاهُت هما  بالىظغ في كىة الضواء املغهب املظوىع فان ئطا نغفىا كىي ألاصٍو
فػلىا، أّوال ًظهغ أن طلً الضواء ًمُل ئلى البروصة ؾضؽ مثلاٌ في الثاهُت، غلى أن 

 .الهبر في الضعحت ألاولى
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(b) : 

Degrés premier deuxième troisième quatrième 

Al-afiun 
 

1m 
  

Lisān al-
hamal 

 
2m 

  

Al-sabr 
 

1 m 
  

Total  
 

4m 
  

 

(a)-(b) = (3m+5/6m)-(4m)                     a-b = -1/6 m en deuxième 

degré. Résultat : la formule tend vers les médicaments froids. 

 

ً

ً

ً

ً
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ًالخاجمـــت

الهضف الغةِس ي مً مكغوع بدثىا َى هُفُت اؾخػماٌ وؾُلت  للض وان

ش في جدفحز حػلُم الػلى  ايُاث والبُىلىحُا في ول مً الخاٍع م والؾُما الٍغ

 املخىؾِ، الثاهىي والجامعي.

ًىسٍغ مًمىن ئقيالُت بدثىا في مداولت ئًجاص وؾُلت فمً َظا املىُلم، 

بُضاغىحُت حؿاغض الخلمُظ في ول مً املخىؾِ والثاهىي، والُالب الجامعي في 

 
ّ
ا غلى أي غىهغ لت باملىيىع، لىً غضم غثىعهفهم واؾدُػاب الضعوؽ املخػل

)املخىؾِ في َىعٍه ٌكحر ئلى "غلم الهُضهت" في مًامحن الىخب املضعؾُت 

والثاهىي( حػلىا هّخجه ئلى الخػلُم الجامعي مً زالٌ جسّهص ي الػلىم الُبُت 

غان. والبُىلىحُت  )هىمىطج( بجامػت َو

ذ مػاًىدىا املُضاهُت ئلى وحىص خهو 
ّ
ش  46مسخلفتأمل في جللحن صعوؽ جاٍع

ُّ الػل ش الهُضلت، لىً ىم بدُث جخًمً في َ اتها مدىعا غاّما زام بخاٍع

املفاعكت جىمً أخُاها في غضم جمىً ألاؾخاط مً جدهُل مسخلف املػلىماث 

 والىؾاةل البُضاغىحُت الخاّنت بخضَعـ املىيىع.

 ، وبكيل هأمل أن هيىن كض ؾاَمىا لهظا، وغلى يىء ما كض جّم طهٍغ

وؽ مً زالٌ غغى وعكخىا البدثُت الخانت "بػلم مخىايؼ في ئزغاء َظٍ الضع 

كمل الحًاعاث اللضًمت ونىال ئلى الػهىع الىؾُى والؾُما التي حالهُضهت" 

 الحًاعة الػغبُت إلاؾالمُت.

                                                           
ة الخػلُم الػالي مً أحل ؾغص حػخبر َظٍ الحهو همجهىصاث فغصًت ًلضمها اؾاجظ 46

خي ليل مً غلم الهُضلت ، و غلىم الُب .   الجاهب الخاٍع
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ًاملشاحـــــع

(،"الضًً أبى الػباؽ اخمض بً كاؾم، غُىن ألاهباء في 2001ابً أبي أنِبػت )

باء"، جدلُم غامغ الىجاع، ت الػامت للىخاب. َبلاث ألَا  الهُئت املهٍغ

في  صًىان املبخضأ والخبر ، هخاب ةلذةت ابن خلذوًنبً زلضون، غبض الغخمً، 

م مً طوي الؿلُان ألاهبر، جدلُم أبى  أًام الػغب و العجم و البربغ و مً غانَغ

 نفدت. 2208نهُب الىغمي، صاع الفىغ ، 

(، "مجهاج الضوان وصؾخىع 2006صاووص بً أبي الىهغ املػغوف بالػُاع الهاعووي )

ت الىافػت لألبضان " جدلُم فاعؽ بً فخخي بً  الػُان في أغماٌ وجغاهُب ألاصٍو

 الُبػت ألاولى. ئبغاَُم، صاع ابً الهُثم، اللاَغة،

"ؾلؿلت ألاخاصًث الصحُدت وش يء مً فلهها"،  ألالباوي، مدمض هانغ الضًً،

اى، ٍ  .1798ضًث ، عكم الح1/407ن، 4.مىخبت املػاعف، الٍغ

حر ع وآداب الصُذلت(، 2001) البابا، مدمض َػ خ وحشَش  ، حامػت صمكم، جاٍس

.ٍ 6. 

البساعي، مدمض بً ئؾماغُل، "الجامؼ الصحُذ املؿىض مً خضًث عؾٌى هللا 

، 1.وؾيىه وأًامه"، جدلُم مدب الضًً الخُُب، املىخبت الؿلفُت، اللاَغة، ٍ

 .4208عكم الحضًث  4/1627 ،ٌ، هخاب الخفؿحر، باب ؾىعة البلغة 1400

الترمظي، مدمض بً غِس ى بً ؾىعة، ؾجن الترمظي، جدلُم  أخمض مدمض 

هخاب الُب، باب ما حاء في الحبت  ص.ث، ص.ٍ، قاهغ، صاع الىخب الػلمُت، بحروث،

 .2176ن عكم الحضًث 8/88 الؿىصاء،

خ إلاظالةي ،بضٌؼ غبض عبه، ئًمان  .الصُذلت في الخاٍس

 .ابن البُطاس عالم الصُذلت وشُخ العشابين في الاهذلغ ،اثمدمض مغاص، بغو

مىخبت  ، اللاَغة،حضاسة إلاظالم وأثشها في الترقي العاملي(، 1974حالٌ ) ،مظهغ

 .306 .الخاهجي، م

، كصت العلىم الطبُت في الحضاسة إلاظالةُت (،2009عاغب ) ،الؿغحاوي

 .مإؾؿت اكغأ لليكغ والخىػَؼ والترحمت ،اللاَغة
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(، "الهىاغاث الضواةُت ألاهضلؿُت"، 2008) غبض الحمُض ،خؿحن و خمض أ ،ؿمغاتيال

 ، الؿىت الغابؼ.11، الػضص 4، املجلض ظش ةن سأيمجلت 

، سواد علم الطب في الحضاسة إلاظالةُت(، 1998غلي بً غبض هللا ) ،الضفاع

 بحروث، مإؾؿت الغؾالت، الُبػت ألاولى.

 (1985 ،) العشب واملعلمين في إظهام علماء

 بحروث، مإؾؿت الغؾالت، الُبػت ألاولى. ،الصُذلت

-، الضوختهباجاث في أحادًث الشظىًل(، 1986هماٌ الضًً ) ،خؿً البخاهىوي

 .ئصاعة ئخُاء الترار إلاؾالمي ،كُغ

خ وةعاهماث(، 1987مدمىص ) ،الحاج كاؾم ، الطب عىذ العشب واملعلمين جاٍس

 الُبػت ألاولى. صاع الؿػىصًت لليكغ، حضة،

Ibn Al-Bayṭār, al-Ǧāmiˁ li-mufradāt al-adwiya wa-l-aġḏiya, 

texte arabe, Bagdad, éd. Maktabat Al-Matna, 4 tomes, 1450p. 

, al-Ǧāmiˁ li-mufradāt al-adwiya wa-l-aġḏiya 

(Traité des Simples), traduction par Leclerc L., Notices et Extraits 

des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Paris, Imprimérie 

Nationale, 3 tomes, 1796 p. 

Cabo Gonzalez, A.-M. (1997), Ibn Al-Baytār et ses apports à la 
botanique et à la pharmacologie dans le Kitāb Al-Gāmi, Médievales 
33. 

Vincent, D., « Petite histoire de la médecine occidentale », 
santé société humanité, université Joseph Fourier de Grenoble, 
2010-2011, in www.medatice-grenoble.fr 

Combaz, J. (1985), La pharmacopée, thèse de doctorat d’Etat 
en pharmacie, université de Grenoble, France. 

www.medatice-grenoble.fr- 

http://www.arabsciencepedia.org/wiki 

http://www.medatice-grenoble.fr/
http://www.arabsciencepedia.org/wiki
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88ًامللحم سكم 

ًةعألـــــت

ت، كُل أن وؿبت بػًها ئلى بػٌ مخىالُت  مً غلم الُب في جغهُب ألاصٍو

الغابؼ أعبػت أمثاٌ كىة ألاولى، كىة الثالثت زالزت أمثاٌ  . كىة 47غلى وؿبت غضصًت

 كىة  ألاولى. 48كىة ألاولى، وكىة الثاهُت مثل

فلىة الغابػت مثل كىة الثاهُت ومثل وزلث،  وكىة الثالثت مثل وههف كىة  

في كىة الضواء الظي طهٍغ  49الثاهُت، وطلً غحر صحُذ. وبُان طلً بالىظغ

وألافُىن ولعان  51الضعفشان واملصطكىو ش والصبراملاملغهب مً   50حالُىىؽ

 . الحمل

هغف ِكىي 
ُ
م َى بأن ج ت الحاعة ئلى صعحت ما ، ولخىً  52والٍُغ حمُؼ ألاصٍو

ت الباعصة ئلى 53الثاهُت، زم ختى   55جلً الضعحت بػُجها 54جهغف كىي حمُؼ ألاصٍو

 ًظهغ الخفايل ألي الىُفُخحن َى.

ت الحاعة ، فألن ا  ة الثالثت جيىن كىة املثلاٌ مىه كىةولىبضأ باألصٍو ّّ   56ملّغ

مثلاٌ وههف مما ًيىن في الثاهُت ، وألن الهبر في ألاولى غلى أخض اللىلحن فُه 

                                                           
 (Aغضصًت: غضاصًت )  47
 مثل: مثال   48
 (Aبالىظغ: بالىًغ )  49
 (Aحالُىىؽ: حلُىىؽ)  50
 (Aاملهُيى: املهُيا) 51
 (Aكىي: كىا)  52
 (Aمدظوفت ) زم:   53
 (Aئلى: الا)  54
 (Bليلمت مُمىؽ  )الالف في آزغ ا بػُجها :  55
 (Aكىة:  مدظوفت )  56
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مثلاٌ مما ًيىن في الثاهُت، وألن للمهُيى  57جيىن كىة املثلاٌ مىه كىة ههف

ت 58مثلاٌ والؼغفغان زلث ما مػا في الثاهُت، ًيىن مجمىع كىة ألاصٍو  مثلاٌ َو

 . 59الحاعة ولها كىة زالزت مثاكُل وزلث مما ًيىن في الثاهُت فىسفًه

ت الباعصة، فألن ألافُىن في الغابػت، فلىة  ههف املثلاٌ  ولجرحؼ ئلى ألاصٍو

ى مثلاالن،  مىه كىة مثلاٌ مما ًيىن في الثاهُت، وألن لؿان الجمل في الثاهُت َو

مثاكُل مما ًيىن في  60ًيىن مجمىع كىة ألافُىن ولؿان الجمل كىة زالزت

ت  الثاهُت، فيؿلِ َظا مً زالزت مثاكُل والثلث التي احخمػذ لىا مً ألاصٍو

ى الظي ًفًل به مجمىع  الحاعة في الثاهُت، فُبلى لىا زلث مثلاٌ في الثاهُت َو

ت الحاعة غلى مجمىع كىحي الضواءًً الباعصًً، وئطا وان َظا َىظا ، 61كىي ألاصٍو

 
ً
 ء املغهب أْمُل الى الىُفُت الحاعة .كىة الضوا 62فخيىن ئطا

فان مجمىع كىي  وأما ئن حػلىا الهبر في الثاهُت غلى اللٌى الثاوي فُه،

ت الحاعة جيىن كىة زالزت مثاكُل وزمؿت أؾضاؽ مثلاٌ، يىن فًله  ألاصٍو ٍو

يىن  غلى مجمىع كىحي الضواءًً الباعصًً زمؿت أؾضاؽ مثلاٌ في الثاهُت، ٍو

 لىُفُت الحاعة مما وان غلُه كبل .الضواء أْمُل ئلى ا

م حالُىىؽ غلى َظا الضواء بأهه باعص، فهظا زلف لؼم غلى أن 
َ
وكض خى

 غلى جلً اليؿب 
ً
هغث، فلِؿذ ئطا

ُ
جيىن اللىي غلى جلً اليؿب التي ط

 الػضصًت.

                                                           
 ( Aههف:  مكُىبت )  57
 ( Aزلث: مدظوفت) 58
 (Bهسفًه: هسفظه في )  59
 (Aزالزت: زالزذ )  60
 (Aَىظا: َاهظا ) 61
 (Aئطا: ئطي )  62
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ت غلى وؿبت ػف، فخيىن الضعحت ألاولى  63وكاٌ الىىضي أن كىي ألاصٍو ًِ ال

أمثاٌ املػخضٌ والضعحت  64هُت يػف ألاولى وأعبػتيػف املػخضٌ والضعحت الثا

الثالثت يػف الثاهُت وأعبػت أمثاٌ ألاولى وزماهُت أمثاٌ املػخضٌ والضعحت 

غكغ مثال مً  66وأعبػت أمثاٌ الثاهُت وزماهُت أمثاٌ ألاولى وؾخت 65يػف الثالثت

باء ى ش يء ال ًىافم غلُه مهغة  67املػخضٌ. وجبػه غلى طلً حماغت مً ألَا َو

باء بالىظغ في كىة الضواء املغهب املظوىع فان ئطا  69، وبُان فؿاصٍ ًظهغ68ألَا

ت ولها ئلى الثاهُت هما فػلىا، أّوال ًظهغ أن طلً الضواء ًمُل  نغفىا  كىي ألاصٍو

وأما ئن  ئلى البروصة ؾضؽ مثلاٌ في الثاهُت، غلى أن الهبر في الضعحت ألاولى.

ُل ئلى الحغاعة زلث بؿضؽ  مثلاٌ في حػلىاٍ في الثاهُت فُيىن الضواء أْم 

م غلُه بالبروصة
َ
ت غلى وؿبت 70الثاهُت،  وحالُىىؽ كض خى  71. فلِـ ِكىي ألاصٍو

ػف. ًِ  ال

ت فُأزظون مً ول  72وأًًا ئطا أعاصوا أن ًغهبىا  صواء مؿخضال مً غضة أصٍو

أزظون مً املجمىع حؼءا وؿبُا  جػلىنها. ٍو واخض مجها ملضاع الكغبت الخامت ٍو

ت مثل أن جيىن أعبػت، فُأزظون عبؼ املجمىع وال ًأزظون مً ول لػض ص ألاصٍو

جمػىن طلً.  واخض غلى اهفغاصٍ عبؼ ملضاع الكغبت الخامت، ٍو

                                                           
 (A: وؿبذ ) وؿبت  63
 (Aأعبػت: أعبػذ )  64
حت يػف الثالثت: حملت يػف الثاهُت و أعبػت أمثاٌ ألاولى و زماهُت أمثاٌ املػخضٌ و الضع  65

 (Aمدظوفت )
 ( A: ؾدذ) ؾخت 66
با) 67 باء: الَا  (Bألَا
ب 68 باء: الَا ًاألَا
 ( Aًظهغ: ًًهغ) 69
 (Aبالبروصة: بالبرصًت )  70
 (Aوؿبت: وؿبذ )  71
 (A(، ئطا أعاصوا أن ًغهب )Bئطا أعاصوا أن ًغهبىا: ئطا أعاص أن ًغهبىا ) 72
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ت  73وظهغ لي أنهم  ئهما فػلىا طلً ألهه ئطا وان ول واخض مً جلً ألاصٍو

خض ألهه مؿاو أل  ، فان عبؼ مجمىغها مإزغا أًًا غلى...74ألاعبػت ًإزغ باهفغاصٍ

ألاعبػت، وئطا وان حؼء الضواء الىاخض ال ًإزغ باهفغاصٍ، فخأزحر مجمىع جلً ألاحؼاء 

ظهغ 75غحر املإزغة ت لِـ  76مكيىن فُه. ٍو مً َظا،  أن حؼء مجمىع ألاصٍو

ا في اللىة ملجمىع حؼء ول واخض مجها وهللا أغلم.  مدؿاٍو

                                                           
 (Aأنهم: مكُىبت ) 73
 (Aٍ )باهفغاصٍ: بىفغاص 74
 (Aاملإزغة:الامإزغة ) 75
 (A: ًًهغ ) ًظهغ 76
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