
حبي ابن الرح
حبي شرف الدين علي بن يوسف بن حيدرة الرح

)م1268-1187/هـ583-667(

*الدكتور محمـد أمين الميداني

ا وش��اعر، وعالم��ا م��ن علمائه��ا، م��ن أعلم دمش��قا علمم��الدراسة سنقدم في هذه
 جم��ع بي��ن ص��نعتي الط��ب والدب، وأب��دع ف��ي م��داواة الجس��ام،،)1( م��ن ش��عرائها

وق��رض الش��عر، وأس��هم كغي��ره م��ن علم��اء الع��رب ف��ي تق��دم عل��وم عص��ره وازده��ار
ح��بي) ال��ذي ق��ال عن��ه اب��ن الع��بري ، ان��ه "ك��ان بارع��ا ب��الجزء)2( فنونها. هو (اب��ن الرم

.)3( النظري من الطب"

س���نبدأ ب��التعريف به��ذا الع���الم (أول)، ونتط��رق بع��دها لل��بيئة ال��تي نش��أ فيه��ا،
والعص���ر ال���ذي عاش���ه، ث���م ننتق���ل للبح���ث ف���ي ممارس���اته الطبي���ة ومؤلف���اته ف���ي ه���ذا
المضمار، وما ج��ادت ب��ه قريحت��ه م��ن ش��عر يص��ف في��ه أح��وال زم��انه (ثاني��ا)، ونخت��م

بذكر ما تركه لنا من كتب ومؤلفات ودواوين أشعار (ثالثا).

أول
حبي التعريف بحياة ابن الرح

 وتعليمه.، ولقبه وميلده وتاريخ وفاته،سنتعرف على اسمه

:اسمه ولقبه وميلده ووفاته- 1

ح��بي. ح��بي المع��روف ب��ابن الرم هو شرف الدين، علي بن يوسف بن حي��درة الرم
ولد هذا الطبيب العالم في النصف الثاني من الق��رن السـ��ادس الهج��ري، وبالض��بط ف��ي

 ميلدي، في مدينة دمشـق الفيحاء. أما وفاته فكانت1187 الهجري الموافق 583عام 
، ودفن في س��فح جب��ل قاس��يون المط��ل)4( م1268هـ/667في مدينة دمشـق أيضا عام 

.)5( على مدينة دمشق

:إقامته وتعليمه- 2

حبي في دمشق، وتلقى تعليمه على أيدي علماء أفاضل أمثال الشيخ أقام ابن الرم
ح��بي ك��ثيرا م��ن)6( موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي ، وحرر عليه ابن الرم

. كما تلقى العل��م ع��ن أبي��ه،)7( العلوم. واشتغل بالدب على الشيخ علم الدين السخاوي
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واقتن��ي ك��ثيرا مم��ا ك��ان يقتني��ه، واش��تغل بص��ناعة الط��ب مثل��ه. وق��ام بق��راءة الكت��ب
وتحصيلها، واهتم بتدقيق الصناعة الطبية، وتحقيق مباحثها الكلية والجزئية.

، فاش���تغل)8(  كما ذكر ذلك ابن أبي أصيبعة ابن الرحبيوحظي الدب باهتمام
وش��هدوا ل��ه ب��الفطرة الجي��دة .)9( به وأتقنه "اتقانا ل مزيد عليه ول يشاركه أح��د في��ه"

:في قول الشعر، فكان يخلو بنفسه يقرأ الشعر ويدرسه، ومما أنشده لنفسه

ول يشعر الباقي بحالة من يمضيتساق بنو الدنيا إلى الحتف عنوة
بما تم من سفك الدماء على بعضكأنهم النعام في جهل بعضها

ثانيا
عصره وزمانه ومزاولته لمهنه الطب

حبي بالفتوحات السلمية والضطرابات السياس��ية، ولك��ن تميز عصر ابن الرم
. أيضاطب، وقرض الشعرللذلك لم يمنعه من ممارساته 

عصره وزمانه -1

حبي وترعرع ف��ي العق��د الخي��ر م��ن الق��رن الس��ادس الهج��ري، ف��ي ولد ابن الرم
،)10( تلك السنوات الحاسمة التي شهدت أكبر مواق��ع الس��لطان ص��لح ال��دين الي��وبي

وعرف��ت أعظ��م فتوح��اته وانتص��اراته وال��تي انتق��ل فيه��ا س��لطانه بع��د وف��اته إل��ى أبن��ائه
وأخوته من بعده.

حبي عام  م، وقعت معركة (حطين) أك���بر1187هـ/583ففي سنة ولدة ابن الرم
ف��ي بلد حي��ث لحق��ت بالفرن��ج هزيم��ة س��احقة ،معركة ف��ي تاري��خ الح��روب الص��ليبية

أدت إلى تقليص إمارتهم التي انحصرت في آخر المط��اف ف��ي رقع��ة ض��يقة م��نالشام 
.)11( ساحل الشام

ك��انت ه��ذه الموقع��ة إي��ذانا وبش��رى بفت��ح بي��ت المق��دس وعودته��ا إل��ى الس��يادة
السلمية. وتم ذلك بالفعل حين دخل صلح الدين اليوبي بجيشه الفاتح مدين��ة الق��دس
أولى القبلتين وثاني الحرمين في ي��وم الجمع��ة الس��ابع والعش��رين م��ن ش��هر رج��ب م��ن

 هجرية، ال��تي ص��ادفت ذك��رى ليل��ة الس��راء برس��ول ا (ص) م��ن المس��جد583عام 
.)12( الحرام إلى المسجد القصى

وت��والت بع��دها انتص��ارات ص��لح ال��دين وجن��ده ف��ي بلد الش��ام إل��ى أن وافت��ه
12هـ المواف���ق 589المني���ة ف���ي دمش���ق ف���ي الس���ابع والعش���رين م���ن ش���هر ص���فر 

م.1193فبراير /شباط
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، بعد أن اضطربت أح��وال)13( واجتمعت الكلمة على توليه أخيه الملك العادل
الممالك حينا من الدهر بعد وفاة صلح الدين اليوبي.

حبي بداية القرن السابع الهج��ري، وظه��ور أم��ر جنكي��ز خ��ان، وعاصر ابن الرم
وانتشار التتار في أرض السلم. وعاش ابن المرحبي أيضا عه��د المل��ك الكام��ل محم��د

.)14( بن محمد بن أيوب

زاولته للطب وتدريسه- م2

حبي في البيمارستان النوري بدمشق ، الذي كان يعدم من أكثر)15( خدم ابن الرم
، وت��ولى ت��دريس الط��ب م��دة م��ن الزم��ن ف��ي)16( المشافي شهرة ف��ي الع��الم الس��لمي

،)17( المدرسة التي وقفها لصناعة الط��ب الشـ��يخ مه��ذب ال��دين عب��د الرحي��م ب��ن عل��ي
حبي من علم وفهم .)18( وذلك لما عررف عن ابن الرم

ثالثا
كتبه ومصنفاته

حبي عدة كتب منها: ذكر ابن أبي أصيبعة بأن لبن الرم

.كتاب في خلق النسان وهيئة أعضائه ومنفعتها- 1

.)19( حواش على كتاب القانون لبن سينا- 2

.)21( لمسائل حنين )20( حواش على شرح ابن أبي صادق- 3

 تلخي��ص ش��رحذا الكت��اب الخي��روذكر خير الدين الزركلي في العلم ب��أن له��
.)22( فصول أبقراط

كان ول يزال التاريخ العربي-السلمي زاخرا بسير كبار العلماء م��ن مختل��ف
التخصصات، وتسمح كتب السيرة بإطلع على حياة هؤلء العلم��اء ومس��اهماتهم وم��ا

تركوه من علوم استفاد منها الغرب في مسيرته الحضارية.

واب���ن الرح���بي واح���دا م���ن ه���ؤلء العلم���اء، ت���ذكرنا مس���يرته وحي���اته الحافل���ة
بالحداث والتغيرات السياسية الهامة التي عرفها العالم العربي-السلمي ف��ي القرني��ن
السادس والسابع الهجريين، يضاف إلى ذلك ما تركه لنا من علوم برع في عدة ف��روع
منها، وما قرضه من شعر، ومؤلفات تبقى شهادة على مس��اهماته ف��ي تراثن��ا ال��ذي تق��ع

على عاتق باحثينا مهمة الغوص في ثناياه واستخراج جواهره وثرواته.
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الهوامش:
ن��ائب* رئي��س المرك��ز العرب��ي للتربي��ة عل��ى الق��انون ال��دولي النس��اني وحق��وق النس��ان، فرنس��ا. 

.جامعة ستراسبورغ، فرنسا ،مدير قسم الدراسات والبحوث في السلميات

) سبق وكتبنا عن عالم من علماء العرب توفي مثل ابن الرحبي في مدينة دمشق. انظ��ر، محم��د1(
أمين الميداني، "ابن البيطار، ضياء الدين أبو محمد عبد ا ب��ن أحم��د"، مجل��ة (ال��تراث العرب��ي)،

، تش���رين26-25دان امجل���ة فص���لية محكم���ة، منش���ورات اتح���اد الكت���اب الع���رب، دمش���ق، الع���د
. ويمك��ن الطلع عل��ى ه��ذه الدراس��ة289-276، ص 1987الول/أكت��وبر - ك��انون الول/ين��اير 

على موقع:
http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=26721

685-623 هو أبو الفرج ابن العبمري، غريغ��ورس ب��ن أه��رون أو ه��ارون ب��ن توم��ا الملط��ي ()2(
م)، م��ؤرخ س��رياني مس��تعرب م��ن نص��ارى اليعاقب��ة. ول��د ف��ي ملطي��ة (م��ن دي��ار1286-1226هـ/

بكر)، وتوفي في مراغة (أذربيجان)، ونقلت جثته إل��ى الموص��ل ف��دفن ف��ي دي��ر م��ار م��تى. أش��تغل
بالفلسفة واللهوت، وكان أسقفا لليعاقبة في حل�ب. ص��نف ف��ي مختل��ف العل��وم مث�ل: تاري��خ ال�دول،
ويرعرف تحت أسم (مختصر الدول)، وهو مطبوع، وكت��اب (من��افع أعض�اء الجس�د)، و(دف��ع اله��م)

خي��ر ال�دين ،وهو في الدب والخلق، و(منتخب جامع المفردات للغ�افقي)، وه��و مطب��وع. راج��ع
 العلم، قاموس تراجم لشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،،الزركلي

.117، ص 5الجزء ، 2002دار العلم للمليين، بيروت، الطبعة الخامسة عشرة، 
،1986 موسوعة علماء العرب، الناشر نزار الكسم، جنيف، الطبعة الولى، ، يوسف فرحات)3(

.205ص 
.34، ص 5 العلم، الجزء ، راجع)4(
 قبر هذا العالم موجود إلى الن، حيث له مقام متواض��ع ف��ي س��فح جب��ل قاس��يون بح��ي (الم��زة))5(

ة فيم��ا قي��ل ف��ي الم��زة)،.بدمش��ق  انظ��ر بخص��وص (الم��زة)، (تاري��خ الم��زة وآثاره��ا) وفي��ه (المع��زم
.1983،  دمشق محمد عمر حمادة،(من دون دار نشر)،تأليف وتحقيق ن،محمد بن طولو للمؤرخ

-1162هـ/629-557 هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن عل��ي البغ��دادي، موف��ق ال��دين ()6(
م)، ويرع��رف ب��ابن اللب��اء، وب��ابن نقط��ة، م��ن فلس��فة الس��لم، ك��ثير التص��نيف ف��ي الحكم��ة،1231

وعل��م النف��س، والط��ب، والتاري��خ، والبل��دان، والداب. ول��د وت��وفي ببغ��داد، ول��ه العدي��د م��ن الكت��ب
،المطبوعة والمخطوطة، ومن كتبه المطبوعة: الفادة والعتبار بما في مص��ر م��ن الث��ار. راج��ع

.61، ص 4العلم، الجزء 
 هو علي بن محمد ب��ن عب��د الص��مد الهم��داني المص��ري الس��خاوي الش��افعي، أب��و الحس��ن، عل��م)7(

والص��ول واللغ��ة والتفس��ير. أص��له م). ك��ان عالم��ا ب��القراءات1245-1163هـ/634-558ال��دين (
من سخا بمصر، سكن دمشق، وتوفي فيها، ودفن بسفح قاسيون. وله العدي��د م��ن الكت��ب المطبوع��ة
والمخطوطة، ومن كتبه المطبوعة: هداية المرتاب وه��و منظ��وم ف�ي متش��ابه الق��رآن ومرت��ب عل��ى

.332، ص 4 العلم، الجزء ،حروف المعجم. راجع
 هو موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي، ط��بيب م��ؤرخ ول��د)8(

م. س��ليل عائل��ة خرج��ت ع�دة أطب��اء. أق��ام ف��ي مدين��ة دمش��ق، وت��وفي1200هـ/596في دمشق ع��ام 
م. ل��ه ع��دة مؤلف��ات1270هـ/668س��ورية) ع��ام  - بص��رخد - المعروف��ة الي��وم بص��لخد - (ح��وران

.197، ص 1أشهرها (عيون النباء في طبقات الطباء). راجع العلم، الجزء 
النب��اء ف�ي طبق��ات الطب��اء، ش�رح وتحقي��ق ن��زار رض�ا، منش��وراتعي��ون ، ة أبن أبي أصيبع)9(

.675ص ، دار مكتبة الحياة، بيروت، (بل تاريخ)
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-1137هـ/589-532 هو يوسف بن أيوب بن ش��اذي، أب��و الظف��ر، الملق��ب بالمل��ك الناص��ر ()10(
م). ولد بتكريت، وأصله م��ن الك��راد، ونش��أ ف��ي دمش��ق وتفق��ه وت��أدب وروى الح��ديث به��ا،1193

وحدث أيضا في مصر والسكندرية والقدس. دخ�ل م��ع أبي��ه نج��م ال��دين وعم��ه ش��يركوه ف��ي خدم�ة
نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي، وشارك في حملة وجهها الزنك��ي للس��تيلء عل��ى مص��ر،
وحك��م عم��ه ش��يركوه مص��ر بع��د انتص��اره ف��ي حملت��ه، وبع��د وف��اة عم��ه اخت��اره العاض��د الف��اطمي
للوزارة وقيادة الجيش ولقبه بالملك الناص��ر، وم��ا لب��ث أن اس��تقل بمل��ك مص��ر. ودع��ي إل��ى دمش��ق

هـ. ث��م اس��تولى570بعد وفاة نور الدين الزنكي فاستقبله أهله��ا بالحف��اوة وال��ترحيب وذل�ك ف�ي ع��ام 
على بعلبك وحم��اة وحم��ص وحل��ب، وأنش��غل بع��دها ب��دفع غ��ارات الص��ليبيين ومهاجم��ة حص��ونهم
وقلعهم إلى أن وقعت موقعة حطين، وانتصاره فيه��ا واس��ترداده الش��ام م�ن أي��دي الفرن��ج إل�ى أن

هـ. وانتق��ل ص��لح ال��دين الي��وبي بع��دها إل��ى دمش��ق ودف��ن فيه��ا قريب��ا م��ن583فت��ح الق��دس ع��ام 
.220، ص 8 العلم، الجزء ،المسجد الموي، راجع

جوزي��ف ناص��يف، "معرك��ة حطي��ن: خلفياته��ا ودللته��ا"، مجل��ة ع��الم الفك��ر، منش��ورات) 11(
-248ص ،�� 1989وزارة العلم في الكويت، المجلد العشرون، العدد الول، أبريل-مايو-يوني��و 

249.
المؤسس��ة العربي��ة للدراس��ات،�� 1807-1187 محم��د عم��ارة، مع��ارك الع��رب ض��د الغ��زاة )12(

. وما بعدها58 ص ،1988والنشر، الطبعة الثالثة، بيروت، 
م).1218-1145هـ/615-540 هو محمد بن أيوب بن شادي. ولد بدمشق ويقال في بعلبك ()13(

وله صلح الدين اليوبي مدينة حلب، واستقل بعد وفاة أخي��ه بمل��ك ال��ديار المص��رية، وض��م إليه��ا
الديار الشامية وأرمينية وبلد اليمن، وقسم ملكه بين أولده بعد أن استقر حاله. وتوفي ف��ي دمش��ق

.47، ص 6ودفن في المدرسة العادلية ول يزال قبره معروفا في دمشق. راجع العلم، الجزء 
-576 محمد بن محمد ب��ن أي�وب، أب��و المع�الي، ناص��ر ال��دين م�ن س��لطين الدول�ة اليوبي��ة ()14(

م). ول��د بمص��ر وأعط��اه أب��وه ال��ديار المص��رية، واس��تقل بحكمه��ا ف��ي ع��ام1238-1180هـ/635
هـ. ووسع ملكه فضم إليه حران والرها وسروج والرقة وآمد وحصن كيفا، ثم امتل��ك الش��ان،625

.28، ص 7 العلم، الجزء ،وتوفى بدمشق ودفن بقلعتها، راجع
 ل ي�زال مك��ان البيمارس��تان موج��ودا إل�ى الي��وم بدمش��ق ف�ي ح��ي (الحريق�ة)، وق��د ت��م تحوي��ل)15(

.البناء إلى متحف للعلوم الطبية عند العرب
الث��ار التاريخي��ة ف��ي دمش��ق، عرب��ه وعل��ق علي��ه أك��رم حس��ن العل��بي، دار ج��ان س��وفاجيه،) 16(

. وما بعدها65ص ، 1991الطباع، دمشق، الطبعة الولى، 
م).1230-1170هـ/627-565 عبد الرحمن بن علي بن حامد، مهذب الدين، اب��ن الط��بيب ()17(

شيخ أطباء دمشق ورئيسهم في عصره. خدم الملك العادل، وعالج الملك الكامل، وكانت له رئاسة
 العلم،،مش��ق وت��وفي فيه��ا. راج��عدالطب��اء بمص��ر والش��ام، ل�ه ع��ده تص��انيف ف��ي الط�ب، ول��د ب

.317، ص 3الجزء 
.676النباء في طبقات الطباء، ص  عيون ،ة أبن أبي أصيبع)18(
م).1037-958هـ/428-370 الحس���ين ب���ن عب���د ا ب���ن س���ينا، أب���و عل���ي، ش���رف المل���ك ()19(

المعروف بالرئيس ابن سينا. له مصنفات في الطب، والمنط��ق، والطبيعي��ات، واللهي��ات. ول��د ف��ي
إحدى قرى بخارى، ونشأ وتعلم في بخ��ارى، وذاع��ت ش��هرته، وتقل��د ال��وزارة ف��ي هم�ذان، ورح��ل

ص��فهان أك��ثر كتب��ه، وع��ادأصفهان بعد أن ثار عسكر همذان عليه، ونهبوا بيته. وص��نف ف��ي أإلى 
، ص2لعلم، الج�زء ا ،ف��ي أواخ��ر حي��اته إل��ى هم�ذان، فم�رض ف��ي الطري��ق، وم��ات به��ا، راج��ع

241.
م). أب��و القاس��م1077-000هـ/470-000عبد الرحمن بن عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي ص��ادق () 20(

النيس��ابوري، م��ن أه��ل نيس��ابور، لق��ب بس��قراط الث��اني، ل��ه تص��انيف ف��ي "ش��رح مس��ائل حني��ن"،
.316، ص 3و"شرح فصول بقراط"، راجع العلم، الجزء 
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م). ط��بيب، وم��ؤرخ، 873-810هـ/ 260-194 ه��و حني��ن ب��ن إس��حاق العب��ادي، أب��و زي��د ()21(
ومترجم، من أهل الحيرة في العراق. سافر إلى البصرة فتعلم العربية عن الخليل بن أحمد، وانتقل
إلى بغداد فتعلم الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره. تمكن م��ن ع��دة لغ��ات: اليوناني��ة، والس��ريانية،
والفارس��ية، وت��رأس الم��ترجمين م��ع إتق��انه للعربي��ة. حي��ث ك��ان فص��يحا وش��اعرا. أتص��ل بالخليف��ة
المأمون فجعله رئيسا لديوان الترجمة. له ع�دة كت��ب منه��ا المطب��وع مث��ل: "الفص��ول البقراطي��ة"،

 وهو،وهو في الطب، و "سلمان وأبسال" وهو قصة مترجمة عن اليونانية، و"الضوء وحقيقته"
رسالة كتبها بالسريانية وترجمها للعربية قيم بن هلل الص��ابئ. أم��ا كتب��ه ال��تي ل ت��زال مخطوط��ة
فمنه��ا: "الق��ول ف��ي حف��ظ الس��نان واستص��لحها"، و"حيل��ة ال��برء"، مم��ا ترجم��ه ع��ن ج��الينوس.

.287، ص 2 العلم، الجزء راجع،
المرجع السابق. )22(

_________________________
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