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 تصدير

 مروان البواب              

 عضو جممع اللغة العربية بدمشق      

 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل َمن ال َنبِيَّ بعده.

 املجمع وبعد، فقد اسَتنَّ جممُع اللغة العربية بدمشق ُسنًة محيدًة 
ِ
بنرشه ُكتًبا عن أعضاء

سني واألوائل، ختليًدا لذكراهم، وتعريًفا هبم وبآثارهم، وعرفاًنا بجهودهم املخلصِة  املؤسِّ

لرفِع مكانِة العربية والذبِّ عن حياضها. وأوكَل املجمُع تنفيَذ هذه املهمة إىل جلنٍة كريمٍة من 

نت من األساتذة األجالء: الدكتور  عبد اهلل واثق شهيد، والدكتور مازن أعضاِئِه تكوَّ

 املبارك، والدكتور زهري البابا.

من  لستةٍ كتٍب  ستةَ ، وأصَدَرت يف هذا السبيل ٢٠٠٧بارشِت اللجنُة أعامََلا يف سنة 

مة عبد القادر  (، واألستاذ حممد سليم ٢٠١١بارك )يف سنة املأعضاء املجمع األوائل: العالَّ

(، والشيخ أمني سويد ٢٠١٢سنة (، واألستاذ رشيد بقدونس )يف ٢٠١١اجلندي )يف سنة 

، واألمري جعفر احلسني )يف )يف قيد الطبع(، واألستاذ معروف األرناؤوط )يف قيد الطبع(

عن َعَلٍم من أعالم الطب، وأحد أساطني  بع. وها هي ُتْصدر اليوَم كتاهَبا الساقيد الطبع(

يال، وصاحب املؤلَّفات الفائقة والتصانيف الرائقة... تعريب العلوم الطبية... معلِّم األج

 .رمحه اهلل تعاىل وأجزل مثوبتهعن األستاذ الدكتور حسني سبح 
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سيجد القارُئ الكريم يف هذا الكتاب تعريًفا ضافًيا بالدكتور سبح: بعلِمِه وعمِله، 

ِه واجتهاِده، وتعلُِّمهِ  ومقاالتِه... سطَّرها أقرباؤه ، وكتبِِه  وتعليِمهوأخالِقِه وسلوِكه، وِجدِّ

ت وزمالؤه وطالُبه؛ منها كلامٌت ُألقيت يف حفل تأبينه، ومنها مقاالٌت ُنرشت يف املجال

يىص... واملوسوعات، ومنها كلامٌت ُأِعدَّ   ت َلذا الكتاب ِخصِّ

َل من ألقى حمارضاتِِه ودروَسُه وقد لفَت نظري يف هذه الكلامت أن األستاذ سبح  كان أوَّ

س علوَم الطب بالعربية يف القرن العرشين، مع أنه بال عربية امُلبِينة يف أوِل كليٍة للطب تدرِّ

ى علوَمُه الطبيَة باللغِة الرتكية.   تلقَّ

كلمُة األستاذ الدكتور شاكر الفحام يف   التي َوَقَعت مني أحسَن موقعٍ الكلامِت  ومن

ين هبا هذا التصدير:حفل تأبني الدكتور سبح، أحببُت أن ُأورد بضَع فقراٍت    منها أزِّ

له ِعْلُمُه وُخُلقُه وإخالُصُه ليتوىلَّ أكرَم املناصب العلمية وأرفعها، فكان عميَد " وقد أهَّ

كلية الطب، ورئيَس اجلامعة السورية )جامعة دمشق اآلن(، ورئيَس جممع اللغة العربية... 

تقديًرا لعلِمِه الواسع وكفاياته، وجليِل خدماتِِه  ١٩٦٨انُتخب رئيًسا للمجمع يف عام 

ملجتمعه، وإكباًرا ملزاياُه الكريمِة وسجاياُه احلميدة. وأعاَد إخواُنه انتخاَبه رئيًسا للمجمع 

م وأنجز، وظلَّ األستاُذ رئيَس املجمع املوقَّر حتى وافاه  مرًة إثَر مرة، حبًّا له، واعتزاًزا بام قدَّ

( أوفَر ما كان نشاًطا، وأكثَر ما كان بذاًل وعطاء. وإنَّ ِسنيَُّه ٣١/١٢/١٩٨٦األجُل )يف 

الواحدَة واألربعني التي قضاها يف املجمع، وإنَّ ِسنيَُّه الثامين عرشَة التي قضاها يف رئاستِِه 

ساتِِه  َلتشهد له بجليِل ما قام به لتكوَن العربيُة لغَة العلم يف جامعات الوطن العريب ومؤسَّ

علميِة العالية. وكان له السعُي احلثيُث املوفَّق لتوحيِد املصطلح العلمي، وللكتابِة العلمية ال



9 

...  بأسلوٍب سهٍل ميَّسَّ

َمه املخلصون من علامء األمة، وَعَرَفت  وَنِعَم الشيُخ بالتقدير اعرتاًفا بام قام به، فكرَّ

َم يف  وكان مع اللغوية العربية،املؤسساُت العلمية َفْضَله ومكانَته، فكان عضًوا يف املجا املقدَّ

املؤمترات العلمية والدولية، وكان الرجَل األوَل يف جلاِن تعريِب العلوم الطبية، َيِئُلون إليه، 

 وَينهلون من علمه، ويأخذون برأيه. وقد حاَز أعىل األوسمة وأرَفَعها جزاَء ما َعِمل...

م(، كان رمحه  ١٩٢٠متوز  ٢٤لون )وحني غدر الفرنسيون غدرهتم املشؤومة يف ميس 

اهلل أحَد ثالثٍة من األطباء ذهبوا إىل ميدان املعركة إلنقاِذ اجلرحى وإسعاِف املصابني والقيام 

خ  بام يمليه الواجُب الوطني، وشاهَد بنفسه جثامَن الشهيد البطل يوسف العظمة قد َضمَّ

 بدِمِه الطاهِر أرَض املعركة...

دها، ما قام به من ومما ُيعدُّ من حسنات  الدكتور سبح، وحسناُته كثريٌة َنُعدُّ منها وال ُنَعدِّ

  ..جهوٍد ُتذَكر فُتشَكر من أجل إنشاء مستشفى املواساة.

لقد عاش رمحه اهلل للعلم حياَتُه كلَّها، يقرأ ليتعلَّم، ويعلِّم ويعمل، فكان النموذَج 

 ."هالقدوة، ومل يتوقَّف عن العطاء حتى لبَّى نداء رب

وبعُد، فقد َأْحَسنَت جلنُة املجمعيني األوائل ُصنًعا إذ َعِهَدت إىل األستاِذ الدكتور 

صادق فرعون بإعداِد هذا الكتاب؛ فهو من طالِب األستاذ سبح وحمبِّيه؛ أفاَد من علمه، 

 وتأثَّر بسلوكه وأخالقه، وانتهج هنَجه وسبيله. 

م عناَء ََجْع مادة الكتاب هَنََض الدكتور صادق هبذه املهمة عىل أَتمِّ   وجٍه وأكمِله، فَتَجشَّ

فها واملجالتواملوسوعات املكتبات من  نت لديه َجلٌة صاحلٌة من الكتب التي ألَّ ، فتكوَّ
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دة، فضاًل  األستاذ سبح، واملقاالت التي نرشها، والكلامت التي ألقاها يف املناسبات املتعدِّ

ستاذ سبح، وأضاف إىل ذلك كلِّه ذكرياته عن املقاالت والكلامت التي قيلت يف األ

 ومشاهداته ولقاءاته. 

ه  بالشكر اجلزيل للدكتور  -باسمي وباسم جلنة املجمعيني األوائل  -أخرًيا أتوجَّ

 صادق فرعون عىل ما بذله من جهوٍد خملصة يف إعداد هذا الكتاب.

مه للعر  بيِة وأهِلها.ورحم اهلل األستاذ سبح، وجزاه خرَي اجلزاء ِكفاَء ما قدَّ

 ١٤٣٣َجادى اآلخرة//١٥ دمشق 

   ٢٠١٢أيار//٦
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 مقدمة

جممع اللغة العربية مشكوًرا حتضري دراسة عن أعامل ومؤلفات ونشاطات  كلفني

رمحه اهلل، رئيس املجمع السابق وأستاذ األمراض الداخلية  األستاذ الدكتور حسني سبح

األوىل( والسيام األمراض العصبية وعميد كلية الطب )الباطنية يف أيام املعهد العريب للطب 

ومن ثمَّ رئيس اجلامعة السورية )جامعة دمشق حاليًّا(. لقد غمرين شعور من الفخر 

واالمتنان َلذا التكليف ولكن، ويف الوقت ذاته، شعرت بِكرب مسؤولية هذه املهمة ملا ُعرف 

بة ومثابرة، قّل مثيلها، يف العمل العلمي عن أستاذنا الكبري من مهٍة عاليٍة ومن جّدية ومواظ

بكل ألوانه ومناحيه، سواء يف التدريس الَّسيري أو النظري أو يف حتضري املحارضات 

وتأليف الكتب الطبية الرضورية للطالب ليتمكنوا من متابعة دراستهم بلغة الضاد، 

والتي كان يبذل كل جهده وكذلك القيام بكل املهام الكثرية والبالغة األمهية التي ُأنيطت به، 

 كي يقوم هبا عىل خري وجه وأكمله.

اسمحوا يل أن أروي لكم كيف ومتى عرفُت األستاذ سبح وما أحفظه عنه من ذكريات 

 ستبقى مرافقة يل حتى آخر حلظة من حيايت.

كنُت يف السابعة أو الثامنة من العمر أقيُم يف بيت جدي ألمي الدكتور احلكيم توفيق 

ه اهلل يف نزلة محام القايض يف الشاغور. كان طبيًبا درس الطب يف األستانة وخدم اخلطيب رمح

ا يف دمشق والطفيلة يف األردن ويف ضواحي دمشق، وكان  املرىض بعد خترجه طبيًبا عامًّ

يستقبل مرضاه يف بيته العريب ذي الباحة الوسيعة الفسيحة ذات البحرة التي تتدفق من 
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فرع القنوات ليل هنار، ويف أحد جوانبها غرفٌة خمصصة الستقبال  -أوسطها مياه هنر بردى 

املرىض. كنُت طفاًل صغرًيا أصعد عىل حافة حوض شجرة الليمون حتى أصل إىل حافة 

النافذة حتى أمتكن من مراقبة ما جيري يف غرفة احلكيم. كان أحياًنا يقوم بخياطة جرح قاطع 

م بخياطتها، حسبام أظن، بدون أّي ختدير موضعي،  يعمل عند حلام احلارة. وكان يقولشاب  

ئ الشابَّ   املتأملِّ بكلامٍت حلوة وحنونة... كان أحياًنا يفحص بعَض املرىض وكان ُُيدِّ

املصابني بالرمد، وكان منترًشا انتشاًرا واسًعا يف تلك األيام، فيقوم بقلب جفن املريض 

نرتات الفضة امُلمّدد. وكان املريض يتأملَّ ثم ومسحه بسائٍل أبيض، عرفت فيام بعد أنه حملول 

ال يلبث أن ينهض ويشكر احلكيم عىل ما فعل... هكذا بدأُت بتعلُّم الطب وأنا بعد طفٌل 

 َحَدث يف السابعة أو الثامنة من العمر.

ب يف غرفة   مل يمض طويُل وقٍت حتى مرض احلكيم والزَم الفراش يف رسيره امُلذهَّ

ن عىل ما كانت تقدمه اجلدة  نومه يف الفوقاين، ا ومتقطًعا مل يتحسَّ وصار يسعل سعااًل جافًّ

لزوجها احلكيم من رشاب البابونج وأمثاله. بعد يومني أو ثالثة دعي طبيٌب زميٌل جلدي 

د اْسُمه عىل كل األلسنة يف البيت: إنه الدكتور حسني سبح، حكيٌم  حفظت اسمه بعدما تردَّ

 يف الدرويشية.  حديث افتتح عيادًة جديدةً 

أتى الطبيب الشاب ذو الوجه احلازم واجلاد ودخل عىل جدي وسلَّم عليه ثم ما لبث 

أن نزع عنه ثيابه وبدأ يفحص صدره بالقرع ثم باإلصغاء ثم حتدث مع جدي بلطف 

وهدوء، وما لبث بعدها أن التفَت إىل جديت وطلب إليها أن تأيت له بطسٍت ففعلْت، ووضَع 

ي الطست بقرب رس ير احلكيم املريض.. كنُت طواَل الوقت أقف بقرب باب غرفة نوم جدِّ

احلكيم املريض أراقب كل ما جيري وأنا قلٌق عىل جدي املريض. َأْخَرَج الطبيُب املعالِج من 
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ي. لقد  حقيبته حمقنة طويلة ويف رأسها إبرة حادة وخميفة، ثم ما لبث أن َغَرَزها يف صدر جدِّ

ي احلكيم الذي كان حتى قبل بضعة أيام يداوي خفق قلبي حينها خوفً  ا وقلًقا عىل جدِّ

مرضاه، فإذا به يغدو اليوم مريًضا ُتشري مالمح وجهه أنه تأملَّ عندما اخرتقت تلك اإلبرة 

 فبدأ يظهر سائل أصفر يف 
ٍ
جدار صدره. ما لبث الطبيب الشاب أن سحب املِدحم ببطء

سائل األصفر الرغوي يف الطست. بلغ اخلوف مني املحقنة، ثم سحبها بَّسعة وبدأ يقذف ال

ي بقلٍق شديد فكان يبادلني نظرة بنظرة عميقة وهادئة وصامتة  كل مبلغ، وكنُت أنظر إىل جدِّ

ولكنها يف صمتها العميق كانت بليغة األثر واملغزى يف نفس صبي تلك األيام... كانت تلك 

يف تلك اللحظة ولكن رسعان ما اكتشف،  النظرة الصامتة تقول للطفل أشياء مل يفهم معناها

ه حياول أن يقول له بنظرته الصامتة والبليغة. أعاد الطبيُب املعالج تلك  فيام بعد، ما كان جدُّ

العملية املخيفة: إدخال اإلبرة يف صدر اجلّد الرفيِق احلنون اَلادئ وسحب املزيد من ذلك 

عد عدة مراٍت من تلك املعاجلة املخيفة السائل الرغوي وقذفه يف الطست األبيض الكبري.. ب

واملرعبة لصبي تلك األيام، أعاد الطبيب أسلحته إىل خمبئها يف حقيبته وتكلَّم كالًما خافًتا 

يت وذهب.  ي ثم مع جدِّ  مع جدِّ

ظل جدي قابًعا يف رسيره يالزمه ذلك السعال اجلافُّ واملتكرر وبقي صبيُّ تلك األيام 

ِه الذي حيبُّ  ه لكثرة ما كان يراقبه وهو يعالُِج مرضاه بحنو  وعطٍف وحب  ورفق، بقرب جدِّ

وقد غدا اليوَم مريًضا بمرض مل َيْبُد يف البدء أنه خطر، ولكن ذلك السعال امُلعنّد حتى بعد 

 تلك املعاجلة املخيفة أثارت قلًقا وخوًفا يف أعامق الطفل. 

 وصمٍت يف رسيره يف اليوم الثالث بعد زيارة الطبيب للجد املريض ت
ٍ
ويف اجلدُّ هبدوء

ب األنيق، وكان طوال تلك األيام الثالثة يطيل النظَر إىل الصبي بصمت، وكان الصبي  املذهَّ
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يبادله النظرات التي تنّم عن اخلوف والقلق والرجاء بأن ُيشفى. تويف احلكيُم بعد ذلك 

 داية، ولكن رسعان ما تبني أنه خطرٌ املرض القصري األمد الذي مل ُيثِْر قلًقا عند اجلميع يف الب

كلُّ أهل احلارة وجرياُنه وجرياُن كلِّ َمن جاَوَرهم، وكذلك الكثرُي من أهايل  هومميت. شيَّع

القرى التي كان احلكيم يزورها أيام اجلَُمِع ليطبِّب أهَلها باملجان كام كانت العادة يف تلك 

 األيام... 

ي سبح رمحه اهلل، بالطبيب النطايس امللتزم بكل هكذا كانت أول معرفتي باألستاذ حسن

 القواعد املهنية واألخالقية يف َجيع مراحل حياته وحتى آخر حلظاهتا. 

ي يف أواخر  مضت األعوام وأدركت فحوى الرسالة الصامتة التي كانت نظراُت جدِّ

هنها اإلنسان أيامه حتاول إيصاَلا يل، أال وهي أنَّ واحدة من أنبل املهن التي يمكن أن يمت

. خالل تلك السنوات ١٩٤٩هي الطب... وهكذا دخلُت كليَة الطب بدمشق يف العام 

فُت وتعّرف زمالئي إىل عدٍد من خرية أساتذة تلك احلقبة، ولكن األستاذ سبح  الست تعرَّ

سني للدراسة.   ترك أثًرا عميًقا يف نفوسنا نحن الطالب اجلُدد املتحمِّ

قة واجِلّد، وكان جيهد لكي يعلِّمنا األسَس الصحيحة كان يف دروسه الَّسيرية م ثال الدِّ

عنا عىل القراءة والدراسة واالطالع... وكذلك كانت حمارضاُتُه  للفحص الَّسيري ويشجِّ

النظريُة كاملًة ومتكاملًة يف طرح املوضوع الرئيس ويف تفسري كلِّ اجلوانب الغامضة أو 

عنا عىل م طالعة الكتب األجنبية إضافة إىل الكتب املقررة. أذكر املُختَلف عليها. وكان يشجِّ

أنني يف السنتني األوىل والثانية َدَرْسُت كلَّ املواد تقريًبا بالعربية وأيًضا باللغة الفرنسية، وكان 

الطالب يف تينك السنتني ينتمون إىل واحٍد من ثالثة أقسام: قسٍم يدرس بالعربية فقط 
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قررة اجلامعية مع ما يدونونه من إضافاٍت سمعوها يف ويقرص الدراسة عىل الكتب امل

املحارضات، وقسٍم يدرس باللغتني العربية والفرنسية، وقسٍم ثالٍث كان يدرس بالعربية 

واإلنكليزية، وكانوا كلهم من العراق الشقيق لقناعتهم برضورة إتقان اللغة اإلنكليزية، ألن 

س يف العراق بتلك ال  لغة. الطب كان ومازال ُيدرَّ

كنُت يف السنتني األوليني من الفريق الثاين، ولكني رسعان ما أدركت أمهية اللغة 

اإلنكليزية التي صارت بالتدريج لغَة العامَل األوىل يف الطب ويف العلوم عامة، ولقد شجعني 

األستاذ حسني سبح رمحه اهلل يف السنة الثالثة عىل تلك اخلطوة، فقد كان يف حمارضاته عن 

اض الداخلية يكتب لنا عىل السبورة ما يقابل املصطلحات الطبية باللغة اإلنكليزية، األمر

وكان من عاديت يف هناية تلك املحارضات أن أسأله واستوضحه عن بعض ما غمض عيّل 

وما لبثت أن سألته عن سبب كتابته باإلنكليزية فابتسم وقال يل إنه بدأ دراسته بالرتكية ثم 

سية، واآلن آن األوان الختاذ اللغة اإلنكليزية رديًفا للغتنا ألهنا توفر لنا بالعربية ثم بالفرن

أكرب قدر من املراجع الطبية والعلمية... ثم نظر إيلَّ مليًّا وابتسم ابتسامة ال تكاد تلحظ وقال: 

 Price'sأنصحك باحلصول عىل كتاب األمراض الداخلية جلامعة أكسفورد فهو مرجع قّيم 

Textbook of Internal Medicine فسارعت إىل الكتابة إىل مكتبة بالكويل الشهرية يف .

أكسفورد وطلبت كتاب )برايس( وكنُت أكرر الكتابة إليها ألشرتي أيًضا كتًبا موسيقية 

لولعي باملوسيقى العاملية )الكالسيكية(، وكانت تلك املكتبة الكريمة كثرًيا ما ترسل يل ما 

له من املرصف يف دمشق أو عن طريق الربيد أطلب بالربيد قبل أن تتسلَّ  م ثمنَها الذي أحوِّ

دون أيِّ حاجٍة ألية معامالٍت معقدة كام هو احلال يف أيامنا هذه. مازلُت أحتفظ بكتاب 

والكثري غريه  ٨/١٠/١٩٥١)برايس( لألمراض الداخلية الذي وصلني بالربيد بتاريخ 
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ل من اللغة الفرنسية التي من الكتب الطبية اإلنكليزية. يعود الفضل يف  تشجيعي عىل التحوُّ

كنُت ومازلت أحبِّها منذ صغري، فهي لغة المارتني ودو موسيه وألفونس دودي وبودلري 

 وغريهم ُكثٌر من مشاهري شعراء فرنسا وكتَّاهبا... إىل األستاذ سبح.

ج، وإن تباعدت قلياًل. اسمحوا يل  أن أروي مل تنقطع صلتي باألستاذ سبح بعد التخرُّ

 صيفي  تق ١٩٧٠م لكم قصًة أو قصتني عن أستاذنا اجلليل النطايس. ُأصبُت يف العا
ٍ
ريًبا بقيء

شديد، واحرتت يف أمري إذ مل ُتِفْد كلُّ األدوية التي تعاطيتها، وما لبثُت أن طلبُت مشورَة 

دوية... ولكن خمتص  يف األمراض اَلضمية فزارين يف بيتي وَوَصَف يل عدًدا كبرًيا من األ

ن ُيذكر. حينها ذكرُت أستاذي الكريم، األستاذ سبح، وفكرت هل أتصل به  دون أيِّ حتسُّ

أم ال، وهو املعروف بأنه من أساطني األمراض الباطنية، وما لبثت زوجتي أن اتصلْت به 

ر أبًدا عن  وذكرت له حالتي التي أقعدتني عن الذهاب إىل عميل أكثر من أسبوع. مل يتأخَّ

لقدوم وفحصني يف رسيري، وطلب إىل زوجتي أن أتبع محيًة غذائية بسيطة وأعطاها دواًء ا

 واحًدا، وطلب إليها أن تتصل به يوميًّا وُتعلمه عن حالتي. 

يف اليوم التايل. نعم يف اليوم التايل ال أكثر، هنضُت مبكًرا وقد شعرت بالراحة وبعودة 

قواي يل وبتوقُّف القيء، وسارعُت إىل الذهاب إىل دار التوليد اجلامعي التي ال جيوز ألحد 

ر يف وصوله عن الثامنة صباًحا وال دقيقة واحدة.   من أعضائها أن يتأخَّ

بعض أو أكثر من البعض سيبتسم ويظن أنه كان جمرد تأثرٍي نفيس بثَّه أنا أدرك متاًما أن ال

الطبيُب املعالِج يف روحي، ولكنني موقٌن أن األستاذ عرف دقائق ذلك االلتهاب املِعدي 

وأعطى الدواَء املناسب، باملقدار املناسب، ويف الوقت املناسب، فكانت هي اللمسة 
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نطاسيي الطب. صّدقوا أو ال تصّدقوا هذا، ولكن  السحرية التي ُعرف وُيْعَرف هبا بعُض 

هكذا كانت ملسة األستاذ سبح السحرية عىل زميله احلايل وتلميذه السابق، وأيًضا صبي تلك 

ه الذي ُأصيَب بذات الرئة يف  األيام القديمة اخلائف الذي كان يراقبه وهو يعالج جدَّ

 السري ألكسندر فليمينغ البنسيلني. ثالثينيات القرن املايض، ولسوء احلظ قبل أن يكتشف 

دة يف  أوّد أن أرسد لكم زياريت له وهو يف حلظاِت حياتِِه األخرية يف غرفة العناية املشدَّ

مركز العناية الطبية )الشامي(، والعديد من األنابيب داخل أنفه وفمه، والعديد من 

بصوت عاٍل: هذا هو السريومات يف ساعديه، فام كان من طبيب العناية إال أن قال له 

الدكتور فرعون أراد أن يطمئن عنك! فام كان منه إال أن سارع وأجاب الطبيب املناوب 

بصوٍت عاٍل وواثق: طبًعا أنا أذكره وأعرفه جيًدا، ثم سارع فالتفت نحوي وطلب إيلَّ 

)نواة املعجم  أمَرْين: األول أن ذّكرين برضورة أن أرسع يف إمتام املهمة التي طلبها إيلَّ يف إكامل

املوسيقي( لنرشها يف جملة املجمع، واألمر الثاين أن أرسع فأتصل باألستاذ شوكة القنوايت 

وأن أذكر له وأبلِّغه أن زميله األستاذ سبح مل يستطع أن يذهب لزيارته التي وعده هبا ألهنم 

 طريقه إىل جممع اللغة العربية.أتوا به فجأة إىل هذا املستشفى وهو يف 

اهلل أستاذنا الكبري األستاذ الدكتور حسني سبح، كان واحًدا من أفضل وأعظم رحم 

األطباء الذين عرفتهم سورية، ومن أفضل وأعظم أساتذة كلية الطب منذ تأسيسها وحتى 

 يومنا هذا. 

تغمده اهلل بعظيم رمحته؛ فقد كان خري مثٍل وخري طبيٍب وحكيٍم وأستاٍذ وناصٍح 

 ومفّكر. 
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يسعدين كثرًيا ويرشفني أنني قمُت بجهٍد متواضع يف َجع وتلخيص بعض ما قّدمه َلذا 

الوطن ولكلية الطب وللجامعة وألفواٍج وأجياٍل كثرية من األطباء الذين حالفهم احلظ 

 فدرسوا عىل يديه. 

ما يزال األمل كبرًيا يف أن وجودنا َجيًعا، يف اجلامعة ويف خارجها لتشمل املجتمع 

له، سيخطو خطوات حقيقية وفعلية نحو األمام وسريى أحفادنا أمثال األستاذ حسني بكام

سبح يف علمه وخلقه وجّده ونظامه والتزامه ومتابعته للعلم وللمعرفة حتى آخر حلظة من 

 حياته.

يف اخلتام ال أستطيع إال أن أفصح عن تساؤيل اجلاّد: هل كانت وفاة األستاذ سبح يف 

؟! أم أهنا كانت ُتظهر عميَق إيامنه والتزامه بالنظام والدقة مصادفةجمرد آخر يوم من العام 

 يف كل أمر، كبريِه مثل صغريِه، حتى يف حتديد آخر حلظٍة له عىل سطح هذه األرض؟

 أال يمكننا القول: لقد َعَرَف األستاُذ كيف يعيش، ولقد عرَف كيف ومتى يموت. 

احرتاًما وتقديًرا ملجمع اللغة العربية بدمشق أقف إجالاًل ألستاٍذ كبري وعظيم، وأقف 

ين لواحٍد من األساتذة الذين  الذي شاء أن يمنحني هذه الفرصة الغالية لكي أرّد بعض الدَّ

أسعدين أن أتتلمذ عليهم: األستاذ الدكتور حسني سبح، أستاذ األمراض الباطنة، وعميد 

ة العربية بدمشق حتى آخر حلظات كلية الطب، ورئيس اجلامعة السورية، ورئيس جممع اللغ

 حياته الثّرة بالعطاء والعمل واجلهد الدائب واملتواصل... 

وبصفتي طبيب توليد وأمراض نساء تربَّى وترعرع يف دار التوليد القديمة يف كلية 

س دار  الطب ال يسعني إال أن أقف باحرتام وإجالل وحمبة لذكرى اثنني من سادهتا: مؤسِّ
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ألستاذ سبح األستاذ الدكتور شوكة القنوايت، الذي كان يزوره أسبوعيًّا، التوليد وصديق ا

أو كلام سنحت له الفرصة، يف بيته وكان يسعدين حضور بعض هذه الزيارات واإلصغاء إىل 

حديِث وحواِر هذين األستاذين املتميِّزين... واألستاذ الدكتور حممود مظفر برمدا، 

دهم اهلل َجيًعا بوافر رمحت  ه وأسكنهم فسيح جنانه... وشكًرا لكم َجيًعا.تغمَّ

 هجرية.  ١٤٣٢رمضان  ١٧السابعة مساًء   ١٨/٨/٢٠١١الثالثاء 

 د. صادق فرعون
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 ملحة إىل حياة األستاذ الدكتور حسني بن حييى سبح

 بقلم: د. أنس حسني سبح  

ربيع  ٢٩ميالدية، وتويف يف دمشق يف  ١٩٠٠ -هجرية  ١٣١٧ولد يف دمشق سنة   •

ميالدية. وعىل ذلك يكون قد  ١٩٨٦كانون األول  ٣١ -هجرية  ١٤٠٧الثاين 

عارص كل العهود التي مّرت عىل الوطن يف القرن املايض، بدًءا من احلكم العثامين، 

صواًل إىل ، ففرتة االنقالبات و، فاالنتداب الفرنيس، فاالستقاللفالعهد الفيصيل

 سورية احلديثة.

 نشأ عصاميًّا، وكان مستقلَّ اإلرادة والتفكري، مهنيًّا يف أداء أعامله. •

ج  ١٣كان أصغر َمن َدَرَس الطب، له من العمر  • عاًما فقط، دخل بمسابقة، وخَترَّ

صورة  . )يف آخر الكتاب٨. شهادته حتمل اسم اململكة السورية، رقم ١٩١٩عام 

 (. عنها

 .بيةالعالية يف عدة دول أوروه تابع دراست •

 يتقن اللغة الرتكية والفرنسية واألملانية واإلنكليزية، إضافة إىل مَتيُّزه باللغة العربية.  •

وحتى وفاته عام  ١٩٢٠خدم يف مناصَب رسميٍة خدمًة متواصلًة تقريًبا منذ العام  •

 . وبذلك تكون خدمته يف الدولة أطول مما خدمه أي شخص آخر.١٩٨٦

هلَّ حياته املهنية بتثبيت حقيقٍة تارخييٍة حني تطّوع إلسعاف جرحى معركة استَ  •

ميسلون مع اثنني من زمالئه. فأّكد أن الشهيد يوسف العظمة استشهد بشظيِة قنبلٍة 
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قت أحشاءه، ال كام ادعى املستعمر كذًبا، َوُووِرَي الثرى بحضور األستاذ سبح.  مزَّ

 هز عىل كلِّ اجلرحى يف أرض املعركة.وشهد أيًضا أن املستعمر كان قد أج

هو من الرعيل األول ممن أسهم يف إنشاء كلية الطب واجلامعة السورية )جامعة  •

 دمشق اآلن(، طبيًبا وأستاًذا، وعميًدا للكلية ورئيًسا للجامعة.

عمل عماًل دؤوًبا إلعالء شأن اللغة، ولتعريب الطب، فوضع العديد من  •

ستاًذا يف الكلية، وعضًوا يف جممع اللغة العربية منذ املصطلحات الطبية، بصفته أ

وحتى وفاته عام  ١٩٦٨، ورئيًسا للمجمع )باالنتخاب( منذ عام ١٩٤٥عام 

١٩٨٦. 

س َجعيَة املواساة السورية عام  • . قامت ١٩٧٥، وبقي رئيًسا َلا حتى عام ١٩٤٣أسَّ

حينها(، ثم أهدته تلك اجلمعية اخلريية ببناء مستشفى املواساة )أكرب املشايف يف 

 للدولة لتدريس طالب الطب، إضافة إىل خدمة املواطنني.

 مقااًل(. ١٥٧له العديد من املؤلفات )جتاوزت العرشين(، ومقاالت منشورة ) •

مته عدُة جهات، فنال أوسمة سورية وعربية وأجنبية. وُوِضَع اسُمه مع مشاهري  • كرَّ

، وَأْطَلَقت حمافظُة دمشق اسَمه ١٩٨٦العامل يف كتاب )من هو من يف العامَل( عام 

 عىل أحد شوارعها، وصدر طابع تذكاري له.
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 (١٩٨٦ -١٩٠٠)حسني سبح 

 )ُنرشت يف املجلد العارش من املوسوعة العربية(

 بقلم: د. عدنان تكريتي

ٌب للعلوم الطبِّية. ُولَِد يف دمشق، وكان  هو حسني بن حييى سبح، طبيٌب ولغوٌي ومعرِّ

ى علوَمه األولية يف مدارس أحد توأمني  لوالده الذي كان يعمل يف اجليش العثامين. َتَلقَّ

صت للعربية وللغِة  دمشق التي كان التعليم فيها باللغة الرتكية، عدا بعض دروٍس ُخصِّ

األجنبية. ولكنَّ اهلل حباه يف أثناء دراسته معلِّاًم، هو األمري عارف الشهايب، َنَذَر نفَسه لتعليم 

ق فيها.العربي د له طريق التعمُّ ًعا، فحبَّبه هبا وَمهَّ  ة تطوُّ

م حسني سبح يف سنة  ملسابقة دخول )املكتب الطبي العثامين( الذي مل يكن  ١٩١٣َتقدَّ

د عمًرا لقبول الطالب فيه. وكان املكتب قد ُأنشئ يف دمشق عام  ، ومدة الدراسة ١٩٠٣حُيدِّ

انتقَل التدريُس من هذا  ١٩١٤فيه ستُّ سنوات. وحينام ُأعلنت احلرُب العاملية األوىل سنة 

هد الطبي الفرنيس( وخمابَرُه يف اجلامعة اليسوعية، املكتب إىل بريوت، لَيشغل أمكنَة )املع

وانتقَل حسني سبح معه، وملا َحطَِّت احلرُب أوزاَرها ُدِعَي الطالُب إىل متابعة تعليمهم يف 

رت احلكومُة العربيُة الفيصليُة إعادَة التدريس باملكتب  دمشق باللغة العربية، بعد أن قرَّ

ج الفوُج األول من هذه العثامين وأطلقت عليه يومئذ اسم )ا ملكتب الطبي العريب(. خَترَّ

جيني ثامنيًة ١٩١٩سنة  -التي هي كلية طب جامعة دمشق اليوم  -املدرسة  ، وكان عدُد اخلرِّ
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جه مساعًدا فيها. ثم َعِمَل يف أواخر عام  َ بعد خترُّ وأربعني طبيًبا، أحدهم حسني سبح، وُعنيِّ

العريب(، وهو االسُم اجلديد الذي ُأطلق عىل املكتب مساعد خمرب يف )املعهد الطبي  ١٩٢٢

ص واملتابعة، فاغتنم فرصة  ١٩٢٤الطبي العريب. ويف سنة  سافر إىل فرنسا وسويَّسا للتخصُّ

وجوِدِه يف أوروبا لتقديم الفحص اإلَجايل يف لوزان )سويَّسا( للحصول عىل شهادة 

روحة( التي قدمها: نمو الغشاء ، وكان موضوع الرسالة )األط١٩٢٥دكتوراه يف الطب عام 

 املشيمي يف اإلنسان.

َ رئيًسا للمخرب، وراح يرتقَّى يف ُسلَّم اَليئة التدريسية حتى  وبعد عودته إىل دمشق ُعنيِّ

ي عام  انُتخب رئيًسا للمعهد الطبي  ١٩٣٨أستاًذا لألمراض الباطنة. ويف عام  ١٩٣٢ُسمِّ

، ١٩٤٦. وظلَّ َيشغل املنصَبنْي مًعا حتى سنة ١٩٤٣العريب، ثم رئيًسا للجامعة السورية عام 

وبقي رئيًسا للجامعة وحدها مدة سنتني بعد ذلك. واستمر حسني سبح يف عمِلِه التدرييس 

باع  نحو أربعني عاًما، حرص فيها عىل تعليم طالبه آِخَر املستحدثات الطبية، وَحثَّهم عىل اتِّ

قة يف التشخيص. ومع أن معظَم دروِسِه األسلوب العلمي يف َفْحِص املريض والتزام  الدِّ

 الَّسيرية كانت يف األمراض العصبية، فقد كانت يف الواقع دروًسا شاملًة للعلوم الطبية.

فاتِِه لتلميذاِت القبالة والتمريض، هو )موجز مبادئ علم  ١٩٣٣أصدر عام  َل مؤلَّ أوَّ

له يف طبعة ثانية ليصبح مالئاًم لطال  ١٩٣٤ب طب األسنان. ويف عام األمراض(، ثم َعدَّ

 ١٩٣٥أصدر كتاب )مبحث األعراض والتشخيص( لطالب الطب البرشي. ويف عام 

 
ٍ
بارش بإصدار جمموعته الكبرية املسامة )علم األمراض الباطنة( التي تألَّفت من سبعِة أجزاء

حو اثنني ضخمة، اختصَّ كلُّ واحٍد منها بشعبٍة من شعب الطب الباطني، وَقََض يف تأليفها ن

وعرشين عاًما، بدأها بأمراض اجلملة العصبية، وأهناها بأمراض الغدد الصم والتغذية 



27 

امت، عام  كتاب )فلسفة الطب أو علم  ١٩٣٩. ويف هذه احلقبة أصدر عام ١٩٥٦والتسمُّ

 األمراض العام(.

الطبية ومل يقترص نشاُطُه العلمي عىل تأليف الكتب، بل َنرَشَ عدًدا كبرًيا من املقاالت 

وغري الطبية يف )جملة املعهد الطبي العريب(، و)جملة جممع اللغة العربية(، و)املجلة الطبية 

العربية(، كام أسهم يف إلقاء بحوٍث علميٍة يف العديد من املؤمترات الطبية والتعليمية التي 

 شارك فيها.

طلحات العلوم َدَأَب حسني سبح منذ فجر عمله اجلامعي عىل تطويع اللغة العربية ملص

... كل بالد ال مُتاِِش لغُتها العلوَم يف ارتقائها ال َتصلح ألن تكون "الطبية، فكان يقول: 

. وكان له يف وضع املصطلح الطبي منهٌج َظلَّ مثابًرا عليه حتى آخر "مصدًرا لتلك الثقافة...

ي األلفاظ الدار"أيامه، وَذَكَرُه يف مقدمة أحد كتبه؛ وهو:  جة الصحيحة يف الدرجة ... َتَوخِّ

األوىل... ثم تعريب الكلامت األجنبية إن مل جيد ما يفي باملراد هبا من كلامت العربية متام 

الغاية إنام هي تسهيل فهم األبحاث ال املباراة بغريب األلفاظ أو مستهجن "، ألن "الوفاء...

. وقد "ئم روح العرصانتقاء األلفاظ واملصطلحات التي تال". كام اعتمد عىل "الَكِلم...

َسَعى دوًما إىل توحيد املصطلحات، واستبرَش خرًيا حينام َعِلَم أنَّ جلنًة من أساتذة املعهد 

الطبي الكثري  Clairvilleالطبي العريب تألَّفت وأخذت عىل عاتقها َنْقَل معجم كلريفيل 

ل مالحظ اتِِه يف سبٍع وستني اللغات إىل العربية. ولكنه حينام أجال النظر فيه رأى أن يسجِّ

مقالًة نرشها تباًعا يف )جملة جممع اللغة العربية( عىل امتداِد ثالثٍة وعرشين عاًما امتدت من 

، ثم ََجََعها يف كتاٍب أسامه )نظرة يف معجم املصطلحات الكثري ١٩٨٢إىل سنة  ١٩٥٩سنة 

الة واملثمرة يف وضع )املعجم الطب د( الذي َصَدَر اللغات(. ثم جاءت مشاركُتُه الفعَّ ي املوحَّ
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ساٍت رسمية. وال بدَّ من اإلشارة إىل أنه راَجَع  ١٩٧٣يف طبعته األوىل عام  عن أربِع مؤسَّ

َن عليها يوسف َحتِّي قاموَسُه الطبِّي قبل طبعه عام ذاذألوَف اجل ، وأبدى ١٩٦٧ات التي َدوَّ

 له مالحظاٍت قيمًة َأَخَذ هبا.

ومشاركاته العلمية أن انُتخب عضًوا عاماًل يف املجمع وكان من تأثري جهوده اللغوية 

 ١٩٦٨ثم رئيًسا له عام  ١٩٤٦العلمي العريب )جممع اللغة العربية بدمشق اليوم( سنة 

واستمرَّ يرأسه حتى وافاه األجل يف دمشق. كام انُتخب عضًوا يف عدة جمامع علمية لغوية 

للغة العربية يف األردن، واملجمع امللكي أخرى، كمجمع اللغة العربية يف القاهرة، وجممع ا

لبحوث احلضارة واإلسالم يف األردن، واملجمع العلمي اَلندي، وكوفِئ بمنِحِه عدة أوسمٍة 

 من سورية واألردن ومرص وإيران.

 أتقن حسني سبح اللغات الرتكية والفرنسية واألملانية واإلنكليزية إىل جانب العربية.

ُعُه يف موقعِة ميسلون إلسعاف  وكانت له نشاطات اجتامعية ووطنية، منها: َتطوُّ

قت  اجلرحى، وفحُصُه جثامن يوسف العظمة بعد استشهاده وتأكيد إصابته بشظية مزَّ

طحاله، وكتابُتُه مقاالٍت ُيْظِهر فيها غايَة بعض املسترشقني، وعمُلُه الدؤوب يف رئاسة َجعية 

ست مستشفى املواساة، وان  .١٩٧٥إىل  ١٩٤٣تخاُبُه رئيًسا َلا من عام املواساة التي َأسَّ

  



29 

 

 األستاذ حسني سبح زيارة لعيادة

 بقلم: د. صادق فرعون

رأيت يف املنام أنني اتصلُت بعيادِة األستاذ سبح ألمَلٍ مفاجئ أصاَب زوجتي يف َظهرها 

وانترش إىل طرَفْيها السفليني. أجابت عىل هاتفي آنسٌة لطيفة. فهمْت مني أن األمَر عاجٌل 

بسبب ذلك الوجع املفاجئ. قلت َلا إنني طبيب، وإن األستاذ سبح كان أستاذي يف 

 .. أعطتني موعًدا مستعجاًل.. وذهبنا عىل عجل.. األمراض الباطنة.

تقع العيادة يف منطقٍة مكتظٍة نسبيًّا بالسكان، ال هي بالفقرية وال هي بالغنية الثرية 

واملفرطة يف املظاهر. شعرُت بلهفٍة ألن أْدُرَس كيفيَة سري العمل فيها اليوم، وهل ما يزال 

الركبة باملطرقة التي كان يستعملها يف تدريسنا:  أستاذنا َيستعمل الورقة والقلم وَينقر عىل

 منعكس ركبي مشتّد أو عالمة بابنسكي؟ 

الحظُت فوًرا أن بناء العيادة األرضية مستطيل، وأهنا تتألف من تسع غرف: طوُل كلِّ 

بٌة عىل شكل ثالثة مستطيالت، كلُّ واحٍد  غرفٍة أربعُة أمتار وعرُضها ثالثُة أمتار، وهي مرتَّ

ل وحدًة رسيريًة مستقلة.  يتألف من ثالث غرٍف متوالية من األمام نحو اخللف، وهي تشكِّ

َبت بنا وسأَلت زوجتي: هل سبق لِك  يف الغرفة األوىل أو األمامية قابلْتنا سكرترية شابٌة رحَّ

أن عوجلت عند احلكيم؟ فأجابت باإلجياب. ورسعان ما َظَهَر عىل شاشة حاسوهبا اسم 

لها عىل عجٍل عىل حاسوهبا الذي يقبع صامًتا زوجتي، فأخَذت ب عَض املعلومات منها لتسجِّ

أمامها... ساعَدهتا مساعدًة رسيريًة لكي تدخل إىل الغرفة الثانية التي تشبه األوىل، حيث 
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ُأجريت َلا بعض الفحوص املنوالية مثل الضغط الرشياين والوزن والطول الخ... انتظْرنا 

ينا بالدخول إىل مكتب األستاذ. فوجئت بأن أستاذنا، كام اعتدناه أيام قلياًل فإذا هبا تشري إل

ا بكل معنى  الدراسة الَّسيرية، مازال نشيًطا ومبتساًم بحدوٍد مدروسة، ويف اآلن ذاته جديًّ

ب يب وسألني عن صحتي وعن عميل وعن اجلامعة، ثم رسعان ما التفَت إىل  الكلمة. رحَّ

ب هبا وطمأهنا إىل أن املسألة بسيطة وأهنا ربام أجهَدت نفَسها يف عملها اليومي  زوجتي ورحَّ

ويف العناية بأوالدها. لكنَّ زوجتي رسعان ما احتجت قائلة: ال! ليس فقط األوالد، بل 

اآلن األحفاد ذكوًرا وإناًثا، منهم احلارُض الذي حيتاج إىل الكثري من العناية والرعاية 

ر فيهم ويف أحواَلم والطلبات التي ال تنتهي، ومنهم الغ ائُبون البعيدون الذين مازلت أفكِّ

َّ هبم أي  وأمور حياهتم فيشتدُّ أملي وتتوتر أعصايب وأشعر بالقلق واخلوف من أن يكون قد أمَل

سوء... ابتسم أستاذنا يف وجهها ويف وجهي وحاول جهده طمأنتها أهنم كلهم بخري، وأن 

 ويف التخطيط الصحيح ملستقبلهم...  عليهم أن َيعتمدوا عىل أنفسهم يف حياهتم

وهكذا بدأ الفحُص الَّسيري لزوجتي متاًما كام َعِهدُتُه أيام الدراسة، ثم رسعان ما 

وضع بعض احلّساسات عىل أذنيها ورقبتها وكتفيها وظهرها وأنامل أصابعها وركبتيها 

إنه "التي انطلق منها األمل.  وقدميها ثم أدار جهاًزا إلكرتونيًّا عجيًبا، فإذا به يشري إىل األمكنة

ٌ انضغاطي سببه ازدياُد الوزن أكثر من الطبيعي، وكذلك هناك موجاٌت عصبية عالية  أمَل

التوتر يف الدماغ وحتت اخليمة املخيخية ويف منطقة الَّسير البرصي سببها توتٌر نفيسٌّ زائٌد 

ثها "تلك الشكايات واآلالم عن احلدِّ املقبول، وال بدَّ أنه أيًضا من األسباب املؤدية إىل . حدَّ

أستاُذنا هبدوء، وأشار إىل املواضع التي سببت األمل، وَنَصحها بالتحيلِّ بالصرب واألناة مع 

م أقلَّ القليل!  هكذا تابع األستاذ  -ولكْن "هذا اجليل اجلديد الذي يطلب الكثري ويقدِّ
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صعبًة عسرية ومتطلباهتا ال حتىص لقد غدت ظروُف احلياة يف هذه األيام  -الَّسيري بامتياز 

والسيام وأن الشباب يف أيامنا هذه ُيوى تقليد كلِّ رصعٍة جديدٍة َتظهر عىل شاشات التلفاز 

وكل برنامٍج َيظهر عىل احلاسوب واملحمول الخ... وأن عىل جيلكم أن يتحىلَّ بالصرب 

ئ بالنا ن أحوالنا وُيدِّ م التفَت نحوها وقد َعَلْت . ث"وطول البال، وأن يدعو اهلل أن حيسِّ

وجَهُه عالماُت اجلدِّ والقلق ونبَّهها إىل أن وزهنا زائٌد كثرًيا عن احلدِّ املطلوب، وأن ُمْشِعَر 

كتلِة اجلسم قد جَتاوز الطبيعي بكثري، وأن عليها أن تتبع محيًة نباتيًة قليلَة الدسم، وأن متارس 

 ا انتهت الزيارة. بعَض الرياضة اخلفيفة كلَّ يوم الخ... وهكذ

كان مع أستاذنا سبح طبيبان شابان يتابعان جمريات الفحص الطبي باهتامٍم باٍد. َكَتَب 

نت أم ال؟ وعندها  َلا وصفًة طبية، ورجاين أن أبلِّغه بعد يومني أو ثالثة عن حالتها: هل حَتسَّ

سُيعيد تقويم حالتها ثانية، وإن اقتَض األمر فسيزورها يف البيت. الحظت أن سحنَة زوجتي 

ت بَّسعة، وبدا عليها االطمئنان وراحة البال. هنضْت بَّسعٍة لنغادر عيادَة األستاذ  قد تغريَّ

سبح اجلديدة ولنشكره عىل لطفه وحسن استقباله.. يف أثناء خروجنا من العيادة شعرت 

بربودة اَلواء من جانٍب واحد، فالتفتُّ الستطلع األمر فإذا يب أجدين يف رسيري وقد بدأْت 

ب من النافذة املفتوحة مع بداياِت يوٍم صيفي يبدو أنه سيكون أنساُم ال ر تتَّسَّ صباح املبكِّ

ا، ووجدُت زوجتي يف رسيرها تستمع بنوٍم هانئ بعد يوٍم ُمِلَئ بالعمل املنْزيل. سارعُت  حارًّ

هبدوء ودون إحداِث أيِّ ضجيٍج ألكتب ملحًة عن تلك الزيارة لعيادة أستاذنا سبح التي متت 

 خر ليلية صيفية حارة... يف أوا

قد يبتسم بعُض َمن يقرأ هذه الكلامت وَيظن بكاتبها الظنون.. أما َمْن َكَتَب عن هذه 

الزيارة الطبية، التي َحَدَثت يل ولكنها مل حَتدث للبعض اآلخر، فأنا الطبيُب الذي ماَرَس 
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يعرفه اإلنسان بعُد  مهنَتُه ما يزيد عىل نصف قرن، أعتقد أن هناك أكثر من الكثري الذي ال

والذي مل تكتشفه علوم اإلنسان الطبية منها وغري الطبية.. عىل سبيل املثال: ما هي احلياة؟ 

سُّ 
د حلظَة املوت؟ وهل حُيِ وما هو املوت؟ وَمن منَّا ُيعترب حيًّا ومن ُيعترب َمْيًتا؟ ومتى نحدِّ

هل تبقى هذه الروح حائمًة املْيت بَِمن حوله وما حوله؟ وما هي الروح، وما جوهرها؟ و

حول املرابع التي عاش فيها صاحبها وكذلك الناس الذي قضت حياهَتا معهم؟ وهل 

ياهتا التي أنجبتها وأنجبها أوالدها وأحفادها وأحفاد  ب تلك الروُح إىل أعامق ذرِّ تتَّسَّ

ن جزءً  ا من أحفادها؟ إهنا كلها تساؤالت كبرية وال حمدودة احلدود وهي بالتأكيد تكوِّ ا هامًّ

عامَلِ األمراض العصبية التي كان أستاذنا حسني سبح يغوص يف أعامقها وحياول سربها 

واكتشاف ما يف قاعها من آللئ ونوادر احلقائق واألجوبة عىل الكثري من املجهوالت يف 

اإلنسان، جسمه وعقله وروحه، ويف كل ما حييط به من أكوان وعوامل ال يعلم حدودها 

 اهلل... تساءلُت مِلَ يا ترى رأيت يف املنام عيادَة األستاذ سبح وقد أخَذت مظهًرا وأعدادها إال

ًدا، عىل حني كانت عيادُتُه تقترص عىل غرفٍة أو غرفتني، ومل تكن فيها تلك  حداثيًّا ومتجدِّ

ن أدركُت أن ذلك كان ألنَّ األستاذ سبح يؤمن بأن  األجهزة البالغة احلداثة؟ بعد تفكرٍي ومتعُّ

مسرية العلم الهنايَة َلا، وأنَّ عىل املرء أْن يتابعها ويواكبها وجيهد ليشارك يف كشف املزيد 

 من أرسار احلياة واملرض والصحة، وهذه كانت أهم صفاته وأرفع سامته وميزاته.

رحم اهلل أستاذنا حسني سبح؛ فقد كان مثاًل رائًعا حُيتذى للطبيب والعامل واإلنسان 

تفع ويسمو يف آفاق العلم واألخالق وعندما يبتعد عن سفاسف األمور احلّق عندما ير

 وصغائرها.

 الساعة السابعة صباًحا! هل هي مصادفة؟ ٢٠١١حزيران  ٥األحد 
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 كلمة التأبني التي ألقاها الدكتور شاكر الفحام

 عند دفن الدكتور حسني سبح رمحه اهلل 

 

 اجلليل.رمحة اهلل عليك أُيا األستاذ الكبري والعامل 

َعْتنا الفجيعُة بك، وهالنا املصاب.  وَفَقْدنا بك ركنًا عزيًزا كنا نأوي إليه ونلوذ به. َروَّ

لقد كانت حياُتك كلُّها عطاًء متصاًل وعماًل نافًعا، فشاركَت منذ نشأتك وشبابك يف 

 السعي الدائب من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.

الد الشام، وتنادى املخلصون لتعريب الدولة، كنَت يف وملا قامت الدولُة العربيُة يف ب

يه أحسَن  ب العلوَم الطبية، تؤدِّ فوج الطليعة التي َوَقَفت نفَسها منذ فجر االستقالل لتعرِّ

 األداء بثقٍة واعتزاز.

وحني َغَدَر الفرنسيون َغْدَرهَتم املشؤومَة يف ميسلون، كنَت أحَد ثالثٍة من األطباء 

ن املعركة إلنقاذ اجلرحى والقيام بام يمليه الواجب الوطني، وشاهدَت بنفسك ذهبوا إىل ميدا

 جثامن الشهيد البطل يوسف العظمة.

لك علمك وخلقك  ل ال حدَّ َلام. وقد أهَّ كان إيامُنك بأمتك، واعتداُدك بلغِة القرآن املنَزَّ

طب، ورئيس وإخالصك لتتوىلَّ أكرم املناصب العلمية وأرفعها، فكنَت عميد كلية ال
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ا وبذاًل،  اجلامعة السورية، ورئيس جممع اللغة العربية. وكنَت مثاًل أعىل يف اإلدارة، ِجدًّ

متابعًة للتطوير والتقدم، وخلَّفَت وراءك آثاًرا ِحَساًنا َتشهد بمقدرتك وحنكتك وُحسن 

 ترصيفك لألمور. 

مَك املخلصون من علامء األمة، وَعَرَفْت لك املؤسساُت   العلميُة فضَلك، ولقد َكرَّ

َم يف املؤمترات العلمية العربية  فكنَت عضًوا يف املجامع اللغوية العربية، وكنت املقدَّ

والدولية، وكنَت العضَو األول يف جلان تعريب العلوم الطبية، َيِئُلون إليك، وَينهلون من 

 علمك، ويأخذون برأيك.

غنيَت املعجَم العريب بمصطلحاتك، ولقد أغنيَت املكتبَة العربية بمؤلفاتك الطبية، وأ

م خالصَة ما انتهى إليه علُمك،  ومل تتوقف قطُّ عن العطاء خالل ستني عاًما أو يزيد، ُتقدِّ

 وما َبَلَغْتُه خربُتك، فجزاَك اهلُل خري ما جيزي عباده املخلصني.

م التعازي ألرسة غايل، الفقيد ال باسمي وباسم أخواين أعضاء جممع اللغة العربية أقدِّ

د الفقيَد برمحتِِه وواسِع رضوانه، وأن ُيْلِهَم أهَلُه وأصدقاَءُه  وأسأل اهللَ جلَّ جالله أن يتغمَّ

 الصرَب وُحْسَن العزاء.

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون.                               
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 فقيد املجمع

  األستاذ الدكتور حسني سبح  

)ألقيت هذه الكلمة يف حفل تأبني األستاذ الكبري الدكتور حسني سبح، الذي أقامته نقابة 

 (٢٢/٢/١٩٨٧األطباء ظهر يوم األحد يف 

 الدكتور شاكر الفحام

ده اهلل برمحته وأغدق عليه سحائب  سريُة أستاذنا اجلليل الدكتور حسني سبح، تغمَّ

األفذاذ النادرين الذين يمثِّلون يف حياهتم لئك الرجال ورضوانه، سريٌة حافلة. فهو من أ

ا وصدًقا،  جيَلهم بكلِّ ما هَنََض به وَعِمَل له وناَدى به وتطلَّع إىل حتقيقه. إنه شاهُد عرصه حقًّ

 الشاهُد املشارُك الفاعل.

م(، وكانت احلركُة  ١٩٠٠ -هـ  ١٣١٧ُولَِد، رمحه اهلل، مع مولد القرن العرشين )سنة 

ة قد تفتَّحت يف بالد الشام، تثري يف النفوس مشاعر العزة والكرامة واإلباء، العربيُة الفتي

وهُتيب هبا أن تنهض لبعث احلضارة العربية الزاهرة، فنشأ يف هذا اجلو املتدفق وطنية، 

املتعطِّش إىل احلرية، الساعي الستقالل العرب ووحدهتم واستعادة جمدهم. وتقبلت نفُسه 

ته هبا بيئته، وغرَسها فيه بعُض معلِّميه أمثال الشهيد األمري اخلريُة البذوَر الطيب َة التي أمدَّ

عارف الشهايب الذي ُعنَِي به وواىَل تعليَمه بضَع سنني، فشغف بالعربية وبياهنا، وشبَّ عىل 

مه  حبِّ الوطن، وتطلَّع إىل حريته، ووقف حياته من بعُد جيهد وجياهد لرفعته وتقدُّ

 وازدهاره.
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م، وهي  ١٩١٣عد نجاحه يف املسابقة، إىل املدرسة الطبية العثامنية بدمشق عام انتسب، ب

م، وكانت الرتكيُة لغَة التدريس فيها، وكان  ١٩٠٣مدرسٌة أنشأهتا الدولة العثامنية عام 

ى علوم الطب  معظُم أساتيذها من الرتك، وأتساءل: هل وقع يف َخَلد الفتى العريب وهو يتلقَّ

أن القدر قد اختاره ليكون من أبرز أساطني تعريب الطب، وأنه سيلقي باللغة الرتكية 

س علوَم الطب بالعربية يف القرن  حمارضاته ودروسه بالعربية امُلبِينة يف أول كلية للطب تدرِّ

ُم للمعجم العريب ثروًة  فاته الطبية اَلامة، ويقدِّ العرشين، وأنه سُيْغنِي املكتبَة العربية بمؤلَّ

 املصطلحات العلمية؟نفيسًة من 

ت نيَّاُت  ونشبت احلرب العاملية األوىل، وكان رمحه اهلل يف مطلع دراسته الطبية، وتبدَّ

ْوء، وتتابعت األحداث  االحتاديني الرتك، وما يبيِّتون للعروبة من رشور، وتتالت ُنُذر السَّ

عة التي اق رتفها َجال السفاح الفاجعة عىل الوطن العريب، وكان أثقلها تلك اجلريمة املروِّ

بحقِّ شهداء العرب، عليهم الرمحة والرضوان، وأثارته هذه املظامل التي نزلت بقومه، 

وانطبعت صورهُتا يف نفسه مل تفارقه طوال حياته. حدثني رمحه اهلل يف أخريات أيامه أن الظامل 

يف أيام احلرب  السفاح زار املدرسَة الطبية إثر جريمته النكراء، )وكانت املدرسة قد انتقلت

ه، وكان يف عنفوان جربوته، َكرُب  د الطالَب يف صفوفهم، وملا دخل صفَّ إىل بريوت(، وتفقَّ

عىل الفتى العريب أن ينهض لتحيته كام هنض زمالؤه، وظلَّ يف مقعده، تعبرًيا عام كان خيالج 

  الباغي األثيم.نفَسه من كراهية له واستنكاٍر لفعلته، وسلَّمه اهلل ووقاه، فلم تلحْظه عنيُ 

وملا قامت الدولُة العربية يف بالد الشام افَتتحت مدرسًة لتعليم الطب والصيدلة 

وا دراستهم يف املدرسة الطبية  بدمشق، اسَتقبلت فيمن استقبلته أولئك الطالب الذين مل ُيتِمُّ

هتم  جت مدرسُة الطب العربية الفوَج األول من طلبتها )وِعدَّ طالًبا( يف  ٤٨العثامنية، وخرَّ
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 م، ُمنِحوا لقب عليم )دكتور(، وكان من بينهم الدكتور سبح. ١٩١٩صيف عام 

ومألت الفرحُة بالَد الشام بقيام الدولة العربية، وتبارى املخلصون من أبناء العروبة 

يف العمل والبذل والعطاء، يريدون أن يطووا مراحل التخلُّف، وأن يلتحقوا بالركب 

 احلضاري العاملي.

س يف بالد الشام )يف و ترشين األول  ٢ -هـ  ١٣٣٦من ذي احلجة سنة  ٢٥تأسَّ

م( النادي العريب، يضم النخبَة الطليعة التي كانت جتمع قواها وطاقاهتا لتميض ١٩١٨

باألمة إىل حتقيق غاياهتا يف احلرية والوحدة والرقي بالوطن إىل مصافِّ الدول املتقدمة. وبني 

 ١٠ -هـ  ١٣٣٧َجادى األوىل سنة  ١٠تور سبح إىل النادي )يف يدي وثيقة انتساب الدك

م(، وهي ترمز إىل ما كانت تتوق إليه نفس الفتى الشاب من تطلٍُّع إىل األمل  ١٩١٩شباط 

 العريب الباسم، وما كان جييش يف صدره من طموح لتحقيقه.

ن رمحه م(، كا ١٩٢٠متوز  ٢٤وحني غدر الفرنسيون غدرهتم املشؤومة يف ميسلون )

اهلل أحَد ثالثٍة من األطباء ذهبوا إىل ميدان املعركة إلنقاذ اجلرحى وإسعاف املصابني والقيام 

خ  بام يمليه الواجب الوطني، وشاهد بنفسه جثامن الشهيد البطل يوسف العظمة قد َضمَّ

 بدمه الطاهر أرَض املعركة.

يف شتى اجلوانب، فقد  وبدأ الدكتور سبح يشق طريق حياته، وكانت حياًة خصبًة غنية

ُكتب له أن يشهد عدة عهود: عهد العثامنيني، وعهد اململكة العربية، وعهد االنتداب، وعهد 

ت به جتارب كثرية يرفدها بصرية  ج يف ُسلَّم األعامل واملراتب، ومرَّ االستقالل، وأن يتدرَّ

َقت معرفته باحلياة والناس.  نافذة وذكاء متوقِّد، فعمَّ
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له ع لمه وخلقه وإخالصه ليتوىلَّ أكرم املناصب العلمية وأرفعها، فكان عميد وقد أهَّ

 كلية الطب، ورئيس اجلامعة السورية )جامعة دمشق اآلن(، ورئيس جممع اللغة العربية. 

وتبسط بني يديك سرية الدكتور سبح وتقلِّب صفحاهتا فتطالعك صفاُته بيِّنًة تأرسك 

 بألقها وصدقها.

كان من أولئك الرهط الذين يعملون بصمت. رأى أن الِعْلم ُأوىل الركائز التي ُيْبنَى 

عليها استقالل الوطن وتقدمه وازدهاره، فعلَّم وتعلَّم طوال حياته. دخل سلك التدريس 

م، وطلب العلم يف أوربا )نال شهادة الدكتوراه يف الطب من جامعة لوزان  ١٩٢٢منذ عام 

د املؤسسات العلمية فيها مراًرا، وظلَّ عىل صلٍة وثيقٍة هبا، وبدأ نشاًطا م(، وقص ١٩٢٥سنة 

ااًل، ال يعرف الفتور وال الكالل. ها هو ذا يف قاعة الدرس حيارض ويعلِّم طالبه،  ا فعَّ جادًّ

ع معارفهم،  هبم ويأخذ بيدهم. ثم هو يؤلِّف َلم الكتَب التي توسِّ وهو يف املستشفى يدرِّ

جلديد احلديث يف عامل الطب، وينتقل بني خمتلف البلدان العربية واألجنبية وُتطلعهم عىل ا

يزور اجلامعات ومراكز العلم فيها، ويشهد املؤمترات والندوات العلمية، ويشارك فيها، 

د بالنافع املفيد ليعود إىل بلده حيمل إليه من العلم  م خالصَة معارفه وجتاربه، ويتزوَّ ويقدِّ

ويواصل مقاالته يف املجالت العلمية، وحياور عىل صفحاهتا زمالءه ابتغاء  واملعرفة خري زاد،

 احلقيقة، واستجابة ملتطلبات البحث اجلادِّ النَّزيه.

م واالزدهار، وأنه لن ُينال إال باملثابرة  كان يؤمن إيامًنا عميًقا بأن العلم وسيلُة التقدُّ

َبَتُه وَدْيَدَنُه يف احلياة، ثم كان ال يتوقف عن حثِّ واملالزمة، فاندفع إليه بكل قواه، وَجَعَلُه َطلِ 

د يف كلامته التي كان  الشباب واخلرجيني ملتابعة العلم ومواصلة الدرس والبحث، وترتدَّ
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أهْنَْيُتم دروَسكم الطبية... "يلقيها يف اخلرجيني وأرضاهبم أمثال قوله حيفز اَلمم وينصح: 

ون إذا ظننتم أنكم أهنيتم التحصيل، وأغلقتم باب وخرجتم إىل ميدان العمل. إنكم خُتطئ

الدرس... إنكم قد أهنيتم حتصيلكم يف هذه املدرسة، وبدأتم الدرس يف مدرسٍة ثانية، أعني 

مدرسة العامَل... وأمامكم اآلن فحوص أخرى... وليس الفاحص أستاذكم، بل املريض 

ة. واخلطا الواسعة التي يرغب الذي يأتيكم مستشفًيا، وستدوم هذه املدرسة مادامت احليا

ه َلا من عدة، وما هذه العدة إال بأمرين: األخالق  كلُّ واحٍد منكم أن خيطوها تكون بام أعدَّ

احلميدة والعلم الصحيح، وقد قدمُت األخالَق عىل العلم، ألن العلم ال جيدي الطبيَب نفًعا 

واًل أن تتمسكوا بالفضيلة، إذا كان خلًوا من األخالق، غري متحل  بالفضيلة، فعليكم أ

وتتحلوا باألخالق احلميدة، وجتعلوا نصب عيونكم خدمة اإلنسانية املتأملة، بدون تفريق 

تسعوا إىل املادة... ساعدوا الفقري جهد  بني الشعوب واألديان. ال تكونوا ماديني، وال

اليشَء الكثري، طاقتكم. ارفقوا بالضعيف وال تردوا طلب بائس... إنكم تعلمتم، وال شك، 

. عليكم باالختصاص فهو فَّت معارفكم، ونضب َمِعني علمكمفإذا مل تثابروا عىل العلم َج 

وا أنفَسكم دائاًم  رسُّ النجاح. انبذوا الكربياء جانًبا، وال تأنفوا من السؤال واالستفادة، بل عدُّ

 عليم. )وقل ريب تالمذة، واسألوا َمن كان أوسع منكم علاًم، واعلموا أن فوق كل ذي علمٍ 

 زدين علاًم(.

إنني عرفُت القرحَة اإلفرنجية ملا شاهدُت عرش "تذكروا دائاًم قول ريكور املشهور: 

قرحات، وبعد أن رأيُت منها مئًة َقلَّت معرفتي هبا، وأما اآلن بعد أن شاهدُت منها عرشة 

 ... "آالف فلم أعد أعرف عنها شيًئا...

، بعد قليل ستتسلَّمون شهاداتِكم املشعرَة بانتهاء أُيا املجازون يف هذه السنة"
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 دراستكم، وقد برحتم مقاعد الدرس إىل أمكنتكم يف معرتك احلياة.

ها إن حياة العمل َتفتح لكم باهَبا عىل مرصاعيه، فادخلوها آمنني، بعد أن أعددتم َلا 

لقب، وال تأخذنَّكم هذه العدة، وتزودتم هبذا الزاد... وال يغرنَّكم ما أصبحتم حامليه من 

اخليالء بام وصلتم إليه من مرتبة، فحياُة العمل تتطلب جهًدا متواصاًل وإقداًما، واجلمع ما 

بني العلم والعمل... وعامَّ قريٍب ستقطفون ثامر جهدكم يف ربيع احلياة. والثمر يعود بعُضه 

الذي يتلهف عىل أشخاصكم وعىل أرسكم، ويعود بعُضه اآلخر، وهو األهم، عىل وطنكم 

إىل رؤية أمثالكم ليخدموه بعلٍم وإخالص، وعىل أمتكم التي ترنو إليكم بعني ملؤها األمل 

 ."والرجاء...

لقد عاش رمحه اهلل للعلم حياَتُه كلَّها، يقرأ ليتعلَّم، ويعلِّم ويعمل، فكان النموذَج 

م(. وقد  ١٩٨٦ول عام كانون األ ٣١القدوة، ومل يتوقَّف عن العطاء حتى لبَّى نداء ربه )يف 

م بني يديه مخًسا وستني سنًة من الدأب املتواصل، وخلَّف ثروًة علميًة باهرة، يكفي أن  قدَّ

أشري منها إىل موسوعته العظيمة يف علم األمراض الباطنة بأجزائها السبعة، قَض يف تأليفها 

املصادر  م( يتتبع ١٩٥٦ - ١٩٣٥هـ/  ١٣٧٦ - ١٣٥٤اثنني وعرشين عاًما من العمل )

 واملراجع احلديثة، لتكون املنهل العذب للواردين.

ا وبذاًل ومتابعًة للتطوير  وكان رمحه اهلل مثاًل أعىل يف املناصب اإلدارية التي توالها: ِجدًّ

م، وكان له من صفاته الطبية وشامئله احلميدة، ويف مقدمتها النَّزاهة والصدق  والتقدُّ

العمل، ما أعانه عىل النجاح يف حتقيق مرشوعاته. وقد  واإلنصاف والرصاحة واإلخالص يف

 خلَّف وراَءه يف هذا اجلانب، آثاًرا ِحَساًنا تشهد بمقدرته وحنكته وُحْسن ترصيفه لألمور.
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دها، ما قام به من  ومما يعدُّ من حسنات الدكتور سبح، وحسناُته كثرية نعدُّ منها وال نعدِّ

م وَبَذل، مع إخوانه جهودٍ ُتذكر فُتشكر من أجل إنشاء م ستشفى املواساة. وقد استطاع بام قدَّ

ق نجاًحا كبرًيا، وهنضت هذه املؤسسُة الصحية  سني الكرام يف َجعية املواساة، أن حيقِّ املؤسِّ

بواجبها يف خدمة املواطنني. كان رمحه اهلل يرى أالَّ بدَّ من تكاتف الشعب واحلكومة 

ة واالجتامعية والتعليمية والثقافية، وأن علينا أن وتعاوهنام يف تشييد املؤسسات الصحي

د يف هذا الباب رسوَم األسالف الصاحلني الذين أنشؤوا معاهَد العلم وُدوَر العجزة  نجدِّ

 واملشايف وأمثاَلا، ووقفوها لتؤدي خدماهتا للمواطنني عامة.

عية، ُيرْشف عليها وكان من تقدير َجعية املواساة ألعامله الكبرية أن اختارته رئيًسا للجم

د خطاها حتى تم ضمُّ مستشفى املواساة إىل اجلامعة السورية )جامعة دمشق اآلن(  ويسدِّ

ه، ويبدي، مع إخوانه األعضاء املمثلني  ١٩٥٦عام  م. وظلَّ يتابع أمور املستشفى بعد ضمِّ

مه.  للجمعية يف جملس اإلدارة، اآلراَء والنصائح لتطويره وتقدُّ

د ا ج من كلية ويكاد يتفرَّ لدكتور سبح بام قام به يف باب تعريب العلوم الطبية. لقد خترَّ

الطب والرايُة العربيُة املربعُة األلوان ترفرف يف السامء إيذاًنا بزوال احلكم العثامين وقيام 

الدولة العربية. كانت احلامسة متأل القلوب، والنفوس مرشئبٌة للعمل واإلصالح والتقدم، 

تعريب تأخذ مداها: تعريب الدواوين واإلدارة، وتعريب التعليم وبدأت حركُة ال

والتدريس، وكان الرتك قد َفَرُضوا اللغَة الرتكية عىل كلِّ املؤسسات اإلدارية والعلمية 

والثقافية، واستطاعت اإلرادُة القومية والعزيمة الصادقة أن تذلِّل كلَّ الصعاب، وأنشأت 

ب  ٨/٦/١٩١٩)الدولُة املجمَع العلمي العريب  ز مكانَة العربية وينرش آداهبا، ويعرِّ م( ليعزِّ

ما حتتاج إليه من كتب العلوم والصناعات والفنون عن اللغات األوربية. وما هي إال عشية 
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ب كلُّ ِشء، وبدأت اللغة العربية تستعيد مكانتها يف الصحف واملدارس  وضحاها حتى ُعرِّ

 وإدارات الدولة وسائر مرافق احلياة.

وشهد الدكتور سبح عن قرب حركة التعريب الناشطة، وتبيَّنت له فوائُدها العلمية 

م لغتها ِصنْواِن ال يفرتقان، وكان اعتداُده بلغة القرآن  م األمة وتقدُّ والقومية، وأدرك أنَّ تقدُّ

ل ال َحدَّ له، فأرشع القلَم ليشارك يف هذه املهمة املقدسة: مهمة تعريب العلوم ال طبية، املنَزَّ

وشارك املشاركة اجلادة يف وضع املصطلح العلمي. وكان جلهوده وكتاباته ومشاركاته أثرها 

الطيب يف حركة التعريب وتطورها وتعزيزها، فتداعى زمالؤه يف املجمع العلمي العريب 

)جممع اللغة العربية اآلن( الختياره عضًوا يف جممع اخلالدين، وانضم إىل إخوانه يف املجمع 

م( يواصلون املسرية يف إحياء الرتاث، ويف كل ما يؤدي إىل مواكبة العربية  ٩/١/١٩٤٦)

امُلبِينة ملتطلبات العرص، وطواعيتها للتعبري عن دقائق املعاين واألفكار، ويعملون عىل توثيق 

الصلة بني مايض األمة وحارضها، مما حيفظ عليها هويتها وشخصيتها، وُُييِّئها للنهضة التي 

ها. وللدكتور سبح يف باب التعريب واملصطلح كتاباٌت كثريٌة عىل صفحات تسترشف

املجالت، والسيام جملة املعهد الطبي العريب وجملة جممع اللغة العربية. وَحْسبه كتاُبه )نظرة 

يف معجم املصطلحات الطبية الكثرية اللغات( التي زادت صفحاته عىل ألف صفحة، 

لفنية لألمراض امللحقة بأجزاء كتابه العظيم األمراض ومعجامُت األلفاظ واملصطلحات ا

د.  الباطنة، ومشاركُته اجلادة يف املعجم الطبي املوحَّ

آمن بالتعريب إيامًنا ال حدود له، ورأى أالَّ بدَّ لألمة العربية من خدمة لساهنا خدمًة 

فلغُة األمة حياهُتا، جتعله لغة العلم املتداولة ولغة احلياة ولغة الناس يف أسواقهم وأخبارهم، 

واللغة... ومن "ودليُل حيويتها وبقائها، بل رمز وجودها. يقول يف مؤمتر القاهرة الطبي: 
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ورائها وحدة الثقافة مها األساس املكني الذي ينبغي أن ُيبنى عليه رصُح الوحدة العربية 

]أي الوحدة العربية[ املنشودة. وإذا تركنا نحن معارش األطباء أمر حتقيق هذه األمنية الغالية 

إىل الزمن وإىل رجال السياسة، فعلينا واجب متهيدي نكون مسؤولني أمام اهلل والتاريخ 

ر عن ساعد اجلد لتحقيقه، أعني به توحيَد الثقافة وإحالَل لغتنا  واألجيال املقبلة إذا مل نشمِّ

فوا يف املنشأ والساللة العزيزة املكان الالئق هبا... والناطقون بالعربية قوم واحد مهام اختل

 ."ومسقط الرأس

تقديًرا لعلمه الواسع وكفاياته،  ١٩٦٨وانُتخب الدكتور سبح رئيًسا للمجمع يف عام 

وجليل خدماته ملجتمعه، وإكباًرا ملزاياه الكريمة وسجاياه احلميدة. وأعاد إخواُنه انتخاَبه 

م وأنجز، وظلَّ األستاُذ رئيَس املجمع رئيًسا للمجمع مرًة إثَر مرة، حبًّا له، واعتزاًزا بام قدَّ 

م( أوفر ما كان نشاًطا، وأكثر ما كان بذاًل  ٣١/٢١/١٩٨٦املوقر حتى وافاه األجل )يف 

 وعطاء.

ولقد َعِمَل الكثرَي يف أثناء رئاسته من أجل تطوير املجمع ليستجيب للمتطلبات 

ؤسسات العلمية واللغوية يف املتجددة، وسعى من أجل إقامة التعاون الوثيق بينه وبني امل

سورية ويف البالد العربية واإلسالمية واألجنبية، وأثمرت جهوده يف إقامة بناء املجمع 

احلايل، ويف توسيع مالك املجمع، ورفع سقوف الوظائف العلمية واإلدارية فيه حتى وازت 

لنظام املجمع  أعىل الوظائف يف مالكات الدولة. كام أنه قام بأخرٍة بتقديم مرشوٍع جديدٍ 

 يلبي حاجاته، ويسعفه ليؤدي مهمته يف خدمة العربية عىل أحسن الوجوه وأمتها.

وإنَّ ِسنِيَُّه الواحدة واألربعني التي قضاها يف املجمع، وإنَّ ِسنِيَُّه الثامين عرشة التي 
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طن قضاها يف رئاسته لتشهد له بجليل ما قام به لتكون العربيُة لغَة العلم يف جامعات الو

ساته العلمية العالية. وكان له السعي احلثيث املوفَّق لتوحيد املصطلح العلمي،  العريب ومؤسَّ

.  وللكتابة العلمية بأسلوٍب سهٍل ميَّسَّ

مه املخلصون من علامء األمة، وَعَرفت  وَنِعَم الشيُخ بالتقدير اعرتاًفا بام قام به، فكرَّ

َم يف املؤسساُت العلمية َفْضَله ومكانته، فكان ع ضًوا يف املجامع اللغوية العربية، وكان املقدَّ

املؤمترات العلمية والدولية، وكان الرجل األول يف جلان تعريب العلوم الطبية، َيِئلون إليه، 

 وينهلون من علمه، ويأخذون برأيه. وقد حاز أعىل األوسمة وأرفعها جزاء ما عمل.

م وَبَذل، رحم اهللُ الفقيَد الغايل، فقد خلَّف وراءه ف اه أجره جزاء ما َقدَّ راًغا ال ُيمأل، ووفَّ

)فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله(، )إنام يوَّفَّ 

 الصابرون أجرهم بغري حساب(.
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 كلمة الدكتور برهان العابد يف حفل تأبني 

 األستاذ الدكتور حسني سبح

 (٢٢/٢/١٩٨٧األحد يف )

 احلفل الكريم..أُيا 

يرشفني أن أنتسب إىل أحد األجيال التي نشأت يف كنف رصٍح كان فقيُدنا وأستاذنا 

الكبري الدكتور حسني سبح أحَد ُبناتِِه، ومن أبرز األئمة األبرار الذين اقتدت هبم اآلالف 

وا هذا البلد وهَنلوا من ينابيع معارفه.  من شباب العرب الذين أمُّ

ًة من أبنائها مَحَّلتهم رسالَة إحياء حضارة لقد هيَّأت األقدا ُر َلذه األمة عصبًة خريِّ

وَبْعث تراٍث وإيقاظ نيام، فَحَملوا الرسالَة وبلَّغوا األمانة وتواصوا بالصرب حتى ارتفع بنيان 

 صنع الرجال راسًخا شاخمًا نحو العالء.

اب النجاح يف مهمتها لقد قام هذا الرصح عىل أكتاف فئٍة قليلة العدد ال متلك من أسب

إال العقيدة الصادقة والسواعد املفتولة وتصمياًم عنيًدا عىل بلوغ الغاية وحتقيق األرب. 

يتصف شيوخنا الرواد، ومنهم أستاذنا الكبري بكل ما يتصف به احلكامء واألئمة الصاحلون: 

الوصول إىل صرٌب عجيب، وإيامٌن راسخ، وتضحيٌة بالنفس والنفيس يف سبيل حتقيق الغاية و

 اَلدف.

لت بفضل  لقد َوِرَث أساتذتنا األعالم عن الرتك هيكاًل ملدرسٍة طبيٍة هزيلٍة حتوَّ
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جهدهم املستمر وبسنواٍت قليلة إىل مركٍز لإلشعاع العلمي ومستنبٍت أنبَت خريَة األجيال. 

وعىل الرغم من ضعف إرثه العلمي وضآلة موارده املادية ومضايقات السلطة احلاكمة 

لغريبة، فقد استطاع نرش روح البحث العلمي والثقافة اجلامعية األصيلة بني أفراده الذين ا

َعِمُلوا عىل استخراج كنوز إرثنا احلضاري العلمي من خمابئها يف بطون املوسوعات املنسيَّة 

 واملخطوطات التي كادت متحوها السنون.

سها ا طيَّب اهلل  -ألستاذ مرشد خاطر فعىل صفحاِت جملة املعهد الطبي العريب التي أسَّ

ٌة لوصِل  -ثراه  نامذُج رائعٌة من التحقيق يف اللغة والتاريخ واملصطلحات وحماوالٌت جادَّ

د السبيل لوالدة عهٍد جديد يبرشِّ ببعث حركٍة علميٍة أصيلة تعيد إىل  احلارض باملايض، مما مهَّ

دولتني النورية واأليوبية عىل األذهان ذكرى حلقات صناعة الطب التي ازدهرت يف عهد ال

يد ريض الدين الرحبي وموفق الدين ابن املطران والدخوار مهذب الدين عبد الرحيم وعبد 

اللطيف البغدادي وابن النفيس وجمالسهم يف البيامرستان النوري التي خلَّدها ابن أيب 

 أصيبعة يف كتابه )عيون األنباء يف طبقات األطباء(.

املجلة منذ منتصف العرشينيات بمقاالٍت وبحوٍث ألستاذنا وقد امتألت صفحات  

ًجا يف كياهنا. ت وحافظت عىل بقاء روح البحث العلمي حيًّا متأجِّ  الفقيد َنمَّ

لقد َسَبَق الرعيُل األول من أساتذتنا األبرار عرَصه، وزاحَم الزمن، وأشاَع التقاليَد 

نظام وتقديس احلرية الفكرية واحرتام اجلامعية األصيلة املنتجة يف صفوف أبنائه كحب ال

رأي اآلخر وحقه وإشاعة التسامح والتعاون وغريها من القيم التي غرسها يف سلوك اجليل 

 اجلديد الذي يسعى إىل حتقيق املثل العليا.
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هبذه امُلُثل آمن أستاذنا الفقيد، ومن أجلها قَض حياته التي كان الدأب واجلد والزهد 

ا. لقد كان نمًطا فريًدا من نوعه يف دقة البحث ومتابعة التحصيل ال ُينأ واملثابرة أبرز صفاهت

ة مرضاه. وكانت حصيلة هذا السلوك، الذي ال يقوى  له عيش إال بني طالبه وحول أرِسَّ

اد والرهبان، احرتاًما وتبجياًل من طالبه وثقًة ال تتزعزع من مرضاه.  عىل احتامله إال الزهَّ

ًما مل يستطع أيُّ ممارٍس أو اختصايص زحزحَة حسني سبح الطبيب فخالل مخسٍة وستني عا

من مكان القمة الذي تربَّع عليه بني األطباء الداخليني. ومل يكن ذلك نتيجة مصادفة أو 

رضًبا من رضوب احلظ، ولكنه ثمرة جهٍد طويل وتعٍب وإخالٍص يف القول والعمل؛ 

جان، ولكن بعد جتربٍة طويلٍة وامتحاٍن قاٍس فالناس ال يمنحون احرتامهم وثقتهم عفًوا وبامل

 ال ينجح فيه إالَّ َمن كان أهاًل للثقة وجديًرا باالحرتام.

س َجعية املواساة التي  إن إيامن الفقيد الراحل بالعمل املثمر جتىلَّ بأحىل معانيه عندما أسَّ

سه مع نخبٍة  كبريٍة من رجاالت َبنَت املستشفى الذي يعترب من أكرب مؤسساتنا الصحية. أسَّ

هذا البلد عندما كانت الدولة مشغولًة يف معركة التحرير واخلالص من األجنبي املحتّل. 

ومن أبرز صفات أستاذنا اجلليل زهُدُه باملناصب وابتعاُده عن أجوائها. ما ُعِرف عنه سعٌي 

مُحَِل عىل قبول  لنيل حظوةٍ عند حاكٍم أو منْزلة عند صاحب سلطان، وإنَّا عىل مثل اليقني بأنه

 رئاسة اجلامعة محاًل، وُدفع نحو عامدة كلية الطب دفًعا. 

يف صباح يوم عبوس من أيام الشتاء الباردة انقطع فجأة عن مساره من البيت إىل العيادة 

وجممع اللغة العربية، إنساٌن فذُّ قَض سبعني عاًما ال يتخلَّف عن مساره املنظوم يوًما واحًدا 

 ري يف مداره عىل نسٍق معلوم.كأنه الكوكب جي
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إنه رجٌل ال يشبه أبناء جيله وال حميطه، فقد متيَّز بنشاٍط عجيب ودأٍب ال يعرف الكالل 

وتواضع َجم  وجتنٍُّب لألضواء واإلعالن، كام ُعِرف بتقديس الواجب وإعطاء األمثولة 

 للقفز واجتياز العقبات.والشعور بنبل الرسالة التي حيملها يف زمٍن أحوج ما تكون فيه أمتنا 

كان أستاذنا الراحل يؤمن بالعمل وحيسن أداءه. تعلَّم الطب باللغة الرتكية، ثم أصبح 

ه وحتصيله أحد مخسٍة من املدافعني عن العربية كلغٍة للعلوم مع: خاطر واخلياط واخلاين  بِِجدِّ

ه عىل أصالة لغتنا وقدرهتا عىل م العريب كلِّ ـوالكواكبي رمحهم اهلل، كام أقام الربهان أمام العالَ 

 استيعاب العلوم ومتثُّلها.

لقد كان من اجليل الذي آمن بأن دخول العرب العرَص احلديث وهضم حضارة الزمن 

والسري يف مواكبه ال يتم إال بوسيلة وحيدة هي أن تكون لغتنا العربية أداتنا لبلوغ اَلدف. 

ربية عندما نقلوا علوم اليونان وفارس إىل كام فعل جدودنا امليامني يف فجر احلضارة الع

روها بلغتهم.  العربية وطوَّ

ولقد اجتمع رأي أبنائه قبل أحفاده وأنا منهم، أن األستاذ سبح رمحه اهلل هو أول أستاذ 

اعتمد األسلوب العلمي يف َجع وحتليل األعراض والعالمات واستعمل قبل اجلميع 

 عات مشفى الغرباء. الفحوص املخربية وسيلًة للتشخيص يف قا

وقد سمعت من أحد أساتذتنا الرواد القدامى ممن عارص الرعيل األول بأن اجليل الذي 

د النظر إىل سحنة املريض  سبق أستاذنا الراحل كان يفاخر يف قاعات املستشفى قائاًل بأن جمرَّ

 أيِّ فحٍص أو استجواب، مقلِّ 
ِ
دين ووضعيته عىل الَّسير كافية لتشخيص مرضه دون إجراء

بذلك ما ُعِرف عن أبقراط من اعتامده هذه الطريقة للتشخيص ووصف العالج قبل مخسٍة 



49 

ع الكبد والتهاب  ر بأنه يستطيع تشخيص فقر الدم وتشمُّ وعرشين قرًنا، فكان أحدهم يتصوَّ

ة الكىل وقصور القلب من النظرة العابرة يوم كانت اخلربة الطبية واملهارة مقرونًة بالرتفُّع وقلَّ 

 الكالم. 

ي العقول من  اٌد من الشباب النريِّ ففي تلك األيام غري القديمة من عمر الزمن برز روَّ

بينهم أستاذنا الراحل وفرضوا التفكري العلمي واملنهجية العقالنية يف دروسهم وتآليفهم 

وتراَجهم، وكانت حصيلة جهوده مكتبة كاملة من املراجع يف الطب الباطني ككتاب علم 

اض الباطنة، الذي أتى يف سبع جملَّدات، ومبادئ األمراض الباطنة، ومبحث األمر

األعراض والتشخيص، وفلسفة الطب، وعدد من املعاجم اخلاصة باملصطلحات الفنية 

وأمراض اجلملة العصبية، واألمراض اإلنتانية، وأمراض جهاز التنفس، وكان آخرها نظرة 

زيد صفحاته عىل األلف، سيظلُّ مرجًعا غنيًّا ال يف معجم املصطلحات الطبية، وهو ِسفٌر ت

ى للعمل يف جمال املصطلحات العلمية مهام كان  بدَّ من اعتامده والرجوع إليه لكل َمن يتصدَّ

موضوعها، وال أقول شيًئا عن العدد اَلائل من املقاالت العلمية والبحوث الطبية التي 

جملة جممع اللغة العربية بدمشق نرشت وضمتها صفحات جملة املعهد الطبي العريب و

 وغريها.

خ  د الذي رسَّ ولعل من أبرز آثاره اخلالدة وأمهها اشرتاكه يف وضع املعجم الطبي املوحَّ

يف تارخينا  -للمرة األوىل  -ُأسس اللغة الطبية املشرتكة بني َجيع الناطقني بالضاد. فقد اتفق 

احلديث علامء من البلدان العربية كافة وبعد اجتامعاٍت دامت ما يزيد عىل عرش سنوات 

ا معجاًم ملصطلحات العلوم الطبية ينهل منه وينسج عىل منواله كلُّ غيوٍر عىل لغته أصدرو

وكلُّ حريٍص عىل نرشها أداًة للتعبري يف جمال الطب وعلومه، وليس من الصعب أبًدا أن 
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يكتشف املرء يف كلِّ صفحٍة من صفحاته وكلِّ سطٍر من سطوره جرس وأصداء الكلامت 

ستاذنا الراحل يف دروسه الَّسيرية وأثناء حمارضاته، فإن جهده التي كنا نسمعها من فم أ

الشخيص يف هذا املعجم بالذات واضٌح وضوح الشمس يف رابعة النهار. أما نشاطاته 

املجمعية وإنتاجه الضخم ومشاركته الشخصية يف كلِّ جمامع اللغة يف البلدان العربية، فقد 

 بياًنا.سمعتم عنها ممن هم أبلغ مني لساًنا وأجىل 

لقد جتىلَّ التقدير الرسميُّ ملواهب أستاذنا الراحل بالعدد الكبري من األوسمة التي 

منحتها له كثرٌي من الدول واملاملك والتي ال تعادل شيًئا أمام أوسمة احلب واالحرتام 

والتقدير التي علَّقها عىل صدره اآلالف من مرضاه وطالبه الذين أفادوا من علمه وخربته 

ه نرباًسا َلم يف الدأب ومتابعة الدرس والتحصيل. فإذا كان عمر اإلنسان يقاس بام وجعلو

م املعرفة ورفع بنيان حضارة أمته واإلنسانية، فإن حياة  خيلِّف من آثار وبام يسهم به يف تقدُّ

أستاذنا حسني سبح تعادل مدرسًة كاملًة بام خلَّفت من إنتاٍج غزير رائد وزاٍد وفري لعقول 

 ال القادمة.األجي

وإين باسم أجيال األحفاد من تالميذه أنحني إجالاًل واحرتاًما أمام ذكراه راجًيا من 

 اهلل تعاىل أن حُيْسن ثوابه يف آخرته، كام أحسن إلينا يف دنياه.
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 الدكتور سبح واملعهد الطبي العريب

 األستاذ سعيد األفغاين

املؤمتر كلمٌة تأبينية، ألقاها األستاذ األفغاين يف 

السنوي السابع واخلمسني ملجمع اللغة العربية 

 ٢يف القاهرة يف اجللسة السابعة صباح األحد 

 م. ١٩٩١شباط  ١٧هـ املوافق لـ  ١٤١١شعبان 

 

بت بتكليفي بالكالم عىل سلفي العضو اجلليل الراحل، الدكتور حسني ُسعدُت ورَ  حَّ

اجلامعة السورية، ثم انُتخب عميًدا لكلية سبح، أستاذ األمراض الباطنية ورسيرياهتا يف 

الطب فيها، ثم رئيًسا للجامعة السورية، صاحب املؤلَّفات الطبية اجلليلة، واملعجامت يف 

ة أربعني سنًة كان م، ثم بصداقته البارَّ ١٩٤٨مصطلحاهتا. اغتبطُت بزمالته يف اجلامعة سنة 

 فيهنَّ ملهج األلسنة بمناقبه ومآثره.

م ١٩١٩العزيز هو تاريخ )معهد الطب العريب( بدمشق منذ إنشائه سنة  تاريخ الراحل

وتاريخ هذا التأسيس، هو تاريخ نضال العرب يف الشام  .أيام العهد العريب الفيصيل إىل اليوم

فام كادت ترحل الدولة الرتكية آخر احلرب العاملية  ؛بكل طبقاهتم من عامٍة ومتعلِّمني

فرٍد يريد اإلسهام يف  . كلُّ الشاميني حياة محاسة وَجَيشان األوىل، حتى كنَت ترى حياةَ 

 تأسيس حكٍم عريب سليم بام يستطيع.
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مل يكن القائمون عىل تأسيس اجلامعة، بدًءا بمدرسة احلقوق ومدرسة الطب إال من 

قادة الشعب يف هنضته، غمرهتم روٌح قوية مناضلة يف سبيل تعريب التعليم اجلامعي، 

م ال تكّل، حتى استوى قائاًم عىل رجليه، والَّس هو فيام غمر قلوهبم من والنهوض به بعزائ

إيامن ال يتزعزع بالعودة إىل أصوَلم، ومعرفة )من هم؟( يف التاريخ احلضاري البرشي يوم 

 م ومعلِّميه.ـكانوا قادة العالَ 

جوا يف معاهد تركية؛ فلام كان احلكم العريب اأما أس ى اهلل سق -تذهتم الشيوخ، فقد خترَّ

ة قلم، وهبَّ َجيُع املسؤولني يف أجهزة الدولة، ُيقْ  -أيامه  سوه لغَة الدولة بجرَّ لون بِ َقَلَب مؤسِّ

نتهم  عىل دروٍس خاصة يف اللغة العربية، إضافًة إىل أعبائهم الرسمية والتدريسية، وموَّ

، خالطيها بام الدولُة العربية بدروٍس ليلية يف الفصحى، حياولون الكالم هبا ما استطاعوا

وا بإرادٍة قوية وعزيمة تنطلق وال ترتاجع. وكان إىل  غلبهم من اللهجة العامية، واستمرُّ

جانبهم زمالُء أقوياء يساعدوهنم، فلم متِض سنواٌت حتى أخذ العبَء عن كاهل أولئك 

معة الِعلم يف اجلا ا بدينها، وحتى أصبحت عربيةُ الشيوخ سواعُد قوية آمنت بعربيتها إيامهَن 

 هم.نا سبح أحدَ السورية مثاًل حُيتذى، فكان فقيدُ 

مل خيُل طريق هؤالء املؤمنني الشبان من املثبِّطني طالئع االحتالل األجنبي ومثبِّتي 

ام يف أيدُيم كان سالح  .دعائمه فيام بعد، مل خيُل من الوعورة والعقبات وأمَض سالٍح هدَّ

. وأوحى األجانب املحتلون يف ة لغًة للعلمالتشكيك واستحالة األمر، وعدم صالح العربي

الساحل إىل عمالئهم يف الداخل يف امليادين املختلفة، يف املدارس والصحف واإلدارات، 

وا واإلرساليات األجنبية، أوَحْوا إليهم بتقويض العزائم وثنيها عامَّ فرغت أنفسها له، وبثُّ 

األنصار مثل: كيف تصلح لغُة  تساؤالٍت وشكوًكا وتفاصيَل تودي بإيامن الضعفاء من
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البداة للتعبري عن مكتشفات القرن العرشين وخمرتعاته؟ نبغاء العلامء يف البالد األجنبية يف 

 الطب واحلقوق واَلندسة واآلليات ال حُيَصْون، فام عندنا نحن؟ 

ْسنا الطبَّ بالعربية، فكيف بمتابعة ما جيدُّ  يف هذه العلوم ملن مل يدرسها يف  هبنا درَّ

؟ لغة سيبويه ال تصلح صالح لغات الفوازيه وباستور صل بالفرنسية أو األملانيةاأل

ٍه وأباطيل تودي بحجج أقوى أنصار التعريب... لوال أن بَ ما هناك من ُش  إىل آخروكوخ... 

س الذين مل يبالوا بام يثار حوَلم من غبار وجدال،  إيامًنا ال يتزعزع يف قلوب الرعيل املؤسِّ

م وال تثبيط، ومضوا يبرصون مواطئ أقدامهم، إىل هدفهم الذي آمنوا بسداده،  وال هتكُّ

إىل فتح. ثم كان االحتالل الفرنيس بعد معركة ميسلون، وأراد  لمهم فتٌح ْس عاملني جادين، يُ 

بية خرافة، فأثبتت ه الذين سبقوه: أن التعليم العايل بالعرما بثَّ أبواقُ  أن يوقر يف الصدور

امني هي اخلرافة، وأضحكوا بعملهم الناجح  عزائمُ  هؤالء املؤمنني األساتذة أن دعاوى اَلدَّ

َجاهري الناس من حماوالت املحتلني القديمة. ستون عاًما وكلية الطب ماضيٌة يف إثراء اللغة 

راجعه فن  له أساتذته ومَ العربية، بمؤلفاهتم العلمية، ومعاَجهم الفنية والعلمية العربية، كلُّ 

العربية ومصطلحاته العربية التي ُوضعت مقابالت ملثيالهتا األجنبية، ولفقيدنا الراحل 

موا من آثار باقيات.  الدكتور سبح العدد الوافر منها ناطقًة بام قدَّ

م قد ١٩٥٧-١٩٣٢إن فهرًسا ملطبوعات كلية الطب باجلامعة السورية بني سنتي 

ل َلا أجلَّ  ُطبعت كلُّها يف مطبعة جامعة دمشق فقط،  ،عىل السبعني فقد نيَّفْت »األعامل: سجَّ

جاوز مؤلِّفوها األربعني أستاًذا، وكثرٌي من هذه الكتب ينتهي بمعجم للمصطلحات باللغة 

العربية إزاء مصطلحاهتا األجنبية، وانترشت يف جزيرة العرب واألردن والعراق ومناطق 

األطباء السوريون خرجيو هذه اجلامعة مناصب يف إدارات اخلليج العريب حيث شغل 
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 . «الصحة والتدريس

الطاحمني من الرعيل األول املؤمن بلغته وعلمه وأمته، فأرادوا أن يكون  مُ مِهَ  ْت مَ ثم َس 

للغة العربية معجم شامل للمصطلحات الطبية... عىل اختالف فنوهنا كام لغريها من 

معجم املصطلحات الطبية بالفرنسية لـ )كلريفيل(،  كربيات اللغات احلية، فعمدوا إىل

ذة الطب هم: أمحد محدي اخلياط، وحممد صالح فعكف عىل ترَجته ثالثٌة من أجلة أسات

الدين الكواكبي، ومرشد خاطر، وامتد دأهبم عىل ذلك سنني حتى أنجزوه، ثم طبعوه يف 

 م.١٩٦٠مطبعة اجلامعة السورية سنة 

ثم أنشأ فريٌق منهم عىل رأسهم الطبيب مرشد خاطر )جملة املعهد الطبي العريب( التي 

 م. ١٩٤٧ و ١٩٢٤جملًدا بني سنتي  ٢١ر منها توىلَّ املعهُد إصدارها، فصد

وغني عن البيان أن نشري إىل اللغة املرشقة َلذه املجلة يف رصانتها وعلميتها وعربية 

مصطلحاهتا، وحسبك منها سهولة لغتها وسالستها وسالمتها. ويف بحوثها اجلليلة النافعة 

 آالف املصطلحات بالعربية الواضحة املبينة.

العريب وجملته قلعتان من قالع العربية، وإن الذين قاموا عليهام كانوا إن معهد الطب 

 هم والعربية الفصحى كام قال األعشى:

ق           لبان ثْدي أم  تقاسام    يرضيع  بأسحم داٍج َعْوُض ال نتفرَّ

 قول الدكتور العامل األمني شوكة موفق الشطي حني وهبذا ال يكون 
ٍ
من املبالغة يف ِشء

فاهتم »خ َلذا املعهد، العريب لغًة وروًحا: أرَّ  إن رجال املعهد الطبي العريب بمجلتهم ومؤلَّ

ومقاالهتم، قاموا بنهضٍة لغويٍة تبعها انتصار اللغة العربية يف عامل العرب وبالده الشاسعة... 
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اللغة العلمية العربية، ولئن كان ثالوث الكلية األمريكية يف لبنان:  السورية باعثةُ  إن اجلامعةَ 

فضٌل غري منكور يف خدمة اللغة آخر القرن التاسع عرش،  ه]فانريك، وبوست، وورتبات[ ل

إن هذا الفضل قَض عليه روح التبشري واالستعامر األمريكيني، حتى قلبوا لغة التعليم فيها 

اهلل ثالوًثا أقوى عزيمًة وإخالًصا، وتفانًيا يف بالد الشام يف القرن إىل اللغة اإلنكليزية، فبعث 

العرشين، عنيت به دعائم النهضة العربية اللغوية يف املعهد الطبي العريب، الثالثة األجالء: 

أمحد محدي اخلياط، وحممد َجيل اخلاين، ومرشد خاطر؛ فقد كتب اهلل لعملهم املنظم 

ىل سائر األقطار العربية، فلنا بفضلهم وفضل زمالئهم وتالميذهم املستمر، حياًة وانتشاًرا إ

 .«وتالميذ تالميذهم لغة علمية عربية سليمة واضحة...

زحار، لوما أسهم أساتيذه فيه من البحوث املبتكرة يف األمراض املستوطنة كالربداء وا»

عات الكبد، والتهاباهتا األميبية، وأشكال اإلفرنجي العصبي تهابات األعصاب ، والوتشمُّ

العديدة التالية للمعاجلة املصلية، وما إىل ذلك من البحوث الكثرية... قد تناقلته جمالت 

 .«الغرب الطبية

فتيًّا وشابًّا وكهاًل، وشيًخا يف مهة الشباب، ما  ه شارك فيه الدكتور سبحهذا التاريخ كلُّ 

 -، مل يغب ١٩٨٦يه، عام حتى العام الذي تويف ف .فرتت محاسته وال غاب فيه عن معرتك

عرف زمالؤه األجالء العرب وقد يَ  .عن مؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة -كعادته 

واألجانب أنه كان يقيض لياليه عاكًفا عىل جداول املصطلحات التي ستناقش ضحى هذه 

ن مالحظاته التي تكون موضع عناية املختصني من زمالئه األع  ضاء.الليايل، يدرسها ويدوِّ

الفقيد كثريٌة مشهورة، يف علمه وأدبه، وإخالصه يف التزامه بالواجب عليه دارًسا  مآثرُ 
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ًسا، عريب الروح إنساين النزعة، خملًصا الختصاصه، متابًعا ملا جيّد فيه، راحاًل كلَّ  ومدرِّ

من  صيٍف إىل أوربة إال أن يعوقه عائق، زائًرا معاهدها الطبية، ومشافيها ومكاتب الناهبني

د  جمتهًدا علامئها العامليني، متتبًعا املجالت االختصاصية، مشرتًكا يف بعضها، وبعد هذا التزوُّ

بأناة وروية يف تآليفه العلمية، ناقاًل هذا الزاد الوافر إىل املكتبة العربية، وإىل طالبه وزمالئه 

ن ننسى ذلك الرصح يف امليادين النظرية والعملية. وإن جاز أن ننسى شيًئا من التفاصيل فل

 هده منذ كان فكرًة يف أذهان أهل اخلري من علية القوم، حني سمعوا منالشامخ الذي تعهَّ 

بني، إىل أن وضع أساسه وإىل أن سام وبسق و تى أكله، ذلك هو )مستشفى املواساة( آمرحِّ

 جُّ عاملعاَفنْي، يَ يف أنزه مكان بدمشق، جعله يموج بالنشاط واحلركة واستقبال املرىض ورحيل 

باألطباء املعاجلني املتخصصني ليل هنار، ال يدخله داخل إال دعا لكل َمن أسهم فيه بجهد 

ة، ومديرها والساهر  .أو مال من املحسنني وكان الدكتور سبح روح هذه املسعاة اخلريِّ

ا الدوام، عليها، فلام متت اكتاماًل وأجهزة، وريض عن سري العمل فيها، خاف عليها وأراد َل

ها عىل تسليمها إىل اجلامعة، وتمَّ ذلك بعد سنني، ومل ينقطع املسؤولون عن جلنتَ  َل مَحَ 

قرير العني سعيد النفس بازدهاره  ،االستفادة منه حتى توفاه اهلل مطمئنًّا إىل خلود املرشوع

 واستمرار النفع منه.

الدعاية والضجة  أعامل الفقيد كلها متيض هبدوء وصمت، هذا هو مزاجه، بعيد عن

واملظاهر، ال يشعر الغريب عن املوضوع بأنه أمام رئيس يلفت النظر، واٍع لكلِّ صغريٍة 

انُتخب عميًدا لكلية الطب بعد عميٍد سابق مغاير له، فوجد  .حارس بصري يف عمله وكبرية،

بام حتتاج د الكلية يف درج مكتبه ملًفا )إضبارة( فيه عقد بني كلية الطب ورشكة فرنسية تزوِّ 

إليه من أجهزة حديثة وما إليها، ومبلغ العقد نحو مئة وعرشين ألف لرية سورية، مل يبق 
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وكان ذا خربة دقيقة يف  -إلنفاذ العقد إال توقيع العميد. درس الدكتور سبح العقد بإمعان 

ووجوده يف اللجان التي تؤلفها  ،األجهزة وأسعارها حصل عليها يف أسفاره إىل أماكنها

فرابه فيه ِشء؛ فلام دخل وكيل الرشكة ليأخذ التوقيع رفض الدكتور إنفاذ العقد،  -كلية ال

فتداول هو والوكيل األمر، فوجد الوكيل أن هذا العميد ال خُيدع، ومل تزل املفاوضة حتى 

استطاع الدكتور سبح إنزال املبلغ إىل تسعني ألًفا، وردَّ عىل الكلية ثالثني ألًفا يف جملس 

 واحد.

ويذكرون يف مآثره اإلدارية أن دستوره يف سريته الوظيفية كسريته أستاًذا: استقامة 

ورصاحة؛ إذا مل ُيلبِّ طلبك مل يتعبك، بل يفاجئك باعتذاره يف كل أمر غري سوي، وال خترج 

من جملسه إال مقتنًعا أن احلق معه إذا كنَت منصًفا، فتخرج راضًيا، عىل حني أن كثرًيا من 

 حيرصون عىل )شعبية يظنوهنا من حسن اإلدارة( فيحسنون االستقبال والكالم املسؤولني

املعسول وبذل الوعود، وبعد عدد من الزيارات والوعود يلقونك بأسفهم الشديد بعد بذل 

 َجيع اجلهود والعجز عن تلبية الطلب.

يومية املختلفة، ومما ُعِرف عنه تقيُّده بإنفاذ مواعيده بدقة، وأنه قد خطَّط جدول أعامله ال

يؤدُيا يف أوقاهتا املحددة، وكان حيدث أصحابه بربكة هذا االلتزام عىل أعامله، ولواله ما 

فاته الضخام وبحوثه للمؤمترات، ومقاالته التي يعد  استطاع الوفاء بالواجب عليه يف مؤلَّ

ة مستمرة هبا املجالت العلمية وغريها، وإدارته للمؤسسات التي يرشف عليها، إذ كان حرك

 منتظمة مرتوية.

سن العهد؛ ال يلّم بأحدهم مرض فيعاجله إال يشهد له خلصاؤه وغريهم بمنقبة ُح 
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عىل غري العادة، يتعهد سري العالج، وال يقطعها حتى يطمئن انتظمت زيارات الدكتور له 

رواه . «إن حسن العهد من اإليامن»ذاكًرا احلديث الرشيف:  ،إىل شفائه، زمياًل أو غري زميل

 احلاكم يف مستدركه.

 وله إىل ذلك أعامل خريية يف الَّس، ال يدري هبا أحد إال أن يبوح هبا َمن ناَلا.

دهم يف  جهم فاقتدوا به يف تزوُّ وما يل ال أذكر األطباء الناجحني الذين خرَّ

اختصاصاهتم، وجعلوه أسوهتم يف سريهتم العلمية والعملية؟ إن طالب األستاذ املرموق 

ا من مآثره ومؤلفاته املسعدة لنفسه، كلام تذكر جهوده يف تنشئتهم شكر ربه عىل هم أيًض 

 توفيقه له، وهم من حسناته اجلارية ما انتفع هبم الناس وبمؤلفاهتم.

ما وقع يف نفيس أحسن موقع، ومل يبق اليوم َمن ُيتّم له، حديٌث حدثنيه وقد  وأحرُّ 

اليوم، وقد كان يقفه أكثر الشبان املتدفقني محاسة  جاوز الثامنني، موقف قلَّ َمن يقوم بمثله

 يف العرشينيات من هذا القرن: يف أداء الواجب عليهم يف سنوات التأسيس

جامعٍة عربية يف قطٍر شقيق رسالًة يف أمٍر هام عام، أرسلها باللغة  أرسل إليه رئيُس 

قطٍر عريب ويف جامعٍة لغتها أنت عريب من »اإلنكليزية، فامتعض، وردَّ إليه هذا يف اجلواب: 

الرسمية هي العربية، وأنا كذلك؛ فتفضل واكتب إيلَّ بالعربية لغة بالدك وبالدي يف حكم 

لقد فاته أنه اآلن يف سنِّ الشباب وتدفقه وغليانه، ومل يفارق روح الشباب وهو . «الدستور

 .ني ملقدساهتميناضل يف سبيل لغته وسمعة جامعته، وكذلك شأن الرجال احلميني احلمس

ختم شيخوخته يف الثامنينيات بمثل النخوة التي ناضل فيها األعداء يف سنه العرشين وهو 

 [.٢٣]األحزاب  ﴾ِمَن امُلْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَ َعَلْيه﴿فًتى غض اإلهاب، 
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ان والكرامة، نسأل اهلل لفقيد اجلامعات واملجامع العربية الدكتور حسني سبح، الرضو

ذا املجمع الكريم االزدهار والنجح والتوفيق ومقعد صدٍق عند مليٍك مقتدر، كام أسأله َل

 يف خدمة اللغة العربية، وهو ملب  دعاءنا ما أخلصنا والتزمنا ما عاهدناه عليه.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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 ذكريايت عن األستاذ الدكتور حسني سبح

 صادق فرعونبقلم: د. 

كنُت قد رويُت ذكريايت عن بعض أساتذة كلية الطب بدمشق: قنوايت وبرمدا والعظمة، 

وهاأنذا تعود يب الذاكرة إىل بداية اخلمسينيات حينام كنت طالًبا يف السنة الثالثة من كلية 

الطب فيدخل علينا األستاذ الدكتور حسني سبح، أستاذ األمراض الداخلية وال سيام 

العصبية. عرفنا عنه أنه َدَرَس الطب يف بداية التحاقه باملكتب الطبي العثامين  األمراض

بدمشق باللغة الرتكية، ثم ما لبث املكتب أن انتقَل إىل بريوت حيث تبعه طالب تلك األيام، 

وملا حطَّت احلرُب العاملية األوىل أوزارها ُأعيد الطالب إىل دمشق ليتابعوا دراستهم باللغة 

فيام ُسّمي بـ )املكتب الطبي العريب( أيام احلكومة الفيصلية، وكان يقع يف الصاحلية  العربية

 أمام املشفى اإليطايل حاليًّا ومكان مدرسة )جول َّجال(. 

صه، ثم عاد ليدخل سلَك  سافر بعد خترجه إىل فرنسا وسويَّسا ليتابع دراسَته وختصُّ

ة، وبعدها صار عميًدا لكلية الطب ورئيًسا التعليم اجلامعي حيث ترقَّى إىل رتبة األستاذي

 جلامعة دمشق عدًدا من السنوات. 

منذ أول حمارضٍة حرضناها له أدرْكنا أننا كنا بحرضة أستاٍذ جُمد  ومتابٍع للمعارف 

الطبية، وأنه جيهد لكي يعطينا أفضل ما عنده من معارف. أذكر أنني سألُته عن مصادر 

بعَضها، ثم قال يل ببساطة وعفوية أنه بدأ َيدرس اللغَة  فرنسية للطب الداخيل فذكر يل

اإلنكليزية ويطالع هبا ألهنا غدت اللغة األوىل يف العلوم عامة، والطب خاصة، ثم أعطاين 



61 

عني عىل اقتنائه، وهو ما  عنوان كتاٍب مرجعي هو )كتاب أكسفورد للطب الباطني(، وشجَّ

تني العربية واإلنكليزية، علاًم أن جيلنا كان فعلته، فرصُت أدرس األمراض الداخلية باللغ

 َيدرس الطب باللغتني العربية والفرنسية. 

كانت حمارضاُته غايًة يف التامم والكامل واإلحاطة باملوضوع وبتفسري مظاهر املرض 

وخلفياته، وكان دقيًقا يف كلِّ َجلٍة يقوَلا، وفيام بعد يف كلِّ فحٍص يقوم به أليِّ مريٍض يف 

 لتطبيق معلوماتنا النظرية عىل املرىض.  "الغرباء"شفى حينام رصنا نزور مستشفى املست

ا أْن رأيناه  كان معروًفا عنه أنه كان يف غاية اجلدِّ وااللتزام باملادة الدراسية. َنَدَر جدًّ

يبتسم، ومع ذلك فقد كان يف غاية اللطف واَلدوء. كان، مثل العديد من أطباء وأساتذة 

يرتك مسافًة أو فراًغا، غري مرئي ولكنه ملموٌس، ما بني األستاذ والطالب. وكان  تلك األيام،

 هذا هو حال تلك األيام وتلك األجيال املتعاقبة. 

ومع أنَّ صالتِِه مع الطالب كانت حمدودًة ومقترصًة عىل الدروس النظرية والعملية، 

بَتهم وتقديَرهم حتى آخر أيام فقد حاَز احرتاَم كلِّ الطالب الذين َدَرسوا عىل يديه وحم

 الدراسة وفيام بعدها.

إىل جممع اللغة العربية، وكان َيْعَلم أنني مرًة دعاين أنه األستاذ سبح  ومن ذكريايت عن

مهتٌم باملوسيقى. سألني: هل أنَت راغٌب يف ترَجة التعابري املوسيقية إىل العربية؟ فأجبت 

، ةاملصطلحات املوسيقية والعودة إىل القواميس األجنبيباإلجياب، وهكذا بدأُت بمراجعة 

 ثم نرشها يف جملة املجمع.

كلام تأخرُت قلياًل يف تقديم املزيد من تلك املصطلحات يتصل يب هاتفيًّا ويؤكد  انك
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 فأبادر إىل تقديم املزيد.  ،رضورَة اإلرساع

ة، فيبادر السائق إىل يف صبيحة يوم مخيس ذهَب إىل املجمع، وإذا به يصاب بجلطٍة قلبي

ه ينحرص يف أعامل  نقله إىل مستشفى الشامي، حيث ُوضع يف قسم العناية املشددة. كان مهُّ

املجمع واجتامعاته ومقرراته، وكان األطباء املرشفون َيرجونه أن يرتَك كلَّ تلك املشاغل حتى 

اًم عىل تكملِة واجباتِِه املجمعية، ك  أنه كان يشعر بقرب أجله. َيربأ وَيشفى، ولكنه كان مصمِّ

زرُته صباَح يوم اجلمعة ألطمئنَّ عىل صحته، وكان األطباُء قد وضعوا له قناَع 

األوكسجني لتحسني وضعه. قال له أحد األطباء املرشفني: هذا هو الدكتور فرعون، هل 

اموس تذكره؟ سارع جميًبا: بالتأكيد، ثم اجته نحوي قائاًل وبحزم: هل أهنيَت كلَّ فصول الق

أم ال؟ كان اهتاممه ينصب عىل أعامل املجمع املوكلة إليه.. ثم تابع قائاًل يل: أرجو أن تسلِّم 

يل عىل الدكتور قنوايت وتعتذر منه ألنني مل أستطع أن أزوره كام هي العادة يوم اخلميس! 

 فأكدت له أنني سأفعل. 

وخَّست البالُد بموته ومتاًما مثل جدي، تويف الدكتور حسني سبح يف اليوم التايل، 

 واحًدا من أملع وأفضل األطباء واألساتذة. 

ال بّد يل، ومن قبيل العرفان باجلميل وكشف بعض أرسار املهنة الطبية، من أن أروي 

رة   متكرِّ
ٍ
حادثًة صارت معي يف السبعينيات: مرضُت فجأًة بأملٍ شديد يف معديت مع أقياء

اجلديد ليعودين ففعل، ووصَف يل العديَد من األدوية  ومؤملة. رجوُت طبيًبا زمياًل من اجليل

ن ودون أن خَتِفَّ األقياء  املتباينة األسامء والتأثريات. تناولُتها حسب تعليامته دون أن أحتسَّ

رت يف تلك  املعندة. عادين زميٌل ثاٍن ووصَف يل املزيد من األدوية، ولكن دون جدوى. تذكَّ
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ستاذ األمراض الداخلية أيام الدراسة، ورجوُت زوجتي اللحظات اليائسة األستاذ سبح، أ

ا شاماًل ثم أمر زوجتي أن ُتوِقف  فدعته لزياريت. حرض دون أي إبطاء. َفَحصني فحًصا عامًّ

دة، وَوَصَف دواًء واحًدا بسيًطا، وطلب منها أن تقوم بإطعامي طعاًما  كلَّ تلك األدوية املعقَّ

 خفيًفا، وهكذا كان.

التايل هنضُت وذهبُت إىل عميل يف املستشفى وقد شعرت بأنني قد  ويف صباح اليوم

 واحٍد بسيٍط 
ٍ
ُولدت من جديد. قد يتساءل الكثريون: كيف حدث هذا؟ وكيف ُشفيت بدواء

بعدما أخفقت كلُّ تلك املعاجلات املعقدة يف حتسني وضعي الصحي؟ اجلواب بسيط: 

عرفة املريض ثم يصف الدواَء املناسب، الطبيب البارع هو الذي حُيِْسن تشخيَص املرض وم

 فإذا كانت تلك اخلطواُت صحيحًة ُشفي املريض، والعكس بالعكس. 

من الوفاء ذكر أن األستاذ سبح قام بتأليف العديد من أفضل الكتب الطبية لطالب 

الطب، وبنرش العديد من األبحاث اللغوية يف )جملة جممع اللغة العربية(، وكان نصرًيا 

لغة الضاد لتواكب التقدم العلمي وتسايره، إضافة إىل نشاطاته االجتامعية لتحديث 

 بدمشق. مستشفى املواساةوالوطنية وعمله الدؤوب يف رئاسة َجعية املواساة التي أسست 

ع هذه الذكريات أجياَل األطباء اجلدد أن َينهجوا منهجه، وأن َيسلكوا  أرجو أن تشجِّ

 العلم يف الطب ويف العلوم األخرى كافة، وتستقيم لغتنا مسلكه لكي تتقّدم بالدنا وينترش

م علامءها وال تقّدر لغَتها وتتقنها.  العربية، فال خري يف بالد ال تكرِّ

 السادسة والنصف مساء. ٢٧/٥/٢٠٠٧األحد 
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: الكتب  أوًلا

 . علم األمراض الباطنة1

 :من عرشين سنة ، ُطبعت خالل أكثريقع الكتاب يف سبعة أجزاء

 م.١٩٣٥، مطبعة اجلامعة السورية، أمراض اجلملة العصبيةاجلزء األول، 

 م.١٩٣٦، مطبعة اجلامعة السورية، األمراض اإلنتانية والطفيليةاجلزء الثاين، 

 م.١٩٣٧، مطبعة اجلامعة السورية، أمراض جهاز التنفساجلزء الثالث، 

 م.١٩٤٠اجلامعة السورية، ، مطبعة أمراض جهاز اهلضماجلزء الرابع، 

 ، مطبعة اجلامعة السورية.أمراض جهاز الدوراناجلزء اخلامس، 

 م.١٩٤٨، مطبعة اجلامعة السورية، أمراض جهاز البول والدماجلزء السادس، 

، مطبعة اجلامعة السورية، أمراض الغدد الصّم والتغذية والتسمامتاجلزء السابع، 

 م.١٩٥٦

وبعد فإن أمرين اثنني مَحَالين عىل تأليف هذا الكتاب: ... " :اجلزء األوليف مقدمة  جاء

ستها بعدما ُعهد إيّل بتدريس علم األمراض الباطنة منذ سنتني مَ ـأوَلام احلاجة املاّسة التي لَ 

م(... ١٩٢٩م(، وأمراض اجلملة العصبية منذ ستِّ سنوات )أي منذ ١٩٣٣)أي منذ 

 ."ليكون مرجًعا للطبيب حني احلاجة ،هذا الكتابوثانيهام خلّو املكتبة العربية من مثل 

إين بإقدامي عىل طبع هذا اجلزء السابع واألخري من سلسلة ": اجلزء األخرييف مقدمة و



68 

 ١٩٣٥علم األمراض الباطنة وإخراجه إىل حيز الوجود، أيف بوعٍد سبق يل أن قطعته عام 

طاملا طالبني بإنجازه طالب عندما أصدرت احللقة األوىل من السلسلة، ذاك الوعد الذي 

وعىل ذلك فقد انقَض بني الوعد وحتقيقه اثنتان  كلية الطب يف األمس وزمالئي اليوم.

 . "وعرشون سنة، حتّكمْت يف خالَلا عوامل عدة مل يكن باإلمكان اجتناب أثرها.

الدقة والتسلسل الواضح واإلحاطة بكل تفاصيل من  به الكتابز متيَّ وإضافًة إىل ما 

باالبتعاد  ؛ وذلكمنهًجا وسًطايف تأليفه هَنََج األستاذ سبح  ، فقدشكال امَلَرضية وآلياهتااأل

بانتقاء األلفاظ واملصطلحات التي تتالءم وروح ، وعن التطويل املمّل واالختصار امُلِخّل 

من املصادر املختلفة يف  ها وصل إليه اطالعممباقتباس أجّد األبحاث وأحدثها ، والعرص

مع اإلشارة إىل املصادر املأخوذة عنها يف آخر كلِّ باب من أبواب  ،للغات األجنبيةشتى ا

 .الكتاب

 بكلمة هذا الكتابجلزء السادس من اظ األستاذ مرشد خاطر قرَّ وجتدر اإلشارة إىل أن 

لغِة فات حتفٌة ثمينة، بل قالدٌة نفيسٌة يف ِجيِد وال نغايل إذا قلنا إن هذه املؤلَّ "ختمها بقوله: 

 ."الضاد

 .١٩٣٩مطبعة اجلامعة السورية، . فلسفة الطب أو )علم األمراض العام(، 2

لغة عربية فصيحة تدعو ب ُكتبوقد عىل األلف، هذا الكتاب صفحات  زادت

وثامنني  اواحدً تضمن  جدول. ويف هناية الكتاب ظّن أنه جييد لغة الضادلإلعجاب حتى ممن يَ 

قراءًة فتأكد يل أن األستاذ سبح قرأ الكتاب  منها صواهبا، وإىل جانب كل   خطًأ مطبعيًّا

 جدول اخلطأ والصواب.يف  وأثبتها هذه األخطاء وصّححهااكتشَف ف، مُمّحصة
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حسني سبح وبشري العظمة، مطبعة اجلامعة . موجز علم األمراض الباطنة، 3

 .١٩٤٦السورية، 

، ةصفح أكثر من ألٍف ومئةِ  يفمنهام األول الكتاب من جزأين؛ يقع هذا يتألف 

 له.َكَتَب األستاُذ مرشد خاطر تقدياًم ، ووالطفيليةوهو خمصٌص لألمراض اإلنتانية 

 منه.من املؤسف أنني مل أعثر عىل نسخة ف ،اجلزء الثاينأما 

)لطالب السنتني األوىل والثانية من شعبة . موجز مبحث األعراض والتشخيص 4

 .١٩٤٥الطبعة الثالثة ، ١٩٣٣الطب(، الطبعة األوىل 

، إال أنه يعطي معلوماٍت وافيًة "موجز"الكتاب الرائع موسوم بأنه  هذاومع أن 

 لخطوات األوىل يف حياة مسرية طالب الطب. لوكافيًة 

، وفحص املرىضيشتمل هذا الكتاب عىل ثامنية أبواب تبحث يف: األمراض 

مراض ، وأجهاز اَلضم، وللدمجلملة املوّلدة ، واهاز الدورانس، وججهاز التنفو

 أمراض جهاز التناسل.، وأمراض اجلهاز البويل، واجلملة العصبية

 .١٩٣٧، الطبعة الثانية ١٩٣٤الطبعة األوىل ، . موجز مبادئ علم األمراض5

ن، وهو الكتاب لطالبات القبالة والتمريض ولطالب أمراض األسناُوضع هذا 

ث عن علم األمراض ارتكاس البدن نحو األسباب وعن عن األسباب الداخلية، ، ويتحدَّ

  .امُلْمرضة
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 ثانياا: املقاًلت

 أ. يف جملة املجمع العلمي العريب

املجلد ، كلمة األستاذ الدكتور حسني سبح يف حفل استقباله عضًوا عاماًل يف املجمع .١

 .م١٩٤٦، ٢١

 . م١٩٤٧ ،٢٢املجلد ، تقريظ كتاب )كيف تغلَّب اإلنسان عىل األمل( .٢

الدكتور صالح الدين الكواكبي عضًوا  كلمة الدكتور حسني سبح يف حفل استقبال .٣

 .م١٩٥٤ ،٢٩ ، املجلديف املجمععاماًل 

 .م١٩٥٥، ٣٠، املجلد )علم السموم( تقريظ كتاب .٤

 .٣٣ - ٣١املجلدات ، )ما سمعُت وما رأيت يف بالد السوفييت( :عنوانبمقاالت ستة  .٥

)نظرة يف معجم املصطلحات الطبية الكثري اللغات  :عنوانأكثر من مخسني مقااًل ب .٦

 .٥٧ - ٣٤ ات، املجلدلكلريفيل(

)القاموس الترشحيي(، تأليف الدكتور أنطون شاللر، وعصام  كتابب نقد وتعريف .٧

، املجلد   .٤٣حسن قالَّ

كلمة الدكتور حسني سبح بمناسبة انقضاء مخسني سنة عىل تأسيس املجمع بعنوان:  .٨

 .٤٤نصف قرن من تأسيسه(، املجلد  )جممعنا بعد

عضًوا  كلمة الدكتور حسني سبح يف اجللسة التي عقدت الستقبال األستاذ وجيه السامن .٩

 .٤٤، املجلد عاماًل يف املجمع
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 ،(٣٦كلمة الدكتور حسني سبح يف مؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة )الدورة  .١٠

 .٤٥، املجلد بعنوان: )متى تدخل املصطلحات العلمية يف حّيز االستعامل(

)البصري  :، بعنوانيف حفل تأبني الدكتور طه حسني كلمة الدكتور حسني سبح .١١

 .٤٩، املجلد ببصريته(

خطاب الدكتور حسني سبح يف االحتفاالت التي أقامها جممع اللغة العربية بدمشق  .١٢

 .٥٢املجلد األستاذ حممد كرد عيل، ختليًدا لذكرى رئيسه األول 

العيد اخلمسيني لتأسيس جممع اللغة العربية  بمناسبةألقاه بحث للدكتور حسني سبح  .١٣

 .٥٩، املجلد )املعجامت الطبية وتوحيد املصطلح الطبي( :بعنوان يف القاهرة

)خواطر  :بعنوان للدكتور حسني سبح عن املسترشق الفرنيس لويس ماسينيون مقال .١٤

 .٥٩، املجلد وِعرَب يف إحياء ذكرى مسترشق( وسوانح

)تعريب بعنوان  يف مؤمتر التعريب اخلامس يف األردن كلمة الدكتور حسني سبح .١٥

 .٦٠، املجلد علوم الطب(
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 العريب املعهد الطبيب. يف جملة 

 .م١٩٢٨آذار ، )نظرة عامة يف معاجلة توسع القصبات( .١

 .م١٩٢٨حزيران ، ونتائجها( ة)املداواة باألشعة فوق البنفسجي .٢

 .م١٩٢٨، حزيران (٢ونتائجها  ة)املداواة باألشعة فوق البنفسجي .٣

 .م١٩٣٠، كلمة الدكتور حسني يف خرجيي املعهد الطبي العريب .٤

بمشاركة الدكتور ترابو والدكتور أمحد ، )تناذر ذنب الفرس امُلْحَدث بآلَتي امَلّط والفتل( .٥

 .م١٩٣١الطباع، 

 .م١٩٣٥، أعصاب عديدة يف عقب االستمصال()حادثة التهاب  .٦

      بمشاركة الدكتور نجم الدين اجلندي، يل عديد()حادثة التهاب طحال متحوّ  .٧

 .م١٩٣٥

 .م١٩٣٥، )الربداء وأشكاَلا يف دمشق( .٨

بمشاركة الدكتور  )إصابتان بداء املنحرفات الفم أنكيلوستوما أو امللقّوات يف دمشق( .٩

 .م١٩٣٥نجم الدين اجلندي، 

بشري العظمة، بمشاركة الدكتور  )حادثة التهاب ساد  ريضِّ يف األجوف السفيل( .١٠

 .م١٩٣٦

بمشاركة الدكتور نجم  )االستمصال الوافر يف ذات السحايا الدماغية الشوكية( .١١

 .م١٩٣٦الدين اجلندي، 



73 

بمشاركة الدكتور مرشد  شفاء( -استئصال الطحال  -)كيس دموي يف الطحال  .١٢

 .م١٩٣٦، خاطر

 .م١٩٣٦، بشري العظمة بمشاركة الدكتور رسطان رئوي بدئي( )حادث .١٣

بمشاركة الدكتور  )حادثة رثية سيالنية عوجلت باملصل املضاد للمكورات السحائية( .١٤

 .م١٩٣٦َجال الفحام، 
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 ووثائقصور 

 لألستاذ الدكتور حسني سبح 
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  حسني سبح يف صباه وفتوته

  
 يف شبابهو
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 يف كهولتهحسني سبح 

  
 أواخر حياتهيف و
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 هليئة التدريسية يف كلية الطب يف اجلامعة السورية ا

 1930عام مع بعض اخلرجيني 

 

 يف الصف الثاين )اخلامس من اليسار( حسني سبح الدكتوريظهر 
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سو مجعية املواساة  مؤسِّ

 
النائب الشيخ عبد احلميد  - رشدي البعلبكي -سامي قباين  الدكتور -هاين اجلالد  :(من اليمني) :الصف األول

 مصطفي سويد.  -عبد الوهاب صامدي  -أمني هاشم كتبي  -فارس املهايني  -الطباع 

 -بدر الدين دياب  -ممدوح النص  -: عادل اخلجا )أحد مؤسيس الرشكة اخلامسية( : )من اليمني(يف الوسط

مسلم سيويف )رئيس غرفة  -حسني هبل  -الرئيس سعيد الغزي  -ورية( )رئيس اجلامعة الس الدكتور حسني سبح

 جتارة دمشق(. 

صالح الدين  -عبد احلميد دياب )أحد مؤسيس الرشكة اخلامسية(  -: نبيل الدردري : )من اليمني(الصف اخللفي

بشري  -يع قصص بد -عبد اَلادي الرباط )أحد مؤسيس الرشكة اخلامسية(  -عبد العادي املارديني  -الرشبجي 

 .فؤاد خباز -رمضان )رئيس غرفة جتارة دمشق( 
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 1946اهليئة التدريسية يف كلية الطب يف اجلامعة السورية عام 

 

 -( ١٩٦٥-١٩٥٧)زت مريدن عميد الكلية عالدكتور  -: الدكتور ممدوح الصباغ (من اليمني) :الصف األول

( ١٩٥٤-١٩٥٣)الدكتور نظمي قباين وزير الصحة  -( ١٩٥٤-١٩٤٩نسطاس شاهني عميد الكلية )أالدكتور 

( ١٩٥٣-١٩٥٢)الدكتور مرشد خاطر وزير الصحة  -( ١٩٤٩-١٩٤٣) الدكتور حسني سبح رئيس اجلامعة -

 -الدكتور منري شورى  -( ١٩٥٤-١٩٥٣)الدكتور شوكت القنوايت رئيس اجلامعة  -الدكتور شوكت اجلراح  -

 .١٩٦٢ام الدكتور بشري العظمة رئيس الوزارة ع
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زل دولة الرئيس حممد العايش يف الرئيس شكري القوتيل يف زيارة ملن  

 1947دير الزور عام 

 

(، وسعيد رئيس اجلامعة السورية) الدكتور حسني سبحعبد احلميد العايش، والرئيس القوتيل  يمنيىل إيقف 

 العايش، وعبد املجيد العايش.

 .ورئيس جملس النواب حممد بك العايش ،العسكري طالب الداغستاين هالرئيس القوتيل مرافق يسارىل إيقف و
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 1954 -1953السنة الدراسية  مع خرجييالطب أساتذة كلية 

 
بشري العظمة  -إسامعيل عزة  -حنني سياج  - إبراهيم حقي - راتب كحالة: األساتذة (من اليمني: )الصف األول

وحيد  -مدين اخليمي  -عزة مريدن  -مرشد بك خاطر  -قنوايت شوكت ال -حسني سبح  - نظمي بك القباين -

 فيصل الصباغ. -حممود برمدا  -عدنان رضا سعيد  -الصواف 

زهري  -ي دصف -أمحد زيدو  -بديع محودة  -عصام رعد  -جماهد زهور عدي : (من اليمنياألوسط: )الصف 

عبد  -ك نظام زنا -عارف اليايف  -بسام صواف  -جليلة إيليا  -عبد السالم بشور  -هيام رفاعي  -طليامت 

 عبد املجيد احلافظ. -حكمت قوزميدس  -عاصم زين العابدين  -إيليا داوود  -الوهاب حبش 

بشارة  -رشيف نابليس  -أمري خطيب  -حمسن  حييى -نزار شموط  -مصطفى مدين  :(من اليمني: )عىلاألالصف 

إبراهيم بيطار  -رسكيس سنجار  -محيد مطلوب  -زياد درويش  -يوسف أبو عبد اهلل  -عصام الريس  -شاهني 

 .مصباح غيبة -حممود احلافظ  - صادق فرعون -نور الدين بكساموي  -ي قنِّ الحممد  -طالب عقاد  -



84 

 

 1957ن يف زيارة للباكستان عام ون سوريومسؤول

 

 - (أمني عام رئاسة اجلمهورية)عبد اهلل اخلاين  - حسني الصوافالدكتور  - : الدكتور نور الدين كحالةمن اليمني

 .(رئيس جامعة دمشق) الدكتور حسني سبح
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 الدكتور حسني سبح يستمع إىل حمارضة يف اجلامعة

 
 .١٩٧١يف سنة  الدكتور َجال األتايس يلقي حمارضًة يف جامعة دمشق

 .حسني سبحالدكتور  -الدكتور موفق املالكي  -: الدكتور شوكت الشطي الصف األول )من اليسار(

 .صادق فرعونالدكتور  -الدكتور عارف الطرقجي  -: الدكتور مصون الطرقجي الصف الثاين )من اليسار(
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 صورة عن شهادة الدكتوراه )لقب عليم(

 

رومية قد أتم دراسته الطب  ٣١٦إن السيد حسني ابن حييى سبح املولود يف دمشق يف الثالث من شهر آذار من سنة 

يف الطب وأصبح  «دوكتور» عليميف املعهد الطبي يف دمشق إمتاًما جيًدا وقام يف امتحاناته قياًما حسنًا فمنح لقب 

رمضان  ٢٩و  ١٩٢٠حزيران سنة  ١٦هذه الشهادة يف  حائًزا جلميع حقوق هذا اللقب وامتيازاته ولذلك أعطي

 .١٣٣٨سنة 
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 صورة عن شهادة عضوية املجمع العلمي العريب بدمشق

 

 ثبت المجمع العلمي العربي

م عضًوا عاماًل  ١٩٤٦هـ  ١٣٦٥هذا ثبت يشهد للسيد الدكتور حسني سبح بانتخابه سنة 

 هـ ١٣٧٥َجادى األوىل سنة  ١١للمجمع العلمي العريب بدمشق.          وكتب يف 

 م ١٩٥٥كانون األول سنة  ٢٦                                                                                 
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 وثيقة انتساب الدكتور سبح إىل النادي العريب
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  مهداة إىل الدكتور حسني سبح قصيدة لألستاذ أمحد عبيد 
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