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من كان يعرف نف�سه َح�صفا
وطبيعة الإن�سان ..قد علم ـ ــا:
			
	�أنْ غربنا بال�شرق مرتبـ ــط
			ال ميك ــن التفـ ـ ـ ـ ــري ــق بينهما
جـ ــوت ــه
�شاعر �أملانيا وفيل�سوفها

7

�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا،
ومن �سيئات �أعمالنا ،من يهده اهلل فال ُم�ض ّل لهَ ،ومن ي�ضلل فال هادي له،
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحدَ ه ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممدً ا عبده ور�سوله.
ين �آَ َم ُنوا ا َّت ُقوا َ
اهلل َح َّق ُت َقا ِت ِه َوال مَ ُ
} َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
تو ُتنَّ �إِال َو�أَ ْن ُت ْم م ُْ�س ِل ُمو َن{.
ا�س ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم ا َّلذِ ي َخلَ َق ُك ْم مِ نْ َن ْف ٍ�س َواحِ َد ٍة َو َخلَ َق مِ ْنهَا
} َيا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
ريا َون َِ�سا ًء َوا َّت ُقوا اللهَّ َ ا َّلذِ ي َت َ�سا َء ُلو َن ِب ِه َوالأَ ْر َحا َم
َز ْو َجهَا َو َب َّث مِ ْن ُه َما ر َِجاال َك ِث ً
�إِ َّن اللهَّ َ َكا َن َعلَ ْي ُك ْم َرقِي ًبا{.
} َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آَ َم ُنوا ا َّت ُقوا اللهَّ َ َو ُقو ُلوا َق ْوال َ�سدِ يدًا ُ ي ْ�صل ِْح َل ُك ْم �أَ ْع َما َل ُك ْم
َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َمنْ يُطِ ِع اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه َف َق ْد َفا َز َف ْو ًزا عَظِ ي ًما{.
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املقدمــة
بقلم
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد حممد امللط
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني� ،سيدنا
حممد خامت الأنبياء واملر�سلني ..وبعد.
ومتاما للنعمة ،وطري ًقا �إىل اجلنة،
فقد �أعز اهلل الإ�سالم ،ر�ضيناه دي ًنا ونو ًرا ً
فله احلمد �إذ هدانا لهذا الدِّ ين ،وما كنا لنهتدي لوال �أن هدانا اهلل ،وله �سبحانه
وعدَ نا معه.
ا ِمل َّنة والف�ضل �إذ جعلنا من �أهل التوحيد ،وب�شرنا باجلنة ما �صدقنا ْ
ولقد �شمل الإ�سالم كل �أمور الدنيا والآخرة ،وحوى القر�آنُ الكرمي ح ًّال لكل
م�شاكل الإن�سان يف كل ع�صر ومكان ،هداه الطريقني } َوهَ دَ ْي َنا ُه ال َّن ْجدَ ْي ِن{
ال�سري يف �أحدهماَّ ،
وي�سر له
وحذره مغبة ال�شرَّ ،
(البلد )10 :وترك له حرية َّ
طريق اخلري ،و�أر�سل ر�سوله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ،وجعل
خري النا�س خ َريهم للنا�س ،وعن الر�سول « :خريكم خري ُكم لأهله ،و�أنا
خريكم لأهلي».
والقر�آن معجزة الر�سول  ما �سبقه مبثلها �أحد من الأنبياء قبله ،نزل
منج ًما ليتد َّين امل�سلمون ويعملوا مبا جاء فيه ،وكان ال�صحابة -ر�ضوان اهلل
َّ
عليهم� -إذا ما نزلت �آية يحفظونها ويعملون بها ،وال ينتقلون �إىل غريها �إال بعد
13

متام العمل بال�سابقة ..كما نزل متحدِّ ًيا بالغة العرب و ُقدرتهم �أن ي�أتوا ب�سورة
من مثله ،وما ا�ستطاعوا.
حت َّد َث عن �أنباء الأمم ال�سابقة حديث ال�صدق ،م�صدِّ ًقا ملا بني يديه
من الكتاب ومهيم ًنا عليه ،م�صد ًقا بال�سابقني من الر�سل وما جاءوا به من
ر�ساالت ..نزل �شام ًال لكل �شئون الدين والدنياِّ ،
ينظم حياة الفرد وحياة
اجلماعة ،بل واملجتمعات �أين حلت ،ومتى وجدت� ،إىل �أن يرث اهلل الأر�ض
ومن عليها.
ولقد كانت �أوىل �آياته التي تل ّقاها  من الوحي الأمني ت�أمر بالعلم:
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ { (العلق )1 :وحت�ض على املعرفةَ :
}خ َلقَ
}ا ْق َر�أْ ِب ْ
ا ِلإ ْن َ�سانَ ِمنْ َع َل ٍق{ (العلقَ )2 :
}خ َلقَ ا ِلإ ْن َ�سانَ ِمنْ َع َل ٍق{ (العلق ،)2 :و�أين
كانت احل�ضارة حينئذ من هذا العلق الذي قرر القر�آن الكرمي �أنه ُخ ِلق منه،
كانت -وامي اهلل -مل تولد بعد ،فلم ُيعرف هذا العلق علم ًيا �إال بعد �أن ُعرف
املجهر ،ور�أى الإن�سان معه الكائنات الدقيقة التي ال تُرى بالعني املجردة ،ولكنه
العليم اخلبري ،ع َّلم الإن�سان ما مل يعلم يف �سابق عمره ،ف�صنع الآلة التي زادت
من معرفته بعلم اهلل ،فزاده �إميا ًنا بعلم اهلل ،وقدرة اهلل ،وخلق اهلل.
لقد ر�أى الإن�سان هذا الع َلق �أو احليوان املنوي -كما ن�سميه نحن -يف القرن
الع�شرين الذي مل ينت ِه بعد ،بينما القر�آن الكرمي يخربنا خربه منذ �أربعة ع�شر
قر ًنا من الزمان.
لقد حثَّ اهلل تعاىل ر�سو َله على القراءة والتعلُّم بالقلم ،والعلم قراءة وكتابة
وجتربة ،وكلما زاد علم الإن�سان ،زاد معرفة باخلالق العلي الكبري .وكلما ارتفع
درجة يف ُ�س َّلم العلم علم �أنه مل يعلم �إال القليل } َو َما �أُو ِتيت ُْم ِمنَ ال ِع ْل ِم �إِ اَّل
و�س َّلم العلم ال نهاية له ،فحتى ع�صر النه�ضة احلديثة
َق ِليل{ (الإ�سراءُ )85 :
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كان العلم التجريبي يحبو حثي ًثا ،ثم طفر طفرة �شديدة يف ع�صر التجربة،
فبينما ك َّنا يف �أوائل هذا القرن نعجب لر�ؤية ال�سيارة والقاطرة� ،إذا بنا يف
منت�صفه نرى ال�صاروخ عابر القارات ينتقل �آالف الأميال يف غم�ضة العني ،بل
ون�سمع عن �سفر ال�سابحات يف الف�ضاء �إىل املريخ ،وي�ضع الإن�سانُ قدمه على
أ�سا�سه القلم الذي �أم�سك به الإن�سان فتع َّلم ،وزاد
القمر� ،إنه العلم والتجربة ،و� ُ
علمه مع التجربة.
وهذه ال�صفة احلديثة يف العلم ما �أتت من فراغ ،ولكن لها جذو ًرا يف �أعماق
التاريخ تنبئنا عنه �أخبار ال�سابقني ،وما و�صلوا �إليه على �س َّلم احل�ضارة ،بل �إننا
لن�سمع عن ح�ضارات اندثرت بعد ازدهار وزالت �آثارها ،و�أقرب مثل لذلك تلك
القارات القابعة يف الأطلنطي وما يقال عن ح�ضاراتها كثري.
والعلم �إن مل ت�صحبه روح نقية و�ضمري يعرف اخلالق حقَّ معرفته ،وعاطفة
تنزِّ هه عن ال�شطط والتهور هو خطر على الب�شرية ب�أجمعها ،بل �إنه العلم
املدمر.
ِّ
وبالأم�س القريب ان�شطرت الذ َّرة بف�ضل العلم وا�ستب�شر النا�س خ ًريا بتلك
القوة الهائلة التي ت�صنع املعجزات ،ف�إذا بتلك اخلطوة خطر على الب�شرية
ب�أجمعها ،بعد �أن كانت القنبلة الذرية و�أول جتربة لها يف هريو�شيما حيث
هلك من الب�شر مئات الآالف يف ملحة عني ،وما زال �أهل اليابان يعانون منها
منذ احلرب العاملية الثانية ،واليوم نعلم �أن املخزون من قنابل الدمار واملوت
اجلماعي يكفي لتحطيم الكرة الأر�ضية ومن عليها ع�شرات املرات.
املدمر الذي يق�ضي به العامل على نف�سه بنف�سه ،لقد اجته
�إنه العلم املجنون ِّ
العلم هنا نحو الدمار واخلراب بد ًال من البناء والتعمري ،وال حدود للتفكري
�ساع يف هذا االجتاه
عند الب�شر ،فكلما علم جديدً ا حاول ما بعده ،وظني �أنه ٍ
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�إىل �أن ي�أتي على الأخ�ضر والياب�س على هذه املعمورة من خالل تدمري �شامل
ال يبقي وال يذر.
}حتَّى �إِ َذا �أَ َخ َذ ِت الأَ ْر ُ�ض
ويح�ضرين يف هذا قول احلق تبارك وتعاىلَ :
ُزخْ ُر َف َها َوا َّز َّي َن ْت َو َظنَّ �أَ ْه ُل َها �أَ َّن ُه ْم َقا ِد ُرونَ َع َل ْي َها �أَ َتاهَ ا �أَ ْم ُر َنا َل ْيال �أَ ْو َن َها ًرا
َف َج َع ْل َناهَ ا َح ِ�صيدً ا َك َ�أنْ لمَ ْ َت ْغنَ ِبالأَ ْم ِ�س{ (يون�س ،)24 :وما هذه النهاية
املفاجئة يف ظني �إال دما ًرا مفاج ًئا يح�صد الأر�ض ومن عليها يف ملح الب�صر ،فما
ظنك الآن بذلك املخزون من �أ�سلحة الدمار ال�شامل والقنابل الهيدروجينية.
كنتُ مرة يف حوار مع �أ�ستاذ للكيمياء الع�ضوية يف جامعة القاهرة وهو
زميل و�صديق قدمي ،فح�ضرين و�أنا �أتلو القر�آن و�سمعني �أتلو } َو�إِ َذا ال ِب َحا ُر
ُ�س ِّج َر ْت{ (التَّكوير )6 :ف�س�ألني عن معنى الكلمة الأخرية ،فقلتُ له� :أي
ا�شتعلت نا ًرا ،ف�صمت برهة ،ثم قال :ماذا يعني ا�شتعال البحار وهي من املاء؟
ثم �أجاب نف�سه بنف�سه� :ألي�ست القنبلة الذرية يدخل يف �صنعها املاء الثقيل وهو
ي�ستخرج من املحيطات ويحتوي «هيدروجني »3؟ ثم �ألي�س تفجري تلك القنبلة
الهيدروجينية ي�أتي من خالل ت�سل�سل تفجر ذرات الهيدروجني الذي حت ّكم فيه
الإن�سان فجعله ينفجر بن�سبة خا�صة ودرجة خا�صة ال يتعداها؟ ما ظنك �إن
�سقطت قنبلة هيدروجينية يف املحيط وهو يحوي من ذرات الهيدروجني ما ال
يح�صى ،ثم انفلت عيار تفجري الذرات فتفجرت �إحداها ثم الأخرى ،وهكذا،
وبد�أ الت�سل�سل يف مياه املحيط� ،أال يعني ذلك انفجار املحيط كله يف غم�ضة عني
في�شتعل نا ًرا يف حلظة �أو حلظات؟ �أال يكون ذلك م�صدا ًقا لتلك الآية الكرمية..
�آمنت باهلل ..على هذه ال�صورة قد تكون نهاية العامل.
�شب �أوار احلرب العاملية
وبالأم�س القريب يف الأربعينيات من هذا القرن َّ
الثانية ،ف�أكلت الأخ�ضر والياب�س من �أوروبا ،وفقد من رجالها �ستون مليو ًنا
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من الب�شر كانوا وقودًا للأنانية وحب الذات والتعايل على الغري ..النازية تقول
بعظمة اجلن�س ال�سامي والدم الأزرق ،فتحاول غزو غريها من الأمم ،ويتَّحد
الدب الرو�سي ،كما
�ضدها الإجنليز والأمريكان ،بل ويتحالفون مع �شيطانهم ِّ
عبرَّ عن ذلك ت�شر�شل ح�صان احلرب العجوزُ ،
وتدخ ُل اليابان احلرب مع
الأملان يف قطعة من �أر�ض الرو�س ،ويركب ترومان ر�أ�سه فيقذف ب�آخر �سهم يف
جعبة العلم ،قنبلة �صغرية على اليابان يكون ح�صادها مئات الألوف من القتلى
وامل�ش َّوهني ،بل �إن يف اليابان حتى اليوم من الأحياء من ال يزالون يعانون من
الأمرا�ض الإ�شعاعية التي ت�سببت عن هذه القنبلة وانفجارها.
املدمر الذي يح�صد بالآالف وال يبايل بالق َيم ،ولكنها الغاية تربر
�إنه العلم ِّ
الو�سيلة.
والعجيب �أن الطيار الذي رمى بهذه القنبلة على مدينة هريو�شيما ظ َّل يتعذب
من وخز ال�ضمري حتى �أ�صابه اجلنون ،و�أدخل �إحدى امل�صحات العقلية ،ولكنه
مل َ
ي�شف مما �أ�صابه ،وك�أنه �شم�شون هدم املعبد على نف�سه وغريه.
عاما من تلك احلرب ال�ضرو�س ،نعلم �أن املخزون
واليوم بعد خم�سة وثالثني ً
لدى الدول التي متلك الأ�سلحة الذرية� ،أ�سلحة الدمار ال�شامل ،يكفي لتدمري
الكرة الأر�ضية مرات عديدة ،بل �إننا لنقر�أ يف �صحف اليوم (الأهرام /4 /25
 )1979خ ًربا له معنى خطريا وهو �أن الت�س ُّرب الذي ح�صل يف مفاعل ذري
�أمريكي قد يت�سبب مثله يف �شقٍّ عميق داخل الق�شرة الأر�ضية قد ي�صل عن
طريق الإ�شعاع حتت باطن الأر�ض �إىل ال�صني.
يا له من جنون وه َو�س يف عقول �أولئك الذين ي�صنعون ويخزنون تلك
الأ�سلحة ،ويهددون بها العامل مبا فيه �أر�ضهم و�أنف�سهم ..لي�س لهذا -وامي
اهلل -من تف�سري �سوى �سذاجة تلك العقول على ما حدث من علم ،و�ضاللها عن
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ا�ستعمال العلم خلري الب�شرية ،و�صدق اهلل العظيمَ } :كال �إِنَّ الإِ ْن َ�سانَ َل َي ْط َغى
ا�س َت ْغ َنى �ِ إنَّ ِ�إلىَ َر ِّب َك ال ُّر ْج َعى{ (العلق.)8 - 6 :
� أَنْ َر َ�آ ُه ْ
�إن �أمر نهاية العامل بهذه الطريقة لي�س بامل�ستب َعد ،والعجيب �أن العالمَ كله
يف �سباق نحو هذه النهاية امل�ؤملة ،ال تردعه الأحداث ،وال يوقفه قربه من تلك
النهاية ال�سحيقة التي قد يرت َّدى فيها �إن ظل على غوايته متب ًعا هواه غري مت ِعظ
مبا �سبق من نكبات ح َّلت على الأر�ض.
وليعذرين القارئ الكرمي �إن �أعطيت تلك ال�صورة املظلمة لنهاية العامل،
ولكن هناك على اجلانب الآخر �صور للخري كثرية يعمل فيها الإن�سان مبا ي�أتي
باخلري على الب�شرية كلها ،و�أقرب هذه ال�صور يف نف�سي ولعلي ال �أكون متحيزًا
هي مهنة الطب.
الطب ر�سالة قبل �أن يكون مهنة ،يتح َّلى �صاحبها باحلكمة والتعقل والتدبر
قبل �أن يتح َّلى بعلم الطب ،والطبيب يبذل من ذاته وجهده لراحة الب�شر
وتخفيف �آالمهم ،والطبيب احلاذق هو َمن يعرف �أقرب الطرق للو�صول �إىل
ثقة املري�ض ،ومن ثم عالجه من مر�ضه.
و�أ�سمى درجات اجلهاد بذل النف�س يف �سبيل اخلري ،فما بالك مبن يبذلها
وهو يعلم �ضعفه �أمام اخلالق؟ �إن الطبيب �إن كان م�ؤم ًنا هو �أقرب العلماء �إىل
اهلل ،لهذا يبذل را�ض ًيا يبغي رِ�ضى احلق تبارك وتعاىل ،وكثري من الأطباء
كان �شهيد البذل والتجربة ،بل �إن مكت�شف مر�ض الدرن مات بعد �أن ج َّرب
�أثر امليكروب على نف�سه ،فالتهمه املر�ض ،وهو لوي�س با�ستري ،واملر�ض هو �أل ُّد
�أعداء الإن�سان ،فهو بطبعه وغريزته َكفور بنعمة اهلل } ُق ِت َل الإِ ْن َ�سانُ َما �أَ ْك َف َر ُه
ِ منْ �أَيِّ َ�ش ْيءٍ َخ َل َق ُه ِ منْ ُن ْط َف ٍة َخ َل َق ُه َف َق َّد َر ُه{ (عب�س )19 - 17 :حم ًبا
للحياة كارهً ا للموت ،و�أمثلة العوام يف ذلك كثرية و�أقربها «اهلل يطول عمرك..
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يا طويل العمر» ..فهو بغريزته م�صاب بالوهن ،وهو حب الدنيا وكراهية املوت،
�إال من �آمن باهلل وابتغى لقاءه.
ومن هنا كان حب املري�ض للطب والطبيب ،بل وتقدي�سه لهذه املهنة التي يرى
يف �شخ�ص �صاحبها املنقذ الوحيد من هذا اخلطر الداهم وهو املوت ..وكلنا
يعلم كب�شر مقدار معاناة املري�ض حني مير�ض ،وا�ستعجاله يف طلب الطبيب،
ظ ًّنا منه �أنه رمبا �أطال عمره ،وما للطبيب يف العمر من حيلة } َو ِل ُك ِّل �أُ َّم ٍة �أَ َج ٌل
َف�إِ َذا َجا َء �أَ َج ُل ُه ْم ال َي ْ�س َت�أْ ِخ ُرونَ َ�س َاع ًة َوال َي ْ�س َتق ِْد ُمونَ { (الأعراف.)34 :
والطبيب �إذا عرف اهلل كان قري ًبا من الأنبياء ،فهو �أقرب النا�س �إىل نف�س
أح�س النا�س ب�إح�سا�سه ،بل و�أمل�سهم ل�ضعفه �أمام املر�ض وحاجته ملن
املري�ض و� ُّ
حوله ،و�أقربهم لي�س �أمه �أو �أباه ،بل هو الطبيب.
ومن �أمثلة العامية املعروفة« :املري�ض ريحته وح�شة ،والفقري عدو النا�س من
غري �سبب» ،وال يخلو هذا املثل من ال�صدق والطرافة ،ف�آمل النا�س للمري�ض
هم �أهله ،وحني يثقل املر�ض وت�شت ُّد العلة ي�ضيق �أهل املري�ض باملري�ض ،وي�أتي
الوقت الذي يتم َّنون فيه موته؛ راحة له ولهم.
�ضياعا وا�سعة يف
�إين لأذكر رج ًال كان من �أغنى �أغنياء البلدة ،ميتلك
ً
ال�شرقية ،وكان بهيميا يعي�ش على الغريزة ،عا�ش بني اخليل امل�سومة والأنعام
واحلرث الكثري ،ومل ي�سعد بزوجة ت�شاركه تلك ال�سعادة ،ولكن كان كاحليوان
يختار من الن�ساء ما ي�شاء ،ثم يرتكها ليختار غريها ،ثم جاءته لعنة اهلل يف
�شكل �شلل ن�صفي �أ�سفلَ ،ف َقدَ معه حركة ال�ساقني والفخذين ،بل وفقد القدرة
على التحكم يف البول والرباز ،ومل ي�سعفه ماله وال خيله حني ا�شتدت به العلة،
حتى �أن خدمه تركوه رغم املغريات من �سوء رائحته وحاجته ملن ينظف ج�سده.
مات هذا الرجل وحيدً ا يف ق�صره ومل يعلم �أحد مبوته �إال من رائحة عفن املوت
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خمتلطة ببقايا البول والرباز بعد �أيام من موته.
لقد ظل هذا الرجل بعد موته �أمثولة يتحدث بها النا�س �سنني طويلة ملن
جتبرَّ وكفر بنعمة اهلل ،ف�أذ َّله اهلل باملر�ض .ومات ومل ي�أخذ من ماله �شي ًئا،
ومل يرتك وري ًثا ،فتقا�سم النا�س �أر�ضه ومتاعه بل وق�صره� .إنها لعربة ملن �أراد
�أن يعترب بذلة املري�ض حني يفتقد ال�صحة فال يجدها ،والعون من النا�س فال
يلم�سه ،ويظل طريد املر�ض واحلاجة �إىل �أن ُي�شفى �أو يتلقفه املوت.
وعلى الوجه الآخر من هذه املهزلة الدائمة ،مهزلة املر�ض واملوت وكالهما
مكتوب على الب�شر وم�سجل عند رب الب�شر ،جند الطبيب نف�سه يح�س ب�ضعفه
�أمام غائلة املر�ض ،وقد ي�ستحث عل ًما لإنقاذ املري�ض ،فيخذله العلم �إذا ما
حم الق�ضاء ،ورمبا �أعطى املري�ض كل مقومات احلياة ،ولكن هيهات �إذا حانت
ال�ساعة وبلغت احللقوم ،هنا يرفع الطبيب يديه م�س ِّل ًما بقدرة القادر اجلبار
حطاما ي�أكله
الذي ينتزع �سر احلياة من بني اللحم والعظم ،ف�إذا به يف حلظة
ً
الدود ،ثم ترا ًبا تذروه الرياح.
لقد هزتني يف هذا املعنى حادثة عا�صرتها وا�شرتكت فيها كم�ساعد جلراح
كبري يف لندن هو بروف�سور (هوملز �سيلور) جراح القلب امل�شهور .كان يجري
نوعا من اجلراحة يف قلب مري�ض وهي تغيري �أحد ال�صمامات التالفة ،وهذا
ً
متاما عن النب�ض ،ويكون املري�ض من
النوع من العمليات ي�ستدعي �إيقاف القلب ً
الناحية الت�شريحية ميتًا ،فال نب�ض وال تنف�س ،ولكنه من الناحية الف�سيولوجية
�أي الوظيفية حي� ،إذ �أن ج�سمه يغذى عن طريق رئة �صناعية وجهاز قلب
�صناعي ي�ضخ الدم يف ج�سمه بعد �أن ينقى من خالل جهاز الرئة ال�صناعية.
�أوقف اجلراح نب�ض القلب مبادة البوتا�سيوم بعد �أن فتح ال�صدر ،و�أ�صبح
القلب جمرد م�ضغة حلمية ال حراك فيه ،وبد�أ مبب�ضعه يفتح تلك امل�ضغة،
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وغيرَّ ال�صمام التالف ،و�أنهى عمله فيه ،ثم جاءت اللحظة الفا�صلة �إعادة
النب�ضة �إىل هذا القلب امليت احلي ،وهذه تت�أتى بلم�س القلب بتيار كهربي
يوقظه فينب�ض ،واملعروف �أن اللم�سات امل�سموح بها جراح ًيا ال تزيد عن �أربع �أو
خم�س مل�سات ،و�إن زادت احرتقت ع�ضلة القلب.
مل�س اجلراح القلب اللم�سة الأوىل ف�أحدث فيه �صدمة كهربية نب�ض على �أثرها
نب�ضتني ثم �سكت ،مل�سه الثانية فنب�ض نب�ضتني �أخريني ثم �سكت ،مل�سه الثالثة
ففعل كما فعل يف ال�سابقتني و�سكت � ً
أي�ضا .هنا �أ�صبحنا على حافة الهاوية كما
يقولون ،مل يبق �أمامنا �إال مل�سة واحدة نتوقع �أن ينب�ض على �أثرها هذا القلب
وي�ستمر نب�ضه فتعود احلياة لهذا املري�ض امليت احلي� ،أو ي�سكت �إىل الأبد .هنا
يذكر اجلراح �شيئني اثنني وتتقل�ص الدنيا �أمام عينيه فال يرى �إال هما:
الأول� :أن هذا املري�ض الذي دخل غرفة العمليات على قدميه قد يخرج منها
على حمفة جث ًة هامدة �إن مل يتحرك قل ُبه مرة �أخرى ،وهنا وخز ال�ضمري.
فاجلراح هو الذي �أوقف القلب عمدً ا حتى ي�ستطيع �إجراء اجلراحة ،ثم هو
الآن ال ي�ستطيع �إنقاذ هذا القلب ،فهو �إذن قد حكم على هذا املري�ض باملوت،
وقد �أراد له احلياة.
الثاين� :أن هذا اجلراح مهما �أُوتي من علم وجتربة ف�إن علمه حمدود وخربته
قد ال تنفع عندما يكون الفا�صل بني املوت واحلياة قيد �شعرة .وهنا ي�صحو
عنده ال�ضمري وتنك�شف له ر�ؤية اخلالق اجلبار واهب احلياة �إن �شاء �أخذها
متى �شاء.
لقد ف َقدَ � ُ
أ�ستاذنا �أع�صابه عندما توقف القلب عن اال�ستجابة لل�صدمات
املتتالية ،وذكر تلك املعاين الأخرية فن�سي نف�سه وعلمه ،ون�سي الغرفة املعقمة
واالحتياطات املذهلة �ضد التلوث التي �أُجريت قبل يوم اجلراحة ،وذكر �شي ًئا
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واحدً ا هو (اهلل القادر).
رفع �أ�ستاذنا الربوت�ستانتي يديه �إىل �أعلى و�أم�سك ب�شعره و�صرخ ب�أعلى
�صوت (( )O god – Help meيا رب �ساعدين).
ثم مل�س اللم�سة الأخرية امل�سموحة ،ف�إذا بالقلب ي�ستجيب وي�ستمر يف النب�ضة،
والرجل �أمامه مذهول يكرر كلمة (ال�شكر هلل) ومل يبد�أ يف �إنهاء العملية و�إقفال
ال�صدر �إال بعد �ساعة من الزمن ،ظل ينظر �إىل هذا القلب الذي ا�ستمر نب�ضه
منتظ ًما بعد �أن مدت يد اهلل فنبهت هذا القلب النائم.
�إنها ح ًّقا روح اهلل نفخها يف ج�سم ابن �آدم ،فكان �إن�سا ًنا ذا عينني ول�سا ًنا
و�شفتني وعق ًال و�سم ًعا وب�ص ًرا ،و�إن �شاء �أخذ منه هذا ال�سر ف�أماته و�أقربه.
والطبيب احلاذق حني ي�ؤمن هو �أقرب النا�س لهذا املعنى و�أفهمهم له حني
يح�س �ضعفه ويلم�س قدرة اهلل ،ومن هنا كان للطب والطبيب قدرة �إذا ما
�أعطى من ذاته وجهده مل�ساعدة املري�ض على ال�شفاء ،وتعلم قدر طاقته حتى
يعطي املري�ض خري ما و�صل �إليه علمه وجتربته ،فهو بهذا خليفة الأنبياء ح ًّقا،
وخا�صة �إن تخلى عن اال�ستغالل والفائدة ،وعمل يف مهنته بنية البذل والعطاء،
ال بنية الفائدة والتجارة.
ولقد فا�ض التاريخ الطبي بكثري من عمالقة العلم ومكت�شفي �أنواع العالج
والأدوية واجلراحات ،وامتلأت املكتبة الطبية مبجلدات للمئات منهم ،ولكن
مل يثبت على التاريخ من ه�ؤالء �إال من كان علمه مقرو ًنا مبعرفة ذاته ،و�ضعفه
�أمام قدرة اهلل ،بل وت�أكده من �أن كل ر�سالته �أن يخفف �آالم النا�س وي�ساعدهم
على ال�شفاء والربء من �أمرا�ضهم ،ولكن لي�س له يف العمر حيلة ،وهذا هو دور
متاما كمن ي�صلح الأر�ض لتنبت نبتًا طي ًبا،
العلم البناء الذي ينفع الب�شريةً ،
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�أو يبني امل�صانع لتخرج للنا�س نتاج العقل الب�شري فيما يخدم الب�شر ويرفع
ال�س َما َو ِات
م�ستواهم ،حمق ًقا هنا قول احلق تبارك وتعاىلَ } :و َ�س َّخ َر َل ُك ْم َما فيِ َّ
َو َما فيِ الأَ ْر ِ�ض َجمِ ي ًعا ِم ْن ُه ِ�إنَّ فيِ َذ ِل َك لآَ َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ { (اجلاثية)13 :
حيث َّ
�سخر الأر�ض لينعم الإن�سان فيها ،ويح�س بنعم اهلل عليه �إذا ما عمل
واجتهد ،م�ؤم ًنا بوجود اهلل ،وبف�ضل اهلل ،وقدرة اهلل ،ولكن كث ًريا من النا�س
لغافلون عن �آيات اهلل ونعمه �إال القليل ،وه�ؤالء هم العلماء ،والأطباء من �أرفع
العلماء م�ستوى �إذا ما و�صلوا هذه الدرجة من القرب �إىل اهلل ،واالعرتاف
بعظمته وقدرته.
ولئن درج العرب على ذكر م�آثر ُقدمائهم حتى لقد ُغ َّ�صت املكتبة العربية
باملج َّلدات حتكي مفاخر العرب وتق ُّدمهم يف كل �شئون الدنيا يوم �أن كانت
�أوروبا ُّ
تغط يف جهالة القرون الو�سطى ،فلقد ظفر ج َّراحنا الكبري «�أبو القا�سم
الزهراوي» ب� ِّ
أقل القليل من تلك املخطوطات ،حتى لأين �أحد الذين قر�ؤوا
ا�سمه لأول مرة على �صفحات كتاب «�أبو القا�سم الزهراوي» للأخ الدكتور عبد
الطب ،بل و�سبقوهم لقرون
العظيم الديب ،لقد َّبذ امل�سلمون غريهم يف جمال ِّ
عديدة ،وقر�أنا الكثري عن الفارابي ،وابن �سينا ،والرازي ،وابن زهر ،وابن
ر�ضوان ...وغريهم من جبابرة الطب يف تلك القرون ال�سحيقة التي كانت
مدنية الغرب فيها مل تولد بعد.
لقد جاء الزهراوي يف ع�صر الأندل�س؛ حيث فتحت �أوروبا �أبوابها على
امل�صاريع حل�ضارة الإ�سالم ،وانت�شر ذلك النور يف �أرجائها بف�ضل علماء
امل�سلمني ،وكان للزهراوي ب�شهادة امل�ؤ ِّرخني العرب منهم وامل�ست�شرقني على
ال�سواء ف�ضل كبري وفتح علمي.
ونظرة �إىل الكتاب الذي عدد فيه امل�ؤلف مناحي الن�شاط املختلفة لهذا
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العالمِ اجلليل تعطي �صورة �صادقة ملا كان عليه عقل هذا العالمِ  ،و�سعة فكره،
و�شموخ نظره ،ويكفي �أن يعلم القارئ �أن جملده ال�ضخم (الت�صريف ملن عجز
عن الت�أليف) والذي يحوي ثالثني جز ًءا ملو�سوعة علمية �شملت مناحي كثرية
الطب فح�سب ،ولي�س للجراحة فيها من ن�صيب� ،إال جز ًءا
من العلوم ،ولي�س ّ
واحدً ا حر�ص امل�ؤلف على تعداد �أنواع اجلراحات فيها دون الدخول يف تفا�صيل
�أحدها ،وظني �أن عنده العذر� ،إذ لو فعل ملا كفى جملد كبري ل�شرحها و�إعطائها
حقها من الت�سجيل للتاريخ.
لقد �أغفل كثري من علماء ال�شرق والغرب على ال�سواء ا�سم �أبي القا�سم،
�ضم بني جنباته كل فروع العلوم املعروفة
رغم ما و�صل �إليه من م�ستوى علمي َّ
حينئذ ،فلم يقت�صر على الطب �أو اجلراحة فح�سب ،ولكنه كان � ً
أي�ضا عاملًا يف
الكيمياء ،والتعدين ،والتغذية ،بل وال�صناعة ،وق َّمة النبوغ يف علم الزهراوي
ي�سجله ،وهذه خ�صلة هي يف الواقع �أ�صل
�أنه كان يعمل ما يقول عنه قبل �أن ِّ
النه�ضة احلديثة عند الغرب ،افتقدها العامل الإ�سالمي يف ع�صرنا هذا،
فكرثت الكتابة ،وق َّل العم ُل والتجربة ،فتو َّقفت عقولنا عند الت�س ُّول من ح�ضارة
الغرب التجريبية احلديثة ،وفقدنا معها �أوىل مقوماتها ،وهي التجربة.
ولقد كان من �أ�سباب �إهمال ذكر الزهراوي -ذلك العالمِ اجلليل كما
يقول امل�ؤلف� -أنه كان يعمل بيده ،الأمر الذي عابه عليه علماء ع�صره؛ �إذ
للحجامني (احلالقني) ،وقد
كانوا ي�أنفون من �إجراء اجلراحة ويرتكونها َّ
احلجامني �إىل عهد قريب ،ولكن الزهراوي كان يف
ظلت اجلراحة وق ًفا على َّ
هذه الع�صور ال�سحيقة يجري اجلراحة وي�ضيف لها ،بل وي�صنع لها الآالت،
الأمر الذي �أ�صبح اليوم قمة العمل لالبتكار ،بل واالكت�شاف ،ف�إذا علمنا �أن
ال�صاروخ الذي يدور حول الأر�ض �أو يذهب �إىل املريخ ال يقربه �إال من يج ِّربه،
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لعرفنا قيمة التجربة عند الزهراوي وع�صره ،وقيمتها اليوم يف ع�صر النه�ضة
احلديثة التي �أ�صبح فيها للتجربة املكان الأول يف طرق االبتكار.
واليوم وقد بد�أ �ضوء الفجر ي�سطع على امل�شرق الإ�سالمي من جديد ،وبدت
بوادر النه�ضة الإ�سالمية يف كل مكان ،ال ي�سعنا �إال �أن نذكر بالفخر واالعتزاز
قدماء عمالقة الطب الإ�سالمي يف �شخ�ص الزهراوي ،فما �شهد به علماء
الغرب من عظمة هذا الرجل ،وما قاله الربوف�سور  Treindالإجنليزي
«�أبو القا�سم حميي اجلراحة وم� ِّؤ�س ُ�سها» َلي�سري مع احلق ،وال�صدق والف�ضل
ما �شهدت به الأعداء.
وينبغي �أال نبخ�س العامل املعا�صر حقه ،بل نق ُّر ونعت ُّز مبا فيه من طفرة علمية
كبرية تقوم على التجربة والتحليل وا�ستخال�ص النتائج.
و�إذ �أُقدِّ م لهذا الكتاب الق ِّيم مقدِّ ًرا ما قام به الأخ امل�ؤلف من جهد يف جمع
تلك املعلومات ،وتركيزها يف �صفحات معدودة ،تعطي �صورة �صادقة عن هذا
العمالق الكبري ،ف�إين �أتق َّدم له با�سم اجلمعية الطبية الإ�سالمية بالقاهرة،
تلك اجلمعية التي ُولدت حدي ًثا لتكون �أث ًرا من �آثار نه�ضة الإ�سالم احلديثة
يف جمال الطب وتربية الطبيب امل�سلم ،وتعريفه حقَّ اهلل عليه ،وواجبه نحو
املري�ض ،م�سل ًما كان �أو غري م�سلم ،لأجد يف هذا التقدمي حالوة الإميان تنبع
من بني ثنايا ُخلق الإخوة الأطباء الذين اتَّخذوا اجلمعية الإ�سالمية لهم �أُ ًّما،
م�شوا يف ركابها ،يرجون رِ�ضى اهلل تبارك وتعاىل ،وين�شرون على النا�س هدى
الإ�سالم ،وخلق امل�سلم من خالل العمل ال�صامت ،معطني من ذواتهم وجهدهم
يف �سبيل اهلل ،ال يبتغون حمدً ا وال �شكو ًرا ،ولكن ينتظرون ر�ضى اهلل والقبول
يف الآخرة ،وخري مثل خلري الدين والدنيا نقدِّ مه للم�سلمني عم ًال ال قوال� ،أ ٌخ
كرمي هو الأ�ستاذ الدكتور «�أحمد القا�ضي» عامل كبري ،و�أ�ستاذ يف جراحة
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القلب وال�صدر يف جامعة كاليفورنيا ،جمع اخلريين و�سار على الطريق ،فهو
ق َّمة يف اجلراحة الدقيقة ،وق َّمة يف العمل الإ�سالمي� ،إذ ير�أ�س اجلمعية الطبية
الإ�سالمية يف الواليات املتحدة وكندا ،ويعمل مع �إخوة له يف اهلل يف احلقل
الطبي هناك عمل امل�سلمني.
ولقد بد�أت الطالئع هنا وبزغ النور حثي ًثا ،ف�أن�شئت امل�ستو�صفات يف القاهرة
والأقاليم ،والعمل اجلا ُّد نحو �إن�شاء امل�ست�شفى اخلريي �إن �شاء اهلل ،وغري ذلك
كثري ،ومن اهلل التوفيق وال َقبول.
وما كل ذلك �إال ا�ستمرار لثورة الزهراوي و�أمثاله من عمالقة الطب يف
الإ�سالم ،واخلري باقٍ ما دامت ال�سموات والأر�ضَ } ..ف�أَ َّما ال َّز َب ُد َف َي ْذهَ ُب
ا�س َف َي ْم ُكثُ فيِ الأَ ْر ِ�ض{ (الرعد.)17 :
ُج َفا ًء َو�أَ َّما َما َي ْن َف ُع ال َّن َ
رحم اهلل الزهراوي ،و�أجزل عطاءه ،ونفعنا بعلمه ومعرفته� ..آمني.
دكتور� /أحمد حممد امللط
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اإلسالم والعلم
من املعلوم امل�شهور �أن امل�سلمني � َّأ�س�سوا دولة مرتامية الأطراف �شملت ُج َّل
املعمور على وجه الأر�ض ،يف �أق َّل من مائة �سنة ،و�أن هذه الدولة بلغت ح َّد
الكمال يف ُن ُظمها ،و�سالمة جمتمعها.
ومن املعلوم وامل�شهور � ً
أي�ضا �أن امل�سلمني برعوا يف الإنتاج الأدبي �شع ًرا ون ًرثا،
وفل�سفة وفق ًها ،وحدي ًثا وت�ص ُّو ًفا ،كل ذلك معلوم م�شهور.
ولكن الذي يجهله الكثريون �أن �إنتاج امل�سلمني يف العلوم الطبيعية رمبا فاق
�إنتاجهم يف �سائر املعارف الأخرى .فلقد وعى امل�سلمون جيدً ا قول اهلل تعاىل:
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ َ خ َلقَ الإِ ْن َ�سانَ ِمنْ َع َل ٍق  ا ْق َر ْ�أ َو َر ُّب َك الأَ ْك َر ُم
}ا ْق َر�أْ ِب ْ
 ا َّل ِذي َع َّل َم ِبال َق َل ِم َ ع َّل َم ا ِلإ ْن َ�سانَ َما لمَ ْ َي ْع َل ْم{ (العلق .)5 - 1 :وا�ستمعوا
�إىل النبي  وهو يقول" :من �سلك طري ًقا يطلب به عل ًما� ،سلك اهلل به طري ًقا
�إىل اجلنة" ،و�إىل ما �أثر عنه من �أنه كان ِّ
يف�ضل جمل�س العلم على جمل�س
ِّ
الذكر.
فاندفعوا منذ فجرهم وبكل طاقاتهم يبحثون عن املعارف الإن�سانية �أ َّنى
27

وجدوها ،وينهلون منها ويتمثلونها ،حتى ا�ستطاعوا �أن يحفظوا الرتاث
الإن�ساين من ال�ضياع والهوان ،وقد �سارت العناية بالعلم جن ًبا �إىل جنب مع
ت�أ�سي�س الدولة وت�أمني حدودها ،فلم تلههم احلروب واالنت�صارات والفتوحات
املتتالية عن �إر�ساء قواعد النه�ضة العلمية ثابت ًة قوية ،ومتجيد العلماء ورفع
منارة العلم.
فها هو الأمري الأموي خالد بن يزيد بن معاوية  ين�صرف عن الإمارة
وجاهها �إىل العلم ،في�ستقدم عددًا من علماء الإغريق ليرتجموا له كتب الطب
دار�سا متعل ًما .وا�ستمرت العناية بالعلم
واحلكمة والكيمياءّ ،
ويكب عليها ً
والعلماء تنمو ،حتى جاء ع�صر امل�أمون الذي كان يدفع ملن يرتجم الكتاب مثل
و�سمك الورق يف تلك الأيام).
وزنه ذه ًبا( ..الحظ �ضخامة الكتاب ُ
وكان بيت احلكم وق�صر احلاكم مثابة للعلماء وم�أواهم ومقرهم الطبيعي،
وكان بالط احلكام �أ�شبه بندوات علمية ،ينهل منها املبتدئون ،ويتبارى فيها
الأ�ساتذة.
وتقدير احلكام للعلماء و�إحاللهم �أرفع املنازل �أمر م�شهور معروف ،وق�ص�صه
متداولة على كل ل�سان ،نذكر منها ما كان من اخلليفة العبا�سي املعت�ضد مع
ثابت بن �سنان الطبيب حني كانا ي�سريان م ًعا ،و�سها اخلليفة وو�ضع يده على يد
الطبيب ،و�سرعان ما �سحبها معتذ ًرا وهو يقول" :لي�س هكذا يكون ،ف�إن العلماء
َيعلون وال ُيعلون".
ومعرفة ل�ش�أن العلم والعلماء قال قائلهم�" :إذا �أراد اهلل ب�أمة خ ًريا جعل
العلم يف ملوكها ،وامللك يف علمائها" ،وك�أمنا ا�ستجاب اهلل له ،فكان كل ملوك
امل�سلمني وح َّكامهم يحبون العلم ويقدِّ رونه ،فال ي�ستوزرون �إال عاملًا.
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فنحن ن�ستطيع �أن نقول� :إن الدولة الإ�سالمية كانت دولة "علمية" مبعنى
�أنها تعتمد على العلم ،وتبني عليه �أ�سا�س ح�ضارتها ونه�ضتها.
ومن هنا كان هذا االهتمام العجيب بالعلم ،فلم تُعرف �أمة يف التاريخ ُعنيت
بالعلم كما ُعنيت الأمة الإ�سالمية بالعلم يف ع�صورها الزاهية ،حتى كان العلم
واحلركة العلمية جز ًءا من حياتها وكيانها.
وقد �أ�صبحت اللغة العربية بف�ضل هذه اجلهود كاللغة الالتينية بالن�سبة
للأمم الغربية ،بل �أ�صبحت اللغة العلمية العالمَ ية �أو الدولية ،وكان على طالب
العلم �أن يتع َّلموا اللغة العربية حتى يتم َّكنوا من م�سايرة التق ُّدم العلمي ،وكان
كل من �أراد �أن يكتب عل ًما يقر�ؤه النا�س جل�أ �إىل اللغة العربية؛ ذلك لأن اللغة
العربية غدت لغة للعلم وال لغة غريها.

جهود امل�سلمني يف ميدان العلم:
وما �إن َّمت للم�سلمني �إحياء الرتاث الإن�ساين (ما كان منه فار�س ًيا �أو �إغريق ًيا
�أو هند ًيا �أو رومان ًيا) حتى �أخذ علما�ؤهم ومف ِّكروهم بيد الإن�سانية يف طريق
�ساحا ،فلم يكونوا جمرد نقلة لعلم الأقدمني ال�سابقني ،بل �إن
النور خطوات ِف ً
من املحال �أن نت�ص َّور �أن تنقل �أمة العلم من �أمة �أخرى دون �أن تكون قادرة
على هذا النقل ،فاهم ًة ملا تنقل� ،أي �أن تكون قد بلغت من التقدم احل�ضاري ما
ي�ؤهلها ال�ست�ساغة العلم الذي تن ُق ُله.
وال ن�ستطيع �أن ن�ؤ ِّرخ ملا �أداه امل�سلمون للإن�سانية يف هذه ال�صفحات ،ولكن ما
�سنذكره ال يعدو �أن يكون جمرد مالحظات و�أمثلة �سريعة.
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 -1املنهج العلمي:
يزهو الع�صر احلديث ويباهي ب�أنه ع�صر العلم ،عرف �أه ُله �أ�سلوب البحث
ميجدون "فرن�سي�س
العلمي والطريقة العلمية يف التفكري ،وراح الغربيون ِّ
بيكون" على �أنه �صاحبها ومبتكرها ،مع �أن ِمن علماء امل�سلمني َمن �سار عليها،
و�سبق "بيكون" ،ومنهم َمن �أدرك من عنا�صرها ما مل يدركه "بيكون".
ولي�س �أدل على توافر الروح العلمية �أو الذهنية العلمية من �إجماعهم على
تف�ضيل �أر�سطو ،وما ذاك �إال لأن طريقته التجريبية الءمت �أذواقهم ونزعاتهم
العلمية.
ومقدمات كتبهم زاخرة بالإر�شادات واحلكم والتوجيهات التي تت�ض َّمن
منهاجهم يف البحث ،وطريقتهم يف التفكري ،ومق ّدمة ابن خلدون �أ�شهر من
�أن ي�شار �إليها ،ومق ّدمة كتاب احليوان للجاحظ م�شهور ٌة كذلك ،فهو يدعو �إىل
التث ُّبت والإن�صاف ،وجت ُّنب ال�شبهة ،و�إحقاق احلق.
ويروي الأ�صفهاين" :اجتمع متكلمان فقال �أحدهما :هل لك يف املناظرة؟
فقال الآخر :على �شرط �أال تغ�ضب ،وال تعجب ،وال ت�شغب ،وال تقبل على غريي
و�أنا �أكلمك ،وال جتعل الدعوى دلي ًال ،وال جتوز لنف�سك ت�أويل مثلها على مذهبي،
وعلى �أن ت�ؤثر الت�صادق ،وتنقاد للتعارف ،وعلى �أن ك ًال منا يبغي من مناظرته
�أن احلقَّ �ضا َّلته ،والر�شد غايته".
ويقول ال َّن َّظام� :إن َّ
ال�شك والتجربة هما الركنان الأ�سا�سيان للبحث ،ويقول:
ُّ
ال�شاك �أقرب �إليك من اجلاحد ،ومل يكن يقني قط حتى �صار فيه �شك ،ومل
ينتقل �أحد من اعتقاد �إىل غريه حتى يكون بينهما حال من ال�شك ،فال�شك
�ضروري لكل معرفة.
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وعرفوا التجارب العلمية وق َّدروا �أهميتها ،يقول قائلهم� :إن الطغرائي كان
رج ًال عظي ًما على جانب كبري من الذكاء ،ولكنه مل يعمل �إال قلي ًال من التجارب،
وهذا �أمر يجعل كتابته غري دقيقة.
يقول دارير :لقد كان تفوق العرب (امل�سلمني) يف العلوم نا�ش ًئا عن الأ�سلوب
الذي َّ
توخوه يف بحوثهم ،وهو الأ�سلوب العلمي التجريبي ،وا�ستخدامهم هذا
الأ�سلوب هو الذي دفعهم �إىل هذا الرتف الباهر يف الهند�سة وح�ساب املثلثات
والفلك والطب وغريها ..ولقد حددوا �أ�صول التجربة العلمية حني دعوا �إىل
حتديد الغر�ض من التجربة ،والعمل على اتباع الو�سائل اخلا�صة بها ،واالبتعاد
عما هو م�ستحيل يف نظر العقل ،والعناية الدقيقة باختيار الوقت املالئم لها..
ً
متحفظا ،وال يغ َّرت
ون�ص ُحوا َمن يقوم بها ب�أن يكون َ�صبو ًرا مثاب ًرا �صامتًا
َ
بظواهر الأ�شياء.
فالعلماء امل�سلمون هم وا�ضعو �أ�س�س البحث العلمي باملعنى احلديث ،مت َّيزوا
باملالحظة والتجربة واالختبار ،ابتدعوا طر ًقا ،واخرتعوا �أجهزة و�آالت
ال�ستخراج الوزن النوعي لكثري من املعادن وال�سوائل ،والأج�سام التي تذوب
يف املاء ،وقد ابتدع �أحدهم �آلة لقيا�س درجة حرارة ال�سوائل ،وميزا ًنا لوزن
الأج�سام يف املاء والهواء.
 -2يف الكيمياء:
امل�سلمون هم �أهل هذا العلم وخالقوه على يد رائده �أبو الكيمياء "جابر بن
مدرو�سا بعد �أن كانت يف نظر النا�س
حيان" ،فكان �أول من جعل الكيمياء عل ًما
ً
�سح ًرا ُيراد به حتويل املعادن اخل�سي�سة �إىل معادن نفي�سة ،كتحويل الر�صا�ص
�إىل ف�ضة ،والنحا�س �إىل ذهب .وما ابتكره امل�سلمون يف ميدان الكيمياء �أكرب
من �أن يحاط به يف هذه العجالة ،ونذكر من ذلك �أن امل�سلمني كانوا �أول من
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ا�ستح�ضر الأحما�ض ،و�أول من ا�ستخرج ماء الذهب ،و�أول من �أدخل طريقة
ف�صل الذهب عن الف�ضة باحلام�ض ،و�أول من ق َّدم عن االحتاد الكيميائي
نظرية علمية تف�سره بات�صال ذرات العنا�صر بع�ضها ببع�ض ،ومل تُعرف هذه
النظرية يف �شكلها العلمي �إال على يد "جون دالتون" الإجنليزي بعد "جابر"
بنحو �ألف �سنة ،كما ا�ستنبطوا طر ًقا علمية لتح�ضري الفوالذ وتنقية املعادن،
و�صبغ اجللود وال�شعر ،و�إىل نوع من الورق غري قابل لالحرتاق.
وما زالت كثري من املركبات الكيميائية حتمل �أ�سماءها العربية؛ دالل ًة
على مو�ضع والدتها ومكان ن�ش�أتها ..كما و�ضعوا عمليات التقطري والرت�شيح
والت�صعيد ،والتبلور والتذويب ..وقد �أ�شار ابن الأثري �إىل �أن امل�سلمني ا�ستعملوا
مواد �إذا ُطلي بها اخل�شب منعته من االحرتاق ،وا�ستخدموها يف �إقامة مراكز
للرماة �أثناء احلرب ،حتميهم من النار في�صيبون وال ي�صابون.
ولنذكر بفخر �أنه جاء يف مقدمة �أحد كتب الكيمياء املكتوبة بالالتينية ما
ي�أتي:
"�إنكم مع�شر الالتينيني ال تعرفون ما هي الكيمياء ،وال ما تراكيبها
م�شروحا يف هذا الكتاب الذي ننقله عن العربية".
و�أ�صولها ،و�سرتون ذلك
ً
 -3يف الريا�ضيات وال َفلَك:
بحوث امل�سلمني يف هذا امليدان وك�شوفهم لي�ست �أق َّل من امليادين الأخرى
�إن مل ت ُفقها ،فمن ذلك �أن امل�سلمني كانوا �أول من �أو�ضحوا �أ�س�س علم اجلرب
ومعامله ،و�أ�ضافوا �إليه ما جعله عل ًما م�ستق ًال ،و�إليهم يرجع الف�ضل يف تطبيقه
على علم الهند�سة.
وامل�سلمون هم �أول من حلُّوا املعادالت املكعبة ،وتع َّمقوا يف مباحث املخروطات،
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و�أحدثوا ثورة يف ح�ساب املثلثات مل يقدِّ رها حق قدرها �إال َمن جاء بعدهم بنحو
خم�سة قرون ،على حد تعبري "م�سيو �شال" يف كتابه (تاريخ �أ�صول الهند�سة).
وقد �أقاموا املرا�صد الفلكية يف �أنحاء البالد املمت َّدة من �آ�سيا الو�سطى
�إىل املحيط الأطلنطي ،وط َّهروا هذا العلم من خرافات التنجيم ،وو�ضعوا
جداول حت ُّركات النجوم ،وهم �أ َّول من عرف الأ�صول التي تُف�ضي �إىل الر�سم
على �سطح الكرة ،و�أول من �أوجد علم ًيا طول الدرجة من خط ن�صف النهار،
وقالوا با�ستدارة الأر�ض ،ودورانها حول حمورها ،و�سبقوا الغرب �إىل اخرتاع
�آلة (الأ�سطرالب) الدقيقة لقيا�س مواقع الكواكب و�ساعات الليل والنهار ،كما
ح�سبوا طول ال�سنة ال�شم�سية ،وبحثوا ك�سوف ال�شم�س قبل الأوروبيني ،وو�ضعوا
جداول دقيقة يف النجوم الثوابت ،و�ص َّوروها يف م�ص َّورات ،وما زالت الأ�سماء
العربية التي �أطلقت على كثري من النجوم ترت َّدد يف قاعات البحث ومرا�صده
حتى الآن.
وال تعجب حني تعلم �أن الكتب التي �أُ ِّلفت يف زمن الر�شيد َح َوت من املعلومات
الدقيقة ما مل تخرج عنه احلقائق احلا�ضرة ،فقد ع َّينوا مث ًال :انحراف �سمت
ال�شم�س يف ذلك الزمن ،وكان رقم االنحراف  23درجة ،و 33دقيقة ،و52
ثانية ،وهو ما ي�ساوي الرقم احلا�ضر ،كما ن�ش�أ عن ر�صد امل�سلمني لالعتدال
ال�شم�سي تعيينهم مدة ال�سنة بال�ضبط.
ويكفي داللة على جهود امل�سلمني يف الريا�ضيات والفلك ما رواه �أحد الذين
عا�شوا يف القاهرة يف القرن العا�شر امليالدي من �أن مكتبتها ت�شتمل على ُك َرتني
فلك َّيتني ،و�ستَّة �آالف كتاب يف الريا�ضيات وعلم الفلك.
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اإلسالم والطب
ولقد كانت نه�ضة امل�سلمني �إن�سانية يف طابعها و�أهدافها ،ولذا �سرعان
ما َّ
�سخروا معارفهم وعلومهم يف خدمة الإن�سانية ،وجت َّلى ذلك يف نه�ضتهم
الطبية ،وتق ُّدمهم الرائع يف هذا امليدان ،ثم و�ضعهم هذه املعارف مو�ضع
التنفيذ والتطبيق يف �سبيل تخفيف �آالم الب�شر ،ويكفي �أن ن�ستعر�ض هذه
النواحي ال�سريعة للداللة على ذلك:

 - 1ابتكاراتهم واكت�شافاتهم الطبية:
وذكر من ذلك �أنهم �أ َّول َمن اكت�شف الدورة الدموية ،وجاء علماء الغرب
فن�سبوها لأنف�سهم ،ثم هم �أ َّول َمن تك َّلم عن احل�صبة واجلدري ،و�أ َّول من فتَّت
احل�صى داخل املثانة ،و�أ َّول من �س ُّدوا ال�شرايني النازفة ،و�أ َّول من ا�ستعمل
املخدِّ ر يف اجلراحة ،كما اكت�شفوا دودة الأنكل�ستوما ،وكان ا�سمها عندهم:
طب الأطفال على �أنه علم قائم
الدودة امل�ستديرة ،كما كانوا �أ َّول من بحث يف ِّ
35

بذاته ،كما كتبوا عن ا�ستخدام املاء البارد يف ا ُ
حل ِّميات امل�ستم َّرة ،وما زال
الطب احلديث ي�أخذ بهذا للآن.
وقد خرج الأطباء امل�سلمون على طب الإغريق كث ًريا ،فلم ي�أخذوا به دائ ًما،
بل �أثبتوا خط�أه يف �أحيان كثرية مع �أنه كان له منزلة التقدي�س ،وقد زعم الطب
احلديث �أن �أول من عالج بالتخييل هو الطبيب الفرن�سي ال�شهري (�شاركو) يف
القرن التا�سع ع�شر ،فقد عالج فتاة فقدت النطق ،وعرف من �ش�أنها �أنها �شديدة
االعتزاز َ
ب�شعرها ،ف�أوهمها الطبيب �أن م�ساعده حرق �شعرها ،ف�صاحت فج�أة
«�شعري� ..شعري» ،وعاد �إليها النطق ،مع �أن امل�سلمني �سبقوا �إىل هذه الطريقة،
وا�ستخدمها الرازي يف عالج �أمري �أ�صيب بالعجز عن القيام ،وا�ستخدمها كثري
من الأطباء امل�سلمني وبرعوا فيها �أميا براعة.
توه َم معها �أنه يحمل على
من ذلك ما ُروي �أن �أحد املر�ضى �أ�صابته حالة َّ
ر�أ�سه ج َّرة وي�سري بها ،وكان كلما ر�أى �شي ًئا يعرت�ض طريقه ط�أط�أ ر�أ�سه خائ ًفا
من �أن تنك�سر اجل َّرة ،وما زال �أهله يبحثون له عن العالج يف كل مكان دون
جدوى ،حتى جاء طبيب حاذق و�أمر م�ساعدَ ه �أن يحمل ج َّرة وي�سري وراء املري�ض
بع�صا في�سقط
من غري �أن ي�شعر ،ثم يعرت�ض الطبيب طريقه ويطوح فوق ر�أ�سه ً
املُ�ساعد اجل َّرة على الأر�ض فتنك�سر ،وي�صيح املري�ض " ُك ِ�س َرت ج َّرتي" ،ويزول
بعد هذا ما كان يعانيه من املانخوليا.
ومتتلئ كتب الطب عند امل�سلمني وتاريخه ب�أمثال هذه احلاالت الطريفة.

 - 2امل�ست�شفيات:
عرف امل�سلمون امل�ست�شفيات العامة ،وكانت �أول م�ست�شفيات باملعنى الكامل،
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ُع ِرفت على وجه الأر�ض ،بل �إن (جو�ستاف لوبون) يقول�" :إنها كانت �أف�ضل
�صح ًيا من م�شايف �أوروبا احلديثة ،فقد كانت وا�سعة ذات هواء كثري وماء
غزير".
وملا ُعهِ د �إىل الرازي يف اختيار �أف�ضل مكان يف بغداد لإقامة م�ست�شفى عليه،
التج�أ �إىل طريقة ال ينكرها عليه �أ�صحاب نظرية امليكروب احلديثة ،وذلك �أنه
حي يقام عليه
ع َّلق قطعة حلم يف كل حي من �أحياء العا�صمة ،و�أعلن �أن �أ�صلح ٍّ
امل�ست�شفى هو احلي الذي يت� َّأخر فيه ف�ساد قطعة اللحم املعلقة عن الأحياء
الأخرى.
وكانت امل�ست�شفيات مالجئ للمر�ضى و�أماكن للدرا�سة ،وكانت الدرو�س تُلقى
حول �أ�س َّرة املر�ضى �أكرث مما تُلقى يف قاعات املحا�ضرات ،وكان امل�سلمون �أول
من اتَّبع ذلك التقليد.
وقد انت�شرت امل�ست�شفيات وع َّمت �أنحاء الدولة الإ�سالمية ،فكان يف كل مدينة
م�ست�شفى عام على الأقل ،وهو م�ؤ�س�سة حكومية ُي�ش ِّيدها ويقوم بنفقاتها �أحد
اخللفاء� ،أو �أحد كبار الأمراء ،وكان الت�شابه عظي ًما بني هذه امل�ست�شفيات يف
كل �شيء :البناء ،والإدارة ،والأق�سام ،وي�ص ُّح يف �أكرثها و�صف عام واحد..
يق�سم �إىل �أجنحة للرجال والن�ساء ،ثم
وكان كل م�ست�شفى من هذه امل�ست�شفيات َّ
للح ِّميات ،وهذا للجراحة والتجهيز ،وهذا
�إىل �أجنحة تب ًعا لنوع املر�ض ،فهذا ُ
للحوادث العار�ضة ،ولال�ستقبال ،وهكذا.
�شرف عليها �صيديل قانوين ،وبها الأدوية
ومن �أق�سام امل�ست�شفى �صيدلية ُي ِ
والعقاقري والقوارير ،وتز َّين بالتحف -كما نرى يف �صدر �صيدلياتنا احلديثة-
ويج َّهز كل م�ست�شفى مبكتبة ت�ضم املفيد من خمطوطات كبار الأطباء.
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وتن َّوعت امل�ست�شفيات وتع َّددت �أغرا�ضها ،فكان منها م�ست�شفيات خا�صة
باملجذومني ،كانوا ي�سمونها "املجاذم" ،وهذه �أول دور عولج فيها املجذومون
عالجا فن ًيا.
ً
ومنها املار�ستانات ،وهي مالجئ للمعتوهني ومر�ضى العقول� ،أن�شئت �أول
املح�سنون عليها
�أمرها يف العهد الأموي ،وا�ستم َّرت العناية بها تزداد ،ويوقف ِ
الأموال والعقارات ،ومما ي�شهد مبا كان يف هذه املار�ستانات من رعاية لتلك
الطائفة ما جاء ِّ
ب�صك الأوقاف على املار�ستان العتيق بحلب�" :إن كل جمنون
بخادمني ،فينزعان عنه ثيابه كل �صباح ،ويح ِّممانه باملاء البارد،
�ص
َ
ُي َخ ُّ
ف�سحانه يف الهواء الط ْلق ،و ُي�سمعانه املو�سيقى
ثم ُيلب�سانه ثيا ًبا نظيفة ،و ُي ِّ
والأ�صوات اجلميلة".
يف هذا الوقت كان املجانني يف �أوروبا ُيحرمون من دخول امل�ست�شفيات ،وكانوا
يق َّيدون بال�سال�سل يف البيوت اخلا�صة بهم ،وكانوا ميوتون من الإهمال واجلوع
وال ُعري ،وكان عالجهم الوحيد ال�ضرب.
ومن �أنواع امل�ست�شفيات التي عرفها امل�سلمون :امل�ست�شفيات املتن ِّقلة� ،سواء
كان منها للإ�سعاف �أو امل�ست�شفيات احلربية.
وكانت �إدارة امل�ست�شفيات ال تف ِّرق بني �صغري وكبري ،وعظيم وحقري ،وم�سلم
وذمي ،بل كانوا يعاجلون اجلميع دون �أية تفرقة ،وي�ضعون قوائم لالنتظار حني
ِّ
ت�ضيق امل�ست�شفى باملر�ضى ،وتكون حالتهم ت�سمح باالنتظار.
وهذه حادثة طريفة رواها م�ؤلف كتاب (النجوم الزاهرة) تد ُّل على ما بلغته
قي عجيب ،وذلك �أن �أحد الأجانب زار دم�شق ،وملا
امل�ست�شفيات العربية من ُر ٍّ
طاف بها ور�أى معاملها �أعجبه م�ست�شفاها مبا فيه من نظام ورعاية وطعام
ولطائف ،فق�صد املداعبة وا َّدعى املر�ض ودخل امل�ست�شفى.
38

رئي�س الأطباء حاله وغر�ضه ،فو�صف له �أح�سن الأطعمة و� َّألذها
و�أدرك ُ
و�أ�شهاها ،ويف اليوم الثالث و َّقع على تذكرته قائ ًال�" :إن ال�ضيف عندنا هنا ال
يقيم �أكرث من ثالثة �أيام" ،فكان �إعجاب الرجل الزائر بذوق الطبيب وظرفه
�أكرث من �إعجابه برباعته ،وكان �إعجا ُبه برباعته �أكرث من �إعجابه بجمال
امل�ست�شفى وروعته.
ومل تقت�صر الرعاية على الفرتة التي يق�ضيها املري�ض يف امل�ست�شفى ،بل
كان عند خروجه ُي َ
عطى ثو ًبا ونقودًا ،وترتَّب له الأغذية يف منزله �-إذا كان
حمتاجا -حتى يعود �إىل �سابق حاله قبل املر�ض.
ً
ومن املمكن �أن ندرك �أي عظمة و�أي تق ُّدم كان عليه امل�سلمون �إذا قر�أنا
و�صف (ماك�س نورد) لأحد م�ست�شفيات باري�س يف تلك الفرتة ،حيث يقول:
قدمي الواحد
" ُي�ستبقى يف فرا�ش واحد �أربعة مر�ضى �أو خم�سة �أو �ستة ،فرتى َ
يف جانب ر�أ�س الآخر ،والأطفال ال�صغار �إىل جانب ال�شيوخ ال�شيب ..ح ًّقا �إن
هذا ال ُي�ص َّدق ،ولكنه احلقيقة الواقعة ..وهنا امر�أة تئنُّ بني خمالب املخا�ض،
�إىل جانب ر�ضيع يتل َّوى من الت�شنجات ،ورجل يحرتق يف هذيان احل َّمى� ،إىل
جانب م�سلول ي�سعل �سعلته اجلارحة ..وترتاكم احل�شرات يف الدار ك ِّلها،
وتف�سد رائحة الهواء يف قاعات املر�ضى ،حتى ال يجر�ؤ املرء على دخولها �إال
أياما يقا�سمها
بعد �أن ي�ضع على وجهه �إ�سفنجة مبللة خ ًال ،وكانت اجلثث تبقى � ً
املر�ضى الفرا�ش».
وي�ستمر يف و�صفه و�ص ًفا تق�شع ُّر منه الأبدان ،فال داعي لإيراده كله.
وكان هذا يف باري�س ،فلن�سمع و�صف �أحد الرحالة مل�ست�شفى من م�ست�شفيات
القاهرة ،وهو امل�ست�شفى املن�صوري؛ قال الرحالة" :يف هذا امل�ست�شفى يبلغ عدد
املر�ضى املقبولني والناقهني امل�صروفني �أربعة �آالف يوم ًيا.
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وعندما يدا َوى املري�ض ويخرج ،يتناول �صدقة امل�ست�شفى ،وهي ثوب وكمية
من الدراهم تقوم بحاجته ال�ضرورية ..و�أما غذاء املر�ضى فهو حلم دجاج
و�ض�أن ،والأثاث والفرا�ش والثياب تناف�س برتفها ما ُيز ِّين ق�صور اخللفاء
والأمراء ..ويقوم بالأعمال �أطباء مهرة ،ومفتِّ�شون قادرون ،ومديرون َّ
مهذبون،
َ
وخدَ ٌم عاملون يت�ص َّرفون للقيام بكل حاجات املر�ضى ،وبكلمة واحدة :كل
�شخ�ص عرف ما عليه من الواجبات فيقوم بها دون �إهمال.
كما كانت الفرق املو�سيقية ت�صدح يف �أوقات معينة يف ردهات امل�ست�شفى
ترويحا عن املر�ضى ،وت�سلي ًة لآالمهم".
ً
ومما ُيذكر �أن عادة �إن�شاء الأنا�شيد الدينية وترتيلها على امل�آذن قبل الفجر،
ترجع �أ�ص ًال �إىل ناحية طبية ،فقد كان الغر�ض منها �أول الأمر ت�سلية املر�ضى
امل�ؤ َّرقني ،وتخفيف عناء ال�سهر عنهم.
وذلك �أنهم �أدركوا ِع َظم الفائدة من ت�سخري قوى النف�س يف عالج �أمرا�ض
البدن ،وا�شتهر بذلك منهم كثريون ،وكان م�صدر مدح وتقدير لهم ..قال
ال�شاعر يف مدح ميمون بن مو�سى طبيب �صالح الدين الأيوبي:
جالينو�س للج�سم وحده
طب
�أرى َّ
َ
واجل�سم
			
وطب �أبي عمرا َن للعقلِ
ُّ
ِ
بل �إن �أطباء امل�سلمني عرفوا ال�سبيل �إىل العالج بالتحليل النف�سي ،هذا بينما
كان (فرن�سي�سكو�س والهاي) طبيب فرن�سا الأ�شهر يف �سنة 1694م يو�صي يف
وم�س اللثة
عالج الأ�سنان بحمل �سنٍّ من �شخ�ص ميت ،وامل�ضم�ضة بالبولِّ ،
بزيت معجون فيه َع ْظم الكالب امل�سحوق ،و�أكل معقود العناكب!
أي�ضا �أن �صالح الدين َع ِل َم ب�أن يف قلعة �أعدائه ً
وقد حدث � ً
مري�ضا ومري�ض ًة
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ا�ستع�صى عالجهما ،ف�أر�سل �أحد �أطباء جي�شه لإنقاذهما ،ولكنه مل ُيقم
طوي ًال ،وعاد بعد �أيام ليحكي الق�صة الآتية:
خل َّراج يف قدمه ،وامر�أة م�صابة بداء ِّ
وجدت رج ًال �أ�صابه ا ُ
ال�سل ،فعكفت
على عالج اخل َّراج "باللبخ" ،و�أما املر�أة فد َّبرت لها غذاء ،وم َّكنتها من الدواء
ينق�ض على ذلك �إال �أمد ق�صري ،حتى قدم �أحد �أطباء
ال�صالح لها ،ومل ِ
الفرجنة ،فبادر �إىل الرجل فخريه بني برت ال ِّر ْجل وبني بقائها الذي رمبا �أ َّدى
�إىل موته ،فاختار الرجل البرت ،ف�أمر الطبيب ببرتها و�أخط�أت الف�أ�س ال�ضربة
الأوىل فعاودها ب�ضربة ثانية ،مات الرجل على �إثرها� ،أما املر�أة فبعد �أن
فح�صها الفرجني ا َّدعى �أنها ُم�صابة ب�شيطان يف ر�أ�سها ،ف�أمر بحلق �شعرها
وق�صر غذائها على الزيت والثوم ،وملا زادت �سو ًءا �أخذ مو�سى حادة وقطع
َّ
"وحك به"
بها ر�أ�سهاِ ،ق ْطعتني �شبه ال�صليب ،ثم �أمر بامللح ف ُنثرِ على اجلرح
ف ُت ُو ِّف َيت املر�أة على الأثر.
ثم ختم كالمه قائ ًال" :ف�س�ألتهم :هل بقيت لكم حاجة؟ قالوا :ال ..فجئت
وقد تع َّلمت من طبهم ما مل �أكن �أعرفه!".

 -3تعليم الطب:
الطب ،و�أدركوا �أنه لي�س كل
عرف امل�سلمون القدرات
اخلا�صة الالزمة لتعلُّم ِّ
َّ
�إن�سان بقادر على تعلم ذلك الفن ،ومن �أجل هذا عقدوا اختبارات للقبول يف
مدار�س الطب -كما ترى الآن يف �أحداث اجلامعات -وقد ح َّددوا ال�صفات التي
حري�صا
ت�ؤهِّ ل �صاحبها لتعلُّم الطب ب�أنه :ذو طبع خري ونف�س زكية ،و�أن يكون
ً
�شجاعا ،مال ًكا لنف�سه عند الغ�ضب،
على طلب العلوم ،ذك ًيا َذكو ًرا ملا قد تع َّلمه،
ً
َ�شفو ًقا على العليل.
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وقد ذكرنا �أنهم كانوا يتَّخذون من امل�ست�شفيات �أماكن للدرا�سة ،وكانوا
يعتمدون يف درا�سة الطب على النواحي العملية ،وا�ستخدموا احليوانات يف
التجارب الطبية ،بل �إن منهم من جل�أ �إىل ت�شريح اجلثث ،واعتمد عليه يف
درا�ساته.
وقد انت�شرت مدار�س الطب يف �أنحاء الدولة الإ�سالمية ،وا�شتهر منها
مدار�س بغداد ،ودم�شق ،وقرطبة ،و�أ�شبيلية ،وقد بلغ من عظمة هذه املدار�س
و�ضخامتها �أن عدد دار�سي الطب وطلبته يف بع�ضها كان يزيد على �ستة �آالف.

 -4تقاليد املهنة:

�إن من َّ
يطلع على نظام ممار�سة مهنة الطب يعجب �أ�ش َّد العجب لتلك
التقاليد التي و�ضعها امل�سلمون؛ حني يرى �أن ما و�صلت �إليه الآن وزارات
ال�صحة ونقابات الأطباء مل يخرج عما و�ضعه امل�سلمون.
فقد كان على "املحت�سب"((( «�أن ي�أخذ على الطبيب عهد �أبقراط قبل
مزاولته املهنة» ،وكان ُيح ِّلفهم �أال يعطوا �أحدً ا دوا ًء ُم ِ�ض ًّرا ،وال يذكروا للن�ساء
الدواء الذي ُي�س ِقط الأجنة ،وال للرجال الدواء الذي يقطع الن�سل ،وي ُغ ُّ�ضوا
�أب�صارهم عن املحارم عند دخولهم على املر�ضى ،وال ُيف�شوا الأ�سرار ،وال
يهتكوا الأ�ستار...
وكان �أ�ستاذ الطب ي�ستحلف تلميذه الطبيب املبتدئ خماط ًبا �إياه بهذا
الق�سم:
"برئت من قاب�ض �أنف�س احلكماء ،وف َّيا�ض عقول العقالء ،ورافع �أوج
( )1ي�شبه �سلطة النيابة العمومية يف الع�صر احلا�ضر.
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ن�صحا� ،أو
ال�سماء ،مزكي النفو�س الكلية ،وفاطر احلركات العلوية� ،إن خب�أت ً
بذلت �ض ًّرا� ،أو تل َّب�ست مبا يغ ُّم النفو�س َوق ُعه� ،أو قدمت ما يق ُّل عمله �إذا عرفت
ما يعظم نفعه ..وعليك بح�سن اخللق بحيث ت ََ�سع النا�س ،وا�ستفرغ ملن �ألقى
�إليك زمامه ما يف و�سعك ،ف�إن �ض َّيعته ف�أنت �ضائع ،وكل منكما م�ش ٍرت وبائع،
علي وعليك يف املح�سو�س واملعقول ،والناظر �إليك وال�سامع ملا
واهلل ال�شاهد َّ
نقول ،فمن نكث عهده فقد ا�ستهدف لق�ضائه �سبحانه� ،إال �أن يخرج من �أر�ضه
و�سمائه".
كما ذكروا �أن على الطبيب �أن يجتهد غايته يف معرفة املر�ض ،وي�س�أل عن كل
ما هو من �ش�أنه �أن يد َّله على ال�صواب ،ثم يكتب الدواء ونظام الطعام ،وكل ما
يراه من �إر�شادات ،وي�س ِّلم ن�سخة للمري�ض و�أخرى لذويه ،ف�إن ُ�شفي فللطبيب
�أجرته وكرامته ،و�إن مات ق َّدموا الن�سخة التي معهم من ت�شخي�صه لكبري
الأطباء ،ف�إن ر�أى تق�ص ًريا �أو تهاو ًنا من الطبيب املعالج حكم عليه بالدية.
كما كان هناك مفتِّ�شون للت�أكد من �أن الطبيب عنده جميع �آالت الطب كاملة
مما يحتاج �إليه يف تخ�ص�صه.
كما كانت هناك اختبارات ُيجريها ه�ؤالء املفتِّ�شون من �آن لآخر للأطباء
املزاولني للمهنة ولل�صيادلة ،وكان كل منهم يمُ تحن ح�سب تخ�ص�صه والفرع
الذي يزاوله.
وكث ًريا ما كانت تجُ رى تلك االختبارات ب�صفة مفاجئة ،فقد �شاع مرة �أن
ال�صيادلة يتهاونون يف حت�ضري الأدوية ُّ
ويغ�شونها ،فحدثت عملية تفتي�ش عامة
تالعب ،وثبت الباقون ،و�أعلن
و�سريعة ُنفي على �أثرها كل من ث ُبت عليه ِغ ٌّ�ش �أو ُ
در�سا لكل خائن.
ذلك على النا�س ليكون ً
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وقد ح َّدد (علي بن ر�ضوان) �-أحد كبار الأطباء -ال�صفات التي يجب �أن
تتوافر يف الطبيب مبا يلي:
تام ا َ
�صحيح الأع�ضاء ،ح�سن الذكاء ،جيد الرواية،
خللق
َ
�	-1أن يكون َّ
عاق ًال َذكو ًرا ،خيرِّ الطبع.
�	-2أن يكون ح�سن امللب�س ،ط ِّيب الرائحة ،نظيف البدن والثوب.
كتوما لأ�سرار املر�ضى ال يبوح ب�شيء عن �أمرا�ضهم.
�	-3أن يكون ً
�	-4أن تكون رغبته يف �إبراء املر�ضى �أكرث من رغبته فيما يلت َّم�سه من
الأجرة ،ورغبته يف عالج الفقراء �أكرث من رغبته يف عالج الأغنياء.
�	-5أن يكون �سليم القلب ،عفيف النظر� ،صادق اللهجة ،ال يخطر بباله
�شيء من �أمور الن�ساء والأموال التي �شاهدها يف منازل املر�ضى،
ف�ض ًال عن �أن يتع َّر�ض ل�شيء منها.
�	-6أن يكون م�أمو ًنا ثقة على الأرواح ،ال ُ
ي�صف دوا ًء قتَّا ًال ،وال يعلمه ،وال
دواء ُي�سقط اجلنني ،يعالج عد َّوه بنية �صادقة كما يعالج حبيبه.
كما كان من �أخالق الأطباء امل�سلمني ال�سعي �إىل العلم دائ ًما ،وعدم االنقطاع
عن الدر�س مهما بلغت منزلتهم .روي عن ابن املطران �أنه كان يغلب عليه
الزهو بنف�سه والتكبرُّ حتى على امللوك� ،إال �إذا ح�ضر جمل�س العلم ،فكان �إذا
ونحى عنه تابعه وخادمه ،وتق َّدم يحمل كتابه وقلمه يف
اقرتب نزل عن جوادهَّ ،
خ�ضوع ،وال ُيرى عليه ذلك �إال يف هذا الوقت.

 -5منزلة الأطباء:
لقد َح ِظ َي الأطباء باملنزلة العظمى يف ق�صور اخللفاء واحلكماء من غري
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نظر �إىل جن�س �أو دين ،فقد كانوا ُيجلُّون الرجل لعلمه وف�ضله ،ويعرفون له
قدره ومنزلته ،وال ُّ
يغ�ض من ذلك كونه يهود ًيا �أو جمو�س ًيا ،فار�س ًيا �أو يونان ًيا.
ويكفي �أن تعلم �أن (�آل بختي�شوع ال�سريانيني الن�ساطرة) ظفروا مبنزلة يف
بالط اخللفاء العبا�سيني ،جعلت الر�شيد وهو يف املوقف مبكة يدعو ويطيل يف
الدعاء لـ(جربيل بن بختي�شوع) مما جعل بع�ض مرافقيه يعجب من دعائه
لغري امل�سلم ،ولكن الر�شيد يجيبهم مبا ي�ؤكد منزلة هذا الطبيب العالمِ .
بل كان الر�شيد يقول :كل من كانت له حاجة فليخاطب بها جربائيل؛ لأين
�أفعل كل ما �س�ألني فيه ويطلبه مني ،فكان ال ُق ّواد والكرباء يق�صدونه يف كل
�أمورهم.
و�أبلغ يف الداللة على علو تلك املنزلة �أن (ابن القفطي) امل�ؤ ِّرخ� ،أح�صى
املرتَّبات والهدايا واملنح التي ُقدِّ مت لأحد الأطباء يف ُم َّدة خدمته ،التي بلغت
عاما ،فوجدها "ثمانية وثمانني مليو ًنا من الدراهم" ،وهو ما
ثالثة وع�شرين ً
يوازي باال�سرتليني "مليونني ون�صف من اجلنيهات"!

� -6أثر الطب الإ�سالمي يف الغرب:
رغم املحاوالت الدائمة من م�ؤ ِّرخي الغرب و�أ�ساتذته لإنكار ف�ضل الإ�سالم
على احل�ضارة العاملية ،ورغم م�ؤامرات امل�ست�شرقني لت�شويه دَور امل�سلمني
اخلالد نحو الرتاث الإن�ساين ،ورغم تلك اخلرافات التي ير ِّوجها الأ َّفاكون
با�سم العلم� ،أعني بها خرافة العقلية الآرية (الأوروبية) وف�ضلها على العقلية
ال�سامية.
متاما كما يحاول
برغم كل ذلك ،ف�إن احلقيقة كانت �أكرب من �أن تحُ َجب ً
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ال�صبيان �إخفاء نور ال�شم�س ب�إثارة الرتاب والغبار ..ومن هنا وجدنا كث ًريا من
الطب فح�سب،
م�ؤ ِّرخي العلم الأوروبيني يعرتفون ب�أثر امل�سلمني وف�ضلهم ،ال يف ِّ
بل يف كل نواحي املعرفة.
يقول (كلوفادير) من م�ؤرخي فرن�سا و�أدبائها�" :إن هزمية العرب يف بواتيه
قد � َّأخرت املدنية الغربية ثمانية قرون �إىل الوراء ،فلو ظفر امل�سلمون يوم بواتيه
حلملوا مدنيتهم �إىل الغرب ،وملا طالت �أيامه يف اجلهل املطبق"(((.
ويقول (جو�ستاف لوبون)" :كلما تع َّمق املرء يف درا�سة املدنية العربية جت َّلت
له �أمور جديدة ،واتَّ�سعت الآفاق �أمامه ،وث ُبت له �أن جامعات الغرب عا�شت
خم�سمائة �سنة ب ُكتُب العرب خا�صة ،و�أن العرب هم الذين م َّدنوا �أوروبا يف
املادة والعقل واخللق ،ومتى در�س املرء ما عمل العرب وما ك�شفوه يف العلم
يثبت له �أنه ما من �أمة �أنتجت َ
مثل ما �أنتجوا يف هذه املدة الق�صرية التي ُك ِتب
مللكهم ق�ضا�ؤها".
�إىل �أن يقول" :والعرب �أول من ع َّلموا العامل كيف تتفق حرية الفكر مع
ا�ستقامة الدِّ ين"(((.
هذا عن �أثر امل�سلمني احل�ضاري ب�صفة عامة� ،أما يف جمال الطب فقد
زرع امل�سلمون الإميان بالإن�سان والثقة فيه ،ومن ثم �إعطاء اجل�سد حقه من
العناية ليكون قو ًّيا �سلي ًما ،ومن هنا بد�أت املدار�س الطبية الأوروبية تنهل
طب امل�سلمني وتق ُّدمهم ،مثل مدر�سة (�سالرنو) التي ه َّي�أ لها ُقربها من
من ِّ
�صقلية امل�سلمة فر�صة اال�ستفادة من طب امل�سلمني وعلمهم ،مما جعل امل�ؤرخني
يجمعون على �أنها دعامة من دعائم النه�ضة العلمية يف �أوروبا ،بل رائدة
النه�ضة الأوروبية وركنها الأ�سا�سي.
( )1حممد كرد علي :الإ�سالم واحل�ضارة العربية ،جـ� ،1ص.53
( )2جو�ستاف لويون :النف�سية ال�سيا�سية.
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كذلك جامعة (مونبيليه) بفرن�سا ،وجامعة (بادوا – �أو بادوفا) ،فكلها
كانت مراكز التقاء بني طب امل�سلمني والطب الغربي.
ونذكر هنا �شهادة �أحد علماء الغرب يف الع�صر احلديث ،فقد قال مدير
جامعة (فيينا) يف حفل تخريج دفعة عام 1962م ،وكان الأ َّول فيها ُم�سل ًما من
جمهورية م�صر العربية:
"�إننا نحتفل مبجد من �أجماد العلم الذي كان للعرب فيه الف�ضل الأول� ،إن
العرب مل يح�ضروا �إلينا ليت�س َّولوا من العلم ،بل لي�أخذوا قلي ًال مما � َ
أعطونا من
الطب� ،إن هذا الطبيب امل�صري يعيد �إلينا ذكريات ابن
العلوم ،وخا�صة يف ِّ
�سينا"(((.
ولعل من الطريف �أن �أ�شري هنا �إىل �أن ما يقوله عنا الغربيون اليوم َد ْينٌ
ندفعه الآن ،فقد نظرنا �إليهم مثل هذه النظرة من قبل ،حيث كانت اجلولة لنا
والدنيا معنا� ،أعني �أننا كنا نعي ما نحن عليه من تق ُّدم وازدهار ،وما هم عليه
من ت� ُّأخر وانحطاط.
قال القا�ضي (�صاعد الطليطلي) يع ِّلل ت� ُّأخر ال�شماليني (الأوروبيني)�" :إن
�إفراط ُبعد ال�شم�س عن م�سامتة ر�ؤو�سهم ،ب َّرد ه�ؤاءهم وك َّثف ج َّوهم ،ف�صارت
فجة ،فعظمت �أبدانهمَّ ،
وابي�ضت �ألوانهم،
لذلك �أمزجتُهم باردة ،و�أخالطهم َّ
وان�سدلت �شعورهم ،فعدموا بهذا د َّقة الأفهام ،وثقوب اخلواطر ،وغلب عليهم
العي والغباوة"(((.
اجلهل والبالدة ،ون�ش�أ فيهم ُّ
ولكن� :أل�ست معي يف �أن نظرة قا�ضينا (�صاعد الطليطلي) يف تلك القرون
الأوىل �أقرب �إىل روح العلم من نظريتهم الآن ..حيث يع ِّلل ت� ُّأخرهم ب�أثر البيئة
( )1جريدة الأهرام1966 /8 /12 ،م.
( )2طبقات الأمم� ،ص .9 ،8وتاريخ العرب لفيليب حتى� ،ص.283
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التع�صب وال
واملناخ ،وقد جند لهذا �سندً ا من العلم احلديث� ..أما هم فيعميهم ُّ
يجدون �أمامهم من تف�سري �إال الدم والدِّ ين.

� -7أطباء العرب:
لقد تخ َّرج يف مدار�س الطب الإ�سالمية �أجيال� ،أ َّدوا �أعظم اخلدمات و�أج َّلها
للإن�سانية ،ون�ستطيع �أن ندرك �ضخامة هذه الأعداد حني نعلم �أن عدد الأطباء
يف مدينة واحدة من املدن الإ�سالمية (وهي مدينة بغداد) بلغ يف القرن الثالث
الهجري  860طبي ًبا ،عدا �أطباء اخلليفة(((.
وملع من ذلك �أ�سماء ما زالت متلأ �سماء الطب ،وترت َّدد يف قاعاته �أمثال
ابن �سينا ،والرازي ،والفارابي ،وابن زهر ،وعلي بن عي�سى ،وابن ر�ضوان ،ثم
الزهراوي الذي �س ُنفرد له هذا البحث يف ال�صفحات الآتية.

( )1ابن �أبي �أ�صيبعة ،اجلزء الأول� ،ص.222
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اإلسالم يف األندلس
بيئة الزهراوي
عم ال�شمال الإفريقي كله ،و َّمت
يف عام  92هـجرية كان نور الإ�سالم قد َّ
ا�ستقراره فيه ،وبد�أ �شعاع منه يعرب امل�ضيق �إىل �أوروبا ،في�ضيء دنياهم و ُي�شرق
على نفو�سهم ،فتهفو �إليه القلوب ،وترنو �إليه الأب�صار ،وت�أتي الر�سل والوفود
�إىل حكام �إفريقية يعلنون �أنهم مفو�ضون من قومهم لدعوتهم �إىل �أوروبا؛
لإخراجهم من الظلمات �إىل النور.
وكان �أن عرب طارق بن زياد (موىل مو�سى بن ُن�صري) امل�ضيق �إىل �أوروبا يف
رحلة من �أطهر الرحالت التي عرفها التاريخ ..ودخلت الأندل�س عهدً ا جديدً ا
من النور حتت راية "ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل".
ومل ُي�ضع الأندل�سيون وقتًا ،فانطلقت قواهم َّ
املعطلة ب�أق�صى ما ت�ستطيع
مبجرد �أن ف َّكها الإ�سالم من �أغاللها .وتعاقبت الدول واحلكام ،وبقي طابع
الأندل�س كما هو� ،سعي يف �سبيل العلم واحل�ضارة حتى �أ�صبحت تناف�س امل�شرق
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يف كل النواحي ،وتبزُّه يف كثري منها.
و�صارت منارة من �أعلى منارات العلم ،بل �أعالها ..يقول �صاحب (�صناجة
الطرب)�" :إن مدار�س الأندل�سيني كانت على غاية من الإتقان ،فق�صدها
�أهايل �أوروبا يف القرون الو�سطى ،وقر�أوا العلم فيها ،ثم تز َّودوا منها �إىل
بالدهم ،ففي �سنة 360هـ (872م) �أمر (هرمتوث) رئي�س دير ماري غالن
جماعة من رهبانه بدر�س اللغة العربية لتح�صيل معارفها ،وكان الرهبان
البندكتيون يطلبون العلوم العربية ب�شوق ال مزيد عليه ،و�أ�شهر َمن تع َّلم العلم
يف هذه املدار�س هو البابا (�سلبي�سرتو�س الثاين) ،طاف بق�سم كبري من �أوروبا
طال ًبا املعارف حتى د َّبت قدمه يف الأندل�س ،فرتع يف مدار�س �أ�شبيلية وقرطبة،
تن�صب بابا ،ف�شاد للعلم مدر�ستني يف �إيطاليا
و�صرفت رغبته �إىل العلوم حتى َّ
وريفر ،و�أدخل �إىل �أوروبا معارف امل�سلمني.
ومن ثم ثارت احلمية يف �أهل �إيطاليا وفرن�سا وجرمانيا و�إجنلرتا فطلبوا
فج عميق ،وتناولوا املعارف عن �أهلها"(((.
الأندل�س من كل ٍّ
وكانت قرطبة هي املركز لتلك النه�ضة العلمية العمرانية الرائعة ،فقد كانت
م َّدة ثالثة قرون �أكرث مدن العامل القدمي نو ًرا ،وكانت حا�ضرة ملوكها وق�صور
خلفائها؛ لكرثة عنايتهم بالعلم واحلر�ص على ا�ستجالب العلماء �إليها من كل
فج و�صوب� ،أ�شبه مبجامع علمية ،وقاعات خزائن ُكتُبهم ك�أنها دور حكمة فيها
ٍّ
معامل كبرية ُغ َّ�صت بالن�ساخني ،واملج ِّلدين ،واملذهِّ بني ،والن َّقا�شني.
ومن خزائن كتبهم ما كانت جرائد �أ�سمائها ت�ستغرق ع�شرات املجلدات..
وبلغ عدد الكتب يف مكتبة قرطبة العامة نحو �أربعمائة �ألف جملد (.)400.000
(� )1أ�صول املعارف� :صناجة الطرب يف �أخبار العرب� ،ص.443
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وكانت جامعة قرطبة من �أعظم جامعات الأر�ض ،تُقر�أ فيها العلوم الطبيعية
والريا�ضية والفلكية والكيمياوية(((.
وكانت الزهراء (�ضاحيتها العظمى) من عجائب �أبنية الدنيا� ،أن�ش�أها (�أبو
املظفر عبد الرحمن بن حممد بن عبد اهلل) املل َّقب بـ"النا�صر" �-أحد ملوك
بني �أمية بالأندل�س -بالقرب من قرطبة يف �أول �سنة 326هـ ،وهي من �أهول ما
بناه الإن�س و�أجله خط ًرا ،و�أعظمه �ش�أ ًنا.
يق�سم جباية البالد �أثال ًثا :فثلثٌ للجند ،وثلثٌ ُم َّد َخر ،وثلثٌ
وكان النا�صر ِّ
ينفقه على عمارة الزهراء ..وكانت جباية الأندل�س يومئذ خم�سة �آالف �ألف
دينار وزيادة.
وقد �أمر بقطع �شجر اجليل الأ�سود املحيط بها وغر�سه تينا ولو ًزا ،ومل يكن
منظر �أح�سن منها ،وال �سيما يف زمان الأزهار ،وتفتُّح الأ�شجار ،وهي بني اجلبل
وال�سهل(((.
يف هذه البيئة ن�ش�أ الزهراوي� :أبو القا�سم خلف بن عبا�س.

( )1الإ�سالم واحل�ضارة العربية ،ج� ،1ص 247 - 245بت�صرف.
( )2نفح الطيب ،ج� ،2ص 103 ،65بت�صرف.

51

الزهـــراوي
الزهراوي �أحد ُر َّواد الطب واجلراحة ،و ُيكتب ا�سمه يف �أوروبا بطرق خمتلفة،
وعلى هذا فهو ي�سمى (البلكا�س�س� ،أبو الكا�س�س ،ال�سروي� ،أكاراين ،الزهراوي،
زاهر فيو�س ،الكارايف)(((.
ذكرت كتب الرتاجم والأعالم �أن ا�سمه (�أبو القا�سم خلف بن عبا�س
الزهراوي) ،و�أ�ضاف بع�ضها القرطبي(((.

مولده ووفاته
ولي�س غري ًبا �أن ن�ضع مولده ووفاته جن ًبا �إىل جنب؛ لأننا �إذا ُرحنا نبحث
التاريخ الذي ُولد فيه �أبو القا�سم ال جند �أحدً ا عني بت�سجيل مولده بالتحديد،
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن �أعالم هذه الع�صور الذين �أهمل �أمرهم يف بدء حياتهم،
حيث مل يكن �أحد يدري ما �سيكون لهم من جمد يف م�ستقبل حياتهم ،وقد يعينَّ
تاريخ الوفاة بع�ض ال�شيء ،على حتديد الفرتة التي عا�شها الزهراوي.
فنحن �أمام ا�ضطراب عجيب بلغ �أق�صاه يف تاريخ ميالده ووفاته ،ف�صاحب
�أ�صول املعارف (�ص )438يذكر �أنه ُو ِلد يف القرن اخلام�س للهجرة (احلادي
ع�شر امليالدي) ،ويلج�أ �إىل هذا التعميم الب�ستاين((( � ً
أي�ضا فيقولُ :و ِلد يف
( )1الدكتور �صالح العفيفي� :أبو القا�سم الزهراوي.
( )2هدية العارفني ،ج� ،1ص.348
( )3دائرة املعارف ،ج� ،2ص.314
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الزهراء ُقرب قرطبة يف القرن احلادي ع�شر امليالدي� .أما الهراوي فيحدد
حتديدً ا قاط ًعا يقولُ :و ِلد يف 936هـ �أو 1013م ب�إ�سبانيا ،ويقول � ً
أي�ضا :وكان
الزهراوي هو والوزير عي�سى بن �إ�سحاق الطبي َبني النابغني يف العلوم واملعارف،
وكان بينهما دار ندوة ،وكان كالهما الطبيب اخلا�ص للأمري عبد الرحمن
الثالث(((.
ورحنا نبحث عن الأمري عبد الرحمن فوجدنا مدة حكمه كانت بني 300هـ
�إىل 350هـ(((.
ويف نفح الطيب((( �أن الأمري عبد الرحمن النا�صر هو الذي �أن�ش�أ الزهراء
يف �سنة 325هـ.
�أما الدكتور �أ�سعد احلكيم((( في�شري �إىل هذا اال�ضطراب يف تاريخ مولده،
فيقولُ :ولد يف الزهراء ُقرب قرطبة ،وقد اخ ُت ِلف يف تاريخ والدته ،ويغلب �أن
تكون يف �أوائل القرن احلادي ع�شر.
الطب العربي((( يقول� :إن الزهراوي كان طبيب اخلليفة احلكم،
و�صاحب ِّ
(((
وتوفيِّ عام 1013م ،ويف جملة املجمع العلمي للدكتور �أحمد عي�سى �أنه توفيِّ
�سنة 500هـ 1106 -م.
والدكتور زكي علي((( يقول� :إنه ُو ِلد يف  926ميالدية .والدكتور �صالح
( )1ف�ضل العرب على اجلراحة� ،ص.2
( )2تاريخ الأندل�س ال�سيا�سي والعمراين� ،ص.191
( )3جزء � ،2ص 103 ،100 ،65بت�صرف.
( )4جملة املجمع العلمي العربي ،تاريخ الطب العربي.
(� )5أمني �أ�سعد خري اهلل� ،ص.172
( )6جملة املجمع العلمي العربي ،جملد � ،6ص.446
( )7ر�سالة الطب العربي� ،ص .31
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العفيفي يقول� :إنه ُو ِلد  936ميالدية � ً
أي�ضا((( .ويقول �إنه ا�شتهر �سري ًعا ،و�أ�صبح
الطبيب اخلا�ص لعبد الرحمن الثالث.

وفــاتـــه:

وتواريخ وفاته لي�س � َّ
أقل ا�ضطرا ًبا من تاريخ مولده ،على غري املتو َّقع ،ففي
جذوة املقتب�س((( �أنه توفيِّ بعد �سنة 400هـ ،ويف معجم املطبوعات توفيِّ �سنة
404هـ((( .ويف معجم امل�ؤلفني((( توفيِّ �سنة 400هـ1009/م .ويف هدية العارفني
توفيِّ �سنة 427هـ((( .ويف ك�شف الظنون((( توفيِّ �سنة 400هـ .و�أما العفيفي
فيقول :توفيِّ �سنة 500هـ((( .وكذلك الدكتور زكي علي((( يقول :توفيِّ �سنة
500هـ .وممن ذكره بامليالدي دائرة املعارف الإجنليزية(((1122 :م .والعفيفي
نف�س امل�صدر 1106م ،وخري اهلل 1013م(.((1
ونحن هنا �أمام اختالف بينِّ  ،فمنهم من يقول :توفيِّ يف مطلع القرن اخلام�س
الهجري ،ومنهم من يقول :توفيِّ يف مطلع القرن ال�ساد�س 500هـ ،ومنهم من
يقول1122 :م1106 ،م1113 ،م.
(� )1أبو القا�سم الزهراوي� ،ص.2
(� )2ص.195
(� )3ص.833
( )4ج� ،4ص.105
( )5ج� ،1ص.341
( )6ج� ،1ص.348
(� )7أبو القا�سم الزهراوي� ،ص.2
( )8ر�سالة الطب العربي� ،ص.32
( )9عن الزهراوي :ف�ضل العرب على اجلراحة� ،ص.2
( )10الطب العربي� ،ص.172
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و�إذا �أردنا �أن نح ِّقق هذا االختالف ن�ضع �أمام �أنظارنا املالحظات الآتية:
�	-1إن الأمري عبد الرحمن الثالث (النا�صر) تولىَّ احلكم يف الفرتة ما
بني 340 - 300هـ� ،أي 951 - 912م.
�	-2إنه �أن�ش�أ الزهراء �سنة 325هـ.
�	-3إن احلميدي �صاحب جذوة املقتب�س وهو ممن كتب عن الزهراوي
وذكر تاريخ وفاته قائ ًال :توفيِّ بعد الأربعمائة ..نقول� :إن احلميدي
هذا توفيِّ �سنة 488هـ.
�	-4أن ابن حزم من علماء الأندل�س يقول عن الزهراوي :وقد �أدركناه
و�شاهدناه(((.
�إذا و�ضعنا ذلك �أمام �أعيننا ف�إننا نقول مبا يلي:
(�أ) جنزم بخط�أ من قال توفيِّ �سنة 500هـ ،وهما الدكتور زكي علي،
والدكتور �صالح العفيفي .وبالتايل َمن قال :توفيِّ �سنة 1122م ،ومن
قال �سنة 1106م ،وهما دائرة املعارف الإجنليزية والدكتور �صالح
العفيفي� ،إذ ال بد �أن يكون توفيِّ قبل 456هـ ،وهي �سنة وفاة ابن حزم.
(ب) يبقى عن تاريخ وفاته من قال 400هـ ،وما حولها من قال 1013م،
ب�صحته.
وهذا قول م�ؤرخي العرب املتقدِّ مني ،وعبارة ابن حزم تُ�ش ِعر َّ
(ج) و�أما من ناحية امليالد فما �أثبتناه من تاريخ وفاته 400هـ 1013 -م
تقري ًبا يقطع بخط�أ من قالُ :ولد يف �أوائل القرن احلادي ع�شر
امليالدي ،وذلك اخلام�س الهجري.
( )1نفح الطيب ،ج� ،4ص.167

55

(د) ومن ناحية �أخرى ال بد �أن يكون مولده بعد بناء الزهراء يف �أول
325هـ.
(هـ) وعلى هذا مل يبقَ �أمامنا �إال من قال ب�أنه ُولد يف 936م وهي تقابل
325هـ.
ونالحظ �أن املتقدِّ مني من م�ؤرخي العرب مل يذكروا تاريخ ميالده.
(و) و�أما كونه طبي ًبا للأمري عبد الرحمن النا�صر كما يقول الدكتور
الهراوي والعفيفي ،فال ُيعقل �إال على فر�ض �أنه نبغ يف �سنٍّ �أق َّل من
الع�شرين ،ولذا منيل مع خري اهلل((( الذي يقول �إنه كان طبي ًبا للحكم
(توفيِّ احلكم �سنة 366هـ).
ونخرج من هذا ب�أن الزهراوي ُولد �سنة 936م 325 -هـ ،وتويف 1013م -
401هـ ،وهذا بالتقريب.

منزلة الزهراوي
يف هذه الفرتة الزاهرة بالأندل�س الناه�ض ن�ش�أ �أبو القا�سم الزهراوي ،فكان
ثمرة نا�ضجة لهذا الغر�س الطيب الذي و�ضعه الإ�سالم ورعاه �أمت رعاية.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن الزهراوي مل ْ
ينل حظه من الدرا�سة والتقدير يف
البالد العربية والإ�سالمية ،ال يف القدمي وال يف احلديث.
فكل ما ُذ ِكر عنه يف كتب الأعالم والرتاجم والتاريخ نت ٌَف قليلة ال تغني
وال تكفي لإلقاء ال�ضوء على هذا ال َع َلم وتلك القمة ال�شاخمة من قمم العلم
( )1الطب العربي� ،ص.172
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الرائعة ،وكان الأجانب �أ�سبق �إىل هذه الدرا�سات يف حركة اال�ست�شراق ،ومنهم
من َخ ُل�صت نيته ،ومنهم من تع َّمد الت�شويه والتزييف.

�آثار الزهراوي
واال�ضطراب الذي عانيناه يف تاريخ ميالده ووفاتهُ ،نعانيه � ً
أي�ضا يف ذكر
�آثاره وم�ؤلفاته ،فلم جند �إح�صاء �أو �شبه �إح�صاء لكتبه ،فمنهم من يقول :له
ت�صانيف كثرية منها:
 -1الت�صريف ملن عجز عن الت�أليف.
 -2كتاب يف �أمرا�ض الن�ساء.
 -3كتب يف ا�ستح�ضار الأدوية.
 -4كتاب يف الكيل واملوازين(((.
ومنهم من يقول� :أ�شهر كتبه الت�صريف ملن عجز عن الت�أليف ،ومنهم من
يقول� :أ َّلف الت�صريف ،وال ي�شري �إىل غريه.
ومن كل هذا نخرج ب�أن الب�ستاين والأعالم و�صناجة الطرب ذكروا كتاب
املكاييل واملوازين مع �أنه عند الآخرين جزء من الت�صريف.
فما يع ُّده بع�ضهم كتا ًبا يراه الآخرون جز ًءا من كتاب.
ونحن من جانبنا نكاد جنزم ب�أن له �أكرث من م�ؤ َّلف غري الت�صريف ،يف �أكرث
من فرع من فروع املعارف الإن�سانية ،فقد كان "فيل�سو ًفا كب ًريا ،وعاملًا ريا�ض ًيا،
وعاملًا فلك ًّيا ،وطبي ًبا وكيميائ ًّيا"(((.
( )1الب�ستاين و�صناجة الطرب والأعالم.
( )2خري اهلل :الطب العربي� ،ص.172
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وا ُ
حلميدي وهو �أقرب امل�ؤلفني �إىل ع�صره ،بل يكاد يكون معا�ص ًرا له يقول:
(((
"وع ْلمه الذي مل ُي�سبق فيه هو علم الطب" � ،أي �أنه كان ُيعرف يف �أكرث من
ِ
فنٍّ .
أندل�س امل�سلمة ال�سمحة
ولع َّل �آثاره ذهبت مع ما ذهب حني اجتاحت ال َ
ُ
املتع�صبة ،وق�ضت على �آثارهم العلمية واحل�ضارية،
جحافل �أوروبا املترببرة
ِّ
و�أخلد كتبه ذك ًرا (الت�صريف).

( )2جذوة املقتب�س� ،ص.195
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كتاب التصريف وأين يوجد
يقع هذا الكتاب يف  30جز ًءا ،وقد انتقل من الأندل�س �إىل جهات كثرية،
وتداولته الأيدي بالطباعة والرتجمة ،والن�سخ والتق�سيم ،بجانب اال�ستفادة
والدرا�سة ،ولذا نرى االختالف يبلغ مداه بني َمن يذكر هذا الكتاب و�أجزاءه.
فالهراوي يقول�" :إن اجلزء احلادي ع�شر هو اخلا�ص باجلراحة"(((.
ويقول غريه� :إنه الأخري ،ويقول �آخر� :إنه الثاين ع�شر ،ويقول �آخر� :إنه الثامن
والع�شرون.
والذي نخرج به من كل ما قر�أنا �أن الإجماع منعقد على �أن الكتاب يقع يف
ثالثني جز ًءا ،و�أن �أهم جزء فيه هو اجلزء اخلا�ص باجلراحة.

ترجمات الكتاب:

ولقد �أ�صبحت ُن�سخ هذا الكتاب من الندرة بحيث �إن باح ًثا مثل الدكتور
ح�سني الهراوي يقول:
( )1ف�ضل العرب على اجلراحة� ،ص.6
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"ولقد �أخذنا نبحث عن ا�سم �أبي القا�سم بني امل�ؤ ِّلفني ،ونت�ساءل عن كتبه،
فلم جندها فيما تتداوله الأيدي ،ثم بحثنا يف دار الكتب ال�سلطانية ،واملكتبات
اخل�صو�صية ،فلم نعرث على �شيء منها.
وفيما كنا نق ِّلب يف �آثار جدِّ نا املرحوم الدكتور عبد الرحمن الهراوي ،وقع
يف يدنا كتاب بعيد العهد ،بعيد الطبع ،مو�سوم بعنوان (الت�صريف) مل�ؤلفه �أبي
القا�سم خلف بن عبا�س الزهراوي ،وهو اجلزء احلادي ع�شر من ثالثني جز ًءا
من الكتاب كله"(((.
وقد تُرجم هذا الكتاب �إىل الالتينية مبك ًرا ،غري �أنه مل ُيعرف بال�ضبط
املرتجم الذي نقل الكتاب(((.
تاريخ ال�سنة وال ا�سم ِ
�إال �أن امل�ؤكد �أن (امل�سيو جرياردي جريميون) ترجم يف القرن العا�شر اجلز َء
الأخري املتعلق باجلراحة(((( .الحظ �أن الهراوي يقول �إن اجلزء احلادي ع�شر
هو اخلا�ص باجلراحة).
�أما الدكتور �أ�سعد احلكيم فيقول� :إن الكتاب الثالثني هو �أجمل ما كتب،
وخرية ما ابتدع يف اجلراحة �إىل ذلك العهد ،نقله (جرياردي كرميونا) �إىل
الالتينية يف القرن الثاين ع�شر ،يف مدينة طليطلة ،ومنه ن�سخة يف املكتبة
الأهلية يف باري�س رقم (.((()7127
ويف مكتبة باري�س ( )14390ر�أينا اجلزء الثالث ،وترجمة اجلزء الأول
والثاين ،حتت عنوان بالالتيني هو( :ليتي نيوربكانك تنن بركبتيكا) �أي:
( )1نف�س امل�صدر ال�سابق.
( )2املرجع ال�سابق.
( )3الهراوي � ً
أي�ضا.
( )4جملة املجمع العلمي العربي ،جملد � ،6ص.446
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«النظريات املجردة ال العمليات» للزهراوي.
واجلزء  28حتت عنوان (ليرب�سرفيتور�س) وقد ُطبعت هذه الأجزاء،
وتُرجم اجلزء اخلا�ص بالعقاقري والأقربازين  = Therapeuticالعالج
(تريابوتيك) ،وقد ظهر الت�صريف ب�أكمله حتت ا�سم الزهراوية ،وموجود
برقم ( )7016من الق�سم الالتيني.
ومما يد ُّل على �أن جمموعة الكتاب كانت كاملة يف القرن الرابع ع�شر �أن
أ�سا�سا ملا كتبه هو.
(كلودي�س) الذي ُيع ُّد عظي ًما يف اجلراحة �أخذ عنه ما ُيع ُّد � ً
ويف القرن اخلام�س ع�شر ر�أينا مقت َب�سات من الزهراوي عند طبيب طلياين
(ف�ساري) �أو (فيودي جراديلي�س) ،وكان يف �أكرث موا�ضعه ي�ست�شهد بكتاب
الزهراوي اخلا�ص بالأطعمة �أو الأغذية.
ويف القرن اخلام�س ع�شر � ً
أي�ضا ن�شر الطبيب الطلياين (�سند�س دي �أردوز
خا�صا بال�سموم يف كل �صفحة منه ا�سم �أبي القا�سم،
بري�س ده بيزارو) كتا ًبا ً
ويد ُّلنا ذلك على �أن امل�ؤ ِّلف كان ميلك ترجمة (الت�صريف) كاملة.
ومما يزيد الت�أكيد ب�أن (�سند�س) هذا كان ميلك الت�صريف كام ًال �أن كث ًريا
من �أقواله م�أخوذ من الأجزاء (،24 ،23 ،18 ،17 ،15 ،13 ،9 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2
.)30 ،27 ،25
�أما اجلزء الثاين ففي العمليات (براتيك) ،و�أما  15 ،3ففي الأدوية
املر َّكبة ،وهذا هو ال�سبب الذي �أطلق من �أجله على الكتاب ا�سم (Grand
 Indotrearجراند �إنتيدوتري) لأن معظمه يف مر َّكبات الأدوية.
ويف �سنة 1609م طبعت مكتبة �شنك (اليبال�شنك) هذا الكتاب.
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وقد ظهرت ترجمتان لكل الت�صريف يف القرن ال�سابع ع�شر ،ولكن ال نعلم �إن
كانتا تا َّمتَني �أ ْو ال.
ويف �سنة 1917م مل يكن لدى مكتبة باري�س �سوى الن�صف يف الق�سم العربي.
واملكتبة البلينية هي �أ�سعدها ً
حظا؛ لأنها حتتوي على الكتاب كام ًال ،حتت
رقم ( ،)515( ،)414وهاك بيان حمتويات الأجزاء:
اجلزء  26يحتوي على نظام الطعام يف حاالت ال�صحة واملر�ض ،وعند �أحمد
بن البيطار (فيودي جراديلي�س).
واجلزء  27يحتوي على الأدوية الب�سيطة والأغذية مرتَّبة على حروف
املعجم�( ..شن �سوب) ترجم هذا اجلزء بالعربية يف مار�سيليا يف القرن الثالث
ع�شر.
واجلزء  29يحتوي على حتويل املوازين وعالقاتها باملقيا�س.
وهذه الأجزاء املتقدِّ مة خطية.

�أما املطبوع ف�إليك بيانه:
جزء النظريات والعمليات ،وهو الأول والثاين� ،أما الأول فيحتوي على
النظريات �أو عموميات يف الطب ،وفيه  16ف�ص ًال ،واجلزء الثاين يحتوي على
العمليات يف الأمرا�ض من الر�أ�س �إىل القدم� ،إال الف�صول الأخرية فيحتوي
ف�صل  26تدبري الأطفال ،وف�صل  27تدبري امل�س ِّنني ،وف�صل  28يف الروماتيزم،
وف�صل  29يف الدمامل واخلراريج ،وف�صل  30يف ال�سموم ،وف�صل  31يف
(اجللدية) ،وف�صل  32يف ا ُ
حل ِّميات ،وجزء  28حت�ضري
الأمرا�ض الظاهرة ِ
الأدوية الب�سيطة ،ترجمه �إىل الالتينية� :أبراهام اليهودي.
62

وقد رد �أحد امل�سلمني �أو اليهود الن�سخة العربية �إىل اللغة العامية ،و�أحد
الأدباء ح َّوله �إىل الالتينية ،وا�سم هذا اجلزء بالالتينية�( :سرفيتوري�س)،
وهذا العنوان لي�س لهذا اجلزء يف احلقيقة ،بل هو للأجزاء ال�سالفة اخلا�صة
بالأدوية املر َّكبة ،وهو ما �س َّماه �أهل القرون الو�سطى( :جراند �إنتيدوتري)،
وكتاب (�سرفيتوري�س) ُطبع مرا ًرا ،وهذا هو عنوان الطبعة املحفوظة بباري�س
بنمرة.)1471( :
ويف باري�س ن�سخة خطية برقم (� )10236أظهرت لنا �شكل القوالب التي فيها
ُنقو�ش تظهر على وجوه �أقرا�ص الأدوية التي اخرتعها الزهراوي ..وفيها ن�سخة
�أخرى عربية عربية حتت منرة.)1213( :
ويقول (لكالرك) :ونظنُّ �أن هناك ن�سخة عربية يف متحف �إجنلرتا ،فقد
وجدنا به حتت منرة ( )98عنوان كتاب من�سوب �إىل الزهراوي ،وهو خا�ص
بتح�ضري العقاقري ،وابتد�أ فيه على طريقة (�سرفيتوري�س) حيث قال :اعلم �أن
الن�ص بعينه
الأدوية ثالثة �أنواع :معدنية �أو نباتية �أو حيوانية ..ولقد قر�أنا هذا َّ
يف ن�سخة باري�س العربية العربية(((.
والدكتور �أحمد عي�سى يقول :له ت�صانيف م�شهورة �أف�ضلها كتاب (الت�صريف
ملن عجز عن الت�أليف) ،وهو م�ؤ َّلف من ثالثني كتا ًبا� ،أول كتاب منها يف
العموميات الطبية ،ثم ي�أتي در�س الأمرا�ض على اختالفها بالرتتيب .وميتاز
الكتاب احلادي والع�شرون بف�صل خطري بحث فيه �أبو القا�سم يف تفتيت
احل�صاة داخل املثانة ،وكيفية ُ�ص ْنع هذه العملية ذات ال�ش�أن( ..الحظ �أن غريه
يقول� :إن احلادي ع�شر هو اخلا�ص باجلراحة).
( )1الدكتور ح�سن الهراوي :ف�ضل العرب على اجلراحة.
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ثم ي�شري �إىل ترجمة (جرياردي) للجزء اخلا�ص باجلراحة ،ويذكر �أنه
وكتاب
الثالثون ،وي�صفه ب�أنه :كان دليل ج َّراحي �أوروبا يف ع�صر النه�ضة،
َ
التدري�س يف اجلامعات املختلفة حتى مطلع القرن ال�سابع ع�شر ،و�أهم ق�سم
فيه هو الق�سم الأخري؛ لأنه يحوي جميع املعلومات اجلراحية يف زمانه بطريقة
وا�ضحة(((.
والدكتور زكي علي ي�صف اجلزء اخلا�ص باجلراحة قائ ًال :هو �أول كتاب
َّ
بال�ص َور والأ�شكال يف اجلراحة ،تُرجم �إىل الالتينية على يدَ ْي
مو�ضح ُّ
مق�سم �إىل ثالثة �أق�سام (يختلف التق�سيم هنا
(جرياردي كرميونا) ،وهم َّ
عن تق�سيم الذين ذكرناهم من قبل) �أولها و�أطولها :يبحث يف ال َك ِّي الذي
والق�سم الثاين :يبحث يف اجلراحة العامة
�شاع ا�ستعما ُله يف الطب العربي،
ُ
ور�سوم الآالت
وعملياتها ،وو�صف �أ�سلحتها ،والق�سم الثالث :يف اخللع والك�سور،
ُ
يف هذا الكتاب تبلغ مائتني ،وكان الزهراوي يذكر بجوار كل مو�ضع ما د َّلت
عليه جتاربه(((.
ويذكر الدكتور العفيفي الكتاب قائ ًال :و�أك ُرب م�ؤ َّلفاته كانت دائرة معارف
طبية مك َّونة من  30جملدً ا ،وكانت ت�س َّمى الت�صريف ،وقد تُرجم �إىل الالتينية
والإيطالية م� َّؤخ ًرا ،وقد �أ�صبح هو املرجع الأ�سا�سي يف �أوروبا يف القرن احلادي
ع�شر �إىل اخلام�س ع�شر.
ودائرة املعارف الطبية هذه ت�شمل �إىل مدى كبري كل فروع الطب ،واملج َّلد
الأول هو مقدِّ مة �س ّماه امل�ؤ ِّلف :النظريات ،ونظر ٌة عامة �إىل الطب.
( )1الدكتور �أحمد عي�سى :جملة املجمع العلمي العربي� ،آالت الطب عند العرب.
( )2الدكتور زكي علي :ر�سالة الطب العربي� ،ص.32 ،31
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وينتقل الدكتور العفيفي �إىل املجلد احلادي ع�شر فيقول� :إنه عن اجلراحة،
موا ِف ًقا للهراوي ،ثم يذكر �أن املجلد ال�ساد�س ع�شر :عن التغذية ،واملجلد
ال�ساد�س والع�شرون :عن الأغذية يف ال�صحة واملر�ض ،واملجلد الثامن
والع�شرون :عن علم ال�صيدلة واملواد الطبية ،واملجلد التا�سع والع�شرون :عن
الأوزان واملعايري.
موحدة للمجلد
تو�صلت دا ُر الكتب امل�صرية �إىل طبعة عربية التينية َّ
وقد َّ
احلادي ع�شر (اخلا�ص باجلراحة) حتت رقم )935( :طب .وقد َّ
اطلع عليه
الدكتور العفيفي ،وذكر حمتوياته وهي ال تخرج عن الذي ذكره الدكتور زكي
علي(((.
وقبل �أن َ
نرتك احلديث عن الت�صريف ،ندع �أحد معا�صري الزهراوي ُيبدي
ر�أيه فيه ،فقد قال ابن حزم عالمِ الأندل�س امل�شهور يف جمال �إثبات الف�ضل
لأهل الأندل�س وتعداد م�ؤلفاتهم و�آثارهم" :وكتاب الت�صريف لأبي القا�سم
خلف بن عبا�س الزهراوي ،وقد �أدركناه و�شاهدناه ،ولئن قلنا� :إنه مل ي�ؤ َّلف يف
الطب �أجمع منه ،وال �أح�سن للقول والعمل يف الطبائع ل َن ْ�ص ُد َقنَّ "(((.

(� )1أبو القا�سم الزهراوي.
( )2نفح الطيب ،ج� ،4ص 167بتحقيق حميي الدين.
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جهود الزهراوي يف الطب
يعجب املر ُء حني يريد حتديد مكان الزهراوي يف تاريخ الطب ،فكيف لفرد
واحد �أن ي�شغل هذه املكانة وميلأها بكل عمق وطول وعر�ض؟ ثم هو مع ذلك
يكاد يكون مغمو ًرا غري معروف لأحد من �أبناء هذا الع�صر ،فلم ينل َّ
حظه من
الدرا�سة والتعريف والتقدير للآن.
ومما ي�ؤمل �أن الغرب ِّيني كانوا �أكرث تقدي ًرا له ،ومعرفة بف�ضله ،ف�أ�شادوا به
يف كتبهم ،و� َ
أعطوه بع�ض ما ي�ستحق ،وكادوا �أن يحلُّوه املنزلة التي تليق به(((.
فلم يكن وحيد ع�صره وفريد دهره ،على حد تعبري م�ؤ ِّلفي ذلك الزمان
وم�ؤ ِّرخيه ،و�إمنا كان �ساب ًقا لهذا الع�صر وذلك الأوان.
فحني يتح َّدث يف كتابه عن جراحة العظام والتجبري واخللع والك�سور ،يقرر
العوام واجلهلة بالطب ،وي�شري
"�أن هذا الفرع من اجلراحة قد �صار يف �أيدي
ِّ
�إىل وجوب ق�صر مزاولته على الأطباء"((( �ألي�س هذا هو ما ن�شكو منه الآن؟
( )1قال الدكتور الهراوي :مل نعرث على �شيء تقري ًبا يف الكتب العربية عن الزهراوي وكتابه ،ووجدنا
نت ًفا قليلة من الكتب الإجنليزية والفرن�سية خالل كتاب (م�سيو لكالرك)« :تاريخ الطب عند العرب».
( )2الدكتور زكي علي� ،ص.32
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�ألي�ست هذه هي �صيحات �أطبائنا بعد �أكرث من �ألف عام؟
الزهراوي �أول من و�صف اال�ستعداد اخلا�ص يف بع�ض الأج�سام للنزيف
( Haemophiliaهيموفيليا) فقد �شاهد عدة حوادث نزيف يف عائلة
واحدة(((.
وقد ظلت اجلراحات والت�شريح على حال من الإهمال عند الغربيني،
وكان يحتقرها العرب ،كما كانوا يحتقرون كل �صنعة يدوية((( حتى جاء �أبو
القا�سم الزهراويَّ ،
فحطم بحديد جر�أته تلك القيود ،وبدد ب�ساطع ُح َّجته
تلك الأوهام ،ونه�ض باجلراحة من �سافل حمطها� ،إىل �أ�سمى ما يليق بها من
الكرامة والرقي ،فخالف بعزميته امل�ألوف ،وخرج على املعتاد املعروف ،وحثَّ
على در�س الت�شريح ،وطالب بت�شريح املوتى ،وقال� :إن جهل الت�شريح ج َّر �إىل
نتائج وخيمةَ ،ومن يطالع كتابه ال يتمالك عن االعتقاد ب�أنه قد �ش َّرح اجلثث
هو نف�سه؛ لأن و�صفه الدقيق لإجراء العمليات املختلفة ال ميكن �أن يكون نتيجة
نظريات فقط(((.
فقد كان املثل الأعلى للجراحة عند العرب يف القرون الو�سطى ،وكان بيتُه
دار ندوة يح�ضرها ذوو املكانة من االخت�صا�صيني ،وكان بيتُه مفتح الأبواب
لل�سائلني ،وطالب العلم وطالبي التداوي بالليل والنهار(((.
( )1خري اهلل :الطب العربي� ،ص.172
( )2وقد الحظ ذلك الزهراوي فقال يف اجلزء احلادي ع�شر �إن ال�سبب الذي ال يوجد من �أجله �صانع
ماهر يف العمل اليدوي �أنه ينبغي ل�صاحبه �أن يرتا�ض قبل ذلك يف علم الت�شريح� ...إلخ ،ولذلك قال
�أبقراط� :إن الأطباء باال�سم كثريون ،واحلقيق ُّيون قليل جدًّا ،من كالم (الهراوي).
( )3خري اهلل :الطب العربي.
( )4ف�ضل العرب على اجلراحة ،للهراوي.
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الزهراوي واجلراحة
هو �أول من ا�ستحدث ر�سوم الأع�ضاء والهيكل العظمي يف كتبه((( ،وهو �أول
من ر�سم الآالت ،وبينَّ طريقة ا�ستعمالها يف امل�ؤلفات الطبية ،وقد �أورد منه
يف كتابه حوايل مائتي �شكل((( ،وهو �أول من و�صف طريقة �إخراج الأج�سام
الأجنبية من داخل امل ِّريء بوا�سطة �إ�سفنجة مت�صلة بخارج الفم بخيط متني(((.
وهو �أول من �أ�صلح طرز عمليات البرت ،وكان َمن قبله يبرتون الق�سم َّ
املعتل
فقط� ،أما هو فقد �أو�صى بالقطع يف الأن�سجة ال�ساملة عن ُبعد من الأن�سجة
املري�ضة ،كما هي الطريقة املتبعة اليوم.
كما بحث � ً
أي�ضا يف االلتهابات املتق ِّيحة ،ف�أو�صى بخزع اخلراجات القريبة
من املفا�صل يف بادئ ظهورها.
كما �أو�صى با�ستئ�صال جميع الأجزاء املري�ضة يف االلتهابات العظمية ،وذلك
(� )1أحمد بن عي�سى والهراوي.
( )2العفيفي وزكي علي.
(� )3أحمد عي�سى ،جملة املجمع العلمي العربي ،اجلزء ال�ساد�س.
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خري ما تو�صي به اجلراحة احلديثة(((.
و ُيذكر له بالفخر �أنه �أو�صى ب�أال يندفع الطبيب يف العمليات اجلراحية
ال�صعبة دفعة واحدة.
كما كان الزهراوي �أول من ا�ستعمل ربط ال�شريان لإيقاف النزيف قبل
(�أمربوز باريه) الفرن�سي ،ومع ذلك تن�سب �إليه ظل ًما.
وهو �أول من ا�ستعمل (ال�سنارة) يف ا�ستخراج((( البوليبو�س .polyps
وقد كان دائ ًما ين ِّبه ُق َّراءه يف كل مو�ضوع �إىل اختيار العمليات ،ووجوب اتخاذ
االحتياطات الالزمة.
كما كان �أول من و�صف العمليات اجلراحية يف كتابه ،وطريقة �إجرائها،
واالحتياطات الالزمة لها ،ويف كل فقرة كان ي�ضيف الطرق التي ُيجري بها
عملياته ،ومالحظاته ،ومعلوماته ال�سابقة ،ويكتب التقارير عن احلاالت التي
ي�سجل فيها انت�صا ًرا جديدًا ،ي�شهد بذلك الف�صل الذي عقده عن ا�ستخراج
ِّ
(((
ال�سهام .
وهو �أول من و�صف عملية احل�صاة عند الن�ساء عن طريق املهبل ،وكانت
تعملها رئي�سة املمر�ضات حتت �إ�شراف �أحد الأطباء(((.

(�)1أ�سعد احلكيم :جملة املجمع العربي ،اجلزء اخلام�س.
( )2الدكتور زكي علي :ر�سالة الطب العربي� ،ص.33
( )3العفيفي والهراوي.
( )4الهراوي «ف�ضل العرب على اجلراحة».
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ما انفرد به الزهراوي من العمليات اجلراحية
جراحة ال�شرايني:

كان ي�ستعمل هذه العملية يف قطع ال�شريان الذي يف الأ�صداغ ملداواة ال�صداع،
و�سننقل و�صف �أبي القا�سم لها؛ لأنه �أول من ربط ال�شريان كما تق َّدم.
"ا�سلخ اجللد برفق حتى ت�صل �إىل ال�شريان ،ثم تلقي فيه �سنارة وجتذبه �إىل
فوق حتى تخ ِّل�صه من ال�صفافات التي حتته من كل جانب ،ف�إن كان ال�شريان
رقي ًقا فتلويه بطرف ال�سنارة ،ثم تقطع منه جز ًءا بقدر ما يتباعد طرفاه ،وال
يحدث نزي ًفا ،ف�إنه �إذا برت وانقطع مل ينزف الدم ..ثم ا�ستفرغ من الدم من 3
�إىل � 6أواق ،و�إن كان ال�شريان عظي ًما فينبغي �أن تربطه يف مكانني بخيط مثنى
قوي ،ولي ُكن اخليط من �إبري�سم �أو من �أوتار العود؛ لئال ي�سرع �إليها العفن قبل
التئام اجلرح ،فيحدث النزف ،ثم اقطع ما بني الرباطني ،و�إن �شئت فاك ِوه ،ثم
ُ
اح�ش املو�ضع بالقطن البايل ،و�ضع الرفايد املحكمة".
و�أول من ا�ستعمل هذه الطريقة هو �أبو القا�سم ،وهي ال تزال م�ستعملة �إىل
ال�ساعة.
والزهراوي �أول من �أدخل الإبري�سم �أو احلرير يف ربط ال�شريان ،وهو �أول من
�أدخل �أوتار العود فيها ،وهي م�صنوعة من جدار �أمعاء الغنم ،وهو ما ُيتَّخذ منه
اخليوط اجلراحية يف الوقت احلا�ضر.
عملية ا�ستخراج احل�صى:

هذه العملية هي التي ابتدعها �أبو القا�سم ،ننقلها من الكتاب املوجود
ب�أيدينا((( �ص ،282وطريقته فيها�" :أن يجل�س املري�ض وي�ضغط م�ساعد
( )1الهراوي «ف�ضل العرب على اجلراحة».
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اجلراح على مثانة املري�ض ،وهو بني يدي اجلراح نف�سه؛ ليح�ضر احل�صوة عند
عنق املثانة ،وي�ضع اجلراح �أ�صبعه يف مقعدة املري�ض ،وي�ضغط احل�صى � ً
أي�ضا،
ثم ي�ش ُّق فيما بني املقعدة واخل�صيتني ،ال يف الو�سط ،ولكن �إىل جانب الإلية
الأي�سر ،ويكون ال�ش ُّق على نف�س احل�صاة ،وي�ضغط على احل�صوة بالإ�صبع �إىل
اخلارج.
ويكون ال�ش ُّق مورو ًبا �أو ً
عري�ضا من اخلارج ،و�ضي ًقا من جهة املثانة ،وتخرج
احل�صوة بال�ضغط".
ثم ق�سم احل�صى على ح�سب �شكلها ال تركيبها ،فو�صف ذوات الزوايا،
وذوات احلروف ،واملل�ساء.
ثم قال" :ف�إذا كانت احل�صاة كبرية جدًّا فتحايل على ك�سرها بالكالليب،
حتى تخرج قط ًعا".
وتُعرف عملية �أبي القا�سم اليوم با�سم "خرق كوك�س" ،وت�ستعمل يف موا�ضع
�أخرى غري احل�صوة ،بقليل من الت�صرف.
كذلك عملية ال�شق يف �إخراج ما ي�سقط يف الأذن مما ال يزال ا�ستعماله
�إىل اليوم ،وباملثل طريقة غ�سيل الأذن باملحقن ،وهذا املحقن كان ي�صنع من
النحا�س �أو الف�ضة.
جراحة العيون (عالج ال�شعرة):

الكي بالنار.
الكي بالدواء املحرق.
القطع واخلياطة.
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بق�صب الغاب ،وتلك م�ستعملة �إىل اليوم.
�أما القطع واخلياطة فذلك �أن تقطع من فوق ظاهر اجل�سم �شكل ورقة الآ�س،
ومن باطنه ِ�ش ًّقا واحدً ا ،ثم تخيط التي يف الظاهر.
والفرق بني العمليتني القدمية واحلديثة ينح�صر يف عمق ال�شقِّ  ،ويف �أن
يقطع �شبه ورقة الآ�س يف الغ�ضروف باجلفن دون اجللد.
الظفرة وعالجها� :أن تدخل �إبرة حتتها ،وترفعها ،ثم تدخل حتتها �شعرة
خيل ،ثم ا�سلخ بال�شعرة جانب الظفرة الذي يلي احلدقة ،ك�أنك تن�شرها
بال�شعرة �إىل �آخرها ،ثم اقطع الباقي� ،أي الذي لي�س على احلدقة مبب�ضع،
وميكن �سلخها باملب�ضع الأمل�س ،وهذا الأخري هو امل�ستعمل �إىل اليوم.
وهذه العملية ال يزال ا�ستعمالها �إىل اليوم ،وغاية ما يف الأمر �أال تقطع
الظفرة كلها ،بل اقطع اجلزء املوجود منها على القرنية ،وال ِو ِه حتت امللتحمة..
والنقطة التي ت�ستحق العناية هي طريقة القطع �أو ًال واملب�ضع ثان ًيا ،وهو ال يزال
م�ستعم ًال �إىل ال�ساعة.
عالج ال�سيل يف العني :هي عروق دموية متر فوق القرنية تلقط بال�سنارة ،ثم
باملق�ص ،وتعمل هذه العملية الآن بامل�شرط(((.
تقطع كل واحد
ِّ
متاما.
اجلرد :طريقته وا�ستعماله و�آلته احلديثة ً
الكمية( :ا ِمل َّدة املوجودة خلف القرنية) :ت�ش ُّق القرنية مبب�ضع رقيق يف
وف�صها يف الكتب احلديثة.
بن�صها ِّ
الإكليل ،وهذه العملية ِّ
مقدحا و�أدخله يف الإكليل حتى املاء ،ثم
يف عالج املاء النازل يف العني :خذ ً
ا ْك ِب ْ�سه �أ�سفل ،ف�إنها ال ت�ستعمل �إال يف النادر؛ لأن لها م�ضاعفات جمة ،ولكن
( )1الهراوي :ف�ضل العرب على اجلراحة ،نقله من كتاب الزهراوي نف�سه.
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املقدح ال يزال من الآالت احلديثة.
اللحم الزايد يف اللثة :وي�سمونه � ً
أي�ضا (� polypsأيبولي�س) يقطع ويكحت
مكانه� ،أو ُيكوى.
جراحة الأ�سنان :اخللع بالكالليب ،ون�شر الأ�سنان الزائدة ،وت�شبيك الأ�سنان
املتحركة بخيوط من ذهب.
يف قطع اللوز َتنيُ :يكب�س ب�آلة ،ثم تغرز �صنارة يف اللوزة وتُ�شد �إىل خارج
الفم ،ثم تقطع ب�آلة كاملقرا�ض ،وهذه عملية حديثة � ً
أي�ضا ،ولكن جرى كثري من
التعديل يف �شكل الآالت.
ومما ي�ستحق الذكر �أن امل�ؤ ِّلف كان يروي جتاربه ال�شخ�صية ،وما كان يقابله
من ال�صعوبات ،وكيف ذ َّللها.
وكما ي�ست�أ�صل �أورام اللوزتني كذلك ي�ست�أ�صل �أورام ال َّلهاة على الطريقة
عينها.
الأورام:

غيرَّ امليكرو�سكوب اليوم وجه الطب من القدمي �إىل احلديث ،فتق�سيم
الأورام اليوم ميكرو�سكوبي حم�ض� ،أما يف زمن امل�ؤلف فكانت تختلف باختالف
حمتوياتها من �سائل �أو ياب�س ،واجلهة من اجل�سم التي فيها املر�ض ،ف�إن الورم
الذي يحدث يف الر�أ�س ق�س ٌم بذاته غري الذي يحدث يف املعدة ،والورم الذي
يحدث يف ج�سم حلمي غري الذي يحدث يف ِمف�صل.
ومن الأورام ما ُّ
يبط �أو ي�شقُ  ،ومنها ما ُيقطع عليه كورقة الآ�س� ،أو �شكل
هاليل� ،أو ذو ثالثة �شقوق� ،أو ما هو م�ستدير ،وينبغي �إذا كان الورم عظي ًما
�أن يفرغ ما فيه من املاء �أو ال�صديد على عدة مرات -ال �سيما �إن كان املري�ض
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�ضعي ًفا �أو ُم�س ًّنا -و ُيح�شى مكانه بالقطن البايل ،ف�إن عر�ض نزيف ُيغ�سل باملاء
البارد �أو ا َ
خل ِّل ،وبع�ض الأحيان باخلمر ،و ُينهى عن ا�ستعمالها؛ لأنها حم َّرمة(((.
قطع الق�صبة الهوائية :ت�ش ُّق حتت ثالث �أو �أربع دوائر عن الق�صبة بالعر�ض
بني غ�ضروفني يف ال�صفاق ،و ُيخيط الغ�ضروف يف اجللد.
عالج نتوء ال�شرايني �أو  Aneurismالأنيورويزم :كان ي�ست�أ�صله بني
رباطني ،وكذلك كان ي�ست�أ�صل �سرطان الثدي ب�شقٍّ هاليل.
ويعالج فتاق ال�سرة ب�إدخال الأمعاء �إىل البطن بعد فتح Pretoneum
(الرثب) ،ثم عقده ب�أن�شوطة ،وربط �أي �شريان يعوق العمل ،ثم ي�ش ّد الورم
يف �أربعة موا�ضع ،و ُيرتك حتى يتع َّفن ،وي�سقط من نف�سه.
مربي
وكان ي�ستعمل طريقة البزل يف اال�ست�سقاء ،ب�إدخال �أنبوبة طرفها ٌّ
كربية القلم بعد �شقِّ جدار البطن ،وهذه ال تزال م�ستعملة �إىل الآن.
كيفي���ة �ش��� ِّق ( Hydroceleالأدرة املائي���ة) �أو القيل���ة :طريق���ة ال�ش���قِّ
و�إخ���راج اخل�صي���ة ك�أح�س���ن الط���رق املعروف���ة الآن ،و�إمن���ا كان �أب���و القا�س���م
ِّ
يف�ض���ل قطع ال�صفاق ب�أكمله ،وهذا لكي ال يع���ود املاء ،وذلك ما يو�صي به �أكرث
اجل َّراحني..
�أما عملية الفتاق اجلراحية فهي �أن ت�شقَّ عليها ،وتدخل الأمعاء �إىل البطن،
ثم ت�ست�أ�صل كل ما هو �أمامك :خ�صية و�أوردة ،وما �أ�شبه ذلك بعد ربطها من
جهة البطن ،ثم ي�ش ُّد اجلرح بالرفايد بعد الربط الوثيق ،ولكن هذه العملية
َّ
الكي التي �شرحناها �آن ًفا(((.
ق َّلما كانت تُعمل،
واملف�ضل هو طريقة ِّ
اخلا�ص باجلراحة.
( )1الدكتور ح�سن الهراوي ،ف�ضل العرب على اجلراحة ،ملخَّ ً�صا من كتاب الزهراوي
ِّ
( )2الهراوي.
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كما ي�صف الزهراوي يف كتابه ا�ستئ�صال العقد اللمفاوية الرقيبة املزمنة(((.
كما كان �أول من ح َّول جمرى البول �إىل ال�شرج يف الرجال ،و�إىل املِهبل يف
الن�ساء((( .ومن كل ما حواه كتاب الزهراوي عن اجلراحة ميكن �أن نقول� :إننا
وجدنا املو�ضوعات الآتية �أكربها فائدة:
زوائد حلمية الأنف.
�إزالة الأورام املختلفة باحلنجرة.

ا�ست�سقاء الر�أ�سï .
عملية ا�ستئ�صال اللوزï .

فتحة الق�صبة الهوائية.
الل�سان والأورام التي حتدث �أ�سفلها.
�إ�صالح �صدور الرجال التي ت�شبه �صدور الن�ساء.
نزف ال�شريان مع ربط �أطراف النهايتني لل�شريان امل�صاب.
عالج ال�سرطان.
بزل ا�ست�سقاء البطن.
عالج اال�ست�سقاءï .
عالج الأظافر الغائرة يف �أ�صابع ال ِّر ْجل.
عالج الأطفال الذين يولدون دون جمرى بويل خارجي ظاهر� ،أو جمرى �ضيق� ،أو
املجرى يف غري مو�ضعه.
اخلتان والأخطاء ال�شائعة يف عمليته ،عالج النق�ص احلاد يف البول.
حتويل جمرى البول �إىل ال�شرج عند الرجال ،وحتويل جمرى البول �إىل املهبل عند
الن�ساء.
عالج امتداد كي�س اخل�صية.
الفتق العاينï .
عالج اخلنوثة.
عالج الدوايلï .
عالج النا�سور ال�شرجي.
عالج نزف البوا�سريï .
جراحة الر�أ�س والرقبة.
عالج احلروقï .
البرت.
اجلروح الباطنيةï .
ا�ستخراج الأ�سهم.
عالج الأ�صابع املت�شابكةï .
احلجامات(.)3
قطع الأوردةï .
(� )1أحمد عي�سى ،جملة املجمع العلمي.
( )2العفيفي.
( )3العفيفي� :أبو القا�سم الزهراوي.
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وكان �أول من ف َّرق بني اجلراحة وغريها من املو�ضوعات الطبية ،وجعلها
أ�سا�سا قائ ًما على در�س الت�شريح((( .وقد و�صف و�ضع (وال�شر) و�ص ًفا دقي ًقا.
� ً
(((
وقد �أجرى عملية تفتيت الر�أ�س يف الأجنة ذات الر�أ�س ال�ضخم .
الرحمِ ية وعنق الرحم وتق ُّرحه ،كما ذكر التوليد ب�آالت
كما كتب عن الأورام ِ
الو�ضع(((.
هذه مناذج من جهود الزهراوي يف �سبيل اجلراحة ،وهي كما ترى جهود
جبارة خارقة للعادة بالن�سبة لتلك العهود ال�سحيقة.

( )1خري اهلل :الطب العربي� ،ص.172
( )2زكي علي :ر�سالة الطب العربي.33 ،
( )3خري اهلل :امل�صدر ال�سابق.
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الزهراوي والكي
تو�سع �أبو القا�سم يف ا�ستعمال ال َك ِّي ،و�أ�شار �إىل �أهميته ،ف�شاع بف�ضل تع�ضيده
َّ
له ،وكان ي�ستعمله يف �أكرث الأمرا�ضِّ ،
ويف�ضله على املِ�شرط خمال ًفا بذلك تعاليم
اليونان((( يف الأورام على كا ّفة �أنواعها ،ويف كل ع�ضو من �أع�ضاء الإن�سان.
وللكي �أدواتٌ كثرية منها النار ،ويعتربها �أبو القا�سم �أف�ضلها؛ لأنها جوهر
ِّ
مفرد ،وال يتع َّدى فعله الع�ضو املكوي ،وال ي�ض ُّر ع�ض ًوا �آخر مت�ص ًال به ،على
املحرق ،ف�إنه يتع َّدى فعله �إىل ما بعد الأع�ضاء ،ورمبا �أحدث يف
عك�س الدواء ِ
الع�ضو ً
تتع�سر مداواته ،ورمبا قتل.
مر�ضا َّ
متاما التف�سري احلديث الذي يقول� :إن هذه الأدوية املحرقة قد
وهذا يطابق ً
(((
ت�ص �إىل جميع �أجزاء اجل�سم ،وقد تكون بداية تع ُّفن .
تمُ ُّ
ق�سم احلروق �إىل درجات ثالث:
وقد كان الزهراوي �أول من َّ
الأوىل� :أن حترق اجللد فقط.
( )1خري اهلل.
( )2الهراوي.
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الثانية� :أن حترق اجللد و�شي ًئا من اللحم (ال�شحم والأن�سجة التي حتتها).
الثالثة� :أن حترق كل �شيء حتى العظم(((.
وقد و�صف ا�ستعمال الكي للأجزاء الآتية و�أعرا�ضها:
يف ال�سكتة املزمنة.
ال�صرع.
املاء النازل يف العني.
ا�سرتخاء جفن العني.

وجع الأذنï .
الفلجï .

البالخولياï .

الدمع املزمنï .

يف ال�شعرة (وهذه الطريقة حديثة).
يف �أمرا�ض الرئة.
يف ال�سعالï .
يف �أمرا�ض املعدة والأمعاء.
يف الر�أ�س.
يف الأنفï .
الطحالï .
عرق ال ِّن�ساï .
النا�سورï .

يف �ضيق التنف�س.
احللق.
الكليتني.
البوا�سري.
الرحم.

وعالج بالكي � ً
أي�ضا تقلُّ�صات الوجه االختالجية امل�ؤملة ،وكان يكوي فيها خلف
ال�صدغ� ،أو عند ملتقى ال�شفتني(((.
كما ا�ستعمل الكي للجزام الدرين((( .كما ا�ستعمل الكي يف ال�سرطان.
( )1العفيفي.
(� )2أ�سعد احلكيم :جملة املجمع العلمي.
( )3الهراوي :ف�ضل العرب على اجلراحة.
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و�أح�سن موا�ضع الكي كان ي�ستعمله يف الأكلة �-أي Gengren
(الغنغرينة) -وهو ف�ساد ي�سعى يف ع�ضو ويخ�شى على الباقي ،بل على احلياة منه.
وكذلك ا�ستعمل الكي يف الزوائد التي حت�صل يف القدم .و�أجمل ا�ستعمال هو
�إيقاف النزيف احلادث من قطع �شريان ،وطريقته �أن ت�ضع �أ�صبعك ال�سبابة
على ال�شريان املقطوع ،وحت�صر الدم حتت �أ�صبعك ،ثم تكوي املكان بعد رفع
�أ�صبعك عنه.
وهذه طرق �إيقاف النزيف التي كانت م�ستعملة:
 -1بالكي.
 -2بقطع نف�س ال�شريان فتتقل�ص �أطرافه.
 -3ب�أن تربطه باخليوط ً
ربطا وثي ًقا.
 -4بو�ضع الرفايد.
 -5بال�ضغط بالأ�صبع.
 -6باملاء البارد.
وكل هذه م�ستعملة �إىل الآن� ،إال الثاين منها(((.
وقد كانوا ي�ستعملون فيه كل �ضروب ال�صرب واجل َلد مما ال ُيت�ص َّور �أن يتحمله
�إن�سان ،ف�إن خراج الكبد كانت طريقة العالج امل�ستعملة فيه �أن حترق مبكواة
جميع الطبقات املك ِّونة جلدار البطن حتى ت�صل �إىل الكبد ،ثم حترق نف�س
الكبد ،حتى يخرج ال�صديد ،وقد ي�ضطر اجل ّراح لتغيري عدة مكا ٍو �إذا بردت،
وقد ن�صح الزهراوي ب�ضرورة ح�صول الت�صاقات بني الكبد والربيتون قبل فتح
( )1الهراوي :نف�س امل�صدر ال�سابق.
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ُخ َّراج الكبد؛ حتى ال يت�س َّرب ال�صديد �إىل البطن ،ومييت املري�ض.
وبالطبع مثل هذه العملية تكون خالية من �أي تع ُّفن.
وت�ستعمل هذه الطريقة نف�سها يف ا�ستخراج ماء اال�ست�سقاء(((.

( )1الهراوي والعفيفي.
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الزهراوي وجراحة العظام
فرعا �آخر من فروع اجلراحة،
وتبلغ عبقرية �أبي القا�سم حدًّا يجعله ال ين�سى ً
هو جراحة العظام �أو التجبري كما كانوا ي�س ُّمونه.
ففي الق�سم الثالث من املجلد اخلا�ص باجلراحة توجد مو�ضوعات كثرية،
فهو يتكلم عن الك�سور واخللوع يف الأجزاء الآتية من اجل�سم:
ك�سور اجلمجمة.
الفك ال�سفلي.
منطقة الكتف.
الع�ضد.
اليد والأ�صابع.
ال�ساق.
�أ�صابع القدم.
عالج الت�ش ُّوهات.
اخللوع بالن�سبة للفك.
الرتقوة.
�إ�صابات العمود الفقري(.)1
خلع احلو�ض.
خلع الركبة.
( )1العفيفي� :أبو القا�سم الزهراوي.
( )2املرجع ال�سابق.

الأنف.
الرتقوة.
ال�ضلوع.
ال�ساعد.
الفخذ
القدم.
الك�سور امل�صحوبة بجروح.
عالج الأع�ضاء التي ت�ضمر بعد التئام الك�سور.
الر�سغ.
الأ�صابع.
خلع املف�صل و�أ�صابع القدم(.)2
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كما ذكر ال�شلل الذي يحدث عقب ك�سر العمود الفقري((( .وتك َّلم عن اخللع
املزمن وطرق عالجه ،وهو �أول من ا�شتغل بهذا املو�ضوع(((.

( )1زكي علي :الطب العربي «ر�سالة».
(� )2أ�سعد احلكيم :جملة املجمع العلمي العربي ،املجلد ال�ساد�س.
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الزهراوي واآلالت الطبية
خا�صا بهذا العنوان ،ف�إن عناية �أبي القا�سم
لي�س بغريب �أن نعقد ف�ص ًال ً
بالنظر يف الآالت وا�ستحداث كثري منها ،مثل �صنارة ال�سليلة الأنفية
(الوليي�س)((( ،وكذلك اخرتاع منظار املهبل((( ،كما له الف�ضل يف �إحداث
كالليب تفتيت احل�صوة ،وما �أدخله من حت�سينات على الآالت ،وما ذكره
عن معادنها وخاماتها ،كل ذلك يد ُّل على نبوغ عجيب ،وعبقرية َّ
فذة ،وي�شهد
برباعته يف ف ِّنه.
وتق َّدم �أن �أبا القا�سم كان �أول من ا�ستحدث ر�سم الآالت الطبية ،وو�صفها يف
م�ؤ َّلفاته ،وقد كانت هذه الآالت تُ�صنع �إما من احلديد� ،أو الذهب� ،أو النحا�س.
ويختلف ا�ستعمال كل نوع باختالف ظروفه ،ف�أبو القا�سم كان ِّ
يف�ضل ا�ستعمال
احلديد على الذهب يف �آالت الكي قائ ًال يف ذكاء متو ِّقد وقو ِة مالحظ ٍة نادرين:
"�إن الكي باحلديد �أح�سن و�أف�ضل من الذهب للأ�سباب الآتية:
( )1زكي علي :ر�سالة الطب العربي� ،ص.34
( )2خري اهلل :الطب العربي� ،ص.172
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� -1إذا حميت مكواة الذهب يف النار لن تعلم درجة حماوتها ب�سبب لونها.
 -2ثم �إنها تربد �سري ًعا.
 -3و�إذا ا�شت َّدت احلرارة �صهرت وذابت.
فلذلك �صار الكي باحلديد عندنا �أ�سرع و�أقرب لل�صواب"(((.
و�إذا عر�ضنا هذا الكالم على �أحدث الطرق العلمية جند �أن �أبا القا�سم الذي
حوا�سه اخلم�س يف ا�ستق�صاء �أف�ضلية احلديد على الذهب على
كان يعتمد على ِّ
حق يف قوله� :إن لون الذهب مينع معرفة درجة احلرارة التي نريدها ،هل هي
يتي�سر معرفته من الذهب يف غري الظالم.
احلمراء �أو البي�ضاء؟ ،مما ال َّ
الطب � ً
الكي يكون على درجة احلرارة احلمراء ،ف�إنها
واملعروف يف ِّ
أي�ضا �أن َّ
تكوي املكان ك ًّيا مو�ضع ًيا ،فتزيل الأثر الذي نريد �إزالته ،و�أما البي�ضاء ف�إن
املعادن تكون فيها كاملِ�شرط ،تقطع وال تكوي.
�أما النقطة الثانية وهي �أنها تربد �سري ًعا ،فمن املعلوم �أن درجة حرارة
الذهب النوعية هي (0324ر) واحلديد (1138ر) ،ولذا جند �أن هذا الذي
كان يعتمد على حا�سة النظر فقط مل يخطئ نظره يف (08814ر) من درجة
احلرارة.
�أما النقطة الثالثة وهي ال�صهر ،فقد كفلت الطبيعة � ً
أي�ضا �صدقها؛ �إذ �إن
درجة �صهر احلديد ( ،)1100والذهب ( .)1064و�إنا لنعجب من قوة النظر
احلادة التي م َّكنت �صاحبها من ال�شعور بفرق  36درجة حرارة بعد الألف.

( )1الهراوي :ف�ضل العرب على اجلراحة.
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أشكال اآلالت
كما تختلف �أ�شكال الآالت � ً
أي�ضا ب�سبب:
1 .1اختالف املكان املراد ك ِّيه.
الكي به.
2 .2اختالف العن�صر املراد ِّ
الكي.
3 .3اختالف ا ِّت�ساع ِّ
ف�إذا كانت الأماكن ظاهرة اختلفت �أ�شكال الآالت باختالف �شكل اجلزء
املراد ك ُّيه.
وهذه هي �أ�شكال الآالت:
لكي الر�أ�س واملوا�ضع امل�سطحة.
 1 .املكواة الزيتونية ِّ
كي الر�أ�س �إذا �أريد الت�أثري يف العظام.
 2 .املكواة القرنية يف ِّ
لكي الر�أ�س ووجع ال�صداع.
3 .3املكواة امل�سمارية ِّ
كي احلاجبني والأنف.
4 .4املن�شارية يف ِّ
5 .5النقطة يف املوا�ضع ال�ضيقة.
87

كي جفن العني عند ا�سرتخائه.
 6 .الهاللية يف ِّ
كي النوا�سري.
7 .7القمع يف ِّ
8 .8ال�سكينية لل�شفة.
9 .9مكواة الأ�سنان.
1010ذات الثالث �شعب للرئتني.
1111ذات ال�سفافيد خللع الع�ضد.
1212مكواة املعدة.
1313امليل لتدخل الكبد.
1414امل�سمارية َّ
للظهر.
1515مكواة للفتق.
1616الآالت لكي �سائر الأع�ضاء.
امل�شارط:
1 .1املب�ضع ل�شق اخلراريج.
2 .2مب�ضع ال�سلخ لت�شريح اجللد مما حتته.
3 .3مب�ضع �آخر لل�سلخ غري حاد.
اجلفت:
1 .1اجلفت اللطيف للأ�شياء التي يف الأذن.
2 .2جفت �آخر.
 3 .حمقن ف�ضة حلقن الأذن.
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 4 .مب�ضع لفتح الأذن.
 5 .ال�سنانري.
 6 .املب�ضع الأمل�س للعيون.
�7 .7آلة اجلرد (الكحت).
8 .8املقدح وي�ستعمل ملاء العني.
9 .9الكالليب.
1010قاطع اللوزة (�أ�سنانها حادة كال�سكاكني).
1111جفت احللق.
1212م�سبار (�أنواع).
�1313سنانري (�أنواع).
1414م�شارط ل�سلخ الأورام(((.
والآن نعر�ض يف ال�صفحات التالية واملقابلة مناذج من هذه الآالت مو�ضحة
بالر�سم وعليها �أ�سما�ؤها العربية بعبارات الزهراوي ذاتها ،وهي يف ن�سخة دار
الكتب مع الت�صريف.

( )1الهراوي :ف�ضل العرب على اجلراحة.
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�شكل ()1
91

�شكل ()2
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�شكل ()3
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�شكل ()4
�آالت جراحية ي�صفها الزهراوى يف �أحد كتبه
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�شكل ()5
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أبو القاسم واألدوية
ومل يكن الزهراوي طبي ًبا و� ً
أ�ستاذا ج ّر ًاحا فقط ،بل كان مع كل ذلك عاملًا
بفنِّ ال�صيدَ لة ،وله يف الأدوية املفردة واملركبة نظرات جعلت له املنزلة العليا
يف هذه الناحية � ً
أي�ضا.
قال الب�ستاين :وله كتاب يف ا�ستح�ضار الأدوية تُرجم �إىل الالتينية يف
البندقية 1589م ،وتذكره دائ ًما كتب الأعالم والرتاجم ب�أنه خبري بالأدوية
املفردة واملركبة (عيون الأنباء – معجم امل�ؤلفني – جذوة املقتب�س – ال�صلة
– ك�شف الظنون – معجم املطبوعات).
ولي�س لدينا ما مينع من �أن يكون له �أكرث من كتاب غري الت�صريف ،كما
ف�صل �سابق ،ومع ذلك فنحن نرجح �أن هذا الذي �أ�شار �إليه من قال
�أ�شرنا يف ٍ
ب�أن له كت ًبا يف الأدوية لي�س �إال اجلزء اخلا�ص بالأدوية من الت�صريف ،وقد كان
الت�صريف عبارة عن كتب ال كتاب ،كما عرب ابن حزم معا�صر الزهراوي.
وقول الهراوي� :إنه اجلزء اخلا�ص بالعقاقري والأقرباذين Therapeutic
(ثريابوتيك) ،ولقد ر�أينا دائ ًما م�ؤ ِّلفي القرون الو�سطى يحيلون القارئ على
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الزهراوي� ،أو كتاب املركبات الأكرب �( IndeTreatأنتيدوتري).
واجلزء  16من الت�صريف هو اخلا�ص بالأطعمة املختلفة يف الأمرا�ض
املختلفة ،وقد �أخذ عنه ابن البيطار مقتب�سات ج َّمة مذكور بجانبها �أنها
ُم�ستخرجة من كتاب الزهراوي.
و�أبلغ هذه االقتبا�سات كيفية �صنع اخلبز املر َّكب من �أح�سن �أنواع القمح،
والذي يخ َّمر ،ويكون خفي ًفا خال ًيا من ال�شوائب.
ويف القرن الرابع ع�شر ا�ست�شهد (دي كلودي�س) الذي يع ُّد عظي ًما يف اجلراحة
يف كثري من املوا�ضع بكتاب املركبات ،وقد ذكر باال�سم اجلز�أين .23 ،21
ويف القرن اخلام�س ع�شر ر�أينا طبي ًبا طليان ًيا (ف�ساري) �أو (فيودي
جراديلي�س) ،ي�ست�شهد بكتاب الزهراوي اخلا�ص بالأطعمة �أو الأغذية.
ويف القرن اخلام�س ع�شر � ً
أي�ضا ن�شر الطبيب الطلياين (�سند�س دي �أردو
خا�صا بال�سموم ،ويف كل �صفحة منه ا�سم �أبي
وزيري �سده بيزارو) كتا ًبا ً
القا�سم ...ويف هذا امل�ؤ َّلف معلومات عن الزهراوي ال تق ُّل عن ن�صفه.
ويف القرن الثالث ع�شر ترجم (�شن �سوب) اجلزء  ،27ويحتوي على الأدوية
الب�سيطة والأغذية مرتَّبة على حروف املعجم بالعربية يف مر�سيليا.
وقد ُطبع اجلزء  28عن حت�ضري الأدوية الب�سيطة مرتج ًما �إىل الالتينية،
ترجمه �إبراهيم اليهودي ،وقد ر َّد �أحد امل�سلمني �أو اليهود الن�سخة العربية �إىل
اللغة العامية ،و�أح ُد الأدباء ح َّوله �إىل الالتينية.
ق�سم الزهراوي الأدوية الب�سيطة �إىل ثالثة �أنواع( :معدنية ،نباتية،
ولقد َّ
حيوانية) .ويف هذا الكتاب معلومات رائدة عن تاريخ املادة الطبية ،وتاريخ
الكيمياء ،والفنون ال�صناعية .والبن الع ّوام كتاب يف الزراعة قال فيه� :إنه لي�س
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�أح�سن من طريقة الزهراوي يف ا�ستخراج ماء الورد ،ونقل عنه ابن البيطار يف
كتابه املفردات كيفية ا�ستخراج الزيت.
ومن العجيب �أن جند الزهراوي ي�صف بدقة كيف ي�صنع قال ًبا من الأبنو�س
�أو البق�س �أو العاج ،ينق�ش فيه ا�سم الأقرا�ص الطبية ،ون�سخة باري�س اخلطية
(� )10236أظهرت لنا �شكل هذه القوالب غري �أننا مل جندها يف الن�سخ
املطبوعة ،كذلك وجدنا يف اخلطبة املذكورة ر�سم املر�شحات ومل جندها يف
يكتف �أبو القا�سم بتح�ضري الأدوية ،بل �إنه ا�شتغل فوق ذلك بكيفية
املطبوع .ومل ِ
حفظها ،وعينَّ معدن الأوعية التي توافق كل واحد منها.
و ُيظنَّ �أن يف متحف �إجنلرتا ن�سخة عربية من كتاب الزهراوي (اجلزء
اخلا�ص بالعقاقري) حتت رقم .98
ونك ِّرر هنا ما قلناه من �أن الزهراوي مل يكن طبي ًبا فح�سب ،بل كان علما
كيميائ ًيا ،وفلك ًيا وفيل�سو ًفا كب ًريا.
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الزهراوي يف تاريخ الطب
مي ِّثل �أبو القا�سم الزهراوي مرحلة مه َّمة من مراحل تط ُّور الطب وتق ُّدمه،
طب الأقدمني� ..شغل
ملا ابتدعه يف فنونه و�ألوانه ،ومبا حفظه و�شرحه من ِّ
�أبو القا�سم قرو ًنا عدة من تاريخ الطب ،وملأ طبه العالمَ مئات ال�سنني ،فقد
عا�شت الدنيا عيا ًال على ِط ِّبه منذ القرن احلادي ع�شر وحتى القرن اخلام�س
ع�شر(((.
وكان ط ُّبه هو الأ�سا�س الذي ُب ِني عليه يف عهد النه�ضة العلمية احلديثة.
فقد كان كتاب الت�صريف َ
وكتاب
دليل ج َّراحي �أوروبا يف ع�صر النه�ضة،
َ
التدري�س يف اجلامعات املختلفة ب�أوروبا كجامعة �سالرنو ومونبليه وغريهما
حتى القرن ال�سابع ع�شر(((.
وقد ا�ست�شهد (ج يدي �شولياك) ب�أقوال �أبي القا�سم يف اجلراحة �أكرث من
( )1كامبل ،عن العفيفي� :أبو القا�سم الزهراوي.
( )2خري اهلل :الطب العربي� ،ص.172
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مائتي مرة((( .وقال الأ�ستاذ بو�شون يف كتابه (تاريخ الطب واملذاهب الطبية)
�ص 532ما تعريبه:
�إن جراحة �أبي القا�سم التي ترجمها حدي ًثا (لو�سني دكران) وهي -وامي
احلقِّ  -مبتكرة و�أه ٌل للمديح الكثري الذي و�صفها به (فربي�س دكا بندانتي)
القائل� :إن �أبا القا�سم يع ُّد املثل الأعلى للعلم� .إىل �أن قال :وقد حييت بهذا
الطبيب اجلراحة العملية اخلطرية ،املندر�سة من عهد بعيد(((.
وجاء يف خطاب الأ�ستاذ (فورغ) اجلراح احلايل ال�شهري الذي �ألقاه يف
ت�شرين الثاين �سنة 1921م يف االحتفال الذي ُعقد احتفاء مبرور �سبعمائة �سنة
على جامعة مونبيليه ما تعريبه:
يف القرن العا�شر واحلادي ع�شر والثاين ع�شر و�ضع العرب واليهود -وكان
اليهود ال�صلة بني العرب والفرجن -يف مونبيليه �أ�س�س املعارف الطبية ،وكانت
مدار�س الأندل�س الطبية حافلة زاهرة كمدار�س الطب يف �آ�سيا ،ويف القرن
التا�سع (وال�صحيح((( احلادي ع�شر) ظهر يف قرطبة �أبو القا�سم الذي �أحدثت
كتبه اجلراحية يف جامعتنا هذه �أعظم ت�أثري ،يد ُّلنا عليه ا�ست�شهاد الأ�ستاذ (ج
يدي �شولياك) به �أكرث من مائتي مرة(((.
رئي�سا وعميدً ا مل�ست�شفى قرطبة ومدر�سة الطب بها،
وقد كان الزهراوي ً
ُ
التالميذ من �أنحاء �أوروبا واالمرباطورية العربية الذهاب �إىل
وقد اعتاد
قرطبة؛ حل�ضور حما�ضراته وجوالته يف امل�ست�شفى والعيادة اخلارجية ،وكذلك
( )1امل�صدر ال�سابق.
(� )2أ�سعد احلكيم :جملة املجمع العلمي العربي ،ج� ،6ص.503
(� )3سبق �أن بحثنا هذه النقطة وب َّينا �أن ال�صحيح �أن العا�شر هو ميالد �أبو القا�سم.
(� )4أ�سعد احلكيم :املرجع ال�سابق.
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مفتوحا َ
ليل نهار ،يدخله الطلبة والأطباء
العمليات التي يجريها ،وكان منزله
ً
واملر�ضى يرجون امل�شورة(((.
وقد انت�شر يف �أوروبا انت�شا ًرا هائ ًال ب�صفة خا�صة الق�سم اجلراحي من
الت�صريف برتجمة (جرياردي كرميونا) �إىل الالتينية ،كما ترجم الكتاب كلُّه
�أك َرث من مرة �إىل �أكرث من لغة� :إىل العربية ،والربوفان�سالية ،وغريهما .وكان
يد َّر�س يف �أول عهده يف (�سالرنا) وغريها من مدن �إيطالية ،وحمله �إىل فرن�سا
يف القرن الثالث ع�شر فريق من الأطباء الذين التج�أوا �إليها لأحكام �سيا�سية.
ومنهم (روجي دي بارمة) الذي نالت م�ؤ َّلفاتُه يف اجلراحة �شهرة عظيمة،
وهي مل تكن يف احلقيقة �سوى انتحال �أفكار �أبي القا�سم يف اجلراحة و�أعماله
فيها .وال �أرى � َّ
أجل برهان على ذلك من ت�صريح (�ألفرد فرنكلني) يف كتابه:
(التنقيب عن �أ�صول اجلراحة ورقيها يف فرن�سا� ،ص ،)32ما تعريبه:
ج َّدد �أبو القا�سم ذلك النابغة الرحب َ
اجل�سور فنَّ اجلراحة عند العرب،
فطار ذكره يف الأقطار ،ودخلت م�ؤ َّلفاته �إيطاليا ،فكان فيها �أبو القا�سم َ
دليل
اجل َّراحني يف �أعمالهم ويف ت�صانيفهم .وما اجل َّراحون الذين نبغوا يف �إيطاليا
بعد �أبي القا�سم �إال ن َق َل ٌة ومق ِّلدون لهذا الرجل العظيم.
وع ُّدوا جمدِّ دين للجراحة ،على
وقد ُنظر له�ؤالء اجل ّراحني بعني الإعجابُ ،
�أنهم يف احلقيقة مل يزيدوا على اجلراحة �أق َّل �شيء جديد.
�إىل �أن قال :وقد �أخذ من كتاب �أبي القا�سم (روجي دي بارمة) كل القواعد
التي تت�أ َّلف منها م�ص َّنفاتُه ،ومل يذكر م�أخذها ،وانتحلها لنف�سه ،فنال بذلك
تلك ال�شهرة واملكانة العظيمة((( .ومع ذلك التقدير الذي ناله �أبو القا�سم
( )1الدكتور ح�سني الهراوي :ف�ضل العرب على اجلراحة.
( )2الدكتور �أ�سعد احلكيم :جملة املجمع العلمي العربي.
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التع�صب ي�أبى �إال �أن ُيلقي ظالله على ل�سان
من ر َّواد الطب و�أ�ساتذته� ،إال �أن
ُّ
بع�ضهم.
يقول (لكالرك)� :إن �أ�سا�س جراحة �أبي القا�سم هو اجلزء ال�ساد�س من
كتاب (بول دوجني) .وي�أخذك العجب من �أن هذا اال�سم مل يكن مذكو ًرا يف
الزهراوية ،وال هذا الأ�صل معي ًنا فيه ،ولكن يبطل عجبك �إذا علمت �أن تلك
كانت عادة العرب يف طريقة ت�أليفهم ،ف�إنهم كانوا يدجمون ما ي�أخذونه عن
الغري من دون تعيني يف عملهم اخلا�ص� ،إال �إذا كان امل�أخوذ عنه رج ًال ذا �شهرة
عظيمة مثل (�أبقراط �أو جالينو�س) ،وهم يف عملهم الأدبي مثلهم يف العلم.
ولقد جرى على هذه الطريقة كل من (روجرده برم) و(جليوم ده �سالي�ست)
عندما �أخذوا عن �أبي القا�سم الزهراوي(((.
فهذا اتهام للزهراوي بالنقل وبانتحال �آراء غريه ،ولكن من يقابل بني
امل�ؤ ِّلفني يجد �أنه بينما اكتفى (بول) بالنقل عن �سابقيه ،ف�إن �أبا القا�سم
معلومات �صافية من اختباراته ومعارفه اخلا�صة وتعليقاته،
�أ�ضاف �إىل ما نقله
ٍ
وتداوين م�شاهداته تد ُّل على �أنه مل يكن ناق ًال فقط ،بل كان ج ّر ًاحا حاذ ًقا،
و�أنَّ و�صفه للأعرا�ض وملختلف العمليات ُيث ِبت �أنه قام بهذه العمليات مرا ًرا
بنجاح(((.
هذا هو �أبو القا�سم ،وتلك �شهادة �أعاظم �أ�ساتذة الطب احلديث يف �أوروبا
بف�ضله وعل ِّو مكانته ،وال �أرى �أن �أزيد عليها �إال ما قاله الأ�ستاذ (فرند)
الإجنليزي� :أبو القا�سم حميي اجلراحة وجمدِّ دُها.
( )1الهراوي :ف�ضل العرب على اجلراحة.
( )2خري اهلل :الطب العربي� ،ص.173
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تســاؤل
ومن حقنا �أن نت�ساءل� :إذا كان �أبو القا�سم الزهراوي بلغ هذه املنزلة ،فلماذا
مل َي ِ�ش ْع ذكره ،و َي ِذ ْع �صيته ،ويرتفع �ش�أنه؟ َمل ظ َّل مغمو ًرا؟؟
�سمعنا عن ابن �سينا ،والرازي ،وابن النفي�س ،وابن زهر ،وغريهم ،عرفنا
قدرهم ،وتغ َّنينا بذكرهم ،فما بال الزهراوي مل ن�سمع به ،ومل نعرف عنه؟
وهذا �س�ؤال حق؟ فلم ي�أخذ الزهراوي مكانه ،ومل ْ
ينل حظه للآن من الدرا�سة
والتقدير ..فلماذا؟؟
و�إذا كان عدم تقدير الزهراوي (الآن) غري ًبا مث ًريا للت�سا�ؤل ،فالأكرث
غرابة �أن يكون هذا حاله (قد ًميا) بني معا�صريه ،و�أن هذا �ش�أنه عند م�ؤ ِّرخي
الطب واحلكمة املا�ضني ،وعند �أ�صحاب كتب الرتاجم والطبقات والأعالم!!
فلماذا �أجمع ه�ؤالء على �إهمال �ش�أن الرجل؟ وغمطه ح َّقه؟ ملاذا مل ن َر يف كتب
معا�صريه َومن بعدهم حدي ًثا عنه وذك ًرا له ،وتقدي ًرا جلهده وعمله؟ اللهم �إال
نت ًفا ال ت�شفي وال تكفي من مثل قولهم�" :أبو القا�سم الزهراوي خلف بن عبا�س،
طبيب من العلماء" �أو" :علمه الذي نبغ فيه علم الطب" ...هكذا وال يزيدون!
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�إن الأمر فع ًال يف حاجة �إىل تف�سري .وفيما يل ُّح علينا هذا ال�س�ؤال وي�أخذنا من
كل جانب ،لنبحث عن �سر �إهمال �ش�أن الرجل وعدم التنويه بهذا املجد الباذخ،
فيما نحن نعي�ش مع الزهراوي يف ظل هذا ال�س�ؤال بدا لنا ر� ٌأي:
فالذي نراه �أن جمد الزهراوي �أو �س َّر جمد الزهراوي يف نف�س الوقت �س ُّر
�إهماله ،وتهوين �ش�أنه! ذلك �أن َ
عظ َمة الزهراوي تكمن ح ًقا يف �أنه �أول من
فرعا م�ستق ًال ،ثم �أول َمن زاول اجلراحة بنف�سه� ،أي
ُعني باجلراحة ،وجعلها ً
�أجرى العمليات اجلراحية بيده هو!! ال تعجب ،فقد كان الأطباء قبله ي�شريون
لرئي�س املم ِّر�ضني ،فيقطع لهم حيث ي�شريون ،وي�ش ُّق لهم حيث يريدون ،ويعمل
الطبيب اجلراح َة بنف�سه!! فل ّما جاء الزهراوي
لهم ما ي�شاءون ،وال ميار�س
ُ
و�أجرى اجلراحة بنف�سه ،وغم�س يده يف الدم والقيح وال�صديد� ،أنف منه
الأطباء ،بل وغري الأطباء ،وا�ستنكروا هذا العمل الذي كانوا يرونه مقزِّ ًزا
احلجامون (احلالقون) ،ثم كان قيا ُمه بالت�شريح
حمت َق ًرا ،ال يقوم به �إال ّ
ودعوتُه �إليه �سب ًبا �آخر.
َ
وحتا�شوا ذكره،
ومن هنا و�ضعوا ال َّر ُجل من حيث كان يجب �أن يرفعوه،
ونربا�سا ،ولكن هكذا دائ ًما
وجت َّنبوا خطته ،وكان الأوىل �أن يتَّخذوه لهم قدوة
ً
الرواد والقادة يدفعون ثمن ارتياد الطريق ،واقتحام احلواجز ،وتغيري امل�ألوف.
ا�ستنتاجا� ،ساعدنا عليه ما نعرف من �أن العرب كانوا يحتقرون
لقد قلنا ذلك
ً
كل �صنعة يدوية ب�صفة عامة ،وما جاء يف كتاب الزهراوي نف�سه من قوله�" :إن
ال�سبب الذي ال يوجد من �أجله �صانع ماهر يف العمل اليدوي �أنه ينبغي ل�صاحبه
�أن يرتا�ض قبل ذلك يف علم الت�شريح".
ا�ستنتاجا ،وقع لنا ما يجعلنا نقوله حتقي ًقا ،فقد وجدنا
وبعد �أن قلنا ذلك
ً
حجة وقف ال�سلطان ح�سن �-صاحب امل�سجد واملدر�سة املعرو َفني بالقاهرة-
يف َّ
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ما يليُ " :ي�صرف  120دره ًما �شهر ًيا لطبيبني م�سلمني يح�ضران يوم ًيا لعالج
�أرباب الوظائف يف املدر�سة وامل�سجد والطلبة� ،أحدهما طبيب �أبدان ،والآخر
طبيب عيون ،و ُي�صرف � 40أربعون دره ًما �شهر ًيا جل َّراح يح�ضر معهما".
فها قد ر�أيت!! ُيجعل اجل ّرا ُح ثلث طبيب ،هذا مع �أن ال�سلطان ح�سن ُق ِتل
�سنة 762هـ� ،أي مت� ِّأخ ًرا عن الزهراوي بنحو �أربعة قرون ،وكانت الأحوال
تتط َّور نحو االعرتاف ب�ش�أن اجلراحة.
ومن العجيب �أن تتب َّدل الأحوال والأعراف ،وت�صبح اجلراحة الآن �أعلى فروع
الطب �ش�أ ًنا ،وهي التي �أُهمل ب�سببها �ش�أن الزهراوي.
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الزهراوي يف الطب اليوم
�إذا كان الزهراوي قد ملأ �سمع الطب وب�صره هذه الأزمان الطويلة ،فمما
يتنح
يزيد من قدره ،ويرفع من جمده �أن منزلته لي�ست تاريخية فح�سب ،فلم َّ
�أبو القا�سم عن املعمل وحجرة العمليات ،بل ما زالت للآن كثري من �أفكاره
واكت�شافاته ترفع ر�أ�سها يف كل معهد طبي.
فهو الذي �أ�شار يف عمليات البرت بالقطع يف الأن�سجة ال�ساملة عن ُبعد من
الأن�سجة املري�ضة ،وهذه بعينها الطريقة املتبعة اليوم(((.
ويف االلتهابات املتق ِّيحة �أو�صى بخزع ا ُ
خلراجات القريبة من املفا�صل يف
بادئ ظهورها ،وبا�ستئ�صال جميع الأق�سام املري�ضة يف االلتهابات العظمية.
وذلك خري ما تو�صي به اجلراحة احلديثة(((.
الكي يف فتح اخلراجات وا�ستئ�صال
وقد َّ
تو�سع الزهراوي يف ا�ستعمال ّ
ال�سرطانَّ ،
وف�ض َله على ا�ستعمال امل�شرط خمال ًفا بذلك تعاليم اليونان .ونحن
(� )1أ�سعد احلكيم :جملة املجمع العربي.
( )2نف�س امل�صدر ال�سابق.
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الكي خ ُري الو�سائل اجلراحية لفتح اخلراجات.
اليوم نعتقد ب�أن ا�ستعمال ّ
وم���ا زالت طريقت���ه يف ربط ال�شري���ان ووقف النزي���ف ُمع َرت ًفا به���ا للآن(((.
ونظريت���ه يف اال�ستع���داد اخلا�ص يف بع����ض الأج�سام للنزي���ف "هيموفيليا" ما
زالت قائم���ة .وكذلك و�ضع (وال�شر) يف الوالدة ،وعملية تفتيت احل�صاة داخل
املثانة ،وفتح الق�صبة الهوائية ،وحتويل جمرى البول ،ما زالت هذه االبتكارات
التي ابتكرها �أبو القا�سم تجُ رى يف امل�ست�شفيات واملعاهد الطبية(((.
قال (روز) و(كارل�س) يف كتابهما بعد و�صف مط َّول يف كيفية تنظيف
ال�شريان:
�ضع �إبرة � Anevrismأنيورزم �-أي �صنارة ذات طرف مثقوب -وح ِّركها
�إىل �أعلى و�أ�سفل حتى تخ ِّل�ص ال�شريان مما حوله ،وبعد �إنقاذ اخليط فيها،
انزعها من مكانها ،واربط ال�شريان.
والق�سم الآخر من كالم �أبي القا�سم -عن جراحة ال�شريان -ينطبق على
مبادئ عملية ع�صرية ،فهو يوافق ما يف الكتب احلديثة من �أن م�ضاعفات
ربط ال�شريان هي �إ�سراع التع ُّفن ،وحدوث النزف بعده ،وهو املعروف بالنزيف
الثنائي.
و ُيع ُّد من مبتكرات �أبي القا�سم -كما �أ�شرنا� -أنه �أول َمن �أدخل الأبري�سم �أو
احلرير يف ربط ال�شريان ،و�أول َمن �أدخل �أوتار ال ُعود فيها � ً
أي�ضا ،وهي م�صنوعة
من جدار �أمعاء الغنم ،وهو ما ُيتَّخذ منه اخليوط اجلراحية يف الوقت احلا�ضر،
وكال هذين من اخليوط ُي�ستعمل �إىل الآن ،وفوائدها لي�س هنا مو�ضع �شرحها،
ولكن �أبا القا�سم ُيلمح �إليها قائ ًال�" :إنها مما ال ي�سرع �إليه العفن".
( )1خري اهلل :الطب العربي� ،ص.173 ،172
( )2خري اهلل ،املرجع ال�سابق.
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وعملية اجل َّراح العربي يف احل�صوة ما زالت تعمل �إىل اليوم بقليل من
الت�صرف ،ك�أن يكون ال�ش ُّق على جم�س يو�ضع يف املثانة� ،سواء كان ال�ش ُّق يف
الو�سط� ،أو كان �إىل �أحد اجلانبني.
وقد زاحمت هذه عملية �أخرى يف �إخراج احل�صوة من جهة البطن يف
الن�صف الأخري من القرن املا�ضي ،ولكن عملية �أبي القا�سم ما زالت حافظة
خ�صو�صا يف تفتيت احل�صوة قبل �إخراجها .وكذلك
لكيانها ،وله فخر ابتداعها
ً
عملية ال�شق يف �إخراج ما ي�سقط يف الأذن مما ال يزال ا�ستعماله �إىل اليوم،
وباملثل طريق غ�سيل الأذن باحلقن.
كذلك ا�ستعمال املاء املالح يف غ�سيل اجلروح التي ُيخ�شى تق ُّيحها ،وهو ما
َّ
يف�ضل ا�ستعماله �إىل اليوم؛ لأنه يد ُّر في�ضان امل�صل يف اجلرح ،فيغ�سله ومينع
تع ُّفنه.
وكذلك عالج ال�شعرة يف العني بالقطع واخلياطة التي ما زالت تُعمل للآن
مع تعديل ب�سيط.
عالج الظفرة� :شرح �أبو القا�سم طريقة عالجها على النحو الذي ذكرناه يف
مو�ضوع �سابق ،وما زالت طريقته م�ستعملة �إىل اليوم.
باملق�ص ،وتعمل
عالج ال�سيل يف العني :تلقط بال�صنارة ،ثم تقطع كل واحد
ِّ
هذه العملية للآن.
متاما.
اجلرد :طريقته وا�ستعماله و�آلته كاحلديث ً
الكمية( :ا ِمل َّدة املوجودة خلف القرنية) :ت�ش ُّق القرنية مبب�ضع رقيق يف
وف�صها يف الكتب احلديثة.
بن�صها ِّ
الإكليل ،وهذه العملية ِّ
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يف قطع اللوزتني :وهي عملية حديثة � ً
أي�ضا� ،إال �أنه جرى كثري من التعديل
يف �شكل الآالت.
�أورام اللهاة :ما زالت على الطريقة عينها.
ربي كربية القلم بعد
طريقة البذل يف اال�ست�سقاء :ب�إدخال �أنبوبة طرفها َم ٌّ
�شقِّ جدار البطن ،وهذه ال تزال م�ستعملة �إىل الآن.
كيفية �ش ِّق الأدرة املائية �أو القيلة :طريقة ال�شقِّ و�إخراج اخل�صية ك�أح�سن
الطرق املعروفة الآن ،و�إمنا كان �أبو القا�سم ِّ
يف�ضل قطع ال�صفاق ب�أكمله ،وهذا
لكي ال يعود املاء ،وذلك ما يو�صي به �أكرث اجل َّراحني.
بالكي ،وهي طريقة حديثة � ً
أي�ضا(((.
عالج النا�سور الذي يف م�آقي العنيِّ :

( )1ح�سني الهراوي ،وقد يكون جرى �شيء من التعديل �أو التح�سني يف هذه املبتكرات التي ذكرنا �أنها
ما زالت تعمل للآن ،ف�إن كالم الدكتور الهراوي هذا كان يف �سنة 1917م.
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خامتــة ونتائــج
وميكننا الآن �أن نقول �إننا و�صلنا �إىل النتائج الآتية:
�	-1إن �أبا القا�سم الزهراوي كان ج َّر ًاحا عظي ًما� ،أو هو اجل َّراح الأول،
كما كان طبي ًبا عاملًا ،وكيمائ ًيا ماه ًرا.
� -2إنه كان � ً
أ�ستاذا ومرج ًعا للطب قرو ًنا عدة من احلادي ع�شر �إىل
ال�سابع ع�شر.
�	-3إن كتابه كان �أ�ستاذ �أوروبا وجامعاتها يف ع�صر النه�ضة.
� -4إن كث ًريا من مبتكراته يف الطب واجلراحة ما زالت تجُ رى للآن بنف�س
�أ�سلوبه.
� -5إن امل�سلمني قادوا الإن�سانية و�أخرجوها من جاهليتها ،وحفظوا تراثها.
التع�صب لدين �أو جلن�س.
� -6إن العرب مل يعرفوا ُّ
� -7إن خرافة العقلية الآرية التي ير ِّوجها امل�ست�شرقون لي�ست �إال حلقة من
حلقات ال�سل�سلة التي حاول الغرب �أن يخنقنا بها.
ولي�س بع�سري على من كان هذا �ش�أنه �أن يعود �إليه جمده �إذا عرف الطريق،
وها قد و�ضعنا �أقدامنا عليه ،و�إنا �إىل املجد �سائرون.
ومن املنا�سب �أن �أختم هذه ال�صفحات بتلك الفقرة من كتاب (حمراء
غرناطة) مل�ؤلفه (�ألرب �شامدور) قال:
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«عا�ش العربي يف فجر التاريخ ،يف تلك الأر�ض القاحلة ،تلهب ال�شم�س ذرات
رمالها ،عا�ش يف تلك ال�صحراء يحتمل التعب واجلوع ،والعط�ش والعزلة ،فاتخذ
النجوم له دلي ًال ،والعلم مر�شدً ا و�سبي ًال� ..إن هذا العربي الذكي ال�شجاع الذي
ا�ستطاع �أن يجمع علم العامل يف مائة عام ،كما ا�ستطاع �أن يفتح ن�صف العامل
� ً
أي�ضا يف مائة عام ،قد ترك لنا يف «حمراء غرناطة» �آثار علمه وفنه.
نوما عمي ًقا مئات ال�سنني ،وقد ا�ستيقظ و�أخذ ينادي
�إن هذا العربي الذي نام ً
العامل :ه�أنذا �أعود �إىل احلياة ال لأكون �آلة ط ّيعة ت�سيرِّ ها العوا�صم الكربى
وو�سائلها اجلهنمية ،بل لأحيا حياة م�ستقلة منا�ضلة.
ثم يقول :من يدري ،قد يعود اليوم الذي ت�صبح فيه بالد الفرجن مهددة
بالعرب ،فيهبطون من ال�سماء لغزو العامل مرة ثانية.
ثم يقول :ل�ست �أ َّدعي النبوة ،لكن الأمارات الدا َّلة على هذه االحتماالت
كثرية ،ال تقوى الذرة وال ال�صواريخ على وقف تيارها».
ثم ت�سيطر عليه روح التع�صب فينادي قومه قائ ًال�« :أبيدوا �أ�شباح العرب يف
احلمراء� ..أبيدوها قبل �أن تُبعث ،ولكن هيهات �أن ن�ستطيع �إىل ذلك �سبي ًال»اهـ.
ونقول له :هيهات ،فقد ا�ستيقظ العمالق.
وقد �أجمع �أعالم ال�سيا�سة والتاريخ واال�ست�شراق من طراز جو�ستاف لوبون،
وولز ،وترند ،و�ستانلي لني بول ،وغريهم ،على �أن العرب (امل�سلمني) لو وجدوا
املوحد لكيانهم لكان العامل كله يف خدمتهم .وها قد و�ضح
الأ�سلوب ال�صالح ِّ
الطريق ،ونحن عليه �صاعدون ب�إذن اهلل.
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صديقنا قارئ هذا الكتاب

قبـل �أن تغلق الكتـاب دعنــا نتـفق على عــدة �أ�شـياء ،واثقون �أنها
�سرت�ضيك ..دعنا نتفق �أن القراءة درة �أنعم اهلل بها علينا ووهبنا اياها،
تلك اللذة املميزة – والتي مل مينحها للبع�ض – وهي لذة اال�ستمتاع
بالقراءة ..نحن نقر�أ ونتعلم ،نقر�أ و ُن َخ رَّب حكايات الآخرين ،نقر�أ
ونخت�صـر خبــرات العامل فى ب�ضــعة �صفحات ،نقـر�أ ونتفق ،نقـر�أ
ونختلف ،نقر�أ ونقر�أ ونقر�أ...
لكن الأكيد! �أننا نقر�أ ون�ستمتع..
لذلك،
ال تدع تلك الل ّذة النادرة تقف عندك ،ال تدع هذا الكتاب يتوقف بني
يديك – بعد االنتهاء منه – فهناك الكثريين ممن ال يقر�أون� ،أو ال
ميتلكون ثمنه� ،أو من مل ي�سمعوا عن هذا الكتابِّ ..خرهم عن تلك
اللذة ال�شيقة ،واملتعة النادرة التي ال يعلمونها.
مرر هذا الكتاب �إىل �أهل بيتك� ،صديقك ،جارك ،زميلك فى العمل،
�أو حتى �شخ�ص ما فى املوا�صالت العامه مل تره من قبل!
كن �سبيال فى �إ�سعاد الآخرين بهذا الكتاب وال تتعجب عندما جتد
كتاباً مل تقر�أه من قبل ،ي�أتيك من �أحدهم وهو يخربك بدوره عن
متعة القراءة بعد ذلك بحني من الزمن.

دون
دار ِّ
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