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من كان يعرف نف�سه َح�سفا  
وطبيعة الإن�سان.. قد علمـــــا:     

اأْن غربنا بال�سرق مرتبــــط  
ل ميكـــن التفــــــــــريـــق بينهما    

جــــوتـــه
�ساعر اأملانيا وفيل�سوفها
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اأنف�سنا،  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  هلل  احلمد  اإن 
له،  ي�سلل فال هادي  وَمن  له،  ُم�سّل  يهده اهلل فال  اأعمالنا، من  �سيئات  ومن 

واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحَده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله.
وُتنَّ اإِل َواأَْنُتْم ُم�ْصِلُموَن}. َها الَِّذيَن اآََمُنوا اتَُّقوا اهلَل َحقَّ ُتَقاِتِه َول َتُ {َيا اأَيُّ
ِمْنَها  َوَخلََق  َواِحَدٍة  َنْف�ٍس  ِمْن  َخلََقُكْم  الَِّذي  َربَُّكُم  اتَُّقوا  النَّا�ُس  َها  اأَيُّ {َيا 
َ الَِّذي َت�َصاَءُلوَن ِبِه َوالأَْرَحاَم  َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجال َكِثرًيا َوِن�َصاًء َواتَُّقوا اهللَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرِقيًبا}. اإِنَّ اهللَّ
ِلْح َلُكْم اأَْعَماَلُكْم  َ َوُقوُلوا َقْول �َصِديًدا  ُي�صْ َها الَِّذيَن اآََمُنوا اتَُّقوا اهللَّ {َيا اأَيُّ

َ َوَر�ُصوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما}. َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اهللَّ
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املقدمــة
بقلم

الأ�صتاذ الدكتور اأحمد حممد امللط

�سيدنا  املر�سلني،  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
حممد خامت الأنبياء واملر�سلني.. وبعد.

فقد اأعز اهلل الإ�سالم، ر�سيناه ديًنا ونوًرا ومتاًما للنعمة، وطريًقا اإىل اجلنة، 
ين، وما كنا لنهتدي لول اأن هدانا اهلل، وله �سبحانه  فله احلمد اإذ هدانا لهذا الدِّ
ة والف�سل اإذ جعلنا من اأهل التوحيد، وب�سرنا باجلنة ما �سدقنا وْعَدنا معه. امِلنَّ
ولقد �سمل الإ�سالم كل اأمور الدنيا والآخرة، وحوى القراآُن الكرمي حالًّ لكل 
ْجَدْيِن}  م�ساكل الإن�سان يف كل ع�سر ومكان، هداه الطريقني {َوَهَدْيَناُه النَّ
ر له  ره مغبة ال�سر، وي�سَّ ري يف اأحدهما، وحذَّ )البلد: 10( وترك له حرية ال�سَّ
طريق اخلري، واأر�سل ر�سوله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله، وجعل 
واأنا  لأهله،  : »خريكم خريُكم  الر�سول  وعن  للنا�س،  النا�س خرَيهم  خري 

خريكم لأهلي«.
نزل  قبله،  الأنبياء  اأحد من  �سبقه مبثلها  ما    الر�سول  والقراآن معجزة 
ال�سحابة -ر�سوان اهلل  وكان  فيه،  ويعملوا مبا جاء  امل�سلمون  ليتديَّن  ًما  منجَّ
عليهم- اإذا ما نزلت اآية يحفظونها ويعملون بها، ول ينتقلون اإىل غريها اإل بعد 
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ًيا بالغة العرب وُقدرتهم اأن ياأتوا ب�سورة  متام العمل بال�سابقة.. كما نزل متحدِّ
من مثله، وما ا�ستطاعوا. 

يديه  بني  ملا  ًقا  م�سدِّ ال�سدق،  حديث  ال�سابقة  الأمم  اأنباء  عن  َث  حتدَّ
من  به  جاءوا  وما  الر�سل  من  بال�سابقني  م�سدًقا  عليه،  ومهيمًنا  الكتاب  من 
وحياة  الفرد  حياة  م  ينظِّ والدنيا،  الدين  �سئون  لكل  �ساماًل  نزل  ر�سالت.. 
الأر�س  اهلل  يرث  اأن  اإىل  وجدت،  ومتى  حلت،  اأين  واملجتمعات  بل  اجلماعة، 

ومن عليها.
بالعلم:               تاأمر  الأمني  الوحي  من    تلّقاها  التي  اآياته  اأوىل  كانت  ولقد 
{َخَلَق  املعرفة:  على  وحت�س   )1 )العلق:  َخَلَق}  الَِّذي  َك  َربِّ ِبا�ْسِم  {اْقَراأْ 
الإِْن�َساَن ِمْن َعَلٍق} )العلق: 2( {َخَلَق الإِْن�َساَن ِمْن َعَلٍق} )العلق: 2(، واأين 
كانت احل�سارة حينئذ من هذا العلق الذي قرر القراآن الكرمي اأنه ُخِلق منه، 
كانت -وامي اهلل- مل تولد بعد، فلم ُيعرف هذا العلق علمًيا اإل بعد اأن ُعرف 
املجهر، وراأى الإن�سان معه الكائنات الدقيقة التي ل ُترى بالعني املجردة، ولكنه 
العليم اخلبري، علَّم الإن�سان ما مل يعلم يف �سابق عمره، ف�سنع الآلة التي زادت 

من معرفته بعلم اهلل، فزاده اإمياًنا بعلم اهلل، وقدرة اهلل، وخلق اهلل.
لقد راأى الإن�سان هذا العَلق اأو احليوان املنوي -كما ن�سميه نحن- يف القرن 
الع�سرين الذي مل ينتِه بعد، بينما القراآن الكرمي يخربنا خربه منذ اأربعة ع�سر 

قرًنا من الزمان.
لقد حثَّ اهلل تعاىل ر�سوَله على القراءة والتعلُّم بالقلم، والعلم قراءة وكتابة 
وجتربة، وكلما زاد علم الإن�سان، زاد معرفة باخلالق العلي الكبري. وكلما ارتفع 
اإِلَّ  الِعْلِم  ِمَن  اأُوِتيُتْم  {َوَما  القليل  اإل  يعلم  مل  اأنه  علم  العلم  �ُسلَّم  يف  درجة 
َقِليال} )الإ�سراء: 85( و�ُسلَّم العلم ل نهاية له، فحتى ع�سر النه�سة احلديثة 
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التجربة،  �سديدة يف ع�سر  ثم طفر طفرة  يحبو حثيًثا،  التجريبي  العلم  كان 
يف  بنا  اإذا  والقاطرة،  ال�سيارة  لروؤية  نعجب  القرن  هذا  اأوائل  يف  ا  كنَّ فبينما 
منت�سفه نرى ال�ساروخ عابر القارات ينتقل اآلف الأميال يف غم�سة العني، بل 
ون�سمع عن �سفر ال�سابحات يف الف�ساء اإىل املريخ، وي�سع الإن�ساُن قدمه على 
القمر، اإنه العلم والتجربة، واأ�سا�ُسه القلم الذي اأم�سك به الإن�سان فتعلَّم، وزاد 

علمه مع التجربة.
وهذه ال�سفة احلديثة يف العلم ما اأتت من فراغ، ولكن لها جذوًرا يف اأعماق 
التاريخ تنبئنا عنه اأخبار ال�سابقني، وما و�سلوا اإليه على �سلَّم احل�سارة، بل اإننا 
لن�سمع عن ح�سارات اندثرت بعد ازدهار وزالت اآثارها، واأقرب مثل لذلك تلك 

القارات القابعة يف الأطلنطي وما يقال عن ح�ساراتها كثري.
والعلم اإن مل ت�سحبه روح نقية و�سمري يعرف اخلالق حقَّ معرفته، وعاطفة 
العلم  اإنه  بل  باأجمعها،  الب�سرية  على  خطر  هو  والتهور  ال�سطط  عن  هه  تنزِّ

ر.  املدمِّ
ة بف�سل العلم وا�ستب�سر النا�س خرًيا بتلك  وبالأم�س القريب ان�سطرت الذرَّ
الب�سرية  على  خطر  اخلطوة  بتلك  فاإذا  املعجزات،  ت�سنع  التي  الهائلة  القوة 
حيث  هريو�سيما  يف  لها  جتربة  واأول  الذرية  القنبلة  كانت  اأن  بعد  باأجمعها، 
هلك من الب�سر مئات الآلف يف ملحة عني، وما زال اأهل اليابان يعانون منها 
منذ احلرب العاملية الثانية، واليوم نعلم اأن املخزون من قنابل الدمار واملوت 

اجلماعي يكفي لتحطيم الكرة الأر�سية ومن عليها ع�سرات املرات. 
ر الذي يق�سي به العامل على نف�سه بنف�سه، لقد اجته  اإنه العلم املجنون املدمِّ
للتفكري  ول حدود  والتعمري،  البناء  من  بدًل  واخلراب  الدمار  نحو  هنا  العلم 
عند الب�سر، فكلما علم جديًدا حاول ما بعده، وظني اأنه �ساٍع يف هذا الجتاه 
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اإىل اأن ياأتي على الأخ�سر والياب�س على هذه املعمورة من خالل تدمري �سامل 
ل يبقي ول يذر.

الأَْر�ُس  اأََخَذِت  اإَِذا  {َحتَّى  وتعاىل:  تبارك  احلق  قول  هذا  يف  ويح�سرين 
َنَهاًرا  اأَْو  َلْيال  اأَْمُرَنا  اأََتاَها  َعَلْيَها  َقاِدُروَن  ُهْم  اأَنَّ اأَْهُلَها  َوَظنَّ  َنْت  يَّ َوازَّ ُزْخُرَفَها 
النهاية  هذه  وما   ،)24 )يون�س:  ِبالأَْم�ِس}  َتْغَن  مَلْ  ْن  َكاأَ يًدا  َح�سِ َفَجَعْلَناَها 
املفاجئة يف ظني اإل دماًرا مفاجًئا يح�سد الأر�س ومن عليها يف ملح الب�سر، فما 

ظنك الآن بذلك املخزون من اأ�سلحة الدمار ال�سامل والقنابل الهيدروجينية.
وهو  القاهرة  جامعة  يف  الع�سوية  للكيمياء  اأ�ستاذ  مع  حوار  يف  مرة  كنُت 
الِبَحاُر  {َواإَِذا  اأتلو  و�سمعني  القراآن  اأتلو  واأنا  زميل و�سديق قدمي، فح�سرين 
اأي  له:  فقلُت  الأخرية،  الكلمة  معنى  عن  ف�ساألني   )6 )التَّكوير:  َرْت}  �ُسجِّ
ا�ستعلت ناًرا، ف�سمت برهة، ثم قال: ماذا يعني ا�ستعال البحار وهي من املاء؟ 
ثم اأجاب نف�سه بنف�سه: األي�ست القنبلة الذرية يدخل يف �سنعها املاء الثقيل وهو 
ي�ستخرج من املحيطات ويحتوي »هيدروجني 3«؟ ثم األي�س تفجري تلك القنبلة 
الهيدروجينية ياأتي من خالل ت�سل�سل تفجر ذرات الهيدروجني الذي حتّكم فيه 
اإن  يتعداها؟ ما ظنك  ودرجة خا�سة ل  بن�سبة خا�سة  ينفجر  الإن�سان فجعله 
�سقطت قنبلة هيدروجينية يف املحيط وهو يحوي من ذرات الهيدروجني ما ل 
يح�سى، ثم انفلت عيار تفجري الذرات فتفجرت اإحداها ثم الأخرى، وهكذا، 
وبداأ الت�سل�سل يف مياه املحيط، األ يعني ذلك انفجار املحيط كله يف غم�سة عني 
في�ستعل ناًرا يف حلظة اأو حلظات؟ األ يكون ذلك م�سداًقا لتلك الآية الكرمية.. 

اآمنت باهلل.. على هذه ال�سورة قد تكون نهاية العامل.
العاملية  اأوار احلرب  �سبَّ  القرن  الأربعينيات من هذا  القريب يف  وبالأم�س 
مليوًنا  �ستون  رجالها  من  وفقد  اأوروبا،  من  والياب�س  الأخ�سر  فاأكلت  الثانية، 
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من الب�سر كانوا وقوًدا لالأنانية وحب الذات والتعايل على الغري.. النازية تقول 
بعظمة اجلن�س ال�سامي والدم الأزرق، فتحاول غزو غريها من الأمم، ويتَّحد 
�سدها الإجنليز والأمريكان، بل ويتحالفون مع �سيطانهم الدبِّ الرو�سي، كما 
مع  احلرب  اليابان  وتدُخُل  العجوز،  احلرب  ح�سان  ت�سر�سل  ذلك  عن  عربَّ 
الأملان يف قطعة من اأر�س الرو�س، ويركب ترومان راأ�سه فيقذف باآخر �سهم يف 
جعبة العلم، قنبلة �سغرية على اليابان يكون ح�سادها مئات الألوف من القتلى 
وامل�سوَّهني، بل اإن يف اليابان حتى اليوم من الأحياء من ل يزالون يعانون من 

الأمرا�س الإ�سعاعية التي ت�سببت عن هذه القنبلة وانفجارها.
ر الذي يح�سد بالآلف ول يبايل بالقَيم، ولكنها الغاية تربر  اإنه العلم املدمِّ

الو�سيلة.
والعجيب اأن الطيار الذي رمى بهذه القنبلة على مدينة هريو�سيما ظلَّ يتعذب 
من وخز ال�سمري حتى اأ�سابه اجلنون، واأدخل اإحدى امل�سحات العقلية، ولكنه 

مل ي�سَف مما اأ�سابه، وكاأنه �سم�سون هدم املعبد على نف�سه وغريه.
واليوم بعد خم�سة وثالثني عاًما من تلك احلرب ال�سرو�س، نعلم اأن املخزون 
لدى الدول التي متلك الأ�سلحة الذرية، اأ�سلحة الدمار ال�سامل، يكفي لتدمري 
الكرة الأر�سية مرات عديدة، بل اإننا لنقراأ يف �سحف اليوم )الأهرام 25/ 4/ 
الذي ح�سل يف مفاعل ذري  ب  الت�سرُّ اأن  وهو  له معنى خطريا  1979( خرًبا 
ي�سل عن  قد  الأر�سية  الق�سرة  داخل  عميق  �سقٍّ  مثله يف  يت�سبب  قد  اأمريكي 

طريق الإ�سعاع حتت باطن الأر�س اإىل ال�سني.
تلك  ويخزنون  ي�سنعون  الذين  اأولئك  عقول  يف  وهَو�س  جنون  من  له  يا 
-وامي  لهذا  لي�س  واأنف�سهم..  اأر�سهم  فيه  مبا  العامل  بها  ويهددون  الأ�سلحة، 
اهلل- من تف�سري �سوى �سذاجة تلك العقول على ما حدث من علم، و�ساللها عن 
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ا�ستعمال العلم خلري الب�سرية، و�سدق اهلل العظيم: {َكال اإِنَّ الإِْن�َساَن َلَيْطَغى 
ْجَعى} )العلق: 6 - 8(. َك الرُّ ُه ا�ْسَتْغَنى  اإِنَّ اإِىَل َربِّ  اأَْن َراآَ

اإن اأمر نهاية العامل بهذه الطريقة لي�س بامل�ستبَعد، والعجيب اأن العامَل كله 
يف �سباق نحو هذه النهاية املوؤملة، ل تردعه الأحداث، ول يوقفه قربه من تلك 
ى فيها اإن ظل على غوايته متبًعا هواه غري متِعظ  النهاية ال�سحيقة التي قد يرتدَّ

مبا �سبق من نكبات حلَّت على الأر�س.
العامل،  لنهاية  املظلمة  ال�سورة  تلك  اأعطيت  اإن  الكرمي  القارئ  وليعذرين 
ولكن هناك على اجلانب الآخر �سور للخري كثرية يعمل فيها الإن�سان مبا ياأتي 
باخلري على الب�سرية كلها، واأقرب هذه ال�سور يف نف�سي ولعلي ل اأكون متحيًزا 

هي مهنة الطب.
الطب ر�سالة قبل اأن يكون مهنة، يتحلَّى �ساحبها باحلكمة والتعقل والتدبر 
الب�سر  لراحة  وجهده  ذاته  من  يبذل  والطبيب  الطب،  بعلم  يتحلَّى  اأن  قبل 
اإىل  للو�سول  اأقرب الطرق  اآلمهم، والطبيب احلاذق هو َمن يعرف  وتخفيف 

ثقة املري�س، ومن ثم عالجه من مر�سه.
واأ�سمى درجات اجلهاد بذل النف�س يف �سبيل اخلري، فما بالك مبن يبذلها 
وهو يعلم �سعفه اأمام اخلالق؟ اإن الطبيب اإن كان موؤمًنا هو اأقرب العلماء اإىل 
الأطباء  من  وكثري  وتعاىل،  تبارك  احلق  ِر�سى  يبغي  را�سًيا  يبذل  لهذا  اهلل، 
ب  اأن جرَّ بعد  الدرن مات  اإن مكت�سف مر�س  بل  والتجربة،  البذل  �سهيد  كان 
اأثر امليكروب على نف�سه، فالتهمه املر�س، وهو لوي�س با�ستري، واملر�س هو األدُّ 
اأعداء الإن�سان، فهو بطبعه وغريزته َكفور بنعمة اهلل {ُقِتَل الإِْن�َساُن َما اأَْكَفَرُه 
َرُه} )عب�س: 17 - 19( حمًبا   ِمْن اأَيِّ �َسْيٍء َخَلَقُه  ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدَّ
للحياة كارًها للموت، واأمثلة العوام يف ذلك كثرية واأقربها »اهلل يطول عمرك.. 
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يا طويل العمر«.. فهو بغريزته م�ساب بالوهن، وهو حب الدنيا وكراهية املوت، 
اإل من اآمن باهلل وابتغى لقاءه.

ومن هنا كان حب املري�س للطب والطبيب، بل وتقدي�سه لهذه املهنة التي يرى 
يف �سخ�س �ساحبها املنقذ الوحيد من هذا اخلطر الداهم وهو املوت.. وكلنا 
يعلم كب�سر مقدار معاناة املري�س حني مير�س، وا�ستعجاله يف طلب الطبيب، 
ٍة اأََجٌل  ا منه اأنه رمبا اأطال عمره، وما للطبيب يف العمر من حيلة {َوِلُكلِّ اأُمَّ ظنًّ

َفاإَِذا َجاَء اأََجُلُهْم ل َي�ْسَتاأِْخُروَن �َساَعًة َول َي�ْسَتْقِدُموَن} )الأعراف: 34(.
والطبيب اإذا عرف اهلل كان قريًبا من الأنبياء، فهو اأقرب النا�س اإىل نف�س 
املري�س واأح�سُّ النا�س باإح�سا�سه، بل واأمل�سهم ل�سعفه اأمام املر�س وحاجته ملن 

حوله، واأقربهم لي�س اأمه اأو اأباه، بل هو الطبيب.
ومن اأمثلة العامية املعروفة: »املري�س ريحته وح�سة، والفقري عدو النا�س من 
للمري�س  النا�س  فاآمل  والطرافة،  ال�سدق  املثل من  يخلو هذا  ول  �سبب«،  غري 
هم اأهله، وحني يثقل املر�س وت�ستدُّ العلة ي�سيق اأهل املري�س باملري�س، وياأتي 

ون فيه موته؛ راحة له ولهم. الوقت الذي يتمنَّ
يف  وا�سعة  �سياًعا  ميتلك  البلدة،  اأغنياء  اأغنى  من  كان  رجاًل  لأذكر  اإين 
ال�سرقية، وكان بهيميا يعي�س على الغريزة، عا�س بني اخليل امل�سومة والأنعام 
واحلرث الكثري، ومل ي�سعد بزوجة ت�ساركه تلك ال�سعادة، ولكن كان كاحليوان 
يختار من الن�ساء ما ي�ساء، ثم يرتكها ليختار غريها، ثم جاءته لعنة اهلل يف 
�سكل �سلل ن�سفي اأ�سفل، َفَقَد معه حركة ال�ساقني والفخذين، بل وفقد القدرة 
على التحكم يف البول والرباز، ومل ي�سعفه ماله ول خيله حني ا�ستدت به العلة، 
حتى اأن خدمه تركوه رغم املغريات من �سوء رائحته وحاجته ملن ينظف ج�سده. 
مات هذا الرجل وحيًدا يف ق�سره ومل يعلم اأحد مبوته اإل من رائحة عفن املوت 
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خمتلطة ببقايا البول والرباز بعد اأيام من موته.
ملن  طويلة  �سنني  النا�س  بها  يتحدث  اأمثولة  موته  بعد  الرجل  هذا  ظل  لقد 
�سيًئا،  ماله  ياأخذ من  ومل  ومات  باملر�س.  اهلل  فاأذلَّه  اهلل،  بنعمة  وكفر  جتربَّ 
ومل يرتك وريًثا، فتقا�سم النا�س اأر�سه ومتاعه بل وق�سره. اإنها لعربة ملن اأراد 
اأن يعترب بذلة املري�س حني يفتقد ال�سحة فال يجدها، والعون من النا�س فال 

يلم�سه، ويظل طريد املر�س واحلاجة اإىل اأن ُي�سفى اأو يتلقفه املوت.
وعلى الوجه الآخر من هذه املهزلة الدائمة، مهزلة املر�س واملوت وكالهما 
مكتوب على الب�سر وم�سجل عند رب الب�سر، جند الطبيب نف�سه يح�س ب�سعفه 
ما  اإذا  العلم  فيخذله  املري�س،  لإنقاذ  علًما  ي�ستحث  وقد  املر�س،  غائلة  اأمام 
حم الق�ساء، ورمبا اأعطى املري�س كل مقومات احلياة، ولكن هيهات اإذا حانت 
ال�ساعة وبلغت احللقوم، هنا يرفع الطبيب يديه م�سلًِّما بقدرة القادر اجلبار 
الذي ينتزع �سر احلياة من بني اللحم والعظم، فاإذا به يف حلظة حطاًما ياأكله 

الدود، ثم تراًبا تذروه الرياح.
لقد هزتني يف هذا املعنى حادثة عا�سرتها وا�سرتكت فيها كم�ساعد جلراح 
كبري يف لندن هو بروف�سور )هوملز �سيلور( جراح القلب امل�سهور. كان يجري 
نوًعا من اجلراحة يف قلب مري�س وهي تغيري اأحد ال�سمامات التالفة، وهذا 
النوع من العمليات ي�ستدعي اإيقاف القلب متاًما عن النب�س، ويكون املري�س من 
الناحية الت�سريحية ميًتا، فال نب�س ول تنف�س، ولكنه من الناحية الف�سيولوجية 
قلب  وجهاز  �سناعية  رئة  طريق  عن  يغذى  ج�سمه  اأن  اإذ  حي،  الوظيفية  اأي 

�سناعي ي�سخ الدم يف ج�سمه بعد اأن ينقى من خالل جهاز الرئة ال�سناعية.
واأ�سبح  ال�سدر،  فتح  اأن  بعد  البوتا�سيوم  القلب مبادة  نب�س  اأوقف اجلراح 
امل�سغة،  تلك  يفتح  مبب�سعه  وبداأ  فيه،  حراك  ل  حلمية  م�سغة  جمرد  القلب 
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اإعادة  الفا�سلة  اللحظة  جاءت  ثم  فيه،  عمله  واأنهى  التالف،  ال�سمام  وغريَّ 
كهربي  بتيار  القلب  بلم�س  تتاأتى  وهذه  احلي،  امليت  القلب  هذا  اإىل  النب�سة 
يوقظه فينب�س، واملعروف اأن اللم�سات امل�سموح بها جراحًيا ل تزيد عن اأربع اأو 

خم�س مل�سات، واإن زادت احرتقت ع�سلة القلب.
مل�س اجلراح القلب اللم�سة الأوىل فاأحدث فيه �سدمة كهربية نب�س على اأثرها 
نب�ستني ثم �سكت، مل�سه الثانية فنب�س نب�ستني اأخريني ثم �سكت، مل�سه الثالثة 
ا. هنا اأ�سبحنا على حافة الهاوية كما  ففعل كما فعل يف ال�سابقتني و�سكت اأي�سً
يقولون، مل يبق اأمامنا اإل مل�سة واحدة نتوقع اأن ينب�س على اأثرها هذا القلب 
وي�ستمر نب�سه فتعود احلياة لهذا املري�س امليت احلي، اأو ي�سكت اإىل الأبد. هنا 

يذكر اجلراح �سيئني اثنني وتتقل�س الدنيا اأمام عينيه فال يرى اإل هما: 
الأول: اأن هذا املري�س الذي دخل غرفة العمليات على قدميه قد يخرج منها 
ال�سمري.  وخز  وهنا  اأخرى،  مرة  قلُبه  يتحرك  مل  اإن  هامدة  جثًة  حمفة  على 
ثم هو  اإجراء اجلراحة،  ي�ستطيع  القلب عمًدا حتى  اأوقف  الذي  فاجلراح هو 
الآن ل ي�ستطيع اإنقاذ هذا القلب، فهو اإذن قد حكم على هذا املري�س باملوت، 

وقد اأراد له احلياة.
الثاين: اأن هذا اجلراح مهما اأُوتي من علم وجتربة فاإن علمه حمدود وخربته 
ي�سحو  وهنا  �سعرة.  قيد  واحلياة  املوت  بني  الفا�سل  يكون  تنفع عندما  ل  قد 
اأخذها  اإن �ساء  عنده ال�سمري وتنك�سف له روؤية اخلالق اجلبار واهب احلياة 

متى �ساء.
لل�سدمات  ال�ستجابة  عن  القلب  توقف  عندما  اأع�سابه  اأ�ستاُذنا  فَقَد  لقد 
املتتالية، وذكر تلك املعاين الأخرية فن�سي نف�سه وعلمه، ون�سي الغرفة املعقمة 
والحتياطات املذهلة �سد التلوث التي اأُجريت قبل يوم اجلراحة، وذكر �سيًئا 
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واحًدا هو )اهلل القادر(.
باأعلى  و�سرخ  ب�سعره  واأم�سك  اأعلى  اإىل  يديه  الربوت�ستانتي  اأ�ستاذنا  رفع 

�سوت )O god – Help me( )يا رب �ساعدين(.
ثم مل�س اللم�سة الأخرية امل�سموحة، فاإذا بالقلب ي�ستجيب وي�ستمر يف النب�سة، 
والرجل اأمامه مذهول يكرر كلمة )ال�سكر هلل( ومل يبداأ يف اإنهاء العملية واإقفال 
ال�سدر اإل بعد �ساعة من الزمن، ظل ينظر اإىل هذا القلب الذي ا�ستمر نب�سه 

منتظًما بعد اأن مدت يد اهلل فنبهت هذا القلب النائم.
اإن�ساًنا ذا عينني ول�ساًنا  ا روح اهلل نفخها يف ج�سم ابن اآدم، فكان  اإنها حقًّ

و�سفتني وعقاًل و�سمًعا وب�سًرا، واإن �ساء اأخذ منه هذا ال�سر فاأماته واأقربه.
والطبيب احلاذق حني يوؤمن هو اأقرب النا�س لهذا املعنى واأفهمهم له حني 
ما  اإذا  قدرة  والطبيب  للطب  كان  هنا  ومن  اهلل،  قدرة  ويلم�س  �سعفه  يح�س 
اأعطى من ذاته وجهده مل�ساعدة املري�س على ال�سفاء، وتعلم قدر طاقته حتى 
ا،  يعطي املري�س خري ما و�سل اإليه علمه وجتربته، فهو بهذا خليفة الأنبياء حقًّ
وخا�سة اإن تخلى عن ال�ستغالل والفائدة، وعمل يف مهنته بنية البذل والعطاء، 

ل بنية الفائدة والتجارة.
العالج  اأنواع  العلم ومكت�سفي  بكثري من عمالقة  الطبي  التاريخ  ولقد فا�س 
للمئات منهم، ولكن  الطبية مبجلدات  املكتبة  والأدوية واجلراحات، وامتالأت 
مل يثبت على التاريخ من هوؤلء اإل من كان علمه مقروًنا مبعرفة ذاته، و�سعفه 
اأمام قدرة اهلل، بل وتاأكده من اأن كل ر�سالته اأن يخفف اآلم النا�س وي�ساعدهم 
على ال�سفاء والربء من اأمرا�سهم، ولكن لي�س له يف العمر حيلة، وهذا هو دور 
العلم البناء الذي ينفع الب�سرية، متاًما كمن ي�سلح الأر�س لتنبت نبًتا طيًبا، 
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ويرفع  الب�سر  الب�سري فيما يخدم  العقل  نتاج  للنا�س  لتخرج  امل�سانع  يبني  اأو 
َماَواِت  َر َلُكْم َما يِف ال�سَّ م�ستواهم، حمقًقا هنا قول احلق تبارك وتعاىل: {َو�َسخَّ
ُروَن} )اجلاثية: 13(  َوَما يِف الأَْر�ِس َجِميًعا ِمْنُه اإِنَّ يِف َذِلَك لآََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
عمل  ما  اإذا  عليه  اهلل  بنعم  ويح�س  فيها،  الإن�سان  لينعم  الأر�س  ر  �سخَّ حيث 
واجتهد، موؤمًنا بوجود اهلل، وبف�سل اهلل، وقدرة اهلل، ولكن كثرًيا من النا�س 
لغافلون عن اآيات اهلل ونعمه اإل القليل، وهوؤلء هم العلماء، والأطباء من اأرفع 
والعرتاف  اهلل،  اإىل  القرب  من  الدرجة  هذه  و�سلوا  ما  اإذا  م�ستوى  العلماء 

بعظمته وقدرته.
ت املكتبة العربية  ولئن درج العرب على ذكر ماآثر ُقدمائهم حتى لقد ُغ�سَّ
كانت  اأن  يوم  الدنيا  �سئون  كل  يف  مهم  وتقدُّ العرب  مفاخر  حتكي  باملجلَّدات 
احنا الكبري »اأبو القا�سم  اأوروبا تغطُّ يف جهالة القرون الو�سطى، فلقد ظفر جرَّ
قروؤوا  الذين  اأحد  لأين  حتى  املخطوطات،  تلك  من  القليل  باأقلِّ  الزهراوي« 
ا�سمه لأول مرة على �سفحات كتاب »اأبو القا�سم الزهراوي« لالأخ الدكتور عبد 
، بل و�سبقوهم لقرون  العظيم الديب، لقد بذَّ امل�سلمون غريهم يف جمال الطبِّ
وابن  زهر،  وابن  والرازي،  �سينا،  وابن  الفارابي،  عن  الكثري  وقراأنا  عديدة، 
كانت  التي  ال�سحيقة  القرون  تلك  يف  الطب  جبابرة  من  وغريهم  ر�سوان... 

مدنية الغرب فيها مل تولد بعد.
على  اأبوابها  اأوروبا  فتحت  حيث  الأندل�س؛  ع�سر  يف  الزهراوي  جاء  لقد 
علماء  بف�سل  اأرجائها  يف  النور  ذلك  وانت�سر  الإ�سالم،  حل�سارة  امل�ساريع 
على  وامل�ست�سرقني  منهم  العرب  خني  املوؤرِّ ب�سهادة  للزهراوي  وكان  امل�سلمني، 

ال�سواء ف�سل كبري وفتح علمي.
لهذا  املختلفة  الن�ساط  مناحي  املوؤلف  فيه  عدد  الذي  الكتاب  اإىل  ونظرة 
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العامِل اجلليل تعطي �سورة �سادقة ملا كان عليه عقل هذا العامِل، و�سعة فكره، 
و�سموخ نظره، ويكفي اأن يعلم القارئ اأن جملده ال�سخم )الت�سريف ملن عجز 
عن التاأليف( والذي يحوي ثالثني جزًءا ملو�سوعة علمية �سملت مناحي كثرية 
اإل جزًءا  للجراحة فيها من ن�سيب،  ولي�س  الطّب فح�سب،  ولي�س  العلوم،  من 
واحًدا حر�س املوؤلف على تعداد اأنواع اجلراحات فيها دون الدخول يف تفا�سيل 
اأحدها، وظني اأن عنده العذر، اإذ لو فعل ملا كفى جملد كبري ل�سرحها واإعطائها 

حقها من الت�سجيل للتاريخ.
القا�سم،  اأبي  ا�سم  ال�سواء  على  والغرب  ال�سرق  علماء  من  كثري  اأغفل  لقد 
رغم ما و�سل اإليه من م�ستوى علمي �سمَّ بني جنباته كل فروع العلوم املعروفة 
ا عاملًا يف  حينئذ، فلم يقت�سر على الطب اأو اجلراحة فح�سب، ولكنه كان اأي�سً
ة النبوغ يف علم الزهراوي  الكيمياء، والتعدين، والتغذية، بل وال�سناعة، وقمَّ
اأ�سل  له، وهذه خ�سلة هي يف الواقع  اأن ي�سجِّ اأنه كان يعمل ما يقول عنه قبل 
هذا،  ع�سرنا  يف  الإ�سالمي  العامل  افتقدها  الغرب،  عند  احلديثة  النه�سة 
فت عقولنا عند الت�سوُّل من ح�سارة  فكرثت الكتابة، وقلَّ العمُل والتجربة، فتوقَّ

الغرب التجريبية احلديثة، وفقدنا معها اأوىل مقوماتها، وهي التجربة.
كما  اجلليل  العامِل  -ذلك  الزهراوي  ذكر  اإهمال  اأ�سباب  من  كان  ولقد 
اإذ  ع�سره؛  علماء  عليه  عابه  الذي  الأمر  بيده،  يعمل  كان  اأنه  املوؤلف-  يقول 
وقد  )احلالقني(،  امني  للحجَّ ويرتكونها  اجلراحة  اإجراء  من  ياأنفون  كانوا 
امني اإىل عهد قريب، ولكن الزهراوي كان يف  ظلت اجلراحة وقًفا على احلجَّ
الآلت،  لها  وي�سنع  بل  لها،  وي�سيف  ال�سحيقة يجري اجلراحة  الع�سور  هذه 
اأن  فاإذا علمنا  والكت�ساف،  بل  العمل لالبتكار،  اليوم قمة  اأ�سبح  الذي  الأمر 
به،  ال�ساروخ الذي يدور حول الأر�س اأو يذهب اإىل املريخ ل يقربه اإل من يجرِّ
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لعرفنا قيمة التجربة عند الزهراوي وع�سره، وقيمتها اليوم يف ع�سر النه�سة 
احلديثة التي اأ�سبح فيها للتجربة املكان الأول يف طرق البتكار.

واليوم وقد بداأ �سوء الفجر ي�سطع على امل�سرق الإ�سالمي من جديد، وبدت 
بوادر النه�سة الإ�سالمية يف كل مكان، ل ي�سعنا اإل اأن نذكر بالفخر والعتزاز 
علماء  به  �سهد  فما  الزهراوي،  �سخ�س  يف  الإ�سالمي  الطب  عمالقة  قدماء 
الإجنليزي   Treind الربوف�سور  قاله  وما  الرجل،  هذا  عظمة  من  الغرب 
والف�سل  وال�سدق  مع احلق،  َلي�سري  �ُسها«  وموؤ�سِّ القا�سم حميي اجلراحة  »اأبو 

ما �سهدت به الأعداء.
وينبغي األ نبخ�س العامل املعا�سر حقه، بل نقرُّ ونعتزُّ مبا فيه من طفرة علمية 

كبرية تقوم على التجربة والتحليل وا�ستخال�س النتائج.
ًرا ما قام به الأخ املوؤلف من جهد يف جمع  م مقدِّ م لهذا الكتاب القيِّ واإذ اأُقدِّ
تلك املعلومات، وتركيزها يف �سفحات معدودة، تعطي �سورة �سادقة عن هذا 
بالقاهرة،  الإ�سالمية  الطبية  با�سم اجلمعية  له  م  اأتقدَّ فاإين  الكبري،  العمالق 
الإ�سالم احلديثة  نه�سة  اآثار  اأثًرا من  لتكون  ُولدت حديًثا  التي  تلك اجلمعية 
نحو  وواجبه  وتعريفه حقَّ اهلل عليه،  امل�سلم،  الطبيب  وتربية  الطب  يف جمال 
املري�س، م�سلًما كان اأو غري م�سلم، لأجد يف هذا التقدمي حالوة الإميان تنبع 
ا،  من بني ثنايا ُخلق الإخوة الأطباء الذين اتَّخذوا اجلمعية الإ�سالمية لهم اأُمًّ
م�سوا يف ركابها، يرجون ِر�سى اهلل تبارك وتعاىل، وين�سرون على النا�س هدى 
الإ�سالم، وخلق امل�سلم من خالل العمل ال�سامت، معطني من ذواتهم وجهدهم 
يف �سبيل اهلل، ل يبتغون حمًدا ول �سكوًرا، ولكن ينتظرون ر�سى اهلل والقبول 
اأٌخ  مه للم�سلمني عماًل ل قول،  يف الآخرة، وخري مثل خلري الدين والدنيا نقدِّ
جراحة  يف  واأ�ستاذ  كبري،  عامل  القا�سي«  »اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  هو  كرمي 
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القلب وال�سدر يف جامعة كاليفورنيا، جمع اخلريين و�سار على الطريق، فهو 
ة يف العمل الإ�سالمي، اإذ يراأ�س اجلمعية الطبية  ة يف اجلراحة الدقيقة، وقمَّ قمَّ
احلقل  يف  اهلل  يف  له  اإخوة  مع  ويعمل  وكندا،  املتحدة  الوليات  يف  الإ�سالمية 

الطبي هناك عمل امل�سلمني.
ولقد بداأت الطالئع هنا وبزغ النور حثيًثا، فاأن�سئت امل�ستو�سفات يف القاهرة 
والأقاليم، والعمل اجلادُّ نحو اإن�ساء امل�ست�سفى اخلريي اإن �ساء اهلل، وغري ذلك 

كثري، ومن اهلل التوفيق والَقبول.
يف  الطب  عمالقة  من  واأمثاله  الزهراوي  لثورة  ا�ستمرار  اإل  ذلك  كل  وما 
َفَيْذَهُب  َبُد  الزَّ ا  {َفاأَمَّ والأر�س..  ال�سموات  دامت  ما  باٍق  واخلري  الإ�سالم، 

ا�َس َفَيْمُكُث يِف الأَْر�ِس} )الرعد: 17(. ا َما َيْنَفُع النَّ ُجَفاًء َواأَمَّ
رحم اهلل الزهراوي، واأجزل عطاءه، ونفعنا بعلمه ومعرفته.. اآمني.

دكتور/ اأحمد حممد امللط
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اإلسالم والعلم
�سوا دولة مرتامية الأطراف �سملت ُجلَّ  اأ�سَّ اأن امل�سلمني  من املعلوم امل�سهور 
حدَّ  بلغت  الدولة  هذه  واأن  �سنة،  مائة  من  اأقلَّ  يف  الأر�س،  وجه  على  املعمور 

الكمال يف ُنُظمها، و�سالمة جمتمعها.
ا اأن امل�سلمني برعوا يف الإنتاج الأدبي �سعًرا ونرًثا،  ومن املعلوم وامل�سهور اأي�سً

وفل�سفة وفقًها، وحديًثا وت�سوًُّفا، كل ذلك معلوم م�سهور.
ولكن الذي يجهله الكثريون اأن اإنتاج امل�سلمني يف العلوم الطبيعية رمبا فاق 
اإنتاجهم يف �سائر املعارف الأخرى. فلقد وعى امل�سلمون جيًدا قول اهلل تعاىل: 
َك الَِّذي َخَلَق  َخَلَق الإِْن�َساَن ِمْن َعَلٍق  اْقَراأْ َوَربَُّك الأَْكَرُم  {اْقَراأْ ِبا�ْسِم َربِّ
 الَِّذي َعلََّم ِبالَقَلِم  َعلََّم الإِْن�َساَن َما مَلْ َيْعَلْم} )العلق: 1 - 5(. وا�ستمعوا 
اإىل النبي  وهو يقول: "من �سلك طريًقا يطلب به علًما، �سلك اهلل به طريًقا 
جمل�س  على  العلم  جمل�س  ل  يف�سِّ كان  اأنه  من  عنه  اأثر  ما  واإىل  اجلنة"،  اإىل 

كر. الذِّ
اأنَّى  الإن�سانية  املعارف  عن  يبحثون  طاقاتهم  وبكل  فجرهم  منذ  فاندفعوا 
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الرتاث  يحفظوا  اأن  ا�ستطاعوا  حتى  ويتمثلونها،  منها  وينهلون  وجدوها، 
اإىل جنب مع  بالعلم جنًبا  العناية  �سارت  وقد  والهوان،  ال�سياع  الإن�ساين من 
تاأ�سي�س الدولة وتاأمني حدودها، فلم تلههم احلروب والنت�سارات والفتوحات 
ورفع  العلماء  قوية، ومتجيد  ثابتًة  العلمية  النه�سة  قواعد  اإر�ساء  املتتالية عن 

منارة العلم.
فها هو الأمري الأموي خالد بن يزيد بن معاوية  ين�سرف عن الإمارة 
وجاهها اإىل العلم، في�ستقدم عدًدا من علماء الإغريق ليرتجموا له كتب الطب 
بالعلم  العناية  وا�ستمرت  متعلًما.  دار�ًسا  عليها  ويكّب  والكيمياء،  واحلكمة 
والعلماء تنمو، حتى جاء ع�سر املاأمون الذي كان يدفع ملن يرتجم الكتاب مثل 

وزنه ذهًبا.. )لحظ �سخامة الكتاب و�ُسمك الورق يف تلك الأيام(.
وكان بيت احلكم وق�سر احلاكم مثابة للعلماء وماأواهم ومقرهم الطبيعي، 
اأ�سبه بندوات علمية، ينهل منها املبتدئون، ويتبارى فيها  وكان بالط احلكام 

الأ�ساتذة.
وتقدير احلكام للعلماء واإحاللهم اأرفع املنازل اأمر م�سهور معروف، وق�س�سه 
متداولة على كل ل�سان، نذكر منها ما كان من اخلليفة العبا�سي املعت�سد مع 
ثابت بن �سنان الطبيب حني كانا ي�سريان مًعا، و�سها اخلليفة وو�سع يده على يد 
الطبيب، و�سرعان ما �سحبها معتذًرا وهو يقول: "لي�س هكذا يكون، فاإن العلماء 

َيعلون ول ُيعلون".
جعل  خرًيا  باأمة  اهلل  اأراد  "اإذا  قائلهم:  قال  والعلماء  العلم  ل�ساأن  ومعرفة 
العلم يف ملوكها، وامللك يف علمائها"، وكاأمنا ا�ستجاب اهلل له، فكان كل ملوك 

رونه، فال ي�ستوزرون اإل عاملًا. امهم يحبون العلم ويقدِّ امل�سلمني وحكَّ
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"علمية" مبعنى  دولة  كانت  الإ�سالمية  الدولة  اإن  نقول:  اأن  ن�ستطيع  فنحن 
اأنها تعتمد على العلم، وتبني عليه اأ�سا�س ح�سارتها ونه�ستها.

ومن هنا كان هذا الهتمام العجيب بالعلم، فلم ُتعرف اأمة يف التاريخ ُعنيت 
بالعلم كما ُعنيت الأمة الإ�سالمية بالعلم يف ع�سورها الزاهية، حتى كان العلم 

واحلركة العلمية جزًءا من حياتها وكيانها.
بالن�سبة  الالتينية  كاللغة  اجلهود  هذه  بف�سل  العربية  اللغة  اأ�سبحت  وقد 
لالأمم الغربية، بل اأ�سبحت اللغة العلمية العامَلية اأو الدولية، وكان على طالب 
م العلمي، وكان  نوا من م�سايرة التقدُّ العلم اأن يتعلَّموا اللغة العربية حتى يتمكَّ
كل من اأراد اأن يكتب علًما يقروؤه النا�س جلاأ اإىل اللغة العربية؛ ذلك لأن اللغة 

العربية غدت لغة للعلم ول لغة غريها.

جهود امل�سلمني يف ميدان العلم: 
وما اإن متَّ للم�سلمني اإحياء الرتاث الإن�ساين )ما كان منه فار�سًيا اأو اإغريقًيا 
روهم بيد الإن�سانية يف طريق  اأو رومانًيا( حتى اأخذ علماوؤهم ومفكِّ اأو هندًيا 
النور خطوات ِف�ساًحا، فلم يكونوا جمرد نقلة لعلم الأقدمني ال�سابقني، بل اإن 
تكون قادرة  اأن  اأخرى دون  اأمة  العلم من  اأمة  تنقل  اأن  ر  نت�سوَّ اأن  املحال  من 
على هذا النقل، فاهمًة ملا تنقل، اأي اأن تكون قد بلغت من التقدم احل�ساري ما 

يوؤهلها ل�ست�ساغة العلم الذي تنُقُله.
خ ملا اأداه امل�سلمون لالإن�سانية يف هذه ال�سفحات، ولكن ما  ول ن�ستطيع اأن نوؤرِّ

�سنذكره ل يعدو اأن يكون جمرد مالحظات واأمثلة �سريعة.
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1-  املنهج العلمي: 
يزهو الع�سر احلديث ويباهي باأنه ع�سر العلم، عرف اأهُله اأ�سلوب البحث 
"فرن�سي�س  دون  ميجِّ الغربيون  وراح  التفكري،  يف  العلمية  والطريقة  العلمي 
بيكون" على اأنه �ساحبها ومبتكرها، مع اأن ِمن علماء امل�سلمني َمن �سار عليها، 

و�سبق "بيكون"، ومنهم َمن اأدرك من عنا�سرها ما مل يدركه "بيكون".
اإجماعهم على  اأو الذهنية العلمية من  اأدل على توافر الروح العلمية  ولي�س 
تف�سيل اأر�سطو، وما ذاك اإل لأن طريقته التجريبية لءمت اأذواقهم ونزعاتهم 

العلمية.
ن  تت�سمَّ التي  والتوجيهات  واحلكم  بالإر�سادات  زاخرة  كتبهم  ومقدمات 
اأ�سهر من  ابن خلدون  ومقّدمة  التفكري،  البحث، وطريقتهم يف  منهاجهم يف 
اأن ي�سار اإليها، ومقّدمة كتاب احليوان للجاحظ م�سهورٌة كذلك، فهو يدعو اإىل 

التثبُّت والإن�ساف، وجتنُّب ال�سبهة، واإحقاق احلق.
املناظرة؟  لك يف  اأحدهما: هل  فقال  متكلمان  "اجتمع  الأ�سفهاين:  ويروي 
فقال الآخر: على �سرط األ تغ�سب، ول تعجب، ول ت�سغب، ول تقبل على غريي 
واأنا اأكلمك، ول جتعل الدعوى دلياًل، ول جتوز لنف�سك تاأويل مثلها على مذهبي، 
وعلى اأن توؤثر الت�سادق، وتنقاد للتعارف، وعلى اأن كاًل منا يبغي من مناظرته 

اأن احلقَّ �سالَّته، والر�سد غايته".
ام: اإن ال�سكَّ والتجربة هما الركنان الأ�سا�سيان للبحث، ويقول:  ظَّ ويقول النَّ
اإليك من اجلاحد، ومل يكن يقني قط حتى �سار فيه �سك، ومل  اأقرب  ال�ساكُّ 
فال�سك  ال�سك،  من  بينهما حال  يكون  اإىل غريه حتى  اعتقاد  من  اأحد  ينتقل 

�سروري لكل معرفة.
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اإن الطغرائي كان  اأهميتها، يقول قائلهم:  روا  وعرفوا التجارب العلمية وقدَّ
رجاًل عظيًما على جانب كبري من الذكاء، ولكنه مل يعمل اإل قلياًل من التجارب، 

وهذا اأمر يجعل كتابته غري دقيقة.
يقول دارير: لقد كان تفوق العرب )امل�سلمني( يف العلوم نا�سًئا عن الأ�سلوب 
وا�ستخدامهم هذا  التجريبي،  العلمي  الأ�سلوب  وهو  بحوثهم،  وه يف  توخَّ الذي 
الأ�سلوب هو الذي دفعهم اإىل هذا الرتف الباهر يف الهند�سة وح�ساب املثلثات 
اإىل  العلمية حني دعوا  التجربة  اأ�سول  والفلك والطب وغريها.. ولقد حددوا 
حتديد الغر�س من التجربة، والعمل على اتباع الو�سائل اخلا�سة بها، والبتعاد 
عما هو م�ستحيل يف نظر العقل، والعناية الدقيقة باختيار الوقت املالئم لها.. 
يغرتَّ  ول  متحفًظا،  �سامًتا  مثابًرا  بوًرا  �سَ يكون  باأن  بها  يقوم  َمن  ُحوا  ون�سَ

بظواهر الأ�سياء.
فالعلماء امل�سلمون هم وا�سعو اأ�س�س البحث العلمي باملعنى احلديث، متيَّزوا 
واآلت  اأجهزة  واخرتعوا  طرًقا،  ابتدعوا  والختبار،  والتجربة  باملالحظة 
تذوب  التي  والأج�سام  وال�سوائل،  املعادن  من  لكثري  النوعي  الوزن  ل�ستخراج 
لوزن  وميزاًنا  ال�سوائل،  درجة حرارة  لقيا�س  اآلة  اأحدهم  ابتدع  وقد  املاء،  يف 

الأج�سام يف املاء والهواء.
2-  يف الكيمياء: 

امل�سلمون هم اأهل هذا العلم وخالقوه على يد رائده اأبو الكيمياء "جابر بن 
حيان"، فكان اأول من جعل الكيمياء علًما مدرو�ًسا بعد اأن كانت يف نظر النا�س 
�سحًرا ُيراد به حتويل املعادن اخل�سي�سة اإىل معادن نفي�سة، كتحويل الر�سا�س 
اإىل ف�سة، والنحا�س اإىل ذهب. وما ابتكره امل�سلمون يف ميدان الكيمياء اأكرب 
من اأن يحاط به يف هذه العجالة، ونذكر من ذلك اأن امل�سلمني كانوا اأول من 
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اأدخل طريقة  واأول من  ا�ستخرج ماء الذهب،  واأول من  ا�ستح�سر الأحما�س، 
الكيميائي  الحتاد  عن  م  قدَّ من  واأول  باحلام�س،  الف�سة  عن  الذهب  ف�سل 
نظرية علمية تف�سره بات�سال ذرات العنا�سر بع�سها ببع�س، ومل ُتعرف هذه 
النظرية يف �سكلها العلمي اإل على يد "جون دالتون" الإجنليزي بعد "جابر" 
األف �سنة، كما ا�ستنبطوا طرًقا علمية لتح�سري الفولذ وتنقية املعادن،  بنحو 

و�سبغ اجللود وال�سعر، واإىل نوع من الورق غري قابل لالحرتاق.
دللًة  العربية؛  اأ�سماءها  حتمل  الكيميائية  املركبات  من  كثري  زالت  وما 
والرت�سيح  التقطري  عمليات  و�سعوا  كما  ن�ساأتها..  ومكان  ولدتها  مو�سع  على 
والت�سعيد، والتبلور والتذويب.. وقد اأ�سار ابن الأثري اإىل اأن امل�سلمني ا�ستعملوا 
مواد اإذا ُطلي بها اخل�سب منعته من الحرتاق، وا�ستخدموها يف اإقامة مراكز 

للرماة اأثناء احلرب، حتميهم من النار في�سيبون ول ي�سابون.
الكيمياء املكتوبة بالالتينية ما  اأحد كتب  اأنه جاء يف مقدمة  ولنذكر بفخر 

ياأتي: 
تراكيبها  ما  ول  الكيمياء،  هي  ما  تعرفون  ل  الالتينيني  مع�سر  "اإنكم 

واأ�سولها، و�سرتون ذلك م�سروًحا يف هذا الكتاب الذي ننقله عن العربية".
3-  يف الريا�صيات والَفلَك: 

الأخرى  امليادين  من  اأقلَّ  لي�ست  وك�سوفهم  امليدان  امل�سلمني يف هذا  بحوث 
اإن مل تُفقها، فمن ذلك اأن امل�سلمني كانوا اأول من اأو�سحوا اأ�س�س علم اجلرب 
ومعامله، واأ�سافوا اإليه ما جعله علًما م�ستقاًل، واإليهم يرجع الف�سل يف تطبيقه 

على علم الهند�سة.
قوا يف مباحث املخروطات،  وامل�سلمون هم اأول من حلُّوا املعادلت املكعبة، وتعمَّ
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رها حق قدرها اإل َمن جاء بعدهم بنحو  واأحدثوا ثورة يف ح�ساب املثلثات مل يقدِّ
خم�سة قرون، على حد تعبري "م�سيو �سال" يف كتابه )تاريخ اأ�سول الهند�سة(.

الو�سطى  اآ�سيا  من  ة  املمتدَّ البالد  اأنحاء  يف  الفلكية  املرا�سد  اأقاموا  وقد 
وو�سعوا  التنجيم،  خرافات  من  العلم  هذا  روا  وطهَّ الأطلنطي،  املحيط  اإىل 
ل من عرف الأ�سول التي ُتف�سي اإىل الر�سم  كات النجوم، وهم اأوَّ جداول حترُّ
على �سطح الكرة، واأول من اأوجد علمًيا طول الدرجة من خط ن�سف النهار، 
وقالوا با�ستدارة الأر�س، ودورانها حول حمورها، و�سبقوا الغرب اإىل اخرتاع 
اآلة )الأ�سطرلب( الدقيقة لقيا�س مواقع الكواكب و�ساعات الليل والنهار، كما 
ح�سبوا طول ال�سنة ال�سم�سية، وبحثوا ك�سوف ال�سم�س قبل الأوروبيني، وو�سعوا 
رات، وما زالت الأ�سماء  روها يف م�سوَّ جداول دقيقة يف النجوم الثوابت، و�سوَّ
د يف قاعات البحث ومرا�سده  العربية التي اأطلقت على كثري من النجوم ترتدَّ

حتى الآن.
ول تعجب حني تعلم اأن الكتب التي اأُلِّفت يف زمن الر�سيد َحَوت من املعلومات 
نوا مثاًل: انحراف �سمت  الدقيقة ما مل تخرج عنه احلقائق احلا�سرة، فقد عيَّ
و52  دقيقة،  و33  درجة،   23 النحراف  رقم  وكان  الزمن،  ذلك  يف  ال�سم�س 
ثانية، وهو ما ي�ساوي الرقم احلا�سر، كما ن�ساأ عن ر�سد امل�سلمني لالعتدال 

ال�سم�سي تعيينهم مدة ال�سنة بال�سبط.
ويكفي دللة على جهود امل�سلمني يف الريا�سيات والفلك ما رواه اأحد الذين 
عا�سوا يف القاهرة يف القرن العا�سر امليالدي من اأن مكتبتها ت�ستمل على ُكَرتني 

فلكيَّتني، و�ستَّة اآلف كتاب يف الريا�سيات وعلم الفلك.
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اإلسالم والطب
�سرعان  ولذا  واأهدافها،  طابعها  يف  اإن�سانية  امل�سلمني  نه�سة  كانت  ولقد 
نه�ستهم  ذلك يف  وجتلَّى  الإن�سانية،  وعلومهم يف خدمة  معارفهم  روا  �سخَّ ما 
مو�سع  املعارف  هذه  و�سعهم  ثم  امليدان،  هذا  يف  الرائع  مهم  وتقدُّ الطبية، 
هذه  ن�ستعر�س  اأن  ويكفي  الب�سر،  اآلم  تخفيف  �سبيل  يف  والتطبيق  التنفيذ 

النواحي ال�سريعة للدللة على ذلك: 

1 - ابتك�راتهم واكت�س�ف�تهم الطبية: 
الغرب  علماء  وجاء  الدموية،  الدورة  اكت�سف  َمن  ل  اأوَّ اأنهم  وذكر من ذلك 
ل من فتَّت  ل َمن تكلَّم عن احل�سبة واجلدري، واأوَّ فن�سبوها لأنف�سهم، ثم هم اأوَّ
ا�ستعمل  من  ل  واأوَّ النازفة،  ال�سرايني  وا  �سدُّ من  ل  واأوَّ املثانة،  داخل  احل�سى 
عندهم:  ا�سمها  وكان  الأنكل�ستوما،  دودة  اكت�سفوا  كما  اجلراحة،  يف  ر  املخدِّ
ل من بحث يف طبِّ الأطفال على اأنه علم قائم  الدودة امل�ستديرة، كما كانوا اأوَّ
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زال  وما  ة،  امل�ستمرَّ يات  احُلمِّ يف  البارد  املاء  ا�ستخدام  عن  كتبوا  كما  بذاته، 
الطب احلديث ياأخذ بهذا لالآن.

وقد خرج الأطباء امل�سلمون على طب الإغريق كثرًيا، فلم ياأخذوا به دائًما، 
بل اأثبتوا خطاأه يف اأحيان كثرية مع اأنه كان له منزلة التقدي�س، وقد زعم الطب 
احلديث اأن اأول من عالج بالتخييل هو الطبيب الفرن�سي ال�سهري )�ساركو( يف 
القرن التا�سع ع�سر، فقد عالج فتاة فقدت النطق، وعرف من �ساأنها اأنها �سديدة 
العتزاز ب�َسعرها، فاأوهمها الطبيب اأن م�ساعده حرق �سعرها، ف�ساحت فجاأة 
»�سعري.. �سعري«، وعاد اإليها النطق، مع اأن امل�سلمني �سبقوا اإىل هذه الطريقة، 
وا�ستخدمها الرازي يف عالج اأمري اأ�سيب بالعجز عن القيام، وا�ستخدمها كثري 

من الأطباء امل�سلمني وبرعوا فيها اأميا براعة.
اأنه يحمل على  َم معها  اأ�سابته حالة توهَّ اأحد املر�سى  اأن  من ذلك ما ُروي 
ة وي�سري بها، وكان كلما راأى �سيًئا يعرت�س طريقه طاأطاأ راأ�سه خائًفا  راأ�سه جرَّ
اأهله يبحثون له عن العالج يف كل مكان دون  ة، وما زال  اأن تنك�سر اجلرَّ من 
ة وي�سري وراء املري�س  جدوى، حتى جاء طبيب حاذق واأمر م�ساعَده اأن يحمل جرَّ
ا في�سقط  من غري اأن ي�سعر، ثم يعرت�س الطبيب طريقه ويطوح فوق راأ�سه بع�سً
ويزول  تي"،  ة على الأر�س فتنك�سر، وي�سيح املري�س "ُك�ِسَرت جرَّ املُ�ساعد اجلرَّ

بعد هذا ما كان يعانيه من املانخوليا.
ومتتلئ كتب الطب عند امل�سلمني وتاريخه باأمثال هذه احلالت الطريفة. 

2 - امل�ست�سفي�ت: 
عرف امل�سلمون امل�ست�سفيات العامة، وكانت اأول م�ست�سفيات باملعنى الكامل، 
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اأف�سل  "اإنها كانت  اإن )جو�ستاف لوبون( يقول:  ُعِرفت على وجه الأر�س، بل 
وماء  كثري  هواء  ذات  وا�سعة  كانت  فقد  احلديثة،  اأوروبا  م�سايف  من  �سحًيا 

غزير".
وملا ُعِهد اإىل الرازي يف اختيار اأف�سل مكان يف بغداد لإقامة م�ست�سفى عليه، 
التجاأ اإىل طريقة ل ينكرها عليه اأ�سحاب نظرية امليكروب احلديثة، وذلك اأنه 
علَّق قطعة حلم يف كل حي من اأحياء العا�سمة، واأعلن اأن اأ�سلح حيٍّ يقام عليه 
الأحياء  عن  املعلقة  اللحم  قطعة  ف�ساد  فيه  ر  يتاأخَّ الذي  احلي  هو  امل�ست�سفى 

الأخرى.
وكانت امل�ست�سفيات مالجئ للمر�سى واأماكن للدرا�سة، وكانت الدرو�س ُتلقى 
ة املر�سى اأكرث مما ُتلقى يف قاعات املحا�سرات، وكان امل�سلمون اأول  حول اأ�سرَّ

من اتَّبع ذلك التقليد.
ت اأنحاء الدولة الإ�سالمية، فكان يف كل مدينة  وقد انت�سرت امل�ست�سفيات وعمَّ
م�ست�سفى عام على الأقل، وهو موؤ�س�سة حكومية ُي�سيِّدها ويقوم بنفقاتها اأحد 
اخللفاء، اأو اأحد كبار الأمراء، وكان الت�سابه عظيًما بني هذه امل�ست�سفيات يف 
واحد..  عام  و�سف  اأكرثها  يف  وي�سحُّ  والأق�سام،  والإدارة،  البناء،  �سيء:  كل 
م اإىل اأجنحة للرجال والن�ساء، ثم  وكان كل م�ست�سفى من هذه امل�ست�سفيات يق�سَّ
يات، وهذا للجراحة والتجهيز، وهذا  اإىل اأجنحة تبًعا لنوع املر�س، فهذا للُحمِّ

للحوادث العار�سة، ولال�ستقبال، وهكذا.
ُي�سِرف عليها �سيديل قانوين، وبها الأدوية  اأق�سام امل�ست�سفى �سيدلية  ومن 
والعقاقري والقوارير، وتزيَّن بالتحف -كما نرى يف �سدر �سيدلياتنا احلديثة- 

ز كل م�ست�سفى مبكتبة ت�سم املفيد من خمطوطات كبار الأطباء. ويجهَّ
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خا�سة  م�ست�سفيات  منها  فكان  اأغرا�سها،  دت  وتعدَّ امل�ست�سفيات  وتنوَّعت 
وهذه اأول دور عولج فيها املجذومون  باملجذومني، كانوا ي�سمونها "املجاذم"، 

عالًجا فنًيا.
اأول  اأن�سئت  العقول،  ومر�سى  للمعتوهني  مالجئ  وهي  املار�ستانات،  ومنها 
ت العناية بها تزداد، ويوقف املح�ِسنون عليها  اأمرها يف العهد الأموي، وا�ستمرَّ
الأموال والعقارات، ومما ي�سهد مبا كان يف هذه املار�ستانات من رعاية لتلك 
الطائفة ما جاء ب�سكِّ الأوقاف على املار�ستان العتيق بحلب: "اإن كل جمنون 
البارد،  باملاء  مانه  ويحمِّ �سباح،  كل  ثيابه  عنه  فينزعان  بخادَمني،  ُيَخ�سُّ 
املو�سيقى  وُي�سمعانه  الطْلق،  الهواء  يف  حانه  وُيف�سِّ نظيفة،  ثياًبا  ُيلب�سانه  ثم 

والأ�سوات اجلميلة".
يف هذا الوقت كان املجانني يف اأوروبا ُيحرمون من دخول امل�ست�سفيات، وكانوا 
يقيَّدون بال�سال�سل يف البيوت اخلا�سة بهم، وكانوا ميوتون من الإهمال واجلوع 

والُعري، وكان عالجهم الوحيد ال�سرب.
�سواء  لة،  املتنقِّ امل�ست�سفيات  امل�سلمون:  عرفها  التي  امل�ست�سفيات  اأنواع  ومن 

كان منها لالإ�سعاف اأو امل�ست�سفيات احلربية.
ق بني �سغري وكبري، وعظيم وحقري، وم�سلم  وكانت اإدارة امل�ست�سفيات ل تفرِّ
ي، بل كانوا يعاجلون اجلميع دون اأية تفرقة، وي�سعون قوائم لالنتظار حني  وذمِّ

ت�سيق امل�ست�سفى باملر�سى، وتكون حالتهم ت�سمح بالنتظار.
وهذه حادثة طريفة رواها موؤلف كتاب )النجوم الزاهرة( تدلُّ على ما بلغته 
امل�ست�سفيات العربية من ُرقيٍّ عجيب، وذلك اأن اأحد الأجانب زار دم�سق، وملا 
وطعام  ورعاية  نظام  من  فيه  مبا  م�ست�سفاها  اأعجبه  معاملها  وراأى  بها  طاف 

عى املر�س ودخل امل�ست�سفى. ولطائف، فق�سد املداعبة وادَّ
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ها  واألذَّ الأطعمة  اأح�سن  له  فو�سف  وغر�سه،  حاله  الأطباء  رئي�ُس  واأدرك 
ع على تذكرته قائاًل: "اإن ال�سيف عندنا هنا ل  واأ�سهاها، ويف اليوم الثالث وقَّ
فكان اإعجاب الرجل الزائر بذوق الطبيب وظرفه  يقيم اأكرث من ثالثة اأيام"، 
بجمال  اإعجابه  من  اأكرث  برباعته  اإعجاُبه  وكان  برباعته،  اإعجابه  من  اأكرث 

امل�ست�سفى وروعته.
بل  امل�ست�سفى،  يف  املري�س  يق�سيها  التي  الفرتة  على  الرعاية  تقت�سر  ومل 
كان  -اإذا  منزله  يف  الأغذية  له  وترتَّب  ونقوًدا،  ثوًبا  ُيعَطى  خروجه  عند  كان 

حمتاًجا- حتى يعود اإىل �سابق حاله قبل املر�س.
قراأنا  اإذا  امل�سلمون  عليه  كان  م  تقدُّ واأي  عظمة  اأي  ندرك  اأن  املمكن  ومن 
يقول:  حيث  الفرتة،  تلك  يف  باري�س  م�ست�سفيات  لأحد  نورد(  )ماك�س  و�سف 
"ُي�ستبقى يف فرا�س واحد اأربعة مر�سى اأو خم�سة اأو �ستة، فرتى قدَمي الواحد 
ا اإن  يف جانب راأ�س الآخر، والأطفال ال�سغار اإىل جانب ال�سيوخ ال�سيب.. حقًّ
ق، ولكنه احلقيقة الواقعة.. وهنا امراأة تئنُّ بني خمالب املخا�س،  هذا ل ُي�سدَّ
ى، اإىل  ى من الت�سنجات، ورجل يحرتق يف هذيان احلمَّ اإىل جانب ر�سيع يتلوَّ
كلِّها،  الدار  يف  احل�سرات  وترتاكم  اجلارحة..  �سعلته  ي�سعل  م�سلول  جانب 
اإل  املرء على دخولها  الهواء يف قاعات املر�سى، حتى ل يجروؤ  وتف�سد رائحة 
بعد اأن ي�سع على وجهه اإ�سفنجة مبللة خاًل، وكانت اجلثث تبقى اأياًما يقا�سمها 

املر�سى الفرا�س«.
وي�ستمر يف و�سفه و�سًفا تق�سعرُّ منه الأبدان، فال داعي لإيراده كله.

وكان هذا يف باري�س، فلن�سمع و�سف اأحد الرحالة مل�ست�سفى من م�ست�سفيات 
القاهرة، وهو امل�ست�سفى املن�سوري؛ قال الرحالة: "يف هذا امل�ست�سفى يبلغ عدد 

املر�سى املقبولني والناقهني امل�سروفني اأربعة اآلف يومًيا.
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وعندما يداَوى املري�س ويخرج، يتناول �سدقة امل�ست�سفى، وهي ثوب وكمية 
دجاج  حلم  فهو  املر�سى  غذاء  واأما  ال�سرورية..  بحاجته  تقوم  الدراهم  من 
اخللفاء  ق�سور  ُيزيِّن  ما  برتفها  تناف�س  والثياب  والفرا�س  والأثاث  و�ساأن، 
بون،  والأمراء.. ويقوم بالأعمال اأطباء مهرة، ومفتِّ�سون قادرون، ومديرون مهذَّ
كل  واحدة:  وبكلمة  املر�سى،  حاجات  بكل  للقيام  فون  يت�سرَّ عاملون  وَخَدٌم 

�سخ�س عرف ما عليه من الواجبات فيقوم بها دون اإهمال.
امل�ست�سفى  ردهات  يف  معينة  اأوقات  يف  ت�سدح  املو�سيقية  الفرق  كانت  كما 

ترويًحا عن املر�سى، وت�سليًة لآلمهم".
ومما ُيذكر اأن عادة اإن�ساء الأنا�سيد الدينية وترتيلها على املاآذن قبل الفجر، 
ترجع اأ�ساًل اإىل ناحية طبية، فقد كان الغر�س منها اأول الأمر ت�سلية املر�سى 

قني، وتخفيف عناء ال�سهر عنهم. املوؤرَّ
وذلك اأنهم اأدركوا ِعَظم الفائدة من ت�سخري قوى النف�س يف عالج اأمرا�س 
قال  لهم..  وتقدير  مدح  م�سدر  وكان  كثريون،  منهم  بذلك  وا�ستهر  البدن، 

ال�ساعر يف مدح ميمون بن مو�سى طبيب �سالح الدين الأيوبي: 
اأرى طبَّ جالينو�َس للج�صم وحده 

وطبُّ اأبي عمراَن للعقِل واجل�صِم    
بل اإن اأطباء امل�سلمني عرفوا ال�سبيل اإىل العالج بالتحليل النف�سي، هذا بينما 
كان )فرن�سي�سكو�س ولهاي( طبيب فرن�سا الأ�سهر يف �سنة 1694م يو�سي يف 
اللثة  وم�سِّ  بالبول،  وامل�سم�سة  ميت،  �سخ�س  من  �سنٍّ  بحمل  الأ�سنان  عالج 

بزيت معجون فيه َعْظم الكالب امل�سحوق، واأكل معقود العناكب!
ا ومري�سًة  ا اأن �سالح الدين َعِلَم باأن يف قلعة اأعدائه مري�سً وقد حدث اأي�سً
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ُيقم  مل  ولكنه  لإنقاذهما،  جي�سه  اأطباء  اأحد  فاأر�سل  عالجهما،  ا�ستع�سى 
طوياًل، وعاد بعد اأيام ليحكي الق�سة الآتية: 

، فعكفت  ال�سلِّ اج يف قدمه، وامراأة م�سابة بداء  اأ�سابه اخُلرَّ وجدت رجاًل 
نتها من الدواء  واأما املراأة فدبَّرت لها غذاء، ومكَّ اج "باللبخ"،  على عالج اخلرَّ
اأطباء  اأحد  قدم  حتى  ق�سري،  اأمد  اإل  ذلك  على  ينق�ِس  ومل  لها،  ال�سالح 
ى  ْجل وبني بقائها الذي رمبا اأدَّ الفرجنة، فبادر اإىل الرجل فخريه بني برت الرِّ
اإىل موته، فاختار الرجل البرت، فاأمر الطبيب ببرتها واأخطاأت الفاأ�س ال�سربة 
اأن  فبعد  املراأة  اأما  اإثرها،  على  الرجل  مات  ثانية،  ب�سربة  فعاودها  الأوىل 
عى اأنها ُم�سابة ب�سيطان يف راأ�سها، فاأمر بحلق �سعرها  فح�سها الفرجني ادَّ
وقطع  حادة  مو�سى  اأخذ  �سوًءا  زادت  وملا  والثوم،  الزيت  على  غذائها  وق�سر 
بها راأ�سها، ِقْطعتني �سبه ال�سليب، ثم اأمر بامللح فُنرِث على اجلرح "وحكَّ به" 

َيت املراأة على الأثر. فُتُوفِّ
"ف�ساألتهم: هل بقيت لكم حاجة؟ قالوا: ل.. فجئت  ثم ختم كالمه قائاًل: 

وقد تعلَّمت من طبهم ما مل اأكن اأعرفه!".

3- تعليم الطب: 
، واأدركوا اأنه لي�س كل  ة الالزمة لتعلُّم الطبِّ عرف امل�سلمون القدرات اخلا�سَّ
اإن�سان بقادر على تعلم ذلك الفن، ومن اأجل هذا عقدوا اختبارات للقبول يف 
دوا ال�سفات التي  مدار�س الطب -كما ترى الآن يف اأحداث اجلامعات- وقد حدَّ
ا  ل �ساحبها لتعلُّم الطب باأنه: ذو طبع خري ونف�س زكية، واأن يكون حري�سً توؤهِّ
على طلب العلوم، ذكًيا َذكوًرا ملا قد تعلَّمه، �سجاًعا، مالًكا لنف�سه عند الغ�سب، 

�َسفوًقا على العليل.
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وكانوا  للدرا�سة،  اأماكن  امل�ست�سفيات  من  يتَّخذون  كانوا  اأنهم  ذكرنا  وقد 
يف  احليوانات  وا�ستخدموا  العملية،  النواحي  على  الطب  درا�سة  يف  يعتمدون 
عليه يف  واعتمد  اجلثث،  ت�سريح  اإىل  منهم من جلاأ  اإن  بل  الطبية،  التجارب 

درا�ساته.
منها  وا�ستهر  الإ�سالمية،  الدولة  اأنحاء  يف  الطب  مدار�س  انت�سرت  وقد 
مدار�س بغداد، ودم�سق، وقرطبة، واأ�سبيلية، وقد بلغ من عظمة هذه املدار�س 
و�سخامتها اأن عدد دار�سي الطب وطلبته يف بع�سها كان يزيد على �ستة اآلف.

4- تق�ليد املهنة: 
لتلك  العجب  اأ�سدَّ  يعجب  الطب  مهنة  ممار�سة  نظام  على  لع  يطَّ من  اإن 
وزارات  الآن  اإليه  و�سلت  ما  اأن  يرى  حني  امل�سلمون؛  و�سعها  التي  التقاليد 

ال�سحة ونقابات الأطباء مل يخرج عما و�سعه امل�سلمون.
قبل  اأبقراط  عهد  الطبيب  على  ياأخذ  »اأن  "املحت�سب")1(  على  كان  فقد 
ا، ول يذكروا للن�ساء  رًّ مزاولته املهنة«، وكان ُيحلِّفهم األ يعطوا اأحًدا دواًء ُم�سِ
وا  ويُغ�سُّ الن�سل،  يقطع  الذي  الدواء  للرجال  ول  الأجنة،  ُي�سِقط  الذي  الدواء 
ول  الأ�سرار،  ُيف�سوا  ول  املر�سى،  على  دخولهم  عند  املحارم  عن  اأب�سارهم 

يهتكوا الأ�ستار... 
بهذا  اإياه  خماطًبا  املبتدئ  الطبيب  تلميذه  ي�ستحلف  الطب  اأ�ستاذ  وكان 

الق�سم: 
اأوج  ورافع  العقالء،  عقول  وفيَّا�س  احلكماء،  اأنف�س  قاب�س  من  "برئت 

)1( ي�سبه �سلطة النيابة العمومية يف الع�سر احلا�سر.
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ال�سماء، مزكي النفو�س الكلية، وفاطر احلركات العلوية، اإن خباأت ن�سًحا، اأو 
�ست مبا يغمُّ النفو�س َوقُعه، اأو قدمت ما يقلُّ عمله اإذا عرفت  ا، اأو تلبَّ بذلت �سرًّ
األقى  وا�ستفرغ ملن  النا�س،  َت�َسع  ما يعظم نفعه.. وعليك بح�سن اخللق بحيث 
عته فاأنت �سائع، وكل منكما م�سرٍت وبائع،  اإليك زمامه ما يف و�سعك، فاإن �سيَّ
ملا  وال�سامع  اإليك  والناظر  واملعقول،  املح�سو�س  يف  وعليك  عليَّ  ال�ساهد  واهلل 
نقول، فمن نكث عهده فقد ا�ستهدف لق�سائه �سبحانه، اإل اأن يخرج من اأر�سه 

و�سمائه".
كما ذكروا اأن على الطبيب اأن يجتهد غايته يف معرفة املر�س، وي�ساأل عن كل 
ما هو من �ساأنه اأن يدلَّه على ال�سواب، ثم يكتب الدواء ونظام الطعام، وكل ما 
يراه من اإر�سادات، وي�سلِّم ن�سخة للمري�س واأخرى لذويه، فاإن �ُسفي فللطبيب 
لكبري  ت�سخي�سه  من  معهم  التي  الن�سخة  موا  قدَّ مات  واإن  وكرامته،  اأجرته 

الأطباء، فاإن راأى تق�سرًيا اأو تهاوًنا من الطبيب املعالج حكم عليه بالدية.
كما كان هناك مفتِّ�سون للتاأكد من اأن الطبيب عنده جميع اآلت الطب كاملة 

مما يحتاج اإليه يف تخ�س�سه.
لالأطباء  لآخر  اآن  من  املفتِّ�سون  هوؤلء  ُيجريها  اختبارات  هناك  كانت  كما 
املزاولني للمهنة ولل�سيادلة، وكان كل منهم مُيتحن ح�سب تخ�س�سه والفرع 

الذي يزاوله.
اأن  مرة  �ساع  فقد  مفاجئة،  ب�سفة  الختبارات  تلك  جُترى  كانت  ما  وكثرًيا 
ونها، فحدثت عملية تفتي�س عامة  ال�سيادلة يتهاونون يف حت�سري الأدوية ويغ�سُّ
و�سريعة ُنفي على اأثرها كل من ثُبت عليه ِغ�سٌّ اأو تالُعب، وثبت الباقون، واأعلن 

ذلك على النا�س ليكون در�ًسا لكل خائن.
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اأن  التي يجب  د )علي بن ر�سوان( -اأحد كبار الأطباء- ال�سفات  وقد حدَّ
تتوافر يف الطبيب مبا يلي: 

الرواية،  جيد  الذكاء،  ح�سن  الأع�ساء،  �سحيَح  اخَللق  تامَّ  يكون  اأن   -1
عاقاًل َذكوًرا، خريِّ الطبع.

اأن يكون ح�سن امللب�س، طيِّب الرائحة، نظيف البدن والثوب.  -2
اأن يكون كتوًما لأ�سرار املر�سى ل يبوح ب�سيء عن اأمرا�سهم.  -3

من  �سه  يلتمَّ فيما  رغبته  من  اأكرث  املر�سى  اإبراء  يف  رغبته  تكون  اأن   -4
الأجرة، ورغبته يف عالج الفقراء اأكرث من رغبته يف عالج الأغنياء.

اأن يكون �سليم القلب، عفيف النظر، �سادق اللهجة، ل يخطر بباله   -5
املر�سى،  منازل  يف  �ساهدها  التي  والأموال  الن�ساء  اأمور  من  �سيء 

�س ل�سيء منها. ف�ساًل عن اأن يتعرَّ
اأن يكون ماأموًنا ثقة على الأرواح، ل ي�سُف دواًء قتَّاًل، ول يعلمه، ول   -6

ه بنية �سادقة كما يعالج حبيبه. دواء ُي�سقط اجلنني، يعالج عدوَّ
كما كان من اأخالق الأطباء امل�سلمني ال�سعي اإىل العلم دائًما، وعدم النقطاع 
عليه  يغلب  كان  اأنه  املطران  ابن  عن  روي  منزلتهم.  بلغت  مهما  الدر�س  عن 
الزهو بنف�سه والتكربُّ حتى على امللوك، اإل اإذا ح�سر جمل�س العلم، فكان اإذا 
م يحمل كتابه وقلمه يف  ى عنه تابعه وخادمه، وتقدَّ اقرتب نزل عن جواده، ونحَّ

خ�سوع، ول ُيرى عليه ذلك اإل يف هذا الوقت.

5- منزلة الأطب�ء: 
واحلكماء من غري  اخللفاء  ق�سور  العظمى يف  باملنزلة  الأطباء  َحِظَي  لقد 
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له  ويعرفون  وف�سله،  لعلمه  الرجل  ُيجلُّون  كانوا  فقد  دين،  اأو  اإىل جن�س  نظر 
قدره ومنزلته، ول يغ�سُّ من ذلك كونه يهودًيا اأو جمو�سًيا، فار�سًيا اأو يونانًيا.

ويكفي اأن تعلم اأن )اآل بختي�سوع ال�سريانيني الن�ساطرة( ظفروا مبنزلة يف 
بالط اخللفاء العبا�سيني، جعلت الر�سيد وهو يف املوقف مبكة يدعو ويطيل يف 
دعائه  من  يعجب  مرافقيه  بع�س  جعل  مما  بختي�سوع(  بن  لـ)جربيل  الدعاء 

لغري امل�سلم، ولكن الر�سيد يجيبهم مبا يوؤكد منزلة هذا الطبيب العامِل.
بل كان الر�سيد يقول: كل من كانت له حاجة فليخاطب بها جربائيل؛ لأين 
والكرباء يق�سدونه يف كل  الُقّواد  �ساألني فيه ويطلبه مني، فكان  اأفعل كل ما 

اأمورهم.
اأح�سى  خ،  املوؤرِّ القفطي(  )ابن  اأن  املنزلة  تلك  علو  على  الدللة  يف  واأبلغ 
ة خدمته، التي بلغت  مت لأحد الأطباء يف ُمدَّ املرتَّبات والهدايا واملنح التي ُقدِّ
وهو ما  ثالثة وع�سرين عاًما، فوجدها "ثمانية وثمانني مليوًنا من الدراهم"، 

يوازي بال�سرتليني "مليونني ون�سف من اجلنيهات"!

6- اأثر الطب الإ�سالمي يف الغرب: 
خي الغرب واأ�ساتذته لإنكار ف�سل الإ�سالم  رغم املحاولت الدائمة من موؤرِّ
امل�سلمني  َدور  لت�سويه  امل�ست�سرقني  موؤامرات  ورغم  العاملية،  احل�سارة  على 
اكون  الأفَّ جها  يروِّ التي  اخلرافات  تلك  ورغم  الإن�ساين،  الرتاث  نحو  اخلالد 
با�سم العلم، اأعني بها خرافة العقلية الآرية )الأوروبية( وف�سلها على العقلية 

ال�سامية.
اأن حُتَجب متاًما كما يحاول  اأكرب من  كانت  فاإن احلقيقة  برغم كل ذلك، 
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ال�سبيان اإخفاء نور ال�سم�س باإثارة الرتاب والغبار.. ومن هنا وجدنا كثرًيا من 
خي العلم الأوروبيني يعرتفون باأثر امل�سلمني وف�سلهم، ل يف الطبِّ فح�سب،  موؤرِّ

بل يف كل نواحي املعرفة.
يقول )كلوفادير( من موؤرخي فرن�سا واأدبائها: "اإن هزمية العرب يف بواتيه 
رت املدنية الغربية ثمانية قرون اإىل الوراء، فلو ظفر امل�سلمون يوم بواتيه  قد اأخَّ

حلملوا مدنيتهم اإىل الغرب، وملا طالت اأيامه يف اجلهل املطبق")1(.
ق املرء يف درا�سة املدنية العربية جتلَّت  ويقول )جو�ستاف لوبون(: "كلما تعمَّ
عا�ست  الغرب  اأن جامعات  له  وثُبت  اأمامه،  الآفاق  واتَّ�سعت  اأمور جديدة،  له 
يف  اأوروبا  نوا  مدَّ الذين  هم  العرب  واأن  خا�سة،  العرب  بُكُتب  �سنة  خم�سمائة 
العلم  يف  ك�سفوه  وما  العرب  عمل  ما  املرء  در�س  ومتى  واخللق،  والعقل  املادة 
يثبت له اأنه ما من اأمة اأنتجت مثَل ما اأنتجوا يف هذه املدة الق�سرية التي ُكِتب 

مللكهم ق�ساوؤها".
مع  الفكر  حرية  تتفق  كيف  العامل  علَّموا  من  اأول  "والعرب  يقول:  اأن  اإىل 

ين")2(. ا�ستقامة الدِّ
فقد  الطب  جمال  يف  اأما  عامة،  ب�سفة  احل�ساري  امل�سلمني  اأثر  عن  هذا 
اإعطاء اجل�سد حقه من  ثم  فيه، ومن  والثقة  بالإن�سان  الإميان  امل�سلمون  زرع 
تنهل  الأوروبية  الطبية  املدار�س  بداأت  هنا  ومن  �سليًما،  ا  قويًّ ليكون  العناية 
ُقربها من  لها  اأ  هيَّ التي  )�سالرنو(  مثل مدر�سة  مهم،  وتقدُّ امل�سلمني  من طبِّ 
�سقلية امل�سلمة فر�سة ال�ستفادة من طب امل�سلمني وعلمهم، مما جعل املوؤرخني 
رائدة  بل  اأوروبا،  يف  العلمية  النه�سة  دعائم  من  دعامة  اأنها  على  يجمعون 

النه�سة الأوروبية وركنها الأ�سا�سي.
)1( حممد كرد علي: الإ�سالم واحل�سارة العربية، جـ1، �س53.

)2( جو�ستاف لويون: النف�سية ال�سيا�سية.
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فكلها  بادوفا(،  اأو   – )بادوا  وجامعة  بفرن�سا،  )مونبيليه(  جامعة  كذلك 
كانت مراكز التقاء بني طب امل�سلمني والطب الغربي.

مدير  قال  فقد  احلديث،  الع�سر  الغرب يف  علماء  اأحد  �سهادة  هنا  ونذكر 
ل فيها ُم�سلًما من  جامعة )فيينا( يف حفل تخريج دفعة عام 1962م، وكان الأوَّ

جمهورية م�سر العربية: 
"اإننا نحتفل مبجد من اأجماد العلم الذي كان للعرب فيه الف�سل الأول، اإن 
لوا من العلم، بل لياأخذوا قلياًل مما اأعَطونا من  العرب مل يح�سروا اإلينا ليت�سوَّ
ابن  ذكريات  اإلينا  يعيد  امل�سري  الطبيب  هذا  اإن   ، الطبِّ وخا�سة يف  العلوم، 

�سينا")1(.
َدْيٌن  اليوم  الغربيون  عنا  يقوله  ما  اأن  اإىل  هنا  اأ�سري  اأن  الطريف  من  ولعل 
ندفعه الآن، فقد نظرنا اإليهم مثل هذه النظرة من قبل، حيث كانت اجلولة لنا 
م وازدهار، وما هم عليه  والدنيا معنا، اأعني اأننا كنا نعي ما نحن عليه من تقدُّ

ر وانحطاط. من تاأخُّ
ر ال�سماليني )الأوروبيني(: "اإن  قال القا�سي )�ساعد الطليطلي( يعلِّل تاأخُّ
د هوؤاءهم وكثَّف جوَّهم، ف�سارت  اإفراط ُبعد ال�سم�س عن م�سامتة روؤو�سهم، برَّ
ت األوانهم،  ة، فعظمت اأبدانهم، وابي�سَّ لذلك اأمزجُتهم باردة، واأخالطهم فجَّ
ة الأفهام، وثقوب اخلواطر، وغلب عليهم  وان�سدلت �سعورهم، فعدموا بهذا دقَّ

اجلهل والبالدة، ون�ساأ فيهم العيُّ والغباوة")2(.
ولكن: األ�ست معي يف اأن نظرة قا�سينا )�ساعد الطليطلي( يف تلك القرون 
رهم باأثر البيئة  الأوىل اأقرب اإىل روح العلم من نظريتهم الآن.. حيث يعلِّل تاأخُّ

)1( جريدة الأهرام، 12/ 8/ 1966م.
)2( طبقات الأمم، �س8، 9. وتاريخ العرب لفيليب حتى، �س283.
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ب ول  واملناخ، وقد جند لهذا �سنًدا من العلم احلديث.. اأما هم فيعميهم التع�سُّ
ين. يجدون اأمامهم من تف�سري اإل الدم والدِّ

7- اأطب�ء العرب: 
وا اأعظم اخلدمات واأجلَّها  ج يف مدار�س الطب الإ�سالمية اأجيال، اأدَّ لقد تخرَّ
لالإن�سانية، ون�ستطيع اأن ندرك �سخامة هذه الأعداد حني نعلم اأن عدد الأطباء 
يف مدينة واحدة من املدن الإ�سالمية )وهي مدينة بغداد( بلغ يف القرن الثالث 

الهجري 860 طبيًبا، عدا اأطباء اخلليفة)1(.
اأمثال  قاعاته  د يف  وترتدَّ الطب،  �سماء  زالت متالأ  ما  اأ�سماء  ذلك  من  وملع 
ابن �سينا، والرازي، والفارابي، وابن زهر، وعلي بن عي�سى، وابن ر�سوان، ثم 

الزهراوي الذي �سُنفرد له هذا البحث يف ال�سفحات الآتية.

)1( ابن اأبي اأ�سيبعة، اجلزء الأول، �س222.
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اإلسالم يف األندلس
بيئة الزهراوي

ومتَّ  كله،  الإفريقي  ال�سمال  عمَّ  قد  الإ�سالم  نور  كان  هـجرية   92 عام  يف 
ا�ستقراره فيه، وبداأ �سعاع منه يعرب امل�سيق اإىل اأوروبا، في�سيء دنياهم وُي�سرق 
اإليه الأب�سار، وتاأتي الر�سل والوفود  اإليه القلوب، وترنو  على نفو�سهم، فتهفو 
اأوروبا؛  اإىل  لدعوتهم  قومهم  من  مفو�سون  اأنهم  يعلنون  اإفريقية  حكام  اإىل 

لإخراجهم من الظلمات اإىل النور.
وكان اأن عرب طارق بن زياد )موىل مو�سى بن ُن�سري( امل�سيق اإىل اأوروبا يف 
رحلة من اأطهر الرحالت التي عرفها التاريخ.. ودخلت الأندل�س عهًدا جديًدا 

من النور حتت راية "ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل".
ت�ستطيع  ما  باأق�سى  لة  املعطَّ قواهم  فانطلقت  وقًتا،  الأندل�سيون  ُي�سع  ومل 
وبقي طابع  واحلكام،  الدول  وتعاقبت  اأغاللها.  من  الإ�سالم  ها  فكَّ اأن  مبجرد 
الأندل�س كما هو، �سعي يف �سبيل العلم واحل�سارة حتى اأ�سبحت تناف�س امل�سرق 
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ه يف كثري منها. يف كل النواحي، وتبزُّ
و�سارت منارة من اأعلى منارات العلم، بل اأعالها.. يقول �ساحب )�سناجة 
فق�سدها  الإتقان،  من  غاية  على  كانت  الأندل�سيني  مدار�س  "اإن  الطرب(: 
اإىل  منها  دوا  تزوَّ ثم  فيها،  العلم  وقراأوا  الو�سطى،  القرون  يف  اأوروبا  اأهايل 
غالن  ماري  دير  رئي�س  اأمر )هرمتوث(  �سنة 360هـ )872م(  ففي  بالدهم، 
الرهبان  وكان  معارفها،  لتح�سيل  العربية  اللغة  بدر�س  رهبانه  من  جماعة 
البندكتيون يطلبون العلوم العربية ب�سوق ل مزيد عليه، واأ�سهر َمن تعلَّم العلم 
يف هذه املدار�س هو البابا )�سلبي�سرتو�س الثاين(، طاف بق�سم كبري من اأوروبا 
طالًبا املعارف حتى دبَّت قدمه يف الأندل�س، فرتع يف مدار�س اأ�سبيلية وقرطبة، 
ب بابا، ف�ساد للعلم مدر�ستني يف اإيطاليا  و�سرفت رغبته اإىل العلوم حتى تن�سَّ

وريفر، واأدخل اإىل اأوروبا معارف امل�سلمني.
فطلبوا  واإجنلرتا  وجرمانيا  وفرن�سا  اإيطاليا  اأهل  احلمية يف  ثارت  ثم  ومن 

الأندل�س من كل فجٍّ عميق، وتناولوا املعارف عن اأهلها")1(.
وكانت قرطبة هي املركز لتلك النه�سة العلمية العمرانية الرائعة، فقد كانت 
ة ثالثة قرون اأكرث مدن العامل القدمي نوًرا، وكانت حا�سرة ملوكها وق�سور  مدَّ
خلفائها؛ لكرثة عنايتهم بالعلم واحلر�س على ا�ستجالب العلماء اإليها من كل 
فجٍّ و�سوب، اأ�سبه مبجامع علمية، وقاعات خزائن ُكُتبهم كاأنها دور حكمة فيها 

ا�سني. بني، والنقَّ ت بالن�ساخني، واملجلِّدين، واملذهِّ معامل كبرية ُغ�سَّ
املجلدات..  ت�ستغرق ع�سرات  اأ�سمائها  كانت جرائد  ما  كتبهم  ومن خزائن 
وبلغ عدد الكتب يف مكتبة قرطبة العامة نحو اأربعمائة األف جملد )400.000(.

)1( اأ�سول املعارف: �سناجة الطرب يف اأخبار العرب، �س443.
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وكانت جامعة قرطبة من اأعظم جامعات الأر�س، ُتقراأ فيها العلوم الطبيعية 
والريا�سية والفلكية والكيمياوية)1(.

وكانت الزهراء )�ساحيتها العظمى( من عجائب اأبنية الدنيا، اأن�ساأها )اأبو 
ب بـ"النا�سر" -اأحد ملوك  املظفر عبد الرحمن بن حممد بن عبد اهلل( امللقَّ
بني اأمية بالأندل�س- بالقرب من قرطبة يف اأول �سنة 326هـ، وهي من اأهول ما 

بناه الإن�س واأجله خطًرا، واأعظمه �ساأًنا.
وثلٌث  َخر،  ُمدَّ وثلٌث  للجند،  فثلٌث  اأثالًثا:  البالد  م جباية  يق�سِّ النا�سر  وكان 
األف  اآلف  يومئذ خم�سة  الأندل�س  وكانت جباية  الزهراء..  ينفقه على عمارة 

دينار وزيادة.
وقد اأمر بقطع �سجر اجليل الأ�سود املحيط بها وغر�سه تينا ولوًزا، ومل يكن 
منظر اأح�سن منها، ول �سيما يف زمان الأزهار، وتفتُّح الأ�سجار، وهي بني اجلبل 

وال�سهل)2(.
يف هذه البيئة ن�ساأ الزهراوي: اأبو القا�سم خلف بن عبا�س.

)1( الإ�سالم واحل�سارة العربية، ج1، �س245 - 247 بت�سرف.
)2( نفح الطيب، ج2، �س65، 103 بت�سرف.
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الزهـــراوي

اد الطب واجلراحة، وُيكتب ا�سمه يف اأوروبا بطرق خمتلفة،  الزهراوي اأحد ُروَّ
وعلى هذا فهو ي�سمى )البلكا�س�س، اأبو الكا�س�س، ال�سروي، اأكاراين، الزهراوي، 

زاهر فيو�س، الكارايف()1(.
عبا�س  بن  خلف  القا�سم  )اأبو  ا�سمه  اأن  والأعالم  الرتاجم  كتب  ذكرت 

الزهراوي(، واأ�ساف بع�سها القرطبي)2(.

مولده ووف�ته
نبحث  ُرحنا  اإذا  لأننا  اإىل جنب؛  جنًبا  ووفاته  مولده  ن�سع  اأن  غريًبا  ولي�س 
التاريخ الذي ُولد فيه اأبو القا�سم ل جند اأحًدا عني بت�سجيل مولده بالتحديد، 
�ساأنه يف ذلك �ساأن اأعالم هذه الع�سور الذين اأهمل اأمرهم يف بدء حياتهم، 
حيث مل يكن اأحد يدري ما �سيكون لهم من جمد يف م�ستقبل حياتهم، وقد يعنيَّ 

تاريخ الوفاة بع�س ال�سيء، على حتديد الفرتة التي عا�سها الزهراوي.
فنحن اأمام ا�سطراب عجيب بلغ اأق�ساه يف تاريخ ميالده ووفاته، ف�ساحب 
اأ�سول املعارف )�س438( يذكر اأنه ُوِلد يف القرن اخلام�س للهجرة )احلادي 
يف  ُوِلد  فيقول:  ا  اأي�سً الب�ستاين)3(  التعميم  هذا  اإىل  ويلجاأ  امليالدي(،  ع�سر 

)1( الدكتور �سالح العفيفي: اأبو القا�سم الزهراوي.
)2( هدية العارفني، ج1، �س348.
)3( دائرة املعارف، ج2، �س314.
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الهراوي فيحدد  اأما  امليالدي.  القرن احلادي ع�سر  ُقرب قرطبة يف  الزهراء 
وكان  ا:  اأي�سً ويقول  باإ�سبانيا،  اأو 1013م  ُوِلد يف 936هـ  يقول:  قاطًعا  حتديًدا 
الزهراوي هو والوزير عي�سى بن اإ�سحاق الطبيَبني النابغني يف العلوم واملعارف، 
الرحمن  عبد  لالأمري  اخلا�س  الطبيب  كالهما  وكان  ندوة،  دار  بينهما  وكان 

الثالث)1(. 
ورحنا نبحث عن الأمري عبد الرحمن فوجدنا مدة حكمه كانت بني 300هـ 

اإىل 350هـ)2(.
اأن�ساأ الزهراء  اأن الأمري عبد الرحمن النا�سر هو الذي  ويف نفح الطيب)3( 

يف �سنة 325هـ.
اأ�سعد احلكيم)4( في�سري اإىل هذا ال�سطراب يف تاريخ مولده،  اأما الدكتور 
فيقول: ُولد يف الزهراء ُقرب قرطبة، وقد اخُتِلف يف تاريخ ولدته، ويغلب اأن 

تكون يف اأوائل القرن احلادي ع�سر.
اإن الزهراوي كان طبيب اخلليفة احلكم،  و�ساحب الطبِّ العربي)5( يقول: 
وتويفِّ عام 1013م، ويف جملة املجمع العلمي للدكتور اأحمد عي�سى)6( اأنه تويفِّ 

�سنة 500هـ - 1106م.
�سالح  والدكتور  ميالدية.   926 يف  ُوِلد  اإنه  يقول:  علي)7(  زكي  والدكتور 

)1( ف�سل العرب على اجلراحة، �س2.
)2( تاريخ الأندل�س ال�سيا�سي والعمراين، �س191.

)3( جزء 2، �س65، 100، 103 بت�سرف.
)4( جملة املجمع العلمي العربي، تاريخ الطب العربي.

)5( اأمني اأ�سعد خري اهلل، �س172.
)6( جملة املجمع العلمي العربي، جملد 6، �س446.

)7( ر�سالة الطب العربي، �س 31.
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ا)1(. ويقول اإنه ا�ستهر �سريًعا، واأ�سبح  العفيفي يقول: اإنه ُوِلد 936 ميالدية اأي�سً
الطبيب اخلا�س لعبد الرحمن الثالث.

وفــ�تـــه: 
ع، ففي  اأقلَّ ا�سطراًبا من تاريخ مولده، على غري املتوقَّ وتواريخ وفاته لي�س 
اأنه تويفِّ بعد �سنة 400هـ، ويف معجم املطبوعات تويفِّ �سنة  املقتب�س)2(  جذوة 
404هـ)3(. ويف معجم املوؤلفني)4( تويفِّ �سنة 400هـ/1009م. ويف هدية العارفني 
العفيفي  واأما  400هـ.  �سنة  تويفِّ  الظنون)6(  ك�سف  ويف  427هـ)5(.  �سنة  تويفِّ 
�سنة  تويفِّ  يقول:  علي)8(  زكي  الدكتور  وكذلك  500هـ)7(.  �سنة  تويفِّ  فيقول: 
500هـ. وممن ذكره بامليالدي دائرة املعارف الإجنليزية)9(: 1122م. والعفيفي 

نف�س امل�سدر 1106م، وخري اهلل 1013م)10(.
، فمنهم من يقول: تويفِّ يف مطلع القرن اخلام�س  ونحن هنا اأمام اختالف بنيِّ
الهجري، ومنهم من يقول: تويفِّ يف مطلع القرن ال�ساد�س 500هـ، ومنهم من 

يقول: 1122م، 1106م، 1113م.

)1( اأبو القا�سم الزهراوي، �س2.
)2( �س195.
)3( �س833.

)4( ج4، �س105.

)5( ج1، �س341.

)6( ج1، �س348.
)7( اأبو القا�سم الزهراوي، �س2.
)8( ر�سالة الطب العربي، �س32.

)9( عن الزهراوي: ف�سل العرب على اجلراحة، �س2.
)10( الطب العربي، �س172.
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ق هذا الختالف ن�سع اأمام اأنظارنا املالحظات الآتية:  واإذا اأردنا اأن نحقِّ
اإن الأمري عبد الرحمن الثالث )النا�سر( توىلَّ احلكم يف الفرتة ما   -1

بني 300 - 340هـ، اأي 912 - 951م.
اإنه اأن�ساأ الزهراء �سنة 325هـ.  -2

الزهراوي  عن  كتب  ممن  وهو  املقتب�س  جذوة  �ساحب  احلميدي  اإن   -3
اإن احلميدي  نقول:  الأربعمائة..  بعد  تويفِّ  قائاًل:  وفاته  تاريخ  وذكر 

هذا تويفِّ �سنة 488هـ.
اأدركناه  وقد  الزهراوي:  يقول عن  الأندل�س  علماء  ابن حزم من  اأن   -4

و�ساهدناه)1(. 
اإذا و�سعنا ذلك اأمام اأعيننا فاإننا نقول مبا يلي: 

علي،  زكي  الدكتور  وهما  500هـ،  �سنة  تويفِّ  قال  من  بخطاأ  جنزم  )اأ( 
والدكتور �سالح العفيفي. وبالتايل َمن قال: تويفِّ �سنة 1122م، ومن 
والدكتور �سالح  الإجنليزية  املعارف  دائرة  وهما  �سنة 1106م،  قال 
العفيفي، اإذ ل بد اأن يكون تويفِّ قبل 456هـ، وهي �سنة وفاة ابن حزم.
)ب( يبقى عن تاريخ وفاته من قال 400هـ، وما حولها من قال 1013م، 
ته. مني، وعبارة ابن حزم ُت�سِعر ب�سحَّ وهذا قول موؤرخي العرب املتقدِّ
)ج( واأما من ناحية امليالد فما اأثبتناه من تاريخ وفاته 400هـ - 1013م 
ع�سر  احلادي  القرن  اأوائل  يف  ُولد  قال:  من  بخطاأ  يقطع  تقريًبا 

امليالدي، وذلك اخلام�س الهجري.

)1( نفح الطيب، ج4، �س167.
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اأول  يف  الزهراء  بناء  بعد  مولده  يكون  اأن  بد  ل  اأخرى  ناحية  ومن  )د( 
325هـ.

)هـ( وعلى هذا مل يبَق اأمامنا اإل من قال باأنه ُولد يف 936م وهي تقابل 
325هـ.

مني من موؤرخي العرب مل يذكروا تاريخ ميالده. ونالحظ اأن املتقدِّ
الدكتور  يقول  كما  النا�سر  الرحمن  عبد  لالأمري  طبيًبا  كونه  واأما  )و( 
اأنه نبغ يف �سنٍّ اأقلَّ من  الهراوي والعفيفي، فال ُيعقل اإل على فر�س 
الع�سرين، ولذا منيل مع خري اهلل)1( الذي يقول اإنه كان طبيًبا للحكم 

)تويفِّ احلكم �سنة 366هـ(.
ُولد �سنة 936م - 325هـ، وتويف 1013م -  باأن الزهراوي  ونخرج من هذا 

401هـ، وهذا بالتقريب.

منزلة الزهراوي
يف هذه الفرتة الزاهرة بالأندل�س الناه�س ن�ساأ اأبو القا�سم الزهراوي، فكان 

ثمرة نا�سجة لهذا الغر�س الطيب الذي و�سعه الإ�سالم ورعاه اأمت رعاية.
ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأن الزهراوي مل ينْل حظه من الدرا�سة والتقدير يف 

البالد العربية والإ�سالمية، ل يف القدمي ول يف احلديث.
تغني  ل  قليلة  نَتٌف  والتاريخ  والرتاجم  الأعالم  كتب  يف  عنه  ُذِكر  ما  فكل 
العلم  قمم  ال�ساخمة من  القمة  وتلك  الَعَلم  ال�سوء على هذا  لإلقاء  تكفي  ول 

)1( الطب العربي، �س172.
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الرائعة، وكان الأجانب اأ�سبق اإىل هذه الدرا�سات يف حركة ال�ست�سراق، ومنهم 
د الت�سويه والتزييف. من َخُل�ست نيته، ومنهم من تعمَّ

اآث�ر الزهراوي
ذكر  يف  ا  اأي�سً ُنعانيه  ووفاته،  ميالده  تاريخ  يف  عانيناه  الذي  وال�سطراب 
اآثاره وموؤلفاته، فلم جند اإح�ساء اأو �سبه اإح�ساء لكتبه، فمنهم من يقول: له 

ت�سانيف كثرية منها: 
الت�سريف ملن عجز عن التاأليف.  -1

كتاب يف اأمرا�س الن�ساء.  -2
كتب يف ا�ستح�سار الأدوية.  -3

كتاب يف الكيل واملوازين)1(.  -4
التاأليف، ومنهم من  اأ�سهر كتبه الت�سريف ملن عجز عن  ومنهم من يقول: 

يقول: األَّف الت�سريف، ول ي�سري اإىل غريه.
كتاب  ذكروا  الطرب  و�سناجة  والأعالم  الب�ستاين  باأن  نخرج  كل هذا  ومن 

املكاييل واملوازين مع اأنه عند الآخرين جزء من الت�سريف.
ه بع�سهم كتاًبا يراه الآخرون جزًءا من كتاب. فما يعدُّ

ونحن من جانبنا نكاد جنزم باأن له اأكرث من موؤلَّف غري الت�سريف، يف اأكرث 
من فرع من فروع املعارف الإن�سانية، فقد كان "فيل�سوًفا كبرًيا، وعاملًا ريا�سًيا، 

وعاملًا فلكيًّا، وطبيًبا وكيميائيًّا")2(.

)1( الب�ستاين و�سناجة الطرب والأعالم.
)2( خري اهلل: الطب العربي، �س172.
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واحُلميدي وهو اأقرب املوؤلفني اإىل ع�سره، بل يكاد يكون معا�سًرا له يقول: 
"وِعْلمه الذي مل ُي�سبق فيه هو علم الطب")1(، اأي اأنه كان ُيعرف يف اأكرث من 

. فنٍّ
ال�سمحة  امل�سلمة  الأندل�َس  اجتاحت  حني  ذهب  ما  مع  ذهبت  اآثاره  ولعلَّ 
العلمية واحل�سارية،  اآثارهم  بة، وق�ست على  املتع�سِّ املترببرة  اأوروبا  جحافُل 

واأخلد كتبه ذكًرا )الت�سريف(.

)2( جذوة املقتب�س، �س195.
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كتاب التصريف وأين يوجد
كثرية،  جهات  اإىل  الأندل�س  من  انتقل  وقد  جزًءا،   30 يف  الكتاب  هذا  يقع 
ال�ستفادة  بجانب  والتق�سيم،  والن�سخ  والرتجمة،  بالطباعة  الأيدي  وتداولته 

والدرا�سة، ولذا نرى الختالف يبلغ مداه بني َمن يذكر هذا الكتاب واأجزاءه.
باجلراحة")1(.  اخلا�س  هو  ع�سر  احلادي  اجلزء  "اإن  يقول:  فالهراوي 
ويقول غريه: اإنه الأخري، ويقول اآخر: اإنه الثاين ع�سر، ويقول اآخر: اإنه الثامن 

والع�سرون.
والذي نخرج به من كل ما قراأنا اأن الإجماع منعقد على اأن الكتاب يقع يف 

ثالثني جزًءا، واأن اأهم جزء فيه هو اجلزء اخلا�س باجلراحة.

ترجم�ت الكت�ب: 
الدكتور  مثل  باحًثا  اإن  بحيث  الندرة  من  الكتاب  هذا  ُن�سخ  اأ�سبحت  ولقد 

ح�سني الهراوي يقول: 

)1( ف�سل العرب على اجلراحة، �س6.
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"ولقد اأخذنا نبحث عن ا�سم اأبي القا�سم بني املوؤلِّفني، ونت�ساءل عن كتبه، 
فلم جندها فيما تتداوله الأيدي، ثم بحثنا يف دار الكتب ال�سلطانية، واملكتبات 

اخل�سو�سية، فلم نعرث على �سيء منها.
نا املرحوم الدكتور عبد الرحمن الهراوي، وقع  اآثار جدِّ وفيما كنا نقلِّب يف 
يف يدنا كتاب بعيد العهد، بعيد الطبع، مو�سوم بعنوان )الت�سريف( ملوؤلفه اأبي 
القا�سم خلف بن عبا�س الزهراوي، وهو اجلزء احلادي ع�سر من ثالثني جزًءا 

من الكتاب كله")1(.
بال�سبط  ُيعرف  مل  اأنه  غري  مبكًرا،  الالتينية  اإىل  الكتاب  هذا  ُترجم  وقد 

تاريخ ال�سنة ول ا�سم املرتِجم الذي نقل الكتاب)2(.
اإل اأن املوؤكد اأن )امل�سيو جرياردي جريميون( ترجم يف القرن العا�سر اجلزَء 
الأخري املتعلق باجلراحة)3(. )لحظ اأن الهراوي يقول اإن اجلزء احلادي ع�سر 

هو اخلا�س باجلراحة(.
كتب،  ما  اأجمل  هو  الثالثني  الكتاب  اإن  فيقول:  احلكيم  اأ�سعد  الدكتور  اأما 
وخرية ما ابتدع يف اجلراحة اإىل ذلك العهد، نقله )جرياردي كرميونا( اإىل 
املكتبة  يف  ن�سخة  ومنه  طليطلة،  مدينة  يف  ع�سر،  الثاين  القرن  يف  الالتينية 

الأهلية يف باري�س رقم )7127()4(.
الأول  اجلزء  وترجمة  الثالث،  اجلزء  راأينا   )14390( باري�س  مكتبة  ويف 
اأي:  بركبتيكا(  تنن  نيوربكانك  )ليتي  هو:  بالالتيني  عنوان  حتت  والثاين، 

)1( نف�س امل�سدر ال�سابق.
)2( املرجع ال�سابق.
ا. )3( الهراوي اأي�سً

)4( جملة املجمع العلمي العربي، جملد 6، �س446.
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»النظريات املجردة ل العمليات« للزهراوي.
الأجزاء،  هذه  ُطبعت  وقد  )ليرب�سرفيتور�س(  عنوان  حتت   28 واجلزء 
وُترجم اجلزء اخلا�س بالعقاقري والأقربازين Therapeutic = العالج 
وموجود  الزهراوية،  ا�سم  حتت  باأكمله  الت�سريف  ظهر  وقد  )تريابوتيك(، 

برقم )7016( من الق�سم الالتيني.
اأن  الرابع ع�سر  القرن  كاملة يف  كانت  الكتاب  اأن جمموعة  يدلُّ على  ومما 
)كلودي�س( الذي ُيعدُّ عظيًما يف اجلراحة اأخذ عنه ما ُيعدُّ اأ�سا�ًسا ملا كتبه هو.

ويف القرن اخلام�س ع�سر راأينا مقتَب�سات من الزهراوي عند طبيب طلياين 
بكتاب  ي�ست�سهد  موا�سعه  اأكرث  يف  وكان  جراديلي�س(،  )فيودي  اأو  )ف�ساري( 

الزهراوي اخلا�س بالأطعمة اأو الأغذية.
ا ن�سر الطبيب الطلياين )�سند�س دي اأردوز  ويف القرن اخلام�س ع�سر اأي�سً
ا بال�سموم يف كل �سفحة منه ا�سم اأبي القا�سم،  بري�س ده بيزارو( كتاًبا خا�سً

ويدلُّنا ذلك على اأن املوؤلِّف كان ميلك ترجمة )الت�سريف( كاملة. 
ومما يزيد التاأكيد باأن )�سند�س( هذا كان ميلك الت�سريف كاماًل اأن كثرًيا 
من اأقواله ماأخوذ من الأجزاء )2، 3، 4، 5، 7، 9، 13، 15، 17، 18، 23، 24، 

.)30 ،27 ،25
الأدوية  ففي   15  ،3 واأما  )براتيك(،  العمليات  ففي  الثاين  اجلزء  اأما 
 Grand( بة، وهذا هو ال�سبب الذي اأطلق من اأجله على الكتاب ا�سم املركَّ

بات الأدوية. Indotrear جراند اإنتيدوتري( لأن معظمه يف مركَّ
ويف �سنة 1609م طبعت مكتبة �سنك )ليبال�سنك( هذا الكتاب.
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وقد ظهرت ترجمتان لكل الت�سريف يف القرن ال�سابع ع�سر، ولكن ل نعلم اإن 
َتني اأْو ل. كانتا تامَّ

ويف �سنة 1917م مل يكن لدى مكتبة باري�س �سوى الن�سف يف الق�سم العربي.
الكتاب كاماًل، حتت  اأ�سعدها حًظا؛ لأنها حتتوي على  البلينية هي  واملكتبة 

رقم )414(، )515(، وهاك بيان حمتويات الأجزاء:
اجلزء 26 يحتوي على نظام الطعام يف حالت ال�سحة واملر�س، وعند اأحمد 

بن البيطار )فيودي جراديلي�س(.
حروف  على  مرتَّبة  والأغذية  الب�سيطة  الأدوية  على  يحتوي   27 واجلزء 
املعجم.. )�سن �سوب( ترجم هذا اجلزء بالعربية يف مار�سيليا يف القرن الثالث 

ع�سر.
واجلزء 29 يحتوي على حتويل املوازين وعالقاتها باملقيا�س. 

مة خطية. وهذه الأجزاء املتقدِّ

اأم� املطبوع ف�إليك بي�نه: 
على  فيحتوي  الأول  اأما  والثاين،  الأول  وهو  والعمليات،  النظريات  جزء 
النظريات اأو عموميات يف الطب، وفيه 16 ف�ساًل، واجلزء الثاين يحتوي على 
فيحتوي  الأخرية  الف�سول  اإل  القدم،  اإىل  الراأ�س  من  الأمرا�س  يف  العمليات 
ف�سل 26 تدبري الأطفال، وف�سل 27 تدبري امل�سنِّني، وف�سل 28 يف الروماتيزم، 
يف   31 وف�سل  ال�سموم،  يف   30 وف�سل  واخلراريج،  الدمامل  يف   29 وف�سل 
حت�سري   28 وجزء  يات،  احُلمِّ يف   32 وف�سل  )اجِللدية(،  الظاهرة  الأمرا�س 

الأدوية الب�سيطة، ترجمه اإىل الالتينية: اأبراهام اليهودي.
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واأحد  العامية،  اللغة  اإىل  العربية  الن�سخة  اليهود  اأو  امل�سلمني  اأحد  رد  وقد 
)�سرفيتوري�س(،  بالالتينية:  اجلزء  هذا  وا�سم  الالتينية،  اإىل  له  حوَّ الأدباء 
وهذا العنوان لي�س لهذا اجلزء يف احلقيقة، بل هو لالأجزاء ال�سالفة اخلا�سة 
اإنتيدوتري(،  )جراند  الو�سطى:  القرون  اأهل  اه  �سمَّ ما  وهو  بة،  املركَّ بالأدوية 
وكتاب )�سرفيتوري�س( ُطبع مراًرا، وهذا هو عنوان الطبعة املحفوظة بباري�س 

بنمرة: )1471(.
ويف باري�س ن�سخة خطية برقم )10236( اأظهرت لنا �سكل القوالب التي فيها 
ُنقو�س تظهر على وجوه اأقرا�س الأدوية التي اخرتعها الزهراوي.. وفيها ن�سخة 

اأخرى عربية عربية حتت منرة: )1213(.
فقد  اإجنلرتا،  ن�سخة عربية يف متحف  اأن هناك  ونظنُّ  ويقول )لكالرك(: 
اإىل الزهراوي، وهو خا�س  وجدنا به حتت منرة )98( عنوان كتاب من�سوب 
بتح�سري العقاقري، وابتداأ فيه على طريقة )�سرفيتوري�س( حيث قال: اعلم اأن 
الأدوية ثالثة اأنواع: معدنية اأو نباتية اأو حيوانية.. ولقد قراأنا هذا الن�سَّ بعينه 

يف ن�سخة باري�س العربية العربية)1(.
والدكتور اأحمد عي�سى يقول: له ت�سانيف م�سهورة اأف�سلها كتاب )الت�سريف 
يف  منها  كتاب  اأول  كتاًبا،  ثالثني  من  موؤلَّف  وهو  التاأليف(،  عن  عجز  ملن 
العموميات الطبية، ثم ياأتي در�س الأمرا�س على اختالفها بالرتتيب. وميتاز 
تفتيت  يف  القا�سم  اأبو  فيه  بحث  خطري  بف�سل  والع�سرون  احلادي  الكتاب 
ْنع هذه العملية ذات ال�ساأن.. )لحظ اأن غريه  احل�ساة داخل املثانة، وكيفية �سُ

يقول: اإن احلادي ع�سر هو اخلا�س باجلراحة(.

)1( الدكتور ح�سن الهراوي: ف�سل العرب على اجلراحة.
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اأنه  ويذكر  باجلراحة،  اخلا�س  للجزء  )جرياردي(  ترجمة  اإىل  ي�سري  ثم 
وكتاَب  النه�سة،  ع�سر  يف  اأوروبا  احي  جرَّ دليل  كان  باأنه:  وي�سفه  الثالثون، 
ق�سم  واأهم  ع�سر،  ال�سابع  القرن  املختلفة حتى مطلع  التدري�س يف اجلامعات 
فيه هو الق�سم الأخري؛ لأنه يحوي جميع املعلومات اجلراحية يف زمانه بطريقة 

وا�سحة)1(.
كتاب  اأول  هو  قائاًل:  باجلراحة  اخلا�س  اجلزء  ي�سف  علي  زكي  والدكتور 
يَدْي  على  الالتينية  اإىل  ُترجم  اجلراحة،  يف  والأ�سكال  َور  بال�سُّ ح  مو�سَّ
هنا  التق�سيم  )يختلف  اأق�سام  ثالثة  اإىل  م  مق�سَّ وهم  كرميونا(،  )جرياردي 
الذي  الَكيِّ  يف  يبحث  واأطولها:  اأولها  قبل(  من  ذكرناهم  الذين  تق�سيم  عن 
العامة  اجلراحة  يبحث يف  الثاين:  والق�سُم  العربي،  الطب  ا�ستعماُله يف  �ساع 
وعملياتها، وو�سف اأ�سلحتها، والق�سم الثالث: يف اخللع والك�سور، ور�سوُم الآلت 
دلَّت  الزهراوي يذكر بجوار كل مو�سع ما  تبلغ مائتني، وكان  الكتاب  يف هذا 

عليه جتاربه)2(.
معارف  دائرة  كانت  موؤلَّفاته  واأكرُب  قائاًل:  الكتاب  العفيفي  الدكتور  ويذكر 
ى الت�سريف، وقد ُترجم اإىل الالتينية  نة من 30 جملًدا، وكانت ت�سمَّ طبية مكوَّ
ًرا، وقد اأ�سبح هو املرجع الأ�سا�سي يف اأوروبا يف القرن احلادي  والإيطالية موؤخَّ

ع�سر اإىل اخلام�س ع�سر.
ودائرة املعارف الطبية هذه ت�سمل اإىل مدى كبري كل فروع الطب، واملجلَّد 

مة �سّماه املوؤلِّف: النظريات، ونظرٌة عامة اإىل الطب. الأول هو مقدِّ

)1( الدكتور اأحمد عي�سى: جملة املجمع العلمي العربي، اآلت الطب عند العرب.
)2( الدكتور زكي علي: ر�سالة الطب العربي، �س31، 32.
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وينتقل الدكتور العفيفي اإىل املجلد احلادي ع�سر فيقول: اإنه عن اجلراحة، 
واملجلد  التغذية،  عن  ع�سر:  ال�ساد�س  املجلد  اأن  يذكر  ثم  للهراوي،  مواِفًقا 
الثامن  واملجلد  واملر�س،  ال�سحة  يف  الأغذية  عن  والع�سرون:  ال�ساد�س 
والع�سرون: عن علم ال�سيدلة واملواد الطبية، واملجلد التا�سع والع�سرون: عن 

الأوزان واملعايري.
للمجلد  دة  موحَّ لتينية  عربية  طبعة  اإىل  امل�سرية  الكتب  داُر  لت  تو�سَّ وقد 
لع عليه  احلادي ع�سر )اخلا�س باجلراحة( حتت رقم: )935( طب. وقد اطَّ
الدكتور العفيفي، وذكر حمتوياته وهي ل تخرج عن الذي ذكره الدكتور زكي 

علي)1(.
وقبل اأن نرتَك احلديث عن الت�سريف، ندع اأحد معا�سري الزهراوي ُيبدي 
الف�سل  اإثبات  امل�سهور يف جمال  الأندل�س  عامِل  ابن حزم  قال  فقد  فيه،  راأيه 
القا�سم  لأبي  الت�سريف  "وكتاب  واآثارهم:  موؤلفاتهم  وتعداد  الأندل�س  لأهل 
خلف بن عبا�س الزهراوي، وقد اأدركناه و�ساهدناه، ولئن قلنا: اإنه مل يوؤلَّف يف 

.)2(" ُدَقنَّ الطب اأجمع منه، ول اأح�سن للقول والعمل يف الطبائع لَن�سْ

)1( اأبو القا�سم الزهراوي.
)2( نفح الطيب، ج4، �س167 بتحقيق حميي الدين.
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جهود الزهراوي يف الطب
يعجب املرُء حني يريد حتديد مكان الزهراوي يف تاريخ الطب، فكيف لفرد 
واحد اأن ي�سغل هذه املكانة وميالأها بكل عمق وطول وعر�س؟ ثم هو مع ذلك 
ه من  يكاد يكون مغموًرا غري معروف لأحد من اأبناء هذا الع�سر، فلم ينل حظَّ

الدرا�سة والتعريف والتقدير لالآن.
به  فاأ�سادوا  له، ومعرفة بف�سله،  اأكرث تقديًرا  الغربيِّني كانوا  اأن  يوؤمل  ومما 

يف كتبهم، واأعَطوه بع�س ما ي�ستحق، وكادوا اأن يحلُّوه املنزلة التي تليق به)1(.
الزمان  ذلك  موؤلِّفي  تعبري  حد  على  دهره،  وفريد  ع�سره  وحيد  يكن  فلم 

خيه، واإمنا كان �سابًقا لهذا الع�سر وذلك الأوان. وموؤرِّ
ث يف كتابه عن جراحة العظام والتجبري واخللع والك�سور، يقرر  فحني يتحدَّ
"اأن هذا الفرع من اجلراحة قد �سار يف اأيدي العوامِّ واجلهلة بالطب، وي�سري 
األي�س هذا هو ما ن�سكو منه الآن؟  اإىل وجوب ق�سر مزاولته على الأطباء")2( 

)1( قال الدكتور الهراوي: مل نعرث على �سيء تقريًبا يف الكتب العربية عن الزهراوي وكتابه، ووجدنا 
نتًفا قليلة من الكتب الإجنليزية والفرن�سية خالل كتاب )م�سيو لكالرك(: »تاريخ الطب عند العرب«.

)2( الدكتور زكي علي، �س32.
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األي�ست هذه هي �سيحات اأطبائنا بعد اأكرث من األف عام؟
للنزيف  الأج�سام  بع�س  يف  اخلا�س  ال�ستعداد  و�سف  من  اأول  الزهراوي 
نزيف يف عائلة  �ساهد عدة حوادث  Haemophilia )هيموفيليا( فقد 

واحدة)1(.
الغربيني،  عند  الإهمال  من  حال  على  والت�سريح  اجلراحات  ظلت  وقد 
اأبو  يدوية)2( حتى جاء  كانوا يحتقرون كل �سنعة  العرب، كما  وكان يحتقرها 
ته  ُحجَّ ب�ساطع  وبدد  القيود،  تلك  جراأته  بحديد  م  فحطَّ الزهراوي،  القا�سم 
تلك الأوهام، ونه�س باجلراحة من �سافل حمطها، اإىل اأ�سمى ما يليق بها من 
الكرامة والرقي، فخالف بعزميته املاألوف، وخرج على املعتاد املعروف، وحثَّ 
على در�س الت�سريح، وطالب بت�سريح املوتى، وقال: اإن جهل الت�سريح جرَّ اإىل 
ح اجلثث  نتائج وخيمة، وَمن يطالع كتابه ل يتمالك عن العتقاد باأنه قد �سرَّ
هو نف�سه؛ لأن و�سفه الدقيق لإجراء العمليات املختلفة ل ميكن اأن يكون نتيجة 

نظريات فقط)3(.
فقد كان املثل الأعلى للجراحة عند العرب يف القرون الو�سطى، وكان بيُته 
الأبواب  مفتح  بيُته  وكان  الخت�سا�سيني،  املكانة من  ذوو  يح�سرها  ندوة  دار 

لل�سائلني، وطالب العلم وطالبي التداوي بالليل والنهار)4(.

)1( خري اهلل: الطب العربي، �س172.
)2( وقد لحظ ذلك الزهراوي فقال يف اجلزء احلادي ع�سر اإن ال�سبب الذي ل يوجد من اأجله �سانع 
ماهر يف العمل اليدوي اأنه ينبغي ل�ساحبه اأن يرتا�س قبل ذلك يف علم الت�سريح... اإلخ، ولذلك قال 

ا، من كالم )الهراوي(. اأبقراط: اإن الأطباء بال�سم كثريون، واحلقيقيُّون قليل جدًّ
)3( خري اهلل: الطب العربي.

)4( ف�سل العرب على اجلراحة، للهراوي.
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الزهراوي واجلراحة
هو اأول من ا�ستحدث ر�سوم الأع�ساء والهيكل العظمي يف كتبه)1(، وهو اأول 
منه  اأورد  وقد  الطبية،  املوؤلفات  ا�ستعمالها يف  وبنيَّ طريقة  الآلت،  ر�سم  من 
الأج�سام  اإخراج  و�سف طريقة  اأول من  وهو  �سكل)2(،  مائتي  كتابه حوايل  يف 
يء بوا�سطة اإ�سفنجة مت�سلة بخارج الفم بخيط متني)3(. الأجنبية من داخل املرِّ
وهو اأول من اأ�سلح طرز عمليات البرت، وكان َمن قبله يبرتون الق�سم املعتلَّ 
الأن�سجة  من  ُبعد  عن  ال�ساملة  الأن�سجة  يف  بالقطع  اأو�سى  فقد  هو  اأما  فقط، 

املري�سة، كما هي الطريقة املتبعة اليوم.
القريبة  فاأو�سى بخزع اخلراجات  املتقيِّحة،  اللتهابات  ا يف  اأي�سً كما بحث 

من املفا�سل يف بادئ ظهورها.
كما اأو�سى با�ستئ�سال جميع الأجزاء املري�سة يف اللتهابات العظمية، وذلك 

)1( اأحمد بن عي�سى والهراوي.
)2( العفيفي وزكي علي.

)3( اأحمد عي�سى، جملة املجمع العلمي العربي، اجلزء ال�ساد�س.
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خري ما تو�سي به اجلراحة احلديثة)1(.
اجلراحية  العمليات  يف  الطبيب  يندفع  باأل  اأو�سى  اأنه  بالفخر  له  وُيذكر 

ال�سعبة دفعة واحدة. 
قبل  النزيف  لإيقاف  ال�سريان  ربط  ا�ستعمل  من  اأول  الزهراوي  كان  كما 

)اأمربوز باريه( الفرن�سي، ومع ذلك تن�سب اإليه ظلًما. 
.polyps وهو اأول من ا�ستعمل )ال�سنارة( يف ا�ستخراج)2( البوليبو�س

اءه يف كل مو�سوع اإىل اختيار العمليات، ووجوب اتخاذ  ه ُقرَّ وقد كان دائًما ينبِّ
الحتياطات الالزمة.

اإجرائها،  وطريقة  كتابه،  يف  اجلراحية  العمليات  و�سف  من  اأول  كان  كما 
بها  ُيجري  التي  الطرق  ي�سيف  كان  فقرة  كل  لها، ويف  الالزمة  والحتياطات 
عملياته، ومالحظاته، ومعلوماته ال�سابقة، ويكتب التقارير عن احلالت التي 
انت�ساًرا جديًدا، ي�سهد بذلك الف�سل الذي عقده عن ا�ستخراج  ل فيها  ي�سجِّ

ال�سهام)3(.
وكانت  املهبل،  الن�ساء عن طريق  عند  عملية احل�ساة  و�سف  من  اأول  وهو 

تعملها رئي�سة املمر�سات حتت اإ�سراف اأحد الأطباء)4(.

)1(اأ�سعد احلكيم: جملة املجمع العربي، اجلزء اخلام�س.
)2( الدكتور زكي علي: ر�سالة الطب العربي، �س33.

)3( العفيفي والهراوي.
)4( الهراوي »ف�سل العرب على اجلراحة«.
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م� انفرد به الزهراوي من العملي�ت اجلراحية
جراحة ال�سرايني: 

كان ي�ستعمل هذه العملية يف قطع ال�سريان الذي يف الأ�سداغ ملداواة ال�سداع، 
م. و�سننقل و�سف اأبي القا�سم لها؛ لأنه اأول من ربط ال�سريان كما تقدَّ

"ا�سلخ اجللد برفق حتى ت�سل اإىل ال�سريان، ثم تلقي فيه �سنارة وجتذبه اإىل 
فوق حتى تخلِّ�سه من ال�سفافات التي حتته من كل جانب، فاإن كان ال�سريان 
رقيًقا فتلويه بطرف ال�سنارة، ثم تقطع منه جزًءا بقدر ما يتباعد طرفاه، ول 
يحدث نزيًفا، فاإنه اإذا برت وانقطع مل ينزف الدم.. ثم ا�ستفرغ من الدم من 3 
اإىل 6 اأواق، واإن كان ال�سريان عظيًما فينبغي اأن تربطه يف مكانني بخيط مثنى 
قوي، وليُكن اخليط من اإبري�سم اأو من اأوتار العود؛ لئال ي�سرع اإليها العفن قبل 
التئام اجلرح، فيحدث النزف، ثم اقطع ما بني الرباطني، واإن �سئت فاكِوه، ثم 

اح�ُس املو�سع بالقطن البايل، و�سع الرفايد املحكمة".
واأول من ا�ستعمل هذه الطريقة هو اأبو القا�سم، وهي ل تزال م�ستعملة اإىل 

ال�ساعة.
والزهراوي اأول من اأدخل الإبري�سم اأو احلرير يف ربط ال�سريان، وهو اأول من 
اأدخل اأوتار العود فيها، وهي م�سنوعة من جدار اأمعاء الغنم، وهو ما ُيتَّخذ منه 

اخليوط اجلراحية يف الوقت احلا�سر.
عملية ا�ستخراج احل�سى: 

املوجود  الكتاب  من  ننقلها  القا�سم،  اأبو  ابتدعها  التي  هي  العملية  هذه 
م�ساعد  وي�سغط  املري�س  يجل�س  "اأن  فيها:  وطريقته  �س282،  باأيدينا)1( 

)1( الهراوي »ف�سل العرب على اجلراحة«.
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اجلراح على مثانة املري�س، وهو بني يدي اجلراح نف�سه؛ ليح�سر احل�سوة عند 
ا،  عنق املثانة، وي�سع اجلراح اأ�سبعه يف مقعدة املري�س، وي�سغط احل�سى اأي�سً
الإلية  اإىل جانب  الو�سط، ولكن  ي�سقُّ فيما بني املقعدة واخل�سيتني، ل يف  ثم 
الأي�سر، ويكون ال�سقُّ على نف�س احل�ساة، وي�سغط على احل�سوة بالإ�سبع اإىل 

اخلارج.
ا من اخلارج، و�سيًقا من جهة املثانة، وتخرج  ويكون ال�سقُّ موروًبا اأو عري�سً

احل�سوة بال�سغط".
الزوايا،  ذوات  فو�سف  تركيبها،  ل  �سكلها  ح�سب  على  احل�سى  ق�سم  ثم 

وذوات احلروف، واملل�ساء. 
ا فتحايل على ك�سرها بالكالليب،  "فاإذا كانت احل�ساة كبرية جدًّ ثم قال: 

حتى تخرج قطًعا". 
وُتعرف عملية اأبي القا�سم اليوم با�سم "خرق كوك�س"، وت�ستعمل يف موا�سع 

اأخرى غري احل�سوة، بقليل من الت�سرف.
ا�ستعماله  يزال  ل  مما  الأذن  يف  ي�سقط  ما  اإخراج  يف  ال�سق  عملية  كذلك 
اإىل اليوم، وباملثل طريقة غ�سيل الأذن باملحقن، وهذا املحقن كان ي�سنع من 

النحا�س اأو الف�سة.

جراحة العيون )عالج ال�سعرة(: 
الكي بالنار.

 الكي بالدواء املحرق.
القطع واخلياطة.
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بق�سب الغاب، وتلك م�ستعملة اإىل اليوم.
اأما القطع واخلياطة فذلك اأن تقطع من فوق ظاهر اجل�سم �سكل ورقة الآ�س، 

ا واحًدا، ثم تخيط التي يف الظاهر.  ومن باطنه �ِسقًّ
اأن  ويف   ، ال�سقِّ عمق  يف  ينح�سر  واحلديثة  القدمية  العمليتني  بني  والفرق 

يقطع �سبه ورقة الآ�س يف الغ�سروف باجلفن دون اجللد.
اإبرة حتتها، وترفعها، ثم تدخل حتتها �سعرة  اأن تدخل  الظفرة وعالجها: 
تن�سرها  كاأنك  احلدقة،  يلي  الذي  الظفرة  جانب  بال�سعرة  ا�سلخ  ثم  خيل، 
مبب�سع،  احلدقة  على  لي�س  الذي  اأي  الباقي،  اقطع  ثم  اآخرها،  اإىل  بال�سعرة 

وميكن �سلخها باملب�سع الأمل�س، وهذا الأخري هو امل�ستعمل اإىل اليوم.
تقطع  األ  الأمر  يف  ما  وغاية  اليوم،  اإىل  ا�ستعمالها  يزال  ل  العملية  وهذه 
ِه حتت امللتحمة..  الظفرة كلها، بل اقطع اجلزء املوجود منها على القرنية، والِوِ
والنقطة التي ت�ستحق العناية هي طريقة القطع اأوًل واملب�سع ثانًيا، وهو ل يزال 

م�ستعماًل اإىل ال�ساعة.
عالج ال�صيل يف العني: هي عروق دموية متر فوق القرنية تلقط بال�سنارة، ثم 

، وتعمل هذه العملية الآن بامل�سرط)1(. تقطع كل واحد باملق�سِّ
اجلرد: طريقته وا�ستعماله واآلته احلديثة متاًما.

يف  رقيق  مبب�سع  القرنية  ت�سقُّ  القرنية(:  خلف  املوجودة  ة  )امِلدَّ الكمية: 
ها يف الكتب احلديثة. ها وف�سِّ الإكليل، وهذه العملية بن�سِّ

يف عالج املاء النازل يف العني: خذ مقدًحا واأدخله يف الإكليل حتى املاء، ثم 
النادر؛ لأن لها م�ساعفات جمة، ولكن  اإل يف  اأ�سفل، فاإنها ل ت�ستعمل  اْكِب�ْسه 

)1( الهراوي: ف�سل العرب على اجلراحة، نقله من كتاب الزهراوي نف�سه.
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املقدح ل يزال من الآلت احلديثة.
ا )polyps اأيبولي�س( يقطع ويكحت  اللحم الزايد يف اللثة: وي�سمونه اأي�سً

مكانه، اأو ُيكوى.
جراحة الأ�صنان: اخللع بالكالليب، ون�سر الأ�سنان الزائدة، وت�سبيك الأ�سنان 

املتحركة بخيوط من ذهب.
اإىل خارج  اللوزة وُت�سد  باآلة، ثم تغرز �سنارة يف  ُيكب�س  يف قطع اللوزَتني: 
ا، ولكن جرى كثري من  الفم، ثم تقطع باآلة كاملقرا�س، وهذه عملية حديثة اأي�سً

التعديل يف �سكل الآلت.
ومما ي�ستحق الذكر اأن املوؤلِّف كان يروي جتاربه ال�سخ�سية، وما كان يقابله 

من ال�سعوبات، وكيف ذلَّلها.
الطريقة  على  اللَّهاة  اأورام  ي�ستاأ�سل  كذلك  اللوزتني  اأورام  ي�ستاأ�سل  وكما 

عينها.

الأورام: 
فتق�سيم  احلديث،  اإىل  القدمي  من  الطب  وجه  اليوم  امليكرو�سكوب  غريَّ 
الأورام اليوم ميكرو�سكوبي حم�س، اأما يف زمن املوؤلف فكانت تختلف باختالف 
حمتوياتها من �سائل اأو ياب�س، واجلهة من اجل�سم التي فيها املر�س، فاإن الورم 
الذي يحدث يف الراأ�س ق�سٌم بذاته غري الذي يحدث يف املعدة، والورم الذي 

يحدث يف ج�سم حلمي غري الذي يحدث يف ِمف�سل.
�سكل  اأو  الآ�س،  كورقة  عليه  ُيقطع  ما  ومنها  ي�سُق،  اأو  يبطُّ  ما  الأورام  ومن 
اإذا كان الورم عظيًما  اأو ما هو م�ستدير، وينبغي  اأو ذو ثالثة �سقوق،  هاليل، 
اأن يفرغ ما فيه من املاء اأو ال�سديد على عدة مرات -ل �سيما اإن كان املري�س 
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ا- وُيح�سى مكانه بالقطن البايل، فاإن عر�س نزيف ُيغ�سل باملاء  �سعيًفا اأو ُم�سنًّ
مة)1(. ، وبع�س الأحيان باخلمر، وُينهى عن ا�ستعمالها؛ لأنها حمرَّ البارد اأو اخَللِّ
قطع الق�صبة الهوائية: ت�سقُّ حتت ثالث اأو اأربع دوائر عن الق�سبة بالعر�س 

بني غ�سروفني يف ال�سفاق، وُيخيط الغ�سروف يف اجللد.
Aneurism الأنيورويزم: كان ي�ستاأ�سله بني  اأو  عالج نتوء ال�صرايني 

رباطني، وكذلك كان ي�ستاأ�سل �سرطان الثدي ب�سقٍّ هاليل.
 Pretoneum ويعالج فتاق ال�سرة باإدخال الأمعاء اإىل البطن بعد فتح
الورم  ي�سّد  ثم  العمل،  يعوق  �سريان  اأي  وربط  باأن�سوطة،  ثم عقده  )الرثب(، 

ن، وي�سقط من نف�سه. يف اأربعة موا�سع، وُيرتك حتى يتعفَّ
مربيٌّ  طرفها  اأنبوبة  باإدخال  ال�ست�سقاء،  يف  البزل  طريقة  ي�ستعمل  وكان 

كربية القلم بعد �سقِّ جدار البطن، وهذه ل تزال م�ستعملة اإىل الآن.
القيلـــة: طريقـــة ال�ســـقِّ  اأو  املائيـــة(  )الأدرة   Hydrocele ِّكيفيـــة �صـــق
واإخـــراج اخل�سيـــة كاأح�ســـن الطـــرق املعروفـــة الآن، واإمنـــا كان اأبـــو القا�ســـم 
ـــل قطع ال�سفاق باأكمله، وهذا لكي ل يعـــود املاء، وذلك ما يو�سي به اأكرث  يف�سِّ

احني.. اجلرَّ
اأما عملية الفتاق اجلراحية فهي اأن ت�سقَّ عليها، وتدخل الأمعاء اإىل البطن، 
ثم ت�ستاأ�سل كل ما هو اأمامك: خ�سية واأوردة، وما اأ�سبه ذلك بعد ربطها من 
العملية  الوثيق، ولكن هذه  الربط  بالرفايد بعد  ي�سدُّ اجلرح  البطن، ثم  جهة 

ل هو طريقة الكيِّ التي �سرحناها اآنًفا)2(. قلَّما كانت ُتعمل، واملف�سَّ

ا من كتاب الزهراوي اخلا�سِّ باجلراحة. �سً )1( الدكتور ح�سن الهراوي، ف�سل العرب على اجلراحة، ملخَّ
)2( الهراوي.
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كما ي�سف الزهراوي يف كتابه ا�ستئ�سال العقد اللمفاوية الرقيبة املزمنة)1(. 
يف  امِلهبل  واإىل  الرجال،  يف  ال�سرج  اإىل  البول  جمرى  حوَّل  من  اأول  كان  كما 
الن�ساء)2(. ومن كل ما حواه كتاب الزهراوي عن اجلراحة ميكن اأن نقول: اإننا 

وجدنا املو�سوعات الآتية اأكربها فائدة: 
ï .زوائد حلمية الأنف.ا�ست�سقاء الراأ�س

ï .اإزالة الأورام املختلفة باحلنجرة.عملية ا�ستئ�سال اللوز
فتحة الق�سبة الهوائية.

الل�سان والأورام التي حتدث اأ�سفلها.
اإ�سالح �سدور الرجال التي ت�سبه �سدور الن�ساء.

نزف ال�سريان مع ربط اأطراف النهايتني لل�سريان امل�ساب.
عالج ال�سرطان.

ï .بزل ا�ست�سقاء البطن.عالج ال�ست�سقاء
ْجل. عالج الأظافر الغائرة يف اأ�سابع الرِّ

عالج الأطفال الذين يولدون دون جمرى بويل خارجي ظاهر، اأو جمرى �سيق، اأو 
املجرى يف غري مو�سعه.

اخلتان والأخطاء ال�سائعة يف عمليته، عالج النق�س احلاد يف البول.
حتويل جمرى البول اإىل ال�سرج عند الرجال، وحتويل جمرى البول اإىل املهبل عند 

الن�ساء.
ï .عالج امتداد كي�س اخل�سية.الفتق العاين
ï .عالج اخلنوثة.عالج الدوايل

ï .عالج النا�سور ال�سرجي.عالج نزف البوا�سري
ï .جراحة الراأ�س والرقبة.عالج احلروق

ï .البرت.اجلروح الباطنية
ï .ا�ستخراج الأ�سهم.عالج الأ�سابع املت�سابكة

ï .احلجامات)3(.قطع الأوردة

)1( اأحمد عي�سى، جملة املجمع العلمي.
)2( العفيفي.

)3( العفيفي: اأبو القا�سم الزهراوي.
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وجعلها  الطبية،  املو�سوعات  من  وغريها  اجلراحة  بني  ق  فرَّ من  اأول  وكان 
اأ�سا�ًسا قائًما على در�س الت�سريح)1(. وقد و�سف و�سع )وال�سر( و�سًفا دقيًقا. 

وقد اأجرى عملية تفتيت الراأ�س يف الأجنة ذات الراأ�س ال�سخم)2(.
حه، كما ذكر التوليد باآلت  كما كتب عن الأورام الرِحِمية وعنق الرحم وتقرُّ

الو�سع)3(.
ترى جهود  كما  �سبيل اجلراحة، وهي  الزهراوي يف  هذه مناذج من جهود 

جبارة خارقة للعادة بالن�سبة لتلك العهود ال�سحيقة.

)1( خري اهلل: الطب العربي، �س172.
)2( زكي علي: ر�سالة الطب العربي، 33.

)3( خري اهلل: امل�سدر ال�سابق.
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الزهراوي والكي
، واأ�سار اإىل اأهميته، ف�ساع بف�سل تع�سيده  ع اأبو القا�سم يف ا�ستعمال الَكيِّ تو�سَّ
له على امِل�سرط خمالًفا بذلك تعاليم  له، وكان ي�ستعمله يف اأكرث الأمرا�س، ويف�سِّ

اليونان)1( يف الأورام على كاّفة اأنواعها، ويف كل ع�سو من اأع�ساء الإن�سان.
اأف�سلها؛ لأنها جوهر  اأبو القا�سم  اأدواٌت كثرية منها النار، ويعتربها  وللكيِّ 
على  به،  مت�ساًل  اآخر  ع�سًوا  ي�سرُّ  ول  املكوي،  الع�سو  فعله  ى  يتعدَّ ول  مفرد، 
ى فعله اإىل ما بعد الأع�ساء، ورمبا اأحدث يف  عك�س الدواء املحِرق، فاإنه يتعدَّ

ر مداواته، ورمبا قتل. ا تتع�سَّ الع�سو مر�سً
وهذا يطابق متاًما التف�سري احلديث الذي يقول: اإن هذه الأدوية املحرقة قد 

مُتت�سُّ اإىل جميع اأجزاء اجل�سم، وقد تكون بداية تعفُّن)2(.
م احلروق اإىل درجات ثالث:  وقد كان الزهراوي اأول من ق�سَّ

الأوىل: اأن حترق اجللد فقط.

)1( خري اهلل.
)2( الهراوي.
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الثانية: اأن حترق اجللد و�سيًئا من اللحم )ال�سحم والأن�سجة التي حتتها(.
الثالثة: اأن حترق كل �سيء حتى العظم)1(.

وقد و�سف ا�ستعمال الكي لالأجزاء الآتية واأعرا�سها: 

ï .يف ال�سكتة املزمنة.وجع الأذن
ï .ال�سرع.الفلج

ï .املاء النازل يف العني.البالخوليا
ï .ا�سرتخاء جفن العني.الدمع املزمن

يف ال�سعرة )وهذه الطريقة حديثة(.
يف اأمرا�س الرئة.
ï .يف �سيق التنف�س.يف ال�سعال

يف اأمرا�س املعدة والأمعاء.
يف الراأ�س.
ï .احللق.يف الأنف
ï .الكليتني.الطحال
ï .سا� البوا�سري.عرق النِّ
ï .الرحم.النا�سور

ا تقلُّ�سات الوجه الختالجية املوؤملة، وكان يكوي فيها خلف  وعالج بالكي اأي�سً
ال�سدغ، اأو عند ملتقى ال�سفتني)2(.

كما ا�ستعمل الكي للجزام الدرين)3(. كما ا�ستعمل الكي يف ال�سرطان.

)1( العفيفي.
)2( اأ�سعد احلكيم: جملة املجمع العلمي.

)3( الهراوي: ف�سل العرب على اجلراحة.
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 Gengren -اأي  الأكلة  يف  ي�ستعمله  كان  الكي  موا�سع  واأح�سن 
)الغنغرينة(- وهو ف�ساد ي�سعى يف ع�سو ويخ�سى على الباقي، بل على احلياة منه.
وكذلك ا�ستعمل الكي يف الزوائد التي حت�سل يف القدم. واأجمل ا�ستعمال هو 
اإيقاف النزيف احلادث من قطع �سريان، وطريقته اأن ت�سع اأ�سبعك ال�سبابة 
على ال�سريان املقطوع، وحت�سر الدم حتت اأ�سبعك، ثم تكوي املكان بعد رفع 

اأ�سبعك عنه. 
وهذه طرق اإيقاف النزيف التي كانت م�ستعملة: 

1- بالكي.
2- بقطع نف�س ال�سريان فتتقل�س اأطرافه.

3- باأن تربطه باخليوط ربًطا وثيًقا.
4- بو�سع الرفايد.

5- بال�سغط بالأ�سبع.
6- باملاء البارد.

وكل هذه م�ستعملة اإىل الآن، اإل الثاين منها)1(.
ر اأن يتحمله  وقد كانوا ي�ستعملون فيه كل �سروب ال�سرب واجلَلد مما ل ُيت�سوَّ
اإن�سان، فاإن خراج الكبد كانت طريقة العالج امل�ستعملة فيه اأن حترق مبكواة 
نف�س  ثم حترق  الكبد،  اإىل  ت�سل  البطن حتى  نة جلدار  املكوِّ الطبقات  جميع 
الكبد، حتى يخرج ال�سديد، وقد ي�سطر اجلّراح لتغيري عدة مكاٍو اإذا بردت، 
وقد ن�سح الزهراوي ب�سرورة ح�سول الت�ساقات بني الكبد والربيتون قبل فتح 

)1( الهراوي: نف�س امل�سدر ال�سابق.
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ب ال�سديد اإىل البطن، ومييت املري�س. اج الكبد؛ حتى ل يت�سرَّ ُخرَّ
وبالطبع مثل هذه العملية تكون خالية من اأي تعفُّن.

وت�ستعمل هذه الطريقة نف�سها يف ا�ستخراج ماء ال�ست�سقاء)1(.

)1( الهراوي والعفيفي.
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الزهراوي وجراحة العظام
ا يجعله ل ين�سى فرًعا اآخر من فروع اجلراحة،  وتبلغ عبقرية اأبي القا�سم حدًّ

ونه. هو جراحة العظام اأو التجبري كما كانوا ي�سمُّ
الثالث من املجلد اخلا�س باجلراحة توجد مو�سوعات كثرية،  الق�سم  ففي 

فهو يتكلم عن الك�سور واخللوع يف الأجزاء الآتية من اجل�سم: 
الأنف.ك�سور اجلمجمة.

الرتقوة.الفك ال�سفلي.
ال�سلوع.منطقة الكتف.

ال�ساعد.الع�سد.
الفخذاليد والأ�سابع.

القدم.ال�ساق.
الك�سور امل�سحوبة بجروح.اأ�سابع القدم.

عالج الأع�ساء التي ت�سمر بعد التئام الك�سور.عالج الت�سوُّهات.
الر�سغ.اخللوع بالن�سبة للفك.

الأ�سابع.الرتقوة.
اإ�سابات العمود الفقري)1(.

خلع احلو�س.
خلع املف�سل واأ�سابع القدم)2(.خلع الركبة.

)1( العفيفي: اأبو القا�سم الزهراوي.
)2( املرجع ال�سابق.
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كما ذكر ال�سلل الذي يحدث عقب ك�سر العمود الفقري)1(. وتكلَّم عن اخللع 
املزمن وطرق عالجه، وهو اأول من ا�ستغل بهذا املو�سوع)2(.

)1( زكي علي: الطب العربي »ر�سالة«.
)2( اأ�سعد احلكيم: جملة املجمع العلمي العربي، املجلد ال�ساد�س.
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الزهراوي واآلالت الطبية
القا�سم  اأبي  عناية  فاإن  العنوان،  بهذا  ا  خا�سً ف�ساًل  نعقد  اأن  بغريب  لي�س 
الأنفية  ال�سليلة  �سنارة  مثل  منها،  كثري  وا�ستحداث  الآلت  يف  بالنظر 
اإحداث  يف  الف�سل  له  كما  املهبل)2(،  منظار  اخرتاع  وكذلك  )الوليي�س()1(، 
ذكره  وما  الآلت،  على  حت�سينات  من  اأدخله  وما  احل�سوة،  تفتيت  كالليب 
ة، وي�سهد  عن معادنها وخاماتها، كل ذلك يدلُّ على نبوغ عجيب، وعبقرية فذَّ

ه. برباعته يف فنِّ
م اأن اأبا القا�سم كان اأول من ا�ستحدث ر�سم الآلت الطبية، وو�سفها يف  وتقدَّ
موؤلَّفاته، وقد كانت هذه الآلت ُت�سنع اإما من احلديد، اأو الذهب، اأو النحا�س.
ل ا�ستعمال  ويختلف ا�ستعمال كل نوع باختالف ظروفه، فاأبو القا�سم كان يف�سِّ
د وقوِة مالحظٍة نادرين:  احلديد على الذهب يف اآلت الكي قائاًل يف ذكاء متوقِّ

"اإن الكي باحلديد اأح�سن واأف�سل من الذهب لالأ�سباب الآتية: 

)1( زكي علي: ر�سالة الطب العربي، �س34.
)2( خري اهلل: الطب العربي، �س172.
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1- اإذا حميت مكواة الذهب يف النار لن تعلم درجة حماوتها ب�سبب لونها.
2- ثم اإنها تربد �سريًعا.

ت احلرارة �سهرت وذابت. 3- واإذا ا�ستدَّ
فلذلك �سار الكي باحلديد عندنا اأ�سرع واأقرب لل�سواب")1(.

واإذا عر�سنا هذا الكالم على اأحدث الطرق العلمية جند اأن اأبا القا�سم الذي 
ه اخلم�س يف ا�ستق�ساء اأف�سلية احلديد على الذهب على  كان يعتمد على حوا�سِّ
حق يف قوله: اإن لون الذهب مينع معرفة درجة احلرارة التي نريدها، هل هي 

ر معرفته من الذهب يف غري الظالم. احلمراء اأو البي�ساء؟، مما ل يتي�سَّ
ا اأن الكيَّ يكون على درجة احلرارة احلمراء، فاإنها  واملعروف يف الطبِّ اأي�سً
فاإن  البي�ساء  واأما  اإزالته،  نريد  الذي  الأثر  فتزيل  مو�سعًيا،  كيًّا  املكان  تكوي 

املعادن تكون فيها كامِل�سرط، تقطع ول تكوي.
حرارة  درجة  اأن  املعلوم  فمن  �سريًعا،  تربد  اأنها  وهي  الثانية  النقطة  اأما 
الذي  اأن هذا  ولذا جند  النوعية هي )0324ر( واحلديد )1138ر(،  الذهب 
كان يعتمد على حا�سة النظر فقط مل يخطئ نظره يف )08814ر( من درجة 

احلرارة.
اإن  اإذ  ا �سدقها؛  اأي�سً الطبيعة  ال�سهر، فقد كفلت  الثالثة وهي  النقطة  اأما 
درجة �سهر احلديد )1100(، والذهب )1064(. واإنا لنعجب من قوة النظر 

نت �ساحبها من ال�سعور بفرق 36 درجة حرارة بعد الألف. احلادة التي مكَّ

)1( الهراوي: ف�سل العرب على اجلراحة.
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أشكال اآلالت
ا ب�سبب:  كما تختلف اأ�سكال الآلت اأي�سً

ه.. 1 اختالف املكان املراد كيِّ
اختالف العن�سر املراد الكيِّ به.. 2
3 .. �ساع الكيِّ اختالف اتِّ

اجلزء  �سكل  باختالف  الآلت  اأ�سكال  اختلفت  ظاهرة  الأماكن  كانت  فاإذا 
املراد كيُّه.

وهذه هي اأ�سكال الآلت: 
 املكواة الزيتونية لكيِّ الراأ�س واملوا�سع امل�سطحة.1. 
 املكواة القرنية يف كيِّ الراأ�س اإذا اأريد التاأثري يف العظام.2. 

املكواة امل�سمارية لكيِّ الراأ�س ووجع ال�سداع.. 3
املن�سارية يف كيِّ احلاجبني والأنف.. 4
النقطة يف املوا�سع ال�سيقة.. 5
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 الهاللية يف كيِّ جفن العني عند ا�سرتخائه.6. 
القمع يف كيِّ النوا�سري.. 7
ال�سكينية لل�سفة.. 8
مكواة الأ�سنان.. 9

ذات الثالث �سعب للرئتني.. 10
ذات ال�سفافيد خللع الع�سد.. 11
مكواة املعدة.. 12
امليل لتدخل الكبد.. 13
هر.. 14 امل�سمارية للظَّ
مكواة للفتق.. 15
الآلت لكي �سائر الأع�ساء.. 16

امل�صارط: 
املب�سع ل�سق اخلراريج.. 1
مب�سع ال�سلخ لت�سريح اجللد مما حتته.. 2
مب�سع اآخر لل�سلخ غري حاد.. 3

اجلفت: 
اجلفت اللطيف لالأ�سياء التي يف الأذن.. 1
جفت اآخر.. 2

 حمقن ف�سة حلقن الأذن.3. 
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 مب�سع لفتح الأذن.4. 
 ال�سنانري.5. 
 املب�سع الأمل�س للعيون.6. 

اآلة اجلرد )الكحت(.. 7
املقدح وي�ستعمل ملاء العني.. 8
الكالليب.. 9

قاطع اللوزة )اأ�سنانها حادة كال�سكاكني(.. 10
جفت احللق.. 11
م�سبار )اأنواع(.. 12
�سنانري )اأنواع(.. 13
م�سارط ل�سلخ الأورام)1(.. 14

والآن نعر�س يف ال�سفحات التالية واملقابلة مناذج من هذه الآلت مو�سحة 
بالر�سم وعليها اأ�سماوؤها العربية بعبارات الزهراوي ذاتها، وهي يف ن�سخة دار 

الكتب مع الت�سريف.

)1( الهراوي: ف�سل العرب على اجلراحة.
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�صكل )1(
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�صكل )2(
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�صكل )3(
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�صكل )4(
اآلت جراحية ي�سفها الزهراوى يف اأحد كتبه
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�صكل )5(
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أبو القاسم واألدوية
ومل يكن الزهراوي طبيًبا واأ�ستاًذا جّراًحا فقط، بل كان مع كل ذلك عاملًا 
بفنِّ ال�سيَدلة، وله يف الأدوية املفردة واملركبة نظرات جعلت له املنزلة العليا 

ا. يف هذه الناحية اأي�سً
يف  الالتينية  اإىل  ُترجم  الأدوية  ا�ستح�سار  يف  كتاب  وله  الب�ستاين:  قال 
بالأدوية  خبري  باأنه  والرتاجم  الأعالم  كتب  دائًما  وتذكره  1589م،  البندقية 
املفردة واملركبة )عيون الأنباء – معجم املوؤلفني – جذوة املقتب�س – ال�سلة 

– ك�سف الظنون – معجم املطبوعات(.
كما  الت�سريف،  غري  كتاب  من  اأكرث  له  يكون  اأن  من  مينع  ما  لدينا  ولي�س 
اأ�سرنا يف ف�سٍل �سابق، ومع ذلك فنحن نرجح اأن هذا الذي اأ�سار اإليه من قال 
باأن له كتًبا يف الأدوية لي�س اإل اجلزء اخلا�س بالأدوية من الت�سريف، وقد كان 

الت�سريف عبارة عن كتب ل كتاب، كما عرب ابن حزم معا�سر الزهراوي.
 Therapeutic وقول الهراوي: اإنه اجلزء اخلا�س بالعقاقري والأقرباذين
القارئ على  الو�سطى يحيلون  راأينا دائًما موؤلِّفي القرون  )ثريابوتيك(، ولقد 
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الزهراوي، اأو كتاب املركبات الأكرب IndeTreat )اأنتيدوتري(.
الأمرا�س  يف  املختلفة  بالأطعمة  اخلا�س  هو  الت�سريف  من   16 واجلزء 
اأنها  بجانبها  مذكور  ة  جمَّ مقتب�سات  البيطار  ابن  عنه  اأخذ  وقد  املختلفة، 

ُم�ستخرجة من كتاب الزهراوي.
القمح،  اأنواع  اأح�سن  من  ب  املركَّ اخلبز  �سنع  كيفية  القتبا�سات  هذه  واأبلغ 

ر، ويكون خفيًفا خالًيا من ال�سوائب. والذي يخمَّ
ويف القرن الرابع ع�سر ا�ست�سهد )دي كلودي�س( الذي يعدُّ عظيًما يف اجلراحة 

يف كثري من املوا�سع بكتاب املركبات، وقد ذكر بال�سم اجلزاأين 21، 23.
)فيودي  اأو  )ف�ساري(  طليانًيا  طبيًبا  راأينا  ع�سر  اخلام�س  القرن  ويف 

جراديلي�س(، ي�ست�سهد بكتاب الزهراوي اخلا�س بالأطعمة اأو الأغذية.
اأردو  دي  )�سند�س  الطلياين  الطبيب  ن�سر  ا  اأي�سً ع�سر  اخلام�س  القرن  ويف 
اأبي  ا�سم  منه  �سفحة  كل  ويف  بال�سموم،  ا  خا�سً كتاًبا  بيزارو(  �سده  وزيري 

القا�سم... ويف هذا املوؤلَّف معلومات عن الزهراوي ل تقلُّ عن ن�سفه.
ويف القرن الثالث ع�سر ترجم )�سن �سوب( اجلزء 27، ويحتوي على الأدوية 

الب�سيطة والأغذية مرتَّبة على حروف املعجم بالعربية يف مر�سيليا.
الالتينية،  اإىل  مرتجًما  الب�سيطة  الأدوية  حت�سري  عن   28 اجلزء  ُطبع  وقد 
ترجمه اإبراهيم اليهودي، وقد ردَّ اأحد امل�سلمني اأو اليهود الن�سخة العربية اإىل 

له اإىل الالتينية. اللغة العامية، واأحُد الأدباء حوَّ
نباتية،  )معدنية،  اأنواع:  ثالثة  اإىل  الب�سيطة  الأدوية  الزهراوي  م  ق�سَّ ولقد 
وتاريخ  الطبية،  املادة  تاريخ  عن  رائدة  معلومات  الكتاب  هذا  ويف  حيوانية(. 
الكيمياء، والفنون ال�سناعية. ولبن العّوام كتاب يف الزراعة قال فيه: اإنه لي�س 
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اأح�سن من طريقة الزهراوي يف ا�ستخراج ماء الورد، ونقل عنه ابن البيطار يف 
كتابه املفردات كيفية ا�ستخراج الزيت.

ومن العجيب اأن جند الزهراوي ي�سف بدقة كيف ي�سنع قالًبا من الأبنو�س 
اأو البق�س اأو العاج، ينق�س فيه ا�سم الأقرا�س الطبية، ون�سخة باري�س اخلطية 
الن�سخ  يف  جندها  مل  اأننا  غري  القوالب  هذه  �سكل  لنا  اأظهرت   )10236(
املطبوعة، كذلك وجدنا يف اخلطبة املذكورة ر�سم املر�سحات ومل جندها يف 
املطبوع. ومل يكتِف اأبو القا�سم بتح�سري الأدوية، بل اإنه ا�ستغل فوق ذلك بكيفية 

حفظها، وعنيَّ معدن الأوعية التي توافق كل واحد منها.
)اجلزء  الزهراوي  كتاب  من  عربية  ن�سخة  اإجنلرتا  متحف  يف  اأن  وُيظنَّ 

اخلا�س بالعقاقري( حتت رقم 98.
الزهراوي مل يكن طبيًبا فح�سب، بل كان علما  اأن  ر هنا ما قلناه من  ونكرِّ

كيميائًيا، وفلكًيا وفيل�سوًفا كبرًيا.
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الزهراوي يف تاريخ الطب
مه،  ة من مراحل تطوُّر الطب وتقدُّ ميثِّل اأبو القا�سم الزهراوي مرحلة مهمَّ
�سغل  الأقدمني..  طبِّ  من  و�سرحه  حفظه  ومبا  واألوانه،  فنونه  يف  ابتدعه  ملا 
اأبو القا�سم قروًنا عدة من تاريخ الطب، ومالأ طبه العامَل مئات ال�سنني، فقد 
ه منذ القرن احلادي ع�سر وحتى القرن اخلام�س  عا�ست الدنيا عياًل على ِطبِّ

ع�سر)1(.
وكان طبُّه هو الأ�سا�س الذي ُبِني عليه يف عهد النه�سة العلمية احلديثة.

وكتاَب  النه�سة،  ع�سر  يف  اأوروبا  احي  جرَّ دليَل  الت�سريف  كتاب  كان  فقد 
وغريهما  ومونبليه  �سالرنو  كجامعة  باأوروبا  املختلفة  اجلامعات  يف  التدري�س 

حتى القرن ال�سابع ع�سر)2(.
اأبي القا�سم يف اجلراحة اأكرث من  وقد ا�ست�سهد )ج يدي �سولياك( باأقوال 

)1( كامبل، عن العفيفي: اأبو القا�سم الزهراوي.
)2( خري اهلل: الطب العربي، �س172.
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مائتي مرة)1(. وقال الأ�ستاذ بو�سون يف كتابه )تاريخ الطب واملذاهب الطبية( 
�س532 ما تعريبه: 

-وامي  وهي  دكران(  )لو�سني  حديًثا  ترجمها  التي  القا�سم  اأبي  جراحة  اإن 
بندانتي(  دكا  به )فربي�س  و�سفها  الذي  الكثري  للمديح  واأهٌل  - مبتكرة  احلقِّ
بهذا  وقد حييت  قال:  اأن  اإىل  للعلم.  الأعلى  املثل  يعدُّ  القا�سم  اأبا  اإن  القائل: 

الطبيب اجلراحة العملية اخلطرية، املندر�سة من عهد بعيد)2(.
يف  األقاه  الذي  ال�سهري  احلايل  اجلراح  )فورغ(  الأ�ستاذ  خطاب  يف  وجاء 
ت�سرين الثاين �سنة 1921م يف الحتفال الذي ُعقد احتفاء مبرور �سبعمائة �سنة 

على جامعة مونبيليه ما تعريبه: 
يف القرن العا�سر واحلادي ع�سر والثاين ع�سر و�سع العرب واليهود -وكان 
اليهود ال�سلة بني العرب والفرجن- يف مونبيليه اأ�س�س املعارف الطبية، وكانت 
القرن  ويف  اآ�سيا،  يف  الطب  كمدار�س  زاهرة  حافلة  الطبية  الأندل�س  مدار�س 
التا�سع )وال�سحيح)3( احلادي ع�سر( ظهر يف قرطبة اأبو القا�سم الذي اأحدثت 
كتبه اجلراحية يف جامعتنا هذه اأعظم تاأثري، يدلُّنا عليه ا�ست�سهاد الأ�ستاذ )ج 

يدي �سولياك( به اأكرث من مائتي مرة)4(.
بها،  الطب  ومدر�سة  قرطبة  مل�ست�سفى  وعميًدا  رئي�ًسا  الزهراوي  كان  وقد 
اإىل  الذهاب  العربية  والمرباطورية  اأوروبا  اأنحاء  من  التالميُذ  اعتاد  وقد 
قرطبة؛ حل�سور حما�سراته وجولته يف امل�ست�سفى والعيادة اخلارجية، وكذلك 

)1( امل�سدر ال�سابق.
)2( اأ�سعد احلكيم: جملة املجمع العلمي العربي، ج6، �س503.

نا اأن ال�سحيح اأن العا�سر هو ميالد اأبو القا�سم. )3( �سبق اأن بحثنا هذه النقطة وبيَّ
)4( اأ�سعد احلكيم: املرجع ال�سابق.
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العمليات التي يجريها، وكان منزله مفتوًحا ليَل نهار، يدخله الطلبة والأطباء 
واملر�سى يرجون امل�سورة)1(.

من  اجلراحي  الق�سم  خا�سة  ب�سفة  هائاًل  انت�ساًرا  اأوروبا  يف  انت�سر  وقد 
الت�سريف برتجمة )جرياردي كرميونا( اإىل الالتينية، كما ترجم الكتاب كلُّه 
اأكرَث من مرة اإىل اأكرث من لغة: اإىل العربية، والربوفان�سالية، وغريهما. وكان 
�س يف اأول عهده يف )�سالرنا( وغريها من مدن اإيطالية، وحمله اإىل فرن�سا  يدرَّ
يف القرن الثالث ع�سر فريق من الأطباء الذين التجاأوا اإليها لأحكام �سيا�سية.

ومنهم )روجي دي بارمة( الذي نالت موؤلَّفاُته يف اجلراحة �سهرة عظيمة، 
وهي مل تكن يف احلقيقة �سوى انتحال اأفكار اأبي القا�سم يف اجلراحة واأعماله 
فيها. ول اأرى اأجلَّ برهان على ذلك من ت�سريح )األفرد فرنكلني( يف كتابه: 

)التنقيب عن اأ�سول اجلراحة ورقيها يف فرن�سا، �س32(، ما تعريبه: 
العرب،  عند  اجلراحة  فنَّ  اجَل�سور  الرحب  النابغة  ذلك  القا�سم  اأبو  د  جدَّ
فطار ذكره يف الأقطار، ودخلت موؤلَّفاته اإيطاليا، فكان فيها اأبو القا�سم دليَل 
احون الذين نبغوا يف اإيطاليا  احني يف اأعمالهم ويف ت�سانيفهم. وما اجلرَّ اجلرَّ

بعد اأبي القا�سم اإل نَقَلٌة ومقلِّدون لهذا الرجل العظيم.
دين للجراحة، على  وا جمدِّ وقد ُنظر لهوؤلء اجلّراحني بعني الإعجاب، وُعدُّ

اأنهم يف احلقيقة مل يزيدوا على اجلراحة اأقلَّ �سيء جديد.
اإىل اأن قال: وقد اأخذ من كتاب اأبي القا�سم )روجي دي بارمة( كل القواعد 
فاُته، ومل يذكر ماأخذها، وانتحلها لنف�سه، فنال بذلك  التي تتاألَّف منها م�سنَّ
القا�سم  اأبو  ناله  الذي  التقدير  ذلك  ومع  العظيمة)2(.  واملكانة  ال�سهرة  تلك 

)1( الدكتور ح�سني الهراوي: ف�سل العرب على اجلراحة.
)2( الدكتور اأ�سعد احلكيم: جملة املجمع العلمي العربي.
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ب ياأبى اإل اأن ُيلقي ظالله على ل�سان  اد الطب واأ�ساتذته، اإل اأن التع�سُّ من روَّ
بع�سهم.

من  ال�ساد�س  اجلزء  هو  القا�سم  اأبي  جراحة  اأ�سا�س  اإن  )لكالرك(:  يقول 
اأن هذا ال�سم مل يكن مذكوًرا يف  كتاب )بول دوجني(. وياأخذك العجب من 
اأن تلك  اإذا علمت  الزهراوية، ول هذا الأ�سل معيًنا فيه، ولكن يبطل عجبك 
كانت عادة العرب يف طريقة تاأليفهم، فاإنهم كانوا يدجمون ما ياأخذونه عن 
الغري من دون تعيني يف عملهم اخلا�س، اإل اإذا كان املاأخوذ عنه رجاًل ذا �سهرة 
اأو جالينو�س(، وهم يف عملهم الأدبي مثلهم يف العلم.  عظيمة مثل )اأبقراط 
ولقد جرى على هذه الطريقة كل من )روجرده برم( و)جليوم ده �سالي�ست( 

عندما اأخذوا عن اأبي القا�سم الزهراوي)1(.
بني  يقابل  من  ولكن  غريه،  اآراء  وبانتحال  بالنقل  للزهراوي  اتهام  فهذا 
القا�سم  اأبا  فاإن  �سابقيه،  عن  بالنقل  )بول(  اكتفى  بينما  اأنه  يجد  املوؤلِّفني 
اأ�ساف اإىل ما نقله معلوماٍت �سافية من اختباراته ومعارفه اخلا�سة وتعليقاته، 
وتداوين م�ساهداته تدلُّ على اأنه مل يكن ناقاًل فقط، بل كان جّراًحا حاذًقا، 
مراًرا  العمليات  بهذه  قام  اأنه  ُيثِبت  العمليات  وملختلف  لالأعرا�س  و�سفه  واأنَّ 

بنجاح)2(.
هذا هو اأبو القا�سم، وتلك �سهادة اأعاظم اأ�ساتذة الطب احلديث يف اأوروبا 
)فرند(  الأ�ستاذ  قاله  ما  اإل  عليها  اأزيد  اأن  اأرى  ول  مكانته،  وعلوِّ  بف�سله 

ُدها. الإجنليزي: اأبو القا�سم حميي اجلراحة وجمدِّ

)1( الهراوي: ف�سل العرب على اجلراحة.
)2( خري اهلل: الطب العربي، �س173.
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تســاؤل
ومن حقنا اأن نت�ساءل: اإذا كان اأبو القا�سم الزهراوي بلغ هذه املنزلة، فلماذا 

مل َي�ِسْع ذكره، وَيِذْع �سيته، ويرتفع �ساأنه؟ مَل ظلَّ مغموًرا؟؟
�سمعنا عن ابن �سينا، والرازي، وابن النفي�س، وابن زهر، وغريهم، عرفنا 
عنه؟  نعرف  ومل  به،  ن�سمع  الزهراوي مل  بال  فما  بذكرهم،  ينا  وتغنَّ قدرهم، 
وهذا �سوؤال حق؟ فلم ياأخذ الزهراوي مكانه، ومل ينْل حظه لالآن من الدرا�سة 

والتقدير.. فلماذا؟؟
فالأكرث  للت�ساوؤل،  مثرًيا  غريًبا  )الآن(  الزهراوي  تقدير  عدم  كان  واإذا 
خي  غرابة اأن يكون هذا حاله )قدمًيا( بني معا�سريه، واأن هذا �ساأنه عند موؤرِّ
والأعالم!!  والطبقات  الرتاجم  اأ�سحاب كتب  وعند  املا�سني،  الطب واحلكمة 
ه؟ ملاذا مل نَر يف كتب  فلماذا اأجمع هوؤلء على اإهمال �ساأن الرجل؟ وغمطه حقَّ
معا�سريه وَمن بعدهم حديًثا عنه وذكًرا له، وتقديًرا جلهده وعمله؟ اللهم اإل 
نتًفا ل ت�سفي ول تكفي من مثل قولهم: "اأبو القا�سم الزهراوي خلف بن عبا�س، 
هكذا ول يزيدون!  طبيب من العلماء" اأو: "علمه الذي نبغ فيه علم الطب"... 
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اإن الأمر فعاًل يف حاجة اإىل تف�سري. وفيما يلحُّ علينا هذا ال�سوؤال وياأخذنا من 
كل جانب، لنبحث عن �سر اإهمال �ساأن الرجل وعدم التنويه بهذا املجد الباذخ، 

فيما نحن نعي�س مع الزهراوي يف ظل هذا ال�سوؤال بدا لنا راأٌي: 
فالذي نراه اأن جمد الزهراوي اأو �سرَّ جمد الزهراوي يف نف�س الوقت �سرُّ 
اأول من  اأنه  تكمن حًقا يف  الزهراوي  اأن عَظَمة  �ساأنه! ذلك  وتهوين  اإهماله، 
ُعني باجلراحة، وجعلها فرًعا م�ستقاًل، ثم اأول َمن زاول اجلراحة بنف�سه، اأي 
اأجرى العمليات اجلراحية بيده هو!! ل تعجب، فقد كان الأطباء قبله ي�سريون 
�سني، فيقطع لهم حيث ي�سريون، وي�سقُّ لهم حيث يريدون، ويعمل  لرئي�س املمرِّ
الزهراوي  فلّما جاء  بنف�سه!!  الطبيُب اجلراحَة  ي�ساءون، ول ميار�س  ما  لهم 
منه  اأنف  وال�سديد،  والقيح  الدم  يف  يده  وغم�س  بنف�سه،  اجلراحة  واأجرى 
ًزا  مقزِّ يرونه  كانوا  الذي  العمل  هذا  وا�ستنكروا  الأطباء،  وغري  بل  الأطباء، 
بالت�سريح  قياُمه  كان  ثم  )احلالقون(،  احلّجامون  اإل  به  يقوم  ل  حمتَقًرا، 

ودعوُته اإليه �سبًبا اآخر.
ذكره،  وحتا�َسوا  يرفعوه،  اأن  يجب  كان  حيث  من  ُجل  الرَّ و�سعوا  هنا  ومن 
بوا خطته، وكان الأوىل اأن يتَّخذوه لهم قدوة ونربا�ًسا، ولكن هكذا دائًما  وجتنَّ
الرواد والقادة يدفعون ثمن ارتياد الطريق، واقتحام احلواجز، وتغيري املاألوف.
لقد قلنا ذلك ا�صتنتاًجا، �ساعدنا عليه ما نعرف من اأن العرب كانوا يحتقرون 
كل �سنعة يدوية ب�سفة عامة، وما جاء يف كتاب الزهراوي نف�سه من قوله: "اإن 
ال�سبب الذي ل يوجد من اأجله �سانع ماهر يف العمل اليدوي اأنه ينبغي ل�ساحبه 

اأن يرتا�س قبل ذلك يف علم الت�سريح".
ا�صتنتاًجا، وقع لنا ما يجعلنا نقوله حتقيًقا، فقد وجدنا  وبعد اأن قلنا ذلك 
ة وقف ال�سلطان ح�سن -�ساحب امل�سجد واملدر�سة املعروَفني بالقاهرة-  يف حجَّ
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ما يلي: "ُي�سرف 120 درهًما �سهرًيا لطبيبني م�سلمني يح�سران يومًيا لعالج 
اأرباب الوظائف يف املدر�سة وامل�سجد والطلبة، اأحدهما طبيب اأبدان، والآخر 

اح يح�سر معهما". طبيب عيون، وُي�سرف 40 اأربعون درهًما �سهرًيا جلرَّ
فها قد راأيت!! ُيجعل اجلّراُح ثلث طبيب، هذا مع اأن ال�سلطان ح�سن ُقِتل 
الأحوال  وكانت  قرون،  اأربعة  بنحو  الزهراوي  عن  ًرا  متاأخِّ اأي  762هـ،  �سنة 

ر نحو العرتاف ب�ساأن اجلراحة. تتطوَّ
ل الأحوال والأعراف، وت�سبح اجلراحة الآن اأعلى فروع  ومن العجيب اأن تتبدَّ

الطب �ساأًنا، وهي التي اأُهمل ب�سببها �ساأن الزهراوي.
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الزهراوي يف الطب اليوم
اإذا كان الزهراوي قد مالأ �سمع الطب وب�سره هذه الأزمان الطويلة، فمما 
يزيد من قدره، ويرفع من جمده اأن منزلته لي�ست تاريخية فح�سب، فلم يتنحَّ 
اأفكاره  من  كثري  لالآن  زالت  ما  بل  العمليات،  وحجرة  املعمل  عن  القا�سم  اأبو 

واكت�سافاته ترفع راأ�سها يف كل معهد طبي.
ُبعد من  ال�ساملة عن  الأن�سجة  بالقطع يف  البرت  اأ�سار يف عمليات  الذي  فهو 

الأن�سجة املري�سة، وهذه بعينها الطريقة املتبعة اليوم)1(.
يف  املفا�سل  من  القريبة  اخُلراجات  بخزع  اأو�سى  املتقيِّحة  اللتهابات  ويف 
العظمية.  اللتهابات  املري�سة يف  الأق�سام  وبا�ستئ�سال جميع  بادئ ظهورها، 

وذلك خري ما تو�سي به اجلراحة احلديثة)2(.
وا�ستئ�سال  اخلراجات  فتح  يف  الكّي  ا�ستعمال  يف  الزهراوي  ع  تو�سَّ وقد 
َله على ا�ستعمال امل�سرط خمالًفا بذلك تعاليم اليونان. ونحن  ال�سرطان، وف�سَّ

)1( اأ�سعد احلكيم: جملة املجمع العربي.
)2( نف�س امل�سدر ال�سابق.
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اليوم نعتقد باأن ا�ستعمال الكّي خرُي الو�سائل اجلراحية لفتح اخلراجات. 
ومـــا زالت طريقتـــه يف ربط ال�سريـــان ووقف النزيـــف ُمعرَتًفا بهـــا لالآن)1(. 
ونظريتـــه يف ال�ستعـــداد اخلا�س يف بع�ـــس الأج�سام للنزيـــف "هيموفيليا" ما 
زالت قائمـــة. وكذلك و�سع )وال�سر( يف الولدة، وعملية تفتيت احل�ساة داخل 
املثانة، وفتح الق�سبة الهوائية، وحتويل جمرى البول، ما زالت هذه البتكارات 

التي ابتكرها اأبو القا�سم جُترى يف امل�ست�سفيات واملعاهد الطبية)2(.
تنظيف  كيفية  يف  ل  مطوَّ و�سف  بعد  كتابهما  يف  و)كارل�س(  )روز(  قال 

ال�سريان: 
كها  �سع اإبرة Anevrism اأنيورزم -اأي �سنارة ذات طرف مثقوب- وحرِّ
اإنقاذ اخليط فيها،  ال�سريان مما حوله، وبعد  واأ�سفل حتى تخلِّ�س  اأعلى  اإىل 

انزعها من مكانها، واربط ال�سريان.
على  ينطبق  ال�سريان-  القا�سم -عن جراحة  اأبي  الآخر من كالم  والق�سم 
م�ساعفات  اأن  من  احلديثة  الكتب  يف  ما  يوافق  فهو  ع�سرية،  عملية  مبادئ 
ن، وحدوث النزف بعده، وهو املعروف بالنزيف  ربط ال�سريان هي اإ�سراع التعفُّ

الثنائي.
وُيعدُّ من مبتكرات اأبي القا�سم -كما اأ�سرنا- اأنه اأول َمن اأدخل الأبري�سم اأو 
ا، وهي م�سنوعة  احلرير يف ربط ال�سريان، واأول َمن اأدخل اأوتار الُعود فيها اأي�سً
من جدار اأمعاء الغنم، وهو ما ُيتَّخذ منه اخليوط اجلراحية يف الوقت احلا�سر، 
وكال هذين من اخليوط ُي�ستعمل اإىل الآن، وفوائدها لي�س هنا مو�سع �سرحها، 

ولكن اأبا القا�سم ُيلمح اإليها قائاًل: "اإنها مما ل ي�سرع اإليه العفن".

)1( خري اهلل: الطب العربي، �س172، 173.
)2( خري اهلل، املرجع ال�سابق.
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من  بقليل  اليوم  اإىل  تعمل  زالت  ما  احل�سوة  يف  العربي  اح  اجلرَّ وعملية 
ال�سقُّ يف  كان  �سواء  املثانة،  يو�سع يف  ال�سقُّ على جم�س  يكون  كاأن  الت�سرف، 

الو�سط، اأو كان اإىل اأحد اجلانبني.
يف  البطن  جهة  من  احل�سوة  اإخراج  يف  اأخرى  عملية  هذه  زاحمت  وقد 
الن�سف الأخري من القرن املا�سي، ولكن عملية اأبي القا�سم ما زالت حافظة 
ا يف تفتيت احل�سوة قبل اإخراجها. وكذلك  لكيانها، وله فخر ابتداعها خ�سو�سً
اإخراج ما ي�سقط يف الأذن مما ل يزال ا�ستعماله اإىل اليوم،  عملية ال�سق يف 

وباملثل طريق غ�سيل الأذن باحلقن.
كذلك ا�ستعمال املاء املالح يف غ�سيل اجلروح التي ُيخ�سى تقيُّحها، وهو ما 
ل ا�ستعماله اإىل اليوم؛ لأنه يدرُّ في�سان امل�سل يف اجلرح، فيغ�سله ومينع  يف�سَّ

نه. تعفُّ
وكذلك عالج ال�سعرة يف العني بالقطع واخلياطة التي ما زالت ُتعمل لالآن 

مع تعديل ب�سيط.
عالج الظفرة: �سرح اأبو القا�سم طريقة عالجها على النحو الذي ذكرناه يف 

مو�سوع �سابق، وما زالت طريقته م�ستعملة اإىل اليوم.
، وتعمل  عالج ال�صيل يف العني: تلقط بال�سنارة، ثم تقطع كل واحد باملق�سِّ

هذه العملية لالآن.
اجلرد: طريقته وا�ستعماله واآلته كاحلديث متاًما.

يف  رقيق  مبب�سع  القرنية  ت�سقُّ  القرنية(:  خلف  املوجودة  ة  )امِلدَّ الكمية: 
ها يف الكتب احلديثة. ها وف�سِّ الإكليل، وهذه العملية بن�سِّ
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ا، اإل اأنه جرى كثري من التعديل  يف قطع اللوزتني: وهي عملية حديثة اأي�سً
يف �سكل الآلت.

اأورام اللهاة: ما زالت على الطريقة عينها.
طريقة البذل يف ال�صت�صقاء: باإدخال اأنبوبة طرفها َمربيٌّ كربية القلم بعد 

�سقِّ جدار البطن، وهذه ل تزال م�ستعملة اإىل الآن.
كيفية �صقِّ الأدرة املائية اأو القيلة: طريقة ال�سقِّ واإخراج اخل�سية كاأح�سن 
ل قطع ال�سفاق باأكمله، وهذا  الطرق املعروفة الآن، واإمنا كان اأبو القا�سم يف�سِّ

احني. لكي ل يعود املاء، وذلك ما يو�سي به اأكرث اجلرَّ
ا)1(. ، وهي طريقة حديثة اأي�سً عالج النا�صور الذي يف ماآقي العني: بالكيِّ

)1( ح�سني الهراوي، وقد يكون جرى �سيء من التعديل اأو التح�سني يف هذه املبتكرات التي ذكرنا اأنها 
ما زالت تعمل لالآن، فاإن كالم الدكتور الهراوي هذا كان يف �سنة 1917م.
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خامتــة ونتائــج
وميكننا الآن اأن نقول اإننا و�سلنا اإىل النتائج الآتية: 

اح الأول،  اأو هو اجلرَّ اًحا عظيًما،  القا�سم الزهراوي كان جرَّ اأبا  اإن   -1
كما كان طبيًبا عاملًا، وكيمائًيا ماهًرا. 

اإىل  ع�سر  احلادي  من  عدة  قروًنا  للطب  ومرجًعا  اأ�ستاًذا  كان  اإنه    -2
ال�سابع ع�سر.

اإن كتابه كان اأ�ستاذ اأوروبا وجامعاتها يف ع�سر النه�سة.  -3
4-   اإن كثرًيا من مبتكراته يف الطب واجلراحة ما زالت جُترى لالآن بنف�س 

اأ�سلوبه.
5-  اإن امل�سلمني قادوا الإن�سانية واأخرجوها من جاهليتها، وحفظوا تراثها.

ب لدين اأو جلن�س. 6-  اإن العرب مل يعرفوا التع�سُّ
جها امل�ست�سرقون لي�ست اإل حلقة من  7-  اإن خرافة العقلية الآرية التي يروِّ

حلقات ال�سل�سلة التي حاول الغرب اأن يخنقنا بها.
ولي�س بع�سري على من كان هذا �ساأنه اأن يعود اإليه جمده اإذا عرف الطريق، 

وها قد و�سعنا اأقدامنا عليه، واإنا اإىل املجد �سائرون.
)حمراء  كتاب  من  الفقرة  بتلك  ال�سفحات  هذه  اأختم  اأن  املنا�سب  ومن 

غرناطة( ملوؤلفه )األرب �سامدور( قال: 
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»عا�س العربي يف فجر التاريخ، يف تلك الأر�س القاحلة، تلهب ال�سم�س ذرات 
رمالها، عا�س يف تلك ال�سحراء يحتمل التعب واجلوع، والعط�س والعزلة، فاتخذ 
النجوم له دلياًل، والعلم مر�سًدا و�سبياًل.. اإن هذا العربي الذكي ال�سجاع الذي 
ا�ستطاع اأن يجمع علم العامل يف مائة عام، كما ا�ستطاع اأن يفتح ن�سف العامل 

ا يف مائة عام، قد ترك لنا يف »حمراء غرناطة« اآثار علمه وفنه. اأي�سً

اإن هذا العربي الذي نام نوًما عميًقا مئات ال�سنني، وقد ا�ستيقظ واأخذ ينادي 
الكربى  العوا�سم  ها  ت�سريِّ طّيعة  اآلة  لأكون  ل  احلياة  اإىل  اأعود  هاأنذا  العامل: 

وو�سائلها اجلهنمية، بل لأحيا حياة م�ستقلة منا�سلة.
مهددة  الفرجن  بالد  فيه  ت�سبح  الذي  اليوم  يعود  قد  يدري،  من  يقول:  ثم 

بالعرب، فيهبطون من ال�سماء لغزو العامل مرة ثانية.
الحتمالت  هذه  على  الدالَّة  الأمارات  لكن  النبوة،  عي  اأدَّ ل�ست  يقول:  ثم 

كثرية، ل تقوى الذرة ول ال�سواريخ على وقف تيارها«.
ثم ت�سيطر عليه روح التع�سب فينادي قومه قائاًل: »اأبيدوا اأ�سباح العرب يف 
احلمراء.. اأبيدوها قبل اأن ُتبعث، ولكن هيهات اأن ن�ستطيع اإىل ذلك �سبياًل«اهـ.

ونقول له: هيهات، فقد ا�ستيقظ العمالق.
وقد اأجمع اأعالم ال�سيا�سة والتاريخ وال�ست�سراق من طراز جو�ستاف لوبون، 
وولز، وترند، و�ستانلي لني بول، وغريهم، على اأن العرب )امل�سلمني( لو وجدوا 
د لكيانهم لكان العامل كله يف خدمتهم. وها قد و�سح  الأ�سلوب ال�سالح املوحِّ

الطريق، ونحن عليه �ساعدون باإذن اهلل.
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صديقنا قارئ هذا الكتاب

اأنها  واثقون  اأ�صـياء،  عــدة  على  نتـفق  دعنــا  الكتـاب  تغلق  اأن  قبـل 
�صرت�صيك.. دعنا نتفق اأن القراءة درة اأنعم اهلل بها علينا ووهبنا اياها، 
تلك اللذة املميزة – والتي مل مينحها للبع�س – وهي لذة ال�صتمتاع 
نقراأ  الآخرين،  حكايات  وُنَخبَّ  نقراأ  ونتعلم،  نقراأ  نحن  بالقراءة.. 
نقـراأ  ونتفق،  نقـراأ  �صفحات،  ب�صــعة  فى  العامل  خبــرات  ونخت�صـر 

ونختلف، نقراأ ونقراأ ونقراأ...
لكن الأكيد! اأننا نقراأ ون�صتمتع..

لذلك،
ل تدع تلك اللّذة النادرة تقف عندك، ل تدع هذا الكتاب يتوقف بني 
يديك – بعد النتهاء منه – فهناك الكثريين ممن ل يقراأون، اأو ل 
رهم عن تلك  ميتلكون ثمنه، اأو من مل ي�صمعوا عن هذا الكتاب.. خِّ

اللذة ال�صيقة، واملتعة النادرة التي ل يعلمونها.
مرر هذا الكتاب اإىل اأهل بيتك، �صديقك، جارك، زميلك فى العمل، 

اأو حتى �صخ�س ما فى املوا�صالت العامه مل تره من قبل!
الكتاب ول تتعجب عندما جتد  بهذا  الآخرين  اإ�صعاد  �صبيال فى  كن 
كتاباً مل تقراأه من قبل، ياأتيك من اأحدهم وهو يخبك بدوره عن 

متعة القراءة بعد ذلك بحني من الزمن.

دار دوِّن




