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  Research Summary 
      In the history of Andalusia have emerged pioneers of scientists incapacitated stars, 

in the sky of science and civilization, and through what their creations and discoveries, 

and what was left of the hallmarks of the edifice of Islamic civilization. The research is 

about scientific unique Abu al-Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi Andalusian 

character, one of the pioneer scientists in Andalusia, and in Islamic history. 
     Who made unremitting efforts and hard work continued over fifty years marked by 

the honesty, sincerity and dedication in his work, he was the note of the prominent , well 

and set an example for his students and a founder of the science of surgery.      Also had 

to book ( drainage ) credited to become a senior Arab Muslim physicians and pioneer of 

Surgery in the Middle Ages , and the era of European Renaissance until the seventeenth 

century , because it contains annotations and descriptions which indicates the capacity 

of science Zahrawi , and his knowledge of medicine , and little Palencia : ( have been 

printed Latin translation book Zahrawi drainage ) in stages .  
       In (1519 m) printed part entitled ( book of view and work) and the other part may 

be reprinted and many use since 1471 of a book the two servants ) with the theme of the 

preparation of the individual drugs, it has benefited a lot by people. 
Then he says : The thirtieth of a book Zahrawi part ( drainage ) , which was published 

in Latin as the ( surgery ) chiturgiu)), it has been the most important thing Vea book in 

the entire history of medicine , has risen by Al-Zahrawi in people's eyes to the layer of 

Hippocrates and Galen , he was the first author make note of the freestanding surgery 

independent of medicine, filed on the basis of science autopsy. 

توريخ إكدفس ظؾامء أظالم ؽدوا كجقمو ذم شامء افعؾؿ واحلضورة ، وذفؽ مـ خالل مو ؿدمقه مـ إبداظوت فؼد برز ذم 

واـتشوؾوت ، ومو ترـقه مـ بصامت ذم سح احلضورة اإلشالمقي ، ؾجوء افٌحٌ ظـ صخصقي ظؾؿقي ؾذة هق أبق افؼوشؿ 

 إكدفس ، وذم افتوريخ اإلشالمل ـؾف ، ؾؼد بذل جفقدا خؾػ بـ ظٌوس افزهراوي إكدفز افذي يعد مـ افعؾامء إظالم ذم

حثقثي وظؿال دؤوبو متقاصال ظذ مدى مخًغ ظومو متقز ؾقفو بوفصدق واإلخالص وافتػوين ذم ظؿؾف ، ؾؽون ظؾام بورزا ، وؿدوة 

ادًؾؿغ ورائد ظؾؿ  حًـي فطالبف وممشًو فعؾؿ اجلراحي ، وـون فؽتوبف )افترصيػ( افػضؾ أن أصٌح مـ ـٌور أضٌوء افعرب

حتقائف ظذ افؼوح وافتقصقػوت ، افتل اجلراحي ذم افعصقر افقشطك ، وظرص افـفضي إوربقي حتك افؼرن افًوبع ظؼ، ٓ

تدل ظذ شعي ظؾؿ افزهراوي ، ومعرؾتف بوفطى ، ويذـر بوفـثقو : )وؿد ضٌعً افسمجي افالتقـقي ـتوب افزهراوي افترصيػ ظذ 

م 5745م( ضٌع جزء بعـقان )ـتوب افـظر وافعؿؾ ( وـون جزء آخر ؿد ضٌع وـثر اشتعامفف مـذ ظوم 5151مراحؾ ؾػل ظوم )

وهق ـتوب اخلودمغ( ومقوقظف حتضر إدويي ادػردة ، وؿد اكتػع بف افـوس ـثرا  ، ثؿ يؼقل :إن اجلزء افثالثغ مـ ـتوب 

، ـون أهؿ وأذيع ـتوب ذم توريخ افطى ـؾف ، ( (chiturgiuاحي(افزهراوي )افترصيػ( افذي كؼ ذم افالتقـقي بوشؿ )اجلر

وؿد ارتػع بف افزهراوي ذم أظغ افـوس إػ ضٌؼي إبؼراط وجوفقـقس ، ؾفق أول ممفػ جعؾ اجلراحي ظؾام ؿوئام بذاتف مًتؼال 

 ظـ افطى ، وأؿومفو ظذ أشوس مـ افعؾؿ بوفتؼيح .
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احلؿد هلل رب افعودغ ، وافصالة وافًالم ظذ ادعؾؿ إول  ، صوحى ادـفٍ افربوين افؼقيؿ ادتغ ، 

 وأصحوبف افغر ادقومغ..وبعدوظذ آفف 

إن احلضورة افعربقي اإلشالمقي افتل ؿومً ذم إكدفس هل امتداد فؾحضورة افعربقي ذم  

ادؼق ، ومل تتقؿػ ظذ افـؼؾ وافروايي بؾ واصؾً افعطوء واإلبداع ، واتًؿً بوفدؿي وافعؿؼ 

بـقرهو أهؾ افعرص افقشقط  وافـظرة افتحؾقؾقي ؾام فٌثً أن أصٌحً صعؾي وهوجي بذاهتو ، اشتضوء

وهذا مو يػـد ادظوء مـ زظؿ إن ـؾ ر يتحرك ذم افعومل هق يقكوين ذم أصؾف ، ؾوحلضورة افققكوكقي هل 

إخرى امتداد فؾحضورة افعربقي افؼديؿي ذم وادي افراؾديـ ووادي افـقؾ وبالد افشوم ، ؾٌوبؾ هل 

عي ، فذفؽ أظود ادًؾؿقن افتػؽر وافـظر ذم مـ ظؾؿً افققكون مٌودئ احلًوب وافػؾًػي وظؾؿ افطٌق

افعؾقم افققكوكقي وؾؼ مـفٍ ظؾؿل ابتؽروه ، افذي دمذ ذم ظؾؿ اجلرح وافتعديؾ ذم تقثقؼ افـصقص ، 

 وـوكً ؿوظدهتؿ؛إذا ــً كوؿال ؾوفصحي أي افتقثقؼ ، وإذا ــً مدظقو ؾوفدفقؾ أي احلجي .

رة وبورزة ذم افعؾقم وادعرؾي ـوؾي ، ومـفو ظؾؿ ـون فعؾامء افعرب ادًؾؿغ إشفوموت ـٌفؼد  

افطى ، ظذ مدار ظصقر حضورهتؿ افزاهرة ، تؾؽ اإلشفوموت افتل متقزت بوفشؿقل وتصحقح 

فؾؿًور افطٌل ومل يؼترص اإلبداع ظذ ظالج إمراض ؾحًى ، بؾ ختطوه إػ تلشقس مـفٍ دمريٌل 

امرشي افطٌقي ، وؿويي وظالجو ، أو ضرائؼو وأدوات أصقؾ اكعؽًً آثوره افرائعي ظذ ـوؾي جقاكى اد

 أو أبعودا إكًوكقي وأخالؿقي حتؽؿ إداء افطٌل .

إن ظؾؿ افطى مـ افعؾقم افتل ٓ يًتغـل ظـفو اإلكًون ، ؾوحلوجي إفقف داظقي ذم ـؾ وؿً  

ابـ  وزمون ، وؿد تقاترت إخٌور بػضؾ إضٌوء وظؾق ؿدرهؿ ، وصفدت بذفؽ مصـػوهتؿ ، أمثول

شقـو وافرازي وافزهراوي مدار بحثـو ، ومـ ادمشػ أن أؽؾى مصودر افسمجي فألضٌوء مل تذـر 



 

م( ذم ـتوبف ضٌؼوت إضٌوء واحلؽامء ، وابـ افػريض 184هـ/744افزهراوي ـوبـ جؾجؾ )ت

م( ، وأمو 5074هـ/771م( ذم ـتوبف )توريخ ظؾامء إكدفس( ، وابـ افـديؿ )5051هـ/ 707)ت

در افتل ذـرتف ؾفل ٓ تزيد ظـ إصورة أو تؾؿقح ٓ تتـوشى وؿدره ـوحلؿقدي ادصو

م( ذم ـتوبف 5181هـ/888م( ذم ـتوبف جذوة ادؼتٌس ، وابـ أيب أصقٌعي )ت5011هـ/788)ت

ظققن إكٌوء ذم ضٌؼوت إضٌوء ، وفؼد اظتؿد افٌحٌ ظذ أصفر تصوكقػف وأؾضؾفو وهق ـتوبف ) 

لفقػ( ، وافذي يعد مقشقظي ضٌقي ، فذا اشتؼقـو مـف افؽثر مـ ادعؾقموت افترصيػ دـ ظجز ظـ افت

افتل جوءت ذم افٌحٌ ، ؾفق ضٌقى جراح وظومل بوٕدويي وممشس ظؾؿ اجلراحي ، ومٌتؽر مـفجو 

مـ أظالم افطى افعريب اإلشالمل ذم إكدفس، وأصفر جراحل ظؾؿقو ، وهق رائد فؾطٌوظي ، وهق 

إضٌوء افعرب وادًؾؿغ افؼالئؾ افذيـ ظرؾتفؿ أوربو افالتقـقي ،  افؼرون افقشطك ، وأحد

تضؿـ افٌحٌ ثالثي واظتؿدْت ظذ ـتٌفؿ ذم تعّؾؿ افطى ، وممورشتف مو يزيد ظذ مخًي ؿرون ، و

 مٌوحٌ هل :

 إول تـوول: حقوة افزهراوي : صخصقتف ومؽوكتف افعؾؿقي.

 وي .وافثوين تـوول:احلقوة افعؾؿقي ذم ظرص افزهرا

وافثوفٌ تـوول:أهؿ إبداظوتف افتل تعد مقشقظي ظؾؿقي هوئؾي أذهؾً آوربقغ بوـتشوؾوتف واخساظوتف 

 ومـفجقتف .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 اوٓ : اشؿف وــقتف :

يرى أـثر افٌوحثغ أن افزهراوي وفد ،و( 1)افؼوشؿ، ويؽـك: أبو (5)خؾػ بـ ظٌوس افزهراوي

م( أو بعدهو بؼؾقؾ ، ـام ٓ تقجد معؾقموت ظـ وافد 178هـ/711ذم شـي إكشوء مديـي افزهراء )

                                                           

( كًٌي إػ مديـي افزهراء وهل مديـي صغرة ذم ؽريب ؿرضٌي بوٕكدفس بقـفو وبغ ؿرضٌي مخًي أمقول أو شتي ،  ( 5

وـوكً ظظقؿي ؾقفو ؿصقر يعجز افقاصػقن ظـ وصػفو اختطفو ظٌد افرمحـ افـوس وهق يقمئذ شؾطون تؾؽ 

وبغداد وتقكس وأوربو ، وـوكً ظذ  م( ، وؿد اشتجؾى هلو مقادا مـ افؼًطـطقـقي178هـ/711افٌالد ذم شـي )

هـ / 818درجوت خمتؾػي وذم مـتصػفو ؿرص اخلالؾي افؽٌر ؛ احلؿقي ، صفوب افديـ أبق ظٌد اهلل يوؿقت ) ت 

م 5110 -هـ 5750م ( ،معجؿ افٌؾدان ،تح : ؾريد ظٌد افعزيز اجلـدي ،) دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت ، 5518

م( ،أظالم 5747هـ/448ن افديـ أبق ظٌد اهلل حمؿد بـ ظٌد اهلل بـ شعقد )ت؛ ابـ اخلطقى ، فًو585/  7( ، 

)دار ادؽشقف ،بروت ،  ،1إظالم ذم مـ بقيع ؿٌؾ اإلحتالل مـ مؾقك اإلشالم ، تح: إ.فقػل بروؾـًول ،ط

م (، صػي جزيرة إكدفس 5717هـ/100.احلؿري ، حمؿد بـ ظٌد ادـعؿ ) ت 71-78م( ، 5118فٌـون، 

 -هـ5708 فٌـون، –، ) دار اجلقؾ ، بروت 1خٌي مـ ـتوب افروض  ادعطور ، تح: فقػل بروؾـًول ، طمـت

 . 81-85 ،( م5188

( ، جذوة ادؼتٌس ذم ذـر وٓة آكدفس ، تح :  5011هـ/788احلؿقدي ، ابق ظٌد اهلل حمؿد بـ أيب كرص )ت ( ( 1

ويذـر أكف موت بعد  707م(، 1008 -هـ 5711، )دار افغرب آشالمل ، تقكس ،  5بشور ظقاد معروف  ، ط

م ( ، ـتوب افصؾي ذم توريخ ظؾامء 5581هـ/148آربعامئي ؛ ابـ بشؽقال ، أبق افؼوشؿ خؾػ بـ ظٌد ادؾؽ ) ت

م (، 1007 -هـ 5717،) ادؽتٌي افعرصيي ، بروت ،  5إكدفس ، اظتـك بف : افدـتقر صالح افديـ اهلقاري ، ط

م(، بغقي ادؾتؿس ذم توريخ رجول إكدفس ، 5107هـ/ 111؛ افضٌل ، أبق جعػر أمحد بـ حيقك )ت574-578

؛ افزرـع ، خر افديـ  714م( ، 5181 -هـ5750طٌعي افعرصيي ، بروت ، ، )اد 5تح :إبراهقؿ إبقوري ، ط

، )دار افعؾؿ فؾؿاليغ ، بروت ، 8م( ، إظالم ، ط5148هـ/5718حمؿقد بـ حمؿد بـ ظع بـ ؾورس) ت 

؛  هقكؽي ، زيغريد ، صؿس افعرب تًطع ظذ افغرب ،أثر احلضورة افعربقي ذم  755-1/750م( 5187فٌـون ، 

، ) 774م (، 5117 -هـ5757، )دار اجلقؾ ، بروت  8بي ، وكؼؾف ظـ إفامكقي : ؾوروق بقضقن وآخرون ، طأور

 . 774م( ، ص5057وتذـر زيغريد : أن وؾوتف ـوكً شـي 



 

افزهراوي ، وذم ادؼوفي افًوبعي ظؼ مـ ـتوب افترصيػ إصورة إػ ـقن وافده مـ إوشوط ادتـػذة 

ًخ ادخطقضي فؽتوب افترصيػ أوقػ إػ اشؿ افزهراوي ) وادؼربي إػ احلؽؿ ، وهـوك بعض افـ

، (5)إكصوري ادتطٌى(، ممو يرجح أن أشالف افزهراوي هؿ مـ ادديـي ادـقرة ومـ إكصور حتديدا

كشل افزهراوي ضوفٌو فؾعؾؿ حمٌو فف ، وـوكً افٌقئي افتل كشل ؾقفو مزدهرة ظؾؿقو وحضوريو ، تضؿ وفؼد 

، وتًؿك ذم أوربو ) (1)ػؽريـ ، وتضؿ افؽثر مـ ادؽتٌوت افؽٌرة ، واددارسافؽثر مـ افعؾامء واد

Abucasis)(7). 

 ثوكقو : صخصقتف افعؾؿقي :

بدأ حقوتف افعؾؿقي ذم دراشي ظؾقم افؼرآن افؽريؿ وافؾغي افعربقي وآداهبو وافػؼف ، وؿرأ افؽثر 

افػؽريي وافـظريوت افعؾؿقي اخلوصي بوفطى مـ ادخطقضوت افؼديؿي ، فؽـف أهتؿ ـثرا بودصـػوت 

واجلراحي ، وأمه أـثر مـ مخًغ ظومو يامرس افطى وافصقدفي ذم مديـي ؿرضٌي افزاهرة بوفعؾقم 

ضٌقٌو خوصو  (7)وادضقئي بلظالم افػؽر وافطى ، ؾحؼؼ صفرة ظوفقي ، ؾذاع اشؿف ، وجعؾف احلؽؿ

                                                           

 .51م(،5111( ـعدان ، ظٌد افـوس، اجلراحي ظـد افزهراوي ، ) إيران ،  5)

م ( ، توريخ آشالم ووؾقوت ادشوهر 5774هـ / 478امن ) ت ( افذهٌل ، صؿس افديـ حمؿد بـ أمهد بـ ظث ( 1

/ 1م (1007 -هـ 5717، )دار افغرب اإلشالمل ، بروت ، 5وإظالم ، تح : افدـتقر بشور ظقاد معروف ، ط

–، دار ابـ حزم ، بروت 5ط؛ ظٌد افػتوح ، ظع ، أظالم ادٌدظغ مـ ظؾامء افعرب وادًؾؿغ ، 587-581

 804 -807 ،( م1050 -هـ5775 ، فٌـون

 -هـ 5771، )ممشًي إؿرأ ، افؼوهرة ،  5افنجوين ، راؽى ، ؿصي إكدفس مـ افػتح إػ افًؼقط ، ط(  ( 7

 .181/ 5م( 1055

حلؽؿ بـ ظٌد افرمحـ بـ حمؿد أمر ادممـغ بوٕكدفس أبق افعويص ادًتـرص بوهلل بـ افـوس إمقي ( هق ا ( 7

وـون حًـ افًرة ومـ أهؾ افديـ  م(،148-185هـ/ 788-710)ادرواين بقيع بعد أبقف ذم رمضون شـي 

فؼدر ذا هنؿي مػرضي ذم افعؾؿ وافقرع  ومـ اظدل ادؾقك واتؼوهؿ واحؾؿفؿ ، جومعو فؾعؾؿ مؽرمو فألؾووؾ ـٌر ا

وافػضوئؾ ظوـػو ظذ ادطوفعي مجع مـ افؽتى مو مل جيؿعف أحد مـ ادؾقك ٓ ؿٌؾف وٓ بعده وتطؾٌفو وبذل ذم اثامهنو 

 =؛ افذهٌل ، شر  مإمقال واصسيً فف مـ افٌالد افٌعقدة بلؽذ إثامن مع صػوء افنيرة وافعؼؾ وافؽر

 



 

   

 

اجلراحي ، ؾقعد مـ أظظؿ اجلراحغ ذم افتلريخ ، ؾفق أول ،  وتؼدم ظذ أؿراكف ذم افطى ، شقام ذم (5)فف

 (.1)مـ أشس ظؾؿ اجلراحي وـون خٌرا بوٕدويي ادػردة وادرـٌي ، ؾـول ؾقفو صفرة ظظقؿي

افتل ـوكً آكذاك مـ أـز جومعوت افعومل  (7)وفام طفر كٌقؽف تقػ افتدريس ذم جومعي ؿرضٌي

وول ادًوئؾ افطٌقي وظروفو ، فذفؽ ضٌعً صخصقتف افعؾؿقي اإلشالمل ، ؾوبتؽر أشؾقبو جديدا ذم تـ

بنشؾقب أديب افذي ابتؽره ذم ظرض كظريوت افطى ممو ـون فف إثر افؽٌر ذم كػقس ضالبف ، إذ بعٌ 

ؾقفؿ بػصوحتف ذم افؼح ، وؿدرتف ظذ اشتخدام افؾغي إدبقي ذم تقًر افؼقاظد افعؾؿقي ، حى 

 .(7)إدب ؾلؿٌؾقا ظذ دراشتف

وؿد تتؾؿذ افزهراوي ظذ يد أصفر وأظظؿ ظؾامء ؿرضٌي ذم ظرص اخلالؾي إمقيي ) أيب 

 .(1)م( إموم افريووقغ (5004هـ/718افؼوشؿ ، مًؾؿي بـ أمحد ادرجقطل افؼرضٌل )ت

                                                                                                                                                                          

م(، 5187 -هـ5707، ) ممشًي افرشوفي ، بروت ، 5إركموط و أـرم افٌقر ، طأظالم افـٌالء، تح: صعقى =

-150م(، 1004،)دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت ،5؛ جمفقل ، توريخ إكدفس ، تح:ظٌد افؼودر بقبويتي، ط170

157. 

م (، 5114ـدريي ، ؿرضٌي حورضة اخلالؾي ذم آكدفس ، ممشًي صٌوب اجلومعي ، آشؽ( شومل ، ظٌد افعزيز ،  ( 5

؛ صحوتي ، ظٌد افؽريؿ ، صػحوت مـ تراث افطى افعريب اإلشالمل ، ) إـوديؿقو ، بروت ، فٌـون ، 1/157

1001 ، )541. 

م( ، ظققن 5181هـ/888؛ ابـ أيب أصقٌعي ، أبق افعٌوس أمحد بـ افؼوشؿ )ت707احلؿقدي ، جذوة ادؼتٌس،( (1

؛ شومل ، ؿرضٌي 711م( ،5181، )دار مؽتٌي احلقوة ، بروت ،  5روو ، طإكٌوء ذم ضٌؼوت إضٌوء ، تح:كزار 

 .1/157حورضة اخلالؾي ، 

(ؿرضٌي: وهل مديـي ظظقؿي بوٕكدفس  وشط بالدهو ، ـوكً هير مؾؽفو وؿصٌتفو ، وهبو ـوكً مؾقك بـل أمقي  7)

ي ؛ احلؿقي ، معجؿ افٌؾدان ، ومعدن افػضالء، ومـٌع افـٌالء ، فقس هلو ذم ادغرب صٌقف ذم إهؾ وافًع

7/717. 

،  71( مراد ،د. برـوت حمؿد ، افزهراوي رائد ظؾؿ اجلراحي وافتؼيح ، جمؾي احلراء آفؽسوكقي ، افعدد  ( 7

 م 1057-هـ5771

 150( شومل ، ؿرضٌي حورضة اخلالؾي ،  ( 1



 

 

 ثوفثو : تالمقذ افزهراوي .

بعد تؽقيـ صخصقتف افعؾؿقي زاول افعؿؾ ـطٌقى جراح ، ذم مًتشػك ؿرضٌي ، وذم افقؿً 

، ويقشػ بـ أمحد ( 5)كػًف ، ؿوم بؿفؿي افتدريس ذم جومعتفو ، ومـ أهؿ تالمذتف ، أبق بؽر بـ أمحد 

 .(7)، وابـ واؾد افؾخؿل(  1)بـ حًدائل

 زهراوي ممشس ظؾؿ اجلراحي . أوٓ : اف

فؼد اشتطوع افزهراوي وؽره مـ ظؾامء افعرب ذم إكدفس أن يؼدمقا فؾٌؼيي أـز دفقؾ  

ظذ أهنؿ أصحوب حضورة ، وأهؾ ؾؽر وفقًقا جمرد كؼؾي حلضورات افشعقب ، ومـفؿ رائد ظؾؿ 

احي بدٓ ممـ ـون يًؿك اجلراحي وممشًف افزهراوي ، ؾفق أول مـ دظو إػ مزاوفي افطٌقى فػـ اجلر

صوحى افصـعي ، مـ احلجومغ أو احلالؿغ ، حقٌ ـون إضٌوء يلكػقن مـ ممورشي تؾؽ إظامل 

اجلراحقي ، افتل تؼتيض ؽؿس أيدهيؿ بوفؼقح وافدم، فؽـ افزهراوي ؿد مورس اجلراحي وحذق ؾقفو 

ـ اظتز اجلراحي ؾرظو مـ حتك برع وصور ظؾام ؾقفو ،ؾوؿسن اشؿف مع افطى اجلراحل ، وهق أول م

 . (7)ؾروع افطى

                                                           

 أحؽوم افـجقم ، وـون ظورؾو بوفطى ، ( ظرف بوبـ اخلقوط ادـجؿ ،وهق مـ تالمذة مًؾؿي ادرخقطل ، برع ذم ( 5

 .1/401م( ؛ افذهٌل ، توريخ آشالم ، 5011هـ/ 774تقذم شـي ) 

( ابـ يقشػ اإلهائقع ادًؾؿ إكدفز ، أبق جعػر افطٌقى ، مـ أظقون افػضالء ذم افطى ، وفف مصـػوت مـفو  ( 1

ء افقفقد وأحٌورهؿ ؛ افذهٌل ، توريخ اإلشالم : اإلمجول ذم ادـطؼ وهق مـ بقً ضى وؾؾًػي وأجداده مـ ؾضال

 ،55/117 . 

( ظٌد افرمحـ بـ حمؿد بـ ظٌد افؽٌر افطؾقطع افقزير أبق ادطرف افؾخؿل إكدفز ، مـ ـٌور افعودغ بوفطى  ( 7

طى ، تقذم شقام بوٕدويي ادػردة ، وفف يد ضقػ ذم ادعوجلي ، شؽـ ضؾقطؾي فف مصـػوت ذم افطى مـفو ادجربوت اف

 . ؛  مراد ، افزهراوي ، جمؾي احلراء آفؽسوكقي115/ 50م؛ افذهٌل ، توريخ آشالم ، 5047هـ/ 784شـي 

 . 5/181؛ افنجوين ، ؿصي إكدفس  ،  774( هقكؽي، صؿس افعرب ،  ( 7



 

   

 

وهق أول مـ دظو إػ رضورة إفامم افطٌقى بوفتؼيح ومعرؾي ترـقٌي ـؾ ظضق ذم جًؿ  

 . (5)اإلكًون ووطقػتف ، إذ ٓ يتًـك فؾجراح أن يؼقم بؿفؿتف إٓ إذا أمل إفاممو دؿقؼو بتؼيح إظضوء

اشتخدمفو ذم إجراء ظؿؾقوتف افرائدة وؽر وؿد ابتؽر ظددا مـ أٔت اجلراحقي افتل  

ادًٌقؿي وافتل أحجؿ ظـفو ؽره مـ اجلراحغ ، وؿد صـعفو بـػًف مـ حديد ٓ يصدأ ، ووصػ 

وطقػي ـؾ آفي جراحقي ، وؿد اشتعرض ذم ـتوبف ) افترصيػ ( خزاتف وظؿؾقوتف افؽثرة خالل مخًغ 

ـ شٌؼقه ، ؾػل اجلراحي افعومي ، يعد أول مـ شـي مـ ممورشتف اجلراحي ، واشتعرض أيضو خزات م

أجرى ظؿؾقي صؼ افؼصٌي اهلقائقي افتل أحجؿ ظـ إجرائفو أضٌوء ـثرون ؿٌؾف ـوبـ شقـو 

 . (1)م( ، وؿد أجراهو ظذ خودمف وكجح ؾقفو5074هـ/714)ت

م وذم اجلراحي افـًوئقي ، ـون إول ذم معوجلي اجلـغ وإخراجف ذم حوفي شؼقط يده أو تؼد 

( Walchrأرجؾف ظذ رأشف ـذفؽ معوجلي ووصػ وٓدة احلقض افتل تـًى إػ افدـتقر ؾوفؼ)

 .(7)وؿد شٌؼف افزهراوي بتًعامئي شـي تؼريٌو

ؿول افزهراوي :) ـوكً امرأة حٌذ ؾامت اجلـغ ذم جقؾفو ، ثؿ حٌؾً ظؾقف مرة أخرى ، ثؿ  

م ذم مؾتؿًفو ، واكتػخ حتك تؼقح ؾدظقً موت اجلـغ إخر أيضو ، ؾعرض هلو بعد زمون ضقيؾ ور

إػ ظالجفو ؾعوجلتفو زموكو ضقيال ؾؾؿ يـجح وٓ اكحتؿ اجلرح ؾقوعً ظؾقف مـ بعض ادراهؿ 

افؼقيي اجلذب ، ؾخرج مـ ادقوع ظظؿ ثؿ مه هلو أيوم ، وخرج ظظؿ آخر ؾعجًٌ مـ ذفؽ ، وإذا 

قً ، ؾػتشً اجلرح ؾلخرجً مـف ظظومو افٌطـ مقوع ٓ ظظؿ ؾقف ؾؼدرت أهنو مـ ظظوم اجلـغ اد

 .  (7)ـثرة ، وادرأة ذم أؾضؾ أحقاهلو وفؼد ظوصً ادرأة زموكو متد مـ ادقوع ؿقح يًر(

                                                           

 . 71( مراد ، افزهراوي ، جمؾي احلراء آفؽسوكقي ، افعدد: ( 5

؛ أبق خؾقؾ ، د.صقؿل ، ظؾامء إكدفس  41، ص77( افزهراوي ، افترصيػ دـ ظجز ظـ افتلفقػ ، ؾص ( 1

 .71م ، 1007 -هـ5711، ) دار افػؽر ، دمشؼ ، 5إبداظوهتؿ ادتؿقزة وأثرهو ذم افـفضي إوربقي ، ط

 .5/181؛ افنجوين ، ؿصي إكدفس ، 77( أبق خؾقؾ ، ظؾامء إكدفس ،  ( 7

 .515، ص48افزهراوي ، افترصيػ  ، ؾصؾ(  ( 7



 

وذم اجلراحي افعظؿقي ـون متؼدمو ظذ ؽره ذم معوجلي إفتفوب ادػوصؾ ، ومعوجلي إكتشور  

ؾ ذم ؾؼرات أو خرزات افظفر أو مو يًؿك افداء افٌقيت  ًّ ( potteكًٌي إػ افطٌقى برشقػول بقيت ) اف

 . (5)افذي شٌؼف افزهراوي إػ اـتشوؾف ومعوجلتف بـحق شٌعامئي شـي

وهق أول مـ ووع جفوزا فؾشد ادتقاصؾ أيل ادًتخدم ذم ظؿؾقي إرجوع افعظؿ ادخؾقع ،  

وافػؽ ومعوجلي  وابتؽر أدوات اجلز ومعوجلي افؽًقر ، وبس إظضوء أو كؼهو ، وذم جراحي افػؿ

إشـون ؾفق إول ذم معوجلي تشقهوت افػؿ وافػؽ وإشـون ادتخؾخؾي ، واشتخدام ظظوم افٌؼر 

 . (1)فصـع ضؼؿ إشـون أو مو يًؿك بوفٌديؾ

وأجرى ظؿؾقي ؽًقؾ ادثوكي افٌقفقي ، وأدخؾ بعض افًقائؾ ، بقاشطي أدوات إبتؽرهو  

: )وؿد ذـرت إوائؾ متك ـون (7)ؿول افزهراوي ،وظـ ظالج افنضون ، (7)ورشؿ صقرا هلو

افنضون ذم مقوع يؿؽـ اشتئصوفف ـؾف ـوفنضون افذي يؽقن ذم افثدي أو افػخذ ، وكحقهو مـ 

إظضوء ادؿؽـي إلخراجف بجؿؾي ، شقام إن ـون مٌتديو صغرا ، وإن ورم وـون ظظقام ، ؾال يـٌغل أن 

ف ، وٓ رأيً ؿٌع مـ وصؾ إػ ذفؽ( ، وهق أول مـ ؿوم يؼربف ؾنين مو اشتطعً أن أبرئ أحدا مـ

بربط ذايغ افدم دـع افـزيػ ؿٌؾ افعومل افػركز امزوازبوويد افذي ادظك ذفؽ ، وهق أول مـ 

اشتعؿؾ )افًـوكر( وهل آفي خوصي ابتؽرهو ٓشتئصول افزوائد افؾحؿقي ) افٌقفقى( ، وهق أول مـ  

فـصػ افًػع مـ اإلكًون ؿٌؾ ـؾ رء ذم ـؾ افعؿؾقوت أوىص برؾع احلقض وإرجؾ ذم ا

                                                           

 .77( أبق خؾقؾ ، ظؾامء إكدفس  ،  ( 5

 .77( أبق خؾقؾ ، ظؾامء إكدفس ،  ( 1

 .77( أبق خؾقؾ ، ظؾامء إكدفس ،  ( 7

 . 15( افزهراوي ، افترصيػ  ، ( 7



 

   

 

م( 111هـ/710، وذم شـي) (5)اجلراحقي ،وبذفؽ شٌؼ اجلراح إفامين ) تركد فـٌقرغ( بؼرون ظدة

 .(1)كؼ افزهراوي مٌودئ ظؾؿ اجلراحي افتل طؾً صوئعي فؼرون ظّدة

 أهؿ ممفػوتف . ثوكقو :

غ افؼالئؾ ، افذيـ ظرؾتفؿ أوربو واظتؿدت افزهراوي واحد مـ إضٌوء افعرب وادًؾؿ

ظذ ـتٌفؿ فتعؾؿ افطى وممورشتف ظذ مو يزيد ظـ مخًي ؿرون ، ومل يؽتػ بؿامرشي افطى وتدريًف 

 ،بؾ أفػ ـتٌو ظديدة ذم ظؾؿ افطى ، وكذـر مـفوبحًى مو جوء ذم ادصودر ادتقؾرة فديـو :

 .(7)أصقٌعيـتوب افزهراوي ، افذي اكػرد بذـره ابـ أيب  -5

 . (7)جزء ( 70ـتوب افترصيػ دـ ظجز ظـ افتلفقػ )  -1

 .(1)اشتحضور إدويي -7

 .(8)خمترص مػردات خؾػ بـ ظٌوس وخقاصفو -7

 ثوفثو : أؿقال افعؾامء ؾقف :

)ـون افزهراوي مـ أهؾ افػضؾ وافديـ وافعؾؿ( ، وأثـك ظؾقف ، وؿول:  :(4)ؿول احلؿقدي

ـتوب مشفقر، ـٌر افػوئدة ، شاّمه ) افترصيػ دـ ظجز ظـ  )ظؾؿف افذي ظال ظؾؿ افطى ، وفف ؾقف

 . (8)افتلفقػ ((

                                                           

؛ أبق خؾقؾ ، ظؾامء 58 ( افًعقد ، ظٌد اهلل ظٌد افرزاق مًعقد ، مـ رواد افطى ظـد افعرب وادًؾؿغ ، ( 5

 .71إكدفس وابداظوهتؿ ، 

 .717( هقكؽي ، صؿس افعرب ،  ( 1

 715ابـ أيب أصقٌعي ، ظققن إكٌوء ،.(  ( 7

 715؛ ابـ أيب أصقٌعي ، ظققن إكٌوء  ،707احلؿقدي ، جذوة ادؼتٌس ،(  ( 7

 .  71(  مراد ، افزهراوي ، جمؾي احلراء آفؽسوكقي، افعدد: ( 1

 .71، افعدد: ( مراد ، افزهراوي ، جمؾي احلراء آفؽسوكقي ( 8

 .578-574ابـ بشؽقال ، ـتوب افصؾي ، ؛ 707( احلؿقدي ، ادؼتٌس ،  ( 4

( ، ـشػ افظـقن ظـ أشومل افؽتى  وافػـقن ، م5814هـ/5088( حوجل خؾقػي ، مصطػك بـ ظٌد اهلل ) ت ( 8

 . 755/  5د ت ( ،  ، نفٌـو –، ) دار إحقوء افساث افعريب ، بروت 



 

) ـون افزهراوي ضٌقٌو ؾووال خٌرا ، بوٕدويي ادػردة وادرـٌي ،  :( 5)وؿول افطٌقى ابـ أيب أصقٌعي

جقد افعالج ، وفف تصوكقػ مشفقرة ذم صـوظي افطى ، وأؾضؾفو ـتوبف افؽٌر افزهراوي .....وـتوب 

 .توم ذم معـوه(افترصيػ دـ ظجز ظـ افتلفقػ وهق أـز تصوكقػف وأصفرهو ، وهق ـتوب 

، إكف مل يمفػ ذم افطى أمجع مـ ـتوب افترصيػ دـ ظجز ظـ  : )فئـ ؿؾـو( 1)وؿول ابـ حزم

 افتلفقػ ، فؾؼقل وافعؿؾ ذم افطٌوئع فـصدؿـ(.

: )ـوكً ـتى أيب افؼوشؿ ادصدر افعوم افذي اشتؼك ( 7)وؿول افعومل افػزيقفقجل افؽٌر هوفر

 (. اشتؼك مـف مجقع مـ طفر مـ اجلراحغ بعد افؼرن افرابع ظؼ ادقالدي

: )طؾ فؽتوب )افترصيػ دـ ظجز ظـ افتلفقػ ( مؽوكتف ـؽتوب مدرد (7)وؿوفً هقكؽي 

 فؾجراحي ؿروكو ـثرا ذم مدرشتل شوفقكق و مقكٌقؾقف وؽرهو مـ مدارس افطى ادتؼدمي (.

: )ومـ أضٌوء افٌالط إمقي ادتؿقزيـ ، افزهراوي افذي ترك حغ (1)وؿول فقػل بروؾـًول 

 طى اجلراحل ، وافذي ترجؿ أجزاء ظديدة ، مـفو إػ افعزيي( . وؾوتف ، مقشقظي ـٌرة ، ظـ اف

( 4): )وؿد احتؾ افزهراوي ذم معوهد ؾركًو مؽوكي ظؾؿقي بغ أبؼراط(8)ؿول ـعدان 

 ، ؾلصٌح مـ أرـون هذا افثوفقث افعؾؿل(. (8)وجوفقـقس

                                                           

 .705( ظققن إكٌوء ،  ( 5

 .581-1/587افذهٌل ، توريخ آشالم ، (  ( 1

 -هـ5787، ) مطٌعي ظقًك افٌويب احلؾٌل ،  7( فقبقن ، ؽقشتوف ، حضورة افعرب ، تر:ظودل زظتر، ط ( 7

 .701م ( ص5187

 .774( هقكؽي ، صؿس افعرب  ، ( 7

( توريخ أشٌوكقو اإلشالمقي  مـ افػتح إػ شؼقط اخلالؾي افؼرضٌقي ، ترمجف إػ اإلشٌوكقي : أمقؾقق جوفًقو ، وترمجي  ( 1

 .775/ 1م ( ، 1001،) ادؼوع افؼقمل فؾسمجي ، افؼوهرة ، 5اػ افعربقي : ظع ظٌد افرؤوف وآخرون ، ط

 57ذم افساث افطٌل إكدفز ،  ( ظٌد افـوس ، وخر افديـ افزيون ، أمراض افؽٌد ( 8

ق.م 780( معـوه بوفققكوكقي افػورس افامهر ، وهق ابـ اؿؾقدوس ، شوبع أضٌوء افققكون مـ آل اشؼؾقٌقس ، وفد ذم  ( 4

ق.م ؛ معؾقف ، ظقًك اشؽـدر، توريخ افطى ظـد إمؿ  715و 741ق.م ، وموت ذم ٓريًو بغ شـتل 780

 . 17م( ، 1051عؾقؿ وافثؼوؾي ، افؼوهرة ، مرص، افؼديؿي واحلديثي ،)ممشًي هـداوي فؾت

م ، وؿد كٌغ ذم افطى 100م ، وموت ذم صؼؾقي كحق 575( ـؾقديقس ومعـوه بوفققكوكقي اهلودئ ، وفد ظوم  ( 8

 .70وتعؿؼ ذم ظؾؿ وطوئػ إظضوء ظذ ضريؼي إبؼراط ؛ معؾقف ، توريخ افطى ، 



 

   

 

افزهراوي مرـز آزدهور افعؾؿل وافثؼوذم حقٌ وؿً أـوبر افعؾامء ـوكً ؿرضٌي ذم ظرص  

وإدبوء وادمرخغ وادػؽريغ إكدفًقغ مـ حقٌ اإلؿومي وافعؿؾ ، بؾ افؽثر ممـ كٌغ خورج 

ؿرضٌي ؾؼد ؿدم إفقفو وذفؽ فام متثؾف مـ مرـز حضوري ، وؿد اشفؿقا مجقعو ذم بـوء احلضورة افعربقي 

 اإلشالمقي .

مو متقز بف ظؾامء ادًؾؿغ أكف ؿؾ مـ كجده متٌحرا ذم ظؾؿ واحد أو ظؾؿغ بؾ ؾقفؿ مـ  إن 

يعد مـ افػؼفوء وادحدثغ وافػالشػي وادمرخغ وافؾغقيغ وإضٌوء وإدبوء ، ومتقز أهؾ إكدفس 

ًعقن إفقفو بلن إؿٌوهلؿ ظذ افعؾؿ فؾعؾؿ ذاتف ، ومـ ثؿ ـون ظؾامؤهؿ متؼـغ فػـقن ظؾؿفؿ ، ٕهنؿ ي

خمتوريـ ؽر مدؾقظغ هبدف ؽر افتعؾؿ ، وـون افقاحد مـفؿ يـػؼ مو ظـده مـ مول حتك يتعؾؿ ، 

 . (5)ومتك ظرف بوفعؾؿ أصٌح ذم مؼوم افتؽريؿ واإلجالل ، ويشر إفقف افـوس بوفٌـون

ؿ وؿد أصودت جؾ ادصودر بدور وأثر إمراء واخلؾػوء ذم رظويي احلرـي أفعؾؿقي ، وصغػف 

افشديد بوفعؾؿ ورظويتفؿ فؾعؾامء ، حتك وصؾً ؿرضٌي إػ مًتقى يضوهل مو وصؾً إفقف بغداد 

م(، افذي أكشل 185-151هـ/710-700، ومـفؿ أمر ادممـغ ظٌد افرمحـ افـوس)(1)ودمشؼ

م( وؾقفو بـك ؿرص افزهراء افذي يعد مـ معجزات زموكف ؾؽون 178هـ/711مديـي افزهراء شـي )

 .(7)قن مـ أوربو ومـ أؿطور افعومل اإلشالمل فقشوهدوا افؼرصافـوس يلت

وؿد صفد ظرصه هنضي حضوريي ـزى ، ؾوتًعً ؿرضٌي حتك بؾغ تعداد شؽوهنو كصػ  

مؾققن مًؾؿ ، وبذفؽ ـوكً ثوين أـز مديـي ذم تعداد افًؽون بعد بغداد ادديـي إوػ افتل بؾغ تعداد 

داخؾفو فؾرظقي دون افقزراء وأـوبر رجول افدوفي موئي وثالثي ظؼ شؽوهنو مؾققكغ ، وأن ظدد افدور ب

                                                           

، ) 5دفس حتك هنويي افؼرن افرابع اهلجري) افعوذ ادقالدي( ، ط( يقشػ ، يقشػ أمحد ، ظؾؿ افتوريخ ذم إك 5)

؛ افشؽعي ، مصطػك ، إدب إكدفز ، 117م( ،1001ممشًي محودة فؾدراشوت اجلومعقي ، أربد ، إردن ، 

 .45م(،5111، ) دار افعؾؿ فؾؿاليغ ، بروت، 5ط

ًغ ممكس ، تؼديؿ :شؾقامن افعطور ، ) ادرـز افؼقمل (بوفـثقو ، اكخؾ جـثوفٌ ، توريخ افػؽر إكدفز ، تر: ح 1)

 .17م ( ،1055فؾسمجي ، افؼوهرة ، 

 .110-5/151؛ افنجوين ، ؿصي إكدفس ، 78( ابـ اخلطقى ، أظالم إظالم ،  7)



 

أفػ دار ، ومًوجدهو ثالثي أف ، وظدد افدور بؼرص افزهراء أربعامئي دار فًؽـ افًؾطون 

، وأطفر اهتاممف (5)وحوصقتف وأهؾ بقتف ، فذفؽ أضؾؼ ظذ ؿرضٌي ذم ذفؽ افعرص ) جقهرة افعومل(

 .(1) حجؿفو حتك بؾغ ظدد افؽتى ؾقفو اربعامئي أفػ ـتوبافؽثر بؿؽتٌي ؿرضٌي ؾزاد ذم

م( ، افذي بقيع بعد مقت أبقف 148-157هـ/788-701) (7)ثؿ جوء مـ بعده احلؽؿ 

م( ، وفؼى بودًتـرص بوهلل وهق ذم افًوبعي وإربعغ مـ ظؿره ، 185هـ/710دمديدا فعفده شـي )

إكًوب حوؾظو فؾتلريخ مجوظو فؾؽتى ممقزا فؾرجول  ) وـون ظوفام ؾؼقفو بودذاهى ، إمومو ذم معرؾي

مـ ـؾ ظومل وجقؾ ، وذم ـؾ مرص و أوان دمرد فذفؽ وهتؿؿ بف ؾؽون ؾقف حجي وؿدوة وأصال يقؿػ 

، )وـون حًـ افًرة جومعو فؾعؾقم حمٌو هلو مؽرمو ٕهؾفو ومجع مـ افؽتى ذم أكقاظفو مو مل  (7)ظـده(

ؽ وذفؽ بنرشوفف ظـفو إػ إؿطور واصسائف هلو بلؽذ إثامن وكػؼ جيؿعف أحد مـ ادؾقك ؿٌؾف هـوف

 .(1)ذفؽ ظؾقف ؾحؿؾ إفقف(

ومل يًؿع ذم اإلشالم بخؾقػي بؾغ مٌؾغ احلؽؿ ذم اؿتـوء افؽتى وافدواويـ وإيثورهو وافتصػح  

ور هبو ، وأؽدق ظذ أهؾ افعؾؿ ورؽى افـوس ذم ضؾٌف ، ووصؾً ظطويوه وصالتف إػ ؾؼفوء إمص

افـوئقي ظـف ، وبعٌ إػ أيب ؾرج إصػفوين افؼرر أفػ ديـور ذهٌو وخوضٌف يؾتؿس مـف كًخي مـ 

ـتوبف إؽوين ، ؾلرشؾ إفقف ؿٌؾ أن يظفر افؽتوب ٕهؾ افعراق ، وـون فف وراؿقن بلؿطور افٌالد 

ٌف وافتصحقح يـتؼقن ؽرائى افتقافقػ ورجول يقجففؿ إػ أؾوق ، ومع ذفؽ ـون ـثر افؼراءة فؽت

هلو وادطوفعي فػقائدهو ، ومل يؽـ مـ ـتوب ذم خزاكتف إٓ وفف ؾقف ؿراءة وكظر مـ أي ؾـ ـون مـ ؾـقن 

                                                           

 .115-5/110(افنجوين، ؿصي إكدفس ،  5)

 .117-5/111( افنجوين، ؿصي إكدفس ،  1)

ابـ إبور ، أبق ظٌد اهلل حمؿد بـ ظٌد اهلل ؛ 77؛ احلؿقدي ، جذوة ادؼتٌس ، 75( ابـ اخلطقى ، أظالم إظالم ،  7)

، ) دار  1م( ، احلؾي افًراء ، تح : افدـتقر حًغ ممكس ، ط5180هـ / 818بـ أيب بؽر افؼضوظل ) ت 

 .787؛ ظـون ، افعرص إول ، 5/100م (، 5181ادعورف ، 

 .107افعرص إول ،   ؛ ظـون ،77؛ احلؿقدي ، جذوة ادؼتٌس ، 75ابـ اخلطقى ، أظالم إظالم ،(  7)

 .107عرص إول ، ؛ ظـون،اف5/105؛ ابـ أبور،احلؾي افًراء، 77( احلؿقدي ، جذوة ادؼتٌس ،  1)



 

   

 

، وـون احلؽؿ ادًتـرص بوهلل يًٌغ رظويتف ظذ شوئر افعؾامء مـ خمتؾػ ادؾؾ وافـحؾ (5)افعؾؿ

كتل:) ـوكً دوفي احلؽؿ دوفي مًؾؿغ ـوكقا أو ؽر مًؾؿغ ، ؾقؼقل ادمرخ إشٌوين مقديًتقٓؾق

إدب واحلضورة ـام ـوكً دوفي أبقف دوفي افعظؿي وافٌفوء ... فؼد جوء هذا اخلؾقػي افشفر افذي 

يعشؼ أداب ذم ظفد شعقد مـ افًؾؿ وفام ـوكً بذور افتؿدن مقجقدة مـ ؿٌؾ ؾؼد تػتحً ذم طؾ 

ؽثر وادطر افغزير بدت صؿس وووءة رظويتف وازدهر افغرس ازدهورا ظظقام حتك أكف بعد احلرث اف

، وممو شوظد ظذ اكتشور افؽتى وازدهورهو اكتشور صـوظي افقراؿي ذم إكدفس ، (1)رائعي مـعشي(

 .(7)حقٌ تقػ افقراؿقن كًخ مو يظفر مـ ممفػوت ـام اصتفرت إكدفس بصـوظي افقرق

ؿرضٌي ، هق ظؾؿ افطى ومـ بغ افعؾقم افتل ارتؼً ، وازدهرت وحظقً بوهتامم خؾػوء  

ويتحدث ادمرخقن أن يقكس بـ أمحد احلراين ؿد ، وؾد ظذ إكدفس مـ افؼق ذم ظرص إمر 

م( واشتؼر ذم ؿرضٌي ، وذم ظرص احلؽؿ ذاظً 888-811هـ/141-174حمؿد بـ ظٌد افرمحـ ) 

، ويرى (7)و ففصفرة افطٌقى افعومل اجلراح أيب افؼوشؿ افزهراوي ، افذي اختذه احلؽؿ ضٌقٌو خوص

بروـؾامن أن افزهراوي ؿد ظوش ومورس مفـتف ذم ؿرضٌي ، إٓ أن افزهراوي يتحدث ذم ادؼوفي افثوكقي 

مـ ـتوبف ظـ رجؾ يعرؾف ؿوئال : } وـون ظـدكو بوفزهراء...{ وهذا يدل أن أبو افؼوشؿ ـون يعتز 

 . (1)حقي مـ وقاحل ؿرضٌيافزهراء مؽوكو رئقًقو إلؿومتف ، وتعتز افزهراء ذم ذفؽ افقؿً وو

وتدل افؼرائـ ظذ أن افزهراوي بدأ يزاول مفـي افطى أيوم ظٌد افرمحـ افـوس ، ثؿ أدرك  

ظرص احلؽؿ ادًتـرص افذي اختذه افطقٌى اخلوص بف ، وهشوم ادميد بوهلل افذي اكتفك حؽؿف شـي ) 

 م( .5001هـ/711

                                                           

 .101؛ ظـون ، افعرص إول ،  5/101( ابـ أبور ، احلؾي افًراء، 5)

 .101-108افعرص إول ،  ( ظـون ، 1)

( احلجل ، ظٌد افرمحـ ظع ، افؽتى وادؽتٌوت ذم إكدفس ، ) افعدد افرابع، جمؾي ـؾقي افدراشوت اإلشالمقي ،  7)

 . 785م(، 5141بغداد ،

 .157/ 5( شومل ، ؿرضٌي حورضة اخلالؾي ،  7)

 .51( ـعدان ، اجلراحي ظـد افزهراوي ،  1) 



 

 أوٓ: ـتوب افزهراوي )افترصيػ دـ ظجز ظـ افتلفقػ(.

ظّد ظؾامء افطى ـتوب افزهراوي )افترصيػ دـ ظجز ظـ افتلفقػ ( مقشقظي ضٌقّي متؽومؾي  

دمشز ظؾؿ اجلراحي بلوربو ، فذفؽ حّؾ ـتوبف هذا حمؾ ـتوبوت افؼدموء ، وبؼل افعؿدة ذم ؾـ 

افؼرن افًودس ظؼ ادقالدي ، وؿد صؿؾ ـتوبف هذا ظذ صقر تقصقػقي تقوقحقي  اجلراحي حتك

فؾعديد مـ أت اجلراحي ، وافتل تزيد ظذ موئتل آفي جراحقي ، ـون هلو أـز إثر دـ جوء مـ بعده 

مـ اجلراحغ افغربقغ ، شقام أؤفئؽ افذيـ أصؾحقا ؾـ اجلراحي ذم أوربو ذم افؼرن افًودس ظؼ ، 

: )إن مجقع اجلراحقغ إوربقغ افذيـ ( 5)ٌ ؿول ظومل وطوئػ إظضوء افػزيقفقجل افؽٌر هوفرحق

 – افثالثغ –طفروا بعد افؼرن افرابع ظؼ ؿد هنؾقا واشتؼقا مـ هذا ادٌحٌ ، ويؼصد ادؼوفي 

 . (1)(اجلراحي

شعي ظؾؿ  وؿد جوء ذم ـتوب افترصيػ افؽثر مـ افؼوح وافتقصقػوت ، افتل تدل ظذ 

افزهراوي ، ومعرؾتف بوفطى ، ويذـر بوفـثقو : ) وؿد ضٌعً افسمجي افالتقـقي فؽتوب افزهراوي ظذ 

م( ضٌع مـفو جزء بعـقان ) ـتوب افـظر وافعؿؾ ( ، وـون جزء آخر ؿد ضٌع 5151مراحؾ ؾػل ظوم )

دػردة ، وؿد اكتػع م وهق ـتوب اخلودمغ  ومقوقظف حتضر إدويي ا5745وـثر إشتعامفف مـذ ظوم 

، ثؿ يؼقل :)أمو اجلزء افثالثغ مـ ـتوب افزهراوي افذي كؼ ذم افالتقـقي بوشؿ   (7)بف افـوس ـثرا(

، ؾؽون أهؿ وأذيع ـتوب ذم توريخ افطى ـؾف ، وؿد ارتػع بف افزهراوي ذم ( (chiturgiu)اجلراحي(

                                                           

 .710عرب ،( فقبقن ، حضورة اف ( 5

 .774؛ هقكؽي ، صؿس افعرب ، 710( فقبقن ، حضورة افعرب ،  ( 1

( اكخؾ جـثوفٌ ، توريخ افػؽر إكدفز ، تر: حًغ ممكس ، تؼديؿ :شؾقامن افعطور ، ) ادرـز افؼقمل فؾسمجي ،  ( 7

 .111م ( ، 1055افؼوهرة ، 



 

   

 

ٔت اجلراحقي ، وهق أول ممفػ أظغ افـوس إػ ضٌؼي إبؼراط وجوفقـقس ، وهق حيقي رشقم أ

 . (5)جعؾ اجلراحي ظؾام ؿوئام بذاتف مًتؼال ظـ افطى ، وأؿومفو ظذ أشوس مـ افعؾؿ بوفتؼيح(

ؿديام وحديثو ذم خمتؾػ بؾدان افعومل وذفؽ  إكف ترجؿ ـتوب افترصيػ( 1)ويذـر افًعقد  

وترجؿ ذم اشساشٌقرخ شـي )  م(5711هـ/811ٕمهقتف ، ؾؼد ترجؿ إػ افالتقـقي بوفٌـدؿقي شـي )

م( ، وترجؿ ذم جومعي أـًػقرد ) 5175هـ/ 110م( ، وترجؿ ذم بوزل شـي )5171هـ/ 178

م( 5885هـ/ 5148م( بوذاف افعالمي جقن تشوكـٍ ، وترجؿ بوفػركًقي شـي )5448هـ/ 5101

م ( ظذ 5147هـ/ 5717بقاشطي فقشغ فقؽؾرك ، وترجؿ حديثو ذم مطٌعي جومعي ـوفقػقركقو شـي ) 

: إن افطٌعي إوػ فؾؽتوب بوفؾغي افالتقـقي  (7)يد ادًتؼق م.س. شٌقـؽ ، ويذـر ؽقشتوف فقبقن

 م(  .5885هـ/ 5148م( ومتً افطٌعي إخرة ذم شـي )5714هـ/ 107ـوكً شـي )

وؿد درس هذا افؽتوب ظذ تالمذة مدرشي تؽؿقؾ افطى ، ذم فؽـق ذم اهلـد فؽل يتعؾؿقا  

 .(7)افطى شقام اجلراحي ، وؽرهو مـ إظاملمفـي 

 (1)مـفٍ افزهراوي ذم ـتوبف ) افترصيػ دـ ظجز ظـ افتلفقػ ( ثوكقو :

فؼد متقز افزهراوي بتـظقؿف ادـفجل ، وبتؼًقؿف ادـطؼل ، وبقوقحف افٌؾقغ ، وبستقٌف  

افٌديع ، ؾصوغ مـفجقي ـتوبف ذم ادؼدمي صقوؽي ـومؾي ، ؾؽوكً أـز دفقؾ ظذ أن افزهراوي مل يؽـ 

، ؾؽون  مؼؾدا بؾ ـون مٌدظو وفف صخصقتف افعؾؿقي ، وأؾؽوره وكظريوتف ، ودموربف وتقصقػوتف ، وـتٌف

مقؾؼو ذم مـفجقتف ، وذفؽ بام يتطؾٌف ظؾؿ افطى مـ كظريوت ودمربي ، فذفؽ ؿًؿف ؿًؿغ: كظري 

وظؿع ، ومـ حقٌ افستقى وافتقبقى ؾؼد وؿ ـتوبف ) افترصيػ ( ثالثغ مؼوفي يؿؽـ أن تؽقن ـؾ 
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مؼوفي مؼوفي جزءا ، وتضؿ ـؾ مؼوفي ؾصقٓ  ظدة ، وخصص ثالث مؼوٓت فؾطى ، وشٌع وظؼيـ 

ذم ظؾؿ افصقدفي ، وأهؿ هذه ادؼوٓت هل افثالثقن وافتل خصفو فؾجراحي ، وبقهبو إػ ثالثي أبقاب 

 وـؾ بوب يتؽقن مـ ظدة ؾصقل .

متقز أشؾقبف بوفتدبر واإلمعون وافعؼالكقي ، ؾام ؿوفف مـ حؼوئؼ ، ومعؾقموت ضٌقي ، واؾؼً  

واإلتؼون وإحؽوم ، فام ـون فف مـ خزة معطقوت افطى احلديٌ ، ـذفؽ امتوز ظؿؾف بوفدؿي ، 

ودرايي بتؾؽ إظامل ، حقٌ تـوول ـتوبف هـو مجقع ؾروع افطى شقاء بوفتقصقػ أو افتجربي ، أو 

ادشوهدة ، ودـفجقي ـتوبف افعؾؿقي طؾ حمتػظو بؿؽوكتف ـؽتوب مدرد فؾجراحي ؿروكو ظديدة ، 

 ويؿؽـ تؾخقص مـفجقتف ذم افـؼوط افتوفقي :

افزهراوي بوٕموكي افعؾؿقي ، ؾـًى مو كؼؾف مـ حؼوئؼ وكظريوت إػ أصحوهبو وأصور إػ  حتذ -5

 ممفػوهتؿ بعقدا ظـ اإلكتحول.

أظود افـظر وافتػؽر ؾقام ـتٌف مـ ـون ؿٌؾف ذم ادعؾقموت ، وافـظريوت ، وافرد ظؾقفو بلشؾقب  -1

 ظؾؿل مٌـل ظذ افتجربي وادشوهدة .

افـودمي ظـ افعؿؾقوت اجلراحقي ودراشتفو ، حقٌ يؼقل: ) ٓ يـٌغل إظتامد ادالحظوت اخلوصي و -7

أن يـس احلوٓت افتل تعرض ظؾقف ٕكف إذا مو ؿدمً فف ، حوٓت  -أي تالمذتف  -ٕحد مـؽؿ ، 

أخرى مموثؾي ، ؾام يؽقن ؿد تعؾؿف بطريؼي مٌوذة يػقق ـؾ مو خّؾػف فـو افؼدامك مدوكو ذم 

 . (5)ـتٌفؿ(

ذم تلفقػ ـتوبف ادـفٍ افعؾؿل افتجريٌل شقاء ذم افتلفقػ أو افٌحٌ وافتطٌقؼ ، اتٌع افزهراوي  -7

 ؾلجرى آختٌورات ظذ إدويي ؿٌؾ اشتعامهلو دعرؾي ضٌوئعفو ومدى صالحقتفو ، وؿقة تلثرهو .

ؿرن تقصقػف فمٓت وإدوات اجلراحقي افتل اشتخدمفو برشقم تقوقحقي فؽل يًفؾ فتالمذتف  -1

 ده متققزهو وصحي اشتخدامفو .ودـ جوء بع
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ظؿؾ بـظوم افتخصص ذم افطى ، ودظو إفقف ، وظدم افًامح بؿامرشي افطى إٓ بعد آختٌور ،  -8

وجعؾ ؾـ اجلراحي ؾرظو مًتؼال ظـ ؾروع افطى ، ؿوئام ظذ أشوس أكف ظؾؿ مـ ظؾؿ افتؼيح ، 

 أي ظؾؿ وطوئػ إظضوء .

ي افتطٌقؼقي فؾطى بؽؾ ؾروظفو وكظؿفو بشؽؾ جقد ، مجع ذم ـتوبف ـؾ ادعورف افـظريي وافعؿؾق -4

 ؾلصٌح ـتوبف مـ أهؿ مو ـتى ذم ظؾؿ افطى .

ؿدم ؾصقٓ وصػقي ، وتؼحيقي فألظصوب وافعظوم ، وافدموغ ، وأظامفف افثالثي ذم افتخقؾ وافػؽر  -8

 ، وافتذـر .

 حذر مـ يدظل ادعرؾي بؿفـي افطى فام يرتؽٌف مـ أخطوء جًقؿي بحؼ ؽره .  -1

ؿدم فتالمذتف كصوئحو تـؿ ظـ حًـ إدراـف وإخالصف دفـتف وتؼديره دًموفقتف ، تضؿـً  -50

 افؼقاظد افؽؾقي فؾتشخقص وادعوجلي وآداب افطى ، وأخالؿقي مفـي افطى .

فؼد بذل جفقدا حثقثي وظؿال دؤبو متقاصال ظذ مدى مخًغ ظومو متقز ؾقفو بوفصدق واإلخالص 

ام بورزا ، وؿدوة حًـي فطالبف وممشًو فعؾؿ اجلراحي ، وجوءت مـفجقتف وافتػوين ذم ظؿؾف ، ؾؽون ظؾ

وؾؼ شقوق تعريػف فؾطى : )بلكف ظؾؿ وظؿؾ بوٕشٌوب وافدٓئؾ( ، وفؼد ووع افزهراوي مـفجو 

صورمو دامرشي افعؿؾ اجلراحل ، يؼقم أوٓ ظذ دراشي تؼيح اجلًؿ افٌؼي ، ومعرؾي ـؾ دؿوئؼف، 

ورة ادعرؾي افتومي بؿـجزات ظؾامء افطى ذم اجلراحي وآشتػودة مـ خزاهتؿ ويعتؿد ثوكقو ظذ رض

افـظريي ويعتؿد ثوفثو ظذ افتجربي وادشوهدة احلًقي ، وادامرشي افعؿؾقي افتل تؽًى افطٌقى اجلراح 

 .(5)براظي ذم اجلراحي 

 وبعد ادؼدمي ووع ؾفرشً دقوقظوت افؽتوب حقٌ تضؿـ افؽتوب ثالثي أبقاب :

 افٌوب إول يتؽقن مـ شتي ومخًغ ؾصال ، ظـ ظؿؾقوت افؽل .  

 افٌوب افثوين: يتؽقن مـ شٌعي وتًعغ ؾصال ظـ ظؿؾقوت افشؼ . 

 ؾقتؽقن مـ مخًي وثالثغ ؾصال ، ظـ ظؿؾقوت اجلز) افؽًقر ( . أمو افٌوب افثوفٌ: 
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يذـر أشامء أصحوب واتضح مـ خالل مو تؼدم أن افزهراوي اتصػ بوٕموكي افعؾؿقي ، ؾفق 

ادمفػوت افققكوكقي مـفو وافعربقي ؾقام اؿتًٌف أو أخذ مـف ، وبؽتوبف هذا ظد افزهراوي ممشس ظؾؿ 

 اجلراحي ، افذي اظتؿدتف أوربو ذم افعرص احلديٌ.

، وخٌرا بوٕدويي ، ادػردة ـون افزهراوي ظوفام جؾقال ، وضٌقٌو ؾووال ، وجراحو موهرا  

، وإن اكجوزات افزهراوي ذم افطى وإبداظوتف افعؾؿقي ،  (5)وادرـٌي ، ومعرؾي خصوئص افعؼوؿر

تعتز ـشػو جديدا وحديثو وؾريدا ذم جمول افطى واجلراحي ، وهق أول مـ أشس ظؾؿ اجلراحي ، 

افؼوئؿ ظذ دراشي تؼيح اجلًؿ  وأول مـ مورشفو بقديف ، وووع مـفجو دامرشي افعؿؾ اجلراحل ،

افٌؼي ، ومعرؾي ـؾ دؿوئؼف ، ورضورة ادعرؾي افتومي بؿـجزات ظؾامء افطى ذم اجلراحي وآشتػودة 

مـ خزاهتؿ افـظريي افًوبؼي ، واظتامد افتجربي وادشوهدة احلًقي ، وادامرشي افعؿؾقي افتل تؽًى 

ومـ خالل دراشي ـتوبف ) افترصيػ دـ ظجز ظـ  افطٌقى اجلراح براظتف ، ومفورتف ذم اجلراحي ،

افتلفقػ ( ادؼوفي افثالثغ ، ومو ـتى ظـف افعؾامء يؿؽـ إجيوز مو ابتؽره ، ومو ؿوم بف مـ ظؿؾقوت 

جراحقي بعقدا ظـ اإلضوفي ، ؾؼد احتقت هذه ادؼوفي أراء جديدة ذم اجلراحي أطفرهو وأـد ظؾقفو ، 

 .(1)زوم تؼيح إجًوم احلّقي وادقتيمـفو مو يتعؾؼ بؽل اجلراحوت ،وف

وهق أول مـ ابتؽر واشتخدم أٔت وإدوات اجلراحقي ، ورشؿفو بـػًف ، وؿوم بتقصقػ  

فؽؾ آفي جراحقي ، وؿد ابتؽر أـثر مـ مئتل آفي ـون هلو إثر ؾقؿـ أتك مـ بعده مـ اجلراحقغ 

( ، وهق أول مـ اخسع مـظورا خوصو فؾؿفٌؾ إوربقغ ، وهق افقاوع إول فعؾؿ )ادـوطر اجلراحقي

، وهق أول مـ ابتؽر وصػو ظالجقو فٌعض أمراض افنضون ،  (7)، واـتشػ آفي تقشقع بوب افرحؿ
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ومو زال يًتخدم ، وهق أول مـ وصػ رضبوت افؼؾى افضوئعي ، وهق أول مـ وصػ ضريؼي 

جز إحصوئقي ظـ مجقع أمراض افـزيػ خقوضي اجلروح خقوضي داخؾقي ٓ تسك أثرا مرئقو ، وأول مـ أك

 .(5)افدمقي

وهق أول مـ ربط إوظقي افدمقيي بخققط مـ احلرير فقؿػ افـزيػ ، وهق أول مـ وصػ   

ضريؼي إجراء ظؿؾقي اشتئصول حصوة ادثوكي ذم افـًوء ظـ ضريؼ ادفٌؾ وهق أول ضٌقى كجح ذم 

ؾ خورج افرحؿ ، وإػ حوفي ادشقؿي ادتؼدمي ظؿؾقي صؼ افؼصٌي اهلقائقي ، وهق أول مـ أصور إػ احلؿ

، وصؼ جقى ادقوه إمـققشقي فتعجقؾ وٓدة اجلـغ ، وهق أول مـ اشتعؿؾ آفي حديديي فًحى 

اجلـغ إذا تعطؾً وٓدتف ،  أمو ادؾؼط افقٓدي افذي اشتعؿؾف )مجزفـ() اإلكؽؾقزي( ؾؼد جوء بعد 

هق أول مـ اشتخرج إـقوس افتل حتدث حتً افؾًون ، أـثر مـ مخًي ؿرون مـ وؾوة افزهراوي ، و

( مـ إكػ (pollpبقاشطي آفي خوصي ، وأول مـ صـع آفي ) افًـوكر( إلشتئصول افزوائد افؾحؿقي  

ؾفق أول وصػ حلؼـي ذجقي مربقضي  ( ،(Bulbsyringe، وأول مـ اـتشػ احلؼـي افؼجقي 

أول مـ وصػ ـقػقي افتخققط بنبرتغ بخقط واحد  ظؾقفو جؾدة ، واشتعؿؾفو حلؼـ إضػول ، وهق

 . (1)مثًٌ هبام ، واشتعؿؾ اخلقطون ادًتؿدة مـ أمعوء افؼطط ذم جراحوت إمعوء

وهق أول مـ ؿوم بعؿؾقي  اشتئصول هضون افثدي بـجوح ، واشتخدم افعالج بوفؽل فققؿػ  

ؿؾقوت افتجؿقؾ ، وظوفٍ تشقهوت افـزيػ ، ومتؽـ مـ إيؼوف افـزيػ بوفتخثر ، وهق أول مـ ؿوم بع

، وهق (7)افػؿ وشؼػ احلؾؼ ، وأول مـ اخسع ظؿؾقي صؼ احلـجرة فؾتـػس ذم حوفي اختـوق ادريض

أول مـ أصور بوشتئصول ظظؿ افروػي حغ اكؽًوره مػتتو ، أو ذم حوٓت خؾع هذا افعظؿ ، وهق 
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ض مـخػض افرأس واجلذع ، أول مـ أصور حغ إجراء ظؿؾقوت ظذ افٌطـ ، بيورة ووع ادري

 . (5)ومرؾقع افرجؾغ

وهق أول مـ ابتؽر آفي حوؾظي فؾًون حقٌ تًتعؿؾ فؽٌس افؾًون أثـوء إجراء ظؿؾقي  

افؾقزتغ ، وكصح بصـعفو مـ افـحوس أو افػضي ظذ صؽؾ رؿقؼ ـرؿي افًؽغ ، واخسع مـظورا 

ؽ إشؿ ٕهنو تتحرك ظذ فقفى هق خوصو فػحص ادفٌؾ شامه ) فقفٌو ( وربام أظطك هذه أفي ذف

حمؿقر إكػتوحفو وإكغالؿفو ، وؿد ؿوم بعؿؾقي ؿطع ) ثقفقل ( ويًؿك افػطريي فشٌففو بوفػطرة ، أصؾفو 

، ـذفؽ ؿوم بقصػ ظؿؾقي ؿطع ثدي افرجول افذي يشٌف ثدى افـًوء ، (1)دؿقؼ ورأشفو ؽؾقظ

)ذـر إوائؾ أن هذا افشؼ ذم  ووصػ أٔت ادًتخدمي فذفؽ ، وظـ ظؿؾقي احلـجرة ؿول :

ؾقؼقل: إذا شّد حؾؼ ادريض أحد  -ثؿ يصػ افعؿؾقي  -احلـجرة ، ومل أَر أن أحدا ذم بؾدكو هذا صـعف 

إورام ، وأذف ظذ ادقت وجد صؼ احلـجرة فقتـػس ادريض مـ مقوع اجلرح بعض افـػس 

 .(7) ويًؾؿ مـ ادقت(

، وهق أول  (7)هوت افػؿ وافػؽ وإشـون ادتخؾخؾيوـون افزهراوي رائدا ذم معوجلي تشق 

مـ اشتخدم جًقر إشـون افذهٌقي وافػضقي وأدوات وغط اإلشـون ، وؿد ؿوم بتثٌقً إرضاس 

، وؿد  (1)بجٌرة مـ خققط افذهى ، وؿوم بعؿؾقي ؽرس افًـ افًوؿط مـ مؽوكف إػ مغرزه ذم افػؽ

ٕضػول ظـد افقٓدة ، وإذا ـون ظـد افؽٌور ؾنظون مو ؿوم بعؿؾقي جراحقي فامء افرأس شقام ظـد ا

 .(8)يؿقتقن فذفؽ ترك افعؿؾ بف
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 .74( افزهراوي ، افترصيػ ،  ( 8



 

   

 

وؿد ؿوم افزهراوي بعؾؿقوت ؿطع إضراف وكؼ افعظوم افتل ؿد تعػـً ، ومل يـجح افعالج  

، وؿوم بعؿؾقوت ؿطع افدوايل ، ويذـر ظالجفو  (5)، وؿطع إصٌع افزائد وصؼ افتحوم إصوبع

قؽقن ظذ رضبغ : أحدمهو أن تشؼ وخترج افدم إشقد وأخر أن تًؾ افعرق وخترج بوحلديد ؾ

، وكجح ذم ظؿؾقي إخراج شفؿ أصوب رجال ذم (1)بلههو ، وهق ادعؿقل بف افققم ذم افطى احلديٌ

أكػف ثؿ جز ادقوع ، وـون إضٌوء حيؽؿقن أن ؽيوف أكػف ٓ يـجز ؾجزه ، وافتحؿ اجلرح وبرء 

 .(7)ؾافعؾق

وظـ افريح ادحؼـ داخؾ اجلًؿ ، ؿول افزهراوي: )صد ؾقؿف وحتتف بوفعجؾي ، وصؼ ظؾقف  

، ثؿ وصػ ظالج ادػوصؾ وافعظوم افزائؾي ظـ (7) حتك خترج ذفؽ افريح ادحؼـ ثؿ أـق ادؽون (

مقاوعفو وجز افؽًقر ذم افرأس وـن إكػ ، وجز افسؿقة ، وجز ـن افؽتػ ، وـن افصدر 

وإوالع ، وافعـؼ ، وـن افقرك )احلقض( ، وـن افذراع ، وافعضد وافقد و إصوبع وـن 

افػخذ وافًوق ، وافرجؾ وإصوبع ، وذم ظؿؾقوت افؽل ؾؼد خوفػ افزهراوي ؽره افذيـ ؿوفقا أن 

،  افؽل ٓ يصؾح إٓ ذم ؾصؾ افربقع ، فؽـف ؿول يصؾح ذم ـؾ زمون شقام إن ـون ٓ حيتؿؾ افتلخر

 . (1)وخوفػ مـ شٌؼف مـ أكف وجد افؽل بوحلديد أؾضؾ مـ افؽل بوفذهى

إوػ : )فام محؾً فؽؿ يوبـل هذا افؽتوب هق جزء افعؾؿ ذم افطى بؽامفف وبؾغً افغويي ؾقف  

مـ ووقحف وبقوكف ، رأيً أن أمحؾف هبذه ادؼوفي افتل هل جزء افعؿؾ بوفقد ٓن افعؿؾ بوفقد حمًـي ذم 

رشقم يًرة ذم  بؾدكو وذم زموكـو معدوم افٌتي حتك ـود أن يدرس ظؾؿف ويـؼطع أثره ، وإكام بؼل مـف

ـتى إوائؾ ؿد صػحتف إيدي وواؿعف اخلطل وافتدفقس حتك اشتغؾؼً معوكقف وبعدت ؾوئدتف 
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ؾرأيً أن أحققف وأؤفػ ؾقف هذه ادؼوفي ظذ ضريؼ افؼح وافٌقون واإلختصور ، وأن آيت بصقر 

وافًٌى  وج إفقفجديدة فؾؽل وشوئر أٔت فؾعؿؾ بوفقد إذ هق مـ زيودات افٌقون ومـ ـٌر مو حيت

افذي ٓ يقجد صوكعو حمًـو بقده ذم زموكـو هذا ٕن صـوظي افطى ضقيؾي ويـٌغل فصوحٌفو أن يرتوض 

مـ ؿٌؾ ذفؽ ذم ظؾؿ افتؼيح افذي ووعف جوفقـقس حتك يؼػ ظذ مـوؾع إظضوء وهقلهتو 

 . (5)ومـدرجوهتو واتصوهلو واكػصوهلو(

مـ افتؼيح مل خيؾ أن يؼع ذم خطل تؼٌؾ افـوس بف ، وؿد افثوكقي : )مـ مل يؽـ ظوفام بام ذـركو  

 .(1)صوهدت ـثرا ممـ تصقر ذم هذا افعؾؿ وادظوه بغر ظؾؿ وٓ درايي(

افثوفثي : )يو بـل يـٌغل فؽؿ أن تعؾؿقا أن افعؿؾ بوفقد يـؼًؿ إػ ؿًؿغ ، ظؿؾ تصحٌف  

ذم ـؾ مؽون بوبو مـ هذا افؽتوب افًالمي ، وظؿؾ يؽقن معف افعطى ذم أـثر احلوٓت ، وؿد هنقً 

افعؿؾ افذي ؾقف افغرر واخلقف ، ؾقـٌغل فؽؿ أن ترؾضقه ، وحتذروه فئال دمد اجلوهؾ افًٌقؾ إػ 

افؼقل وافطعـ ؾخذوا ٕكػًؽؿ بوحلزم واحلقوضي ودرووـؿ بوفرؾؼ واشتعؿؾقا افطريؼ إؾضؾ 

اخلطرة ، وكزهقا أكػًؽؿ ظام ختوؾقن أن  ادمدي إػ افًالمي ، وافعوؿٌي ادحؿقدة ، وتـؽٌقا ٕمراض

تدخؾ ظؾقؽؿ افشٌفي ذم ديـؽؿ ودكقوـؿ ؾفق أبؼك جلوهؽؿ ؾؼد ؿول جوفقـقس ذم بعض وصويوه ٓ 

 .  (7)تداوا مرى شقء ؾتًؿقا أضٌوء شقء(

افرابعي :)ٓ يـٌغل أن يؼدم ظذ ظالج إٓ مـ ـون حوذؿو بوفصـوظي ضقيؾ افدرايي ، رؾقؼ  

ٓ متفقر وٓ جًقر ، وأن اشتعؿؾ ذم آبتداء إدويي افتل تًؽـ إورام احلورة  صػقؼ متلين ،

 . (7)ؾؼط(
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اخلومًي : وذم ظؿؾقوت اجلز ، يؼقل :)اظؾؿقا يو بـل أكف ؿد يدظل هذا افٌوب اجلفول مـ  

ذا افػـ إضٌوء وافعقام ، ومـ مل يتصػح ؿط ؾقف افؼدموء ـتوبو وٓ ؿرأ ؾقف حرؾو وهلذه افعؾي صور ه

مـ افعؾقم ذم بؾدكو معدوم ، ؾنين مل أفػ ؾقف ؿط ، حمًـو افٌتي ، وإكام اشتػدت مـف مو اشتػدت فطقل 

ؿرأيت فؽتى إوائؾ ، وحريص ظذ ؾفؿفو حتك اشتخرجً ظؾؿ ذفؽ مـفو ثؿ فزمً افتجربي 

ومضً وافدربي ضقال ظؿري ، وؿد رشؿً فؽؿ مـ ذفؽ ذم هذا افٌوب مجقع مو أحوط بف ظؾؿل ، 

ظؾقف دمربتل بعد أن ؿربتف فؽؿ وخؾصتف مـ صعى افتطقيؾ ، واخترصتف ؽويي اإلختصور ، وبقـتف ؽويي 

افٌقون ، وصقرتف فؽؿ ؾقف صقرا ـثرة مـ صقر أٔت افتل تًتعؿؾ ؾقفو إذ هق مـ زيودة 

 .(5)افٌقون(

 

 

 

 

  

                                                           

 .581،  7( افزهراوي ، افترصيػ ، ق ( 5



 

ادًؾؿغ ذم إكدفس ، إكف أبق بعد دراشي مًتػقضي ظـ ظومل ؾووؾ ، مـ أظالم افعرب  

افؼوشؿ خؾػ افزهراوي ، إكدفز إكصوري ، صوحى اإلبتؽورات  واإلكجوزات افعؾؿقي افتل 

ـوكً أـز دفقؾ ظذ أن افعرب أصحوب حضورة وؾؽر ، فؼد ظرؾتف أوربو وظظؿتف ذم افقؿً ذاتف 

ف افعؾؿقي أدظك هبو مـ جوء مـ بعده جيفؾف أبـوء أمتف ومـ ادمشػ أن افؽثر مـ إبتؽوراتف وإكجوزات

 مـ ظؾامء أوربو افذيـ يدظقن ذم بحقثفؿ افصدق وإموكي افعؾؿقي واحلؼقؼي ظؽس ذفؽ .

يعد افزهراوي مـ أظظؿ إضٌوء ذم اإلشالم ، وهق أكٌغفؿ ذم مقدان اجلراحي  ، ؾؼد ـون فف  

حقحي فعؾؿ اجلراحي ، وبرز ذم بوع ضقيؾ ذم ازدهور اجلراحي افطٌقي ، وووع إشس افعؾؿقي افص

 دراشي افـٌوتوت افطٌقي ، وترـقى إدويي ، ممو يدخؾ حتً مًؿك افصقدفي .

إن مـ دٓئؾ افـفقض ذم مقدان افطى أن افزهراوي ـون يامرس هذه ادفـي ذم صقرة تشوبف  

يشتغؾ بؿداواة  مو ظؾقف حول أضٌوء هذا افعرص ، مـ آصتغول بام يًؿك بوفعقودات افطٌقي ، حقٌ ـون 

ادرى وظالجفؿ ، مع مراظوة تومي حلوٓت ادرى افـػًقي ، وافتزام ظؿقؼ بوفتـظقؿ وافتـًقؼ ذم 

أداء ظؿؾف ، وممورشي كشوضف ، ومل يؽـ افزهراوي فقؼػ مقؿػ إخذ وافتًؾقؿ ، بؾ ـون يدرس 

تجربي وادشوهدة ، ويـٌذ اكتوج ؽره بـظر ثوؿى ، ومتحقص دؿقؼ ، ؾقلخذ مو يصح فديف ، ظـ ضريؼ اف

 مو ظداه ، ويضقػ افؽثر مـ اإليضوحوت وافؼوح إذا فزم إمر.

فؼد ـون ؾضؾ ظؾامء افعرب ادًؾؿغ ظذ احلضورة اإلكًوكقي ظظقام ، حقٌ ـوكقا فٌـي   

 أشوشقي مـ فٌـوهتو ، ؾـؼؾقا افعؾؿ افققكوين وهضؿقه وأووؾقا إفقف إبداظوهتؿ افتل مو زافً ممثرة ذم

افعومل حتك افققم ، ؾؽوكً إكدفس مـ أهؿ معوبر احلضورة افعربقي اإلشالمقي إػ أوربو ذم افـصػ 

افثوين مـ افؼرن افرابع اهلجري حقٌ ـوكً ادرـز افرئقز حلرـي افسمجي ، ؾوؿتٌس إوربققن افؽثر 

ٌل احلؼقؼل بعد أن مـ ظؾقم افعرب ، وؾؾًػتفؿ وؾـقهنؿ ، فؼد أظطك ظؾامء افعرب صقرة افعؾؿ افط

أدخؾقا ظؾقف ادالحظي وادشوهدة وافتجربي وظـقا بوفـتوئٍ ودراشتفو،ـام تٌغ أيضو مـ خالل افٌحٌ 

: 



 

   

 

أن حضورة إكدفس ـوكً ظربقي سؾي ، أـثر مـ احلضورة افعربقي ذم أي مؽون آخر ، ؾوفزهراوي  -5

 أووح دفقؾ ظذ ؿدرة افعرب ظذ اإلبتؽور واخلؾؼ واإلبداع .

حضورة إكدفس وإن اظتؿدت ذم كشلهتو ظذ حضورة افعرب ذم افؼق اإلشالمل فؽـ  إن -1

هظون مو اشتؼؾً ؾؽريو ، ودعً ذم شامئفو أشامء ظريضي فعؾامء ؾطوحؾ ، أمثول:افػقؾًقف ابـ 

 رصد ، وابـ ضػقؾ ، وابـ افٌقطور ، وابـ ؾركوس ، وابـ اخلطقى وؽرهؿ .

 ؼ افػؽر وافـظرة افتحؾقؾقي .امتوز افزهراوي بدؿي افعؿؾ وظؿ -7

متقز تقصقػف بذـر إشٌوب وافعقامؾ ومـوؿشتفو ظـ ظؾؿ ودرايي ، وؾفؿ وذـوء ، حقٌ ؿدم  -7

وصػو مًتػقضو ظـ إمراض وظؾؾفو وأشٌوهبو وضرق ظالجفو وتقصقػ افدواء هلو ، معتؿدا ظذ 

 س .مو ؿرأه  واؿتًٌف ومو أووؾف بـػًف ، ؾفق بدون صؽ ظؿدة أضٌوء إكدف

يعد ـتوب افزهراوي ختؾقدا فؾؿـجزات واإلبتؽورات احلضوريي افتل حؼؼفو افعرب ادًؾؿقن ذم  -1

إكدفس ، وذفؽ فام ؿدم مـ إرث وخؿ مـ احلؼوئؼ افعؾؿقي وادعؾقموت افطٌقي ، وتصقيى 

 أخطوء مـ شٌؼف مـ ظؾامء افطى .

 

 

 



 

  م( ، 5180هـ / 818ابـ أبور ، أبق ظٌد اهلل حمؿد بـ ظٌد اهلل افؼضوظل ) ت 

 م (5181، ) دار ادعورف ،  1، تح : افدـتقر حًغ ممكس ، ط احلؾي افًراء -5

 م( ،5181هـ/888ابـ أيب أصقٌعي ، أبق افعٌوس أمحد بـ افؼوشؿ)ت 

 م(5181، )دار مؽتٌي احلقوة ، بروت ،  5، تح:كزار روو ، ط ظققن إكٌوء ذم ضٌؼوت إضٌوء -1

   ، بروؾـًول ، فقػل 

، ترمجف إػ اإلشٌوكقي : أمقؾقق جوفًقو ،  توريخ أشٌوكقو ادًؾؿي  مـ افػتح إػ شؼقط اخلالؾي افؼرضٌي -7

 م 1001هرة ، ،) ادؼوع افؼقمل فؾسمجي ، افؼو5وترمجي اػ افعربقي : ظع ظٌد افرؤوف وآخرون ، ط

 ، ٌبوفـثقو ، اكخؾ جـثوف 

، تر: حًغ ممكس ، تؼديؿ :شؾقامن افعطور ، ) ادرـز افؼقمل فؾسمجي ،  توريخ افػؽر إكدفز  -7

 م (1055افؼوهرة ، 

 م ( ، 5581هـ/148ابـ بشؽقال ، أبق افؼوشؿ خؾػ بـ ظٌد ادؾؽ ) ت 

،) ادؽتٌي  5: افدـتقر صالح افديـ اهلقاري ، ط، اظتـك بف  ـتوب افصؾي ذم توريخ ظؾامء إكدفس -1

 ( .م 1007 -هـ 5717افعرصيي ، بروت ، 

  م ( ،5518هـ / 818افٌغدادي ، صفوب افديـ أبق ظٌد اهلل يوؿقت بـ ظٌد اهلل ) ت 

 -هـ 5750،تح : ؾريد ظٌد افعزيز اجلـدي ،) دار افؽتى افعؾؿقي ، بروت ،  معجؿ افٌؾدان   -8

 م ( .5110

 ( ،م5814هـ/5088حوجل خؾقػي ،مصطػك بـ ظٌد اهلل ) ت 

 (. ت ،د فٌـون –، ) دار إحقوء افساث افعريب ، بروت  ـشػ افظـقن ظـ أشومل افؽتى  وافػـقن  -4

 ، احلجل ، ظٌد افرمحـ ظع 

، ) افعدد افرابع، جمؾي ـؾقي افدراشوت اإلشالمقي ، بغداد  افؽتى وادؽتٌوت ذم إكدفس -8

 م(5141،

 ( ، 5011هـ/788احلؿقدي ، ابق ظٌد اهلل حمؿد بـ أيب كرص )ت 

، )دار افغرب آشالمل ،  5، تح : بشور ظقاد معروف  ، ط جذوة ادؼتٌس ذم ذـر وٓة آكدفس -1

 م(. 1008 -هـ 5711تقكس ، 

  م (، 5717هـ/100ادـعؿ ) ت احلؿري ، حمؿد بـ ظٌد 

، ) دار 1، تح: فقػل بروؾـًول ، ط صػي جزيرة إكدفس مـتخٌي مـ ـتوب افروض  ادعطور - 50

 ( .م5188 -هـ5708 فٌـون، –اجلقؾ ، بروت 

 ، أبق خؾقؾ ، د.صقؿل 



 

   

 

دمشؼ ،  ، ) دار افػؽر ،5، ط ظؾامء إكدفس وإبداظوهتؿ ادتؿقزة وأثرهو ذم افـفضي إوربقي  -55

 م(.1007 -هـ5711

 م(،5747هـ/448ابـ اخلطقى ، فًون افديـ أبق ظٌد اهلل حمؿد بـ ظٌد اهلل بـ شعقد )ت 

أظالم إظالم ذم مـ بقيع ؿٌؾ اإلحتالل مـ مؾقك اإلشالم ، تح: إ.فقػل بروؾـًول -51  

 .71-78م( ، 5118،)دار ادؽشقف ،بروت ، فٌـون، 1،ط

  م ( ، 5774هـ / 478افذهٌل ، صؿس افديـ حمؿد بـ أمهد بـ ظثامن ) ت 

، )دار 5، تح : افدـتقر بشور ظقاد معروف ، ط توريخ آشالم ووؾقوت ادشوهر وإظالم -57

 م(.1007 -هـ 5717افغرب اإلشالمل ، بروا ، 

شًي افرشوفي ، بروت ، ، ) مم5، تح: صعقى إركموط و أـرم افٌقر ، طشر أظالم افـٌالء -57

 م(.5187 -هـ5707

  م( ،5148هـ/5718افزرـع ، خر افديـ حمؿقد بـ حمؿد بـ ظع)ت 

 م( .5187، )دار افعؾؿ فؾؿاليغ ، بروت ، فٌـون ، 8، ط إظالم  -51

  ( 5071هـ/774افزهراوي ، خؾػ بـ ظٌوس،)م 

، اظتـك بف:أبق احلًـوت ؿطى افديـ ، مطٌعي افـومل ، فؽـق ،  افترصيػ دـ ظجز ظـ افتلفقػ -58

 م ( .5180 -هـ5718اهلـد ، 

 ، شومل ، ظٌد افعزيز 

، دراشي تورخيقي ظراؿقي أثريي ذم افعرص اإلشالمل ،) ممشًي  ؿرضٌي حورضة اخلالؾي ذم إكدفس -54

 ( . م5114 ، آشؽـدريي –صٌوب اجلومعي 

 ، افنجوين ، راؽى 

 م( .1055 -هـ 5771، )ممشًي إؿرأ ، افؼوهرة ،  5، ط ؿصي إكدفس مـ افػتح إػ افًؼقط -58

  ، افًعقد ، ظٌد اهلل ظٌد افرزاق مًعقد 

 ، إردن – ظامن ، افثؼوؾي وزارة) ،5،ط افزهراوي – مـ رواد افطى ظـد ادًؾؿغ وافعرب -51

 ( .  م1005 - هـ5715

 ، صحوتي ، ظٌد افؽريؿ 

 (1001، ) إـوديؿقو ، بروت ، فٌـون ،  مـ تراث افطى افعريب اإلشالمل صػحوت - 10

 ، افشؽعي ، مصطػك 

 م(5111، ) دار افعؾؿ فؾؿاليغ ، بروت، 5، ط إدب إكدفز  - 15

 م(، 5107هـ/ 111افضٌل ، أبق جعػر أمحد بـ حيقك )ت 



 

، )ادطٌعي افعرصيي ،  5، تح :إبراهقؿ إبقوري ، ط بغقي ادؾتؿس ذم توريخ رجول إكدفس -11

 م( .5181 -هـ5750بروت ، 

 ، ظٌد افػتوح ، ظع 

 -هـ5775 ، فٌـون–، دار ابـ حزم ، بروت 5،ط أظالم ادٌدظغ مـ ظؾامء افعرب وادًؾؿغ -17

 ( . م1050

 ، ـعدان ، د. ظٌد افـوس و د. خر افديـ زيوت 

 ، جومعي حؾى . افساث إكدفزأمراض افؽٌد ذم  -17

 م(،5111، ) إيران ،  اجلراحي ظـد افزهراوي  -11

  ، فقبقن ، ؽقشتوف 

 (.م 5187 -هـ5787، ) مطٌعي ظقًك افٌويب احلؾٌل ،  7، تر:ظودل زظتر، ط حضورة افعرب -18

  ، توريخ إكدفسجمفقل ، 

 م(1004وت ،،)دار افؽتى افعؾؿقي ، بر5تح:ظٌد افؼودر بقبويتي، ط  -14

  ،معؾقف ، ظقًك اشؽـدر 

،)ممشًي هـداوي فؾتعؾقؿ وافثؼوؾي ، افؼوهرة ، مرص،  توريخ افطى ظـد إمؿ افؼديؿي واحلديثي -18

 م(1051

 ، هقكؽي ، زيغريد ، صؿس افعرب تًطع ظذ افغرب 

، )دار اجلقؾ ،  8، وكؼؾف ظـ إفامكقي : ؾوروق بقضقن وآخرون ، طأثر افضورة افعربقي ذم أوربي   -11

 م (5117 -هـ5757بروت 

  ، يقشػ ، يقشػ أمحد 

، ) ممشًي 5ظؾؿ افتوريخ ذم إكدفس حتك هنويي افؼرن افرابع اهلجري) افعوذ ادقالدي( ، ط -70

 م(1001محودة فؾدراشوت اجلومعقي ، أربد ، إردن ، 

 ادجالت وافدوريوت :

اجلراحي وافتؼيح ، جمؾي احلراء افسـقي آفؽسوكقي ، مراد ، برـوت حمؿد ، افزهراوي رائد ظؾؿ  -

 م.1057،  71افعدد 

 

 

 


