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ملخص:
غـربية بـال منازع; مـلكـة ا يُـعتـبر عبـد السَّـالم العَلَـمِي رائدَ الـطبِ احلـديث في ا
إال أن األسـاس الـذي بُـنـيـت عـلـيه تـلك الـريـادة يَـشُـوبُهُ شيء من الـغـمـوض وقـلـيل من
. فقد بُنيت ريادة العَلَمي على أساس بالغة ويُزَعْزِعُهُ مَسْحَةُ تمويهٍ وشبهةُ تدليسٍ ا
ـغـرب احلـسن األول إلـى مـصـر; لـدراسـة الـطب أنه أول مـن ابـتُـعث من قِـبَل ســلـطـان ا
احلديث فـي مدرسة قـصر الـعيـني وعلى تـأكيد الـعَلَـمي أنه انتـظم في صفـوفها ودرَس
عـلى أسـاتـذتهـا الـثـمانـيـة عـشر الـذين أحـصـاهم في كتـبه وعـلى تـلك اإلجـازة الطـبـية
هارته وتـغنَّت بعبـقريته. بيـد أن النقد ا آبَ إلـيهم والتي شـهدت  التي أبْرَزَهَـا لقومِهِ 
الظاهري والباطني لتلك اإلجازة وحتليل ما ورد فيها وفي كُتبه اخملتلفة عن رحلته إلى
مـصـر يُـثْـبتُ أن العَـلَـمي لم يـكن طـالبًـا نـظـامـيًّا في مـدرسـة قـصر الـعـيـني ولم يـحصل
ن ال يستحق نْحِ  على إجازتهـا وأن اإلجازة التي أبْرزها مَـنَحَهَا مَن ال يَمـلكُ حقَّ ا
. وبـالــرغم من كل ذلك; فــإن رحـلـة الــعَـلَـمي إلـى مـصـر قــد آتت أُكُـلَـهَــا وأيْـنَـعت ـنحَ ا
ثـمـارُهــا من جـوانب أخــرى فـمـنـهــا تـلـقـيـه قـدرًا ال بـأس به من الــدراسـة الـطـبــيـة غـيـر
ـؤسسـات الـعـلمـيـة والـثقـافـيـة كاألزهـر والـكـتبـخـانة النـظـامـية ومـنـهـا اتصـاله بـبـعض ا
غـرب خالصة نـهضـة مصر اخلـديوية والـرصدخـانة اخلـديويـة ومنـها كـذلك نقـله إلى ا
العـلمـية في القـرن التـاسع عشر في مـجاالت الـطب والفلك والـرياضـيات من خالل ما
صرية اكتسبه من خـبراتٍ وتقنيـاتٍ وما جمعه من مـعلوماتٍ عن النـباتات الطبـية ا
ومـا اشـتـراه واصـطـحبـه مـعه مِن كـتبٍ طـبـيـةٍ وفـلـكـيـةٍ وريـاضـيةٍ ومـا اقـتـنـاه ونـقـله إلى
. كل ذلك-كمـا سيتضح غرب من أدويـةٍ ونباتاتٍ طـبيةٍ وأعشـابٍ ومركبـاتٍ عِالجيةٍ ا

(*) أستاذ التاريخ احلديث - جامعة قناة السويس.
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غـرب العِـلْمـية في أواخـر القرن من سـطور هـذه الدراسة-كـان له أثر كـبيـر على نـهضـة ا
التاسع عشر.

Summary:
Abd al-Salam al-Alamiis considered the undisputed pioneer of

modern medicine in the Kingdom of Morocco. However, the basis on
which that leadership was built is tainted by some ambiguity and a lit-
tle exaggeration, and shaken by a shade of disguise and suspicion of
fraud. The leadership of al-Alami was built on the basis that he was
the first to be sent by the Sultan of Morocco, Hassan I, to Egypt to
study Modern Medicine at Qasr al-Ayni school, and on the assurance
of al-Alamy that he was a regular student in its classes and taught by
the eighteen professors whom he listed in his books, and on that med-
ical license which testified of his skill and praised his genius, and
which he showed to his people when he went back to them.However,
the outward and esoteric criticism of that license, and an analysis of
what was contained in it and in his various books about his trip to
Egypt, proves that al-Alamy was not a regular student at Qasr al-Aini
School, he did not receive its license, and that the license which he
highlighted was given by the one who does not have the right to give,
to the one who does not deserve. In spite of all that, al-Alamy’s??trip
to Egypt has borne fruit in other ways. He received a fair amount of
informal medical study. He was in connection with some scientific
and cultural institutions such as Al-Azhar, the National Library "Dar
al-Kutob", and the Astronomical Observatory. In addition, he trans-
ferred the outcome of Egypt's scientific renaissance in the nineteenth
century in the fields of medicine, astronomy and mathematicsto Mo-
rocco.Depending on what he gained in terms of experiences and tech-
niques, what he gathered in terms of information on Egyptian me-
dicinal plants, what he bought and brought with him in terms of
medical, astronomical and mathematical books, and what he acquired
and transported to Morocco in terms of medicines, medicinal plants,
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herbs and therapeutic compounds. All of this, as it will be detailed in
the lines of this study, had a great impact on the scientific renaissance
of Morocco in the late nineteenth century

مدخل:
ظـلَّت مـصر عـبر الـتـاريخ اإلسالمي واحلـديث قِبْـلـةَ كثـيـرٍ من رجاالت الـفِـكْر في
ـغـرب األقصـى: منـهم من جـاء إليـهـا مُـهاجـرًا; فـاستـقـر بهـا ومـات فـيهـا ومـنهم من ا
جاء ليَنْهَل من ينابيع جامعتها األزهرية العريقة; فأقام بها مدةً ثم عاد إلى بلده ليُؤدي
دوره ويُبـلغ رسالته ومـنهم من مـرَّ بها حـاجًّا; فاهْـتَبَل الـفرصة-إمـا في ذهابه أو إيابه-
غـربيةُ لـيختـلط بعـلمـائهـا ويُجالـسهم ويُـدارسهم ويُـجيـزهم أو يُجـيزوه. وكانت اجلـاليـةُ ا
صـر من أكبر اجلـاليـات وأنشطـها عـلى الصعـيدين االقـتصادي والـعِلْمي(١). وقد شهد
الـقرن الـتـاسع عشـر حتوُّلًـا مُـهمًـا في العـالقات الـعِلـمـية بـ البـلديـن تمـثَّل في مجيء
دنـيـة والعـسكـرية ولـيس في األزهر ـدارس احلكـوميـة ا بـعثـاتٍ رسمـيةٍ لـلـدراسة في ا
ـصـر وكـان هو وكـان عـبـدُ الـسَّالم  الـعَـلَـمِيُّ واحـدًا من أولـئك الـذين جـاءوا لـلـدراسـة 
ـدرسة الـطب بقـصر الـعَيْنِي غـاربة الذي الـتحق  بـعوثـ ا الـوحيد من بـ عشـرات ا

.(٢) غرب ليقود نهضةً طبيةً كبيرةً فلما أنهى دراسته بها عاد إلى ا
ـغربيـة بال منازع; مـلكة ا يُعـتبر عـبد السَّـالم  العَلَـمِي رائدَ الطبِ احلـديث في ا
ـغـرب وأول مـن صـنَّف كـتـبًـا طـبـيةً فـهـو أول مـبـعـوث لـدراسـة الـطب احلـديث خـارج ا
. وعلى الرغم ـة بصيغٍ حـديثـةٍ على الـنمط احلديـث وأعاد إخراج بـعض الكتـب القد
توفرة عن ـعلومـات ا ِحْوري; إال أن ا من شهرتِهِ الـكبيـرة ومُصَنَّفَـاتِهِ الكثـيرة ودَوْرِهِ ا
حياتِهِ ونشأتِهِ قليلة ومـتناثرة ويَشُوبُ بعضَهَا الـتناقضُ والغموض ويَرْقَى بعضُها إلى
مـرتـبـة اخلـرافـات. وليـس ثمَّ مـصدر عن نـشـأتِه وحـيـاتِه إال مـا كَـتَبَ هـو عن نـفـسِهِ ب

سطور كتـبه الفَلَكيـة والطبية وكـل الذين ترجموا له اسـتخلصوا تـرجمته من ب تلك
الــســطـور(٣) بــاإلضـافــة إلى قــلــيلٍ من أخــبــارِهِ حَـكَــاهَــا وَلَـدُه أحــمــد بن عــبــد الـسَّالم
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العَلَمي(٤) وتلميذُهُ محمد بن علي األغْزَاوي(٥).
بيد أن الغموض األكبـر في سيرة عبد السَّالم  العَـلَمِي يرتبط بزيارته إلى مصر
وحـقـيـقـة األعـمـال الـتي قـام بـهـا فـيـهـا وهـو ما سـوف تُـركـز عـلـيه هـذه الـدراسـة الـتي
تـبـحث في حتـقـيق تـاريخ سـفـره إلى مـصـر وغـرضه من الـزيـارة ومـا قـام به من أعـمال
خاللها وحقيقة دراسته في مدرسة الطب بقصر العيني مع التقد لذلك بنبذة عن

نشأته وحياته العِلْمية قبل اجمليء إلى مصر.
أوال-التَّعْريفُ بِعَبْدِ السَّالم العَلَمِي:

أ-نَسَبُهُ ومَوْلدُه:
هـو عبـد الـسَّالم  بن محـمـد بن أحمـد بن الـعربي بـن أحمـد بن أحـمد بن عـمر
بن عـبـد القـادر بن أحـمـد بن عمـر بن عـيـسى بن عـبد الـوهـاب األصغـر بن مـحـمد بن
إبراهيم بن يوسف بن عبـد الوهاب األكبر بن عـبد الكر بن محـمد بن القطب الشيخ
عـبـد الـسَّالم  بن مـشـيش الـعَـلَـمِي احلَـسَـني اإلدْرِيـسي الـيَـمْـلَـحِي. فـأمـا لـقب الـعَـلَـمِي
غـرب وأمـا لقب احلَـسني فـنِسْـبـةً إلى جبل الـعَلَم بـالـقرب من مـدينـة تُـطْوان بـشمـال ا
فـنـسـبـة إلى احلـسن الـسبـط بن عـلي بن أبي طـالب وفـاطمـة الـزهـراء ابـنـة رسـول الله -
غرب [ -وأما لقب اإلدريـسي فنسبـة إلى إدريس األول مؤسس دولة األدارسـة با

في ح جاء لقب اليَمْلَحي مِن جده األعلى يَمْلَح بن مشيش(٦).
ن وُلد عبـد السَّالم  العَلَـمِي في فاس واختُلـف في تاريخ مولده فـذهب كثير 
تـرجم له إلى أنه وُلـد سـنة ١٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م(٧) وأكَّـد حـفـيـده مـصطـفى بـن مشـيش
ابن عبـد السَّالم  العَـلَمِي أنه وُلـد سنة ١٢٤٧هـ/ ١٨٣١م(٨). ولكن احلـقيـقة أن تاريخ
ميـالده مجهـول فالـعَلَـمِي نفـسه لم يكن يـعرف تـاريخ مولـده وغايـة ما يعـرفه أنه وُلد
في خمـسـيـنـيات الـقـرن الـثـالث عـشر الـهـجـري أو كـمـا قال هـو عن نـفـسه في خـاتـمة
كـتــابه (ضِـيَـاء الـنــبْـرَاس) أنه "وُلـد في تــاريخِ بـضعٍ وخـمـسـ ومـئـتـ وألف"(٩); وهذا
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يعني أنه وُلد بـ عامي ١٢٥١-١٢٥٩هـ١٨٣٥/-١٨٤٣م. والراجح أنه وُلد في أوائل
اخلــمـسـيــنـيــات ال أواخـرهــا; ألنه جـلـس لـتــدريس الـفَــلَك بـجــامع الـقــرويـ فـي عـهـد
السـلـطان مـحمـد الـرابع (حَكم بـ عامي ١٢٧٦هـ-١٢٩٠هـ/ ١٨٥٩-١٨٧٣م) ومن
ستبعد أن يكـون العَلَمِي قد جلس للتـدريس وهو حتت العشرين أو في بضعٍ وعشرين ا

مِن عُمره.
ب-نَشْأتُهُ ودِرَاسَتُهُ:

ـؤكد مـنـها أنه نـشأ في أمـا عن نشـأتِه ودراسـتِه فكـذلك يـشوبُـهـما الـغُمُـوض وا
فاس وأنه دَرَس العـلوم التقـليدية في جـامعة القَرَوِيـ كما دَرَسَ علـومَ الفَلَك والطب
والرياضيات بها ونَـبَغَ فيها حيث درسـها على والدِهِ محمد بن أحمد العَلَمِي وغيره.
ولم يذكر مترجموه مِنْ شـيوخِه إال والده محمد العَلـمي والعالمة أبو إسحاق إبراهيم

ابن محمد التَّادلي الرباطي(١٠).
ـتوفـرة عـنه نادرة فـلـيست هـنـاك ترجـمة مـسـتقـلة له عـلـومات ا فـأمَّـا والدُه فـا
توفرة عنه مستقاة من ترجمة ولده والظاهر منها أنه دَرَسَ دراسةً تقليديةً علومات ا وا
بجامعـة القروي ولـكنه برع في الطب والـفَلَك ومارسهمـا في احلياة العـملية وقيل
إنه تصدر لتدريسهـما في جامع القروي ولكن الـواضح أنه لم يجلس للتدريس فيه
وإال كان أبـو إسحـاق التَّـادلي ذكره في شـيوخه فـي الفَلَـك واحلسـاب. ولكنـنا نـعلم أنه
زيدٍ من الـعناية نقل خبـراته في الفَلَك والـطب إلى ولدِه عبـد السَّالم  الذي اختـصه 
والـرعـايـة. وقـد ذكر عـبـدُ الـسَّالم  الـعَلَـمِي أن والـده الـذي عَـلَّمَـهُ الفَـلَك كـان يَـنْـهَاهُ عن

االشتغال بعلوم التنجيم وقراءة الطالع وكان يُهدده على ذلك(١١).
وأمَّا أبـو إسحاق الـتَّادلي فشـهرته كبـيرة ومـصادر ترجـمته عديـدة تضم قوائم
طــويـــله من شــيــوخه وتـالمــيــذه ولم أجــد اسم مــحــمــد الـــعــلــمي-والــد عــبــد الــسَّالم
الـعلـمي-ب شـيوخه وال اسـم عبـد السَّالم  الـعَلَـمِي بـ تالميـذه. فقـد ذكر الـتَّادلي
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شيـوخه بفاس حـصرًا وذكر أنه أخـذ احلساب علـى السيد الـعربي بن أحـمد البَلْـغِيثي
كي اجلـنان عـلوم الـفَلَك والهـيئـة والتـوقيت. والراجح كي اجلـنان كـما أخـذ على ا وا
ـكي اجلـنان كـذلك أمـا مـسـألة لـديـنـا أن عـبد الـسَّالم  الـعَـلَـمِي أخـذ عن الـبلـغـيـثي وا
تـلمـذة عـبـد الـسَّالم  الـعَـلَـمِي عـلى الـتَّـادلـي فمـوضـعُ شكٍّ عـنـدي; أولًـا لـتقـارب الـسن
ادلـيجـاء إلى فاس ادلي سنـة ١٢٤٢هـ/ ١٨٢٦م وثـانيًـا ألن التـَّ بـينـهـما; حـيث وُلد الـتـَّ
للدراسة في القروي وهـو في نحو اخلامسة عشرة من عـمره ومكث بها خمس عشرة
سنـة أخرى طالـبًا هي نفـسها سـنوات دراسـة عبد الـسَّالم العَلَـمِي بفاس في الـقروي

أو غيـره فكالهمـا كان تلمـيذًا يدرس لـعلوم الـشرعيـة واللغـوية إلى جانب عـلوم الفَلَك
ـادلي فـاس حـوالي سـنـة ١٢٧٢هـ/ ١٨٥٥م وهـو في والـطـب والـريـاضـيـات. ثم غـادر الـتـَّ
نـحو الـثالث من عـمره بـينـما كـان الـعَلَـمِي قد جـاوز العـشرين من عـمره بـقلـيل وما
هي إال بـضع سـنـوات حـتى جـلس عبـد الـسَّالم  الـعَـلَـمِي لتـدريس الـفَـلَك والــمَـوَاقِيت
بجامعة الـقروي بتكـليفٍ من السلطان مـحمد الرابع. وخالل تلك الـفترة كان التَّادلي
قـد انــطـلـق في رحـلــة مـاراثــونـيــة لـطــلب الــعـلم فــرحل من فــاس إلى مـكــنـاس ثم إلى
مـراكش ثم عـاد إلى الـربـاط ثم انـطـلق في رحـلـة مـشـرقـية طـويـلـة اسـتـمـرت سـنوات
عديـدة فـوصل مصـر سنـة ١٢٧٨هـ/ ١٨٦١م ومنـهـا إلى احلجـاز فحجَّ وزار وجـاور عدة
سـنـوات ثم عاد إلى الـربـاط ليـستـقـر فيـهـا بيـنـما كـان العَـلَـمِي في طريـقه إلى مـصر.
صر; ـدرسة الطب  غرب بـعد أن أنهى دراسته  وبينمـا العَلَمِي في طـريق عودته إلى ا
ـشـرق فـحـج وجـاور ثم انـطـلق من كـان الـتَّـادلي قــد انـطـلق في رحـلــته الـثـانـيــة إلى ا
سجـد األقصى ثم انتقل إلى بـيروت وجلس للـتدريس فيها احلجاز إلى الشـام فزار ا
ـنفـى ببـيروت وذلك صـري عـندمـا كـان با وحـضر بـعض دروسه الـشـيخ محـمد عـبـده ا
بـعد سـنة ١٣٠١هـ/ ١٨٨٣م ثم خـرج من بـيروت إلى دمـشق ومنـهـا إلى اآلستـانة
ثم عاد إلى الرباط حينما كان العَلَمِي قد أقعده الفالج ولزم بيته فلم يخرج منه إال إلى
قبره(١٢). وهكذا نـرى الشيخـ قد سار كلٌّ مـنها في طريقٍ فـلم يلتـقيا حتى وفـاتهما.
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فه ـكي اجلـنــان الـذي كـلـَّ والـراجحُ عـنـدي أن كـالهـمـا أخـذ الـفَــلَك والـريـاضــيـات عن ا
يقات والتَّعْدِيل بـفاس ثم عن خليفته مؤقت السلطان محـمد الرابع بتدريس عِلمـي ا
فــاس مـحـمــد بن الــطـاهــر احلـبــابي الـذي كــان يُـدَرس الــفَـلَك بــفـاس حــتى وفـاتـه سـنـة

١٢٦٧هـ/ ١٨٥١م(١٣).
ج-نشاطُهُ العِلْمي قبل السفر إلى مصر:

انحـصر نشـاط عبـد السَّالم  العَـلَمِي قـبل سفره إلى مـصر في مـجال علـوم الفلك
يقات فـقط فبعد أن أنهى دراسـته تصدَّر للتـدريس بجامعة الـقَرَوي وقد ذكر في وا
ــيـقـات بــجـامـعــة الـقـرويـ أول كـتــابه (أبْـدَع الـيَــوَاقـيت) أنه عــمل بـتـدريس الــفَـلَك وا

بتكلـيفٍ من السلطـان محمد الرابع(١٤). وفي غضون ذلك اختـرع آلةً شُعَاعيـةً لتحقيق
: : "جُعْبـةُ العَالَم" و"أُسْـطُوَانة العَـالَم" وقد صنع مـنها نـسخت السـاعة سَمَّاهـا بِاسْمَـ
فـجعل نـسـخةً مـنهـا خـاصةً بـخط عرض مـديـنة فَـاس واألخرى عـامـةً لكل اخلـطوط
وقدَّمَها هديةً للسلطان محمد الرابع. وهذه اآللة مفقودة ال نعرف عنها إال اسمها(١٥)
ولعـلها كـانت هي السـبب في أن السلـطان مـحمد الـرابع كَلَّفَهُ بـتدريس عِـلْم الفَلَك في
. ازداد اهـتـمــامُ الـعَـلَـمِي بـالــبـحث في عِـلْم الـفَــلَك فـاخـتـرع سـنـة ١٢٨٣هـ/ الـقـرويـ
١٨٦٦م آلةً أخرى سَمَّاها (رُبْع الشُّعَاعِ والظل) وأهدى هذه اآللة إلى السلطان محمد
ـا سـافـر إلى مـصر أهـدى نـسـخة أخـرى مـنـها الـرابع كـذلك سـنة ١٢٨٤هـ/ ١٨٦٧م و

إلى "الكتبخانة اخلديوية"(١٦).
وقـد فتح لـه هذا االخـتراع بـابًـا جديـدًا هـو باب الـتألـيف فـصنَّف رسـالـةً صغـيرةً
عَاعِ والـظل) في سـبـع ورقات وضـع لهـا عـنـوان (إرْشَـادُ اخلِل لـتـحـقـيق الـسَّـاعَـةِ بـرُبْع الـشـُّ

ـعَـاع والـظل"(١٧) وهي رسـالــة في كـيـفــيـة الـعــمل بـاألسـطــرالبـالـذي اخــتـرعه "رُبْع الـشـُّ
صنفٍ آخر هو يقـات ثم أعقبهـا  وكانت هذه الـرسالة فاحتة أعـماله في عِلْم الـفَلَك وا
ةِ فـي األعـمـال اجلَـيْـبـيـة) لـلـمَــارْديـني وتـشـتـمل تـلك (حَـاشِـيَـة عـلـى الـرسَـالـة الـفَـتْـحِـيـَّ
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ـتوسط(١٨). ومـا كـاد يـنـتـهي مـنـها احلـاشـيـةُ عـلى تسـعٍ وخمـسـ صـفـحـةً من احلـجم ا
حتى انـتقل إلى شـرحٍ آخر فـصنَّف سنـة ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م شرحًـا على رَجْـزِ العالمة
ـــســمى أبـــو مــحـــمــد عـــبــد الـــعــزيـــز بن عــبـــد الـــسَّالم  بن أحـــمــد الـــوزكــاني الـــوزاني ا
(حتريرُالــمَوَاقِيت وأبْدَعُ وأغْـرَبُ ما اشتمل عـلى نفائسِ الـيَوَاقيت) وقد سَـمَّى العَلَمِي

هذا الشرح (أبدع اليواقيت على حترير الـمَوَاقِيت)(١٩).
وحسـبمـا يظهـر من كتـابات العَـلَمِي الـتالـية فإنه ظل يُـدَرس في القـروي حتى
تـوفي الـسـلـطـان مـحمـد الـرابع وخَـلَـفَهُ نَـجْـلُهُ الـسلـطـان احلـسن األول(حَـكَم في الـفـترة:
١٢٩٠-١٣١١هـ/ ١٨٧٣-١٨٩٤م) الــذي أرسـله في بـعــثـةٍ عـلــمـيـةٍ إلى مــصـر لـدراسـة
ـعروفـة بقـصر الـعيـني بالـقاهـرة وذَكر العَـلَمِي أنه الـطب في مدرسـتهـا الطـبيـة الشهـير ا

حصل على إجازتها سنة ١٢٩١هـ/ ١٨٧٤م.
د-مُصنَّفَاتُهُ بعد عودته مِن مصر:

ـغرب حتوَّل عبدُ الـسَّالم  العَلَمِي كُلـيةً من الفَلَك إلى الطب بعد عودته إلى ا
فافتتح عيادةً-دكانًا بتعبير الـعباس السماللي-ليستقبل فيها مرضاه(٢٠). ثمعُ طبيبًا
ـرض أقعـده فـأصـيب بـالـفالج- خـاصًّـا لـلسـلـطـان احلـسن األول ولم يـطل ذلك; ألن ا
الــشــلل الـــنــصــفي-ســنــة ١٣٠٤هـ/ ١٨٨٦م ولــزم بــيـــته حــتى مــات ســنــة ١٣٢٣هـ/
١٩٠٥م(٢١). وقـبل سفـره إلى مـصر لم يـكن الـعَلَـمِي قـد صنَّف غـيـر الرسـالـة واحلاشـية
والـشرح الـسابق ذكـرهم في الـفَلَك والــمَوَاقِـيت فلـمـا عاد من مـصر واعـتكف في داره
ـا أحـضره من تفـرَّغ لـلـتـصنـيف والـتـألـيف في الـطب والـفَلَك مـعًـا مـسـتعـيـنًـا في ذلك 
مصر من مخطوطاتٍ ومطبوعاتٍ في تلك العلوم كما هو ظاهر ب سطور تلك الكتب

وهي:
١ - (ضِـيَـاء الـنـبْـرَاس في حَل مُـفـردات األنـطـاكي بـلغـة فـاس) أعـاد فـيه تـرتيب
عـجم كما مفـردات األدوية والعـشاب الواردة في تـذكرة داود اإلنطـاكي على تـرتيب ا



١١٩ غرِبي احلَدِيثِ عبدِالسّالم العَلَمِي إلى مِصْرَ رِِحْلَةُ رَائِدِ الطب ا

ـشـارقة في مـصـر والشـام وأحـيانـا يـعرف عرفـهـا أسمـائـها بـلـغة فـاس وأحـيانـا بـلغـات ا
ـطبـعة األصل الالتـيني او الـيونـاني لـها إن كـان لهـا أصل. وقد طـبع هـذا الكـتاب في ا
احلـجـريـة الـفـاسـيـة سـنـة ١٣١٨هـ/ ١٩٠٠م. ثم أعـيـد طـبـعه مـرة أخـرى بعـد وفـاته في

مكتبة دار التراث بالرباط وهذه األخيرة هي التي اعتمدت عليها في هذا البحث.
نـير في عِلَاج البَـوَاسِير). نشـره على هامش كتابه (ضِـيَاء النـبْرَاس) ٢- (البَدْر ا

طبعة احلجرية الفاسية فاس ١٣١٨هـ/ ١٩٠٠م. با
َـوَاقِيت) اعـتبره الـعَلَـمِي مقدمـةً لشرحه ٣-  (دُسْتُـور أبْدَع اليَـوَاقِيت عـلى حترير ا
(أبْدَع اليَـوَاقِيت) ولكنه ألَّـفه بعد عـودته من مصر; ألنه ذكـر فيه عناوين كـتبٍ مصريةٍ
جَلَبهـا معه مثل (تخلـيص اإلبريز في تلخـيص باريز) لرفاعة الـطهطاوي وكتب أعالم
ــؤلَّـفَـة ـصــريـة بــقـصــر الـعــيـني مــثل أحــمـد الــرشـيــدي وأحـمــد نـدى ا مــدرسـة الــطب ا
تَرْجَمة وغـيرهم. وقد فَصَّل العَـلَمِي في ذلك الكتاب الـعلوم والفنـون التي حَصَّلَها وا

غرب ومصر وشرح مبادئها وقواعدها وهي: با
١) علم احلساب.

 ٢) النسبة العشارية اللوغاريتموية.
٣) النسبة الستينية.

 ٤) نبذة من فن الترجمة فيما يتعلق بهذا الفن.
 ٥) مقدمات من فن اجلبر باالصطالح الغربي.

 ٦) الهندسة.
ساحة.  ٧) ا

عروف اآلن بعلم الضوء أو الضوئيات. رآة وانعكاس األشعة ا  ٨) علم ا
 ٩) علم الطبيعة.
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١٠) علم الهيئة.
١١) علم التنجيم.

 ١٢) اجلغرافيا.
 ١٣) علم تسطيح الكرة.

يقاتية.  ١٤) فن الرسم: يعني تخطيط اآلالت ا
 ١٥) فن حساب التواريخ.

 ١٦) علم التعديل.
يقات.  ١٧) علم ا

 وهذ الكتاب ال يزال مخطوطًا وقد حَصَلْتُ على نسخةٍ رقميةٍ منه.
ثانيًا-تاريخُ رِحْلَتِهِ إلى مصر وغَرَضُهُ منها:

غرب حول تـاريخ سفر عبـد السَّالم  العَلَـمِي إلى مصر والغرض اختلف مؤرخـو ا
ـطـالع) ـا قـالـه عـبـد الـسَّالم  بـن سـودة في كـتـابـه (إحتـاف ا من تـلك الـرحــلـة: فـنــفـهم 
ـصـر الـقـاهـرة وتـخـرّج طـبـيـبًـا من قـصـر العـيـني وأتى إلـى فاس ونَصُّـه: "طلـب العـلم 
فأمره السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بتدريس علم التوقيت واحلساب بجامع
"(٢٢); أن سـفــره إلى مـصـر كـان في مــطـلع عـهـد ـدرس الـقـرويـ وأدخـله في ديـوان ا
غرب اشتغل بالتدريس في القروي بتكليف ا عاد إلى ا السلطان محمد الرابع وأنه 
من السلـطان. وأكد ذلك عبـد الرحمن بن زيدان في كـتابه (الدُّرر الفـاخرة) فذكر أن
السـلـطـان مـحمـد الـرابع هـو الـذي أرسـله إلى مـصر أيـام والي مـصـر مـحـمد سـعـيـد بـاشا
ضمـن بعثـة من ثالثة أفـراد لدراسـة العـلوم الـرياضيـة فقـال في سيـاق حصـره ألعمال
ـصـر أيـام مـحـمـد سـعـيـد جـمـاعـة من الـطـلـبـة لـتـلقـي الـعـلوم احلـسن: "ومـنـهـا تـوجـيـهه 
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ن نبـغ من ذلك الوفد وبـرع أبو محـمد عبد الـسَّالم  الشريـف العلمي... الرياضـية و
ومـنــهم أبــو الــعــبـاس أحــمــد شَـهْــبــون اجلــغـرافـي الـكــبــيـر مُــصَــنف كــتــاب اجلـغــرافــيـة
غـربية... ومـنهم أبـو عبد الـله محـمد بن كِيـران الفاسي مـختـرع ثُـمْن الدائـرة عوضًا ا

عن الرُّبْع"(٢٣).
غرب ـنوني في كـتابه (مـظاهر يـقظـة ا غربي الـشهـير مـحمد ا ـؤرخ ا بيـنمـا أكد ا
احلديث) أنه سـافر إلى مصـر أيام اخلديـو إسماعـيل باشا بـتكلـيفٍ من السلـطان احلسن
ـنـوني هـو الـصــحـيح; ألن هـذا هـو مـا أكـده األول لـدراسـة الـطب(٢٤). وقـد يــبـدو رأي ا
الـعَــلَـمِـي نـفــسه حـيـث جـزم في كــتـابه (دُسْــتُـور أبْــدَع الـيَــوَاقِـيـت) أنه جـاء إلى مــصـر
ـا أراد ـغـرب احلـسـن األول فـقـال: "اعـلم أنه  لـدراسـة الـطب بـتــكـلـيفٍ من سـلــطـان ا
ـصـرَ القـاهـرةِ السـلـطانُ مـوالنـا احلسن بن الـسـلطـان سـيدي مـحمـد بن مـوالنا تـوجـيهي 
ا يـخصني مـن علم الطب اجلـديد أقمتُ الـطالع وقوَّمت ـزيد  عبـد الرحمن بـقصد ا
الـكـواكب وحـرَّرت نـصـبـة االخـتـيـار لـذلك الــسـفـر ثم تـذكـَّرت مـا كـان يـنـهـاني عـنه
والديذرحمه اللهذفي عالم الرؤيا من اشتغـالي بعلم األحكام النجومية وتهديده لي
على ذلك فنبذت تلك النصبة وخالفت طالع ذلك االختبار لوقت السفر وتوكلتُ
صر"(٢٥). وفيمـا يخص تاريخ الـسفر فـقد أوضحه الـعَلَمِي على الله تـعالى وتوجَّـهتُ 
في كـتابه (ضِـيَاء الـنـبْـرَاس) عند حـديثـه عن نبـات السبـستـان حيث قـال: "وقد رأيتُ
عروفـة بقصر العيـني ح كنا بصدد صر شجـرة في وسط االسبطاليـة الكبرى ا منه 
قـراءة عـلم الـطب عـام ١٢٩١ إحـدى وتـسـعـ ومـائـتـ وألف وهـنـاك أحـضـر لـنـا مـنـها
غصـنًـا شـيخـنـا في عـلم الـنـباتـات الـعالمـة احلـكيم أحـمـد بـيك نـدا علـى طبـلـة الـقراءة
لـيعـرف الـتالمـذة صـورتهـا وبـعض مـنافـعـها"(٢٦). كـما أن الـشـهـادة الـطبـيـة الـتي حصل

عليها مؤرخة بتلك السنة من غير حتديد تاريخ اليوم أو الشهر.
وبـالرغم من ذلـك; فأنـنا ال يـسعـنـا تَقَـبُّل فكـرة سـفر الـعَلَـمِي إلى مـصر بـتكـليفٍ
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من الـــســلـــطــان احلـــسن األول فــقـــد تــولَّـى احلــسن األول احلـــكم في ١٨ رجـب ســنــة
١٢٩٠هـ/ ١١ سـبـتـمـبر ١٨٧٣م(٢٧) وخالل الـسـتـة أشـهـر األخـيـرة من سـنة ١٢٩٠هـ
كانت األمـور في فاس غـير مـستقـرة نتـيجة لـفتـنة الدبـاغ وتـمرد أهل فاس(٢٨) ولم
يـكن احلسن األول قـد حدَّد بعـد مالمح سـياسته الـعلـميـة والتـعلـيمـية وخـصوصًا في
كن أن يـكـون الـعَلَـمِي قـد سـافر إلى مـصـر سـنة ١٢٩١هـ; ألنه مـجـال البـعـثـات. وال 
سـتحـيل أن يكـون انطـلق من فاس حـصل على إجـازته الطـبيـة في تلك الـسنـة ومن ا
سـنة ١٢٩١ في رحـلةٍ شـاقـةٍ تسـتغـرق ثالثـة أشهـر على األقل بـرًّا أو بـحرًا لـيصل إلى
مـصـر في الـسـنـة نـفـسـهـا ثم انـتـظم فـي الـدراسـة في الـسـنـة نـفـسـهـا ثم حـصل عـلى

درسة الطبية في السنة نفسها كذلك. اإلجازة من ا
وبناء عـلى ما تَقَـدَّم; فإن الراجـح لدينا أن الـعَلَمِي سـافر إلى مصـر في أواخر أيام
غـرب في مطلـع عهد الـسلـطان احلسن األول وأنه السـلطـان محمـد الرابع وعـاد إلى ا
; ألنه من الـعـســيـر أن نـتــقـبل فــكـرة قـيـام لم يــسـافـر بــتـكـلـيـفٍ من أيٍّ من الـســلـطـانــ
السلطـان احلسن بتكلـيف عَالِـمٍ في الفَلَك له مؤلـفات واختراعات مـشهودة فيه وقد
ـعتاد أن طالب جاوز األربـع من عُـمره بالـسفـر في بعـثةٍ لدراسـة الطب. وقـد كان ا
ـثـبـتــة لـطـلـبـة الـبـعـثـات الـتي أرسـلـهـا الـبـعـثـات يـنــتـقـون صـغـار الـسن فـكل احلـاالت ا
دنـية اخملـتلـفة كانت ذكوران إلـى مصر وأروبـا لدراسـة العـلوم الـعسـكريـة وا الـسلـطانـان ا
لفتيان يافع دون العشرين من أعمارهم أو حول العشرين(٢٩). والظاهر لدينا أنه سافر
ادلـي من قـبـله فــقـد سـافـر إلى مـصــر بـرغـبــته في الـرحـلــة وطـلب الـعِــلْم كـمـا فــعل الـتـَّ
الـتَّـادلي شـابًّـا في رحـلـته األولى وسـافـر شـيـخًـا في رحـلـته الـثـانـيـة وكـما فـعل آالف
غاربة من قبل للحج والتجارة وطلب العلم. وقد سافر العَلَمِي لطلب العِلْم في الفَلَك ا
الـكيـة الشـيخ محـمد عـليش والـطب وغيـرهمـا فالـتحق بـاألزهر وتـتـلمـذ على شـيخ ا

كما سوف نوضح بعد قليل.
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وقـد كـان الـعَـلَـمِي حـريـصًـا على طـلب احلـظـوة لـدى الـسالطـ واألمـراء فـتـقدَّم
بـاختـراعـه (جُـعْبَـة الـعـالم) إلـى الـسلـطـان مـحـمـد الـرابع كـمـا أهـدى له اخـتـراعه (رُبْع
الـشُّعَـاع والـظل) قبل أن يـسافـر إلى مـصر ثم صـنع نـسخـة منه وأخـذهـا معه إلى مـصر
حــيث حــاول إهــداءهـا لــلــخــديـو إســمــاعـيـل بـاشــا واســتــقـرت أخــيــرًا في دار الــكـتب
ـصــريــة ثم صـرَّح في مــقـدمــة رســالـته (إرشــاد اخلل) إلى أنه جــعـلــهـا "حتــفـة وهــديـة ا
ألعتـاب من تعطـَّرت بطـيب ثنائـه األفواه... سيـد الوزراء والكـبراء اخلـديوي األعظم
إسماعـيل باشا"(٣٠). وبالتـالي كان من الطـبيعي أن يـحرص علـى إثبات اسم الـسلطان
ا جـاء إلى مـصر بـتكـلـيفٍ منه مع أنه احلـسن األول في شهـادته الـطبـية والـتـنويه بـأنه إ

في الغالب جاءها قبل توليته احلكم.
ثالثًا-حَقيقَةُ دِرَاسَتِهِ الطبَّ في مدرسة قصر العَيْنِي:

درسةِ قَصرِ العَيْنِي: أ-نِظامُ الدرَاسةِ 
درسـة يُخـتارون من بـ طالب األزهـر بعـد أن يقـطعـوا شوطًـا طيـبًا كـان طالب ا
ــكــاتب في الــقــاهـرة فـي الـدراســة الــديــنـيــة وعــلــوم الـلــغــة الـعــربــيــة أو من خــريـجي ا
ـدرسـة واألقـالــيم. كـمـا يــلـتـحق بــهـا بـعـض األشـخـاص الــذين لم تـنـتــخـبـهـم جلـان ا
درسة على نـفقتهم وبـدون اإلقامة في مساكـنها (بَـرَّاني) وكان فيطلـبون االلتحـاق با

أغلب هؤالء يأتون من بالد الشام مثل حالة سَمْعَان بن مَارون اخلازن(٣١).
ـدرسة يـنـتظـم في برنـامجٍ دراسيٍّ شـاقٍّ مُـدَّتُهُ خمس وعـنـدما يـلـتـحق الطـالب بـا
سنـوات ويبـدأ الطالبُ الدراسـةَ ملـتحقـ بالفـرقة اخلـامسة فـإذا جنحوا فـيهـا ينتـقلون
إلى الـفرقـة الرابعـة ثم إلى الـثالـثة ثم الـثانيـة وأخيـرًا الفـرقة األولى. وفي كـل فرقة
ـكن يـدرس الـطـالب عـددًا من الـعـلـوم الـطـبـيــة والـطـبـيـعـيـة وفي بـعض األحـيـان كـان 
تميز أن يدخل االختـبار في مقررات فرقت في وقت واحد كما حدث مع للطالب ا
شيـبان اخلـازن الذي التـحق بالـفرقة اخلـامسة ولـكنه أثـناء دراسته عـلوم الـفرقة اخلـامسة
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كـان يـذاكر كـذلك عـلوم الـفـرقة الـرابـعـة وعنـد االمـتحـان طـلب امتـحـانه في الفـرقـت
درسـة قرروا ترقيـته من الفرقة اخلامسـة والرابعة مـعًا. وبعد امـتحانه واجتـماع أساتذة ا

اخلامسة إلى الفرقة الثالثة مباشرة(٣٢).
ــدرســةُ جلــنـةً ـلت ا وإذا مــا أنــهى الــطالب دراســة مــقــررات الــفــرقــة األولى شَــكـَّ
المتـحانـهم في كل العلـوم التي درسـوها وإذا اجتـاز الطالب االمـتحان يـحصـلون على
شـهـادةٍ رسـمـيـةٍ حتـتـوي عـلى تـفـاصـيل الـعـلـوم الـتي درسـهـا اخلـريج وأسـمـاء األسـاتـذة
درسـة وخـتمه ثم الـذين درس عـلـيهم وتـذيَّل بـتوقـيـعـاتهم وأخـتـامـهم وتوقـيع مـديـر ا

ترفع الشهادة إلى "مجلس عموم الصحة" العتمادها(٣٣).
درسة: ب-مزاعم العَلَمِي حول دراسته با

في أثـناء حـديثه عن عـلم التـنجـيم في كتـابه "دُسْتُـور أبْدَع الـيَوَاقِـيت" انتـهز عـبد
السَّالم  العَلَمِي الفرصة ليحكي ظروف سفره إلى مصر ودراسته في مدرستها الطبية
فـــبــعــد أن ذكـــر حــادثــة رؤيـــته الــطَّـــالِع من أجـل ســفــره إلـى مــصــر ثـم إقالعه عن ذلك
ـصـر بـقصـد الـدخول اسـتـجـابة لـنـصـيحـة والـده قـال: "وتوكـلت عـلى الـله وتوجـهت 
عـروفـة بـقـصـر الـعـيـني لـقـراءة الـطب اجلـديـد فـحـصل لي من لالسـبـطـالـيـةالـكـبـرى ا
ـذكورة التـيـسـيـر والـشـرف واالعـتـنـاء مـا ال مزيـد عـنه حـتى كـان رئـيس االسـبـطـالـيـة ا
ـعـظَّم وساعـدني على حـضور جـميع دروس ـوالنا ا مـحمـد علي بـاشا ال يـدعوني إال 
مدرسـة االسبـطالـية من أول سـنة فـحَضَرْتُ دروس عـلم اجلراحـة الكـبرى والـصغرى
وعــلم الـتــشــريح وعـلـم األمـراض الــبـاطــنــة وعـلم األقــربــاذين وعـلـم الـرَّمــد والـداءَ
ـرضى. وعـلم الـكـيـمـياء الـزهـري وأمـراض اجلـلـد. كل ذلك عِـلْمًـا وعَـمَـلًـا في عـيادة ا
ـعــدن وأبــاح لي الــدخـول ــوالـيــد الــثالث: احلــيــوان والـنــبــات وا الــطــبـيــة وعــلم ا

السبطالية أمراض النساء مع حكيمها"(٣٤).
وقـبل أن يـخــتم الـكـتـاب لـم يـنس الـعَـلَــمِي أن يُـسـجل قــائـمـةً بـأســمـاء أسـاتـذته
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درسة فقال: الثمانية عشر الذين أخذ عليهم العلوم الطبية والكيميائية والطبيعية با
واضع من هذا الكتـاب أشياء غريبة من بعض الفنون "وحيث ذكرنا في بعض ا
صـري سـنح لي أن نـختم هـذه اخلـاتمـة بـذكر الـتي تـلـقيـنـاها من أشـيـاخنـا بـاالسبـطـار ا

أشياخنا في تلك الفنون تبركًا بهم فأقول:
عروفة ذكورة ا - األول شيخنا في علم اجلراحة عِلمًا وعَمَلًا رئيس االسبطالية ا
ـؤلف سيدي مَحـمد-بفتح ـدرس الفصيح ا ترجم ا بالقـصر العيـني العالمة احلكـيم ا
ـذكورة األول - عـلي باشـا الـبقـلي كـان الله له آمـ الـذي كنـا مدحـنـاه بقـصيـدتـنا ا

في مفردة هواء مع بيت آخرين في مدحه أيضًا.
ذكور. - الثاني شيخنا في العملية اجلراحية احلكيم محمود بك جنل الرئيس ا

- الثالث شيخنا في اجلراحة بعمل اليد احلكيم مَحمد-بفتح األول-فوزي.
ـرضى رئيس - الـرابع شـيـخنـا في األمـراض الـباطـنـة عـلمًـا وعـمـلًا عـلى أسـرة ا
ـترجـم الفـصـيح الـدكتـور سـالم بـيك سالم أطـبـاء أم أفـنديـهم وهـو الـعالمة احلـكـيم ا

الذي مدحناه ببيت تقدم ذكره في مفرد هواء.
ترجم رضى عملًا احلكيم ا - اخلامس شيخنا في األمراض الباطنة على أسرة ا

القطاوي.
رضى عملًا احلكيم إبراهيم - السادس شيخنا في األمراض الباطنة على أسرة ا

أفندي.
ـرضى عمـلًا احلـكيم مـوسيو - السـابع شيـخنـا في األمراض الـباطـنة عـلى أسرة ا

ذكور. عيسى نائبًا عن شيخنا سالم بيك سالم ا
ـرضى احلـكيم - الـثـامن شيـخـنا في عـيـادة األمراض الـبـاطنـة عـملًـا عـلى أسرة ا

مَحمد-بفتح األول-أفندي شكري.
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ـفصـلي عـلـمًا وعـمـلًا - الـتـاسع شـيخـنـا في عـلم التـشـريح الـهيـكـلي والـعظـمي وا
ترجم محمود بيك أفندي مصطفى. العالمة احلكيم ا

- الـعـاشـر شـيـخـنـا فـي عـلم الـتـشـريح الـعـصـبي والــعـروق احلـكـيم مَـحـمـد-بـفـتح
األول-أفندي.

ـعــدن والـنـبـات ـوالــيـد الـثالثــة: احلـيـوان وا - احلـادي عـشــر شـيـخـنــا في عـلم ا
ـؤلف مـحمـود أفـندي ـتـرجم الفـصـيح ا ـعـروف بـالتـاريخ الـطـبيـعي الـعالمـة احلكـيم ا ا

صري. ندى ا
ـعلم كـسنتـيلبـيك الفـرنصاوي - الـثاني عشـر شيـخنا في عـلم الكـيميـاء الطـبية ا
ـواليد ترجم الـعالمة احلـكيم الفـصيح مـعلم علم ا ـعمل الكـيماوي بـواسطـة ا القـائم با

ذكور. صري ا الثالثة محمود أفندي ندى ا
ؤلف ـترجم ا - الثـالث عشر شـيخنـا في علم األقربـاذين علمًـا وعملًـا احلكيم ا

األقرباذيني علي أفندي رياض.
ؤلف حـس بيك عوف ـترجم ا - الرابع عشـر شيخـنا في علم الرمـد احلكيم ا

ذكورة. مبر الرمد في االسبطالية ا
- اخلامس عشر شيخنا في أمراض اجللد احلكيم علي أفندي رضوان.

رضى - السادس عشر شيخنا في الداء الزهري واألمراض الباطنة على أسرة ا
احلكيم عبد الرحمن بيك الهراوي.

ـكـوفـرة-وأحـجار - السـابع عـشـر شـيـخـنـا في مـشاهـدة احلـيـوانـات الــمُـصَبَّـرة-أيـا
عادن البرية والبحرية احلكيم زهران أفندي. ا

- الثـامـن عشـر شـيـخـنـا في تـشـخـيص أمـراض الـنـسـاء واألطـفـال في اسـبـطـالـية
أمراض النساء العالمة احلكيم اجلرائحي"(٣٥).



١٢٧ غرِبي احلَدِيثِ عبدِالسّالم العَلَمِي إلى مِصْرَ رِِحْلَةُ رَائِدِ الطب ا

نـوني أن عبد الـسَّالم  العَلَـمِي ذهب لدراسة الطب غربي مـحمد ا ـؤرخ ا يؤكد ا
ـدرسـة الطـبـية بـالـقاهـرة عـام ١٢٩١ من طرف احلـسن األول وهــنـاك أحرز إجـازةً من ا
ـصـرية وهـذه اإلجـازة صـادرة عن حسـ بن مـصـطفى عـودة الـدمـشقي أحـد أسـاتذة ا
ـصـريـة بقـصـر العـيـني وهي مكـتـوبـة بخطٍّ شـرقي نـسخ عام ١٢٩١/ ـدرسـة الطـبـية ا ا
نـوني قصورًا من الرمال على أرضيـة هذه الشهادة الهشَّة ١٨٧٥م(٣٦). ويبني محمد ا
فـيـقـول: "تتـجـلى قـيـمـة هـذه الـشـهـادة فـيـمـا تـقـدمه من مـعـلـومـات عن دراسـة الـطبـيب
العَلَمِي للطب بالقاهرة وفيما تلقيه من ضوء على فترة من حياته وهي-أيضًا- تقدم
ؤسسـة الشرقيـة اجلديدة كمـا تقدم لونًـا من العالقات العـلمية وذجًا إلجـازات هذه ا

غربية"(٣٧). غرب ومصر في مطلع عصر اليقظة ا ب ا
ج-تَفْنِيْدُ مَزَاعِم العَلَمي:

ـؤسسـة الشـرقـية -قـصر الـعيـني- لم تُـصدر تـلك اإلجازة وال احلـقيـقة أن هـذه ا
صـلـة لهـا بهـا من قـريب أو بعـيـد. لقـد بـالغ عبـد الـسَّالم  العَـلَـمِي في توصـيف حـقيـقة
ديرهـا الطبـيب محمـد علي باشا دراسته بـقصر الـعيني بل بـالغ في توصيف عالقـته 
درسة عظم" وأنه سـمح له أن ينتـظم با والنـا ا البقـلي فزعم أن البـقلي كان يـدعوه "
وأنه حـضر الـدروس الطبـية عـلى أساتـذتهـا الثـمانـية عـشر الذيـن عدَّدهم في آخـر كتابه
ـكن أن نـتـقـبله أن الـبـقـلي رفض الـتـحـاق الـعَـلَمِي (ضِـيَـاء الـنــبْرَاس)(٣٨). وأقـصى مـا 
تـعـجل لم يـكن يرغب في ـدرسة الـطـبيـة طـالـبًا نـظـاميًّـا لـكبـر سـنه أو أن العَـلَـمِي ا بـا
درسة التي كان برنامجها الدراسي يستغرق خمس سنواتٍ كامالت وأنه االنتظام با
ا كان ذلك استأذن البقلي في حضور بعض الدروس ليقتطف من كل بستانٍ زهرةٍ ور
ـالكـية ومـفتـيـهم باألزهـر الذي أحـسن اسـتقـبال بـوساطـة الـشيخ مـحمـد عـليش شـيخ ا

العَلَمِي وقرَّبه إليه كما سوف نرى بعد قليل.
بـعـد أن حـضـر الـعَـلَـمِي بـعض الـدروس بـقـصـر الـعَـيْـني خالل سـنـة ١٢٩١ طـلب
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درسـة فرُفض طـلبه بـالطـبع فتـفتق ذهـنه عن حيـلة غـريبة احلصـول على إجـازة من ا
ـدرسة والـذي زامـله في بـعض الدروس أن وهي أنه طـلب من أحـد الـطلـبـة القـدامى بـا
درسة وحضر دروسها. ذلك هو الطبيب حس يُحرر له إجازةً يشهد فيها أنه انتظم بـا

ــولــود في دمــشق ســنــة ١٢٥٢هـ/ ١٨٣٥م والــذي الـتــحق بن مــصــطـفـى أبـو عــودة ا
صـرية بقصـر العيـني سنة ١٢٨٦ وانـتظم فيهـا وحضر جـميع دروسها ـدرسة الطبـية ا با
حتى تـخرج فيـها سنـة ١٢٩١هـ/ ١٨٧٣م وبعد تـخرجه عـاد إلى دمشق ومارس مـهنة
الطب هناك وقضى أواخر عمره في صيدا وتوفي بها سنة ١٣٣٢هـ١٩١٤/م وصنَّف
صرية) في كيفية الدخول بعض الكتب منها: (نبذة من الرحلة العودية إلى الديار ا
ادة الطـبية) وهـو فهرست صـر ومنهـا (فهـرس ا ـصرية وذكـرياته  درسـة الطبـية ا إلى ا
صـري أحمد الـرشيدي لكـتاب (عمـدة احملتاج في عـلمي األدويـة والعِلَـاج) للطـبيب ا
ـرشـدة الـعـوديـة في إثـبـات ـرشـد األمـ في الــنـصـيـحـة في الـدين) ولـه (ا وله أيـضًـا (ا
ـدارس" الــكــيــمـيــاء الــطــبــيــة) ذكــر الــزركــلي أنــهــا رســالــة نــشــرت في مــجــلــة "روضــة ا

صرية(٣٩). ا
وألنـه لم يـكن ذا صـلـةٍ أو اخـتـصـاصٍ بـإصـدار الـشـهـادات الـطـبـيـة; فـقـد حرص
حسـ عودة على صـياغة اإلجـازة الطبـية التي حـرَّرها للـعلمي بـقدر ٍكبيـرٍ من األمانة
غـرب اخلديو إسماعيل والسلطان احلسن ديح حلاكمي مصر وا مع شيء من اجملاملة وا
األول وكـثـيـرٍ من الـثـنـاء عـلى الـعَـلَـمِي والـتـأكـيـد عـلى اجـتـهـاده في طـلب الـعِـلْم. أمَّـا
مظاهر األمانة في تقرير حس عودة فتتمثل في عدة نقاط: أولها عنوان اإلجازة الذي
وضـعه العَـلَمِي بـأمانـة وصراحـة شـديدين وهـو "تذكـار مودة طـبيـة" كأنه يـريد أن يـقول
إنـهـا لـيست إجـازة وال شـهـادة وليـست لـهـا أية صـفـة رسمـيـة. وأمـا ثاني مـظـاهـر تلك
ـدرسة وتـاريخ إصدار الـشهـادة وهو األمـانة فـهو حتـديد تـاريخ بدايـة التـحاق الـعَلَـمِي با
درسـة لشـهور عـام ١٢٩١هـ كأنه يـؤكد بـشكل غـير مـباشـر عـلى أن العَـلَمِي الـتحق بـا
ـظهر الـثالث فهـو أنه عندمـا ذكر العـلوم التي حـضرها الـعَلَمِي لم ـا أيام. وأما ا قلـيلة ور



١٢٩ غرِبي احلَدِيثِ عبدِالسّالم العَلَمِي إلى مِصْرَ رِِحْلَةُ رَائِدِ الطب ا

يـذكـر غـيـر أربـعـة فـقـط هي: جـراحـة الـصـغـرى الـتي حـضــرهـا عـلى رئـيس االسـبـتـالـيـة
درسة الطـبية محـمد علي باشا الـبقلي وعلم األمـراض الباطنيـة الذي حضره على وا
الـطــبـيب سـالم بــيك-بـاشـا فــيـمـا بـعــد-سـالم وعـلـمـي الـكـيـمــيـاء والـنـبــاتـات الـلـذين
حــضــرهـمــا عــلى كُلٍّ من: أحــمــد بــيك نــدى وجـاســتــنــيل بـيـك الـفــرنــســاوي وعـلم

األقرباذين الذي حضره على علي أفندي رياض(٤٠).
والشك أن الـعَـلَـمِي قــد تـدخَّل في صـيـاغــة بـعض الـنـقـاط بــاإلجـازة مـنـهـا أنه
ـ ورقـة اإلجازة ولـيـست له عالقة وضع صـورة جهـاز "ربع الـشعـاع والـظل" في أعلى 
وضوع اإلجازة في الطب ومنها التأكيد عـلى أنه جاء إلى مصر لدراسة العلوم الطبية
بـأمـر من الـسـلــطـان احلـسن األول.ويـبــدو أن الـعَـلَـمِي كـان يــرغب في أن تـكـون إجـازته
درسة في تلك السنة والتي كان مطابقة إلجازة حس عودة التي حصل عليها من ا
ـدرسـ ويضـعون عـليـهـا توقـيعـاتـهم واختـامهم. ـعـتاد أن يـذكر فـيـها أسـماء كل ا من ا
ولــكن عــودة اكــتـفـى بـذكــر هــؤالء فــقط ثم عــمَّم قــائــلًــا: "وخالفــهم". ولــذلك حـرص
ــدرسـة جـمـيـعًـا في آخـر كـتـابه (ضِـيَـاء الـنــبْـرَاس) الـعَـلَـمِي عـلى ذكـر أسـمـاء أسـاتـذة ا
درسة مُـدَّعيًـا أنه أخذ عـليـهم العـلوم الـطبـية والـطبـيعـية جـميـعها الـتي كـانت تدرس بـا

على مدى خمس سنوات وهو أمر يستحيل حتقيقه في بضعة أشهر.
وقـد ذهب كلُّ الــذين تـرجــمـوا لــلـعَـلَــمِي إلى أن حــسـ عـودة كــان من مـدرسي
درسة الطبية بقصر العيني(٤١) وهذا غير صحيح ولو كان من مدرسيها لذكر نفسه ا
ب من درَّسوا للعـلمي ولذكر اسم العِـلْم الذي كان يُدَرسُه لكن احلـقيقة أن حس

ـدرسـة الـطــبـيـة في تـلك الـسـنـة الـتي أصـدر فـيـهـا عـودة كـان مـجـرد طـالب تـخـرج من ا
لك صالحـية إصـدار شهادات اإلجازة لـلعـلمي أي أنه كـان مجـرد خريجٍ حـديثٍ ال 
عــنــدمـا أصــدر تــلك الــشــهـادة. كــمــا يـجـب أن نـضــيف بــأن حــسـ عــودة لم يــتــصـدر
لـلـتدريـس بقـصـر العـيـني في أي يـوم من األيـام ال قبل مـنح تـلك الـشـهادة وال بـعـدها
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وأنه عاد إلى بلده دمشق بعد تخرجه مباشرة وبعد أن كتب تلك الشهادة لعبد السَّالم
 العلمي.

لكن الذي نَـسْتَشِفُّهُ من إجـازة عبد السَّالم  الـعَلَمِي أنه حصل عـليها بـعد أشهرٍ
درسـة وبالتالي فهي تـبدو كأنها شـهادة التحاق ا أيامٍ معدودةٍ من الـتحاقه با قليلـة ور
ال شـهـادة انـتــهـاء. فـحـسـ عــودة لم يـذكـر في تـلـك الـشـهـادة أن الـســيـد عـبـد الـسَّالم
قـررات في كل الفرق الـدراسية أو أنه حصل العَلَـمِي قد اجتـاز االمتحانـات أو أكمل ا
ـا ذكر أنه "كان أحيـانًا يحـضر مجلـسنا للـمذاكرة ببـعض من العلوم على اإلجازات وإ
تقـدم ذكرها" ويـشهد بـجده وجديـته واجتهـاده في الدراسة السـابق نشرهـا والفنـون ا
ـدرسة والتي كـانت تباع والقـراءة. فكأنه كـان يقرأ مـنفردًا كـتب الطب التي تـصدرها ا

درسة. طبعة األميرية ويحضر أحيانًا دروس األساتذة با في ا
وعـلـى الـعــكس من ذلك; فــإن مـدرســة قـصــر الـعــيـني كــانت تـمــنح خــريـجــيـهـا
الحـق الدراسة) شهـادات طبـية صـريحـة وسوف نالحظ في شـهادة شـيبـان اخلازن (
أن الـشهادة وثـيقـة رسمـية قـانونيـة جادَّة لـيس فيـها مـدح مبـالغ فيه وال ذِكـر ألسماء
احلـكـام والــسالطـ وال أي شيء لـيــست له عالقــة بـالـطب كــصـورة آلـة ربع الــشـعـاع
ـا كـانت وثيـقةُ الـتـخرج حتـصـر فقط أسـمـاءَ العـلـوم التي دَرَسـها والـظل أو نـحو ذلك وإ
ـدرسـة جـمـيـعًـا ومـديـرهـا اهـا وفي ذيـلـهـا يُـوقع مـدرسـو ا الـطـالب ومـدى اسـتـيـعـابه إيـَّ
بخطوطهم وأختامهم ويرفعونها بعد ذلك إلى "مجلس عموم الصحة" العتمادها(٤٢).

غرب: د-تاريخُ عَوْدَة العَلَمِي إلى ا
ـدرسـة الـطـبـيـة فـعـلًـا سـنـة ـا يــكـون قـد الـتـحق بـا قـد يـرى الـبـعض أن الـعَـلَـمِي ر
١٢٩١هـ/ ١٨٧٣م وأن شــهــادة حـســ عـودة هـي دلـيل عــلى ذلك وأنه اســتــمـر في
ـدرسة حـتى حصل عـلى شـهادتـها احلـقـيقـية بـعـد أربع أو خمس سـنوات الـدراسة بـا
نـطق أن يكـون العَلَـمِي قد حـصل على الـشهادة احلـقيـقية ونحن جنـيب بأنه لـيس من ا
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درسة ثم يخفيها ويُظْهِر لنا "تذكار مَوَدة" على أنه هو إجازته التي يفاخر بها. من ا
ـغـرب فـلم يـحـدد ويـقـودنـا ذلك الـطـرح إلى مـنـاقـشـة تـاريخ عـودة الـعَـلَـمِي إلى ا
ــغـرب مــبـاشــرة بـعـد ــؤكـد أن الــعَـلَــمِي لم يـعــد إلى ا ـغــرب تـاريـخ عـودته وا مــؤرخـو ا
حـصــوله عـلـى "تـذكــار مـودة حــسـ عــودة" سـنــة ١٢٩١ ألنه لم يــأت لـدراســة الـطب
ـا أنه لـم يـأت لـدراسـة الـطب من األصل وأن عـمـله في الـطب كـان عـلى فـقط بل ر
هامش الـسبب األصلي جملـيئه وهو دراسة الـعلوم الـرياضيـة والفَلَـكية وهي الـعلوم التي
ـصـرية تـثـبت أنه كـان مـوجـودًا بالـقـاهـرة سـنة لـها فـي األزهر فـالـوثـائق ا يبـدو أنه حـصـَّ
١٢٩٢ بل إن الـسـماللي يـذكـر في كـتـابه (اإلعْالم بِــمَنْ حَـلَّ مَـرَاكِشَ وأغْـمَات من

األعالم) أن العَلَـمِي "حضـر تشريح ١٦٠٠ جـثة من موتى احلـرب في ثورة عرابي"(٤٣)
ولـكــنـنـا ال يــسـعـنـا قــبـول روايـة الــسـماللي; ألن إجـمــالي ضـحـايــا الـثـورة الــعـرابـيـة في
اإلسكـندرية وكـفر الدوار والـقصـاص والتل الـكبيـر لم يصل إلى ألف وسـتمئـة قتيل
وبفـرض أنهم وصـلوا إلى ذلك الـعدد فـكيف  جتـميعـهم في مكـان واحد لـتشـريحهم

عارك? أم أن العَلَمِي كان يتنقل ب القاهرة واإلسكندرية والشرقية أثناء ا
ومن نـــاحــيـــة أخــرى فـــإن حـــروب الــثـــورة الــعـــرابــيـــة بـــدأت بــضـــرب اإلجنــلـــيــز
ـة أحمد لإلسكـندرية يـوم ٢٦ شعـبان سنـة ١٢٩٩هـ/ ١٢ يوليـو ١٨٨٢م وانتـهت بهز
عرابي في معركة التل الكبير في ٢٦ شـوال سنة ١٢٩٩هـ/ ٩ سبتمبر ١٨٨٢م فطبقًا
لــورايـة الــسـماللي يــكـون عــبـد الــسَّالم  الـعَــلَـمِي قــد ظل مـقــيـمًــا في مـصــر نـحــو عـشـر
سنوات أي إلى مطلع سنة ١٣٠٠هـ/ ١٨٨٣م. ولكن العَلَمِي عند حديثه في (ضِيَاء
الـنــبْـرَاس) عن نـبـات "الـعـشـروان" قـال: "وقـد عـثـرت عـلى نـبـاته بـسـوس األقصـى ح

" هكذا كتب نـصور بالله سـنة ١٢٩٩ ألف ومائت وتـسعة وتسـع حركتنـا مع موالنا ا
التـاريخ بـاألرقـام واحلروف(٤٤). فـإذا كـان العَـلَـمِي قـد حضـر حـروب الـثورة الـعـرابـية في
ـنـصور غـرب وتـقـابل مع ا ـستـحـيل أن يـكـون قـد عاد إلـى ا أواخـر سـنـة ١٢٩٩; فـمن ا
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بالله وجتول معه في أنحاء السوس األقصى في الـسنة نفسها. والراجح أن العَلَمِي لم
كث في مـصر أكـثر من عـام أو ثالثـة سنـة ١٢٩٠ التي هي سـنة الـسفـر إلى مصر
وسنة ١٢٩١ التي كـان تركيزه فيـها على التـعرف على مجال الـطب في مصر وحضور
بـعض محـاضرات مـدرسة قـصـر العـيني بـشكل اسـتثـنـائي وغيـر منـتظم وسـنة ١٢٩٢
الـتي كـان تـركـيـزه فيـهـا عـلى دراسـة عِـلْم الـفَلَـك وإهداءِ آلـة "ربع الـشـعـاع والـظل" لدار
صرية. الكية بالديار ا صرية ومقابلة مشايخ األزهر كالشيخ عليش شيخ ا الكتب ا

غربية: صر على النهضة الطبية ا رابعًا-أثرُ دِرَاسَتِهِ 
: الـطب والـفَـلَك اسـتـفـاد الـعَـلَـمِي من رحـلـته إلـى مـصـر في مـجـالـ أساسـيـ
وسـوف نتـحدث عن الـفَلَك بـعد قـليلٍ أمَّـا في مجـال الطب فـقد حَـضَر بـالفـعل كثـيرًا
ـلحـقة بـها وأشار ـدرسة قـصر الـعيـني "واالسبـتالـية" ا من الـدروس العِـلْمـية والـعمـلية 
إلى ذلك في كتـبه-خصـوصًا (ضِـيَاء النــبْرَاس)- مـراتٍ عديدة في مـواضع ومنـاسبات
مـخـتلـفـة فعـنـد حديـثه عن مُـرَكَّب "ط احلـكـمة" يـشـير الـعَـلَمِي إلـى حضـوره عـملـية
ـعـمل الـكـيـمـاوي بـقـصـر الـعـيـني فـيـقـول: "مـركب من الـطـ تـقـطـيـر روح الـنـشـادر بـا

ـلح واخلـطـمي وخـبث احلـديـد وكـلس قـشـر الـبـيض تـنـخل وتـعـجن والـفـحم والـشـعـر وا
بـاأللعبـة أو اخلل واللـ عجـنا مـحكمـا وكلـما تـخمـرت كانت غايـة. وسنـذكر هـنا ما
عـمل الكيماوي من كنا نطـ به فم اآللة وأنابيبـها التي كنا نُـقطر بها روح الـنوشادر با

عروفة بقصر العيني بالقاهرة احملروسة"(٤٥). األسبطالية الكبيرة ا
عـمل الـكيـماوي كـمـا حضـر عمـليـة حتـضيـر "نتـرات الـفضـة" و"أزوتات الـفـضة" بـا
عـمل الكـيماوي بـقصـر العـيني فـيقـول عن "أزوتات الـفضـة": "وقد حـضرنـا صنـعته بـا
ــذكـورة مع مـعــلم عـلم األقــربـاذين شــيـخـنــا سـيـدي عــلي بك ريـاض بـاالســبـطـالــيـة ا
تـرجمـة وقد سـمَّاه ويـسمى هـذا احلجـر عنـدهم بـاحلجـر اجلهـنمي كـما فـي الكـتب ا
ذكورة بـحجر الـشفاء تـأدبًا مع من طلب شيـخنا مـحمد عـلي باشا رئـيس االسبـطاليـة ا
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رضى تأنف منه"(٤٦). الشفاء ألن ا
وقد تعـلم العَلَـمِي من محمد عـلي باشا الـبقلي كيـفية اسـتعمال احلُـقْنَةِ وضرورة
ا أوصـاني به شـيخـنا رئـيس االسبـطالـية تـفريغ مـا بهـا من هـواءٍ قبل احلـقن فقـال: "و
ترجم محمد عـلي باشا البقلي أنه البد من الضغط بيد احلقنة صر العالمة ا الكبرى 
على الـسائل الـذي بداخلـها حتى يـخرج مـا فيهـا من الهواء ويـظهـر السائل وإال فـيهلك

العليل"(٤٧).
وعــنـد حـديـثه عن مـادة الــذهب ذكـر مـعـدن الـبالتــ وسـمـاه الـذهب األبـيض
عدن كنا نُكَلس مع وتكلم عن خواصه وحتمله احلرارة فقال: واعلم أن في أواني هذا ا
ــنـيـسـيـا ـتــرجم األقـربـاذيــني سـيـدي عـلـي أفـنـدي ريـاض ا شـيــخـنـا الـعالمــة احلـكـيم ا

صرية لتحمله النار القوية"(٤٨). عمل الكيماوي باالسبطالية ا با
صرية وجمع عنها وإلى جانب ذلك قام العَلَمِي بدراسة معظم النباتات الطبية ا
معـلـومـاتٍ كـثـيـرةً ذكـرهـا في كـتابـه (ضِيَـاء الـنــبْـرَاس) فَـتَـرَاهُ فـيه يـذكـر دائـمًا االسم
ـصـري لــلـنـبــات إلى جـانب اسـمه بــلـغـة فــاس إلى حـد أنه لـو غــيـرنـا عـنــوان الـكـتـاب ا
ا كان في األمر ليصبح (ضِيَاء النـبْرَاس في حل مفردات األنطاكي بلغة مصر وفاس) 
مبـالـغة(٤٩). وقـد تعـلم كـيفـيـة فحـص أوراق النـبات وتـشـريحه عـلى "طـبلـة الـقراءة" في
قــصــر الـعــيــني عــلى يــد احلـكــيم أحــمــد بك نــدا ذكــر ذلك عـنــد حــديــثه عن نــبـات
ـعروفة صر شـجرة في وسط االسـبطالـية الـكبرى ا السـبسـتان فقـال: "وقد رأيت مـنه 
بـقـصـر العـيـني حـ كُـنَّا بـصـدد قـراءة علـم الطب عـام ١٢٩١ إحـدى وتـسعـ ومـائـت

وألف وهـناك أحضـر لنـا منهـا غُصْـنًا شـيخنـا في علم الـنبـاتات العالمـة احلكـيم أحمد
بيك ندا على طبلة القراءة; ليعرف التالميذ صورتها وبعض منافعها"(٥٠).

وقـد اشتـرى العَـلَـمِي من مصـر كثـيـرًا من األدوية والـنبـاتات الـطـبيـة وجلـبهـا معه
ـعروف في مـصر بـكافـورة وبالـزرنبة إلى فـاس فيـقول مثـلًا عن نـبات الـزرنبـاد: "هو ا
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موجود بها واشتريته منهـا وصحبته معي لفاس من جملة األدوية"(٥١). وجلب معه
شهور كذلك نبات السليخة-القـرفة اخلشبية-ويقول عنها: "والـسليخة سبعة أنواع وا
ـصـر وقـد اشـتـريـته من عـنـد صـيـادلـتـهـا وصـحـبـته مـعي لـفـاس من مـنـهـا نـوع واحـد 
جـمــلـة األدويـة"(٥٢). كـمـا اشــتـرى من مــصـر كـذلـك حـشـيــشـة (الـفــو) ويـقـول عــنـهـا:
صـريـة وقـد اشتـريـتـها "وتسـمى عـنـدهم بحـشـيـشـة الهـر... مـوجـودة باألجـزخـانـات ا
مـنهـا وصـحـبـتهـا مـعي لـفاس"(٥٣). وقـال عن الــمَن: "معـروف يـبـاع في البـوطـيـقات
واألجـزخانـات وقـد اشتـريـته من مـصر وهـو عنـد أطـباء الـيـونان والـعـرب طَلٌّ يقع من

الهواء على األشجار في قوام الشمع السكري"(٥٤).
لم يـقــتـصـر األمــر عـلى األدويـة والــنـبـاتـات فــقـد اشـتــرى الـعَـلَــمِي عـشـرات من
الكتب الـطبية من إنـتاج أو ترجمـة أساتذة قصـر العيني كـما اشترى غـيرها من كتب
غرب وذكر كـثيرًا منـها ب سطـور كتبه فذكر الفَلَك واجلـغرافيا وحـملها مـعه إلى ا
كثـيرًا كـتاب (عـمدة احملتـاج في علـمي األدوية والـعِلَـاج) ألحمد الـرشيـدي ويخـتصره
باسم (العمدة) ونقل منه نصوصا كثيرة(٥٥) كما ذكر للرشيدي أيضًا كتبًا أخرى غير
عروف صـري في مترجـمه ا طبـية فمـثلًـا نراه يقـول: "وقال احلكـيم أحمـد الرشيـدي ا
بالدراسة األولية في اجلغرافية الطبيعية..."(٥٦). وذكر من كتب الطبيب أحمد ندى
كتـاب (األزهار البديـعة في علـم الطبيـعية) الـذي ترجمه عن األصـل الفرنسـي للطيب
يبجستنيل بك(٥٧). وحتى رحلة رفاعة الـطهطاوي الشهيرة اشـتراها وذكرها في كتبه
ـصري في تـرجم الـشـريف رفـاعـة الطـهـطـاوي ا ـشـارك ا فـيـقـول: "وقـال الفـقـيه الـواعظ ا

رحلته تخليص اإلبريز في تلخيص باريز..."(٥٨).
لـكـن بـعض مـعــلـومــاته تـؤكــد أن دراسـته لم تــكن مـتـعــمـقــة فـيـمــا يـتـصـل بـعـلم
األحياء فعند حديثه عن الزرافة اختلف حول كونها دابة بحرية أم برية وقال عنها:
"دابة بحرية تعيش في البر يداها أطول من رجـليها وقيل: برية. رأيتُها وقت قراءتنا
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عِلْم احليوانات مُصَبَّرةً بالقصر العيني"(٥٩).
خامسًا-نَشَاطُه في مصر في عِلْم الفَلَك:

أ-مُجَاوَرَتُهُ باألزهر:
ـثـلـون نسـبـةً كـبـيـرة من سـكان ـغـاربـة في مـصـر كبـيـرًا جـدًّا فـهم  كان تـواجـد ا
اإلسكـندريـة كمـا يتواجـدون في القـاهرة وسـائر األقالـيم ويعـملـون بالتـجارة بـالدرجة
ـيزًا األولـى وهنـاك مـن يـعـملـون بـحـرف مـتـعـددة ولـكن تـواجـدهم فـي األزهـر كـان 
غاربـة" له أوقاف كثـيرة أوقفـها أمراء فلـهم رواق خاصٌّ باسـمهم في األزهر هـو "رواق ا
ـالـكي إلى جـانب سـائـر ـغـرب. وهم يـدرسـون فـيه الـفـقه ا مـصـر وأعـيـانـهـا وسالطـ ا
الـعـلـوم التـقـلـيديـة الـتي تُـدَرَّس في األزهـر كاحلـديث والـتـفسـيـر واألصـول وعلـوم الـلـغة
العربية والعلـوم العقلية. هذا إلى جانب وجـود كثيرٍ من علماء األزهر من ذوي األصل
ـصرية ومـفتيـهم الشـيخ محمـد عِلِيْش الكـية بـالديار ا غـربي أشهـرهم شيخ السـادة ا ا

توفى سنة ١٢٩٩هـ/ ١٨٨٢م(٦٠). ا
وكان من الـطبـيعي أن يزور عـبد الـسَّالم  العَـلَمِي خريج الـقرويـ اجلامع األزهر
وأن يـكون له نـشاطـات متـعددة هـناك ذكـر هـو بعـضهـا فقـال: "ومن جمـلة مـا حصل
الكية الشيخ لي من الشرف أني تشرفت باالجتماع مع العالم الـعالمة البركة شيخ ا
عليش وطلب مني أن نقرأ معه (ملخص اجلغميني) في علم الهيئة و(زيج السلطان
أُلُوغ بـيك) في علم الـتعـديل فأجـبته لذلك"(٦١). لقـد كانت كتب عـلم الفَـلَك قلـيلة
ـيالدي الـتـداول في األزهـر فـي أواخـر الـقـرن الــثـالث عـشـر الــهـجـري/ الـتــاسع عـشـر ا
ولذلك انـتهز الـشيخ عليـش فرصة وجود عـالم متخـصص في الفَلَـك ليقرأ مـعه أو عليه
(ملخص اجلغميني). وبالرغم من أن السيـد عبد السَّالم  العَلَمِي قد حتدَّث كثيرًا عن
ذكرياته في مصر ونشاطاته فيها; إال أنه لم يذكـر البتة مكان إقامته وال مصدر نفقته
ــصــر; حـيث كــان األزهـر يــوفـر والـراجـح عـنــدي أنه جـاور بــاألزهــر طـوال فــتـرة إقــامـته 
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غاربة الطالب منهم والعلماء. اإلقامة والنفقة ألمثاله من ا
ب-نَشَاطُهُ في عِلْم الفَلَك:

عند سفـره إلى مصر أحضر عـبد السَّالم  العَـلَمِي معه نسخـة معدَّلة من آلة "ربع
الشعـاع والظل" ونسخـة من رسالته (إرشاد اخلل) ونـسخة من شرحه (أبـدع اليواقيت
عـلى حتـريـر الــمَــوَاقِـيت). وقـد حـاول الـعَـلَــمِي إهـداء آلـة "ربع الـشـعــاع والـظل" لـلـخـديـو
إسـمـاعـيل ولـكن ديـوان اخلديـو لم يـقـبـلـها مـنه وأحـاله مـوظـفـو الديـوان عـلى مـحـمود
باشـا الـفَـلَـكي مـديـر "الرصـدخـانـة اخلـديـوية" لـيـفـحص تـلك اآللـة ويـختـبـر دقـتـهـا. قال
الـعَـلَــمِي في( دُسْـتُـور أبْــدَع الـيَـوَاقِـيـت): "ومن جـمـلـة مــا حـصل لي من الــشـرف أيـضـا
نُـصرتـي في منـاظرتـي مع رئيس بـرج الـرصد هـنـالك محـمود الـفَـلَكي; ألنـني صـحبت
سماة بربع الشعـاع والظل بقصد نشرها صر اآللة التي كـنت اخترعتها ثانيًـا ا معي 
وإظهارهـا هنالك عـلى يد عزيـز مصر فقـيل لي: ال نسلـمها حـتى يُسلم اخـتراعك لها
ـذكـور احلـضـور عـنده سـبـعـة أيـام بـقـصد ـذكـور فـألـزمـنا الـرئـيس ا رئيـس برج الـرصـد ا
ـدة فنـصـرني الـله عـلـيه وأعـطـاني خط يـده بـتـسـليم االمتـحـان.فـتـذاكـرنـا في تـلك ا
ــدارس وجُـعِــلَت في بـيت اخـتــراعي لــهـا فــحـيــنـئــذ قُـبــلت وحـازهــا رئـيـس ديـوان ا
اآلالت الفَلَكيـة في صندوق غطاؤه من زجـاج لينظرها جـميع من دخل لذلك البيت
من سـواح األجنـاس وغـيـرهـا لـيـروا منـقـوشـا عـلـيـهـا اسم مخـتـرعـهـا وأُعْـطـيت شـهادة

تشريفٍ بذلك من أحد رؤساء أعضاء مجلس ذلك الديوان"(٦٢).
دارس ا اخـتبـر تلك اآللـة عاد إلى ديـوان ا واحلـقيـقة أن عـبد الـسَّالم  العَـلَمِـي 
صرية-"الكـتبخانة ا أرسله إلى دار الكـتب ا دارس لم يـتسلمهـا منه وإ ولكن ديوان ا
اخلديوية" في ذلك الوقت-وأرسل معه رسالة موجهة من الديوان إلى الكتبخانة يطلب

منها استالم اآللة واخملطوطات التي معها وإدراجها ضمن عهدة الدار(٦٣).
ـصـريـة بـبـاب اخلـلق وقـد بـحـثت كـثـيـرًا عن هـذه اآللـة في مــتـحف دار الـكـتب ا
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بالقاهرة والذي يحوي كثيرًا من اآلالت الغريبة والتحف العجيبة وأخيرًا عرفت بأن
عـهـد اخملطـوطات الـعـربيـة ومـدير حتـرير الـزمـيل الدكـتـور أحمـد عبـد الـباسط-الـبـاحث 
مـجـلـتـه احملـكـمـة -قـد نـشــر مـخـطـوط "ربع الـشــعـاع والـظل" في مـجــلـة (تـراثـيـات) الـتي
يصدرهـا "مركز حتـقيق التـراث" بدار الكتب(٦٤) ونشر مـعها صـورًا من اجلهاز وذكر أن
اخملـطوط مـا هـو إال دليل إرشـادي لـطريـقة عـمل آلـة ربع الـشعـاع والظل وألنـني فـشلت
في تصويـر اآللة أو حتديـد مكانهـا فقد تواصـلت مع الدكتـور أحمد عبـد الباسط الذي
أكـد لـي أن اجلـهـاز كــان مـحــفـوظًــا في دوالـيب اخملــطـوطــات بـدار الــكـتب مــنـفـصــلًـا عن
اخملطـوطة وأنه بـعد أن قـام بتـصويـره نبَّه عـلى موظـفي اخملازن بـحفظ اآللـة مع اخملطوط
ألنهما مرتبطـان ببعضهما وال يجـوز الفصل بينهما وبـناء على حكايته لي; فإن اآللة
خـطـوط ربع الـشـعـاع والـظل. وقـد أمـدني الـدكـتور اآلن محـفـوظـة بـدار الـكـتب مـرفـقـة 

أحمد عبد الباسط مشكورًا بصور واضحة آللة ربع الشعاع والظل(٦٥).
وبينمـا يؤكد العَـلَمِي في مخطـوطة (إرشاد اخلل) التي أودعـها دار الكتب أنه قد
جـعل مـنهـا ومن اآللـة هديـة خلـديو مـصـر إسمـاعـيل باشـا; فـإنه قـد أعاد طـبـاعة رسـالة
(إرشاد اخلل) في مصر قبل سفره وسجل فيها أنه أهداها للسلطان محمد الرابع(٦٦).

خاتمة:
ـغـربي عـبـد الــسَّالم  الـعَـلَـمِي كـانت ثـمـرة من ثـمـار ال شك أن رحـلـة الـطـبـيب ا
ؤكد أنه جاء إلى مصر غرب وب األزهر والـقروي وا العالقات الطيبة بـ مصر وا
ودرس في أزهرهـا وفي مدرسـتها الـطبـية لكن طـبيـعة تلك الـدراسة وحـجمهـا قد بولغ
ـغرب لـكن الـعَلَـمِي اسـتغل فـرصة فـيهـا من قِـبل العَـلَـمِي نفـسه ومن قِـبل مؤرخي ا
درسة الـطبية والكتبخانة وجوده في مصر باالتصال بدوائر عـلمية عديدة في األزهر وا
ــغـرب مُــزَوَّدًا بـرصــيــدٍ كـبــيـرٍ من اخلــبـرات ــعــارف وعـاد إلى ا والــرصـدخــانـة ونــظـارة ا
ـعارف ومُـحَـمَّـلًـا بـشـحـنـات من األدويـة واألعـشـاب واألجـهـزة الـطـبـيـة وبـكـمـيات وا
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طـبـعـتـها ـطبـوعـة في مـصـر  كـبيـرة من الـكـتب الـطـبيـة والـريـاضـية والـفَـلَـكـية احلـديـثـة ا
ـطـابع الــعـامـلــة في مـصـر في ذلـك الـوقت. وال شك أن تـلك األمـيـريــة وغـيـرهـا مـن ا
ـعـارف واخلــبـرات والـكـتب كــان لـهـا أثـر كـبــيـر عـلى نـشــاطه الـعَـلَـمِـي بـعـد عـودته إلى ا

غرب قبيل عصر احلماية. غرب وعلى النهضة العلمية في ا ا
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مالحق الدراسة
ملحق رقم (١): صورة اإلجازة الطبية للعلمي يليها النص مُحَقَّقًا:

ـربع الـعـلـوي نـاحيـة الـيـمـ كـتب: هـذه صـورة ربع الـشـعـاع والـظل خملـتـرعه فـي ا
غربي الـفاسي اخترعه سنة ١٢٨٣ للهجرة النبوية على الشريف عبد السَّلَام العَلَمِي ا

صاحبها أزكى التحية.
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تذكار مودة طبية
صر من حس أفندي عودة احلكيم من دمشق الشام الذي تلقى العلوم الطبية 

درسة الطبية من إحسانات خديوي مصر وعزيزها (إسماعيل باشا) با
احلمـد لله الـذي أطْلَع من شـاء على عـوارف سِرهِ وأَظْـهَرَ كُلَّ مـعدوم من خزائن
عِلـمه اللطـيف الشـافي الذي جعل لـكل داءٍ دواءً تفـضلًا مـنه ورحمـا وأمر بتـعاطيه
على لـسان أنبـيائه الـذين بينـوا من أصول الطب وفـروعه قِسـمًا جمًّـا والصالة والسَّالم
فضل عن كل مـا سواه من خـلقه وعلى على طـبيب الـقلوب سـيدنـا وموالنا مـحمـد ا

آله وأصحابه وحزبه وجنده.
أمــا بـعــد: فـلــمـا كــان في أيــام خـديــويـة مـن غـمــرني بـاإلكــرام وعــمَّـني بــاجلـود
واإلنـعـام صـاحب الـعـزم الذي عـز من يـحـاوله والـكـرم الـذي عال أن يـكـون في الـكرام
من يُـطَـاوله وأَضْـحَت في زمـنه حـدائق الـعـلم يـانـعة األزهـار كـأنـهـا جـنـاب جتري من
ـصريـة موارد فـضله وأمطـر على الـصغـير والـكبـير وافرَ حتـتها األنـهار وعـذبت بالـديار ا
كـرمِهِ وعـدْلِهِ فـأضـحى وهــوقـبـلـة اجملـد الـتي ال تـزال حــولـهـا اآلمـال طـائـفـة وال تـبـرح
ـعـظم احملـروس بعـنـايـة ربه الـعلي خـديـوي مـصر تسـعى طـائـفة بـعـد طـائـفةٍ أفـنـديـنا ا
وعزيزها إسمـاعيل بن إبراهيم بن محمـد علي والزال سعدُهُبأقـماره منشورًا وجيش

عِزهِ بأنصاره منصورًا.
صـرية بـأمر غـربيـة إلى الديـار ا إنه قـد وفد من مـدينـة فاس احملـروسة بـالديـار ا
ــظــفــر ســيف الــدنــيــا والــدين نــاصــر اإلسالم ــؤيــدا ســيــدنــاومــوالنــا الــعــالم الــعــادل ا
ـسلـمـ السـلطـان موالنـا احلـسن ابن السـلطـان سـيدي مـحمـد ابن الـسلـطان مـوالنا وا
عـبـد الـرحـمـن أدام الـله أيـامه وقـرن بـالـنـصـر أعالمه وإجالله; حـضـرةُ اخلـلـيل الـذي
عي والـطبـيب الـلوذعي ـعـالي باالجـتـهاد واجلـد الذكـي األ تَــحَلَّى بـاجملـد وحصَّل ا
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ـرحوم الـسيـد محـمـد العَـلَمِي بَلَّ الـلهُ ثراه الـسيـد الشـريف عـبد الـسَّالم  أفنـدي جنل ا
ـدرسة ـستـجـدة الطـبـية بـا وجـعل اجلـنةَ مـثـواه ألجل الـتمـرين عـلى نفـائس الـعلـوم ا

تداولة اآلن في جميع البلدان. صرية ا الطبية اخلديوية ا
وكــان دخــوله فـي ســنـة إحــدى وتــســعــ ومــائــتــ بــعــد األلف فــحــضــر عــلى
حضـرات أسـاتـذتـنا الـكـرام الـذين اشـتـهـر فضـلـهم لـدى اخلـاص والـعام جـمـلـة عـلوم

نذكر طَرَفًا منها وهي:
ـدرسـة الـطـبـيـة سـعـادتـلو - جـراحـة الصـغـرى عـلى حـضـرة رئـيس االسـبـتـالـيـة وا

محمد علي باشا.
- والباثولوجـيا اخلاصة أي علم األمراض البـاطنية على حضـرة عزتلو سالم بيك
ـذكور وحكيم باشي حضرة دولتـلوعصمتلو والـدة احلضرة الفخيمة سالم معلم العلم ا

اخلديوية.
واليد - وعلم الكيـميا والنبـاتات على كُلٍّ من: حضـرة أحمد بيك ندى مـعلم ا

الثالث وعلى حضرة جاستنيل بيك الفرنساويكشاف باشي ورئيس األجزاجية.
- واألقـربـاذين والـعمـلـيـات األقربـاذيـنـية عـلى حـضـرة علي أفـنـدي ريـاض رئيس

عمل الكيماوي. ا
- وخالفهم.

ـذكـور عن سـاعــد اجلـد واالجـتـهـاد وهـجـر األوطـانَ والـبالد فَــشَـمَّـرَ األفـنـدي ا
ـعـالي وغـاص البـحـر لطـلب الـآللي. وقد تـمـيَّز من ابـتـداء دخوله وسـهـر اللـيل لـنيل ا
ــواظـبــته احلـقـيــقـيــة والـغــيـرة الـكــلـيــة في بـذل اجلـد ومــبـاشـرتـه في الـدروس واشــتـهـر 

واالجتهاد ونال بذلك طريق الرُّشد والسداد.
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ـومئ إلـيه: فـهي وال يـخـفى أن مـثل هـذه األشـغـال الـتي اشـتـغل بـهـا األفـندي ا
فعل جميل ال تخلو عن إشهار فضل ومنفعة.

وكان أحيانـايحضر مجـلسنا للـمذاكرة ببعض من الـعلوم السابق نـشرها والفنون
تقدم ذكرها; فأقول مع االختصار: إني مِن منذ ما كُلفت بتعليم علم الطب بدمشق ا
صـريـة علـى األستـاذين: الـوالد ـدرسة اخلـديـويـة ا الـشـام احملمـيـة قـبل مجـيـئي إلى ا
مصطفى أفنـدي أبو عودة-رحمه الله-وعـلى األخ سعيد أفنـدي عودة-حرسه الله-فلم
أجد أحدًا اشـتغلـبغيرة شـديدة وطريـقة مستـمرة حمـيدة مثل هذا الـطبيب الـنحرير
ـدح جديـر وأشكر صـائب رأي السـلطـان موالنا احلـسن وفطـنته احلـميدة الذي هـو با
عـارف الـعلـمـية والـعـملـية اخملـتـصة بـطـبيـبـها اجلـديد العـلـية أن جـعلـت منـفعـة هـذه ا
ـصريـة إللـقـاء ما حتـصل عـلـيه بتـدريس الـعـلوم ـدرسـة الطـبـيـة اخلديـويـة ا احملـضـر من ا
اهر فوجدته في العلم الطبية ومِن حظي األوفـر أني اجتمعت مع مثل هذا الفـاضل ا
عارف بـالنسبة ألقرانه فريـد; ألنه ذاق من منهل علوم الطب ما والعمل وحيد وفي ا
ثـل هذا فـلـيـعمل الـعـامـلون فـاق وراق وشـرب من سـلسـبـيل احلـكـمة كـاسًـا دهـاق 

تنافسون حتريرًا في محروسة مصر القاهرة سنة ١٢٩١هـ. وفي ذلك فليتنافس ا
ـقـيم اآلن (خـتم بــيـضـوي الــشـكل) كـاتــبه: حـسـ عــودة احلـكـيـم الـدمـشــقي ا

صر(٦٧).



١٤٣ غرِبي احلَدِيثِ عبدِالسّالم العَلَمِي إلى مِصْرَ رِِحْلَةُ رَائِدِ الطب ا

عطية إلى شيبان اخلازن: ملحق رقم (٢) صورة الشهادة ا
درسة الطبية ومعلميها في نحن الواضع أسماءنا وأختامنا أدنـاه: من رئيس ا
محـروسةالـقاهرة نُـقر ونـعترف أن شـيبـان أفنـدي ابن نور اخلازن من بـلدة عـجلون من
ـذكورة في ٣ كيهك سنة درسة ا قد دخل في ا جبل لبنان من أعـمال القطر الـشامي
١٥٨٠ (١٣ ديـسمـبـر ١٨٦٣م-٢ رجب ١٢٨٠) وتعـلم فـيهـا الـعلـوم الـطبـيـة إحسـانًا من
راحم اخلديـوية والشمـائل الداورية.ومن وقتـدخوله قُيد في الـرتبة اخلامـسة وهي رتبة ا
ـوجـودات ـبــتـدئـ فــدرس في الـســنـة األولى عــلم الـكـيــمـيـاء والــطـبــيـعـة وعــلم ا ا
ـفـاصل واجلـراحة ـعـادن واحلـيـوانـات والنـبـاتـات وتـشـريح العـظـام وا الطـبـيـعـية أي ا
الـصـغـرى وفن الـتعـصـيب. وفي آخـر الـسنـة األولـيـحـصل امتـحـانه وأجـاب األجـوبة
ـذكـور من الــعـلــوم فـهـو ـذكــورة. وحـيث أن مــا درسه األفـنــدي ا الـكــافـيــة في الـعـلــوم ا
مـوزععـلى الـفرقـة اخلـامسـة والرابـعـة وأنه أحسن األجـوبـة في هذا االمـتـحان في عـلوم
الـفرقتـ حتى تـعجـب احلاضرون;فـاتفـق رأي أرباب االمتـحان عـلى نقـله إلى الـفرقة
الــثـالــثـة مـجــازاةً الجـتــهـاده في حتـصــيل عـلــوم الـفــرقـة الـرابــعـة أثــنـاء مـا كــانـفي الــفـرقـة
اخلـامـسـة. فدرس فـي الـسنـة الـثـانـيـة عـلم الـتـشـريح والـفـيـسـيـولـوجـيـا أي علـم منـافع
األعـضــاء واجلـراحـة الـعــامـة والـبـاتــولـوجـيـاالــعـامـة وفي آخـر الــسـنـة الـثــانـيـة حـصّل
امتحـانه في تلك العـلوم وأجاب األجوبـة الفائـقة وارتقى إلى الـفرقة الثـانية فدرس
فـي السـنـة الثـانـية جـراحـة األنسـجـة والعـمـليـات اجلـراحيـة الـعامـة وقـانون الـصـحة
ادة الـطـبـيـة وفن الـعِـلَـاج وقسـمـمن األمـراض الـبـاطـنـية. وفـي آخر الـسـنـة الـثـالـثة وا
حـصّل امـتحـانه في تـلك الـعلـوم فـأجاب أجـوبـة جيـدة وارتـقى إلى الـفرقـة األولـيفي
الـســنـة الـرابــعـة من الــدراسـة فـدرس فــيـهـا جــراحـة األقـســام والـعـمــلـيـات اجلــراحـيـة
الـكـبـرى وبـقيـت-بقـيـة-األمـراض الـباطـنـيـة وفن الـكـحالـة أي عـلم أمـراض الـع
وعـمـلــيـاتـهــا والـطب الـشــرعي. وفي هـذه الـســنـة األخـيـرة صــار امـتـحــانه يـوم االثـنـ



مجلة مصر احلديثة ١٤٤

ـوافـقسـبـعة كـيـهك سـنة ١٥٨٤ (١٧ ديـسـمبـر ١٨٦٧م-٢٠ شـعبـان ١٢٨٤) فـأجاب ا
األجوبة السـديدة عنما سئل عـنه في العلوم حـتى تعجبوا احلاضـرون من فطانته وذكاء

عارف. وأقروا له بجودة ا عقله
ـومئ إلــيه أتــقن هـذه الــعـلــوم بــالـلــغـة الــعـربــيــة والـفــرنـســاويـة ثم أن األفــنــدي ا
وكـانــقـدوة حـسـنـة بـ مـعـاصـريه من الـتالمـذة في تـهـذب األخالق وحـسن الـسـلـوك
ذكـورة آنـفـا وأنه قـد قَرَنَ الـعـلمَ بـالـعملِ واظـبـة الـفـائقـة عـلى اسـتـحصـال الـعـلـوم ا وا
حـيث كان مـواظبًـا على مـساعـدة معـلمـيه في معـاجلة األمـراض على اخـتالف أنواعـها
في االسـبـتــالـيـة الـعـمـومـيـة مـتــلـقـيًـا بـالـرغـبـة والـنــشـاط فـوائـد الـدروس الـسـريـريـة أي
مـجـربًــا له بـنــفـسه وقــد أجـرى مـرارًا أشــهـر عــمـلـيــات اجلـراحـة تـشــخـيص األمــراض
والـرمـد من بتـر واسـتخـراج حصـيـاة - حصـيـات - واستـئـصال أورام بـاطـنة وظـاهرة
وعمليات قدح وحدقات صنـاعية وغير ذلك من العمليات الـعديدة التي تستدعيها
األمـراض اخملـتـلـفة. فـطـال مـا امـتـاز بـحـسن الـسـيـرة واالسـتـقـامـة والـسـهـر عـلى اقـتـباس
ـرضى الـذيـن كـان يـداويــهم مـدة إقــامـته في ـذكــورة واحلـرص عــلى صـحــة ا الـعــلـوم ا
درسة الطبية. فبعنـاية ولى النعم حتصّل على الطبعِلمًا وعملًا فال شك اإلسبتالية وا
أنه صار طبـيبًا ماهـرًا مجربًا مـتضلـعًا على دقائق وشـواهد هذا الفن يـصح االعتماد
عـلـيه في كل رأي وعـمل يتـعـلـقان بـصـنـاعته جـعـله الـله نافـعًـا لألنـام. ولذا حق اآلن
علـيـنا أن نـشـهد بـفـضله وأن جنـيـزه بالـعـمل والتـعـلـيم بالـعـلوم الـسـابق ذكرهـا حـيث أقام
واسـتقر بـدون معـارضة من أحـد كائـنًا مـا كان.وبـناء عـلى ذلك سلـمنـاه هذه الـشهادة

هورة بختوم مَن ذكر أعاله. لتكون بيده سندًا لدى االقتضاء. وتلك الشهادة 
- معلم اجلراحة العامة: محمد أفندي فوزي صاغ

- معلم التشريح: حسن أفندي عبد الرحمان بكباشي
- معلم الفسيولوجيا: حسن بك هاشم



١٤٥ غرِبي احلَدِيثِ عبدِالسّالم العَلَمِي إلى مِصْرَ رِِحْلَةُ رَائِدِ الطب ا

- معلم فن الرمد واإلكلينيك الرمدي: حسن بك عوف
درسة الـطبية ومـعلم فن اجلراحة واإلكـلينيك اجلـراحي: محمد علي - رئيس ا

بك
- معلم الباتولوجيا العامة: مصطفى أحمدي أبو زيد يوزباشي
- معلم قانون الصحة: عبد الرحمن أفندي الهراوي بكباشي

ادة الطبية: بدوي أفندي سالم صاغ - معلم ا
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لحق رقم (٣) جزء من شهادة يوسف أفندي النجار: ا



١٤٧ غرِبي احلَدِيثِ عبدِالسّالم العَلَمِي إلى مِصْرَ رِِحْلَةُ رَائِدِ الطب ا

- معلم فن العِلَاج: محمد أفندي بدر صاغ



مجلة مصر احلديثة ١٤٨



١٤٩ غرِبي احلَدِيثِ عبدِالسّالم العَلَمِي إلى مِصْرَ رِِحْلَةُ رَائِدِ الطب ا
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١٥١ غرِبي احلَدِيثِ عبدِالسّالم العَلَمِي إلى مِصْرَ رِِحْلَةُ رَائِدِ الطب ا

الهوامش

ـغربـيـة انـظر: عـبـد الـرحيم عـبـد الـرحمن عـبـد الـرحيم: صـريـة ا ـزيد من الـتـفـاصيل حـول الـعالقـات ا  (١)
ـغـربـيـة من خالل ـغـاربـة في مـصـر في الـعـصـر الـعـثـمـاني (٧١٥١-٨٩٧١) دراسـة في تـأثـيـر اجلـالـيـة ا ا
ـطـبـوعات اجلـامـعـية ـغـربـيـة وديوان ا ـصـريـة من منـشـورات اجملـلـة التـاريـخـية ا وثـائق احملـاكم الـشـرعـية ا
غاربة في احلياة الثقافية واالجتماعية في باجلزائر تونس ١٩٨٢م خـصوصًا الباب الثالث عن دور ا
ـغـربـية في مـصـر الـعثـمـانـية ـعطـي: العـائـلـة والثـروة الـبـيوت الـتـجـارية ا مـصـر. حسـام مـحـمد عـبـد ا
ـغـاربـة في مـصـر خالل الـقـرن ـصـريـ (الـعـدد ٢٧٥) الـقــاهـرة ٢٠٠٨م. وله أيـضًـا: ا سـلـسـلـة تـاريخ ا
غاربة في الثامن عشر مـكتبة اإلسـكندرية اإلسـكندرية ٢٠١٥م خصـوصًا الفصل الـسادس عن ا

األزهر.
ـصرية مـنذ مطـلع العصـور احلديثـة حتى عام غربـية ا (٢) يونان لـبيب رزق ومـحمد مـزين: تاريخ العالقـات ا

غربية الدار البيضاء ١٩٨٢م ص١٢٣-١٢٧. ١٩١٢ دار النشر ا
راجع الـتالية: عـبد السَّلَـام بن عبد القـادر بن محمد بن صادر وا (٣) انظـر ترجمة عـبد السَّلَـام العَلَمِـي في ا
عبد القـادر بن الطالب بن مَحْمَد بن سـودة (ت١٤٠٠ه): إتْحَاف الـمُطَالِع بـوفيات أعالم القرن الثالث
عــشــر والــرابـع حتــقــيق مــحـــمــد حَــجي دار الــغـــرب اإلسالمي بــيــروت ط ١ ١٤١٧هـ١٩٩٧/م
مجـلـدان ج١ ص٣٣٠. الـعـباس بن إبـراهـيم الـسـماللي: اإلعالم بِــمَنْ حَـلَّ مَـرَاكِشَ وأغْـمَات من
لـكيـة بالـرباط ط٢ ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م اجلزء طـبعـة ا األعالم مراجـعة عـبد الـوهاب بن مـنصـور ا
الـثـامن ص٤٩٠-٤٩١. خـيـر الـدين الـزركـلي: األعالم قـامـوس تـراجم ألشـهـر الـرجـال والـنسـاء من
سـتشـرق دار الـعلم للـمالي بـيروت ط٧ ١٩٨٦م اجملـلد الرابع ص٨. سـتعـرب وا العـرب وا
هيـكل نعمـة الله وإلـياس ملـيحة: مـوسوعـة علمـاء الطب مع اعتـناء خـاص باألطبـاء العرب ط١ دار
غرب مطبعة الكتب العلمية بيروت ١٩٩١م ص١٨٦. عبد العزيز بنعبد الله: الطب واألطباء با

الرسالة الرباط ١٩٦٠م ص٨٦.
(٤) روى أحـمد بن عبـد السَّلَـام العَـلَمِي عن والده خـبرًا واحدًا يـرقى إلى درجة اخلـرافات مُلَـخَّصُه أنه كان
ـكـان بسـرعـة; ألن صـاعـقةً ـنـزه فقـام فـجـأة واسـتعـجـلـهم في الـقـيام ومـغـادرة ا يجـلس مع أهـل بيـته بـا
كان الـذي كانوا فيه. وهو ستقع فيه بـعد دقائق وما إن انزووا إلى مـكان آمن حتى أصابت الصـاعقةُ ا
https://b.way95.com/ :ـبـالغـة كمـا هو مـلـحوظ. انـظر تـرجـمته عـلى موقع خـبر فـيه قـدر كبـير من ا

detail1017642123.html ومواقع مغربية كثيرة.
(٥)  محـمد بن علـي بن عمرو بن عـلي األغزاوي الفـاسي تتلـمذ على عبـد السَّلَـام العلـمي ونبغ في علم
غرب ومن الفَلَك حتى صـار شيخ علوم الفَلَك والتنجيم بـفاس وآخر من صنع االسطرالب بيده با
ــيـقـات مـصـنــفـاته: اشَـرْحُ نَــظْمِ الـشــيخ عـبـد الــواحـد بن عــاشـر في الـرُّبع اجملــيـبب. وله نَــظْم في عِـلْم ا
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بالـلوغاريـتم جمع فيه ما كـتبه شيـخه عبد السَّـلَام العَـلَمي وله شَرْح على هـذا النظم سـمَّاه ارغبة أولي
ـيقات بـاللـوغاريتم الــمُسْـتَطَـاب« كما صـحَّح كتـاب أستـاذه العَلَـمِي اأبْدَع الـيَوَاقيت ـسائل ا األلـباب 
طبوع في مطبعـة محمد بن قاسم البادسي فاس ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م. عبد على حترير الــمَوَاقِيت« ا
القادر بن سوادة: سَلُّ النـصَال للنضال باألشْيَاخ وأهل الكمـال فهرس الشيوخ (منشور ضمن كتاب:
غـربية جمعها غرب الـذي يضم تسعة نصـوصٍ تراثيةٍ تُترجم ألشهـر الشخصيات ا موسوعة أعالم ا
ونَـــسَّــقَـــهـــا مــحـــمـــد حــجـي دار الــغـــرب اإلسالمـي بــيـــروت ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م اجلـــزء الـــثــامن)
غربية للـتأليف والترجمة ـغرب احلديث اجلمعيـة ا نـوني: مظاهر يقظة ا ص٢٩٢٤-٢٩٢٥. محمد ا
دارس« الـدار البـيضاء ط٢ ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م ج١ ص ٢٢٧- والـنشـر شركـة النشـر والتـوزيع اا

.٢٢٨
(٦) عـبد الـسَّـلَـام بن مـحـمد الـعـلـمي: ضِـيَاء الـنــبْـرَاس في حل مـفردات األنـطـاكي بـلـغـة فاس مـكـتـبة دار
الـتـراث زنقـة طـبـرية الـربـاط ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م ص١٥٣. عـبد الـسَّـلَـام بن عبـد الـقـادر بن سودة:

إتْحَاف الـمُطَالِع ج١ ص٣٣٠.
(٧)خير الدين الزركلي: األعالم ج٤ ص٨.

ديـنة واحلركة الوطنـية ١٩١٣-١٩٣٧م البوكيـلي للطباعة (٨)مصطفى مشيش الـعلمي: القنـيطرة ميالد ا
والنشر والتوزيع القنيطرة ١٩٩٨م.

(٩)عبد السَّلَام العلمي: ضِيَاء النـبْرَاس ص١٥٢.
غرب احلديث ج١ ص٢٣٧. نوني: مظاهر يقظة ا (١٠) محمد ا

ـنوني كـتـبة ا (١١) عـبـد السَّـلَام بـن محـمد بن أحـمـد العـلمي: دُسْـتُـور أبْدَع الـيَـوَاقِيت مـخطـوط مـحفـوظ 
ـغربي األسـتاذ ـكنـاس ص٧٩. وقـد حصـلت على نـسـخة رقـميـة من اخملـطوط من حـساب الـفَلَـكي ا

يا على الرابط التالي: علي بن عبد الرازق في موقع أكاد
https://www.academia.edu/9619202/

%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D8%AF

%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%

D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%

D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8

%AA.

(١٢) محـمد بن مصـطفى بـوجندار الـرباطي: االغتـباط بتـراجم أعالم الربـاط حتقيق أحـمد بن عبـد الكر
جنـيـب مـركــز جنــيـبــويه لــلــمــخـطــوطــات وخــدمـة الــتــراث الــدار الـبــيــضـاء ط٢ ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م

ص٢١٨-٢٣٥. اإلعالم بِـــمَـنْ حَـلَّ مَــرَاكِشَ وأغْـــمَــات من األعالم ج١ ص١٩١ ج٧ ص٢٢٣.
مـجـلـة دعـوة احلق الـعدد األول الـسـنـة ١١ شـعبـان ١٣٨٧هـ/نـوفـمـبر١٩٦٧م ص٩٧-١٠٧.أعالم
عاصـر بالعـدوت الرباط وسال ص٢٤٣-٢٥٩. الـزركلي: األعالم ج١ ص٧١. ابن سودة: الفكـر ا

ج١ ص٣٢٣. إتْحَاف الـمُطَالِع



١٥٣ غرِبي احلَدِيثِ عبدِالسّالم العَلَمِي إلى مِصْرَ رِِحْلَةُ رَائِدِ الطب ا

غرب احلديث ج١ ص.ص١٣٥ ١٣٨. نوني: مظاهر يقظة ا (١٣) محمد ا
(١٤) عبد السَّلَام بن مـحمد العلمي: أبدع اليواقيت على حترير الـمَوَاقِيت نسخة محفوظة بدار اخملطوطات
بـاجلــامـعـة الـقـاسـمـيـة بـإمـارة الـشـارقـة حتت رقم: ٢٠١٩١٤٣٧ ورقم احلـفظ: ٧٨٣/ مـفـرد ٤٨ ورقـة
مقاس ٢١٫٥١٧سم. عبـد السَّلَام بن عبد القادر ابن سـوادة: إتْحَاف الـمُطَالِع ج٨ ص٢٨٠٥. محمد

غرب احلديث ج١ ص١٣٨. نوني: مظاهر يقظة ا ا
غرب احلديث ج١ ص.ص١٣٥ ١٣٨. نوني: مظاهر يقظة ا (١٥) محمد ا

(١٦) انظر صورتها وحكايتها فيما يلي.
(١٧) عـبـد الـسَّـلَـام بن مـحـمـد الـعَـلَـمِي: إرْشَـادُ اخلِل لـتـحـقـيق الـسـاعـة بـربع الـشـعـاع والـظل مـخـطـوط بدار

صرية رقم ٢٠٧ ميقات. الكتب ا
غرب احلديث ص٢٣٩. نوني: مظاهر يقظة ا (١٨) محمد ا

صرية حتت رقم تـيمور ١٣٢ رياضـة في ١٣٨ صفحة. وقد (١٩) توجد منه نـسخة مخطـوطة بدار الكـتب ا
نشر هذا الـشرح بعد وفاته بتصحيح تلميذه محمد بن علي بن عمر األغزاوي (ت١٣٤٠هـ١٩٢١/م)

مطبعة محمد بن قاسم البادسي فاس ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م.
(٢٠) الـعـبـاس بن إبـراهـيـم الـسـماللي: اإلعالم بِــمَنْ حَـلَّ مَــرَاكِشَ وأغْـمَـات من األعالم اجلـزء الـثـامن

ص٤٩٠-٤٩١.
(٢١) عـبـد الـسَّلَـام بن عـبـد الـقـادر بن سـودة: إتْـحَـاف الــمُطَـالِع بـوفـيـات أعالم الـقـرن الـثـالث عـشـر والرابع
حتـقـيق مـحـمـد حـجي دار الـغـرب اإلسـالمي بـيـروت ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م ج١ ص٣٣٠. مـحـمود
عبـد العـزيز الـزعبي: احملكـم في تاريخ الـطب أمواج للـطبـاعة والـنشـر والتـوزيع عمَّان ٢٠٠٩م ج٢

ص٥٨٢-٥٨٣.
(٢٢) عبد السَّلَام بن عبد القادر بن سودة: إتْحَاف الـمُطَالِع ج١ ص٣٣٠.

طبعة االقتصادية بالرباط لوك العلوي بفاس الزاهرة ا آثر ا (٢٣) عبد الرحمن بن زيدان: الدرر الفاخرة 
١٣٥٦هـ/ ١٩٣٧م ص٩٥-٩٦.

غرب احلديث ج١ ص١٥٧. نوني: مظاهر يقظة ا (٢٤) حمد ا
(٢٥) عبد السَّلَام محمد بن أحمد العلمي: دُسْتُور أبْدَع اليَوَاقِيت ص٧٩.

(٢٦) عبد السَّلَـام بن محمد العلمي: ضِيَاء النـبْرَاس في حل مفرادات األنطاكي بلغة فاس وبهامشةالبَدْر
طبعة الفاسية احلجرية ١٣١٨هـ ص٧٢. نير في عِلَاجالبَوَاسِير ا ا

(٢٧) تاريخ توليته نقال عن: عبد الرحمن بن زيدان: الدرر الفاخرة ص٩٧.
غـرب ودينامـية الـتغـيير ضـد االستـمرارية (٢٨) احلبيب اسـتاتي زين الـدين: احلركـات االحتـجاجيـة في ا

ركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بيروت يونيو (حزيران) ٢٠١٩م ص٧٦-٧٧. ا
(٢٩) انظـر نص الرسالـة من السلـطان محمـد الرابع إلى احلاج مـحمد بن سـعيد السالوي والـتي يكلـفه فيها
غـربية بـانتـقاء ثالثـ من األوالد الصـغار الـنجـباء. يـونان لـبيب رزق ومـحمـد مزين: تـاريخ العالقـات ا
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صرية ص١٢٧. ا
(٣٠) عبد السَّلَام بن محمد العَلَمِي: إرْشَادُ اخلِل لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل ص٤.

دارس وثـيـقـة رقم: ٤٠٠١-٠٠٠٣٦٣-٠٥٠١ خـطـاب صادر ـصـريـة ديـوان ا (٣١) دار الـوثـائق الـقـوميـة ا
ـقـدم من سـمعـان بن مـارون اخلازن من ـدرسة الـطـبيـة بـشأن الـعـرضـحاال دارس إلى نـاظـر ا من ديـوان ا

درسة الطب برَّاني سنة ١٢٨٩هـ/ ١٨٧٢. أهالي بر الشام الذي يلتمس إحلاقه 
لحق رقم (٢). (٣٢) انظر صورة شهاد شيبان اخلازن في ا

لحق رقم (٣) وانـظر نصـها الكامل (٣٣) انـظر كذلك جـزءًا من شهادة احلـكيم يوسف أفنـدي النجـار في ا
ـكاتـبة رقم ٣١ في: دار الـوثائق الـقومـيـة محـافظـة مـصر صـادر رئاسـة االسـبتـاليـات دفتـر ٤٥٧ ا

ص٧٠-٧٥ بتاريخ ٧ ذي القعدة سنة ١٢٨١هـ/ ٣ إبريل ١٨٦٥م.
(٣٤) عبد السَّلَام العلمي: دُسْتُور أبْدَع اليَوَاقِيت ص٧٨-٧٩.

(٣٥) عـبد الـسَّـلَام بن مـحـمد الـعلـمي: ضِـيَاء الـنــبْرَاس في حل مـفـردات األنطـاكي بـلغـة فاس ص١٥١-
.١٥٢

غرب احلديث ج١ ص١٥٩-١٦٠. نوني: مظاهر يقظة ا (٣٦) محمد ا
غرب احلديث ج١ ص١٦٠. نوني: مظاهر يقظة ا (٣٧)  محمد ا

غرب احلديث نوني: مظاهر يقظة ا (٣٨) عبد السَّلَـام العلمي: ضِيَاء النـبْرَاس ص١٥١-١٥٢. محمد ا
ص١٦٤-١٦٥.

(٣٩) انـــظــر تــرجـــمــة حــســـ عــودة في: خـــيــر الـــدين الــزركـــلي: األعالم ج٢ ص٢٨٤. يــوسـف إلــيــان
صـر القـاهرة ١٣٤٦هـ/ ١٩٢٨م ـعربـة مـطبـعة سـركيـس  ـطـبوعـات العـربـية وا سـركيس: مـعجم ا
ـصر ١٣١٣هـ ـا هـو مطـبـوع مطـبـعة الـهالل  ص١٣٩١.إدوارد كرنـيـليـوس فـنديـك: اكتـفـاء القـنوع 

ص٤٥٢.
لحق رقم (١). (٤٠) انظر صورة الشهادة ونصها في ا

غرب احلديث ج١ ص١٦٠-١٦٣. نوني: مظاهر يقظة ا (٤١) محمد ا
لحق رقم (٢ ٣). (٤٢) انظر ا

(٤٣) الـعـبـاس بن إبـراهـيـم الـسـماللي: اإلعْالم بِــمَنْ حَـلَّ مَــرَاكِشَ وأغْـمَـات من األعالم اجلـزء الـثـامن
ص٤٩٠-٤٩١.

(٤٤) عبد السَّلَام العلمي: ضِيَاء النـبْرَاس ص٩٢.
صدر السابق ص٩٠ مادة (ط احلكمة). (٤٥) ا
صدر السابق ص٩٠ مادة (ط احلكمة). (٤٦) ا

صدر السابق ص١٠١ مادة (فضة). (٤٧) ا
صدر السابق ص٦٤ مادة (ذهب). (٤٨) ا

) ص٤١ مـادة (جشـمة) ص٦٤ مـادة (راسن) ص٦٦ مادة ـصدر الـسابق ص٣٠ مـادة (بشـن (٤٩) ا
اني)... وغيرها كثير. (رقع 



١٥٥ غرِبي احلَدِيثِ عبدِالسّالم العَلَمِي إلى مِصْرَ رِِحْلَةُ رَائِدِ الطب ا

(٥٠) عبد السَّلَام العلمي: ضِيَاء النـبْرَاس ص٧٢ مادة (سبستان).
صدر السابق ص٦٨ مادة (زرنباد). (٥١) ا

صدر السابق ص٧٥ مادة (سليخة). (٥٢) ا
صدر السابق ص١٠٢ مادة (فو). (٥٣) ا

.( صدر السابق ص١٢٨ مادة (مَنْ (٥٤) ا
(٥٥) أحـمد أفـندي الـرشيـدي: عمـدة احملتـاج في عـلمي األدويـة والعِـلَاج دار الـطبـاعة اخلـديويـة القـاهرة
١٢٨٢هـ أربعة أجزاء في خمـسة مجلدات. هـيكل نعمـة الله وإلياس ملـيحة: موسوعـة علماء الطب
مع اعـتــنـاء خــاص بـعــلـمــاء الـعــرب دار الـكــتب الـعــلـمــيـة بــيـروت د.ت ص١٣٧. عــبـد الــسَّـلَـام
ــيـة) ص٨٨ مـادة ـر ـعــروفـة في مــصـر بــاسم (ا الـعـلــمي: ضِــيَـاء الـنـــبْـرَاس ص٤٨ مــادة (جـعــدة) ا

عروف في مصر باسم (البقدونس). (طرخون) الذي قيل أنه ا
(٥٦) عبد السَّلَام العلمي: دُسْتُور أبْدَع اليَوَاقِيت ص١١٣.

صدر السابق ص١١٤. (٥٧) ا

صدر السابق ص١١٤. (٥٧) ا
(٥٩) عبد السَّلَام العلمي: ضِيَاء النـبْرَاس ص٦٩.

ـصري من الـصحـابي عقـبة بن (٦٠) انـظر تـرجمـة الشـيخ مـحمـد علـيش في: عمـاد أحمـد هالل: اإلفـتاء ا
صرية القاهرة ١٤٣٦ه/ ٢٠١٥م صرية ودار الكـتب ا عامر إلى الدكـتور علي جمعة دار اإلفـتاء ا

اجمللد الثالث ص١٤٧٠-١٥٠٤.
(٦١) عبد السَّلَام العلمي: دُسْتُور أبْدَع اليَوَاقِيت ص٧٨-٧٩.

صدر السابق ص٧٩. (٦٢) ا
دارس سنة ١٥٩١ قبطية دارس سجل جزء رابع صادر ديوان ا صرية ديوان ا (٦٣) دار الوثائق القومية ا
وثــيـــقـــة حتــمـل الــكـــود األرشـــيـــفي رقم: ٤٠٠١-٠٠٠٣٧٩-٠٣٣٤ (الـــرقم األصـــلي بـــالـــســجل ٩٣٠
دارس إلى نـاظر الكتبـخانة بخصوص اسـتالم الكتبخانـة من عبد السَّلَام ص٨٦) خطاب من ديوان ا
غربي آلـة ربع الشعاع والظل ونسخة من الكتاب الـذي معها حلفظهما بالـكتبخانة وإضافتهما العَلَمِي ا

في حسابات الكتبخانة بتاريخ ١٠ جمادى اآلخرة سنة ١٢٩٢هـ/ ١٤ يوليو سنة ١٨٧٥م.
(٦٤) أحمد عبد الباسط: إرشاد اخلل لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل لعبد السَّلَام بن محمد بن أحمد
احلسني العَـلَمِي ١٢٤٦-١٣٢٣هـ/ ١٨٣٠-١٩٠٥م بحث منـشور في (مجلـة تراثيات يـصدرها مركز

حتقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية العدد الرابع يوليو ٢٠٠٤م ص١١٩-١٣١).
لحق رقم (٤). (٦٥) انظر ا
لحق رقم (٥). (٦٦) انظر ا

نونـي عن كتاب غـرب ج١ ص١٦٠-١٦٣.وصورة اإلجـازة نقـلهـا ا ـنوني: مـظاهـر يقظـة ا (٦٧) محـمد ا
ؤلفـيه- بالفرنسـية-مارتي مع ادمـاندجوفيون طـبع باريس سنة ١٣٩٣ ص غـرب األقصى»  «أعيان ا

.٥٧٤



مجلة مصر احلديثة ١٥٦

(٦٨) دار الوثـائق القـومية مـحافـظة مصـر صادر رئاسـة االسبـتاليـات سجل رقم: ٤٦٤ وثـيقة رقم ١٠
عطية إلى شيبان اخلازن. ص١٩ ٦٩-٧١ صورة الشهادة ا


