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ر
���ش ��لصف�ا ���ك��ل�م�هت  ا

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة على أشراف خلقه وأنوار عرشه 
حممد وآله، زينة اخللق وحتفة الدهر، ال ســـيّما ســـيد األوصياء 
وأبـــو األئمة األصفيـــاء، أمري املؤمنني علي بن أبي طالب، وســـّلم 

تسليمًا كثريًا. 
وبعد...

شـــخصية مثل شخصية أمري املؤمنني � تظّل حمّط أنظار 
األجيـــال وتأمـــالت املؤرخني واحملللني عرب العصور، فهي ليســـت 
شخصية عادية ظهرت يف حقبة من الزمن ثم غابت دون أن ترتك 

أثرًا أو يكون هلا ثقل أو وقع يف مسرية الدهر. 
تظّل شـــخصية مثل شـــخصيته � تعيش الكتـــب واملؤلفات 
عـــرب العصور، بكل تفاصيل احلياة، وخمتلـــف املواقف واحلاالت، 
حتيط بها التحليالت من مناظري خمتلفة، سياسية واجتماعية 
واقتصادية ونفســـية، ولك أن تضيف إليها ما شـــئت، مبا يف ذلك 
جرمية اغتياله، صلوات اهلل عليه، يف حمرابه. فقد أسهبت األقالم 
يف عـــرض ما حصـــل يف تلك الفاجعة ســـردًا وحتلياًل ومقارنة يف 
املواقـــف واآلراء على مـــّر التاريخ، كّل من منطلق ختصصه.  لكن 
أن تعرض اجلرمية على طاولة التشريح يف دوائر الطب العدلي، 

فهذا مما مل تتطرق إليه األقالم وال جال يف خواطر الباحثني.
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بـــني أيدينا اليوم حبـــث نفيس، أخذ اجلانـــب الطيب العدلي 
يف جرميـــة االغتيال، وأغرق يف تفاصيل حالة االغتيال وكيفيتها 
وأدواتهـــا ومـــدى تأثـــري تلـــك األدوات يف إمتام اجلرمية وتســـببها 
يف استشـــهاد اإلمـــام �. وكاتـــب البحـــث، الدكتـــور عبـــد اهلادي 
اخلليلي، طبيب جراح اســـتثمر ختصصـــه ووظفه يف تتبع دقائق 
األمور، مســـتفيدًا مـــن الروايات التارخيية والشـــهادات اليت أدىل 
بهـــا مـــن شـــهد الواقعة مـــن أصحاب اإلمـــام � وغريهـــم، ورأى 
اإلمـــام واألعـــراض الـــيت ظهرت عليه بعـــد أن ضربـــه اللعني ابن 
ملجـــم. فخـــرج الكتاب ببحث غري مســـبوق أســـهم يف ســـّد جانب 
غري مطروق من البحث يف تلك احلادثة األليمة لشـــخصية سيد 

األوصياء �.
وعندمـــا اطلعـــت األمانة العامـــة للعتبة الكاظمية املقدســـة 
علـــى اجلهـــد املبذول يف هـــذا البحث، رأتـــه جديرًا بالنشـــر، كونه 
فريـــدًا يف مضمونه، جديدًا يف منظوره، تنـــاول الواقعة من زاوية 
مل تبحث من قبل، فاحتضنته أماًل يف أن يرفد املكتبة اإلسالمية 

بشيء جديد غري مسبوق. 
نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل من الباحث الدكتور هذا العمل وأن 

جيعله متقّباًل منه ومنا، إنه مسيع الدعاء.
وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين. 

شعبة الشؤون الفكرية - وحدة  البحوث والدراسات
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اآلراء الواردة يف البحث تعرّب عن رأي الباحث
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السرية الذاتية املختصرة للباحث

األستاذ الدكتور عبد اهلادي اخلليلي

ُولد عام 1943 يف مدينة الكوفة.	 

ختـــّرج من كلية طب جامعة بغداد عام 1966 )اخلريج األول(، 	 
وحصـــل علـــى زمالة كليـــة اجلراحني امللكيـــة الربيطانية عام 
1973، وماجســـتري فلســـفة علـــوم 1984 )اململكـــة املتحـــدة(، 

وزمالة كلية اجلراحني األمريكية عام 1984.
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بـــدأ حياتـــه العمليـــة يف اختصـــاص العيـــون حيـــث عمل فيه 	 
داخل العراق واململكة املتحدة. وانتقل إىل اجلراحة العصبية 
وتـــدرب عليهـــا يف اململكـــة املتحدة، وعمل كذلك يف سويســـرا، 

وأملانيا، وبلجيكا، وكندا.

تعنّي بعد عودته بعد االختصاص عام 1976 يف جامعة بغداد 	 
وحصل على درجة األستاذية عام 1988. وشغل منصب رئيس 
شـــعبة اجلراحـــة العصبيـــة يف اجلامعـــة ويف مدينـــة الطـــب 

)املستشفى التعليمي للجامعة(.

أســـس اختصاص جراحة حمجر العـــني يف العراق من خالل 	 
استحداث مركز جراحة حمجر العني يف مدينة الطب والذي 
قّيمته منظمة الصحة العاملية بأنه: �مركز متميز يف منطقة 

شرق البحر املتوسط�.

قال عنه املرحوم األستاذ الدكتور خالد القصاب بأنه: �أفضل 	 
طالـــب ختـــرج علـــى يديـــه�، وقـــال عنـــه أســـتاذه يف اجلراحة 
العصبيـــة مايلز كيبســـون بأنه: �أفضل طبيب مقيم اشـــتغل 
يف املستشـــفى اجلامعـــي يف ليدز خالل اخلمســـة عشـــر ســـنة 
املاضيـــة�، وقـــال عنـــه املرحوم شـــيخ بغـــداد األســـتاذ الدكتور 
حســـني علي حمفـــوظ: �التقت يف اخلليلي صفـــات وحاالت، 
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قـــّل أن ُتمع يف واحد: بيت عريـــق، ومثبت معرق، وعلم جم، 
وتواضـــع رفيـــع، وأدب فائـــق، وخلـــق عظيـــم، إىل ذكاء متوقد، 

وفطنة براقة�.

خالل وجوده يف العراق كان له من البحوث املنشورة 64 حبثًا، 	 
وقّدم 105 حبثـــًا يف مؤمترات حملية وعربية وعاملية، ونّظم 9 

مؤمترات حملية وعاملية. 

يف خـــارج جمـــال التخصـــص انضـــم إىل مجعيـــة مكافحـــة 	 
الســـرطان العراقية وأصبح ســـكرتريًا هلا لعدة ســـنوات. وكان 
نائب رئيس جملس أمراض السرطان يف العراق، وعضو هيئة 
البحـــث العلمي يف وزارة التعليم العالي، وعضو جلنة اختيار 
العلماء، كما شغل عضوية العديد من اللجان املهنية األخرى 
ورئاساتها. وانتخب عضوًا مؤازرًا يف اجملمع العلمي العراقي، 
وكان عضوًا مؤسسًا يف اجملمع العلمي الوطين للعلوم. وترجم 
كتـــاب املوجز املصور لفحـــص اجلهاز العصـــيب واعتمد كتابًا 
مســـاعدًا لطلبة كلية الطب، وترجم كتاب التعامل الطيب مع 
الكوارث )منظمة الصحة العاملية(، وأّلف معجم املصطلحات 
الطبيـــة العصبيـــة، وأّلف كتابًا حـــول التمريض العصيب )مل 

ينشر(، وكتابًا يف اجلراحة العصبية )مل ينشر(. 
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أشـــرف علـــى 30 أطروحـــة دكتوراه ورســـالة ماجســـتري. وعمل 	 
على التواصل العلمي بني التخصصات فأشرف على أطاريح 
دكتوراه ورسائل ماجستري مرتبطة باجملال الطيب يف اهلندسة 
الكهربائيـــة، واحلاســـبات، واإلحصـــاء، واحملاســـبة، واملكتبات، 
والطـــب البيطـــري. واســـتحدث جمموعة البحـــوث الطوعية 
لطلبـــة كلية الطـــب، انضم إليها الطلبـــة املتميزون يف الكلية  
مـــن املرحلة الثانية إىل السادســـة وكانت نـــواة لتوجيههم إىل 

الطريق األمثل.

ُمنـــح لقب األســـتاذ املتميـــز يف كلية الطب جامعـــة بغداد عام 	 
1994، ولقـــب أفضـــل طبيـــب مـــن احتـــاد األطباء العـــرب عام 

.1997

حصـــل علـــى جوائـــز  تقديريـــة متعـــددة، منهـــا وســـام العلـــم 	 
)درجـــة أ(، وشـــارة العلـــم  -وهمـــا متنحـــان للمتميزيـــن مـــن 
العلمـــاء يف العـــراق- وذلك يف العـــام 1999، ودروع وجوائز من 
جامعة بغداد/ كلية الطـــب، واهليئة العراقية لالختصاصات 
الطبيـــة، ووزارة الصحة، ونقابـــة األطباء وغريها. وقد أقامت 
مجعيـــة املكتبـــات العراقيـــة حفـــاًل تكرمييـــًا لـــه خلدماتـــه يف 
املكتبـــات، فضاًل عن مجعية احلاســـبات العراقية خلدماته يف 

جمال احلاسبات.  
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عمل يف العراق يف شعبة اجلراحة العصبية وحمجر العني  يف 	 
كلية الطب ومدينة الطب يف بغداد حتى شـــهر آب عام 2004. 
وبعد أن اختطفه جمرمون يف ذلك العام ترك العراق. ســـكن 
كندا بعض الوقت، وعمل يف جامعة ماكماسرت. ُعرضت عليه 
مناصـــب رفيعـــة يف الدولة، لكنه آثـــر أن يقبل مبنصب ملحق 

ثقايف يف الواليات املتحدة. 

خـــالل وجوده يف واشـــنطن من عام 2006 وحتـــى بعد تقاعده 	 
عـــام 2013، قّدم خدمـــات للتعليم العالي مما يفخر به. فعلى 
الرغم مـــن أن عمله بصفة )ملحق ثقايف( يتطلب منه رعاية 
الطلبـــة املبتعثـــني باحتياجاتهـــم كافـــة إال إنـــه انفتـــح علـــى 
اجملتمـــع العلمي واألكادميـــي والثقايف يف الواليـــات املتحدة. 
كان هدفـــه مّل مشـــل اجلاليـــة العلميـــة واملهنية، بـــل اجلالية 
العراقيـــة كلها على حب وطنهم والعمل على خدمته. كســـب 
ثقـــة األكادمييـــني العراقيـــني واألمريـــكان، وأقـــام مؤمتـــرات 
علمية ونشـــاطات ثقافية على مســـتوًى عال يضاهي ما يقام 

يف الواليات املتحدة. ومن أهم ما قام به:

• مؤمتـــر يف مكتبة الكونغرس األمريكي، حيث عقد مؤمترًا 	
ليوم واحد، عنوانه �معًا من أجل العراق� عام 2008، وهي 

سابقة مل يقدمها أحد. 
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• السابقة األخرى كانت عقد مؤمتر األكادمييني العراقيني 	
يف الواليات املتحدة  عام 2009، وكان عرســـاً عراقيًا علميًا 
ووطنيـــًا حضـــره ما يزيـــد على الثالمثائة مـــن العراقيني 
املتميزيـــن. وعقـــد املؤمتـــر يف أرقـــى مؤسســـة علميـــة يف 

العامل: األكادمييات العلمية الوطنية األمريكية.  
• أســـهم يف إقامة مؤمترات عديدة أخرى، منها مؤمتر قمة 	

الصحـــة للعـــراق، ومؤمتـــر احتـــاد اجلمعيـــات اهلندســـية 
األمريكية، ومؤمتر التعليم العالي العاملي، وغريها. 

• ألقـــى حماضـــرات بصفـــة حماضـــر ضيـــف أو حماضـــر 	
مشـــارك يف العديد من احملافـــل واجلامعات، مثل جامعة 
هارفرد، وجونز هوبكنز، وسان دياغو، واألكادميية الوطنية 

للعلوم، وغريها مبا يقارب العشرين مشاركة فعالة. 
• قـــام بزيـــارات إىل 15 مدينـــة أمريكيـــة، أقـــام يف غالبيتهـــا 	

مهرجانـــًا ثقافيـــًا حمليـــًا، مجع فيهـــا اجلاليـــة العلمية 
والعامة، وختللها نشاط ثقايف علمي. 

• أقـــام حفـــاًل تكرمييـــًا لذكـــرى لـــكلٍّ مـــن: نـــازك املالئكـــة، 	
وفخري البزاز، وبياتريس أوهانيســـيان بالتعاون مع أرقى 
اجلامعـــات يف واشـــنطن، وكذلك تكرميًا خاصًا للشـــاعرة 

مليعة عباس عمارة. 
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• قام -بالتعاون مع مؤسسات عديدة- بإيصال ما يزيد على 	
األربعمائـــة ألـــف كتـــاب إىل جامعات العـــراق، وجمموعة 
جمالت طبية تبلغ قيمتها ســـبعًا وعشـــرين مليون دوالر، 
أمـــاًل يف افتتـــاح مكتبـــة طبيـــة وطنيـــة، وقاعـــة عمليـــات 
جراحيـــة متنقلـــة بقيمـــة مليونني ونصف املليـــون دوالر، 
ومشـــروع تدريب األطباء العراقيـــني يف الواليات املتحدة، 
وحاســـبات ألطفال العـــراق من النـــوع احلديث مع فرص 

تدريب، ونشاطات أخرى عديدة ومهمة. 

• املشـــروع األهم يف عمله يف واشـــنطن هو استحداث جلان 	
ختصصيـــة يف خمتلـــف اجملـــاالت العلميـــة واإلنســـانية 
والثقافيـــة مـــن العراقيـــني األمريكان، واســـتحداث جلان 
مناظـــرة يف العـــراق للتواصـــل فيما بينهم لرفع مســـتوى 
التخصصـــات يف العـــراق على مســـتوى األفراد واألقســـام 
والكليات، داخل مؤسسات التعليم العالي واجملتمع ككل. 
وكان األمـــل يف أن يســـهم هذا املشـــروع -عند حتققه على 
مســـتوى الطموح- يف رفع شـــأن العراق يف اجملاالت كّلها. 
وقـــد بلـــغ عدد اللجـــان ثـــالث وأربعني جلنـــة يف جماالت 

الطب واهلندسة واإلنسانيات والرتاث والثقافة وغريها.
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استحق شكر دولة رئيس الوزراء والعديد من أصحاب املعالي 	 
الوزراء ملا قدمه من خدمات، وهو يف الواليات املتحدة.

شعاره ما قاله به جربان خليل جربان: �ال تسأل وطنك ماذا 	 
قّدم لك؟ اسأل دائما ماذا قّدمت هلذا الوطن؟�.
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تقديم

دراسة تشريحية تاريخية فريدة
إلصابة اإلمام علي بن أبي طالب � ووفاته

 هـــذه دراســـة نـــادرة يقّدمهـــا شـــيخ األطبـــاء املتخصصني يف 
جراحـــة الِدمـــاغ واجلملـــة العصبيـــة، الربوفيســـور عبـــد اهلادي 
اخلليلـــي الـــذي تلّقـــى علومه يف أهـــم املعاهد العلميـــة، الوطنية 
والدولية، يضاف إليها خربة ســـنوات طويلة يف ممارســـة جراحة 

اجلملة العصبية.

لقـــد رِكـــَب املؤلـــف مركبـــًا صعبـــًا فأقدم علـــى دراســـة الواقعة 
التارخييـــة املهمـــة اليت غرّيت جمرى التاريخ العربّي اإلســـالمّي، 
أال وهـــي إصابـــة اإلمام عليٍّ � ثم وفاته، الـــيت أقدم عليها عبد 

الرمحن بن ملجم.

ومـــن خالل خربته الطبية الواســـعة، مضافـــًا إليها تبّحُره يف 
املصادر التارخيية املوثَّقة، والتمعُّن يف أدّق تفصيالِتها وشواِردها، 
حـــاول الكاتب أن حيّلَل هذا احلدث ويفّســـَره، بـــل يفّككه، جبدارة 

وِدقَّة.
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 رمبـــا للمرة األوىل يف تاريخ الطبِّ العدلّي يف العامل العربي، 
اســـتطاع هذا الطبيب األديـــب األريب أن َيْعِرَف هـــو أواًل، وُيَعرَِّف 
القّراء ثانيًا، كيف اسُتشهد اإلمام؟ وملاذا؟ وماذا قال قبل وفاته؟ 

رصـــد املؤلف الواقعة وما بعدها، حيث ظّل اإلمام على فراش 
املـــوت ُقرابـــة 48 ســـاعة قبل أن ُيســـِلم الـــروح. وهذه الفـــرتة كانت 
موضع دراســـة ُمعّمقة من جانبه إْذ يستنبط منها أسباب الوفاة، 

بنظرة العامِل احلصيف املتمّكن. 

 ال شـــّك أن الدكتـــور اخلليلـــّي قـــّدم أطروحة علميَّـــة وعمليَّة 
بارعـــة ال تتعّلـــق فقط حبالة املريض املقصود، بل هي درٌس ثرٌّ يف 

الطبِّ العدلّي.

فاملؤلف يضع أسئلة صعبة وجييب عنها بكفاءة عالية: 

أيـــن كان موضـــع اإلصابة عند اإلمام؟ أين مـــكان اإلصابة يف 
الرأس؟ هل سّببْت إصابة الرأس الوفاة؟ هل تسّبب الُسّم بالوفاة؟ 

هل هناك احتمال آخر سّبب الوفاة؟ 

وهـــذه أســـئلة عســـرية أجـــاب عنها الكاتـــب احلصيـــف بكفاءة 
عالية مستندًا إىل مراجع تارخييٍة عديدٍة، باإلضافة إىل آخر ما 

توصلت إليه العلوم التشرحيية احلديثة.
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ـــم املؤلُف الدراســـة إىل  ولإلجابـــة عن هذه األســـئلة بدّقة، قسَّ
ثالثة أقســـام: األوىل إصابة الرأس، الثانية الُســـّم، الثالثة أسباب 
أخرى أّدت إىل الوفاة. ويف كّل فصل من هذه الفصول يثري املؤلُف 
ُر يف اختصاصه باإلضافة إىل  أسئلة دقيقة، ال يطرحها إال املتبحِّ
اختصاصـــات أخرى تتعّلـــق بعلم التاريخ ووقائعـــه وطريقة نقله 

للواقعة. 

ويف جمال إجاباته عن تلك األسئلة يعرض خمتلف الروايات 
ويذكر املراجع بدّقة األكادميّي البليغ واحلريص. 

واألمـــر املهـــم اآلخـــر اجلديـــر باالعتبـــار هـــو وصيـــة اإلمـــام 
 � بطريقـــة معاملـــة اجلانـــي، إذ يقـــول: أطيبـــوا طعامه  علـــيٍّ
وألينوا فراشه، فإْن أعْش فأنا وليُّ دمْي؛ إّما عفوُت وإّما قصصُت، 

وأن ُمتُّ فَأحلقوه بي، وال تعتدوا إنَّ اهلل ال حيّب املعتدين.

واملؤلف ال يكتفي بالشـــرح التشرحيّي املفّصل والبارع جلميع 
ْت اجلمجمَة  االحتماالت املمكنة لنتائج ضربة الســـيف اليت شجَّ
ح  ووصلـــْت إىل خناع الدماغ، بل ُيعّزز شـــرَحه برســـوٍم ملّونٍة توضِّ
ل إليه من استنتاجاٍت  الشرح وتثريه، ما يدّل على ِثقته مبا توصَّ

ناضجة. 
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َح يف اخلامتة مثاًل األسباب السريرية، املباشرة وغري   وقد َوضَّ
املباشرة للوفاة بوجه عام.

ق هـــذا 50 مرجعًا عربيًا        علمـــًا بأّنه اســـتخدم يف حبثه املتعمِّ
و 23 مرجعًا إنكليزيًا.

وهكـــذا فنحـــُن نعـــد هـــذه الدراســـة ِقطعـــة فريـــدة جديـــرة 
باالهتمـــام والتقديـــر، ليـــس فقـــط من جهـــة كْونها متثـــل جهدًا 
علمّيًا وتشـــرحّييًا ســـامقًا، وال ألنها تعتمُد على مراجع تارخيية 
أصلّية موثوقة، وحســـُب، بل ألنها تتجلى وتســـمو يف ذات الوقت، 

بتحليالت الباحث نفسه واستنتاجاته الباِرعة واملقِنعة. 

الدكتور عالء الدين األعرجي

باحث ومفكر عراقي / نيويورك
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إصابة اإلمام علي � ووفاته

دراسة في مجالَيْ 

الجراحة العصبية والطبّ العدلي
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ملخص الدراسة:
وا جمـــرى التاريخ تقتصر  إن دراســـة حيـــاة أولئـــك الذين غريَّ
موه. ولكن من املفيد إمتام تاريخ  يف الغالب على ســـريتهم وما قدَّ
سريتهم بدراسة أيامهم األخرية وكيف انتقلوا إىل العامل اآلخر. 
ويف هذا ُقّدمت العديد من الدراســـات حـــول تفاصيل وفاة أنبياء 
ومصلحني وسياســـيني وعلماء وموســـيقيني وغريهـــم بتفاصيل 
تبـــنّي كيفية وفاتهم وأســـبابها. يف هذه الدراســـة حيـــاول الباحث 
الوصـــول إىل أســـباب وفـــاة اإلمام علّي بن أبـــي طالب � بعد أن 
ضربه عبد الرمحن بن ملجم بسيفه املسموم وأصاب رأسه جبرح 
نافـــذ إىل عمـــق اجلمجمة وحّتى الدماغ. وبعـــد اإلصابة بيومني 
انتقـــل اإلمـــام � إىل بارئـــه. كانـــت هنـــاك عدة أســـئلة: أين كان 
موضع اإلمام � عند اإلصابة؟ أين مكان اإلصابة يف الرأس؟ هل 
ســـّببت إصابة الرأس الوفاة؟ هل تسّبب السم بالوفاة؟ هل هناك 
احتمـــال آخـــر ســـّبب الوفاة؟ متـــت اإلجابة على هذه التســـاؤالت 
من خالل الدراســـة والتوصل إىل أن: اإلمام � أصيب مبواجهة 
وهـــو منتصـــب القامـــة، وكان موضع اإلصابـــة يف مقدمة اجلانب 
األيســـر من الرأس واجلرح النافـــذ بطول حوالي اإلجنني وبعمق 
حوالي اإلنج. مل تكن إصابة الرأس الســـبب املباشـــر للوفاة حيث 
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مل تظهر عالمات التهاب الســـحايا وال التهاب الدماغ وبقي وعي 
اإلمام � كامال حّتى حلظة وفاته. ومل يتبني أّن السّم كان سببًا 
للوفـــاة لعدم تطابـــق احلالة الســـريرية بعد اإلصابـــة مبا حيدث 
للمصاب بالســـموم املعروفة. ومل تكن األسباب األخرى احملتملة 
قريبـــة إىل مســـتوى القبـــول النهائـــي كي ُتعـــّد ســـببًا للوفاة مثل 
التســـمم الدموي اجلرثومي أو خذالن جهـــاز الدوران الناتج عن 
فقدان السوائل. ومن احملتمل أّن الوفاة حدثت بتداخل األسباب 

املذكورة آنفا أو بنوع من السّم مل تشمله الدراسة.

الكلمات المفتاحية:
علـــّي بـــن أبي طالـــب �، عبد الرمحن بن ملجـــم، اجلراحة 
العصبية، الطب العدلي، إصابات الرأس، السموم، تاريخ املشاهري، 

حوادث مهمة يف التاريخ. 
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المقدمة
بدعـــوة كرميـــة من منتـــدى الـــُرواد، حتدثُت يف قاعـــة القصر 
األبيـــض ببغـــداد عام 1996 حبديـــث عنوانـــه: �اجملتمع وجراحة 
الدمـــاغ�، وتعرضت يف حديثي إىل العالقة الوثيقة بينهما. ومن 
الشـــواهد الـــيت ذكرتها الصـــداع والصرع وحوادث املـــرور وغريها، 
وتأثريهـــا على اجملتمع. واملوضوع املهم اآلخر الذي تطرقت إليه 
كان إصابات الشّدة على الرأس، مستذكرًا عددًا من األمثلة لرموز 
تارخييـــة مـــن الذين توفوا بســـبب إصابة يف الـــرأس. وكان ميكن، 
ق بعالجهم وحماولة  لـــو توافـــر جّراح الدماغ يف زمانهـــم، أن حيقِّ
إنقاذهم أن يغـــري بفعله جمرى التاريخ. وذكرُت أمثلًة كان أهمها 

إصابة أمري املؤمنني اإلمام علّي بن أبي طالب �.

وعنـــد وقـــويف عنـــد إصابـــة الـــرأس الـــيت تعـــرض هلـــا أمـــري 
املؤمنـــني � بعـــد أْن ضربـــه عبـــد الرمحـــن بن ملجم بالســـيف 
املســـموم وتفاصيـــل األحـــداث بعـــد ذلـــك حّتـــى حلظـــة الوفـــاة 
)استشـــهاده(، وجـــدت أن هنـــاك مـــا يســـتحق التأمـــل والتحقيق 
يف ســـبب الوفـــاة احلقيقـــي مـــن ناحيـــة جراحـــة الدمـــاغ وكذلك 
من الناحيـــة الطّبية العدلية، مســـتفيدًا من ختصصي وخربتي 
املتواضعة. وما ميكن أن تســـري عليـــه األحداث الصحية يف مثل 
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هكـــذا إصابـــة وما يؤول إليه حال املصاب. ومبـــا أنَّ اإلصابة كانت 
مصحوبـــة بالتعـــرض للُســـّم فقد احتمـــل ذلك تشـــابكًا وتفاقمًا 

لتأثريات مزدوجة على اجلسم.

ويف جمال دراســـة كيفية وأسباب وفاة بعض من غرّيوا جمرى 
التاريخ البشـــري واملشـــاهري، نشـــر العديد من الباحثني دراســـات 
طّبية تارخيية مفصلة، ومن هذه البحوث ما مشل النيب موســـى 
والنيب عيســـى � ومصلحني مثل كونفوشـــيوس وبـــوذا وعلماء 
مـــن أمثـــال: نيوتـــن وآينشـــتاين وسياســـيني مثـــل لينـــني وكندي 
وموســـيقيني مثـــل بيتهوفـــن ومـــوزارت وغريهـــم. )ُينظـــر قائمـــة 

املصادر األجنبية: 1 - 10(.

إن دراســـة وفاة اإلمام علي � هذه مبنية على ما استنبطته 
طبيًا من األخبار اليت ســـّطرها املؤرخون نقاًل عن شـــهود العيان 
ممـــن كانوا مع اإلمـــام � منذ حلظة إصابته وحّتى وفاته واليت 

جاوزت الـ: 48 ساعة. )6، 8، 22، 27، 31، 36، 39()1(.

وإنَّ واقع احلال يقضي بأْن أشري إىل أنَّ هذا البحث ما هو إال 
جمـــرد حماولة على طريق معرفـــة احلقيقة الطّبية هلذا احلدث 

اهلائل، والدراسة حتتاج إىل تواصل من قبل باحثني آخرين.

))) يشري الباحث إىل رقم املصادر كما وردت يف قائمة املصادر. 
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ملخص تاريخ اإلصابة:
يف صبيحـــة اليوم التاســـع عشـــر من رمضان عـــام 40 للهجرة 
املصادف للعام 661 ميالدي أصيب اإلمام علّي بن أبي طالب � 
بضربة نافذة على رأسه بسيف مسموم من قبل عبد الرمحن بن 
ملجـــم املرادي. وبعد يومني مـــن اإلصابة تويف اإلمام � )ُينظر 
قائمة املصادر العربية 1-50(. وعند الدراسة األولية لإلصابة من 
الناحيتـــني اجلراحية الدماغيـــة والطبية العدلية تبنّي أن هناك 
ق يف هذين اجملالني لكشـــف بعض التفاصيل  ما يدعو إىل التعمُّ

الطبية وحماولة معرفة سبب الوفاة املباشر.

مناقشة الحالة:
قّســـمْت مناقشـــة اإلصابـــة إىل ثالثة أقســـام حبيـــث ينصرف 
القســـم األّول إىل إصابـــة الـــرأس، ويتوقـــف القســـم الثانـــي عند 

الُسّم، بينما يقارب القسم الثالث االحتماالت األخرى.

أّواًل: إصابة الرأس.

ثانيًا: السّم.

ثالثًا: أسباب أخرى حمتملة للوفاة.
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أوّاًل: إصابة الرأس:

إذا حاولنـــا الدخـــول يف التفاصيـــل الطّبيـــة العدلية، وكذلك 
التفاصيل اجلراحية الدماغية، ستواجهنا عدة تساؤالت منها:

أين كان موقع عبد الرمحن بن ملجم حني الضربة؟	 

أين كان موضع الرأس عند الضربة؟	 

وهل أصيب اإلمام � حينما كان ماشيًا أو خالل الصالة يف 	 
الســـجود أم أثنـــاء رفع الرأس من الســـجود، أم بعد أْن اعتدل 

جالسًا؟

حالة الوعي؟	 

أثري السكوني الطبيب؟	 

هل اعتم اإلمام � بعمامة؟	 

اجلرح؟	 

جهة اإلصابة؟	 

أين كان مكان اإلصابة يف الرأس؟	 
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ما هي التفاصيل اجلراحية لإلصابة؟	 

وما هي تفاصيل حالة اجلهاز العصيب بعد اإلصابة؟	 

أين كان موقع عبد الرحمن بن ملجم حين الضربة؟

أقول اّتفق العديد من املؤرخني أن ابن ملجم وشـــريكه شبيب 
بـــن جبـــرة  -حبرية- )1، 2، 3( كانا بانتظـــار اإلمام � يف طريقه 
ليدخـــل إىل املســـجد عنـــد صـــالة الصبـــح وهجما عليـــه فأخطأ 

شبيب اإلصابة بينما أصاب ابن ملجم رأس اإلمام� )3، 30(.

كان  حينمـــا  حدثـــت  اإلصابـــة  إنَّ  آخـــرون:  مؤرخـــون  وذكـــر 
اإلمام � يؤدي صالة الصبح )25، 30، 31، 32، 33(.

ووّثـــق آخـــرون بـــأنَّ اإلمام � ركع وســـجد ســـجدة واســـتوى 
قاعدًا، وأراد أن يسجد الثانية حينها ضربه ابن ملجم )34( أو أنَّ 
اإلمام� كان يصّلي، فلّما رفع رأســـه من ســـجود الركعة الثانية 
هجم عليه شـــاهرًا ســـيفه وضربه على رأســـه )8، 24، 30، 31، 33، 

.)34
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أين كان موضع ابن ملجم من اإلمام �؟

إن الرواة يتفقون مجيعًا بأنَّ اإلصابة كانت يف مقدمة الرأس. 
فقالـــوا يف قرنه )القرن: اجلانب األعلى من الرأس )1، 2، 5، 6، 7، 
12، 13، 17، 21، 24، 26، 29، 30، 35، 36، 37( وقيـــل جـــاءت الضربة 
يف جبهته )38( وجبهته إىل قرنه )18(. وذكر آخرون أن ابن ملجم 

ضربه على صلعته )31، 39(.

وأكَّد عدد من املؤرخني إنَّها كانت يف موضع ضربة عمرو بن وّد 
العامري يف واقعة اخلندق حينما محل العامري على اإلمام � 
ها الســـيف  وضربه على رأســـه )31، 33، 34( فاّتقاها بالدرقة، فقدَّ

ه)8، 31، 33، 40(. ونفذ منها إىل رأسه فشجَّ

حالة الوعي:

عند اإلصابة:	 

حينما أصيب اإلمام مل يفقد الوعي حيث قال عندها: �ُفزُت 
َورّب الكعبة� )17، 22، 38(.

بعدها مباشرة:	 
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ومـــن ثّم قال: �ال يفوتنكم الرجل�: )2، 3، 4، 6، 27، 36(. قال 
اإلمـــام �: علـــيَّ بالرجل فُأدخل عليه... )9، 13، 15، 16، 17، 20، 

22، 23، 24، 31، 36، 39، 41(، أو: احبسوا الرجل )17، 19، 29(.

في المنزل:

ل إىل منزله وأتاه العّواد. فحمد اهلل وأثنى عليه... ثّم  ثّم مُحِ
قال:... )16(.

وبعدها وعندما ُجِلب ابن ملجم إليه قال له: إيه عدوَّ اهلل ما 
محلك على هذا؟ )17، 21( أمل أحسن إليك؟ )26، 41(. فقال له: 
وحيك ما محلك على ما فعلت )17، 33( أخا مراد؟ أبئس األمري 

كنت لك؟ )34(. يقول له النفس بالنفس )18، 23، 24(.

ثـــّم قال اإلمام �: أطيبوا طعامه وألينوا فراشـــه، فإْن أعْش 
فأنـــا ولـــي دمي، إما عفوت وأما قصصت. وإن ُمْت فاحلقوه بي وال 

تعتدوا أنَّ اهلل ال حيّب املعتدين )2، 5، 6، 27(.

قـــال اإلمام �: عليَّ بالرجل فُأدخل عليه... )9، 10، 13، 15، 
.)41 ،39 ،36 ،31 ،30 ،24 ،23 ،22 ،20 ،17 ،16
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خالل فترة إصابته:

َدخل عليه ُجندب بن عبد اهلل ُيســـّليه، فقال: يا أمري املؤمنني 
إْن فقدنـــاك، ال فقدنـــاك، فنبايع احلســـن؟ ما آمركـــم وال أنهاكم 
أنتم أبصر ثّم دعا احلســـن واحلســـني فقال هلمـــا أوصيكما... )4، 
8، 13، 14، 41(. وكان يقـــول ملـــن يف املنـــزل: أرســـلتم إىل أســـريكم 
طعامـــًا؟ )34(. قلـــت: فهل بعد البالء رخـــاء؟ فلم جيبين وُأغمي 
عليه، فبكت أم كلثوم، فلما أفاق قال: ال تؤذيين يا أم كلثوم، فإنَِّك 

لو ترين ما أرى مل تبك )42(.

دخـــل عليـــه األصبغ بـــن نباتة، فقـــال له أمري املؤمنـــني: �أما 
مسعت قول احلســـن عن قولي؟.. وقال لي: أقعد فما أراك تســـمع 

مين حديثًا بعد هذا...�)50(.

قبيل وفاته:

فلمـــا حضرتـــه الوفـــاة، دعا عنـــد ذلك بـــدواة وصحيفة وكتب 
اهلل  �بســـم  فكانـــت وصيتـــه:   ،)43  ،30  ،24  ،23  ،10  ،2( وصيتـــه 

الرمحن الرحيم هذا ما أوصى به...� )17، 41(.



31

��لصت��ل��ت
��ل��ف د���ت ا ��ل�ع�ا �ور �عصف�د ا

ت
��ل��د���ك� دف ا ��سست�ا

�ل��إ
� ا

ملـــا فرغ من وصيتـــه قال: الســـالم عليكم ورمحـــة اهلل وبركاته 
ثـــّم مل يتكلم إال بـ: �ال إلـــه إال اهلل� حّتى تويف )38(، حّتى ُقبض 
)8(. وكان آخـــر مـــا تكّلم به بعد أْن أوصى احلســـن مبا أراد �ال إله 
إال اهلل� يرددهـــا حّتـــى ُقبض )26، 43(. وقـــد قيل أن آخر ما تكّلم 
بـــه: �فمـــن يعمل مثقال ذرة خريًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شـــرًا 

يره� )26(.

خرجـــت أم كلثـــوم من عند أبيها، فقـــال هلا علّي �: أي بنية 
أجيفي عليك الباب، ففعلت ذلك. قال احلسن �: وكنت جالسًا 
على باب البيت، فسمعت هاتفًا آخر  يقول: �أفمن ُيلقى يف النار 
خري أمن يأتي آمنًا يوم القيامة....� قال احلسن �: فلم أصرب 

أن فتحت الباب ودخلت فإذا أبي فارق احلياة )34(.

أثير السكوني الطبيب:

أمجـــع املؤرخـــون أنـــه مُجـــع لإلمام � أطبـــاء الكوفـــة، وكان 
فيها آنذاك ما يقرب من مائة ومخسني طبيبًا )1، 44(. فلم يكن 
منهـــم أحـــد أعلم جبرحه مـــن أثري بن عمرو بن هانئ الســـكوني، 
وكان متطببًا صاحب كرسي يعاجل اجلراحات. وكان من األربعني 
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غالمًا الذين كان خالد بن الوليد أصابهم يف عني التمر فسباهم. 
فلمـــا نظـــر أثري إىل جـــرح أمري املؤمنني �، دعا برئة شـــاة حارة 
فاســـتخرج منها عرقًا )وفق تقديـــر الباحث جيب أن يكون العرق 
قصيبـــة هوائية، وليس العرق الشـــائع لغويًا بأّنه الوعاء الدموي 
كالشـــريان أو الوريد(. وأدخله يف اجلرح ثّم نفخه ثّم استخرجه، 
وإذا عليه بياض الدماغ. فقال يا أمري املؤمنني: أعهد عهدك فإنَّ 
عـــدّو اهلل قـــد وصلـــت ضربته إىل أّم رأســـك. فدعـــا علي � عند 
ذلـــك بدواة وصحيفة وكتب وصيته )2، 10، 23، 24، 43(. وقد ذكر 
أحد املؤرخني أنَّ السكوني جاء لعيادة اإلمام � يف يوم اإلصابة 

.)10(

هل اعتم اإلمام � بعمامة:

يف الغالـــب، كان العـــرب يعتمـــون بعمامـــة، وخصوصـــًا أثنـــاء 
الصـــالة )25، 45، 46(. وعليـــه حيـــّق القـــول بـــأنَّ اإلمـــام � كان 
يعتـــم بعمامـــة. فهـــل كانت العمامـــة على رأســـه يف حينه؟ وذلك 
هـــو األرجـــح، فـــإذا كان األمر كذلك فإنَّ الضربـــة كانت يف املوضع 
املكشـــوف من الـــرأس وليس من خـــالل العمامة. حيـــث مل يذكر 
طبيـــب الكوفة أثري الســـكوني عند الفحـــص أن هناك أثار دخول 
قطـــع مـــن قماش عمامتـــه داخل اجلـــرح، وهو ما حيـــدث حينما 

يكون اجلرح من خالل غطاء الرأس، العمامة مثاًل.
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الجرح:

عنـــد اإلصابة، نزف جرح فـــروة الرأس. وكان اإلمام � ينقل 
رأســـه)1( من الدم )30( وســـال الدم على حليته )26( ونزف واصفّر 
وجهـــه )47،48(. ومنهـــا ما روي عن عمرو  بن احلمق، قال: دخلت 
علـــى علي � حـــني ُضرب الضربة بالكوفـــة، فقلت: ليس عليك 

بأس، إّنا هو خدش. قال: َلَعْمري إّني مفارقكم )42، 43(.

جهة اإلصابة:

مل يذكـــر أحـــد من املؤرخـــني أنَّ ابـــن ملجم كان أعســـر، فإذن 
كان الســـيف يف ميينـــه وهـــو يواجـــه اإلمـــام � أثنـــاء الضربـــة.
ومـــن حرصـــه على أن ال خيطئ إصابة اإلمام�، ومن رهبته من 
اإلمـــام �، وخوفه مـــن مريديه، فإّنه يضرب حيث ميكنه إصابة 
رأس اإلمـــام � بأســـرع ما يســـتطيع وليتمكن مـــن اهلرب. ومبا 
أن أقوى مســـار للســـيف هو مســـار اليد الطبيعـــي العمودي على 
اجلسم بامتداد خّط حركة ذراع ابن ملجم اليمنى، فإنَّ اإلصابة 
كانت على األرجح يف اجلانب األيسر من مقدمة الرأس )القرن(.

))) يف اخلرب: ينقل رأسه من الدم إذا سجد من مكان إىل مكان. 
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مكان اإلصابة:

واإلصابـــة مل تعرب إىل ميـــني اجلبهة وإّنا كانت على األغلب 
موازية له. ولو كانت اإلصابة مائلة واخرتق اجلرح خّط الوســـط 
ب يف البداية تلّون  ألحدث ذلك نزيفًا داخل اجلمجمة، مما يســـبّ
بياض الدماغ حبمرة الدم وهذا ما مَلْ يشاهده السكوني الطبيب 
ومبـــرور الوقـــت. وبســـبب قطـــع حتمـــي يف جيـــب وريـــدي طولي 
كبـــري يســـري يف خّط الوســـط داخل اجلمجمة مـــن أمام اجلبهة 
إىل مؤخـــرة الـــرأس ُيدعـــى باجليب الوريـــدي الســـهمي العلوي، 
وبعمـــق اجلـــرح الذي وصفـــه أثري الســـكوني، حُيدث نزفـــًا دمويًا 
داخـــل اجلمجمـــة )ينظر الشـــكل رقم 1(. وإذا ما حـــدث ذلك فإنَّ 
النـــزف احلاصـــل داخل اجلمجمة يســـتمّر  ويســـّبب ضغطًا على 
الدمـــاغ. ويعتمـــد مقدار النـــزف على حجم اجليـــب الوريدي يف 
تلـــك املنطقة. ويؤدي ذلك إىل تدهور متســـارع يف الوعي، وتشـــّل 

األطراف، ويفقد الوعي متامًا، وتنتهي احلالة بالوفاة.
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الشكل رقم )1(

اجليب الوريدي السهمي

هل جاءت الضربة في أسفل الجبهة أي فوق الحاجب مباشرة؟

فـــإذا كانـــت كذلـــك فـــإنَّ اإلصابة ســـتصيب اجليـــوب األنفية 
اجلبهوية اليت تقع عند مستوى احلاجبني يف قاعدة اجلمجمة. 
وهنـــا حيصل يف الغالب نزف من األنف الرتباط اجليوب األنفية 
يف قاعـــدة اجلمجمة باألنف. )ينظر الشـــكل رقـــم 2( وهذا ما مل 
ُيذكر يف األحداث املوصوفة، حيث إنَّ الدم كان مصدره جرح فروة 
الرأس ومل ُيذكر أبدًا أن هناك نزفًا من األنف. وكذلك فإنَّ اجلرح 
فوق احلاجب ميكن أْن يسّبب نزفًا داخل فروة الرأس وكدمة تسّبب 
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محرة وزرقة يف اجللد عند احلاجب وحول حمجر العني، وهذا ما 
مل يذكره شهود العيان أبدًا.

الشكل رقم )2(

اجليوب األنفية

هل جاءت الضربة في أعلى الرأس:

إذا كان ذلك، فإنَّ السيف سيصيب -وبعمق نّفاذ اجلرح الذي 
تبـــني من تقرير الســـكوني- القشـــرة احلركيـــة الدماغيـــة )ُينظر 
الشـــكل رقم 3( املسيطرة على حركة اجلانب املعاكس من اجلسم 
ممـــا يســـبب شـــلاًل نصفيًا جزئيـــًا أو كليـــًا فيه. ومن ســـري روايات 
املؤرخني جند أنَّ ذلك مل ُيذكر مطلقًا، ومل تتوافر أي إشـــارة إىل 

وجود ضعف يف الذراعني أو الساقني حّتى حلظة وفاته.
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الشكل رقم )3(

القشرة الدماغية احلركية

هل نزف الدم بكثرة؟

ليـــس هنـــاك مـــا يعطـــي فكـــرة واضحة عن شـــّدة النـــزف من 
اجلـــرح عنـــد اإلصابة. ولكـــن من املعلوم أن فـــروة الرأس من أغزر 
مناطق اجلســـم لألوعية الدموية )ُينظر الشـــكل رقم 4(. وعليه، 

فإنَّه ميكن القبول بفرض حالة فقدان دم كثري من اجلرح.



38

��ل��ت �ل�ع�د
� ��ل���ط�ف ا  ��وا

صت�هت ��ل�ع��ص��ف �ح�هت ا را �ل��ف
� ��تْ ا

َ
��ل �ا ��س�هت ��لف��ت �م��ف را ��ت�ه د �م �ع��ل��ت � ��و��و���ف�ا �م�ا إ

�ل��
� ��ف�هت ا ��ص�ا اإ

الشكل رقم )4(

فروة الرأس

إصابة الجمجمة:

من املؤّكد أنَّ اإلصابة قد نفذت إىل داخل تويف اجلمجمة، 
أي أّنها وصلت إىل الدماغ ومشلته؛ والذي يدعم ذلك أنَّ الطبيب 
أثري الســـكوني عندما أدخل عرق )قصيبة هوائية( رئة الشـــاة يف 
جرح رأســـه نفذ من خالله إىل داخلها وظهر  بياض الدماغ على 
العـــرق عندهـــا قال: يـــا أمـــري املؤمنني اعِهـــد عهـــدك... إىل آخر 

الوصية )24(.
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هل كان كسر الجمجمة كبيراً؟

مما ال شـــّك فيه أنَّ اإلصابة ســـّببت كسرًا يف اجلمجمة لنفاذ 
اجلرح إىل بياض الدماغ. ولكّن الكسر مل يكن بالكبري وذلك لعدم 
قـــدرة الســـكوني الطبيب مـــن وصفه على حالـــه واضطر إلدخال 
عرق الرئة داخله الستكشافه ومشاهدة املادة الدماغية عليه عند 
إخراجـــه. فلو كان اجلرح كبريًا الســـتطاع مشـــاهدة داخل الدماغ 
مباشـــرة من خالل الفتحة اليت أحدثها اجلرح. وعليه فإنَّ كســـر 

اجلمجمة كان بعرض نصل السيف النافذ فقط.

هل تمزقت السحايا؟

مبا أنَّ اإلصابة قد نفذت إىل داخل املادة الدماغية فُيســـتدّل 
أنَّ اإلصابـــة نفذت من خالل متزق الســـحايا وهي األغشـــية اليت 
تغلـــف الدماغ من كّل جهاته. )ُينظر الشـــكل رقم 5(. ولكن متّزق 
السحايا هذا مل يسبب نزفًا حول السحايا مما حيدث أحيانًا يف 
هكـــذا إصابـــة. والدليل هو عدم تلّون بيـــاض الدماغ حبمرة الدم 

لسهولة سريان الدم من خارج السحايا إىل داخل الدماغ.
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الشكل رقم )5(

السحايا وما حوهلا

الجرح الدماغي:

لقد نفذت اإلصابة إىل الدماغ، ولكنها مل تنفذ عميقًا داخله 
حيـــث البطينـــات الدماغيـــة )ُينظـــر الشـــكل رقـــم 6(، واليت عند 
وصـــول الـــدم النزيف إليها حتدث حالة تدهـــور يف الوعي وصداعًا 
شديدًا مما مل يشر املؤرخون إىل حدوثه. وعليه فإنَّ عمق اجلرح 

خالل املادة الدماغية مل يتجاوز اإلنج أو أكثر بقليل.



41

��لصت��ل��ت
��ل��ف د���ت ا ��ل�ع�ا �ور �عصف�د ا

ت
��ل��د���ك� دف ا ��سست�ا

�ل��إ
� ا

الشكل رقم )6(

البطينات الدماغية:

وممـــا يدعـــم أْن يكـــون عمـــق اجلـــرح الدماغي ال يزيـــد كثريًا 
علـــى اإلنـــج هـــو عدم حصـــول نـــزف داخل الدمـــاغ، لعـــدم بلوغه 
األوعيـــة الدموية الدماغية املوجـــودة يف ذات العمق، ولكن جبنب 
البطينـــات. وإذا مـــا حصل متزق يف تلـــك األوعية الدماغية ينتج 
عنه نزف مستمر داخل الدماغ يتزايد ساعة بعد ساعة مما يؤدي 
إىل الشلل املتفاقم، وتدهور يف الوعي، ثّم فقدانه، ومن ثّم املوت.

ومـــن املهـــم أْن نؤكـــد أنَّ وعـــي اإلمـــام � علي بعـــد اإلصابة 
وحّتـــى وفاتـــه كان واعيـــًا وعيًا كامـــاًل، ما عدا نوبـــات إغماء وقيت 
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متكـــررة حيث أوصى بوصيتـــه وحتّدث إىل أهل بيته وزائريه بلغة 
ال ختتلـــف عـــن وصايـــاه وخطبـــه أيام كمـــال صحتـــه، ال يف مسو 

األسلوب وال يف إصابة املقصد.

استنتاج أوّل:

كانـــت الضربة باملواجهـــة، واجلرح )اإلصابـــة( عموديًا موازيًا 
خلط الوسط يف اجلانب األيسر من أعلى اجلبهة )القرن(. وكان 
طول اجلرح يقارب، أو يزيد على اإلجنني، وبعمق يقارب، أو يزيد 
قلياًل على اإلنج. وكان اإلمام � أثناء الضربة ماشـــيًا منتصب 
القامـــة وال ميكـــن أْن تكـــون الضربـــة واإلمام � جالـــس أو راكع 
أثنـــاء الصـــالة. ففـــي هاتني احلالتني، ســـتكون الضربـــة يف أعلى 

الرأس أو يف خلفه وليس يف مقدمته.

استنتاج ثاني:

هل كانت إصابة الرأس سببًا للوفاة؟

لقـــد أصيـــب اإلمام � بضربة ســـيف حاد، نافـــذة إىل داخل 
اجلمجمـــة، خمرتقة فروة الرأس واجلمجمة والســـحايا، وبعمق 

إنج يف داخل املادة الدماغية. 
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مما ســـبق تفاصيله، فإنَّه من املســـتبعد جـــدًا حصول التهاب 
الســـحايا أو التهاب الدماغ أو خـــراج الدماغ؛ وذلك لعدم حصول 
املضاعفات املتوقعة مثل احلمى والصداع وتدهور الوعي وفقدانه 
قبيـــل الوفـــاة. ففـــي حـــاالت التهـــاب الســـحايا أو الدمـــاغ، يفقد 
املصـــاب وعيـــه قبيل الوفـــاة. أما اإلمـــام � فقد بقـــي واعيًا إىل 
حلظة مفارقة روحه جســـده. وكذلك من املعلوم أنَّ الوفاة بســـبب 
اإللتهـــاب الســـحائي أو الدماغي ال حتـــدث إال بعد أيام عديدة أو 
ية اجلراثيم املســـببة، واليت تتسرب إىل  أســـابيع اعتمادًا على مُسِّ
اجلـــرح مـــن خالل اجللد حـــول اجلرح امللوث امللتهـــب، والذي مل 
يكن تبنّي أنه كان ملّوثًا يف حالة اإلمام �. فقد عّلق أحٌد عاينه 
قائـــاًل: مـــا جرحـــك بشـــيء. وكذلك مل يكـــن هناك تلـــوث اجلرح 
ببقايا نســـيجية نافذة من عمامته واليت ميكن أن تســـّبب التهابًا 

�كيمياويًا� يف السحايا والدماغ.

االستنتاج النهائي:

إن سبب الوفاة املباشر مل يكن إصابة الرأس.
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ملحوظة:

مـــن اجلديـــر بالذكـــر هنـــا القول بـــأنَّ هنـــاك حالـــة ال ميكن 
تفســـريها بســـهولة، وهي أنَّ الرّجة الدماغيـــة اآلنية الناتة عن 
ضربة الســـيف علـــى الرأس بســـرعة هائلة، وبشـــدة بالغة ونافذة 
إىل داخـــل اجلمجمة، مل تســـّبب فقـــدان الوعي عنـــد اإلمام � 
والـــذي حيدث عـــادة عند الشـــّدة على الـــرأس مهما كان ســـببها؛ 
كسقوط من مرتفع أو ارتطام أو ضربة مباشرة على الرأس. فقد 
قـــال اإلمام � عند الضربة مباشـــرة: ُفزُت َورّب الكعبة. ومن ثّم 

وبكامل الوعي: ال يفوتنكم الرجل.

ثانياً: السُمّ كسبب للوفاة:
من املؤّكد أن ابن ملجم قد مّسم الســـيف حيث قال: مسمته 
بألف )كذا( )6 11، 30، 49(، �أن ســـيفي اشـــرتيته بألف ومسمته 
األحاديـــث  ويف   .)26  ،24  ،23  ،17  ،16  ،15  ،13  ،8  ،4( بألـــف...� 
األخرى: احذروا الســـيف فإنَّه مسموم )29( وسيف مسموم، )22( 
وســـقاه بالُســـّم )14، 19(، ويف الكعبة... فأخذوا سيوفهم فسّموها 

.)8 ،4(
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مل يشـــر املؤرخون يف ذلك العهد بأية إشارة إىل أنواع الُسموم 
املستخدمة وال طرق استخدامها يف تسميم السيوف.

ُيذكر أنَّ هناك طرقًا متعددة لتسميم السيف؛ فمنها أن ُيطلى 
السيف مباشرة بالُسّم، وهناك ما يدخل يف صناعة السيف حيث 
حتفـــر فيـــه أخاديـــد طوليـــة ُيطلى فيها الســـيف بالُســـّم وجيف، 
وتكون كميته أكرب مما يطلى به السطح األملس. وهناك طريقة 
وضع الُســـّم يف غمد الســـيف فيخرج منه الســـيف متباًل بالُســـّم 
عند استخدامه. وكذلك طريقة إمحاء السيف وصبَّ الُسّم عليه 
لتتشـــّرب مســـامه بأكثر ما ميكن من الُســـّم. وليس لنا أن نعرف 
الطريقة اليت استخدمها ابن ملجم عند تسميم السيف. وإن ما 

ْمته بألف". قاله فقط هو "مَسَ

اإلشارة إلى تأثره بالسُمّ:

مل تكـــن هنـــاك إشـــارة واضحـــة لتأثـــري الُســـّم علـــى حالـــة 
اإلمـــام � الصحيـــة بعد تعرضه للُســـّم ما عدا مـــا ذكر يف حبار 
األنوار للمجلســـي: حيث قيـــل: كان يرفع فخذًا ويضع أخرى من 
شـــّدة الضربة وكثرة الُســـّم. وكذلك يف البـــدء والتاريخ: ومل يبلغ 

الضربة مبلغ القتل، ولكن عمل فيه الُسّم.
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أنواع السُموم وتأثيرها:

أنَّ الُسموم القاتلة ميكن أن تدخل اجلسم عن طريق الفم أو 
الشّم أو الدم أو اجللد. ويف حالة اإلمام � يكون الُسّم قد دخل 

عن طريق اجلرح الذي شّرب به ابن ملجم سيفه.

وهنا ســـنتطرق إىل أكثر الُسموم شيوعًا يف تلك العهود وبيان 
تأثريها الصحي على اجلسم وكيفية تسببها بالوفاة.

يف الغالـــب كانـــت الُســـموم اليت يســـتعملها األقدمـــون واليت 
ُتطلـــى بهـــا األســـلحة البيضاء والســـهام على أنواع ثـــالث: نباتي 

وحيواني أو معدني )ُتنظر قائمة املصادر األجنبية: 1 – 23(.
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أواًل: السُموم النباتية مثل:

 نبتة الدجتالس )Digitalis( اليت تؤثر على القلب مباشرة، . 1
وهذه تستعمل اآلن لعالج عجز القلب ولكن مبقادير ضئيلة جدًا   

)ُينظر الشكل رقم 7(.

الشكل رقم )7(

نبتة الدجتالس



48

��ل��ت �ل�ع�د
� ��ل���ط�ف ا  ��وا

صت�هت ��ل�ع��ص��ف �ح�هت ا را �ل��ف
� ��تْ ا

َ
��ل �ا ��س�هت ��لف��ت �م��ف را ��ت�ه د �م �ع��ل��ت � ��و��و���ف�ا �م�ا إ

�ل��
� ��ف�هت ا ��ص�ا اإ

نبتـــة الكـــراري )Curare( اليت تعمل علـــى نهايات األعصاب . 2
فتحدث شلاًل يف عضالت اجلسم. استخدمها اهلنود احلمر لطلي 
السهام. وهذه أساس التخدير العمومي يف عصرنا احلاضر، ولكن 

بكميات ضئيلة جدًا كذلك )ُينظر الشكل رقم 8(.

الشكل رقم )8(

نبتة الكراري
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نبتـــة األكونايـــت )Aconite( الـــيت تؤّثر يف اجلهـــاز العصيب . 3
والقلب )ُينظر الشكل رقم 9(.

الشكل رقم )9(

نبتة األكونايت
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النخـــاع . 4 تؤثـــر يف  الـــيت   )Strychnine( االســـرتكنني  نبتـــة 
الشوكي مباشرة )ُينظر الشكل رقم 10(.

الشكل رقم )10(

نبتة االسرتكنني

ثانيا: السُموم الحيوانية:

الُســـموم الـــيت تؤخـــذ مـــن احليوانات مثـــل األفعـــى والعقرب 
وغريهما.

ثالثا: السُموم المعدنية:

مثل الزرنيخ والسايانايد.
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المناقشة:

إنَّ أعـــراض النـــوع األّول، أي التســـّمم بالدجتالـــس، متعـــّددة 
ويهمنـــا منهـــا يف هذا اجملال هـــو فقدان الوعي بســـبب اضطراب 
شـــديد يف نبضات القلب والوفاة الفجائية. وهذا ال ينطبق على 

ما حدث لإلمام �، فوعيه موجود إىل آخر حلظة )15(.

أمـــا أعراض تســـّمم الكـــراري فتتمثـــل بالشـــلل املتفاقم لكّل 
عضـــالت األطـــراف وعضـــالت الرقبـــة ومـــن ثـــّم الـــرأس، وأخريًا 
عضـــالت البلع والنطق ثـــّم عضالت التنفس فالوفـــاة، وال يتأثر 
الوعي يف البداية. وهذا أيضًا ال ينطبق على ما حدث لإلمام � 

فحركته دائمة وكالمه مسموع إىل اللحظة األخرية )16(. 

أمـــا األكونايـــت فيبـــدأ تأثـــريه يف اللســـان حيث يثقـــل، ورمبا 
ُتشـــّل حركته، وتكون أطراف املصاب شـــاحبة اللون، باردة، واجللد 
بارد، ولكن مع التعرق. وختتلج العضالت وحتدث حالة مشـــابهة 
للصرع، وحتدث الوفاة بتباطؤ التنفس وتوقف القلب، ويســـبقها 

حالة تدهور يف الوعي، وهذا ما ال ينطبق كذلك )17(.

ويف حالـــة التعـــرض لُســـم االســـرتكنني حتـــدث اختالجـــات 
وتقلصات ظاهرة يف عضالت اجلســـم كافة وشعور باالختناق. ثّم 
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يأخذ اجلســـم وضع التقلص العضلي الشـــديد ويســـحب الرأس 
إىل الوراء. وتتكرر هذه النوبات وبشدة حّتى تسبب الوفاة )18(.

والتســـّمم بُســـّم العقرب يبدأ تأثريه مصحوبًا بأمل شـــديد يف 
موضع دخول الُســـّم وارتفاع يف درجة احلرارة، مع ضعف يف البلع 
وزيـــادة مفرطـــة يف إفـــراز اللعاب وتقلصات عضلية تشـــابه نوبات 

الصرع، ومن ثّم يتوقف التنفس فالوفاة )19(.

والتســـّمم بُســـّم األفعـــى خيتلف بعض الشـــيء باختالف نوع 
األفعـــى، ولكـــن يف جّل احلاالت يشـــعر املصاب بالضعف الشـــديد 
املتزايـــد، والنعـــاس، وبعده ضعف األطراف ثّم شـــللها. ويشـــاهد 
وجـــود النزف حتت اجللد أو من اللثة واألنـــف واإلدرار واخلروج. 
ويصعـــب عليه الكالم، وال يتمكن مـــن البلع ويصعب التنفس ثّم 

يتوقف. وهذه كّلها يسبقها فقدان يف الوعي )20(.

التســـّمم بالســـايانايد يســـّبب صعوبة يف التنفـــس مع نوبات 
تشـــبه الصـــرع وتشـــوش يف حالة الوعـــي وبعده فقـــدان الوعي ثّم 

الوفاة )21(.

أمـــا التســـّمم بالزرنيخ فيســـّبب الصداع واضطـــراب يف درجة 
الوعـــي مـــع التقيـــؤ واإلســـهال الدموي، ويكـــون َنَفـــس املصاب ذا 



53

��لصت��ل��ت
��ل��ف د���ت ا ��ل�ع�ا �ور �عصف�د ا

ت
��ل��د���ك� دف ا ��سست�ا

�ل��إ
� ا

رائحة غريبة تشـــبه رائحة الثوم مصحوبًا بأمل شـــديد يف املعدة، 
وتقلص مؤمل يف العضـــالت ونوبات صرعية وفقدان الوعي التام 

تتبعه الوفاة )22(.
ويف بعض حاالت التسّمم ميكن أن يكون سبب الوفاة مصحوبًا 
بتلـــف وعجز يف الكبد، وتكون من عالماته الصفرة الشـــديدة أي 
الريقـــان، ولكـــن اصفـــرار وجـــه اإلمـــام � قـــد ذكر مباشـــرة بعد 
اإلصابـــة حينمـــا كان رأس اإلمـــام � يف حجر ابنه احلســـن � 
ووجهـــه قـــد زاد بياضًا بصفرة، وكان ذلك بســـبب هبوط الضغط 

الدموي )23(. 

وكذلـــك ُذكر أنَّ األصبغ بن نباتة عندما دخل على اإلمام �   
مل يـــدِر أنَّ صفـــرة وجهـــه الواضحة كانت أشـــّد أم صفرة عمامته 
الصفـــراء؟ )50( ومل ُيذكـــر أنَّ بيـــاض العينـــني قـــد اصفـــّر  وهي 
العالمـــة األكيـــدة للريقان، والـــيت تتمثل باصفرار اجللد بســـبب 
عجز الكبد. إنَّ ســـبب الصفرة هنا إما الريقان أو شـــحوب ســـببه 
فقـــدان الدم. حيدث الريقان بهذه الســـرعة يف حاالت تلف الكبد 
املفاجئ يف بعض حاالت التســـمم. ولكـــن صفرة وجه اإلمام � 
كانـــت بســـبب فقـــدان الـــدم وهبـــوط الضغـــط الدمـــوي وليســـت 
بالريقـــان. حيـــث أنَّ هذا الوصف مل يتكرر مـــن احلاضرين ثانية، 
وكذلـــك مل يظهـــر أنَّ هنـــاك أي عالمـــة طّبية تـــدّل على عجز يف 
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الكبد حدث بهذه السرعة. وإنَّ عجزًا يف الكبد بهذه الشّدة -وألّنه 
ي- جيب أْن يكون مصحوبـــًا بفقدان الوعي، وتأثريات  بســـبب مُسّ

جسمانية وعصبية وهذا مل حيدث يف حالة اإلمام �.

االستنتاج:

ولعـــدم تطابـــق التغـــرّيات الفســـلجية واملرضيـــة يف حـــاالت 
التســـّمم املذكورة آنفا مع حالة اإلمام � الصحية منذ إصابته 
وحّتـــى وفاتـــه، فـــإنَّ الـــرأي بالقـــول إنَّ الوفاة حدثت بســـبب أحد 

الُسموم اليت متت مناقشتها ال ميكن قبوله. 

ثالثاً: أسباب أخرى محتملة للوفاة:
هنالك احتماالن آخران لسبب الوفاة:

أّوهلما التســـّمم الدموي اجلرثومي: وهـــذا حيدث عند تلوث 
اجلـــرح جبراثيم عالية الُســـمية، ومنه تســـري إىل الـــدم حُمدثة 
تســـّممًا دمويًا قاتاًل. وهذه احلالة، ومن مجلة أعراضها املرضية، 
توســـع األوعيـــة الدموية اجللدية وامحرار اجللـــد، وخصوصًا يف 
نهايات األطراف. ولكن يف هذه احلالة يكون التســـمـّم اجلرثومي 
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مصحوبـــًا باحلّمـــى والتعـــّرق. وجيب أن يظهر التهـــاب اجلرح يف 
فروة الرأس الذي هو مصدر التلوث على شـــكل تقّيح اجللد عند 
اجلرح والتهاب السحايا والدماغ؛ وهذا مل حيدث استنادًا ملا ُذ كر 
آنفـــًا. حيث ذكر عمرو  بـــن احلمق اخلزاعي حينما نظر إىل جرح 
اإلمام قال: يا أمري املؤمنني ما جرحك هذا بشـــيء، والذي يشـــري 
إىل أن اجلرح خيلو من آثار االختالطات املوضعية تلك. ومل يرد 

أي ذكر للحمى مطلقًا.

االستنتاج:

وعليه، فإن التســـّمم اجلرثومي بصفته ســـببًا للوفاة ضعيف 
االحتمال.

أما االحتمال األخري فهو خذالن القلب وجهاز الدوران بسبب 
فقـــدان الدم وتيّبس اجلســـم يف أيـــام الصيام الســـابقة واحتمال 
عـــدم تناول الســـوائل الالزمة خالل يومي اإلصابة. يســـّبب ذلك 
عـــدم قدرة القلـــب على احلفاظ علـــى املعـــدل الطبيعي للضغط 
الدمـــوي. وهذه تضعـــف القلب تدرجييًا حّتـــى يتوقف. ولكن مل 
يذكـــر لنـــا الرواة أن دم اإلمام �  كان يســـيح علـــى األرض مثاًل، 
أو غـــرق يف دمـــه كوصف متعـــارف عليه يف حاالت النـــزف الغزير، 
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ولكـــن الـــدم قد خّضب وجهه وحليته. ولكن إذا ما أضفنا إىل هذا 
الفقـــدان يف الـــدم كون اإلمـــام � كان صائمًا شـــهر رمضان فهو 
حباجة إىل السوائل باألصل، وكان ال يزيد على لقمتني أو ثالث، 
فقيـــل لـــه، فقال: إّنا هي ليال قالئل يأتـــي أمر اهلل وأنا مخيص 
)12، 32، 39(. وذكر ابن األشعث حينما شاهد اإلمام: يا أبت رأيت 
عينيه داخلتني يف رأســـه. فقال األشـــعث: عيين دميغ ورب الكعبة           
)30، 4( وهذا دل على قلة السوائل يف اجلسم، ولكن هذا الوصف 
كان حلالتـــه يف صبيحـــة اليـــوم األول بعد اإلصابـــة، وال ميكن أن 
يؤخـــذ ذلـــك دلياًل على جفاف اجلســـم إىل درجة أن يكون ســـببًا 
للوفـــاة، علمـــا بأنَّـــه ليس من الضـــروري يف هذه احلـــاالت فقدان 

الوعي قبيل الوفاة.

نستنتج أنَّ هذه مجيعًا قد سّببت هبوطًا متزايدًا يف الضغط 
الدموي مما أضعف القلب بشـــدة ولكن هل ميكن عّد ذلك ســـببًا 

للوفاة؟
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الخاتمة

ما المقصود بسبب الوفاة؟

يف الغالب أن للوفاة ســـببني: مباشـــر وغري مباشـــر. فاملباشـــر 
مثـــل تهشـــم الـــرأس الشـــديد الناتج عن دهـــس مركبـــة أو إصابة 
بطلقـــات ناريـــة متعـــددة يف الـــرأس أو القلـــب أو إصابـــة جبلطـــة 
شـــديدة يف القلب أو الدماغ. أما الســـبب غري املباشر فمثل توقف 
القلب بسبب فقدان الدم الشديد، فاملباشر هو توقف القلب وغري 
املباشر هو فقدان الدم، أو الوفاة جبلطة الرئة الناتة عن ختثر 
يف أوعية الســـاق فالسبب املباشـــر هو عجز الرئة وغري املباشر هو 
اخلثرة الوريدية يف الساق أو توقف التنفس عند املصاب بسرطان 
القولون املنتشـــر إىل الرئة حيث املباشـــر هو توقف التنفس وغري 

املباشر هو السرطان.

االستنتاج النهائي:

مما تبنّي من العرض، نتوصل إىل االستنتاج بأنَّ إصابة الرأس 
ليست السبب املباشر للموت، ويبقى احتمال كون السبب املباشر 
للموت هو الُسّم قائمًا! فإذا كان كذلك فإّنه ميكن أن يتسّبب من 

غري الُسموم املذكورة يف هذا البحث.
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ويبقى ســـبب الوفاة احلقيقي حباجة إىل املزيد من الدراســـة 
والتحقيق، آماًل أن تستجد بعض اإلضافات البحثية يف املستقبل.

وأختتم بقول الشيخ الرئيس ابن سينا والذي كان يردده دومًا 
أســـتاذي املرحوم العالمة الدكتور حســـني علـــي حمفوظ: �ندعو 
اهلل أن جينبنا الزيغ والزلل، واالستبداد بالرأي الباطل، واعتقاد 

العجب فيما نرى ونفعل، واحلمد لواهب العقل�.
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