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Summary 

 

The method of  short and serial questions and answers is the best methods of 

teaching. we have seen in recent years this phenomenon in the west medical 

literature, such as questions of anatomy, questions of digestive system and so for 

each system separately, this phenomenon in medical authoring is not new or 

Western creature of the authors, but was existed in the Arab medical literature. 

Hunain ibn Ishaq considers the most important Arab author who wrote by this 

method, the first book was Al-Masael fi Al-Tibb, he began from the identifying of 

medicine and continued by anatomy, food drugs, then he specialized the diseases 

such Masael fi Al-Bul, and others with the same method. 

Hunain wasn't the only one who wrote with this method, many physicians wrote too 

such as Qusta ibn Luka, Ibn abi Sadek, Abu Nasr Saeed Ibn Abu Al-Khier al-Masehee` 

who wrote a book which is called Al-Iktidab book then he summarized it into Intikhab 

Al-Iktidab.  

In this thesis we tried to determine all Arab Islamic medical books which wrote by this 

method, and we focused on Intikhab Al-Iktidab book.  

And for complete study we edited this manuscript of Intikhab Al-Iktidab book, by 

depend on 4 copies of this manuscript, these copies were at the Institute for the 

History of Arabic Science, Aleppo university. 

We studied the contents and compared them with Hunain at his book Al-Masael fi Al-

Tibb, and we offered historical study for single drugs which Abu Nasr al-Masehee` 

mentioned at his book Intikhab Al-Iktidab, we offered group of similar diseases and 

the differentiation between them which known as the differential diagnosis. 
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The important of thesis: 

 It's considered the first research on questions and answers methodology, 

which is known as the Hand Book, which hasn't studied this subject before (to 

our knowledge). 

 Inventory of the most important Arab medical literature that is written 

according to a question-and-answer approach. 

 Editing manuscript (from 7th H/13th AD) into printed book, especially this 

manuscript was at the Baghdad medical school, and was learning manuscript 

for physicians. 

 The contents of manuscript was full of important information about medicine: 

 1- Through the medicine   2- The diseases. 

 3- The drugs.     4- Organ medicine. 

 5- The different between diseases. 6- Physicians commandments  

 This thesis considered the first study of Intikhab al-Iktidab manuscript, 

although some researchers try to only editing it.  

 This thesis offered many important Comparisons between the author and 
other physicians such as: 

o Hunain ibn Ishaq. 

o Avicenna. 

o Ibn Hubal. 

o Ibn al-Bittar. 

  The medical Comparison between author' information and modern medicine 

for the differentiation between diseases. 

 Study of the commandments given by the author to his students. 
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The thesis content 3 parts as follows: 

Part 1: Inventory of the most important Arab medical literature that is wri en 

according to a question-and-answer approach: we mentioned these physicians: 

1- Hareth bin Kilda (…-50/…-670AD) 

2- Gebrael bin Bakhtashoa` (…-256/…-870AD) 

3- Hunain ibn Ishaq (194-260/810-873AD) 

4- Thabet ibn Qurra (221-288/826-901AD) 

5- Qasta ibn Luqa (204-300/820-912AD) 

6- Abu Baker Razi (251-313/865-925AD) 

7- Abu Nasr Farbee (260-339/874-950AD) 

8- Ibn Jazzar (285-369/895-980AD) 

9- Ibn al-Tayeb (…-435/…-1045AD) 

10- Ali bin Radwan (…-453/…-1061AD) 

11- Ibn abe Sadeq (…-470/…-1077AD) 

12- Abu Khatab (392-476/1002-1084AD) 

13- Zahed al-Olamaa (…-490/…-1068AD) 

14- Saeed ibn Hebatallah (436-495/1045-1102AD) 

15- Asaad al-Mahli (…-605/…-1208AD) 

16- Mowafaq al-Din al-Sulami (554-604/1159-1208AD) 

17- Kamal al-Din Al-Homsee` (…-612/…-1215AD) 

18- Ibn Al-Labodee (570-621/1174-1224AD) 

19- Mouhazab al-Dekhwar (…-628/…-1231AD) 

20- Rade al-Din Rahbi (534-631/1141-1234AD) 

21- Ibn Raqiqa (564-635/1169-1237AD) 

22- Ibn al-Akfani (…-729/…-1348AD) 

23- Abu Sahel Moamer 

24- Manjam ibn Fawal 

 



IV 
 

The results of part 1: 

 1- Hunain is considered the leader of this methodology. at Arabic Islamic 

medicine 

 2- This method wasn't for medical books only. 

 3- Authors who explained Hunain book use this method. 

 4- Some Arab authors used this method as dialogue with their students. 

 5- Some Arab authors used this method for examination purposes. 

 6- Some Arab authors used this method to different between diseases and 

used always this sentence (what is the different between). 

 7- Some Arab authors used this method for teaching purpose, and they were 

the physicians of medical school. 

 

Part 2: Intikhab al-Iktidab manuscript: 

We mentioned the biography of author, and his curriculum  vitae, then we edited the 

manuscript and depended on the follows copies: 

 1- Al-Thaheri Library version No. (146/T) and copied at Ins tute for the History 

of Arabic Science at Aleppo University of No. 293/4. 

2-  Al-Thaheri Library version No. (53/T) and copied at Institute for the History 

of Arabic Science at Aleppo University of No. 311/5. 

 3- Al-Thaheri Library version No. (147/T) and copied at Institute for the History 

of Arabic Science at Aleppo University of No. 288/3. 

 4- Al-Maroni Library version No. (1381) and copied at Institute for the History 

of Arabic Science at Aleppo University of No. 1356. 
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The results of part 2: 

 1- The four copies were for Intikhab al-Iktidab book, and the same author 

wrote al-Iktidab book and Intikhab al-Iktidab book. 

 2- Through the references we could say that Abu Nasr treated  Abbasid Caliph 

al-Nasser who died (622H).  

 3- He didn't refer any reference on his book. 

Part 3: the study of manuscript: 

Chapter 1: The comparison between Hunain and the Abu Nasr al-Masehee`.  

Chapter 2: The study of single drugs contains: 

 1- Classification of plant single drugs. 

 2- Identifying of non-plant drugs. 

 3- Historical comparison of the use of drugs. With Avicenna, and Ibn Hubal Al-

Baghdadi and Ibn Al-Bittar.  

 4- Scientific comparison of plant drugs uses. 

Chapter 3: The study of diseases contains: 

 1- Identifying of diseases. 

 2- Discuss of differentiation diagnosis between diseases. 

Chapter 4: The physicians commandments: it was the last chapter of manuscript but 

was valuable one. 

The results of part 3: 

Result of the comparison between Hunain and the author 
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 1- Abu Nasr al-Masehee` appeared excellence  on the subject of drugs used in 

medical treatments. 

 2- Abu Nasr al-Masehee` appeared excellence  on the subject of differentiation 

diagnosis. 

 3- Abu Nasr al-Masehee` appeared excellence  on the subject of physicians 

commandments. 

Result of the study of single drugs contains 

 1- Abu Nasr al-Masehee` depended on plants drugs more than non plant. 

 2- He didn't mention the useful parts of plants in his book.  

 3- He men oned 4 group of drugs for humors. 

  4- He men oned 14 groups of diseases drugs. 

 5- He disagreed some use of drugs in his book. 

 6- He appeared excellence  on use of some plants with current medicine. 

 7- Some plants used by Arabic physicians haven't use nowadays for same 

purpose, so that open the way for many scientific studies on these plants, and we 

made a database for these studies.   

Result of the study of diseases contains 

 1- Abu Nasr al-Masehee` men oned 70 diseases. 

 2- Abu Nasr al-Masehee` men oned 32 differen a on diagnosis cases. 

 3- He appeared excellence  on 25 cases from 32. 

Result of the physicians commandments: 

1- Adoption of the principle of prevention is better than cure by Arab 
physicians 
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2- Adoption the diagnosis by finding out the clinical story and make clinical 
examination of the pulse and the patient's eyes and then identify the disease and 
determine it 

3- Lay the foundations of the drug used in the treatment 

4- Taking care the psychological state of  the patient as choose the right way to 
give medication. 

Results:  

1- There was many reasons make Arab physicians used the methodology of 
questions and answers. 

2- Abu Nasr al-Masehee` almost saw the Hunain book and he added important 
information on it. 

3- Abu Nasr al-Masehee` used plant for medication but he didn't offer the part 
used or the method of medication. 

4- Abu Nasr al-Masehee` mentioned many diseases and he showed excellence 
on the differential diagnosis. 

5- Abu Nasr al-Masehee` showed excellence on the physicians 
commandments, especially it use nowadays.    

We recommend the following recommendations: 

           1- Adoption of a question and answer approach in modern medical textbooks 

at the University of Aleppo. 

 2- Adoption of Intikhab al-Iktidab book as historical reference of 7th A.H. 

***** 



  إهداء

  بسم ا الرمحن الرحيم

   ...إىل معلم اإلنسانية السماحة والعطاء، إىل نور اهلدى وسراج النور على الصراط املستقيم

  سيدنا حممد عليه الصالة والسالم

تواجـده جبـانيب يف مثـل هـذا اليـوم، ولكـن رغبـة ا وقـدره          أمتنـى إىل من يتحقق حلمه اليوم بنيل شهادة الدكتوراه، إىل من كنت     
  ...فوق كل شيء

والدي املغفور له بإذن ا  

  ...من حتملت فوق طاقتها بعد وفاة والديإىل     

  ...إىل من وقفت جبانيب وقت إصابيت    

  ...إىل من تدعمين بالدعاء واملشورة يف حياتي وقراراتي    

    بالدعاء رغم تقصريي إىل من ال تبخل علي...  

  حفظها ا والدتي الغالية

  ...إىل من حيملون اسم والدي، إىل من تربطين هبم أمسى وأرق الروابط    

  أخيت وأخي

  ...عمين وقت احلاجة إليهدبأول و إىل كل من وقف جبانيب وسأل عين أوالً    

  أصدقائي



  شكر

  

 ذين مل يـبخال علـي  لـ ، والعبـد الناصـر كعـدان   . ، دة جلخـي نـ بثي. كلمة شـكر أتوجـه هبـا إىل املشـرفني علـى رسـالة الـدكتوراه د       

  .على طلب ما أريد فشكراً هلم اإلحلاحباملساعدة العلمية عندما اطلبها، وقد حتملوا مين 

على املسـاعدات القيمـة    زعيم أندراوسبي جبامعة حلب األستاذ كما أتوجه بالشكر إىل طباخ األحباث يف معهد الرتاث العلمي العر

  .اليت قدمها يل ويقدمها باستمرار لطالب الدراسات العليا يف املعهد

كمــا أتوجــه بالشــكر لكــادر معهــد الــرتاث العلمــي العربــي يف جامعــة حلــب بقســميه التدريســي واإلداري علــى مــا قــدموه يل طــوال    

  .ت ألكثر من تسع سنوات، فشكراً هلمتواجدي يف املعهد لفرتة امتد

  .كما أتوجه بالشكر لكادر كلية الصيدلة يف جامعة حلب على املساعدة اليت قدموها يل خالل تواجدي معهم

وأتوجه بالنهاية بكلمة شكر لكل شـخص قـدم يل يـد املسـاعدة إلخـراج هـذه األطروحـة بشـكلها النـهائي مهمـا كـان منصـبه ومهمـا              

  .فوجب الشكر وا جيزيه عين كل خريكانت مساعدته يل 

  

  

  

  



  

قدمت هذه الرسالة استكماالً لنيل درجة الدكتوراه يف تاريخ العلوم الطبية من معهد الرتاث العلمي العربي يف 
  .جامعة حلب
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  مقدمة

تعتبر طريقة األسئلة واألجوبة القصـيرة والمتسلسـلة بغيـة التعلـيم مـن أفضـل طـرق التعلـيم         

فقد شهدنا في األعوام الماضية ظهور هـذه الظـاهرة فـي المؤلفـات الطبيـة األجنبيـة، كأسـئلة        وأطورها 

التـأليف الطبـي   في التشريح، أسئلة في جهاز الهضم وهكذا لكل جهاز على حـدة، إن هـذه الظـاهرة فـي     

ليست حديثة العهد أو من صنيعة المؤلفين الغـربيين فقـد كانـت هـذه الظـاهرة موجـودة فـي المؤلفـات         

  .الطبية العربية

هذه الطريقة فـي المؤلفـات العربيـة وأول مـا ظهـر عنـه        أكثر من استخدمبن اسحق  حنينيعد 

ـ   المسائل في الطب للمتعلمينكتاب  ي األسـئلة بـدءاً مـن تعريـف الطـب      الذي يظهر التسلسل الطبـي ف

فـي العـين،    حنـين في األمـراض فـألف مسـائل     حنينومروراً بالمواضيع الطبية األساسية، ثم تخصص 

  .في البول، وغيرها من المؤلفات التي اعتمدت منهج السؤال والجواب حنينمسائل 

لجـواب فـي التـأليف    بن اسحق هو الوحيد الذي قـام باسـتعمال مـنهج السـؤال وا     حنينلم يكن 

بـن لوقَـا، ابـن أبـي      قُسـطا الطبي، بل سار عدد من العلماء الذين جاؤوا بعده وفق ذلك المنهـاج ومـنهم   

ثـم قـدم    االقتضاب علـى طريقـة السـؤال والجـواب    الذي ألف كتاب  المسيحي، مروراً بأبي نصر صادق

  .انتخاب االقتضابمختصراً له سماه 

فـت وفـق هـذا    لِّالمؤلفات الطبية العربيـة اإلسـالمية التـي أُ   أغلب سنحاول في هذا البحث تحديد 

االقتضـاب علـى طريقـة المسـألة     انتخـاب  ز في بحثنا هذا على كتـاب  كّرسنُحيث  .المنهج مع شرحٍ لها

  .وفق هذا األسلوبفت لُِّأوالجواب وهو من الكتب التي 
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  أهمية البحث

التـي تقـوم بجمـع    ) علـى حـد علمنـا   (يعد من أول األبحاث على مستوى معهد التراث العلمي العربي * 

  .فت وفق منهج السؤال والجوابلّالتي ُأاإلسالمية أهم المؤلفات الطبية العربية 

منهج السؤال والجواب فـي التـأليف التراثـي الطبـي العربـي وهـو       يعد من أول األبحاث التي تناولت * 

س هـذا الموضـوع مـن    رِأن د) علـى حـد علمنـا   (، حيث لم يسبق )Hand Book(بكتاب اليد  ما يعرف

  . في معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب قبل

مـع اقرانـه   الكشف عن المحتوى العلمي للمخطـوط مـن خـالل تحقيقـه ودراسـته دراسـة تاريخيـة        * 

  .وعلمية مع معطيات الطب المعاصر

، وعلـى حـد علمنـا لـم     أبـو نصـر المسـيحي   قدم هذا البحث دراسة لكتاب انتخاب االقتضاب لمؤلفه * 

يسبق ألحد من الباحثين أن قام بدراسة هذا المخطوط، رغـم وجـود بعـض الجهـود التـي عملـت علـى        

أنـور دندشـلي،   تحقيقه بشكل لغوي فقط حيث قام عدد من طالب الدبلوم في معهـد التـراث اذكـر مـنهم     

دون القيـام بـأي دراسـة لمحتويـات المخطـوط رغـم غناهـا الكبيـر          علـي رغبـان،   ،ماد السـعيد ع

  .بالمعلومات الطبية ومعلومات األدوية المفردة وموضوع التشخيص التفريقي لألمراض

  :المقارنات التي قدمها البحث بين المؤلف من جهة وبين عدد من األطباء البارزين ومنهم* 

  ).من التأليف الطبي النمطهذا أشهر من استخدم نظراً ألنه يعتبر ( اسحقبن  حنين -1

كـان يعتَمـد عليـه مـن قبـل األطبـاء وخاصـة فـي         القانون في الطب ن كتاب أل(ابن سينا  -2  

  ).أبو نصر المسيحيوالتي ينتمي إليها البغدادية  المدرسة

وهـو الكتـاب الـذي ظهـر فـي       المختارات في الطـب في كتابه ( أبو نصر المسيحيابن هبل  -3  

  ).انتخاب االقتضابكتابه  المسيحيالتي كتب فيها أبي نصر  الفترة نفسها
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لدراســة مــدى صــحة  الجــامع لمفــردات األدويــة واألغذيــةفــي كتابــه (ابــن البيطــار  -4  

  ).في مجال األدوية المفردة أبو نصر المسيحيالمعلومات التي قدمها 

أبـو نصـر    البحث مع العلم الحديث في مجال الفـروق بـين األمـراض حيـث أورد     المقارنة التي قدمها* 

، حيث امتـاز األطبـاء العـرب بالقـدرة الرائعـة علـى       مسألة تفريقية بين عدد من األمراض 32 المسيحي

ألبـي بكـر الـرازي نقطـة مضـيئة فـي مجـال         مـا الفـارق  التمييز بين األمراض، فكما نعلم يعد كتاب 

  .يالتشخيص التفريق

، حيـث  التـي قـدمها المؤلـف لطالبـه    المتعلقـة بالمعالجـة وأسسـها، و   الوصايا عن دراسة قدم البحث * 

  .يعتبر هذا الموضوع من المواضيع الهامة حديثاً في المعالجة الطبية
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  الهدف من البحث

  :في هذا البحث لتحقيق األهداف التالية سعيت

فـت علـى طريقـة السـؤال والجـواب والقيـام       لّالتـي أُ اإلسـالمية  جمع المؤلفات الطبيـة العربيـة    -1

  .بالتعريف باألطباء وبكتبهم التي استطعنا الوصول إليها واإلطالع عليها

إلتبـاع مـنهج السـؤال والجـواب فـي      والمسـلمين  استخالص األسباب التي دعت العلمـاء العـرب    -2

  .التأليف

لمؤلفـه أبـي نصـر     علـى طريقـة السـؤال والجـواب    انتخاب االقتضاب المجمـوع  التعريف بكتاب  -3

  .أربع نسخ للمخطوطصور وذلك من خالل تحقيق النص باالعتماد على  المسيحيسعيد 

انتخـاب   أبـو نصـر المسـيحي   بـن اسـحق المسـائل فـي الطـب مـع كتـاب         حنينمقارنة كتاب  -4

  .االقتضاب

فـي كتابـه دراسـة تاريخيـة مـع       مسـيحي أبو نصر الدراسة استخدامات األدوية المفردة التي ذكرها  -5

  .علماء عصره، ودراسة علمية مع الطب الحديث

فـي كتابـه، ومـن ثـم دراسـة التشـخيص        أبـو نصـر المسـيحي   التعريف باألمراض التي ذكرهـا   -6

  .التفريقي الذي قدمه المؤلف في كتابه لمعرفة مدى قدرته على تمييز األمراض التي ذكرها

دمها المؤلف لطالبـه قبـل وأثنـاء معالجـة مرضـاهم، ومحاولـة إسـقاط تلـك         دراسة الوصايا التي ق -7

  .المعاصرة المعلومات على ما يتوفر لدينا حالياً في مجال أسس المعالجة الطبية
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  طريقة إجراء البحث

  :عتمد البحث على المنهج االستردادي التاريخي وفق الخطوات التاليةا

فت وفـق مـنهج السـؤال    لّوالمراجع واألعالم بغية استخالص المؤلفات التي ُأالعودة إلى كتب المصادر : أوالً

  .والجواب

محتويات الكتب التـي اسـتطعنا الحصـول    من ناحية سيرة المؤلف، وذكر  ةاب على حدالتعريف بكل كت: ثانياً

  .أي ما يعرف بالتعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف عليها أو اإلطالع على محتوياتها

، من حيث سيرة حياة المؤلف، انتخاب االقتضاب المجموع على طريقة السؤال والجوابالتعريف بكتاب : ثالثاً

  .والنسخ الموجودة عالمياً، والتعريف بالنسخ المعتمدة في التحقيق

محفوظة في مكتبة معهـد   أربعة نسخ للمخطوطصور باالعتماد على  انتخاب االقتضابتحقيق مخطوط : رابعاً

  .اث العلمي العربي بجامعة حلبالتر

في التأليف الطبي وفـق   المسيحيأبي نصر  محتويات كتابمع  اسحقبن  حنين محتويات كتابمقارنة : خامساً

  .منهج السؤال والجواب

األدويـة التـي   استخدامات تلك دراسة ومن ثم ، المسيحي أبو نصرتصنيف األدوية المفردة التي ذكرها : سادساً

  .المخطوط دراسة تاريخيةوردت في 

  :كما سأعتمد على المنهج العلمي وفق الخطوات التالية

  .دراسة علمية مقارنة الستخدامات األدوية المفردة النباتية: أوالً

  .تعريف األمراض الواردة في المخطوط ثم مناقشة التشخيص التفريقي: ثانياً

  .ع واقعنا الطبي المعاصرم أبو نصر المسيحيمقابلة الوصايا التي ذكرها : ثالثاً
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  المؤلفات الطبية العربية التي اعتمدت منهج السؤال والجواب: الباب األول

المؤلفات الطبية التي اعتمدت منهج السؤال والجواب في التأليف، مع ذكر سيرة أشهر سيتم في هذا الباب ذكر 
عليها، بينما الكتب التي لم نستطع  حياة مؤلفيها، والتعريف بالكتب التي استطعنا الوصول إليها واإلطالع

بترتيب الكتب وفق  توأوردنا تلك المصادر، وقد قم تلك الكتب الوصول إليها اعتمدنا على مصادر ذكرت
  :تسلسلها التاريخي

  الحارث بن كلده - 1

  جبرائيل بن بختشوع - 2

  .بن اسحق حنين - 3

  .ثابت بن قُرة - 4

  .بن لوقَا قُسطا - 5

  .الرازيأبو بكر  - 6

  .أبو نصر الفارابي - 7

  .ابن الجزار القَيرواني - 8

  .أبو الفرج بن الطَيب - 9

  .علي بن رضوان -10

  .صادقابن أبي  -11

  .أبو الخطاب -12

  .زاهد العلماء -13

  .سعيد بن هبة اهللا -14

  .موفق الدين عبد العزيز السلَمي -15
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  .أسعد الدين المحلّي -16

  .الدين الحمصيكمال  -17

  .شمس الدين بن اللبودي -18

  .دخوارمهذّب الدين ال -19

  رضي الدين الرحبي -20

  .سديد الدين بن رقيقة -21

  .ابن األكفاني -22

  .أبو سهل معمر -23

  .منجم بن الفوال -24
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  1)م 670-/...هـ50- ...( رث بن كلدة الثقفياالح: الفصل األول

  :2سيرة حياته

 يضرب وكان، والدواء الداء وعرف ،هناك وتمرن فارس بناحية الطب وتعلم البالد في وسافر الطائف من كان

 وعلي وعثمان وعمر بكر أبي وأيام وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أيام وبقي، واليمن بفارس أيضاً ذلك تعلم بالعود

  .عنهم اهللا رضي ومعاوية طالب أبي بن

  :الطب في المحاورة كتاب

 كسرى وبينرث بن كلدة االح بينبي اصيبعة في كتابه عيون االنباء حيث أن هذه المحاورة كانت أذكره ابن 

  :أنوشروان

 قال أنت من له قال منتصبا يديه بين وقف فلما، عليه بالدخول له أذن شروان أنو كسرى على وفد لما أنه ذلك نن أم

 عقولها وضعف جهلها مع بطبيب العرب تصنع فما قال، الطب قال صناعتك فما قال، الثقفي كلدة بن الحرث أنا

 أبدانها ويسوس عوجها ويقيم جهلها يصلح من إلى أحوج كانت صفتها هذه كانت إذا الملك أيها قال أغذيتها وسوء

 سياسته بحسن كلها األدواء عن ويحتزر دائه موضع ويميز، نفسه من ذلك يعرف العاقل فإن، أمشاجها ويعدل

 .3لفظه من يورده وبما ناطقا وبفضيلتهم مادحا ولقومه راجحا وجدته إني لجلسائه وقال. لنفسه

 : رث بن كلدة حول مواضيع الطب ومنهااوبدأت المحاورة بين كسرى والح

 يفاجئك لسرور ساكنة والعروق طيبة والنفس فيه غيم ال صحو يوم في الهالل نقصان في قال :الحجامة في تقول فما

 .يباعدك وهم

                                                             
 .157صـ 2جزء األعالمالزركلي،  -  1
 .161صـعیون األنباء ابن أبي أصیبعة،  -  2
  162صـعیون األنباء ابن أبي أصیبعة،  -  3
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 الطعام على تقعد وال عريانا بالليل تقم وال سكرانا أهلك تغش وال شبعانا تدخله ال قال :الحمام دخول في تقول فما

 .لنومك أهنأ يكن طعامك من وقلل لبالك أرخى يكن بنفسك وارفق غضبانا

 بمنزلة البدن فإن استحكامه قبل يردعه بما فاحسمه داء هاج فإن فاجتنبه الصحة لزمتك ما قال: الدواء في تقول فما

 .خربت تركتها وإن عمرت أصلحتها إن األرض

 .إشهاده وأعذبه امرأة وأرقه أهنأه أطيبه قال :الشراب في تقول فما

 .زمانها وانقضى وولت أدبرت إذا واتركها أوانها وحين إقبالها في كلها قال :الفواكه في تقول فما

 1.ضرر النوم بعد وشربه بقدر منه شرب ما ينفع قوامه وبه البدن حياة هو قال :الماء شرب في تقول فما

 حارة وهي الصفراء والمرة، يابسة باردة وهي السوداء المرة طبائع أربع على قال :البدن هذا وطبع جبل كم فعلى

 .رطب بارد وهو والبلغم ،رطب حار وهو والدم ،يابسة

 مر وكل ،حار حريف وكل ،بارد حامض وكل ،حار حلو كل قال :جامعة أحرف في والبارد الحار لي فأجمل قال

 .وبارد حار المر وفي ،معتدل

   2.مسامها ويسد ساحتها الروح على يضيق المقدار فوق األكل فإن شيء كل في االقتصاد قال :الحمية فما قال

من الورقة ) 6246(في مكتبة برلين ضمن مجموع برقم مخطوط ال بعض أوراق هذاوذكر حميدان أن يوجد 

  ).3ب33-ب31

  

  

  

                                                             
 163صـعیون األنباء ابن أبي أصیبعة،  -  1
  164صـعیون األنباء ابن أبي أصیبعة،  -  2
  .22صـ 1مجلد  أعالم الحضارةحمیدان،  -  3
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 1)م870-/...هـ256-(... بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع: الفصل الثاني

  :2سيرة حياته

 في كانوا الذين األطباء سائر من أحد يبلغه لم ما المال وكثرة والحال المنزلة عظم من وبلغ، القدر نبيل سريانياً كان

 من كثيرة كتباً جبرائيل بن لبختيشوع إسحاق بن حنين ونقل، والفرش اللباس في المتوكل يضاهي وكان، عصره

 .والعربية السريانية اللغة إلى جالينوس كتب

 ذلك بعد للمتوكل وعرض، المتوكل عند المنزلة عظيم كان جبرائيل بن بختيشوع أن التواريخ بعض من ونقلت

  .عنه ورضي عليه نعمأف وبرأ وعالجه المتوكل فاستحضره قولنج

حيث ورد ذكر هذا الكتاب في  والجواب لةأالمس طريق على الحجامة في كتاب الكتب من جبرائيل بن ولبختيشوع

  .لكن دون ذكر أية معلومات أخرى عن هذا الكتاب 3كتاب عيون األنباء وفي كتاب معجم المؤلفين

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                             
 .44صـ 2جزء األعالمالزركلي،  -  1
 .201صـ عیون األنباءابن أبي أصیبعة،  -  2
 .39صـ 3جزء  معجم المؤلفینكحالة،  .209صـ عیون األنباءابن أبي أصیبعة،  -  3
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  2)م873- 1/810ـ ه260-194( اسحقبن  حنين: الفصل الثالث

  :3سيرة حياته

 أبو نصر المسيحيأبو زيد المسيحي الطبيب هو ، )بفتح العين وتخفيف الباء الموحدة(اسحق العبادي بن  حنين

إلى البصرة فأخذ  حنينوسافر  ،)ي العراقف( ، من أهل الحيرةكان أبوه صيدالنياً ،مترجمو مؤرخو طبيب

العربية عن الخليل بن أحمد، وانتقل إلى بغداد فأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره، وتمكن من اللغات 

 اسة العلم بها بين المترجمين، مع إحكامه العربية، وكان فصيحاًئاليونانية والسريانية والفارسية، فانتهت إليه ر

 اباًتَّوجعل بين يديه كُ. والعطايا األمواللديوان الترجمة، وبذل له  اًواتصل بالمأمون فجعله رئيس. بها شاعراً

من كتب  ولخص كثيراً. ما ترجموا فيصلح ما يرى فيه خطأ حنينن باللغات كانوا يترجمون، ويتصفح ميعاِل

ب، وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله إلى العربية من الكت. أبقراط وجالينوس وأوضح معانيها

ومات ، وكان يحفظ إلياذة هوميروس. وعاصر تسعة من الخلفاء. ورحل رحالت كثيرة إلى فارس وبالد الروم

  . في بغداد

  :مؤلفاته

  :حنينيمكن العودة إلى المصادر والمراجع التالية للتعرف على مؤلفات 

 .4كتاب الفهرست للنديم  - 1

  .5اصيبعةكتاب عيون األنباء البن أبي  - 2

  .6العارفين للبغداديكتاب هدية  - 3

  .كتاب األعالم للزركلي - 4

                                                             
  .5صـ الوفياتابن قنفذ،  - 1
 .287صـ 2جزء  األعالمالزركلي،  - 2
  .217صـ 2جزء  وفيات األعيانابن خلكان،  - 257صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 3
  .409صـ الفهرستابن النديم،  - 4
 .274-271صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  -  5
 .340-339صـ  1جزء  ھدیة العارفینالبغدادي،  -  6
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 :التي اعتمدت منهج السؤال والجواب فقط حنيناآلن مؤلفات سأضع 

 )3- 2(كتاب البول على طريق المسألة والجواب  -

 )3- 2(كتاب العين على طريق المسألة والجواب  -

  ).3- 2(كتاب فيمن يولد لثمانية أشهر ألفه لولديه داوود واسحق  -

 .)2،4(جالينوس في أصناف الغلظ الخارج عن الطبيعة على طريق المسألة والجوابجمل مقالة  -

 .)2،4(جوامع كتاب المني لجالينوس على طريق المسألة والجواب -

  .)2،4(جوامع كتاب جالينوس في الحث على تعلم الطب على طريق المسألة والجواب -

 .)2،4(جوامع كتاب جالينوس في الذبول على طريق المسألة والجواب -

ألبقراط على طريق  )األمراض الوافدة( جوامع ما في المقالة األولى والثانية والثالثة من كتاب أبيذيميا -

 .)2،4(المسألة والجواب

 ).2(جوامع كتاب جالينوس في أن الطبيب يجب أن يكون فيلسوفاً على طريق المسألة والجواب -

 .)2،4(الحادة على طريق المسألة والجوابثمار تفسير جالينوس لكتاب أبقراط في تدبير األمراض  -

  .)2،4(ثمار تفسير جالينوس لكتاب أبقراط في جراحات الرأس على طريق المسألة والجواب -

ثمار تفسير جالينوس لكتاب أبقـراط فـي األهويـة واألزمنـة والبلـدان علـى طريـق المسـألة          -

 .)2،4(والجواب

  .)2،4(طريق المسألة والجوابثمار تفسير جالينوس لكتاب الفصول ألبقراط على  -

  .)2،4(ثمار تفسير جالينوس لكتاب تقدمة المعرفة على طريق المسألة والجواب -

 .)2(ألبقراط على طريق المسألة والجواب) حانوت الطبيب(ثمار تفسير جالينوس لكتاب قاطيطريون  -

 .)2،4(مياه الحمامات على طريق المسألة والجواب -

 ).2(ألفه لولديه داوود واسحقفيمن يولد لثمانية عشر  -

 .)1،2،3،4(المسائل في الطب للمتعلمين -
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  )م901- 1/826هـ288-221(قُرة ثابت بن : الفصل الرابع

  :2سيرة حياته

وقيل إنه قرأ  ،بن مروان بن ثابت بن كرايا بن إبراهيم بن كرايا بن مارينوس بن سااليونوسقُرة ثابت بن هو 

وال في  ،في صناعة الطب يماثلهمن  قُرةولم يكن في زمن ثابت بن  ،على محمد بن موسى فتعلم في داره

وكذلك جاء جماعة كثيرة من ذريته ومن أهله  ،وله تصانيف مشهورة بالجودة ،غيره من جميع أجزاء الفلسفة

حسن العبارة وكان  العربية،وكان جيد النقل إلى ، ميقاربونه فيما كان عليه من حسن التخرج والتمهر في العلو

على ( انبحرفي سنة إحدى عشرة ومائتين  قُرةوكان مولد ثابت بن ، قوي المعرفة باللغة السريانية وغيرها

في يوم الخميس الحادي  )3طريق ما بين الموصل والشام ويقال أنها أول مدينة ظهرت بعد الطوفان العظيم

   .والعشرين من صفر وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائتين وله من العمر سبع وسبعون سنة

  :له من الكتب

  :4الطَيبحمد بن أجواب رسالة  -1

ورد ذكره في كتاب عيون األنباء ولكن دون ذكر لمحتويات، كما ذكر هذا الكتاب عادل بكري في كتاب الكامل 
بـن   أنه يتضمن أجوبة عن مسائل طبية كتبها إليه أحمد بن محمـد : ي في تعريف هذا الكتابفي التراث العرب

  .، ولم نستطع الحصول على هذا الكتابهـ286السرخسي المتوفى سنة  الطَيب

  :5وأجوبتها قُرةمسائل عيسى بن أسيد لثابت بن  -2

وكان ثابت يقدمـه   قُرة،وعيسى بن أسيد طبيب مسيحي من تالمذة ثابت بن  ورد ذكره في كتاب عيون األنباء،
وهو الذي صنف هذا الكتاب ووضع اسم أستاذه عليه وهو يحتوي على مسائل له وأجوبة ثابـت بـن    ،ويفضله

  .، أيضاً لم نستطع الحصول على هذا الكتابعليها قُرة
                                                             

 .6صـ الوفياتابن قنفذ،  - 1
 .101صـ 3جزء  معجم المؤلفين، كحالة - 313صـ 1جزء وفيات األعيان ابن خلكان،  - 380صـ الفهرستابن النديم،  - 2
  .235صـ  2المجلد  معجم البلدانالحموي،  -  3
  .329صـالكامل في التراث بكري،  - 4
  .902صـ في التراث الكاملبكري،  - 5
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  1)م912-820/هـ300-204(لوقَا بن  قُسطا: الفصل الخامس

  :2سيرة حياته

أبو نصر وقال ابن النديم  ،وكان في أيام المقتدر باللّه، لسوف منجم عالم بالهندسة والحسابطبيب حاذق نبيل في

 ،كان بارعاً في علوم كثيرة منها الطب والفلسـفة والهندسـة واألعـداد والموسـيقى     قُسطاالكاتب إن  المسيحي

كتباً كثيـرة مـن    قُسطانقل  ،وتوفي بأرمينية عند بعض ملوكها ،انية جيد العبارة بالعربيةفصيحاً في اللغة اليون

ولـه رسـائل   ، لسان اليوناني والسرياني والعربـي كتب اليونانيين إلى اللغة العربية وكان جيد النقل فصيحاً بال

  .وكان حسن العبارة جيد القريحة ،وكتب كثيرة في صناعة الطب وغيرها

  :3سالة إلى أبي محمد الحسن بن مخلد في أحوال الباه وأسبابه على طريق المسألة والجوابر: له كتاب

وهي رسالة تبحث في النشاط الجنسي عند الرجل كتبها بشكل سؤال وجواب ألبي محمد الحسن بن مخلد بن 

مكتبة معهد التراث يوجد من هذا الكتاب نسخة على شكل ميكروفيلم في ، الجراح وزير الخليفة المعتمد العباسي

، وبعد اإلطالع عليها يمكن مالحظة أن 242/3.4وهي مصورة عن مكتبة اسطنبول برقم  العلمي العربي

  :باب وفق التالي )22(قسمها إلى المؤلف 

  ؟بماذا يتم استعمال الباه ويقوي اإلنسان على اإلكثار منه: الباب األول 

  ؟والضعف منهبماذا يحدث نقصان الباه : الباب الثاني

  ؟ما دليل الضعف عن الباه من قبل نقصان عنصره :الباب الثالث

  ؟ما دليل الضعف عن الباه من قبل دالالت المني :الباب الرابع

                                                             
  .196صـ 5جزء  األعالمالزركلي،  - 1
 .131صـ 8جزء معجم المؤلفين ، كحالة - 329صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 2
 .466صـ الكامل في التراثبكري،  - 3
  .879رقمھا في المعھد  مخطوط رسالة إلى الحسنابن لوقا،  -  4
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  ؟ما دليل الضعف عن الباه من قبل عدم الريح التي تهيج له الباه وتمده :الباب الخامس

  ؟تعمال الباهمن كم سبب يقل المني في خروجه عند اس :الباب السادس

  ؟بماذا يفسد المني على طريق اليبس والجفاف :الباب السابع

  ؟بماذا يفسد المني على طريق البرد والجمود :الباب الثامن

  ؟بماذا يفسد المني على طريق نقصان عنصره :الباب التاسع

  ؟أي األسباب التي تولد المني :الباب العاشر

  ؟بأي شيء يرطب المني إذا كان جافاً :الباب الحادي عشر

  ؟بماذا يحلل المني إذا كان جامداً :الباب الثاني عشر

  ؟بماذا يعالج الضعف عن الباه إذا كان من قبل نقصان عنصره :الباب الثالث عشر

  ؟بماذا يعالج الضعف عن الباه إذا كان من قبل برد :الباب الرابع عشر

  ؟بماذا يعالج الضعف عن الباه من قبل عدم الريح التي ينفخ البتة :الباب الخامس عشر

  تدبير يصلح آفات المني كلها :الباب السادس عشر

  ؟كيف ينبغي أن تركب األدوية إلصالح الباه :الباب السابع عشر

  ؟أي األبدان تحتمل الباه وال ينالها منه كثير ضرر :الباب الثامن عشر

  دان يضر بها الباه ضرراً شديداً؟أي األب :الباب التاسع عشر

  أي األمراض يكون ضرر الباه فيها عظيماً؟ :الباب العشرون

  أي األمراض يقال أنه ينتفع فيها بالباه؟ :الباب الحادي والعشرين

  أي اآلفات تحدث عن االمتناع عن الباه؟ :الباب الثاني والعشرين
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  1)م925-865/هـ313-251(أبو بكر الرازي : الفصل السادس

  :2سيرة حياته

وسائر بالد  )3مدينة مشهورة جانب نيسابور( كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي له المنزلة الجليلة بالري

وعاش إلى أن لحقه ابن العميد أستاذ الصاحب بن عباد وهو كان سبب إظهار وقد كان يقرض الشعر،  ،الجبل

فطلبه من أخت أبي بكر وبذل لها دنانير كثيرة  ،ألنه كان حصل بالري بعد وفاته بالحاويكتابه المعروف 

خرج على ما و ،فجمع تالميذه األطباء الذين كانوا بالري حتى رتبوا الكتاب ،حتى أظهرت له مسودات الكتاب

الساعور هو المقدم في معرفة الطب وأدواته وأصلها ( الرازي ساعور، وكان  هو عليه من االضطراب

بيمارستان معناها دار المريض (البيمارستان المعتضدي  في )4بالسريانية ساعوراء ومعناها متفقد المرضى

    )5وهل كلمة فارسية البيمار هو المريض واآلستان هو الموضع

  :  م أبي بكر محمد بن زكريا الرازيومن كال

لة المريض عن كل ما يمكن أن تتولد عنه علته من داخل ومن خارج ثم يقضي ساءأن ال يدع مينبغي للطبيب (

    .) باألقوى

    .) ينبغي للمريض أن يقتصر على واحد ممن يوثق به من األطباء فخطؤه في جنب صوابه يسير جداً(

    . )من تطبب عند كثيرين من األطباء يوشك أن يقع في خطأ كل واحد منهم(

    .) متى كان اقتصار الطبيب على التجارب دون القياس وقراءة الكتب خذل(

                                                             
  .130صـ 6جزء  األعالمالزركلي،  - 1
  .414صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 2
  .116صـ 3المجلد  معجم البلدانالحموي،  -  3
  .155صـ 3جزء  معجم متتن اللغةرضا،  -  4
 .170صـ 1جزء الماء، الصحاري -  5
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    . )ال ينبغي أن يوثق بالحسن العناية في الطب حتى يبلغ األشد ويجرب(

ينبغي أن تكون حالة الطبيب معتدلة ال مقبالً على الدنيا كلية وال معرضاً عن اآلخرة كلية فيكون بين الرغبة (

    .1 )هبةوالر

  :تاب ما الفارقكله 

يوجد كتاب الفارق في مكتبة معهد التراث العلمي العربي، وهو كتاب مطبوع ومحقق من قبل المرحوم سلمان 

قطاية، وبعد العودة إليه واإلطالع على محتوياته نالحظ أن أبا بكر الرازي قسمه إلى مقدمة وكالماً في الفروق 

  :وهي خمس مقاالت

  :2فرقاً تعرض ألجزاء الرأس 28فصول تحتوي على المقالة األولى تشمل خمس 

      .الفصل األول خاص بالدماغ  

  .الفصل الثاني خاص بالعين

    .الفصل الثالث خاص باألذن  

  .الفصل الرابع آلة الشم والمنخرين  

  .الفصل الخامس األسنان  

  :3المقالة الثانية تشمل ثالث فصول خاصة آلالت التنفس

      .والحنجرةالفصل األول الحلق   

  .الفصل الثاني الرئة

  .الفصل الثالث الصدر والجنب  

                                                             
  .421صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 1
  .29صـ ما الفارقالرازي،  - 2
  .87صـ ما الفارقالرازي،  - 3
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  :1المقالة الثالثة وتشمل أربعة فصول في أمراض المعدة والكبد والطحال والكلى والمثانة والتناسل

        .الفصل األول المعدة  

  .الفصل الثاني الكبد والطحال

    .الفصل الثالث الكلى والمثانة  

  .ناسلالفصل الرابع آالت الت  

  :2المقالة الرابعة تشمل ثالث فصول ألمراض تعرض للبدن كله

      .الفصل األول الحميات المتشابهة  

  .الفصل الثاني القروح واألورام

  .الفصل الثالث الناقهين  

  :3المقالة الخامسة وتشتمل على فصلين

        . الفصل األول النبض  

  .الفصل الثاني البول

  :تبعها الرازي في كتابهوكمثال عن نمط األسئلة التي ا

  ما الفرق بين عدم الشم آلفة بالزتئدتين الحلميتين وبين عدمه بسبب سدة المصفاة؟: س

هذان اتفقا في الحقيقة واختلفا في السبب والمحل والدليل فهو سالمة التنفس من المنخرين في األول : الجواب
  ؟4وتعطل الشم في الثاني

  5عن المادة السادة لبطون الدماغ وبين الحادثة عن الورم فيه؟ما الفرق بين السكتة الحادثة : س

  1ما الفرق بين اللقوة التشنجبية واالسترخائية؟: س
                                                             

 .129صـ الفارق ماالرازي،  - 1
 .234صـ ما الفارقالرازي،  - 2
 .265صـ ما الفارقالرازي،  - 3
 .77صـ ما الفارقالرازي،  - -  4

  .37صـ ما الفارقالرازي،  - 5
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  2)م950- 874/ـه339- 260( أبو نصر الفارابي: الفصل السابع

  :3سيرة حياته

 خراسان أرض في الترك بالد من مدينة وهي ؛فاراب مدينته طرخان بن أوزلغ بن محمد بن محمد نصر أبو هو

 رحمه وكان ،وفاته حين إلى به وأقام الشام إلى انتقل ثم مدة ببغداد وكان المنتسب فارسي وهو جيش قائد أبوه وكان

 متجنباً الذكاء قوي النفس زكي الرياضية العلوم في وبرع الحكمية العلوم أتقن قد فاضالً وإماماً كامالً فيلسوفاً اهللا

 باألمور وعلم الطب صناعة في قوة له وكانت ،المتقدمين الفالسفة سيرة يسير بأوده يقوم بما منها مقتنعاً الدنيا عن

  .جزئياتها حاول وال أعمالها يباشر ولم منها الكلية

  :4ل عنهاِئكتاب جوابات لمسائل سله 

في كتاب عيون األنباء حيث أن ابن أبي أصيبعة ذكر فقط أن هذا  عنها سئل لمسائل جواباتذكر كتاب  ورد

  .مسألة وعشرون ثالث الكتاب عبارة عن 

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                              

  .51صـ ما الفارقالرازي،  - 1
 .20صـ 7جزء األعالمالزركلي،  - 2

  .603صـ عيون األنباءابن أبي اصيبعة،  -  3
  .609صـ األنباء عيونابن أبي اصيبعة،  - 4
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 )1م...-943/هـ...-331( سوار بن الحسن الخير أبو: الفصل الثامن

  :2سيرة حياته

 في ماهراً لها الدراية كثير بغوامضها خبيراً وفروعها الطب صناعة بأصول عالماً نصرانياً الحسن الخير أبو 

  السرياني من كثيرة كتبا نقل وقد بالنقل خبيراً وكان وغيرها الطب صناعة في جليلة مصنفات وله الحكمية لعلوما

 األول ربيع شهر في ومولده والفطنة الذكاء نهاية في وكان فيها أجاد وقد ذلك من شيئاً بخطه ووجدت العربي لىإ

 أبا نإ :الطب في الشامل كتاب في طالب أبي بن محمد بن محمد الخطاب أبو وقال ،وثالثمائة وثالثين إحدى سنة

  .وثالثمائة ثالثين سنة في موجوداً كان سوار ابن الحسن الخير

  :له كتاب تدبير المشايخ

 جالينوس كالم من وجمع، بالسرياني ذلك ألف قد كان إسحاق بن حنين أن أوله في ذكر وقد المشايخ تدبير كتاب

 طريق على ذلك وصير عنده من زادها أنه ذكر زيادات مع معرفته إلى داعية الحاجة ما المشايخ تدبير في وروفس

  باباً وعشرين ستة وجعله وجواب مسألة غير من وأوضحه القول الخير بسط أبا وإن والجواب المسألة

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .229صـ 3جزء  معجم المؤلفینكحالة،  -  1

  .428صـ عيون األنباءابن أبي اصيبعة،  - 2
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 1)م980- 895/هـ369-285( القَيرواني الجزارابن : التاسعالفصل 

  :2سيرة حياته

من أهل  الجزاروكان ابن  ،من أهل القيروان الجزارويعرف بابن  ،هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد

ه، الجزار على يدي أبيه وعمابن  تتلمذوقـد ، الحفظ والتطلع والدراسة للطب وسائر العلوم حسن الفهم لها

صره هير في ع؛ كما تتلمذ على يد طبيبٍ شالجراحةفي  والثانيالعيون األول في طب ، حاذقين طبيبينوكانا 

 :وقال سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل، مرانهو إسحاق بن سلَيمان، وهو يهودي، وكذلك إسحاق بن ع

قط  ولم يحفظ عنه بالقيروان زلة ،إن أحمد بن أبي خالد كان قد أخذ لنفسه مأخذاً عجيباً في سمته وهديه وتعدده

عن تدبير األطفال منذ خروجهم من " بيان وتدبيرهمصسياسة ال"الجزار في كتابه م ابن تكلَ .وال أخلد إلى لذة

رأس حتَّى القدم، وعن تدبيرها عرض للصبيان من الأرحام أمهاتهم، وعن تغذيتهم، وعن األمراض التي ت

وهو أول من تكلَم عن منعكس المص عند  م عن طبائع الصبيان وعاداتهم؛ه في الكالوعالجها؛ وختم كتاب

 تخصص في طبي مالجزار هو أول طبيب عرب ومن خالل كتابه هذا نستطيع القول بأن ابن. المولود

  .3األطفال

  :الفرق بين العلل التي تشتبه اسبابها وتختلف اعراضها له كتاب

يث تحدث عنه وعن محتويات لم نستطع الحصول على هذا الكتاب وإنما ورد ذكره في كتاب الكامل، ح

بين األمراض بحسب أسبابها  ةوفيه مقارن الفروق بين االشتباهات في العلل وهو الكتاب المسمىالكتاب، 

  :فهو يسأل مثالً .وأعراضها وتشخيصها، وهو ما يسمى في الوقت الحالي بالتشخيص التفريقي

                                                             
  .85صـ 1، جزءاألعالمالزركلي،  - 1
 .481صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 2

  .275، صـتاريخ تراث العلوم الطبيةحمارنة،  - 3
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ما الفرق بين اليرقان الحادث النسداد مجرى المرارة المتصل بالكبد وبين اليرقان الحادث النسداد  :سؤال

  مجراها المتصل باألمعاء؟

اشترك هذان النوعان من اليرقان في السبب وهو االنسداد وفي العضو وهو المرارة واختلفا بمكان  :الجواب

ك أن اليرقان الحادث النسداد المجرى لا أيضا في الدليل وذالسبب وهو المجرى قبل المرارة أو بعدها واختلف

في أعلى المرارة ينصبغ البول فيه باللون الغامق ويبقى البراز منصبغاً مدة ثم ينعدم انصباغه أي يكون بال 

 لون أما االنسداد الواقع أسفل المرارة أي في المجرى المتصل باألمعاء فينقطع معه انصباغ البراز دفعة واحدة

  .ويتأخر انصباغ البول بقدر امتالء المرارة ثم يحدث اليرقان

  ما الفرق بين عسر البول لوجود ورم في المثانة وبين عسره لوجود حصاة فيها؟ :سؤال

ما الفرق بين احتباس البول النسداد مجاري البول التي في أعلى المثانة وبين احتباس البول الناتج عن : سؤال

  في أسفلها؟انسداد المجاري التي 

  ما الفرق بين وجع القولنج في األمعاء وبين وجع الكلى للحصاة الناشبة فيها؟: سؤال

   .1وتتوالى األسئلة بهذا الشكل مقسمة إلى مقاالت وفصول وفروق بحسب أعضاء الجسم وأقسامه

  :منها نسخ في العالم عدةيوجد منه 

  .602/1مكتبة األوقاف العامة في بغداد برقم  -

  .4573ملي ملك في طهران برقم مكتبة  -

بتحقيقه سنة  2رمزية االطرقجي ةوقد قامت الدكتور 2120مكتبة طوب قبو سراي في اسطنبول برقم  -

 .م1984

  
                                                             

 .709صـ الكامل في التراثبكري،  - 1
  .710صـ الكامل في التراثبكري،  - 2
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  1)م1045-.../هـ435-(...الطَيب أبو الفرج بن : العاشرالفصل 

  : 2سيرة حياته

عند بعض الطوائف المسيحية ( كاتب الجاثليقكان  الطَيبهو الفيلسوف اإلمام العالم أبو الفرج عبد اللّه بن 

صناعة الطب في البيمارستان العضدي ويعالج  أوكان متميزاً في النصارى ببغداد ويقر، )3تعني مقدم األساقفة

واسع العلم  ،وكان عظيم الشأن جليل المقدار ،وهو من األطباء المشهورين في صناعة الطب ،المرضى فيه

 ،وقد شرح كتباً كثيرة من كتب أرسطوطاليس في الحكمة ،لسفة كثير االشتغال فيهاكثير التصنيف خبيراً بالف

وكانت له مقدرة قوية في التصنيف  ،وشرح أيضاً كتباً كثيرة من كتب أبقراط وجالينوس في صناعة الطب

بن سينا وكان الشيخ اوكان معاصراً للشيخ الرئيس  ه،وأكثر ما يوجد من تصانيفه كانت تنقل عنه إمالء من لفظ

    .الرئيس يحمد كالمه في الطب وأما في الحكمة فكان يذمه

  :4ل عنهِئفي جواب ما س الطَيبمقالة أمالها أبو الفرج بن له كتاب 

لم نستطع الحصول على هذا الكتاب وقد جاء ذكره في كتاب الكامل في التراث، حيث أورد عادل بكري في 

ئل عنه من إبطال االعتقاد في األجزاء التي ال في جواب ما سأبو الفرج الها مقالة أمأنها "شرحه للكتاب 

بخط ظافر بن جابر السكري على هذه المقالة  تووجد ،وهذا السؤال سأله إياه ظافر بن جابر السكري ،تنقسم

هذه الكراسة بخط سيدنا األستاذ األجل أبي نصر محمد بن علي تلميذ الشيخ أبي الفرج  :قال ؛ما هذا مثاله

وكان السبب في ذلك ظافر بن جابر بن  ،عليه ببغداد - ب أعداءه أطال اللّه بقاءه ونكَّ -أمالها الشيخ أبو الفرج 

  .وهي الدستور بعينها منصور السكري الطبيب

  

                                                             
 .94صـ 4جزء  األعالمالزركلي،  - 1
 .66صـ 6جزء  معجم المؤلفين، كحالة - 2
 .222صـ 1جزء  المعجم الوسیطمجموعة مؤلفین،  -  3
 .943صـ الكامل في التراثبكري،  - 4
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  1)م1061-/...ـه453-...(علي بن رضوان : الحادي عشرالفصل 

  :2سيرة حياته

 بن علي ذكر وقد، الطب تعلم وبها بمصر ومنشؤه مولده وكان جعفر بن علي بن رضوان بن علي الحسن أبو هو

 ينتحل أن إنسان لكل ينبغي كان لما إنه قال، نصه هذا ما وأحواله الطب صناعة تعلمه كيفية من سيرته في رضوان

 مولدي في النجوم دالالت وكانت وجل عز هللا طاعة الفلسفة تتاخم الطب صناعة وكانت له وأوفقها به الصنائع أليق

  .الطب صناعتي أن على تدل

  :ولعلي بن رضوان

وقد ورد ذكر ، 3بن النعمان في األورام أزهر أبو الطيبعنها الشيخ  سألكتاب رسالة في أجوبة مسائل  - 1

  .دون ذكر أية معلومات أخرى عنههذا الكتاب باالسم في كتاب عيون األنباء 

وصل إليه السؤال عنها من الشام، وقد ورد ذكر هذا الكتاب باالسم في  4جواب مسائل في النبضكتاب  - 2

  كتاب عيون األنباء دون ذكر أية معلومات أخرى عنه

  

  

  

  

  

                                                             
 .289، صـ4جزء  األعالمالزركلي،  - 1
 561صـعيون األنباء ابن أبي اصيبعة،  - 2

  .566صـعيون األنباء ابن أبي اصيبعة،  - 3
 566صـعيون األنباء ابن أبي اصيبعة،  -  4



25 
 

  1)م1077-/...هـ470- (... ابن أبي صادق: عشر الثانيالفصل 

  :2سيرة حياته

طبيب فاضل بارع في العلوم الحكمية  ،عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن أبي صادق النيسابوريهو أبو القاسم 

له حرص بالغ في التطلع على كتب جالينوس وما أودعه فيه من غوامض  ،كثير الدراية للصناعة الطبية

من كتب  وما فسره ،شديد الفحص عن أصولها وفروعها وكان فصيحاً بليغ الكالم ،صناعة الطب وأسرارها

كتاب منافع األعضاء لجالينوس فإنه أجهد نفسه فيه لكما وجدنا تفسيره  ،جالينوس فهو في نهاية الجودة واإلتقان

وحدثني بعض األطباء  ،وأجاد في تلخيص معانيه وكان فراغه من هذا الكتاب في سنة تسع وخمسين وأربعمئة

 ،وقرأ عليه وكان من جملة تالمذته واآلخذين عنه بن سينااأن ابن أبي صادق كان قد اجتمع بالشيخ الرئيس 

 ،وهذا ال استبعده بل هو أقرب إلى الصحة فإن ابن أبي صادق لحق زمان ابن سينا وكان في بالد العجم

  .وكان أكبر من ابن أبي صادق قدراً وسناً ،وسمعة ابن سينا كانت عظيمة وكذلك غزارة علمه وكثرة تالمذته

  :في الطب ينحنشرح مسائل له كتاب 

يوجد كتاب شرح المسائل في مكتبة معهد التراث العلمي العربي، وهو مخطوط مصور بطريقة الميكروفيلم 

في الطب وقد  اسحقبن  حنينشرح مطول لمسائل وغير محقق بعد، وبالعودة إليه نالحظ أنه عبارة عن 

  :الكتاب أولويذكر في  حنيناختصره بكتاب آخر يسمى الشرح الصغير لمسائل 

العلم يجب  اذهن أرباب الصناعة قد تواطئوا على أن الراغب في إ :الحمد هللا معترف بآالئه شاكر نعمائه قال

من المطالب الغامضة  ولذلك لم يودعه شيئاً ،للمتعلمين ألنه عمله مدخالً حنينأن يفتتح تعلمه بكتابي المسائل ل

 ،ولهذا عمله على طريق المسألة والجواب ليتنبه المتعلم بالسؤال  في موضع البحث عن المعنى المقصود إليه

                                                             
  .316صـ 3جزء  األعالمالزركلي،  - 1
  .461صـعيون األنباء ابن أبي أصيبعة،  - 2
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ثم رأيت أن أسرد الكالم في  ،طريق التعليق على الحواشيعلى  جمع للعويص من معانيه شرحاًأفرأيت أن 

  1..ا يرتاح إليه المتبصر في الطب ففعلتوبعد ذلك رأيت أن الحق به م جملة المعاني سرداً

بعد اإلطالع عليها ومحتويات المخطوطة من أولها إلى ) 985(ذات الرقم معهد التراث بالعودة إلى نسخة 

  :2آخرها يمكن مالحظة التالي

 حنينوفق النسخة الموجودة لدينا في معهد التراث بشرح الفصول التي كتبها حبيش تلميذ  صادققام ابن أبي 

  .السؤال ثم يقدم التفسير له السابع والثامن وقد اتبع المنهج دائماً الفصلأي  حنينوليس 

في الكالم في التفسرة  :والفصل العاشر ،في األورام والحميات :التاسع الفصل وضع صادقولكن ابن أبي 

رغم أن مواضيع الحميات  حنينوهذا التقسيم غير موجود في كتاب المسائل في الطب ل) فحص البول(

، أو حنينلنسخة األساسية لكتاب مسائل حسب أن هناك فقدان في اأواألورام والبول مذكورة في قسم حبيش و

غير كاملة في معهد التراث العلمي  صادقأن هناك خلط وقع في التحقيق، كما أن نسخة كتاب ابن أبي 

  .العربي

باالعتماد على جميع النسخ  حنينسة كتاب المسائل في الطب لولذلك أوصي بالدعوة إلى إعادة تحقيق ودرا

منهج من أشهر من ألف في يعتبر  حنينحيث أن كتاب  ، ونسخ الشروحات على الكتاب،المتاحة حول العالم

  .السؤال والجواب كما أنه عالمة الفصل واالنتقال من المدرسة الطبية اإلسكندرية إلى المدرسة الطبية العربية

  :3منه عدة نسخ نذكر منهايوجد 

كتبها لنفسه يوسف بن القس منصور السويدي المتطبب سنة  636نسخة دار الكتب المصرية برقم  -

  .هـ 689

  ).193(نسخة جامعة بيل في نيوهافن بأمريكا برقم  -

                                                             
 .589صـ الكامل في التراثبكري،  - 11

 .985رقمھا في المعھد  ُحنینمخطوط شرح مسائل ابن أبي صادق،  -  2
  .590صـ الكامل في التراثبكري،  - 3
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 .qw1040)(مكتبة برلين ضمن مجموعة برقم  -

  ).804(مكتبة ميونيخ بألمانيا برقم  -

  ).1303(مكتبة ليدن بهولندا برقم  -

  ).6654(، )2861(مكتبة باريس الوطنية برقم  -

 ).3685(يا صوفيا باسطنبول برقم آمكتبة  -

 1كتاب اختصار شرحه الكبير لكتاب المسائل في الطبوله أيضاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .461صـعیون األنباء ابن أبي أصیبعة،  -  1
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  1)م1084- 1002/ـه476-392(أبو الخطاب : عشر الثالثالفصل 

  :2سيرة حياته

 في متميزا وكان هبة اهللا بن سعيد الحسن أبي على الطب صناعة ببغداد، وقرأ مقامه طالب أبي بن محمد بن محمد 

 من يشتغل بشيء لم أنه على يدل اللحن كثير وهو عليه قرئ قد تصنيفه من كتاب على خطه وعمله ورأيت الطب

  .خمسمائة سنة رمضان شهر تاسع في لذلك تاريخه العربية، وكان

  :3الشامل في الطبله كتاب 

وقد ذكره ابن أبي أصيبعة في كتاب عيون األنباء حيث قال أنه  الطب في الشامل كتاب الكتب من الخطاب وألبي

اكتفى  4، بينما عمر كحالةمقالة وستين ثالث على يشتمل وهو والعمل في العلم والجواب المسألة طريق على جعله

  .ف وفق منهج السؤال والجوابلِّبذكر اسم الكتاب دون التطرق إلى أن الكتاب ُأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .172صـ 1حزء  األعالمالزركلي،  -  1
 .343صـ عیون األنباءابن أبي أصیبعة،  -  2
  .344صـ عیون األنباءابن أبي أصیبعة،  -  3
 .226صـ 11جزء  معجم المؤلفینكحالة،  -  4
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  1)م1068-.../هـ490-(... منصور زاهد العلماء سعيدأبو : عشر الرابعالفصل 

  :2سيرة حياته

مدينة عامرة ( وكان نصرانياً نسطورياً وأخوه مطران نصيبين ،منصور بن عيسى سعيدزاهد العلماء هو أبو 

وخدم زاهد العلماء بصناعة الطب  ،المشهور بالفضل )3من بالد الجزيرة على الطريق من الموصل إلى الشام

وكان نصير الدولة محترماً لزاهد العلماء  ،ف له ابن بطالن دعوة األطباءالذي ألّ ؛نصير الدولة بن مروان

  .ميافارقين بيمارستان ىهو الذي بن وزاهد العلماء ،معتمداً عليه في صناعته محسناً إليه

  :4في الفصول والمسائل والجواباتله كتاب 

منها  :وهو جزآن األول: ابن أبي أصيبعة قالورد ذكره في كتاب عيون األنباء وفي كتاب الكامل، حيث 

يتضمن ما أثبته الحسن بن سهل مما وجده في خزانته من كراريس ومذكرات وغير ذلك من المسائل الطبية 

عقد في البيمارستان التي تفصول ومسائل أجاب عنها في مجالس العلم  :والجزء الثاني ،واألجوبة عليها

  .ميافارقين

  

  

  

  

  

                                                             
  .18صـ 13جزء  معجم المؤلفين، كحالة - 1
 .341صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 2
  .116صـ 3المجلد  معجم البلدانالحموي،  -  3
 .722صـالكامل في التراث بكري،  - 4
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  1)م1102-1045/هـ495- 436( اللّه هبةبن  سعيد: عشر الخامسالفصل 

  :2سيرة حياته

وكان أيضاً فاضالً في  ،الّله بن الحسين من األطباء المتميزين في صناعة الطب هبةبن  سعيدهو أبو الحسن 

وخدم أيضاً ولده المستظهر  ،وكان في أيام المقتدي بأمر اللّه وخدمه بصناعة الطب ،العلوم الحكمية مشتهراً بها

إن الطب انتهى في عصرنا  :وقال أبو الخطاب محمد بن محمد بن أبي طالب في كتاب الشامل في الطب  . باللّه

وولد في ليلة السبت الثالث والعشرين من جمادى اآلخرة سنة  ،اللّه بن الحسين هبةبن  سعيدإلى أبي الحسن 

 ،وألف كتباً كثيرة طبية ومنطقية وفلسفية وغير ذلك ،ي العالء بن التلميذوقرأ على أب ،ست وثالثين وأربعمئة

شهر ربيع األول سنة خمس وتسعين وأربعمئة وعاش ستاً وخمسين سنة وخلف من سادس الومات ليلة األحد 

  .كان يتولى مداواة المرضى في البيمارستان العضديو  . من التالميذ جماعة موجودين

 : 3ل عنهاِئسائل طبية سجوابات عن مله كتاب 

لم نستطع الحصول على هذا الكتاب ولكن ورد ذكره في كتاب عيون األنباء دون ذكر تفاصيل عنه، كما ورد 

اهللا فجمعها في  هبةبن  سعيديتضمن أجوبة مسائل سئل عنها ذكره في كتاب الكامل حيث عرفه بأنه كتاب 

   .كتابه هذا

  

  

  

                                                             
  .103صـ 3جزء  األعالمالزركلي،  - 1
 .233صـ 4جزء  معجم المؤلفين، كحالة - 342صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 2
  .328صـ في التراثالكامل بكري،  - 3
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  )1م1208-.../هـ605-(... المحلّيالدين  أسعد: عشر السادسالفصل 

  :2سيرة حياته

وله  ،الدين يعقوب بن إسحاق يهودي من مدينة المحلة من أعمال ديار مصر متميز في الفضائل أسعدهو 

 ،وهو من المشهورين في صناعة الطب والخبيرين بالمداواة والعالج ،اشتغال بالحكمة واطالع على دقائقها

وجرت بينه وبين بعض  وأقام بها ،وأقام بالقاهرة وسافر في أول سنة ثمان وتسعين وخمسمئة إلى دمشق

  .رجع بعد ذلك إلى الديار المصرية وتوفي بالقاهرة، ل من األطباء بها مباحث كثيرةاضاألف

  :3مسائل طبية وأجوبتهاله كتاب 

كتاب الكامل ولكن دون ذكر محتويات الكتاب فقط تعريف و كتاب عيون األنباء هذا الكتاب ورد ذكره في

بن صدقة السامري عند سفره إلى  يخاوهو صدقة بن م ،مسائل قد سألها لطبيب دمشقيللكتاب على أنه يحتوي 

حيث أقام فيها مدة قصيرة وجرت بينه وبين بعض أطبائها مباحث كثيرة رجع  ،هـ598دمشق في أول سنة 

  .بعدها إلى القاهرة

ورد ذكره في عيون األنباء حيث قال ابن أبي أصيبعة أنه يحتوي : كتاب مسائل ُأخر في الطب وأجوبتها هول

  .4على ثالث مقاالت

  

  

  

                                                             
 .196صـ 8، جزءاألعالمالزركلي،  - 1
  .583صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 2
  .903صـ الكامل في التراثبكري،  - 3
 .584صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  -  4
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   )م1208-1159 / 1هـ604-554(السلَمي  موفق الدين عبد العزيز: عشر السابعالفصل 

  : 2سيرة حياته

 ،ر محباً لهيكان كثير الخ ،السلَميهو الشيخ اإلمام العالم موفق الدين عبد العزيز بن عبد الجبار بن أبي محمد 

وخصوصاً لمن كان منهم ضعيف  ،وافر العربية شديد الشفقة على المرضى ،مؤثراً للجميل عزيز المروءة

وكان كثير الدين طلق  ،األدوية واألغذيةهم النفقة وما يحتاجونه من ييفتقدهم ويعالجهم ويوصل إل ،الحال

واشتغل  ،وكان في أول أمره في المدرسة فقيهاً في المدرسة األمينية بدمشق عند الجامع ،يحبه كل أحد ،الوجه

والمشايخ  ،وأتقن معرفتها وصار من المتميزين من أربابها ،بعد ذلك على إلياس بن المطران بصناعة الطب

وخدم بصناعة الطب في البيمارستان الكبير  ،كان له مجلس عام للمشتغلين عليه بالطبو ،الذين يقتدى بهم فيها

ثم خدم بعد ذلك الملك العادل أبا بكر بن أيوب وبقي معه  ،الذي أنشأه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي

ة القولنج وذلك في يوم علّولم يزل في خدمته إلى أن توفي موفق الدين عبد العزيز رحمه اللَّه بدمشق بِ ،سنين

الجمعة العشرين من ذي القعدة سنة أربع وستمئة ودفن بجبل قاسيون وعمره نحو الستين سنة ومولده في سنة 

  .خمسمئة ونيف وخمسين

  :امتحان األلباء لكافة األطباءله كتاب 

ولكن عادل بكري لم  ،3فهرس 32/4يوجد نسخة منه في دار الكتب المصرية برقم أنه  ورد في كتاب الكامل

لف على طريقة السؤال والجواب، ولكن الكتاب ورد ذكره في فهرس مخطوطات مكتبة سامي حداد، يشر أنه ُأ

  :ف وفق السؤال والجواب وفق الترتيب التاليلّكما ذكر أنه ُأ  والذي أشار إلى وجود نسخة من الكتاب لديه

                                                             
  .671صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 1
  .671صـعيون األنباء ابن أبي أصيبعة،  - 2
 .152صـالكامل في التراث بكري،  - 3
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اضل النعم وخلق اإلنسان وعلمه ما لم يعلم وجعل له الحيوان الحمد هللا الذي أمد بفوائد الحكم وأسبغ فو: أوله

هل يمكن للطبيب أن يعرف من : ثم تبدأ األسئلة س. والنبات والمعادن وما يحفظ الصحة بإذنه ويزيل السقم

  :؟ وقسمه إلى عشرة أبواب1النبض اسم المعشوق

  سؤال 20الباب األول في النبض  -

  سؤال 20: الباب الثاني في البول -

  سؤال 20باب الثالث في الحميات والبحارين ال -

  سؤال 20الباب الرابع في العالمات الجيدة والمخوفة  -

  سؤال 20الباب الخامس في األدوية  -

  سؤال 20الباب السادس في المداواة  -

  سؤال 20الباب السابع فيما يسأل عنه الكحال  -

  سؤال 20الباب الثامن فيما يسأل عنه الجرائحي  -

  سؤال 20ا يسأل عنه المجبر الباب التاسع فيم -

  سؤال 20الباب العاشر في مسائل هذه الصناعة  -

  

  

  

  

  

                                                             
  .47صـ فهرس مخطوطات حدادحداد،  - 1
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  1)م 1215-../.هـ612-...( كمال الدين الحمصي: عشر الثامنالفصل 

  :2سيرة حياته

 كثير وكان ،المذكورين والعلماء المشهورين الفضالء من القرشي ناصر بن علي بن المظفر منصور أبو هو

 الدين رضي الشيخ على الطب بصناعة واشتغل المعروف الصطناع محباً النفس كريم المروءة وافر الخير

 أبي بن محمود الثناء أبي الدين بهاء القاضي الحكيم على القانون كتاب قراءة في وشرع غيره وعلى الرحبي

 اإلسهال عالج إلى منه عليه وقرأ دمشق إلى أتى لما المخزومي الطبري إسماعيل بن الحسن بن منصور الفضل

اشتغل قد الحمصي الدين كمال وكان .وستمائة ثمان سنة في الروم بلد إلى الدين بهاء الشيخ سافر ثم الدماغي 

 في دكان له وكانت منها معيشته وأكثر للتجارة محباً وكان الكندي الدين تاج الشيخ على وقرأ باألدب أيضاً

 ويستطبونه يطلبونه األعيان وأكثر الملوك كان وإنما ،الطب بصناعة التكسب ويكره فيها يجلس بدمشق الخواصين

 ،الصحبة في معهم ويبقى ليخدمهم وغيره أيوب بن بكر أبو العادل الملك وطلبه فضله من وبان علمه من ظهر لما

 المرضى ويعالج زنكي بن الدين نور العادل الملك أنشأه الذي الكبير البيمارستان إلى يتردد سنين وبقي فعل فما

 وفاته وكانت ،اهللا رحمه توفي أن إلى كذلك وبقي وجراية جامكية فيه له قررت بأن ذلك بعد ألزم ثم احتساباً فيه

  .وستمائة عشرة اثنتي سنة شعبان شهر تاسع الثالثاء يوم في

  :3المسائلكتاب كتاب اختصار له 

وقد أجاد  بن اسحق حنينكتاب المسائل ل اختصاركتاب اسمه كمال الدين الحمصي ذكر ابن أبي أصيبعة أن ل

أم أنه قام  حنين، ولكن لم يذكر ابن أبي أصيبعة إذا كان كمال الدين قد اتبع منهج السؤال والجواب كما فيه

  .وفق منهج المتن المتسلسل حنينبشرح كتاب 

  

                                                             
  .256، صـ7جزء  األعالمالزركلي،  - 1
  .682صـ عيون األنباءابن أبي اصيبعة،  - 2
  .683صـ عيون األنباءابن أبي اصيبعة،  - 3
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  1)م1224- 1174/هـ621-570( شمس الدين بن اللبودي :عشر التاسعالفصل 

  :2حياتهسيرة 

 وقته عالمة اللبودي بن الواحد عبد بن عبدان بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس الكبير العالم اإلمام الحكيم هو

 على بالحكمة هناك واشتغل العجم بالد إلى الشام من سافر الطب علم وفي الحكمية العلوم في زمانه أهل وأفضل

 أخذ كان العجم بالد في وأعيانهم العلماء أكابر من رجل على الطب صناعة وقرأ الهمداني أسعد الدين نجيب

 سليمة وفطرة عالية همة اللبودي بن الدين لشمس وكان محمد األيالقي السيد عن سهالن البن تلميذ عن الصناعة

 الجدل في جيداً المناظرة في قوياً وصار الطب وصناعة الحكمة وأتقن العلوم في فتميز بالغ وحرص مفرط وذكاء

 وغيرها الطب بصناعة عليه لالشتغال مجلس له وكان إليهم يرجع الذين والمشايخ بهم يقتدى الذين األئمة من يعد

 بحلب عنده وأقام أيوب بن يوسف الدين صالح الناصر الملك بن غازي الدين غياث الظاهر الملك وخدم

 شهر في وذلك اهللا رحمه الظاهر الملك توفي أن إلى خدمته في يزل ولم الطب صناعة في عليه يعتمد وكان

 في ويطب الطب صناعة يدرس بها وأقام دمشق إلى أتى وفاته وبعد وستمائة عشرة ثالث سنة اآلخرة جمادى

 وعشرين احدى سنة القعدة ذي رابع في بدمشق وفاته وكانت اهللا رحمه توفي أن إلى النوري الكبير البيمارستان

  .سنة وخمسون احدى العمر من وله وستمائة

  :3بن اسحق حنينشرح المسائل لله كتاب 

، ولكن أيضاً لم شمس الدين بن اللبودي كتاب شرح كتاب المسائل لجنين بن اسحقذكر ابن أبي أصيبعة أن ل

أم أنه قام بشرح كتاب  حنينيذكر ابن أبي أصيبعة إذا كان كمال الدين قد اتبع منهج السؤال والجواب كما 

  .وفق منهج المتن المتسلسل حنين

  

                                                             
 183صـ 6جزء  األعالمالزركلي،  - 1
 .662صـ عيون األنباءابن أبي اصيبعة،  -  2

  .663صـ عيون األنباءابن أبي اصيبعة،  - 3
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  1)م1231-.../هـ628-(... دخوارالالدين  مهذّب: العشرونالفصل 

  :2سيرة حياته

الدين أبو محمد عبد  مهذّبالدين عبد الرحيم بن علي هو شيخنا اإلمام الصدر الكبير العالم الفاضل  مهذّب

لشهاب أو النجم وتعني ا: خصفة فاعلية مكونة من جزأين هما د( دخوارويعرف بالالرحيم بن علي بن حامد 

أداة تشبيه مثل يشبه، ومن ثم فإن الكلمة تعني الشهابي أو هو مثل النجم الساطع في : ارالساطع في السماء، و

ء اسة صناعة الطب ئوإليه انتهت ر ،وكان رحمه اللّه أوحد عصره وفريد دهره وعالمة زمانه ،)3السما

 ،في علمه من يماثله وال ،ولم يكن في اجتهاده من يجاريه ،ها على ما ينبغي وتحقيق كلياتها وجزئياتهاومعرفت

وحظي عند  ،أتعب نفسه في االشتغال وكد خاطره في تحصيل العلم حتى فاق أهل زمانه في صناعة الطب

وكان مولده ومنشؤه  ،وفيالملوك ونال من جهتهم من المال والجاه ما لم ينله غيره من األطباء إلى أن ت

وكان الحكيم  ،وكذلك كان أخوه وهو حامد بن علي كحاالً ،وكان أبوه علي بن حامد كحاالً مشهوراً ،بدمشق

وكان خطه منسوباً وكتب  ،الدين أيضاً في مبدأ أمره يكحل وهو مع ذلك مواظب على االشتغال والنسخ مهذّب

ولم يزل مجتهداً في تحصيل العلوم  ،وقد رأيت منها نحو مائة مجلد أو أكثر في الطب وغيره ،كتباً كثيرة بخطه

  .ومالزمة القراءة والحفظ حتى في أوقات خدمته وهو في سن الكهولة

ثم  ،رحمه اللّه الرحبيالدين  رضيوكان في أول اشتغاله بصناعة الطب قد قرأ شيئاً من المكي على الشيخ 

واشتغل عليه بصناعة الطب ولم يزل مالزماً له في أسفاره  ،موفق الدين بن المطران وتتلمذ له بعد ذلك الزم

واشتغل بعد ذلك أيضاً على فخر الدين المارديني لما ورد إلى دمشق في سنة ، وحضره إلى أن تميز ومهر

الدراية لهذا الكتاب لدين المارديني كثير ا وكان فخر ،تسع وسبعين وخمسمئة بشيء من القانون البن سينا

وخدم في ، الدين الملك العادل أبا بكر بن أيوب بصناعة الطب مهذّبوالتحقيق لمعانيه وخدم الحكيم 

                                                             
 .347صـ 3جزء  األعالمالزركلي،  - 1
  .728صـعيون األنباء ابن أبي أصيبعة،  - 2
 .225صـ دراسات وشخصیات في تاریخ الطب العربيماھر عبد القادر،  -  3
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شرع في تدريس صناعة الطب . البيمارستان الكبير الذي أنشأه ووقفه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي

وكانت  ،بيراً بكل ما يقرأ عليه من كتب جالينوس وغيرهاوكان خ ،واجتمع إليه خلق كثير من أعيان األطباء

كتب جالينوس تعجبه جداً وإذا سمع شيئاً من كالم جالينوس في ذكر األمراض ومداواتها واألصول الطبية 

   .وكان طلق اللسان حسن التأدية للمعاني جيد البحث ،يقول هذا هو الطب

غ من البيمارستان وافتقد المرضى في أعيان الدولة وأكابرها الدين رحمه اللَّه إذا تفر مهذّبوكان الشيخ 

فإذا فرغ منه  ،وال بد له مع ذلك من نسخ ،يأتي إلى داره ثم يشرع في القراءة والدرس والمطالعة ،وغيرهم

أذن للجماعة فيدخلون إليه ويأتي قوم بعد قوم من األطباء والمشتغلين وكان يقرأ كل واحد منهم درسه ويبحث 

ويبحث في ذلك مع المتميزين منهم إن كان الموضع يحتاج إلى فضل بحث أو  ،فيه ويفهمه إياه بقدر طاقتهمعه 

الدين التي تقرأ عليه في غاية الصحة وكان أكثرها  مهذّبوكانت نسخ الشيخ  ،فيه إشكال يحتاج إلى تحرير

ومن كتب اللغة كتاب الصحاح  ،طبيةبخطه وكان أبداً ال يفارقه إلى جانبه مع ما يحتاج إليه من الكتب ال

فكان إذا فرغت الجماعة من القراءة  ،وكتاب النبات ألبي حنيفة الدينوري ،والمجمل البن فارس ،للجوهري

    . يعود هو إلى نفسه فيأكل شيئاً ثم يشرع بقية نهاره في الحفظ والدرس والمطالعة يسهر أكثر ليله في االشتغال

سنة ثمان وعشرين وستمئة  ي الليلة التي صبيحتها يوم االثنين خامس عشر صفروكانت وفاته رحمه اللّه ف

    .1 ودفن بجبل قاسيون ولم يخلف ولداً

   :2الجنينة في الطبله كتاب 

في كتاب الكامل دون ذكر في كتاب عيون األنباء ولم نستطع الوصول إلى هذا الكتاب حيث ورد ذكره 

يحتوي على تعاليق ومسائل الطب وشكوك طبية أي مشكالت وقضايا محتويات الكتاب فقط اكتفى بالقول بأنه 

  .لم يتم البت فيها وأجوبتها

                                                             
  .729صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 1
  .327صـ الكامل في التراثبكري،  - 2
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كتاب الرد على شرح ابن ابي ، وله أيضاً تعاليق ومسائل في الطب وشكوك طبية ورد أجوبتهاوله كتاب 

  :صادق لمسائل حنين

  1.ن الكتابان ذكرهما ابن أبي أصيبعة دون ذكر أية تفاصيل عنهماهذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .735صـ عیون األنباءابن أبي أصیبعة،  -  1
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  1)م1234- 1140/هـ631-534(الرحبي الدين  رضي: الحادي والعشرينالفصل 

  : 2سيرة حياته

من األكابر في  الرحبيالدين أبو الحجاج يوسف بن حيدرة بن الحسن  رضيهو الشيخ الحكيم اإلمام العالم 

ولم يزل مبجالً  ،وله القدر واالشتهار والذكر الشائع عند الخواص والعوام ،صناعة الطب والمتعينين من أهلها

وكان كبير النفس عالي الهمة كثير التحقيق حسن السيرة محباً  ،كثيري االحترام له ،عند الملوك وغيرهم

ما عرف منه في سائر عمره أنه آذى  ،بالخلق طاهر اللسان وفاًؤر ،شديد االجتهاد في مداواة المرض ،للخير

ن أوله أيضاً نظر في صناعة الطب إال  ،وكان والده من بلد الرحبة ،حداً وال تكلم في عرض غيره بسوءأ

جزيرة فوق ( الدين بجزيرة ابن عمر رضيوكان مولد الشيخ  ،صناعة الكحل كانت أغلب عليه وعرف بها

 ،وسافر أيضاً إلى بغداد وإلى غيرها ،أ بها وأقام أيضاً بنصيبين وبالرحبة سنينونش )3الموصل بالعراق

ميع المصري واشتغل بصناعة الطب وتمهر فيها واجتمع أيضاً في ديار مصر بالشيخ الموفق المعروف بابن ج

كها وكان في ذلك الوقت مل ،وكان وصوله مع أبيه إلى دمشق في سنة خمس وخمسين وخمسمئة ،وانتفع به

الدين ووالده بدمشق سنين وتوفي والده بها  رضيوأقام  ،السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي

الدين قاطناً بدمشق ومالزماً للدكان لمعالجة المرضى ونسخ بها كتباً كثيرة  رضيودفن بجبل قاسيون وبقي 

    .وبقي على تلك الحال مدة

  : 4حنينلاختصار كتاب المسائل له كتاب 

الوصول إلى هذا الكتاب حيث ورد ذكره فقط في كتاب عيون األنباء، وفي كتاب الكامل حيث ذكر لم نستطع 

    .كان قد شرع في ذلك ولم يكمله الرحبيالدين  رضيعادل بكري أن 

                                                             
  .295صـ 13جزء معجم المؤلفين ، كحالة 672صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 1
  .672صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 2
  .138صـ 2مجلد معجم البلدانالحموي،  -  3
 .49صـ الكامل في التراثبكري،  675صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 4
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  1)م1237-1169/ـه635-564( سديد الدين بن رقيقة: والعشرين الثانيالفصل 

  :2سيرة حياته

 النفس ذو رقيقة بابن ويعرف الحانوي الشيباني شجاع بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن محمود الثناء أبو هو

 نظرائه سائر على وتميز المتقدمين أقوال من تفرق ما الطب صناعة من جمع وقد الكاملة والمروءة الفاضلة

 والشعر البليغ والنظم الرائقة واأللفاظ الفائقة الفطرة من عليه هو ما مع هذا والمتطببين الحكماء من وأضرابه

 أحدا األطباء من وقته في رأيت ما فإنني الرجز وأما ،الحكمية والفقر األمثالية األبيات من له ما وكثيراً البديع

 استيفائه مع وقت أسرع في رجزاً وينظمه الطبية الكتب من شاء كتاب أي يأخذ كان أنه حتى منه له عمال أسرع

 واشتغل كثيراً وصحبه المارديني السالم عبد بن محمد الدين فخر الشيخ والزم اللفظ لحسن ومراعاته للمعاني

  .الكحل بصناعة معرفة أيضاً رقيقة بن الدين لسديد وكان ،الحكمية العلوم من وبغيرها الطب بصناعة عليه

  :3مقالة مسائل وأجوبتها في الحمياتله 

ولم يورد أية تفاصيل  الدين بن رقيقة كتاب مقالة مسائل وأجوبتها في الحمياتسديد ذكر أبن أبي أصيبعة أن ل

  .عنها بينما كحالة في كتابه معجم المؤلفين ذكر سديد ولكن لم يذكر هذا الكتاب

  :لطف المسائل وتحف المسائلوله كتاب 

  .ولم يورد أية تفاصيل عنهاذكر أبن أبي أصيبعة هذا الكتاب 

  

  

  

                                                             
  .178، صـ7جزء  األعالمالزركلي،  - 1
  .703صـ عيون األنباءابن أبي اصيبعة،  - 2
  .717صـ عيون األنباءابن أبي اصيبعة،  - 3
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  1)م1348ـ /... هـ749ـ (... ابن األكفاني : والعشرين الثالثالفصل 

  :سيرة حياته

أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن إبراهيم ابن ساعد األنصاري السنجاري، الشهير بابن األكفاني، وهو عربي 

لواء ولد ونشأ في سنجار، أحد أقضية . من األنصار، كان طبيباً بارعاً وعالماً بالحكمة والفلك والرياضيات

  .الموصل، ثم سكن القاهرة وتوفي فيها مطعوناً

  :2بغية السائل من اختصار المسائل

لم نستطع الوصول إلى هذا الكتاب حيث ورد ذكره في كتاب الكامل ولم يذكر عادل بكري محتويـات الكتـاب   

يوجـد  ، وأنه ابفي الطب على طريقة السؤال والجو اسحقبن  حنينمسائل كتاب اختصار فقط اكتفى بذكر أنه 

  .طب 20نسخة منه في المكتبة التيمورية بالقاهرة برقم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .200صـ 8جزء  معجم المؤلفين، كحالة - 1
  .183صـ الكامل في التراثبكري،  - 2
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  أبو سهل معمر: والعشرين الرابعالفصل 

  :سيرة حياته

لم نستطع الحصول على أية معلومات تخص سيرة حياة أبو سهل معمر وكذلك مؤلفاته كل ما وصل إلينا هو 

حيث أن عادل بكري ذكره في كتابه الكامل وذكر . كتاب الكافي في الطب على طريق السؤال والجواب

إلى فهرس مكتبة المتحف محتويات الكتاب كما ذكر وجود نسخة منه في مكتبة المتحف العراقي، وبالعودة 

وجدنا بالفعل الكتاب ووجدنا ذكر للمحتويات  1)حيث أشار إلى أنها تعود إلى القرن الثامن الهجري( العراقي

  .مل، ولكن لم نجد أي شرح عن المؤلف وسيرة حياته وتاريخ نسخ الكتابكما أورده كتاب الكا

  .كتاب الكافي في الطب على طريق السؤال والجواب

كتاب تعليمي يعتمد على األسئلة واألجوبة القصيرة من أوله إلى آخره مقسم عدة فصول تتناول مواضيع الطب 

  .2والعالمات والمعالجةالمختلفة كتكوين الجسم واألدوية واألغذية واألمراض 

  :الحمد هللا رب العالمين هذا كتاب الكفاية في الطب على سبيل المسألة والجواب ويسأل: يبدأ المخطوط

  إلى كم جزء ينقسم الطب؟

إلى جزأين هما حفظ األصحاء على صحتهم باألشياء المتشابهة لهم، ومداواة المرضى باألشياء المضادة 

  ألمراضهم

  ما الصحة؟

  .ال المزاجهي اعتد

  ما العلة؟

                                                             
 .295صـ مخطوطات الطب والصیدلةالنقشبندي،  -  1
 .793صـ في التراثالكامل بكري،  - 2



43 
 

  .هي الخروج عن االعتدال

  إلى كم جزء ينقسم حفظ الصحة؟

  :إلى ثالثة أقسام

  .األول حفظ األبدان التي هي بحال من الصحة

  .حفظ األبدان التي بدأت تحيد عن الصحة: الثاني

  .تدبير األبدان الضعيفة: الثالث

  :ثم يتكلم في فصل آخر عن أمراض الحلق فيسأل

  الحلق؟ما 

  .أقصى الفم

  ما الخناق؟

  .ورم يعرض في طريق الهواء أو مسالك الغذاء

  ما عالجه؟

  .ر والكزبرة الرطبة والغرغرة بماء الشعير وبزر قطونابالفصد والغرغرة وما يحلل الورم كالخيار شن

  .5392/2في مكتبة األحمدية بتونس بالرقم  يوجد نسخة منه

  .1سطر 15صفحة  131قياسها  26253ونسخة في المتحف العراقي رقمها 

  

                                                             
  .794صـ الكامل في التراثبكري،  - 1
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 الفوال بن منجم: والعشرين الخامسالفصل 

  :1سيرة حياته

 علوم وسائر المنطق علم في ذلك مع متصرفاً الطب صناعة في متقدماً وكان )اسبانيا(سرقسطة سكان من يهودي

 .الفلسفة

  :2كتاب كنز المقل على طريق المسألة والجواب

 المنطق قوانين من جمالً وضمنه والجواب المسألة طريق على المقل كنز كتاب الكتب من الفوال بن ولمنجم

  .الطبيعة وأصول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .498صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 1
  .498صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 2
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  نتائج الباب األول: والعشرين السادسالفصل 

  .وفق منهج السؤال والجواب في الطب العربي اإلسالمي دونلعل الحارث بن كلدة هو أول من  -

وهنا نركز على اإلسالمي هذا المنهج في التأليف الطبي العربي  استخدممن أهم من بن اسحق  حنينيعتبر  -

أشاروا إلى أن هذا المنهج هو منهج مدرسة  حنينحيث أن بعض الباحثين في سيرة وكتب ) اإلسالميالعربي (

 رائد الترجمة من كتب جالينوس نقل الفكرة وبدأ تعميمها في حنيناإلسكندرية وباألخص جالينوس وبما أن 

  .كتب وفق هذا المنهج 10كتاباته حيث ألف ما يزيد عن 

في التأليف فألفوا الكتب الخاصة  حنينهناك بعض العلماء العرب في غير مجال الطب قد ساروا على منهج  -

، ا في كتاب المدخل إلى علم الهندسة على طريق المسألة والجوابقكقسطا بن لوبعلومهم على هذا المنهج 

  .هذا المنهج على الكتب الطبية تصريقوبالتالي لم 

وذلك لسهولة النهج نفسه أو علقوا عليه ساروا على  حنينإن العلماء الذين قاموا بشرح كتاب المسائل ل -

نه إ :المؤلف قالفي الطب تأليف عبد الرحمن النيسابوري حيث  حنينالتعليق ومثال ذلك كتاب شرح مسائل 

لسهولة المتابعة  حنينأراد باألول كتابة الشرح على شكل متن متواصل ولكنه اختار باألخير السير على نهج 

  .من قبل الناظر في الكتابين

نالحظ أن بعض العلماء العرب قد ألفوا كتب حوارية مع طالبهم أو على شكل مسائل طبية قاموا بالتعليق  -

مسائل طبية تأليف سعيد بن هبة اهللا، وكتاب الفصول والمسائل  كتاب جوابات عن: عليها ومثال ذلك

  .ات تأليف أبو سعيد منصور زاهد العلماءوالجواب

- وليس تعليمية ومثال ذلك كتاب  ةامتحاني قام بعض المؤلفين بوضع كتب وفق السؤال والجواب ولكن لغاية

  .السلمي زعبد العزي موفق الدينامتحان األلباء لكافة األطباء تأليف 
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قام البعض بتأليف كتب التشخيص التفريقي وهو منهج يعتمد على سؤال ما الفرق؟ أي يكون السؤال ما  -

ثم يأتي الجواب من المؤلف ومثال ذلك كتاب ما الفارق ألبي بكر الرازي، وكتاب مرض وآخر الفرق بين 

  .لجزار القَيروانيتأليف ابن ا الفرق بين العلل التي تشتبه اسبابها وتختلف اعراضها

الكتب المنهجية التعليمية التي اعتمدت طريقة السؤال والجواب كنمط للتأليف ونالحظ أن مؤلفي هذه الكتب  -

  :كانوا من أطباء المدارس الطبية أي أن الغاية تعليمية بحتة وكمثال عنها

  .بن اسحق حنينالمسائل في الطب تأليف  -

  .أبو نصر المسيحيو نصر انتخاب االقتضاب تأليف أب -

وهنا نالحظ في هذه الكتب أن المؤلف بدأ من تعريف الطب وتأتي األسئلة تباعاً في مجاالت الطب المختلفة 

  .كالكليات واألدوية واألمراض
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  كتاب انتخاب االقتضاب :الثانيالباب 

والذي ألفه  السؤال والجوابانتخاب االقتضاب المجموع على طريقة سنخصص هذا الباب للحديث عن كتاب 

  :على طريقة السؤال والجواب، حيث سنورد في هذا الباب أبو نصر المسيحيأبو نصر سعيد بن أبي الخير 

  التعريف بأبي نصر المسيحي وبكتابه انتخاب االقتضاب: الفصل األول

  .سيرة حياة المؤلف: المبحث األول -

  .العالمالنسخ الموجودة في : المبحث الثاني -

  .النسخ الموجودة في معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلبصور : المبحث الثالث -

  تحقيق مخطوط انتخاب: الفصل الثاني

  .منهج التحقيق: المبحث األول -

  .المخطوطةعنوان : المبحث الثاني -

  .والجواب كتاب انتخاب االقتاضب المجموع على طريقة المسألة النص المحقق: المبحث الثالث -

  نتائج الباب الثاني: الفصل الثالث
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  انتخاب االقتضاب هبكتابو المسيحيبأبي نصر التعريف : الفصل األول

  

   1سيرة حياة المؤلف: المبحث األول

 أهلها من واألفاضل الطب صناعة في المتميزين من المسيحي بن عيسى بن الخير أبي بن سعيد نصر أبو هو

 مرض :قال أبو نصر المسيحي الكريم بن محمد بن الحسن بن محمد الدين شمس حدثني، أربابها من واألعيان

 مرضاً وخمسمئة وتسعين ثمان سنة في ) م1225/هـ622توفي  34الخليفة العباسي ( اهللا لدين الناصر الخليفة

، المرض وطال األلم به واشتد الكبر في مفرطة كبيرة حصاة المثانة في له وعرض، بالرمل المرض وكان شديداً

 وقد ومات للصناعة متقناً خبيراً وكان طويلة مدة خدمه وقد مسناً حسناً شيخاً وكان المسيحي الخير أبو طبيبه وكان

 عن فسأل، الحصاة إلخراج المثانة تشق بأن فأشار المعالجات من وضجر المرض به فامتد سنة المائة قارب

وشاهد فأحضر الغربي بغداد بجانب الكرخ ساكني من عكاشة ابن له يقال منهم برجل خبرفُأ الجرائحين ذاقح 

 صالحي من ببغداد تعرف من :له فقال، هذا في األطباء مشايخ أشاور أن أحتاج :فقال ببطه وأمره العليل العضو

 له فقال، يماثله من بأسرها البالد في ليس المسيحي بن نصر أبو وشيخي أستاذي موالنا يا فقال الصناعة هذه

 يأمره ولم يكلمه ولم ساعة فجلس بالجلوس أمره األرض وقبل خدم حضر فلما، بالحضور ومره إليه اذهب الخليفة

 تباشر وأنت بيمارستان إلى دخلت قد أنك نفسك مثل نصر أبا يا له قال ذلك منه آنس فلما ،روعه سكن حتى بشيء

 صفته هذه بمن تفعل كما المرض هذا في وتعالجني مداواتي تباشر أن وأريد الضياع بعض من ورد قد مريضا به

 عالج وما وتغيراته وأحواله المرض مبادئ المتقدم الطبيب هذا من أعرف أن احتاج ولكني ،والطاعة السمع فقال

 وما أحواله وتغيرات المرض ابتداءات له يذكر وأخذ الخير أبو الشيخ فاحضر، اآلن وإلى المرض أول منذ به

 بد وال أخطأ الشيخ هذا الخليفة فقال ،مستقيم والعالج صالح التدبير فقال ،وقت آخر وإلى األمر أول في به عالج

 من مضى وبمن عليك اهللا نعمة بحق موالنا يا وقال األرض وقبل المسيحي بن نصر أبو فقام ،صلبه من لي

 ينته لم حظه لسوء ولكن التدبير في يخطئ فلم الرجل وأما ،السنة هذه األطباء على تسن ال الطاهرين أسالفك

                                                             
 .405- 403صـ عيون األنباءابن أبي أصيبعة،  - 1
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 العضو ودهن فسقاه مداواته في نصر أبو أخذ ثم فانصرف علي يدخل يعود ال ولكن عنه عفوت قد فقال ،المرض

  .بط غير من الحصاة هذه نخرج بحيث األمر نالطف أمكن إن له وقال الملينات باإلدهان

 كان إنه فقيل الحصاة رمى الثالث اليوم ليلة وفي يومين كذلك يزل فلم يفوتنا ال فذلك تخرج لم وإن المراد فهو 

 الشفاء وتتابع وبرأ الزيتون نوى من تكون نواة أكبر مقدار على كانت إنها وقيل خمسة وقيل مثاقيل سبعة وزنها

 أتته ثم ذلك به علففُ يحمله أن قدر مهما الذهب من ويحمل الضرب دار إلى نصر أبو يدخل أن فأمر الحمام ودخل

 عنده جليلة هذا قبل منزلته كانت وقد بالدولة األمراء كبار سائر ومن ولديه ومن الخليفة أم من والدنانير علَالخُ

 التلميذ بن الدولة أمين األجل كتب خزانة أعطاه أنه جملتها فمن عظيمة وصالت هبات ووصله مرتفع ومحله

 .الناصر أيام في الخير أبو الشيخ توفي ثم وافرة جمل فيها له فحصل يده على وبرأ مراراً الناصر مرض وكان

  .1م1259/هـ658وقد ذكر حميدان أنه توفي سنة 

وألبي نصر المسيحي من الكتب كتاب االقتضاب على طريق المسألة والجواب في الطب وكتاب انتخاب 

  2االقتضاب

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .256صـ 3جزء ، أعالم الحضارةحمیدان -  1
 .270صـ 2جزء  كشف الظنون، البغدادي، 132صـ 4جزء  معجم المؤلفین، كحالة، 405صـ عیون األنباءابن أبي أصیبعة،  -  2
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  1النسخ الموجودة حول العالم: المبحث الثاني

  :انتخاب االقتضاب المجموع على طريقة السؤال والجواب موجود في ذكر زهير حميدان أن كتاب

 ويقول): 311/5(مصورة بمعهد التراث برقم و) 4715قديم -طب/53(المكتبة الظاهرية برقم  - 1

أن أحد مالكيه السابقين هم الشيخ سرحان الخازن كما يوجد عليه سطران باللغة  2سامي حمارنة

السريانية، وفي المخطوط أخطاء لغوية كثيرة في التهجئة واإلعراب، والعناوين مكتوبة بمداد 

  .أحمر، بعض أوراقه مخرومة، مجلد تجليداً شرقياً

ويقول  :)239/4(التراث برقم  ومصورة بمعهد) 4829قديم -ط/146(المكتبة الظاهرية برقم  - 2

كتبت بخط نسخ واضح وفيه عدة أوراق أنها تقع ضمن مجموع مصاب بالرطوبة  3سامي حمارنة

بيضاء لم يكتب عليها شي ويحوي النص أخطاء إمالئية ونحوية، والورق والكتابة يدالن على أن 

 .الكتاب نسخ في القرن الخامس عشر

ويقول سامي  )288/3(مصورة بمعهد التراث برقم  )6609مقدي - ط147(برقم  المكتبة الظاهرية - 3

كتبت بخط نسخ وفي بعض أوراقها يوجد رطوبة، علق عليها تقع ضمن مجموع أنها  4حمارنة

 .م1777الراهب ابن نسمة في شهر كانون الثاني سنة 

 5قطايةحيث يقول سلمان : )1356(مصورة بمعهد التراث برقم ) 1381(المكتبة المارونية برقم  - 4

أنه على الصفحة األولى يوجد خاتم المطرانية، والصفحة األولى والصفحات الستة األخيرة كتبت 

بخط نسخي حديث بالمداد األسود ومغاير عن باقي الكتاب والذي كتب بخط نسخي مغاير 

 .وبالمداد األسود واألحمر

                                                             
  .256صـ 3جزء  أعالم الحضارة، حميدان - 1
  .319صـ فهرس المكتبة الظاهريةحمارنة،  - 2
 .473صـ فهرس المكتبة الظاهريةحمارنة،  -  3
 482صـ فهرس المكتبة الظاهريةحمارنة،  -  4

 .376، صـالمكتبات العامة في حلبمخطوطات قطاية،  - 5
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 ).307(بيروت برقم المكتبة الشرقية  - 5

 ).228/2( بيروت برقمالجامعة األمريكية  - 6

    ).41(بيروت برقم سامي حداد . مكتبة د - 7

      ).4708(برقم الوطنية باريس مكتبة  - 8

  ).831(برقم بألمانيا ميونيخ مكتبة  - 9
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  النسخ الموجودة في معهد التراثصور التعريف ب: المبحث الثالث

  :يمكن اختصار النسخ المتبعة في التحقيق بالجدول التالي

  النسخة الرابعة  النسخة الثالثة  الثانيةالنسخة   األولىالنسخة   المقارنة

- ط/146( الظاهرية  اسم المكتبة

  )4829قديم 

- طب/53( الظاهرية

  )4715قديم 

 - ط147( الظاهرية

  ) 6609قديم

 المارونية

)1381(  

  1356  288/3  311/5  293/4  رقمها في معهد التراث

  د  جـ  ب  أ  الرمز في التحقيق

  102  70  42  84  عدد األوراق

  13  17  22  14  عدد األسطر

  6  7  9  7  عدد الكلمات في السطر

  15912  16660  16632  16464  عدد كلمات المخطوط

  بين الورقات  بين الورقات  بين الصفحات  بين الورقات  وجود تعقيبه

  ضمن المتن  من أول السطر  من أول السطر   ضمن المتن   طبيعة السؤال

  ضمن المتن  من أول السطر  يليه مباشرة بالمتن  ضمن المتن  طبيعة الجواب
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  أذات الرمز  )4829قديم - ط/146(الصفحة األولى من مخطوطة المكتبة الظاهرية ذات الرقم 
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  أذات الرمز  )4829قديم - ط/146(الصفحة األخيرة من مخطوطة المكتبة الظاهرية ذات الرقم 
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  ذات الرمز ب )4715قديم - طب/53(الصفحة األولى من مخطوطة المكتبة الظاهرية ذات الرقم 
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  ذات الرمز ب )4715قديم -طب/52(الصفحة األخيرة من مخطوطة المكتبة الظاهرية ذات الرقم 
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  جـذات الرمز  )6609قديم -ط147(ذات الرقم الصفحة األولى من مخطوطة المكتبة الظاهرية 
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  جـذات الرمز  )6609قديم - ط147(ذات الرقم الصفحة األخيرة من مخطوطة المكتبة الظاهرية 
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  دذات الرمز  )1381(الصفحة األولى من مخطوطة المكتبة المارونية ذات الرقم 
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  دذات الرمز  )1381(الصفحة األخيرة من مخطوطة المكتبة المارونية ذات الرقم 
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  النص المحققمنهج التحقيق و: الفصل الثاني

  

  منهج التحقيق: المبحث األول

  :تم تحقيق النص اعتماداً على الخطوات التالية، وقد يهدف هذا التحقيق إلى الوصول إلى نسخة المؤلف

ـ    تم اعتماد نسخة المكتبة الظاهرية -1  أسـاس المقارنـة  كنسـخة   293/4الرقم المصورة بمعهـد التـراث ب

  .وتمت كتابتها في المتن ورمز لها بالرمز أ

ـ    تم اعتماد نسخة المكتبـة الظاهريـة    -2 فـي معهـد التـراث     311/5الرقم المصـورة بمعهـد التـراث ب

  .كنسخة مقارنة أولى وتمت مقارنتها في الحواشي ورمز لها بالرمز ب

ـ    تم اعتماد نسخة المكتبـة الظاهريـة    -3 فـي معهـد التـراث     288/3الرقم المصـورة بمعهـد التـراث ب

  .كنسخة مقارنة ثانية وتمت مقارنتها في الحواشي ورمز لها بالرمز جـ

ـ    تم اعتماد نسخة المكتبـة المارونيـة    -4 فـي معهـد التـراث     1356الرقم المصـورة بمعهـد التـراث ب

  .كنسخة مقارنة ثالثة وتمت مقارنتها في الحواشي ورمز لها بالرمز د

  .والفقراتوضع عالمات الترقيم في األماكن المناسبة بين الجمل  -5

  . وضع الهمزات في بعض األماكن غير المتواجدة فيها -6

  .ألطف طبعاً وأشد >----------الطف طبعاً واشد   : مثال    

  .وضع النقاط الناقصة على بعض الحروف الواردة في المخطوط مع مراعاة التأنيث والتذكير -7

  وال يكاد ينهضم ما يتناول> ------- : مثال  
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تصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية الواردة في المخطوط، مع ذكرها مرة واحـدة فـي الهـوامش ودون     -8

  :تكرار ذلك مثال

  .في أ وصححت إلى الهواء وكلما وردت كذلك: الهوي    

  .تم حذف بعض الكلمات المتكررة وتمت اإلشارة لذلك في هامش النص -9

كل ورقة من النسخ المعتمـدة   )و(باستخدام حرف  أو وجه )ظ(باستخدام حرف  تمت اإلشارة لبداية ظهر -10

  /بعد وضع إشارة في الهوامش السفلية 

  كون الجنين في الرحم عند 1/المني : مثال  

  .الهوامشال ترد كلمة سؤال في النسخة ب وإنما يبدأ من أول السطر بلون مختلف ولن أشير لها في  -11

 .وردت كلمة سؤال على شكل س في النسخة جـ وهي دائما كذلك ولن أشير لها في الهوامش -12

  .ال ترد كلمة سؤال في النسخة د وإنما يخط السؤال بلون مختلف أينما ورد ولن أشير لها في الهوامش -13

تهاء السؤال ويبدأ بالجواب ولـن  ال ترد كلمة الجواب في النسختين ب، د وإنما يضع نقطة للداللة على ان -14

  .أشير لها في الهوامش

 .وردت كلمة الجواب على شكل ج في النسخة جـ وهي دائماً كذلك ولن أشير لها في الهوامش -15

 تم وضع كل سؤال من أول السطر واإلشارة له بخط غامق كما تم وضع الجواب دوماً من بداية السـطر  -16
  :مع تمييز لفظ الجواب فقط مثال

  فما طبع البلغم وكم هي أصنافه؟: سؤال

  .تفه: البلغم بارد رطب، وأصنافه خمسةٌ: الجواب

  .للنص نقترح اضافته(   ) ما بين قوسين  -17
                                                             

  . و جـ/28بداية  - 1
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  عنوان المخطوط: المبحث الثاني

  :العنوان وفق الشكل التالي المعتمدة في التحقيق نالحظ اختالف فيالنسخ األربعة للمخطوط بالعودة إلى صور 

 المسألةكتاب االقتضاب المجموع على طريق ): 4715قديم -ط/53(نسخة المكتبة الظاهرية ذات الرقم 

  .والجواب

كتاب انتخاب االقتضاب المجموع على طريق ): 4829قديم - ط/146(نسخة المكتبة الظاهرية ذات الرقم 

  .ورد الجواب المسألة

لة أكتاب االقتضاب المجموع على طريق المس): 6609قديم -ط/147(ذات الرقم نسخة المكتبة الظاهرية 

  .والجواب

  .لة والجوابأكتاب االقتضاب المجموع على طريق المس): 1381(نسخة المكتبة المارونية ذات الرقم 

  :المناقشة

مـا هـي   : وفي سـؤال مثال واحد ص اب االقتضاب ولكن بالعودة إلى النكنظرة أولية نالحظ أن الكتاب هو كت

   فقد أشرنا إليه مجمالً في كتاب االقتضابالشرايين؟ ومن أين نباتها؟ ينتهي السؤال وبالعبارة التالية 

   .ظ جـ/8ظ ب، /5ظ د، /9ظ أ، /9 :في الصفحات وهذه العبارة مثبتة في جميع النسخ األربعة

وهـو   .خاب االقتضاب وليس كتاب االقتضابوهذا أكبر دليل على أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب انت

ما أكده زهير حميدان بأنه كتاب انتخاب االقتضاب وليس االقتضاب، إال أن حميدان أخطأ عندما قال أنه علـى  

  .مع العلم بأنه كل صور النسخ األربعة مذكور بأنه على طريقة السؤال والجواب 1طريق السؤال والجواب

  .اب انتخاب االقتضاب المجموع على طريق المسألة والجوابكت: وبالتالي أصبح العنوان هو

                                                             
 .256صـ 3جزءأعالم الحضارة حمیدان،  -  1
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 النص المحقق كتاب انتخاب االقتضاب المجموع عمى طريق المسألة والجواب: المبحث الثالث

 5 بعوف اهلل تعالى وحسف توفيقو بنسخ كتاب انتخاب4 نبتدئ3، يا رب يسر2 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ وبو نستعيف1/

 الرئيس الواحد العالـ 7 الجواب، تصنيؼ السيد األجؿ الشيخ6االقتضاب المجموع عمى طريؽ المسألة ورد

أبي نصر سعيد بف أبي الخير المسيحي بف : الفيمسوؼ الكامؿ األرشد الفاضؿ واحد زمانو وفريد عصره وأوانو

 .عيسى المتطبب

 ؟11 أجزاؤه وعدد كل شيء منيا10 الطب؟ وكم ىي9 حد8ما ىو: سؤال

 عمـ يعرؼ منو أحواؿ بدف اإلنساف مف جية ما يصح ويزوؿ عف الصحة، لتحفظ الصحة 12الطب ىو: الجواب

 .  عمـ وعمؿ13الطب: حاصمة وتسترد زائمة وىو جزآف

عف 17/ عمى األمور المرضية عند زواليا 16 يوقؼ15العمـ باألمور الطبيعية وبواسطتيا:  ثبلثة أقساـ14فالعمـ

 .، والعمـ بأمر الدالئؿ وىي أيضًا العبلمات20 واجباتيا، والعمـ بأمر األسباب19 /18مقتضى

                                                           
 .ظ د/1و ب، بداية /2ظ جػ، بداية /1ظ أ، بداية /1بداية -  1
2

 .بسم هللا الحً األزلً السرمدي العدٌم النهاٌة وبه ثقتً ب، جـ: بسم هللا الرحمن الرحٌم- 
 .ناقصة أ، ب، جػ: يا رب يسر-  3
4

 .نكتب جـ: نبتدئ-  
 .ناقصة ب، جػ، د: انتخاب-  5
 . ناقصة ب، د: رد-  6
 .ناقصة أ، جػ، د: الشيخ-  7
 .ناقصة أ، جػ، د: ىو-  8
 حديث جػ، : حد-  9

 . ناقصة أ، جػ، د: ىي-  10
 .ناقصة أ، ب، د: وعدد كؿ شيء منيما-  11
 .ناقصة أ، جػ، د: ىو-  12
 .ناقصة أ، ب، د: الطب-  13
 .والعمـ جػ، ب: فالعمـ-  14
 .وبواساطتيا أ: وبواسطتيا-  15
 . يتوقؼ ب: يوقؼ-  16
 .و د/2بداية -  17
 .عف مقتضات أ، مف مقتضى جػ: عف مقتضى-  18
 .و أ/2بداية -  19
 . باألسباب جػ، ب: بأمر األسباب-  20
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 ما ىي األمور الطبيعية؟ وكم عددىا؟: سؤال

األركاف، :  وبوجودىا يوجد، وىي سبعة4 البدف3 /2 يتقـو بيا1األمور الطبيعية ىي األشياء التي بيا: الجواب

 .والمزاجات، واألخبلط، واألعضاء، والقوى، واألفعاؿ، واألرواح

 ما ىي األركان؟ وكم ىي؟: سؤال

 التي ال يمكف أف تنقسـ إلى 7 أولية لبدف اإلنساف وغيره، وىي6ىي أجزاء5األركاف أجساـ بسيطة، و: الجواب

 . 9 الصور، ويحدث بامتزاجيا األنواع المختمفة مف الكائنات وىـ النبات والحيواف والمعدف8أجساـ مختمفة

 وىي باردة األرض وىو بارد رطب، والماء وىو حار رطب، 10واليواء وىي حارة يابسة، النار: وىي أربعة

 .11يابسة

  المزاج؟ وكم ىي أصنافو؟13ما ىو: سؤال12/

 . تفاعؿ كيفيات متضادة موجودة في عناصر متصغرة األجزاء15 كيفية تحدث عف14/ المزاج :الجواب

 

                                                           
 .   ناقصة أ: بيا-  1
 .ناقصة ب، جػ، د: بيا-  2
 و جػ/2بداية -  3
 . لمبدف ب: البدف-  4
 .ناقصة ب: و-  5
 .ناقصة أ: أجزاء-  6
 . ناقصة ب، جػ، د: وىي-  7
 . مختمفات أ، جػ: مختمفة-  8
 .ناقصة أ، جػ، ب: وىـ النبات والحيواف والمعدف-  9

 .اليوي في أ وقد صححت إلى اليواء وكمما وردت كذلؾ: اليواء-  10
 . األرض وىي باردة يابسة والماء وىو بارد رطب جػ، ب: والماء وىو بارد رطب، األرض وىي باردة يابسة-  11
 . ظ د/2ظ ب، بداية /2بداية -  12
 . ناقصة أ، جػ، د: ىو-  13
 .ظ أ/2بداية -  14
 .مف أ: عف-  15
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، إذا تفاعمت بقواىا بعضيا في بعض حدث عف جممتيا كيفية متشابية 2 أكثر كؿ واحٍد منيا أكثر األجزاء1ليماس

 .متشابية في جميعيا وىي المزاج

 وىي حار، وبارد، مفردةأربعة :  عف االعتداؿ، فمنيا3/وأصنافو تسعة أحدىا معتدؿ، والثمانية اأُلخر خارجة 

 .5 وىي حار يابس، وحار رطب، وبارد يابس، وبارد رطبمركبة 4وأربعة. ورطب، ويابس

 ما ىي األخالط؟ وكم عددىا؟: سؤال

، و 7الدـ، والبمغـ، والمرة الصفراء: وىي أربعة. 6األخبلط أجساـ رطبة سيَّيالة يستحيؿ إلييا الغذاء أوالً : الجواب

 . السوداء8المرة

 ؟10 صفة الدم؟ وما طبيعتو9ما: سؤال

 وتوابع لو، وىو حار 12 األخبلط اأُلخر فضولو11/الدـ ىو الخمط األصمي والغذاء الحقيقي، والثبلثة : الجواب

 .رطب وليس ينقسـ إلى أصناؼ كثيرة

 فما طبع البمغم؟ وكم ىي أصنافو؟: سؤال

                                                           
 . اليباس جػ: ليماس-  1
 .اآلخر أ، ب، د: األجزاء-  2
 . ظ جػ/2بداية -  3
 .األربعة جػ: أربعة-  4
 .ورطب بارد جػ: وبارد رطب-  5
 . ناقصة ب: أوالً -  6
 . الصفرة ب: الصفراء-  7
 .ناقصة أ: المرة-  8
 . وما جػ، فما ب: ما-  9

 .وما طبعو أ: وما طبيعتو-  10
 .و د/3و أ، بداية /3بداية -  11
 . فضبلت جػ، فضمو ب: فضولو-  12
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 منو برودتو ورطوبتو فالتفو، وحامض، وزجاجي؛ 1تفو، وحمو، ومالح: البمغـ بارد رطب، وأصنافو خمسةٌ : الجواب

 مائؿ إلى برد والحامض أصنافو وأجفيا،  2/ أسخف والمالح يميؿ إلى حرارة ورطوبة، والحموورطوبتو خالصتاف، 

 . أغمظ أصنافو وأبردىا3والزجاجيويبس، 

 ؟ وكم ىي أصنافيا؟4فما طبع المرة الصفراء: سؤال

، ومحية، وكراتية، 7 ناصعة، وصفراء6حمراء:  حارة يابسة، وأصنافيا خمسٌة أيضاً 5المرة الصفراء: الجواب

 . وتتولد في الكبد10ىي الطبيعية وىي رغوة الدـ9 و الناصعة8 فالحمراء.وزنجارية

 . ىي قميمة السخونة14 المذكورة لممائية ولذلؾ13 مخالطة الحمراء12/ تتولد مف 11والصفراء

 . وىي أيضًا قميمة السخونة16/ الناصعة، 15 تتولد لمخالطة رطوبة غميظة بمغمية لمحمراءوالمحيَّة

 . تتولد عمى األكثر في المعدة17 /والكراتية

 

                                                           
 .ومالح وحمو د: وحمو ومالح-  1
 و جػ/3بداية -  2
 .الزاجاجي في أ-  3
 .الصفرة ب: الصفراء-  4
 . الصفرة ب: الصفراء-  5
 .حمرة جػ، ب: حمراء-  6
 .صفرة جػ، ب: صفراء-  7
 .فالحمرة جػ، ب: فالحمراء-  8
 .ناقصة أ، ب، د: و-  9

 .ناقصة ب، جػ، د: وىي رغوة الدـ-  10
 .والصفرة جػ، ب: والصفراء-  11
 .ظ أ/3بداية -  12
 .الحمرة جػ، ب: الحمراء-  13
 .وكذلؾ جػ، د: ولذلؾ-  14
 .لمحمرة جػ، ب: لمحمراء-  15
 .ظ د/3بداية -  16
 . و ب/3بداية -  17
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 الحرارة سمية مفرطة 2وىي شديدة. تتولد مف شدة االحتراؽ1 المشبية لمزنجار في لونيا وحدتيا، ووالزنجارية

 .الرداءة

 ؟6؟ وكم ىي أصنافيا5 قوة المرة السوداء4 ىي3فما: سؤال

 :  باردة يابسة، وىي صنفاف8 المرة السوداء7(فما قوة): الجواب

، واآلخر خارج عف 11، وىو بارد يابس حقاً بالخمط السوداوي 10/ دردي الدـ وعكره ويعرؼ 9أحدىما طبيعي وىو

 مف 13 إذا كانت متولدة عف احتراؽ األخبلط، وىي أشد سخونة وجفافاً 12المرة السوداء الحراقيةالطبع ويسمى 

 .14الطبيعي، وليا كيفية قتالة رديئة

  كم وجو تنقسم؟15/ما ىي األعضاء؟ وعمى : سؤال

 متولدة مف أوؿ مزاج 16األعضاء أجساـ متولدة مف أوؿ مزاج األخبلط، كما أف األخبلط أجساـ: الجواب

 . وقد تنقسـ تارًة بحسب جواىرىا19/، 18، واألعضاء قد تنقسـ تارًة بحسب قواىا وشرؼ مقدارىا17األركاف

                                                           
 .ناقصة ب، جػ، د: و-  1
 .الشديدة جػ: شديدة-  2
 . ما ب: فما-  3
 .ناقصة أ، ب، د: ىي-  4
 .السودة جػ: السوداء-  5
 .ناقصة أ: أصنافيا-  6
 .زائدة د: فما قوة-  7
 .السودة جػ: السوداء-  8
 .ناقصة أ: وىو-  9

 .ظ جػ/3بداية -  10
 .ناقصة جػ، ب: حقاً -  11
 .االحتراقية جػ: الحراقية-  12
 . وجفوفًا ب، د: وجفافاً -  13
 .د: رديئة قتالة: قتالة رديئة-  14
 .و أ/4بداية -  15
 .ناقصة ب: كما أف األخبلط أجساـ-  16
 ناقصة جػ، ب: متولدة مف أوؿ مزاج األركاف-  17
 .أقدارىا أ، ب، د: مقدارىا-  18
 .و د/4بداية -  19
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 ؟1كم ىي أصناف األعضاء إذا قسمت بحسب قواىا وشرف مقدارىا: سؤال

، والثالث 5وىي خدـ الرئيسة بخدمة 4المرؤوسة 3األعضاء، والثاني الرئيسة 2األعضاءأحدىا : أربعة: الجواب

 .األعضاء التي ليست برئيسة وال مرؤوسة، والرابع المرؤوسة بال خدمة 6األعضاءوالثالث 

 كم ىي األعضاء الرئيسة؟:  سؤال7/

 9 األعضاء المضطر إلييا في بقاء الشخص أو النوع؛ أما باعتبار بقاء الشخص فيي عمى8ىذه ىي: الجواب

 وىو مبدأ والكبد وىو مبدأ الحس والحركة، 10 /والدماغ وىو مبدأ قوة الحياة والحرارة الغريزية، القمب: ثبلثة

 األنثياف وىما 14 ورابع يخص النوع، وىو13الثبلثة المذكورة: 12أما بحسب بقاء النوع فالرئيسة أربعة11و. التغذية

 .17 واإلناث16 لمذكورة15/يقوماف بأمر التناسؿ 

  الرئيسة؟19 المرؤوسة بخدمة أعني خدمة18فأي األعضاء ىي: سؤال

 . األنثييف أوعية المني20/أما خدـ القمب فالشراييف، وخدـ الدماغ العصب، وخدـ الكبد األوردة، وخدـ : الجواب

                                                           
 .أقدارىا أ، ب، د: مقدارىا-  1
 .ناقصة أ: األعضاء-  2
 .ناقصة أ: األعضاء-  3
 .وردت المروسة في النسخ جػ، ب، د وتـ تصحيحيا إلى المرؤوسة ولف تذكر فيما بعد-  4
 .ناقصة أ: وىي خدـ الرئيسة-  5
 .ناقصة ب، جػ، د: األعضاء-  6
 .و جػ/4بداية -  7
 . ناقصة ب: ىي-  8
 . ناقصة أ، جػ: عمى-  9

 .ظ أ/4بداية -  10
 .ناقصة أ، جػ، ب: و-  11
 .ناقصة جػ، ب: أربعة-  12
 . المذكورة الثبلث ب: الثبلثة المذكورة-  13
 .وىما جػ: وىو-  14
 .ظ  د/4بداية -  15
 .الذكورية ب، د: لمذكورة-  16
 .واألنوثية جػ، ب، د: واإلناث-  17
 ..فما ىي األعضاء جػ، فأي األعضاء ب: فأي األعضاء ىي-  18
 .خدـ ب، بخدمة جػ: خدمة-  19
 .ظ ب/3بداية -  20
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  المرؤوسة بال خدمة؟1فأي األعضاء ىي: سؤال

 قوى أخر يتـ ليا 2/ىذه ىي األعضاء التي ليا قوى طبيعية تخصيا، ثـ يفيض عمييا أيضًا مف الرئيسة : الجواب

 . كالمعدة والعيف والعضؿ4 أخر3ليا بيا أفعاؿ

 فأي األعضاء التي ليست برئيسة وال مرؤوسة؟: سؤال

 فقط، كالعظاـ وسائر 8 تدبيرىا في خاصتيا7 بقوى طبيعية، فييا يتـ6/ 5ىذه ىي األعضاء التي اختصت: الجواب

 . المتشابية األجزاء9وسائر األعضاء إذا قسمت بحسب جواىرىا

 ؟10كم ىي أصناف األعضاء إذا قسمت بحسب جواىرىا: سؤال

 .12 واألعضاء المركبة اآللية11/األعضاء المفردة البسيطة عند الحس، : صنفاف: الجواب

 ما ىي األعضاء المفردة؟: سؤال

 األعضاء التي أي جزٍء محسوس أخذت منيا كاف مشاركًا لمكؿ في االسـ والحد، كالعظاـ، 13ىذه ىي: الجواب

 .، واألْغِشية، والشراييف، واألوردة، والمحـ المفردة14والغضاريؼ، والعصب، والرباطات

 

                                                           
 .ما ىي األعضاء جػ: فأي األعضاء ىي-  1
 .ظ جػ/4بداية -  2
 . أحواؿ أ: أفعاؿ-  3
 .أفعاؿ أخرى جػ: أحواؿ أخر-  4
 .ناقصة جػ: ىذه ىي األعضاء التي اختصت: برئيسة وال مرؤوسة؟ الجواب-  5
 .و أ/5بداية -  6
 .يتـ بيا جػ، فييا يتـ بيا ب، د: فييا يتـ-  7
 .خاصتو جػ: خاصتيا-  8
 .ناقصة ب، جػ، د: إذا قسمت بحسب جواىرىا-  9

 . كـ ىي أصناؼ األعضاء المفردة البسيطة عند الحس واألعضاء المركبة اآللية جػ: كـ ىي أصناؼ األعضاء إذا قسمت بحسب جواىرىا؟-  10
 . و د/5بداية -  11
 .صنفاف األعضاء البسيطة والخبلصة جػ: صنفاف األعضاء المفردة البسيطة عند الحس واألعضاء المركبة اآللية-  12
 .ىي ىذه ب: ىذه ىي-  13
 .والرباط أ: والرباطات-  14
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 ؟2 ىي األعضاء المركبة وىي اآللية1فما: سؤال

، 5 لمكؿ ال في االسـ وال في الحد4 ىي التي إذا أخذت منيا جزء أي جزء كاف لـ يكف مشاركاً 3ىذه: الجواب

 .6كالرأس، واليد والرجؿ

  عظام البدن؟8/كم ىي جممة :  سؤال7/

 عظمًا، وذلؾ سوى الذي في مئتان وثمانية وأربعون جالينوس تكوف 9العظاـ إذا عدت بموجب ما فصمو: الجواب

 .الحنجرة، وفي القمب، والسمسمانية التي في األصابع

 11/ في الفؾ وخمسة عشر، اثنان، في كؿ واحد مف الصدغيف أربعة القحؼ، وعظاـ الزوج 10 فيستةفمف ذلؾ 

 . اثنان 12األعمى مع العظـ الوتدي، وفي المحى األسفؿ

، وىي ثنيتاف ورباعيتاف، ستة عشر 14، في كؿ لحٍي منيا13 سناً اثنان وثالثونواألسناف في المحيتيف جميعًا 

 . 16، وخمسة يسرى15وناباف، وعشرة أضراس خمسة يمنى

 

                                                           
 .ما جػ، ب: فما-  1
 .ناقصة جػ، ب: وىي اآللية-  2
 .ناقصة ب: ىذه-  3
 .مشاركاف أ، ب: مشاركاً -  4
 . ال في الحد وال في االسـ جػ: ال في االسـ وال في الحد-  5
 .واليديف والرجميف جػ: واليد والرجؿ-  6
 .و جػ/5بداية -  7
 .ظ أ/5بداية -  8
 .فصميا جػ: فصمو-  9

 .ناقصة ب: في-  10
 .ظ د/5بداية -  11
 .المحية السفمية جػ: المحى األسفؿ-  12
 .ناقصة جػ: سناً -  13
 . منيما ب: منيا-  14
 .يمنو أ، ب، د: يمنى-  15
 . يسره أ، ب، د: يسرى-  16
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 3/، وزند أسفؿ، وثمانية تسمى الرسغ، 2، وىي عضد، وزند أعمى1 عظماً ثالثون في اليديف في كؿ يد وستون

 الَصْدر وما يميو 5 الخمسة، في كؿ أصبع ثبلثة، وفي4/وأربعة ىي المشط، وخمسة عشر سبلمية في األصابع 

، وىي في القص سبعة، واألضبلع أربع وعشروف، وعظما الكتفيف عظماف، وعظما رأس الكتفيف سبعة وثالثون

 .9 عظماف8 والترقوتاف7/، 6عظماف

في الصمب اثنتا عشرة فقرة، وفي القطف خمس، وفي العجز 11 ذلؾ في العنؽ سبع، و10 ومفثالثونوالفقرات 

 الوركيف، 15 العالية منيا يسمياف عظمي14 أربعة فاالثناف13 وعظاـ العانة12/ثبلث، وفي العصعص ثبلث، 

 . عظمي حؽ الوركيف16والسافبلف منيا يسمياف

عظـ فخد، وعظماف في الساؽ، وكعب، : ، في كؿ رجؿ تسعة وعشروف وىيثمانية وخمسونوفي الرجميف 

 18 وأربعة في الرسغ، وخمسة في المشط، وأربعة عشر سبلمية في األصابع الخمس، ألف إبياـ17وعقب، وزورقي

                                                           
 . عظماف أ، د: عظماً -  1
 .ناقصة ب: وزند أعمى-  2
 .و ب/4بداية -  3
 .و أ/6بداية -  4
 .ناقصة أ، جػ: في-  5
 .ناقصة جػ: عظماف وعظما رأس الكتفيف عظماف-  6
 .ظ جػ/5بداية -  7
 .والترقوة جػ: والترقوتاف-  8
 .عظمًا جػ: عظماف-  9

 .فمف جػ، ب: ومف-  10
 .ناقصة ب: و-  11
 .و د/6بداية -  12
 .وفي العانة جػ: وعظاـ العانة-  13
 .اثناف جػ: فاالثناف-  14
 . عظماف أ، جػ: عظمي-  15
 .ناقصة جػ: عظماف الوركيف والسافبلف منيا يسمياف-  16
 .وزور جػ: وزورقي-  17
 .ابيامات جػ: إبياـ-  18
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عظاـ الرأس تسعة وخمسوف، عظاـ الَصْدر سبعة وثبلثوف، خرز الظير ثبلثوف، ) سبلميتيف، 2/ مف 1الرجميف

 .3(عظاـ اليديف ستوف، عظاـ العانة أربعة، عظاـ الرجميف ثمانية وخمسوف

  ىي الغضاريف؟4فما: سؤال

 . إلى االنعطاؼ6 ىشة لينو تجيب5الغضاريؼ كعظاـ: الجواب

 االنكسار مف المصادمات، ولتقي أيضًا العضو الميف مف مجاورة الصمب، 7/وتنبت عمى أطراؼ العظاـ لتقييا 

 في 12 أيضًا بيف العضميف المجاوريف المتحاكيف11 كاألجفاف، وتتوسط10 ال عظـ لو9 العضؿ عضو8ولتكوف مسند

 العجز 16 ىي القص، وأطراؼ األضبلع، والشراسيؼ، وبعض عظاـ15 و14 الَمَفاصؿ والعظاـ الغضروفية13/في 

 .والعصعص، وأطراؼ زوائد العظاـ التي في الَمَفاصؿ، وطرؼ األنؼ واألذناف والحنجرة وقصبة الِرئة

 ما ىو العصب؟ ومن أين نباتو؟ وكم زوجًا ىو؟: سؤال

  المنبعث منو المنحدر في فقار الصمب، وىي مدمجة 17األعصاب أجساـ تنبت مف الدماغ، ومف النخاع: الجواب

 

                                                           
 .الرجؿ ب: الرجميف-  1
 .ظ أ/6بداية -  2
 .ما بيف القوسيف زائدة جػ-  3
 .ما جػ، ب: فما-  4
 . عظاـ جػ: كعظاـ-  5
 .ناقصة جػ: تجيب-  6
 .و جػ/6بداية -  7
 .مستند جػ: مسند-  8
 .بعضو جػ: عضو-  9

 .فيو جػ، ب: لو-  10
 .ولتتوسط جػ، ب: وتتوسط-  11
 .المتحاكميف جػ: المتحاكيف-  12
 .ظ  د/6بداية -  13
 .وعظاـ القطف جػ: والعظاـ الغضروفية-  14
 . ناقصة أ: و-  15
 .العظاـ أ: عظاـ-  16
 .ناقصة ب: ومف النخاع-  17
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 . لدنو ذات مساـ خفية، يتخمميا الروح النفساني الذي بو يكوف الحس والحركة اإلرادية2 صمبو1/

 الدماغ نفسو، واألحد 3وجممة أزواج العصب ثمانية وثبلثوف زوجًا، وفرد ال أخ لو، فمف ذلؾ سبعة أزواج تنشأ مف

 واثنا 6/ تخرج مف فقار العنؽ، 5/ وثبلثوف زوج والفرد الباقية تنشأ مف النخاع، فمف األزواج النخاعية ثمانية 4/

 .عشر مف فقار الصمب، وخمسة مف القطف، وثبلثة مف العجز، والثبلثة الباقية والفرد مف العصعص

 ما ىي الرباطات؟: سؤال

 بالعصب إال أنيا أصمب منو، وىي 8 أجساـ تنبت مف أطراؼ العظاـ بيض لدنو، شبييو7الرباطات ىي: الجواب

 األعصاب لتستفيد منيا االعتماد في الحركات إذا 9عديمة الحس خمقت لتربط األعضاء وتشدىا وتقوييا ولتخالط

 . معًا فإذا خالطيما المحـ سميت الجممة عضؿ10/ما تشظيا كبلىما 

 ما ىي األوتار؟: سؤال

 ويتحداف 12 مف أطراؼ العضؿ إذا انحسر عنيا المحـ فينفتؿ العصب والرباط، ويندمجاف11األوتار نباتيا: الجواب

 .وتراً 

 ما ىي األْغِشية؟: سؤال

                                                           
 .و أ/7بداية -  1
 .ناقصة ب، جػ، د: صمبة-  2
 .ناقصة جػ: مف-  3
 .ظ ب/4بداية -  4
 .ظ جػ/6بداية -  5
 .و د/7بداية -  6
 .ناقصة جػ، ىي ناقصة ب، د: الرباطات ىي-  7
 .تشبو جػ: شبييو-  8
 .ناقصة جػ: األعضاء وتشدىا وتقوييا ولتخالط-  9

 .ظ أ/7بداية -  10
 .إنباتيا جػ: نباتيا-  11
 .ناقصة جػ: ويندمجاف-  12
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 1األْغِشية أجساـ رقيقة صمبة مستعرضة منتسجة مف ليؼ عصبي كانتساج الثياب، تنبسط عمى سطوح: الجواب

 عمى أعضاء 5 وىي أيضًا حارس منبو عمى المؤذي إذا جرى4/ وتحفظيا عمى أشكاليا، 3 لتغشييا2/األعضاء 

 .أعضاء عديمة الحس كالِرئة والكبد والطحاؿ

 ما فعل العضل؟ وكم عددىا؟: سؤال

 6العضؿ ىي آلة الحركات اإلرادية، وىي مركبة مف عصب، ورباط، ولحـ، وغشاء، فإذا َتَشّنجت العضمة: الجواب

 إذا انبسطت استرخى الوتر فتباعد 9 / 8 فتجذب العضو، ثـ7 جذبت الوتر النابت مف طرفيا األسفؿ6العضمة

 .10العضو

 تسع، الوجو 11 فيو خمسمائة وتسع وعشروف عضبًل؛ فمف ذلؾ فيجالينوسوأما جممة العضؿ عمى ما فصمو 

 الكتفين األسفؿ أثنتي عشرة، ومحركات المحى مع الجفنيف األعمييف أربع وعشروف، ومحركات العينينوفي 

 ست عشر، 13 /والحنجرة أربع، قصبة الِرئة ثبلث وعشروف، ومحركات الرأس 12خاصة أربع عشر، ومحركات

، 16 أربعولمرقبة عضمتاف، ولمحمق تسع، ولمسان عضبلت، 15 الحنجرة ست14/ وىو عمى والعظم الالمي

                                                           
 .سطح جػ: سطوح-  1
 .ظ د/7بداية -  2
 . لتقييا ب: لتْغِشييا-  3
 .و جػ/7بداية -  4
 .طري أ، ب، د: جرى-  5
 .تشخص العضؿ جػ: َتَشّنجت العضمة-  6
 .األصغر جػ: األسفؿ-  7
 .ناقصة د: ثـ-  8
 .و أ/8بداية -  9

 . ناقصة ب: ثـ إذا انبسطت استرخى الوتر فتباعد العضو-  10
 .مف جػ: في-  11
 .ناقصة جػ: ومحركات الكتفيف خاصة أربعة عشر ومحركات-  12
 .و د/8بداية -  13
 . و ب/5بداية -  14
 .ناقصة جػ: ستة-  15
 . ناقصة ب: أربع-  16
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 أربع وثبلثوف، وفي الساعدين ثماني، وفي المرفقين ست وعشروف، ولمفصؿ العضدين مع الكتفين 1ولمفصؿ

 .  ست وثبلثوفالكتفين

؛ بيف كؿ ضمعيف األضالع بيف 5/ وثمانوف 4سبعة منيا لمحجاب وىو أعظميا واحدة، وثمانية3 مائة و2 /ولمَصْدر

 . ، والثمانية عشر البواقي تسمى عضؿ الَصْدر والبواسط والقوابض6ضمعيف أربعة

 أربع، والتي تضبط ولمقضيب واحدة، ولممثانة أربعة، 8ولألنثيين ثماف، البطن ثماف وأربعوف، وعمى ولمصمب 7ىذا

 لحركة الساقيف لمفصؿ الفخذين 9/ لحركة الفخذيف ستة وعشروف، وعمى الوركين أربعة، وعمى الشرجتضبط 

 القدميف ثمانية وعشروف، وفي القدميف لحركة ما دوف مفصمييا 11 لحركة مفصؿالساقين 10الركبة عشروف، وفي

 .المذيف ليا مع الساقيف اثناف وخمسوف

 ما ىي األوردة؟: سؤال

 ىي العروؽ السواكف، وىي أجساـ كبدية المنبت ساكنة عصبانية مجوفة طواًل، ذات طبقٍة 12األوردة: الجواب

 . البدف14 الدـ عمى أعضاء13/واحدة تحوي روحًا ودمًا غميظًا، خمقت لتوزيع 

 

                                                           
 .ولمفصؿ أربع جػ: أربع، ولمفصؿ-  1
 .ظ جػ/7بداية -  2
 . ناقصة ب: و-  3
 .ناقصة جػ: وثمانية-  4
 .ظ أ/8بداية -  5
 .ضمعيف ثماني عشر والبواقي جػ: ضمعيف أربعة، وثمانية عشر البواقي-  6
 .ناقصة جػ: ىذا-  7
 .واألنثييف د: ولؤلنثييف-  8
 .ظ د/8بداية -  9

 .وعمى أ: وفي-  10
 .مفصمي أ: مفصؿ-  11
 . ناقصة ب: األوردة-  12
 .و أ/9بداية -  13
 . لجميع ب: عمى أعضاء-  14
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 2/ ألف أكثر منفعتو في جذب الغذاء الباب مقعرىا ويسمى 1وأصؿ األوردة عرقاف نابتاف مف الكبد، أحدىما مف

 .، ومنفعتو ىي أف يودي الغذاء ويوصمو إلى األعضاءاألجوف ويسمى 3وتأديتو إلى الكبد، واآلخر مف محدبيا

وأما .  الكبد نفسيا، وفي األمعاء، والمعدة، والطحاؿ، والترب، والمحـ الرخو6/ أواًل في 5 فإنو يتفرعالباب 4أما

 مرشح 10وقسم. 9 مرشح لئلصعاد وىو أصغر8قسم:  الكبد ينقسـ قسميف7 فعند انفصالو مف محدباألجوف

 أكثر عددًا وأعظـ مقاديرًا، فأما تفصيؿ ذلؾ فغير 14 نحو أعضاء ىي13 يتجو12/ ألنو 11لبلنحدار وىو أعظـ

 .الئؽ بيذا الموجز

 ما ىي الشرايين؟ ومن أين نباتيا؟: سؤال

 مجوفة طواًل، ذات 17/الضوارب، وىي أجساـ تنشأ مف القمب عصبانية 16(و) ىي العروؽ 15الشراييف: الجواب

 القمب، ونفض البخار 19ليا حركات انبساط وانقباض يتخمميا سكوناف خمقت لترويح18طبقتيف إال واحد منيا، و

 .21، وتنفيد الروح المحي وتوزيعو عمى أعضاء البدف كميا20الدخاني عنو

                                                           
 .في جػ: مف-  1
 .و جػ/8بداية -  2
 . مجدبيا ب: محدبيا-  3
 . فأما ب: أما-  4
 .يتفرغ جػ: يتفرع-  5
 .و د/9بداية -  6
 . مجدب ب: محدب-  7
 . األوؿ ب: قسـ-  8
 .األصغر أ: أصغر-  9

 .  والثاني ب: قسـ-  10
 .ناقصة أ: وقسـ مرشح لبلنحدار وىو أعظـ-  11
 .ظ ب/5بداية -  12
 .يتوجو جػ: يتجو-  13
 .ناقصة ب: ىي-  14
 . ناقصة ب: الشراييف-  15
 . ناقصة أ، جػ، د: و-  16
 .ظ أ/9بداية -  17
 .ناقصة أ، ب، د: و-  18
 .لتفريح جػ: لترويح-  19
 .ناقصة جػ: عنو-  20
 . إلى جميع البدف ب: وتوزيعو عمى أعضاء البدف كميا-  21
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أحدىما صغير :  وأوؿ ما ينشأ منو شرياناف2/ مف التجويؼ األيسر مف تجويفي القمب 1/ومنبت الشراييف كميا 

وأرسطو  والشرياف اآلخر عظيـ ويسمى األبير.  فييا4 إلى داخؿ الِرئة وينبت3وىو ذو طبقٍة واحدة، وينحو متجياً 

ذا انفصؿ مف القمب بعد تشعب ما يتشعب منو فيو5وأرسطو يسميو أورطي  صاعد وىو قسم:  ينقسـ قسميف6، وا 

 الشراييف واألوردة فقد أشرنا إليو مجمبًل في كتاب 7فأما تفصيؿ شعب.  ىابط وىو األعظـوقسماألصغر، 

 .االقتضاب

  ما صفة الدماغ؟8: /سؤال

تسمى بطونًا يفضي 11 المحوي في قحؼ الرأس، وليس بمصمت، بؿ لو تجاويؼ و10 ىو الجسـ9الدماغ: الجواب

 في وسطو يكوف 15والثالث 14/يكوف بيما التخيؿ، 13 منيا في مقدمو و12اثنتان: بعضيا إلى بعض، وىي أربعة

 في مؤخره لمذكر، وينبت مف البطنيف المقدميف زائدتاف شبييتاف بحممتي الثدي بيما يكوف 16والرابعبيا الفكر، 

 .حس الشـ

                                                           
 .ظ د/9بداية -  1
 .ظ جػ/8بداية -  2
 .ويتجو منيا جػ: وينحو متجياً -  3
 .ويثبت جػ: وينبت-  4
 .رويطي جػ: أورطي-  5
 .إما جػ: فيو-  6
 .تشعب د: شعب-  7
 .و أ/10بداية -  8
 . ناقصة ب: الدماغ-  9

 . جسـ ب: الجسـ-  10
 .زائدة جػ، ب: و-  11
 .اثناف جػ: اثنتاف-  12
 .ناقصة أ، ب، د: و-  13
 .و د/10بداية -  14
 .والثالثة أ: والثالث-  15
 .الرابعة أ: الرابع-  16
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ولمدماغ غشاءاف أحدىما غميظ صمب يمي القحؼ ويسمى األـ الجافية، واآلخر رقيؽ يبلصؽ الدماغ ويسمى األـ 

 مع ىذا ينبت منو النخاع 3 منتسجة مف الشراييف وىي طبقات كثيرة، ثـ2/ 1الرقيقة، وتحت الدماغ كمو شبكة

 .4واألعصاب كما سمؼ ذكره

 ما صفة العين؟ وكم عدد أجزاؤىا؟:  سؤال5/

 وأعصاب 7 آلي مؤلؼ مف طبقات ورطوبات وأوردة وشراييف6/العيف آلة اإلبصار، وىي عضو : الجواب

 .وعضبلت، ومنفعتيا أف توقي البدف مف اآلفات

 ثـ 10/ وىي الصقة بالعظـ، الصمبة: 9 سبع طبقات وثبلث رطوبات، أما السبع طبقات فيي8وىي مركبة مف

 فالزجاجية وأما الثبلث رطوبات الممتحمة11، والقرنية، ثـ العنبية، ثـ العنكبوتية، ثـ الشبكية، ثـ المشيمية

 .والبيضية والجميدية

، وىي نيرة شفافة مستديرة، وفييا عرض ما، وىي غائصة في الزجاجية الجميدية وىي 12واآللة األولى لئلبصار

إلى نصفيا، ويرد إلى العينيف زوجاف مف عصب الدماغ، أحدىما أوؿ السبعة األزواج الدماغية تحمؿ الروح 

 ىو ثاني 14/، والزوج اآلخر 13البصري إلييا، وىو كبير أجوؼ وليس يشركو في التجويؼ شيء مف األعصاب

 . األزواج الدماغية، وبو تكوف حركة العيف

                                                           
 .وتحتو شبكة جػ: ويسمى األـ الرقيقة وتحت الدماغ كمو شبكة-  1
 .و جػ/9بداية -  2
 . و ب: ثـ-  3
 .ناقصة أ: ذكره-  4
 .و ب/6بداية -  5
 .ظ أ/10بداية -  6
 . ناقصة أ، جػ: وشراييف-  7
 .ناقصة جػ: مف-  8
 . وىي ب: فيي-  9

 .ظ د/10بداية -  10
 .قـ جػ: و-  11
 .ناقصة أ: والزجاجية والجميدية والبيضية واآللة األولى لئلبصار-  12
 .أعصاب د: األعصاب-  13
 .ظ جػ/9بداية -  14
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 الرابعة3 موضوعة فوؽ، ووالثالثة في المحاظ، والثانية المأؽ األكبر، 2 في1 /أحدىاوأما عضؿ العيف فتسع 

 الباقية والثالثة 4/ فييا تآريب واعوجاج يحركانيا دورًا، وعضمتانأسفؿ، وكؿ واحد منيا تحرؾ إلى جيتيا، 

 .موضوعة في فـ العصبة تشدىا وتربط جممة العيف

 .واحدة ترفعو، واالثنتاف يطبقانو، والجفف األسفؿ ال عضؿ فيو: وأما الجفناف ففي األعمى منيما ثبلث عضبلت

 ما صفة األذن؟: سؤال

األذف عضو خمؽ لمسمع، وجعؿ لو صدؼ معوج وثقب يأخذ في عظـ صمب َحَجري ممولب كثير : الجواب

 راكد، وسطحيا مفروش بميؼ العصب الوارد مف 6/ أف ينتيي إلى جوفو فييا ىواء 5التعاريج، ويمر كذلؾ إلى

 .الزوج الخامس الدماغي الذي ىو اآللة األولى لمسمع

  صفة األنف؟7/ما : سؤال

 شكمو ظاىر، وفي وسطو غضروؼ يفصمو إلى منخريف، وىو مركب مف عظميف كالمثمثيف، 9األنؼ:  الجواب8/

 .كالمثمثيف، ويتصؿ بطرفو عضمتاف بيا تتحرؾ األرنبة

وىي عظـ ؛  المصفاة10/ يفضي صاعدًا إلى أحدىما: وكؿ واحد مف مجرى األنؼ إذا عبل انقسـ قسميف

 يكوف 13 الجسميف المشبييف بحممتي الثدي وبيما12 مثقب بثقب كثير، وىذا العظـ موضوع في وجو11مشاشي

                                                           
 .و أ/11بداية -  1
 .ناقصة جػ: في-  2
 .ناقصة جػ: و-  3
 .و د/11بداية -  4
 .ىو جػ: إلى-  5
 .ظ ب/6بداية -  6
 .ظ أ/11بداية -  7
 .و جػ/10بداية -  8
 .ناقصة ب: األنؼ-  9

 .ظ د/11بداية -  10
 .مشمش ب: مشاشي-  11
 .ناقصة أ: وجو-  12
 .فييا أ: وبيما-  13
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 العادة ال 2 الجاري عمى1 يفضي إلى أقصى فضاء الفـ وبيذا المجرى يكوف التنفساآلخروالقسـ . حس الشـ

 .الكائف بالفـ

 ما صفة الفم والمسان؟: سؤال

الفـ عضو ضروري في إيصاؿ الغذاء إلى البطف، ومشارؾ في إيصاؿ اليواء إلى آالت التنفس، ونافع : الجواب

 . التنفس، آلة لمتصويت في الحيواف، والكبلـ في اإلنساف4/ آالت 3في القيء، وىو مف

 وىو 11 عند المضغ10إدارة الطعاـ في الَيَوفْ 9 في الكبلـ، و8، وينتفع بو7 تتعرؼ بو الطعـو6 المساف فآلة5فأما

 يخرج منيما 13/ لحـ رخو أبيض، وأوردة وشريانات صغار، وأعصاب كثيرة، وتحتو فوىتاف 12/وىو مؤلؼ مف 

 المعاب، والغشاء الممبس عميو يتصؿ 14المعاب، يفيضاف إلى الغدد الموضوعة عند أصمو، ويسمياف ساكبتي

 .بغشاء جممة الفـ إلى الحنؾ والمري والمعدة

 ما الذي يعني بالحمق؟: سؤال

                                                           
 .النفس أ: التنفس-  1
 .إلى ب: عمى-  2
 .مع د: مف-  3
 .و أ/12بداية -  4
 .وأما د: فأما-  5
 .فإنو أ: فآلة-  6
 .فآلة تعرؼ الطعاـ جػ: فإنو تتعرؼ بو الطعـو-  7
 .وينفع أ: وينتفع بو-  8
 .ناقصة أ: و-  9

 .الشيوات د: اليوف-  10
 .الميوات عند الموضع جػ: الَيَوْف عند المضغ-  11
 .ظ جػ/10بداية -  12
 .و د/12بداية -  13
 .ساكنتي جػ: ساكبتي-  14
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 يعني بو مجموع المجرييف المذيف يبتدئاف مف أقصى الفـ، فأحدىما مف ُقداـ يسمى قصبة الِرئة 1الحمؽ: الجواب

، واآلخر موضوع مف خمؼ عمى خرز العنؽ عند القفا ويسمى المري  وقصبة الِرئة ينفذ فييا 3/، 2وىو الحمقـو

 . ينفذ الطعاـ والشراب5/، وفي المري 4اليواء المستنشؽ إلى الِرئة

 ما صفة قصبة الِرئة والحنجرة؟: سؤال

قصبة الِرئة آلة التنفس والصوت، وعمييا صماـ ينطبؽ في وقت االزدراد لئبل يقع فييا شيء مف الطعاـ : الجواب

 . والشراب

 مف ُقداـ أحدىا 8، وىي مؤلفة مف غضاريؼ ثبلثة7 آلة التنفس والصوت قد جعمت الحنجرة فييا6ولكونيا ىي

 مكبوب عمييما ويسمى والثالث يمي القفا، ويعرؼ بالذي ال اسـ لو، 12 مما11/ خمفو واآلخر 10 /9ويسمى الدرقي

، وقد ألفت ىذه الغضاريؼ تأليفًا موافقًا لمصوت مع الجسـ الشبيو بمساف المزمار والعضؿ 13المكبب والطرجيالي

 .14الحادث عف ضروب تشكمو ضروب الصوت

  من الحمق؟15ما ىي األعضاء المعدودة: سؤال

                                                           
 .ناقصة ب: الحمؽ-  1
 .ناقصة جػ: خرز العنؼ عند القفا ويسمى المري-  2
 .ظ أ/12بداية -  3
، واآلخر موضوع مف خمؼ عمى خرز العنؼ عند القفا ويسمى المري، وقصبة الِرئة ينفذ فييا اليواء المستنشؽ إلى الِرئة-  4  .ناقصة ب: وىو الحمقـو
 .و ب/7بداية -  5
 .ناقصة أ، جػ، د: ىي-  6
 .ناقصة جػ: فييا-  7
 .مثمثة جػ: ثبلثة-  8
 .الزقي جػ: الدرقي-  9

 .و جػ/11بداية -  10
 .ظ د/12بداية -  11
 .فما جػ: مما-  12
 .الطرجياني أ، وىي كممة مبيمة لـ نعثر في كافة المراجع المغوية عف أي معنى ليا: الطرجيالي-  13
 .ناقصة جػ: مع الجسـ الشبيو بمساف المزمار والعضؿ الحادث عف ضروب تشكمو ضروب الصوت-  14
 .المورودة جػ، المتعددة ب: المعدودة-  15
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 بالحمؽ زوائد ىي مف جممة أعضائو، وىي المياة وىذه جوىر لحمي عمى أعمى الحنجرة، 1/يتصؿ : الجواب

 إلى فوؽ، والغمصمة وىي لحـ صفاقي 5 أصؿ المساف نابتاف أي متعاليتاف4 في3 عصبيتاف2والموزتاف وىما لحمتاف

 . منطبؽ عمى رأس القصبة وىو تحت المياة6صفاقي الصؽ بالحنؾ متدلي

 ما صفة الَصْدر والِرئة؟: سؤال

 .  القمب والِرئة وآالت التنفس7 فوؽ ويحويأحدىما: إف تجويؼ البطف كمو ينقسـ قسميف: الجواب

 .، ويفصؿ بيف ىذيف التجويفيف العضو المسمى الحجاب9 أسفؿ ويحوي آالت الغذاء8 /والثاني

 حتى إذا بمغت إلى ما دوف الترقوة انقسمت قسميف، وانقسـ 10وقصبة الِرئة تبتدئ كما ذكرناه مف أقصى الفـ وتمر

اجتماع ىذه القصبة  14/  13 مف12/ واحتشى حوالييا لحـ الِرئة فصار 11/كؿ واحٍد منيما أقساـ كثيرة فانتسجت 

 منقسمة قسميف فنصفيا في 15المنقسمة مع العروؽ الجائية إلييا والمحـ الذي يحتشي حوالييا بدف الِرئة، وىي

 .تجويؼ الَصْدر األيمف والنصؼ اآلخر في الجانب األيسر والِرئة مكتنفة لمقمب

 ما صفة القمب؟: سؤال

                                                           
 .و أ/13بداية -  1
 .حممتاف أ: لحمتاف-  2
 .ناقصة أ: عصبيتاف-  3
 .مف ب: في-  4
 .ناقصة أ، جػ: أي متعاليتاف-  5
 .ممتد جػ: متدلي-  6
 .وىو مجرى د: ويحوي-  7
 .و د/13بداية -  8
 .ناقصة جػ: الغذاء-  9

 .ناقصة جػ: وتمر-  10
 .ظ ب/7بداية -  11
 .ظ أ/13بداية -  12
 .منيا عف أ: مف-  13
 . ظ جػ/11بداية -  14
 . ناقصة جػ: وىي-  15
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 أسفؿ البدف، وأصمو إلى أعاليو، وىو موضوع في 3 الشكؿ رأسو المخروط يميؿ إلى2 صنوبري1القمب: الجواب

 كثيؼ يحيط بو، غير أنو ليس 4/وسط الَصْدر، إال أف رأسو المخروط يميؿ إلى ناحية اليسار، ولو غبلؼ غشائي 

 .ليس بممتصؽ بو لكف عند قاعدتو

 األيسر ويحوي 7 مف الجانبواآلخر.  الجانب األيمف، ويحوي دمًا أكثر مف الروح6 مفأحدىما: 5ولمقمب تجويفاف

 . جسـ غضروفي شبيو بالعظـ8/وفي أصؿ القمب . ويحوي روحًا أكثر مف الدـ، ومنو تنشأ الشراييف

 .مجوفتاف يقاؿ ليما األذناف 10 عصبانيتاف9ولمقمب زائدتاف

  آالت الغذاء؟11ما ىي: سؤال

 أحشاء البطف 13 الصفاؽ، ويستبطف الصفاؽ12آالت الغذاء محصورة في البطف األسفؿ، ويحوي البطف: الجواب

 . والكبد، والطحاؿ، والمرارة، والكميتاف، والمثانة14/المعدة، واألمعاء، : وىي

 ما صفة المري والمعدة؟: سؤال

 .المري كما سمؼ منفذ الطعاـ والشراب إلى المعدة: الجواب

                                                           
 .ناقصة ب: القمب-  1
 . عضو بزي جػ: صنوبري-  2
 . ىي جػ، إلى ب: يميؿ إلى-  3
 .ظ د/13بداية -  4
 . تجويفًا أ، د: تجويفاف-  5
 . في جػ: مف-  6
 . جانب جػ: الجانب-  7
 .و أ/14بداية -  8
 .ناقصة جػ: جسـ غضروفي شبيو بالعظـ ولمقمب زائدتاف-  9

 . عصبيتاف جػ، د: عصبانيتاف-  10
 . صفة أ، د: ىي-  11
 . ناقصة جػ: األسفؿ، ويحوي البطف-  12
 .ناقصة ب: ويستبطف الصفاؽ-  13
 . و جػ/12بداية -  14
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 3/ خرز العنؽ نازاًل إلى أسفؿ حتى يخرؽ الحجاب ويتسع فيكوف ىناؾ 2 ويمر إلى1ويبتدئ مف أقصى الفـ

وىو : البواب آخر يسمى 4وىي شبييو بترعٍة طويمة العنؽ، يتصؿ بيا مف أسفؿ عنؽ: المعدةالعضو المسمى 

 وربًا، والثالث عرضًا، 6 /والثاني يأخذ ليفيا طواًل، 5 /أحدىا: ابتداء األمعاء وجـر المعدة، مؤلؼ مف ثبلث طبقات

 .وربًا، وفـ المعدة أكثر عصبًا، وقعرىا أكثر لحمًا، وفي باطنيا خمؿ

 كم ىي األمعاء؟: سؤال

 .  وىي العميا8 دقاؽ7 منياثالثةاألمعاء كميا ستة، : الجواب

 معاء يسمى األثني عشري، ويتموه معاء يسمى الصائـ، وىما منتصباف، 9 غبلظ وىي السفمى، فأوؿ الدقاؽوثالثة

 واحدة، ثـ يتموه معاء رابع يسمى 13 تبلفيؼ كثيرة وسعتيا ثبلثة12 وىو ممتؼ11 الدقيؽ10ويتموىا معاء يسمى

، 16 المستقيـ وىو واسع التجويؼ15، ثـ سادس يسمى14األعور وىو واسع التجويؼ، ثـ خامس يسمى قولوف

 .18 المصـر17وطرفو يسمى المصرة وىو

 

                                                           
 . الحمؽ أ: الفـ-  1
 . عمى أ: إلى-  2
 .و د/14بداية -  3
 . ناقصة د: عنؽ-  4
 .ظ أ/14بداية -  5
 .و ب/8بداية -  6
 . منيا ثبلثة أ: ثبلثة منيا-  7
 . رقاؽ جػ: دقاؽ-  8
 . الرقاؽ جػ: الدقاؽ-  9

 .ناقصة جػ: األثنى عشري ويتموه معاء يسمى الصائـ وىما منتصباف ويتموىا معاء يسمى-  10
 .الرقيؽ جػ: الدقيؽ-  11
 . متمفمؼ جػ، متمفؼ ب: ممتؼ-  12
 . تمييا جػ، ثبلثتيا ب، د: ثبلثة-  13
 .يعرؼ بقولوف د: يسمى قولوف-  14
 .السادس ويسمى د: سادس يسمى-  15
 . ناقصة جػ، ب: ثـ خامس يسمى قولوف ثـ سادس يسمى المستقيـ وىو واسع التجويؼ-  16
 . زائدة جػ: المصرة وىو-  17
 .المصرة ب، د: المصـر-  18
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 .3 العضمة المانعة مف خروج البراز إال بإرادة2/وعميو  1/

 :ما صفة الكبد: سؤال

 تحت الضموع العالية مف 6/ في الجانب األيمف 5 ىو العضو الذي يتمـ تكويف الدـ، وىو موضوع4الكبد: الجواب

 أربعة أو خمسة، 8 في جانبيا الذي يمي المعدة، وزوائد ربما كانت7مف أضبلع الخمؼ، وشكميا ىبللي، وليا تقعر

 .10 ذكره9خمسة، وحدبتيا مما يمي الحجاب واألوردة تنبت منيا كما سبؽ

 ما صفة المرارة؟: سؤال

 المرار األصفر، وليا مجرياف أحدىما 11المرارة كيس معمؽ مف الكبد إلى ناحية المعدة، وىي مفرغة فضؿ: الجواب

 الموافؽ ليا مف الكبد، واآلخر إلى ناحية المعدة واألمعاء ترسؿ فيو إلى 13 يجذب المرار األصفر12إلى الكبد بو

 .14ناحيتيا فضؿ الصفراء

  صفة الطحال؟15ما: سؤال

                                                           
 .ظ د/14بداية -  1
 . ظ جػ/12بداية -  2
 . باإلرادة أ: بإرادة-  3
 .ناقصة ب: الكبد-  4
 . وىي موضوعة أ، وموضوع ب: وىو موضوع-  5
 .و أ/15بداية -  6
 .تقعير د: تقعر-  7
 .ناقصة ب: ربما كانت-  8
 . سمؼ جػ: سبؽ-  9

 .ناقصة ب: ذكره-  10
 . ناقصة جػ: فضؿ-  11
 .ناقصة ب: بو-  12
 . ناقصة جػ: وليا مجرياف أحدىما إلى الكبد بو يجذب المرار األصفر-  13
 . الصفرة جػ، ب: الصفراء-  14
 . فما جػ: ما-  15



87 
 

 في الجانب األيسر، مطاوؿ 2/ الدـ وعكره الذي ىو الخمط السوداوي، وىو موضوع 1 الطحاؿ مفرغة تفؿ:الجواب

أحدىما 7و:  وينبت منو عرقاف6/، 5، وأضبلع الخمؼ مف جانب آخر4المعدة مف جانب 3مطاوؿ الشكؿ ويضاـ

 . السوداء إليو10 السوداء، واآلخر يتصؿ بالكبد وفيو تنجذب9/ المعدة فيصب إلييا 8/أحدىما يتصؿ بفـ 7و

 ؟12 صفة الكميتان11ما: سؤال

 . نضج الدـ17 الدـ مف المائية الفضمية المحتاج إلييا قبؿ تماـ16 لتنقية15 المتاف خمقتا14ىما 13الكميتاف: الجواب

ولكؿ .  قميبلً 19 منيما أرفع إلى أعمى18وىما موضوعتاف عمى جنبتي خرز الصمب بالقرب مف الكبد، واليمنى

 حتى يتصؿ 20 يمر متسفؿواآلخر يتصؿ بالعرؽ العظيـ الطالع مف حدبة الكبد، أحدىما: واحدٍة منيما عنقاف

 .بالمثانة

  المثانة؟22 صفة21ما: سؤال

                                                           
 . فضؿ جػ: تفؿ-  1
 .و د/15بداية -  2
 . نظاـ جػ: ويضاـ-  3
 . األيسر ب، دبالجاف: جانب-  4
 .الجانب اآلخر ب، جانب اآلخر د: جانب آخر-  5
 .ظ أ/15بداية -  6
 . ناقصة أ، ب، د: و-  7
 . و جػ/13بداية -  8
 .ظ ب/8بداية -  9

 . وىو يجذب جػ، ب: وفيو تنجذب-  10
 . فما جػ: ما-  11
 . الكميتيف جػ، ناقصة ب: الكميتاف-  12
 .السابقة-  13
 .ناقصة أ، جػ، د: ىما-  14
 . خمقتاف جػ: خمقتا-  15
 . لتصفية جػ، ب: لتنقية-  16
 .ناقصة ب: تماـ-  17
 . واليميف جػ، واأليمف د: واليمنى-  18
 .ناقصة أ، جػ، ب: إلى أعمى-  19
 . ممر متصؿ جػ: يمر متسفؿ-  20
 .فما ب: ما-  21
 . ىي جػ: صفة-  22
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 4 وعمى فميا عضمة تضميا وتمنع خروج البوؿ، إلى3، وىي طبقتاف2 ىي وعاء البوؿ ومفضينو1المثانة: الجواب

 7/ بالحالبيف، فيتصفى فييا ويجتمع فييا 6 يجييا مف عنقي الكميتيف المسمييف5/ أف تطمقو اإلرادة، والبوؿ 4إلى

 11 فييا فيخرج10/ عمى فميا عف إمساؾ ما 9 كفت العضمة المطوقة8 حتى يثقميا، فإذا أحست بأذى التفؿ7/

 .البوؿ

 ما ىي آالت التناسل؟: سؤال

 .والرحـ والثدياف في النساء. ىذه ىي األنثياف، وأوعية المني، والقضيب في الرِّجاؿ: الجواب

 ؟13 صفة األنثيين12ما: سؤال

 غددي أبيض رخو، َيِشبياف 15 كما سمؼ عضواف رئيساف يتولد فييما المني، وجوىرىما لحـ14االنثياف: الجواب

 مف الصفاؽ 16فالطبقة الداخمة تتولد بأف ينزؿ: الدـ الوارد إلييما بجوىرىما فيبيض، وعمييما كيس ذو طبقتيف

 شعب 1 عف18 ثـ يتسعاف حتى يُغِشياف األنثييف، ويأتي أيضًا إلى ناحية األنثييف17مجرياف شبيياف بالبربخيف

 .عروؽ وشريانات تمتؼ تبلفيؼ كثيرة2و

                                                           
 .ناقصة ب: المثانة-  1
 . ومفيضو أ، ب، د: ومضينو-  2
 . طبقات أ: طبقاف-  3
 .إال أ: إلى-  4
 .ظ د/15بداية -  5
 .المتييئيف ب، المسميتيف د: المسمييف-  6
 .و أ/16بداية -  7
 . ناقصة أ: الثقؿ-  8
 . المطبوقة جػ، عنيا المطوقة ب: المطوقة-  9

 . ظ جػ/13بداية -  10
 .مف جػ: فيخرج-  11
 . فما جػ: ما-  12
 . األنثياف جػ: األنثييف-  13
 . األنثييف أ، ناقصة ب: االنثياف-  14
 . ناقصة ب، جػ، د: لحـ-  15
 . يترؾ جػ: ينزؿ-  16
 .بالبربخاف أ، بالَترْنَجِبيف جػ: بالبربخيف-  17
 . ناقصة جػ: ويأتي أيضًا إلى ناحية األنثييف-  18
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 ما إلى جوىر المني، ثـ يصير مف ىناؾ إلى 5/ ما فييا مف الدـ إحالة 4 لحمًا غدديًا، فيستحيؿ3/وتحتشي 

 .  منيما إلى القضيبف األنثياف في وعائي6األنثييف فيكمؿ ىناؾ ويصير منيًا تامًا، فتصبو

 ما صفة القضيب؟:  سؤال7/

 11 ينبت مف عظـ العانة، ويأتيو عشرة10 واسعيا9/، 8القضيب عضو آلي جوىره عصبي كثير التجاويؼ: الجواب

 بامتبلء تجاويفو ريحًا غميظة يسوقيا روح شيواني 14 يكوف13االنعاظ أي التوتر12و. شريانات وعروؽ كثيرة واسعة

 .مجرى البوؿ، ومجرى المني، ومجرى الودي: وفي القضيب مجاري ثبلثة. 15ينساؽ معو دـ كثير وروح غميظ

 ما صفة الرحم؟: سؤال

 18 المثانة إلى17 آلة التوليد التي في اإلناث، وموضوعيا بيف المثانة والمعاء المستقيـ، وتفصؿ16 الرحـ:الجواب

 20/ عصبي ليمكف فيو الَتَمّدد واالنضماـ عند الحاجة إلى كؿ مف ذلؾ، وىي مربوطة 19جية فوؽ، وجرميا

                                                                                                                                                                                     
 . ناقصة أ، ب، د: عف-  1
 .ناقصة ب: و-  2
 .و د/16بداية -  3
 . فتحيؿ جػ، ب: فيستحيؿ-  4
 .ظ أ/16بداية -  5
 . وتصبو جػ: فتصبو-  6
 .و ب/9بداية - 7
 .التجويؼ د: التجاويؼ-  8
 .و جػ/14بداية -  9

 .واسع ب، د: واسعيا-  10
 .ناقصة أ، ب، د: عشرة-  11
 . ناقصة جػ، د، أما ب: و-  12
 .ناقصة أ، جػ، د: أي التوتر-  13
 . فيكوف جػ، د: يكوف-  14
 .ناقصة أ، غميظ ناقصة ب: يسوقيا روح شيواني ينساؽ معو دـ كثير وروح غميظ-  15
 . ناقصة جػ، ب: الرحـ-  16
 .وتفضؿ عمى جػ، د، وتعمو عمى ب: وتفصؿ-  17
 . مف أ: إلى-  18
 . وجرمو أ: وجرميا-  19
 .ظ د/16بداية -  20
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 فـ واحد يقاؿ لو عنؽ الرحـ، وينتيي إلى القبؿ، وىو مف المرأة 2/، وليا تجويفاف يفضياف إلى 1برباطات سمسمة

 .بمنزلة القضيب مف الرجؿ

 وىما موضوعتاف وراء الزائدتيف 6 أصغر مف التي في الرجؿ، وأشد تفرطحاً 5 المرأة4 في3وأما األنثياف فإنيما

 . إلى تجويؼ الرحـ8، وينصب منيما مني المرأة7المعروفتيف بالقرنيف

 ما صفة الثدي؟: سؤال

الثدي عضو خمؽ لتكويف المبف ليغتذى بو المولود إلى أف يستحكـ وتنمى قوتو، ويصمح ليضـ الغذاء :  الجواب9/

الغذاء القوي الكثيؼ، وىو مركب مف عروٍؽ وشراييف وعصب، ينقسـ أقساـ كثيرة كالميؼ، ويحشو خمميا لحـ 

 .غددي أبيض، ولبياضو يغير الدـ إلى طبيعة المبف

 ؟10كم ىي أجناس القوى ومن أين منبعثيا عمى رأي األطباء؟ وكم ىي أصناف القوى الطبيعية منيا: سؤال

 ومبدؤىا الكبد، وحيوانية 13/طبيعية :  ثبلث12/ أجناس القوى 11ىي أصناؼ القوى الطبيعية منيا: الجواب

 .  وابتداؤىا مف الدماغ15/تَصْدر عف القمب، ونفسانية 14و

                                                           
 .ناقصة ب: سمسمة-  1
 .و أ/17بداية -  2
 .فيما ب: فإنيما-  3
 . مف جػ: في-  4
 ناقصة د: بمنزلة القضيب مف الرجؿ وأما األنثياف فإنيما في المرأة-  5
 . تغمظيما جػ: تفرطحاً -  6
 .بالقرينتيف ب: بالقرنيف-  7
 . األميات أ، مف المرأة جػ: المرأة-  8
 . ظ جػ/14بداية -  9

 . ناقصة جػ: أصناؼ القوى الطبيعية منيا-  10
  .ناقصة أ، ب، د: ىي أصناؼ القوى الطبيعية منيا-   11
 .ظ أ/17بداية -  12
 .و د/17بداية -  13
 .ناقصة ب: و-  14
 .ظ ب/9بداية -  15
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 الخادمةوالقوى . مولدة، ومربية، وغادية:  ثبلثالمخدومة 1وأصناؼ القوى الطبيعية اثنتاف مخدومة وخادمة؛ ثـ إف

 أعني المخدومة عمى 4، وكؿ صنفي القوى الطبيعية3، وىاضمة، ودافعة2جاذبة، وماسكة:  أربعالخادمة

 معًا ، فالمخدومة المطمقة ىي المولدة، 8، منيا ما ىي مخدومة وخادمة ومقاومة7 معاً 6، والخوادـ5اإلطبلؽ

الغادية، 11 معًا فيي المربية و10 المطمقة ىي األربع المذكورة، وأما التي ىي مخدومة وخادمة9والخادمة الصرفة

 الغادية تخدـ المربية وتخدميا األربعة 12،13وذلؾ أف المربية خادمة لممولدة، ومخدومة مف الغادية، وكذلؾ أيضاً 

تسمى أحدىما المغيرة األولى، وتسمى الثانية :  مع ىذا تستخدـ أيضًا قوتيف أخرييف14/المذكورة، ثـ أف المولدة 

 . المصورة15/

  أصنافيا؟18كم ىي17 الحيوانية؟ و16فما القوى: سؤال

 أحدىما تسمى فاعمة إذا كانت المحركة لمقمب والشراييف جميعًا انبساطًا 20: / صنفاف19القوى الحيوانية: الجواب

 . وانقباضًا لتعديؿ الحرارة الغريزية

                                                           
 .ناقصة أ، جػ: إف-  1
 .وممسكة د: وماسكة-  2
 .ناقصة ب: ودافعة-  3
 . ناقصة جػ: اثنتاف مخدومة وخادمة ثـ المخدومة ثبلثة مولدة ومربية وغادية والقوى الخادمة أربعة جاذبة وماسكة وىاضمة ودافعة وكؿ صنفي القوى الطبيعية-  4
 . ناقصة أ، ب، د: عمى اإلطبلؽ-  5
 .والخادمة ب، د: والخوادـ-  6
ومنيا خادمة عمى اإلطبلؽ جػ، والخادمة معًا منيا ما ىي مخدومة عمى اإلطبلؽ ب، والخادمة معًا منيا ما ىي مخدومة عمى اإلطبلؽ ومنيا : والخوادـ معاً -  7

 . خادمة عمى اإلطبلؽ د
 .ناقصة أ، جػ، د: ومقاومة-  8
 .ناقصة أ، جػ، د: الصرفة-  9

 .خادمة ومخدومة ب: مخدومة وخادمة-  10
 . ناقصة جػ: و-  11
 .ناقصة ب: أيضاً -  12
 .ناقصة د: المربية خادمة لممولدة، ومخدومة مف الغادية، وكذلؾ أيضاً -  13
 . و جػ/15بداية -  14
 .و أ/18بداية -  15
 . فالقوى أ،د: فما القوى-  16
 . زائدة جػ، ب: و-  17
 . ناقصة جػ، ب: ىي-  18
 .ناقصة ب: القوى الحيوانية-  19
 .ظ د/17بداية -  20
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 تأثير تكرىو أو توتره، فيعرض ليا االنبعاث 1واألخرى تسمى منفعمة إذا كانت تنبعث عندما يرد عمى القوى الداركة

 أو غير 6 أو أثر الرأس5، أو إيثار غمبو4 أو حزف، أو أنفو3 فرح، أو جنوف2االنبعاث حينئٍذ فيحدث غضب، أو

 .غير ذلؾ

  أصنافيا؟8 النفسانية كم ىي7والقوى: سؤال

، قوة التخيؿ، 12أيضاً  11 ثبلثةالمدبرة 10والقوى. مدبرة، ومحركة بإرادة، وحساسة:  ثبلثالنفسانية 9القوى: الجواب

القوة النافذة مف الدماغ إلى العضمة المحركة فيتحرؾ :  فييالمحركة بإرادةوأما القوى . وقوة الفكر، وقوة الذكر

 وقوة المذاؽ، 16/، 15قوة البصر، وقوة السمع، وقوة الشـ:  فيي خمس14القوى الحساسة 13/وأما . العضو باختيار

 .وقوة الممس

 كم ىي األفعال؟:  سؤال17/

ذ كؿ19 كانت األفعاؿ صادرة عف القوى18لما: الجواب  . قوة مبدأ فعؿ20 وا 

                                                           
 . المدركة أ: الداركة-  1
 . و جػ: أو-  2
 . ناقصة أ: أو جنوف-  3
 . نفخة جػ: أنفو-  4
 . غميظ جػ:غمبو-  5
 . فراش جػ، ب: أثر الرأس-  6
 . القوة جػ: القوى-  7
 .ناقصة أ، ب، د: ىي-  8
 . القوة جػ: القوى-  9

 .فالقوى د: والقوى-  10
 . ستة جػ: ثبلثة-  11
 .ناقصة أ، جػ، د: أيضاً -  12
 .ظ أ/18بداية -  13
 .الحاسة د: الحساسة-  14
 .ناقصة د: وقوة الشـ-  15
 .و د/18بداية -  16
 . ظ جػ/15بداية -  17
 . إذا جػ: لما-  18
 . القوة جػ: القوى-  19
ذ كؿ-  20  .وكؿ أ: وا 
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 تنقسـ باعتبار آخر إلى 2، غير أف األفعاؿ قد1والقوى كما سبؽ ثبلث، فبالحري صارت األفعاؿ منقسمة كانقساميا

 بقوة واحدة كاليضـ مثبًل، والثاني أف يكوف 6 يتـ5/ بذلؾ أف 4 يكوف الفعؿ مفردًا ونعني3أحدىما أف: إلى صنفيف

 8أحدىما:  بقوتيف فصاعدًا كنفوذ الغذاء والَشيَوة؛ فإف نفوذ الغذاء يتـ بقوتيف7يكوف الفعؿ مركبًا وىو أف يستكمؿ

:  جنس واحد إذ كانتا طبيعيتيف، وَشيَوة الغذاء أيضًا تتـ بقوتيف11ىاتاف القوتاف مف10 الجاذبة و9الدافعة، واألخرى

 17 إحداىما طبيعية16 إذ15/ جنسيف مختمفيف 14/وىاتاف القوتاف مف .  الحساسة13 الجاذبة، واألخرى12أحدىما

 .18واألخرى نفسانية

 ؟ وكم أصنافيا؟19ما ىي الروح: سؤال

 إلى جميع األعضاء لتأتي ليا 21 البدف ليكوف مركبًا حامبًل لمقوى20الروح جسـ لطيؼ نفاذ في مسالؾ: الجواب

 وينفذ في األوردة إلى األعضاء حامبًل طبيعي 23 فمنيا يسمى22: /األفعاؿ، وعدد األرواح أيضًا كعدد القوى ثبلثة

                                                           
 صارت األفعاؿ ثبلث ب: والقوى كما سبؽ ثبلثة، فبالحري صارت األفعاؿ منقسمة كانقساميا-  1
 .ناقصة ب: قد-  2
 . ناقصة جػ: أف-  3
 . ومعيف جػ: ونعني-  4
 .و ب/10بداية -  5
 . يتبيف جػ: أف يتـ-  6
 .يتكمؿ د: يستكمؿ-  7
 .وىما ب: أحدىما-  8
 .ناقصة ب: األخرى-  9

 .ناقصة ب: و-  10
 . ناقصة جػ: واألخرى الجاذبة وىاتاف القوتاف مف-  11
 .وىما ب: أحدىما-  12
 .ناقصة ب، د: األخرى-  13
 .و أ/19بداية -  14
 .ظ د/18بداية -  15
 . و جػ: إذ-  16
 .ناقصة ب: طبيعية-  17
 . حساسية جػ: نفسانية-  18
 . األرواح أ، د: الروح-  19
 . مسمؾ أ: مساؿ-  20
 .القوى ب، د: لمقوى-  21
 . و جػ/16بداية -  22
 . ناقصة أ، ب، د: يسمى-  23
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قامة المثؿ  وينفذ في الشراييف إلى األعضاء حامبًل حيوانيةومنيا . 1لمقوى الطبيعية المتصرفة في أمر الغذاء وا 

 وينفذ في العصب حامبًل لمقوى النفسانية 4نفسانيةومنيا .  الحياة والحرارة الغريزية3 الحيوانية التي يكوف بيا2لمقوى

 . البدف ليفيد الحس والحركة والذىف5النفسانية إلى

وىذه الثبلث أرواح بعضيا ماده لبعض، ألف الروح الطبيعية تصير مع الدـ إلى القمب وتنضج وتمطؼ فتصير 

 باالستنشاؽ إلى القمب ألنو ينضج 6/زيادة في الروح الحيواني، ولمروح الحيواني مادة أخرى وىي اليواء الداخؿ 

وييذب ويصير روحًا حيوانيًا، والروح الحيوانية تصعد في الشراييف إلى الدماغ وتدور في العروؽ المعروفة بالشبكة 

 .7حتى تمطؼ وتصفو وتتيذب وتصير روحًا نفسانية

  كل واحد منيا؟10 أحوال البدن؟ وما9 /  ىي8كم: سؤال

 فالصحة.  ليست بصحة وال مرض11صحة، ومرض، وحالة ثالثة:  أحواؿ بدف اإلنساف عند األطباء ثبلثة:الجواب

 خارجة عف المجرى 12 حالة لمبدفوالمرض. ىي حالة طبيعية لمبدف يتـ بيا األفعاؿ كميا عمى المجرى الطبيعي

 التي ليست بصحة وال مرض ىي حالة إذا والحالة الثالثة.  األفعاؿ الضرر ببل توسط13الطبيعي معيا تناؿ

وجدت لمبدف لـ يطمؽ عميو أنو صحيح وال مريض، وىذه إما الجتماع الصحة والمرض معًا في وقٍت واحٍد ولكف 

 . واألعمى15/ عضويف مختمفيف كاألعرج 14/في 

                                                           
 .زائدة ب، د: قولو إقامة المثؿ أي بقاء الشخص وتعويض ما يتحمؿ منو وينزع مف البدف-  1
 .ناقصة أ: المتصرفة في أمر الغذاء وقامة المثؿ ومنيا حيوانية وينفذ في الشراييف إلى األعضاء حامبًل لمقوى-  2
 .بيا يكوف ب: يكوف بيا-  3
 . نفساني أ: نفسانية-  4
 . التي تكوف في جػ: إلى -  5
 .ظ أ/19بداية -  6
 . المقطع كمو زائد أ: ويصير روحًا نفسانية----------وىذه الثبلثة أرواح -  7
 .ما ب: كـ-  8
 .و د/19بداية -  9

 . ناقصة جػ: وما-  10
 . ناقصة جػ: ثالثة-  11
 . ناقصة جػ: والمرض حالة لمبدف. يتـ بيا األفعاؿ كميا عمى المجرى الطبيعي-  12
 . ناقصة جػ: معيا تناؿ-  13
 .و أ/20بداية -  14
 .ظ ب/10بداية -  15



95 
 

ما الجتماعيما معاً   وقتيف مختمفيف كمف يمرض صيفًا ويصح شتاًء ممف ىو حار 2/ في عضٍو واحٍد ولكف في 1وا 

ما 3حار المزاج و  7 الغاية وال يخمصاف6 لكنيما يعدماف5 الجتماعيما في عضٍو واحد ووقٍت واحدٍ 4/بالعكس، وا 

 . كبدف الشيخ والناقة7يخمصاف

 كم ىي أجناس األمراض؟: سؤال

 . األعضاء المشابية األجزاء، وىي أمراض سوء المزاج9 المنسوبة إلى8 األمراضأحدىا: ثبلثة: الجواب

 .  أمراض األعضاء اآللية وىي أمراض تركيب األعضاءوالثاني

 .اآللية تعرؼ بانحبلؿ الفرد وتفرؽ االتصاؿ12 المشتركة بيف المتشابية األجزاء و11 العامة10 أمراضوالثالث

 سوء المزاج المنسوبة إلى المتشابية األجزاء؟13كم ىي أصناف أمراض و: سؤال

 التي ببل مادة ىي 15/ 14ثمانية منيا ساذجة ببل مادة، وثمانية مع مادة وثمانية: ىذه ستة عشر صنفاً : الجواب

 لو تمؾ 17 تكيؼ بيا البدف ال لخمط16/التي يكوف سوء المزاج الحادث في البدف إنما حدث لنفوذ كيفية فقط 

                                                           
 . ناقصة أ، د: معاً -  1
 . ظ جػ/16بداية -  2
 .أو ب، د: و-  3
 .ظ د/19بداية -  4
 . ناقصة ب، جػ، د: ووقٍت واحدٍ -  5
 . يعذباف جػ: يعدماف-  6
 . يحصبلف جػ: يخمصاف-  7
 .ناقصة ب: األمراض-  8
 .إلى مكررة في أ تـ حذفيا-  9

 .األمراض د: أمراض-  10
 . العامية أ: العامة-  11
 . ناقصة جػ: و-  12
 . زائدة جػ: و-  13
 . ناقصة أ: منيا ساذجة ببل مادة، وثمانية مع مادة وثمانية-  14
 .ظ أ/20بداية -  15
 .د وجو الورقة فارغ ويتبع النص في ظير الورقة/20الورقة -  16
 . وال يخمط جػ، ال لحظ أ: ال لخمط-  17
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 مف 3 /2 االعتداؿ1الكيفية، كحرارة المدقوؽ وبرودة الخصر المثموج، وىذه الثمانية ىي األصناؼ الخارجة عف

 . قد سمؼ ذكرىا5، و4أصناؼ المزاج

 بكيفية مزاج خمٍط نافٍذ 7 أيضًا ىذه الثمانية بأعيانيا إال أنيا تحدث لتكيؼ البدف6وأما الثمانية التي مع مادة ىي

 . تبرده لبمغـ زجاجي فاعمـ ذلؾ10 زنجارية، أو9 البدف بسبب صفراء8فيو، غالب عميو تمؾ الكيفية كتسخف

 كم ىي أجناس أمراض التركيب؟: سؤال

 .أمراض الخمقة، وأمراض المقدار، وأمراض العدد، وأمراض الوضع: ىذه أربعة أجناس: الجواب

 كم ىي أمراض الخمقة؟: سؤال

  والثاني. الرأس15 الطبيعي كتسفيط14/ وىو تغيره عف شكمو 13/ مرض الشكؿ أحدىا: 12 خمسة11ىي: الجواب

 أمراض المجاري مثؿ أف تتسع أو تضيؽ أو تنسد والثالث.  القدـ أو باطف الراحة16أمراض التجويؼ مثؿ أخمص

                                                           
 .عمى د: عف-  1
 . ناقصة جػ: المثموج وىذه الثمانية ىي األصناؼ الخارجة عف االعتداؿ-  2
 . و جػ/17بداية -  3
 . المزاجات جػ: المزاج-  4
 . ناقصة جػ: و-  5
 . فيي جػ، د: ىي-  6
 . لتتكيؼ لمبدف جػ: لتكيؼ البدف-  7
 . لتسخف جػ: كتسخف-  8
 . صفرة جػ، ب: صفراء-  9

 . و أ: أو-  10
 .ناقصة أ، جػ، د: ىي-  11
 .ناقصة د: خمسة-  12
 .و أ/21بداية -  13
 .و د/21بداية -  14
 . لتسفيط جػ، لتسفية د: كتسفيط-  15
 . امتبلء أمراض جػ، امتبلء أخمص د: أخمص-  16
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 وىما الخشونة والمبلسة مثؿ أف يخشف ما في طبعو 2/ أمراض صفائح األعضاء والخامس 1(كذا)والرابع . أصبلً 

 . يجب أف يكوف خشنًا كالمعدة والرحـ4(في) أو تمميس ما 3/طبعو يجب أف يكوف أممسًا، كقصبة الِرئة 

 كم ىي أمراض المقدار؟: سؤال

واآلخر الِصَغر كضمور المساف .  كبر المساف، وداء الفيؿ6 مثؿ5أحدىما الِعَظـ أي الكبر: صنفاف: الجواب

 .7والدبوؿ

 كم ىي أمراض العدد؟: سؤال

ما 8/أحدىما مف جنس الزيادة وىذه إما طبيعية كاألصبع السادسة والسف : ىذه أيضًا صنفاف: الجواب  الشاغبة، وا 

ما غير طبيعية كالحصاة والّسمعة  . 9وا 

 . سواًء كاف طبيعيًا كمف ولد بإصبع ناقصة، أو غير طبيعية كمف قطعت أصبعو10/واآلخر مف جنس النقصاف 

  كم ىي أمراض الوضع؟11و: سؤال

واآلخر فساد مجاورة العضو لما يجاوره .  العضو عف موضعو كالخمع13 انتقاؿ12أحدىما: صنفاف أيضاً : الجواب

 . فمـ تفارقيا أو افترقت فمـ تعد إلى مبلصقتيا1 اتصمت بجارتيا14/مف األعضاء كالجفنيف والشفتيف إذا 

                                                           
 .ناقصة أ، جػ، د: كذا-  1
 .و ب/11بداية -  2
 . ظ جػ/17بداية -  3
 . ناقصة أ، ب، د: في-  4
 .ناقصة أ، جػ، ب: أي الكبر-  5
 . كمثؿ جػ: مثؿ-  6
 . كدبوؿ المساف والضمور جػ: كضمور المساف والدبوؿ-  7
 .ظ د/21بداية -  8
 . الساعة جػ: الّسمعة-  9

 .ظ أ/21بداية -  10
 . ناقصة أ، ب، د: و-  11
 .وىي ب، د: أحدىما-  12
 . االنتقاؿ جػ: انتقاؿ-  13
 . و جػ/18بداية -  14
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 ما ىي أمراض االتصال؟: سؤال

 معًا، غير 3 وىي عاـ إذا كاف يعرض لؤلعضاء المتشابية األجزاء أو لآللية2أمراض االتصاؿ ىي التفرؽ: الجواب

، وذلؾ أف تفرؽ االتصاؿ إف حدث في الجمد سمي خدشًا 4أف التسمية إنما تمتحؽ بما يحدث في المتشابية األجزاء

ف وقع في المحـ فالقريب العيد منو يسمى جرحًا، والمتقادـ يسمى قرحاً 5/ ف حدث في العظـ 6 وسحجًا، وا   7/، وا 

ف وقع طواًل يسمى شقًا، وقد  في العضمة 9 يقع8سمي كسرًا، وفي العصب إف كاف وقوعو عرضًا يسمى بترًا وا 

ف وقع عرضًا يسمى حزًا، و طواًل يسمى فدغًا ورضًا وفسخًا وقد يسمى أيضًا 10فالكائف في طرفيا يسمى ىتكًا، وا 

ف وقع في الشراييف واألوردة يسمى انفجاراً   12 في الشراييف11/ويخص الذي . ما وقع في وسطيا بيذه األسماء، وا 

 .13باسـ وىو أـ الدـ

  يوقف عمى كل واحٍد منيا؟14كم ىي أوقات األمراض؟ وكيف: سؤال

 .االبتداء والتزايد واالنتياء واالنحطاط:  أوقات األمراض أربعة:الجواب

 كالمتشابية 2/ويكوف المرض .  األفعاؿ الطبيعية قد استنصرت1 ىو الزماف الذي يكوف فيواالبتداء 16 ووقت15/

 . 4 فيو تزايد3في أحوالو، ال يظير

                                                                                                                                                                                     
 . مجاوراتيا جػ، ب: بجارتيا-  1
 . التفريؽ جػ: التفرؽ-  2
 .واآللية ب، د: أو لآللية-  3
 . ناقصة جػ: أو لآللية معًا، غير أف التسمية إنما تمتحؽ بما يحدث في المتشابية األجزاء-  4
 .و د/22بداية -  5
 . حز قرحٍة جػ، قرحة ب، د: قرحاً -  6
 .و أ/22بداية -  7
ف وقع طواًل يسمى شقًا وقد-  8  . ناقصة جػ: عرضًا يسمى بترًا وا 
 . ينفع جػ، د: يقع-  9

 .أو د: و-  10
 .ظ ب/11بداية -  11
 . ناقصة جػ: واألوردة يسمى انفجارًا ويخص الذي في الشراييف-  12
 . قواـ البدف جػ: وىو أـ الدـ-  13
 . فكيؼ جػ: وكيؼ-  14
 .ظ د/22بداية -  15
 .فوقت ب: ووقت-  16
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 تعمؿ فيو 7 بذلؾ، ويكوف قد بدأت6/ ىو الوقت الذي يظير فيو اشتداد وقت بعد وقٍت وتناثر القوة 5التزايدووقت 

 . عمبًل عمى غير ترتيب

إما عمى : ىو الوقت الذي يقؼ فيو المريض عمى حالة واحدة، إال أف القوة تظير عبلمات تدؿ8االنتياء وووقت 

 . استيبلء المرض عمى الطبيعة9استيبلء الطبيعة عمى المرض، أو

 11 المرض واستيبلء الطبيعة عميو، فكمما أمعف كاف تنقصو10 ىو الزماف الذي يظير فيو نقصاالنحطاطووقت 

 .أظير

 كم ىي أجناس األسباب؟: سؤال

 األسباب ىي األمور الموجبة لكوف البدف بحاؿ مف الحاالت الثبلثة المذكورة، ومف جممتيا الستة : الجواب12/

 .البادئة، والسابقة، والواصمة:  التي نذكرىا، وأما األسباب المرضية فيي ثبلثة13الضرورية

 15/ غير 14 ىي أمور غير بدنية، أعني خارجة عف البدف، توجب أحوااًل بدنية إيجابيًا أوليًا أوالبادئةفاألسباب 

 نحوىا، وسخونة 2 ولسع اليواـ أو1/أولي، وىذه إما أجساـ خارجة كمثؿ ما يحدث عف قطع السيؼ، وحرؽ النار، 

ما مف جية عوارض النفس كالغضب والخوؼ. وسخونة الجو وبرودتو  .وا 

                                                                                                                                                                                     
 .فيو يكوف ب: يكوف فيو-  1
 . ظ جػ/18بداية -  2
 .ناقصة أ: يظير-  3
 . وردت في أ: تزيد-  4
 . ناقصة أ: ووقت التزايد-  5
 .ظ أ/22بداية -  6
 .وردت في أ: بدت-  7
 . ناقصة أ، ب، د: و-  8
 .و د: أو-  9

 . تنقص أ: نقص-  10
 .متنقصو جػ: تنقصو-  11
 .و د/23بداية -  12
 . الضروريات جػ: الضرورية-  13
 . و جػ، د: أو-  14
 .و أ/23بداية -  15
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 تركيبية ىي الموجبة لمحالة ايجابيًا غير 5 مزاجية أو4 فيي أسباب بدنية أعني خمطية، أو3السابقةوأما األسباب 

 .  لمحمى7 بواسطة أشياء أخر كاالمتبلء6/أولي أعني 

 فيي أسباب بدنية توجب أحوااًل بدنية إيجابًا أوليًا أي بغير واسطة مثؿ العفونة لمحمى، الواصمة 8/وأما األسباب 

ما أف تكوف: ثـ إف األسباب المغيرة أو الحافظة  . غير ضرورية9إما أف تكوف ضرورية، وا 

  الضرورية؟10كم ىي األسباب: سؤال

 متى استعممت عمى 14 العامة المشتركة لمصحة والمرض، بمعنى أنيا13 األسباب12 ىذه ىي11ىي: الجواب

 فييا قانوف الواجب صارت أسبابًا لممرض، وىي 16 في الكـ والكيؼ كانت أسبابًا لمصحة، ومتى تعدى15/الواجب 

 20، والحركات النفسية19، وما يؤكؿ ويشرب، والحركة والسكوف البدنياً 18 اليواء المحيط باألبداف17أحدىا: ستة

 . النفس والنـو واليقظة واالستفراغ واالحتقاف21أعني عوارض

 

                                                                                                                                                                                     
 . و جػ/19بداية -  1
 . و جػ، د: أو-  2
 . السباقة أ، ب: السابقة-  3
 . و جػ: أو-  4
 . ناقصة جػ: أو-  5
 .ظ د/23بداية -  6
 .كاستيبلء ب، د: كاالمتبلء-  7
 .و ب/12بداية - 8
ما د: ما أف تكوفإو-  9  .أو ب، وا 

 . أسباب جػ: األسباب-  10
 .ناقصة أ، جػ، د: ىي-  11
 . زائدة جػ، د: ىي-  12
 . أسباب جػ: األسباب-  13
 . ناقصة ب، جػ، د: أنيا- 14
 .ظ أ/23بداية -  15
 . ناقصة جػ: تعدى-  16
 .أوليا د: أحدىا-  17
 .ناقصة ب، د: باألبداف-  18
 . والبدنيات جػ: البدنياً -  19
 . النفسانية جػ: النفسية-  20
 .ناقصة ب: عوارض-  21
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  جيده؟3 منفعة اليواء؟ وما عالمات2ما: سؤال 1/

اليواء ضروري في بقاء الحياة، وذلؾ ألف قواـ البدف إنما ىو بالقوى التي فيو، وحامميا األرواح، ومادة : الجواب

 6 المستنشؽ، واليواء الموافؽ لمبدف المعتدؿ و5 اليواء أيضًا وىو البخار النظيؼ ال البخار الدخاني4الروح ومادة

 ىو النقي الصافي الذي ال يخالطو جوىر غريب منافي لمزاج ىذا الروح، وىذا ىو الذي ال يعرؽ منو البدف وال 6و

 .10 النفس كيواء اآلبار واالسراب9/ عمى 8 أيضًا، ويكوف استنشاقو بسيولة وال يكوف عاصياً 7وال يقشعر

أحدىا التغيرات الطبيعية وىي التي تغيرىا عند الفصوؿ، والثاني التغيرات : ثـ إف اليواء يتغير عمى ثبلثة أنحاء

 . التغييرات الخارجة عف المجرى الطبيعي12 /11التي ليست بطبيعية، والثالث

 كم ىي فصول السنة؟ وما طبع كل واحد منيا؟: سؤال

 :  فصوؿ السنة أربعة:الجواب

 مضطرب األحواؿ، إال أنو عمى كؿ حاؿ بارد 15 وىووالخريف، 14 حار يابس13 وىووالصيف وىو معتدؿ، الربيع

 . وىو بارد رطبوالشتاءيابس، 

 ؟2ما ىي األشياء التي ليست بطبيعة المغيرة لميواء: سؤال1/

                                                           
 . و د/24ظ جػ، بداية /19بداية -  1
 . فما جػ: ما-  2
 . عبلمة جػ: عبلمات-  3
 . ناقصة أ، ب، د: ومادة-  4
 .زائدة د: أيضًا وبخار الدـ وىو البخار النظيؼ ال البخار الدخاني-  5
 . ناقصة أ: و-  6
 . يقشع جػ: يقشعر-  7
 .وردت خاصيًا في أ-  8
 .و أ/24بداية -  9

 . أنفس اآلبار واالسرب المحتقنة أ: النفس كيواء اآلبار واالسراب-  10
 . ناقصة أ: التغيرات التي ليست بطبيعية والثالث-  11
 .ظ د/24بداية -  12
 .فيو د: وىو-  13
 . ناقصة جػ: يابس-  14
 .ناقصة ب: وىو-  15
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ما 3أحدىا سماوي مؤثر بسبب الكواكب، والستة األخر أرضية وىذه:  ىذه سبعة:الجواب  تؤثر إما بسبب الرياح، وا 

ما بسبب التربة5 البمداف وانخفاضيا4بسبب ارتفاع ما بسبب البحار، وا  ما بسبب الجباؿ، وا   .، وا 

  اليواء بسبب الكواكب؟6/وكيف تغير : سؤال

 مع الشمس أوجب ذلؾ إفراط سخونة اليواء 8/ متى اجتمع شيء منيا 7 إف الكواكب المتحيرة والبيانية:الجواب

 .ومتى تباعدت نقصت مف التسخيف

 ؟10؟ وما طبعيا؟ وما فعميا أيضاً 9كم ىي الرياح: سؤال

 . شماؿ، وجنوب، وصبا، ودبور:  أربعة11 الرياح:الجواب

 باردة يابسة، وىي تشد البدف، وتصمبو، وتقوي القوى، وتزكي الحواس، وتجيد اليضـ، وتحسف الشمال 12وريح

الموف، وىي أصمح الرياح وأدفعيا لمعفف، غير أنيا تييج السعاؿ، ووجع الحمؽ والَصْدر، والنزؿ، والُزَكاـ، وتعقؿ 

 . البطف، وتدر البوؿ، وتقشؼ الجمد

 

 وتثقؿ الرأس، وتكدر الحواس، وتييج الصداع، والَرَمد، ونوائب 1/ فيي حارة رطبة، ترخي البدف، الجنوبوأما 

ْرع، وتورث الحميات العفنية  .  أجمب الرياح لؤلمراض3/ وىي 2الصَّي

                                                                                                                                                                                     
 . ظ ب/12و جػ، بداية /20بداية -  1
 .بطبيعة المغيرة لميواء، بطبيعية ب، د-  2
 . ناقصة أ: وىذه-  3
 . عروض أ: ارتفاع-  4
 . ناقصة أ: وانخفاضيا-  5
 .ظ أ/24بداية -  6
 . ناقصة أ: والبيانية-  7
 .و د/25بداية -  8
 . االرياح جػ: الرياح-  9

 . ناقصة جػ، ب: أيضاً -  10
 . األرياح جػ: الرياح-  11
 . فريح أ: وريح-  12
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والدبور تميؿ إلى برد ورطوبة، وىاتاف . 4وأما الصبا والدبور فمعتدلتاف، غير أف الصبا تميؿ إلى حرارة ويبس

 .الريحاف العتداؿ طبائعيما تكوف األبداف معيما معتدلة

  يتغير اليواء بسبب عروض المساكن؟5لمَ : سؤال

 وأجفيا، ثـ ال تزاؿ كمما زاد العرض عمى 7 فيي أحر الببلد6 أما الببلد التي عرضيا أقؿ مف الميؿ كمو:الجواب

 البرد فاعدؿ المساكف ما كاف في جية اإلقميـ الرابع، أو 8الميؿ نقص الحر حتى تنقطع العمارة في الشماؿ، إلفراط

 وفي ىذا 10 مف جبؿ أو بحر9/حيث ال عرض لو، وىو تحت دائرة معتدؿ النيار، وليس ىاىنا ما يفسد اعتدالو 

 .11نظر

 ؟  13 بسبب انخفاضيا وارتفاعيا12/كيف تتغير المساكن : سؤال

ف كاف في غوٍر 15 كاف وضع البمد في نجٍد مف األرض14 إف:الجواب  .17 فيو أسخف16/ فيو أبرد، وا 

 كيف تتغير المساكن بمجاورة الجبال ليا؟:  سؤال18/

                                                                                                                                                                                     
 . ظ جػ/20بداية -  1
 . العفنة جػ: العفنية-  2
 .ظ د/25و أ، بداية /25بداية -  3
 . الحرارة واليبس جػ، ب: حرارة ويبس-  4
 . كيؼ جػ، ب: لـَ -  5
 . ناقصة أ: كمو-  6
 . البمداف جػ: الببلد-  7
 . واإلفراط جػ: إلفراط-  8
 .و ب/13بداية -  9

 . َحَجر جرد جػ: بحر-  10
 . مضر جػ: نظر-  11
 .و د/26بداية -  12
 . ارتفاعيا وانخفاضيا جػ، ب: انخفاضيا وارتفاعيا-  13
 . ناقصة جػ: إف-  14
 .زائدة ب، د: مف األرض-  15
 .ظ أ/25بداية -  16
 . سخف جػ: أسخف-  17
 . و جػ/21بداية -  18
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، 5 حاراً 4 مف ناحية الجنوب كاف ذلؾ البمد3 ناحية الشماؿ منكشفاً 2 بجبؿ مف1إنو متى كاف البمد منسداً : الجواب

، والمواضع المكشوفة 7 فتكوف باردة6، وبالعكس وىو أف تكوف الجية الشمالية مكشوفة والجنوبية مستورة5حاراً 

لمصبا والدبور معتدلة، والمواضع المكشوفة ألكثر مف جيٍة واحدٍة فطبيعتيا تكوف مركبة مف طبائع رياح تمؾ 

 .الجيات

 ؟8كيف تتغير المساكن بمجاورة البحار ليا: سؤال

 ناحية الشماؿ زاده 11 البحر في10/ البحار لممساكف تفيدىا زيادة رطوبة، غير أنو إف كاف 9إف مجاورة: الجواب

ف كاف البحر في ناحية الجنوب زاده حرارة  .برد، وا 

 كيف تتغير البالد بحسب التربة؟: سؤال

 وغيرىا مف 13وسنجبيو  ومنيا ِطينية، وحمائية،12/ إف الببلد تختمؼ باختبلؼ تربتيا، فمنيا صخرية، :الجواب

 . بحسب مزاجيا14المعدنيات التي تجعؿ مزاج البمد

 

  الطبيعي؟1ما مثال تغيرات اليواء المضادة لممجرى:  سؤال15/

                                                           
 . ىذا جػ: منسداً -  1
 . ما جػ: مف-  2
 . ومكشفو جػ: منكشفاً -  3
 .ناقصة ب، د: البمد-  4
 . حارة جػ: حاراً -  5
 . مسدودة جػ: مستورة-  6
 . باردًا جػ، د: باردة-  7
 . بمجاورتيا البحار جػ، بمجاورة البحار ب: بمجاورة البحار ليا-  8
 . ناقصة جػ: إف مجاورة-  9

 .ظ د/26بداية -  10
 .ناقصة أ، جػ: في-  11
 .و أ/26بداية -  12
 . وكانجة جػ: وسنجبيو-  13
 . البدف جػ: البمد-  14
 . ظ جػ/21بداية -  15
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 إف اليواء يتغير ويخرج عف طبيعتو؛ إما الستحالة جوىره إلى الفساد وىو تعفف يعرض لو وىذا ىو :الجواب

ما بأف يخرج في كيفياتو إلى حاؿ غير محتممة كإفراط الحر والبرد وغيرىا. الوباء  .وا 

 ما الذي يفعمو اليواء الوبائي في البدن؟: سؤال

 . ويعفف أواًل الخمط المحصور في القمب، ثـ مف بعد ذلؾ باقي األخبلط2/يفسد األرواح : الجواب

 ؟3ما فعل اليواء الحار: سؤال

 4 ينحؼ البدف، ويصفر الموف، ويييج العطش، ويضعؼ الَشيَوة، ويسخف القمب، ويعفف األخبلط، فيجمب:الجواب

 .الحميات

 لؤلصحاء، بؿ لبعض المرضى كالمفموج 6/ ويحدث الُرعاؼ، ونزؼ الدـ، ويضعؼ القوى كميا، وال يصمح 5/

 .والمزكـو ومف أشبيما

 ما فعل اليواء البارد؟: سؤال

 البدف ويقويو، ويسخف الجوؼ، ويقوي الشيوات كميا، 7/ ىذا بالجممة أوفؽ في حفظ الصحة، وىو يصمب :الجواب

 .ويجود اليضـ، وتقؿ معو األوراـ

 ما فعل اليواء الرطب واليابس؟: سؤال

 ويحسف الموف 3 األمزجة، يحفظ عمى البدف رطوباتو األصمية العفونية2 /1اليواء الرطب صالح ألكثر: الجواب

 . بالعكس4والبشرة، ويكسبيا نضارة ورونقًا، إال أنو يييئ العفونة وأفعاؿ اليابس

                                                                                                                                                                                     
 . ناقصة جػ: لممجرى-  1
 .و د/27بداية -  2
 . الحارة جػ: الحار-  3
 . ويجمب جػ: فيجمب-  4
 .ظ ب/13بداية -  5
 .ظ أ/26بداية -  6
 . و جػ/22بداية -  7
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  الحاجة إلى الطعام والشراب؟5فما: سؤال

لما كاف البدف متحمبًل عمى الدواـ مف األسباب المؤثرة فيو الداخمية والخارجية احتيج إلى ما يخمؼ عوض : الجواب

 . الشراب6/المتحمؿ منو، وىذا الخمؼ ىو الغذاء، وليس بواصؿ إلى األعضاء إال بحامٍؿ يكوف مركبًا لو وىو 

 كم ىي أصناف األغذية؟: سؤال

 . مذموماً 11 يولد كيموساً 10 محمودًا، ومنيا ما9 يولد كيموساً 8 صنفاف وذلؾ أف منيا ما7 أصناؼ األغذية:الجواب

 فاألغذية المولدة لمكيموس المحمود كم ىي أصنافيا؟: سؤال

 . ثبلثة لطيفة وغميظة ومعتدلة12:الجواب

  المولد لمكيموس المحمود؟14/ المطيف 13فما الغذاء: سؤال

 .، وأجنحة األوز، وخصى الديوؾ17، والدراريج16 مثؿ لحـ الفراريج، والطباىيج15:الجواب

  الغذاء الغميظ المولد لمكيموس المحمود؟1وما:  سؤال18/

                                                                                                                                                                                     
 .لكؿ ب: ألكثر-  1
 .ظ د/27بداية -  2
 . ناقصة أ، ب، د: العفونية-  3
 . وفعاؿ اليابس أ، وأفعاؿ اليابسة جػ: وأفعاؿ اليابس-  4
 . ما ب: فما-  5
 .و أ/27بداية -  6
 . ناقصة ب، جػ، د: أصناؼ األغذية-  7
 . منيما ب: منيا ما-  8
9

 .75هو الغذاء الذي ٌنهضم فً الكبد القمري، التنوٌر صـ: الكٌموس-  
 . ومنيما ب: ومنيا ما-  10
 . ناقصة جػ: محمودًا ومنيا ما يولد كيموساً -  11
 . وأصنافيا جػ: فاألغذية المولدة لمكيموس المحمود كـ ىي أصنافيا؟ الجواب: سؤاؿ-  12
 . فالغذاء جػ، ب: سؤاؿ فما الغذاء-  13
 .و د/28بداية -  14
 . ناقصة جػ، ب: الجواب-  15
16

 .473 صـ2 جزء الماءطٌور جبلٌة صغٌرة حمراء المنقار والعنق، الصحاري، : الطباهٌج-  
17

 .72 صـ2 جزء الماءطٌور رقطاء من طٌور العراق، الصحاري، : الدرارٌرج-  
 . ظ جػ/22بداية -  18
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 والبيض المسموؽ، والخبز السميد، 5 الرضراضي الكبار4، وكباش الضأف، والسمؾ3مثؿ لحـ العجاجيؿ: 2الجواب

 .والشراب الحمو

 وما الغذاء المعتدل المحمود الكيموس؟: سؤال

 .  الصنعة8 النقي المحكـ7 الخشكار6 فمثؿ:الجواب

 .11 والدجاج والقبج10 ولحـ حولي الماعز والضأف9/

  واألغذية المذمومة الكيموس كم أصنافيا؟12: /سؤال

 . ىذه صنفاف لطيؼ وغميظ:الجواب

 ما المطيف؟: سؤال

 

، والبصؿ، وما أشبييا15 كاف مولدًا لمصفرة14 أما المطيؼ فما13:الجواب  . كالرشاد، والخردؿ، والثـو

 وما الغميظ؟: سؤال

                                                                                                                                                                                     
 . و جػ: وما-  1
 . الجواب المولد لمكيموس الغميظ جػ: المولد لمكيموس المحمود؟ الجواب-  2
 . العجوؿ ب، د: العجاجيؿ-  3
 . والسماف جػ: والسمؾ-  4
 . ناقصة جػ: الكبار-  5
 .مثؿ خبز ب: فمثؿ-  6
7

 .79من الخبز الذي طحن بره كما هو القمري التنوٌر صـ: الخشكار-  
 . محكـ ب: المحكـ-  8
 .و ب/14بداية -  9

 . ناقصة أ: والضأف-  10
 . 181 صػ3 جزءالماءوالقبج تعني الحجؿ وتقع عمى الذكر واالنثى، الصحاري، . ناقصة جػ: والقبج-  11
 .ظ أ/27بداية -  12
 .ناقصة ب، جػ، د: سؤاؿ ما المطيؼ الجواب-  13
 . كما جػ: فما-  14
 . ناقصة أ: لمصفرة-  15
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 سوداء كمحـ الثيراف، والجزور، والنعاج والبيض المشتد 3 يتولد عنو بمغـ أو2 وأما الغميظ فما كاف1:الجواب

 . والفطر والكرنب والكمأة والخبز الفطير وما أشبو ذلؾ5 /4والعدس

  الغذاء ليحسن ىضمو؟6فكيف ينبغي أن يدبر: سؤال

وتربيتو . 9 وحميتو8 وكيفيتو7ينبغي أف تصرؼ العناية إلى تدبير الغذاء، بحيث يكوف موافقًا في كميتو: الجواب

 . الَشيَوة10ووقت تناولو وحؿ

 .  موافقة لمبدف المغتذى بو12/ فيختار الغذاء الذي كيفيتو 11الكيفيةأما في 

 معتداًل بحسب حاجة اإلنساف، وعادتو، وقوتو، ألنو 13 فإف يكوف مقدار المتناوؿ منو لبدف المتغذيكميتووأما في 

ف كاف في نفسو جيداً 14/ ف كاف كثيرًا أثقؿ المعدة، وحدث منو التخمة، وا   .  إف كاف مقداره قميبًل دبؿ البدف، وا 

 أيضًا 15/ فينبغي أف تقدـ المميف عمى الحابس؛ مثؿ أف تقدـ االسفيدباج عمى السماقية، وتقدـ ترتيب الغذاءوأما 

 الرطبة كالبطيخ والمشمش عمى الخبز والمحـ، وكذلؾ أيضًا 17 مثؿ أف تقدـ الفواكو16السريع النزوؿ عمى ضده

 .  عمى السريع االنيضاـ، مثؿ أف تقدـ لحـ الغنـ عمى الفراريج1 البطيء االنيضاـ18ينبغي أف تقدـ الغذاء

                                                           
 . ناقصة ب، جػ، د: وما الغميظ؟ الجواب: سؤاؿ-  1
 . ناقصة أ: كاف-  2
 . و جػ، ناقصة د: أو-  3
 .ناقصة جػ: والنعاج والبيض المشتد والعدس-  4
 .ظ د/28بداية -  5
 . تدبير ب: أف يدبر-  6
 . ناقصة جػ: كميتو-  7
 .كيفيتو وكميتو ب، د: كميتيو وكيفيتو-  8
 .ناقصة ب، د: وحميتو-  9

 .وحاؿ د: وحؿ-  10
 .ناقصة أ: كيفية وحميتو وتربيتو ووقت تناولو وحؿ الَشيَوة، أما في الكيفية-  11
 . و جػ/23بداية -  12
 . ناقصة أ، ب، د: لبدف المتغذي-  13
 .و أ/28بداية -  14
 .و د/29بداية -  15
 . ناقصة أ: ضده-  16
 .ناقصة ب: الفواكو-  17
 .ناقصة ب، د: الغذاء-  18
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 .  فينبغي أف يتناوؿ عند الجوع والَشيَوة الصادقيفوقت تناول الغذاءوأما 

  إذا كاف متساوييف في الجودة والرداءة، ثـ إذا روعي3 أوفؽ مف غير الشيي2 فإف الغذاء الشييحال الَشيَوةوأما 

 8 أو شرب ماٍء كثير، وىذا القدر كاؼٍ 7/ بعده لحركة بدنية، أو نفسانية، 6 يتعرض مف5/ أف ال 4ىذا فينبغي أوالً 

 . بحسب غرضنا في ىذا المعنى9/

 ؟10فما صفة الماء الجيد خاصة: سؤال

 وطعـ ولوف، خفيؼ الوزف رقيقًا لطيفًا، يقبؿ 13/ رائحة 12 لكؿ11 أف يكوف شفافًا صافيًا نقيًا عديماً :الجواب

 . البرودة بسرعة، خفيفًا عمى المعدة، يسرع نزولو عنيا، ويستمذ بو، وطعمو يخيؿ أف فيو حبلوة14السخونة و

 مكشوفًا 18الشمالي17 الغمرة، أخذ في شدة جريو نحو المشرؽ الصيفي و16 األنيار واألودية15ويكوف مغترفًا مف

 ومتى لـ يكف 21 ويكوف بعيدًا جدًا مف المنبع20 عمى الِطيف الحر، أو الصخور والرضراض19لمريح والشمس، ويمر

                                                                                                                                                                                     
 . اليضـ جػ: االنيضاـ-  1
 . المشتيى أ: الشيي-  2
 . السابقة-  3
 .ناقصة أ، جػ، ب: أوالً -  4
 .ظ ب/14بداية -  5
 .ناقصة د: مف-  6
 .ظ أ/28بداية -  7
 . ناقصة جػ: كاؼٍ -  8
 . ظ جػ/23بداية -  9

 . ناقصة ب، جػ، د: خاصة- 10
 .غديًا جػ، ب: عديماً -  11
 . مف كؿ جػ: لكؿ-  12
 .ظ د/29بداية -  13
 . أو أ: و-  14
 .في ب: مغترفًا مف-  15
 .واألدوية د: واألودية-  16
 .أو ب، د: و-  17
 . والصيفي الشمالي جػ، الصيفي والشماؿ د: الصيفي والشمالي-  18
 . ومف جػ: ويمر-  19
 . الرصاص جػ: الرضراض-  20
 . النبع جػ: المنبع-  21
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ف كانت جيدة، ومف المياه الفاضمة  أيضًا ماء المطر غير أنو قابؿ 1الماء بيذه الصفة كاف رديئًا، وأفسد األغذية وا 

 .قابؿ لمعفف فينبغي أف يتبع بالحموضات

  الخمر؟4/ 3 صفة2فما: سؤال

 موضعيا، 7 أصيبيا6/ ال عدؿ ليا في المسكرات، وال ينوب عنيا غيرىا في أفعاليا اأُلَخر إذا 5 الخمر:الجواب

 الحرارة الغريزية، وتبعث السرور، وتعيف 12 تقوي11 /10 ووقت استعماليا، وذلؾ أنيا9 في كيفيتيا وكميتيا8وعدلت

 األمزاج 14، وأحوج الناس إلى الشراب ذوي13وتعيف عمى اليضـ معونة تامة، وتخصب الجسد، وتدر الفضوؿ كميا

 .واألسناف والبمداف الباردة ال سيما في األوقات التي ىي كذلؾ

  الخمر؟15فما ىي مضار: سؤال

 بإفراط ومداومة وانتيى 18 بؿ استعممت17متى لـ يستعمؿ الخمر عمى  القانوف الواجب 16مضرات الخمر: الجواب

 20الَرعشة، والَفاِلج، والَسْكَتة، والخوانيؽ، وموت الفجأة، واألمراض:  فإنيا تحدث19بيا مع ذلؾ إلى غاية السكر

                                                           
 .الجيدة ب: الفاضمة-  1
 .ما ب: فما-  2
 . منفعة جػ: صفة-  3
 .و أ/29بداية -  4
 . ناقصة جػ، ب-  5
 .و د/30بداية -  6
 . صب بيا جػ، أصيب بيا ب، د: أصيبيا-  7
 . وعدت جػ: وعدلت-  8
 . كميتيا وكيفيتيا أ: كيفيتيا وكميتيا-  9

 . ناقصة جػ، أعني ب: أنيا-  10
 . و جػ/24بداية -  11
 . القوى جػ: تقوي-  12
 . ناقصة أ: كميا-  13
 . و جػ: ذوي-  14
 . مضرات جػ: مضار-  15
 . ناقصة أ، ب، د: مضرات الخمر-  16
 . ناقصة جػ: الواجب-  17
 . استعمؿ جػ: استعممت-  18
 . الغاية جػ: غاية السكر-  19
 . وأمراض جػ: واألمراض-  20
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 وينبغي اجتنابيا في 1/الحارة، وأوجاع الَمَفاصؿ، ثـ إنيا تضر بذوي األكباد الحارة، ومف تغمبت عميو الصفراء، 

، ال 5 والمالحة4الحريفة مثؿ البصؿ والثـو الرشاد3 الحارة، وعمى الريؽ، وعمى األغذية الحارة و2/األزماف والبمداف 

 ال يميؽ بيذا 7 ذلؾ يحتاج إلى فصؿ بسيط6، ال سيما الصرؼ منيا، وقوانيف شرب الخمر وما يتبع5والمالحة

 .الموجز

  الرياضة؟8/فما فصل الحركة والسكون البدنيين؟ وما منفعة : سؤال

 يتغير 11 والسكوف بالضد، ثـ إف الحركة متى لـ يبمغ بيا إلى أف10 تسخف البدف، وتجففو9الحركة بالجممة: الجواب

 . فميست بداخمة في الرياضة12يتغير النفس إلى السرعة

 

 .  مف البدف َفْتقؿ لذلؾ األمراض15 الحرارة الغريزية، وتبعث الفضوؿ كميا عمى الخروج، وتقمميا14 تزكي13والرياضة

 فإف الرياضة أفضؿ ما استعممو المعني بحفظ صحتو، وأوفؽ أوقات استعماليا ىو بعد اليضـ التاـ 1/وبالجممة 

 بقدر 5 عظيـ، وينبغي أف يرتاض كؿ امرؤ4 قبؿ الغذاء خير عظيـ، وبعده سوء3 وىي2وأخذ القارورة في االنصباغ

 .  احتمالو وقوتو وعادتو، وال يبمغ بيا اإلعياء، بؿ يمسؾ عنيا عند الكراىية ليا واإلحساس بأثر اإلعياء6/بقدر 

                                                           
 .ظ د/30بداية -  1
 .و ب/15ظ أ، بداية /29بداية -  2
 . زائدة جػ، وعمى ب: و-  3
 .ناقصة أ، جػ، ب: مثؿ البصؿ والثـو والرشاد-  4
 . دوالممحية: والمالحة-  5
 . ينبغي جػ: يتبع-  6
 . فضؿ سبؽ جػ، فضؿ بسيط د: فصؿ بسيط-  7
 . ظ جػ/24بداية -  8
 . ناقصة جػ: بالجممة-  9

 . وتحفظو جػ: وتجففو-  10
 .ناقصة د: أف-  11
 . سرعة جػ: السرعة-  12
 . ناقصة أ: والرياضة-  13
 . تذكي أ، د: تزكي-  14
 . وتحمميا جػ: وتقمميا-  15
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ومف المتوسط المشي السريع ويصمح . ، وتصمح لؤلبداف القوية8 الصراع واإلحضار7فمف قوييا: والرياضة أصناؼ

 والسفف ويصمح 11/ قطعًا، وركوب األراجيح 10 أو9ومف الضعيؼ الركوب إذا لـ يكف ركضاً . لؤلبداف المتوسطة

 .لؤلبداف الضعيفة

  النفسية؟13 فعل الحركات12ما: سؤال

ما إلى داخؿ، ثـ إف حركتيا إلى خارج قد تكوف دفعة كما :  إف منيا ما يحرؾ الروح: الجواب14/ إما إلى خارج، وا 

 . عند الغضب

إما أف تكوف دفعًة كما عند : وحركتيا أيضًا إلى داخؿ.  والفرح المعتدؿ17 المذة16 كما عند15وقد تكوف قميبلً 

ما أف تكوف أواًل فأوالً 18الفزع  الروح إلى جيتيف مختمفتيف في 20/ كما عند الحزف، وقد يتفؽ أف تكوف حركة 19، وا 

 .22 عند الخجؿ21/وقٍت واحٍد كما يعرض 

 ما فعل النوم واليقظة؟: سؤال
                                                                                                                                                                                     

 .و د/31بداية -  1
 . واالنضاغ جػ: في االنصباغ-  2
 . وىو جػ: وىي-  3
 .شر ب: سوء-  4
 . إنساف أ: امرؤ-  5
 .و أ/30بداية -  6
 . قوتيا جػ: قوييا-  7
 . واالحصار أ: واإلحضار-  8
 . وكدًا جػ: ركضاً -  9

 . ناقصة جػ: أو-  10
 . و جػ/25بداية -  11
 . فما جػ، ب: ما-  12
 . الحركة جػ: الحركات-  13
 .ظ د/31بداية -  14
 .وردت مكررة في أ وقمت بحذفيا: قميبلً -  15
 .ناقصة جػ: الغضب وقد تكوف قميبًل كما عند-  16
 . المذات أ: المذة-  17
 . الفرح جػ: الفزع-  18
 . ناقصة جػ: فأوالً -  19
 .ظ ب/15بداية -  20
 .ظ أ/30بداية -  21
 .وردت الحجؿ في أ-  22
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 الطبيعة، ويسبب 1 النـو ترؾ النفس استعماؿ الحواس والحركات، وىو مرِخ لمقوى النفسية ومقوي لمقوى:الجواب

 فيترؾ أفعالو الحسية 4/ المتناولة 3الدماغ باعتداؿ عند ارتفاع أْبَخرة األغذية2النـو الطبيعي الصحي رطوبة و

، واليقظة بضد 7والثالث إغراقو.  أو منيما جميعاً 6بالجممة فإف النـو يكوف مف البرد أو مف الرطوبة5والحركية و

 .ذلؾ

نضاج المواد، وتسكيف9 الشبو بالسكوف، وأقوى منو فعبًل في تجويد8/ثـ إف النـو شديد   اإلعياء، 10 اليضـ، وا 

 .  الفكر والرأي الكاليف11والقمؽ واستجادة

 وأفعاؿ اليقظة بخبلؼ ذلؾ؛ 15 النفسانية14 ويبرده ويكثر البمغـ، ويبمد القوى13 يرخي الجسد ويرىمو12واإلفراط فيو

 ويجفؼ، وينقص 18/ في السير ينحؼ 17 أضعؼ منيا، ثـ أف اإلفراط16أعني أنيا شديدة الشبو بالحركة، وىو

 . وربما خمط العقؿ، وجمب األمراض الحادة20/، ويفسد مزاج الدماغ، 19اليضـ، ويحمؿ القوة

 ما قانون تدبير االستفراغ واالحتباس؟: سؤال

                                                           
 . ناقصة أ: النفسية ومقوي لمقوى-  1
 . ناقصة أ، ب، د: و-  2
 . األَبَخرة واألغذية جػ: أَبَخرة األغذية-  3
 .و د/32بداية -  4
 . ناقصة ب، جػ، د: و-  5
 . والرطوبة أ: أو مف الرطوبة-  6
 . اعرفو جػ: إغراقو-  7
 . ظ جػ/25بداية -  8
 . تجديد جػ، التجويد د: تجويد-  9

 . وتسكف أ: وتسكيف-  10
يجاد شحاؼ د: واستجادة-  11 يجاد ب، وا   . استجاب جػ، وا 
 . بو أ: فيو-  12
 . ويزىمو جػ: ويرىمو-  13
 . القوة جػ: القوى-  14
 . النفسية أ: النفسانية-  15
 . وىي جػ، ب: وىو-  16
 . اإلفراغ أ: اإلفراط-  17
 .و أ/31بداية -  18
 . القوى أ: القوة-  19
 .ظ د/32بداية -  20



114 
 

 بإخراج الفضوؿ كما يعتنى بجودة اليضـ، بحيث يجري أمرىا عمى العادة، ألنيا إذا 1ينبغي أف يعتني: الجواب

 في الخروج، 4 ال يسرؼ3 عمى ما يجب مع جودة اليضـ لـ يكد يعرض مرض البتة، وينبغي أيضًا أف2انقضت

، ولمنساء زيادة دـ الطمث، وسنذكر جمبًل مف 6 الفضوؿ ىي مثؿ البراز والبوؿ والعرؽ، وما يجري مف المياة5وىذه

 . 7مف األدوية المستفرغة لكؿ نوع مف الفضوؿ عند ذكرنا األدوية

ف كانا ليسا بالضروريف وال بالضاريف أيضاً 8/ويمحؽ بيذا الباب الحماـ   . والباه وا 

 ما فعل الحمام؟:  سؤال9/

 يفعؿ أفعااًل 13 مع ىذا قد12/ بمائو إال أنو 11/ ويرطب 10فعؿ الحماـ الذاتي ىو أف يسخف بيوائو: الجواب

 .  إذا رش بماء كثير14متضادة مثؿ أنو قد يرطب

والتعرؽ فيو يذىب مذىب الرياضة في ترقيؽ الفضوؿ . ، وقد يجفؼ إذا كاف األمر بالضد15واستعمؿ فيو ماء كثير

 .، غير أنو يضعؼ الحرارة الغريزية16وفشيا

                                                           
 . نعتني جػ: يعتني-  1
 . انتقت جػ: انقضت-  2
 . ناقصة جػ: أف-  3
 . يصرؼ جػ: يسرؼ-  4
 . وىذا جػ: وىذه-  5
 . الكيوات جػ، الميوات ب، د: المياة-  6
 .األودية ب: األدوية-  7
 . و جػ/26بداية -  8
 .و ب/16بداية -  9

 . بذاتو وبيوائو جػ: بيوائو-  10
 .ظ أ/31بداية -  11
 .و د/33بداية -  12
 .ناقصة أ، جػ، ب: قد-  13
 . ناقصة جػ: بمائو إال أنو مع ىذا يفعؿ أفعااًل متضادة مثؿ أنو قد يرطب-  14
 .ناقصة ب، د: واستعمؿ فيو ماء كثير-  15
 . وشبيًا جػ: وفشيا-  16
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نضاج النزؿ والُزَكاـ عداد البدف لمغذاء، وتميف األعصاب، وا  درار البوؿ، وفش1ومف منافعو تفتيح المساـ، وا   2، وا 

ذىاب الجرب والحكة، وىو موافؽ  ألصحاب حمى يـو مطمقًا، ولحمى الربع، الرياح، وحبس الطبيعة المنطمقة، وا 

 . والمواظبة، وشطر الغب في انتيائيا عند النضج

ضعاؼ سقاط َشيَوة الطعاـ والباه، وتسييؿ 4/ الحرارة 3ومف مضار الحماـ إرخاء الجسد، وا   الغريزية واألعصاب، وا 

 . مضاره5/وتسييؿ انصباب الفضبلت إلى األعضاء الضعيفة، وىذا أعظـ 

  ينتفع أو يستضر بو؟6ما فعل الجماع؟ ومن الذي: سؤال

  إذا كثرت وأقامت في البدف 8 ينبغي أف ينقص المني باعتداؿ، ألنو عمى حاؿ أحد الفضبلت التي: الجواب7/

 

 .  عنو أمراض رديئة9ربما تولدت

 ثقؿ الرأس، وظممة البصر، وتكسير األعضاء، وببلدة 11 عند تركيا10وأحوج الناس إلى الباه مف كاف يعتريو

 . وخبث نفس، وتـر حالباه وانثياه

 .  بتعب13 مف كاف بدنو يابسًا، ويمتنع إنزالو أو ينزؿ12وينبغي أف يجتنبو أعني الباه

                                                           
 .النوازؿ واألُزَكاـ ب: النزؿ والُزَكاـ-  1
 . وقشر جػ: وفش-  2
ضعاؼ-  3  . وضعؼ جػ: وا 
 .ظ د/33بداية -  4
 .و أ/32بداية -  5
 . ذا جػ: الذي-  6
 . ظ جػ/26بداية -  7
 . ناقصة جػ، ب: التي-  8
 . تورث جػ: تولدت-  9

 . يعتري بو جػ: يعتريو-  10
 .تركو أ: تركيا-  11
 .ناقصة ب، د: أعني الباه-  12
 . ونزؿ أ: أو ينزؿ-  13
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ال سيما 3 و2 بعقب المباشرة رعده، ودبوؿ نفس، وخفقاف، وسقوط َشيَوة الطعاـ، وشبو ضيؽ نفس1/ومف يصيبو 

 .سيما في الصيؼ

ذ قد ذكرنا جمبًل مف األسباب الضرورية وغيرىا ما يجري بحسب غرضنا، فمنذكر جمبًل مف  أسباب العوارض 4وا 

 .البدنية

 ؟8 أسباب األمراض الحارة؟ وكم ىي7/ ىي 6ما: سؤال 5/

 الحركة الزائدة عمى االعتداؿ التي ليست بالمفرطة أحدىا: ىذه عند جالينوس محصورة في خمسة أجناس: الجواب

.  مبلقاة الحار بالفعؿ مف خارج كالنار والسمـووالثاني. جدًا، سواء كانت بدنية كالرياضة، أو نفسية كالغضب

 العفونة والخامس.  تكاتؼ المساـ فينحصر البخار فيسخفوالرابع.  بالقوة كالخردؿ والثـو9/ تناوؿ الحار والثالث

 . فإنيا تحدث حرارة غريبة10/

 ؟11كم ىي أسباب األمراض الباردة: سؤال

 بالقوة 12 تناوؿ باردوالثاني.  مبلقاة بارد بالفعؿ كالثمجأحدىا:  ىذه أيضًا محصورة في ثمانية أجناس:الجواب

.  قمة ما يتناوؿ فتضعؼ الحرارةوالرابع.  كثرة مقدار المتناوؿ ألف الكثرة تخنؽ الحرارةوالثالث. كالخشخاش والبنج

 تحمؿ 14/ إفراط التخمخؿ فيتبعو والسادس.  المفرط فتحتقف الفضوؿ فتغمر الحرارة وتخنقيا13/ التكاتؼ والخامس

                                                           
 .و د/34بداية -  1
 . نفس خنقي جػ، ضيؽ نفس خنقي ب، د: ضيؽ نفس-  2
 . ناقصة جػ: و-  3
 . جمؿ جػ: جمبًل مف-  4
 .ظ ب/16بداية -  5
 . كـ ب: ما-  6
 .ظ أ/32بداية -  7
 . ناقصة جػ، ب: وكـ ىي-  8
 .ظ د/34بداية -  9

 . و جػ/27بداية -  10
 . وأسباب األمراض الباردة كـ ىي أ،د: كـ ىي أسباب المرض البارد-  11
 . ناقصة جػ: تناوؿ بارد-  12
 .و أ/33بداية -  13
 .و د/35بداية -  14
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  السكوف المفرط فتعدـ الحرارة معووالثامن. 2 لممساـ فتحمؿ الحرارة1 الحركة المفرطة المخمخمةوالسابع. الحرارة

 .فيبرد البدف

 ؟3كم ىي أسباب األمراض اليابسة: سؤال

.  قمة الغذاء والشرابوالثاني.  في الرمؿ4 مبلقاة مجفؼ مف خارج كالسمـو واالندفافأحدىا:  ىذه أربع:الجواب

.  الحركة المفرطةوالرابع.  والعدس6 يابس ىو كؿ شيء قميؿ الغذاء 5 تناوؿ األغذية اليابسة كالطريحوالثالث

 . ما يغني الرطوبات ويخمخؿ البدف7 وىوخامساً وجالينوس يزيد فييا سببًا 

 

 .المفرطة 9/ 8كاألضمدة المحممة والجماع واالستفراغ المحسوس كالخمفة

 ؟10كم ىي أسباب األمراض الرطبة: سؤال

 13/ بالفعؿ كاالستحماـ بالماء 12 المرطب11/ مبلقاة أحدىا:  ىذه أربع أيضًا، وىي أضداد التي قبميا:الجواب

 والرابع.  تناوؿ المرطب بالقوة كالخسوالثالث. 14 كثرة المأكوؿ والمشروبوالثاني. العذب وخاصًة بعد الطعاـ

 .  والنـو15إدماف السكوف

                                                           
 . المحممة جػ: المخمخمة-  1
 .ناقصة ب:  لممساـ فتحمؿ الحرارة2والسابع الحركة المفرطة المخمخمة-  2
 . وأسباب األمراض اليابسة كـ ىي أ، د: كـ ىي أسباب المرض اليابس-  3
 . واالندفاع جػ: واالندفاف-  4
 . كالطريخ جػ، د: كالطريح-  5
 .ناقصة أ، جػ، ب: يابس ىو كؿ شيء قميؿ الغذاء-  6
 . ناقصة جػ: وىو-  7
 . كالحمقة جػ: كالخمقة-  8
 . ظ د/35ظ جػ، بداية /27بداية -  9

 . وأسباب األمراض الرطبة كـ ىي أ، د، وأسباب المرض البارد كـ ىي ب: كـ ىي أسباب المرض الرطب-  10
 .ظ أ/33بداية -  11
 . الرطب جػ: المرطب-  12
 .و ب/17بداية -  13
 . والمشرب جػ: والمشروب-  14
 . السكوت جػ: السكوف-  15
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 . وىو امتناع التحمؿخامساً وجالينوس يزيد فييا 

 ما ىي أسباب األمراض المزاجية التابعة النصباب مادة إلى األعضاء؟: سؤال

 قوة العضو الدافع، وضعؼ العضو القابؿ، وسعة المجاري والطرؽ إليو وضيقيا عنو، وتخمخؿ : الجواب1/

 . أسفؿ البدف وكثرة المادة وكونيا مؤذية، وضعؼ القوة الغاذية2جوىره، وكونو

 ما ىي أسباب فساد الشكل؟: سؤال

 عند 3/ مفسدات الشكؿ كثيرة، وذلؾ أنيا إما أف تكوف مف سوء تصوير القوة المصورة التي في المني :الجواب

ما  ما لمشيو4/كوف الجنيف في الرحـ، وا  مساكو، وا  ما مف سوء قمط الصبي وا    5 بعد ذلؾ عند الوالدة، وا 

ما ألسباب 6وحركتو قبؿ استكماؿ ما ألسباب بادئة خارجية كوقعٍة أو ضربٍة، وا   مرضية 7/ أعضائو واشتدادىا، وا 

 .كالُجْذاـ، والَتَشّنج، واالسترخاء، واألوراـ، واليزاؿ، والسمف المفرِطيف

  ىي أسباب ضيق المجاري؟8ما: سؤال

 السدة وااللتحاـ واالنضماـ؛ :  ىذه ثبلثة أقساـ:الجواب

 أو لنبات 2، أو كيموس غميظ، أو دـ جامد، أو مادة1 في المجرى، أو لحصاة11 يقع10 تحدث إما لَحَجر9فالسدة

 . لنبات لحـٍ فيو، أو تؤلوؿ

                                                           
 .و د/36بداية -  1
 . وكونيا جػ: وكونو-  2
 . و جػ/28بداية -  3
 .و أ/34بداية -  4
 . لمشيتو جػ: لمشيو-  5
 .وردت في أ استيكاع-  6
 .ظ د/36بداية -  7
 . كـ جػ، ب: ما-  8
 . والسدة جػ: فالسدة-  9

 . بَحَجر جػ: إما لَحَجر-  10
 .يقطع ب: يقع-  11
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 .  فيكوف بسبب اندماؿ قرحة تقدمتالتحامياوأما 

تغير مف الشكؿ، 5 أو4 عصب عصابة شديداً 3 فيكوف بسبب إفراط برٍد أو يبس أو قبض أو بسببانضمامياوأما 

 .أو بسبب وـر ضاغط، ويدخؿ تحت ىذه أسباب أمراض التجويؼ

  أسباب اتساع المجاري؟6/ما ىي : سؤال

 ، أو ألدوية مفتحة مرخية، 8 أو لضعؼ مف الماسكة7/ ىذه إما لحركة قوية رديئة مف القوة الدافعة، :الجواب

 

 . أو إلفراط الحرارة والرطوبة9/

 ما ىي أسباب الخشونة والمالسة؟:  سؤال10/

ما لسبب11 الخشونة تحدث في العضو األممس إما لسبب:الجواب  مف خارج 12 مف داخؿ بمنزلة الخمط الحاد، وا 

 . وأسباب المبلسة أضدادىا13كما يفعؿ الغبار والدخاف

 ما ىي أسباب زيادة المقدار والعدد؟: سؤال

                                                                                                                                                                                     
 . لرمؿ أ: لحصاة-  1
 . ناقصة جػ: أو مادة-  2
 . ناقصة جػ: إفراط برٍد أو يبس أو قبض أو بسبب-  3
 . شديدة جػ: شديداً -  4
 . و أ، د: أو-  5
 .ظ أ/34بداية -  6
 .و د/37بداية -  7
 . الممسوؾ جػ، الممسكة ب، د: الماسكة-  8
 . ظ جػ/28بداية -  9

 .ظ ب/17بداية -  10
 . بسبب جػ: لسبب-  11
 . فأما بسبب جػ: وأما لسبب-  12
 . الغبار الدخاني جػ: الغبار والدخاف-  13
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 كثرة المادة، وشدة القوة الجاذبة في نفسيا، أو تعيف شدة القوى الجاذبة حركات وأدوية، وىذا خاص :الجواب

 .بالمقدار دوف العدد

 ما ىي أسباب النقصان؟: سؤال

 وقد 1. / ىذه قد تكوف في أصؿ الخمقة مف نقصاف المادة، أو ضعؼ القوة المصورة، أو سوء تصورىا:الجواب

فساد البرد2/تكوف حادثة بعد ذلؾ إما مف خارج مثؿ  ما مف داخؿ كالتآكؿ والعفونة.  القطع والحرؽ وا   .وا 

 ما ىي أسباب الخمع ومفارقة العضو موضعو؟: سؤال

إما مف حركة عنيفة، أو مف إفراط الرطوبة في الَمَفاصؿ حتى ترخى :  زواؿ العضو عف موضعو يكوف:الجواب

 . ومف ىذا القبيؿ القيمة3/الرباطات، 

 ما ىي أسباب سوء المجاورة المتناع المباعدة؟: سؤال

 .، أو عف التحاـ قرحة5 ألذى وىي المادة المعقدة4 إما عف خارج:الجواب

 ؟6ما ىي أسباب سوء المجاورة المتناع المقاربة: سؤال

ر وىو المادة المنعقدة 8 مف غمظ أو7 ىذا إما:الجواب ، 10 خمط في الَمَفاصؿ9مف أثر قرحة، أو عف َتَشّنج، أو تحجُّ

 . ألذى11/، أو 10الَمَفاصؿ

                                                           
 .ظ د/37بداية -  1
 .و أ/35بداية -  2
 . و جػ/29بداية -  3
 .ناقصة أ، ب: عف خارج-  4
 .ناقصة أ، جػ، ب: وىي المادة المعقدة-  5
 . المقارنة جػ، لمنع المقارنة ب: المتناع المقاربة-  6
 . ناقصة أ: إما-  7
 . ناقصة جػ: أو-  8
 .ناقصة أ، جػ، د: وىو المادة المنعقدة-  9

 .ناقصة أ، جػ، ب: وىي المادة المنعقدة في الَمَفاصؿ-  10
 .و د/38بداية -  11
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 ؟1ما ىي أسباب تفرق االتصال: سؤال

 ىذه قد تكوف إما مف خارج مثؿ جسـ حار يقطع كالسيؼ أو يثقب كالسيـ أو يمدد كالحبؿ أو كاألثقاؿ، :الجواب

 . أو برض كالَحَجر، أو يحرؽ كالنار

 . يأكؿ أو يحرؽ أو يقطع، أو ريح غميظ َتَمّدد، أو خمط غميظ ييتؾ3 مثؿ خمط حار2/وقد يكوف مف داخؿ 

  الدالئل والعالمات؟5 الفرق بين األعراض وبين4فما: سؤال

 . 8، مختمفة في الحد7 متفقة في الموضوع6/ األعراض والدالئؿ :الجواب

 إلى المريض ألنيا بالنسبة إلى الطبيب تسمى دالئؿ وعبلمات 10اختبلفيا إنما ىو بالنسبة إما إلى الطبيب، أو9و

 إلى 14/ وىي أيضًا بالنسبة 13الثبلثة بيا 12 إحدى حاالت البدف11/معًا، إذا كاف يتوصؿ بيا إلى الوقوؼ عمى 

 . طبيعية16 إذا كانت األشياء العارضة لو والتابعة لمرضو وىذه أبدًا غير15المريض تسمى أعراضاً 

 كم ىي أجناس األعراض؟: سؤال

                                                           
 . الفرؽ واالتصاؿ جػ: تفرؽ االتصاؿ-  1
 .ظ أ/35بداية -  2
 .وردت في أ حاد -  3
 . ما ىو جػ، ما ب: فما-  4
 . ناقصة أ، د: بيف-  5
 .و ب/18بداية -  6
 . الموضع أ، د، المواضع جػ: الموضوع-  7
 . الحدود جػ: الحد-  8
 . ناقصة جػ: و-  9

 . و جػ: أو-  10
 . ظ جػ/29بداية -  11
 . اليد جػ: البدف-  12
 .زائدة ب، د: الثبلث بيا-  13
 .ظ د/38بداية -  14
 . والثالث جػ: وىي أيضًا بالنسبة إلى المريض تسمى أعراضاً -  15
 . ناقصة أ: غير-  16
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ِِ مف والثاني.  نفسو بدخوؿ الضرر عميو1 ما يتبيف في الفعؿأحدىا:  ثبلثة:الجواب  ما يتبيف في رداءة حاٍؿ

 في حاؿ األشياء التي تخرج مف البدف مثؿ البراز األبيض والبوؿ 3/ ما يتبيف الثالث2و. أحواؿ البدف مثؿ الَبَرص

 .والبوؿ األسود

 ؟5 ىي أصناف األعراض الموجودة في الفعل نفسو4ما: سؤال

 ، أف ينقص كالعيف تضعؼوالثاني.  أف يبطؿ الفعؿ أصبًل كالعيف تعمى، والمعدة ال تيضـأحدىا:  ثبلثة:الجواب

 7 كالعيف ترى ما ليس لو وجود أو6/ أف يتغير ويجري أمره عمى غير ما ينبغي والثالث. والمعدة يعسر ىضميا

 .  ىو عميو8ترى الشيء عمى غير ما

 

 .12 أو دخانية11إلى حموضة10تسيء ىضمو و9وكالمعدة تفسد الطعاـ و

  األبدان؟13كم ىي أصناف األعراض الموجودة في رداءة حال: سؤال

 2. / الخمس أعني المدركة بالبصر والسمع والشـ والذوؽ والممس1 ىذه ىي الكيفيات التي تدرؾ بالحواس:الجواب

 ويجعميا داخمة تحت جنس ما يخرج 5 بالسمع منيا4 /3 وىي عند جالينوس أربعة ألنو يخرج المدركة مف البدف2/

 . يخرج مف البدف

                                                           
 . الفضؿ جػ: الفعؿ-  1
 . ناقصة أ: و-  2
 .و أ/36بداية -  3
 . كـ جػ، ب: ما-  4
 . أخطأ ناسخ ب في عنواف السؤاؿ بيف ىذا السؤاؿ والذي يميو وقد أشار لذلؾ عمى ىامش النسخة ب-  5
 .و د/39بداية -  6
 . و جػ: أو-  7
 .ناقصة ب:  ترى الشيء عمى غير ما8ينبغي كالعيف ترى ما ليس لو وجود أو-  8
 .أو ب، د: و-  9

 .ناقصة أ، ب، د: و-  10
 . حموضية جػ: حموضة-  11
 . وردت خانية في أ-  12
 .ناقصة ب: حاؿ-  13
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 . الطبع كالَبَرص واليرقاف وما أشبيما7 المدركة بالبصر فكألواف الخارجة عف6فأما

 . 10 المنتف وَزْفر اإلبط9/ والنفس 8وأما التي تدرؾ بالشـ فمثؿ َبَخر األنؼ والفـ

 . 14 ذلؾ الطعـ13 ليس لو12 التي تدرؾ بالمذاؽ فمثؿ الطعـو الغريبة التي يجدىا مف ليس يذوؽ مطعوماً 11/وأما 

 

 

 . والصبلبة والميف16 والبرودة15وأما التي تدرؾ بالممس فمثؿ الحرارة

 كم ىي أصناف األعراض التي تتبين في حال ما يخرج من البدن؟: سؤال

 يكوف مع صوٍت مسموع إما مف آالت الصوت فتسمى نغمة، وتكوف إما حادة 17 أفأحدىما:  ىذه صنفاف:الجواب

 . 19 والرياح الخارجة مف أسفؿ18أو مف غير آالت الصوت كالجشاء والقراقر. أو باحة

                                                                                                                                                                                     
 . في الحواس جػ: بالحواس-  1
 . و جػ/30بداية -  2
 . المذكورة جػ، المدركة ب، د: المدركة مف البدف-  3
 .ظ أ/36بداية -  4
 .ناقصة ب: منيا-  5
 .ناقصة أ: ما يخرج مف البدف فأما-  6
 . مف جػ: عف-  7
 . بخار الفـ واألنؼ جػ، َبَخر الفـ واألنؼ ب، د: َبَخر األنؼ والفـ-  8
 .ظ د/39بداية -  9

 . وتحت اآلباط جػ: وَزْفر اإلبط-  10
 .ظ ب/18بداية -  11
 .ناقصة أ، جػ، د: يذوؽ مطعوماً -  12
 . لمسكب ومعو جػ: ليس لو-  13
 . الطعاـ جػ: الطعـ-  14
 . الحارة جػ: الحرارة-  15
 .في أ: ولبروده-  16
 . ناقصة جػ: أف-  17
 . والقرقر جػ: والقراقر-  18
 . أصغر جػ: أسفؿ-  19
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 أف يكوف أحدىا:  الطبيعي، وىو ثبلثة أصناؼ1/ أف تخرج مف البدف خروجًا مرسبًل عمى غير المجرى واآلخر

 المجرى 4/ أف يكوف خارجًا عف والثاني.  جممة جنسو كانفجار الدـ3 في كمية2خارجًا عف المجرى الطبيعي

 الطبيعي في كيفيتو كالبراز 6 أف يخرج عف المجرىوالثالث.  البوؿ والعرؽ5/الطبيعي في كميتو كالخمقة ودرور 

 .األبيض والبوؿ األسود

  العالمات الدالة عمى أمراض األعضاء الظاىرة؟7ما ىي: سؤال

 عميو بالحواس مثؿ أحواؿ الموف والممس 8 إف الوقوؼ عمى أمراض األعضاء الظاىرة سيؿ إذ كاف يوقؼ:الجواب

 داللة عمى أمراض باطنة؛ كصفرة العيف 9في الميف والصبلبة والحرارة والبرودة، وقد يؤخذ مف المحسوس أيضاً 

 .عمى اليرقاف، وحمرة الوجنة وتعفف الظفر عمى ذات الِرئة

 

  الباطنة؟11/ التي يستدل بيا عمى أمراض األعضاء 10كم ىي العالمات: سؤال

 الحس فصعب جدًا، ولذلؾ يحتاج أف يكوف 13/ الوقوؼ عمى أمراض األعضاء المستترة عف 12 أما:الجواب

 . المستدؿ عمييا متقنًا لمعرفة التشريح، وقد شاىد جواىرىا

                                                           
 .و أ/37بداية -  1
 . ناقصة جػ: وىو ثبلثة أصناؼ أحدىا أف يكوف خارجًا عف المجرى الطبيعي-  2
 . ناقصة جػ، ب: كمية-  3
 .و د/40بداية -  4
 . ظ جػ/30بداية -  5
 .ناقصة ب: المجرى-  6
 .ناقصة أ، ب: ىي-  7
 . يقؼ أ: يوقؼ-  8
 .  أيضًا مف المحسوس جػ: مف المحسوس أيضاً -  9

 . عبلمات جػ: العبلمات-  10
 .ظ أ/37بداية -  11
 . ناقصة جػ: أما-  12
 .ظ د/40بداية -  13
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 يستفرغ منو البدف، 2 مماوالثاني المأخوذ مف األفعاؿ، األول:  قوانيف1/فأما وجو االستدالؿ عمييا فيؤخذ مف ستة 

، 4 /والخامس، 3 مف الوضعوالرابع مف الوجع، والثالثالبدف،   مف األعراض الخاصية والسادس مف الوـر

 .5المناسبة

 تتبع 8القوة  الطبيعي دؿ عمى أف القوة موقفة7 األفعاؿ فإف الفعؿ إذا لـ يجري عمى مجراه6أما االستدالؿ مف

 القوة فيو، وكؿ فعؿ كما سبؽ إما أف يبطؿ أو ينقص، أو يجرى عمى غير ما 9مرضًا في العضو الذي تمؾ

 .ينبغي

 كالبوؿ والبراز، 13 إما عف طريؽ احتباس شيء ينبغي أف يستفرغ12 يستفرغ فمف وجوه11 /10وأما االستدالؿ مما

 . إما مف طريؽ استفراغ غير طبيعي14و

 .  بجوىره أو بمقداره أو بموضعو17 يدؿ16 أف15/وىذا إما 

أما الذي يدؿ بجوىره بمنزلة التفؿ الراسب في البوؿ، فإنو إف كاف شبييًا بالنخالة دؿ عمى أف العمة في المثانة 18و

ف كاف شبييًا بفتات  . المحـ دؿ عمى أف العمة في الُكَمى1وا 

                                                           
 .و ب/19بداية -  1
 . بما جػ: مما-  2
 .الموضع ب: الوضع-  3
 . و جػ/ 31بداية -  4
 .ناقصة ب: المناسبة-  5
 . و جػ: مف-  6
 . المجرى أ: مجراه- 7
 . ناقصة أ: موقفة وافة القوة-  8
 . تمكؾ ناقصة جػ-  9

 . فما جػ: مما-  10
 .و د/41بداية -  11
 .وحده أ،جػ: وجوه-  12
 . ناقصة أ: فمف وجوه إما عف طريؽ احتباس شيئاف ينبغي أف يستفرغ-  13
 . ناقصة أ، ب: و-  14
 .و أ/38بداية -  15
 .ناقصة أ، جػ، ب: أف-  16
 . يكوف جػ: يدؿ-  17
 . ناقصة جػ، ب: و-  18
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 إف كانت غميظة دلت عمى أف القرحة في 3 السحج قشره فإنيا2وأما الذي يدؿ بمقداره فبمنزلة ما إذا خرج مف

ف كانت رقيقة دلت عمى أف القرحة في األمعاء الدقيؽ  .األمعاء الغبلظ، وا 

 عمى أف القرحة في آالت النفس، 7 بالسعاؿ دلت6 فمنزلة قشرة القرحة فإنيا إف خرجت5 الذي يدؿ بموضعو4/وأما 

ف خرجت بالبراز  ف خرجت بالقيء دلت عمى أف القرحة في المعدة وا   .  األمعاء9 دؿ عمى أف القرحة في8/وا 

 عرٍؽ 12/ يخصو كالوجع الضرباني فإنو يدؿ عمى أف العمة في 11 فإف لكؿ عضٍو ما10وأما االستدالؿ بالوجع

 .  عمى مادة حادة14 عمى أنو في عضٍو غير حساس أو باطؿ الحس، والمداع دؿ13ضارب، والمدد دؿ

 

 .  مشاركتو لوواآلخر موضع العضو أحدىما 16/ يقتضي معنييف 15وأما االستدالؿ مف الوضع فإف الوضع

ف كاف في 18 كالوجع إذا كاف في الجانب17/أما المأخوذ مف موضع العضو   األيمف دؿ عمى أنو في الكبد، وا 

ف كاف في القطف دؿ عمى أنو في الُكَمى وأما المأخوذ مف مشاركة . الجانب األيسر دؿ عمى أنو في الطحاؿ، وا 

                                                                                                                                                                                     
 .بغسالة أ: بفتات-  1
 . في أ: مف-  2
 . فإنو أ: فإنيا-  3
 .ظ د/41بداية -  4
 . عمى موضعو أ: بموضعو-  5
 . القشرة والمادة الخارجة أ: فمنزلة قشرة القرحة فإنيا إف خرجت-  6
 . فتدؿ أ: دلت-  7
 . ظ جػ/31بداية -  8
ف خرجت بالبراز دؿ عمى أف القرحة في-  9  . ناقصة أ: المعدة وا 

 . وردت بالوضع في أ-  10
 . زائدة جػ، ب: ما-  11
 .ظ أ/38بداية -  12
 . ناقصة ب، جػ، د: دؿ-  13
 . ناقصة ب، جػ، د: دؿ-  14
 . ناقصة جػ، فإنو ب: فإف الوضع-  15
 .ظ ب/19بداية -  16
 .و د/42بداية -  17
 . جانب جػ: الجانب-  18
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 دليبًل عمى أف ما اتصؿ بو قد استضر 3 يصيبو آفة كاف ذلؾ2 لـ1العضو لما يشاركو فكما يعرض مرض

 شيء استدؿ بذلؾ عمى أف العمة في 6 مف غير أف يكوف قد أصاب اليد5 في حسيا4كاألصبع إذا ناليا الضرر

 . العصب الذي يأتييا مف الزوج السادس العنقي

أما بشكمو فإنو إف كاف ىبلليًا وىو في الجانب األيمف دؿ عمى أنو في :  وجوه ثبلثة7/وأما االستدالؿ بالوـر فمف 

ف كاف مربعًا أو مطاواًل دؿ عمى أنو في العضؿ الذي يعموىا.  نفس الكبد8/ . وأما مف موضعو وقد سبؽ ذكره. وا 

 . الرخو عمى البمغـ12 عمى السوداء، و11 فالصمب10 وأما مف جوىره9/

وأما االستدالؿ مف األعراض الخاصة فإف لكؿ مرٍض عرض يخصو كحمرة الوجنتيف الدالة عمى ذات الِرئة، 

 .  األظفار عمى الرؽ والّسؿ13ونقوش

 الشبيو بغسالة المحـ الطري الداؿ عمى ضعؼ الكبد، فيذه ىي القوانيف التي يستدؿ بيا عمى العمؿ 14وكالبراز

ف  . في الداللة احتيج إلى البحث والمسألة16 قصر شيء منيا15الباطنة وا 

 كم ىي أصناف االمتالء؟: سؤال

                                                           
 . ناقصة جػ: لما يشاركو فكما يعرض مرض-  1
 .لعضو د: لـ-  2
 . فإف ذلؾ جػ، كاف أ: كاف ذلؾ-  3
 .ضرر ب، د: الضرر-  4
 . جنسيا جػ: حسيا-  5
 . أصاب البدف جػ، أصاب اليد ب، د: قد أصاب اليد-  6
 .و أ/39بداية -  7
 .ظ د/42بداية -  8
 . و جػ/32بداية -  9

 . ناقصة أ: وأما مف جوىره-  10
 . كالصمب جػ، فكالصمب ب: فالصمب-  11
 .أو ب: و-  12
 . وكتغرس جػ، ب، وكتقوس د: ونقوش-  13
 . والبراز جػ: وكالبراز-  14
ف-  15  . فإف جػ، ب: وا 
 .منيا شيء أ: شيء منيا-  16
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 ما في تجويؼ العروؽ والشراييف مف 2 وىو أف يزيد في1/ االمتبلء بحسب األوعية أحدىما: اثناف: الجواب

 أي أف تكوف األخبلط غير خارجة عف ترتيبيا األولي وتكوف حافظة 4 حفظيا لنسبتيا3/األخبلط واألرواح مع 

 التي كانت عمييا والبدف صحيح 5لوضعيا األوؿ مثؿ أف يكوف أكثرىا الدـ ودونو البمغـ فكذلؾ الصفراء والسوداء

 .سميـ

 عمى المقدار الذي تقي الطبيعة بحفظيا والترويح عنيا، 6/ االمتبلء بحسب القوة وىو أف تكوف الزيادة واآلخر

 .7وكبل ىذيف الصنفيف يولداف أمراضًا إذا لـ يتبلحقا بالنقص منيما

  منو إذا لم يتدارك؟10/ االمتالء بحسب األوعية؟ وبماذا يخاف 9فما عالمة: 8سؤال

 .  وامتدادىا وانتفاخ العروؽ والكسؿ وكثرة النـو والتثاؤب12/حمرة الموف وتقؿ األعضاء : 11الجواب

خراج 14 وثقؿ الرأس وتبمد الفكر والحواس وعظـ النبض، فما13وحاؿ شبيية باإلعياء  لـ يتدارؾ صاحبو بالفصد وا 

ال  18 الخوانيؽ والحمى المطبقة والموت الفجأة17 و16 حدث عنو نفث الدـ والُرعاؼ المسرؼ15دـ كثير ضربو وا 

 .والخراجات والدمامؿ واألوراـ

                                                           
 .و د/43بداية -  1
 . زائدة جػ: في-  2
 .ظ أ/39بداية -  3
 . ولينيا أ: لنسبتيا-  4
 .زائدة د: أي أف تكوف األخبلط غير خارجة عف ترتيبيا األولي وتكوف حافظة لوضعيا األوؿ مثؿ أف يكوف أكثرىا الدـ ودونو البمغـ فكذلؾ الصفراء والسوداء-  5
 .و ب/20بداية  - 6
 . عنيما أ: منيما-  7
 . ناقصة جػ: سؤاؿ-  8
 . فيي عبلمات جػ، فما عبلمات ب: فما عبلمة-  9

 . ظ جػ/32بداية -  10
 . ناقصة جػ: الجواب-  11
 .ظ د/43بداية -  12
 . ناقصة أ: والكسؿ وكثرة النـو والتثاؤب وحاؿ شبيية باإلعياء-  13
 . فإذا جػ، فمتى ب، د: فما-  14
ال-  15  .و ب، د: وا 
 . المسروؽ جػ: المسرؼ-  16
 .أو أ: و-  17
 .فجأة د: الفجأة-  18
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  عالمات االمتالء بحسب القوة؟ وبماذا يتالحق سائر عالمات الصنف؟2ىي 1فما: سؤال

 وَتَمّدد األعضاء وانتفاخ العروؽ، وعمى األكثر فإنو يولد المرض قبؿ 3/األوؿ ما عدا احمرار الموف : الجواب

ف فصد 6 مما5 في ىذه بتقميؿ الغذاء والشراب، وأف يجعبل4/استحكاـ عبلماتو، وينبغي المبادرة   يولد دمًا قميبًل، وا 

 . دـ قميؿ في عدة مرار8 فيخرج منو7فصد فيو

 فما عالمات غمبة الدم؟: سؤال

 .ىذه قريبة مف عبلمات االمتبلء بحسب األوعية ويخاؼ منو ما ذكر فيو: الجواب

  عالمات غمبة البمغم؟ وماذا يختشى منو؟ وبماذا يتدارك؟9فما: سؤال

، وكسؿ وببلدة، وتحقيؽ :  الجواب10/ بياض زائد في الموف، وبرد في الممس، وليف نبض، وقمة عطش، وكثرة نـو

 12/ األغذية الباردة الرطبة، وعضد ذلؾ مثؿ السف والمزاج والبمد 11ذلؾ أف يكوف قد سمؼ تدبير استكثر فيو مف

 . والفصؿ

 وغيره، وتقميؿ الشراب، والزيادة 13/وينبغي أف يتدارؾ باستفراغ البمغـ واستعماؿ التدبير المسخف المجفؼ مف غذاء 

 . في الحماـ15 في الحركة، والمقاـ في األماكف اليابسة، والتعرض لمشمس، والتعرؽ14/

                                                           
 .ما ب: فما-  1
 . زائدة جػ: ىي-  2
 .و أ/40بداية -  3
 .و د/44بداية -  4
 .يجعبلتو ب: يجعبل-  5
 . ما جػ، ب: مما-  6
 . ناقصة جػ: فيو-  7
 .ناقصة أ، جػ، ب: منو-  8
 . ما جػ، ب: فما-  9

 . و جػ/33بداية -  10
 . ناقصة جػ: مف-  11
 .ظ د/44بداية -  12
 .ظ أ/40بداية -  13
 .ظ ب/20بداية -  14
 .وردت في أ: والتعريؽ-  15
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َبات والحميات  ُِ ْرع والَتَشّنج االمتبلئي والنسياف والَس ال وقع صاحبو في الَفاِلج والَسْكَتة والصَّي ف لـ يتدارؾ وا  وا 

 .البمغمية ونحوىا

  تتدارك؟2ما عالمات زيادة الصفراء؟ وماذا يخاف منيا؟ وبماذا1و: سؤال

 بغرز 4 وضعؼ الَشيَوة، وسرعة النبض والقشعريرة المشبية3صفرة الموف ومرارة الفـ وجفافو والغثياف: الجواب

 . ذلؾ التدبير المتقدـ6 /5اإلبر، ويؤكد

 . مف غمبتيا، ويجعؿ التدبير مبردًا مرطباً 8 يحدث7/وينبغي أف يتبلحؽ بإسياؿ الصفراء بالمقدار الذي 

ال خيؼ عميو  10 ونممة وجاورشيو، حدوث حمى غب محرقة، وِسْرَساـ حار، وبثور خبيثة ساعية9فإف لـ يتدارؾ وا 

 وفي األمعاء وكثر عطش وقمة 14 في المثانة13 كبد وحرقة بوؿ وقروح12/ وحمرة ويرقاف ووـر 11وىي حبة الدري

 .َشيَوة الطعاـ

 ما عالمات غمبة السوداء؟ وبماذا تتدارك؟ وما الذي يخشى منيا؟15و: سؤال

ف وافؽ 4/ وصبلبة 3 الكاذبة وخبث النفس والفكر واليـ والغـ2 البدف وكمودتو والَشيَوة1قحؿ: الجواب  النبض، وا 

 .وافؽ ذلؾ الدالئؿ األخرى كاف أوكد

                                                           
 .ناقصة أ، جػ، ب: و-  1
 . إف لـ جػ: وبماذا-  2
 . والغثياف والُغِشي جػ، ب، والُغِشي د: الغثياف-  3
 . الشبيية جػ، ب: المشبية-  4
 . ويولد جػ: ويؤكد-  5
 .و د/45بداية -  6
 . ظ جػ/33بداية -  7
 . وردت في أ: يحدس-  8
 . منو أ: عميو-  9

 . وجاورسية جػ، د: وجاورشية-  10
 .ناقصة أ، جػ، ب: وىي حبة الدري-  11
 .و أ/41بداية -  12
 . والقروح أ: وقروح-  13
 .المثة ب، د: المثانة-  14
 . زائدة جػ: و-  15
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ال أدى إلى ، والُجْذاـ، والَسَرطاف، والَدوالي، وداء الفيؿ، 6 المالنخوليا5وينبغي عند ذلؾ أف تستفرغ السوداء، وا 

 .وحمى الربع، وأوجاع الطحاؿ، وقروح األمعاء الرديئة

  الطب؟7كم ىي أجزاء عمم: سؤال

  8 تدبير األبداف الصحيحة وكيفية حفظيا عمى ما ىي عميو وىذا يتـ باأِلشياءعممجزآف أحدىما : الجواب

 

 الصحة، 12 تدبير األبداف المريضة وكيفية ردىا إلى حالة11عمم التي ىـ عمييا، واآلخر 10 المتشابية بحاليـ9/

 . يسمى عمـ العبلج14 المضادة ألمراضيـ وىذا الجزء13/وىذا يتـ باألشياء 

 ؟17 التي يرام حفظيا؟ وبماذا تدبر16/كم ىي أصناف تدبير األبدان الصحيحة :  سؤال15/

 صحتيا بشيء، وذلؾ يكوف 19 عمى أفضؿ الحاالت وال بد مف18 تدبير األبداف التي ىيأحدىاىذه ثبلثة : الجواب

 . بتعديؿ األسباب الضرورية وقد سبؽ ذكرىا

                                                                                                                                                                                     
 . قحؼ جػ: قحؿ-  1
 . وكود الَشيَوة جػ: وكمودتو والَشيَوة-  2
 . ناقصة جػ: والغـ-  3
 .ظ د/45بداية -  4
 . قد دخؿ جػ: أدى إلى-  5
 .الماخولية ب: المالنخوليا-  6
 . عمؿ جػ، ناقصة ب: عمـ-  7
 . األشياء جػ: باألشياء-  8
 . و جػ/34بداية -  9

 . المشابية لحاليـ جػ: المتشابية بحاليـ-  10
 .عمى أ، ب: عمـ-  11
 . ناقصة أ: حالة-  12
 .ظ أ/41بداية -  13
 .جزء ب: الجزء-  14
 .و ب/21بداية -  15
 .و د/46بداية -  16
 . ناقصة جػ: وبماذا تدبر-  17
 . ناقصة أ: ىي-  18
 .وال يدـ في ب: وال بد مف-  19
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  وذلؾ يكوف بتدارؾ ما حدث3 كادت أف تقع في األمراض2 تدبير األبداف التي قد1 في المرضوالثاني

يداعو مادة 6 ىي5 أعراض4وقتئذ مف  منذرة بحدوث أمراض، وىذا يتـ باستفراغ البدف مف األخبلط الزائدة وا 

 محمودة بتعديؿ األسباب الضرورية أيضًا، 

 فإف مبلؾ األمر في تدبير 7/وبالجممة .  تدبير األبداف الضعيفة وىي أبداف األطفاؿ والمشايخ والناقييفوالثالث

 . العامة9 الصحة ىو تعديؿ األسباب8حفظ

  التي ينبغي أن تتدارك قبل الوقوع في األمراض التي ىي منذرة بيا؟10/فما مثال األعراض : سؤال

 الطبيعية المألوفة أنذر 13 اإلجماؿ فإنو متى تغيرت حالة مف أحواؿ البدف عف العادة12أما عمى جية:  الجواب11/

 . أف يتبلحؽ ويتبلفى بحسب ما يقتضيو قبؿ الوقوع فيو14ذلؾ بمرٍض، فينبغي

ْرع18والكابوس والُدوار ينذراف بالَسْكَتة. 17 ينذر بالموت فجأةً 16 أف الخفقاف الدائـ15ومف ذلؾ والصداع الدائـ .  والصَّي

 الشعر والبيؽ وغيرىما أماـ الوجو وكثرة 20 أيضًا تخيؿ19/وكذلؾ . والشَُّقيَِّقُة يخشى منيا نزوؿ الماء في العيف

                                                           
 . ناقصة أ، ب، د: في المرض-  1
 .ناقصة أ، جػ، ب: قد-  2
 . تقطع في المرض جػ، تقع في المرض ب، د: تقع في األمراض-  3
 . وقد أسس أ، ب، وقيؿ مف جػ: وقتئٍذ مف-  4
 .وقتئذ مف أعراض ب: وقد أسس أعراض-  5
 . ناقصة أ: ىي-  6
 .ظ د/46بداية -  7
 . ناقصة أ: حفظ-  8
 . األمزاج جػ: األسباب-  9

 .و أ/42بداية -  10
 . ظ جػ/34بداية -  11
 .ناقصة ب: جية-  12
 .عادتو أ: العادة-  13
 . وينبغي جػ: فينبغي-  14
 .ناقصة ب: ذلؾ-  15
 . زائدة جػ، د: الدائـ-  16
 . بموت الفجأة أ: بالموت فجأةً -  17
 . الَسْكَتة جػ: بالَسْكَتة-  18
 .و د/47بداية -  19
 . نحيؿ جػ: تخيؿ-  20
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واْخِتبلج الوجو . وخدر األعضاء كثيرًا ينذر بالَفاِلج.  الحواس ينذر بالَتَشّنج والَسْكَتة1االْخِتبلج في البدف وكدورة

وكثرة . 5 الضوء مع الصداع ينذر بالِسْرَساـ4 مف3واحمرار الوجو والعيف وتحادر الدموع والنفور.  بالمقوة2دائمًا يؤذف

 إلى الكمودة 9واحمرار الوجو مع ميؿ. 8 بالمالنخوليا7/ الغـ ببل سبب والخوؼ وسوء الرَّيجاء ينذر 6/وكثرة 

 . 11وتييج الوجو واألجفاف واألطراؼ ينذر باالْسِتْسقاء. 10واالنتفاخ وضيؽ النفس ينذر بالُجْذاـ

 17 والُزَكاـ يخاؼ منو16وكذلؾ اإلعياء والتكسير وتواتر النزؿ.  بالحمى15 /14 والبوؿ ينذر13/ البراز 12وشدة نتف

 المثانة 19ودواـ حرقة البوؿ يؤذف بقروح في.  ينذر باليرقاف18وعدـ البراز صبغو المعتاد. الّسؿ والربو وعمؿ الِرئة

.  والنفخ ينذر بالقولنج22وذىاب الَشيَوة مع الُغِشي.  لممقعدة يخاؼ منو السحج21 المحرؽ20واإلسياؿ. والقضيب

الثقؿ والَتَمّدد في أسفؿ الظير والخاصرة 24و.  في المقعدة إف لـ يكف لديداف صغار ىناؾ ينذر بالَبَواِسير23والحكة

 . 1 خروج الدماميؿ25وكثرة. مع تغير حاؿ البوؿ عف العادة ينذر بعمة في الُكَمى

                                                           
 .وكدر ب، د: وكدورة-  1
 . ينذر أ: يؤذف-  2
 . والتعوذ جػ: والنفور-  3
 .عف ب، د: مف-  4
 .بالسرساب ب: بالِسْرَساـ-  5
 .ظ أ/42بداية -  6
 .ظ ب/21بداية -  7
 . نذير المالنخوليا جػ، ينذر بالماخولية ب: ينذر بالمالنخوليا-  8
 .الميؿ ب: ميؿ-  9

 . الُجْذاـ جػ: بالُجْذاـ-  10
 . االْسِتْسقاء جػ: باالْسِتْسقاء-  11
 . بيف جػ: نتف-  12
 . و جػ/35بداية -  13
 . يؤذف جػ، ينذراف د: ينذر-  14
 .ظ د/47بداية -  15
 .النوازؿ ب: النزؿ-  16
 .  منيـ أ، د: منو-  17
 . كالمعتاد جػ: المعتاد-  18
 . ناقصة جػ: في-  19
 . والسياؿ جػ: واإلسياؿ-  20
 . ناقصة أ: المحرؽ-  21
 . القيء جػ: الُغِشي-  22
 . والحكاؾ جػ، د: والحكة-  23
 .ناقصة ب: و-  24
 . وأكثر جػ: وكثرة-  25



134 
 

 . 4والَبَيؽ األبيض ينذر بالَبَرص. والَقْوباء تنذر بالَبَيؽ األسود.  عظيـ3/ بدبيمة أو خراج 2والّسمع ينذر

 والُرعاؼ وقيء الدـ الخارج بأْدوار 9 الطبيعية كدـ الَبَواِسير واالستحاضة8 غير7 االستفراغات6 وأيضًا فإف عادة5/

 .إذا تغير ذلؾ عف العادة أنذر بمرض

 

  عالج المرض؟10كم ىي القوانين التي يتم بيا: سؤال

 والثالث قانوف استعماؿ األدوية، والثاني، 13 الضرورية12/ قانوف إصبلح الستة أحدىا:  ثبلثة11القوانيف: الجواب

 سمؼ ذكرىا، وقانوف العبلج باليد فإف ىذا 16 فقد15 قانوف الستة الضرورية14أما تدبير. قانوف العبلج باليد

 الكسر، وتارًة في المحـ مثؿ الخياطة والبط والكي 19 يستعمؿ تارًة في العظـ مثؿ رد الخمع، وجبر18 قد17العبلج

 .22 ونحف نذكر اآلف قانوف العبلج باألدوية21/ ذلؾ إلى فصؿ بسيط غير الئؽ بغرضنا 20والقطع، ويحتاج في

                                                                                                                                                                                     
 . الدمامؿ جػ: الدماميؿ-  1
 . يؤذف أ، د: ينذر-  2
 .و أ/43بداية -  3
 . واألبيض ويضر بالبصر جػ: والَبَيؽ األبيض ينذر بالَبَرص-  4
 .و د/48بداية -  5
 . ناقصة أ: فإف عادة-  6
 . باالستفراغات جػ، د، باالستفراغ ب: االستفراغات-  7
 . الغير أ، أف الغير ب: غير-  8
 . والحيض أ: واالستحاضة-  9

 . بيا يتـ أمر جػ: يتـ بيا-  10
 . ناقصة أ، ب، د: القوانيف-  11
 . ظ جػ/35بداية -  12
 . بالضرورية جػ: الضرورية-  13
 .ناقصة د: تدبير-  14
 . ناقصة جػ: والثاني قانوف استعماؿ األدوية والثالث قانوف العبلج باليد أما تدبير قانوف الستة الضرورية-  15
 . وقد جػ: فقد-  16
 . ناقصة جػ: باليد فإف ىذا العبلج-  17
 .ناقصة أ: قد-  18
 . والجبر ب: وجبر-  19
 . إلى جػ: في-  20
 .ظ د/48بداية -  21
 . الرديئة جػ: باألدوية-  22
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 كم ىي أجناس القوانين التي تراعى عند المعالجة بالدواء؟: سؤال 1/

 معتبرة 4 جنس القوانيفواآلخر جنس قوانيف معتبرة بالنسبة إلى األدوية نفسيا أحدىا جنساف 3 ىي2: /الجواب

 . إلى العضو المعالج نفسو5بالنسبة

 ؟6كم ىي القوانين المعتبرة عند المداواة بالنسبة إلى الدواء نفسو: سؤال

 .7خمسة قوانيف: الجواب

 وما ىي؟: سؤال

 وقانون. 9 ترتيب وقت استعمالووقانون.  اختيار كميةوقانون.  اختيار كيفية الدواءقانون 8أحدىا: الجواب

 . ما يستعمؿ منو11 أوفؽوقانون.  وجو استعمالو10حسف

 ما ىو قانون اختيار كيفية الدواء؟: سؤال

 يقابؿ بما 16/ فيقصد إلى أف 15 الوقوؼ عمى ىذا معرفة نوع المرض أي الخمط14 إلى13إنما يرشد:  الجواب12/

 .يضاده كيفيتو، ألف المرض يعالج بالضد، كما أف الصحة تحفظ بالشبيو

                                                           
 .و ب/22بداية -  1
 .ظ أ/43بداية -  2
 . ناقصة أ، ب، د: ىي-  3
 . قوانيف ب: القوانيف-  4
 . ناقصة أ: األدوية نفسيا واآلخر جنس القوانيف معتبرة بالنسبة-  5
 . زائدة جػ، د: نفسو-  6
 . زائدة أ: قوانيف-  7
 .  الجواب جػ، وىي ب، د سؤاؿ وما ىي: الجواب أحدىاسؤاؿ وما ىي-  8
 . ناقصة جػ: وقانوف ترتيب وقت استعمالو-  9

 . ناقصة أ: حسف-  10
 . اختيار وأوفؽ جػ، اختيار ب، د: أوفؽ-  11
 . و جػ/36بداية -  12
 . يؤثر جػ: يرشد-  13
 . عمى جػ: إلى-  14
 .ناقصة أ، جػ، ب: أي الخمط-  15
 .و د/49بداية -  16
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  الدواء؟1ما ىو قانون اختيار كمية: سؤال

 4 إليو بالنظر في مزاج البدف، ومقدار المرض واألشياء التي تدؿ بتماميا3 ىذا القانوف ييتدي2إف: الجواب

 .  والسحنة5/واتفاقيا، وىي الجنس والسف والبمد والفصؿ والعادة والمينة والقوة 

 الصناعي كـ 6أما النظر في مزاج البدف فإنو إذا عرؼ المزاج الطبيعي وعرؼ المزاج المرضي وعرؼ بالحدس

 كاف المزاج الطبيعي حار والمرضي 9أنو إذا:  فيصرؼ مقدار ما يرده إليو مثاؿ ذلؾ8 بعد عف المزاج الطبيعي7قد

ف كاف 10والمرضي بارد فقد بعد عف مزاجو  كبل المزاجيف بارديف كفى 11/ بعدًا كثيرًا فيحتاج إلى تسخيف كثير، وا 

 . فيو تسخيف يسير

 بدواء 14 تطفئتو13/ مقدار المرض فمثؿ أف المرض الذي حرارتو العرضية شديدة يحتاج إلى 12وأما النظر في

ف لـ يكف 18 يحتاج إلى تسخيف بدواء17 شديدة16 العرضية15/شديد التبريد والذي برودتو   شديد االسخاف وا 

 .بالقوانيف كفى األدوية الضعيفة

 ما ىو قانون اختيار الوقت الموافق الستعمال الدواء؟: سؤال

                                                           
 . ناقصة أ، ب، د: كمية-  1
 . ىو أف أ: إف-  2
 . فنيتدي جػ: ييتدي-  3
 .وردت في أ: بالتباميا-  4
 .و أ/44بداية -  5
 . بالحدث جػ، ب: بالحدس-  6
 . ناقصة جػ: قد-  7
 .ناقصة د: وعرؼ المزاج المرضي وعرؼ بالحدس الصناعي كـ قد بعد عف المزاج الطبيعي-  8
 .إف أ، د: إذا-  9

 . المزاج أ: مزاجو-  10
 .ظ د/49بداية -  11
 . ناقصة جػ: في-  12
 .ظ ب/22بداية -  13
 . طفييا جػ: تطفئتو-  14
 . ظ جػ/36بداية -  15
 .عرضية ب: العرضية-  16
 . ناقصة أ: شديدة-  17
 . ناقصة أ: بدواء-  18
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 . بمبلئمتيا وموافقتيا المذكور1إنما يرشد إلى ذلؾ اعتبار أوقات المرض وقوة المرض واألشياء الدالة: الجواب

ف كاف إلى 6/ التدبير 5 كاف حارًا وىو في المبدأ لطؼ4 اعتبار أوقات المرض فإنو إف3/أما 2و  باعتداؿ، وا 

ف كاف المرض مزمنًا وىو في مبدئو لـ يمطؼ ذلؾ  التمطيؼ، وعند االنتياء يمطؼ 7المنتيى بالغنا في التمطيؼ، وا 

 . يمطؼ باعتداؿ

 

 .  وحدىا12 في مبدئو يستعمؿ الرادعات11 الوـر الحار10 أف يكوف9 مثؿ8ىذا وأيضاً 

وفي المنتيى يقتصر عمى المحمبلت وحدىا، وفيما بيف ىذيف الوقتيف نخمطيما جميعًا غير أف الرادعات تكوف 

 .أكثر عند الميؿ إلى االنتياء

 بادرنا إلى استفراغو 14 قوتو قوية13/وأما اعتبار قوة المريض فمثؿ أف المحمـو المحتاج إلى االستفراغ إف كانت 

ف كانت قوتو ضعيفة لـ نستفرغو بقوة15ولـ نحجـ  قوتو 17/ لكف يستعمؿ أواًل التدبير المطفي فإذا بانت 16، وا 

 .18استفرغناه

                                                           
 . ناقصة أ: واألشياء الدالة-  1
 .ناقصة أ، جػ، ب: و-  2
 .ظ أ/44بداية -  3
 . فإف جػ: فإنو إف-  4
 . لطفنا جػ، د: لطؼ-  5
 .و د/50بداية -  6
 . وردت في أ: دبر-  7
 . وىذا أيضًا جػ: ىذا وأيضاً -  8
 . فمثؿ جػ، ب: مثؿ-  9

 . ناقصة جػ، ما أف ب، د: أف يكوف-  10
 . حار أ: الحار-  11
 . الراضعات جػ: الرادعات-  12
 . و جػ/37بداية -  13
 . ناقصة جػ: قوية-  14
 .وردت في أ نحج-  15
 . زائدة جػ: بقوة-  16
 .ظ د/50بداية -  17
 . استدفعناه جػ: استفرغناه-  18
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  3 عميؾ ومف جممتيا اليواء الفصمي فإنو أىـ ما روعي2 فيو سيؿ1وأما اعتبار األشياء الذي يدؿ بموافقتيا

 . مثؿ أف االستفراغ ينبغي أف يكوف في الصيؼ سحرًا وفي الشتاء الظير وفي االعتداؿ بالغذاء4/

  األدوية؟5ما ىو قانون وجو استعمال: سؤال

 .ىذا يعرؼ باعتبار قوة البدف، والموضع العميؿ، واألشياء الدالة باتفاقيا واختبلفيا: الجواب

 

 دفعًة واحدة بحسب 7 البدف فإنيا متى كانت قوية واحتيج إلى زيادة أو نقصاف فعؿ الذي يراد منيا6/أما قوة 

ف كانت ضعيفة لـ يفعؿ ذلؾ مرة واحدة بؿ في مرار كثيرة  .الضرورة، وا 

 في األمعاء العميا عولج بالمشروبات، 10 المريض كما تقوؿ في السحج وذلؾ أنو إف كاف9 وأما اعتبار الموضع8/

ف كاف في األمعاء السفمى عولج بالحقف  . 11بالمشروبات، وا 

 بالفعؿ، وفي 13 فمثؿ أف األدوية ينبغي أف تستعمؿ في الصيؼ باردة12/وأما اعتبار األشياء الموافقة والمخالفة 

 بالقيء وفي 3 في الصيؼ2/ يكوف 1 بالفعؿ، ومثؿ االستفراغ فإنو ينبغي عمى األمر األكثر أف14الشتاء حارة

 .الشتاء باإلسياؿ

                                                           
 . موافقتيا جػ: بموافقتيا-  1
 . أسيؿ جػ: سيؿ-  2
 .ناقصة ب: روعي-  3
 .و أ/45بداية -  4
 . االستعماؿ جػ: استعماؿ-  5
 .و ب/23بداية -  6
 . بيما جػ، ناقصة ب: منيا-  7
 .و د/51بداية -  8
 .الموضوع ب: الموضع-  9

 . مف مكاف جػ: أنو إف كاف-  10
 .في الحقف ب: بالحقف-  11
 . ظ جػ/37بداية -  12
 . باردات جػ: باردة-  13
 . حارات جػ: حارة-  14
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  الموافق من األشياء التي يتداوي بيا؟4ما ىو قانون اختيار: سؤال

 . مف وجييف القوة والمزاج5يعرؼ ىذا أيضاً : الجواب

 . 9 منيا غذاًء كثيرًا كمحـ حوالي العناف8/ ويتولد 7 يسيراً 6 فإنيا إذا كانت قوية غذى بأغذية يكوف جوىرىاالقوةأما 

ف كانت ضعيفة غذى بأغذية يكوف الجوىر  .  كالبقوؿ11 الكثير منيا غذاًء يسيرًا قميؿ10وا 

ف كاف قد زاؿ عف المجرى 15 فيو األشياء المشاكمة14 استعمؿ13 جاريًا عمى طبيعتو12 فإف كافالمزاجوأما  ، وا 

 . وىي األغذية الدوائية16الطبيعي غذى بأغذية مقاومة لتمؾ الكيفية التي قد خرج إلييا

 ؟18 بالنسبة إلى العضو المعالج نفسو17كم ىي القوانين المعتبرة عند المداواة: سؤال

 . وقوتو21 وخمقتو وضعفو20 مزاج العضو، اآللـ19ىذه أربعة: الجواب

 ما مثال القانون المعتبرة بسبب مزاج العضو؟:  سؤال1/

                                                                                                                                                                                     
 . ناقصة أ: أف-  1
 .ظ أ/45بداية -  2
 .بالصيؼ ب: في الصيؼ-  3
 . االختيار جػ: اختيار-  4
 . زائدة جػ، ب: أيضاً -  5
 .لجوىرىا ب: جوىرىا-  6
 . لمجوىر اليسير جػ: جوىرىا يسيراً -  7
 .ظ د/51بداية -  8
 . ناقصة جػ: ويتولد منيا غذاًء كثيرًا كمحـ حوالي العناف-  9

ف كانت ضعيفة غذى بأغذية يكوف الجوىر-  10  .ناقصة ب: يسيرًا ويتولد منيا غذاًء كثيرًا كمحـ حوالي العناف، وا 
 .ناقصة أ، جػ، د: قميؿ-  11
 . فإنو إف كاف جػ: فإف كاف-  12
 .الطبيعة ب: طبيعتو-  13
 . فاستعمؿ جػ: استعمؿ-  14
 . المشكمة جػ: المشاكمة-  15
 . خرج المزاج فييا جػ، ب، خرج المزاج إلييا د: خرج إلييا-  16
 . ناقصة أ: عند المداواة-  17
 .ناقصة ب: نفسو-  18
 .ناقصة د: ىذه أربعة-  19
 .األليـ د: اآللـ-  20
 . ووضعو أ، ب، د: وضغفو-  21
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 العصب بارد، والمحـ حار، والجمد معتدؿ، ثـ 4 الطبيعي مثؿ أف يكوف3/ مزاج العضو2األىـ أف أعرؼ: الجواب

 عف المزاج 6 عرؼ المزاج المرضي الذي خرج إليو عرؼ عند ذلؾ في طريؽ الحدث الصناعي كـ مقدار بعده5إف

 .8 الذي يرده إليو بحسب مقدار بعده عنو7الطبيعي فيقدر الدواء

 

  خمقة العضو؟10ما مثال القانون المعتبر في:  سؤال9/

 أجوؼ 13 ىؿ ىو12 مراعاةواآلخر مراعاة النظر في جوىر العضو، أحدىما:  الخمقة تنتظـ بأمريف11/إف : الجواب

 . أو مصمت

 جوىره ممزز كثيؼ كالكمية ويحتاج إلى دواء قوي، ومنيا سخيؼ 14أما مراعاة جوىره فإف مف األعضاء ما

 والسخافة كالكبد ويحتاج إلى األدوية 17 الدواء المطيؼ، ومنيا وسط بيف الكثافة16 كالِرئة ويكفيو15/متخمخؿ 

 .المتوسطة

 1 فيو أف18وأما مراعاة تجويؼ العضو وصماتتو
مع

 . مف األعضاء ما ىو أجوؼ2

                                                                                                                                                                                     
 . و جػ/38بداية -  1
 .إذا عرؼ ب، د: األىـ أف أعرؼ-  2
 .و د/52بداية -  3
 .ناقصة ب: يكوف-  4
 .ناقصة أ، جػ، د: إف-  5
 .بعد مقدار أ، جػ: مقدار بعده-  6
 .ناقصة أ، جػ، ب: الدواء-  7
 .الفقرة ناقصة كاممة في أ: بعده عنو........ ما مثاؿ القانوف المعتبرة بسبب مزاج : سؤاؿ-  8
 .ظ ب/23بداية -  9

 . المراعى باعتبار قوة العضو مف جػ: المعتبر في-  10
 .و أ/46بداية -  11
 . ناقصة جػ: النظر في جوىر العضو واآلخر مراعاة-  12
 . ناقصة أ: ىو-  13
 . ناقصة جػ: ما-  14
 .ظ د/52بداية -  15
 . ويكيفو أ، ب: ويكفيو-  16
 .وردت في أ الكاثفة-  17
 . واصماتو جػ، ب، د: وصماتتو-  18
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 وأمس األعضاء حاجة إلى الدواء 6 إلى دواء قوي5 ليس كذلؾ ويحتاج4ومنيا ما.  ويكتفي بدواء لطيؼ معتدؿ3/

القوي ما كاف منيا ال فضاء لو ال في داخمو وال في خارجو، ثـ الذي لو ذلؾ مف أحد الجيتيف ثـ الذي لو فضاء 

 .10 كالِرئة9/ سخيؼ 8 غير أنو ممزز كثيؼ كالكميتيف ثـ الذي لو تجويؼ مف الجيتيف وىو7مف الجيتيف

  العضو؟11ما مثال القانون المراعى بحسب وضع: سؤال

ما: الوضع يقتضي معنييف:  الجواب12/  مشاركة، وكؿ واحد مف ىذيف المعنييف عمى االنفراد 13إما موضعًا وا 

 .15باالشتراؾ يفيد طرفًا في صوب المداواة14و

 ؟17كيف ينتفع بمعرفة موضع العضو في المداواة16و: سؤال

 : ىذا ينفع مف وجوه ثبلثة: الجواب

 إف كاف قريبًا كالمري والمعدة قدرت الدواء بالقدر المقابؿ لمرضو مف غير زيادة 19 وبعده، وذلؾ أنو18 قوتوأحدىا

 . 20يستضر بيا

                                                                                                                                                                                     
 .ناقصة ب: أف-  1
 . ناقصة أ، ب، د: مع-  2
 . ظ جػ/38بداية -  3
 .ناقصة أ، جػ، ب: ما-  4
 . فيحتاج جػ: ويحتاج-  5
 .أقوى ب: قوي-  6
 . ناقصة أ: ثـ الذي لو فضاء مف الجيتيف-  7
 . ناقصة جػ: وىو-  8
 .و د/53بداية -  9

 .كالِرئة سخيؼ ب: سخيؼ كالِرئة-  10
 . ناقصة أ، د: وضع-  11
 .ظ أ/46بداية -  12
ما-  13  .أو أ، د: وا 
 . ناقصة جػ، ب: و-  14
 . المداومة جػ: المداواة-  15
 . ناقصة جػ: و-  16
 . المداومة جػ: المداواة-  17
 .قربو ب، د: قوتو-  18
 . زائدة جػ، ب: أنو-  19
 . يستنظرىما جػ: يستضر بيا-  20
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ف كاف بعيدًا كالِرئة اضطررت  يحتاج إليو لبعد 4 /3 في قوة الدواء أكثر مف المقدار الذي تحدس أنو2 بالزيادة1وا 

 . قوة الدواء قبؿ الوصوؿ6 وفساد5/لبعد المسافة 

 

 

 آالت البوؿ 9 ينبغي أف يخمط باألدوية ليبدرقيا إلى العضو كما يخمط بأدوية8 معرفة الذي7 /الثانيوالوجو 

 .المدرات، وبأدوية القمب الزعفراف

 األمعاء 12 في قروح11/ الدواء إلى العضو مف أقرب المواضع كاستعماؿ الحقف 10 جية إيصاؿالثالثوالوجو 

 .السفمى والمشروبات في قروح األمعاء العميا

 كيف ينتفع بمعرفة المشاركة التي بين األعضاء في المداواة؟: سؤال

مالتو: الجواب  كانت المادة في تقعير الكبد 14/ إليو، مثالو إف 13معرفة ذلؾ يرشد إلى جية جذب الدواء وا 

ف كانت في حدبة الكبد استفرغت15استفرغت  بالبوؿ ألف تقعير الكبد مشارؾ لؤلمعاء ومحدبيا 1 باإلسياؿ وا 

  . 2مشارؾ آلالت البوؿ

                                                           
 .استظير ب: اضطررت-  1
 . الزيادة جػ، بزيادة ب: بالزيادة-  2
 . ناقصة جػ: تحدس أنو-  3
 .ظ د/53بداية -  4
 . و جػ/39بداية -  5
 . فسد جػ: وفساد-  6
 .و ب/24بداية -  7
 . ما أ:  الذي-  8
 . ناقصة جػ: ليبدرقيا إلى العضو كما يخمط بأدوية-  9

 . جممة اتصاؿ جػ: جية إيصاؿ-  10
 .و أ/47بداية -  11
 .ناقصة أ، جػ، د: قروح-  12
مالتو-  13  .وامتثالو د: وا 
 .و د/54بداية -  14
 .استفرغنا أ، جػ: استفرغت-  15
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 المشاركة معًا في المداواة؟3وكيف ينتفع بمعرفة الموضع و: سؤال

 ذلؾ فيما ينبغي أف يفعؿ والمادة بعد في االنصباب إلى العضو، وما ينبغي أف 4ينتفع بمعرفة مراعاة: الجواب

يفعؿ والمادة قد انصبت، وذاؾ أنو إذا كانت المادة بعد في االنصباب جذبناىا عف موضعيا بعد مراعاة شرائط 

 :أربعة

مف فوؽ إلى 10 اليميف إلى الشماؿ و9/ كما يجتذب مف 8 والمجذوب إليو7 المجذوب منو6 جيتي5 التبعيد بيفأحدىا

 .  وبالعكس11/أسفؿ 

 .  مراعاة مخالفة الجية كما يجذب مف اليميف إلى الشماؿ ومف فوؽ إلى تحتوالثاني

 .  بوضع المحاجـ عمى الثدييف14 كما يجذب الطمث13 مراعاة لمشاركة12والثالث

الباسميؽ األيمف، وفي أمراض الطحاؿ الباسميؽ 16 في أمراض الكبد و15 المحاذاة في السمت كما يفصدوالرابع

 المشارؾ 20 إلى الجانب19/ وأما إف كانت المادة قد انصبت فإنيا إف كاف عيدىا قريبًا نقمناىا 18 ىذا17/األيسر 

                                                                                                                                                                                     
 .السابقة-  1
 .  الفقرة ناقصة في أ: آلالت البوؿ......... كيؼ ينتفع بمعرفة المشاركة : سؤاؿ-  2
 .ناقصة أ، جػ، د: و-  3
 .بمراعاة ب، د: بمعرفة مراعاة-  4
 . ناقصة أ: بيف-  5
 . جيتيف جػ: جيتي-  6
 .ناقصة ب، د: منو-  7
 . ناقصة جػ: إليو- 8
 .ظ د/54بداية -  9

 . ناقصة أ، ب، د: مف اليميف إلى الشماؿ و-  10
 . ظ جػ/39بداية -  11
 . ناقصة جػ: مراعاة مخالفة الجية كما يجذب مف اليميف إلى الشماؿ ومف فوؽ إلى تحت والثالث-  12
 . المشاركة جػ، د: لمشاركة-  13
 . يحبس النزؼ الطمث جػ، يحبس الطمث د: يجذب الطمث-  14
 . يفيد أ، د: يفصد-  15
 . ناقصة أ، ب، د: و-  16
 .ظ أ/47بداية -  17
 . ناقصة أ: ىذا-  18
 .ظ ب/24بداية -  19
 .الجار أ، ب، د: الجانب-  20
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ف كاف عيدىا بعيدًا وقد طاؿ مكثيا   سممناىا مف 1/القريب وأخرجناىا كما يفصد الصافف في أمراض الرحـ، وا 

 . تحت المساف في الَذْبَحة2العضو نفسو كما يفصد العرؽ الذي

 ما مثال القانون المراعى باعتبار قوة العضو؟3و: سؤال

 :  مف ثبلثة طرؽ4االنتفاع بالنظر في ىذا القانوف يحصؿ: الجواب

 أـ ال؟ فإف األعضاء الرئيسة ال يخاطر عمييا باستعماؿ األدوية 6 رئيس ومبدئي لغيره5 مراعاة ىؿ العضوأحدىا

 مف الدماغ والكبد لـ نستفرغ ما نحتاج إليو منيما 8 عف ذلؾ وليذا إذا احتجنا إلى استفراغ األدوية7القوية مندوحة

ذا ضمدنا 11 وكذلؾ أيضًا ال نزدىما10/ دفعة واحدة، 9منيما في  الكبد بضماد محمؿ لـ نخمو 12/ تبريدًا شديدًا وا 

، وأولى األعضاء بيذه 16 الستحفاظ قوتيا، وكذلؾ فيما يسقى ألجميا15/ قابضو 14 طيبة الرائحة13مف أدوية

 .المراعاة القمب، ثـ الدماغ، ثـ الكبد

                                                           
 .و د/55بداية -  1
 . الشعب التي جػ: العرؽ الذي-  2
 . ناقصة أ، ب، د: و-  3
 . فيحصؿ جػ: يحصؿ-  4
 .عضو ب: العضو-  5
 .إلى غيره ب: لغيره-  6
ما وجدنا ممدوحة جػ، وما وجدنا مندوحة ب: مندوحة-  7  . وا 
 . ناقصة أ، ب، د: األدوية-  8
 . زائدة جػ، د: في-  9

 . و جػ/40بداية -  10
 . نبردىا جػ: نزدىما-  11
 .ظ د/55بداية -  12
 . دوائية أ: أدوية-  13
 .الريح ب: الرائحة-  14
 .و أ/48بداية -  15
 .ناقصة ب، د: ألجميا-  16
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ف لـ يكف رئيسًا مثؿ المعدة والِرئة1 مراعاةوالثاني  ولذلؾ ال نسقي 2 فعؿ العضو العاـ النفع لسائر األعضاء وا 

ف كاف محتاجًا إليو، وال نسيمو بدواء يقع فيو سقمونيا أو 3صاحب المعدة  الضعيفة في الحمى ماء شديد البرد وا 

 .4ُشْبُرـ

 العصبية نتوقى فييا استعماؿ األدوية 7 فإف األعضاء الذكية الحس6 العضو5 مراعاة ذكاء حسالثالثوالطريؽ 

 .  الكيفية والمؤذية كاليتوعات ونحوىا9/ والرديئة 8المداعة

 13، والتي ليا كيفية مخالفة12 المبردات بالقوة، والمحمبلت11 استعماليا ثبلثة أصناؼ10واألدوية التي نتحافى في

 .كالزنجار واسفيداج الرصاص ونحوىما

  االستفراغ والمداواة؟15/كم ىي القوانين الجامعة التي ىي األغراض المقصودة مراعاتيا عند :  سؤال14/

 المزاج الحادث والرابع قوة المريض، والثالث سبب المرض، والثاني نوع المرض، األول عشرة 16فيي: الجواب

 السنة، 1 الفصؿ مف فصوؿوالثامن العادة، والسابع السف، والسادس المزاج الطبيعي، والخامس 18/، 17العرضي

 . حاؿ اليواء الحاضروالعاشر البمد، 2 /والتاسع

                                                           
 . المراعاة جػ: مراعاة-  1
 .والمري ب: والِرئة-  2
 . ناقصة جػ: والِرئة ولذلؾ ال نسقي صاحب المعدة-  3
 . وشبـر جػ، أو شيـر ب، د: أو ُشْبُرـ-  4
 . كأحسف جػ: ذكاء حس-  5
 . األعضاء جػ: العضو-  6
 . ناقصة جػ: الحس-  7
 . الرداعة جػ: المداعة-  8
 .و د/56بداية -  9

 .ناقصة أ، جػ، د: في-  10
 .األصناؼ ب: أصناؼ-  11
 . ناقصة جػ: التي نتحافى استعماليا ثبلثة أصناؼ المبردات بالقوة والمحمبلت-  12
 .الكيفيات المخالفة ب: كيفية مخالفة-  13
 .و ب/25بداية -  14
 .ظ أ/48بداية -  15
 . زائدة جػ، ب: فيي-  16
 . ناقصة جػ: العرضي-  17
 . ظ جػ/40بداية -  18
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 كم ىي أجناس األدوية؟: سؤال

 أقساـ؛ فأما أف يفعؿ في البدف وىذا ىو 5 ثبلثة4 كؿ ما يرد عمى البدف ال يخمو مف أحد3أربعة وذلؾ أف: الجواب

 ويفعؿ فيو معًا وىو الغذاء 6الدواء، وأما أف ينفعؿ عف البدف ويزيد فيو وىو الغذاء وأما أف ينفعؿ عف البدف

 :  منيا وىو الذي يفعؿ في البدف أعني الدواء وأجناسو أربعةاألول، وغرضنا مف ىذه األقساـ الثبلثة 7الدوائي

 . 10 السـ المطمؽ9/ فقط مف غير أف ينفعؿ عنو وىو 8أحدىا الذي يفعؿ في البدف

 والثالث.  فيفعؿ في البدف فعبًل يفسده بو وىو الدواء القتاؿ12 الذي ينفعؿ عف البدف أواًل ثـ يعود وىووالثاني 11/

ف 13الذي ينفعؿ عف البدف  ويفعؿ فيو مف غير أف يفسده وىذا قسماف فإف ىو لـ يتشبو بو فيو الدواء المطمؽ، وا 

 .ىو تشبو بو فيو الغذاء الدوائي وىذا ىو الجنس الرابع

 كم ىي القوانين التي يتوصل بيا إلى استخراج أمزجة األدوية؟:  سؤال14/

 .إف الوقوؼ عمى قوى األدوية يحصؿ بأحد طريقيف أحدىما طريؽ التجربة واآلخر طريؽ القياس: الجواب

 3 فإذا أريد امتحاف قوة الدواء بطريقة التجربة فينبغي أف يراعى شرائط ثمانية2 منيما أوثؽ وأصح1/وطريؽ التجربة 

 أف يجرب عمى عمٍة بسيطة غير والثانية.  مف كؿ كيفية مكتسبة عرضية4/ أف يكوف الدواء خاليًا أحدىا 3ثمانية

 .مركبة
                                                                                                                                                                                     

 . ناقصة أ، ب، د: فصوؿ-  1
 .ظ د/56بداية -  2
 . ناقصة جػ: أف-  3
 .ناقصة د: أحد-  4
 . الثبلث جػ: ثبلثة-  5
 . يعود ىو فيفعؿ في البدف جػ: ويزيد فيو وىو الغذاء وأما أف ينفعؿ عف البدف-  6
 . مف غير أف يفسده وىو الدواء القتاؿ جػ: معًا وىو الغذاء الدوائي-  7
 . ناقصة جػ: أعني الدواء وأجناسو أربعة أحدىا الذي يفعؿ في البدف-  8
 .و د/57بداية -  9

 . ناقصة جػ: المطمؽ-  10
 .و أ/49بداية -  11
 .ناقصة د: وىو-  12
 .ناقصة أ: أواًل ثـ يعود وىو فيفعؿ في البدف فعبًل يفسده بو وىو الدواء القتاؿ والثالث الذي ينفعؿ عف البدف-  13
 . و جػ/41بداية -  14
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 مراعاة والخامسة.  أف يستعمؿ مف الدواء ما يساوي قوة العمةوالرابعة.  متضادة6 عمى عمؿ5 أف يجربوالثالثة

 ثانيًا فإنما 10 بالذات والذي يفعمو9 أواًل ىو8 فيو فعؿ الدواء وأثره فإف الفعؿ الذي يظير عنو7/الزماف الذي يظير 

 أف يكوف والسابعة.  عمى األكثر12 أف يراعى استمرار فعمو عمى الدواـ أو11 /والسادسة. ىو بطريؽ العرض

 أف والثامنة. 15 جاز أف يتخمؼ14 فإف جرب عمى بدف غير اإلنساف13/تجربة الدواء عمى بدف اإلنساف خاصة 

ينظر عند التجربة ىؿ ما يفعمو بكيفيتو أو بجوىره فيحصؿ مف ىذا فرؽ بيف الغذاء والدواء وذلؾ أف الغذاء يزيد 

 . كيفياتو17 ال يزيد في جوىره بؿ يغير شيء مف16في جوىر البدف وينميو والدواء

  يتوصل إلى استخراج قوى األدوية بطريق القياس؟18وكيف: سؤال

 أحدىاالمفردة بطريؽ القياس خمسة  22/ 21 األدوية20 يتوصؿ بيا إلى الوقوؼ عمى قوى19الطريؽ التي: الجواب

 مف والرابع.  الطعـو1/ مف والثالث.  مف سرعة جموده وبطئووالثاني. مف سرعة استحالة الدواء إلى النار وعسرىا

 .2 مف األلوافوالخامس. مف الروائح

                                                                                                                                                                                     
 .ظ د/57بداية -  1
 . ومنيا نوع واضح جػ: منيما أوثؽ وأصح-  2
 . كابتة: وردت في أ-  3
 .ظ ب/25بداية -  4
 .يجرى د: أف يجرب-  5
 . العمؿ جػ: عمؿ-  6
 .ظ أ/49بداية -  7
 . ناقصة أ: عنو-  8
 . ناقصة أ: ىو-  9

 . يفعؿ جػ: يفعمو-  10
 .و د/58بداية -  11
 .و ب، د: أو-  12
 . ظ جػ/41بداية -  13
 . ناقصة أ: خاصة فإف جرب عمى بدف غير اإلنساف-  14
 . يخالؼ جػ: يتخمؼ-  15
 . الدواء وال يزيد الغذاء والدواء وذلؾ أف الغذاء جػ: والدواء-  16
 .ناقصة ب: شيء مف-  17
 . ناقصة جػ: سؤاؿ وكيؼ -  18
 .ناقصة د: التي-  19
 .ناقصة د: قوى-  20
 .أدوية د: األدوية-  21
 .ظ د/58بداية -  22
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  استحالتو إلى النار وعسرىا؟4 عمى قوة الدواء من سرعة3وكيف يتوقف: سؤال

 

أنو متى كاف الدواء سيؿ االستحالة إلى النار فيو حار بالقياس إلى بدف اإلنساف بشرط أف يكوف لطيؼ : الجواب

 وتخمخميما 7/فيقاؿ أف كؿ دوائيف متساوييف في تكاثفيما .  الدؽ والسحؽ سيبلً 6 جدًا وينافيو5الجوىر ليس يتخمخؿ

 . أسخنيما9 فأسرعيما اشتعااًل فيو8/

  سرعة جموده وبطئو؟10وكيف تعرف قوة الدواء من: سؤال

 . مزاجاً 13 كؿ دوائيف متساوييف القواـ فأسرعيما جمودًا ىو أبردىما12مثؿ أف يكوف:  الجواب11/

  قوة الدواء من الطعوم؟14وكيف يوقف عمى: سؤال

 تحت ىذه الطعـو الثمانية وىي المرارة والحرافة 15إف األجساـ التي ليا طعـو مذاقة فإف طعوميا داخمو: الجواب

 والحبلوة والدسومة وذلؾ أف كؿ جسـ يذاؽ فبل يخمو مف أف يكوف 17 والقبض16/والمموحة والعفوصة والحموضة 

 . معتدالً 1حارًا وباردًا أو

                                                                                                                                                                                     
 .و أ/50بداية -  1
 . الفقرة ناقصة في جػ: مف األلواف......... الجواب الطريؽ إلى -  2
 . يوقؼ جػ: يتوقؼ-  3
 . ناقصة جػ: سرعة-  4
 . بالتخمخؿ جػ، بالمتخمخؿ ب، د: يتخمخؿ-  5
 . أو يأتي فيو جػ، ويتأتى فيو ب، د: وينافيو-  6
 .و د/59بداية -  7
 .و ب/26بداية -  8
 . ىو جػ، ب: فيو-  9

  .الذي جػ: قوة الدواء مف-  10
 . و جػ/42بداية -  11
 . ناقصة جػ: يكوف-  12
 . أبردىا أ، د: أبردىما-  13
 . ناقصة جػ: عمى-  14
 . إذا دخمت جػ: داخمة-  15
 .ظ أ/50بداية -  16
 . والقبوضة أ: والقبض-  17
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ًِ فإذا تركب ذلؾ كاف الحار الكثيؼ 4 ال يخمو جوىره مف أف يكوف كثيفًا أو3 وكذلؾ أيضاً 2/  لطيفًا أو معتداَل

 . المر والحار المطيؼ الحريؼ5و

المعتدؿ 8 المطيؼ الحامض والبارد و7 والبارد الكثيؼ العفص والبارد6والحار المعتدؿ بيف الكثافة والمطؼ المالح

ذا 10 القابض وأما9بيف الكثافة والمطؼ  المعتدؿ بيف الحار والبارد فالكثيؼ منو ىو الحمو والمطيؼ ىو الدسـ وا 

 ال 12/ تولد منيما تاسع وىو التفو الذي 11اجتمع االعتداؿ بيف الحرارة والبرودة مع االعتداؿ بيف الكثافة والمطافة

 . لو13طعـ

  الدواء؟16 الوقوف عمى مزاج15 إلى14وكيف يتوصل بالروائح: سؤال

 رائحة طيبة مع تسكيف الروح النفساني 19/ رائحة طيبة يشوبيا حدة فيو حار وكؿ ذي 18إف كؿ ذي:  الجواب17/

فيو بارد وما ال رائحة لو فيحكـ عميو مف طعمو غير أف الحكـ مف الرائحة ضعيؼ دوف الطعـ ولذلؾ صار ال 

 .يوثؽ بو

 وكيف يستدل من األلوان عمى قوة الدواء؟: سؤال

                                                                                                                                                                                     
 . و جػ: أو-  1
 .ظ د/59بداية -  2
 .زائدة ب، د: أيضاً -  3
 . و جػ: أو-  4
 . أناقصة ب، جػ، د: و-  5
 . المطافة والكثافة والمالح جػ: الكثافة والمطؼ المالح-  6
 . ناقصة جػ: البارد-  7
 . زائدة أ: و-  8
 . والكثيؼ جػ، والمطيؼ ب، د: والمطؼ-  9

 . ناقصة أ: أما-  10
 . والمطؼ أ، والمطيؼ د: والمطافة-  11
 . ظ جػ/42بداية -  12
 . بطعـ جػ: طعـ-  13
 . الروائح جػ: بالروائح-  14
 . عمى جػ: إلى-  15
 . المزاج جػ: مزاج-  16
 .و د/60بداية -  17
 .ناقصة أ، جػ: ذي-  18
 .و أ/51بداية -  19
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 4 يؤخذ منو داللة ما وليس ىذا بمطردةٍ 3 يوثؽ بو البتة غير أنو قد2 يكاد1/إف ىذا الدليؿ ىو أضعفيا وال : الجواب

 .  مثؿ أف النوع الواحد إذا كاف لو أصناؼ مختمفة فأبيضيا أبردىا4بمطردةٍ 

 . ذلؾ7 ىذا أيضًا ليس بمستمر في كؿ األنواع فاعمـ6 /5والذي ىو منيا أحمر وأسود فيو أحرىا مثؿ أف

  األدوية المفردة؟8كم ىي األشياء التي اضطرت األطباء إلى تركيبيا من: سؤال

 9/ تطييب والثالث.  اختبلؼ جيات استعماؿ األدويةوالثاني.  اختبلؼ مقادير األمراضأحدىاستة : الجواب

 اختبلؼ والخامس.  موجودة فيو14 قوة ضارة تكوف13 /12 كسر عاديتو مفوالرابع. 11 الدواء ليسيؿ شربو10طعـ

 أف يكوف عند الطبيب دواء والسادس. حاؿ المريض بأف يجتمع فيو أعراض مختمفة تحتاج إلى أدوية متضادة

 يتأىب ليا 16 وتيجـ بغتة وال15مركب معو مييأ صالح ألف يستعمؿ في أمراض كثيرة ويقاـو بو سمـو كثيرة

 . وما أشبيو17/كالترياؽ 

 بعضيا صار يمقى منو 18كم ىي القوانين التي تراعى عند تركيب األدوية بسبب أوزان بسائطيا وكون: سؤال

 مقدار قميل وبعضيا مقدار كثير؟

                                                           
 .ظ ب/26بداية -  1
 .زائدة ب، د: يكاد-  2
 .زائدة ب، د: قد-  3
 . ليست مع ىذا يطره جػ، وليست مع ىذا بمطردة ب، د: وليس ىذا بمطردة-  4
 . ناقصة أ: أف-  5
 .ظ د/60بداية -  6
 . واعمـ جػ: فاعمـ-  7
 . تركيب جػ، ب: تركيبيا مف -  8
 . و جػ/43بداية -  9

 . ناقصة أ: طعـ-  10
 . يسيؿ مشربو جػ، ليسيؿ مشربو ب: ليسيؿ شربو-  11
 . ناقصة ب، جػ، د: مف-  12
 .ظ أ/51بداية -  13
 . ناقصة جػ: تكوف-  14
 .ناقصة د: ويقاـو بو سمـو كثيرة-  15
 .ولـ ب: وال-  16
 .و د/61بداية -  17
 . ويكوف جػ: وكوف-  18
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 فإف كاف 1 أف يكوف الدواء شديد القوة أو ضعيؼ القوة أو كثير المنافع أو قميمياأحدىاىذه القوانيف أربعة : الجواب

ف كاف كثير 4 القيء منو مقدارًا يسيراً 3 شديد القوة2كاف الدواء ف كاف ضعيؼ القوة القيء منو مقدارًا كثيرًا وا   وا 

ف كاف قميؿ المنفعة 5المنافع فيؤخذ منو  فإف تركبت ىذه األحواؿ مثؿ أف يكوف 7 فيقمؿ مف مقداره6/ مقدار كثير وا 

ف كاف شديد القوة قميؿ المنافع فيمقى منو مقدار يسير 8/يكوف   شديد القوة كثير المنافع فيمقى منو مقدار متوسط وا 

ف كاف ضعيؼ القوة كثير ف كاف ضعيؼ القوة10/ المنافع القيء منو مقدار 9جدًا وا   قميؿ المنافع 11 كثير جدًا وا 

 القيء منو مقدار وسط وينبغي أف تعمـ أف الدواء المركب مف بسائط قميمة خير مف كثيرىا والمجرب خير مف 12/

 .غير المجرب

 ؟14 المراعاة عند إلقاء األدوية البسيطة في الدواء المركب13كم ىي القوانين واألغراض: سؤال

 15/ أف يقصد أحدىما: إف األدوية البسيطة التي يؤلؼ منيا الدواء المركب ال يخمو أمرىا مف أحد أمريف: الجواب

 أف يقصد بو مقاومة حاؿ واآلخر.  مقاومة حاؿ مف أحواؿ البدف كما يجعؿ لحـو األفاعي في الترياؽ16بيا

 20/ إما أف 19الذي يقاـو بو تمؾ الحاؿ وىذا القسـ الثاني داخؿ تحت مقاصد وذلؾ أنو18 و17موجودة في الدواء

                                                           
 .قميؿ المنافع ب، د: قميميا-  1
 .زائدة ب، د: الدواء-  2
 . ناقصة جػ: أو ضعيؼ القوة أو مثير المنافع أو قميميا فإف كاف شديد القوة-  3
 .يسير ب: كثيراً -  4
 . ناقصة أ: منو-  5
 .و أ/52بداية -  6
 . مقدار جػ، مقداره ب، د: مف مقداره-  7
 .ظ د/61بداية -  8
 .قميؿ د: كثير-  9

 .و ب/27بداية -  10
ف كاف ضعيؼ القوة-  11  .ناقصة أ، جػ: كثير المنافع القيء منو مقدار كثير جدًا وا 
 . ظ جػ/43بداية -  12
 . و األعراض جػ، ب: واألغراض-  13
 .تركيب األدوية البسيطة أ: إلقاء األدوية البسيطة في الدواء المركب-  14
 .و د/62بداية -  15
 . ناقصة أ: بيا-  16
 . البدف أ: الدواء-  17
 . ناقصة جػ، ب: و-  18
 .ناقصة ب: أنو-  19
 .ظ أ/52بداية -  20
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وأما أف يزيد في قوة .  فمفؿ وأنيسوف1يقصد بو تغير كيفية ضارة موجودة في األدوية كما يخمط مع السقمونيا

 مف قوة األدوية كما يجعؿ في ترياؽ 2 ، وأما أف ينقصَوجْ األدوية كما يجعؿ في ترياؽ اإِلْيرسا والغاريقوف واؿ

 األدوية كما يفعؿ مف ترؾ 5  أف يحفظ قوة4/ وأما 3الصمغ، وأما أف ينفذ األدوية ويبدرقيا كجعؿ الخمر في الترياؽ

 . الحارة6ترؾ األفيوف في المعجونات

  حسب مقدار الشربة منو؟9  المعمول عميو عند تركيب األدوية8ما القانون:  سؤال7/

إذا أريد تركيب دواء مسيؿ فينبغي أف يؤخذ مف كؿ واحد مف األدوية التي يراد شربيا مقدار شربة تامة : الجواب

 األدوية مثؿ إف كاف الدواء مركبًا مف دوائيف 11 الواحدة مف الجممة مناسبة لعدد10ويجمع الكؿ ثـ يجعؿ الشربة

ف  ف كاف مف أربعة 16 أخذ مف الجممة الثمث15/ ثبلثة أدوية 14 مف13 كاف مركباً 12/أخذ النصؼ مف الجممة وا   وا 

 .20 ذكر جمؿ مف األدوية19 في الوزف18/ الربع وال تعد األدوية المصمحة 17أخذ مف الجممة

 ما مثال األدوية المسيمة لمصفراء؟: سؤال

                                                           
 . سقمونيا جػ: السقمونيا-  1
 .يقصد أ: ينقص-  2
 . الترياؽ في الخمر جػ: الخمر في الترياؽ-  3
 .ظ د/62بداية -  4
 .مف قوة ب: قوة-  5
 .معجونات ب: المعجونات-  6
 . و جػ/44بداية -  7
 . قانوف أ: القانوف- 8
 . دواء مسيؿ األدوية جػ: األدوية-  9

 . ناقصة جػ: الشربة-  10
 . العدد مف أ: لعدد-  11
 .و أ/53بداية -  12
 .ناقصة ب: مركباً -  13
ف كاف مركبًا مف-  14  . ناقصة جػ: دوائيف أخذ النصؼ مف الجممة وا 
 .ظ ب/27بداية -  15
 .الثمث مف الجممة ب: مف الجممة الثمث-  16
 . ناقصة ب، جػ، د: مف الجممة-  17
 .و د/63بداية -  18
 . بالوزف جػ، مف الوزف: في الوزف-  19
 . ناقصة جػ، جمؿ مف ذكر األدوية ب: ذكر جمؿ مف األدوية-  20
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ِبراالىميمج األصفر، واؿ: مف مشاىيرىا: الجواب  والبنفسج وماء الرماف 2َلْببلب اؿ1 وىو أقواىا مفَسَقُمونيا، واؿصَّي

اص ولعاب بزر قطونا ومف مميناتيا أيضاً 3بشحمو  6 والَترْنَجِبيف5ِخياْرَشْنَبر ولب اؿشيرُخشؾ اؿ4 ومف مزلقاتيا اإِلجَّي

 .8 التمرىندي ومياه الفواكو المرة7 ومف مسيبلتيا مع قمع6والَترْنَجِبيف

 ؟10 مثال مسيل السوداء9ما: سؤال

 البلَزَوْرد، والغاريقوف، 12مف المشاىير في إسياليا الخربؽ األسود، والَحَجر األْرَمني، والَحَجر:  الجواب11/

 .َبْسَفايجواالفتيموف، واالىميمج األسود واؿ

  مثال مسيالت البمغم؟14ما:  سؤال13/

 والتربد 18 الدقيؽ17َقْنَطِرُيوفالحمار، واؿ ِقثَّياء وىو أقواىا، و16 /َحْنَظؿ مسيبلتو شحـ اؿ15مف مشاىير: الجواب

 . 20 ولب القرطـ والغاريقوف أيضاً ْنُجَره األَ 19وبزر

 

                                                           
 . ناقصة ب، جػ، د: مف-  1
 .والمببلب ب، د: المببلب- 2
 . وأما الرماف شحمو جػ: وماء الرماف بشحمو-  3
 . زائدة جػ: أيضا-  4
 .الخياشنبر ب: الخيارشنبر-  5
 . والترنجبيؿ جػ: والَترْنَجِبيف-  6
 . قمعيا أ: قمع-  7
 .المزة ب: المرة-  8
 . وما جػ: ما-  9

 . مسيبلت السودة جػ، ب: مسيؿ السوداء-  10
 . ظ جػ/44بداية -  11
 .وَحَجر ب: والَحَجر-  12
 .ظ د/63بداية -  13
 .وما جػ: ما-  14
 . المشاىير جػ: مشاىير-  15
 .ظ أ/53بداية -  16
 .. والقنطوريوف جػ، والقنطاريوف ب: والقنطريوف-  17
 . دقيؽ جػ: والدقيؽ-  18
 . ناقصة أ: بزر-  19
 . ناقصة أ: أيضاً -  20
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 .2ُبوِزيداف واؿ1ُسوَرْنجاف والجاوشير واؿَسْكِبيَنج والَمْقؿ واؿشَّيؽواألُ 

 ؟3ما مثال مسيالت الماء األصفر: سؤال

 .6 والروَسْخَتج واإِلْيرسا والباقمى 5 الماَزْرُيوف وىو أقواىا والغربيوف والُشْبُرـ4مف ذلؾ: الجواب

 ما مثال األدوية المقيئة؟: سؤال

 وحب الماَزْرُيوف وىذه في استعماليا خطر 8 وحب الُشْبُرـُكْنُدس واؿ7َجْبَمينؾأقواىا الخربؽ األبيض واؿ: الجواب

 . والفجؿِجْرجير واؿ11 /َسْرَمؽ الَحْرَشؼ ويسمى تراب القيء وبزر اؿ10/ وىو صمغ 9والكنكرزد

  بمين؟12ما مثال األدوية المقيئة: سؤال

 13/ في عالَعَسؿ وماء الشبث والممح اليندي والُبوِرؽ وطبيخ الحنطة وبصؿ النرجس والفجؿ المنقو: الجواب

 .14بالخؿ

  مثال األدوية المدرة لمعرق؟16ما: سؤال 15/

 

                                                           
 . والسولنجاف جػ: والسورنجاف-  1
 . وأبوزيداف جػ: والبوزيداف-  2
 . وما مسيبلت ماء األصفر جػ: ما مثاؿ مسيبلت الماء األصفر-  3
 . المشاىير جػ، ناقصة ب: ذلؾ-  4
 . والشيبـر جػ: والشيـر-  5
 . وحب الماذريوف والقافمة والبربسا والروسختنج جػ، والروَسْخَتج وانبرسا والقافمة ب، د: والروَسْخَتج وااليرسا والباقمى-  6
 .والجبمنؾ ب: والجبمينؾ-  7
 . الشبـر جػ: الشيـر-  8
 .والكركنزد ب: والكنكرزد-  9

 .و د/64بداية -  10
 . و جػ/45بداية -  11
 . ومف المقيئات جػ، ب: ما مثاؿ األدوية المقيئة-  12
 .و أ/54بداية -  13
 . في الخؿ أ: بالخؿ-  14
 .و ب/28بداية -  15
 . وما جػ: ما-  16
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 . والفمفؿِحْمِتيت كاؿ3 مع لطؼ2 واألدوية القوية الحر1الحماـ والرياضة والخؿ الثقيؼ ربما أدر: الجواب

 ؟4بماذا يستنزل الفضل من الدماغ: سؤال[

 واإلكثار مف 6 وشـ األشياء الحريفة5يستنزؿ مف الدماغ بالعطاس واالنكباب عمى طبيخ البابونج والفوتنج: الجواب

 8.] الحنؾ بالغرغرة ومضغ الكندر ونحوه7مف االستنشاؽ ويستنزؿ مف ثقب

 بماذا ينقى فضول األذن؟: سؤال

طبيخ البابونج بخؿ وذلؾ يحؿ عنيا 12 يستقبؿ ثقبتيا في مستدؽ قمع و11 أواًل ما قرب منيا و10ينقى: 9الجواب

 15 بتنقية الدماغ ويستخرج وسخ األذف بمر14/ وخصوصًا 13/الرياح ويمنع انصباب المواد إلى األذف بعد التنقيو 

 لوز 19/ ويقتؿ الدود فييا الُبوِرؽ مع دىف 18 بَعَسؿ التيف أعني شيرجو17 بعسؿ النحؿ أو16وُبوِرؽ في فتيمة ممتوتة

 .مر يوضع فييا

 بماذا يستفرغ فضول الدماغ؟ وبماذا يبدل مزاجو؟: سؤال

                                                           
 . أدره جػ، د: أدر-  1
 . الحرة أ: القوية الحر-  2
 . المطؼ جػ: لطؼ-  3
 . بماذا يستفرغ فضوؿ الدماغ وبماذا يبدؿ مزاجو جػ: بماذا يستنزؿ الفضؿ مف الدماغ-  4
 . الفودنج جػ: الفوتنج-  5
 . أشياء حريفة جػ: األشياء الحريفة-  6
 . نفث جػ: ثقب-  7
 .ىذا السؤاؿ كامبًل ما بيف القوسيف ورد مكرر في أ، جػ فيما بعد لذا اقترح حذفو مف النص-  8
 .ناقصة جػ: الجوابسؤاؿ بماذا ينقى فضوؿ األذف -  9

 . ينبغي جػ: ينقى-  10
 . بأف أ: و-  11
 . ناقصة ب، جػ، د: و-  12
 . ظ جػ/45بداية -  13
 .ظ د/64بداية -  14
 . بدىف الموز المر جػ: بمر-  15
 .مموتة د: ممتوتة-  16
 . ناقصة أ: بَعَسؿ النحؿ أو-  17
 . شيرخشت جػ، سيرجو ب، د: شيرجو-  18
 .ظ أ/54بداية -  19
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 3 وشـ أشياء حريفة2ُفودْنج فضوؿ الدماغ بالعطاس واالنكباب عمى طبيخ الرياحيف كالبابونج واؿ1تستنزؿ: الجواب

 والدلؾ بالخرؽ الخشنة ويستنزؿ مف ثقب الحنؾ 5االستكثار مف النشوقات ويحمؽ الشعر والتمشيط4 و3حريفة

 وشحـ 6/بالغرغرة ومضغ الكندر ونحوه ويستفرغ فضولو أيضًا بالمسيبلت مف األدوية التي ليا صعود كالصبر 

 8 وأما تبديؿ مزاجو فيكوف بالمشمومات والعطوسات والقطورات في األذف والموضوعات7الحنظؿ وااُلْسُطوُخوُدس

 . ذلؾ بحسب الغرض في تبديؿ المزاج10 كؿ9عمى الجبيو واليأفوخ

 بماذا يستفرغ القمب؟ وبماذا يبدل مزاجو؟: سؤال

 مف 14/ بالفصد أحيانًا 13 إال إف كاف مف الدـ12/ 11أما القمب ففي النادر أف يحتاج إلى استفراغ مف خمط: الجواب

الباسميؽ وأما تبديؿ مزاجو فيكوف بما يتناوؿ وأعجؿ منو بالضمادات التي توضع عمى الَصْدر مما يوافؽ الغرض 

 .17األدوية القمبية 16 أدوية خاصة في نفسو تسمى15ولو مع ذلؾ

 ؟20 مثال األدوية القمبية19ما:  سؤال18/

                                                           
 . تستفرغ أ: تستنزؿ-  1
 . والفوتنج أ: والفودنج-  2
 . الحريؼ أ: أشياء حريفة-  3
 . ناقصة جػ: و-  4
 . ويمشط جػ، والمشط ب، المشط د: والتمشيط-  5
 .و د /65بداية -  6
 . واالسطاخودس جػ: وااُلْسُطوُخوُدس-  7
 . وموضوعات أ: والموضوعات-  8
 .43 صػ 1 جزء المعجم الوسيطمجموعة مف المؤلفيف، .تعني بالمغة العربية الرأس: اليأفوخ-  9

 . وكؿ جػ: كؿ-  10
 . الخمط أ: خمط-  11
 . و جػ/46بداية -  12
 . دـ جػ: الدـ-  13
 .و أ/55بداية -  14
 .ىذا د: ذلؾ-  15
 . ناقصة جػ: مما يوافؽ الغرض ولو مع ذلؾ أدوية خاصة في نفسو تسمى-  16
 .مف األدوية القمبية جػ، القمبيات ب، القمبية د: األدوية القمبية-  17
 .ظ ب/28بداية -  18
 . فما جػ:  ما 19
 .أدوية القمب خاصًة أ: األدوية القمبية-  20
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 ِطيف تُّفاح 4 ورد َطَباِشير كسفره يابسة ورطبةَصْندؿ كافور 3 ُكْيُربا بسد2أما الباردة فيي ىذه ُلؤُلؤ:  الجواب1/

 .مختـو

قاُقمة  وبزر باَذْرُنجويو عود خاـ َقَرْنُفؿ ُزُرْنباد 7 اْبِريِسـَعْنَبر مسؾ َدُروَنج َجْدوار 6َبْيَمف 5َزْعَفرافوأما الحارة فيي اؿ

 .ىنديَسادج بزره 11 و10َفَمْنَجُمْشؾ ورؽ ااُلْتُرج 9بزره راسف8 وَكباَبة شاِىْسَفَرـ وبزر قاُقمة باَذُروج

ة لساف الثور13 مف االعتداؿ فيي َياُقوت12وأما األدوية القريبة  . َفيُروَزج ذىب ِفضَّي

 بماذا تنقي الِرئة؟ وبماذا يبدل مزاجيا؟: سؤال

 قميبًل 17 ويسقيو16/ ويستمقي المريض 15 وتبديؿ مزاجيا بما يؤخذ في الفـ14/استفراغ الِرئة يكوف بالنفث : الجواب

 . وبما يطمى عمى الَصْدر18قميبًل 

 ؟21 تستفرغ فضول المعدة؟ وبماذا يبدل مزاج صاحبيا20بماذا:  سؤال19/

                                                           
 .ظ د/65بداية -  1
 . لؤلؤ جػ: ُلؤُلؤ-  2
 .يسد أ: بسد-  3
 . ناقصة أ: ورطبة-  4
 . زعفراف جػ، كالزعفراف ب، د: الزعفراف-  5
 . وبيمرة أحمر وأبيض جػ: وبيمف-  6
 .اترشيـ ب: اْبِريِسـ-  7
 . ناقصة جػ: و-  8
 . ناقصة أ: راسف-  9

 . فرلنجشمؾ أ: فمنجمشؾ-  10
 . ناقصة جػ: و-  11
 . القوية جػ: القريبة-  12
 . برنجاسؼ جػ، بنجادؽ ب: ياقوت-  13
 .ظ أ/55بداية -  14
 . يوجد بالفـ جػ: يؤخذ في الفـ-  15
 .و د/66بداية -  16
 . ويبدرتو أ: ويسقيو-  17
 .ناقصة ب: قميبلً -  18
 . ظ جػ/46بداية -  19
 . وبماذا جػ: بماذا-  20
 . مزاجيا جػ، ب: مزاج صاحبيا-  21
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يضمد بو وليا أيضًا أدوية أخر نافعة ليا 1تستفرغ فضوليا بالقيء واإلسياؿ ويبدؿ مزاجيا بما يؤكؿ و: الجواب

 . المقوية3 لمغثياف واألدوية2كالمصطكى

 ما مثال األدوية المقوية لممعدة والمسكنة لمغثيان؟: سؤال

 َطَباِشير 5، َحَجر الَيِشبُكْنُدر، ُزُرْنباد، َأْممج، 4، قشر ُاْتُرجأْشَنة، إْذِخر، َجْوُزُبوا، َبميمج، َداْرِصيني، َوْرد: الجواب

ِبر 8 /7 سؾُسمَّياؽ َسَفْرَجؿ ساذج َسِميَخة سعد 6َنْعَنعْ  َمْصِطَكى َكراِويا  .ُسْنبؿ الَطّيب 9 قرفةَقَرْنُفؿ صَّي

 بماذا يستفرغ فضول الكبد؟ وبماذا يبدل مزاجيا؟: سؤال

 فيكوف مف جيتيف إما مف مقعرىا 10/أما تبديؿ مزاجيا فيكوف بما يؤكؿ وبما يضمد بو وأما استفراغيا : الجواب

 . بإدرار البوؿ وسنذكر جمبًل مف منقيات حدبتيا خاصة11/ويكوف باألدوية المينة اإلسياؿ وأما مف حدبتيا ويكوف 

 ما مثال األدوية لحدبة الكبد؟: سؤال

بزر  انيسوف ُفْسُتؽ أْفَسْنتيف صيني رب السوس لوز مر راَوْند 12/ غاريقوف َوجْ  أصؿ اؿْذِخرطبيخ اإل: الجواب

 . َقْنَطِرُيوف15 /14َكَرْفس بزر اؿ13الراَزياَنج

                                                           
 . أو جػ، د: و-  1
 . كالمسكف جػ: كالمصطكى-  2
 . ناقصة جػ، ب: األدوية-  3
 .ااُلْتُرج ب، د: ُاْتُرج-  4
 . البشيـ جػ، ب، د: الَيِشب-  5
 . فودنج جػ: نعنع-  6
 . ناقصة جػ، مسؾ د: سؾ-  7
 .ظ د/66بداية -  8
 .قرفة قرنفؿ ب، د: قرنفؿ قرفة-  9

 .و أ/56بداية -  10
 . و جػ/47بداية -  11
 .و ب/29بداية -  12
 .بزر النارنج جػ، رازيانج أ: بزر الرازيانج-  13
 . كرفس جػ، د: الكرفس-  14
 .و د/67بداية -  15
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 في حدبة الكبد وتفتح السدد 4ىذه تنفع الذات القديمة3 قالوا وَلؾّ  اَساُروف غافت ُفوَّيه واؿ2َصْعَتر ماء اؿ1ُفوتَْنجطبيخ اؿ

 .السدد وتصمح فساد المزاج وتذىب األوجاع ىناؾ إذا كانت مف رياح غميظة ونحوىا

 بماذا يبدل مزاج الطحال؟ وبماذا تستفرغ فضولو؟: سؤال

 واألدوية 6 يضمد بو وأما فضولو فتستفرغ بفصد الباسميؽ الشماؿ5أما تبديؿ مزاجو يكوف بما يتناوؿ أو: الجواب

 . وسنذكر جمبًل مف األدوية المنقية لو8 /7الجاذبة لمسوداء

 ؟9ما مثال األدوية المنقية لمطحال خاصة: سؤال

 ماء طبيخ َكمافيُطوس 14دقيؽ 13َقْنَطِرُيوف 12 /كَماَذْرُيوس طبيخ اؿ11 ماء10/َبْسَفايج َأْسُقولوَقْنِدرُيوف : الجواب

 غافت  َباُبوَنج17 بزر الفنجنكشت16 الجبمي والبستانيَكَرْفس بزر اؿَحْنَظؿ لحاء أصؿ الكبر شحـ اؿ15ُفوتَْنجاؿ

  .ُتْرمس اؿ18وعصارتو ماء نقيع

 

 

                                                           
 . الفودنج جػ، د: الفوتنج-  1
 . الزعتر جػ، د: الصعتر-  2
 . ناقصة جػ: و-  3
 . األدوية القديـ التي جػ، ب، د: الذات القديمة-  4
 . و جػ: أو-  5
 . ناقصة أ، ب، د: الشماؿ-  6
 . ناقصة جػ: واألدوية الجاذبة لمسوداء-  7
 .ظ أ/56بداية -  8
 . ناقصة جػ: خاصة-  9

 .ظ د/67بداية -  10
 . وماء جػ: ماء-  11
 . ظ جػ/47بداية -  12
 . وقنطريوف جػ: قنطريوف-  13
 . ودقيؽ جػ: دقيؽ-  14
 . فودنج جػ، الفودنج ب: الفوتنج-  15
 . جبمي وبستاني جػ: الجبمي والبستاني-  16
 . البنجنكشت أ: الفنجنكشت-  17
 . ونقيع جػ: ماء نقيع-  18
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 . مف اليرقاف واالْسِتْسقاء3 تنقي الكبد مع تنقيتيا لمطحاؿ وتفتح سددىا وتنفع2ىذه أيضاً 1قالوا و

  تستفرغ فضول األمعاء؟ وبما يبدل مزاجيا؟4بماذا: سؤال

أما تبديؿ مزاجيا فيكوف بما يؤخذ وبما يضمد بو موضع كؿ واحد منيا وما يحتقف بو وأما فضوليا : الجواب

 خردؿ ثـو َمْقمو بزيت 7 َمْيَعة شربًا عمؾ االْنَباط 6 األدوية النافعة لمزبؿ5/فتستفرغ باإلسياؿ فقط ومف جممة 

 .10 ولب القرطـ9 تيف مع ُبوِرؽ8وخبزي

 ؟13 العاقمة لمبطن والقاطعة لمدم12/ما مثال األدوية : سؤال 11/

ـُ اأَلَخَويفْ  15 ورد بزر الوردُجّمنارمصري َبَسد ِقْرطاس  َأْنبرَباريس َبّموط محرؽ اقاقيا 14آس قرف أيؿ: الجواب  ثمرة َد

 نَّيْبؽ َمْصِطَكى  ُكْنُدر19 كافور لساف الحمؿ بزرُكْزبرة 18 ُكْيُربا طراتيتُحُضض 17 ِطيف أْرَمنيُطَمؽ 16الطرفا

 3أرز  2/ 1ُغَبْيراء َجاَوْرش راوند شادنج ثمرة الغرب ُعمَّيْيؽ عفص َسْرو جوز َسَفْرَجؿ التيس نشا 20/عصارة لحية 

 . بزر ريحافَخْرنوب 4 سؾُسمَّياؽ َطَباِشير ُمْغَرة ِطيف مختـو ُحمَّياض بزر  ُزْعُرور بمح

                                                           
 . ناقصة جػ، ب: و-  1
 . ناقصة أ، د: أيضاً -  2
 . تنفع سددىا جػ، وتنفع وتفتح سددىا مف ب: وتفتح سددىا وتنفع-  3
 . بما جػ، ب: بماذا-  4
 .و د/68بداية -  5
 . لمظرب جػ: لمزبؿ-  6
 . معو جػ: ميعو-  7
 . ناقصة جػ، ومري ب، د: وخبزي-  8
 . بوؼ جػ: مع ُبوِرؽ-  9

 . قرطـ جػ: القرطـ-  10
 .ظ ب/29بداية -  11
 .و أ/57بداية -  12
 . لموـر جػ: لمدـ-  13
 . األيؿ أ: أيؿ-  14
 .وبزره ب: بزر الورد-  15
 .طرفا ب: الطرفا-  16
 .تراب أْرَمني ب: ِطيف أْرَمني-  17
 . سنبؿ الطيب جػ: طراتيت-  18
 . ناقصة أ، ب، د: بزر-  19
 . و جػ/48بداية -  20
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  ينقي فضوليا؟6 بماذا يبدل مزاج الكميتين؟ وبماذا5و: سؤال

 أو يطمى عميو 8 المبردات أو بما يضمد بو البطف7أما مزاجيا فيبدؿ بما يخمط بالمدرات مف المسخنات أو: الجواب

 . أيضًا ليا خاصية تنقييا9أو يحتقف بو وأما فضوليا فتستفرغ بالمدرات وبأدوية

  المنقية لمكميتين؟11/ مثال األدوية 10فما: سؤال

 لحاء إْذِخر طبيخ االَساُروف َوجْ  بزر كرفس انيسوف َبْرشاْوشاف مر 13 حمص أسود لوزِىْمَيوف 12فيو: الجواب

 . وىذه تبمغ أف تمنع مف تولد الحصاة14/ وصمغيا قالوا َكْرـشجرة اؿ

 ما مثال األدوية المدرة لمبول؟15و: سؤال

 

 

 االفاويو وخاصة البزوري فإنو يدر 5 نفسو وأكثر4 والبطيخ3 بزر بطيخ2ُدوُقوا انيسوف 1َكَرْفسبزر اؿ:  الجواب16/

 .يدر باعتداؿ

                                                                                                                                                                                     
 . جاورس جػ، ب، د: جاورش-  1
 .ظ د/68بداية -  2
 .ناقصة أ، جػ، ب: أرز-  3
 .مسؾ ب، د: سؾ-  4
 . زائدة جػ: و-  5
 . وبما جػ: وبماذا-  6
 .و ب: أو-  7
 . القطف أ: البطف-  8
 . وباألدوية أ: وبأدوية-  9

 . ما جػ، ب: فما-  10
 .ظ أ/57بداية -  11
 . ناقصة أ، ب، د: فيو-  12
 .أرز ب، د: لوز-  13
 .و د/69بداية -  14
 . ناقصة أ، ب، د: و-  15
 . ظ جػ/48بداية -  16
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 ؟7 فضوليا خاصة6بماذا يبدل مزاج المثانة؟ وبماذا تستفرغ: سؤال

لحاـ قروحيا فيكوف بأف يخمط بأدوية مدرة: الجواب يبدؿ 10 و9 لمبوؿ أدوية تعالج بيا القرحة8أما تبديؿ مزاجيا وا 

 في االحميؿ وأما فضوليا فتستفرغ بالمدرة 15 بو العانة وما يزرؽ14/ يضمد 13 يطمى أو12 وما11بيا المزاج سيما

 . سنذكره16لمبوؿ وبما

  لممثانة؟19/ األدوية المنقية 18ما مثال17و: سؤال

 شيح 22 المجفؼ21 دـ التيسَبْرشاْوشاف أصؿ الخطمي 20/ لوز مر طبيخ َباُبوَنج اَساُروف َوجْ طبيخ اؿ: الجواب

 .أْرَمني انيسوف

 محمب مقشور ُسْنبؿ سادج ُفوَّيه طبيخ اؿ2ُلوِبيا 1ُفوتَْنج طبيخ الراوند َاْبُيؿ حب البمساف 23َقْيُصـوماء طبيخ اؿ

 .3ِىْمَيوف

                                                                                                                                                                                     
 . كرفس جػ، ب، د: الكرفس-  1
 . ُدوُقو أ: دوقوا-  2
 .البطيخ ب، د: بطيخ-  3
 . بطيخ جػ: البطيخ-  4
 . واألكثر جػ: وأكثر-  5
 . استفرغ جػ: تستفرغ-  6
 . ناقصة ب، جػ، د: خاصة-  7
 . باألدوية المدرة جػ، ب، د: بأدوية مدرة-  8
 . القروح جػ: القرحة-  9

 .أو ب، د: و-  10
 . ناقصة جػ، ويبدؿ بيا المزاج ب، د: ويبدؿ بيا المزاج سيما-  11
 . ناقصة أ، وبما د: وما-  12
 . و جػ: أو-  13
 .و ب/30بداية -  14
 . يزؽ جػ: يزرؽ-  15
 . وما أ: وبما-  16
 . ناقصة أ، ب، د: و-  17
 . زائدة جػ، ب: مثاؿ-  18
 .ظ د/69بداية -  19
 .و أ/58بداية -  20
 .التيوس ب، د: التيس-  21
 . ناقصة جػ: برشاوشاف دـ التيس المجفؼ-  22
 . القيسـو جػ: القيصـو-  23
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 ؟6 لمحصاة فييما5ما مثال األدوية المنقية والمفتتة4و: سؤال

 12 طبيخ القيصـوِحْمِتيت 11 محمب مقشر10 َحَجر الَيُيودراَزياَنج أصؿ اؿ9 والحمو8سعد دىف الموز المر:  الجواب7/

 .13 صمغ الكـر والحجارة الموجودة في اإلسفنجِخْطِميْ طبيخ أصؿ اؿ

 بماذا تستفرغ فضول الرحم؟: سؤال

 .15 الرحـ تستفرغ باألدوية المدرة لمطمث شربًا واحتقاناً 14/فضوؿ : الجواب

 ؟16ما مثال األدوية المدرة لمطمث شرباً : سؤال

شيح 22 نيري وجبمي و21ُفوتَْنج ماء الحمص سذاب 20 ِجْندبيَدْسَتر19 شبث18 اَساُروف ماء الَعَسؿ17شرب: الجواب

 4/ 3شونيز بزر فنجنكشت2و ُحْرؼ بستاني وجبمي ُكرَّياث َكَرْفس خردؿ بزر 1 بزر الرازيانجَكّموفأْرَمني ثـو بري 

 .7 أحمر ُلوِبياِىْمَيوف ُفوَّيه 6 راِتيَنجِقثَّياء حب البمساف قيصـو افسنتيف 5 َاْبُيؿ زاروند4/

                                                                                                                                                                                     
 . فودنج جػ، ب، د: فوتنج-  1
 . الميا جػ: لوبيا-  2
 . ناقصة أ: سنبؿ محمب مقشور ىميوف-  3
 . ناقصة أ، ب، د: و-  4
 . ناقصة ب، جػ، د: والمفتتة-  5
 . ناقصة جػ: فييما-  6
 . و جػ/49بداية -  7
 . لوز مر جػ، ب، د: الموز المر-  8
 . ودىف لوز حمو جػ، وحمو ب، د: والحمو-  9

 .َيُيودي ب، د: الَيُيود-  10
 . مقشور جػ: مقشر-  11
 . ناقصة جػ: طبيخ القيصـو-  12
 . َحَجر االشفنج جػ: والحجارة الموجودة في اإلسفنج-  13
 .و د/70بداية -  14
 . وحقنًا جػ، ب، أو حقنًا د: واحتقاناً -  15
 . ناقصة جػ:  شرباً  16
 . ناقصة أ، ب، د: شرب-  17
 . االَساُروف بماء الَعَسؿ جػ: اَساُروف ماء الَعَسؿ-  18
 .شبة ب: شبث-  19
 . جنديدستر جػ، جنديبيدستر ب، د: جندبيداستر-  20
 . فودنج جػ، ب، د: فوتنج-  21
 . ناقصة أ، ب، د: و-  22
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 ما مثال األدوية المدرة لمطمث حمواًل؟8و: سؤال

 راِتيَنج طبيخ ِقثَّياء لوز مر عصارة افسنتيف 10/ جاوشير َباُبوَنج َسِميَخة الذريرة مر طبيخ اؿ9قصب: الجواب

 15 صابوف14/ ماء السمسـ  ُحْمَبةَزْعَفراف قشور فجؿ كموف 13 مرارة ثور دىف السوسف12 طبيخ الترمس11َقْيُصـو

 .عصارة البصؿ

 ما مثال األدوية المحدرة لمدود وحب القرع؟17و:  سؤال16/

 لحاء شجرة التوت ممح َخْوخ ورؽ اؿِنيؿ حب اؿ20قنبيؿ19و 18 َعَسؿُتْرمس أْفَسْنتيفآذاف الغار شيح أْرَمني : الجواب

 .21َنْعَنْع ُفوتَْنج ِاْبَرْنج َقْنِبيؿىندي ُقطَراف 

 ؟24 خاصة23ما مثال األدوية المنقية لظاىر الجمد22و: سؤال

                                                                                                                                                                                     
 . نارنج جػ، رازيانج ب، ازبانج د: الرازيانج-  1
 . زائدة جػ، ب: و-  2
 . بزر بنجنكشت أ، فنجاكشت جػ، ب: فنجنكشت-  3
 .ظ أ/58بداية -  4
 . زاوند جػ، ازراوند ب، زراوند د: زاروند-  5
 . ناقصة أ، ب، د: قثاء راِتيَنج-  6
 . ناقصة جػ: أحمر-  7
 . زائدة جػ: و-  8
 . قصبة جػ: قصب-  9

 .ظ د/70بداية -  10
 . القيسـو جػ: قيصـو-  11
 . ناقصة جػ: طبيخ الترمس-  12
 . السوساف أ: السوسف-  13
 . ظ جػ/49بداية -  14
 .ناقصة ب، د: صابوف-  15
 .ظ ب/30بداية -  16
 . ناقصة أ، ب، د: و-  17
 . ناقصة جػ: َعَسؿ-  18
 . ناقصة أ، ب، د: و-  19
 .ناقصة ب، د: قنبيؿ-  20
 . َعَسؿ ُاْتُرج نعنع فودنج جػ، قنبيؿ ُاْتُرج فوتنج نعنع ب، د: قنبيؿ ِاْبَرْنج نعنع فوتنج-  21
 . زائدة جػ: و-  22
 . الظاىر لمجمد جػ: المنقية لظاىر الجمد-  23
 . ناقصة ب، جػ، د: خاصة-  24
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 . وَعَسؿأْنَزروت دقيؽ الباقبلء ُفْمُفؿ زبيب الجبؿ تراب اؿَعاِقرَقْرحا ُتْرمس 1َزْرِنيخ زراوند: الجواب

  الذي ينبغي لو أن يتجنبو؟6؟ وما5؟ وما منافعو4 /3 إلى القيء2/فما الحاجة : سؤال

 8 في كؿ يـو مف الغذاء الذي تيضمو ويبقى منو في خمؿ خمميا فتتممص7لما كانت المعدة قد تتمطخ بيا: الجواب

 9 فبل يبلقي جرميا الطعاـ وال يماسو فعند ذلؾ ال ينيضـ الطعاـ اليضـ التاـ المحمود فاحتيج إلى ذلؾ8فتتممص

 وىو القيء ال سيما وأنو ليس ينصب إلييا مرار ينقييا مف البمغـ كما ينصب إلى األمعاء 10 ما ينقييا دائماً 9ذلؾ

 العنيؼ منو صالح لؤلمراض 13 ثـ إف12/ ضروريًا في حفظ الصحة 11إال في النادر فصار بيذا الطريؽ القيء

 . المعدة14القوية والميف لتنقية

 

 1التي مف لدف الورؾ إلى القدـ مف 18 الغميظة17 وىو أقمع لؤلخبلط16/ الصيؼ 15وأوفؽ األوقات في استعمالو

في عمؿ الرأس وتجويؼ البطف 4 أبمغ مف القيء و3 النساء والركبة وما أشبييما كما أف اإلسياؿ2اإلسياؿ لوجع

ف كاف أيضًا نافعًا في مثؿ ْرع والمالنخوليا 5وا   . 7 والُجْذاـ والخدر6/ الَفاِلج والصَّي

                                                           
 .زاروند أ: زراوند-  1
 .و د/71بداية -  2
 . لمقيء جػ: إلى القيء-  3
 .و أ/59بداية -  4
 .ومنافعو أ، د: وما منافعو-  5
 . ومف أ، ب، د: وما-  6
 . ناقصة أ، ب، د: بيا-  7
 . فيمتمس جػ، فيتممس ب، د: فتتممص-  8
 . لذلؾ جػ، لذلؾ إلى د: إلى ذلؾ-  9

 . زائدة جػ، د: دائماً -  10
 .ىذا طريؽ ب: بيذا الطريؽ القيء-  11
 . و جػ/50بداية -  12
 . ناقصة أ، ب، د: إف-  13
 . تنقية أ: لتنقية-  14
 . استعماؿ وقتو في جػ، أوقات استعمالو ب، أوقات استعمالو في د: األوقات في استعمالو-  15
 .ظ د/71بداية -  16
 .إلى األخبلط ب: لؤلخبلط-  17
 . ناقصة أ: الغميظة-  18
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ف كاف أحيانًا قد ال سيما 10 إال أف خروجيما أقؿ و9 يخرج بو المرار األصفر8ثـ إف القيء أكثر ما يخرج البمغـ وا 

 13 الخمر وأصحاب األكباد12 بعض الناس عمى قيء الخمط السوداوي وأكثر ىؤالء مدمنوف11األسود وقد يصمح

 17 المستعدوف16/ يتجنب القيء 15 الحارة واالطحمة الغميظة ومف قد احتبس مف النساء طمثيف وينبغي أف14/

 .20 الضيقة والطويميف األعناؽ ومف في عيونيـ وحموقيـ أمراض متمكنة19وذو الَصْدر 18لمسؿ وىـ المجنحوف

 ما ىو الفصد؟ وما الغرض المقصود بو؟: سؤال

 21/الفصد تفرؽ اتصاؿ إرادي يتبعو استفراغ كمي مف العروؽ خاصة وبواسطتيا مف جميع البدف : الجواب

ما22والمقصود بو أحد ما23 ثبلث معاني إما نقص الكمية وا   ىما جميعًا وقد يقصد بو معنى 24 إصبلح الكيفية وا 

                                                                                                                                                                                     
 . في جػ: مف-  1
 .كوجع د: لوجع-  2
 . ناقصة جػ: لوجع النساء والركبة وما أشبييما كما أف اإلسياؿ-  3
 . ناقصة أ، ب، د: و-  4
 . ناقصة جػ: مثؿ-  5
 .ظ أ/59بداية -  6
 .ناقصة أ: والخدر-  7
 . أيضًا جػ: أحيانًا قد-  8
 .ناقصة ب، جػ، د: األصفر-  9

 . ناقصة ب، جػ، د: و-  10
 . يصح جػ، د: يصمح-  11
 . يداوموا جػ: مدمنوف-  12
 . ناقصة أ: األكباد-  13
 .و ب/31بداية -  14
 . ناقصة جػ: أف-  15
 .و د/72بداية -  16
 . لممستعدوف جػ: المستعدوف-  17
 . المحنوف جػ، المحتجبوف كذا ب، المحتجوف كذا كذا وىـ د: المجنحوف-  18
 . الصدور جػ، ب: الَصْدر-  19
 .متكمنة ب، د: متمكنة-  20
 . ظ جػ/50بداية -  21
 . ناقصة أ: أحد-  22
ما-  23  .أو ب، د: وا 
ما-  24  .أو د: وا 



167 
 

 بعض أصناؼ 3 عاٍؿ أو مف ضرب وكما يفصد في2 مف سقط مف مكاف1/رابع وىو الجذب واإلمالة كما يفصد 

 . النساء4/أصناؼ الُرعاؼ ونزؼ 

  منافع الفصد؟5فما: سؤال

 مف األمراض إذا أصيب بو موضعو 7 عظيـ في حفظ الصحة وشفاء كثير6الفصد بالجممة لو عبلج: الجواب

 الدائمة واألوراـ الحارة ظاىرىا وباطنيا والصداع 8وذلؾ أنو ينفع مف سوء المزاج مع مادة كالحمى الحادة والعفونية

طمث النساء ومف يعتريو 11 أو10 والجرب والتََقّرح واحتباس دـ الَبَواِسير المعتادة9والصداع والخفقاف الحاريف والُجْذاـ

 ثـ في سف الشباب والكيولية 12يعتريو نفث الدـ وَأَحَمُؿ األبداف لمفصد ما كاف ظاىر العروؽ وما لونو أحمر

 .وفصؿ الربيع

  اجتناب الفصد؟13فمن الذي ينبغي لو: سؤال

 16/ ويجتنبو المشايخ والصبياف ومف حرارتو الغريزية ضعيفة والمستعدوف 15ينبغي أف يتوقى الفصد:  الجواب14/

 َتَشّنج والمستسقي 19/ غمب عميو اليبس أو بو 18 الباردة أو قد وقعوا فييا ومف قد17/لموقوع في األمراض 

                                                           
 .و أ/60بداية -  1
 .موضع ب، د: مكاف-  2
 .ناقصة د: في-  3
 .ظ د/72بداية -  4
 .ما ب: فما-  5
 . منافع جػ، عبلج ب: لو عبلج-  6
لى أشياء كثيرة جػ: وشفاء كثير-  7  . وا 
 . األمزجة الحارة والحمى العفنية أ: المزاج مع مادة كالحمى الحادة والعفونية-  8
 . ناقصة جػ: وباطنيا والصداع والخفقاف الحاريف والُجْذاـ-  9

 . كاف معتادًا جػ، ب، د: المعتادة-  10
 .و أ: أو-  11
 . أسمر أحمر الموف جػ، ويسعيا اسمر احمر الموف ب، واسعيا اسمر أو أحمر الموف د: وما لونو أحمر-  12
 .ناقصة ب: لو-  13
 .و د/73بداية -  14
 .يتوقاه ب: ينبغي أف يتوقى الفصد-  15
 . و جػ/51بداية -  16
 .ظ أ/60بداية -  17
 .ناقصة ب، د: قد-  18
 .ظ ب/31بداية -  19
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 خمفو أو قولنج إال أف يكوف ورميًا وال تفصد الحامؿ إال 2 في معدتو أو كبده أو بو1والمدقوؽ ومف بو خدر وضعؼ

 في أياـ الحر والبرد المفرِطيف ويحدث 6 ويجتنب أيضاً 5وال الطامث أيضاً  4 الشيور الوسطى3إال عند ضرورٍة في

 القوى كميا وخاصة الحيوانية وسوء القنيو وسقوط الَشيَوة وسرعة اليـر 8 ضعؼ7ويحدث مف اإلسراؼ فيو

 .والَرعشة

 ما العروق المعتاد فصدىا كثيرًا؟: سؤال 9/

 .  والذي تحت الركبة والنساء16 والصافف15 واالسيمـ14 وحبؿ الذراع13 والباسميؽ12 واألكحؿ11 القيفاؿ10ىي: الجواب

 وعرؽ تحت 20 والودجاف19 وعرؽ األرنبة18 الصدغيف وعرؽ الماقيف17ومف عروؽ الرأس عرؽ الجبية وشريانا

 .21المساف والجيارؾ

 ؟23 من ىذه العروق22/ألي األمراض ينفع كل عرق : سؤال

                                                           
 . خضر أو ضعؼ جػ، خدارة أو ضعؼ ب، خدر أو ضعؼ د: خدر وضعؼ-  1
 .ناقصة د: بو-  2
 . ناقصة جػ: في-  3
 .المتوسطة ب: الوسطى-  4
 . ناقصة أ: وال الطامث أيضاً -  5
 . ناقصة جػ: أيضاً -  6
 . ناقصة جػ: فيو-  7
 . فيضعؼ جػ: ضعؼ-  8
 .ظ د/73بداية -  9

 . ىذه جػ، ىذه ىي د: ىي-  10
11

 .69 صـالتنويرالعرق الذي على المرفق من الجانب الوحشً القمري : القٌفال-  
12

 .69، صـالتنويرعرق فٌما بٌن القٌفال والباسلٌق القمري، : األكحل-  
13

 .69 صـالتنويرالعرق الذي على المرفق مما ٌلً الباطن القمري، : الباسلٌق-  
14

 .69 صـالتنويرالعرق الموضوع على الزند األعلى من الٌد وهو أصغر الزندٌن القمري : حبل الذراع-  
 .69 صػالتنويرواألسيمـ ىو العرؽ بيف الخنصر والبنصر في ظاىر الكؼ مف اليديف القمري . السيمـ جػ، واالسميـ د: واالسيمـ-  15
16

 .69 صـالتنويرعرق ٌمتد فً ظاهر الفخذ وٌظهر عند الكعب فً الجانب االنسً القمري : الصافن-  
 . وشرياف جػ: وشريانا-  17
 . وعرقاف الناقيف جػ: وعرؽ الماقيف-  18
 . االنبة جػ: األرنبة-  19
 .69 صػالتنويروالوداجيف أ، والودجات جػ، الودجاف ىما العرقاف في مقدـ العنؽ القمري : والودجاف-  20
 .285، صػ1 جزء الماءاسـ فارسي معناه األربعة عروؽ الصحاري، : الجيادرؾ جػ، الجيارؾ: والجيارؾ- 21
 .و أ/61بداية -  22
 .فصد كؿ واحد منيـ ب: مف ىذه العروؽ/ كؿ عرؽ -  23
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 6 النواحي كأمراض5 إذا كاف المرض في ىذه4 الترقوتيف3/ 2 فوؽ1فصد القيفاؿ يجذب الدـ بسرعة مما: الجواب

 .  الرأس والحمؽ وأعمى البدف6كأمراض

 صار نافعًا مف ذات الَجْنب والِرئة وعسر 7/والباسميؽ يجذب الدـ بسرعة مف نواحي الَصْدر والبطف كمو وليذا 

 .النفس وذات الكبد وَتَمّدد الُكَمى ومف أمراض أسافؿ البدف

 ويصمح أيضًا 9 فصدىما8واألكحؿ فمكونو ممتئمًا مف القيفاؿ والباسميؽ فصده ينفع مف األمراض التي ينفع منيا

 . وحبؿ الدراع يذىب مذىب القيفاؿ.  جميع البدف11 مف10الستفراغ

 . 12واالسميـ األيمف ينفع مف أوجاع الكبد وضيؽ النفس واأليسر ألوجاع الطحاؿ وعروؽ بطف الركبة

 في ىذه الناحية 15/ المزمنة 14 كالشَُّقيَِّقُة وفي العمؿ13والصافف يفصداف إذا أريد جذب الدـ إلى ناحية األسفؿ

 .  والطمث16/كأمراض الُكَمى والرحـ 

 .  المسمى بو19 مف المرض18 النساء ينفع فصده17وعرؽ

                                                           
 . ما جػ: مما-  1
 .يفوؽ ب: فوؽ-  2
 . ظ جػ/51بداية -  3
 . الترقويو أ: الترقوتيف-  4
 . تمؾ أ: ىذه-  5
 . وكؿ أمراض جػ: كأمراض-  6
 .و د/74بداية -  7
 . ناقصة جػ: منيا-  8
 . فصدىا جػ: فصدىما-  9

 .لبلستفراغ أ: الستفراغ-  10
 . ناقصة ب، جػ، د: مف-  11
 . وعرؽ مابض الركبة أ، ب، د: وعروؽ بطف الركبة-  12
 . الناحية الّسمفى جػ، د، ناحية السفمى ب: ناحية األسفؿ-  13
 . العمة أ: العمؿ-  14
 .ظ أ/61بداية -  15
 .ظ د/74بداية -  16
 . ناقصة ب، جػ، د: عرؽ-  17
 . ناقصة جػ، ب: فصده-  18
 . األمراض جػ: المرض-  19
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 . القيفاؿ1/وعرؽ الجبية يفصد لؤلمراض المزمنة في الوجو والعيف بعد فصد 

 . 4 يسبلف وقد ينجراف3/ الصدغيف لمشَُّقيَِّقُة والصداع الصعب والَرَمد القديـ وابتداء االنتشار وقد 2وشريانا

 . 6 الماقيف لبقايا الَرَمد والَسَبؿ والجرب5وعرقا

 . وطرؼ األرنبة ألمراض األنؼ كالبثور والَبَواِسير ونتف رائحتو

 وشدة ضيؽ النفس في ابتداء الُجْذاـ ولبحة الصوت 8 ألصحاب السوداء واالحتراؽ والمجذوميف7والودجاف

 . 9وخشونتو

 . والذي تحت المساف يفصد لمخوانيؽ بعد القيفاؿ

 وقروح الفـ والمثة وأوراميا وسيبلف الدـ منيا وبواسير الشفتيف وأما بقية 12 ينفع الُقبلع والبثور11 /10والجيارؾ

 في الكتب 15 الفصد فمذكور14/ يعرض عند 13العروؽ المفصودة ومواضعيا وكيفية فصدىا وتدارؾ خطأ ما عساه

 . في كتاب االقتضاب16المبسوطة وقد ذكرنا جمبًل منيا

  الحجامة؟1ما فعل: سؤال

                                                           
 .و ب/32بداية -  1
 . شريانات جػ: شريانا-  2
 . و جػ/52بداية -  3
 . ناقصة أ: وقد يسبلف وقد ينجراف-  4
 . وعرؽ جػ، د: وعرقا-  5
 .ناقصة ب: وعرقا الماقيف لبقايا الَرَمد والَسَبؿ والجرب. وقد يسبلف وقد ينجراف-  6
 . الوداجاف أ: الودجاف-  7
 .والُجْذاـ أ: والمجذوميف-  8
 .والبحة والخشونة ب، د: ولبحة الصوت وخشونتو-  9

 . والجياردؾ جػ: والجيارؾ-  10
 .و د/75بداية -  11
 . ناقصة جػ: والبثور-  12
 . ناقصة جػ: عساه-  13
 .و أ/62بداية -  14
 . مذكور جػ: فمذكور-  15
 . ناقصة جػ، منو ب: منيا-  16



171 
 

 وىي تخفؼ شدة 3 في العضؿ الظاىر2الحجامة أكثر استفراغيا دمًا مف العروؽ الصغار المبثوثة: الجواب

 . وأوائمو5 البدف وأوفؽ استعماليا في وسط الشير القمري وتجتنب في أواخره4االمتبلء عف

 وتحت 11 والكاحؿ10 النقرة واالخدعاف9/ىي 8و.  عمييا مع شرطٍ 7/المواضع التي قد أعتيد وضع المحاجـ 6و

 .الذقف وعمى الساؽ

 

 

 عف الوجو والرأس 15 تخفؼ14 الفـ واالخدعاف13 النقرة تنفع مف ثقؿ الرأس وأمراض العيف وَبَخر12فحجامة

 والُقبلع وأمراض الفـ وبيف الكتفيف تنفع 20 فساد المثة19 وتحت الذقف تنفع مف18 األسناف الوجع17 ووجع16والعينيف

الخفقاف الحار االمتبلئي والتي عمى الساؽ تستفرغ االمتبلء قويًا وتنفع األمراض المزمنة في الُكَمى والمثانة 

 . البثور والدماميؿ21/واألرحاـ وتنفع أيضًا مف 

                                                                                                                                                                                     
 . فما فضؿ جػ: ما فعؿ-  1
 .المثبوتة ب: المبثوثة-  2
 . الزاىرة مف البدف جػ، الظاىرة مف البدف ب، د: الظاىر-  3
 . مف جػ: عف-  4
 .ناقصة ب، د: أواخره-  5
 . ناقصة جػ: و-  6
 .ظ د/75بداية -  7
 . ناقصة جػ، ب: و-  8
 . ظ جػ/52بداية -  9

 . واالصدغاف أ: واالخدعاف-  10
 . والكامف جػ: والكاحؿ-  11
 . وحجامة جػ: فحجامة-  12
 . وبخار جػ: وَبَخر-  13
 . واالصدغاف أ: واالخدعاف-  14
 . مجفؼ جػ: تخفؼ-  15
 . والعيف جػ، ب، د: والعينيف-  16
 . ناقصة أ: وجع-  17
 . ناقصة جػ، د: الوجع-  18
 . ناقصة جػ: مف-  19
 . المقوة جػ: المثة-  20
 .ظ أ/62بداية -  21
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 عمره وال مف قد أربى عمى الستيف 2/ مف 1وبالجممة فإنيا تقارب الفصد وال يجوز حجامة مف لـ يصير لو شأف

 .3فاعمـ ذلؾ

 ما ىي الحمى؟:  سؤال4/

 جميع 7 وتنبت منو بتوسط الروح والدـ في الشراييف والعروؽ في6 حرارة غريبة تشتعؿ في القمب5الحمى: الجواب

 . فيو اشتعااًل يضر باألفعاؿ البدنية8جميع البدف فتشتعؿ

 ؟9كم ىي أقسام الحميات؟ وكم أجناسيا: سؤال

 

لى حمى مرض12 الناس مف قسـ الحمى إلى11مف:  الجواب10/  . قسميف أوليف إلى حمى عرض وا 

 ليا كالحميات 15 وتختمؼ بحسب األسباب المثيرة14 بالجممة ىي التي تحدث عف وجع أىاجيا13فحمى العرض

 . وعف عمؿ األعضاء كالكبدية مثبًل والدماغية16المتولدة مثبًل عف األوراـ واألوجاع واألوبئة

                                                           
 .سنتاف ب، د: شأف-  1
 .و د/76بداية -  2
 . ستيف مف عمره وال مف فات الستيف واعمـ ذلؾ جػ: شأف مف عمره وال مف قد أربى عمى الستيف فاعمـ ذلؾ-  3
 .ظ ب/32بداية -  4
 .ناقصة ب: الحمى-  5
 . القموب جػ: القمب-  6
 . إلى أ: في-  7
 . وتشتعؿ أ: فتشتعؿ-  8
 . ناقصة جػ: وكـ أجناسيا-  9

 . و جػ/53بداية -  10
 . فمف جػ: مف-  11
 . ناقصة جػ: إلى-  12
 . ناقصة جػ: العرض-  13
 . ىاجيا جػ: أىاجيا-  14
 . الزيرة جػ: المثيرة-  15
 . األولية جػ: األوبئة-  16
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 وتسمى 5 حمى األرواحجنس 4/ وأجناسيا ثبلثة 3 غير مرض أىاجيا2 مف1/وأما حمى المرض فيي المبتدئة 

 المتشبثو 8 الحمىوجنس األخبلط وتسمى حمى العفونة 7 الحادثة في6 الحمىوجنسوتسمى حمى يـو 

 . أنواع سنذكرىا10 األصمية وتسمى حمى الدؽ وتحت كؿ واحدٍة مف األجناس الثبلثة9باألعضاء

 ؟11ما ىي صور أجناس الحميات الثالثة: سؤال

 والثاني. قياسيا قياس حيطاف الحماـ13 أعضاء حاوية وأحدىا في بدف اإلنساف ثبلثة أجناس 12إف: الجواب

 الحماـ فالذي 16 أرواح وأْبِخرة مبثوثة وقياسيا قياس ىواءوالثالث.  ماء الحماـ15 وقياسيا قياس14رطوبات محوية

 أنو 20/ يشتؽ اسـ الحمى منو وذلؾ 19 اشتعااًل أوليًا مف أحد ىذه الثبلثة أجساـ18/ الغريبة 17يشتعؿ في الحرارة

 24 أف يصير إلى23واألعضاء كما يتفؽ.  باألرواح واألْبِخرة ثـ فشت منيا في األخبلط22 الحمى21إف تشبثت

لى 2يوقد فيسخف ىواه1 حار و25الحماـ ىواء ف تشبثت4 الحيطاف فذلؾ جنس حمى يـو3/ فيتأدى إلى الماء وا   5 وا 

                                                           
 .ظ د/76بداية -  1
 . عف جػ: مف-  2
 . ىاجيا جػ، ب: أىاجيا-  3
 .و أ/63بداية -  4
 . الحمى الحادثة في الروح جػ، د، الحمى الحارة في الروح ب: حمى األرواح-  5
 . حمى أ: الحمى-  6
 . عف أ: في-  7
 .حمى د: الحمى-  8
 . في األعضاء ب: باألعضاء-  9

 . مف ىذه الثبلثة األجناس جػ، د، مف ىذه األجناس ب: مف األجناس الثبلثة-  10
 . وكـ صارت ىذه الحميات ثبلثة جػ، د، ولماذا صارت ىذه الحميات ثبلثة ب: ما ىي صور أجناس الحميات الثبلثة-  11
 . ألف جػ، د، ىذه ب: إف-  12
 . ناقصة جػ، ب: و-  13
 . محتوية جػ: محوية-  14
 .ناقصة ب: والثاني رطوبات محوية وقياسيا قياس. حيطاف الحماـ-  15
 . وقياسيا ىو جػ: وقياسيا قياس ىواء-  16
 . بالحرارة جػ، ب: في الحرارة-  17
 .و د/77بداية -  18
 .األجساـ ب، د: أجساـ-  19
 . ظ جػ/53بداية -  20
 . شبت جػ، ب: تشبثت-  21
 . أواًل جػ، الحمى أواًل ب: الحمى-  22
 . شفؽ جػ: يتفؽ-  23
 . في جػ: إلى-  24
 . ىو جػ: ىواء-  25
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 الماء الحار في الحماـ فيسخف 7 فشت منيا في األعضاء كما يتفؽ أف يصيب6 الحمى أواًل باألخبلط ثـ5تشبثت

 . فذلؾ جنس حمى األخبلط9/ بسببو 8جداره

ف تشبثت  جنس حمى 14 /13 مثبًل بحيطاف الحماـ فذلؾ12 أواًل كما يتشبث الحر11 الحمى باألعضاء األصمية10 وا 

 .الدؽ

 كم ىي أسباب حمى يوم؟: سؤال

 

 : أسباب حمى يـو تحدث مف األسباب البادئة وىي أربعة15إف: الجواب

 قوى 18البرد الشديديف واالستحماـ بمياه يخالطيا أشياء قواىا17 ما يبلقي البدف مف خارج بمنزلة الحر و16أحدىا

 .الواردة عمى البدف مف داخؿ بمنزلة األغذية واألشربة واألدوية الحارة19 األشياء الحارة و والثاني.األدوية

 . والغـ2/ كانت بدنية كالرياضة أو نفسانية كالغضب 1 األشياء المحركة لمبدف حركة مفرطة سواءوالثالث

                                                                                                                                                                                     
 . أو جػ: و-  1
 . ىو جػ، د: ىواه-  2
 .ظ أ/63بداية -  3
 . ناقصة جػ: يـو-  4
 . شبت جػ: تشبثت-  5
 .ناقصة ب: ثـ-  6
 . ناقصة جػ: أف يصيب-  7
 . حرارتو جػ، جدرانو ب: جداره-  8
 .و ب/33بداية -  9

 . شبت جػ: تشبثت-  10
 . الصمبة جػ: األصمية-  11
 . سبت الحريؽ جػ، يتشبث الحريؽ ب، د: يتشبث الحر-  12
 . فمذلؾ جػ: فذلؾ-  13
 .ظ د/77بداية -  14
 .زائدة ب، د: إف-  15
 .أحد ب: أحدىا-  16
 .أو ب، د: و-  17
 . قواميا جػ: قواىا-  18
 . ناقصة أ: و-  19
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 لموـر 7/ بمنزلة الحمى التابعة 6 الظاىرة5/ ظاىرة مف األسباب 4 العارضة في أعضاء3والرابع األمراض الحادة

 . عثرة11 في الرجؿ عف10الحالب بسبب قرحة حادثة 9الوـر أعني في 8الحادث في

 . بحسب عدد األسباب المحدث ليا وبيا أيضًا تسمى12وأما أنواع حمى يـو فعددىا

 كم ىي أسباب حمى العفونة؟: سؤال

 

 

 

 والثاني.  مقدار األخبلط17 كثرةأحدىا السابقة وىي خمسة 16 األسباب15 عف14 حمى العفونة تحدث13إف: الجواب

 كانت بيذه الحالة 18 العفف البلـز ليا ضرورة إذاوالخامس.  السدد الحادث عنياوالرابع.  لزوجتياوالثالث. غمظيا

 .االنفشاش والتخمؿ19وطاؿ مكثيا لعدـ األخبلط و

                                                                                                                                                                                     
 . ناقصة جػ: سواء-  1
 . و جػ/54بداية -  2
 . ناقصة ب، جػ، د: الحادة-  3
 . األعضاء أ: أعضاء-  4
 .و أ/64بداية -  5
 . الطارئة أ: الظاىرة-  6
 .و د/78بداية -  7
 .مف ب: في-  8
 . ناقصة أ، ب، د: الوـر أعني في-  9

 . ناقصة جػ: حادثة-  10
 . ناقصة جػ: عف-  11
 .حمى يـو فعدد أنواعيا ب: أنواع حمى يـو فعددىا-  12
 . زائدة جػ، ب: إف-  13
 .ناقصة ب: تحدث-  14
 .مف أ: عف-  15
 . أسباب جػ: األسباب-  16
 . أكثر جػ: كثرة-  17
 . إف جػ: إذا-  18
 . زائدة جػ، د: و-  19
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  العامة؟ 1كم ىي أنواع حمى العفونة: سؤال

 نوع الحمى الكائنة عف عفف الدـ وىي المطبقة أحدىا 4 المفردة فأربعة3/ أما البسيطة 2العفونة العامة: الجواب

 .5وتسمى سونوخس

 . وتفتر يوماً 7 الصفراء وتسمى الغب ألنيا تنوب يوماً 6 الكائنة عف عفونة المرةوالثانية

 . في كؿ يـو11 البمغـ وتسمى النائبة ألنيا تنوب10/ 9 الكائنة عف عفف8 /والثالثة

 . تفتر يوميف وتنوب يوماً 13 السوداء وتسمى ربعًا ألنيا12 الكائنة عف عففوالرابعة

 

  األربعة؟14كم ىي أصناف كل واحدة من ىذه الحميات العفنية: سؤال

 وىي التي ال تزاؿ في تزايد منذ أوليا 18 المتزايدة17 تسمىأحدىا 16أما أصناؼ حمى المطبقة فثبلثة:  الجواب15/

 . إلى آخرىا

                                                           
 . الحمى العفونية جػ: حمى العفونة-  1
 . ناقصة أ، ب، د: العفونة العامة-  2
 .ظ د/78بداية -  3
 . أربعة أ: فأربعة-  4
 . تسونوخس جػ، سوناخس ب، سونوخوس د: سونوخس-  5
 . ناقصة جػ: المرة-  6
 . كؿ يـو جػ: يوماً -  7
 .ظ ب/33بداية -  8
 . عفونة جػ: عفف-  9

 .ظ أ/64بداية -  10
 . ناقصة ب، جػ، د: ألنيا تنوب-  11
 .ناقصة ب: عفف-  12
 . ناقصة ب، جػ، د: ألنيا-  13
 . ناقصة جػ، األنواع ب: الحميات العفنية-  14
 . ظ جػ/54بداية -  15
 . ناقصة جػ، ثبلثة ب: فثبلثة-  16
 . ناقصة جػ، نوع الحمى ب، د: تسمى-  17
 . المترددة جػ: المتزايدة-  18
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 .7 انقضائيا6 أوليا إلى آخرىا أي5 منذ4 تناقص3 ال تزاؿ في2/ وىي التي 1 المتناقصةوالثانية

 .8 المتساوية وىي التي تبقى عمى حاؿ واحد مف أوليا إلى انقضائياوالثالثة

 فإف في كؿ نوع منيا صنفاف وذلؾ 11 الثبلثة الباقية مف األنواع األربعة مف الحميات العفنية10 أصناؼ9فأما

ما أف تكوف دائمة والسبب في أف يكوف لمحمى دورًا وفترة ىو أف يكوف العفف 12أنيا  إما أف تكوف دائرة ليا فترات وا 

 . العروؽ13خارجًا عف

 

 

 17 تصعب في مثؿ ىذا16 داخؿ العروؽ وتشتد مع ىذه أو15 في دواـ الحمى ىو أف يكوف العفف في14/والسبب 

 .الوقت الذي تأخذ فيو الدائرة ذات الفترات

 عمى كم ضرب تتركب حمى العفونة؟: سؤال 18/

                                                           
 . المنتقصة جػ، ب، المتنقصة د: المتناقصة-  1
 .و د/79بداية -  2
 . ناقصة جػ: في-  3
 . تنقص جػ، ب، د: تناقص-  4
 . مف جػ: منذ-  5
 .ناقصة ب، د: آخرىا أي-  6
 . ناقصة جػ: أي انقضائيا-  7
 . آخرىا جػ: انقضائيا-  8
 . فإنما جػ، وأما ب: فأما-  9

 .أنواع ب: أصناؼ-  10
 . العفونية جػ، ب: العفنية-  11
 . ناقصة جػ: أنيا-  12
 . ناقصة جػ: عف-  13
 .و أ/65بداية -  14
 .ناقصة ب: في-  15
 .و ب، د: أو-  16
 .مثؿ ب: في مثؿ ىذا-  17
 .ظ د/79بداية -  18



178 
 

والثالث أف تركب . 3والثاني أف تركب الزمة مع الزمة. 2 تتركب حمى دائرة1عمى ثبلثة أضرب أحدىا أف: الجواب

 .4تركب دائرة مع الزمة

  تحدث النافض والقشعريرة؟5من أي شيء: سؤال

 :الموجب لمقشعريرة والنافض أحد سببيف: الجواب

 فيقشعر منو البدف كما يقشعر مف الماء الحار المغمي جدًا إذا رش عميو بغتة وىذا 7 خمط حار يمدغ العضؿ6/إما 

 .وىذا نافض حميات الغب

ما خمط بارد ينصب عمى العضؿ فيبردىا وىذا نافض لمبمغمية والربع ثـ أف النافض يكوف في الحميات الدائرة   8/وا 

 . الُبحراف فقط12/ ال يكوف إلى عند 11في الحميات الدائمة10 الحمى و9 في مبدأ نوبة8/

 كم ىي أسباب حمى الدق؟: سؤال

 تحدث أحيانًا مف أسباب بادئة كاليـ والغـ والسير وسائر ما 13أسباب حمى الدؽ مختمفة وذلؾ أنيا قد: الجواب

 . تجفيفًا مفرطًا مع اسخاف14يجفؼ البدف

                                                           
 .ناقصة ب: أف-  1
 . عمى دائرة مع جػ، حمى دائرة مع ب، د: حمى دائرة-  2
 . حمى دائمة جػ، حمى دائمة مع حمى دائمة ب، د: أف تركب الزمة مع الزمة-  3
 . حمى دائرة مع دائمة جػ، حمى دائرة مع حمى دائمة ب، د: أف تركب دائرة مع الزمة-  4
 . عف ماذا جػ، ب: مف أي شيء-  5
 . و جػ/55بداية -  6
 . يمضع العقؿ جػ: يمدغ العضؿ-  7
 .و د/80و ب، /34بداية -  8
 . نوبة مبتدأ جػ: مبدأ نوبة-  9

 . ناقصة جػ: و-  10
 . البلزمة أ: الدائمة-  11
 .ظ أ/65بداية -  12
 . ناقصة جػ: أسباب حمى الدؽ مختمفة وذلؾ أنيا قد-  13
 . ناقصة ب، جػ، د: البدف-  14
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 المسخنة المجففة لمبدف أو بعض 3 تقدميا كبعض األمراض الحارة2 سبؽ مرض آخر قد1وقد تحدث أحيانًا بسبب

 . ويبس5 إلى حرارة4بعض األمراض المزمنة المذوبة لمبدف المخرجة لو عف اعتدالو

 فيحدث لو ىذه الحمى بطريؽ 6/وقد تحدث أحيانًا بسبب وـر حار حادث في األحشاء فتتصؿ آفتو بالقمب 

 .المشاركة

 كم ىي أنواع حمى الدق؟: سؤال

 . 11 تجفؼ األعضاء10 تبمغ إلى أف9 المبتدئة وىي التي لـأحدىا 8ثبلثة:  الجواب7/

 . 15 مف األعضاء األصمية14 وىي التي قد أخذت تحمؿ الرطوبات12،13 المنشفةوالثانية

 19 األعضاء وأشرفت الحرارة الغريزية عمى االنطفاء لفقد18 التي قد أفنت أكثر رطوبات17/ وىي 16 الدبوليةوالثالث

 .مادتيا التي ىي رطوبات البدف

 ما ىو الورم؟ وكم عدد أصنافو؟: سؤال

                                                           
 . مف أ: بسبب-  1
 . ناقصة ب، جػ، د: قد-  2
 . الحادة أ: الحارة-  3
 . االعتداؿ أ: اعتدالو-  4
 . الحرارة جػ: حرارة-  5
 .ظ د/80بداية -  6
 . ظ جػ/55بداية -  7
 .ناقصة د: ثبلثة-  8
 . ناقصة جػ: لـ-  9

 . ناقصة جػ: أف-  10
 .وىي التي قد أخذت تحمؿ الرطوبة مف األعضاء األصمية: ورد تعريؼ المبتدئة في ب-  11
 .ناقصة د: وىي التي لـ تبمغ إلى أف تجفؼ األعضاء والثانية المنشفة-  12
 . المخشفة جػ: المنشفة-  13
 . زائدة جػ، د: الرطوبات-  14
 .والثانية معدومة مف السخنو وربما التي تتشبث في الرطوبة القريبة مف االنعقاد: ورد تعريؼ الثانية في ب-  15
 . الدبوؿ أ: الدبولية-  16
 .و أ/66بداية -  17
 . الرطوبات جػ: رطوبات-  18
 .لنقؿ ب: لفقد-  19
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 وتمؤله وىذه المادة إما أف تتولد 2 انتفاخ غمظ يعرض لعضٍو مف أعضاء البدف مف قبؿ مادة ُتَمّدده1الوـر: الجواب

ما أف تنصب إليو مف غيره وأسباب انصباب المادة قد 3تتولد في العضو الوـر  . سمؼ ذكرىا4/ وا 

سوداوي 7 بارداف بمغمي و6 منياواثنانصفراوي، 5 منيا حاراف دموي واثنانوأصناؼ األوراـ البسيطة أربعة 

، والكائف عف البمغـ يسمى الرخو والتييج، 10 يسمى حمرة9 عف الدـ يسمى فمغموني والكائف عف الصفراء8والكائف

 مثؿ أف يكوف الوـر 12 وقد يتركب تركيب كثير11/والتييج، والكائف عف السوداء يعرؼ بالصبلبة والَسَرطاف، 

 منيا وقد يكوف 15 أيضًا قد يكوف عمى تكافؤ14/ أربعة، وىذا التركيب 13مركبًا مف خمِطيف منيا أو ثبلثة أو مف

 .بعضيا أظير

  عالمات الورم الفمغموني؟16فما: سؤال

مداد مف17/الوجع والصبلبة والَتَمّدد : الجواب  . الحس18 واالنتفاخ وحمرة الموف وا 

  عالمات الحمرة؟19فما: سؤال

 . الوـر وقمة االنتفاخ وحمرة الموف مع نثوب صفرة1الحرارة الشديدة وقمة الوجع وسرعة: الجواب
                                                           

 . األوراـ جػ: الوـر-  1
 . تمرده جػ: َتَمّدده-  2
 .الواـر د: الوـر-  3
 . و د/81بداية -  4
 . ناقصة جػ: و-  5
 . ناقصة جػ: منيا-  6
 . ناقصة جػ: و-  7
 . فالكائف جػ، ب، د: والكائف-  8
 . الصفرة جػ، ب: الصفراء-  9

 . حمرا أ: حمرة-  10
 . ظ ب/34و جػ، بداية /56بداية -  11
 . تراكيب كثيرة جػ، ب: تركيب كثير-  12
 . ناقصة أ: مف-  13
 .ظ أ/66بداية -  14
 . تكاؼ أ: تكافؤ-  15
 .ما ب: فما-  16
 .ظ د/81بداية -  17
مداد مف-  18  . مدابقة جػ، ومدافعة ب، د: وا 
 . و جػ: فما-  19
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 ؟3 عالمات الورم البمغمي2فما: سؤال

ف يبقى موضع غمزه باألصابع5 الوجع والرخاوة والميف وبياض4عدـ: الجواب  . غائرة6 الموف وا 

  السوداوي؟8 عالمات الورم7فما: سؤال

 13 /12 وغير الحقيقي فبياض11 صبلبتو وعدمو لمحس وكمودة لونو10 عميو بشدة9أما الحقيقي فيستدؿ: الجواب

 . الحس14الموف وبقمة

 

  عالمات الورم المركب؟15فما: سؤال

 19/ فإف كانت متكافئة تكافأت 18/ األوراـ البسيطة 17 مف عبلمات16إنو يجتمع فيو عبلمات مختمفة: الجواب

ف كانت  . التركيب21 غير متكافئة ظير فيو عبلمات نوع الخمط الغالب عف20الدالئؿ وا 

                                                                                                                                                                                     
 . قمة سعي جػ، وسرعة سيء ب، وسرعة سعي د: وسرعة-  1
 .ما ب: فما-  2
 . وعبلمات البمغـ جػ: فما عبلمات الوـر البمغمي-  3
 . عدماف جػ: عدـ-  4
 . ويبيض أ: وبياض-  5
 . غمر األصابع جػ، د، غمز األصبع ب: غمزه باألصابع-  6
 .ما ب: فما-  7
 .أوراـ ب: الوـر-  8
 . ليستدؿ جػ: فيستدؿ-  9

 .شدة أ: بشدة-  10
 . الموف جػ: لونو-  11
 .بياض أ، جػ: فبياض-  12
 . ظ جػ/56بداية -  13
 .وقمة أ، جػ: وبقمة-  14
 . ما ب: فما-  15
 .العبلمات المختمفة ب: عبلمات مختمفة-  16
 . ناقصة جػ: مختمفة مف عبلمات-  17
 .و د/82بداية -  18
 .و أ/67بداية -  19
ف كانت-  20  . ناقصة جػ: متكافئة تكافأت الدالئؿ وا 
 . عند أ: عف-  21
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  شيء ُيَشّبو؟1ما ىو الُبحران؟ وبأي: سؤال

 في البدف لمجاىدة تجري 3 الخصميف وتأويمو أنو تغير سريع حادث2الُبحراف لفظ سرياني معناه القضابيف: الجواب

ما إلى جانب المرض  ولو 4تجري بيف الطبيعة والمرض ينتقؿ بيا المرض عف حالتو إما إلى جانب الصحة وا 

 بمنزلة العدو الخارجي 5دالئؿ يتوصؿ بيا الطبيب إلى معرفة ما يؤوؿ إليو األمر وبياف ىذا أف المرض لمبدف

 قد تكوف تارة خفيفة 9 ليا وقد يجري بينيما مشاجرات ومنازعات8/ الحافظ 7 والطبيعة كالّسمطاف القاطع6لممدينة

 غير محسوس القدر 11 في زماف10خفيفة وقد يشتد بينيما القتاؿ فيعرض حينئذ عبلمات وأسباب ثـ يكوف الفصؿ

 .14 يغمب الّسمطاف الباغي13 /12إما أف

ما أف  . يغمب العدو الباغي16/ 15وا 

 كم ىي أصناف الُبحران؟:  سؤال17/

 . التغير الذي يكوف دفعة إلى البرء ويقاؿ لو بحراف جيدأحدىاستة : الجواب

 . دفعة إلى الموت ويقاؿ لو بحراف رديء18 التغير الذي يكوفوالثاني

                                                           
 . وأي جػ: وبأي-  1
 . الضابيف جػ: القضابيف-  2
 . يحدث أ: حادث-  3
 . التبلؼ أ: المرض-  4
 . ناقصة أ: لمبدف-  5
 . ناقصة جػ: لممدينة-  6
 . ناقصة أ، ب، د: القاطع-  7
 .ظ د/82بداية -  8
 . ناقصة ب، جػ، د: ومنازعات-  9

 . االنفصاؿ أ: الفصؿ-  10
 . زمف أ: زماف-  11
 . بأف جػ، ب: أف-  12
 .و ب/35بداية -  13
 .ناقصة أ، جػ، ب: الباغي-  14
 .بأف ب: أف-  15
 . و جػ/57بداية -  16
 .ظ أ/67بداية -  17
 . ناقصة جػ، د: يكوف-  18
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 . مدة طويمة إلى الصحة ويقاؿ لو تحمؿ ونضج1 التغير الذي يكوف معوالثالث

 . في مدة طويمة إلى الموت ويقاؿ لو دبوؿ2 التغير الذي يكوفوالرابع

 مركبًا ويؤوؿ أمره إلى الّسبلمة وىو أف يتغير أواًل إلى البرء دفعة ثـ الباقي في مدة 3/ التغير الذي يكوف والخامس

 .مدة طويمة

 في 6 مقدار ما تـ يتمـ5 أواًل إلى الموت دفعة4 التغير الذي يكوف مركبًا ويؤدي إلى التغمب وىو أف يتغيروالسادس

 .في مدة طويمة

  المنذرة بالُبحران؟8 العالمات7فما: سؤال

 

 النفس والقمؽ الشديد وتغير الموف والتوثب واختبلط الذىف 9يتقدـ كوف الُبحراف أعراض ىائمة كضيؽ: الجواب

 13 البطف وأعسر12/ الشفة ووجع في المعدة وأسافؿ 11 والصداع الشديد وجري الدموع ببل إرادة واْخِتبلج10والسدد

 األعراض اليائمة المنكرة فإذا كاف المرض 16 ونحو ذلؾ مف15/ ورعده وانجذاب الشراسيؼ 14البوؿ وحصر بطف

                                                           
 .في ب، د: مع-  1
 . ناقصة جػ: مع مدة طويمة إلى الصحة ويقاؿ لو تحمؿ ونضج والرابع التغير الذي يكوف-  2
 .و د/83بداية -  3
 .يصير أ، جػ: يتغير-  4
 .ناقصة أ: ثـ الباقي في مدة طويمة والسادس التغير الذي يكوف مركبًا ويؤدي إلى التغمب وىو أف يصير أواًل إلى الموت دفعة-  5
 .ناقصة د: يتمـ-  6
 . ما ب: فما -  7
 . عبلمات جػ: العبلمات-  8
 . لضيؽ جػ: كضيؽ-  9

 .ناقصة أ، والبرد جػ: والسدد-  10
 . واختبلؼ جػ: واْخِتبلج-  11
 .و أ/68بداية -  12
 . وأسر أ، ب، د: وأعسر-  13
 . البطف أ: بطف-  14
 . ظ د/83ظ جػ، /57بداية -  15
 . ناقصة ب، جػ، د: مف-  16
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 دلت عمى بحراف 4 قوة وشيوؽ3 تقدـ النضج وكاف النبض مع ذلؾ قد زاد2 ىذه العبلمات بعد1حارًا وظير بعض

 درور بوؿ أو بانتقاؿ المادة مف بعض األعضاء 7 أو قيء أو عرؽ أو6 إسياؿ5بحراف جيد واستفراغ إما برعاؼ أو

ف ظيرت ىذه العبلمات قبؿ 10 ونحو ذلؾ ال سيما إف كاف ذلؾ في يـو باحوري9 دفعة8األعضاء إلى بعض  وا 

 .النضج وسقط معيا النبض دلت عمى الموت

 ما ىي أيام الُبحران واإلنذار؟: سؤال

  الذي ذكرناه13 بأف التغير السريع12/ المرضى والتجارب تشيد 11إف مزاولة: الجواب

 يكوف في بعض أياـ المرض دوف بعضيا ثـ إف بعض األياـ ينذر بما يكوف في بعض، 16الُبحراف أف 15/ 14أعني

 والحادي عشر، 19 في السابع والرابع عشر والعشريف، ويعتدؿ كونو في الخامس والتاسع18/ يكثر 17فإف الُبحراف

ف20وال يكاد  22 كاف فييما كاف رديئًا عمى األمر األكثر وأما21 يكوف في باقي األياـ إال في السادس  والثامف، وا 

                                                           
 . بعد جػ: بعض-  1
 . ناقصة جػ: بعد-  2
 . ازداد جػ، ب: زاد-  3
 . وشيرقًا جػ، وشيوقًا ب: وشيوؽ-  4
 . و جػ: أو-  5
 .بإسياؿ ب: إسياؿ-  6
 . عرؽ و جػ: أو عرؽ أو-  7
 . ناقصة جػ، د: إلى بعض-  8
 . دفعيا جػ: دفعة-  9

 . 27 صػالمنجد في المغةناجوري جػ، والباحوري ىي شدة الحر في تموز، معروؼ، : باحوري-  10
 . مف مداولة جػ، مداولة ب: مزاولة-  11
 .ظ ب/35بداية -  12
 . الرابع جػ، سريع ب: السريع-  13
 . عمى ب: أعني-  14
 .و د/84بداية -  15
 . ناقصة أ: أف-  16
 .فالُبحراف د: فإف الُبحراف-  17
 .ظ أ/68بداية -  18
 . ناقصة جػ: ويعتدؿ كونو في الخامس والتاسع-  19
 . ناقصة جػ: يكاد-  20
ف-  21  .إذا د: وا 
 .زائدة ب، د: أما-  22
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ف 3 بأف2 ينذر بما يكوف في السابع، والسادس والثامف ينذراف1األياـ التي ينذر أياـ الرابع  شرًا 4/ خيرًا فخيرًا وا 

 ينذر بما يكوف في العشريف، وسبب التغير 5فشرًا، والسابع أيضًا ينذر بما يكوف في الرابع عشر، والرابع عشر

 بعده عف الشمس الذي تسميو المنجموف 7 األياـ المذكورة مأخوذ مف أحواؿ القمر وحركتو ونسبة6/المذكور في 

 .المقابمة والتربيع

 ما ىو النضج؟ ومن أين يطمب ليستدل عميو؟: سؤال

عدادىا إياىا عمى نحٍو يمكف القوة الدافعة دفعيا والزماف : الجواب النضج ىو استيبلء الطبيعة عمى مادة المرض وا 

 .مع تماـ االنتياء يتـ النضج9ىو زماف االنحطاط و8الكائف لممرض بعد النضج و

 

 

نما 11 البتة10وليس ييمؾ مريض  عمى المريض قبؿ النضج وبمقدار 13 يكوف الخوؼ والحذر12/ بعد النضج، وا 

 في كؿ 16 ينفع15 البتة إذا تكامؿ النضج، والنضج14/حصوؿ النضج شيئًا فشيئًا يقؿ الخوؼ ويزوؿ الخطر 

مرٍض بمادتو ولذلؾ ينبغي أف يطمب مف المواضع التي فييا مادة المرض مثؿ أف يطمب في أمراض الدماغ فيما 

                                                           
ف كاف فييما كاف رديئًا عمى األمر األكثر واألياـ التي ينذر أياـ الرابع-  1  . ناقصة أ: والثامف وا 
 . ناقصة جػ: ينذراف-  2
 .  إف جػ، كاف ب، د: بأف-  3
 . و جػ/58بداية -  4
 . ناقصة جػ: والرابع عشر-  5
 .ظ د/84بداية -  6
 .وبسد أ: ونسبة-  7
 . ناقصة أ، ب، د: و-  8
 . ناقصة أ، ب، د: و-  9

 . المريض أ: مريض-  10
 . ناقصة جػ: البتة-  11
 .و أ/69بداية -  12
 . والحضور جػ: والحذر-  13
 .و د/85بداية -  14
 .والناضج ب: والنضج-  15
 . ناقصة أ، يقع ب، د: ينفع-  16
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 النفث وفي أمراض آالت الغذاء مف البراز، وفي عمؿ الكبد 3 الحنؾ، وفي أمراض آالت التنفس مف2 مف1يسيؿ

، وسنورد ىنا جمبًل مف االستدالؿ 5 الَرَمد مف الرمص4/والعروؽ وآالت البوؿ، وفي الحميات مف البوؿ، وفي 

 . الموجز وما عدا ذلؾ فتمييزه سيؿ6/بالنفث والبوؿ والبراز مما يميؽ بيذا 

 فكيف يستدل بالنفث؟: سؤال

، 9 لـ ينفث شيئًا البتة فالنضج لـ يحصؿ8/ النفث الداؿ عمى أمراض آالت النفس فما داـ المريض 7فأما: الجواب

، 13 عمى حاؿ وسطي يرجى نضجو12 فمنو رديء ومنو جيد ومنو11 فقد حصؿ10/، فإذا ابتدأ ينفث 9يحصؿ

 األبيض 14فالرديء مثؿ الخالص الحمرة، وأردئ منو الخالص الصفرة ثـ األسود، والذي يرجى لو النضج ىو

 يغالب الحمرة والصفرة، وأما الجيد التاـ النضج فيو الذي يغمب عميو البياض إذا كاف منتقبًل مف 15والذي ليس

 .16الرقة إلى الغمظ ومف عسر الخروج إلى سيولتو

  يستدل؟17ما ىو البول؟ وعمى أي وجو: سؤال

 الكميتيف والتفؿ الموجود فيو ىو جزء مف فضمة االنيضاـ 3/ الدـ الصائرة مف الكبد إلى 2 مائية1البوؿ ىو: الجواب

 المعدة عمييما 4االنيضاـ الكائف في األعضاء، وذلؾ أف الطعاـ والشراب الواصميف إلى المعدة عند اشتماؿ
                                                           

 . يصير أ: يسيؿ-  1
 . أ: مع: مف-  2
 .وفي ب: مف-  3
 . ظ جػ/58بداية -  4
 . المرض جػ، الرمس د: الرمص-  5
 .و ب/36بداية -  6
 .أما ب، د: فأما-  7
 .ظ د/85بداية -  8
 .يحضر ب، د: يحصؿ-  9

 .ظ أ/69بداية -  10
 .فإذا نفث شيئًا كثيرًا غميظًا فيو كماؿ نضجو ثـ النفث ضروب ب، د: فإذا ابتدأ ينفث فقد حصؿ-  11
 .زائدة ب، د: ومنو-  12
لـ يحضر فإذا نفث شيئًا كثيرًا غميظًا فيو كما نضجو ثـ إف النفث : لـ يحصؿ فإذا ابتدأ ينفث فقد حصؿ فمنو رديء ومنو جيد عمى حاؿ وسطي يرجى نضجو-  13

 .ضروب فمنو جػ
 .زائدة ب، د: ىو-  14
 .زائدة ب، د: ليس-  15
 . ناقصة جػ: وأما الجيد التاـ النضج فيو الذي يغمب عميو البياض إذا كاف منتقبًل مف الرقة إلى الغمظ ومف عسر الخروج إلى سيولتو-  16
 .شيء ب: وجو-  17
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يتولد فيو عند 8 فييا ويصير دمًا و7 يصير بعد ذلؾ إلى الكبد وينطبخ6 ثـ إنو5تطبخيما فيتولد منيما الكيموس

 الرغوة أعني 12 حينئذ تجذب11ىو المرار األسود فالمرارة10 وتفؿ كالدردري و9/الطبخ رغوة ىي المرار األصفر، 

 الرقيؽ وىو 15، والكميتاف تجذباف ما فيو مف فضؿ الماء14 األصفر، والطحاؿ يجذب المرار األسود13/المرار 

 مخمفًا عمى البدف فمف أجؿ ذلؾ 17 مف المخالطات ويصير صالحًا حتى يصير16/البوؿ فيتصفى عند ذلؾ الدـ 

 والدـ عمى حاؿ البدف جممة، وعمى كثير مف أحواؿ الكميتيف 18/صار البوؿ دااًل عمى حاؿ الكبد بالخصوص، 

 .20 كاف يمر بيا، ثـ إف البوؿ يدؿ بمائتو وبما يتميز عنو الذي يسمى رسوبياً 19والمثانة إذا

 ؟21ما ىي الشرائط التي ينبغي أن يعتني بيا من يروم استقصاء أمر الدالئل بالبول: سؤال

 لو االستدالؿ بو أف يراعي ما أنا ذاكره، وىو أف يؤخذ 23 ليصمح22ينبغي لمف يعتني باستقصاء أمر البوؿ: الجواب

 وال يكوف 4 زمانًا طويبلً 3وال يدافع بأخذه 2/ 1 مأكوؿ أو مشروب25 األطوؿ ليبًل، قبؿ تناوؿ24/بعد االنتباه مف النـو 

                                                                                                                                                                                     
 . ناقصة جػ: ىو-  1
 . مادية جػ: مائية-  2
 .و د/86بداية -  3
 . اجتماع جػ: اشتماؿ-  4
5

 .75الغذاء الذي ٌنهضم فً المعدة قبل الكبد القمري، التنوٌر صـ: الكٌلوس-  
 .زائدة ب، د: إنو-  6
 . وينضج أ: وينطبخ-  7
 . ناقصة أ: و-  8
 .و أ/70بداية -  9

 . ناقصة ب، جػ، د: و-  10
 . ناقصة جػ: فالمرارة-  11
 . تجتذب جػ: تجذب-  12
 . و جػ/59بداية -  13
 . والمرار األسود يجتذبو الطحاؿ جػ: والطحاؿ يجذب المرار األسود-  14
 . فضؿ ما فيو مف الماء جػ، إف فضؿ ما فيو مف الماء ب: ما فيو مف فضؿ الماء-  15
 .ظ د/86بداية -  16
 . ألنو يكوف جػ، ألف يكوف ب، د: حتى يصير-  17
 .ظ ب/36بداية -  18
 . إذ أ: إذا-  19
 . دمويًا أ: رسوبياً -  20
 . لدالئؿ البوؿ جػ، الداللة بالبوؿ ب، د: الدالئؿ بالبوؿ-  21
 .الداللة بالبوؿ ب: البوؿ-  22
 . ليصح جػ، د، يصح ب: ليصمح-  23
 .ظ أ/70بداية -  24
 .ناقصة د: تناوؿ-  25
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 والمري وال قد اختضب بالحناء، وال بعد تعاطي أعماؿ 6 والبقوؿ5يكوف قد تناوؿ صابغًا كالزعفراف والخيارشنبر

 والقيء واالستفراغ، 10/ والتعب 9 والسير والباه8 والعطش والغضب7وأسباب يتغير البوؿ بسببيا كالصـو والجوع

 زمانًا يحدث فيو أنو قد استقر فيو 13 في قارورة صافية شفافة ويترؾ في12 يؤخذ البوؿ كمو11ثـ بعد ىذا ينبغي أف

 صفاء 17 ألف البوؿ كمما بعد ازداد16 ال يبعد كثيرًا عند التأمؿ وال يقرب كثيراً 15 ثـ14ما شأنو أف يستقر ويرسب فيو

 . وبيف ما يغش بو مف األشياء المشبية لو التي تمتحف بيا األطباء19 بينو18/وكمما قرب ازداد غمظًا وبيذا يفرؽ 

  التي يؤخذ منيا االستدالل من البول؟20كم ىي األجناس: سؤال

 المقدار في والخامس الرسوب، والرابع والكدورة، 21/ الصفاء والثالث.  القواـوالثاني.  الموفأحدىاسبعة : الجواب

 . الزبدوالسابع، 22 الرائحةوالسادسالقمة والكثرة، 

  البول؟ وعمى ماذا يدل كل واحٍد منيا؟23كم ىي أصناف ألوان: سؤال

                                                                                                                                                                                     
 . المأكوؿ والمشروب جػ: مأكوؿ أو مشروب-  1
 .و د/87بداية -  2
 . أخذه جػ: بأخذه-  3
 . ناقصة أ: طويبلً -  4
 . والخبارخبر جػ، والخيارشنير أ: والخيارشنبر-  5
 . ناقصة جػ: والبقوؿ-  6
 .وجوع ب: والجوع-  7
 .ناقصة ب: والغضب-  8
 . ناقصة جػ: والباه-  9

 . ظ جػ/59بداية -  10
 .ناقصة ب: ينبغي أف-  11
 . ناقصة جػ: كمو-  12
 . ناقصة أ، ب، د: في-  13
 .ناقصة ب: فيو-  14
 . ناقصة جػ: ثـ-  15
 . ناقصة أ: عند التأمؿ وال يقرب كثيراً -  16
 . ازاد بعد جػ: بعد ازداد-  17
 .ظ د/87بداية -  18
 . ناقصة جػ: بينو-  19
 . أجناس جػ: األجناس-  20
 .و أ/71بداية -  21
 . والرابع الكدورة والخامس الرسوب والسادس المقدار في القمة والكثر جػ: والكدورة والرابع الرسوب والخامس المقدار في القمة والكثرة والسادس الرائحة-  22
 .لوف ب: ألواف-  23
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 8 بيف الصفرة7 الناري وىو لوف6 ثـ5ااُلْتُرجي النارنجي4 األصفر و3 ثـ2/ ستة األبيض، 1ألواف البوؿ: الجواب

 الذي َيْشَبو شعر الزعفراف، ثـ األحمر القاني وىو لوف الدـ، ثـ 13 وىو12 الناصع11، ثـ األحمر10حمرة9 و8الصفرة

 .ثـ األسود

 

 . أف لـ يخمط بالبوؿ شيء مف المرار لمخالطة بمغـ كثير لو15/ يدؿ عمى 14فاألبيض

 . صفرة يسيره بو17 عمى اختبلط16/واألصفر ااُلْتُرجي يدؿ 

 . يكوف لمخالطة صفرة كثيرة بو18والناري القاني

 . دـ لمبوؿ19واألحمر القاني يكوف لمخالطة

ما عمى بحراف ونقص مف الطبيعة 1وأما ما الحتراؽ شديد وا   األسود فيكوف إما لبرودٍة شديدة مجمده تسوده وا 

 . السوداوية2لمفضوؿ

                                                           
 . ناقصة ب، جػ، د: البوؿ-  1
 .و ب/37بداية -  2
 .و ب: ثـ-  3
 .ناقصة أ، جػ، د: و-  4
 . ناقصة أ، ب، د: النارنجي-  5
 . ناقصة جػ: ثـ-  6
 .ناقصة ب: لوف-  7
 . ناقصة جػ: الصفرة-  8
 . ناقصة جػ: و-  9

 .حمرة وصفرة ب: الصفرة وحمرة-  10
 . اآلخر جػ: األحمر-  11
 .الناري ب: الناصع-  12
 .مع ب: وىو-  13
 . واألبيض جػ: فاألبيض-  14
 .و د/88بداية -  15
 . و جػ/60بداية -  16
 . اختبلؼ جػ: اختبلط-  17
 . ناقصة أ، ب، د: القاني-  18
 . ناقصة أ، جػ: صفرة كثيرة بو واألحمر القاني يكوف لمخالطة-  19
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 . ىذه الثبلثة3 وسيأتي الفرؽ بينيـ أي

 كم ىي أصناف قوام البول؟ وكيف يستدل بصفائو وكدورتو؟:  سؤال4/

 . البوؿ ثبلثة رقيؽ وغميظ ومعتدؿ5أصناؼ قواـ: الجواب

 . وعمى التخـ والسدد6/فالرقيؽ يدؿ عمى قمة النضج 

 .9 عمى مخالطة خمط غميظ يخالط البوؿ8 عمى نضج األخبلط أو7والغميظ يدؿ إما

 عمى 12 رقيقًا ويبقى11 وجودتيا ثـ إف الرقيؽ قد يباؿ10والمعتدؿ يدؿ عمى اعتداؿ األخبلط في مقاديرىا وكيفياتيا

 رقيقًا ثـ يغمظ 18 وقد يباؿ17 الخمط المحدث لممرض16 إنضاج15 بعد في14 عمى أف الطبيعة لـ تشرع13رقتو ويدؿ

                                                                                                                                                                                     
 . و جػ: وأما-  1
 .والفضوؿ ب: لمفضوؿ-  2
 . التفرقة بيف جػ، ب: الفرؽ بينيـ أي-  3
 .ظ أ/71بداية -  4
 . ناقصة جػ: قواـ-  5
 .ظ د/88بداية -  6
 . ناقصة جػ: إما-  7
 . و جػ: أو-  8
 .ناقصة ب: يخالط البوؿ-  9

 . ناقصة أ: والمعتدؿ يدؿ عمى اعتداؿ األخبلط في مقاديرىا وكيفياتيا-  10
 . يباف جػ: يباؿ-  11
 .ناقصة ب: ويبقى-  12
 . ناقصة أ: ويدؿ-  13
 . يسرع جػ، ب: تشرع-  14
 . ناقصة جػ: في-  15
 . إيضاح جػ: إنضاج-  16
 . لممريض جػ: لممرض-  17
 . يباف أ: يباؿ-  18
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 4/ غميظًا ويبقى عمى غمظو فيدؿ عمى أف 3 ابتداء النضج، والبوؿ الغميظ أيضًا قد يباؿ2 ويدؿ عمى1بعد ذلؾ

 .   وبعد ذلؾ يرؽ ويصفو6 منتيى غميانيا وقد يباؿ غميظاً 5األخبلط في

ف األخبلط قد تميزت7/وىذا يدؿ   . عمى أف الطبيعة قد قيرت المادة وانضجتيا وا 

 االستدالل؟8ما معنى الرسوب؟ وكم ىي الوجوه المأخوذة منو و: سؤال

 األطباء مخالؼ التعريؼ المغوي 12 / 11في اصطبلح10، و9الرسوب في المغة استقرار الشيء في مركزه: الجواب

 طافيًا، 15 جوىر يكوف باينًا لممائية متميزًا عنيا سواء كاف راسبًا أو14 اصطبلحيـ يدؿ عمى13/ألنو بحسب 

 لونو، والثاني الذي يرى فيو، 20 موضعوأحدىااالستدالؿ أربعة أشياء 19 في وجوه و18مف أمره 17 ينتج16فالرسوب

 . وقت رؤيتووالرابع قوامو، والثالث

  الرسوب؟21وكيف يستدل بموضع: سؤال

                                                           
 .ناقصة ب: بعد ذلؾ-  1
 . ناقصة جػ: عمى-  2
 . يباف أ: يباؿ-  3
 . ظ جػ/60بداية -  4
 .زائدة ب، د: في-  5
 .ناقصة أ: ويبقى عمى غمظو فيدؿ عمى أف األخبلط منتيى غبليانيا وقد يباؿ غميظاً -  6
 .و د/89بداية -  7
 . في جػ، ب: و-  8
 . زائدة أ: في المغة استقرار الشيء في مركزه-  9

 . ناقصة جػ، ب: و-  10
 . استطبلؽ جػ: اصطبلح-  11
 .و أ/72بداية -  12
 .ظ ب/37بداية -  13
 . كؿ جػ، عمى كؿ ب: عمى-  14
 . و جػ: أو-  15
 . والرسوب جػ: فالرسوب-  16
 . يصفح أ، يتصفح ب، د: ينتج-  17
 . ناقصة أ: مف أمره-  18
 . ناقصة جػ، ب: و-  19
 . موصوؼ جػ: موضعو-  20
 . موضع جػ: بموضع-  21
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 وقد يكوف متعمقًا في الوسط وىي أكثر نضجًا مف األوؿ 2 عمى نضج خفي1/إنو قد يكوف طافيًا ويدؿ : الجواب

 . وىذا في الرسوب المحمود كاألبيض3وقد يكوف راسبًا في أسفؿ القارورة وىو أحسف نضجاً 

 . الطافي وأوسطو المتعمؽ7 شراً 6/ الراسب وأقميا 5 المذمـو كاألسود فإف شرىا4وأما في

 ؟ وعمى ماذا يدل كل واحد منيا؟8ما ىي ألوان الرسوب وأييا المحمودة: سؤال

 . وكمد10 أبيض وأسود وأحمر وأصفر9ألواف الرسوب المختمفة منيا: الجواب

 . ىو األبيض الطبيعي وىو الذي يكوف بياضو لتماـ النضج واليضـ12 فأحمد ألواف الرسوب11/

 

 شبييًا 17 راسبًا متصؿ األجزاء متشابيا مستويًا مستدير الشكؿ أممس16 أبيضًا يكوف أيضاً 15 /14 مع كوف لونو13ثـ

 . لو20 أبيض وسبب بياضو عدـ النضج ومخالطة ريح19 الرسوب ما ىو18برسوب ماء الورد، وقد يكوف مف

 .2  وكانت ماءه ليست بسوداء1وشر ألواف الرسوب األسود وأسممو ما كاف طافياً 
                                                           

 .ظ د/89بداية -  1
 . خمقي جػ: خفي-  2
 . ناقصة أ: نضجاً -  3
 .ناقصة ب: في-  4
 . أشرىا جػ، ب: شرىا-  5
 . و جػ/61بداية -  6
 .وأقؿ شرىا ب: وأقميا شراً -  7
 . المحمود جػ: المحمودة-  8
 . مختمفة فمنيا جػ، ب: المختمفة منيا-  9

 .وأصفر وأحمر ب: وأحمر وأصفر-  10
 .ظ أ/72بداية -  11
 . األلواف الرسوبية جػ، األلواف الطبيعية الرسوبية ب: ألواف الرسوب-  12
 . ناقصة جػ: النضج واليضـ ثـ-  13
 . كونو أ: كوف لونو-  14
 .و د/90بداية -  15
 . ناقصة جػ: أيضاً -  16
 . إذ ليس جػ: أممس-  17
 . زائدة جػ، ب: مف-  18
 .زائدة ب، د: ما ىو-  19
 . ناقصة جػ: ريح-  20
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ف قارنو عبلمات رديئة أذف بالموت3و  .األحمر يدؿ عمى التخـ وطوؿ المرض وا 

 وموت القوة ال سيما إف اقترف بو 4واألصفر يدؿ عمى شدة الحرارة وخبث المرض والكمد يدؿ عمى غاية البرد

 . رديئة5عبلمات

 ما ىي أصناف قوام الرسوب وأييا المحمود؟:  سؤال6/

 12 والنخالي11والصفايحي والحشيش 10/ 9 الجريش والمحبب8 الدشيشي7مف أصناؼ القواـ األممس: الجواب

 .14 وأحمدىا كميا األممس المستوي في مدة المرض جميعاً 13/والكرسني والرممي والدموي والمدي، 

 ؟15عمى ماذا يدل الرسوب الجريشي والمحبب: سؤال

 .عمى ذوباف المحـ: الجواب

  والسويقي؟16عمى ماذا يدل الرسوب الجريشي: سؤال

 .عمى إذابة الحرارة لؤلعضاء وجردىا إياىا ىذا إف كاف أبيضًا فإف كاف إلى الحمرة دؿ عمى احتراؽ الدـ: الجواب

 عمى ماذا يدل الرسوب الصفايحي؟: سؤال

                                                                                                                                                                                     
 . صافيًا جػ: طافياً -  1
 . كما بينو ليس بأسوٍد أ، وكانت ما فيو ليست سوده جػ: وكانت ماءه ليست بسوداء-  2
 . ناقصة جػ: و-  3
 . غمبت البدف جػ، غمبت البرد ب، د: غاية البرد-  4
 .عبلمة ب: عبلمات-  5
 .ظ د/90و ب، /38بداية -  6
 .ناقصة د: األممس-  7
 . ناقصة ب، جػ، د: الدشيشي-  8
 . المحبب والجريشي أ: الجريش والمحبب-  9

 . ظ جػ/61بداية -  10
 . ناقصة أ: والحشيش-  11
 . والجنالي جػ: والنخالي-  12
 .و أ/73بداية -  13
 . معدة المرض جػ: مدة المريض جميعاً -  14
 . زائدة جػ، ب: والمحبب-  15
 .الحشيشي ب، د: الجريشي-  16
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 المثانة ويفرؽ بينيما بأنو إف كاف مع 4 الباطف في3/ السطح 2 األصمية و1عمى انجراد صفائح األعضاء: الجواب

ال فبلنجراد المثانة5مع حمى وبوؿ غير نضيج دؿ عمى انجراد  . سطوح األعضاء وا 

 عمى ماذا يدل الرسوب النخالي؟: سؤال

 جرب 6عمى أف الحرارة قد تعدت في جردىا ظاىر العروؽ إلى أف بمغت إلى أعماقيا ويدؿ أيضًا عمى: الجواب

 . بالضد9/ بأف األوؿ يتبعو حمى ورقة بوؿ واآلخر 8 بينيما7المثانة ويفرؽ

  الكرسني عمى ماذا يدل؟10التفل: سؤال

 

 .  غيرىما12 لحـ عضو آخر11عمى ذوباف لحـ الكميتيف أو: الجواب

ف كانت حمى13/  . فتكوف يسيرة واآلخر بالضد14 ويفرؽ بينيما بأف الُكَمى يكوف مع بوؿ نضيج وخمو مف حمى وا 

 16والتفل الرممي عمى ماذا يدل؟:  سؤال15/

 .  مف الكمية2 واألحمر منو1عمى حصاة منعقدة أو ىي في االنعقاد أو إلى االنحبلؿ: الجواب

                                                           
 . ناقصة أ: األعضاء-  1
 . أو أ: و-  2
 .و د/91بداية -  3
 .مف د: في-  4
 . ناقصة جػ، فبلنجراد ب، د: عمى انجراد-  5
 . ناقصة جػ: عمى-  6
 .ويفصؿ ب: ويفرؽ-  7
 . ناقصة جػ: ويفرؽ بينيما-  8
 .ظ أ/73بداية -  9

 . ناقصة جػ، والتفؿ ب، د: التفؿ-  10
 . و أ، ب: أو-  11
 . ناقصة جػ: آخر-  12
 . و جػ/62بداية -  13
ف كانت حمى-  14  . ناقصة جػ: وا 
 .ظ د/91بداية -  15
 .الفقرة كاممة ناقصة ب: عمى ماذا يدؿ.......عمى ذوباف لحـ الكميتيف : الجواب-  16
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 .3والذي ليس بأحمر مف المثانة وقد يدؿ عمى المراقب

  الدموي؟4عمى ماذا يدل التفل: سؤال

 في 8 دوف ذلؾ عمى حرارة7 فيدؿ عمى ضعؼ الكبد والذي ىو6 منو الشديد الممازجة5أما الدموي فالعمقي: الجواب

 . ال غير9مجاري البوؿ والذي ىو دـ صرؼ ويباؿ دفعة فيدؿ عمى انفتاح عرؽ في الُكَمى

 عمى ماذا يدل التفل المدي؟: سؤال

  الفرؽ بيف ذلؾ10/عمى انفجار قرحة في أعضاء البوؿ خاصة أو غيرىا مف األعضاء ويميز : الجواب

 يجيء يومًا واحدًا أو 14 والمثانة تطوؿ مدتو والذي يجيء مف أعضاء أخر إنما13/ الُكَمى 12/ مف 11بأف الجابي

 .يوميف

  متشابية؟17 األبيض إذ كانت الثالثة16/ الفرق بين المدة والخام والتفل الراسب 15ما: سؤال

 . دليؿ وـر ويسيؿ اجتماع أجزائيا وتفرقيا2 رائحتيا منتنة ومقدـ1 بأف المدة تكوف18الفرؽ: الجواب

                                                                                                                                                                                     
 . االنجبلء أ: االنحبلؿ-  1
 .ناقصة ب: منو-  2
 . ناقصة ب، جػ، د: وقد يدؿ عمى المراقب-  3
 . الرسوب جػ، ب: التفؿ-  4
 . والعمقي جػ، العمقي ب: فالعمقي-  5
 . المحازجة أ: الممازجة-  6
 . ناقصة أ: ىو-  7
 .جراحة ب، د: حرارة-  8
 . مف الكميتيف جػ، ب، في الكميتيف د: في الُكَمى-  9

 .و أ/74بداية -  10
 . بالجابي جػ، ناقصة ب، بالجائي د: بأف الجابي-  11
 .و د/92بداية -  12
 . ظ ب/38بداية -  13
 . ناقصة جػ: مف أعضاء أخر إنما-  14
 . فما جػ: ما-  15
 . ظ جػ/62بداية -  16
 . ثبلثتيا جػ، ب: الثبلثة-  17
 . ناقصة ب، جػ، د: الفرؽ-  18
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 جدًا ال 4 متباينة صغار مثؿ الرمؿ والتفؿ الراسب تكوف أجزاؤه متصمة مدمجة3والخاـ يكوف كدرًا غميظًا لو أجزاء

 .يوجد فييا تبايف البتة

 وكيف يستدل باختالف رؤية الرسوب في أوقات المرض؟: سؤال

ف كاف يظير مرة ويخفى 5/إذا داـ رؤية الرسوب المحمود : الجواب  فإنو يدؿ عمى قوة الطبيعة وسرعة البرء وا 

 .أخرى دؿ عمى عجز الطبيعة عف اإلنضاج دائماً 

 ؟7 والرديء6/ما ىو البراز؟ وما صفة الجيد من أصنافو : سؤال

 10 الطبيعي منيا ما كاف9 فضؿ اليضـ األوؿ الكائف في المعدة واألمعاء وىو أصناؼ َفاِلجيد8البراز ىو: الجواب

 النتف ويخرج 13/غير شديد 12قوامو معتدؿ كالَعَسؿ ثخينًا وكاف لونو إلى صفره معتدلة و11مجتمعًا لينًا متصبًل و

 . الصبغ مثبلً 14في وقت العادة وما عدا ذلؾ فرديء كشديد

 . يدؿ عمى غمبة الصفراء16/ فإنو 15والمذاع المحرؽ لمحثار

 . يدؿ عمى اليرقاف17والعديـ الصبغ

                                                                                                                                                                                     
 . ناقصة جػ: تكوف-  1
 . ويتقدـ أ: ومقدـ-  2
 . لو قواـ وآخر أ: لو أجزاء-  3
 . محدلجة جػ: مدمجة-  4
 .ظ د/92بداية -  5
 .ظ أ/74بداية -  6
 . أصناؼ الرديء جػ: أصنافو والرديء-  7
 . ناقصة جػ: ىو-  8
 . فالفاصؿ جػ، ب، د: َفاِلجيد-  9

 . ناقصة جػ: ما كاف-  10
 . ناقصة ب، جػ، د: و-  11
 . ناقصة ب، جػ، د: و-  12
 . و جػ/63بداية -  13
 . كالشديد أ: كشديد-  14
 . ناقصة أ، لممختار كذا ب، لممحتار كذا كذا د: لمحثار-  15
 .و د/93بداية -  16
 .ناقصة د: يدؿ عمى غمبة الصفراء والعديـ الصبغ-  17
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 .واليابس المتغير يدؿ عمى قمة الرطوبات وشدة الحرارة

 . السدد2 يدؿ عمى سوء اليضـ أو1والرطب جداً 

 .والذي ليس بمستوي أو معو قراقر يدالف عمى قصور اليضـ

 .والشديد النتف يدؿ عمى عفونة

 . الدردي فكميا رديئة قتالة4 أو شبيو بالحماة و3والذي لونو أخضر أو كمد أو أسود

 . والمزج يدؿ عمى ذوباف األعضاء5/والدسـ والزبدي 

 .7 بالَفاِلج6/والدؽ والشبيو باختاء البقر ينذر 

 . عمى قرحة في األمعاء9 عمى سحج أو مده فيدؿ8والذي يخرج معو دـ يدؿ

 . أخبلط رديئة في البدف10/والمختمؼ األلواف يدؿ عمى 

  شرياني المعصمين فقط؟11ما ىو النبض ولم اقتصر عمى جس: سؤال

 عمى 12/النبض حركة مكانية يتحركيا القمب والشراييف باالنبساط واالنقباض لحفظ الحرارة الغريزية : الجواب

نما الروح الحيواني وتوليد الروح النفساني فباالنبساط  اليواء البارد مف الِرئة إلى القمب 1 يجذب13اعتداليا وا 

                                                           
 .ناقصة أ، جػ، د: جداً -  1
 . و جػ، ب: أو-  2
 .أصفر ب: أسود-  3
 . أو أ: و-  4
 .و ب/39بداية -  5
 .و أ/75بداية -  6
 .بالقولنج ب، د: بالَفاِلج-  7
 .ينذر ب: يدؿ-  8
 .يدؿ ب، ويدؿ د: فيدؿ-  9

 . ظ د/93بداية -  10
 . ناقصة ب: جس-  11
 . ظ جػ/63بداية -  12
 . واالنبساط جػ: فباالنبساط-  13
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نما وقع3 يخرجو2وباالنقباض  6 الشراييف المذيف في المعصميف5 االختيار عمى جس4 إذا سخف فيو وصار دخانًا وا 

 . تناولو وقمة المحاشاة عف كشفو واستقامة وضعو بحد القمب8 سيولة7فؤلمور ثبلثة

 كم ىي أجناس النبض؟: سؤال

 :  مف مقدار االنبساط وأنواعو10 المأخوذاألولعشرة :  الجواب9/

 

 . العظيـ والصغير والمعتدؿ12 ثبلثة11/

 . السريع والبطيء والمعتدؿ13،14 المأخوذ مف زماف الحركة وأنواعو ثبلثةوالثاني

 . القوي والضعيؼ والمعتدؿ16 وأنواعو ثبلثة15 المأخوذ مف كيفية قرع الحركة عمى األصابعوالثالث

 . الميف والصمب والمعتدؿ18 اآللة وأنواعو ثبلثة17 المأخوذ مف قواـ جـروالرابع

 .3 والخالي والمعتدؿ2 الممتمئ1 المأخوذ مف حالة ما يحتوي عميو الشرياف وينقسـ إلى ثبلثةوالخامس

                                                                                                                                                                                     
 . ينحدر جػ: يجذب-  1
 . واالنقباض جػ، ب: وباالنقباض-  2
 .يخرج ب: يخرجو-  3
 . تابع جػ: وقع-  4
 . حسف جػ: جس-  5
 .الشرياني ب، الشراييف د: الشراييف المذيف في المعصميف-  6
 . ناقصة أ: ثبلثة-  7
 . ناقصة جػ: سيولة-  8
 .و د/94بداية -  9

 .المأخوذة جػ، مأخوذ ب: المأخوذ-  10
 .ظ أ/75بداية -  11
 . ناقصة جػ، ب: ثبلثة-  12
 .ناقصة د: العظيـ والصغير والمعتدؿ والثاني المأخوذ مف زماف الحركة وأنواعو ثبلثة-  13
 .ناقصة ب: ثبلثة-  14
 .لؤلصابع ب، د: عمى األصابع-  15
 . ناقصة ب، جػ، د: ثبلثة-  16
 . ناقصة جػ: جـر-  17
 . ناقصة ب، جػ، د: ثبلثة-  18
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 . المتواتر والمتفاوت والمعتدؿ4 المأخوذ مف زماف السكوف وأنواعو ثبلثةوالسادس

 . مختمفًا غير مستوي8 يكوف مستويًا أو7 وىذا إما أف6/ االستواء واالختبلؼ 5 المأخوذ مفوالسابع

 ومختمؼ غير 11/ تركو لمنظاـ وىذا نوعاف مختمؼ منتظـ 10 المأخوذ مف نظامو في االختبلؼ أووالثامن 9/

 .12منتظـ

 . الحار والبارد والمعتدؿ15/ 14 وأنواعو ثبلثة13 المأخوذ مف مممسووالتاسع

 . المأخوذ مف الوزف وىذا نوعاف الحسف الوزف والسيئ الوزفوالعاشر

  لكل واحٍد من أنواع النبض حتى يتم؟16فما الواجب: سؤال

 .أما النبض العظيـ فيتـ إذا كانت القوة الحيوانية قوية واآللة مطاوعة بمينيا والحاجة إلى التطفئة شديدة: الجواب

 .والصغير يكوف بواحدة مف ىذه الثبلثة

 .والسريع يتـ بقوة قوية وحاجة داعية

 . ولينيا4 صحة القوة ومطاوعة اآللة3 تتبع2/والقوي . 1والبطيء بواحد مف ىذيف السببيف

                                                                                                                                                                                     
 . ناقصة ب، جػ، د: ثبلثة-  1
 .المتممي ب: الممتمئ-  2
 . ناقصة أ: والمعتدؿ-  3
 . ناقصة ب، جػ، د: ثبلثة-  4
 . ناقصة جػ: مف-  5
 . و جػ/64بداية -  6
 .ناقصة ب: أف-  7
ما جػ: أو-  8  . وا 
 .ظ د/94بداية -  9

 . و جػ: أو-  10
 .ظ ب/39بداية -  11
 .ناقصة د: ومختمؼ غير منتظـ-  12
 . لمسو جػ: مممسو-  13
 . ناقصة ب، جػ، د: ثبلثة-  14
 .و أ/76بداية -  15
 . الموجب جػ، ب: الواجب-  16
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 .5والضعيؼ يتبع أضدادىا والصمب يتبع صبلبة اآللة والميف لينيا

 .اجتماعيما معًا والخالي بالضد8 كثرة الدـ والروح و7 يتبع6والممتمئ

 .9والمتواتر يتبع كثرة الحاجة وشدتيا والمتفاوت لقمة الحاجة

 . الذي فيو االستواء سواًء كاف طبيعيًا أو خارجًا عف الطبع10والمستوي يكوف لتمكف أسباب ذلؾ والجنس

 . عنيا أخرى14/ يقاـو األسباب الطبيعية فتظير عمييا تارًة وتنقير 13 عف الطبع12 والمختمؼ فؤلسباب خارجة11/

 .18 الطبيعية والخارجة عنيا17/ فيكوف لتكافؤ األسباب 16أما المنتظـ في اختبلؼ15و

 22 والبارد بالضد21 األسباب وأما الحار فيتبع حرارة المادة التي يحتوي عمييا العرؽ20المختمؼ فمتفاوت ىذه19و

 . وحسف المزاج وسوء الوزف بالضد مف ذلؾ23وأما حسف الوزف فيكوف لشدة القوة

                                                                                                                                                                                     
 . الشيئيف المخالفيف ليذيف جػ، السببيف المخالفيف ليذيف ب، د: ىذيف السببيف-  1
 .و د/95بداية -  2
 . ناقصة أ: تتبع-  3
 .ناقصة ب، د: ومطاوعة اآللة-  4
 .ناقصة أ، جػ، ب: ومطاوعة اآللة-  5
 .والمتممي ب: والممتمئ-  6
 . ناقصة جػ: صبلبة اآللة والميف لينيا والمتممي يتبع-  7
 . أو جػ: و-  8
 . ناقصة أ: وشدتيا والنقاوة لقمة الحاجة-  9

 . وذلؾ الجنس جػ: ذلؾ والجنس-  10
 .ظ أ/76بداية -  11
 .ناقصة أ، جػ، ب: فؤلسباب خارجة-  12
 . ناقصة جػ: والمختمؼ عف الطبع-  13
 . ظ جػ/64بداية -  14
 . زائدة جػ، د: و-  15
 . فمبلختبلؼ جػ:  في اختبلؼ 16
 .ظ د/95بداية -  17
 . عف الطبيعة جػ، د: عنيا-  18
 . ناقصة أ، ب: و-  19
 . ناقصة جػ: ىذه-  20
 . العروؽ الباردة جػ، العروؽ ب، د: العرؽ-  21
 . ناقصة جػ: والبارد بالضد-  22
َبات القوة وحسف القوة جػ، إلثبات القوة ب، لثبات القوة د: لشدة القوة-  23 ُِ  . لَس
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 ؟2 والُدوار1ما الفرق بين السَِّدر: سؤال

 . يكوف بعقب الُدوار إذا اشتد وبمغ إلى أف يسقط اإلنساف3إف السَّيِدر: الجواب

ْرع؟: سؤال  ما الفرق بين الُدوار والصَّ

ْرع 5 يثبت مدة، و4إف الُدوار قد: الجواب  . يكوف بغتة فيسقط صاحبو ساكنًا ويفيؽ6/الصَّي

َبات؟: سؤال  ما الفرق بين النوم والَسُُ

 دفع السبب المحدث لو 9 تعجز الطبيعة عف8/ أف 7/إف النـو سكوف طبيعي لمحيواف مف غير : الجواب

َبات تعجز الطبيعة عف دفع السبب المحدث لو ُِ  .10والَس

َبات والجمود الذي ىو الُشُخوص؟: سؤال  ما الفرق بين الَسُُ

َبات تكوف فيو العيناف12إف:  الجواب11/ ُِ  . منطبقتاف والُشُخوص بالضد وسببيما واحد13 الَس

َبات السيري واختناق الرحم؟ والفرق بينيما وبين الجمود؟: سؤال  ما الفرق بين الَسُُ

َبات السيري ال14الفرؽ: الجواب ُِ  .  يتنفس تنفسًا صحيحاً 15 بأف صاحب الَس

                                                           
 .السدد ب: السَّيِدر-  1
 . الُدوار والَصْدر جػ: السَّيِدر والُدوار-  2
 . الَصْدر جػ، السدد ب: السَّيِدر-  3
 . زائدة جػ، د: قد-  4
 . ناقصة جػ: و-  5
 .و ب/40بداية -  6
 .و د/96بداية -  7
 .و أ/77بداية -  8
 . ناقصة جػ: عف-  9

َبات تعجز الطبيعة عف دفع السبب المحدث لو-  10 ُِ  .ناقصة ب: والَس
 . و جػ/65بداية -  11
 . بأف جػ: إف-  12
 . العيناف فيو أ: فيو العيناف-  13
 . ناقصة ب، جػ، د: الفرؽ-  14
 . فبل جػ: ال-  15
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وفي اختناؽ الرحـ يكوف استمقاء المرأة عمى ما جرت بو عادتيا وتخؼ في بعض األوقات وتفيـ ما يمقى إلييا ثـ 

 إذا عرض لئلنساف بقي 2 شديد والفرؽ بيف ىذيف وبيف الجمود أف الجمود1/يعرض ليا في بعض األوقات ُغِشي 

 .7 العيف أو مغمضيا6/ كاف أو قائمًا أو نائمًا أو مفتوح 5 ىو عمييا عند حدوثو جالساً 4 الذي3بقي عمى الحالة

 .7مغمضيا

ْرع والَتَشّنج؟: سؤال  ما الفرق بين الصَّ

ْرع َتَشّنج غير دائـ ألنو ينوب باُدوار ويستضر معو الذىف والحواس: الجواب  والَتَشّنج ىو دائـ وال يستضر 8إف الصَّي

 .9يستضر معو األفعاؿ الذىنية

ْرع واختناق الرحم؟: سؤال  ما الفرق بين الصَّ

 .13 ال تفقد عقميا وال يخرج مف فييا زبد12 المرأة في اختناؽ الرحـ11بأف:  الجواب10/

 ما الفرق بين الِسْرَسام والبرسام؟: سؤال

 .  الدماغ المحيط بو16 خاص بأْغِشية15 حار14/إف الِسْرَساـ وـر : الجواب

 . اآلفة إلى الدماغ بالمشاركة2 الحجاب فيتأذى منو1والبرساـ وـر في
                                                           

 .ظ د/96بداية -  1
 .ناقصة أ، جػ، ب: أف الجمود-  2
 .حالو ب، د: الحالة-  3
 . التي ب، د: الذي-  4
 .جالساف: وردت في أ-  5
 .ظ أ/77بداية -  6
 .مغموضيا: وردت في أ-  7
 .والخواص د: والحواس-  8
 السؤاؿ كامبل والجواب أيضًا ناقصة في أ-  9

 . ظ جػ/65بداية -  10
 . فإف جػ: بأف-  11
 .االختناؽ أ، د: اختناؽ الرحـ-  12
 .مف فميا زبد جػ، زبد مف فييا ب: مف فييا زبد-  13
 .و د/97بداية -  14
 . ناقصة جػ: حار-  15
 . بأشعبة جػ: بأُغِشية-  16
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  يعميما اختالط العقل؟4/ وىو الجنون اليايج وبين الِسْرَسام الحار إذ كان 3ما الفرق بين المانيا: سؤال

 . الِسْرَساـ الحار يتبعو حمى وىذا ال يتبعو حمى5بأف: الجواب

ْرع؟6بماذا يفرق: سؤال   بين الَسْكَتة والصَّ

 

ْرع تكوف السدة7إف انسداد بطوف: الجواب  .9 غير كاممة8 الدماغ في الَسْكَتة يكوف كامبًل وفي الصَّي

 ما الفرق بين الَتَشّنج والَرعشة؟: سؤال

 . دائمًا والَرعشة تظير عندما يراـ تحريؾ العضو11/ الَتَشّنج يكوف 10إف: الجواب

 ؟15 والَتَشّنج واالرتعاش14/ بين االْخِتالج 13بماذا يفرق:  سؤال12/

 والجمد والقمب 2 االنبساط كاألعصاب والشراييف واألوردة1 االْخِتبلج يحدث في كؿ عضٍو يتييأ فيو16بأف: الجواب

 والرحـ ويرتفع العضو إلى العمو والَتَشّنج واالرتعاش ال يحدثاف إال في األعضاء المتحركة 3والقمب والكبد والطحاؿ

 .بإرادة

                                                                                                                                                                                     
 . ناقصة ب، جػ، د: في-  1
 .ناقصة ب: منو-  2
 . المامينا جػ: المانيا-  3
 .ظ ب/40بداية -  4
 . إف جػ: بأف-  5
 .يعرؼ جػ: يفرؽ-  6
 . يكوف جػ: بطوف-  7
 .الَسْكَتة ب: السدة-  8
 .تامة ب، د: كاممة-  9

 . بأف جػ، د: إف-  10
 .و أ/78بداية -  11
 . و جػ/66بداية -  12
 . بماذا يعرؼ جػ، ما الفرؽ ب: بماذا يفرؽ-  13
 .ظ د/97بداية -  14
 . باالرتعاش جػ، والَرعشة ب: واالرتعاش-  15
 .إف أ: بأف-  16
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 ؟4ما الفرق بين الموسرج والنتوء والبثر: سؤال

 أبيض ومعو حمرة وضرباف في 8 أصمو7 والَبْثر6 المسمى موسرج يكوف لونو بموف العنبة5إف نتوء العيف: الجواب

 .العيف

 

  بين الخياالت التي تكون عن الماء وبين ما يحدث عن ألم المعدة؟9بماذا يفرق: سؤال

 والمقدار والزماف 13 كمييما بالسواء في الموف12 الحادثة عف المعدة تكوف في العينتيف11/ الخياالت 10إف: الجواب

 15 ال سيما عند القيء وحسف استمراء الطعاـ وتمطيفو وتقميمو والتابع لمماء14/والكدورة، ويزيد تارة وينقص أخرى 

 21 ال سيما إذا كاف قد20 مف األخرى19 أكدر18 أحداىما17/ واحدة وتكوف 16ويبتدئ أواًل في عيف. بعكس ذلؾ

 . ذلؾ شيور ثبلثة أو أربعة22مضى لحدوث

                                                                                                                                                                                     
 . ينافيو جػ: يتييأ فيو-  1
 . واألوراد أ، ب، واألُدوار جػ: واألوردة-  2
 . والطحاؿ والكبد أ: والكبد والطحاؿ-  3
 . ناقصة أ، د: والَبْثر-  4
 . سوء العينيف جػ: نتوء العيف-  5
 . العنبية جػ، ب: العنبة-  6
 . ناقصة أ: الَبْثر-  7
 . أصؿ جػ: أصمو-  8
 . يعرؼ جػ: يفرؽ-  9

 . ناقصة أ، بأف د: إف-  10
 .و د/98بداية -  11
 . ناقصة جػ: العينتيف-  12
 . سواًء بالموف جػ، ب: بالسواء في الموف-  13
 .ظ أ/78بداية -  14
 . والسابع تكوف الماء جػ، والتابع لكوف الماء ب، د: والتابع لمماء-  15
 . بعيف جػ: في عيف-  16
 . ظ جػ/66بداية -  17
 . احدىما جػ: احداىما-  18
 . الكدر جػ: أكدر-  19
 . أخرى جػ: األخرى-  20
 .ناقصة ب: قد-  21
 . قضى بحدوث جػ: مضى لحدوث-  22
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 ما الفرق بين النزلة والُزَكام؟: سؤال

ف نزؿ إلى الَصْدر 1إف السيبلف المنحدر مف الرأس إف انحدر إلى المنخريف سمي: الجواب  3 سمي2/ ُزَكامًا وا 

 .نزلة

 ؟5 الَذْبَحة والخوانيق4/ما الفرق بين : سؤال

 . إف الَذْبَحة المعروفة بالموزتيف ىي وـر حادث في عضؿ الحمؽ والمري يعيؽ اليواء عف النفوذ إلى القمب: الجواب

 . الحنجرة يمتنع معو نفوذ اليواء إلى الِرئة والقمب7 في عضؿ6والخوانيؽ وـر حادث

إذا كان الدم المنفوث من الفم قد يكون من أعضاء مختمفة فكيف يكون التفرقة في معرفة األعضاء : سؤال

 ؟8التي برز منيا

، ومف المري ويستدؿ عميو بالوجع بيف الكتفيف، 11 بالبصؽ10أنو قد يخرج مف الفـ خاصة ويكوف عف:  الجواب9/

، 14، ومف الرأس ويجيء بالتنخع غير أنو يحس معو بألـ في الرأس13 بالتنخع مف الدماغ12/ومف الحنؾ ويجيء 

 القذؼ والوجع في نواحي المعدة، ومف الِرئة ويكوف معو سعاؿ شديد ويكوف 16 الغذاء ويدؿ عميو15ومف آالت

                                                           
 . يسمى جػ: سمي-  1
 .و ب/41بداية -  2
 . يسمى جػ: سمي-  3
 .ظ د/98بداية -  4
 . والخانوؽ جػ: والخوانيؽ-  5
 . ناقصة أ: حادث-  6
 . في جػ، العضؿ ب، لعضؿ د: في عضؿ-  7
 . ناقصة جػ: التي برز منيا-  8
 .و أ/79بداية -  9

 . ناقصة أ، ب، د: عف-  10
 .النبض ب: بالبصؽ-  11
 .و د/99بداية -  12
 . ناقصة أ، ب، د: مف الدماغ-  13
 . ناقصة جػ: ومف الرأس ويجيء بالتحنح غير أنو يحس معو بألـ في الرأس-  14
 . ناقصة أ: آالت-  15
 . ناقصة أ: عميو-  16
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يكوف معو سعاؿ شديد غير 3 رقيقًا ولونو أحمر زبديًا، ومف الَصْدر و2 دفعة مف غير وجع وقوامو يكوف1/خروجو 

 .4غير أف لوف الدـ يكوف أسود جامد شبييًا بالقمب

 ما الفرق بين ذات الَجْنب والشَّْوَصة؟: سؤال

 . حادث في الغشاء المستبطف لؤلضبلع5إف ذات الَجْنب وـر حار: الجواب

 

 

 بيف األضبلع وال يكوف معيا نفث وتكوف األعراض األخر 8 في العضؿ الذي يكوف7 /6والشَّيْوَصة وـر حار يحدث

 .9/األخر فييا ضعيفة 

 ما الفرق بين الشَّْوَصة والبرسام؟:سؤال

 . الشَّيْوَصة كما سبؽ وـر العضؿ الذي بيف األضبلع، والِبرساـ وـر الحجاب10إف: الجواب

 ؟11ما الفرق بين الّسل والذوبان: سؤال

 البدف الغذاء 3 /2 عمى حمى الدؽ وعمى قرحة الِرئة والذوباف يحدث لفقداف1إف الّسؿ يقع عمى معنييف أي: الجواب

 .الغذاء مع الحاجة إليو

                                                           
 . و جػ/67بداية -  1
 .ناقصة د: يكوف-  2
 . ناقصة جػ، ب: و-  3
 . بالعمؽ جػ، ب: بالقمب-  4
 . ناقصة جػ: حار-  5
 .حادث ب، د: يحدث-  6
 .ظ د/99بداية -  7
 . ناقصة أ، ب، د: يكوف-  8
 .ظ أ/79بداية -  9

 .ناقصة د: إف-  10
 .ما الّسؿ يفرؽ عنو الذوباف ب: ما الفرؽ بيف الّسؿ والذوباف-  11
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  الجوع العظيم وبين الَشيَوة الكمبية؟5 وىو4ما الفرق بين بوليموس: سؤال

في بوليموس 10 و9/ صحيحة ألف سوء المزاج ليس بالمفرط جدًا، 8 الَشيَوة الكمبية تكوف الَشيَوة7بأف:  الجواب6/

 . المزاج12 سوء11ساقطة إلفراط

 ما الفرق بين الذِّْرب والَيْيضة؟: سؤال

 يخرج صفراء، والذِّْرب ال يكوف معو قيء وما 16 ما15األوقات 14 الَيْيضة يكوف معيا قيء وأكثر13إف: الجواب

 . والذِّْرب مرض مزمف17يخرج يكوف مختمفًا ثـ إف الَيْيضة مرض حاد

 ما الفرق بين الَتَيوَّع والُغِشي والقيء؟: سؤال

 بيف 20 يؤخذ مف حاؿ الخمط الموجود في المعدة وذلؾ أنو إف كاف الحجاً 19 الفرؽ بيف ىذه الثبلث18: /الجواب

ف كاف الصقًا بخمميا2 أحدث َتَيوَّيعاً 1طبقتييا ف كاف مصبوباً 3 بغير قذؼ وا   5/ في تجويفيا أحدث 4 أحدث غثيانًا وا 

 . القيء5/أحدث 

                                                                                                                                                                                     
 . ناقصة جػ: أي-  1
 . لعدماف جػ: لفقداف-  2
 .ظ ب/41بداية -  3
 . البوليموس جػ: بوليموس-  4
 . وىذا جػ: وىو-  5
 . ظ جػ/67بداية -  6
 .إف في أ: بأف-  7
 .َشيَوة ب: الَشيَوة-  8
 .و د/100بداية -  9

 . ناقصة جػ: و-  10
 .لفرط ب: إلفراط-  11
 .ناقصة أ: إلفراط سوء-  12
 . بأف جػ، د: إف-  13
 . ناقصة جػ: أكثر-  14
 .زائدة ب، د: األوقات-  15
 .ناقصة ب: ما-  16
 .حار ب، د: حاد-  17
 .و أ/80بداية -  18
 . ناقصة أ: الثبلث-  19
 . ناحجًا ب: الحجاً -  20
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  المعائي والكبدي؟6ما الفرق بين الدوسنطاريا: سؤال

 مف 10 يخرج دـ محض دفعة9 خروجو يكوف متصبًل قميبًل مع خراطو والكبدي8 الذي يكوف في المعاء7إف: الجواب

ف   .  في ناحية الكبد كاف أوكد12 أحس بألـ11/غير خراطو وتكوف أوقاتو متباعدة وا 

 

 . في أوؿ أمره َيْشَبو غسالة المحـ الطري ثـ يصير أحمر ثـ أسود13ثـ إنو

  األمعاء ىل ىو في الدقاق أم في الغالظ؟14بماذا يفرق بين سحج: سؤال

 . 19 ويخرج الدـ مختمطًا بالبراز18 في الدقاؽ يكوف الوجع فوؽ السرة17 كاف حادثاً 16 إذا15السحج: الجواب

ف كاف في الغبلظ   ما يخرج مخالطًا لمبراز دؿ عمى أف في 2 لـ يكف1 فيما دوف السرة ثـ إف21/ يكوف الوجع 20/وا 

ف كاف  .6 دؿ عمى أنو في أمعاء األعور وقولوف5مخالطة يسيرة 4مخالطاً  3في المعاء المستقيـ وا 

                                                                                                                                                                                     
 . طبقاتيا أ: طبقتييا-  1
 . بيزعًا جػ: َتَيوَّيعاً -  2
 . بخمطيا أ: بخمميا-  3
 . مصوبًا جػ: مصبوباً -  4
 .ظ د/100بداية -  5
 . السنطاريا جػ: الدوسنطاريا-  6
 . بأف جػ، د: إف-  7
 . في المعاء يكوف جػ، مف المعاء يكوف ب، يكوف مف المعاء يكوف د: يكوف في المعاء-  8
 . والكبد جػ: والكبدي-  9

 . دفعة محض جػ: محض دفعة-  10
 . و جػ/68بداية -  11
 .ويحس أللـ: وردت في أ-  12
 . إف جػ: إنو-  13
 . ماذا يعرؼ في سحج جػ، بماذا يفرؽ سحج ب: بماذا يفرؽ بيف سحج-  14
 . بالسحج جػ، بأف السحج ب: السحج-  15
 . إف جػ، ب: إذا-  16
 . بادئًا جػ: حادثاً -  17
 . الصرة جػ: السرة-  18
 . مختمفًا بالبراز أ، د: مختمطًا بالبراز-  19
 .و د/101بداية -  20
 .ظ أ/80بداية -  21
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 ؟7ما الفرق بين وجع القولنج ووجع الُكَمى: سؤال

 وفي الُكَمى يكوف أقؿ ويكوف في موضع الُكَمى مما يمي 10 وأدـو9 الوجع في القولنج يكوف أقوى وأشد8إف: الجواب

 . الظير ال مف قداـ وربما باؿ صاحبو رمبًل أو حجارة11/

 ما الفرق بين الَفْتق الصفاقي وبين الورم؟: سؤال

 عميو عند االستمقاء باليد عاد إلى داخؿ وغاب والوـر ال يدخؿ إلى داخؿ بؿ 14 الَفْتؽ إذا غمز13بأف:  الجواب12/

 .يبقى موضعو

 ما الفرق بين الرَّجا الحادث لمنساء وبين االْسِتْسقاء؟: سؤال

 .  والجثاء الموجوديف في الرَّيجا وال يوجد شيئًا مف عبلمات االْسِتْسقاء15يفرؽ بالصبلبة: الجواب

 . االْسِتْسقاء17 يؤوؿ إلى16/ثـ أنو بآخر 

  الَمَفاصل؟ 18ما الفرق بين النِّْقِرس ووجع: سؤال

                                                                                                                                                                                     
 .إنو أ،د: إف-  1
 . كاف جػ: لـ يكف-  2
ف كاف-  3  . ناقصة أ: لمبراز دؿ عمى أف في المعاء المستقيـ وا 
 .ناقصة أ، جػ، ب: مخالطاً -  4
 .مخالطًا مخالطة خفيفة ب: مخالطة يسيرة-  5
 . في األعور والقولوف جػ، في األعور أو القولوف ب، د: في أمعاء األعور وقولوف-  6
 .وجع الُكَمى ووجع القولنج ب: وجع القولنج ووجع الُكَمى-  7
 . بأف جػ، ب: إف-  8
 . أشد وأقوى جػ، ب: أقوى وأشد-  9

 .وردت في جػ في نياية جواب ىذا السؤاؿ: في القولنج يكوف أقوى وأشد وأدـو-  10
 .و ب/42بداية -  11
 . ظ جػ/68بداية -  12
 . ناقصة أ: بأف-  13
 . غمس جػ: غمز-  14
 . الصبلبة جػ، يعرؼ بالصبلبة ب: يفرؽ بالصبلبة-  15
 .ظ د/101بداية -  16
 . إف تأخره يدؿ عمى جػ، إف تأخره يؤوؿ إلى ب: أنو بآخر يؤوؿ إلى-  17
 . ناقصة أ: وجع-  18
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 النِّْقِرس داخؿ تحت وجع الَمَفاصؿ غير أنو خاص بالقدـ ويبتدئ مف مفصؿ واحد ثـ مفصؿ 2إف:  الجواب1/

 . أحد األصابع ال سيما اإلبياـ ثـ إف وجعو شديد3الكعب أو

 ؟4ما الفرق بين داء الَثْعَمب والَحيَّة؟ وما الفرق بينيما وبين الّصمع: سؤال

 الخمط المحدث لدى الَحيَّية شديد العفونة عسر الُبِرء، وداء الَثْعَمب أقؿ عفنًا وأسيؿ ُبرءًا والفرؽ بينيما 5إف: الجواب

 . يحدث مف ذىاب الرطوبات األصمية وليذا ال يقبؿ العبلج7 أف الّصمع6بينيما وبيف الّصمع

 

  والَسَعَفة؟8ما الفرق بين الَحزَاز: سؤال

 . تحدث في الرأس والوجو مف رطوبات يخالطيا صديد لذاع10إف الَسَعَفة ذات خشكرشية:  الجواب9/

 ؟12ما الفرق بين الَبَيق والَبَرص:  سؤال11/

 . يحدث في سطح الجسـ والَبَرص يحدث في عمقو13الَبَيؽ: الجواب

حسن المداواة وجودة   يستعان بيا عمى2/ األطباء والوصايا التي 1ما ىي الِفَقُر والٌنَكت المأخوذة من: سؤال

 تدبير المرضى؟

                                                           
 .و أ/81بداية -  1
 .بأف ب: إف-  2
 . و جػ: أو-  3
 . الّسمع أ: الصمع-  4
 . بأف ب: إف-  5
 . ناقصة جػ: إف الخمط المحدث لدى الَحيَّية شديد العفونة عسر البرء وداء الَثْعَمب أقؿ عفنًا وأسيؿ برًء والفرؽ بينيما وبيف الّصمع-  6
 . أف الَسَمع أ، ناقصة ب: أف الّصمع-  7
 . الَحَزازة جػ: الَحَزاز-  8
 . و جػ/69بداية -  9

 . خشكريشات جػ، ب: خشكرشية-  10
 .و د/102بداية -  11
 .الَبَرص والَبَيؽ ب: الَبَيؽ والَبَرص-  12
 . إف الَبَرص جػ، إف الَبَيؽ ب، د: الَبَيؽ-  13
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 في القوة 4 مما تؤثر ضعفاً 3قالوا إف حفظ القوة أجدى وأولى مف مداواة المرض إف كانت مداواة المرض: الجواب

 . كانت القوة ىي المزيمة لؤلمراض5إذا

 أحواؿ ثبلثة؛ وذاؾ أنيا إما أف تكوف أقوى مف المرض َفْتقيره، وال تحتاج إلى معونة الطبيب 6/ولمقوة مع المرض 

ما أف تكوف ضعيفة فيخاؼ عمى صاحبيا 7كما قد ترى كثيرًا ما تبرئ  جماعة مف أمراٍض ببل دواء وال طبيب، وا 

ما أف تكوف معادلة متساوية مع المرض8العطب فتكوف الحاجة في ىذا الحاؿ ماسة إلى معونة الطبيب  فيتفؽ 9، وا 

 . مف ظيور المرض عمييا فيحتاج إلى معونة الطبيب

 . عمى ما ىي عميو11/ لحراستيا 10/

 برأس الماؿ والبر 13، وقد مثموا أيضًا القوة12واعتبار حاؿ القوة يعرؼ مف النبض والعينيف كما نبو عميو بقراط

ال 16 وجيًا لمربح باع15 أف يكوف كالتاجر الكيس الذي إف رأى14بالربح والطبيب بالتاجر؛ فينبغي لمطبيب  وا 

 ومنتيى المرض بالموضع 19 المسافر والمرض بقدر المسافة18/وقد شبيت القوة أيضًا بزاد .  برأس الماؿ17احتفظ

 إلى حيف وصولو إلى موضع 1 مف الزاد في سفره عمى قدر بعد مسافتو20المقصود إليو؛ فينبغي لمعاقؿ أف يعد

                                                                                                                                                                                     
  .ما ىي األمور المأخوذة عف جػ، ما ىي الفقرة المأخوذة عف ب: ما ىي الفقر والنكت المأخوذة مف-  1
 .ظ أ/81بداية -  2
 . ناقصة جػ: إف كانت مداواة المرض-  3
 . ضعفيا جػ: ضعفاً -  4
 . إذ أ، ب، د: إذا-  5
 .ظ ب/42بداية -  6
 .برء ب: ما تبرئ-  7
 . إلى معونة الطبيب ماسة جػ، ب، د: ماسة إلى معونة الطبيب-  8
 . لممريض جػ، لممرض ب، د: مع المرض-  9

 .ظ د/102بداية -  10
 . ظ جػ/69بداية -  11
 . أبقراط أ: بقراط-  12
 .القوة أيضًا ب: أيضا القوة-  13
 .زائدة ب، د: لمطبيب-  14
 . ناقصة أ: القوة برأس الماؿ والبر بالربح والطبيب بالتاجر فينبغي أف يكوف كالتاجر الكيس الذي إف رأى-  15
 .ناقصة أ، جػ، د: باع-  16
 . اختطؼ جػ، ب: احتفظ-  17
 .و أ/82بداية -  18
 . القوة فيو جػ، ب: المسافة-  19
 . زائدة أ، د: الزاد-  20
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ف كفاه سمـ كذلؾ القوة  إف ثبتت إلى منتيى المرض سمـ المريض 2قصده ألنو إف عدـ الزاد قبؿ وصولو ىمؾ وا 

ف ضعفت قبؿ منتيى المرض خيؼ عميو العطب وقع 5 و4 فمذلؾ صار حفظ القوة أولى ما صرفت العناية إليو3وا 

 .االنعطاؼ عميو

ذا أمكف تدبير المريض بالغذاء فبل يدبر  . بالدواء6وا 

 

 

ف أمكف بدواء خفيؼ ف تييأ مداواتو بالدواء المفرد فبل يعطى الدواء10 فبل يتعدى إلى دواء قوي9/ 8 ضعيؼ7وا   11 وا 

 النساء 13 تجربتيا وال يعتمد عمى دواء جربتو12/المركب وال ينبغي استعماؿ األدوية الغريبة المجيولة قبؿ 

 . أخرى15/ فربما وافؽ طبعًا ونافر 14والجياؿ

 . أفرطت18 إال عند الضرورة وبعد ما يقابميا إف17 والعنيفة16وينبغي أف يحذر إعطاء األدوية القوية اإلسياؿ

                                                                                                                                                                                     
 . شقتو جػ: مسافتو-  1
 . ناقصة جػ: القوة-  2
 . ناقصة جػ، ب: العطب-  3
 . ناقصة جػ: إليو-  4
 . ناقصة جػ: و-  5
 . يبدأ جػ: يدبر-  6
 . ناقصة جػ: خفيؼ-  7
 .ناقصة ب: ضعيؼ-  8
 .و د/103بداية -  9

 .أقوى ب: دواء قوي-  10
 . ناقصة جػ: المفرد فبل يعطى الدواء-  11
 . و جػ/70بداية -  12
 . جربوا جػ: جربتو-  13
 . والرَّيجاؿ جػ: والجياؿ-  14
 .ظ أ/82بداية -  15
 . المقوية لئلسياؿ جػ: القوية اإلسياؿ-  16
 . والتنقية جػ، ب: والعنيفة-  17
 .إذا أ، د: إف-  18
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 اتفؽ في بدف مرضاف متضاداف يقتضي كؿ واحٍد منيما تدبيرًا مضادًا لآلخر؛ فينبغي أف يقصد عبلج 2/إذا 1و

 يخاؼ منو حؿ 5، وىكذا إف اتفؽ عرض يضاد تدبير المرض وكاف العرض4 مف غير إىماؿ اآلخر3أخطرىما

 العرض فإذا زاؿ رجع إلى مداواة المرض كما يفعؿ في القولنج مف إعطاء الدواء المخدر 6القوة فيقصد أواًل عبلج

 . الوجع المضعؼ لمقوة9/ لكنو ينتفع بو في تسكيف 8 يزيد في المرض7عند شدة الوجع فإنو

 

 وُيَخّوؼ مف تناوؿ الكثير 11متى اشتيى المريض شيئًا َشيَوًة شديدةً  فبل ُيمنع منو أصبًل بؿ يناؿ منو اليسير10و

 المريض إذا 15 فإف14 إلى التعديؿ13/ يناؿ منو إف احتاج 12فإف القميؿ إذا كاف رديئًا غير مضر ويعدؿ مع ىذا ما

إلى تناوؿ -  شرىًا أو جاىبلً 18ال سيما إف كاف -17 لو في أخذ اليسير في شيوتو فربما دعتو شيوتو16/لـ ُيرّخص 

 .الكثير مع مضرتو

 2 فيو نفع1 وكاف الذي تنفر عنو الَشيَوة19ومتى اتفؽ دوائيف أحدىما تميؿ إليو الَشيَوة واآلخر تنفر عنو الشيوة

ال  . لما اشتيى وبالعكس3فينبغي أف يداوى بالمشتيى ألنو لوال أف ىناؾ نوعًا مف مناسبة وا 

                                                           
 . ناقصة جػ، د: و-  1
 .و ب/43بداية -  2
 . أحدىما جػ: أخطرىما-  3
 . ناقصة أ: اآلخر-  4
 . ناقصة أ: وكاف العرض-  5
 . لعبلج جػ، أواًل لعبلج ب: أواًل عبلج-  6
 . أنو جػ: فإنو-  7
 . الوجع جػ: المرض-  8
 .ظ د/103بداية -  9

 . ناقصة جػ: و-  10
 .يسير ب: اليسير-  11
 . ناقصة جػ: ما-  12
 .و أ/83بداية -  13
 . تعديؿ جػ، ب: التعديؿ-  14
 . ألف جػ: فإف-  15
 . ظ جػ/70بداية -  16
 . الَشيَوة أ: شيوتو-  17
 .ناقصة ب: كاف-  18
 . زائدة جػ، ب: الَشيَوة-  19
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ف  تناوؿ األدوية الكريية كالمموؾ فينبغي عند الحاجة 6 استفراغ خمٍط مف األخبلط فيمف ال يحسف5 احتيج إلى4وا 

، أو بالمحمودة في الموزينج، أو في 9 الثمج8/ بشراب الورد المكرر مع 7إلى استفراغ الخمط الصفراوي إف يسيؿ

 . 13 اإِلجَّياص12 في الجبلب، أو في وسط11، أو10الخبيص

 أحد األشياء المذكورة، 17 في16/ الغاريقوف 15 بالتربد الحديث أو14وعند الحاجة إلى استفراغ خمط غميظ قيستخرج

 .  فميس إال الفصد18وعند الحاجة إلى استفراغ الدـ

 24 وتحديدىا وتجويدىا23 وترقيؽ اآللة22 /21 ال بد منو مع عبلج الحديد فميس إال الرفؽ20فيما19وفي الفصد و

 . بالماء الحار فيكوف ألمو أقؿ27 قبؿ الفصد في الشتاء26 بالدىف والتكميد25/ومسح المبضع 

                                                                                                                                                                                     
 . زائدة جػ: الَشيَوة-  1
 . ينفع جػ، انفع ب، د: فيو نفع-  2
ال-  3  . ناقصة أ: وا 
ف-  4  . إذا جػ، ب: وا 
 . ناقصة جػ: إلى-  5
 . يؤثر جػ: يحسف-  6
 . يتسيموا جػ: يسيؿ-  7
 .و د/104بداية -  8
 . ثمج الحكماء جػ: الثمج-  9

 .ناقصة ب: في الموزينج أو في الخبيص-  10
 .و ب: أو-  11
 .ناقصة ب: وسط-  12
 . الجبلب جػ: اإِلجَّياص-  13
 . يستخرج ب: فيستخرج-  14
 .و ب: أو-  15
 .ظ أ/83بداية -  16
 . مع أ: في-  17
 . ناقصة أ: الدـ-  18
 . زائدة جػ، د: و-  19
 .ناقصة ب: فيما-  20
 .مف العبلج بالحديد إال بالرفؽ جػ: مع عبلج الحديد فميس إال الرفؽ-  21
 . و جػ/71بداية -  22
 . اآلالت جػ، د: اآللة-  23
 . وتجويد أ: وتجويدىا-  24
 .ظ ب/43بداية -  25
 .ناقصة ب: التكميد-  26
 .بالشتاء ب: في الشتاء-  27
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 ال يمكنو أف يعبر عما يجده مف األعراض 2 مسألة المريض والبحث عف أحوالو ومبلحظتو فربما اتفؽ أف1وينبغي

 عميو بالحدس وال بطريٍؽ مف 5/متى كاف المرض غامضًا أو مشتبيًا ال يمكف الوقوؼ 4 و3األعراض واآلالـ

المعتدؿ، 8 خمٍط بؿ يحفظ القوة بالغذاء و7 المعرفة فينبغي أف ال يشتغؿ بعبلج أو بتبديؿ مزاج وال باستفراغ6طرؽ

 . إف كانت القوة قوية10 فبل تغذه9المعتدؿ، فإف لـ يشتوِ 8و

ف  .  المرض16 حقيقة15 إلى أف يظير14/ لـ يشتِو ويقاـ عمى ذلؾ 13 ضعيفة فُيغذى وأف ىو12 كانت القوة11وا 

 .  فبل يدبر بما ال بد مف مضرتو18 ينبغي لمطبيب أف يجتيد في تدبير ينفع17ولذلؾ

 ذلؾ بأف يسخف العضو أو يبرده أو 22 حالو أف يمتحف21 ولـ يتضح20 مرٍض ما19وينبغي متى اشتبو عميو سبب

 5 أف يجتنبو4 وال خطر فيو ويمكف تدارؾ ما عساه3/ يوضح أمره 2 ال بإفراط إلى غير ذلؾ مما1 أو يرطبو23يجففو

 . مف ضرر5يجتنبو

                                                           
 .وينقى ب: وينبغي-  1
 . ناقصة جػ: أف-  2
 . واأللـ أ: واآلالـ-  3
 . ناقصة جػ، ب: و-  4
 .ظ د/104بداية -  5
 . طريؽ جػ: طرؽ-  6
 .توزيع ب: باستفراغ-  7
 . ناقصة أ، ب، د: و-  8
 .يشتبو ب: يشتيي-  9

 . تعد ىذا جػ، تعد القوة ب: تغذه-  10
ف-  11  . فإف جػ، ب: وا 
 .ناقصة أ، جػ، د: القوة-  12
 .ناقصة أ، كاف ىو جػ: ىو-  13
 .و أ/84بداية -  14
 . وسفر جػ، إلى أف يقرر ب: إلى أف يظير-  15
 .ضعيفة ب: حقيقة-  16
 . وذلؾ جػ: ولذلؾ-  17
 . في أف ينفع فإف نفع جػ، بتدبير ب: في تدبير ينفع-  18
 . بسبب جػ، سبب ب: عميو سبب-  19
 . ناقصة جػ، ب: ما-  20
 . ينضج جػ: يتضح-  21
 .فيمتحف ب: أف يمتحف-  22
 . ويجفؼ جػ، أو يجفؼ ب: أو يجففو-  23
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 عمـ الطب قصدتيا لتكوف مدخبًل لممبتدئ وتذكرًة لممنتيي 7 مف6وىذا آخر المسائؿ الطبية المشتممة عمى جمؿٍ 

 .9 كفاية، هلل الحمد والمنة8وذلؾ

                                                                                                                                                                                     
 . يرطب جػ، ب: يرطبو-  1
 .بما ب: مما-  2
 . ظ جػ/71بداية -  3
 . عسى أ: عساه-  4
 .يحدثو ب: يجتنبو-  5
 .جمع ب: جمؿ-  6
 . ناقصة جػ: مف-  7
 . وفي ذلؾ جػ، د، ومف ذلؾ ب: وذلؾ-  8
 .ناقصة جػ، ب، والحمد هلل وحده: هلل الحمد والمنة-  9



218 
 

  نتائج الباب الثانيالفصل الثالث 

والجواب وتحقيق النص  المسألةمن خالل اإلطالع على نسخ كتاب انتخاب االقتضاب المجموع على طريق 

  :يمكن مالحظة ما يلي

النسخ األربعة هي لكتاب انتخاب االقتضاب وال يوجد أي نسخة لكتاب االقتضاب رغم الخلط الذي وقع فيـه   -

 بأن هذه النسخ هي لكتاب االقتضاب وما يؤكد لنا هذه النتيجة هـي ورود كلمـات   وسلمان قطايةسامي حمارنة 

وهذه العبارة مثبتة فـي جميـع النسـخ     فقد أشرنا إليه مجمالً في كتاب االقتضاب مثلللمؤلف تشير إلى ذلك 

   .األربعة

ستطع إيضاح نهـ ولكن لم 598عالج الخليفة العباسي الناصر لدين اهللا عام  نصر المسيحي باأثبت أن  -

هـ، والمؤكد أنه توفي بعد 638رغم أن لوكلير قد أكد أنه توفي عام  أبو نصر المسيحيتاريخ والدة ووفاة 

  .م1259/هـ658أنه توفي سنة وقد ذكر حميدان  .هـ622وفاة الخليفة العباسي الناصر أي بعد عام 

يثبت لنا في التحقيق تاريخ نسخ المخطوطات األربعة المتوفرة بين أيدينا فال يوجد داللة في بداية لم  -

المكتبة الظاهرية برقم عدا عن نسخة  .المخطوط أو نهايته أو حتى خالل المتن ما يدلنا على تاريخ النسخ

  .ديالميال 15القرن إلى أنها تعود إلى حمارنة التي أشار  )4829قديم - ط/146(

حيث اكتفى بذكر  التي اعتمدها في معلوماته الطبيةإلى المصادر والمراجع  أبو نصر المسيحيلم يشر  -

  .أرسطو مرة واحدة، وذكر جالينوس خمس مرات، وأبقراط مرة واحدة أيضاً
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  الدراسة التحليلية لكتاب انتخاب االقتضاب :الباب الثالث

وذلك من  والجواب المسألةانتخاب االقتضاب المجموع على طريقة سنقدم في هذا الباب دراسة لمخطوط 

  :خالل دراسة المحاور التالية

  .أبو نصر المسيحيمع منهج  كتاب المسائل في الطببن اسحق في  حنينمقارنة منهج : الفصل األول

  .في كتابه أبو نصر المسيحيدراسة األدوية المفردة التي ذكرها : الثانيالفصل 

  .في كتابه أبو نصر المسيحيدراسة األمراض التي ذكرها : الثالثالفصل 

  .في كتابه أبو نصر المسيحيدراسة وصايا الطبيب التي قدمها : الرابعالفصل 
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  أبو نصر المسيحيبن اسحق في كتاب المسائل في الطب مع منهج  حنينمقارنة منهج الفصل األول ال

  

  بن اسحق في كتاب المسائل في الطب حنيندراسة منهج : المبحث األول

، ولذلك ال بد من اإلسالمي والجواب في التأليف الطبي العربي طريقة المسألة من أهم من استخدميعتبر حنين 

ومحتويات كتابه  أبو نصر المسيحيإجراء مقارنة بين منهج حنين في التأليف ومحتويات كتابه وبين منهج 

المسائل وانتخاب  اتخدام السؤال والجواب في الكتب التعليمية، حيث أن كتابلمعرفة مدى تطور فكرة اس

  .لألطباء هما كتابان تعليمياناالقتضاب 

  .والذي اشتمل على ثمانية فصولالمسائل في الطب  في كتابه حنينسنقدم اآلن وصف لمنهج 

  :1الفصل األول في كليات الطب

نينم قسالطب إلى جزأين هما النظر والعمل ح:  

  .المراد بالجزء النظري من الطب أن ينظر الطبيب في أبدان الناس ليعلمها فقط

  .المراد بالجزء العملي أن ينظر الطبيب في أبدان الناس ليعلم كيف يتأتى له أن يفعل فيها فعالً

  :ينقسم النظر إلى أمور ثالثة هي

  . النظر في األمور الطبيعية - 1

  .النظر في األسباب - 2

  .النظر في الدالئل - 3

  :هي المبادئ التي منها تلتئم البدن اإلنساني ويوجد بوجودها وتنقسم إلى: األمور الطبيعية: أوالً

  .النار والهواء والماء والتراب :األركان هي العناصر األربعة - 1
                                                             

  .2صـ المسائلحنين ابن اسحق،  - 1
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  .واحد معتدل وثمانية غير معتدلة :األمزجة تسعة - 2

  .الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء :األخالط هي - 3

  .الدماغ والقلب والكبد واالنثيان :األعضاء وهي - 4

  .الطبيعية والحيوانية والنفسانية :القوى سبب فاعلية البدن وهي - 5

  .مفردة ومركبة :األفعال وهي األمور المقومة للبدن في ماهيته ووجوده وهي - 6

الروح الطبيعية  :هي أجسام لطيفة تتكون من لطافة األخالط وهي األرواح ال تعني النفوس بل - 7

  .والحيوانية والنفسانية

وهي الصحة والمرض والحال  :هي األمور الموجبة لكون البدن بحال من األحوال الثالثة: األسباب: ثانياً

  .المتوسطة بينهما

  .الدالئل وهي المعاني التي يتوصل بها إلى أحوال البدن: ثالثاً

  :1فصل الثاني في علم األمراضال

الصحة والمرض : الفصل الثاني من كتابه لعلم األمراض، بدأ بتحديد المصطلحات الثالثة حنينخصص 

  .والحال المتوسطة بينهما

  .الصحة هي حال طبيعية للبدن تجري فيها األفعال على المجرى الطبيعي - 1

  .المرض حال للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي - 2

  .2الثالثة فهي المتوسطة بينهما أي ليست بحال الصحة وال حال المرضأما الحال  - 3

أن الشيخوخة والنقاهة من الحاالت المتوسطة بين الصحة والمرض علماً بأن الشيخوخة نوع من  حنينلقد ظن 

  .التطور الفيزيولوجي الطبيعي المقدر حدوثه لكل بدن

                                                             
  .19صـ المسائلحنين ابن اسحق،  - 1
  .25صـ المسائلحنين ابن اسحق،  - 2
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ألوقات ومريضاً في بعضها اآلخر فهذا يعني كونه في أيضاً أن البدن إذا كان صحيحاً في بعض ا حنينظن 

فقد يصاب اإلنسان بعاهة في يده ولكن جسده يبقى بصحة  حالة متوسطة بين المرض والصحة وهذا خطأ طبعاً

لدراسة أسباب األمراض، فيذكر أن حاالت  حنين، في ختام هذا البحث مهد جيدة وال يمكن أن نقول أنه مريض

  :بينهما توجد في ثالثة أسبابالصحة والمرض وما 

  .البدن وتوجد فيه الحاالت الثالث - 1

  .السبب وهو الذي يرد الصحة زائلة ويحفظها حاصلة - 2

  .الدالئل والمراد بها األعراض التي يشكو منها المريض ويستدل بها الطبيب - 3

  :1الفصل الثالث في أسباب األمراض

مادية وصورية  :الفصل الثالث من كتابه لدراسة أسباب الصحة والمرض، وهي أربعة أسباب حنينخصص 

  .وفاعلية وغائية وهذا التقسيم الرباعي مأخوذ من أرسطو

  .السبب المادي هو بدن اإلنسان أو عضو من أعضائه - 1

  .السبب الصوري للصحة هو الهيئة الحاصلة عن اعتدال المزاج - 2

جريان الستة الضرورية على المجرى الطبيعي وعدمه هو السبب الفاعلي السبب الفاعلي للصحة هو  - 3

  .للمرض

  .السبب الغائي للصحة هو سالمة األفعال - 4

وصنف األسباب العامة المحدثة للصحة وهي الظروف المحيطة باإلنسان والمأكل والمشرب والحركة والسكون 

  .والنوم واليقظة والحالة النفسانية

لحارة والباردة واليابسة والرطبة وأورد كثرة الطعام وقلة الحركة كأسباب تؤدي واستعرض أسباب المرض ا

  .تسبب زيادة الدهون في الجسمالمعاصر  إلى زيادة الرطوبة ولكن في الواقع
                                                             

  .39صـ المسائلحنين ابن اسحق،  - 1
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، حيث الوالديةكما عزا بعض األمراض إلى ظهورها أثناء تكون الجنين في الرحم وهو ما يعرف باألمراض 

  .سائل المنوي من حيث صفاته الطبيعيةيربطها بتغيرات في ال

ذكر أيضاً أسباب المالسة والخشونة، كما ناقش أسباب زيادة وفقدان األعضاء في العدد وعظمها وصغرها في 

  .المقدار، وتساءل عن أسباب الخلع ومفارقة العضو لموضعه

  :1الفصل الرابع في الدالئل والعالمات

سة الدالئل والعالمات والمراد بالدالئل هو العالمات واألعراض كما الفصل الرابع من كتابه لدرا حنينخصص 

مرة القارورة على غلبة الدم، واألعراض والدالئل ومن ح ،م النبض وسرعته على حرارة القلبظَستدل من عا

للطبيب متفقتان في الموضع مختلفتان في الحد اختالفهما إنما يكون بالنسبة إلى الطبيب والمريض، فبالنسبة 

تسميان دالئل وعالمات إذا كان يتوصل بهما إلى حالة من حاالت البدن الثالث الصحة والمرض والحال 

م أجناس األعراض ثالثة أجناسالمتوسطة بينهما، وبالنسبة للمريض تسمى أعراض، وقس:  

  .أولها في الفعل نفسه بما يدخل عليه من الضرر - 1

  .لبدن مثل البرصثانيها في رداءة حال من أحوال ا - 2

  .ثالثها في حال األشياء التي تخرج من البدن مثل البول - 3

  .ألن لكل مرض عرضاً يخصه كحمرة الوجنتين في ذات الرِئة وتقوس األظافر في قرحة الرِئة حنينوذكر 

  :2الفصل الخامس في علم العالج

الفصل الخامس من كتابه لعلم العالج وقسمه إلى قسمين أساسيين هما حفظ األصحاء على  حنينخصص 

  .وهو ما يعرف حالياً بالطب الوقَائي والطب العالجي. صحتهم ومداواة المرضى ليبرأوا من مرضهم

  :المداواة لألمراض إلى ما هو عام وما هو خاص حنينقسم 
                                                             

  .63صـ المسائلحنين ابن اسحق،  - 1
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الطعام والشراب والنوم واليقظة والحركة والسكون واالستفراغ واالحتقان البيئة المحيطة باإلنسان و :هووالعام 

مداواة أمراض األعضاء المتشابهة األجزاء واألمراض اآللية  :هوفوأحداث النفس اإلنسانية، أما الخاص 

  .وتفرق االتصال

هي وسائل عامة غير محددة المعالم يغلب عليها الطابع الفلسفي  حنينإن الكثير من وسائل العالج التي ذكرها 

م المرض والمعلوم اليوم أن م الدواء وكَأن هناك عالقة بين كَ حنينى رأالنظري الذي ال يفيد الدارس كثيراً، و

نيندة المرض، وأشار جرعات الدواء تختلف ويتم تحديدها بحسب حإلى ضرورة مراعاة الوقت المناسب  ح

  .عطاء الدواء وطريقة إعطاء الدواءإل

  :1الفصل السادس األدوية المركبة

عن القوانين التي تراعى في تركيب األدوية بسبب أوزان بسائطها وكون بعضها يلقى المقدار  حنينتساءل 

  :كما ذكر أسباب اضطرار األطباء التخاذ األدوية المركبة وهي. القليل وبعضها يلقى المقدار الكثير

  .ختالف مقادير الحاالت غير الطبيعية للبدنا - 1

  .اختالف جهات استعمال األدوية - 2

  .إصالح الكيفيات الكريهة الرائحة - 3

  .كسر قوة الدواء الضار بشدة قوته - 4

  .مقاومة العلل بأدوية تجتمع فيها قوى متضادة - 5

  .تهيئة دواء يستخدمه الطبيب في معالجة علل كثيرة - 6

  :وهيوهي ما تعرف بتطور المرض رض أربعة أوقات أن للم حنينوذكر 

  .وقت االبتداء هو الوقت الذي يظهر فيه المرض ويكون كالمتشابه في أحواله ال يستبان تزايده - 1

  .وقت التزايد هو الوقت الذي يستبان فيه اشتداد المرض - 2
                                                             

  .128صـ المسائلحنين ابن اسحق،  - 1
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  .حالة واحدةوقت المنتهى وهو الوقت الذي يقف فيه المرض في جميع أجزاء المريض على  - 3

  .وقت االنحطاط وهو الوقت الذي يظهر فيه انتقاص المرض - 4

  1حنينوليس  حبيشكتبه : النبض: الفصل السابع

صص هذا الفصل للحديث عن النبض فعرفه وذكر األسباب المغيرة للنبض، كما ذكر أجناس النبض البطيء خُ

  : في المعصم دون غيره لقياس الضغطوالسريع والصلب وشرح األسباب وراء استخدام الشريان الذي 

  .ف هذا الشريان بأنه سطحيصإن اللحم في المعصم قليل والعرق فيه ظاهر ولذلك نَ - 1

  .إن هذا الجزء عادةً غير مغطى وال يستدعي فحصه تعرية البدن - 2

وهذا إن الوضع المستقيم أبلغ في إدراك الحركات على االستقصاء لمحاذاة القلب في االستقامة  - 3

  .السبب األخير ليس له أساس علمي صحيح

  :2قسمة أخرى للطب: الفصل الثامن

حيث أعاد تقسيم الطب إلى أمور طبيعية وغير طبيعية وخارجة عن األمر . حنينأيضاً كتبه حبيش وليس 

 حنينقابلها قسمة ثالثية عند حبيش، وإذا كانت األمور الطبيعية عند  حنينالطبيعي أي أن القسمة الثنائية عند 

  .سبعة فهي عند حبيش أحد عشر باعتبار السن واللون والسمنة والنوع من األمور الطبيعية

قد ذكر ستة أسباب للحفاظ على الصحة فإن حبيش اعتبر هذه األسباب الستة أموراً غير  حنينوإذا كان 

  .ن األمور الخارجة عن الطبيعي عند حبيش هي األمراض وأسبابها وأعراضهاطبيعية، كما أ

ذكر حبيش أثر الحركة والسكون على البدن، وأصناف األغذية واألشربة والنوم واليقظة، وذكر فعل األحداث 

حبيش بتقسيم األعضاء حسب جواهرها وحسب قوتها وشرف  قامالنفسانية في تحريك حرارة البدن، ثم 

  .ارهاأقد

                                                             
  .213صـ المسائلحنين ابن اسحق،  - 1
  .226صـ المسائلحنين ابن اسحق،  - 2
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فها بأنها حرارة خارجة عن المجرى الطبيعي تنبعث تكلم حبيش في هذا الفصل أيضاً عن الحمى وعر: الحمى

حمى يوم، وحمى : من القلب وتجري في العروق والضوارب إلى سائر أعضاء البدن وقسمها إلى ثالثة أجناس

نوبات الحمى بعضها مستمر والبعض  وتحدث عن كل نوع منها بالتفصيل، كما ذكر أن. العفونة، وحمى الدق

  .اآلخر تتخلله فترات بدون حمى

م األورام في ضوء نظرية األخالط فاألورام البسيطة ناتجة عن خلط واحد واألورام المركبة تنشأ قس :الورم

  .من أكثر من خلط

كون األحوال البدنية  إن االستدالل بالبول على أحوال البدن ال يصح ألن البول يتغير في حره وبرده مع: البول

  .واحدة، وجملة أجزاء البول هي المائية والرسوب، والقوام ثالثة الرقيق والثخين والمعتدل

  .واللون ستة وهي األبيض واألصفر والناري واألحمر، واألحمر القاني واألسود

  :ذكر أن االستدالل على موضع الرسوب يتم على أوجه ثالثةو

  .دل على نضج خفيأن يكون البول طافياً في - 1

  .أن يكون متعلقاً في الوسط وهو أكثر نضجاً من األول - 2

  .أن يكون راسباً في األسفل وهو أحسن نضجاً - 3

  .وبذلك أنهى حبيش كتاب المسائل في الطب
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  انتخاب االقتضاب أبو نصر المسيحيالمسائل في الطب مع كتاب  حنينمقارنة محتوى كتاب : المبحث الثاني

لم يقسمه إلى فصول بشكل واضح ولكن المتابع للكتاب  أبو نصر المسيحيفإن  انتخاب االقتضاببالنسبة لكتاب 

لتسهيل  حنينوسنتبع تقسيم . يالحظ التقسيم الذهني للبغدادي باالنتقال وفق تسلسل معين من موضوع إلى آخر

  .الدراسة

  : الفصل األول الكليات في الطب

الطب إلى نظر وعمل، أو علم وعمل وكانا متوافقين في تقسيم العلم إلى ثالثة أمور  قسم كل من العالمين -

  .وهي األمور الطبيعية واألسباب والدالئل

  .في تقسيم األمور الطبيعية إلى سبعة أقسام اًتوافق -

  .في تقسيم األمزجة واألركان واألخالط اًتوافق -

في موضوع التشريح ووصف كل  أبو نصر المسيحيقبل فيما يخص أعضاء الجسم نالحظ توسع وتميز من  -

  .، بما يشبه محاضرات التشريح في كلية الطب البشريةعضو على حد

  .في التعريف بالقوى الطبيعية والحيوانية والنفسانية واألفعال واألرواح اًتوافق -

  :الفصل الثاني علم األمراض

  .أبو نصر المسيحيتسلسل المتبع في كتاب موافق لل حنينلم يكن التسلسل المتبع في كتاب  -

الطبي في هذا البحث يظهر جلياً من خالل شرحه المفصل ألحوال البدن،  أبو نصر المسيحيبدأ تميز  -

وأنواع األمراض وأجناسها وأصنافها، مما يدل مرة أخرى على الناحية التعليمية للكتاب وأنه موجه لطالب 

  .الطب
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 ذكرة من حاالت األمراض، مثال عندما األمثلة الواقعية لكل حال أبو نصر المسيحيم ديالحظنا باإلضافة لتق -

  . طرح مثال األصبع السادسة، وهكذاأمراض العدد الناتجة عن الزيادة 

  :الفصل الثالث في أسباب األمراض

  .سيحيأبو نصر المفي تقسيم األمراض على تقسيم أرسطو، وهو غير التقسيم الذي اتبعه  حنيناعتمد  -

في ذكر األسباب الستة الضرورية وهي الهواء، المأكل، والمشرب، والحركة والسكون، والنوم  توافقا -

  .واليقظة، والحالة النفسانية

  .معاً أبو نصر المسيحيو حنينفي التوسع في شرح األسباب الستة من قبل  توافقا -

  .حنينفيما قبل بغير التسلسل الذي اتبعه  المسيحيأبو نصر لذكر أنواع األمراض والتي ذكرها  حنينعاد  -

مها ظَأسباب زيادة وفقدان األعضاء في العدد وع افي ذكر أسباب المالسة والخشونة، كما ناقش توافقا -

عن أسباب الخلع ومفارقة العضو لموضعه رها في المقدار، وتساءالغَوص.  

  :الفصل الرابع في الدالئل والعالمات

  .ةتقسيم أجناس الدالئل والعالمات وأصناف كل جزء على حدفي  توافقا -

للظهور مرة أخرى من خالل العالمات والدالئل فهو يقدم لطالبه كل نوع  أبو نصر المسيحييعود تميز   -

  .مادة التشخيص السريري في كلية الطب البشري ممن أنواع العالمات وما يستدل عليها، وكأننا أما

  :العالجالفصل الخامس في علم 

  .في تقسيم العالج إلى عام وخاص أو ما يعرف بالطب الوقَائي والطب العالجي توافقا -

  .في الحديث عن المشايخ والناقهين توافقا -
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  .في القوانين المراعاة الختيار الدواء المناسب والوقت المناسب إلعطائها توافقا -

  :الفصل السادس األدوية المركبة

  .انين التي تراعى في تركيب األدويةفي ذكر القوتوافقا  -

  .في األسباب التي دعت األطباء الستعمال األدوية المركبة اًحرفي توافقا -

من التأليف في  حنينمرة أخرى فبعد ذكر األدوية وقوانين استعمالها انتهى  للمسيحيهنا يظهر التميز الطبي  -

بدأ بذكر األمراض  أبو نصر المسيحيبينما . هذا الموضوع وانتقل مع طالبه حبيش للحديث عن النبض

  .واألدوية التي تستعمل في معالجاتها، وكأننا أمام مادة علم األدوية في كلية الطب البشري

فقط أسمائها، دون ذكر نوعها أو  في ذكر األدوية ولكن ما يعاب عليه أنه يذكر أبو نصر المسيحياستفاض  -

من المشاهير في إسهالها الخربق : الجواب ما مثال مسهل السوداء؟: األجزاء المستخدمة منها كمثال ذلك

   .، والغاريقون، واالفتيمون، واالهليلج األسود والبسفايجالزوردال حجر، والرمنياأل حجراألسود، وال

، بقي فصلين في كتاب المسائل وهما النبض وقسمة حنينئل في الطب الذي ألفه المسا حنينهنا ينتهي كتاب  -

  .حنينولكنه تقديراً منه ألستاذه بعد وفاته نسبه إلى  حنينأخرى للطب، هذان الفصالن كتبهما حبيش طالب 

  :والفصل الثامنالفصل السابع 

فبعد ذكره  أبو نصر المسيحيطبية كمقاالت أعجبت  لموضوعاتإن فكرة تخصيص جزء من الكتاب  -

  .الموضوعاتلألمراض وأدويتها انتقل إلى ذكر هذه 

  .بذكر النبض والحمى واألورام والبول حنيناكتفى حبيش طالب  -

  .بالحديث عن الفصد والحجامة، والحمى، واألورام، والبحران، والنضج، والنبض أبو نصر المسيحيقام  -
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عن النفث، والبول والرسوب، والبراز وهنا ما يقارب مادة التشخيص  بالحديث أيضاً صر المسيحيأبو نقام  -

  .المخبري في كلية الطب البشري

- من تعريف الطب مروراً بالتشريح  أبو نصر المسيحي لم يكتف بكل ما سبق من معلومات طبية ابتداء

من الرسالة للحديث  اًز بتخصيصه جزءووظائف األعضاء وعلم األدوية والتشخيص المخبري إال أنه أجاد وتمي

 ؟اتسبما الفرق بين النوم وال: سؤال: ذكر الفرق بينهما مثالبين األمراض، كان ذكر مرضين و عن الفروق

 تعجز سُباتإن النوم سكون طبيعي للحيوان من غير أن تعجز الطبيعة عن دفع السبب المحدث له وال: الجواب

هنا نالحظ أنفسنا أمام موضوع التشخيص التفريقي في كلية الطب الطبيعة عن دفع السبب المحدث له، و

باه إليها قبل البدء بالمعالجة ألن معرفة الطبية التي ينبغي من األطباء االنت الموضوعاتالبشري وهو من أهم 

  .المرض الحقيقي هي بداية العالج الصحيحتشخيص 

- أيضاً االهتمام بتوعية طالبه ونصحهم بوصايا هامة جداً قبل وأثناء معالجة  أبو نصر المسيحي لم ينس

في كتابه الطبي، مما يدل على أهمية هذا الكتاب  أبو نصر المسيحيالمرض، وهنا نشهد مرة أخرى بتميز 

  :نفسه في نهاية كتابه حيث قال أبو نصر المسيحيوهنا نقتبس ما قاله 

                    :         من علم الطب قصدتها لتكون آخر المسائل الطبية المشتملة على جمٍل هوهذ(

  ).مدخالً للمبتدئ وتذكرة للمنتهي
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  أبو نصر المسيحيبن اسحق مع منهج  حنينمقارنة منهج نتائج : ثالمبحث الثال

في التأليف والمحتويات التي ضمت كتاب المسائل في الطب مع كتاب انتخاب  حنينبعد اإلطالع على منهج 

  :االقتضاب نالحظ ما يلي

  .والجواب في كامل المخطوط من البداية حتى نهاية المخطوط طريقة المسألةن ااعتمد المؤلف -

ظهر تسلسل األفكار الطبية بدءاً من تعريف الطب ومروراً بالموضوعات الطبية المتالحقة عند كال  -

  .الباحثين

  .في موضوع تشريح األعضاء الداخلية لجسم اإلنسان أبو نصر المسيحيظهر تميز  -

في موضوع األدوية المستخدمة في المعالجات الطبية وهو ما لم يتطرق إليه  أبو نصر المسيحيظهر تميز  -

  .في كتابه المسائل في الطب حنين

  .أبو نصر المسيحيالتحليل الطبي كالدم والبراز والبول والراسب عند  موضوعاتظهر التوسع في  -

فقط  حنينليس على حساب  في التشخيص التفريقي بين األمراض وهو تميز أبو نصر المسيحيظهر تميز  -

وإنما في الطب العربي ككل حيث نالحظ قلة من األطباء العرب التي ألفت حول موضوع التشخيص التفريقي 

  .كالرازي في كتابه ما الفارق وابن الجزار القَيرواني في كتابه الفروق بين االشتباهات في العلل

على في موضوع وصايا الطبيب الذي ذكره في آخر كتاب انتخاب االقتضاب  أبو نصر المسيحيظهر تميز  -

أدب  بتأليف كتاباً خاصاً بوصايا الطبيب اسماهالذي قام اسحق الرهاوي غرار العديد من األطباء كالرازي و

  .الطبيب
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  في كتابه أبو نصر المسيحيدة التي ذكرها دراسة األدوية المفر: الفصل الثاني

أبو نصر المسيحي في مخطوطه وذلك وفق سنقوم في هذا الفصل بدراسة األدوية المفردة التي ذكرها 

  :التقسيمات التالي

مع استخداماتها في المخطوط والطب  تصنيف األدوية المفردة النباتية الواردة في المخطوط: المبحث األول

          .الحديث

        .لنباتية الواردة في المخطوطتصنيف األدوية المفردة غير ا: المبحث الثاني

      .ألدوية المفردة الواردة في المخطوطالستخدامات االتاريخية  المقارنة: المبحث الثالث
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تصنيف األدوية المفردة النباتية الواردة في المخطوط مع استخداماتها في المخطوط : المبحث األول
  والطب الحديث

  : المراجع التي اعتمدت عليها في هذا المبحث

  .Medicinal Plants of the Worldهو  1قم المشار إليه بالرالمرجع 

  . Encyclopedia of Herbal Medicineهو  2رقم المشار إليه بالالمرجع 

  .هو المرشد إلى طبابة األعشاب 3رقم المشار إليه بالالمرجع 

  .معجم أسماء النبات هو 4رقم المشار إليه بالالمرجع 

  Herbal Medicine 3rd Editionهو  5رقم المشار إليه بالالمرجع 

 Handbook of Medicinal Herbsهو  6رقم المشار إليه بالالمرجع 

  

  

  

  

  

  

  

  



234 
 

االسم في 
  المخطوط

  التصنيف  االسم العلمي  المرادفات

  توثيق المرجع

رقم - رقمه(
  )الصفحة

االستخدام في 
  المخطوط

  الحالياالستخدام 

 ،برنْج  ابرنْج
  بِرنْك

Embelia 
Ribes Burm  

Myrsinaceae 

)1-409(  

مدر  ،اتل للديدانق  مضاد للديدان
  قابض ،للبول

 Juniperus  شجرة اهللا  اَبهل
sabina L  

Cupressaceae 

)4-102(  

، يفتت الحصاة
  يدر الطمث

مطهر  ،مدر للبول
       ،للجهاز البولي
 ،طارد للغازات

وآالم  ،التهاب المثانة
      والعضالت  مفَاصلال

)5-386(  

 Citrus  ترنج، متك  اُتْرج
medica 
Risso. 

Rutaceae 

)1-106(  

، مضاد للديدان
، نافع للقلب

  مضاد إقياء

فاتح مادة عطرية، 
  )106-1(للشهية 

، برقوقُال  ِإجاص
  شاهلوك

Prunus 
domestica L. 

Rosaceae 

)4-149(  

مهضم، مدر للبول،   للطحالنافع 
  مقشع، مقو

عين   آذان الفار
الهدهد، 
  تايزورا

Myosotis 
palustris 

Borraginaceae 

)4-121(  

     ،األمراض الجلدية  مضاد للديدان
  ،ملين ،نافع للبواسير

  نافع للقلب

طيب   إذْخر
 ،العرب
سنبل 
  عربي

Andropogon 
schoenanthus 

L.  

Gramineae  

)4-16(  

نافع ، للبولمدر 
  للكبد

نافع  ،مدر للبول
التهابات المجاري 

البولية، طارد 
  للغازات
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،  اآلس  آس
ريحان، 
  مرسين

Myrtus 
communis L. 

Myrtaceae 

)4-122(  

مطهر  ،مقشع ،قابض  قابض
  للجاز البولي

 Calendula  آذريون  اسارون
officinalis 

Compositae 

)3-67(  

، يدر الطمث
، مدر للبول

، الحصاةيفتت 
  نافع للكبد

 ،يدر الطمث
 ،الجلديةاألمراض 

نافع  ،تَشَنّجمضاد 
البواسير للدوالي و

)5-122(  

طُوخُوداُس
  س

 مسكم
  األرواح

Lavandula 
stoechas L  

Labiatae  

)2-110(  

          ،نافع للدماغ  نافع للدماغ
 ،طارد للغازات

  مضاد أكسدة ،مطهر

َأسقُولو 
  قَنْدريون

حشيشة 
كف  ذهبال

  النسر

Scolopendriu
m vulgare L 

Polypodiaceae  

)4-164(  

 ،مضاد إسهال ،قابض  نافع للطحال
   ،نافع للكبد والطحال

   مقشع  ،مدر للبول
)2-268(  

قاتل  ،وشَّق  ُأشَّق
 ،نفسه

لَصاق 
  ذهبال

Dorema 
ammoniacum 

Don.  

Umbelliferae 

)1-127( )4-71(  

مضاد  ،مقشع للبلغم  نافع للبلغم
  تَشَنّج

كُشِّة   أشْنَة
  العجوز

Muscus 
arboreus 

Uanecae 

)4-121(  

نافع  ،مضاد إقياء  مضاد إقياء
  ومقوي ،للسعال

 ،كُثُوث  أفْتيمون
  كَنْكَت

Cuscuta 
epithymum 

Murr. 

Convolvulaceae 

)1-407(  

  نافع للكبد  نافع للكبد
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، األفسنتين  أفْسنْتين
  شيح رومي

Artemisia 
absinthium L. 

Asteraceae 

)1-54( )4 -22(  

يدر ، نافع للكبد
مضاد ، الطمث

  للديدان

فاتح شهية  ،نافع للكبد
    ،واألمراض الجلدية

نافع  ،قاتل للديدان
  )66- 2( للصفراء

شوكة   أقاقيا
 ،قبطية

خرنوب 
  مصري

Acacia 
Arabica L. 

Leguminosae  

)2-158( )4-2(  

التهاب  ،قابض  قابض
األمراض  ،الحنجرة
غسوالت  ،الجلدية

  نسائية

السنَانير،   اَألملج
  اَألملج

Phyllanthus 
emblica L. 

Euphorbiaceae 

)4-139(  

خافض  ،مقو عام  مضاد إقياء
 مقو للشعر ،للسكر
)1-420(  

 ،برباريس  َأنْبرباريس
  أميرباريس

Berberis 
vulgaris L. 

Berberidaceae  

)1-66( )4 -30(  

 ،مضاد إسهال ،قابض  قابض
، قاتل للديدان

واألمراض الجلدية 
منشط ) 2-177(

التهابات  ،للكبد
  لبوليةاالمجاري 

 Urtica dioica  قُريص  َأنْجره
L  

Urticaceae  

)1-332(   

)2-146(  

التهاب المجاري   نافع للبلغم
وضخامة  ،البولية

والتهاب  ،البروستات
 ،مدر للبول ،مفَاصلال

زيف ننافع ل ،قابض
يفتت الحصاة  ،الرحم
)5-452(  
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 Astragalus  عنْزروت  أنْزروت
sorcocalla  

Leguminosae  

)4-26(  

األمراض 
  الجلدية

  مقو منشط مناعي 
)1-400(  

كَمون   آنيسون
 ،أبيض

كَمون 
  أحمر

Pimpinella 
anisum L.  

Apiaceae 

)1-240(  

)4-140(  

مدر ، نافع للكبد
يفتت ، للبول

  الحصاة

 ،تَشَنّجمضاد  ،مقشع
  ،طارد للغازات

يزيد  ،ألمن مسك
 ،حليب المرضعات
 ،التهابات القصبات
  ويسهل الوالدة

)5-58(  

 ،هليلج  إهليلج
  كابلى

Terminalia 
chebula Retz. 

Combretaceae 

)4-178(  

، للصفراء
  للسوداء

 ،مهضم ،ملين ،قابض
مطهر غسوالت 

  نسائية

 Iris florentina  ،زنْبق  ِإيرسا
L.  

Iridaceae  

)1-182(  

مدر  ،ملين ،مقشع  للصفراء
مضاد إقياء  ،للبول
)5-87(  

تفاح   بابونَج
  األرض

Marrubium 
vulgare L. 

Compositae  

)1-198(  

، نافع للطحال
، يفتت الحصاة
  يدر الطمث

فاتح  ،يدر الطمث
نافع لجهاز  ،شهية
 ،نافع للطحال ،الهضم

 ،األمراض الجلدية
طارد  ،السعال الجاف

مضاد  ،للغازات
 ،نافع للبواسير ،تَشَنّج

ويستخدم كغسوالت 
  )153- 5(نسائية 
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بادرنْجبويه   باذَرنُجويه
  تُرنْجان

Melissa 
officinalis L. 

Lamiaceae 

)4-117(  

طارد  ،ن ألممسك  نافع للقلب
مضاد  ،للغازات
مضاد  ،تَشَنّج

يزيد  ،فيروسي
مقو عصبي  ،التعرق
)2-115(  

ريحان،   باذَروج
حبق 
  .بستاني

Ocimum 
basilicum L. 

Lamiaceae 

)1-217(  

مدر  ،طارد للغازات  نافع للقلب
األمراض  ،للبول

  للسعال ،الجلدية

لُوبِيا،   باقلى
، الباقلى
  دجر

Phaseolus 
vulgaris L. 

Fabaceae 

)1-237(  

األمراض 
، الجلدية

  للصفراء

 ،األمراض الجلدية
  مدر للبول

لحية   برشاوشان
 ،الحمار
ساق 
  األكحل

Adiantum 
capillus- 
veneris L.  

Polypodiaceae  

)1-396()2-160(  

، مدر للبول
  يفتت الحصاة

اضطرابات الجهاز 
           ،يدر الطمث ،التنفسي

  مقو للشعر

بزر 
  قَطُونا

حب 
  البراغيث

Plantago 
psyllium L.  

Plantagiaceae  

)1-422(  

  مضاد إقياء ،ملين  للصفراء

بسبايج،   بسفَايج
  بسفايج

Polypodium 
vulgare L. 

Polypodiaceae 

)1-422(  

 ،نافع للطحال
  للسوداء

قاتل  ،ملين ،مقشع
  للديدان

 Allium cepa  البصل  بصل
L. 

Liliaceae 

)1-38) (2 -164(  

 ،اضطرابات الهضم  يدر الطمث
يدر  ،وجهاز التنفس

 ،مدر للبول ،الطمث
  مقشع
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، البطيخ  بطيخ
  شمام

Citrullus 
melo L. 

Cucurbitaceae 

)2-190(  

يفتت  ،مدر للبول  مدر للبول
 ،الربو ،الحصاة

  التهابات جلدية

 Commiphora  بلْسم مكة  بلّسان
opobalsamum 

(L.)Engl. 

Burseraceae  

)3-124(  

، يدر الطمث
  يفتت الحصاة

مقشع  ،مدر للبول
معالجة  ،ملين
األمراض  ،البواسير

  التهاب الكلية ،الجلدية

درام،   بلّوط
  ،البلّوط

Quercus ilex 
L. 

Cupuliferae 

)1-265(  

 ،مضاد إسهال ،قابض  قابض
  مضاد جرثومي

 Terminalia  بليلة  بليلج
bellerica 

Roxb. 

Combretaceae  

)2-275(  

مطهر  ،ملين ،قابض  مضاد إقياء
التهاب  ،للجروح

  الطرق التنفسية

 ،قاتل ابنه  بنْج
القنب 
  الهندي

Hyoscyamus 
niger 

Solanaceae  

)1-174(  

ن مسك ،تَشَنّجمضاد   قابض
يفتت  ،نافع للربو ،لمأ

التهاب  ،الحصاة
 دوار ،القصبات

  البحر

جنَفْسالب  جنَفْسالب  Viola 
odorata L. 

Violaceae 

)4-189(  

مقشع  ،التهابات جلدية  للصفراء
  للصفراءومدر للبول 

 بهمن  بهمن
  أبيض

Centaurea 
behen L. 

Compsitae  

)1-87(  

  فاتح شهية  نافع للقلب

ذو الثالث   بوزِيدان
  ورقات

Orchis morio 
L. 

Orchidaceae  

)1-419(  

ومقوي  ،مضاد إسهال  نافع للبلغم
  عام
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 Inula viscosa  طيان  تربد
(L.) Ait. 

Convolvulaceae  

)1-413(       
)4-99(  

مضاد  ،مقشع للبلغم  للبلغمنافع 
قاتل للديدان  ،للسعال
)5-240(  

، الترمس  تُرمس
باقلى 
  شامي

Lupinus 
termis L. 

Fabaceae 

)1-416(       
)4-112(  

األمراض 
الجلدية نافع 

يدر ، للطحال
مضاد ، الطمث

  للديدان

  ،األمراض الجلدية

  مدر للبول

 Pyrus malus  التفاح  تُفّاح
L. 

Rosaceae 

)3-130(  

مضاد  ،نافع للقلب  نافع للقلب
للسعال  ،إسهال

  وأمراض الكبد

دار   تمر هندي
 األسودان

Tamarindus 
indica L. 

Fabaceae 

)1-317(  

)2-274(  

نافع  ،ملين مهضم  للصفراء
  ،للكبد والمرارة

فاتح  ،مضاد إقياء
  للشهية

، التوت  تُوت
  فرصاد

Morus alba 
L. 

Urticaceae 

)1-417(  

   مقشع  ،قاتل للديدان  مضاد للديدان
)1-417(  

، التين  تين
  طبار

Ficus carica 
L. 

Moraceae 

)1-410(  

 ،ملين لألمعاء
  نافع لألذن

التهاب  ،مقشعملين 
  القصبات

 Allium  ، فُومالثُوم  ثُوم
sativum 

Liliaceae 

)1-39(         
)2-59( )4 -9(  

، ملين لألمعاء
  يدر الطمث

خافض للضغط 
، تَشَنّجمقشع، مضاد 

مطهر  ،قاتل للديدان
نافع اللتهاب 

  )280-5(القصبات 
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جاورس،   جاورش
  ذرة حمراء

Panicum 
milliaceum 

Gramineae 

)4-133(  

، آالم تَشَنّجمضاد   قابض
القولنجات الكلوية، 
التبول الزاللي، 

  1.التهابات المثانة

كاوشير،   جاوشير
  فاناقس

Opopanax 
chironium 

Koch. 

Umbelliferae  

)4-129(  

يدر ، نافع للبلغم
  الطمث

مضاد تَشَنّج، قابض، 
  )160-6(منشط 

  Rosa Alba  Rosaceae  القرنفل  جبلَهنك

)4-154(  

قابض، ملين، مدر   مهيج للقيء
  )628- 6(للبول 

جدوار   جدوار
  أسود

Curcuma 
caesia ROXB. 

zingrberaceae 

)4-63(  

 ،يدر الطمث  نافع للقلب
 ،ولمعالجة الجروح

ات الجلدية تَقَرحوال
)1-51(  

جرجار،   جِرجير
  بقلة عائشة

Eruca sativa 
Mill. 

Cruciferae 

)3-154(       
)4-77(  

مقو  ،يهيج القيء  مهيج للقيء
مقشع مدر  ،للشعر
  يدر الطمث ،للبول

 ،رمان  جلّنار
زالم  

Punica 
granatum 

Punicaceae  

)4-151(  

قاتل  ،إسهالمضاد   قابض
  )263-1(للديدان 

كَوز،   جوز
  خَسف

Juglans regia 
L. 

Juglandaceae 

)4-102(  

مضاد إسهال  ،قابض  قابض
)1-183(  

  ،بسباسة  جوزبوا
جوز 
  الطَيب

Myristica 
fragrans 
Houtt. 

Myrticaceae  

)1-210(  

)2-117(  

ن مسك ،مضاد إقياء  مضاد إقياء
       ،الجهاز التنفسي ،لمأ

  طارد للغازات منشط

                                                             

  896ص: المعجم الطبي النباتيطالس،  -1
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قَردون،   حرشَف
  قُنَابِري

Leptadenia 
pyrotechnica 

(Forsk.) 

Asclepiadaceae 

)1-415(       
)4-64(  

 ،شَهوةمهيج لل  مهيج للقيء
التهابات جلدية 
  والجهاز التنفسي

حب   حرف
  ،الرشاد

Nasturtium 
officinale 

R.Br. 

Brassicaceae 

)4-124(  

) 425-1(مدر للبول   يدر الطمث
التهاب  ،فاتح للشهية
  )238-2(القصبات 

 Lycium  عوسج  حضض
afrum L. 

Solanaceae  مقو نافع للكبد   قابض      
)2-113(  

فريقة،   الحلْبة
  شنبليلة

Trigonella 
foenum-

graecum L. 

Fabaceae 

)2-277(  

)4-183(  

التهابات  ،فاتح للشهية  يدر الطمث
قرحات  ،جلدية
يزيد حليب  ،معدية

 ،المرضعات
ملين  غسوالت نسائية

  )261-5(مقشع 

، الحلتيت  حلْتيت
نبات 

األنجذان، 
  األشْتُرغاز

Ferula assa-
foetida L. 

Apiaceae 

)1-143(       
)4-82(  

، يدر العرق
  يفتت الحصاة

 ،تَشَنّجمضاد  ،مقشع
  ،طارد للغازات
 ،التهاب القصبات
   وقرحة األمعاء

)5-72(  

 حماض  حماض
  الماء

Rumex 
acetosa 

polygonaceae 

)3-194(  

ومعالجة  ،منقي للدم  قابض
  ملين ،اليرقان

 Cicer  الحمص  حمص
arietinum L. 

Fabaceae 

)4-48(  

يدر ، مدر للبول
  الطمث

طارد  ،مدر للبول
    للديدان قابض

)6-182(  
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، الحنطة  الحنْطَة
  قمح، غلة

Triticum 
vulgare Vill. 

Gramineae 

)4-184(  

واألمراض  ،مهضم  مهيج للقيء
  )407- 3(الجلدية 

 Citrullus  ،علْقَم  حنْظَل
colocynthis 

Cucurbitaceae 

)4-50(  

  

، نافع للطحال
نافع ، نافع للبلغم

  للدماغ

 ،األمراض الجلدية
  )200- 3(ملين 

 خَربق  خَربق
  أبيض

Veratrum 
album 

Liliaceae 

  

 ،مهيج للقيء
  للسوداء نافع

 ،مهيج للقيء
األمراض الجلدية 

)3-205(  

خَدر،   خردل
  الخَردل

Brassica 
lanceolata L. 

Cruciferae  

)1-70(  

، ملين لألمعاء
  يدر الطمث

التهابات  ،ملين
 ،الجهاز التنفسي
  والجهاز البولي

 Ceratonia  القريط  خَرنوب
siliqua L. 

Leguminosae  

)1-403( )4-45(  

 ،مضاد إسهال  قابض
  اضطرابات معدية

يطْمول  خالغَس  Althaea rosa Malvaceae 

)3-225( )4-11(  

 ،التهاب اللوزتين  يفتت الحصاة
 ،هاب المثانةالت

 ،والرمل نافع للسعال
 ملين ،يفتت الحصاة
نافع  ،مدر للبول
ات تَقَرحللدوالي وال

  )419- 5(الجلدية 

، الخوخ  خَوخ
دراقن، 
  تفاح الدب،

Prunus 
persica Sieb. 

Rosaceae 

)4-149(  

قاطع للنزف، يثبط   مضاد للديدان
الفيروسات والسموم 

)1-423(  
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خرنوب   خيارشَنْبر
  قثاء هندي

Cassia fistula Leguminosae  

)1-403(  

  ملين ،التهابات جلدية  للصفراء

 الدارصيني  دارصيني
قرفة 
  سيالنية

Cinnamomu
m 

zeylanicum 
Nees.  

Lauraceae 

)1-405(  

)4-49(  

اضطرابات  ،قابض  مضاد للقيء
طارد  ،الهضم

تَشَنّج للغازات مضاد 
مضاد ) 2-84(

  )162- 5(إسهال 

 ،درونك  درونَج
ذنب 
  العقرب

Doronicum 
scorpioides 

Lam. 

Compositae  

)4-72(  

  )220-1(مدر للبول   نافع للقلب

 مد
يناَألخَو  

صمغ 
  البالط

Daemonorop
s draco 

Arecaceae 

  

   ن ألممسكو ،قابض  قابض
)4-72(  

 Aristida  شفشوف  ذُريرة
lanata Forsk  

Graminaceae 

)4-20(  

ألم األسنان، طارد   يدر الطمث
  للريح، طارد للديدان

شمار،   رازيانَج
  شمرة

Foeniculum 
vulgare Mill. 

Apiaceae 

)1-145( )4-84(  

، يدر الطمث
يفتت ، نافع للكبد

  الحصاة

طارد  ،يدر الطمث
مقشع  ،للغازات

  األمراض الجلدية

 Rheum  زنْد  راونْد
officinale 
Baillon. 

Polygonaceae  

)4-155(  

، نافع للكبد
يفتت ، قابض

  الحصاة

ملين  ،نافع للكبد
  )270-1(قابض 

، الرمان  رمان
المز، 
  اللفان

Punica 
granatum L. 

Punicaceae 

)4-151(  

قاتل  ،إسهالمضاد   للصفراء
طارد  ،قابض للديدان

  )259- 2(للغازات 
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زبيب 
  الجبل

حصرم، 
  الزبيب

Vitis vinifera 
L. 

Vitaceae 

)4-190(  

األمراض 
  الجلدية

 ،مراض الجلديةاأل
 مقشع ،مضاد إسهال

)2-283(  

 Aristolochia  مسمقار،  زراوند
rotunda  

Aristolochiaceae  

)1-51(  )4 -21(  

األمراض 
يدر  ،الجلدية

  الطمث

 ،األمراض الجلدية
  ويدر الطمث

عرق   زرنْباد
 ،الكافور
عرق 
  الطَيب

Zingiber 
Zerumbet 

Rosc. 

Zingiberaceae 

)4-192(  

، مضاد إقياء
  نافع للقلب

طارد  ،مضاد إقياء
للغازات مضاد إسهال 

)1-349(  

شجرة   زعرور
  الدب

Crataegus 
azarolus L. 

Rosaceae 

)1-115( )2-90(  

  مقو للقلب مهدئ  قابض

الجادي،   زعفَران
قَرمد، 
  خَلُوق

Crocus 
sativus L. 

Iridaceae 

)1-116(  

  

 ،يدر الطمث
  نافع للقلب

مضاد ، يدر الطمث
ونافع للربو  ،تَشَنّج
  ن لأللممسكو

سادج   سادج
هندي، 
  ساذج

Cinnamomum 
citriodorum 

Thwait.  

Lauraceae  

)2-84( )4 -49(  

، نافع للقلب
، مضاد إقياء

  يفتت الحصاة

طارد  ،قاتل للديدان
 تَشَنّجمضاد  ،للغازات

  مطهر 

 Ruta  الفَيجن  سذَاب
angustifolia 

Pers. 

Rutaceae 

)4-159(  
مقوي  ،يدر الطمث  يدر الطمث

األمراض  ،للقلب
  )280- 1(  الجلدية

 ،بقلة الروم  سرمق
ريحان 
  يماني

Atriplex 
hortensis L.  

Chenopodiaceae  

)1-401(  

خافض  ،مهضم مقشع  مهيج للقيء
التهابات  ،للسكر

  المجاري البولية
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 ،سرو  سرو
  سرول

Cupressus 
Sempervirens  

Cupressaceae  

)1-407( )4-62(  

   نافع للسعال  ،قابض  قابض
 ،للرشح تَشَنّجمضاد 

  اضطرابات جلدية

الخُلُنْجان   سعد
البري، 
سعدى، 
  ريحان

Cyperus 
longus L. 

Cyperaceae 

)1-407( )4-66(  

، مضاد إقياء
  يفتت الحصاة

مقو، طارد للغازات، 
  )407-1( مهضم

 سفَرجل  سفَرجل
  هندي،

Cydonia 
vulgaris Pers. 

Rosaceae 

)1-407)(2-198(  

، مضاد إقياء
  قابض

 ،مضاد إسهال ،قابض
  أمراض جلدية

 Convolvulus  محمودة  سقَمونيا
scammonia  

convolvulaceae 

)1-406( )4-56(  

  ملين  للصفراء

سكْبِينة،   سكْبِينَج
  ساغافنُون

Ferula 
scowitziana 

Dc.  

Apiaceae 

)4-82(  

األمراض  ،مقشع  نافع للبلغم
  )210- 2(الجلدية 

 ،قشر  سليخَة
  كسيال

Cinnamomum 
cassia Bl.  

Lauraceae  

)1-405( )4-49(  

، مضاد إقياء
  الطمثيدر 

طارد  ،مضاد إقياء
 تَشَنّجمضاد  ،للغازات

  له خواص قابضة
فاتح   )5-130(

  شهية مهضم

 Rhus coriaria  السماق  سماق
L. 

Anacardiaceae 

)4-156(  

، مضاد إقياء
  قابض

مضاد إسهال التهابات 
نسائية مدر للبول 

  )261-2(قابض 

 Sesamum  جلْجالن  السمسم
indicum L. 

Pedaliaceae 

)2-269()4-168(  

يزيد  ،نافع للكبد  يدر الطمث
حليب المرضعات 

  التهابات جلدية
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 سنْبل  سنْبل
بري، 
  أسماقن

Valeriano 
dioscorides 

Valerianaceae 

)1-335()4-187(  

  ن الممسك  يفتت الحصاة

  

سنْبل 
  الطَيب

 Nardostachys  سنبل هندي
jatamansi Dc. 

Valerianaceae 

)4-123(  

  )123-4( لمأن مسك  مضاد إقياء

سوسن   سورنْجان
 ،ارجواني
عشْبة 
  القلب

Colchicum 
Autumnale  

Colchicaceae 

)1-405( )4-54(  

  نِّقْرِسداء ال  نافع للبلغم

)1-405(  

 Glycyrrhiza  مهك  سوس
glabra L.  

Fabaceae  

)1-160(       
)2-103( )4-88(  

نافع للقرحة  ،مقشع  نافع للكبد
األمراض  ،المعدية

الجلدية مضاد التهاب 
 تَشَنّجمضاد  ،ملين

    التهاب القصبات 
)5-411(  

شهدانج   شادنق
  قنب

Cannabis 
sativa 

Urticaceae  

)4 ،38(  

  مضاد إقياء  ،مهدئ  قابض
)1-402(  

الشاهسفَرم  شاهسفَرم
حبق  ،

 ،كرماني
  شاهبرم

Ocimum 
minimum L. 

Lamiaceae 

)1-418( )4-
126(  

مدر للبول، مقو،   نافع للقلب
  طارد للغازات

 Anethum  سذاب البر  شبِث
graveolens L. 

Apiaceaee 

)1-398)(2-168(  
)4-17(  

، مهيج للقيء
  يدر الطمث

طارد  ،تَشَنّجمضاد 
للغازات مدر للبول، 

  نافع للسعال
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شُرنب،   شُبرم
  تاكوت

Euphorbia 
pithyusa L. 

Euphorbiaceae  

)1-410( )4-80(  

مهيج ، للصفراء
  للقيء

 ملين ،مدر للبول
  التهابات جلدية

حبة   شُونيز
البركة، 
  حبة سوداء

Nigella 
sativa L. 

Ranunculaceae 

)1-216 (       
)2-239()4-125(  

قاتل  ،يدر الطمث  يدر الطمث
          تَشَنّجللديدان مضاد 

مهضم  ،مدر للبول
  مسكن ألم

، الشيح  شيح
حمار 
  العدس

Artemisia 
herba-alba 

Asso. 

Asteraceae 

)2-66( )4 -22(  

 ،مضاد للديدان
، يفتت الحصاة
  ،يدر الطمث

فاتح  طارد للديدان،
  ضاد إسهالمللشهية، 

 ،بهرامج  شيرخُشك
  جِالف

Salix 
Rosmarinifolia 

L. 

Salicaceae  

)2-129()4-160(  

مضاد  ،مقو قابض  للصفراء
  التهاب

مقر،   صبِر
  صبارة

Aloe vera L.  Liliaceae  

)1-41( )4 -10(  

نافع ، للصفراء
مضاد ، للدماغ

  إقياء

ملين  ،نافع للصفراء
 ،لألمراض الجلدية

السكر خافض 
يستخدم في  ،والشحوم

الكريمات الجلدية 
   خاصة لألكزيما 

)5-48(  

 Satureia  زعتر  الصعتَر
thymbra L. 

Lamiaceae  

)2-268()4-163(  

 األمراض الجلدية  نافع للكبد
التهابات  ،لمأن مسك
ضاد م ،لتنفسا جهاز
 طارد للغازاتتَشَنّج 

 قاتل للديدان قابض
)5-575(  
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 صنْدل  صنْدل
  أبيض

Santalum 
album L. 

Fabaceae 

)4-162(  

يستعمل داخلياً   نافع للقلب
كمضاد لالسهاالت 

وخارجياً والزنطاريا، 
  كغرغرة

نَبع   طَراثيث
 ،األرض

  لحية القاع

Cistanche 
lutea.  

Cynomoriaceae  

)4-50(  

  وقاطع نزيف ،قابض  قابض

طَمريج،   طَرفاء
  بجم

Tamarix 
gaetula Batt. 

Tamaricaceae  

)4-177(  

  )317- 1(ملين   قابض

 Ficus vasta  طَلُوق  طُلَق
FORSK. 

Moraceae 

)4-84(  

مطهر، مزيل تعرق،  قابض
       مقشع، ملين

)6-300(  

أصل   عاقرقَرحا
الطرخون 

  الجبلي

Anacyclus 
pyrethrum 

Dc.  

Asteraceae  

)1-398)(2-166(  

األمراض 
  الجلدية

األمراض الجلدية 
 التهاب الحنجرة 

لم منشط أن مسك
  لإلفرازات اللعابية

 Quercus  مازو، جالة  عفْص
lusitanica 

Lam.  

Cupuliferae  

)1-424()4-152(  

  مضاد إسهال ،قابض  قابض

تُوت   العلَّيق
  شوكي

Rubus 
fruticosus L. 

Rosaceae 

)1-277()4-157( 
)5-495(  

مضاد إسهال    ،قابض  قابض
التهاب اللوزتين 

  التهاب ملتحمة العين 

 Centaurea  تُرنْشاه  عنْبر
cyanus 

Compositae 

)4-44(  

قابض، مدر للبول   نافع للقلب
والطمث مقشع       

)6-223(  
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عود   عود
هندي، 
عود 
  البخور

Aloexylon 
agallochum 

Lour. 

Fabaceae 

)4-10(  

 طرد الغازات  نافع للقلب
وبخوره يستخدم 

  لتعطير الجو

)5-10(  

 Polyporus  أغاريقون  غاريقون
officinalis FR. 

Polyporaceae 

)4-146(  

نافع ، للسوداء
نافع ، للبلغم

  للكبد

طارد  ،مدر للبول
نافع للكلية  ،للغازات

  واألمراض الجلدية 
)1-410(  

أوفاطوريو  غافَث
شجرة  ،ن

  البراغيث

Agrimonia 
eupatoria L  

Rosaceae  

)1-397(  )4-7(  

نافع ، نافع للكبد
  للطحال

قابض  ،مضاد إسهال
التهاب  ،مدر للبول

لمخاطية اة غُشياأل
)5-42(  

شجرة   غُبيراء
  ابراهيم

Pyrus sorbus 
Gaertn. 

Rosaceae 

)3-312()4-151(  

حاوية على فيتامين   قابض
  ث

مرسيش   غرب
  صفصاف

Populous 
euphratica 

OL 

Salicaceae 

)4-146(  

نافع للجروح  ،قابض  قابض
  )422-1( البواسيرو

، الفجل  فجل
  المشتهى

Raphanus 
sativus L. 

Cruciferae 

)1-424)(2-260(  

، مهيج للقيء
، المدرة للعرق
  يدر الطمث

     ،تَشَنّجمقشع مضاد 
  فاتح للشهية ملين

 Euphorbia  أكل نفسه  فَربِيون
helioscopia  

Euphorbiaceae  

)1-410( )4-78(  

  أمراض جلدية  للصفراء

 Pistacia vera  الفستق  فُستُق
L. 

Anacardiaceae 

)1-421(  

غسول  ،تَشَنّجمضاد   نافع للكبد
  فموي
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 Piper nigrum  فلفل أسود  فُلْفُل

L.  

Piperaceae 

)1-244(  

األمراض 

  الجلدية

األمراض الجلدية، 

  فاتح للشهية

حبق   الفَلَنْجمشْك
 ،قرنفلي

أصابع 
  الفتيات

Ocimum 
pilosum L. 

Lamiaceae 

)2-240(  

)4-127(  

نافع للجهاز   نافع للقلب
مضاد إقياء  ،الهضمي

  قاتل للديدان

، بنجنكشت  فَنْجنْكُشْت
  حب النَّسل

Vitex agnus-
castus L. 

Verbenaceae 

)1-343(   

)2-151(  

يدر الطمث ومضاد   نافع للطحال
  )37- 5(معدي  تَشَنّج

 ،فودنج  فُوتَنْج
ريحان 

األرض، 
  بقلة الغزال

Origanum 
dictamnus L. 

Labiatae 

)1-221(   

)4-129(  

، نافع للدماغ
نافع ، نافع للكبد
يفتت ، للطحال
يدر ، الحصاة
مضاد ، الطمث

  للديدان

مقشع  ،تَشَنّجمضاد 
للطحال لألمراض 

ات تَقَرحوال ،الجلدية
  الفموية

عروق   فُوه
  الصباغين

Rubia 
tinctorum L. 

Rubiaceae  

)1-425(   

)4-157(  

، يفتت الحصاة
يدر ، نافع للكبد

  الطمث

مدر  ،مفتت للحصاة
للبول التهاب 
  المجاري البولية

 Elettaria حب الهال  قاقُلة
Cardamomom  

Zingiberaceae 

)1-131) (2-95(  

 ،نافع لجهاز الهضم  نافع للقلب
ملين  ،والجهاز البولي

طارد  تَشَنّجمضاد 
  للغازات
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 ،قثَّاء  قثَّاء
 ،قُشْعر

  الشعارير

Cucumis 
flexuosus L. 

Cucurbitaceae 

)4-61(  

 ،مدر للبول والطمث  يدر الطمث
مضاد للقيء ملين 

  طارد للديدان

)6-498(  

 قثَّاء
  الحمار

 ،َأطْرِيون
فقوس 
  الحمير

Ecballum 
elaterium 

Rich. 

Cucurbitaceae  

)1-408( )4-73(  

  ملين  نافع للبلغم

قرطاس 
  مصري

 Cyperus  بردي
papyrus L.  

Cyperaceae 

)1-407) (4-66(  

 ،خافض حرارة  قابض
  )407-1(ن ألم مسك

 Carthamus  عصفر  قرطم
tinctorius L. 

Asteraceae 

)1-81( )4 -40(  

ملين ، نافع للبلغم
  لألمعاء

ن آالم مسكنافع للقلب 
المعدة واألمراض 
الجلدية يدر الطمث 

  )183- 2(ملين 

دار   قرفة
 ،صيني
  سليخة

innamomum 
zellanicum 

Lauraceae 

)4-49(  

اضطرابات هضمية   مضاد إقياء
  )405-1(قابض 

أبو قرن،   قرن األيل
  زيتَة

Lotus 
corniculatus 

L.  

Leguminosae 

)4-111(  

خافض حرارة،   قابض
مضاد تَشَنّج، قابض، 

مثير للشَهوة الجنسية      
)6-473(  

 Eugenia  القرنْفُل  قَرنْفُل
caryophyllata 

Thunb. 

Caryophyllaceae 

)2-99( )4 -78(  

، نافع للقلب
  مضاد إقياء

مضاد  ،مضاد إقياء
مطهر طارد  ،تَشَنّج

  ن ألممسكللغازات 
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 Mallotus ورس  قَنْبِيل

phili ppinesis  

Euphorbiaceae 

)1-416()4-114(  

ملين  ،قاتل للديدان  مضاد للديدان
  التهابات جلدية

مرارة،   قَنْطَرِيون
  طَرطَر

Erythraea 
centaurium 

Pers. 

Gentianaceae  

)2-206( )4-78(  

نافع ، نافع للبلغم
نافع ، للكبد

  للطحال

للشهية نافع فاتح 
للطحال مادة عطرية 
للطعام تساعد على 

  )149-5(الهضم 

 ،قيسوم  قَيصوم
شيح 
  محرق

Artemisia 
abrotanum L. 

Asteraceae 

)1-55) (2 -172(  
)4-21(  

، يفتت الحصاة
  يدر الطمث

قاتل  ،يدر الطمث
  للديدان مهضم

 ،الكافور  كافُور
  قاتل نفسه

Cinnamomum 
camphora 

Nees. 

Lauraceae 

)1-104( )4-49(  

نافع  ،قابض
  للقلب

  نافع للقلب ،قابض

حب   كَبابة
 العروس

Piper Cubeba Piperaceae 

)2-249( )4-
141(  

مطهر التهاب   نافع للقلب
 ،المجاري البولية
مقشع التهاب 

  القصبات

 Capparis  قبار، كبار  كَبر
spinosa L.  

Capparidaceae 

)1-402(       
)2-182( )4-38(  

 ،التهابات جلدية ملين  نافع للطحال
مدر للبول  ،قابض

  التهابات نسائية

كراث   كُراث
   المائدة

Allium 
porrum L. 

Liliaceae 

)3-422(  )4-9(  

مقشع  ،فاتح للشهية  يدر الطمث
  مدر للبول

كَمون   كَراوِيا
  كرماني

Lagoecia 
cuminoides 

L. 

Apiaceaee 

)3-432()4-104(  

     طارد للغازات   إقياءمضاد 
         ،ن لأللممسك

 يزيد حليب
  المرضعات
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، الكَرفْس  كَرفْس
  كثاءة

Apium 
graveolens L. 

Apiaceaee 

)1-399 ()4-19(  

نافع ، نافع للكبد
مدر ، للطحال
يدر ، للبول

  الطمث

لم  أن مسك ،مدر للبول
مطهر للجهاز البولي 

نافع ) 2-64(
مفَاصل اللتهاب ال

)5-147(  

 Vitis vinitera Vilaceae  عنَب ،دالية  كَرم

)3-360()4-190(  

، مدر للبول
  يفتت الحصاة

األمراض  ،يدر البول
المعدية والمعوية 
  لمعالجة فقر الدم

كُسبرة،   كُزبرة
  كُسفَرة

Coriandrum 
sativum L. 

Apiaceaee 

)1-114( )4-58(  

نافع  ،قابض
  للقلب

 ،طارد للغازات
  ملين تَشَنّجمضاد 

كماذَريو
  س

بلوط 
  االرض

Teucrium 
Chamaedrys 

L.  

Labiatae 

)4-179(  

والكبد  ،نافع للطحال  نافع للطحال
  )429-1(قابض 

كَمافيطُو
  س

صنوبر 
 ،األرض
مرارة 

  حجرال

Ajuga 
reptans  

Lamiaceae 

)1-397) (4-7(  

ن مسكملين  ،قابض  نافع للطحال
    للجروح  اًلم خارجيأ

   مدر للبول مقو 
)6-122(  

سنوت،   كَمون
كَمون 
  أبيض

Cuminum 
cyminum L. 

Apiaceaee 

)1-407)(2-196(  
)4-62(  

 ،طارد للغازات  يدر الطمث
لم يزيد حليب أن مسك

  المرضعات

لُبان،   كُنْدر
  بخور

Boswellia 
ROXB. 

Burseraceae 

)1-69( )4 -32(  

، نافع للدماغ
مضاد ، قابض

  إقياء

  نافع للدماغ مقشع

عود   كُنْدس
  العطاس

Gypsophilla 
struthium L. 

Caryophillaceae 

)1-163( )4-90(  

  مقشع التهابات جلدية  مهيج للقيء
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 Astragalus  ---   كُهربا
tragacantha 

L. 

Leguminosae 

  

    مدر للبول  قابض  قابض
)2-68(  

قسوس،   لَبالب
  اللَبالب

Hedera helix 
L. 

Araliaceae 

)1-167( )4-91(  

 تَشَنّجمقشع مضاد   للصفراء
  منشط إلفراز الغدد

لحية 
  التَيس

 Tragopogon  ذَنّب الخيل
pratensis L. 

Compositae  

)4-182(  

نافع الضطرابات   قابض
  )430- 1(الكبد 

لسان 
  الثور

 Anchusa  ذنب القط
officinalis L. 

Borraginaceae  

)1-398( )4-15(  

لم أن مسك ،مقشع  للقلبنافع 
  التهابات جلدية

لسان 
  الحمل

ذَنّب 
 الثَعلَب،
آذان 
  الجدي

Plantago 
major L. 

Plantaginaceae  

)1-246)(2-251(  
)4-142(  

   مدر للبول  ،قابض  قابض
مقشع معالجة 

مضاد  البواسير
إسهال مضاد نزف 

)5-474(  

ن  لَكرع  Rhus 
oxycantha 

Cav. 

Anacardiaceae  

)2-261()4-156(  

قابض  ،مضاد إسهال  نافع للكبد
التهاب الحنجرة مدر 

  لبولل

ثامر،   لُوبِيا
  اللوبيا

Dolichos 
lubia Forsk. 

Fabaceae 

)4-71(  

، يفتت الحصاة
  يدر الطمث

قاتل للديدان، مضاد 
التهاب، مثير للشَهوة 

  )786-6(الجنسية 

، اللوز  لوز مر
  عقابية

Prunus 
amygdalus 

Stock.  

Rosaceae 

)1-423()4-148(  

، المنقية لألذن
، يفتت الحصاة

مدر ، نافع للكبد
يدر ، للبول

  الطمث

  مدر قابض
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زيتون   مازريون
 األرض

Daphne 
mesereum 

Thymelaeaceae 

)1-407)(2-199(  

مهيج ، للصفراء
  للقيء

         ،مهيج للقيء
  التهابات جلدية

خشخاش   ماميثا
  مقرن

Glaucium 
corniculatum 

Curt. 

Papveraceae  

)3-220( )4-87(  

خافض  ،نافع للسعال  نافع لألذن
  للضغط

قمحة   محلب
  الطَيب

Prunus 
mahaleb L. 

Rosaceae 

)4-149(  

معطر منشط   يفتت الحصاة
  1.للتنفس

ة  مروجع 

  

Commiphora 
myrrha 

Burseraceae 

)1-111) (2-88(    
)4-55(  

، المنقية لألذن
  يفتت الحصاة

قابض مطهر 
  تاتَقَرحجرثومي لل

 تَشَنّجمقشع مضاد 
طارد للغازات مطهر 

 قُالعللجروح نافع ل
  )449-5(الفم 

فستق   مصطكَى
  شرقي

Pistacia 
lentiscus L. 

Anacardiaceae 

)2-250()4-141(  

، مضاد إقياء
  قابض

  مقشع مضاد إسهال

أصطرك،   ميعة
سطْرِك، 
شجرة 
  البخور

Styrax 
officinalis L. 

Styraceae 

)1-428()4-175(  

مطهر قابض التهاب   الملينة لألمعاء
  الطرق التنفسية

 Rhamnus ---   نَّبق
nabeca 
FORSK 

Rhamnaceae  

)3-487()4-155( 

 ملين نافع للبواسير  قابض

عبهر،   نرجس
  النَرجِس

Narcissus 
tazzetta L. 

Amaryllidaceae 

)4-123(  

مهيج للقيء ملين مدر   للقيءمهيج 
  )241- 6(للبول 

                                                             
  .244- 242صـ  2العقاقير  معلالنوري،  - 1
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  :) 72(والبالغ عددها  في األدوية التالية أبو نصر المسيحيظهر التوافق العلمي عند 

  :بالنسبة لألخالط وفق التالي

  %.16حيث بلغت نسبة التوافق . بنفسج، تمر هندي، صبر: في الصفراء

      %.15حيث بلغت نسبة التوافق . أشق، تربد: في البلغم

  %.16حيث بلغت نسبة التوافق . كندر: في األدوية المسهلة لفضول الدماغ

  :األدوية المسببة لإلقياء

  %.26حيث بلغت نسبة التوافق . جرجير، خربق، مازريون، نرجس

  ال يوجد: جدول األدوية المدرة للعرق

  :جدول األدوية القلبية

  %.6حيث بلغت نسبة التوافق . تفاح، كافور

  ال يوجد : دوية المنقية لألذنجدول األ

  :جدول األدوية المضادة لإلقياء

    %.20حيث بلغت نسبة التوافق . اشنة، جوزبوا، زرنباد، سليخة، قرنفل

  :جدول األدوية النافعة للكبد

    %.16حيث بلغت نسبة التوافق . افسنتين، افتيمون، راوند، فوتنج

  :جدول األدوية المفيدة للطحال

قُولو قَنْدون، بابونج، قنطريون، كماذريوسَأس30حيث بلغت نسبة التوافق . ري.%    
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  :جدول األدوية الملينة لألمعاء

  %.42حيث بلغت نسبة التوافق . تين، خردل، قرطم

  :جدول األدوية القابضة

آس، اقاقيا، انبرباريس، بلوط، جوز، دم األخوين، راوند، سرو، سفرجل، سماق، طراثيـث، عفـص، عليـق،    

    %.43حيث بلغت نسبة التوافق . قرن األيل، كافور، كُهرباء، لسان الحمل، وردغرب، 

  :جدول األدوية المدرة للبول

    %. 58إذخر، بطيخ، حمص، كرفس، كرم، لوز، مر، الهليون حيث بلغت نسبة التوافق 

  :جدول األدوية الجلدية

    %.66سبة التوافق حيث بلغت ن. باقلى، ترمس، زبيب الجبل، زراوند، عاقرقرحا، فلفل

  :جدول األدوية المنقية للرمل

    %.12حيث بلغت نسبة التوافق . فوه، هليون  خطمي، 

  :جدول األدوية المدرة للطمث

حيث بلغت نسبة التوافـق  . قثاء، قيصوم  شونيز،   اسارون، بابونج، بصل، رازيانج، زراوند، زعفران، سذاب، 

25.%    

  :جدول األدوية القاتلة للدود

  %.33حيث بلغت نسبة التوافق    .ابرنْج، افسنتين، توت، شيح، قنبيل
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  تصنيف األدوية المفردة غير النباتية الواردة في المخطوط: المبحث الثاني

وذلك لتعريف األدوية المفردة غير النباتية  ،بن البيطارسأعتمد على كتاب الجامع لمفردات األدوية واألغذية ال

  .وسأضع رقم الجزء ورقم الصفحة في التوثيق ،في كتابه المسيحي أبو نصرالتي ذكرها 

  توثيق المرجع  التعريف  االسم في المخطوط  الرقم

  )7، 1ج(  هو الحرير  ابرِيسم  1

  )7- 2ج(  علك شجرة الفستق ولونه أبيض كمد  انْباط  2

في جوف البحر، وإنه  يعيشبحري  حيوانإنه   بسد  3

  إذا أخرج من البحر لقيه الهواء فاشتد وصلب

  )93 - 1ج(

أنواعه مختلفة ومعادنه كثيرة كمعادن الملح فمنه   بورِق  4

ومنه ما يكون  حجرما يكون ماء جارياً ثم يت

  اً ومنه ألوان كثيرةحجرمعدنه 

  )125- 1ج(

  )137- 1ج(  عسلشبيه بالهو طل يقع من السماء وهو ندى   تَرنْجبِين  5

فاسطر وهو حيوان يصلح أن يحيا في الماء   جِنْدبيدستَر  6

وخارجه وأكثره يكون في الماء ويغتذي فيه 

  وخصاه هو الجندبادستر طينبالسمك والسرا

  )171- 1ج(

ية وليس في الزورديكون فيه أدنى  حجرهو   أرمني حجر  7
وال في اكتنازه بل كان فيه رملية  الزوردلون ال

  ما وهو لين الملمس

  )12- 2ج(
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  توثيق المرجع  التعريف  االسم في المخطوط  الرقم

  )91- 4ج(  صلب حجر   الزوردال حجر  8

شبيه في شكله بالبلوط أبيض  طينبفلس حجرهو   يهودال حجر  9
 حجرخشن الشكل جداً فيه خطوط متوازية وهو 

  بالماء ال طعم له يلمع

  )7- 2ج(

  )126- 2ج(  معدن  ذهب  10

  )135- 2ج(  هو صمغ شجرة الصنوبر  راتينَج  11

  )147- 2ج(  نحاس محرق  روسخْتَج  12

  )160- 2ج(  ه ألوان كثيرة فمنه األصفر واألحمرمعدن ل  زرنيخ  13

  )96- 3ج(  رماد أصول القنا الهندي  طَباشير  14

يابس جداً يضرب لونه إلى الصفرة  طينوهو   أرمني طين  15
  وينسحق بسهولة

  )112- 3ج(

  )106- 3ج(  المجلوب من ليون طينال  مختوم طين  16

الجيد من كل واحد من هذه األصناف ما كان    عسل  17
في غاية الحالوة طيب الرائحة إلى الحمرة ما 

  هو ليس برقيق بل متين قوي 

  )121- 3ج(

  )163- 3ج(  معدن  فضة  18

يصفو  حجرأخضر تشوبه زرقة وهو  حجرهو   فَيروزج  19

  لونه مع صفاء الجو

  )172- 3ج(
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  توثيق المرجع  التعريف  االسم في المخطوط  الرقم

  )24- 4ج(  قُطرانفادرس هي شجرة عظيمة منها يكون ال  قُطران  20

  )113- 4ج(  يجلب من البحار إال أن فيه لطافة يسيرة  لُؤلُؤ  21

  )155- 4ج(  يستخرج من قرون الظباءسائل   مسك  22

  )160- 4ج(  نوع من أنواع الحجارة  مغْرة  23

  )162- 4ج(  صمغ الشجر  مقْل  24

  )163- 4ج(  الملح األحمر اللون  ملح هندي  25

  )180- 4ج(  عمل من الحنطةما   نشاء  26

وهو ثالثة أجناس أصفر وأحمر وكحلي   ياقُوت  27

إذا نفخ عليه  حجرفأشرفها وأنفسها األحمر وهو 

  بالنار ازداد حسناً وحمرة

  )202- 4ج(

الزبرجد لونه شبيه بالدخان كأنه شيء  حجر  يشب  28

  مدخن ومنه ما لونه فيه عروق بيض صقيلة

  )209- 4ج(
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  المقارنة التاريخية الستخدامات األدوية المفردة الواردة في المخطوط: المبحث الثالث

مقارنة تاريخية بـين   مع أبو نصر المسيحيالتي ذكرها دراسة األدوية المفردة  الرسالةالجزء من سيتناول هذا 

 ابـن هبـل البغـدادي   وكتابه القانون في الطـب،   في )م1041-995 /هـ428-375( ابن سيناالمؤلف وبين 

 فـي  )م1245-... /هـ646-(... البيطاروابن في كتابه المختارات في الطب، ) 1122-1213/ 516-609(

 مـن  هـو  أبو نصر المسـيحي  أن سينا ابن الختيار السبب ويعود كتابه الجامع في مفردات األدوية واألغذية،

أبـو نصـر    أن وبمـا  السيناوي، الطب عتمدت تكان البغداديةالمدرسة  أن والمعرف، الطبية البغدادية المدرسة

نصـر   أبـو  كـان  إذا أولية نظرة ستمنحنا سينا ابن مع فالمقارنة صريح بشكل سينا ابن إلى رشي لم المسيحي

أبو نصـر  فهو كان من فترة المؤلف  بن هبل البغداديأما بالنسبة ال ال، أم القانون كتاب على اطلع قد المسيحي

 األدويـة  فـي  دوره فـالمعروف  البيطار البن بالنسبة أما ،البغداديةمن أطباء المدرسة الطبية  وأيضاً المسيحي

ستتضمن هـذه  ، وخاصة الشام بالد وفي األندلس في األدوية مجال في الكتب أهم من كتابه يعتبر حيث المفردة

  :المرحلة الجداول التالية

  .جدول األدوية المسهلة للصفراء - 1

 .جدول األدوية المسهلة للسوداء - 2

 .جدول األدوية المسهلة للبلغم - 3

 .جدول األدوية المسهلة للفضول من الدماغ - 4

  .لإلقياءجدول األدوية المسببة  - 5

 .جدول األدوية المدرة للعرق - 6

 .جدول األدوية القلبية - 7

 .جدول األدوية المنقية لألذن - 8

 .جدول األدوية المضادة لإلقياء - 9

 .جدول األدوية النافعة للكبد -10



263 
 

 .جدول األدوية المفيدة للطحال -11

 جدول األدوية الملينة لألمعاء -12

 .جدول األدوية القابضة -13

 .جدول األدوية المدرة للبول -14

 .األدوية الجلديةجدول  -15

 .جدول األدوية المنقية للرمل -16

 .جدول األدوية المدرة للطمث -17

 .جدول األدوية القاتلة للدود -18
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 .جدول األدوية المسهلة للصفراء

 

  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )13- 1ج( موافق  غير مذكور  )258- 1ج( موافق  ِإجاص  1

2  اه196- 4ج(موافق  )68- 2ج( موافق  )297- 1ج( موافق  ج األصفر يلَل(  

  )71- 1ج( موافق  )18- 2ج( موافق  )255- 1ج( موافق  ِإيرسا  3

  )78-1ج(موافقغير   )188- 2ج( موافق  )278-1ج( موافقغير   باقلى  4

  )90 -1ج( موافق  )43-2ج( موافقغير   )269-1ج( موافقغير   قَطُونابزر   5

6  جنَفْس114- 1ج( موافق  )35- 2ج( موافق  )266- 1ج( موافق  ب(  

  )137- 1ج( موافق  )192- 2ج( موافق  )443- 1ج( موافق  تَرنْجبِين  7

  )140- 1ج( موافق  )192- 2ج( موافق  )442- 1ج(موافق   تمر هندي  8

  )81- 2ج( موافق  )202- 2ج( موافق  )457- 1ج(موافق   خيارشَنْبر  9

  )142- 2ج( موافق  غير مذكور  )431- 1ج(موافق   رمان  10

موافق      غير   )136- 2ج( موافق  )377- 1ج( موافق  روسخْتَج  11

  )147- 2ج(

  )17- 3ج(موافق  )139- 2ج( موافق  )385- 1ج(موافق   سقَمونيا  12

  )75-3ج(موافقغير   غير مذكور  )437-1ج(موافق غير   شيرخُشك  13
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  عند ابن البيطار  هبل البغداديابن عند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )51- 3ج(موافق  )187-2ج( موافقغير   )438-1ج(موافق غير   شُبرم  14

  )77- 3ج(موافق  )163- 2ج( موافق  )415- 1ج(موافق  صبِر  15

موافق      غير   )161-2ج( موافقغير   )408- 1ج(موافق   فَربِيون  16

  )158- 3ج(

  )92- 4ج(موافق  )120- 2ج( موافق  )355- 1ج( موافق  لَبالب  17

  )123- 4ج(موافق  )123- 2ج( موافق  )361- 1ج(موافق   مازريون  18

  

 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء )18(للصفراء  المسهلةبلغ عدد األدوية 

  )14: (توافق مع ابن سينا

  )12: (توافق مع ابن هبل

  )14: (توافق مع ابن البيطار

ايرسا، بنفسج، تَرنْجبِين، تمر هندي، خيارشنبر، سقمونيا، صـبر، لـبالب،   ظهر في اهليلج، ) 10: (توافق تام

  %.55حيث بلغت نسبة التوافق  .مازريون

  .ظهر في نبات شيرخشك) 1: (تعارض تام
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  .جدول األدوية المسهلة للسوداء

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )40- 1ج( موافق  )16- 2ج( موافق  )251- 1ج(موافق  أفْتيمون  1

  )92 -1ج( موافق  )45- 2ج( موافق  )276- 1ج(موافق  بسفَايج  2

  )12- 2ج( موافق  )93- 2ج( موافق  )326- 1ج(موافق  أرمني حجر  3

  )91- 4ج(موافق  )118- 2ج( موافق  )351- 1ج(موافق  الزوردال حجر  4

  )54- 2ج( موافق  )194-2ج( موافقغير   )456- 1ج(موافق  أسود خَربق  5

  )146- 3ج(موافق  )205- 2ج( موافق  )467- 1ج(موافق  غاريقون  6

  )196- 4ج(موافق  )68- 2ج( موافق  )297- 1ج(موافق  هليلج األسود  7

  

 :يمكن تصنيفها كاآلتي: أدوية )7( المسهلة للسوداءبلغ عدد األدوية 

  )7: (توافق مع ابن سينا

  )6: (توافق مع ابن هبل

  )7: (مع ابن البيطارتوافق 

  %.85حيث بلغت نسبة التوافق  )6: (توافق تام

 )0: (تعارض تام
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 .جدول األدوية المسهلة للبلغم

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )34- 1ج( موافق  )28-2ج( موافقغير   )252-1ج(موافقغير   ُأشَّق  1

  )60 - 1ج( موافق  )27- 2ج( موافق  )256- 1ج(موافق  َأنْجره  2

  )122- 1ج(موافق  )42-2ج( موافقغير   )272- 1ج(موافق  بوزِيدان  3

  )136- 1ج( موافق  )192- 2ج( موافق  )446- 1ج(موافق  تربد  4

  )154- 1ج( موافق  )53- 2ج( موافق  )282-1ج(موافقغير   جاوشير  5

  )36- 2ج( موافق  )86- 2ج( موافق  )316- 1ج(موافق  حنْظَل  6

  )23- 3ج(موافق  )139-2ج( موافقغير   )386-1ج(موافقغير   سكْبِينَج  7

  )41- 3ج(موافق  )140-2ج( موافقغير   )382- 1ج(موافق  سورنْجان  8

  )146- 3ج(موافق  )205- 2ج( موافق  )467- 1ج(موافق  غاريقون  9

  )4- 4ج(موافق  )175- 2ج( موافق  )425- 1ج(موافق  الحمار قثَّاء  10

  )15- 4ج(موافق  )171- 2ج( موافق  )419- 1ج(موافق  قرطم  11

  )34- 4ج( موافق  )169- 2ج( موافق  )418- 1ج(موافق  قَنْطَرِيون  12

  )162- 4ج(موافق  )124- 2ج( موافق  )362- 1ج(موافق  مقْل  13
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 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء ) 13(المسهلة للبلغم  بلغ عدد األدوية

  )10: (توافق مع ابن سينا

  )9: (هبلتوافق مع ابن 

  )13: (توافق مع ابن البيطار

حيث بلغت نسبة  .ظهر في انجرة، تربد، حنظل، غاريقون، قثاء الحمار، قرطم، قنطريون، مقْل) 8: (توافق تام

  %.61التوافق 

  )0: (تعارض تام
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  .جدول األدوية المسهلة للفضول من الدماغ

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا   االسم   الرقم

  )24- 1ج( موافق  )16-2ج( موافقغير   )252-1ج(موافقغير    اُسطُوخُودس  1

  )73 - 1ج( موافق  )36- 2ج( موافق  )264- 1ج(موافق  بابونَج  2

  )36- 2ج( موافق  )86- 2ج( موافق  )316- 1ج(موافق  حنْظَل  3

  )77- 3ج(موافق  )163- 2ج( موافق  )415- 1ج(موافق  صبِر  4

موافق      غير   )157- 2ج( موافق  )409- 1ج(موافق  فُوتَنْج  5

  )170- 3ج(

  )83-4ج(موافقغير   )107-2ج( موافقغير   )337- 1ج(موافق  كُنْدر  6

  

 :يمكن تصنيفها كاآلتي: أدوية) 6(المسهلة للفضول من الدماغ  بلغ عدد األدوية

  )5: (توافق مع ابن سينا

  )4: (توافق مع ابن هبل

  )4: (البيطارتوافق مع ابن 

  %.50حيث بلغت نسبة التوافق  .ظهر في بابونج، حنظل، صبر) 3: (توافق تام

  )0: (تعارض تام
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 جدول األدوية المسببة لإلقياء

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم   الرقم

  )125- 1ج( موافق  )43- 2ج( موافق  )267- 1ج(موافق  بورِق  1

  ) 165- 1ج( موافق  )53- 2ج( موافق  )283- 1ج( موافق   جبلَهنك  2

  )160- 1ج( موافق  غير مذكور  )288-1ج(موافقغير   جِرجير  3

  )18-2ج( موافقغير   )90-2ج( موافقغير   )319- 1ج( موافق  حرشَف  4

  )38-2ج( موافقغير   غير مذكور  )318-1ج(موافقغير   حنْطَة  5

  )54- 2ج( موافق  )194- 2ج( موافق  )456- 1ج(موافق  األبيض خَربق  6

  )27- 3ج(موافق  )145-2ج( موافقغير   )389-1ج(موافقغير   سرمق  7

  )50-3ج(موافقغير   )184- 2ج( موافق  )437- 1ج( موافق  شبِث  8

  )51-3ج(موافقغير   )187-2ج( موافقغير   )438-1ج(موافقغير    شُبرم  9

  )121- 3ج(موافق  )154- 2ج( موافق  )402- 1ج(موافق  عسل  10

  )156- 3ج(موافق  )162- 2ج( موافق  )411- 1ج( موافق  فجل  11

  )86- 4ج(موافق  )109- 2ج( موافق  )339- 1ج(موافق  كُنْدس  12

  )123- 4ج(موافق  )123- 2ج( موافق  )361- 1ج(موافق  مازريون  13

موافق       غير   )130-2ج( موافقغير   )371-1ج(موافقغير   ملح هندي  14
  )163- 4ج(

  )179- 4ج(موافق  )133- 2ج( موافق  )373- 1ج(موافق  نرجس  15
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 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء ) 15(المسببة لإلقياء بلغ عدد األدوية 

  )10: (توافق مع ابن سينا

  )9: (توافق مع ابن هبل

  )10: (توافق مع ابن البيطار

حيث بلغـت نسـبة    .مازريون، نرجسظهر في بورِق، جبلهنك، خربق، عسل، فجل، كندس، ) 8: (توافق تام

  %.53التوافق 

  .ظهر في حنطة، شُبرم، ملح هندي) 3: (تعارض تام
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 جدول األدوية المدرة للعرق

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم   الرقم

  )27-2ج( موافقغير   )89-2ج( موافقغير   )316-1ج(موافقغير   حلْتيت  1

  )156-3ج(موافقغير   )162-2ج( موافقغير   )411-1ج( موافقغير   فجل  2

  

 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواءان المدرة للعرق بلغ عدد األدوية

  )0: (توافق مع ابن سينا

  )0: (توافق مع ابن هبل

  )0: (توافق مع ابن البيطار

  )0: (توافق تام

  .، فجلحلْتيتظهر في ) 2: (تعارض تام
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  .األدوية القلبيةجدول 

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم   الرقم

  )7 - 1ج( موافق  )33- 2ج( موافق  )261- 1ج(موافق  ابرِيسم  1

  )10 - 1ج( موافق  )64- 2ج( موافق  )257- 1ج(موافق  اُتْرج  2

  )74 - 1ج( موافق  )37- 2ج( موافق  )272- 1ج(موافق  باذَرنُجويه  3

  )76 - 1ج( موافق  )37- 2ج( موافق  )274- 1ج(موافق  باذَروج  4

  )122- 1ج( موافق  )41- 2ج( موافق  )266- 1ج(موافق   بهمن  5

  )138 - 1ج( موافق  غير مذكور  )445- 1ج( موافق  تُفّاح  6

  )159- 1ج( موافق  )50-2ج( موافقغير   )287-1ج(موافقغير   جدوار  7

  )90- 2ج( موافق  )58- 2ج( موافق  )289- 1ج( موافق  درونَج  8

  )126- 2ج( موافق  )203- 2ج( موافق  )465- 1ج(موافق  ذهب  9

  )157- 2ج( موافق  )73- 2ج( موافق  )303- 1ج(موافق  زرنْباد  10

  )162-2ج(موافقغير   )81- 2ج( موافق  )306- 1ج(موافق  زعفَران  11

  )2-3ج( موافقغير   )138-2ج( موافقغير   )380-1ج( موافقغير    سادج  12

  )50-3ج(موافقغير   )179- 2ج( موافق  غير مذكور  شاهسفَرم  13
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )89- 3ج(موافق  )163- 2ج( موافق  )414-1ج(موافقغير   صنْدل  14

  )96- 3ج(موافق  )102- 2ج( موافق  )326- 1ج(موافق  طَباشير  15

  )106- 3ج(موافق  )99-2ج( موافقغير   )328-1ج(موافقغير   مختوم طين  16

  )134- 3ج(موافق  )153- 2ج( موافق  )398- 1ج(موافق  عنْبر  17

  )143- 3ج(موافق  )153- 2ج( موافق  )398-1ج(موافقغير   عود  18

  )163-3ج(موافقغير   )162- 2ج( موافق  )405- 1ج(موافق  فضة  19

  )161- 3ج(موافق  )156- 2ج( موافق  )406-1ج(موافقغير   فَلَنْجمشْك  20

  )172-3ج(موافقغير   غير مذكور  غير مذكور  فَيروزج  21

  )2-4ج(موافقغير   )168-2ج( موافقغير   )417-1ج(موافقغير   قاقُلة  22

  )7-4ج(موافقغير   )167- 2ج( موافق  )416-1ج(موافقغير   قَرنْفُل  23

  )42-4ج(موافقغير   )109- 2ج( موافق  )336- 1ج(موافق  كافُور  24

  )48-4ج(موافقغير   )107-2ج( موافقغير   )339-1ج(موافقغير   كَبابة  25

  )86- 4ج( موافقغير   غير مذكور  )274-1ج( موافقغير   كسفرة  26

  )88- 4ج( موافق  )108- 2ج( موافق  )338- 1ج( موافق   كُهربا  27

  )108- 4ج(موافق  )116- 2ج( موافق  )352- 1ج(موافق  لسان الثور  28
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )113- 4ج(موافق  غير مذكور  غير مذكور  لُؤلُؤ  29

  )155- 4ج(موافق  )123- 2ج( موافق  )360- 1ج(موافق  مسك  30

  )189- 4ج(موافق  )72- 2ج( موافق  )299-1ج(موافقغير   ورد  31

  )202- 4ج(موافق  غير مذكور  غير مذكور  ياقُوت  32

  

 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء ) 32(القلبية  بلغ عدد األدوية

  )17: (توافق مع ابن سينا

  )22: (توافق مع ابن هبل

  )22: (توافق مع ابن البيطار

ظهر في ابرِيسم، اُتْرج، باذَرنُجويه، باذروج، بهمن، درونَج، ذهب، زرنباد، طَباشير، عنبـر،  ) 13: (توافق تام

  %.40حيث بلغت نسبة التوافق  .لسان الثور، مسك كُهربا،

  .ظهر في سادج، فَيروزج، قاقلة، كبابة، قرنفل) 5: (تعارض تام
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  جدول األدوية المنقية لألذن

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم   الرقم

  )73 - 1ج( موافق  )36-2ج( موافقغير   )264-1ج(موافقغير   بابونَج  1

  )125- 1ج( موافق  )43- 2ج( موافق  )267- 1ج(موافق  بورِق  2

  ) 146-1ج(موافقغير   )189- 2ج( موافق  )446- 1ج(موافق  تين  3

  )111- 4ج(موافق  )120- 2ج( موافق  )354- 1ج(موافق  لوز مر  4

  )145- 4ج(موافق  )128- 2ج( موافق  )368- 1ج( موافق  مر  5

  

 :تصنيفها كاآلتي يمكن: أدوية) 5(المنقية لألذن بلغ عدد األدوية 

  )4: (توافق مع ابن سينا

  )4: (توافق مع ابن هبل

  )4: (توافق مع ابن البيطار

  %.60حيث بلغت نسبة التوافق  .ظهر في بورِق، لوز، مر) 3: (توافق تام

  )0: (تعارض تام
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 جدول األدوية المضادة لإلقياء

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم   الرقم

  )10 - 1ج( موافق  )64-2ج( موافقغير   )257- 1ج(موافق  اُتْرج  1

  )15-1ج(موافقغير   )17-2ج( موافقغير   )247( موافقغير   إذْخر  2

  )36- 1ج( موافق  )17- 2ج( موافق  )249- 1ج(موافق   أشْنَة  3

  )54- 1ج( موافق  )28- 2ج( موافق  )250- 1ج(موافق  َأملج  4

  )110-1ج(موافقغير   )43-2ج( موافقغير   )271-1ج( موافقغير   بليلج  5

  )175- 1ج(موافق  )50- 2ج( موافق  )281- 1ج(موافق  جوزبوا  6

  )83-2ج( موافقغير   )56-2ج( موافقغير   )288-1ج(موافقغير   دارصيني  7

  )157- 2ج( موافق  )73- 2ج( موافق  )303- 1ج(موافق  زرنْباد  8

  )2-3ج(موافقغير   )138-2ج( موافقغير   )380-1ج(موافقغير   ساذج   9

  )15- 3ج(موافق  )140-2ج( موافقغير   )378-1ج(موافقغير   سعد  10

  غير مذكور  )147- 2ج( موافق  )394- 1ج(موافق  سفَرجل  11

12  24- 3ج(موافق  )141-2ج( موافقغير   )381-1ج(موافقغير   كس(  

  )25-3ج(موافقغير   )148-2ج( موافقغير   )391-1ج(موافقغير   سليخَة  13
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )29-3ج(موافقغير   )145-2ج( موافقغير   )387- 1ج(موافق  سماق  14

  )36- 3ج(موافق  )148-2ج( موافقغير   )390- 1ج(موافق  الطَيب سنْبل  15

  )77-3ج(موافقغير   )163-2ج( موافقغير   )415-1ج(موافقغير    صبِر  16

  )96- 3ج(موافق  )102-2ج( موافقغير   )326- 1ج(موافق  طَباشير  17

  )83-2ج(موافقغير   )168-2ج( موافقغير   )417-1ج(موافقغير   قرفة  18

  )7- 4ج(موافق  )167- 2ج( موافق  )416- 1ج(موافق  قَرنْفُل  19

  )64-4ج(موافقغير   )112-2ج( موافقغير   )342- 1ج(موافق  كَراوِيا  20

  )83- 4ج(موافق  )108- 2ج( موافق  )337- 1ج(موافق  كُنْدر  21

  )158- 4ج(موافق  )11-2ج( موافقغير   )361-1ج(موافقغير   مصطكَى  22

23  نَع181- 4ج(موافق  )134- 2ج( موافق  )375- 1ج(موافق  نَع(  

  )189-4ج(موافقغير   )72-2ج( موافقغير   )299-1ج(موافقغير   ورد  24

  )209-4ج(موافقغير   )94- 2ج( موافق  )326- 1ج( موافق  يشبال  25
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 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء ) 25(المضادة لإلقياء  بلغ عدد األدوية

  )14: (توافق مع ابن سينا

  )9: (توافق مع ابن هبل

  )13: (توافق مع ابن البيطار

  %.28حيث بلغت نسبة التوافق  .ظهر في اشنة، املج، جوزبوا، زرنباد، قرنفل، كندر، نعنع) 7: (توافق تام

  .ظهر في اذخر، بليلج، دارصيني، ساذج، سليخة، صبر، قرفة، ورد) 8: (تعارض تام
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 جدول األدوية النافعة للكبد

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم   الرقم

  )15- 1ج( موافق  )17-2ج( موافقغير   )247- 1ج(موافق  إذْخر   1

  )33- 1ج( موافق  )24- 2ج( موافق  )248- 1ج(موافق  اسارون  2

  )41- 1ج( موافق  )15- 2ج( موافق  )244- 1ج(موافق  أفْسنْتين  3

  )60- 1ج( موافق  )26-2ج( موافقغير   )243- 1ج(موافق  انيسون  4

  )134- 2ج( موافق  )178-2ج( موافقغير   )429-1ج(موافقغير   رازيانَج  5

  )129- 2ج( موافق  )177- 2ج( موافق  )429- 1ج(موافق  صيني راونْد  6

  )42- 3ج(موافق  )138-2ج( موافقغير   )384- 1ج(موافق  سوسال  7

  )83- 3ج(موافق  )142- 2ج( موافق  )384- 1ج(موافق  صعتَرال  8

  )146- 3ج(موافق  )205- 2ج( موافق  )467- 1ج(موافق  غاريقون  9

  )144- 3ج(موافق  )205- 2ج( موافق  )468- 1ج(موافق  غافَث  10

  )162- 3ج(موافق  )162- 2ج( موافق  )412- 1ج(موافق  فُستُق  11

  )170- 3ج(موافق  )157-2ج( موافقغير   )409- 1ج(موافق  فُوتَنْج  12

  )168- 3ج(موافق  )157- 2ج( موافق  )405- 1ج(موافق  فُوه  13
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )34- 4ج( موافق  )169- 2ج( موافق  )418- 1ج(موافق  قَنْطَرِيون  14

  )53- 4ج(موافق  غير مذكور  )344- 1ج(موافق  كَرفْس  15

16  110- 4ج(موافق  )118- 2ج( موافق  )351- 1ج(موافق  لَك(  

  )111- 4ج(موافق  )120- 2ج( موافق  )354- 1ج(موافق  لوز مر  17

18  ج188- 4ج(موافق  )71- 2ج( موافق  )300- 1ج(موافق  و(  

 

 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء ) 18(النافعة للكبد  عدد األدويةبلغ 

  )17: (توافق مع ابن سينا

  )12: (توافق مع ابن هبل

  )18: (توافق مع ابن البيطار

ظهر في اسارون، افسنتين، راوند، صعتر، غاريقون، غافث، فستق، فـوه، قنطريـون، لـك،    ) 12: (توافق تام

  %.66افق حيث بلغت نسبة التو .لوز، وج

  )0: (تعارض تام
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  جدول األدوية المفيدة للطحال

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم  الرقم

  )73 -1ج(موافقغير   )36-2ج( موافقغير   )264-1ج(موافقغير   بابونَج  1

  )92 -1ج(موافقغير   )45-2ج( موافقغير   )276-1ج(موافقغير   بسفَايج  2

3  نْكُشْتب115- 1ج(موافق  )45- 2ج( موافق  )275- 1ج( موافق  نْج(  

  )134- 1ج( موافق  )188- 2ج( موافق  )444- 1ج(موافق  تُرمس  4

  )36-2ج(موافقغير   )86-2ج( موافقغير   )316-1ج(موافقغير   حنْظَل  5

َأسقُولو   6

  قَنْدريون

  )20- 3ج( موافق  )144- 2ج( موافق  )386- 1ج( موافق

موافق        غير  )205- 2ج( موافق  )468- 1ج(موافق  غافت  7
  )144- 3ج(

موافق       غير  )157- 2ج( موافق  )409- 1ج(موافق  فُوتَنْج  8
  )170- 3ج(

  )34- 4ج( موافق  )169- 2ج( موافق  )418- 1ج(موافق  قَنْطَرِيون  9

  )45- 1ج(موافق  )113- 2ج( موافق  )343- 1ج(موافق  كَبر  10

  )53- 1ج(موافق  غير مذكور  )344- 1ج(موافق  الجبلي كَرفْس  11

  )80- 4ج( موافق  )107- 2ج( موافق  )339- 1ج( موافق  كماذَريوس  12

  )80-1ج(موافقغير   )106- 2ج( موافق  )338- 1ج( موافق  كَمافيطُوس  13
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 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء ) 13(المفيدة للطحال  بلغ عدد األدوية

  )10: (توافق مع ابن سينا

  )9(: توافق مع ابن هبل

  )7: (توافق مع ابن البيطار

حيث بلغـت نسـبة    .، ترمس، َأسقُولو قَنْدريون، قنطريون، كبر، كماذريوسنجنشكتفظهر في ) 6: (توافق تام

  %.46التوافق 

  .ظهر في بابونج، بسفايج، حنظل) 3: (تعارض تام
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 جدول األدوية الملينة لألمعاء

 

  ابن البيطار  البغدادي ابن هبل  ابن سينا  االسم   الرقم

  )7- 2ج(موافق  غير مذكور  غير مذكور  انْباط  1

  )125- 1ج( موافق  )43- 2ج( موافق  )267- 1ج(موافق  بورِق  2

  )146- 1ج( موافق  )189- 2ج( موافق  )446- 1ج(موافق  تين  3

  )151- 1ج( موافق  )193-2ج( موافقغير   )449- 1ج(موافق  ثُوم  4

  )52- 2ج( موافق  )196-2ج( موافقغير   )453-1ج(موافقغير   خردل  5

  )15- 4ج(موافق  )171- 2ج( موافق  )419- 1ج(موافق  قرطم  6

  )171- 4ج(موافق  )121- 2ج( موافق  )369-1ج(موافقغير   ميعة  7

  

 :يمكن تصنيفها كاآلتي: أدوية )7(الملينة لألمعاء  بلغ عدد األدوية

  )4: (توافق مع ابن سينا

  )4: (توافق مع ابن هبل

  )7: (مع ابن البيطارتوافق 

  %.42حيث بلغت نسبة التوافق  .ظهر في بورِق، تين، قرطم) 3: (توافق تام

  )0: (تعارض تام
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  جدول األدوية القابضة

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم   الرقم

  )27- 1ج( موافق  )17- 2ج( موافق  )245- 1ج(موافق  آس  1

  )14- 4ج(موافق  )21- 2ج( موافق  )246- 1ج(موافق  أقاقيا  2

  )55- 1ج( موافق  )25- 2ج( موافق  )253- 1ج( موافق   َأنْبرباريس  3

  )32- 2ج( موافق  )91- 2ج( موافق  )318- 1ج(موافق  حماضبزر   4

  )50- 3ج(موافق   )179- 2ج( موافق  )428-1ج(موافقغير   بزر ريحان  5

  )93 -1ج(موافقغير   )42- 2ج( موافق  )276- 1ج(موافق   بسد  6

  )110- 1ج( موافق  غير مذكور  )276- 1ج(موافق  بلّوط  7

  )52 -1ج(موافقغير   )40- 2ج( موافق  )273- 1ج( موافق  بنْج  8

  )156- 1ج(موافق  غير مذكور  )288- 1ج(موافق  جاورش  9

  )164- 1ج( موافق  )54- 2ج( موافق  )284- 1ج(موافق  جلّنار  10

  )173- 1ج( موافق  )50- 2ج( موافق  )280- 1ج(موافق  جوز  11

  )23- 2ج( موافق  )88- 2ج( موافق  )312- 1ج(موافق  حضض  12

  )51- 2ج( موافق  )199- 2ج( موافق  )459- 1ج(موافق  خَرنوب  13
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

14  يناَألخَو م97- 2ج( موافق  )60- 2ج( موافق  )294- 1ج(موافق  د(  

  )129- 2ج( موافق  )177- 2ج( موافق  )429- 1ج(موافق  راونْد  15

  )163- 2ج( موافق  )82- 2ج( موافق  )308- 1ج(موافق  زعرور  16

  )7- 3ج(موافق  )141- 2ج( موافق  )380- 1ج(موافق  سرو  17

  غير مذكور  )147- 2ج( موافق  )394- 1ج(موافق  سفَرجل  18

  )24- 3ج(موافق  )141- 2ج( موافق  )381- 1ج(موافق  سك  19

  )29- 3ج(موافق  )145- 2ج( موافق  )387- 1ج(موافق  سماق  20

  )49- 3ج( موافق  )187- 2ج( موافق  )439- 1ج(موافق  شادنج  21

  )96- 3ج(موافق  )102- 2ج( موافق  )326- 1ج(موافق  طَباشير  22

  )101- 3ج(موافق  )103- 2ج( موافق  )327- 1ج(موافق  طراتيت   23

  )98- 3ج(موافق  )102- 2ج( موافق  )327- 1ج(موافق  طرفا  24

  )103- 3ج(موافق  )102- 2ج( موافق  )327- 1ج(موافق  طُلَق  25

  )112- 3ج(موافق  )100- 2ج( موافق  )329- 1ج(موافق  أرمني طين  26

  )106- 3ج(موافق  )99- 2ج( موافق  )328- 1ج(موافق  مختوم طين  27

  )127- 3ج(موافق  )153- 2ج( موافق  )399- 1ج(موافق  عفْص  28
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )130- 3ج(موافق  )151- 2ج( موافق  )400- 1ج(موافق  علَّيق  29

  )148- 3ج(موافق  )206- 2ج( موافق  )467- 1ج(موافق  غُبيراء  30

  )150- 3ج(موافق  )205- 2ج( موافق  )469- 1ج(موافق  غرب  31

  )86- 1ج(موافق   )176- 2ج( موافق  )424- 1ج(موافق   قرطاس  32

  )72 - 1ج( موافق  )176- 2ج( موافق  )426- 1ج( موافق  قرن األيل  33

  )42- 4ج(موافق  )109- 2ج( موافق  )336- 1ج(موافق  كافُور  34

  )66- 4ج(موافق  )115- 2ج( موافق  )348- 1ج(موافق  كُزبرة  35

  )83- 4ج(موافق  )107- 2ج( موافق  )337-1ج(موافقغير   كُنْدر  36

  )88- 4ج(موافق  )108- 2ج( موافق  )338- 1ج(موافق  كُهربا  37

  )104- 4ج(موافق  )70- 2ج( موافق  )351- 1ج(موافق  لحية التَيس  38

  )107- 4ج(موافق  )116- 2ج( موافق  )353- 1ج(موافق  الحمللسان   39

  )158- 4ج(موافق  )121- 2ج( موافق  )361- 1ج(موافق  مصطكَى  40

  )160- 4ج(موافق  غير مذكور  )369- 1ج(موافق  مغْرة  41

  )4- 4ج( موافق  )136- 2ج( موافق  )377- 1ج( موافق  نَّبق  42

  )180- 4ج(موافق  غير مذكور  )376- 1ج(موافق  نشاء  43
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )189- 4ج(موافق  )72-2ج( موافقغير   )299- 1ج(موافق  ورد  44

  

 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء ) 44(القابضة  األدوية بلغ عدد

  )42: (توافق مع ابن سينا

  )39: (توافق مع ابن هبل

  )41: (توافق مع ابن البيطار

ظهر في آس، اقاقيا، انبرباريس، حماض، جلنار، جوز، حضـض، خرنـوب، دم األخـوين،    ) 34: (توافق تام

طَباشير، طراثيث، طرفا، طلق، طـين مختـوم، طـين أرمنـي،     راوند، زعرور، سرو، سك، سماق، شادنج، 

عفص، عليق، غبيراء، غرب، قرطاس، قرن األيل، كافور، كزبرة، كُهربـا، لحيـة التـيس، لسـان الحمـل،      

  %.77حيث بلغت نسبة التوافق  .مصطكى، نبق

  )0: (تعارض تام
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  جدول األدوية المدرة للبول

 

  ابن البيطار  ن هبل البغدادياب  ابن سينا  االسم   الرقم

غير موافق        إذْخر  1

  )247- 1ج(

  )15- 1ج( موافق  )17-2ج( موافقغير 

  )33- 1ج( موافق  )24- 2ج( موافق  )248- 1ج(موافق  اسارون  2

  )60- 1ج( موافق  )25- 2ج( موافق  )243- 1ج(موافق  انيسون  3

  )86 - 1ج( موافق  )38-2ج( موافقغير   )274- 1ج(موافق  برشاوشان  4

  ) 98- 1ج( موافق  )47- 2ج( موافق  )270- 1ج(موافق  بطيخ  5

  )30- 2ج( موافق  غير مذكور  )317- 1ج(موافق  أسود حمص  6

  )120- 2ج( موافق  )60- 2ج( موافق  )294- 1ج(موافق   دوقُوا  7

  )53- 4ج(موافق  غير مذكور  )344- 1ج(موافق  كَرفْس   8

  )56- 4ج(موافق  )114- 2ج( موافق  )349- 1ج(موافق  كَرم  9

  )111- 4ج(موافق  )120- 2ج( موافق  )354- 1ج(موافق  لوز مر  10

  )195- 4ج(موافق  غير مذكور  )299- 1ج(موافق  هلْيون  11

12  ج188- 4ج(موافق  )71- 2ج( موافق  )300- 1ج(موافق  و(  
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 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء) 12(المدرة للبول  بلغ عدد األدوية

  )11: (توافق مع ابن سينا

  )7: (توافق مع ابن هبل

  )12: (توافق مع ابن البيطار

  %.58حيث بلغت نسبة التوافق .ظهر في اسارون، انيسون، بطيخ، دوقُوا، كرم، لوز، وج) 7: (توافق تام

  )0: (تعارض تام
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  جدول األدوية الجلدية

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم  الرقم

  )63- 1ج( موافق  )23- 2ج( موافق  )248- 1ج(موافق  أنْزروت  1

  )78 - 1ج( موافق  )188- 2ج( موافق  )278- 1ج(موافق  باقلى  2

  )134- 1ج( موافق  )188- 2ج( موافق  )444- 1ج(موافق  تُرمس  3

  )159- 2ج(موافق  )74- 2ج( موافق  )311- 1ج(موافق  زاروند  4

  )153- 2ج( موافق  )97-2ج( موافقغير   )404-1ج( موافقغير  زبيب الجبل  5

  )160- 2ج( موافق  )77- 2ج( موافق  )304- 1ج(موافق  زرنيخ  6

  )116-3ج(موافقغير   )150- 2ج( موافق  )396- 1ج(موافق  عاقرقَرحا  7

  )121- 3ج(موافق  )154- 2ج( موافق  )402- 1ج(موافق  عسل  8

  )166- 3ج(موافق  )156- 2ج( موافق  )406- 1ج(موافق  فُلْفُل  9

  

 :يمكن تصنيفها كاآلتي: أدوية) 9(الجلدية  عدد األدويةبلغ 

  )8: (توافق مع ابن سينا

  )8: (توافق مع ابن هبل

  )8: (توافق مع ابن البيطار

حيث بلغـت نسـبة التوافـق     .ظهر في انزروت، باقلى، ترمس، زاروند، زرنيخ، عسل، فلفل) 7: (توافق تام
77.%  

  )0: (تعارض تام
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 المنقية للرملجدول األدوية 

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم   الرقم

موافق        غير  اَبهل  1
  )248- 1ج(

  )6-1ج( موافقغير   )22-2ج( موافقغير 

موافق        غير  اسارون  2
  )248- 1ج(

  )33- 1ج( موافق  )24-2ج( موافقغير 

  )60- 1ج( موافق  )26-2ج( موافقغير   )243- 1ج(موافق  أنيسون  3

  )73 - 1ج( موافق  )36- 2ج( موافق  )264- 1ج(موافق  بابونَج  4

  )86 - 1ج( موافق  )38-2ج( موافقغير   )274- 1ج(موافق  برشاوشان  5

موافق       غير  بلّسان  6

  )265- 1ج(

  )107- 1ج( موافق  )39-2ج( موافقغير 

  )7- 2ج( موافق  )92- 2ج( موافق  )325- 1ج(موافق  يهودال حجر  7

  )27- 2ج( موافق  )90-2ج( موافقغير   )316- 1ج(موافق  حلْتيت  8

9  يطْم63- 2ج( موافق  )197- 2ج( موافق  )453- 1ج(موافق  خ(  

  )134- 2ج( موافق  )178- 2ج( موافق  )429- 1ج(موافق  رازيانَج  10

موافق        غير   راونْد  11

  )429- 1ج(

  )129- 2ج( موافق  )177-2ج( موافقغير 
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

موافق       غير  سادج  12

  )380- 1ج(

  )2- 3ج(موافق  )138-2ج( موافقغير 

  )15- 3ج(موافق  )140-2ج( موافقغير   )378- 1ج(موافق  سعد  13

موافق       غير  سنْبل  14

  )390- 1ج(

  )36- 3ج(موافق  )148-2ج( موافقغير 

  )75-3ج( موافقغير   )182-2ج( موافقغير   )435- 1ج(موافق  أرمني شيح  15

  )170-3ج(موافقغير   )158-2ج( موافقغير   )409- 1ج(موافق  فُوتَنْج  16

  )168- 3ج(موافق  )157-2ج( موافقغير   )405- 1ج(موافق  فُوه  17

  )41-4ج(موافقغير   )36- 2ج( موافق  )424- 1ج(موافق  قَيصوم  18

  )56- 4ج(موافق  )114- 2ج( موافق  )349- 1ج(موافق  كَرم  19

  )112-4ج(موافقغير   )120-2ج( موافقغير   )353- 1ج(موافقغير  لُوبِيا  20

  )111- 4ج(موافق  )120- 2ج( موافق  )354- 1ج(موافق  لوز  21

  )141- 4ج(موافق  )127- 2ج( موافق  )369- 1ج(موافق  محلب  22

  )145- 4ج(موافق  )129-2ج( موافقغير   )368- 1ج(موافق  مر  23

  )195- 4ج(موافق  غير مذكور  )299- 1ج(موافق  هلْيون  24
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

25  ج188- 4ج(موافق  )71-2ج( موافقغير   )300- 1ج(موافق  و(  

  

 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء ) 25(المنقية للرمل  بلغ عدد األدوية

  )18: (توافق مع ابن سينا

  )8: (توافق مع ابن هبل

  )20: (توافق مع ابن البيطار

حيث بلغت نسبة التوافـق   .ظهر في بابونج، حجر اليهود، خطمي، رازيانج، كرم، لوز، محلب) 7: (توافق تام

28.%  

  .ظهر في اَبهل، لوبيا) 2: (تعارض تام
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  جدول األدوية المدرة للطمث

 

  ابن البيطار  هبل البغداديابن   ابن سينا  االسم   الرقم

  )6- 1ج(موافق  )22- 2ج( موافق  )248-1ج(موافقغير   اَبهل  1

  )33- 1ج( موافق  )24- 2ج( موافق  )248-1ج(موافقغير   اسارون  2

  )41- 1ج( موافق  )16- 2ج( موافق  )244- 1ج(موافق  أفْسنْتين  3

  )73- 1ج( موافق  )36- 2ج( موافق  )264- 1ج(موافق  بابونَج  4

  ) 96- 1ج( موافق  )45- 2ج( موافق  )268- 1ج(موافق  بصل  5

  )107-1ج(موافقغير   )39- 2ج( موافق  )265- 1ج(موافق  بلّسان  6

  )115- 1ج( موافق  )46-2ج( موافقغير   )275-1ج(موافقغير   فَنْجنْكُشْت  7

  )134- 1ج( موافق  )188- 2ج( موافق  )444- 1ج(موافق  تُرمس  8

  )153- 1ج( موافق  )193-2ج( موافقغير   )449- 1ج(موافق  بري ثُوم  9

  )154- 1ج( موافق  )53- 2ج( موافق  )282- 1ج(موافق  جاوشير  10

  )171- 1ج(موافق  )52- 2ج( موافق  )281- 1ج(موافق  جِنْدبيدستَر  11

  )15- 2ج( موافق  )89- 2ج( موافق  )314- 1ج(موافق  حرف  12

  )25-2ج(موافقغير   غير مذكور  )320- 1ج(موافق  حلْبة  13
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )30- 2ج( موافق  غير مذكور  )317- 1ج(موافق  حمص  14

  )52 -2ج(موافقغير   )196- 2ج( موافق  )453- 1ج(موافق  خردل  15

  )100- 2ج(موافق  )63-2ج( موافقغير   )296- 1ج(موافق  دهن السوسن  16

  )22- 4ج( موافق  )171- 2ج( موافق  )418- 1ج( موافق  ذُريرة  17

  )135-2ج(موافقغير   )178-2ج( موافقغير   )430-1ج(موافقغير   راتينَج  18

  )134- 2ج( موافق  )178-2ج( موافقغير   )429- 1ج(موافق  رازيانَج  19

  )159- 2ج( موافق  )74- 2ج( موافق  )311- 1ج(موافق  زاروند   20

  )162-2ج(موافقغير   )82-2ج( موافقغير   )306-1ج(موافقغير   زعفَران  21

  )5- 3ج(موافق  )143-2ج( موافقغير   )388-1ج(موافقغير   سذَاب  22

  )25- 3ج(موافق  )148- 2ج( موافق  )391- 1ج(موافق  سليخَة  23

  )30-3ج(موافقغير   غير مذكور  )392- 1ج( موافق  سمسم  24

  )50- 3ج(موافق  )184-2ج( موافقغير   )437-1ج( موافقغير  شبِث  25

  )72- 3ج(موافق  )185- 2ج( موافق  )437- 1ج(موافق  شُونيز  26

  )75- 3ج(موافق  )182- 2ج( موافق  )435- 1ج(موافق  أرمني شيح  27

  )121-3ج(موافقغير   )154-2ج( موافقغير   )402-1ج(موافقغير   عسل  28
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  عند ابن البيطار  ابن هبل البغداديعند   عند ابن سينا  االسم   الرقم

  )156- 3ج(موافق  )162-2ج( موافقغير   )411-1ج( موافقغير  فجل  29

  )170- 3ج(موافق  )157- 2ج( موافق  )409- 1ج(موافق  فُوتَنْج  30

  )168- 3ج(موافق  )157- 2ج( موافق  )405- 1ج(موافق  فُوه  31

  )4- 4ج(موافق  )175- 2ج( موافق  )425-1ج(موافقغير   قثَّاء  32

  )41- 4ج(موافق  )36- 2ج( موافق  )424- 1ج(موافق  قَيصوم  33

  )61- 4ج(موافق  )115-2ج( موافقغير   )347- 1ج(موافق   كُراث  34

  )53- 4ج(موافق  غير مذكور  )344- 1ج(موافق  كَرفْس  35

  )81-4ج(موافقغير   )113-2ج( موافقغير   )341-1ج(موافقغير   كَمون  36

  )112- 4ج(موافق  )120- 2ج( موافق  )353- 1ج(موافق  لُوبِيا  37

  )111- 4ج(موافق  )120- 2ج( موافق  )354- 1ج(موافق  لوز مر  38

  )195- 4ج(موافق  غير مذكور  )299- 1ج(موافق  هلْيون  39
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 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء ) 39(المدرة للطمث بلغ عدد األدوية 

  )28: (توافق مع ابن سينا

  )23: (توافق مع ابن هبل

  )31: (توافق مع ابن البيطار

ظهر في افسنتين، بابونج، بصل، ترمس، جاوشير، جِنْدبيدستَر، حـرف، ذريـرة، رازيـانج،    ) 18: (تامتوافق 

  %.46حيث بلغت نسبة التوافق  .زاروند، سليخة، شونيز، شيح، فوتنج، فوه، قيصوم، لوبيا، لوز

  .ظهر في راتينَج، زعفران، عسل، كمون) 4: (تعارض تام
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 قاتلة للدودجدول األدوية ال

 

  ابن البيطار  ابن هبل البغدادي  ابن سينا  االسم   الرقم

  )88 - 1ج( موافق  غير مذكور  غير مذكور  ابرنْج  1

  )10 -1ج( موافقغير   )64-2ج( موافقغير   )257-1ج(موافقغير   اُتْرج  2

  )17- 1ج( موافق  )19-2ج( موافقغير   )259-1ج(موافقغير   آذان الفار  3

  )41-1ج( موافقغير   )16- 2ج( موافق  )244- 1ج(موافق  أفْسنْتين  4

  )134- 1ج( موافق  )188- 2ج( موافق  )444- 1ج(موافق  تُرمس  5

  )142- 1ج(موافق  )190-2ج( موافقغير   )448-1ج(موافقغير   تُوت  6

  )80- 2ج( موافق  )200- 2ج( موافق  )461- 1ج(موافق  خَوخ  7

  )75- 3ج(موافق  )182- 2ج( موافق  )435- 1ج(موافق  أرمني شيح  8

  )121-3ج(موافقغير   )154-2ج( موافقغير   )402-1ج(موافقغير   عسل  9

  )170- 3ج(موافق  )157- 2ج( موافق  )409- 1ج(موافق  فُوتَنْج  10

  )24- 4ج(موافق  )172- 2ج( موافق  )419- 1ج(موافق  قُطران  11

  )38- 4ج(موافق  )169- 2ج( موافق  )421- 1ج(موافق  قَنْبِيل  12

  )163-4ج(موافقغير   )130-2ج( موافقغير   )371-1ج(موافقغير   ملح هندي  13

14  نَع181- 4ج(موافق  )134- 2ج( موافق  )375- 1ج(موافق  نَع(  

  )3 -2ج( موافقغير   )95- 2ج( موافق  )374- 1ج(موافق  نيل  15
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 :يمكن تصنيفها كاآلتي: دواء ) 15(القاتلة للدود  بلغ عدد األدوية

  )9: (ابن سيناتوافق مع 

  )9: (توافق مع ابن هبل

  )10: (توافق مع ابن البيطار

  %.46حيث بلغت نسبة التوافق  .ظهر في ترمس، خوخ، شيح، فوتنج، قُطران، قنبيل، نعنع) 7: (توافق تام

  .ظهر في اُتْرج، عسل، ملح هندي) 3: (تعارض تام
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  في كتابه أبو نصر المسيحيدراسة األدوية المفردة التي ذكرها نتائج : المبحث الرابع

  :في مخطوطه يمكن استنتاج ما يلي أبو نصر المسيحيمن خالل دراسة األدوية المفردة التي ذكرها 

) 28(مقابل ) 170(على األدوية المفردة النباتية وكانت لها الغلبة حيث بلغ عددها  أبو نصر المسيحياعتمد  -

  .المفردة غير النباتيةلألدوية 

أبو إلى األجزاء المستخدمة من األدوية النباتية في كتابه، ويمكن تبرير ذلك بأن  أبو نصر المسيحيلم يشر  -

  .كان طبيب وليس عشاب نصر المسيحي

طريقة استخدام األدوية فقط اكتفى بذكر األدوية بأفعالها  أبو نصر المسيحيولنفس السبب السابق لم يذكر  -

  .كاألدوية المسهلة للصفراء مثالً وهكذا

  .بعة مجموعات خاصة بنظرية األخالطأر أبو نصر المسيحيذكر  -

  .التي تعرض للطبيب أثناء الممارسةزمرة عالجية خاصة بالحاالت السريرية ) 18(ذكر  -

  :يمكن مالحظة ما يلي ةعلى حدقبل البدء بدراسة كل جدول 

في كتابه  ابن هبل البغداديفي كتابه انتخاب االقتضاب و المسيحيأبو نصركالً من  تبين لنا اعتماد -

المختارات في الطب على كتاب القانون البن سينا، ويمكن تبرير ذلك بأن الطب السيناوي كان السائد في 

  .منطقة بالد الرافدين

 أبو نصر المسيحيب الجامع البن البيطار تبين بأن أغلب المعلومات الطبية التي ذكرها بالمقارنة مع كتا -

  .متوافقة مع ما ذكره ابن البيطار

  .في بعض االستخدامات حيث لم نشهد ال توافق تاريخي وال توافق علمي بخصوصها تعارض -
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  :يمكن اختصار التوافق التاريخي لألدوية المفردة وفق الجدول التالي -

عدد األدوية   الحالة

أبو نصر عند 

  المسيحي

التوافق مع 

  ابن سينا

التوافق مع 

  هبلابن 

التوافق مع 

  ابن البيطار

التعارض   التوافق التام

  التام

  1  10  14  12  14  18  الصفراء

  0  6  7  6  7  7  السوداء

  0  8  13  9  10  13  البلغم

  0  3  4  4  5  6  الدماغ

  3  8  10  9  10  15  تهيج القيء

  2  0  0  0  0  2  المدرة للعرق

  5  13  22  22  17  32  القلبية

  0  3  4  4  4  5  المنقية لألذن

  8  7  13  9  14  25  مضاد إقياء

  0  12  18  12  17  18  الكبد

  3  6  7  9  10  13  الطحال

  0  4  7  4  4  7  الملينة 
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عدد األدوية   الحالة

أبو نصر عند 

  المسيحي

التوافق مع 

  ابن سينا

التوافق مع 

  هبلابن 

التوافق مع 

  ابن البيطار

التعارض   التوافق التام

  التام

  0  34  41  39  42  44  القابضة

  0  7  12  7  11  12  مدر للبول

  0  7  8  8  8  9  الجلدية

  2  7  20  8  18  25  المنقية للرمل

  4  17  31  23  28  39  تزيد الطمث

  3  7  10  9  9  15  قاتل للدود

  

العلماء الثالثة الذين تمت في بعض االستخدامات رغم اختالفه التاريخي مع  أبو نصر المسيحيأصاب  -

  :ظهر هذا التميز في األدوية التالية. إال أنه ثبت استخدامها العلمي الحديث المقارنة معهم،

  أبو نصر المسيحيمجال التميز عند   الدواء  تسلسل

  مضاد إقياء  سليخة  1

  مفيدة للطحال  بابونج  2

  مدر للطمث  زعفران  3
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تبين أن بعض األدوية التي استخدمها األطباء العرب جميعاً في مجال ما التستخدم حالياً مما يفتح المجال  -

أمام العديد من الدراسات العلمية لدراسة مدى فعاليتها في هذا المجال، فكما هو معروف بأن الطب العربي 

هام جداً في الدراسات السريرية الحديثة مما يمنحنا قاعدة كان يعتمد التجربة في المعالجة، وهذا االسالمي 

  .بيانات للعديد من الدراسات الطبية الصيدالنية الخاصة باألدوية النباتية

  ويمكن تشكيل قاعدة البيانات التالية لكل دواء ومجال استخدامه

  مجال الدراسة المقترح  االسم العلمي  الدواء  تسلسل

  دواء قلبي .Citrus medica Risso  اُتْرج  1

  مدر للبول، مقوي للكبد Calendula officinalis  اسارون  2

  يزيد الطمث .Artemisia absinthium L  أفْسنْتين  3

  مضاد إقياء .Phyllanthus emblica L  اَألملج  4

  دواء جلدي .Astragalus sorcocalla L  أنْزروت  5

  مدر للبول  .Pimpinella anisum L  آنيسون  6

  مفتت للرمل .Marrubium vulgare L  بابونَج  7

  دواء قلبي .Melissa officinalis L  باذَرنُجويه  8

  دواء قلبي .Ocimum basilicum L  باذَروج  9

  دواء قلبي .Centaurea behen L  بهمن  10

  مفيدة للطحال، يزيد الطمث، قاتل للديدان .Lupinus termis L  تُرمس  11
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  مجال الدراسة المقترح  االسم العلمي  الدواء  تسلسل

  يزيد الطمث .Opopanax chironium Koch  جاوشير  12

  مهيج للقيء  Rosa Alba  جبلَهنك  13

  دواء قابض Punica granatum  جلّنار  14

  يزيد الطمث .Nasturtium officinale R.Br  حرف  15

  دواء قابض .Lycium afrum L  حضض  16

  دواء قابض Rumex acetosa  حماض  17

  دواء قابض  Ceratonia siliqua L  خَرنوب  18

  قاتل للديدان .Prunus persica Sieb  خَوخ  19

  دواء قلبي .Doronicum scorpioides Lam  درونَج  20

  يزيد الطمث Aristida lanata Forsk  ذُريرة  21

  مفتت للرمل .Foeniculum vulgare Mill  رازيانَج   22

  دواء قلبي .Zingiber Zerumbet Rosc  زرنْباد   23

  دواء قابض .Crataegus azarolus L  زعرور  24

  يزيد الطمث  .Cinnamomum cassia Bl  سليخَة   25

  دواء قابض Cannabis sativa  شادنق  26
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  مجال الدراسة المقترح  االسم العلمي  الدواء  تسلسل

  يزيد الطمث .Artemisia herba-alba Asso  شيح   27

  مقوي للكبد .Satureia thymbra L  الصعتَر  28

  دواء قابض .Tamarix gaetula Batt  طَرفاء  29

  دواء قابض .Ficus vasta FORSK  طُلَق  30

  مقوي للكبد .Polyporus officinalis FR  غاريقون  31

  مقوي للكبد  Agrimonia eupatoria L  غافَث   32

  دواء قابض .Pyrus sorbus Gaertn  غُبيراء  33

  مهيج للقيء .Raphanus sativus L  فجل  34

  مقوي للكبد .Pistacia vera L  فُستُق  35

  مفيدة للطحال .Vitex agnus-castus L  فَنْجنْكُشْت  36

  يزيد الطمث، قاتل للديدان .Origanum dictamnus L  فُوتَنْج  37

  مقوي للكبد، يزيد الطمث .Rubia tinctorum L  فُوه  38

  دواء قابض  .Cyperus papyrus L  قرطاس   39

  مقوي للكبد .Erythraea centaurium Pers  قَنْطَرِيون   40

  مفيدة للطحال  .Capparis spinosa L  كَبر  41
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  مجال الدراسة المقترح  االسم العلمي  الدواء  تسلسل

  للرملمفتت  Vitis vinitera  كَرم   42

  دواء قابض .Coriandrum sativum L  كُزبرة  43

  مضاد إقياء .Boswellia ROXB  كُنْدر   44

  مهيج للقيء .Gypsophilla struthium L  كُنْدس  45

  دواء قلبي .Astragalus tragacantha L  كُهربا  46

  دواء قابض .Tragopogon pratensis L  لحية التَيس  47

  دواء قلبي .Anchusa officinalis L  لسان الثور  48

49  لَك  Rhus oxycantha Cav.  مقوي للكبد  

  يزيد الطمث .Dolichos lubia Forsk  لُوبِيا   50

منقي لألذن، مقوي للكبد، مفتت للرمل،   .Prunus amygdalus Stock  لوز مر  51

  يزيد الطمث

  مفتت للرمل .Prunus mahaleb L  محلب  52

53  مر  Commiphora myrrha منقي لألذن  

  دواء قابض .Pistacia lentiscus L  مصطكَى   54

  دواء قابض Rhamnus nabeca FORSK  نَّبق  55



308 
 

  مجال الدراسة المقترح  االسم العلمي  الدواء  تسلسل

56   نَعنَع  Mentha piperita Smith.  مضاد إقياء، قاتل للديدان  

57   جو  Acorus calamus L. مقوي للكبد، مدر للبول  
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  في كتابه أبو نصر المسيحيالتي ذكرها دراسة األمراض : الفصل الثالث

  

  تعريف األمراض الواردة في المخطوط: المبحث األول

  :على المراجع التاليةفي المخطوط ألمراض الواردة التراثي لتعريف ذكر ال سأعتمد في

  ).1(الطبية للقمري وسيرمز له بالتوثيق بالرمز التنوير في االصطالحات  - 1

  ).2(كتاب الماء وسيرمز له في التوثيق بالرمز  - 2

  التوثيق  التعريف  المصطلح االنكليزي  اسم المرض  الرقم

  )53-1(  حركة الجلد من غير إرادة  convulsion  خْتالجاال 1

ميلها هو تقلصها من مكانها إلى فوق أو   ال يستخدم  اختناق الرحم 2

  إلى أحد الجانبين

)1-61(  

ورم جميع البدن أو عظم البطن المفرط   seroperitoneum  االستسقاء 3

  ومن أنواعه اللحمي والطبلي

)1-59(  

  )61-1(  خراج صغار  pustule  البثْر 4

  )57-1(  نتن رائحة الفم  cacostomia  البخَر 5

  )103- 1ج-2(   بالرِئة المحيط الغشاء في التهاب  ال يستخدم  البرسام 6

  )62-1(  بياض غائر في اللحم حتى يبلغ العظم  ال يستخدم  البرص 7

  )62-1(  نوعان أبيض واسود غير غائر في اللحم  vitiligo  البهق 8
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أن تحرص المعدة على قذف شيء فال   retching  التَهوع 9

  يمكنها قذفه

)1-58(  

الشعر أوالً ثم تسقط علة يتناثر معها   leprosy  الجذْام 10

األطراف أوالً فأول كذلك إلى أن يموت 

  العليل

)1-62(  

  )61-1(  شبه النخالة يحدث في الرأس واللحية  lichen  الحزاز 11

  )57-1(  ورم يحدث في الحنك واللهاة والمبلع  ال يستخدم  الخوانيق 12

حتى أن يتناثر الشعر من الرأس واللحية   ال يستخدم  داء الثَعلَب 13

  يتعرى مكانه

)1-61(  

  )61-1(  أن يتقشر الجلد مع تناثر الشعر  ال يستخدم  داء الحية 14

أن تعظم الرجل وتغلظ حتى تفرط جداً   chyloderma  داء الفيل 15

  ويكمد لونها وإذا طالت المدة تنفجر

)1-60(  

كل ورم كبير يتفرغ في باطنه موضع   empyema  الدبِيلة 16

  تنصب فيه مادة رديئة 

  )68- 2ج-2(

داء يأخذ في الرأس وهو أن يخيل لصاحبه   rotary  الدوار 17

أن األشياء تدور عليه فال يملك أن يثبت 

  بل يسقط 

  )96- 2ج-2(
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عروق غالظ كثيرة ملتوية متفننة االلتواء   varicose  الدوالي 18

  تظهر في الساق شديدة الخضرة والغلظ

)1-60(  

ورم في الصدر واألضالع ومن أنواعه   ال يستخدم  ذات الجنْب 19

  الشَّوصة 

)1-57(  

  )57-1(  ورم الرئة  ال يستخدم  ذات الرِئة 20

  )58-1(  استطالق البطن من أسفل  psilosis  الذِّرب 21

  )57-1(  انتصاب النفس وعسره  asthma  الربو 22

اجتماع الرطوبات أو رياح غليظة في   يستخدمال   الرجا 23

الرحم وعظمها لذلك حتى يشْبه حال المرأة 

  حال الحبالى

)1-61(  

  )56-1(  سيالن الدم من األنف  nosebleed  الرعاف 24

  )53-1(  حركة العضو من غير إرادة  shakes  الرعشة 25

  )58-1(  أن يشتاق كل ساعة إلى التبرز  tenesmus  الزحير 26

  )210- 2ج-2(  الرائحة الكريهة  ال يستخدم  زفْر اإلبط 27

تجلب الرطوبات إلى األنف من الرأس من   common cold  الزكَام 28

  حر أو برد

)1-57(  
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إغراق اإلنسان في نوم غير طبيعي فإن   narcoma  السُبات 29

  ترك نام 

)1-51(  

السُبات  30

  السهري

agrypnocoma   52-1(  تارةأن ينام تارة ويسهر(  

أن تنتسج في العين عروق كثيرة حمر   pannus  السبل 31

حتى يصير شبه غشاوة وتبلغ إلى السواد 

  ويحدث فيها الحكاك

)1-54(  

تحير البصر ويبقى االنسان معها باهتا   indifference  السدر 32

وتعتريه ظلمة في عينيه خاصة عند القيام 

  وال تَشَنّج فيه 

  )246- 2ج-2(

  )52-1(  هو ورم أغْشية الدماغ  ال يستخدم  السرسام 33

ورم صلب في البدن له أصل كبير تسقيه   cancer  السرطان 34

عروق خضر، ويبتدئ كالحمصة فيصير 

  .على األيام مثل البطيخة

)1-64(  

قروح رديئة في الرأس تبدأ بثور خفيفة ثم   mycodermomycosis  السعفَة 35

  تتَقَرح

  )259- 2ج-2(

أن يخر اإلنسان كالميت ويتنفس خفيفاً وال   apoplexia  السكْتَة 36

يدرك إال بحيلة فربما تراجع وبطل أحد 

  شقيه وربما اختنق ولم يتراجع

)1-53(  
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  )57-1(  نفث القيح مع حمى دقيقة وتناقص اللحم  tisis  السل 37

حركته تحرك لحم زائد يكون بين الجلد إذا   struma  السلعة 38

  كأنه منفصل عن البدن

)1-65(  

أن يبقى شاخص العين ال يطرف وال يميز   ال يستخدم  الشُخُوص 39

  شيئاً، مفتوح العين

)1-51(  

  )51-1(  وجع أحد شقي الرأس  megrim  الشُّقَيقَةُ 40

  )57-1(  جوع مفرط ال يشْبع صاحبه  ال يستخدم  الشَهوة الكلبية 41

ورم في الحجاب الذي على أضالع الخلف   يستخدمال   الشَّوصة 42

  تحت الحجاب الحاجز

  )364- 2ج-2(

أن يخر اإلنسان ويفقد العقل ويلتوي على   epilepsia  الصرع 43

نفسه وتتعوج أعضاؤه وربما أزبد أو بال 

  أو قذف المني ثم يفيق ويرجع إلى حاله

)1-52(  

  )62-1(  الغذاءبطالن الشعر لفقد   calvities  الصلَع 44

  )485- 2ج-2(  الداء المزمن  ال يستخدم  الظرب 45

وجع يمتد من أعلى الفخذ الخارج إلى   ال يستخدم  عرقَ النسا 46

  الكعب

)1-59(  

هو اإلغماء وتعطيل جل القوى المحركة   lipsis animi  الغُشي 47

  والحساسة 

  )102- 2ج-2(
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  )59-1(  وتثقالنأن تعظم البيضتان   rupture  الفَتْق 48

  )57-1(  تَشَنّج يعرض في فم المعدة  hiccough  الفُواق 49

بثور وقروح حادة تحدث في سطح جلدة   aphtha  القُالع 50

  الفم

)1-56(  

  )63-1(  بثور مجتمعة ترشح الماء قليالً إذا حكَّت   impetigo  القَوباء 51

  )58-1(  القولوناحتباس الطبيعة ووجع شديد في   ال يستخدم  القولنج 52

داء يقع في الوجه تزول فيه جودة التقاء   prosopodiplegia  اللَقْوة 53

  الشفتين 

  )310- 3ج-2(

مرض سوداوي يضر بالفكر من غير  malingoli  الماليخوليا 54
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  دراسة التشخيص التفريقي الذي قدمه أبو نصر المسيحي: المبحث الثاني

وسنقوم بمناقشة  أبو نصر المسيحيسنقوم في هذا البحث بذكر كل سؤال وجواب خاص بالتشخيص الذي ذكره 

  ...ةكل فرق على حد

  ؟دواروال سدرما الفرق بين ال: سؤال

  .تد وبلغ إلى أن يسقط اإلنسانإذا اش دواريكون بعقب ال سدرإن ال: الجواب

الشـعور  : الـدوار بينمـا تعريـف    1يعني المباالة وغياب االهتمام والرغبة وعدم اإلدراك السدرإن : المناقشة

ويشكو المريض من نقـط سـود فـي    بالدوخة مع رؤية األشياء المحيطة كأنما تدور وعجز عن توازن الجسم 

هي الدوار بحيث يشعر اإلنسان بالدوار ولكن يمكنه الرؤيـة بشـكل   وهنا أي المرحلة األولى  ،2مسرح البصر

  .غير كامل فإذا أحس بالظالم سقط على األرض وبالتالي أصاب أبو نصر المسيحي في هذه النقطة

  ؟صرعوال دوارما الفرق بين ال: سؤال

  .يكون بغتة فيسقط صاحبه ساكناً ويفيقوالصرع يثبت مدة  دوارإن ال: الجواب

يسـقط  داء عصبي يتميز بنوبات فجائية من فقدان الوعي تقترن بالتشنج، حيـث   إن تعريف الصرع: المناقشة

اإلنسان على األرض ويفقد الوعي وربما أزبد أو بال أو قذف المني من غير إدراك ثـم يفيـق ويرجـع إلـى     

ف حديثا حيث نوبة الصرع تستمر مـن  ، أي أن الصرع يحدث فجأة بينما الدوار قد يستمر وهو ما معرو3حاله

  .دقيقة بينما مريض الدوار قد يعاني أياماً 1-2
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  ؟سُباتما الفرق بين النوم وال: سؤال

تعجـز   سُباتإن النوم سكون طبيعي للحيوان من غير أن تعجز الطبيعة عن دفع السبب المحدث له وال: الجواب

  الطبيعة عن دفع السبب المحدث له

فقدان الوعي واإلحساس فقداناً مستغرقاً تستعصي اإلفاقـة مـع    وهذا صحيح أيضاً حيث أن السُبات: ةالمناقش

  .وهو فعل ال إرادي خارج عن الطبيعة وقد ال يستجيب المريض لمحاولة إيقاظه على عكس النوم ،1المنبهات

  ؟شُخُوصوالجمود الذي هو ال سُباتما الفرق بين ال: سؤال

  .وسببهما واحد ،بالضد شُخُوصوال ،تكون العينان فيه منطبقتان باتسُال إن: الجواب

إن الشُخُوص هو ثبات العين في نظرها لمكان معين أي أن العينين تبقيان مفتوحتان، بينمـا مـريض   : المناقشة

  .السُبات يكون مغلق العينين وهو ما ذكره أبو نصر المسيحي

  ؟واختناق الرحم والفرق بينهما وبين الجمودالسهري  سُباتما الفرق بين ال: سؤال

السهري ال يتنفس تنفساً صحيحاً وفي اختناق الرحم يكون اسـتلقاء المـرأة    سُباتالفرق بأن صاحب ال: الجواب

 غُشـي على ما جرت به عادتها وتخف في بعض األوقات وتفهم ما يلقى إليها ثم يعرض لها في بعض األوقات 

وبين الجمود إذا عرض لإلنسان بقي على الحالة الذي هو عليها عند حدوثه جالساً كـان  شديد والفرق بين هذين 

  .أو قائماً أو نائماً أو مفتوح العين أو مغمضها

هنـا   2حالة من فقدان الوعي يبقى المريض مفتوح العينين الشفتين متباعـدتين هو : السبات السهري: المناقشة

لجمود والذي عرفه بالشُخُوص يكون دائما مفتوح العينين بينما يقـول  يناقض أبو نصر المسيحي نفسه حيث أن ا

  .هنا أنه قد يكون مغلق العينين وهذا غير صحيح
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  ؟تَشَنّجوال صرعما الفرق بين ال: سؤال

هـو دائـم وال    تَشَنّجوال ،ويستضر معه الذهن والخواص دوارغير دائم ألنه ينوب با تَشَنّج صرعإن ال: الجواب

  .ر معه األفعال الذهنيةيستض

انقباض عضلي قوي غيـر إرادي   الصرع كما قلنا سابقاً هو داء يفقد المريض فيه العقل بينما التَشَنّج: المناقشة

  .وهو ما أوضحه أبو نصر المسيحي أيضاً 1وال يؤثر على األفعال العقلية

  واختناق الرحم؟ صرعما الفرق بين ال: سؤال

  .في االختناق ال تفقد عقلها وال يخرج من فيها زبد بأن المرأة: الجواب

  .وفق ما ذكرناه سابقاً هذا التفريق صحيح: المناقشة

  ؟برساموال سرسامما الفرق بين ال: سؤال

ورم في الحجاب الخارج فيتأذى منـه   برسامة الدماغ المحيط به والغُشيورم حار خاص بأ سرسامإن ال: الجواب

  .بالمشاركةاآلفة إلى الدماغ 

هنا نالحظ التفرقة بين األلفاظ فالسرسام والبِرسام يشتبهان باللفظ ويختلفان بالوصف وقد أوضح أبـو  : المناقشة

  .نصر المسيحي ذلك بشكل صحيح

  الحار إذ كان يعمهما اختالط العقل؟ سرسامج وبين الئوهو الجنون الها  ما الفرق بين المانيا: سؤال

  .الحار يتبعه حمى وهذا النوع ال يتبعه حمى رسامسبأن ال: الجواب
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إن مصطلح المانيا ال يستخدم حالياً وإنما يستخدم مصطلح الجنون وهو فقدان العقل وال يترافق بـأي  : المناقشة

وبالتالي يترافق بارتفاع الحرارة، وهو ما  الدماغفي  إنتانيعلى عكس السرسام الذي هو ورم  ،نوع من الحمى

  . أبو نصر المسيحي أيضاًذكره 

  ؟صرعوال سكْتَةبماذا يفرق بين ال: سؤال

  .تكون السدة غير كاملة صرعيكون كامالً وفي ال سكْتَةإن انسداد بطون الدماغ في ال: الجواب

، ولكن هنا نوضح نقطة 1نوبة خطيرة تنشأ من نزف المخ قد تصحب بغيبوبة وسبات: السكتةالسكْتَة : المناقشة

ن الصرع ال يعزى النسداد جزئي في الدماغ وإنما سببه اضطرابات في التوتر الكُهربائي لخاليا الدماغ وهنـا  أ

  .نعذر أبو نصر المسيحي حيث أن موضوع الموجات الدماغية جديد ولم يكن األطباء العرب على اطالع به

  ة؟الرعشو تَشَنّجما الفرق بين ال: سؤال

  .ة تظهر عندما يرام تحريك العضوالرعشيكون دائماً و تَشَنّجال إن: الجواب

هنا يوجد تشابه كبير بين التَشَنّج والرعشة وقد ميزها أبو نصر المسيحي بطريقة رائعـة حيـث أن   : المناقشة

اهتزاز غير عفـوي غيـر هـادف     التي هيالتَشَنّج غير مرتبط بالوظيفة الخاصة بالعضو على عكس الرعشة 

  .2مقابلة من العضالت في انقباض وانبساطمنتظم لمجموعات 

  واالرتعاش؟ تَشَنّجوال خْتالجبماذا يفرق بين اال: سؤال

يحدث في كل عضوٍ يتهيأ فيه االنبساط كاألعصاب والشرايين واألوراد والجلـد والقلـب    خْتالجإن اال: الجواب

ال يحدثان إال في األعضـاء المتحركـة    واالرتعاش تَشَنّجوالطحال والكبد والرحم ويرتفع العضو إلى العلو وال

  .بإرادة
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واضطراب بحركة اضطرارية  ءتحرك الشي هو هنا لم يصب أبو نصر المسيحي حيث أن االخْتالج: المناقشة

  .1يحدث أيضاً في األعضاء المتحركة بإرادة كاليد واألقدام وبشكل غير إرادي سريع أو طويل

  ما الفرق بين الموسرج والنتوء؟: سؤال

  .المسمى موسرج يكون لونه بلون العنبة وأصله أبيض ومعه حمرة وضربان في العين إن نتوء العين: لجوابا

أراد أبو نصر المسيحي أن يوضح أن الموسرج هو المرحلة المتطورة من نتوء العين وإن مصـطلح  : المناقشة

  .الموسرج ال يستخدم حالياً

  الماء وبين ما يحدث عن ألم المعدة؟ بماذا يفرق بين الخياالت التي تكون عن: سؤال

والمقدار والزمـان والكـدورة    الخياالت الحادثة عن المعدة تكون في العينتين كليهما بالسواء في اللون: الجواب

ويزيد تارة وينقص أخرى  ال سيما عند القيء وحسن استمراء الطعام وتلطيفه وتقليله والتابع للماء بعكس ذلـك  

أكدر من األخرى ال سيما إذا كان قد مضى لحدوث ذلـك شـهور    واحدة وتكون أحداهما ويبتدئ أوالً في عين

  .ثالثة أو أربعة

ال يمكن هنا إجراء مناقشة علمية كاملة لهذه القضية حيث أن الطب العربي كان يعتمد على األخـالط  : المناقشة

  .والتوازن بينها وبالتالي ال يمكن الحكم بشكل صحيح على هذه القضية

  ؟زكَاموال نَّزلةما الفرق بين ال: السؤ

  .نَّزلةسمي  صدراً وإن نزل إلى الزكَامإن السيالن المنحدر من الرأس إن انحدر إلى المنخرين سمي : الجواب

هذا تصنيف رائع من قبل أبو نصر المسيحي حيث أنه في الطب الحديث عندما يذكر الزكَام يكـون  : المناقشة

، بينما عندما نستخدم كلمة نَّزلة البرد فهـي تترافـق مـع    1وهو خروج المخاط من األنفالمقصود فيه الرشح 

  .، كما أشار أبو نصر المسيحي2السعال وخروج البلغم من الصدر
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  والخوانيق؟ ذَبحةما الفرق بين ال: سؤال

لهواء عن النفـوذ إلـى   المعروفة باللوزتين هي ورم حادث في عضل الحلق والمري يعيق ا ذَبحةإن ال: الجواب

  .والقلب الرِئةالقلب والخوانيق ورم حادث في عضل الحنجرة يمتنع معه نفوذ الهواء إلى 

هنا نلمس تمييز جيد بين ما يعرف حالياً بهجمة خناق الصدر وهجمة الربو، حيث أن خناق الصـدر   :المناقشة

الربو عدم وصول الهواء إلى الرِئة ومنه إلى القلـب   ، بينما هجمة3ناتج عن مشكلة قلبية وهو ما يقارب الذَبحة

  .4وهو ما يقارب الخوانيق

إذا كان الدم المنفوث من الفم قد يكون من أعضاء مختلفة فكيف يكون التفرقة في معرفة األعضاء التـي  : سؤال

  برز منها؟

ومـن   ،ع بـين الكتفـين  ومن المري ويستدل عليه بالوج ،أنه قد يخرج من الفم خاصة ويكون بالبصق: الجواب

ومـن آالت   ،ومن الرأس ويجيء بالتنخع غير أنه يحس معه بألم في الرأس ،الحنك ويجيء بالتنخع من الدماغ

ويكون معه سعال شديد ويكون خروجه دفعة من غير  الرِئةومن  ،الغذاء ويدل القذف والوجع في نواحي المعدة

ويكون معه سعال شديد غير أن لون الدم يكون أسـود   صدرال ومن ،وجع وقوامه يكون رقيقاً ولونه أحمر زبدياً

  .جامد شبيهاً بالقلب

هذا الوصف متبع حالياً في الطب الحديث فموضع خروج الدم يساعدنا جداً على معرفة المكان الذي : المناقشة

  .خرج منه وذلك كما ذكر أبو نصر المسيحي
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  ة؟شَّوصوال الجنْبما الفرق بين ذات : سؤال

ة ورم حـار يحـدث فـي    شَّوصوال ،ورم حار حادث في الغشاء المستبطن لألضالع الجنْبإن ذات : الجواب

  .العضل الذي بين األضالع وال يكون معها نفث وتكون األعراض األخر فيها ضعيفة

، بينمـا  1ع القشـع إن ذات الجنْب هو التهاب باألغْشية المحيطة بالرِئة وبالتالي ينتج عنه نفث الدم م: المناقشة

الشَّوصة تحدث تحت الحجاب الحاجز من أسفل باتجاه البطن، وهنا أصاب أبو نصر المسيحي حـين قـال أن   

  .ولكن حديثاً ال يستخدم هذا المصطلح الشَّوصة ال تترافق مع نفث للدم

  ؟برسامة والشَّوصما الفرق بين ال :سؤال

  .ورم الحجاب بِرسامالذي بين األضالع وال ة كما سبق ورم العضلشَّوصإن ال: الجواب

هنا تميز صحيح من قبل أبو نصر المسيحي للفرق بين الشَّوصة والبرسام كما أوضحنا ذلك من قبـل  : المناقشة

  .ولكن كال المصطلحين ال يستخدمان حالياً

  والذوبان؟ السلما الفرق بين : سؤال

البـدن الغـذاء    والذوبان يحدث لفقدان الرِئةالدق وعلى قرحة يقع على معنيين أي على حمى  السلإن : الجواب

  .مع الحاجة إليه

هنا نقطة تسجل للبغدادي فرغم عدم معرفة العرب بالجراثيم استطاع التمييز بين السل النـاتج عـن   : المناقشة

  .جفاف حالياً، وبين الذوبان الناتج عن فقدان األغذية أو ما يعرف بالت2إنتان وبالتالي سينتج عنه حرارة
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  الكلبية؟ شَهوةوهو الجوع العظيم وبين ال ما الفرق بين بوليموس: سؤال

صحيحة ألن سوء المزاج ليس بالمفرط جداً وفي بوليموس ساقطة  شَهوةالكلبية تكون ال شَهوةإن في ال: الجواب

  .سوء المزاج إلفراط

متزايـد بـالجوع لدرجـة    كبيرة كنتيجة للشـعور ال  شهوة دائمة نهمة لألكل بكميات: الشهوة الكلبية: المناقشة

بينما يكون البوليموس نـاتج عـن   . 1هو ما يعاني منه المصابين بالسمنة أو اضطراب الغدة النخاميةمرضية، و

  .احتياج الجسم للغذاء بعد القيام بمجهود ما وهو الجوع العابر لإلنسان

  ؟هيضةوال ذِّربما الفرق بين ال: سؤال

ال يكون معه قيء ومـا يخـرج يكـون     ذِّربما يخرج صفراء وال  يكون معها قيء وأكثر هيضةال إن: الجواب

  .مرض مزمن ذِّربمرض حاد وال هيضةمختلفاً ثم إن ال

 2أصاب أبو نصر المسيحي في التقسيم األول أن الهيضة أو ما يعرف بالكوليرا تترافـق مـع إقيـاء   : المناقشة

  .وهذا غير صحيح 3ن الذِّرب وهو اإلسهال يكون مرض مزمنولكنه أخطأ عندما قال أ

  والقيء؟ غُشيوال تَهوعما الفرق بين ال: سؤال

بـين طبقاتهـا    يؤخذ من حال الخلط الموجود في المعدة وذلك أنه إن كان الحجاً ةالفرق بين هذه الثالث: الجواب

  .اناً وإن كان مصبوباً في تجويفها أحدث القيءاً بغير قذف وإن كان الصقاً بخلطها أحدث غثيتَهوعأحدث 

هنا نظر أبو نصر المسيحي للفرق على أساس نظرية األخالط، ولكن بالنسبة لنا التَهوع والغثي همـا  : المناقشة

  .4واحد أي إحساس بالرغبة على اإلقياء ولكن بدون خروج للقيء

  
                                                             

  .657ـ، صالقاموس الطبي الموحداللبدي،  -  1
 .1180، صـالقاموس الطبي الموحداللبدي،  -  2
 .513، صـالقاموس الطبي الموحداللبدي،  -  3
  .307، صـالقاموس الطبي الموحداللبدي،  -  4
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  ما الفرق بين الدوسنطاريا المعائي والكبدي؟: سؤال

إن الذي يكون في المعاء خروجه يكون متصالً قليالً مع خراطه والكبدي يخرج دم محض دفعة مـن  : وابالج

ه غسـالة  يشـب غير خراطه وتكون أوقاته متباعدة وإن أحس بألم في ناحية الكبد كان أوكد ثم إنه في أول أمره 

  .اللحم الطري ثم يصير أحمر ثم أسود

وبالتالي ال عالقة للكبد فيها وهنا اختلط ، ومي ناتج عن جرثومة في األمعاءالدوسنطاريا هو داء جرث: المناقشة

  . األمر على أبو نصر المسيحي بسبب خروج الدم أو عدمه حيث عزاه للكبد

  بماذا يفرق بين سحج األمعاء هل هو في الدقاق أم في الغالظ؟: سؤال

ويخرج الدم مختلفاً بـالبراز وإن كـان فـي     ،سرةالسحج إذا كان حادثاً في الدقاق يكون الوجع فوق ال: الجواب

ما يخرج مخالطاً للبراز دل على أن فـي المعـاء المسـتقيم     الغالظ يكون الوجع  فيما دون السرة ثم إنه لم يكن

  .وإن كان مخالطة يسيرة دل على أنه في أمعاء األعور وقولون

هضمية عندما يطلبون تحليل الكتلـة البرازيـة   هنا تميز رائع من أبو نصر المسيحي فأغلب أطباء ال: المناقشة

يسألون عن لونها وعن وجود الدم بشكل ملحوظ أو مخلوط مع الكتلة البرازية مما يساعد على معرفـة مكـان   

  .النزف

  ؟الكُلَىما الفرق بين وجع القولنج ووجع : سؤال

مما يلـي   الكُلَىويكون في موضع  يكون أقل الكُلَىإن الوجع في القولنج يكون أقوى وأشد وأدوم وفي : الجواب

  .الظهر ال من قدام وربما بال صاحبه رمالً أو حجارة

القولنج هو الوجع الشديد وكان يرمز لوجع البطن وهنا تمييز رائع للبغدادي حيث أن قـولنج الكليـة   : المناقشة

هو مـا ذكـره أبـو نصـر     المعروف حديثاً يميز بألم يمتد من أسفل وخلف الظهر إلى األمام باتجاه الحالب، و

  .المسيحي
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  الصفاقي وبين الورم؟ فَتْقما الفرق بين ال: سؤال

إذا غمز عليه عند االستلقاء باليد عاد إلى داخل وغاب والورم ال يدخل إلى داخـل بـل يبقـى     فَتْقال: الجواب

  .موضعه

و فَتْق، فالفَتْق يكـون ملـي   هذا اإلجراء يتبعه األطباء في التشخيص عن الكتلة إن كان سببها ورم أ: المناقشة

، وهو ما ذكره أبو نصـر المسـيحي   1بالسوائل وبالتالي سنغمز إلى الداخل عند الضغط عليه على عكس الورم

  .أيضاً

  ؟ستسقاءالحادث للنساء وبين اال الرجاما الفرق بين : سؤال

ثم أنه بآخر يؤول  ستسقاءعالمات اال وال يوجد شيئاً من الرجايفرق بالصالبة والجثاء الموجودين في : الجواب

  .ستسقاءإلى اال

الرجا الحادث للنساء ال يستخدم هذا المصطلح حالياً ولكن يبدو أن أقرب مصطلح إليـه مـا يعـرف    : المناقشة

وهنـا أصـاب أبـو     ،بالحمل الكاذب يكون فيه صالبة أكثر من االستسقاء الذي هو عبارة عن اجتماع السوائل

  .لمسيحي في هذه النقطةنصر ا

   ؟مفَاصلال ووجع نِّقْرِسما الفرق بين ال: سؤال

غير أنه خاص بالقدم ويبتدئ من مفصل واحد ثم مفصل الكعب  مفَاصلداخل تحت وجع ال نِّقْرِسإن ال: الجواب

  .أو أحد األصابع ال سيما اإلبهام ثم إن وجعه شديد

مسيحي لداء النِّقْرِس أو ما يعرف بداء الملوك الـذي يكـون أول   هنا تمييز جيد من قبل أبو نصر ال: المناقشة

  .، بينما يكون وجع المفَاصل معمم2عرض يظهر فيه ألم أصبع القدم الكبير

  
                                                             

  .830، صـالقاموس الطبي الموحداللبدي،  -  1
 .1158، صـالقاموس الطبي الموحداللبدي،  -  2
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  ع؟الصلوما الفرق بينهما وبين  الحيةو الثَعلَبما الفرق بين داء : سؤال

أقل عفناً وأسـهل بـرء والفـرق     الثَعلَبلبرء وداء شديد العفونة عسر ا الحيةإن الخلط المحدث لدى : الجواب

  .ع يحدث من ذهاب الرطوبات األصلية ولهذا ال يقبل العالجالصلع أن الصلبينهما وبين 

هنا اعتمد أبو نصر المسيحي مرة أخرى على نظرية األخالط ولم يميز بين األمـراض بـاألعراض   : المناقشة

ط الشعر فقط، بينما داء الحية تساقط الشعر والجلد، ولكن نسـجل للبغـدادي   ونحن نعلم أن داء الثَعلَب هو تساق

  .1إدراكه أن الصلَع ال يمكن عالجه وهو ما يعرف حالياً بالصلَع الوراثي الذي ال يمكن عالجه حالياً

  ؟سعفَةوال حزازما الفرق بين ال: سؤال

  .والوجه من رطوبات يخالطها صديد لذاعذات خشكرشية تحدث في الرأس  سعفَةإن ال: الجواب

بينما الحزاز يكون يتقشـر الجلـد    2الوصف صحيح حيث أن السعفَة بثور تترافق مع إفرازات قيحية: المناقشة

  .3دون نز قيحي

  ؟برصوال البهقما الفرق بين : سؤال

  .في عمقه برصيحدث في سطح الجسم وال البهق: الجواب

، بينما البرص يمتد إلى داخـل  4م صحيح حيث أن البهاق يصيب طبقات الجلد الخارجية فقطهذا كال: المناقشة

  .، وهذا صحيح حاليا5ًالجلد وصوالً إلى اللحم
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 .391، صـالقاموس الطبي الموحداللبدي،  -  3
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  نتائج دراسة األمراض الواردة في المخطوط: المبحث الثالث

مرضاً ونالحظ من األمراض شموليتها للجسم ككل ) 61( أبو نصر المسيحيبلغ عدد األمراض التي ذكرها  -

 أبو نصر المسيحيفمنها أمراض تخص الدماغ ومنها أمراض للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، كما لم يغفل 

  .األمراض الجلدية

قضية تشخيص تفريقي بين األمراض اعتمد في تفسيرها على األعراض ) 32( أبو نصر المسيحيقدم  -

  .وضوع هام جداً في أيامنا الحالية ويختلط على كثير من األطباءالسريرية وهو م

فسر ثالثة قضايا باالعتماد على نظرية األخالط وهو ما جعلنا عاجزين عن الحكم على صحة التفريق حيث  -

  :وهذه القضايا هي. يلزمنا فهماً واسعاً بنظرية األخالط

  ؟ن ما يحدث عن ألم المعدةبماذا يفرق بين الخياالت التي تكون عن الماء وبي -

  ؟والقيء غُشيوال تَهوعما الفرق بين ال -

  ؟عالسلوما الفرق بينهما وبين  الحيةو الثَعلَبما الفرق بين داء  -

حيث أنه أخطأ بالتشخيص أو لم يكن ) 4(في تفريقه لبعض القضايا والبالغ عددها  أبو نصر المسيحيأخطأ  -

  :موفقاً في التفريق وهذه القضايا هي

؟ حيث اعتبر أن االخْتالج ال يحدث بالعضالت واالرتعاش تَشَنّجوال خْتالجبماذا يفرق بين اال -  

  .اإلرادية

  .اإلسهال مرضاً مزمناً هيضة؟ حيث اعتبروال ذِّربما الفرق بين ال -  

غُشي؟ اعتبرهما مرضين مختلفين وهما مرض واحد وهو اإلحساس وال تَهوعما الفرق بين ال -  

  .بالرغبة بالتقيؤ
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؟ حيث اعتبر أن الدوسنطاريا سببها الكبد والمعلوم أن ما الفرق بين الدوسنطاريا المعائي والكبدي -  

  .سببها جرثومي

قضية وهذه ) 32(قضية تشخيص تفريقي بين األمراض من بين ) 25(بتمييزه  يأبو نصر المسيحأصاب  -

  .نتيجة رائعة بالنسبة للبغدادي تعطينا فكرة عن مدى فهمه للطب وقيامه بممارسة الطب
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  في كتابه أبو نصر المسيحييب التي قدمها دراسة وصايا الطب: الفصل الرابع

ظهر اهتمام األطباء العرب بموضوع األخالق الطبية والوصايا التي يجب أن يتحلى بها الطبيب قبـل  

البدء في المعالجة أو حتى في تدبير المرض ووصف األدوية حيث قام بعض األطباء العرب بتخصيص جـزء  

ضاب المجمـوع علـى   حيث ختم كتابه انتخاب االقت  المسيحيأبو نصرمن كتبهم الطبية لهذا الموضوع ومنهم 

طريق السؤال والجواب والموجه للعاملين بمهنة الطب بمجموعة رائعة من الوصايا والنصائح التي ال بد منهـا  

في تدبير المرضى، بينما قام البعض بتأليف كتب خاصة باألخالق الطبية والنصائح الخاصة لألطبـاء ومثـال   

أدب الطبيب، وأيضاً ابن الوزير أبو حذيفة محمد بن إبراهيم بن علي الرهاوي الذي ألف كتاباً سماه  اسحقذلك 

  .وغيره من األطباء العرب والمسلمين الطبيب أحكامو  آدابفي  الطَيبنفح الذي ألف كتاب 

لطالبه والتعليق عليها بما يقارب  المسيحيأبو نصروسنقوم في هذا الجزء من البحث بسرد الوصايا التي قدمها 

  .أيامنا الحالية
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  أبو نصر المسيحيالوصايا التي قدمها : المبحث األول 

من خالل  أبو نصر المسيحيوظهر ذلك عند : ية خير من العالج من قبل األطباء العربلوقَااعتماد مبدأ ا :أوالً

  : النقاط التالية

وهنـا نالحـظ   : حيث قال قوة المريض أقوى من المرض فال حاجة عندها للطبيـب وال للـدواء   -

االهتمام بتقوية جهاز المناعة عند المريض رغم أن األطباء العرب لم يكونوا على درايـة كاملـة   

  بمفهوم جهاز المناعة، 

سـراعهم بوصـف   وهنا نالحظ أيضا عـدم إ : إذا أمكن معالجة المريض بالغذاء فال داعي للدواء -

  .الدواء واالهتمام بطبيعة الغذاء المقدم للمريض وهذا ما يوافق حالياً علم التغذية

اعتماد التشخيص بشكل كامل عن طريق معرفة القصة السريرية وفحص النبض والعيون لدى المـريض   :ثانياً

  : ومن ثم تحديد المرض وتحديد الدواء المناسب

: طريق الحوار معـه  لقصة السريرية الكاملة للمريض عنة امعرف أبو نصر المسيحيحيث اعتمد  -

 .وهو من أول المهام التي يجب على الطبيب المعاصر القيام بها قبل البدء بالمعالجة

حيث ال بد مـن معرفـة المـرض    : الحث على تشخيص المرض بشكل كامل قبل البدء بالمعالجة -

 .كامالً لتحديد الدواء المناسب

وهذه من النقط التي تدلنا علـى أن األطبـاء   : اقبة النبض والعينين للمريضعلى الطبيب أوالً مر -

  .العرب قد أدركوا أهمية كالً من القلب والدماغ في حياة اإلنسان

  :وضع أسس للدواء المستخدم في العالج، وظهر ذلك من خالل النقاط التالية :ثالثاً

وهذا من أهم المواضـيع المتبعـة   :دواء القويإذا أمكن معالجة المريض بالدواء الخفيف فال داعي لل -

  . حالياً في العالج وذلك خوفاً من حدوث المقاومة من قبل المجموعات الجرثومية
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وهذه أيضاً من النقـاط الهامـة   : إذا أمكن معالجة المريض بالدواء المفرد فال داعي للدواء المركب -

  .وصف الدواء للمريضالتي ال بد من االنتباه إليها من قبل األطباء عند 

هذه القاعدة حالياً ال يسمح بأي شكل مـن األشـكال بإعطـاء الـدواء     :ال تعطي الدواء قبل تجربته -

  .لإلنسان بشكل مباشر قبل تجريبه على الحيوانات أوالً ثم إجراء تجارب سريرية على اإلنسان

  :ثم الذي يليهاألولوية في المعالجة عند وجود مرضين معالجة األشد خطورة : رابعاً

هذه النقطة رائعة جدا ونشاهدها باستمرار في المشافي وخاصة في الحاالت اإلسعافية، أول ما نعـالج  

هو المرض األشد خطورة على حياة اإلنسان فمثال شخص أصيب بنزيف داخلي مع كسر في اليد أول ما نعالج 

  .هو النزيف الداخلي الذي قد يسبب الوفاة ثم نقوم بتدبير الكسر

وظهر ذلـك  :مراعاة الحالة النفسية للمريض كتسكين األلم لديه واختيار الطريق المناسب إلعطاء الدواء :خامساً

  : في النقاط التالية أبو نصر المسيحيعند 

االهتمـام بتحقيـق الراحـة    : عند رغبة المريض بتناول شيء معين فأعطه وال تكثر خوفاً من أثره -

  .تقديم ما يرغب بشرط عدم الضرر به، وزيادة مرضهالنفسية للمريض من خالل 

تعتبر من أهم النقاط عند صرف الدواء فكلما كـان  : مراعاة الرغبة النفسية للمريض في نوع الدواء -

طريق تقديم الدواء ونوعه مناسباً للمريض كلما التزم المريض بأخذ الدواء بالمواعيد المحـددة، وهنـا نرجـع    

  )أي التي ال تحتوي مادة فعالة(سية للمريض وحالياً تجرى الدراسات على األدوية المغفولة لالهتمام بالحالة النف

وهنا نرجع لالهتمام بمراعاة المريض وتسكين األلـم  : مراعاة تلطيف األلم أو الدواء ليتقبله المريض -

  .عكس على الحالة العامة لهعنه وتخفيفه وهذا يتبع بشدة من قبل األطباء لتأمين الراحة النفسية للمريض التي تن
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  النتائج والتوصيات
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   النتائج

بعد اإلطالع على األبواب الثالثة التي ضمتها الرسالة وبالعودة إلى الدراسات التي قدمها البحث يمكن 

  :استخالص النتائج النهائية التالية للرسالة

العربي  الطبي منهج السؤال والجواب في التأليفتعددت األسباب التي دعت األطباء العرب التباع  - 1

االسالمي، فمنهم من كانت الغاية تعليمية، ومنهم من كانت الغاية امتحانية، ومنهم من كانت عبارة عن جوابات 

ضت لهمرِألسئلة ع.  

الدته والذي ثبت أنه عالج الخليفة العباسي الناصر لدين اهللا لم نستطع تحديد تاريخ و المسيحيأبو نصر - 2

  .م1259/هـ658غير أن زهير حميدان قال في كتاب أعالم الحضارة أنه توفي سنة  ووفاته بشكل دقيق

على كتاب حنين بن اسحق المسائل في الطب، حيث أنه قام بإضافة مجموعة من  أبو نصر المسيحي اطلع - 3

  :هي الموضوعاتالتي تفيد األطباء وهذه  المهمة الموضوعات الطبية

  .األدوية المستخدمة في المعالجات الطبية -  

  .التشخيص التفريقي لألمراض -  

  . الوصايا الطبية لألطباء قبل وأثناء معالجتهم للمرضى -  

في معالجاته الطبية على األدوية النباتية باألغلب ولكنه لم يشر إلى األجزاء  أبو نصر المسيحياعتمد  - 4

  .المستخدمة في المعالجة، أو إلى طرق التحضير

مع كل من  أبو نصر المسيحيكان التوافق التاريخي هو السمة السائدة في المعالجات الطبية التي قدمها  - 5

  .ابن سينا وابن هبل البغدادي وابن البيطار



333 
 

ولكننا لم نستطع ) سليخة، بابونج، زعفران(باستخدام ثالثة أدوية مفردة وهي  أبو نصر المسيحيتميز  - 6

  .الجزم إن كان هو أول من أشار الستخدامهم في تلك الفوائد الطبية

في كتابه وشملت كل أجزاء جسم اإلنسان، وقد أصاب  أبو نصر المسيحيتعددت األمراض التي ذكرها  - 7

  .ايا التشخيص التفريقي التي قدمها لألمراض المتشابهةفي أغلب قض

ل به عمبموضوع الوصايا الطبية لألطباء وتنوعها ، واألكثر من ذلك أن أكثرها ي أبو نصر المسيحيتميز  - 8

  .حالياً في أرقى المستشفيات وفي العيادات الطبية الحديثة
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  التوصيات

  

القرن  حتى اإلسالمي الطب العربيبما توصل إليه كمرجع تاريخي للتعريف  انتخاب االقتضاباعتماد كتاب  -

  .السابع الهجري

  .باالعتماد على كتب الشروحات للمسائل حنينل المسائل في الطبإعادة تحقيق كتاب  -

  .اعتماد منهج السؤال والجواب في الكتب التعليمية الطبية الحديثة في جامعة حلب -
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  والمراجع وفق الترتيب األلفبائيالمصادر 

  :العربية والمراجع المصادر

، تحقيق مجمـع اللغـة   المعجم الوسيط -. النجار محمدعبد القادر،  حامدالزيات،  أحمدمصطفى،  إبراهيم -1

  . العربية،  عدد األجزاء اثنان

، األنباء في طبقات األطباءعيون  -. ، موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفةابن أبي اصيبعة - 2

  .م1965/هـ1385شرح وتحقيق الدكتور نزار رضا،  منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان، 

 ، مخطوط مصور في مكتبةشرح مسائل حنين في الطب –. ، عبد الرحمن النيسابوريابن أبي صادق - 3

  .985معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب برقم 

، أعادت الجامع لمفردات األدوية واألشربة - . ضياء الدين عبد اهللا بن أحمد األندلسي المالقي ،ابن البيطار - 4

  .طباعته باألوفست مكتبة المثنى ببغداد، لصاحبها قاسم محمد الرجب، بدون تاريخ طبع

احد ،  دار المعرفة، بيروت لبنان، جزء والفهرست –. ، محمد بن إسحاق أبو الفرج النديمابن النديم - 5

  .م1978/هـ1398

 ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان - . ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرابن خلكان - 6

  .م1994/هـ1414بيروت، لبنان، سبعة أجزاء  –تحقيق إحسان عباس، دار صادر 

طبعه باألوفست مكتبة  ، أعادتالقانون في الطب -. ، الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عليابن سينا - 7

  .الجزء األول المثنى ببغداد لصاحبها قاسم محمد الرجب، بدون تاريخ طبع

، مخطوط مصور في مكتبة معهد التراث رسالة إلى الحسن بن مخلد في أحوال الباه –. ، قسطاابن لوقا - 8

  .879العلمي العربي، جامعة حلب برقم 
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، معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في رات في الطبالمختا –. ، علي بن أحمد بن عليابن هبل - 9

  .الجزء الثانيم، 1996/هـ1417جامعة فرانكفورت جمهورية ألمانيا االتحادية 

، والجواب طريقة المسألةانتخاب االقتضاب المجموع على  - . ، سعيد بن أبي الخيرأبو نصر المسيحي -10

نسخة المكتبة  ،)311/5(ورقمها في معهد التراث  )4715قديم -طب/52(نسخة المكتبة الظاهرية برقم 

 - ط147(نسخة المكتبة الظاهرية  .)293/4(، ورقمها في معهد التراث )4829قديم -ط/146(الظاهرية برقم 

ورقمها في معهد التراث ) 1381(، نسخة المكتبة المارونية برقم )288/3(رقمها في معهد التراث ) 6609قديم

)1356.(  

، المجلد األول، طبع بعناية هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -. ، اسماعيل باشاداديالبغ -11

م، أعادت طبعه باالوفست دار 1951/هـ1371وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول تركيا، 

  .إحياء التراث العربي بيروت لبنان

، منشور المجمع العلمي مطبعة المجمع العلمي بغداد طبي العربيالكامل في التراث ال - . ، عادلبكري -12

  م2005/هـ1426العراق 

فهرس المخطوطات الطبية العربية في مكتبة الدكتور سامي  - . ، هانسفيلدربيت، فريد سامي، حداد -13

  .م1984/هـ1404، منشورات جامعة حلب، معهد التراث العلمي العربي ابراهيم حداد

، مجلد أول، منشورات جامعة تاريخ تراث العلوم الطبية عند العرب والمسلمين –. ، سامي خلفحمارنة -14

  .م1986/هـ1406إلحياء التراث العربي، طبع في المطبعة الوطنية بعمان األردن  كاليرمو

، مجلد أول، مطبوعات فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الطب والصيدلة –. ، سامي خلفحمارنة -15

  .م1969/هـ1389مجمع اللغة العربية، دمشق سوريا 
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، دار معجم البلدان –. ، شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي البغداديالحموي -16

  .م1957/هـ1376مجلدات  5بيروت للطباعة والنشر لبنان 

، المجلد الثالث، األساسية والتطبيقيةأعالم الحضارة العربية اإلسالمية في العلوم  -. ، زهيرحميدان -17

  .م1996/هـ1416منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية دمشق 

، تحقيق ودراسة محمد علي أبو ريان، مرسي محمد المسائل في الطب للمتعلمين -. حنين بن اسحق -18

  .م1978/هـ1398عرب، جالل محمد موسى، دار الجامعات العربية 

، تقديم ما الفارق أو الفروق أو كالم في الفرق بين األمراض - . ، أبو بكر محمد بن زكرياالرازي -19

  .م1978/هـ1398وتحقيق وشرح سلمان قطاية الطبعة األولى 

  .م1959/هـ1378، مكتبة الحياة ببيروت لبنان، معجم متن اللغة –. ، أحمدرضا -20

تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين األعالم قاموس  - . ، خير الدينالزركلي -21

  .م1980/ هـ1400،  دار العلم للماليين، بيروت لبنان،  الطبعة الخامسة أيار والمستشرقين

، حققه هادي حسن حمودي منشورات كتاب الماء - . ، أبو محمد عبد اهللا بن محمد األزديالصحاري -22

   .م1996/هـ1416أجزاء،  3مان، الطبعة األولى، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة ع

، ، منشورات دار النهضة العربية دمشق، سوريةالمرشد إلى طبابة األعشاب -.، أيمن عزتالطباع -23

  .م1984/هـ1404

، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق سورية، المعجم الطبي النباتي، مصطفى، طالس -24

  .م1988/هـ1408

، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ب العربيطدراسات وشخصيات في تاريخ ال –. ، ماهرلقادرعبد ا -25

  .م1991/هـ1412مصر، 
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الطبعة األولى بالمطبعة األميرية بالقاهرة، وزارة المعارف . معجم أسماء النبات -. ، أحمدعيسى بك -26

  .م1931/هـ1349صفحة   313العمومية، مصر، 

، الطبعة األولى، منشورات معهد مخطوطات الطب والصيدلة في المكتبات العامة بحلب –. ، سلمانقطاية -27

  .م1976/هـ1396ة حلب سوريا، التراث العلمي العربي بجامع

، تحقيق غادة حسن الكرمي، التنوير في االصطالحات الطبية - . أبو منصور الحسن بن نوح، القمري -28

  .م1991/هـ1411مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض السعودية 

  .م1960/هـ1380، دمشق الجمهورية العربية السورية، معجم المؤلفين، عمر رضا، كحالة -29

، دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع، عمان األردن، القاموس الطبي الموحد - . ، عبد العزيزاللبدي -30

  . م2005/هـ1425الطبعة األولى 

 35، منشورات دار المشرق في بيروت لبنان الطبعة رقم المنجد في اللغة –. ، لويسمعروف -31

  .م1996/هـ1417

، دار مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة في مكتبة المتحف العراقي –. ، أسامة ناصرالنقشبندي -32

  .م1981/هـ1401الحرية للطباعة بغداد، العراق 

جامعة ، منشورات كلية الصيدلة، النباتات الطبية 2علم العقاقير  -.، هيامشهاب، ، أحمد سميرالنوري -33

  .م1992/هـ1412دمشق، جزأين، 

  :يةالمراجع األجنب

1- BEN-ERIK V., WINK M., Medicinal Plants of the World.- mber press, 2004. 
Portland, Oregon, U.S.A. 

2- CHEVALIER A., Encyclopedia of Herbal Medicine, published by Dorling Kindersley 
limited, second edi on 2000. London, Great Britain. 

3- James A Duke with others, Handbook of Medicinal Hherbs, Second edition, CRC 
press, U.S.A., 2002. 
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4- Joanne Barnes, Linda A Anderson, and J David Phillipson, Herbal Medicine 3rd 
edition, Published by the Pharmaceutical Press, An imprint of RPS Publishing, London 
UK, 2007. 

  :مواقع شبكة االنترنت

  .الترقيم موافق للمطبوع، موقع الوراق على شبكة االنترنت، الوفيات –. ابن قنفذ -1

يعسوب علـى شـبكة االنترنـت،     ، موقعالمكنـون ايضاح كشف الظنون في  –. ، اسماعيل باشاالبغدادي -2

  .الترقيم موافق للمطبوع
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  الملخص العربي

تعتبر طريقة األسئلة واألجوبة القصـيرة والمتسلسـلة بغيـة التعلـيم مـن أفضـل طـرق التعلـيم         

فقد شهدنا في األعوام الماضـية ظهـور هـذه الظـاهرة فـي المؤلفـات الطبيـة األجنبيـة، فقـد          وأطورها 

   .ية  اإلسالمكانت هذه الظاهرة موجودة في المؤلفات الطبية العربية

ـ     بن اسحق  نينحيعد  العربيـة  الطبيـة  ذه الطريقـة فـي المؤلفـات    مـن أشـهر مـن اسـتخدم ه

بـن اسـحق هـو الوحيـد الـذي قـام        حنين، لم يكن كتاب المسائل في الطباإلسالمية ومن اشهر ما كتب 

، بـل سـار عـدد مـن العلمـاء      العربـي االاسـالمي   باستعمال منهج السؤال والجواب في التأليف الطبـي 

   .في كتابه انتخاب االقتضاب أبو نصر المسيحيوفق هذا المنهج، ومنهم  الذين جاؤوا بعده

  أهمية البحث

  .أهم المؤلفات الطبية العربية التي ألفت وفق منهج السؤال والجواب جمع* 

  . أبو نصر المسيحيتحقيق ودراسة لكتاب انتخاب االقتضاب لمؤلفه * 

  بدون ترقيم :من خالل الدراسة السابقة قمنا باستخراج النتائج التالية: النتائج

ـ     -1 ؤال والجـواب فـي التـأليف    تعددت األسباب التي دعت األطباء العـرب التبـاع مـنهج الس

  . العربي االسالمي

إن كًآل من كتابي االقتضاب وانتخـاب االقتضـاب هـي لمؤلـف واحـد ولكـن لـم نسـتطع          -2

سوى أن زهيـر حميـدان قـال فـي كتابـه أعـالم الحضـارة أنـه          تحديد تاريخ والدته ووفاته بشكل دقيق

  .م1259/هـ658توفي 

  .بن اسحق المسائل في الطب على كتاب حنين المسيحيأبو نصر  اطلع -3
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في معالجاته الطبيـة علـى األدويـة النباتيـة باألغلـب ولكنـه لـم         أبو نصر المسيحياعتمد  -4

  .يشر إلى األجزاء المستخدمة في المعالجة، أو إلى طرق التحضير

فـي كتابـه وشـملت كـل أجـزاء جسـم        أبو نصـر المسـيحي  تعددت األمراض التي ذكرها  -5

  .في أغلب قضايا التشخيص التفريقي التي قدمها لألمراض المتشابهة اإلنسان، وقد أصاب

بموضوع الوصايا الطبيـة لألطبـاء وتنوعهـا ، واألكثـر مـن ذلـك        أبو نصر المسيحيتميز  -6

  .أن أكثرها يعمل به حالياً في أرقى المستشفيات وفي العيادات الطبية الحديثة

  :نوصي بما يلي التوصيات

كمرجع تاريخي للتعريف بما توصل إليه الطب العربي اإلسالمي حتى القرن  انتخاب االقتضاباعتماد كتاب  -

  .السابع الهجري

  .لحنين باالعتماد على كتب الشروحات للمسائل المسائل في الطبإعادة تحقيق كتاب  -

  .اعتماد منهج السؤال والجواب في الكتب التعليمية الطبية الحديثة في جامعة حلب -

  


