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  )دراسة تارخيية(

   

 

 الملخص 

 ـ( )دراسة تاريخية(.01ق/4عمـ الطب في رسائل اخكاف الصفا كخالف الكفا )ؽ

الممخص العربي: اشاد اخكاف الصفا بجيكد الطبيب بعالج االمراض كاشاركا لمصادرىـ 
طبية في الكقاية كاالستشفاء كاالمراض كعممكا اسماءىا بصكرة عامة كجاءت معمكماتيـ ال

كانكاعيا كشدتيا كادرككا اىمية الكقاية لكي يحفظ الصحة حاصمة كيستردىا زائمة، كحددكا 
خطكات متعمـ الطب كاشاركا ألىمية تمتع الطبيب بعيف كاعية كادراؾ بدييي لعالمات 

ىل البصائر، كجعمكه عارفًا بطريقة العمة المرضية، اما الطبيب الحاذؽ فقد كصفكه مف ا 
دخكؿ المرض ككمية الدكاء المعطى لممريض، كحددكا شركطًا حذقة كاشاركا لممرأة 
الحامل كلمجنيف كمراحل تطكره كالطب الكقائي كالذي حفظ الصحة المكجكدة كاسترجع 
المفقكدة، اما في االمراض فقد جعل اخكاف الصفا تقسيـ االمراض الى عضكية تصيب 

العضاء الخاصة بيا كنفسية تعالج بضركب تذكير النفس بالكعد كالكعيد كااللتزاـ الديني ا
 كالخمقي كلزكـ طمب المعارؼ كالعمل الصالح. 
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Abstract 

The Al-Safa Brothers praised the doctor’s efforts in treating 

diseases and indicated their sources in general. Their medical 

information came in prevention, hospitalization, and diseases, and 

they learned their names, types, and severity.  The deft ones 

described it from the people of the insights, made it know how to 

enter the disease and the amount of medicine given to the patient, 

and set smart conditions and indicated to the pregnant woman, the 

fetus, its stages of development and preventive medicine, which 

preserved the existing health and recovered the lost, either  In 

diseases, the Al-Safa Brothers have made the division of diseases 

into membership that afflicts their own organs and psychology, 

which is treated with the remembrance of oneself with the promise, 

promises, religious and moral commitment, and the necessity of 

seeking knowledge and good deeds. 
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 المقدمة
المبذكلة مف قبل الطبيب في عالج اىتـ اخكاف الصفا بالعمـك الطبية كاشادكا بالجيكد 

االمراض اال انيـ لـ يتطرقكا الى المصادر الطبية التي اعتمدكا عمييا كرجعكا الييا في رسائميـ، 
 ككتب البيطرة (3)ككتب الفراسة (2)ككتب الصنعة( 0)اال انيـ اشاركا بصكرة عامة الى كتب الطب

بتمعف كاستخمصكا منيا المعمكمات الطبية  كالتي قراؤىا (6)ككتب الحشائش (5)األغذية (4)ككتب
  (8)كاسماءىا كانكاعيا كدرجة شدتيا كاالدكية المفردة (7)لمكقاية كاالستشفاء كمعرفة بعض االمراض

مف (00)كفائدتيا كطرؽ الكقاية (01)كنسبيا في الخمط كاالعشاب كالنباتات الطبية (9)كالمركبة
كاتقنكا فيـ الطب النظري كمعرفة  (04)خل الجراحيكاساليب التدا (03)كالعالجات( 02)االمراض
كتحدثكا عف مراعػػػػػػػػاة الحالة النفسية  (07)كذكاؤه(06) كاشاركا لبراعة الطبيب (05)بالعممي المقصد
 .(09)كاالمراض النفسية (08)لممرضى

 علم الطب واخوان الصفا

ناعة الطب ، كمكضكع ص(21)يضع اخكاف الصفا عمـ الطب ضمف العمـك الطبيعية
كيبدك انيـ اعتمدكا ( 22)، "ليحفظ الصحة حاصمة كيستردىا زائمة"(20)كاختصاصو ىك اجساد الناس

في ذلؾ عمى ما ذكره جالينكس كاصحابو قد استخدمكا ىذه الصناعة لكي يستعجمكا اصالح 
ب ِصناٌعة، فإ(23)اجساميـ ف ، كعف خطأ كصحة العالجات في ىذه الصناعة قالكا: "كذلؾ الطِّ

التي نصبكىا في ( 24)داللتو صحيحة، كقد يصيب األطباء كيخطئكف في قضاياىـ باستدالالتيـ
أكثرىا، فال تبطل صناعة الطب مف أجل ذلؾ، كاألِدّلة التي نصبيا الباري سبحانو كتعالى ىي 

. كىذه االدلة التي (25)اختالؼ حركات النبض كأصباغ البكؿ، كتغير أحكاؿ المريض لمِعَمل"
ا الباري ىي مف اىـ المسائل التي يعتمد عمييا الطبيب في الكشف عف حالة المريض كضعي

 الصحية كشفاءه مف االمراض كالعمل.

 موقف اخوان الصفا من االطباء المبتدئين -9
لقد جرت العادة منذ عيد ابقراط اف يبدا الطبيب حياتو المينية بترديد قسـ يمتـز في آدابو 

يدعكا الطبيب المسمـ الف ينطمق في ممارسة مينة الطب مف اجل في ممارسة الطب، كاالسالـ 
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دفع الضرر عف المجتمع كتخفيف الـ المريض، كليذا يقف اخكاف الصفاء مف االطباء المبتدئيف  
مكقفًا جريئًا كيعزكف الييـ اسباب مكت المريض اك زيادة مرضيـ بقكليـ: "أف كثيرًا مف األطباء 

تمكف العميل كيزيدكف المرض بالمرضى فيخطئكف مف حيث ظنكا أنيـ المبتدئيف كغير المجربيف يق
قد أصابكا، فكـ مف عميل قتمكه، كمف صحيح أسقمكه، كمف ذي سالمة أعطبكه"، ثـ يقدمكف فائدة 
عممية لكل مف يشتغل بالطب بقكليـ: "كالتفقد ليذا الباب كالتحرز منو كالتنبيو عميو كاإلرشاد إليو 

 .(26)فيو فائدة جميمة"

اف الطبيب ال يحتاج الى عمـ السياسات بل يكفيو اليسير مف عمـ االخالؽ لذا كجب 
عميو اف يككف "طاىر النفس مف درف االخالؽ الفاسدة لتنطبع فيو حقائق ىذا العمـ كيستعممو 

 .(27)عمى حد الصكاب"

حذر اخكاف الصفا ايضًا بضركرة اف يصاف ىذا العمـ كاف تحفظ اسراره عف مف ال 
( 28)تحقيا كمف ال يؤتمف كصكليا اليو كال يمكف أف يعمـ مف عمـ الطب مف الشمكماتيس

، كيمنع (29)كالخكاص كىي قكى األدكية مف المعادف كما شابييا، كينبغي أف يصاف ىذا العمـ
، ألنو اذا كصل الطب لغير اىمو، كقامكا بإدخاؿ الفساد عمى (31)عف الذي ليس أىاًل الستعمالو

الذي يككف تافو كغير مفيد، كالمفسد لألمزجة كانحالؿ الطبائع كالذي يعمل بالسمـك األجساـ، ك 
القاتمة كالذي يتخذ مف األدكية كالعقاقير الفاعمة بخصائصيا، فتؤدي بالضرر في األجساـ كالعمل 

 (30)كاالمراض كاألسقاـ

ذا ط اؿ بيـ يبدك اف كثير مف الناس عند اصابتيـ باألمراض ييرعكف الى الطبيب، كا 
العالج كالمداكاة كلـ ينفعيـ ىذا كفقدكا صبرىـ مف مداكاتيـ، رجعكا بعد ذلؾ إلى هللا تعالى، 

. كىذا ربما يرجع الى يأس المريض مف الشفاء اك لقمة معرفة كخبرة (32)كدعكه دعكة المضطريف
 الطبيب بالمداكاة كالعالج.

الى مدة مف الزمف الف:  كما يرى اخكاف الصفا اف تعمـ عمـ الطب كصناعتو يحتاج
، كقد حددكا الخطكات الالزمة لمف اراد العمـ (33)"شرح عمـ الطب طكيل كالصناعة عجيبة"

 كالتعمـ بصناعة الطب كالتدرج بعممو باف:
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اف ييتمكا بدراسة الكتب الطبية كتحت اشراؼ فئتيف ىما الحكماء كالعمماء بقكليـ: "يبدأ  -0
، كيبدك اف اخكاف الصفا (34)قراءتيا عمى العمماء"أكاًل بدرس الكتب عمى الحكماء، ك 

بينكا اىمية الحكماء كذلؾ لما عندىـ مف المباحث الكمية كالعامة النيـ ينظركف الى 
الكميات مف طريق العقل كالبراىيف العقمية، اما العمماء فانيـ يكتشفكف الحقائق مف 

(: "العمـ عميو السالـعمي ) خالؿ بحثيـ في الجزئيات كىذا ما نستدؿ بو مف قكؿ االماـ
نير كالحكمة بحر كالعمماء حكؿ النير يطكفكف كالحكماء كسط البحر يغكصكف 

 .(35)كالعارفكف في سفف النجاة يسيركف"
عمى الطبيب المبتدئ اف يككف عمى اطالع اكلي بمقدمات االمراض كاسبابيا كاثارىا  -2

ا كتحدث منيا، كالمعرفة لجميع كالعالجات كمعرفة مقدمات العمل كاسبابيا المككنة لي
 .(36)األدكية كاخالطيا مف النسبة االفضل كالقسمة الصحيحة المعتدلة

كاختالفاتيا، ككيف ( 37)كاطالعيـ عمى امزجة الناس كطبائعيـ بمعرفة الطبائع األربع -3
 .(39)بكقت الفساد( 38)يككف صحة مزاج االنساف عند كقت الصحة، كما ىي حالة فساده

ب اف تككف لو نظرة ثاقبة مف خالؿ عالمات كلكف ككزف الجسـ أي كزف عمى الطبي -4
بنية الجسد في جانبيو بمعرفة ىندسية كيتقف ذلؾ كيحكمو كلو معرفة بالعالمات الدالة 
عمى العمة بالنبض كالماء الخارج مف الجسد كالذي يخرج مف الفضكؿ الحادثة عند 

 .(41)التغير عمى اثر العمل العارضة بكقت نشكئيا
ذا  -5 بعد اجراء ىذه التشخيصات االكلية يككف لو الحق بتشخيص االمراض كعالجيا كا 

عرؼ مف ذلؾ بحسب ما امكنو ككفق لو كأتـ حكمو كمعرفتو، عندىا كجب اف يتقدـ 
ذا رآه كعرؼ عمة مرضو كسألو عف بدايتو كامعف بسماع كالمو،  إلى العميل بالمرض، كا 

ـ يكف كعدـ ذلؾ؛ نظر لشكاىد أدلتو كما يبدك مف كاذا كاف في سالمة بعقمو، كاذا ل
عمتو، فإذا اقتنع كصح لو ذلؾ يقدـ عمى دكائو بنفٌس كاثقة بسالمتو، كيأخذ بتمطفو 

 .(40)بدكائو الذي يصمح تمؾ العمة كمتأكد بزكاؿ مرضو كغير يائس مف برء العمة
مـ كيككف بفعمو كمف خالؿ الخبرة كالممارسة العممية لمطبيب سيقكى عمى العمل بالع -6

تابعًا ألعماؿ األنبياء كأفعاؿ الحكماء، الف االطباء بعمميـ دعكا إلى هللا عز كجل، 
 .(42)كاظيركا ما عممكه  بعد اف عرفكا األصكؿ كاتقنكا العمل بمكجباتيا
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كقد تطرؽ اخكاف الصفاء الى ضركرة مراجعة كتب الطب لمعرفة اصكؿ تراكيبيا  -7 
ل تركيبيا ميـ، كمزاج األخالؽ متغير، كأسباب األمراض كامزجتيا كاستخداماتيا فأص

يبحث عنو ككيفية المداكاة كجب تعمميا كعالجيا بمفردات األدكية كمركباتيا كتختمف 
 .(44)كاىكية البالد كالعادات البشرية( 43)شربات استعماليا بحسب اختالؼ األمزجة

 الطبيب الحاذق -0
مف اىل البصائر، كاعتقدكا بعدـ حاجة كل  الطبيب الحاذؽ بانو( 45)يصف اخكاف الصفا

،  (47)"(46)الناس الى طبيب بقكليـ: "كال يحتاج إلى الطبيب إال المرضى، كصاحب العمة المزمنة
كجعمكا الطبيب خادـ الطبيعة البشرية الذي يناكليا ما تحتاج إليو لتصحيح كضعيا بكقت 

 .(48)كقت حاجتو الحاجة، كما يعطي التمميذ استاذه أدكاتو كيخدمو بيا

كعف تمكف الطبيب كبراعتو في صناعة الطب اشادكا بالطبيب الماىر العالـ بدكاء كالداء 
كالذي يعرؼ مف ايف يدخل السقـ عمى الجسد مف زيادة كنقصاف، كيعرؼ الدكاء الذي يعالج بو 

د عمى العميل، فيزيد في ناقصيا، كينقص مف زائدىا، حتى يصل لمرحمة يستقيـ فييا أمر الجس
. كىناؾ جممة مف االمكر التي حددكىا في الطبيب الحاذؽ (49)فطرتو، كيعتدؿ العضك كأقرانو

 كالماىر كىي:

اف الطبيب الماىر عميو اكال اف يشخص حالة المريض كيربط العمل بالمعمكالت اذ يذكر ابف  -0
ـ كنظر"، النفيس في ىذا بأف: "الطب ينقسـ الى جزء نظري كالى جزء عممي، ككالىما عم

فالنظري ىك العمـ المتعمق بأحكاؿ بدف االنساف اما "الجزء العممي فيك العمـ المتعمق 
 .(51)بالعالجات

يرى اخكاف الصفا نفس ىذا االسمكب العالجي بالبدء بسؤاؿ المريض عف مرضو كمحاكلة 
يضو فيقـك قياس نبضو عمميًا بنفس الكقت ثـ عند االنتياء مف االسئمة كتيقف الطبيب بحالة مر 

بكصف العالج لو كيتابع حالتو بعدىا باستمرار حتى الشفاء، كىذا االمر بالتدرج باف يبدأ 
الطبيب بطرح االسئمة عمى المريض لتككف خطكاتو بدايًة باتجاه ايجاد بعض العالمات التي 
دأ يستدؿ بيا عمى العمة، كمكاضع يقصد ايصاؿ األدكية إلييا، كال يجب لمطبيب الحاذؽ أف يب

بدكاء لمعميل إال بعد سؤالو عف سبب تمؾ العمة ما ىك كعف ماذا ككيف كاف، كما أصل حدكثو، 
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أىك شيء اكمو مف المأككالت أك اسرؼ في أكمو، اك مشركب اكثر مف شربو، أك غـ دخل عميو 
أك ىـ عرض لو، أك حاؿ شغل فكره كتعمق قبمو بو، أك صكرة حسنة رآىا كقعت منو بقمبو ثـ 

و كبينيا بالمنع، كأي مكضع مف جسمو يجد الكجع كااللـ بو، كبماذا اختص المكضع حيل بين
 .(50)مف أعضائو، كأي شيء يشتييو، كبأي حديث يمتيي كيرتضي، كأي سماع يطرب لو

عمى الطبيب الحاذؽ اف يتحسس نبض المريض اثناء طرحو لألسئمة، كىذا ميـ لكي يستدؿ  -2
ذا أخبر العميل طبيبو بشيء مما ذكرناه  عند  بو عمى صحة ما أكرده المريض مف اجابات كا 

سؤالو، ككاف العميل صحيحًا في العقل، ازداد بو الطبيب الماىر عممًا، كاستشيد بما أخبره لفظًا 
: "ليس كل عميل (53)، كعف غمكض بعض العمل، يذكر الرازي (52)مما يدؿ البرىاف عميو بالحس

 بالعمة مف الغمكض ما ال يتييأ لمعميل، كلك كاف عاقال".يحسف اف يعبر عف نفسو، كربما كاف 
كيسترشد الطبيب عمى قكؿ المريض كشيادة النبض بشاىد آخر ىك الماء الخارج منو حيث  -3

إذا اتفق النبض كالماء منو مع شككى العميل، فقد عرؼ حينئذ الطبيب المرض كالذي يختص بو 
ت األخريات، أرسل دكاءه إلى ذلؾ العضك مف األعضاء، فإذا تغمبت إحدى الطبائع كضعف

المصاب بما يكافق طبيعتو كيالئـ قكتو ليقمع بو الضد الذي يضايقو في مكقعو بالمالطفة 
 .. (54)كالتدرج

كفي مجاؿ العالج عمى الطبيب الحاذؽ بعد اف شخص حالة المريض اف يصف لو دكاء  -4
لحاد في أكؿ دفعو لو، فإنو ربما أحدث لو بسيط لكي ال يضره كال يمكف اف يحمل عميو بالدكاء ا

. كايضًا عميو اف يمنع المريض مف اكل كشرب بعض (55)إصالحوضررًا كفسادًا ال يرجى 
االطعمة التي ليا تأثير غير جيد عمى صحتو كعمى الطبيب اف يبادر احيانًا لمنع المريض مف 

، الف بعض االطعمة تزيد (56)مآكل رديئة كاشربة ضارة بو كما يقكى بو الداء كيضعف الدكاء
مف حالة المريض سكءًا كبينكا اف المرضى اذا ساعدكا الطبيب فيما أمر كحدد مف جية 
مشركباتيـ كمأككالتيـ في حالتي الصحة كالمرض، سيتفيدكف صالحًا كالعكس بمخالفتيـ ذلؾ 
 سينحرؼ مزاجيـ، أما الصحيح فإلى المرض، كأما العميل فمطكؿ المرض كيمكف حتى

، كحذر اخكاف الصفا مف حالة ترؾ استعماؿ الدكاء المكصف بو مف قبل الطبيب قبل (57)ىالكو
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اف يبرأ كيتعافى المريض مف مرضو فاف صبره عمى اتباع ما يأمره كترؾ المخالف لو، سيطيب  
 .(58)عيشو كتعكد لو العافية كالحياة، كاذا عدؿ عف ذلؾ لضده ىمؾ كمات

اذؽ اف يتمتع بطكؿ الباؿ كيصبر عمى المريض حتى إذا خالفو كاكدكا عمى الطبيب الح -5
العميل أكؿ مرة يصبر عميو كيرفق بو، كادى لو المدكاة بالمالطفة كسيل عميو األمر، اما إذا 
تمادى في المخالفة كالخركج عف طاعتو فيما أمر بو كاستعماؿ ما نياه عنو، تركو كمراده لنفسو 

 .(59)لييمؾ
خرى التي عمى الطبيب اف يتابعيا كيحرص عمييا اف يتابع حالة المريض كمف االمكر اال -6

كمدى استجابتو لمعالج فمتى ما الحظ عدـ تحسف حالتو كجب عميو تغيير األشربة المستعممة، 
كتبديل األدكية، كتقميل األكزاف اك تكثيرىا كبحسب اختالؼ األمكنة كاألزمنة، كاختالؼ أمِزجة 

العادات، حيث أف اتجاه غرضيـ ِحفظ الصحة الحاصمة كاستردادىـ اإلنساف، كمراعاة حاؿ 
، فحاؿ المرض ليس عمى كتيرة كاحدة بل تمر بمراحل اربعة ابتداء ثـ صعكد (61)لمصحة المفقكدة

كانتياء كانحطاط كيتعيف خالليا عمى الطبيب مراعاة كل مرحمة كحاؿ مف االحكاؿ لممرض بما 
 . (60)بكل حاؿ ما يكجب استعمالو لمشفاءيناسبو كيميق بو، كيستعمل ليا 

كاكد اخكاف الصفا عمى ضركرة تشخيص حالة المريض بصكرة صحيحة مف قبل االطباء الف 
التشخيص السميـ يسيل مف عممية شفاء المريض بصكرة اسرع كىذا ما يبدك اشاركا اليو 

غير متنازعيف،  باالستبصار بتمؾ العمة، كالتعاكف عمى عالجو مشفقيف بحالو كناصحيف لو
حتى يبرا هللا العميل مف عمتو عمى يدي عالجيـ بأقرب مدة، كالشفاء بأسيل سعي كاقصر 
طريق، كأما إذا اختمفكا ثـ تنازعكا كناقضكا بعضيـ البعض، فأف العميل سيخذؿ مف بينيـ كال 

 .(62)يشفيو هللا ليـ، كال ينتفعكف ىـ بعمميـ كىك بعالجيـ كربما ييمؾ

الجات االطباء كفطنتيـ، يركي اخكاف الصفا قصة طبيب دلو حدسو كعف غرائب ع
لكشف حالة مريض اصيب باألغماء بعد تأثره برائحة؛ فقد تصل تأثيرات الركائح باإلنساف 
بالتضاد كحسب تعكده، اذ تختمف في مشاـ الحيكانات  كاحساسيا الركائح مف حيث المذة 

ئب يستمذ برائحة السماد كالجيف كتضادىا الخنفساء كالكراىية اختالٌؼ بالتضاد، فالخنزير كالذ
كالتي يغشى بيا مع الكرد، كيتشابو البشر بيذا الحاؿ كالذيف يعممكف بالسماد كالمنظفيف 
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)الكناسيف(، حيث يحكى أف ىناؾ كناسًا جاز مركرًا في سكؽ العطاريف، كغشي عميو، حتى ظف 
كحالو كسبب غشيتو، فأمر لو بإحضار  الناس أنو قد مات كمر عميو طبيب فرآه كعرؼ كضعو

فشفي بفطنة ( 64)، فعطس العميل مف ساعتو كنيض مفيقاً (63)رجيع ركث يابس، ثـ دّقو، كسعط
 كذكاء ىذا الطبيب الحاذؽ.

كيقارف اخكاف الصفا بيف الطبيب السقيـ كالعالـ السقيـ الذي راغب بالدنيا، كالحريص 
ي غيره كىك سقيـ كالذي ال يرجى صالحو، فكيف لطمب شيكاتيا، حيث انو كالطبيب المداك 

، كالطبيب احيانًا يأمر السقيـ بالِحمية في الصيف مف تناكؿ بطعامو (65)سيشفي المريض بدكائو
جازتو لو شرب المبردات بالبمداف الحارة، كفيما يرى صحتو كيأمره  األشياء الحارة بالطبع، كا 

، اك انكاع اخرى مف (68)كاستعماليا في صحة أجسامنا( 67)، كاحيانًا يأمر الطبيب بالحمية(66)بو
 .(71)اك الشربة( 69)العالجات كاالستفراغ

 مراحل تطور الجنين في الرحم -2
اما عف الجنيف فقد صكر اخكاف الصفا حالة الجنيف عند مككثو في الرحـ مف يـك مسقط 

لذي ىك المككث الطبيعي يكمًا كا 241النطفة إلى يـك خركج الجنيف أي يـك الكالدة ثمانية أشير
لو كالذي يزيد عمى ىذا المقدار اك ينقص ىك لعمل كأسباب يطكؿ شرحيا لـ يذكرىا اخكاف 

، كالغاية مف بقاء الجنيف في بطف امو فبيف اخكاف الصفا إنما ىك لكي يتـ الجسد (70)الصفا
إلى ىذه الدنيا ، حيث إذا استتمت بالرِحـ بنيتو، ككممت  صكرتو، خرج (72)كتكتمل صكرة بدنو

، اما إذا لـ تستكمل  تاـ الخمقة كسالـ الحكاس كينتفع بالحياة فييا كالتمتع بنعيميا إلى كقت معمـك
خمُقتو في الرحـ، كال  تمت فييا صكرتو، أك عرض لو عارض مف اعكجاج النفس في عضك مف 

تمل لو نعيميا؛ كالعمياف اعضائو، فإنو لف ينتفع بالحياة بيذه الدار بالتماـ كانما بالنقص، كلف يك
رشاف كما شابييـ  .(73)كالخرس كالطٍّ

تطرؽ اخكاف الصفا في كصف دقيق لعممية نشكء كتككف الجنيف خالؿ مدة استقراره في 
 الرحـ، حيث ذكركا المراحل التي يمر بيا عند نشكئو: 
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د، يشير اخكاف الصفا الى اف األربعة األشير األكلى تككف مصركفة تأسيس بنية الجس -0 
كتككف أعضائو المختمفة، ككذلؾ لسرياف قكى النفس النباتية حيث أف لكل عضك منيا 

كالرئة كالطحاؿ ( 74)بالجسد كالقمب كالكبد كالدماغ كالعركؽ كالعصب كالعظاـ كالعضالت
كالمعدة كاألمعاء كالمخ كالجمد كما شاكميا خمقة مختمفة عف عضك آخر، كلكل خمقة 

أخالط، كلألخالط أمزجة، كلألمزجة طبائع مختمفة بكميتيا  منيا تركيب، كفي تركيبيا
 .( 75)ككيفيتيا مف حرارة كبركدة كرطكبة كيبكسة خالؼ االخر

اف ركح الحياة تنفخ في النطفة اذا دخمت بالشير الرابع، فتتككف المضغة كعندىا تككف  -2
لمزاج قد اختمطت الطبائع مف األركاف األربعة بتركيب بنية جسد الجنيف، كعدؿ ا

كنقشت الصكرة، كنشاءة الخمقة، ككضح شكل العظاـ، كرّكبت المفاصل، كترتب 
التركيب، كفتمت األعصاب بالمفاصل، كسارت العركؽ بخمل المحـ، كظيرت البنية 

 .(76)محّمقة غير مخّمقة تامة
فإذا جاء الشير الخامس استكلى عمى المخّمقة قكى ركحانياتيا، كتمت الخمقة، ككممت  -3

، كظيرت صكر األعضاء، كباف رسـ العيف، كانشق المنخريف، كفتحة الفـ، كثقب البنية
األذنيف، كمجاري السبيميف، كميزت اشكاؿ المفاصل، كالجنيف مجمكعًا كمنظمًا 
كمنقبضًا عمى نفسو ككأنو مصركر بصرة، ركبتيو مجمكعتيف لصدره، كمرفقاه 

، كلك (77)يو، كىك شبو نائـمنضماف، كىك منّكس الرأس عمى ركبتيو، ككفيو عمى خد
رأيتو يا أخي لرحمتو لضيق المكاف، كضعف األحكاؿ، كلكنو ال يدرؾ ما ىك فيو، رفقًا 
بو مف هللا تعالى بخمقو، كلطفًا بيـ، كسرتو متصمة بسرة أمو، تستقبل الغذاء منيا حتى 

 .(78)مكعد الكالدة، كيككف كجو الذكر مما يمي ظير أمو، كاالنثى عكس ذلؾ
برجميو، ( 79)ا دخل الشير السادس سيتحرؾ الجنيف في الرحـ عند ذلؾ، كيركضكاذ -4

كيمد يديو، كيبسط جكارحو، كيبدا يحس بمكانو، كيفتح فمو محركًا شفتيو، كيدير لسانو 
بفيو، كيككف تارة متحرؾ، كتارة ساكف، كتارة نائـ، كتارة مستيقظ كال يزاؿ ذلؾ دأبو حتى 

 .(81)يتـ الشير السادس لو
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كيدخل الشير السابع كينمك لحـ الجنيف عندىا، كيسمف جسده، كينتصب بقامتو، كتقكى  -5
أعضاؤه، كتتصمب مفاصمو، كتشتد حركتو، كيحس بضيق المكاف، كيطمب الحركة 

 .(80)كالخركج كالجنيف كامل عندىا كيعش كيعمر
الحركة  الشير الثامف عندىا يعرض لمجنيف سككف كثقل، كيغمب عميو النـك كالبرد كقمة -6

، كربما يكف (82)فاذا كلد بيذا الشير كاف بطيء النمك، كثقيل الحركة، كقميل العمر
 .(83)ميت

كعندما يدخل الشير التاسع لمجنيف ستظير افعاؿ النفس الحيكانية في الجسد، كاذا خرج  -7
الجنيف بعد الثمانية أشير، يستأنف عمره في الدنيا لكل درجة سنة، كالذي ىك العمر 

 .(84)ي لمبشرالطبيع
ثـ تأتي عممية الكالدة ككيف ينقمب الجنيف بالرحـ، كتنخرؽ مشيمتو، كتتقطع تمؾ األكتار 
كتسترخي اِلرباطات التي مسكت الجنيف ىناؾ، كيسيل الدـ كالرطكبات كالتي كانُت معدة 

 .( 85)لمرفقيو، كالذي تتمقاه االـ مف الشدة كالجيد

كر اخكاف الصفا الطبي كشددكا عمى ضركرة اتباع كلـ تكف النساء الحكامل بعيدة عف ف
المرأة الحامل إلرشادات الطبيب كاف ال يجيدكا في حركتيـ حفاظًا عمى سالمة الجنيف، حيث اف 
الحكامل أمركا بالرفق في أنفسيف كحركتيف كتصرفاتيف، باعتداؿ ككسطية بال فراط اك تقصير، 

 .(86) سالمًا لمدنيالكي يسمـ الجنيف مف العمل العارضة كيخرج طفالً 

 الطب الوقائي -2
اكد اخكاف الصفا اف الكقاية خيٌر مف العالج بطرحيـ مفيـك الطب الكقائي كقالكا: "عمـ 

، كما كقالكا عف الطب الكقائي: "أف (87)الطب الذي يحفظ صحة األجساـ كيشفي نكازؿ األسقاـ"
كدة، كاسترجاع الصحة غرض األطباء كميـ غرض كاحد كمقصد كاحد في حفظ الصحة المكج

ف اختمفت عالجاتيـ في شراباتيـ  كأدكيتيـ".( 88)المفقكدة، كا 

كبينكا ايضًا اف ىدؼ االطباء كغرضيـ مف الطب: "ىك اكتساب الصحة لممريض  
زالتيا عف المرضى"  .( 89)كِحفظيا عمى األصحاء، كدفع األمراض كا 
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 االمراض 

قـ، ىك ( 91)كضح ابف منظكر قـ معنى المرض: السُّ نقيض الصحة، كيقاؿ: المرض كالسُّ
في البدف. كمف االمراض التي تصيب الجسد ىي االخالط كاطمقكا عمييا األخالط األربعة 

كيمكف تقسيـ االمراض حسب ما (90) كالبمغـ المتعاديات بالطباع كىي الدـ كالصفراء كالسكداء
 ذكركه في رسائميـ:

 االمراض العضوية -9
اف الصفا منيا كالتي تؤدي إلفساد المزاج كالتسمـ كحددكا كمف االمراض التي حذر اخك 

اسبابيا كالتي يمكف ظيكر بعضيا عمى اثر استخداـ االكاني النحاسية في الطبخ كفي االكل 
حيث اف مف أدمف األكل كالشرب بأكاني النحاس سيفسد مزاجو، كتعرض لو أعراض كثيرة 

ـ ليا رائحة منتنة غير مستحبة، كاذا غطيت كشديدة. فإذا أقربت أكاني النحاس مف السمؾ ستش
، كحديثيـ ىذا (92)آنية النحاس فكؽ السمؾ المشكي أك طبخ بحرارتيا، فانو سيصبح سمًا قاتالً 

 كلذا شددكا عمى االبتعاد عف استخداـ النحاس باألكل. ( 93)اشارة لخكاص النحاس السامة

 االمراض النفسية -0
سية التي تصيب االنساف ىي كاحدة مف االمراض بيّف اخكاف الصفاء اف االمراض النف

االخرى اال انيا ليست عضكية كالسابقة كفيما قالكه عف االمراض النفسية: "ثـ اعمـ أف لمرض 
النفكس عالجات كطبًا تداكى بيا، كما أف لمرض األجساد طبًا يعالج بو، كعقاقير يداكى بيا، 

فيكذا أيضًا لمرض النفكس كتب ك قكانيف  كليا كتب كضعتيا الحكماء مكصكؼ فييا عالجاتيا؛
كالعالج باالتباع  عممية جاءت بيا األنبياء كالحكماء، مذككر فييا عالجات األمراض النفسية،.[

بسنة النامكس، كاجتناب المحاـر كاالنتياء عف المناىي، كاألخذ بسنتو الحسنة،  }القتداء{  )أ(ك
كالتخمُّق باألخالؽ الجميمة، كلزـك سنة اليدى عمى  كالسير بسيرتو العادلة، كلزـك طمب المعارؼ،

الطريقة الكسطى في طمب معيشة الحياة الدنيا كالسعي باألعماؿ الصالحة في طمب نعيـ 
اآلخرة، كمداكاة النفكس المريضة، بتذكيرىا أمر مبدئيا، كما قد نسيتو مف أمر معادىا بضركب 

، حيث يرى اخكاف (94)دح كالثناء لمف تاب كأناب"األمثاؿ بالكعد كالترغيب في جزيل الثكاب كالم
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الصفا باف اىـ العالجات النفسية لممريض ىك التزامو الديني باالبتعاد عف المناىي كالمحاـر 
كالسعي لطمب المعارؼ كااللتزاـ الخمقي كالعمل الصالح كالتذكير بالعقاب كالثكاب كالصبر 

 لمكصكؿ كالفكز بالجنة.

 وذكرها اخوان الصفا في رسائلهما االمراض التي عرفه  -2
  .(96)لـ يصفكا المرض كال دكاءه، كانما فقط اشاركا لو باالسـ كىك الـ بالعيف( 95)الرمد بالعيف .0
، كعمى األرجح (97)عالجيا بالخيكط التي يخنق بيا االفعى بإلقائيا عميو خارجياً  الذبحة: .2

ط طمق كتسمى حجر الفتيمة أنيـ ىنا يصفك نكع مف الحجارة تدعى )امينط( في شكل خيك 
أك مخاط الشيطاف أك غزؿ السعالي كىي خيكط كاف الناس ينسجكىا قديمًا مع خيط الكتاف 

، كيبدك اف ليـ اعتقاد اف برمييا عمى المريض سيشفى، كىذا اعتقاد لـ تثبت (98)كالقطف
 صحتو.  

الحميات المحرقة ىي  (99) الحميات المحرقة مف الغب كالربع، كالثانية، كالثالثة، كالرابعة .3
الحمى التي ال تترؾ البدف كتككف اقكى كاشد بالحرارة كتشتد غبًا، كالغب ىك الحمى التي 
تعرض يكمًا كتترؾ يكمًا كىك مرض الصفراء عمى االغمب، اما الربع فيي الحمى التي تأتي 

تككف الثانية  كيمكف اف( 011)يكمًا كتترؾ يكميف ال تأتي ثـ تعكد باليـك الرابع كىي سكداكية
كالثالثة كالرابعة ىي الحمى التي تعرض يـك كتترؾ يكميف اك ثالث اك اربع ثـ تعكد اك ال 

 تعكد.
 .( 012)التخمة امتالء المعدة بكثرة الطعاـ كىي مشتقة مف الكخامة( 010)التخـ .4
ىك مغص ثـ كرب كيحدث بعدىا قيء كتغير، كقد ىيض اي اصابتو (013)الييضة .5

 .(014)ىيضة
ىك حجز الطبيعة كاحتباس الفضالت كذلؾ النسداد المعي )القكلكف( ( 015)كلنجالق .6

 .(016)كالمصاحب بألـ شديد
 .(018)ىك كـر ككجع شديد يحدث في المفاصل كاالصابع لمكاد تنصب فييا(017)النقرس .7
 لـ يعرفكه كانما اشاركا اليو فقط، كىك كـر بالصدر كاالضالع كىك نكع مف انكاع( 019)البرساـ .8

 .(001)ذات الجنب
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ىك كـر اغشية الدماغ كالمصاحب بحمى دائمة كىذياف كصداع كثقل بالراس ( 000)السرساـ .9 
 .(002)كالعيف كالتي تجعل لكف الجمد شديد االحمرار كيكره مصابيا النكر كالضياء

اكراـ كبثكر كخراج ممتيب يتجاكز العادة كيتمكف ما حكلو بالسكاد اك الخضرة ( 003)الطاعكف  .01
 .(004)حدث معيا خفقاف كاضطراب بالقمبكي

كاالرقاف ىما اصفرار اك اسكداد عيف االنساف كلكف الجسد المتالء المرارة ( 005)اليرقاف .00
 .(006)كاختالط المّرة الصفراكية بالدـ

لـ يعرفكا معناىا كاكتفكا فقط بذكرىا، كمفردىا دبيمة كىي خراج يحدث مع ( 007)الدبيالت .02
رطكبة لزجة غميظة تحتقف في عضك فيفسد كُيفسد ما حكليا مف كـر اك دكف كـر كىي 

االجساـ كيطكؿ بقاءىا فيو فيتغير لكنيا لمبياض كيسمى الشحمية اك لكنيا لمصفرة كيسمى 
 .( 008)العسمية اك لمسكاد كيسمى العصيدية كمف اشكاليا قالمة االظفار

 .(021)ح مزمف كطكيلىك اف ينقص لحـ البشر بعد شدة سعاؿ كنفث لقي :(009)السلّ  .03
ىك مرض يؤدي لتعفف االعضاء كتقرحيا كتشنجيا كتمرط الشعر كبحة ( 020)الجذاـ .04

، كسبب (023)، كيسقط الشعر اكاًل ثـ باقي االطراؼ الى اف يمكت المريض(022)الصكت
الجذاـ ىك انسداد المساـ فيختنق العرؽ الحار الغريزي كيبرد كيغمظ الدـ خصكصًا اذا 

 .(024)كلـ يقدر عمى جذب الدـ كالمجذـك يعدي االخريف ايضاً ضعف الطحاؿ 
 .(026)ىك الـ تحت االضالع ناخس لحاممو يصاحب بحمى كسعاؿ( 025)ذات الجنب .05
ىك شدة البياض الناصع الرديء العميق بالمحـ كصكاًل لمعظـ الذي ينتشر ( 027)البرص .06

 .( 029)ف الكندركيحدث مف االكثار م( 028)ببعض اك كل البدف كىك عمة مزمنة
ىك اف يككف االنساف كالممقى كحالتو تشبو النائـ يغط بال نـك كال يشعر بنخسو (031)السكتة .07

كربما تتراجع كتبطل احد جياتو كربما يختنق كال تتراجع فيك قد اسكت اسكاتًا ألصابتو 
 .( 030)بالسكتة

المادة الى  ىك الـ بالراس كمو كينشأ مف الصياح كالجكع حيث تجذب( 032)الصداع .08
 .(033)اسفل

الرممي ىك المترسب مف االدرار كالذي يسبب اعتالؿ كمرض لصاحبو ألنو قكاـ (034)الرمل .09
 (035)غميظ مؤذي
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اف االصابة بو مف جراء الرطكبة، كيقكؿ عنو اخكاف الصفا: ( 037)األزرؽ يذكر ( 036)الجرب .21
اي اف صاحب  (038)"كمثل مف بو جرب مؤذ يحكو، فيجد لو لذة كغمًا في كقت كاحد"

 مرض الجرب ييرش لنفسو بشكل متكاصل.
بثكر تبرز عمى كل الجسد بعد حمى قكية كتمتمي بماء فيتقيح ثـ ييبس ( 039)الجدري  .20

 .(041)كيجف كيتناثر عمى البدف كىك معدي
 (042)عمى نكعيف ىما رطب ليف ك صمب قاسي يسمى المسامير( 040)الثآليل .22
لمتحجرة كقد تككف مفردة اك متعددة كتشبو الجكزة في كيس الغدد الصمبة ا( 043)الخنازير .23

 )العانة(. (044)كتتككف باآلباط اك العنق اك االربّية
بثكر تظير بالبدف بعد حمى قكية كتمتمي بالماء كال تقيح كتجف كتيبس ( 045)الحصبة .24

 .(046)كلكنيا تتناثر
ىك المصاب بذىاب الحس ىك استرخاء جانب كاحد مف االنساف، كالذي يفمج ( 047)الفالج .25

 .(048)كالحركة مف بعض االعضاء اك تصبح حركة العضك المفمكج في حاؿ المكت
كيسمييا ( 051)ىك اعكجاج بكجو االنساف يؤدي لعدـ قدرتو اغماض احدى عينيو( 049)المقكة .26

  .( 050)العامة الممطكمة كبالمطمة، كيمكف حدكث االعكجاج ايضًا لمفـ كميالنو الحد الجانبيف
 .(053)العاىة )الشمل( ىكذا يعرفيا محقق الرسائل( 052)الزمانة .27
 .(055)ىك مرض كخمط غميظ، كالذي يظير لسطح الجمد كيأخذ فيو انتشاراً (054)القكباء .28
 .(057)ىك قركح تصيب الراس كالكجو(056)السعفة .29
كىك مرض شكمو العاـ سقكط صاحبو عمى االرض كيتمكى كيفقد عقمو  الصرع: .31

كعف احدى اسباب الصرع اعتبركىا جراء البخكرات المنتنة كالتي تجمب ( 058)باضطراب
 .(061)األطفاؿ، كيسمى اـ الصبياف لمنكع الذي يصاب بو (059)الصرع

رشاف .30  .(062)مفردىا الطرش ىك بطالف حاسة السمع( 060)الطٍّ
 .(064)األفعاؿمرض سكداكي يضر التفكير دكف عطل ( 063)الماليخكليا .32
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 الخاتمة 
تـ اخكاف الصفا بعمـ الطب كجاءت معمكماتيـ الطبية في الكقاية كاالستشفاء كاالمراض اى

كعممكا اسماءىا كانكاعيا كشدتيا كالعالجات كنسب خمط االدكية المركبة كالمفردة كالعشبية 

كيطرح اخكاف الصفا اىمية صيانة عمـ الطب عف مف ال يستحقو كليس أىاًل الستعمالو خكفًا مف 

بسمـك قاتمة اك عقاقير تفسد االجساـ كاالمزجة كانحالؿ الطبائع، كذكركا اف تراكـ  ضرر يمحق

كخبرة الطبيب بالممارسة تجعل عممو كالحكماء كافعاؿ االنبياء في معرفتيـ االصكؿ كمكجباتيا 

 كاحصينا عدد اثناف كثالثكف مرض عضكي ذكرىا اخكاف الصفا كاعطينا فكرة عنيا. 
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 الهوامش 
، 3، ج062، 058، 055، 021، ص2، ج255، 253، 232، ص0اخكاف الصفا، الرسائل، ج (0)

 .408، 417، 02ص

 .253، ص0( اخكاف الصفا، الرسائل، ج2)

. كعمـ الفراسة: ىك "عمـ يتعرؼ منو اخالؽ االنساف مف 255، ص0( اخكاف الصفا، الرسائل، ج3)
ق الظاىر عمى الخمق الباطف". ينظر: ابف االكفاني، ىيئتو كمزاجو كتكابعو، كحاصمو انو االستدالؿ بالخم

، ص  .076إرشاد القاصد الى اسنى المقاصد في انكاع العمـك
 . 055، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج4)  
 . 058، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج5) 
 .062، 058، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج6) 
 .320 ،309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج7) 
 (8 ، ما حيكانية. ينظر: الخكارزمي، مفاتيح العمـك ما معدنية، كا  ( "األدكية المفردة، إما نباتية، كا 

ـ(، التنكير في االصطالحات الطبية، تح: غادة 999ق/391؛ القمري، الحسف بف نكح )ت:092ص
 .88ـ(، ص0990حسف الكرمي، )الرياض، 

حبكب كالمعكقات... لممزيد ينظر: الخكارزمي، مفاتيح ( أصناؼ األدكية المعجكنة كالمطبكخات كال9)
، ص  .91-87، 79-78؛ القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، 097-095العمـك

 . 062، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج01) 

، ككذلؾ تأكيدىـ لفكرة الطب الكقائي بقكليـ: "تصح بو 287، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج00(
 .315، ص4ى بو األسقاـ كاآلالـ". ينظر: جاألجساـ كتنق

 .040، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج02) 
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 . 317، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج03) 

 . 055، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج04(

 .308-307، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج05(

 . 310-311، ص0( اخكاف الصفا، الرسائل، ج06)
 . 416، ص2الرسائل، ج( اخكاف الصفا، 07) 
 .330-331، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج08) 
 .02-00، ص3( اخكاف الصفا، الرسائل، ج09) 
 . 272 -271، ص0( اخكاف الصفا، الرسائل، ج21) 
؛ ابف النفيس، ابك الحسف عمي بف ابي حـز القرشي 282، ص0( اخكاف الصفا، الرسائل، ج20) 

، دار الكتب العممية،)بيركت، 0جز في الطب، تح: يحيى مراد، طـ(، المك 0288ق/687الدمشقي )ت:
 .66د.ت(، ص

ـ(، القانكف في الطب، تح: 0136ىػ/428( ابف سينا، الحسف بف عبد هللا بف الحسف بف عمي)ت:22) 
 .03ـ(، ص0999،)بيركت،0، دار الكتب العممية، ج0دمحم أميف الضناكي، ط

 .409، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج23) 
( عف االستدالؿ يذكر الرىاكي اف الطبيب يجب اف يككف: "ماىرًا بالعالمات كاالدلة التي بيا 24) 

يستدؿ عمى حاالت االصحاء...الف مف العالمات ماىي مدركة حسًا كمنيا معمكمة استدالاًل ككاف 
بداف ليثق االستدالؿ خاص بالطبيب...كىذا المسمؾ ينبغي لمطبيب اف يسمؾ مف تعرؼ ساير حاالت اال

ـ(، ادب 9ق/3االصحاء كالمرضى بتدبيره كيستسممكف في يديو". ينظر: الرىاكي، اسحق بف عمي )ؽ
-022ـ(، ص0992الطبيب، تح: كماؿ السامرائي كداكد سمماف، دار الشؤكف الثقافية العامة، )بغداد، 

023. 
 . 512، ص3( اخكاف الصفا، الرسائل، ج25) 
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 .328، ص4ج ( اخكاف الصفا، الرسائل،26) 
ـ(، مفتاح الطب كمنيج الطالب، تح: 0129ىػ/421( ابف ىندك، ابك الفرج عمي بف الحسيف )ت:27) 

 . 58ـ(، ص0989ميدي محقق، مؤسسة الدراسات االسالمية، مطابع جامعة طيراف، )طيراف، 
( الشمكمات: ادكية تعطى عف طريق االنف كشـ الرياحيف كاالدىاف كشـ الخل كشـ 28) 

ر)الزعتر( كشـ الميعة كشـ الكافكر كشـ الفمفل كغيرىا. ينظر: القمري، التنكير في االصطالحات الصعت
 .  86؛ ابف رضكاف، الكفاية في الطب، ص77الطبية، ص

( عف خطأ الطبيب بالعالج يقكؿ ابف رضكاف: "كاحكـ معرفة االدكية، برأي اليميف، لئال تغمط فييا 29) 
 . 91دره". ينظر: ابف رضكاف، الكفاية في الطب، صفاف الخطأ في ذلؾ ال يقدر ق

 . 315، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج31) 
 .328-327، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج30) 
 .354، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج32) 
 . 045-044، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج33) 
 05القانكف في الطب، ص؛ ابف سينا، 328، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج34) 

ـ(، شرح أصكؿ الكافي، تح: عمي عاشكر، 0675ق/0186( المازندراني، دمحم صالح بف احمد)ت:35(
 .60-61ـ(، ص2118، )بيركت، 2، دار احياء التراث العربي، ج2ط
 . 328، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج36) 
يبكسة كتسمى العناصر كاالركاف. ينظر: ( الطبائع االربعة: ىي الحرارة كالبركدة كالرطكبة كال37) 

 . 72القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص

( فساد المزاج اك سكئو يؤثر تأثيرًا بالغًا عمى اعضاء االنساف الحيكية حيث يرى القمري اف الكبد 38)
يميل لكيفية سكء  مثاًل عند غمبة الحرارة اك البرد عميو  تجعمو يعمل بسكء، باف يكلد الدـ الفاسد كالذي

 . 76المزاج حارًا اك باردًا. ينظر: التنكير في االصطالحات الطبية، ص
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 . 328، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج39) 
 . 328، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج41) 
 . 329، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج40) 
 .329-328، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج42) 
"تسعة، كىي: المعتدؿ، كالحار، كالبارد، كالرطب، كاليابس، كالحار الرطب، كالحار ( االمزجة: 43) 

، ص  .098اليابس، كالبارد الرطب، كالبارد اليابس". ينظر: الخكارزمي، مفاتيح العمـك

 . 30، ص3( اخكاف الصفا، الرسائل، ج44)
 .53، ص3( اخكاف الصفا، الرسائل، ج45) 
"مزمف أي طكيل كالمزمف الذي يكرث الزمانة" ينظر: الخكارزمي،  ( المزمف: أي العتيق كمرض46) 

، ص  .088مفاتيح العمـك
 .325، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج47) 
 .024، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج48) 
 . 310-311، ص0( اخكاف الصفا، الرسائل، ج49) 
 .85، ص65( ابف النفيس، المكجز في الطب، ص51) 
 .308، ص4لصفا، الرسائل، ج( اخكاف ا50) 
 .308، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج52) 
ـ(، كتاب الفصكؿ كالذي يعرؼ بالمرشد، مطبعة جامعة 925ىػ/303( ابك بكر دمحم بف زكريا )ت:53) 

 .020ـ(، ص0978الدكؿ العربية، تح: البير اسكندر، )القاىرة، 
 .308، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج54) 
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 .308-307، ص4ف الصفا، الرسائل، ج( اخكا55) 
 .329، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج56) 

 .443، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج57)
 .331، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج58) 
 .330، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج59) 
 . 485، ص3( اخكاف الصفا، الرسائل، ج61) 

ـ(، الطب النبكي، تح: 0351ق/750بكر بف ايكب الزرعي)ت:( ابف قيـ الجكزية، دمحم بف ابي 60)
 .04عبدالغني عبدالخالق، دار احياء التراث العربي،)بيركت، د.ت(، ص

 .07، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج62) 
، ص63)  ؛ كالسعكط: ىك الذي 097( السعكطات مف االدكية المركبة. ينظر: الخكارزمي، مفاتيح العمـك

طس االنساف اك صب الدكاء باألنف. ينظر: القمري، التنكير في االصطالحات يقطر باألنف ليع
ـ(، تسييل 0481ق/885؛ االزرؽ، ابراىيـ بف عبد الرحمف بف ابي بكر)كاف حيًا 77الطبية، ص

المنافع في الطب كالحكمة المشتمل عمى شفاء االجساـ ككتاب الرحمة، ط االخيرة، مطبعة مصطفى 
 .44ـ(، ص0948ىرة، البابي الحمبي، )القا

 . 416، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج64) 
 .349، ص0( اخكاف الصفا، الرسائل، ج65) 
 .  487، ص3( اخكاف الصفا، الرسائل، ج66) 
". ينظر: ج67)  ، 2( يقصد اخكاف الصفا بالحمية ىنا الصـك استنادًا لقكليـ: "كالحمية ىي الصـك

 .326ص
 . 460، ص4ج ( اخكاف الصفا، الرسائل،68) 



                                                                     

 002 (0202 كانون األول) نيالعدد التاسع والعشر  

 الرزاق عبد الرضا نعمان عبد الباحث.   سهاد خزعل نجيبأ. م. د. 

 
( االستفراغ: ىك اخراج الطبيعة الفضكؿ مف البدف عف طريق الرعاؼ اك بالخمفة )الحقنة(. ينظر: 69) 

، ص  .099الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .92، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج71) 
ـ، فإف ، كما كقالكا: "أف نطفة اإلنساف إذا سقطت في الرح407، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج70) 

مكثيا الطبيعي، إلى أف تقبل صكرة اإلنسانية، أربعة أشير..[ك  ]يبقى الجنيف إلى يـك الكالدة أربعة 
 .427، ص2أشير أخر"، أي اف الطفل الكامل براييـ يحتاج الى ثمانية اشير لتماـ النمك. ينظر: ج

 . 453، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج72) 
 .057، ص3كالزمنى تعني العاىة )الشمل(. ينظر: ج 6-5، ص3ج( اخكاف الصفا، الرسائل، 73) 
( "العضل كاحدتيا عضمة كىي اشياء جعميا هللا تعالى االت الحركة االرادية لمحيكاف مركبة مف 74) 

لحـ كعصب كربط كاعظميا في االنساف عضمة الساؽ كاصغرىا عضمة العيف التي تحرؾ اجفانيا". 
، صينظر: الخكارزمي، مفاتيح العم  .084ـك

 .428، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج75) 
 .424، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج76) 
 .044( االزرؽ، تسييل المنافع في الطب كالحكمة، ص77) 
 .425-424، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج78) 
صفا قصدكا ىنا ( ال يمكف اف يركض الجنيف برجميو كىك في حيز مغمق بالرحـ، كيبدك اف اخكاف ال79) 

 تحريؾ الجنيف رجميو مما يسبب رفس جدار الرحـ مف الداخل.
 .425، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج81) 
 . 426، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج80) 



                                                                      

 009 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 وخالن الوفا في رسائل اخوان الصفاعلم الطب  
( نفس الراي ىذا يطرحو االزرؽ في احتمالية المكت كضعف البدف لمجنيف. ينظر: االزرؽ، تسييل 82) 

 .044المنافع في الطب، ص
 .426، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج83) 
 .426-423، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج84) 
 .39، ص3( اخكاف الصفا، الرسائل، ج85) 
 . 443، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج86) 
، ككذلؾ تأكيدىـ لفكرة الطب الكقائي بقكليـ: "تصح بو 287، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج87) 

 .315، ص4قى بو األسقاـ كاآلالـ". ينظر: جاألجساـ كتن
( االشربة: ىي التي تشرب بالفـ كىي متنكعة منيا شراب العسل كشراب االجاص كشراب العناب 88) 

كشراب التفاح كالسفرجل كشراب الرماف بالنعناع كشراب الحصـر كغيرىا . ينظر: ابف رضكاف، الكفاية 
 .73-72في الطب، ص

 .040، ص2رسائل، ج( اخكاف الصفا، ال89) 
 . 203، ص7( لساف العرب، ج91) 
. كاضاؼ الخكارزمي بعد ىذه االربعة االمشاج. ينظر: 382، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج90) 

، ص  084مفاتيح العمـك
 .009، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج92) 
 .245، ص0( ياسيف خميل، العمـك الطبيعية عند العرب، مج93) 
 . 02-00، ص3الصفا، الرسائل، ج ( اخكاف94) 
 .45، ص0( اخكاف الصفا، الرسائل، ج95) 
 .54( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص96) 
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 . 317، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج97) 

، 01، ع3عبد العزيز بف عبد هللا، معجـ األحجار كالمعادف كالفمزات، مجمة المساف العربي، ج (98)
، مكتب تنسيق التعريب،)الرباط، د.ت(،  جامعة الدكؿ العربية، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 .041ص
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج99) 
، ص011)   .091( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج010) 
، ص012)   .087( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .309، ص2كاف الصفا، الرسائل، ج( اخ013) 
، ص014)   .088( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
. كقد جاءت تسمية مرض القكلنج مف  317، ص4، ج309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج015) 

، ص  .084المعي )القكلكف( كالذي اشتق منو. ينظر: الخكارزمي، مفاتيح العمـك
، ص016)   .58؛ القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص089( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج017) 
، ص018)   .61؛ القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص091( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .417، ص3، ج309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج019) 
 .57ية، ص( القمري، التنكير في االصطالحات الطب001) 
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج000) 
، ص002)   .52؛ القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص086( الخكارزمي، مفاتيح العمـك



                                                                      

 002 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 وخالن الوفا في رسائل اخوان الصفاعلم الطب  
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج003) 
 .65( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص004) 
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج005) 
، ص006)  ؛ القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، 089-088( الخكارزمي، مفاتيح العمـك

 .  58ص
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج007) 
 .65( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص008) 
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج009) 
، ص021)   .  57القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص ؛088( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج020) 
، ص022)   .085( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .62( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص023) 
 .086( االزرؽ، تسييل المنافع في الطب كالحكمة، ص024) 
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج025) 
، ص026)   .088( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج027) 
؛ االزرؽ، تسييل المنافع في الطب كالحكمة، 62( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص08) 

 .087ص
 ماء(.. كالكندر ىك المباف )عمؾ 075( االزرؽ، تسييل المنافع في الطب كالحكمة، ص029) 
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 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج031) 
، ص030)   .53؛ القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص087( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج032) 
؛ االزرؽ، تسييل المنافع في الطب كالحكمة، 50( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص033) 

 .97ص
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج034) 
، ص035)   .099( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
. كالجرب ىك بثكر تعمك ابداف البشر كاالبل. ينظر: ابف 309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج036) 

 .582، ص6منظكر، لساف العرب، ج
 .085( تسييل المنافع في الطب كالحكمة، ص037) 
 .66، ص3ئل، ج( الرسا038) 
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج039) 
 .67( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص041) 
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج040) 
 .63( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص042) 
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج043) 
،ص( الخكارزمي، مفاتيح ا044)   .64؛ القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص086لعمـك
 .309، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج045) 
 .67( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص046) 
 .6، ص3، ج320، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج047) 



                                                                      

 002 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 وخالن الوفا في رسائل اخوان الصفاعلم الطب  
، ص048)   .53حات الطبية، ص؛ القمري، التنكير في االصطال087( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .320، 009، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج049) 

، ص051)   .087( الخكارزمي، مفاتيح العمـك

؛ االزرؽ، تسييل المنافع في الطب كالحكمة،  54( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص050)
 .025ص

، كالزمانة 6، ص3نى فقط في ج، كيذكركىا بالزم320، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، الزمانة ج052) 
 .356، ص4، ج057ص

 .057، ص3( اخكاف الصفا، الرسائل، ج053) 

 .022، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج054) 
، ص055)   .085( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .022، ص2( اخكاف الصفا، الرسائل، ج056) 
،ص057)   .60االصطالحات الطبية، ص؛ القمري، التنكير في 085( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
، ص 058)   .087( الخكارزمي، مفاتيح العمـك
 .303، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج059) 
؛ 52؛ القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص317، ص4( اخكاف الصفا، الرسائل، ج061) 

الطب كالحكمة،  كتسمى اـ الصبياف كفي اليمف تسمى بالتكما. ينظر: االزرؽ، تسييل المنافع في
 .083ص

 .6، ص3( اخكاف الصفا، الرسائل، ج060) 
 .56( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص062) 
 . 417، ص3( اخكاف الصفا، الرسائل، ج063) 
 .52( القمري، التنكير في االصطالحات الطبية، ص064) 
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 المصادر والمراجع 
ل اخكاف الصفاء كخالف الكفاء، تح: بطرس البستاني، ـ(: رسائ01ق/4اخكاف الصفا كخالف الكفا)ؽػ 0
 ـ(.2100، دار صادر،)بيركت،3ط
ـ(: أرشاد القاصد إلى أسنى 0348ىػ/749ابف االكفاني، دمحم بف إبراىيـ بف ساعد األنصاري )ت:ػ 2

، مطبعة المكسكعات، )القاىرة،   ـ).0911المقاصد في انكاع العمـك
، تح: نيى النجار، ط997ىػ/387الخكارزمي، دمحم بف احمد )ت:ػ 3 ، دار الفكر 0ـ(: مفاتيح العمـك

 ـ(.0993المبناني، )بيركت، 
ـ(، التنكير في االصطالحات الطبية، تح: غادة حسف 999ق/391القمري، الحسف بف نكح )ت:ػ 4

 ـ(.0990الكرمي، )الرياض، 
ـ(، المكجز في 0288ق/687ابف النفيس، ابك الحسف عمي بف ابي حـز القرشي الدمشقي )ت:ػ 5

 ، دار الكتب العممية،)بيركت، د.ت(.0الطب، تح: يحيى مراد، ط
ـ(، القانكف في الطب، تح: دمحم 0136ىػ/428ابف سينا، الحسف بف عبد هللا بف الحسف بف عمي)ت:ػ 6

 ـ(.0999،)بيركت،0، دار الكتب العممية، ج0أميف الضناكي، ط
طبيب، تح: كماؿ السامرائي كداكد سمماف، دار الشؤكف ـ(، ادب ال9ق/3الرىاكي، اسحق بف عمي )ؽػ 7

 ـ(.0992الثقافية العامة، )بغداد، 
ـ(، مفتاح الطب كمنيج الطالب، تح: 0129ىػ/421ابف ىندك، ابك الفرج عمي بف الحسيف )ت:ػ 8

 ـ(.0989ميدي محقق، مؤسسة الدراسات االسالمية، مطابع جامعة طيراف، )طيراف، 
ـ(، شرح أصكؿ الكافي، تح: عمي عاشكر، 0675ق/0186 صالح بف احمد)ت:المازندراني، دمحمػ 9
 ـ(.2118، )بيركت، 2، دار احياء التراث العربي، ج2ط

ـ(، كتاب الفصكؿ كالذي يعرؼ بالمرشد، مطبعة 925ىػ/303الرازي، ابك بكر دمحم بف زكريا )ت:ػ 01
 ـ(.0978جامعة الدكؿ العربية، تح: البير اسكندر، )القاىرة، 

ـ(، الطب النبكي، تح: 0351ق/750ابف قيـ الجكزية، دمحم بف ابي بكر بف ايكب الزرعي)ت:ػ 00
 عبدالغني عبدالخالق، دار احياء التراث العربي،)بيركت، د.ت(.

ـ(: تسييل المنافع في الطب 0481ق/885االزرؽ، ابراىيـ بف عبد الرحمف بف ابي بكر)كاف حيًا ػ 02
االجساـ ككتاب الرحمة، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، )القاىرة،  كالحكمة المشتمل عمى شفاء

 ـ(.0948
ـ(: لساف العرب، د. مط، )بيركت، 0300ىػ/700ابف منظكر، ابي الفضل دمحم بف مكـر )ت:ػ 03
 .(د.ت

 


