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ملخص البحث :
رسالة في خالل مخطوطة " كشف عن التراث اإلسالمي الطبي من تتناول هذه الدراسة ال

- ٣٧٠( عبد اهللالحسین بن " البن سینا ذكر عدد األمعاء والمنفعة من كثرتها

، ضمن تاریخ العلوم الطبیة. فقد تناول عرف باسم الشیخ الرئیس)، الذي م١٠٣٧_٩٨٠هـ/٤٢٨

ابن سینا األمعاء (دراسة تشریحیة)، وفصل في أجزائها من مسمیاتها ووظائفها في وقت لم 

تكتشف األجهزة الطبیة الحدیثة، ویدل على أّن المسلمین سبقوا الغرب في قضیة التشریح 

والجراحة.

إلى الوقوف على واقع التراث الطبي البن سینا من خالل حیاته هذه الدراسةتهدف 

وأعماله وأهم مؤلفاته.وتقدیم دراسة وافیة حول المخطوط، وتحقیقه وٕاحیائه ونشره لیتسنى للباحثین 

، بل  لندرتها یتها لیس لذكر مؤلفها فقط وشهرتهالستفادة منه. تكمن وتزداد قیمة المخطوطة وأهما

إذ أنها النسخة الوحیدة والفریدة في العالم، ولم یذكر أحد ممن ترجموا سیرته شیئا عن مؤلفه هذا.

تنــاول دراســة حیــاة المؤلــف األول مبحــث: الأن تكــون فــي ثالثــة مباحــثالدراســة اقتضــت 

تحقیق نص المخطوط.  ثالمبحث الثالتناولتناول دراسة المخطوط ، في حین مبحث الثانيال

A Letter in Mentioning the Stomach Number
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Abstract:
This paper studies the disclosure of the medical Islamic heritage

through the manuscript :"A letter in mentioning the stomach number"

Ibn sina Al-Hussein Bin Abdullah (370-428 AH / 980_1037 m), who

was known as the President Sheikh, in the history of medical science. He

Address the intestine (anatomical study), and the separation of the parts

of its names and functions at the time when modern medical devices,
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were not discovered yet, and indicates that Muslims preceded the West in

the issue of anatomy and surgery.

This study aims to explain in detail the medical heritage of Ibn Sina

through his life and works and his most important writings. And to

provide a comprehensive study on the manuscript, and to edit it and

spread it in order to allow researchers to make an advantage of it. The

value and importance of the manuscript lies not only in its fame author,

but due to its scarcity as it is the only unique version in the world, no one

of those who translated his biography mentioned something of his

writing.

Study divided in three sections: The first section dealt with the

study author's life The second topic dealt with the study of the

manuscript, while the third section dealt with the editing of the

manuscript .

المقدمــــة:
،ریاضیاتمنالمعرفةمیادینمختلففيالعرب المسلمین انجازات عدیدةعلماءإن لل

الحضارةصنعفيوكان لهم الدور الكبیر  وطب... ،ونبات،وفیزیاء،وكیمیاءوفلك،

العربي التراثإحیاءأهمیةویأتي دورنا لنبین جهود علمائنا ودورهم من خالل ،اإلنسانیة

ل هم ، ووقع اختیارنا على العالم الجلیإنجازاتبتبیانالمأمولةالعربیةالنهضةتحقیقفياإلسالمي

م)، في رسالته الطبیة ١٠٣٧هـ/٤٢٨الذي ذاع صیته في الشرق والغرب العالم ابن سینا (ت

) ، واّن علوم الطب من العلوم التي شغلت اهتمامات العلماء المسلمین رسالة في ذكر األمعاء(

عبر عصور التاریخ اإلسالمي خاصة في العصر األموي والعباسي، ومشكلة البحث تقع ضمن 

ت..ما التراث الطبي الذي خلفه العالم ابن سینا ؟ وما الرسالة المخطوط التي تم هذه التساؤال

اكتشافها ؟ وما هي الدراسة والمنهج المتبع في تحقیقها؟ 

إّن أهمیــة البحــث تكمــن فــي محاولــة إلحیــاء التــراث العربــي اإلســالمي مــن خــالل  تقــدیم 

الطبـــي، مـــع دراســـة وتحقیـــق المخطـــوط دراســة وافیـــة للعـــالم الجلیـــل ابـــن ســـینا خاصـــة فــي المجـــال 

"، كما یقدم البحث أیضـا دراسـة لمؤلـف جدیـد مـن مؤلفـات ابـن سـینا الـذي رسالة في ذكر األمعاء"
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لم یتطرق إلیه أحد ، لتدخل ضمن قائمة مؤلفاته العلمیة، وبالتالي یمكـن أن یسـتفید منـه البـاحثون 

نهــا  لــذكر مؤلفهــا فقــط وشــهرته ، بــل  فــي هــذا المجــال. وٕاّن أهمیــة البحــث أیضــا تكمــن لیســت لكو 

لنـدرتها إذ أنهـا النســخة الوحیـدة والفریــدة فـي العــالم ، ولـم یــذكر أحـد ممــن ترجمـوا ســیرته شـیئا عــن 

مؤلفه هذا.

یهدف البحث إلى عدة أمور منها:

الوقوف على واقع التراث الطبي البن سینا من خالل حیاته وأعماله واهم مؤلفاته.-١

"رسالة في ذكر األمعاءة حول المخطوط " تقدیم دراسة وافی-٢

تحقیق المخطوط وٕاحیائه ونشره لیتسنى للباحثین االستفادة منه .-٣

اتبعنـا فــي الدراســة والتحقیـق المــنهج التــأریخي المتبـع فــي الدراســات التأریخیـة وهــو المــنهج 

خـاص بالدراسـة فقـد القائم على االستقراء واالسـتدالل والتحلیـل العلمـي التـأریخي، وبالنسـبة للقسـم ال

اتبعنـا المـنهج نفسـه، وقـدمنا نبـذة عـن حیـاة المؤلـف واهـم انجازاتـه فـي عصـره فیمـا یخـص المجـال 

طبیعـة الطبي ، إذ انه تم تقدیم دراسات سـابقة ووافیـة حـول حیاتـه أغنتنـا وكفتنـا عـن التكـرار. وٕان

ل وفیـه مطلبـان : تنـاول إلـى ثالثـة مباحـث: المبحـث األو بحـثالدراسة والتحقیق  تقتضي تقسیم ال

المطلب األول نبذة عن حیاة المؤلف .في حین تناول المطلب الثاني انجازات ابن سینا الطبیة.

توثیـق اسـم الكتـاب ونسـبته إلـى أما المبحث الثاني فقد تناول دراسة وافیة حول المخطـوط مـن

قى منها المؤلـف فـي وذكر محتوى المخطوط، والمصادر التي استأهمیتهمؤلفه، ووصفه مع بیان 

.فیه ، وكذلك منهج الباحث في التحقیقالمؤلفكتابة هذا ، ومنهج 

الذي جرى تبویبـه بالشـكل الـذي فضال عن المبحث الثالث الذي تناول تحقیق نص المخطوط 

وضعه المؤلف نفسه.

من خالل البحث والتقصي واالطالع على معظم الفهارس للمطبوعات والمخطوطات في 

قیق هذه الرسالة لم نجد أحدا یتطرق لها ، لذا كان لنا السبق في دراستها وتحقیقها.دراسة وتح

وأخیرا نسال اهللا أن نكون قد وفقنا في الدراسة والتحقیق ... وهللا األمر من قبل ومن بعد.
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المبحث األول
المطلب األول: حیاة المؤلف

أوال: اسمھ ونسبھ وألقابھ.
،ُعرف ابن سینا بألقاب كثیرة )١( بن الحسن بن علي بن سیناأبو علي الحسین بن عبد اهللا

، طبیب. ال، الوزیر)٣(، الدستور، المعلم الثالث)٢(منها: شرف الملك، الشیخ الرئیس

وسماه الغربیون بأمیر األطباء حجة الحق، ، و الحكیم ، )٤(،ابقراط العربفیلسوفال

(Avicenna) )٥(.

وفاتھ.نبذة عن نشأتھ وحیاتھ و.ثانیا
العالم ابن سینا من العلماء المشهورین الذي ذاع صیته في المشرق والمغرب وكثرت 

ثم ،م) ٩٨٠/هـ٣٧٠( سنة)٦( ولد في قریة (أفشنة)التصانیف والترجمة حول حیاته ، فابن سینا 

وح بننللسلطانانتقل به أهله إلى بخارى (أوزبكستان حالیًا) لیدیر أبوه بعض األعمال المالیة 

وفي بخارى ختم القرآن وهو ابن عشر سنین، وتعمق في العلوم المتنوعة من ،منصور الساماني

فقه وأدب وفلسفة وطب،وبقي في تلك المدینة حتى بلوغه العشرین. ویذكر أنه عندما كان في 

من مرض حار فیه األطباء، ففتح له الثامنة عشر من عمره عالج السلطان نوح بن منصور

كان ابن سینا قد ته الغنیة مكافأة له. فقرأ فیها كتبا نادرة ، وفي عامه الثامن عشرالسلطان مكتب

قبل أن یغادر بخاري كان على اتصال بالمفكرین والعلماء من أمثال قرأ كل ما عرف في عصره

نصر األراك، ومن هنا بدأت المناظرات العلمیة بین ابن سینا  يعبد الرحمن البیروني، وأب

انتقل إلى خوارزم حیث مكث نحوًا من عشر سنوات، ومنها ، ثم ي الطبیعة والفلكوالبیروني ف

لحاكم همذان، ولكن بعد اً وطبیباً ، عمل وزیر )م١٠١٧هـ/٤٠٧سنة (وفي  ،إلى جرجان فإلى الري

لمدة أربعة شهور ولكنه تخفى وهرب في زي  )م١٠٢٢هـ/٤١٢سنة (موت الحاكم سجن ابن سینا 

أبناءوأنباءاألعیانفیاتم)، و ١٢٨٢هـ/٦٨١(ت محمدبنأحمدالدینشمسالعباسأبوابن خلكان:  )١(

  .٢/١٥٧م) ، ١٩٠٠/بیروت، (صادر دار، عباسإحسان: قیحق، تالزمان

الشیخ لقب علمي، والرئیس لقب سیاسي.بعد أن جمع بین االشتغال بالعلم والسیاسة معا. مصطفى نبیل ،  )٢(

  .٢٤م)، ص١٩٩٢علي باشا مبارك ،دار الهالل، (اإلسكندریة/سیرة ذاتیة عربیة من ابن سینا حتى 

  .١/٣٣٣م) ، ١٩٩٥، دار الفارس للنشر والتوزیع ، (بیروت/ ١موسوعة الحضارة العربیة اإلسالمیة ، ط )٣(

  .١١٦، ص) م١٩٨٥ /الكویت(، ٨٧العدد  ،د.توفیق الطویل، في تراثنا العربي واإلسالمي، عالم المعرفة)٤(

  .٣٤م) ، ص١٩٨٦، دار النهار للنشر، (بیروت/ ٢ن نصر،  ثالثة حكماء مسلمین ، طسید حس )٥(

، الفكر دار، معجم البلدانم)١٢٢٥هـ/٦٢٣(تالحموي اهللا عبدبن اقوت.یبخارى قرى منّأْفشنة:  )٦(

  .١/٢٣١/د.ت) ،بیروت(
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أمضى حیاته طبیبًا لعطاء الدولة. وهكذا أمضى حیاته متنقًال حتى  إذصفهان أحد الدراویش إلى أ

.)١(وفاته في همذان یوم الجمعة من شهر رمضان سنة ثمان وعشرین وأربعمائة ودفن بها

ثالثا: آثاره العلمیة:
كان البن سینا إسهامات في العدید من المجاالت منها: الریاضیات والطبیعیات والطب 

وقد كتابًا في مواضیع مختلفة ،  ٤٥٠وقد أّلف نحو فس والفلسفة والموسیقى...وغیرها، وعلم الن

الواحدة خمسین ابن سینا كان یسهر اللیل بطوله مع تالمیذه ، وكان یكتب في اللیلةإنّ :قیل

، وٕاّن هذه المصنفات لم تأِت من فراغ أو عبث بل جاءت عن مجاهدة ومثابرة فقد جاء )٢( ورقة

ضع السراج بین یدي، وأشتغل بالقراءة أوكنت أرجع باللیل إلى داري و ته أّنه قال: "عن سیر 

والكتابة، فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف، عدلت إلى شرب قدح من الشراب ریثما تعود إليّ 

قوتي، ثم أرجع إلى القراءة ومهما أخذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعیانها، حتى أن كثیرًا من 

مسائل اتضح لي وجوهها في المنام، وكذلك حتى استحكم معي جمیع العلوم، ووقفت علیها ال

ومن أشهر مؤلفاته:.)٣(..."بحسب اإلمكان اإلنساني

رسالة الزاویة ، ومختصر إقلیدس ، ومختصر األرتماطیقي ، ومختصر كتب الریاضیات:

األرض في وسط السماء. طبعت علم الهیئة ، ومختصر المجسطي ، ورسالة في بیان عّلة قیام

   م. ١٩١٧في مجموع (جامع البدائع)، في القاهرة سنة 

جمعت طبیعیات ابن سینا في الشفاء والنجاة واإلشارات كتب الطبیعیات وتوابعها:

، وما نجده في خزائن الكتب من الرسائل لیس سوى تكملة لما جاء في هذه الكتب. والتنبیهات

في إبطال أحكام النجوم ، ورسالة في األجرام العلویة ، وأسباب البرق ومن هذه الرسائل: رسالة

والرعد ، ورسالة في الفضاء ، ورسالة في النبات والحیوان.

مقالة جوامع علم الموسیقى ، مقالة الموسیقى ، مقالة في الموسیقى.:في الموسیقى 

أما مؤلفاته الطبیة سنتاولها في مطلب ابن سینا الطبیب.

بنأحمدبنمحمدالدینشمس؛ الذهبي: ٢/١٦١ ،وفیات األعیانابن خلكان، لالستزادة عن ترجمته ینظر: )١(

 ٩األسد، طحسینو  االرنؤوطشعیبتحقیق:،سیر أعالم النبالء،  )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( َقاْیمازبنعثمان

 العكري محمدبنأحمدبنالحيعبد:الحنبلي؛  ١٧/٥٣٥)، م١٩٩٣/بیروت، (الرسالةمؤسسة،

األرناؤوطمحمود،األرنؤوط رالقاد عبدتحقیق، ذهب منأخبار في الذهب شذراتم)، ١٦٧٨/هـ١٠٨٩(ت

  .٣/٢٣٧) ، هـ١٤٠٦/دمشق، (كثیربن دار، 

، دار مكتبة الحیاة، عیون األنباء في طبقات األطباء م) ،١٢٦٩هـ/٦٦٨ابن أبي اصیبعة (ت )٢(

  .٤٤٠صم)، ١٩٦٥(بیروت/

  .٤٣٧ص، عیون األنباء في طبقات األطباء ابن أبي اصیبعة ،  )٣(
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ا:أقوال العلماء فیھ:رابع
اختلف العلماء في عقیدته وأحواله، فمنهم من أوصله إلى حد تكفیره وٕاخراجه من ملة 

نقاط ضعف مختلفة وهفوات ثمةاإلسالم، ومنهم من دافع عنه وّعده من العلماء البارزین... و 

عود سببها واتجاهات صوفیة ی،، مع مناقشات ال طائل فیهابعض مؤلفاتهوآراء باطلة وردت في 

المجتمع اإلقطاعي آنذاك. غیر أنَّ هذا إلى ضیق األفق التاریخي الذي كان محتومًا ومقدرًا على

، وقد انتقینا بعض أقوال العلماء فیه خشیة اإلطالة.ال ینتقص من أهمیته

وكان ابن سینا كما أخبر فلقد كفره ابن القیم في كثیر من كتبه ومؤلفاته :قال ابن القیم:" 

فسه قال:أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم فكان من القرامطة الباطنیة الذین ال یؤمنون بمبدأ عن ن

وكان هؤالء زنادقة یتسترون ، وال معاد وال رب خالق وال رسول مبعوث جاء من عند اهللا تعالى

وهو وأهل بیته برآء منهم نسبا بالرفض ویبطنون اإللحاد المحض وینتسبون إلى أهل بیت الرسول

قتلون أهل العلم واإلیمان ویدعون أهل اإللحاد والشرك والكفران ال یحرمون حراما یدینا وكانواو 

ولما انتهت النوبة إلى ، وال یحلون حالال وفي زمنهم ولخواصهم وضعت رسائل إخوان الصفا

نصیر الشرك والكفر الملحد وزیر المالحدة النصیر الطسى وزیر هوالكو شفا نفسه من أتباع 

ول وأهل دینه فعرضهم على السیف حتى شفا إخوانه من المالحدة واشتفى هو فقتل الخلیفة الرس

ورام جعل ...والقضاة والفقهاء والمحدثین واستبقى الفالسفة والمنجمین والطبائعیین والسحرة 

إشارات إمام الملحدین ابن سینا مكان القرآن فلم یقدر على ذلك فقال:هي قرآن الخواص وذاك 

ولهذا قال شیخ الملحدین ابن سینا في إشارته العارف ال ینكر منكرا " )١(..."لعوامقرآن ا

وأما هذا ، ")٢("الرسلومتابعةالمللمنمنسلخالستبصاره بسر اهللا تعالى في القدر وهذا كالم

الذي یوجد في كتب المتأخرین من حكایة مذهبه فإنما هو من وضع ابن سینا فإنه قرب مذهب 

حدة من دین اإلسالم بجهده وغایة ما أمكنه أن قربه من أقوال الجهمیة الغالین في سلفه المال

عنه قال ابن القیم،و )٣("التجهم فهم في غلوهم في تعطیلهم ونفیهم أسد مذهبا وأصح قوال من هؤالء

. )٤("وال كتابفالرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد ال مبدأ عنده وال معاد وال رسول":أیضا

ومؤلفاته أیضًا أما ابن تیمیة فوافق أستاذه وشیخه ابن القیم في تكفیره في كثیر من كتبه

ن أنكر خوارق العادات مطلًقا لألنبیاء وغیرهم فهذا كافر باتفاق أهل الملل، وكذلك "مومن أقواله: 

:تحقیق، الشیطانمصائدمنإغاثة اللهفانم)، ١١٧٥هـ/٥٧١(الزرعي أیوببكر يأببنمحمدالقیم:ابن )١(

  .٢/٢٦٦)، ١٩٧٥/بیروت، (المعرفة دار،  ٢، طالفقي حامدمحمد

 والقدر القضاءمسائل في العلیلشفاءم) ، ١١٧٥هـ/٥٧١(ت الزرعي أیوببكرأبيبنمحمدالقیم: ابن )٢(

م)،١٩٧٨/بیروت، (الفكر دار، الحلبيالنعساني فراس أبوالدینبدرمحمد:تحقیق، والتعلیلوالحكمة

١/١٤.  

  .٢/٢٦١، إغاثة اللهفانالقیم ، ابن )٣(

  .٢/٢٦٣، إغاثة اللهفانابن القیم ،  )٤(
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حدون باتفاق ذلك من ُقوى النفس، كما یقوله ابن سینا وأمثاُله من المتفلسفة، فهؤالء ملإن جعلَ 

وَقد زعم ذلك ،" )٢("ومذهب ابن سینا معلوم الفساد بضرورة العقل بعد التصور التام، ")١("أهل الملل

َفا " وأ ثالهم من الفَالسفة والقرامطة الباطِنیَّة ؛ فِإنَّ ابن ماْبن ِسینا وَأصحاب " َرَساِئِل إْخَوان الصَّ

َدثَني ، وقال:"ح)٣("القرمطي العبیدي الَّذي كان بمصرِسیَنا كان هو وَأْهل بیته من َأْتَباع الحاكم

اْلَحَنِفیَّة ِفي زمنه قال: كان ُفَقَهاء بخارى الشَّْیخ الحصیري َشیخه ابن الشَّْیخ الحصیري عن والد

ŕĎƔËƄ°�§Æ±
ËžŕƄ�ÁŕƄ���ŕÉƊƔËŬ�Áŗ§�ƓËž�ÁÃƅÃƂÉƔ")ولهذا كان  "وذكر فرقًة من المتفلسفة فیهم ابن رشد، )٤

أقرب إلى اإلسالم من ابن سینا وأمثاله وكانوا في العملیات أكثر محافظة لحدود الشرع من  هؤالء

وٕان كان في كل من هؤالء من اإللحاد ، أولئك الذین یتركون واجبات اإلسالم ویستحلون محرماته

ولهم من الصواب والحكمة بحسب ما وافقوا فیه ،والتحریف بحسب ما خالف به الكتاب والسنة 

ن دخل في أهل الملل منهم كالمنتسبین إلى اإلسالم كالفارابي وابن سینا وقال:" م)٥("ذلك

وٕاشارات ابن سینا یعرف جمهور المسلمین الذین ، وقال:")٦("ونحوهما من مالحدة المسلمین

یعرفون دین اإلسالم أن فیها إلحادا كثیرا بخالف المحصل یظن كثیر من الناس أن فیه بحوثا 

.)٧("تحصل المقصود

فوجب تكفیرهم وتكفیر شیعتهم من المتفلسفة اإلسالمیین. كابن "بقوله :وقد كّفره الغّزالي

"رحمه اهللابن حجر. قال اإلمام )٨("سینا والفارابي وأمثالهما فلسفي النحلة ضال ال رضي اهللا :

ونفي المعاد الجسماني بن سینا كان یقول بقدم العالم ا وقد اتفق العلماء على أنّ وقال: ")٩("عنه 

اهللا ال یعلم الجزئیات بعلم جزئي بل إنّ :عنه أنه قالالجسماني وال ینكر المعاد النفساني ونقل

:تحقیق،جامع المسائل البن تیمیة، )م١٣٢٨/هـ٧٢٨ت( الحرانيالحلیمعبدبنأحمدالدینتقي:تیمیةابن )١(

  .١/٩٧) ، هـ١٤٢٢، (د.م/والتوزیعللنشرالفوائد عالم دار،  ١، طشمسعزیرمحمد

. د، تحقیق: منهاج السنة النبویة،  )م١٣٢٨/هـ٧٢٨ت( الحرانيالحلیمعبدبنأحمدالدینتقي:تیمیةابن )٢(

  .٨/٢٨(د.م/د.ت) ، مؤسسة،  ١، طسالمرشادمحمد

أنور:تحقیق،مجموع الفتاوى ،  )م١٣٢٨/هـ٧٢٨ت( رانيالحالحلیمعبدبنأحمدالدینتقي:تیمیةابن )٣(

  .١٣/٢٤٩) ، م ٢٠٠٥/، (د.م الوفاء دار،  ٣، طالجزارعامرو  الباز

  .٩/٤٠ ،مجموع الفتاوى ، تیمیةابن )٤(

  .١/٢٥٥، منهاج السنة النبویة ، تیمیةابن )٥(

  .٣/١٧٠، منهاج السنة النبویة ، تیمیةابن )٦(

  .٥/٣٠٣، منهاج السنة النبویة ، تیمیةابن )٧(

محمد:تحقیق، الضاللمنلمنقذم) ، ا١١١١هـ/٥٠٥(تالغزالي  محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبو) ٨(

  .٢١د.ت) ، ص/بیروت(،الثقافیةالمكتبة، جابرمحمد

 عرفالمدائرة:تحقیق، لسان المیزانم)، ١٤٨٤هـ/٨٥٢(ت العسقالنيحجربن علي بنأحمدابن حجر:  )٩(

  .٢/٢٩١م)، ١٩٨٦/بیروت، (للمطبوعاتاألعلميمؤسسة،  ٣، طالنظامیة
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قولهم أصوال وفروعا بكفره وبكفر دّ ممن یعبعلم كلي فقطع علماء زمانه ومن بعدهم من األئمة

)١("ینأبي نصر الفارابي من أجل اعتقاد هذه المسائل وأنها خالف اعتقاد المسلم

ألنهما أعلمه روى شیئا من العلم، ولو روى لما حلت الروایة عنه، "قال اإلمام الذهبي: 

وقد كان ابن سینا آیة في الذكاء هو رأس الفالسفة اإلسالمیین وقال: ".)٢("فلسفي النحلة ضال

أت بعد ، لم یاإلسالمیةوهو رأس الفالسفة ، " )٣("وا الرسولفالذین مشوا خلف العقول، وخال

.)٤("وله كتاب "الشفاء"، وغیره، وأشیاء ال تحتمل،والسنةاإلسالمالفارابي مثله، فالحمد هللا على 

مسألة في جماعة من المسلمین المنتسبین إلى أهل وذكر ابن الصالح في فتاویه عندما ذكر 

یجوز لهم وهل،تبهكالعلم والتصوف هل یجوز أن یشتغلوا بتصنیف ابن سینا وأن یطالعوا في 

ال یجوز لهم ذلك ومن فعل ذلك فقد غرر "أجاب ؟ ، فأن یعتقدوا أنه كان من العلماء أم ال 

.قال )٥("بدینه وتعرض للفتنة العظمى ولم یكن من العلماء بل كان شیطانا من شیاطین اإلنس...

 ینشرح لها قلب بقلب الفاء قافا الشتماله على فلسفة الأجدرهطالعت كتابه الشفا وما :الیافعي 

.)٦(.متدین واهللا أعلم بخاتمته وصحة توبته

، وقال ابن )٧("وله من الذكاء الخارق والذهن الثاقب ما فاق به غیرهوقال ابن العماد: " 

كان أشهر ، وقال ابن أبي صبیعة: " )٨("وكان نادرة عصره في علمه وذكائه وتصانیفهخلكان: " 

یقال: كان الطب معدوما فأوجده ، و )٩(""أن تسطرأشهر من أن یذكر، وفضائله أظهر من 

.)١٠(بقراط، وكان میتا فأحیاه جالینوس، وكان متفرقا فجمعه الرازي، وكان ناقصا فأكمله ابن سینا

  .٢/٢٩٣ ،لسان المیزانابن حجر: ،  )١(

نقد في االعتدالمیزان، )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( َقاْیمازبنعثمانبنأحمدبنمحمدالدینشمسالذهبي:  )٢(

  .١/٥٣٩/د.ت) ، بیروت،(نشروال للطباعةالمعرفة دار ،البجاويمحمد علي :تحقیق،الرجال

. د: تحقیق،تاریخ اإلسالم، )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( َقاْیمازبنعثمانبنأحمدبنمحمدالدینشمسالذهبي:  )٣(

  .٢٩/٢٣٢) ، م١٩٨٧/بیروت، (العربيالكتاب ارد .تدمريالسالمعبدعمر. د

  .١٧/٥٣٥، سیر أعالم النبالء الذهبي،  )٤(

المفتي دبم)، أ١٢٤٥هـ/٦٤٣(ت الشهرزويعثمانبنالرحمن دعببنعثمانابن الصالح:  )٥(

  .١/٢٠٩ ،هـ)١٤٠٧/بیروت(،والحكم العلوم مكتبة، ١، طالقادر عبد اهللا عبدموفق.د:تحقیق،والمستفتي

  .٣/٢٣٧،  الذهب شذرات، الحنبلي  )٦(

  .٣/٢٣٤،  الذهب شذرات، الحنبلي  )٧(

  .٢/١٦٠، وفیات األعیان ابن خلكان ،  )٨(

  .٤٣٦ص، عیون األنباء في طبقات األطباء ابن أبي اصیبعة ،  )٩(

،  ١٥، ط األعالم،  )م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ت( فارس بن علي بنمحمدبنمحمودبنالدینخیر :لزركليا )١٠(

  .٢/٢٢٤) ، م ٢٠٠٢،(بیروت/للمالیین العلم دار
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ومن الناس من یرى رجوع ابن ،  )١(یقال إنه تاب عند الموت فاهللا أعلم وقال ابن كثیر: 

الحنائي:" وقیل تاب في مرض موته وتصدق بما معه ، وقال ابن)٢(سینا إلى الشرائع واعتقادها

. )٣( ورد المظالم على من عرفه واعتق ممالیكه وجعل یختم في كل ثالثة أیام ختمة"

وكان رأیه في الفروع رأي اإلمام أبي :"قال الصفديأما مذهبه الفقهي فقد كان حنفیا،

.)٤("حنیفة

باطنیة، فإننا نستشهد ما رواه تلمیذه أبو مما قیل عنه في اتهامه بأنه من ال وعلى الرغم

عبید البوزجاني عنه  في ما نسب عنه ذلك ، فهو یؤكد عدم اقتناعه بما یقولونه ، ولم یؤمن 

اإلسماعیلیة،منوبعدالمصریین داعي أجابممنأبي وكانبأفكارهم فكیف یكون هو منهم!" 

وكانواأخي، وكذلك هم،ویعرفونهنهیقولو  الذي الوجه على والعقلالنفس ذكر منهمسمع وقد

إلیه،أیضاً یدعونني واؤ وابتدنفسي،تقبله وال یقولونهما وأدرك أسمعهوأنابینهمتذاكرواربما

،وأما ما وقع في الدخول ضمن  )٥( ..."الهندوحسابوالهندسةالفلسفة ذكر ألسنتهم على ویجرون

فهي اجتهادات من أجل الدفاع عن ضمن آراء فلسفیة خطیرة قد تخرجه من دائرة اإلسالم

اإلسالم (علم الكالم اإلسالمي) وقیل في النهایة انه تاب عنها.وأخیرًا استشهد بقوله فیما قدح فیه 

إذ ربما ما قیل عنه یدخل في دائرة الحسد فهو یقول:

  عذالي إلى غیابيبینما=فضائليیحسدون لقوم عجباً 

وكمالينقصهممنوحشواواست=حكمتيوذموافضلي على عتبوا

األوعالنطحةیحقر كالطود  = بهعتبواوماوكیدهمإني

 )٦( الجهالمالمةعلیههانت=لنفسهالرشاد عرف الفتىوٕاذا

، تحقیق: مكتب تحقیق والنهایةالبدایةم)، ١٣٧٢هـ/٧٧٤(ت القرشيكثیربنعمربنإسماعیلابن كثیر: )١(

  .١١/٥٤م)، ١٩٩٣التراث ، مؤسسة التاریخ العربي ، (بیروت/

، دار المختصر في أخبار البشرم)، ١٣٣١هـ/٧٣٢أبو الفدا: المؤید عماد الدین إسماعیل بن علي (ت )٢(

  .١/٥١٤،  م)١٩٩٧الكتب العلمیة ، (بیروت/

م) ، طبقات الحنفیة ، دراسة وتحقیق ١٥٧٢هـ/٩٧٩حمیدي (تابن الحنائي: عالء الدین بن أمر اهللا ال )٣(

  .٢/٥٩م) ، ٢٠٠٥د.محیي هالل سرحان ، مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة ، (بغداد/

م)، الوافي بالوفیات، تحقیق احمد االرناوط وتركي ١٣٦٢هـ/٧٦٤الصفدي: صالح الدین خلیل بن أبیك (ت )٤(

  .١٢/٢٤٢م) ، ٢٠٠٠بي ، (بیروت/، دار إحیاء التراث العر ١مصطفى ، ط

  .٤٣٦ابن أبي اصیبعة ، عیون األنباء في طبقات األطباء ، ص )٥(

  .٤٥٣ابن أبي اصیبعة ، عیون األنباء في طبقات األطباء ، ص )٦(
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م)١٠٣٦-٩٨٠ھـ/٤٢٨-٣٧٠(المطلب الثاني : ابن سینا الطبیب   
أوال: حیاتھ الطبیة.

لى مسیرته العلمیة ، إذ درس على یعّد ابن سینا موسوعة علمیة بحق من خالل النظر إ

مشایخ وعلماء عدة في شتى أصناف العلوم ، ونحاول هنا أن نتكلم على مسیرته العلمیة من 

خالل علم الطب الن العلوم التي تلقاها كثیرة وال یسع البحث التوسع في ذلك.فبعد اطالعه على 

رغب في علم الطب وتأمل الكتب كالطبیعي واإللهي وغیر ذلك  هاشتغل بتحصیلالعلوم وفنونها وا

.)١(المصنفة فیه، وعالج تأدبًا ال تكسبًا، وعلمه حتى فاق فیه األوائل واألواخر في أقل مدة

إّن معظم مصادر ترجمته تؤكد على أّن أول ما تعلم الطب على ید أبي منصور 

من عمره ویذكر أنه عندما كان في الثامنة عشرم)، ٩٠٠هـ/٣٨٠بن نوح (توفي نحو )٢(الحسن

من مرض حار فیه األطباء ، ففتح له السلطان مكتبته الغنیة عالج السلطان نوح بن منصور

مكافأة له.

بن یحیى المسیحي الجرجاني )٣(وقیل: إّنه تعلم أیضا على ید أبي سهل عیسى

وشفى على یدیه كثیر من المرضى ، ،  )٤(م) صاحب كتاب المائة في الطب١٠٠٩هـ/٤٠٠(ت

د من الخلطات والمقادیر من األدویة...وتنتهي حیاته في صراعه مع المرض ووضع العدی

وكان أبو علي قوي المزاج، وتغلب علیه قوة الجماع والمقادیر من األدویة ، قال ابن خلكان: "

حتى أنهكته مالزمته وأضعفته ولم یكن یداوي مزاجه، وعرض له قولنج، فحقن نفسه في یوم واحد 

، واتفق سفره مع عالء الدولة، فحصل له )٥(ض أمعائه وظهر له سحجثماني مرات فقرح بع

  .٢/١٥٨، وفیات األعیانابن خلكان ،  )١(

منصور الساماني طبیب من أهل بخارى.كان في أیام األمیرالأبو منصور حسن بن نوح القمري )٢(

العلل) ) وأدركه ابن سینا والزم دروسه،وانتفع به في صناعة الطب. له كتب منها (عللم٣٦٦/٩٧٦ت(

. ینظر خ) اصطالحات-وله (التنویر، خ) في الطب، منه نسخ في طهران وشستربتي-و(الغنى والمنى

 دار ،العربیةالكتبمصنفياجمتر المؤلفینمعجمكحالة ، رضاعمر  .٢/٢٢٤،  األعالم، لزركليترجمته: ا

  .٣/٢٩٩/د.ت) ، بیروت، (العربيالتراثإحیاء

طبیب فاضل بارع في صناعة الطب علمها وعملها، فصیح العبارة جید التصنیف، وكان حسن الخط متقنًا  )٣(

الطبیعي إظهار حكمة الّله تعالى كتاب تعالى في خلق اإلنسان، كتاب في العلم له من المؤلفات : للعربیة، 

كتاب الطب الكلي، مقالتان، مقالة في الجدري، اختصار كتاب المجسطي، كتاب تعبیر الرؤیا كتاب في 

  . ٤٣٦ص، عیون األنباء في طبقات األطباء. ینظر ترجمته: ابن أبي صبیعة ، الوباء

، م)١٩٤٠مصر/ة المصریة ، (التراث الیوناني في الحضارة اإلسالمیة ، مكتبة النهضعبد الرحمن بدوي، )٤(

  .٩٥ص

بنمكرمبنمحمد. ابن منظور:السَّْحُج َأن یصیب الشيُء الشيَء َفَیْسَحَجه َأي َیْقِشَر منه شیئًا قلیًال  )٥(

، (بیروت/د.ت) ،صادر دار،  ١ط ،لسان العربم) ،١٣١١هـ/٧١١(تالمصرياألفریقيمنظور

٢/٢٩٦.  
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الصرع الحادث عقیب القولنج، فأمر باتخاذ دانقین من كرفس في جملة ما یحقن به، فجعل 

الطبیب الذي یعالجه فیه خمسة دراهم منه، فازداد السحج به من حدة الكرفس فطرح بعض 

ألفیون، وكان سببه أن غلمانه خانوه في شيء، فخافوا غلمانه في بعض أدویته شیئًا كبیرًا من ا

عاقبة أمره عند برئه؛ وكان مذ حصل له األلم یتحامل ویجلس مرة بعد أخرى وال یحتمي ویجامع، 

ثم قصد عالء الدولة همذان ومعه الرئیس فحصل له ، یمرض أسبوعًا و فكان یصلح أسبوعًا 

على السقوط، فأهمل المداواة وقال: المدبر ضعف جدًا وأشرفت قوته قدالقولنج في الطریق و 

الذي في بدني قد عجز عن تدبیره فال تنفعني المعالجة، ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على 

الفقراء،ورد المظالم على من عرفه وأعتق ممالیكه وجعل یختم في كل ثالثة أیام ختمة، ثم 

..)١("مات

:إنجازاتھ الطبیةثانیا: 
ث األقدمین ونهض بتنسیقه وتبویبه وزاده خصوبة وثراء ، وخاصة في وقد استوعب ترا

.والدقة والخصوبةبالوضوحالطب ، ویتمیزفروعمختلفالقانون) الذي یعد معجما في ه (كتاب

علىسیناابنسیطروقد .أوروبافيالحدیثالعصرمطلعحتىالطبمصادرأكبرفكان

زمنابمناقشتهأوروبافيأحدیجازفولمبعدهالطب ، وجمدقروناوالغربالشرقفيالطب

.)٢(طویال

وٕالى ، كان أوَل من وصف داء الفیالریا وسریانه في الجسم ومن أهم انجازاته الطبیة انه 

)، كما سبق الرازي إلى وصف الجدري المقدسةالنار(سماها أوصف الجمرة الخبیثة التي 

إلى الكشف ، وسبق "علّي بن ربان الطبريوى الوراثیة والحصبة والتفرقة بینهما ، والقول بالعد

، )٣( عن الحشرة التي تسبب داء الجرب، وسبق "ابن ماسویه" إلى وصف الجذام.

وصفه للعضو المریض وصفًا تشریحیاالتي كان یالحظها منعلى المالحظة  هدااعتم

التجربة واالستفادة من  على، واعتماده في تشخیص المرض ذلكمن  ةستفادالوفیزیولوجیًا، وا

یقول: "وتعهدت المرضى فانفتح علّي من أبواب المعالجات المقتبسة من تجارب من سبقه،

وانتقال األمراض المعدیة عن طریق الماء أول من قال بالعدوىلعّلهو التجربة ما ال یوصف..."، 

.)٤(كما قال في كتابه القانون يالرئو والتراب، وبخاصة عدوى السل

  .٢٣٦/ ٣ ،شذرات الذهبابن العماد ،   ؛ ١٦٠-٢/١٥٩، وفیات األعیانابن خلكان ،  )١(

  .١١٦توفیق الطویل، في تراثنا العربي، ص )٢(

  .٩٤، في تراثنا العربي ، صتوفیق الطویل )٣(

زهیر حمیدان،أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة في العلوم األساسیة والتطبیقیة، وزارة  )٤(

  .١/٣٣١م) ،١٩٩٥الثقافة،(دمشق/
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بین البلوري، وأن یمیزالتجویفتقیحیصف بدقةأنمنالسریریةبمالحظاتهتمكنو 

وبین الكلوي،والمغصبین المغص المعويویفرقالحاد ،السحائيوااللتهابالرئويااللتهاب

مختلفوحددمحلي،سببعنمنهینشأالدماغ ، ومافيمركزيسببعنالناشئالوجهشلل

فیها،معقممسباربإدخالالدمعیةالقناةعالجفيالفضل، وكان صاحبوأسبابهاالیرقانأنواع

أستاذالخالقخلیل عبدمحمدالدكتوراألستاذیقولإذ،االنكلستوماداءشخصمنوكان أول

المسماةاإلنسانفيالموجودةالطفیلیةمن كشفأولهوسیناابنإن:القاهرةبطبالطفیلیات

فيذلككشف)االنكلسفوماأو(بالرهقانالمسمىمنهاالمرض الناشئوكذلكباالنكلستوما

نصفیقرب منماالدكتور: إنّ ویقولالقانون ،كتابفيالمعویةللدیدانأفردهالفصل الذي

عنكتبماجمعتقدبالوالیات المتحدةروكفلرمؤسسةوٕانّ ،بهامصاباآلنالمعمورةسكان

الحبوببتغلیفسینا، وأوصى ابن!مرجعخمسین ألفكانف١٩٢٢عامحتىالمرضهذا

أشارأنبعدالسریریةالمثانةحصاةأعراضعنبالغةفي دقةوكشفالمریض،یتعاطاهاالتي

.)١(الكلویةالحصاةأعراضاختالفها عنإلى

أوَّل من اكتشف الفرق بین إصابة الیرقان الناتج من انحالل كریات الدم، وٕاصابةهوو 

الموت (الدماغیةوبشكل دقیق السكتة، ووصفلیرقان الناتج من انسداد القنوات الصفراویةا

اكتشافه لبعض العقاقیر المنّشطة لحركة العلمیةومن بین إنجازات ابن سینا وٕابداعاتهي)، الفجائ

ًا العملّیات الجراحیة تخفیف فيض یعطى للمر ییجب أن  ذيال رالمخدّ  يأ )المرقد(واكتشف ، القلب

وصف االلتهابات و  ،الزرقة التي تعطى للمرضى تحت الجلداكتشف، و  األلممن لمعاناته

األمراض الجنسیة وأحسن وبحث فيالقانون"، "واالضطرابات الجلدیة بشكل دقیق في كتابه 

أحد أوائل وكان، تنتج من تعفن الرحموقال: إّنها ، عند المرأةحّمى النفاس بحثها، وقد شخَّص

اآلالم العصبیة ومرض العشق خاصًة، علىه اء المسلمین الذین اهتموا بالعالج النفسي، وأثر العلم

.)٢(وطّبقه على كثیر من المرضى هذا العالج وقد مارس 

  .١٢٣راثنا العربي ، صتوفیق الطویل، في ت )١(

  .١/٣٣٢زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٢(
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مؤلفاتھ الطبیة: .ثالثا
ولقد اتبع نهج أو أسلوب أبقراط و ، أول من كتب عن الطّب في العالم یعّد ابن سینا 

ورتبناها حسب أراجیز طبیة كثیرة منهاؤلفات ما بین  كتب ورسائل و وله  عدة مجالینوس 

:التسلسل الهجائي

م) بهمدان وكتب بها إلى الشریف السعید أبي ١٠١٥هـ/٤٠٦: صنفه عام (األدویة القلبیة- ١

عن سیكولوجیة اإلنسان ویربط ویبحث فیه ابن سینا، )١(الحسن علي بن الحسین الحسیني

، ترجمه الكتاب إلى اللغة الالتینیةالنفسي لإلنسان وقد ترجم هذابین عمل القلب والوضع 

.)٢(م١٩٨٤وحققه  د. زهیر البابا وصدر عن معهد التراث بحلب سنة أرنولد دوفیالنوفـا ، 

: في جامعة برنستون ضمن مجموع جاریت مصورة على شریط المجربةأرجوزة الخواص- ٢

ي مكتبة الموصل خزانة االحمدیة ، نسخة ف)٣() بالجامعة األردنیة٢٨٠برقم (

.)٤( /م)٦٦/٢٤برقم(

(الحمد هللا معّل العلِل... وخالق الخلق القدیم یقول في مطلعها::أرجوزة في التشریح-٣

أرجوزة في /شرقي) ، ونسخة ثانیة بعنوان (١٢٩األزلي). نسخة في مكتبة ویلكم برقم(

).٥٠٦٤لوطنّیة الظاهرّیة برقم (نسخة في َدار الكتب ا، /شرقي)١٢٩عموما) برقم(التشریح

یقول في مطلعها:(الحمد هللا الملیك الواحد ... رب ):األرجوزة السینیة(أرجوزة في الطب -٤

السموات العلي الماجد)، وقد ترجمت هذه األرجوزة إلى الالتینیة مع شروح ابن رشد ، 

بد السالم هـ)، واحمد بن ع٨٧٦وشرحها أیضا موسى بن إبراهیم بن موسى البغدادي (ت

.نسخة في َدار الكتب )٥(هـ) وغیرهم٨٢٠هـ)، واحمد بن محمد بن المهنا (ت٨٣٠الصقلي (ت

).٥٠٦٤) ، ونسخة ثالثة برقم(٦٢٢٥) ، ونسخة ثانیة برقم (٥١٨٩الوطنّیة الظاهرّیة برقم (

  .٤٥٦ابن أبي اصیبعة ، عیون األطباء ، ص )١(

، دار ي: جورج شحاتة ، مؤلفات ابن سینا؛  قنوات ١/٣٤٨زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٢(

  .١١١م) ، ص١٩٥٠المعارف ، (القاهرة/

  .١/٣٤٣زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٣(

، مطبعة جامعة الموصل ،  ٢سالم عبد الرزاق، فهرسة مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل، ط )٤(

  .٥/٢٦٣م) ، ١٩٨٣(الموصل/

دار األندلس ، ١د.جعفر آل یاسین ، فیلسوف عالم دراسة تحلیلیة لحیاة ابن سینا وفكره الفلسفي ، ط )٥(

  .٨٤م) ، ص١٩٨٤للطباعة والنشر ، (بیروت/
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یقول في مطلعها : (اسمع جمیع وصیتي واعمل في حفظ الصحة:أرجوزة في الطب-٥

وع بنص كالمي).نسخة في مكتبة الموصل خزانة النبي شیت برقم بها...فالطب مجم

.)١( /مجموع)٢٦/١٩(

راجي عفوه األربعة: یقول في مطلعها: یقول (السنةفي فصول أرجوزة في تدبیر الصحة -٦

یا سائلي عن صحة األجساد.. اسمع صحیح الطب ***ن سینا... ولم یزل باهللا مستعینااب

باإلرشاد)

شرح لمدین بن عبد الرحمن الطبیب بدار الشفاء تحت اسم (القول األنیس ولهذه األرجوزة 

الظاهریة برقم -.وتوجد عدة نسخ في دمشق)٢(والدر النفیس على منظومة الشیخ الرئیس)

/مجموع)،بغداد خزانة األوقاف ٢٩٧/٤)مصورة بمعهد التراث بحلب برقم (٥٠٦٤/ط.م /١٤٠(

)٣(/شرقي)١٧) ، ویلكم برقم (١٨٨٠٩برقم (حسن حسني-/ مجامیع) ، تونس٣/٦٠٥برقم (

) ونسخة ثالثة ٩٧٢١).ونسخة ثانیة برقم(٥٠٦٤نسخة في َدار الكتب الوطنّیة الظاهرّیة برقم (

)، ونسخة في مكتبة ٧١٩٩) ونسخة خامسة برقم (٤٧٣١) ونسخة رابعة برقم(٤٤١٦برقم (

.)٤( /مجموع)٦١أوقاف الموصل خزانة الرابعیة برقم(

بیتا من  ١٣٥نظمها قبل وفاته بأربعین یوما ، تتألف من :في الطبي المجربات أرجوزة ف- ٧

ورقة واحدة یقول في مطلعها: (بدأت بسم اهللا في النظم الحسن... اذكر ما جّربُته في طول 

) مصورة ٧٧٢/ف/٤٨٢٩/٣١آیا صوفیا برقم (–الزمن).توجد منها عدة نسخ في اسطنبول

المكتبة العامة ضمن مجموع القسم الشرقي بخط  ك، ونیویور )٨٥٠بمعهد التراث بحلب برقم (

.)٥(هـ٨قدیم من القرن 

مخطوطة في حیدر آباد(االصفیة) برقم أرجوزة في معرفة التنفس والنبض- ٨

) ونسخة ثانیة برقم ١٠٦٨) مصورة بمعهد التراث بحلب برقم(٣١٦٧/ف/١٥/٤١(

هـ، وقد نسخت ١٢القرن) من ١٠٦٣) ومصورة بمعهد التراث برقم(٣١٦٧/ف/١٤/٤١(

) ونسخة ٣٦٨٣بعنوان آخر (الفصول المستفادة في الطب) على نسخة آیا صوفي برقم (

.)٦()١/٤٩٠) ونسخة رامبور برقم (٤/١٠٨/٢٣بنكیبور برقم(

  .٢/٢٤١سالم عبد الرزاق ، فهرسة مخطوطات مكتبة أوقاف الموصل ،  )١(

  .٨٤د.جعفر آل یاسین ، فیلسوف عالم ، ص )٢(

  .١/٣٤٣زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٣(

  .٦/٣٢ألوقاف العامة في الموصل ، سالم عبد الرزاق ، فهرسة مخطوطات مكتبة ا )٤(

  .١/٣٤٣زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٥(

  .١/٣٤٧زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٦(
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:یقول في مطلعها:( وبعد فالنبض دلیل صادق... یعرفه من األطباء أرجوزة في النبض- ٩

.)١(الحاذق)

یقول في مطلعها:(یا رب سّر لم یزل مخزونا... مكتما بین :أرجوزة في وصایا ابقراط-١٠

/ ٦٦/٢٤الورى مكتوما)مخطوط في مكتبة أوقاف الموصل خزانة االحمدیة برقم (

)٣( /مجموع)٥٣/٦. ونسخة أخرى في خزانة داود جلبي برقم ()٢(مجموع)

الحمل... یقول في مطلعها: (أول یوم تنزل الشمس أرجوزة في الوصایا (نصائح طبیة):- ١١

  ).٨٧٢٨تشرب ماًء فاترًا على عجْل) نسخة في َدار الكتب الوطنّیة الظاهرّیة برقم (

، هـ٨) من القرن ٩٧١٠اهریة  برقم(: نسخة في الظاالستبصار في عالج أمراض األبصار- ١٢

  هـ .١٠) من القرن ٨٩٢٦ونسخة ثانیة برقم (

بیتا وقد شرحها ابن  ١٣١٦ وتتألف من،التي ترجمت وطبعت:األلفیة الطبیة المشهورة -١٣

م، وفیها یفضل ابن سیناء ١٥غیره ، وترجمت إلى اللغة الالتینیة في القرن رشد وكثیرون

.)٤(الوقائي علي الطب العالجيالطب

) ،  ٥٠٦٤/ط /١٤٠نسخة في الظاهریة برقم (.الصغیربعض مسائل في كتاب التشریح-١٤

).٣٢٠/٦مصورة بالمعهد التراث حلب (

 ١٧٩٣٦حسن حسني برقم (-: نسخة في تونس(منظومة) لعزیزة في األغذیةالتحفة ا-١٥

.)٥() ١٢٦المغرب مكتبة األمة ضمن مجموع برقم (–مجموع) ، في تطوان 

.)٦(َتَداُرُك َأْنَواِع الَخَطأ الَواِقِع فِى التَّْدِبیِر .تدارك أنواع خطأ الحدود-١٦

.)٧( تدبیر سیالن المني-١٧

هـ ١٢) من القرن٢٥٥٩/٣١٣٧بتنة برقم (–في خدابخشتوجد نسخة .حفظ الصحة-١٨

االصفیة برقم –)، ونسخة في حیدر أباد٩٣٤مصورة بالمعهد التراث حلب (

.)٨()٩٣٥هـ مصورة بالمعهد التراث حلب (١٢من القرن)٣١٦٧ف/- /مجامیع٤١/٢٥(

  .١/٣٤٧زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )١(

  .٥/٢٦٣امة في الموصل ، سالم عبد الرزاق ، فهرسة مخطوطات مكتبة األوقاف الع )٢(

  .٦/٢٥٣سالم عبد الرزاق ، فهرسة مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل ،  )٣(

  .١/٣٤٢زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٤(

  .١/٣٤٤زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٥(

  .١٣٠قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص؛  ٤٥٧ابن أبي اصیبعة ، عیون األنباء ، ص )٦(

  .١٢٤قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص )٧(

  .١/٣٤٢زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٨(
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/ ٢/٣٥٧٢ایا صوفي برقم (-ترجمه ابن سینا نسخة استانبولخصب البدن لجالینوس:-١٩

.)١() ١/٨١٢هـ ذكره بروكلمان في الملحق (١٠) من القرن ٧٥٩ف/

مخطوط في المكتبة المركزیة بالجامعة طهران من مجموع نوادر الطب .دستور في الطب- ٢٠

  ) . ٢٣٨) مصورة بالمعهد التراث حلب (٨٠٥١برقم (

.)٢(مخطوطدستور طبي . -٢١

بي الحسن احمد بن هـ) أل٣٩٢صنفها عام (اإلنسانیة:دفع المضار الكلیة عن األبدان -٢٢

. حققها د. زهیر البابا بمعهد التراث )٣(محمد السهلي وترجم الكتاب إلى الالتینیة والفارسیة

.)٤( م١٩٨٤حلب سنة 

.)٥( رسالة في األغذیة واألدویة-٢٣

هـ ١١) من القرن٨/ف/٢٣/٤٠٣المتحف البریطاني برقم (نسخة فيرسالة في الباه. -٢٤

.)٦() ٨٧٢مصورة بمعهد التراث بحلب برقم(

.)٧( رسالة في تدبیر المسافرین-٢٥

.)٨( رسالة في حفظ الصحة.-٢٦

.)٩(ومنافعه ومضاره المعروف بالرسالة الخمریةرسالة في سیاسة البدن وفضائل الشراب-٢٧

.)٩(الخمریة

) ٨٢٠/ف/٣/١٦٤٧( خطوط في استنبول برقم.)١٠(رسالة في شراب السكنجبین ومضاره-٢٨

هـ ، ونسخة أخرى في مكتبة رضا ٩رن ) من الق٨٢٠مصورة بمعهد التراث بحلب برقم (

) ، ونسخة ٩٦٨) مصورة بمعهد التراث بحلب برقم(٣٠٦١/ف/٤/٤٢٣(رامبور) برقم (

  .١/٣٤٩زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )١(

  .٢/٢٤٢،  األعالم ، لزركليا )٢(

  .٨٦جعفر آل یاسین ، فیلسوف عالم ، ص )٣(

  .١/٣٤٤زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٤(

  .١٢١قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص )٥(

  .١/٣٤٥زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٦(

  .٢٥١قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص )٧(

  .١٢٦قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص )٨(

  .١٣٣قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص )٩(

  .٤٥٧ابن أبي اصیبعة ، عیون األنباء ، ص )١٠(
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) ٣١٦٧/ف/١٨/٤١االصفیة برقم(-بعنوان (رسالة في منافع السكنجین) في حیدرآباد

.)١(هـ ١٢) من القرن ٩٦٧ومصورة بمعهد التراث بحلب برقم(

) ٣٠٦٦/ف/٢/٣٢٠مخطوط في مكتبة رضا (رامبور) برقم(رسالة في طبائع األغذیة : -٢٩

.)٢(). ٩٥٦مصورة بمعهد التراث بحلب برقم(

) ٣١٦٧/ف/٤١/٢٧االصفیة برقم (-حیدرآباد:(العروق المفصودة)رسالة في الفصد-٣٠

بتنة برقم -) ، خدابخش١٠١١هـ ، ومصورة بمعهد التراث بحلب برقم(١٢من القرن

) ، ١٠١١٢( هـ ومصورة بمعهد التراث بحلب برقم١٢) من القرن ٣١٣٧/ف /٤/٢٥٥٩(

.)٣() الجامعة األردنیة  ٤٦/أ) مصورة برقم (١/٥٨المكتبة الطبیة برقم (-واشنطن

) ٨٠٥١المكتبة المركزیة برقم (-: في جامعة طهرانرسالة قولنج من مجموع نوادر الطب-٣١

.)٤(/شرقي) ٦٨) ، في مكتبة ویلكم برقم (٢٣٨ومصورة بمعهد التراث بحلب برقم(

) ٣١٦٧/ف/١٦/٤١(االصفیة برقم–: نسخة في حیدر آبادشطر الغب في عالج الحمى -٣٢

.)٥(هـ ١٢من القرن 

.)٦( فصول طبیة مستفادة من مجلس ابن سینا.-٣٣

مخطوطة تقع في (ورقتان) في مكتبة السلیمانیة/تركیا برقم قصیدة :الزنجبیلفوائد- ٣٤

.)٧(هـ  ١٠٦٣) بخط عبد الهادي القوصي سنة ١٦٤٣(

وقد استعمل هذا الكتاب في أرجاء العالم اإلسالمي ،أشهر كتب ابن سینا الطبیة :القانون- ٣٥

ستة قرون، وكانت أول ترجمة له إلى الالتینیة في ما یقرب منللطب  أوالً اً وأوروبا مرجع

م، ١٥٠٠وأعیدت طباعته حوالي خمس عشرة مرة قبل عام ، القرن الثاني عشر المیالدي

م ، وقد ُدرِّس في جامعات مونبلیه ولوفان عام ١٥٢٧یدت ترجمته إلى الالتینیة ثم أع

،  م١٥٩٣وكان ثاني كتاب في تاریخ الطباعة یطبع باللغة العربیة عام ،م في فرنسا٦٥٠

نصهفيالقانونكتابطبعوقدالوسطى،العصورفيالطبإنجیلوأصبح وكأنه

أوروباإلىالعربیةالطباعةحروفإدخالبعدم ١٥٩٣عامفي رومامرةألولاألصلي

  .١/٣٤٧زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )١(

  .١/٣٤٧زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٢(

  .١/٣٤٥زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٣(

؛ محمد عزت عمر ، فهرس المخطوطات  ١/٣٤٥اإلسالمیة ،زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة  )٤(

  .١٩م) ، ص١٩٨٦المصورة في مكتبة معهد التراث العلمي العربي ، منشورات جامعة حلب ، (حلب/

  .١/٣٤٢زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٥(

  .١٣٧قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص )٦(

  .١/٣٤٨ة العربیة اإلسالمیة ،زهیر حمیدان، أعالم الحضار  )٧(
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الرسميالمنهجفيمن كتاب القانوناألولأدخل الشطر١٣٤٠عام، وفي)١(بزمن قصیر

الدراساتالمحاضراتتضمنتوعندئذالطب،فيالعلمیةالمرشحین للدرجاتعلىالمقرر

.)٢(١٥٦٧عامحتىهذاولبثالعرب،الطبیة عند

، وكان الغرض منه )٣(هـ) عندما كان محبوسا في قلعة فردجان٤١٤م (صنفه عا:القولنج-٣٦

المكتبة الطبیة برقم –تقدیمه لألمیر الجلیل نصرة الدولة عز الملك. له نسخ في واشنطن

) الجامعة األردنیة، ومصورة بمعهد التراث ٥٦/أ/ مجموعة سومر) مصورة برقم (٥٥(

م،وحققه صبحي حمامي،نسخة ١٩٨٣صرة ) حققه د.داوود التامري الب١٤٤٣بحلب برقم (

، )١٠٣٠) ومصورة بمعهد التراث بحلب برقم (٤٩٢/طب/ف /١٠٠سوهاج (-في مصر

، )١٠٢٩ومصورة بمعهد التراث بحلب برقم ( )٣٠٦١/ف/٥/٤٢٣رضا رامبور برقم (

ومصورة بمعهد التراث بحلب برقم  )٣١٦٧/مجامیع /٤١/١٩االصفیة برقم (-حیدر آباد

)٤( )١٠٢٨(.

تبة القادریة العامة ببغداد نسخة في المكفایة المرتاض في علمي األبوال واالنباض.ك-٣٧

.)٥(مجموع)٦٤/٢٤ونسخة في مكتبة أوقاف الموصل خزانة االحمدیة برقم ()،٧١٥برقم(

.)٦( مسائل حنین (شرح مسائل حنین ابن إسحاق).-٣٨

/طب) مصورة ١٣٩برقم(مخطوط فمكتبة دمشق الظاهریة:مختصر أقرباذین ابن سینا- ٣٩

.)٧( /مجموع)٣٩١/١٣بمعهد التراث بحلب برقم (

مجامیع ،  ٦١٥-٢/٦١٤مخطوط في مكتبة أوقاف بغداد برقم .المختصر في الطب- ٤٠

.)٨( )١٢١/٢٢ونسخة في مكتبة أوقاف الموصل خزانة الحجیات برقم (

بتنة برقم -خدابخش-: نسخها الخطیة في الهندمسائل معدودة في الطب-٤١

هـ ، مصورة بمعهد التراث العلمي بحلب برقم ١٣) من القرن ٣١٣٧/ف /٢٣/٢٥٥٩(

عالم  العمدصدقيإحسان.بوزورث ، تراث اإلسالم ، ترجمة : د. حسین مؤنس و دنافعة وكلیفوردحسن. د )١(

  .٢/١٤٨م) ، ١٩٧٨المعرفة ، (الكویت/

  .١٣٩د.توفیق الطویل، في تراثنا العربي ، ص )٢(

  .٤٥٦ابن أبي اصیبعة ، عیون األنباء ، ص )٣(

  .١/٣٤٦حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ،زهیر  )٤(

  .٥/٢٦١سالم عبد الرزاق ، فهرسة مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل ،  )٥(

  .١٤٤قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص )٦(

  .١/٣٤٨زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )٧(

، مطبعة جامعة  ٢ت مكتبة األوقاف العامة في الموصل ، طسالم عبد الرزاق أحم ، فهرسة مخطوطا )٨(

  .٣/١٨٢م)، ١٩٨٢الموصل (الموصل/
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، هـ١٢) من القرن ٣١٦٧/مجامیع/ف/١٤/٤١االصفیة برقم (-) ، وحیدر آباد١٠٥٧(

هـ مصورة بمعهد التراث بحلب برقم ١١) من القرن ٣٠٦١/ف /١/٤٢٣رضا رامبور برقم (

)١( )١٠٥٩(.

.)٢( /إنطاكي)٤التراث العلمي بحلب برقم (نسخة في مكتبة معهد المعادن الصحیة : -٤٢

.)٣( مقادیر الشربات من األدویة المفردة.- ٤٣

صنفها ابن سینا للشریف أبي الحسین علي بن الحسین مقالة في األدویة القلبیة : -٤٤

الحسني وقد أضاف تلمیذه الجوزجاني قسما كبیرا من هذه الرسالة إلى المقالة الرابعة من 

.)٤(ات الشفاء. الفن السادس من طبیعی

.)٥(مقالة في تعرض رسالة الطبیب في القوى الطبیعیة-٤٥

.)٦(مقالة في خصب البدن وهي مقتبسة من آراء جالینوس الحكیم-٤٦

.)٧( مقالة في النبض باللغة الفارسیة- ٤٧

- أ٣١٨) من الورقة (٤٧٥٥.مخطوط في جامعة استنبول برقم()٨(مقالة في الهندباء: -٤٨

.)٩(هـ ٦أ) من القرن٣٢٢

 /٦٤/٢٤موصل خزانة االحمدیة برقم(مخطوط في مكتبة أوقاف الظومة العالج الوافي:من-٤٩

.)١٠( مجموع)

  .١/٣٤٥زهیر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ، )١(

  .١٨، صالمصورةفهرس المخطوطات.محمد عزت،١/٣٤٣أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیةزهیر حمیدان،  )٢(

  .١٨ص

  .١٤٧ینا ، صقنواتي ، مؤلفات ابن س )٣(

  .١١١قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص )٤(

  .٤٥٦ابن أبي اصیبعة ، عیون األنباء ، ص )٥(

  .١٢٧قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص )٦(

  .١٤٩؛ جورج قنواتي ، مؤلفات ابن سینا ، ص ٤٥٦ابن أبي اصیبعة ، عیون األنباء ، ص )٧(

  .٤٥٧ابن أبي اصیبعة ، عیون األنباء ، ص)٨(

  .١/٣٤٧یر حمیدان، أعالم الحضارة العربیة اإلسالمیة ،زه )٩(

  .٥/٢٦١سالم عبد الرزاق ، فهرسة مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل ،  )١٠(
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المبحث الثاني : دراسة المخطوط
:ونسبتھ مخطوط توثیق ال.أوالً 

والمغربیة أو ممن ترجم المشرقیةریخیة وكتب التراجمأالمصادر التلم نجد أّیة إشارة من 

" البن سینا ، سوى كتاب والمنفعة في كثرتهاذكر عدد األمعاءة " البن سینا من یذكر رسال

ابن سینا أن المخطوط الذي مما ُیوثِّق نسبتها إلى. و )١(فهرسة المخطوطات العربیة في شستربتي

"تناولناه فیه إشارة ودلیل یثبت أن المخطوط البن سینا ، فلقد جاء في مقدمة المخطوط قوله: 

وهذه . )٢(و علي بن سینا في عهد عاهده اهللا مع نفسه بعد أن أشار فیه"قال الشیخ الرئیس أب

.)٣(وهذه اإلشارات وجدناها في رسائله األخرى المصنفة التي تبدأ بالصیغة أو األسلوب نفسه 

ه في بدایة المخطوط كما هو معهود في التصانیف أما اسم المخطوط فلم یصرح ب

والمؤلفات، ولكن وجدنا إشارة في كالمه توافق العنوان الموجود في الفهرست فقد قال المؤلف في 

، وجاء في موضع آخر )٤("وبعد هذا الكالم في ذكر عدد األمعاء والمنفعة في كثرتهاكالمه: "

.)٥("ح األمعاء وفي منفعتهفلیكن هذا القدر كافیا في تشریقوله : " 

:المخطوطوصف.ثانیا
تربتي/شس) في مكتبة ٣٦٧٦برقم(المحفوظة مخطوطة الالمخطوطة نسخة مصورة عن 

/في جامعة الموصلعلى (مایكرو فیلم) ، والموجودة مصورتها نسخة فریدةوهي ، /دبلنایرلندا

:  هاقیاسربع ورقات من حجم متوسط ، نسخة جیدة ، وعدد أوراقها أ)٢٣٧برقم(المكتبة المركزیة

.)٦(، الخط فارسي.سطراً  ١٨ -سم  ١٦.٣×  ١٠.٦

آرثر. ج. اربري ، فهرس المخطوطات العربیة في مكتبة جستربتي/ایرلنداـ دبلن، ترجمة محمود شاكر سعید  )١(

فهرس المخطوطات ؛ د.احمد رجائي الجندي واخرون ،  ٣/٧٦، م) ١٩٩٣وٕاحسان صدقي العمر،(عمان/

) ٧١م) بتسلسل (٢٠٠٣في المنظمة االسالمیة للعلوم الطبیة ، مطبوعات المنظمة ، (الكویت/الطبیة 

  .٦٣/٣وبرقم

  أ) -١الورقة ( )٢(

، ٢رة/د.ت)، صعرب للبستاني، (القاه، دار ال ٢ینظر: ابن سینا ، تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات ، ط )٣(

  .١٥٢،  ١٤٢،  ١٣٤،  ١٢١، ٧٢، ٦١،  ٤٠، ٢ص

  أ). -١الورقة ( )٤(

  ب). -٤الورقة ( )٥(

تاریخ ، و مصطفى الصفي الطبیب: السیدالمخطوطة هوناسخ ذكر صاحب فهرس المخطوطات الطبیة أن  )٦(

السابق..) إال أنني لم أجد هذه المعلومة في أصل المخطوط . راجع المرجع م١٧٠٠هـ/١١١٢النسخ:(
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محتواه: .ثالثا
المهمة التي لرسائلمن اوالتحقیق، والتحلیل قید الدراسةةً مخطوطهذه الرسالةعّد ت

بأمعاء اإلنسان حیث تناول ابن سینا األمعاء (دراسة تشریحیة)،  وفصل في أجزائها من تعنی

مسمیاتها ووظائفها في وقت لم تكتشف األجهزة الطبیة الحدیثة ، ویدل على أن المسلمین سبقوا 

الغرب في قضیة التشریح والجراحة ...والرسالة تقع في قسمین تناول القسم األول مقدمة عن 

جزاء النفس اإلنسانیة ،ثم تناول عدد األمعاء والمنفعة من كثرتها ، ثم تناول القسم اآلخر بقیة أ

األمعاء وما تتصل بها وعملها .

أھمیتھ:.رابعا
تكمن أهمیة المخطوط من خالل ما حوته من معلومات تشریحیة وطبیة ، كما تكمن 

وتزداد قیمة المخطوطة وأهمیتها لیس لذكر وشهرة مؤلفها فقط ، بل  لندرتها إذ أنها النسخة 

مؤلفات ابن سینا الذي لم یعرض له الوحیدة والفریدة في العالم ، وأضافت مصدرا آخر من 

مترجموه.

مصادره: .خامسا
مأخوذة من في رسالته من خالل الدراسة والتحقیق  توصلنا إلى أن معظم المعلومات 

، ومعلومات الفن السادس عشر أحوال األمعاء والمقعدة، وتحدیدا في الطب  فيالقانون كتابه 

البن أبي أصیبعة .ات األطباءعیون األنباء في طبقأخرى مقتبسة من كتاب

منھجھ:.سادسا
المخطوط لیس له مقدمة كما اعتدنا أن نجده في بدایة كل مخطوط الذي یبین المؤلف 

وهي لیست كتابا بل رسالة صغیرة وضح فیه عدد األمعاء والمنفعة من فیه منهجه في الكتابة.

كثرتها بصورة بسیطة دون تعقید.

منھج التحقیق: .سابعا
جامعة /المكتبة المركزیة) الموجودة فيالمایكر فیلم(على مصورة في التحقیقاعتمدنا.١

وأجرینا المقابلة مع ، أصالا النسخة التي بین أیدینا، فقد عددنوهي نسخة فریدةالموصل،

مصادره ، لكي یخرج النص بصورة صحیحة ومقبولة مع المحافظة على شكل النص 

.ینا بتحریر النص قبل كل شيء لنقدم كالم المؤلف بكل أمانةاألصلي جهد اإلمكان، كما عن

، العتماد المؤلف نظام التعقیبة في ترتیب نظرا لخلو صفحات مصورة المخطوطة من الترقیم.٢

وقد قمنا بوضع رقم الصفحة داخل قوسین الصفحات، اعتمدنا ترقیم المفهرس آرثر ج اربري، 
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، ونسقنا الكتاب بما الواردة في بدایة كل صفحة معقوفین [رقم الصفحة] قبل الكلمة األولى

یتفق والطبع الحدیث ، فوضعنا النقاط والفواصل واألقواس.

لكتاب صورا من الصفحات األولى واألخیرة للنسخة الخطیة المعتمدة في التحقیق.ل ناألحق.٣

وضحنا بعض المصطلحات والكشف عن غوامضها..٤

الخاتمـة
اء عصـره فـي مجـال الطـب ، ولقـد نـال مـن معاصـریه مـن علمـاء ُیعد ابن سینا أحد أبـرز علمـ.١

ونبالء وأمراء التقدیر واإلكرام والجاه ما لم ینله كثیرون من نظرائه .

إّن انجازات ابن سینا واكتشافاته في الطـب كثیـرة خـدمت البشـریة فـي الشـرق والغـرب ، ونالـت .٢

ه والمعلقون علیه. إعجاب األطباء الذین جاءوا بعد زمانه فأكبروه وكثر شراح

رجع عن آرائه الفلسفیة المخالفة للكتاب والسنة في أخر حیاته..٣

تعـد هـذه الرسـالة مــن المؤلفـات الجدیـدة التــي لـم یعـرض لهــا احـد مـن مترجمــي ابـن سـینا وهــي .٤

نسخة فریدة في مكتبات العالم.
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الورقة األوىل من املخطوطالورقة األوىل من املخطوط

المبحث الثالث : النص المحـقــق
 الرحمن الرحیم وبه ثقتيبسم اهللا

قال الشیخ الرئیس أبو علي ابن سینا في عهد عاهده اهللا مع نفسه بعد أن أشار فیه، إال 

اّنه عاهده بتزكیة نفسه بمقدار ما وهب له من قوتها لیخرجها من القوة إلى الفعل، عالمًا من 

العلم والحكمة، ثم یقبل على عوالم العقل فیه الهیئة المجردة عن المادة، ویحصل كمالها من جهة 

للنفوس  ةهذه النفس المزینة بكمالها الذاتي، فیحرسها عن التلطخ بما یشینها من الهیئات االنقیادی

المزینة كانت حالها عند االنفصال كحالها عند االتصال، إذ )١(الموادیة التي إذا بقیت في النفس

، المطبعة ١، طعیون األنباء في طبقات األطباءم)،١٢٦٩م/٦٦٨ابن أبي اصیبعة (تفي  )١(

(النفوس). ٢/١٠ م)،١٨٨٢الوهبیة،(د.م/
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االنقیاد لتلك الصواحب، بل یفیدها )٢(ةوٕانما یدنسها بهیئ)١(جوهرها غیر مخالط وال مشاوب

هیئات االستیالء والسیاسة واالستعالء والریاسة، حتى ال یقبل البتة من صواحباتها حركة وانتقال، 

وال یتغیر بموجبات تغیر حاالتها حال بریاضة یدیم علیها وان عسرت، وامامات النفس یتوالها 

أو شهوة أو طمع أو حرص أو خوف تلوح بمقتضى غضب)٣(وان شقت، وال یترك الحطن

الذكّي إال مسحه ونّسخه ومحاه ومّحقه، وال َیَدُع فكره نفسه وتخّیالتها أ] -١[یخالفه جوهره 

یتعاطى، إّال الفكرة في جآلل الملكوت وجبار الجبروت، تكون ذلك قصاراها ال یتّعداها وال یترك 

ظّریة لزینة الهیئة أو تحدید البصر عنه، واسنحته الخیال بنسخ البتّتة، إال مقّدمة لرأي استقاء أو ن

راسبة في جوهر الّنفس، وذلك ذكر القدوس وقدسه إال في واّجب من مننه المعیشة ال یرخص 

الّسبب العقلیة في إغفاله لكن یحجر على الّنفس یحیل ما ال ینبغي أو ال فائدة فیه، وبعد هذا 

ي كثرتها.الكالم في ذكر َعَدِد األمعآِء والمنفعة ف

باإلنسان ، وسابق علمه بمصالحه ، خلق )٤(علم أّن اهللا تعالى جّده لّسابق عنایتهأ

أمعاءه التي هي آالت دفع الفضل الیابس الكثیرُة العدِد والتالفیف واالستدارات، لیكون للطعام 

واحدًا، أو المنحدر من المعدة مّكّث صلح في تلك التالفیف واالستدارات، فلو خلقت األمعآِء معاً 

ال نفصل الغذاء سریعًا عن الجوف، واحتاج اإلنسان كل وقت إلى تناول )٥(قصیرة [المقادیر]

والقیام للحاجة، لكان في أحدهما في  ب] - ١[ومع ذلك إلى التبرز )٦(الغذاء[على االتصال]

ان ، وك)٧(شغل شاغل من تصرفه في واجبات معیشته ، ومن الثاني في أذى واصب [ وترصد]

عدد األمعاء وطول مقادیر كثیر منها لهذا )٨( ممنوًا بالّشره، والمشابهة بالبهائم فكّثر اهللا [تعالى]

.)٩(من المنفعة ، وكثر استداراتها لذلك

).مشاوب وال مخالط( ٢/١٠، عیون األنباء في طبقات األطباء في  )١(

(هیئة). ٢/١٠، عیون األنباء في طبقات األطباء في  )٢(

إنزال" ، ولعّلها من الَحطّ الناسأهمله:حطناألصل، ولم أقف على معناها قال اللیث:" هكذا جاءت في  )٣(

  .١٢٤/ ١٣؛  ٢٧٢/ ٧  ،لسان العرب. ابن منظور، ،سفلأ إلى علو منالشيء

م)، القانون في الطب ، ١٠٣٧هـ/٤٢٨األصل(علمه) والتصحیح من ابن سینا الحسین بن علي (تفي  )٤(

  . ٢/٤١٨اد/ د.ت) ، مكتبة المثنى ، (بغد

  . ٢/٤١٨األصل واإلضافة من ابن سینا ، القانون ، ساقطة في  )٥(

  . ٢/٤١٨األصل واإلضافة من ابن سینا ، القانون ، ساقطة في  )٦(

  .٢/٤١٨األصل واإلضافة من ابن سینا ، القانون ، ساقطة في  )٧(

  .٢/٤١٨األصل واإلضافة من ابن سینا ، القانون ، ساقطة في  )٨(

والمنفعة األخرى هي أن العروق المتصلة بین الكبد وبین ( ٤/٤١٨، الطب فيالقانون ، ابن سینا یضیف  )٩(

آالت هضم الغذاء إنما تجذب اللطیف من الغذاء بفوهاتها النافذة في صفاقات المعدة بل في صفاقات 

).األمعاء وٕانما تجذب من اللطیف ما یماسها 
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وعدد األمعاء ست: أّولها المعروف باالثنى عشر، ثم المعروف بالصائم، ثم معاء طویل 

رف باألعور، ثم معاء یعرف بالقولون، ثم معاء یعرف ملتف یعرف بالدقاق واللفائف، ثم معآٌء یع

، وهذه األمعاء كلها مربوطة بالصلب برباطاٍت یشّدها على واجب )١(بالمستقیم [وهوالسرم]

أوضاعها. وخلقت العلیا منها رقیقة الجوهر الن حاجة ما فیها إلى اإلنضاج، ونفوذ قّوة الكبد 

فلى، والن ما یتضمنه لطیف ال یخشى فسخه لجوهر أكثر من الحاجة إلى األمعاء الس)٢(إلیها

أ] -٢[المعآء بنفوذه فیه ومروره به ، وال خدشه له. والسفلى مبتدأة من األعور غلیظة ثخینة 

. والعلیا ال شحم له )٣(مشحمة الباطن لیكون مقاومة للثفل الذي إنما یصلب ویكثف أكثره هناك

الداخل برطوبة لزجة مخاطیة یقوم لها مقام الشحم.في الخلقة من تغریة سطحه )٤(ولكن لم یخل

أما االثنى عشرّي فنقول بهذا األمعاء متصل بقعر المعدة وله فم یلي المعدة یسمى 

، وخلقت هذه القصبة مستقیمة الخلقة ممتدة من المعدة إلى أسفل لیكون أول االندفاع )٥(الباب

، )٧(المضطجع أو المعوجإلى أسفل أسرع منه في في الممتد المستقیم )٦(متیسرًا، فان نفوذ الفضل

یمنتها ویسرتها )٨(، ولهذه الخلقه منفعة أخرى وهو أنها إذا نفذت مستقیمة خلقت)٧(المضطجع

الكبد یمنة ، والطحال )١٠( ]للمعدة من الجانبین كـ [شطر من)٩(مكانا لسائر األعضاء المكتنفة

لها بهذا القدر من أصابع صاحبها .، ولقبت باالثنى عشر الن طو )١١(یسرة [وسائر األمعاء] 

وأما الصائم فهو یحد من المعاء الدقیق الذي في االثني عشر وبهذا فیه ابتداء التلفف 

واالنطواء والتلوي، وقد سمي هذه المعاء صائما ألنه في األكثر یوجد خالیا فارغا ، والسبب في 

إلیه االنفصال ب] -٢[یسرع )١٢(ذلك تعاضد أمرین: احدهما إن الذي ینجذب إلیه من الكیلوس

  .٢/٤١٨من ابن سینا ، القانون ، األصل واإلضافةساقطة في  )١(

  .٢/٤١٩األصل (إلیه) والتصحیح من ابن سینا ، القانون ، في  )٢(

(وكذلك إنما یتعفن إذا اخذ یتعفن فیه). ٤١٩/ ٢، الطب  فيالقانون ، ابن سینا یضیف  )٣(

  . ٢/٤١٩، الطب  فيالقانون ، ابن سینا األصل (یتجمل) والتصحیح من في  )٤(

).البواب( ٢/٤١٩، القانون ، سینا ابن في  )٥(

(الثقیل). ٢/٤١٩ابن سینا ، القانون ، في  )٦(

  .٢/٤١٩، القانون في األصل (المنضوج أو المنتصب ) والتصحیح من ابن سینا ، )٧(

(خلت). ٢/٤١٩، القانونكذا في األصل وفي ابن سینا، )٨(

  . ٤١٩/ ٢، نون القا في األصل (المكیثفة) والتصحیح من ابن سینا ، )٩(

  . ٤١٩/ ٢، القانون ساقطة في األصل واإلضافة من ابن سینا ، )١٠(

  . ٢/٤١٩، القانون ساقطة في األصل واإلضافة من ابن سینا ، )١١(

یسمونه في عبارة اَألِطبَّاء و هو الطعام ِإذا اْنَهَضَم في الَمِعَدة قبل َأن ینصرف عنها ویصیر َدمًا :الَكْیُلوَس  )١٢(

  .١٩٧/ ٦، لسان العرب. ابن منظور، ُموسالَكیْ 
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، وطائفة أخرى ینفصل عنه إلى ما تحته من األمعاء، الن )١(عنه ، وطائفة ینجذب نحو الكبد

المرة الصفراء یتحلب منه المواد إلى هذا المعاء وهي خالصة غیر مشوبة فیكون قویة الغسل 

فع إلى أسفل ، وربما یهیج الدافعة الد)٢( شدیدة یهیج القّوة الدافعة باللذع، فیما یغسل یعین [على]

یعین على الدفع إلى الجهتین اعني إلى الكبد والى أسفل ، فیعرض بسبب هذه األحوال أن تبقى 

هذا الجزء من األمعاء خالیا ویسمى بذلك صائما.

وأما المعاء الدقیق فهو جزء من األمعاء الطویل متصل بالصائم ملتف مستدیر استدارات 

ووقوع االستدارات فیه ما قد شرحناه من قبل ، وبعد أن  هنفعة من كثرة تالفیفبعد أخرى، والم

یكون للغذاء فیه مكث ومع المكث اتصال بفوهات العروق الماصة بعد اتصال ، وبهذا المعاء 

السفلى التي  ءفي األمعاأ]  - ٣[آخر األمعاء العلیا التي یسمى دقاقا، والهضم فیها أكثر منه 

لإلبراز، وان كانت أیضا ال )٣( الثُّْفلن األمعاء السفلى جّل فعلها في تهیئة تسمى غالظا ، فا

یخلو عن هضم كما ال یخلو عن عروق كبدیة ، تأتیها لمص أو جذب.

وأما المعاء األعور فهو الذي یتصل بأسفل الدقاق ، وسمي بذلك كذلك الن معاءه 

ا یخرج ویدفع ، ووضعه إلى خلف قلیال كالكیس له فم واحد منه تصل إلیه من فوق ، ومنه أیض

بسكونه )٤( ]الثفلیة إلىومیله إلى الیمین، وقد خلق لمنافع منها أن یتم فیه استحالة الغذاء [ 

الغالظ نسبة المعدة إلى الدقاق ، ولما  ءواجتماعه فیه زمانا طویال ، فتكون نسبته إلى األمعا

توسط العروق امتصاص الصفاءة من الثفل كفاه فم احتیج إلى أن یقرب من الكبد لیستوفي الكبد ب

واحد إن لم یكن وضعه وضع المعدة على طول البدن ، ومن منافع عوره انه مجمع للفضول 

عن  )٦(، فإذا اجتمعت فیه تنحت)٥(التي لو سلك كلها في سائر األمعاء خیف حدوث القولونج

ة فان المجتمع أیسر اندفاعا من المسلك وأمكن الجتماعها أن یندفع عن الطبیعة جملة واحد

المتشبث ، ومن منافعه انه مأوى لما البّد من تولده في المعاء اعني الدیدان والحیات فانه قلما 

ب]. -٣[یخلو عنها بدن، وفي تولده منافع أیضا إذا كانت قلیلة العدد صغیرة الحجم 

ألن العروق الماساریقیة أكثرها متصل بهذا المعي ألن هذا ا المعي ( ٢/٤١٩،القانون فيابن سینا یضیف  )١(

أقرب األمعاء من الكبد ولیس في شيء من األمعاء من شعب الماساریقا ما فیه وبعده اإلثنا عشري وهذا 

).المرض جداً المعي یضیق ویضمر ویصغر في 

  .٢/٤٢٠، القانون ساقطة في األصل واإلضافة من ابن سینا ، )٢(

  .١١/٨٤، لسان العربوالمقصود الفضالت. ابن منظور ، ما َسَفل من كلِّ شيء:الثُّْفل )٣(

  .٢/٤٢٠ ،الطب  فيالقانون ، ابن سیناساقطة في األصل واإلضافة من  )٤(

محمد:لمناويا.معه خروج ما یخرج بالطبع وقد یقوى فیقتل بخالف الصداع وجع معدي یعسر :الُقوَلْنجُ  )٥(

،١، طالدایةرضوانمحمد. د: تحقیق، لتوقیف على مهمات التعاریفم)، ا١٦٢٠هـ/١٠٢٩(تالرؤوف عبد

  .٥٩٤ص ) ، ١٤١٠/بیروت، (الفكر دار

  .٢/٤٢٠ ،البن سینا،الطب فيالقانون في األصل( فیجب) والتصحیح من )٦(
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ما یبعد عن وأما القولون فهو متصل باألعور من أسفله وهو معاء غلیظ صفیق ك

األعور یمیل عنه ذات الیمین میال جیدا لیقرب عن الكبد ، ثم یأخذ ذات الیسار ومنحدر ، فإذا 

، )١(حاذى الجانب األیسر مال إلى الیمین وٕالى خلف منحدرا أیضا ، فهنالك یتصل بالمستقیم

لة من المعاء والمنفعة في هذا المعاء جمل الثفل وحصره وتدریجه إلى االندفاع بعد استصفاء فض

، وفي هذا المعاء یعرض القولنج في األكثر ومنه اشتق اسمه .)٢(التي كانت فیه

المستقیم فهو آخر األمعاء ویتصل بأسفل قولون ، ثم ینحدر منه على  ءوأما األمعا

، ومنفعة هذا المعاء دفع الثفل إلى خارج ، وقد خلق الخالق سبحانه )٣(االستقامة فیتصل بالشرج

ى أربع عضالت ، لیغمده ویمسكه واحدة منها مشتملة على فم المعاء الذي عنده المقعدة وتعال

ومخالطة له مخالطة شدیدة ، والمنفعة فیها قبض الشرج وشده ، وقد یعین على تنقیة ما یجتمع 

هناك بالعصر، واحتمال فوق هذا وادخل منها وكالمسلولة لها في االشتمال وهي معینة لتلك في 

أ] - ٤[العصر، وطرفا هاتین العضلتین یتصالن بأسفل القضیب، وفوق هاتین القبض و 

المستقیم ، ومنفعته اشالة المقعدة إلى فوق، وعند  ءالعضلتین زوج یتوّرب باشتماله على األمعا

استرخاء هاتین یعرض للدیدان تبرز ، وٕانما خلق هذا األمعاء مستقیما لیكون اندفاع الثقل عنه 

، وهي ثماني عضل. )٥(ضلة المعینة له على الدفع لیست فیه بل التي على المراق، والع)٤(أسفل

.)٦( ب] -٤[وفي منفعته. واهللا تعالى اعلم  ءعضل. فلیكن هذا القدر كافیا في تشریح األمعا

وهو عند مجازه بالطحال یضیق ولذلك ما كان ورم الطحال ( ٢/٤٢١ ،الطب فيالقانون ،ابن سینایضیف  )١(

.)یمنع خروج الریح ما لم یغمز علیه 

.)استصفاء فضل من الغذاء إن كانت فیه ( ٤٢١/ ٢ ،الطب  فيالقانون ،ابن سینافي  )٢(

ًا على ظهر القطن متوشعًا یكاد یحكي المعدة وخصوصًا متكئ( ٢/٤٢١،الطب فيالقانون ،ابن سینایضیف  )٣(

.)أسفله

  .٢/٤٢١في األصل ( أسهل) والتصحیح من ابن سینا ، القانون ،  )٤(

فاق َأسفل من السُّرَِّة :الَمراقُّ  )٥(   .١٠/١٢١،لسان العرب .ابن منظور، ما َسَفل من البطن عند الصِّ

انتهى النص المحقق. )٦(
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المصادر والمراجع
المصادر.أوال

  م):١٢٦٩هـ/٦٦٨ابن أبي اصیبعة (ت

  م)١٩٦٥ة الحیاة ، (بیروت/، دار مكتبعیون األنباء في طبقات األطباء .١

  م)١٨٨٢المطبعة الوهبیة،(د.م/١، ط ، عیون األنباء في طبقات األطباء .٢

،)م١٣٢٨/هـ٧٢٨ت( الدمشقيالحنبليالحرانيالحلیمعبدبنأحمدالدینتقي:تیمیةابن

للنشرالفوائد عالم دار،١، طشمسعزیرمحمد:تحقیق،جامع المسائل البن تیمیة.٣

  ).هـ١٤٢٢/ ، (د.موالتوزیع

  (د.م/د.ت). مؤسسة،  ١، طسالمرشادمحمد. د، تحقیق: منهاج السنة النبویة .٤

  .)م ٢٠٠٥/، (د.م الوفاء دار،  ٣، طالجزارعامرو  البازأنور:تحقیق،مجموع الفتاوى.٥

  م):١٤٨٤هـ/٨٥٢( تالشافعيالعسقالنيالفضلأبوحجربن علي بنأحمدابن حجر: 

، للمطبوعاتاألعلميمؤسسة،  ٣، طالنظامیةالمعرفئرةدا: تحقیق،لسان المیزان.٦

  م).١٩٨٦/بیروت(

  م) :١٥٧٢هـ/٩٧٩ابن الحنائي: عالء الدین بن أمر اهللا الحمیدي (ت

طبقات الحنفیة، دراسة وتحقیق د.محیي هالل سرحان، مركز البحوث والدراسات .٧

  م).٢٠٠٥اإلسالمیة، (بغداد/

  م):١٢٨٢هـ/٦٨١(ت محمدبنحمدأ الدینشمسالعباسأبوابن خلكان: 

، صادر دار، عباسإحسان: قیحق، تالزمانأبناءوأنباءاألعیانفیاتو .٨

  م) .١٩٠٠/بیروت(

  م)١٠٣٧هـ/٤٢٨ابن سینا: الحسین بن علي (ت

القانون في الطب ، مكتبة المثنى ، (بغداد/ د.ت) ،.٩

  م):١٢٤٥هـ/٦٤٣(ت الشهرزويعثمانبنالرحمنعبدبنعثمانابن الصالح: 

 العلوم مكتبة،  ١، طالقادر عبد اهللا عبدموفق. د: تحقیق، والمستفتيالمفتي دب أ.١٠

  هـ).١٤٠٧/بیروت، (والحكم

  م):١١٧٥هـ/٥٧١(الزرعي أیوببكرأبيبنمحمدالقیم: ابن

، المعرفة دار،  ٢، طالفقي حامدمحمد:تحقیق، الشیطانمصائدمنإغاثة اللهفان.١١

  ).١٩٧٥/بیروت(

أبوالدینبدرمحمد:تحقیق، والتعلیلوالحكمة والقدر القضاءمسائل في لعلیلا شفاء.١٢

  م).١٩٧٨/بیروت، (الفكر دار، الحلبيالنعساني فراس
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  م):١٣٧٢هـ/٧٧٤(ت الفداء أبوالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلابن كثیر:

، ، تحقیق: مكتب تحقیق التراث ، مؤسسة التاریخ العربيالبدایة والنهایة.١٣

  م).١٩٩٣(بیروت/

  م) :١٣١١هـ/٧١١(تالمصرياألفریقيمنظوربنمكرمبنمحمدابن منظور:

، (بیروت/د.ت)صادر دار،  ١ط ،لسان العرب.١٤

  م):١٣٣١هـ/٧٣٢أبو الفدا: المؤید عماد الدین إسماعیل بن علي (ت

  . م)١٩٩٧، دار الكتب العلمیة ، (بیروت/المختصر في أخبار البشر.١٥

  م):١٦٧٨/هـ١٠٨٩(ت العكري محمدبنأحمدبنلحيا عبد:الحنبلي

، األرناؤوطمحموداألرنؤوط، القادر عبدتحقیق، ذهب منأخبار في الذهب شذرات.١٦

  ) .هـ١٤٠٦/دمشق، (كثیربن دار

  )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( َقاْیمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد اهللا عبدأبوالدینشمسالذهبي: 

، العربيالكتاب ارد .تدمريالسالمبدع عمر. د: تحقیق،تاریخ اإلسالم.١٧

  ) م١٩٨٧/بیروت(

مؤسسة، ٩، طاألسدحسینو  االرنؤوطشعیبتحقیق:،سیر أعالم النبالء.١٨

  ).م١٩٩٣/بیروت،(الرسالة

للطباعةالمعرفة دار ،البجاويمحمد علي:تحقیق،الرجالنقد في االعتدالمیزان.١٩

  /د.ت)  بیروت، (والنشر

  م):١٣٦٢هـ/٧٦٤یل بن أبیك (تالصفدي: صالح الدین خل

، دار إحیاء التراث ١الوافي بالوفیات، تحقیق: أحمد االرناؤط وتركي مصطفى، ط.٢٠

  م).٢٠٠٠العربي، (بیروت/

  م) :١١١١هـ/٥٠٥(ت محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبو :الغزالي

  د.ت) ./بیروت(،الثقافیةالمكتبة، جابرمحمدمحمد:تحقیق، الضاللمنلمنقذا.٢١

  م):١٦٢٠هـ/١٠٢٩(تالرؤوف عبدمحمد:ناويلما

، الفكر دار ،١، طالدایةرضوانمحمد. د: تحقیق، لتوقیف على مهمات التعاریفا.٢٢

  )١٤١٠/بیروت(

  م):١٢٢٥هـ/٦٢٣(تالحموي اهللا عبدبن اقوتی

  /د.ت) .بیروت، (الفكر دار، معجم البلدان.٢٣
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المراجع.ثانیا
احمد رجائي الجندي وآخرون:

في المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة، مطبوعات المنظمة، طات الطبیة فهرس المخطو .٢٤

  م).٢٠٠٣(الكویت/

آرثر. ج. اربري:

فهرس المخطوطات العربیة في مكتبة جستربتي/ایرلنداـ دبلن، ترجمة محمود شاكر .٢٥

  م).١٩٩٣سعید وٕاحسان صدقي العمر،(عمان/

بدوي : عبد الرحمن :

  م) ١٩٤٠سالمیة ، مكتبة النهضة المصریة ، (مصر/التراث الیوناني في الحضارة اإل.٢٦

:توفیق الطویل

  ) .م١٩٩٨ /الكویت(، في تراثنا العربي واإلسالمي، عالم المعرفة.٢٧

جعفر آل یاسین :

، دار األندلس للطباعة ١فیلسوف عالم دراسة تحلیلیة لحیاة ابن سینا وفكره الفلسفي، ط.٢٨

  م).١٩٨٤والنشر، (بیروت/

بوزورث :فوردوكلی،نافعةحسن

العمد ،عالم المعرفة ، صدقيإحسان.تراث اإلسالم ، ترجمة : د. حسین مؤنس و د.٢٩

  م)١٩٧٨(الكویت/

الدمشقي الزركلي فارس،بن علي بنمحمدبنمحمودبنالدینخیر :لزركليا

  :)م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ت(

  ) .م ٢٠٠٢،(بیروت/للمالیین العلم دار،  ١٥، ط األعالم.٣٠

زهیر حمیدان:

م الحضارة العربیة اإلسالمیة في العلوم األساسیة والتطبیقیة ، وزارة الثقافة ، أعال.٣١

  م١٩٩٥(دمشق/

سالم عبد الرزاق :

،مطبعة جامعة  ٢فهرسة مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في الموصل،ط.٣٢

  م)١٩٨٣الموصل،(الموصل/

سید حسن نصر:

  م) .١٩٨٦، دار النهار للنشر، (بیروت/ ٢ثالثة حكماء مسلمین ، ط.٣٣
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قنواتي: جورج شحاتة :

  م)١٩٥٠مؤلفات ابن سینا ، دار المعارف ، (القاهرة/.٣٤

:رضاكحالة : عمر 

، العربيالتراثإحیاء دار ،العربیةالكتبمصنفيتراجمالمؤلفینمعجم.٣٥

  /د.ت).بیروت(

محمد عزت عمر ، 

شورات جامعة فهرس المخطوطات المصورة في مكتبة معهد التراث العلمي العربي ، من.٣٦

م) ،١٩٨٦حلب ، (حلب/

مصطفى نبیل :

سیرة ذاتیة عربیة من ابن سینا حتى علي باشا مبارك ،دار الهالل ، .٣٧

  م) .١٩٩٢(اإلسكندریة/

الموسوعات ثالثا.
، دار الفارس للنشر والتوزیع ،  ١موسوعة الحضارة العربیة اإلسالمیة ، ط.٣٨

م). ١٩٩٥(بیروت/


