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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المقدمة

 من فضله بسوابغ النعم، املوعد من احلمد للَّه ناشر األمم ومنشر الرمم، بارئ النسم ومربئ السقم، معائد
عصاه بأليم العقاب والنقم، خمرج اخلالئق بلطف صنعه إىل الوجود من العدم، مقدر األدواء ومرتل الدواء 
بأمت الصنع وأتقن احلكم، وأشهد أن ال إله إال اللّه شهادة خالصة بوفاء الذمم، خملصة من موبقات اخلطل 

عبده ورسوله املبعوث جبوامع الكلم، املرسل إىل كافة العرب والعجم، والندم، وأشهد أن سيدنا حممداً 
الذي أنار بألالء نور مبعثه حنادس الظلم، وأباد بسيف معجزه من جترب وظلم، وقطع بربهان داللة نبوته 

داء الشرك وحسم، صلى اللَّه عليه صالة دائمة باقية ما ملعت الربوق ومهعت الدمي، وعلى آله أويل الفضل 
والكرم، وعلى أصحابه الذين جعلوا شريعته هلم أمم، وعلى أزواجه أمهات املؤمنني املربآت من الدنس، 

  .وشرف وكرم

وبعد، فإنه ملا كانت صناعة الطب من أشرف الصنائع وأربح البضائع، وقد ورد تفصيلها يف الكتب اإلهلية 
ان، وقد قالت احلكماء أن املطالب نوعان خري واألوامر الشرعية، حىت جعل علم األبدان قريناً لعلم األدي

ولذة، وهذان الشيئان إمنا يتم حصوهلما لإلنسان بوجود الصحة، ألن اللذة املستفادة من هذه الدنيا، 
واخلري املرجو يف الدار األخرى، ال يصل الواصل إليهما إال بدوام صحته وقوة بنيته، وذلك إمنا يتم 

للصحة املوجودة، ورادة للصحة املفقودة، فوجب، إذ كانت صناعة الطب بالصناعة الطبية ألا حافظة 
من الشرف ذا املكان وعموم احلاجة إليه داعية يف كل وقت وزمان، أن يكون االعتناء ا أشد، والرغبة 

 يف يف حتصيل قوانينها الشكلية واجلزئية آكد وأجد، وأنه ملا كان قد ورد كثري من املشتغلني ا والراغبني
مباحث أصوهلا وتطلبها، منذ أول ظهورها وإىل وقتنا هذا، وكان فيهم مجاعة من أكابر أهل هذه 

الصناعة، وأويل النظر فيها والرباعة، ممن قد تواترت األخبار بفضلهم، ونقلت اآلثار بعلو قدرهم ونبلهم، 
م، ومل أجد ألحد من أربام، ودلت عليهم مؤلفاا وشهدت هلم بذلك مصنفا ا وال من أنعم االعتناء

كتاباً جامعاً يف معرفة طبقات األطباء ويف ذكر أحواهلم على الوالء، رأيت أن أذكر يف هذا الكتاب نكتاً 
وعيوناً يف مراتب املتميزين من األطباء القدماء واحملدثني، ومعرفة طبقام على توايل أزمنتهم وأوقام، 

م وحكايام، ونوادرهم وحماورام، وذكر شيء من أمساء كتبهم، ليستدل وأن أودعه أيضاً نبذاً من أقواهل
بذلك على ما خصهم اللَّه تعاىل به من العلم، وحباهم به من جودة القرحية والفهم، فإن كثرياً منهم وإن 

هم قدمت أزمام، وتفاوتت أوقام، فإن هلم علينا من النعم فيما صنفوه، واملنن فيما قد مجعوه يف كتب
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من علم هذه الصناعة ووضعوه، ما هو تفضل املعلم على تلميذه واحملسن إىل من أحسن إليه، وقد أودعت 
هذا الكتاب أيضاً ذكر مجاعة من احلكماء والفالسفة، ممن هلم نظر وعناية بصناعة الطب، ومجالً من 

 به على حسب طبقام أحواهلم ونوادرهم وأمساء كتبهم، وجعلت ذكر كل واحد منهم يف املوضع األليق
ومراتبهم، فأما ذكر مجيع احلكماء أصحاب التعاليم وغريهم من أرباب النظر يف سائر العلوم، فإين أذكر 

ذلك إن شاء اللَّه تعاىل مستقصى يف كتاب معامل األمم، وأخبار ذوي احلكم، وأما هذا الكتاب الذي 
 عشر باباً ومسيته كتاب عيون األنباء يف طبقات قصدت حينئذ إىل تأليفه، فإين جعلته منقسماً إىل مخسة

األطباء وخدمت به خزانة املوىل الصاحب، الوزير العامل العادل، الرئيس الكامل، سيد الوزراء، ملك 
احلكماء، إمام العلماء، مشس الشريعة، أمني الدولة، كمال الدين، شرف امللة أيب احلسن بن غزال بن أيب 

، وبلغه يف الدارين إرادته، ومن اللَّه تعاىل أستمد التوفيق واملعونة، إنه ويل ذلك سعيد أدام اللَّه سعادته
والقادر عليه، وهذا عدد األبواب الباب األول يف كيفية وجود صناعة الطب وأول حدوثها، الباب الثاين 

  .يف طبقات األطباء الذين ظهرت هلم أجزاء من صناعة الطب وكانوا املبتدئني ا

ثالث يف طبقات األطباء اليونانيني الذين هم من نسل أسقليبيوس، الباب اخلامس يف طبقات الباب ال
األطباء الذين كانوا منذ زمان جالينوس وقريباً منه، الباب الرابع يف طبقات األطباء اليونانيني الذين أذاع 

كان يف زمنهم من أبقراط فيهم صناعة الطب، الباب السادس يف طبقات األطباء االسكندرانيني ومن 
    األطباء النصارى وغريهم، 

الباب السابع يف طبقات األطباء الذين كانوا يف أول ظهور اإلسالم من أطباء العرب، الباب الثامن يف 
طبقات األطباء السريانيني الذين كانوا يف ابتداء ظهور دولة بين العباس، الباب التاسع يف طبقات األطباء 

تب الطب وغريه من اللسان اليوناين إىل اللسان العريب وذكر الذين نقلوا هلم، الباب النقلة الذين نقلوا ك
العاشر يف طبقات األطباء العراقيني وأطباء اجلزيرة وديار بكر، الباب احلادي عشر يف طبقات األطباء 

الباب الثالث الذين ظهروا يف بالد العجم، الباب الثاين عشر يف طبقات األطباء الذين كانوا من اهلند، 
عشر يف طبقات األطباء الذين ظهروا يف بالد املغرب وأقاموا ا، الباب الرابع عشر يف طبقات األطباء 

املشهورين من أطباء ديار مصر، الباب اخلامس عشر يف طبقات األطباء املشهورين من أطباء الشام، 
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  ألول الباب ا

  كيفية وجود صنَاعة الطِّب وأول حدوثها

ول إن الكالم يف حتقيق هذا املعىن يعسر لوجوه أحدها بعد العهد به، فإن كل ما بعد عهده وخصوصاً أق
ما كان من هذا القبيل، فإن النظر فيه عسر جداً، الثاين إننا مل جند للقدماء واملتميزين وذوي اآلراء 

كلمني يف هذا ملا كانوا فرقاً وكانوا الصادقة قوالً واحداً ساداً يف هذا متفقاً عليه فنتبعه، الثالث إن املت
كثريي االختالف جداً حبسب ما وقع إىل كل واحد منهم، أشكل التوجيه يف أي أقواهلم هو احلق، وقد 
ذكر جالينوس يف تفسريه لكتاب اإلميان ألبقراط، إن البحث فيما بني القدماء عن أول من وجد صناعة 

بإثبات ما ذكره مع ما أحلقناه به يف جهة احلصر هلذه اآلراء الطب مل يكن حبثاً يسرياً، ولنبدأ أوالً 
املختلفة، وذلك أن القول يف وجود صناعة الطب ينقسم إىل قسمني أولني فقوم يقولون بقدمه، وقوم 

يقولون حبدوثه، فالذين يعتقدون حدوث األجسام يقولون إن صناعة الطب محدثة، ألن األجسام اليت 
ثة، والذين يعتقدون الِقدم، يعتقدون يف الطب ِقدمه، ويقولون إن صناعة الطب يستعمل فيها الطب حمد

قدمية مل تزل مذ كانت، كأحد األشياء القدمية مل تزل، مثل خلق األنسان، وأما أصحاب احلدوث فينقسم 
 قوهلم إىل قسمني، فبعضهم يقول إن الطب خلق مع خلق اإلنسان، إذ كان من أحد األشياء اليت ا

صالح اإلنسان، وبعضهم يقول وهم اجلمهور أن الطب استخرج بعد، وهؤالء أيضاً ينقسمون قسمني 
فمنهم من يقول إن اللَّه تعاىل أهلمها الناس، وأصحاب هذا الرأي على ما يقوله جالينوس وأبقراط ومجيع 

وم من أصحاب أصحاب القياس وشعراء اليونانيني، ومنهم من يقول أن الناس استخرجوها، وهؤالء ق
التجربة وأصحاب احليل وثاسلس املغالط وفيلن، وهم أيضاً خمتلفون يف الوضع الذي به استخرجت ومباذا 

استخرجت، فبعضهم يقول أن أهل مصر استخرجوها، ويصححون ذلك من الدواء املسمى باليونانية 
لطب، وبعضهم يقول أن األىن وهو الراسن وبعضهم يقول أن هرمس استخرج سائر الصنائع والفلسفة وا

أهل فولوس استخرجوها من األدوية اليت ألفتها القابلة المرأة امللك فكان ا برؤها، وبعضهم يقول أن 
أهل موسيا وأفروجيا استخرجوها، وذلك أن هؤالء أول من استخرج الزمر، فكانوا يشفون بتلك األحلان 

ه البدن، وبعضهم يقول أن املستخرج هلا احلكماء واإليقاعات آالم النفس، ويشفي آالم النفس ما يشفى ب
من أهل قو، وهي اجلزيرة اليت كان ا أبقراط وآباؤه، وأعين آل اسقليبيوس، وقد ذكر كثري من القدماء 

أن الطب ظهر يف ثالث جزائر يف وسط اإلقليم الرابع أحداها تسمى رودس والثانية تسمى قنيدس، 
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أبقراط، وبعضهم يرى أن املستخرج هلا الكلدانيون، وبعضهم يقول أن والثالثة تسمى قو، ومن هذه كان 
املستخرج هلا السحرة من أهل اليمن، وبعضهم يقول بل السحرة من بابل أو السحرة من فارس، 

وبعضهم يقول أن املستخرج هلا اهلند، وبعضهم يقول أن املستخرج هلا أهل أقريطش، الذين ينسب 
    ول أهل طورسينا، الفتيمون إليهم، وبعضهم يق

فالذين قالوا أن الطب من اللَّه تعاىل، قال بعضهم هو إهلام بالرؤيا، واحتجوا بأن مجاعة رأوا يف األحالم 
أدوية استعملوها يف اليقظة فشفتهم من أمراض صعبة، وشفت كل من استعملها، وقال قوم أهلمها اللَّه 

جوا أن إمرأة كانت مبصر وكانت شديدة احلزن واهلم، تعاىل بالتجربة مث زاد األمر يف ذلك وقوي، واحت
مبتالة بالغنظ والدرد، ومع ذلك فكانت ضعيفة املعدة، وصدرها مملوء إخالطاً رديئة، وكان حيضها 

حمتبساً، فاتفق هلا أن أكلت الراسن مراراً كثرية بشهوة منها له، فذهب عنها مجيع ما كان ا ورجعت 
ه شيء مما كان ا ملا استعمله برأَ ِبِه، فاستعمل الناس التجربة على سائر إىل صحتها، ومجيع من كان ب

األشياء، والذين قالوا أن اللَّه تعاىل خلق صناعة الطب، احتجوا يف ذلك بأنه ال ميكن يف هذا العلم اجلليل 
اإلميان أن يستخرجه عقل إنسان، وهذا الرأي هو رأي جالينوس، وهذا نص ما ذكره يف تفسريه لكتاب 

ألبقراط، قال وأما حنن فاألصوب عندنا واألوىل أن نقول أن اللّه تبارك وتعاىل خلق صناعة الطب وأهلمها 
الناس، وذلك أنه الميكن يف مثل هذا العلم اجلليل أن يدركه عقل اإلنسان، لكن اللّه تبارك وتعاىل هو 

الطب أحسن من الفلسفة اليت يرون أن اخلالق الذي هو باحلقيقة فقط ميكنه خلقه، وذلك أنا ال جند 
استخراجها كان من عند اللّه تبارك وتعاىل، ووجدت يف كتاب الشيخ موفق الدين أسعد بن إلياس بن 

املطران الذي ومسه ببستان األطباء وروضة األلباء، كالماً نقله عن أيب جابر املغريب وهو هذا، قال سبب 
 على ذلك أن هذه الصناعة موضوعة للعناية بأشخاص الناس، وجود هذه الصناعة وحي وإهلام، والدليل

إما ألن تفيدهم الصحة عند املرض، وأما ألن حتفظ الصحة عليهم، وممتنع أن تعين الصناعة باألشخاص 
بذاا دون أن تكون مقرونة بعلم أمر هذه األشخاص اليت خصت العناية ا، ومن البين أن األشخاص 

 العدد وكل معدود فأوله واحد تكثّر، وال جيوز أن تكون أشخاص الناس إىل ما ذوات مبدأ لوقوعها حتت
ال اية له ألن خروج ما ال اية له إىل الفعل حمال قال ابن املطران ليس كل ما ال يقدر على حصره فال 

وم هذه اية له، بل قد تكون له اية يضعف عن حصرها، قال أبو جابر وإذا كانت األشخاص اليت ال تق
الصناعة إال ا ذوات مبدأ ضرورةً، فالصناعة ذات مبدأ ضرورة، ومن البني أن الشخص الذي هو أول 
الكثرة مفتقر إليها كافتقار سائرهم، ومن البني أيضاً أنه ال يأيت من أول شخص وجد علم هذه الصناعة 

ثرة على استنباطها من أجل أن استنباطاً لقصر عمره وطول الصناعة، وال جيوز أن جيتمعوا يف مبدأ الك
الصناعة متقنة حمكمة، وكل أمر متقن ال يستنبط باالختالف بل باالتفاق، واألشخاص اليت هي أول يف 
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الكثرة ال جيوز أن جتتمع على أمر متقن، من أجل أن كل شخص ال يساوي كل شخص من مجيع 
ر حمكم، قال ابن املطران هذا يؤدي أيضاً اجلهات، وإذا مل تتساو من جهة آرائها مل جيز أن جتتمع على أم

يف باقي العلوم والصناعات إىل أا إهلام، ألا ذوات إتقان أيضاً وقوله أيضاً أن األشخاص ال جيوز أن 
جتتمع على أمر متقن، ليس بشيء، بل اجتماعها ال يكون إال على أمر متقن، وإمنا االختالف يقع مع عدم 

 بان أن األشخاص يف مبدأ الكثرة ال يتأتى منها استنباط هذه الصناعة، وكذلك اإلتقان، قال أبو جابر فقد
عند اية الكثرة لتباينهم وافتراقهم، ووقوع اخللف بينهم، ونقول أيضاً جيوز أن يشك شاك فيقول هل 

يتأتى عندك أن يعرف إنسان من الناس أو كثري منهم، منابت احلشائش والعقاقري، ومواضع املعادن 
اصها، وقوى أعضاء سائر احليوان وخواصها ومضارها ومنافعها ويعرف سائر األمراض والبلدان وخو

واختالف امزجة أهلها مع تفريق ديارهم؟ ويعرف القوة اليت ينتجها تركيب األدوية، وما يضاد قوة قوٍة 
 الطب فإن سهل من قوى األدوية، وما يالئم مزاجاً مزاجاً وما يضاده، مع ما يتبع ذلك من سائر صناعة

ذلك وهونه كذب، وإن صعب أمره يف علمه من جهة املعرفة قلنا استنباطه ممتنع، وإذا مل يكن للصناعة 
الطبية البتدائها إال االستنباط أو الوحي أو اإلهلام، وكان ال سبيل إىل استنباط هذه الصناعة بقي أن تكون 

كالم مشوش كله مضطرب، وإن كان جالينوس موجودة بطريق الوحي واإلهلام، قال ابن املطران هذا 
قال يف تفسري العهد أن هذه الصناعة وحيية إهلامية، وقال فالطن يف كتاب السياسة أن اسقليبيوس كان 

    رجالً مؤيداً ملهما، 

لكن تبعيد حصول هذه الصناعة باستنباط العقول خطأ، وتضعيف العقول اليت استنبطت أجل من صناعة 
 أول العامل كان واحداً حمتاجاً إىل صناعة الطب كحاجة هذا العامل اجلم الغفري اليوم، الطب، ولنرتل أن

وأنه ثقل عليه جسمه وامحرت عيناه وأصابه عالمات االمتالء الدموي، وال يدري ما يفعل، فأصابه من 
نفه فخدشه قوته الرعاف فزال عنه ما كان جيده فعرف ذلك، فعاوده يف وقت آخر ذلك بعينه، فبادر إىل أ

فجرى منه الدم فسكن عنه ما كان جيده، فصار ذلك عنده حمفوظاً يعلمه كل من وجده من ولده ونسله، 
ولطفت حواشي الصناعة حىت فتح العرق بلطافة ذهن ورقة حس، ولو نزلنا لفتح العرق، أن آخر، ممن 

طفت األذهان يف استخراج هذه صفته، اجنرح أو اخندش فجرى منه الدم فكان له ما ذكرنا من النفع، ول
الفصد، جاز فصار هذا باباً من الطب، وآخر امتأل من الطعام امتالء مفرطاً فأصابه من طبيعته أحد 

االستفراغني، إما القيء وإما االسهال بعد غثيان وكرب، وقلق ووع ومغص وقراقر وريح جوالة يف 
ان آخر من الناس عبث ببعض اليتوعات البطن، فعند ذلك االستفراغ سكن مجيع ما كان جيده، وقد ك

فمغصه، فأسهله وقيأه اسهاالً وقيئاً كثرياً، وصارت عنده معرفة أن هذه احلشيشة تفعل هذا الفعل، وأن 
هذا احلادث خمفف لتلك األعراض مزيل هلا، فذكره لذلك الشخص، وحثه على استعمال القليل منه ملّا 
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األعراض فأداه إىل غرضه منهما، وخفف عنه ما لقي من شر تعوق عليه القيء واإلسهال، وصعبت عليه 
تلك األعراض، ولطفت الصناعة ورقت حواشيها، ونظرت يف باقي احلشائش الشبيهة بتلك، ما منها 

يفعل ذلك، وما منها ال يفعله، وما منها يفعله بعنف، وما منها يفعله بضعف، وجاء صفاء العقول فنظر 
الكيفيات يسبق إىل اللسان منه، وأيها يتبعها، فجعل يف الدواء الذي يفعل ذلك أي الطعوم طعمه، وأي 

ذلك؛ سباره ويستخرج منه، وأعانته التجربة وأخرجت ما وقع له من القول إىل الفعل، وكذبت ما غلط 
فيه، وصححت ما حدس عليه حدساً صحيحاً، حىت اكتفى من ذلك، وإذا نزلت أن مسهوالً ال يعلم أي 

وأي األغذية ينفعه أو يضره، استعمل باالتفاق مساقاً يف غذائه فانتفع به ودام عليه فأبرأه، فأحب األدوية 
أن يعلم مباذا أبرأه، فتطعمه فوجده حامضاً قابضاً، فعلم أنه ال خيلو من أن يكون محضه نفعه أو قبضه، 

 به، فوجده ال يفيده ما أفاده فذاق غريه مما فيه محوضة حمضة فقط، واستعمله يف غريه ممن به مثل ما كان
هو، فعمد إىل شيء آخر طعمه قابض فقط، فاستعمله يف ذلك الشخص بعينه، فوجد فائدته فيه أكثر من 
فائدة احلامض املطلق، فعلم أن ذلك الطعم مفيد يف تلك احلالة ومساه قابضاً، ومسى ذلك استفراغاً، وقال 

ة ورقت حواشيها يف ذلك، حىت استخرجت العجائب، إن القابض ينفع من االستفراغ، ولطفت الصناع
واستنبطت البدائع، وأتى الثاين فوجد األول وقد استخرج شيئاً جربه فوجده حقاً، فاحتفظ به وقاس 

عليه، ومتم حىت استكملت الصناعة، ولو نزلنا جميء خمالف وجدنا كثريين موافقني، وإذا غلط متقدم سدد 
م حمدث، هكذا يف مجيع الصناعات، كذا الغالب على ظين، قال قال حبيش متأخر، وإذا قصر قدمي متَّ

األعسم أن رجالً اشترى كبداً طرية من جزار ومضى إىل بيته، فاحتاج أن ينصرف يف حاجة أخرى، 
فوضع تلك الكبد اليت كانت معه على أوراق نبات مبسوطة كانت على وجه األرض، مث قضى حاجته 

ا قد ذابت وسالت دماً فأخذ تلك األوراق وعرف ذلك النبات وصار يبيعه وعاد ليأخذ الكبد فوجده
دواء للتلف حىت فطن به وأمر بقتله، أقول هذه احلكاية كانت يف وقت جالينوس، وقال إنه كان السبب 
يف مسك ذلك الرجل ويف توديته إىل احلاكم حىت أمر بقتله، قال جالينوس وأمرت أيضاً يف وقت مروره 

 أن تشد عيناه حىت ال ينظر إىل ذلك النبات، أو أن يشري إىل أحد سواه فيتعلمه منه، ذكر ذلك إىل القتل
    يف كتابه يف األدوية املسهلة، 

وحدثين مجال الدين النقاش السعودي أن يف حلف اجلبل الذي بأسعرد، على اجلانب اآلخر منه قريباً من 
ايخ أهل املدينة أتى إىل ذلك املوضع، ونام على نبات امليدان، عشباً كثرياً، وأن بعض الفقراء من مش

هناك، ومل يزل نائماً إىل أن عرب عليه مجاعة، فوجدوه كذلك، وحتته دماً سائحاً من أنفه ومن ناحية 
املخرج، فأنبهوه وبقوا متعجبني من ذلك، إىل أن ظهر هلم أنه من النبات الذي نام عليه، وأخربين أنه 

ورأى ذلك النبات، وذكر من صفته أنه على شكل اهلندبا غري أنه مشرف خرج إىل ذلك املوضع 
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اجلوانب، وهو مر املذاق، قال وقد شاهدت كثرياً ممن يدنيه إىل أنفه ويستنشقه مرات، فإنه حيدث له 
رعافاً يف الوقت، هذا ما ذكره، ومل يتحقق عندي يف أمر هذا النبات، هل هو الذي أشار إليه جالينوس أو 

 قال ابن املطران فأقول حينئذ أن النفس الفاضلة املفيدة للخري، نظَرت حينئذ فعلمت، وكما أن غريه،
الدواء فعل ذلك الفعل، فال بد وأن يكون خلْق دواء آخر ينفع هذا العضو، ويقاوم هذا الدواء، ففتش 

ألول مث الثاين، فإن دفع عليه بالتجربة، ومل يزل يطلب يف كل يوم أو يف كل وقت حيواناً فيعطيه الدواء ا
ضرره فقد حصل مراده، وإن مل ينفع فيه طلب غريه، حىت وقع على ذلك الدواء، ويف استخراج الترياق 

أعظم دليل على ما قلت، إذ مل يكن الترياق سوى حب الغار وعسل، مث صار إىل ما صار إليه من الكثرة 
يف مدد طويلة، فإن قلت من أين علم أن الدواء والنفع، ال بوحي وال إهلام، ولكن بقياس وصفاء عقول و

ال بد له من ضد، قلنا إم ملا نظروا إىل قاتل البيش، وهو نبات يطلع فإذا وقع على البيش جففه وأتلفه، 
علموا أن مثله يف غريه فطلبوه، والعامل الفطن يقدر على علم كيفية استخراج شيء من املعلومات إذا نظر 

ي وضعناه له، وقد عمل جالينوس كتاباً يف كيف كان استخراج مجيع الصناعات، فيه، على قياسنا الذ
فما زاد فيه من النحو الذي ذكرنا، أقول وإمنا نقلنا هذه اآلراء اليت تقدم ذكرها على اختالفها وتنوعها، 

ا ترى لكون مقصدنا حينئذ أن نذكر جل ما ذهب إليه كل فريق، وملا كان اخلُلف والتباين يف هذا على م
صار طلب أوله عسراً جداً، إال أن اإلنسان العاقل إذا فكر يف ذلك حبسب معقوله، فإنه جيد صناعة الطب 

ال يبعد أن تكون أوائلها قد حتصلت من هذه األشياء اليت قد تقدمت أو من أكثرها، وذلك أنا نقول أن 
 أا قد ختتلف عندهم حبسب صناعة الطب أمر ضروري للناس منوطة م حيث وجدوا ومىت وجدوا، إال

املواضع وكثرة التغذي وقوة التمييز، فتكون احلاجة إليها أمس عند قوم دون قوم، وذلك أنه ملا كانت 
بعض النواحي قد يعرض فيها كثرياً أمراض ما ألهل تلك الناحية، وخصوصاً كلما كانوا أكثر تنوعاً يف 

م تبقى متهيئة لألمراض، ورمبا مل يفلت منهم أحد يف سائر األغذية، وهم أدوم أكالً للفواكه، فإن أبدا
أوقاته من مرض يعتريه، فيكون أمثال هؤالء مضطرين إىل الصناعة الطبية أكثر من غريهم، ممن هم يف 
نواحي أصح هواء، وأغذيتهم أقل تنوعاً، وهم مع ذلك قليلو االغتذاء مبا عندهم، مث أن الناس أيضاً ملا 

 يف قوة التمييز النطقي، كان أمتهم متييزاً، وأقواهم حنكة، وأفضلهم رأياً أدرك وأحفظ ملا كانوا متفاضلني
مير م من األمور التجريبية وغريها، ملقابلة األمراض مبا يعاجلها به من األدوية دون غريه، فإذا اتفق يف 

دة مبثابة من أشرنا إليه أوالً بعض النواحي أن يكون أهلها تعرض هلم األمراض كثرياً، وكان فيهم مجاعة ع
فإم يتسلطون بقوة إدراكهم وجودة قرائحهم، ومبا عندهم من األمور التجريبية وغريها على سبيل 

املداواة، فيجتمع عندهم على الطول أشياء كثرية من صناعة الطب، ولنذكر حينئذ أقساماً يف مبدئية هذه 
  الصناعة بقدر املمكن، فنقول 
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  القسم األول 

  ن أحد األقسام في ذلك أنه قد يكون حصل لهم شيءأ

  منها عن األنبياء واألصفياء، عليهم السالم، بما خصهم اللَّه تعالى به من التأييد اإللهي 

روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال كان سليمان بن داود عليهما 
ني يديه، فيسأهلا ما امسك؟ فإن كانت لغرس غرست وإن كانت السالم، إذا صلى رأى شجرة نابتة ب

    لدواء كتبت، وقال قوم من اليهود أن اللَّه عز وجل أنزل على موسى عليه السالم سفر األشفية، 

والصابئة تقول أن الشفاء كان يؤخذ من هياكلهم على يد كهام وصلحائهم، بعض بالرؤيا وبعض 
كان يوجد مكتوباً يف اهلياكل ال يعلم من كتبه، ومنهم من قال أا كانت باإلهلام، ومنهم من قال أنه 

خترج يد بيضاء مكتوب عليها الطب، ونقل عنهم إن شيت أظهر الطب، وأنه ورثه عن آدم، عليهما 
الصالة والسالم، فأما اوس فإا تقول أن زرادشت الذي تدعي أنه نبيهم، جاء بكتب علوم أربعة 

دت باثين عشر ألف جلد جاموس، ألف منها طب، وأما نبط العراق والسورانيون زعموا أا جل
والكلدانيون والكسدانيون وغريهم من أصناف النبط القدم، فيدعي هلم أم اكتشفوا مبادئ صناعة 

الطب، وأن هرمس اهلرامسة املثلث باحلكمة كان بينهم ويعرف علومهم، فخرج حينئذ إىل مصر وبث 
لوم والصنائع، وبىن األهرام والربايب مث انتقل العلم منهم إىل اليونانيني، وقال األمري أبو الوفاء يف أهلها الع

املبشر بن فانك؛ يف كتاب خمتار احلكم وحماسن الكلم؛ أن االسكندر ملا متلك مملكة داراً، واحتوى على 
قلها إىل اللسان اليوناين فارس، أحرق كتب دين اوسية وعمد إىل كتب النجوم والطب والفلسفة، فن

وأنفذها إىل بالده، وأحرق أصوهلا، وقال الشيخ أبو سليمان املنطقي قال يل ابن عدي إن اهلند هلم علوم 
جليلة من علوم الفلسفة وأنه وقع إليها أن العلم من مثَّ وصل إىل اليونانيني، وقال الشيخ أبو سليمان 

لماء اإلسرائيليني أن الذي استخرج صناعة الطب يوقال ولست أدري من أين وقع له ذلك، وقال بعض ع
  بن المخ بن متوشاخل، 

  القسم الثاني 

  أن يكون قد حصل لهم شيء منها بالرؤيا الصادقة

مثل ما حكى جالينوس يف كتابه يف الفصد، من فصده للعرق الضارب الذي أُمر به، وذلك أنه قال إين 
 الذي بني السبابة واإلام من اليد اليمىن، فلما أصبحت أمرت يف منامي مرتني بفصد العرق الضارب

فصدت هذا العرق وتركت الدم جيري إىل أن انقطع من تلقاء نفسه، ألين كذلك أمرت يف منامي، فكان 
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ما جرى أقل من رطل، فسكن عين بذلك على املكان وجع كنت أجده قدمياً يف املوضع الذي يتصل به 
 ما عرض يل هذا غالماً، قال وأعرف إنساناً مبدينة فرغامس، شفاه اللَّه الكبد باحلجاب، وكنت يف وقت

تعاىل من وجع مزمن كان به يف جنبه، بفصد العرق الضارب من كفه، والذي دعا ذلك الرجل إىل أن 
يفعل ذلك رؤيا رآها، وقال يف املقالة الرابعة عشرة من كتابه يف حيلة الربء قد رأيت لساناً عظم وانتفخ 

 مل يسعه الفم، وكان الذي أصابه ذلك رجالً مل يعتد إخراج الدم قط، وكان من أبناء ستني سنة، حىت
وكان الوقت الذي رأيته فيه أول مرة الساعة العاشرة من النهار، فرأيت أنه ينبغي يل أن أسهله ذا احلب 

حلنظل، فسقيته الدواء حنو الذي قد جرت العادة باستعماله، وهو احلب املتخذ بالصرب والسقمونيا وشحم ا
العشاء، وأشرت عليه أن يضع على العضو العليل بعض األشياء اليت تربد، وقلت له افعل هذا حىت أنظر ما 

حيدث، فأقدر املداواة على حسبه، ومل يساعدين على ذلك رجل حضره من األطباء، فبهذا السبب أخذ 
 العضو نفسه إىل الغد، وكنا نطمع مجيعاً أن يكون الرجل ذلك احلب، وتأخر النظر يف أمر ما يداوي به

قد تبني فيه حسن أثر الشيء الذي يداوي به وجنربه عليه، إذ كان فيه يكون البدن قد استفرغ كله، 
والشيء املنصب إىل العضو قد احندر إىل أسفل، ففي ليلته رأى يف حلمه رؤيا ظاهرة بينة، فحمد مشوريت 

الدواء، وذلك أنه رأى النائم آمراً يأمره بأن ميسك فيه عصارة اخلس، واختذ مشوريت مادة يف ذلك 
فاستعمل هذه العصارة كما أمره وبرأ برءاً تاماً، ومل حيتج معها إىل شيء آخر يتداوى به، وقال يف شرحه 

ن لكتاب اإلميان ألبقراط وعامة الناس يشهدون على أن اللَّه تبارك وتعاىل هو امللهم هلم صناعة الطب م
األحالم والرؤيا اليت تنقذهم من األمراض الصعبة، من ذلك أنا جند خلقاً كثرياً ممن ال حيصى عددهم 

أتاهم الشفاء من عند اللَّه تبارك وتعاىل، بعضهم على يد سارافس، وبعضهم على يد اسقليبيوس مبدينة 
يع اهلياكل اليت لليونانيني أفيداروس ومدينة قو ومدينة فرغامس، وهي مدينيت، وباجلملة فقد يوجد يف مج

     وغريهم من سائر الناس، الشفاء من األمراض الصعبة اليت تأيت باألحالم وبالرؤيا، 

وأريباسيوس حيكي يف كناشه الكبري أن رجالً عرض له يف املثانة حجر عظيم، قال وداويته بكل دواء 
 يف النوم كأن إنساناً أقبل عليه ويف مستصلح لتفتيت احلجر، فلم ينتفع البتة وأشرف على اهلالك، فرأى

يده طائر صغري اجلثة، وقال له أن هذا الطائر امسه صفراغون، ويكون مبواضع السباحات واآلجام، فخذه 
واحرقه وتناول من رماده حىت تسلم من هذه العلة، فلما انتبه فعل ذلك، فأخرج احلجر من مثانته متفتتاً 

مما حصل أيضاً من ذلك بالرؤيا الصادقة أن بعض خلفاء املغرب مرض مرضاً كالرماد، وبرأَ برءاً تاماً، و
طويالً، وتداوى مبداواة كثرية فلم ينتفع ا، فلما كان يف بعض الليايل رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

نومه بقي نومه وشكى إليه ما جيده، فقال له صلى اهللا عليه وسلم ادهن بال، وكل ال، تربأ، فلما انتبه من 
متعجباً من ذلك ومل يفهم ما معناه، فسأل املعربين عنه، فكل منهم عجز عن تأويله، ما خال علي بن أيب 
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طالب القرياوين، فإنه قال يا أمري املؤمنني إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرك أن تدهن بالزيت وتأكل منه 
ه عز وجلّ من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال فتربأ، فلما سأله من أين له معرفة ذلك، قال من قول اللَّ

غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار، فلما استعمل ذلك صلح به وبرأ برءاً تاماً، ونقلت من خط 
علي بن رضوان، يف شرحه لكتاب جالينوس يف فرق الطب ما هذا نصه قال وقد كان عرض يل منذ 

الرأس، ففصدت فلم يسكن، وأعدت الفصد مراراً وهو باق على سنني صداع مربح عن امتالء يف عروق 
حاله، فرأيت جالينوس يف النوم، وقد أمرين أن أقرأ عليه حيلة الربء، فقرأت عليه منها سبع مقاالت فلما 

بلغت إىل آخر السابعة، قال نسيت ما بك من الصداع؟ وأمرين أن أحجم القمحدوة من الرأس، مث 
فربأت من الصداع على املكان، وقال عبد اللّه بن زهر يف كتاب التيسري إنين كنت استيقظت فحجمتها، 

قد اعتل بصري من قيئ حبراين افرط علي، فعرض يل انتشار يف احلدقتني دفعة، فشغل بذلك بايل، فرأيت 
وكنت فيما يرى النائم من كان يف حياته يعين بأعمال الطب، فأمرين يف النوم باالكتحال بشراب الورد، 

يف ذلك الزمان طالباً قد حذقت، ومل تكن يل حنكة يف الصناعة، فأخربت أيب فنظر يف األمر ملياً مث قال 
يل استعمل ما أمرت به يف نومك، فانتفعت به، مث مل أزل استعمله إىل وقت وضعي هذا الكتاب يف تقوية 

نه قد يعرض أحياناً لبعض الناس أن يروا األبصار، أقول ومثل هذا أيضاً كثري مما حيصل بالرؤيا الصادقة، فإ
  يف منامهم صفات أدوية ممن يوجدهم أياها، فيكون ا برؤهم، مث تشتهر املداواة بتلك األدوية فيما بعد، 

  القسم الثالث 

  أن يكون قد حصل لهم شيء منها أيضاً باالتفاق والمصادفة

م األفاعي يف الترياق، والذي نشطه لذلك وأفرد مثل املعرفة اليت حصلت الندروماخس الثاين يف إلقائه حلو
ذهنه لتأليفه، ثالثة أسباب جرت على غري قصد، وهذا كالمه، قال أما التجربة األوىل، فإنه كان يعمل 
عندي يف بعض ضياعي يف املوضع املعروف ببورنوس، حراثون حيرثون األرض للزرع، وكان بيين وبني 

هم ألنظر ما يعملون، وأرجع إذا فرغوا، وكنت أمحل هلم معي على املوضع حنو فرسخني، وكنت أبكر إلي
الدابة اليت حتت الغالم زاداً وشراباً لتطيب أنفسهم، ويتجلدوا على العمل، فما زلت كذلك إىل أن محلت 

الغداء يف بعض األيام، وكنت قد أخرجت إليهم بستوقة خضراء، وفيها مخر، مطينة الرأس مل تفتح، مع 
أكلوا الزاد قدموا البستوقة وفتحوها، فلما أدخل أحدهم يده مع كوز ليغرف منها الشراب زاد، فلما 

وجد فيها أفعى قد رأ، فأمسكوا عن الشراب، وقالوا إن هاهنا يف هذه القرية رجالً جمذوماً يتمىن املوت 
به، فمضوا من شدة ما به، فنسقيه من ذلك الشراب ليموت، ويكون لنا يف ذلك أجر إذ نرحيه من وص
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إليه بزاد وسقوه من ذلك الشراب، متيقنني أنه ال يعيش يومه ذلك، فلما كان قريب الليل انتفخ جسمه 
نفخاً عظيماً وبقي إىل الغداة مث سقط عنه اجللد اخلارج، وظهر اجللد الداخل األمحر، ومل يزل حىت صلب 

وت الطبيعي الذي هو فناء احلرارة جلده وبرأ وعاش دهراً طويالً من غري أن يشكو علة، حىت مات امل
    الغريزية، فهذا دليل على أن حلوم األفاعي تنفع من األوصاب الشديدة واألمراض العتيقة يف األبدان، 

وأما التجربة الثانية فإن أخي أبولونيوس كان ماسحاً من قبل امللك على الضياع، وكان كثرياً ما خيرج 
يف الصيف والشتاء، فخرج ذات يوم إىل بعض القرى على سبعة فراسخ، إليها يف األوقات الوعرة الرديئة 

فرتل يستريح عند أصل شجرة، وكان الزمان شديد احلر، وأنه نام فاجتازته أفعى فنهشته يف يده، وكان 
قد ألقى يده على األرض من شدة تعبه، فانتبه بفزع وعلم أن اآلفة قد حلقته، ومل يكن به على القيام طاقة 

 األفعى، وأخذه الكرب والغشي فكتب وصية وضمنها امسه ونسبه، وموضع مرتله وصفته، وعلق ليقتل
ذلك على الشجرة، كي إذا مات واجتاز به إنسان، ورأى الرقعة يأخذها ويقرأها ويعلم أهله، مث استسلم 

لق عليها للموت، وكان بالقرب منه ماء قد حصل منه فضلة يسرية، يف جوبة يف أصل تلك الشجرة اليت ع
الرقعة، وكان قد غلبه العطش، فشرب من ذلك املاء شرباً كثرياً فلم يلبث املاء يف جوفه حىت سكن أمله 
وما كان جيده من ضربة األفعى مث برأ فبقي متعجباً ومل يعلم ما كان يف املاء، فقطع عوداً من الشجرة 

 أيضاً شيء يؤذيه، فوجد فيه أفعيني قد اقتتال وأقبل يفتش به املاء، ألنه كره أن يفتشه بيده لئال يكون فيه
ووقعا مجيعاً يف املاء ورءا، فأقبل أخي إىل مرتلنا صحيحاً ساملاً أيام حياته، وترك ذلك العمل الذي كان 

فيه، واقتصر مبالزميت، وكان هذا أيضاً دليالً على أن حلوم األفاعي تنفع من ش األفاعي واحليات 
ما التجربة الثالثة فإنه كان للملك يبولوس غالم، وكان شريراً غمازاً مخاناً فيه كل والسباع الضارية، وأ

بالء، وكان كبرياً عند امللك حيبه لذلك، وكان قد آذى أكثر الناس، فاجتمع الوزراء والقواد والرؤساء 
زن درمهني أفيوناً على قتله، فلم يتهيأ هلم ذلك ملكانته عند امللك، فاحتال بعضهم وقال اذهبوا فاسحقوا و

وأطعموه أياه يف طعامه، أو اسقوه يف شرابه، فإن املوت السريع يلحق الناس كثرياً، فإذا مات محلتموه إىل 
امللك، وليس به جراحة وال قلبه، فدعوه إىل بعض البساتني، فلم يتهيأ هلم أن يفعلوا ذلك يف الطعام 

قالوا نتركه يف بعض البيوت وخنتم عليه، ونوكل الفعلة فسقوه يف الشراب، فلم يلبث إال قليالً أن مات، ف
بباب البيت، حىت منضي إىل امللك نعلمه أنه قد مات فجأة ليبعث ثقاته ينظرونه، فلما صاروا بأمجعهم إىل 

امللك نظر الفعلة إىل أفعى قد خرج من بني احلجر، ودخل إىل البيت الذي فيه الغالم، فلم يتهيأ هلم أن 
ويقتلوه ألن الباب كان خمتوماً فلم يلبثوا إال ساعة والغالم يصيح م مل قفلتم علي الباب؟ يدخلوا خلفه 

أعينوين قد لسعتين أفعى ومد الباب من داخل وأعانه قوام البستان من خارج فكسروه فخرج وليس به 
املهلكة، هذا مجلة ما قُلْبه، وكان هذا أيضاً دليالً على أن حلوم األفاعي تنفع من شرب األدوية القتالة 
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ذكره أندروماخس، ومثل هذا أيضاً، أعين ما حصل باالتفاق واملصادفة، أنه كان بعض املرضى بالبصرة، 
وكان قد استسقى ويئس أهله من حياته وداووه بوصفات كثرية من أدوية األطباء، فيئسوا منه وقالوا ال 

ن اتزود من الدنيا وآكل كل ما عن يل وال حيلة يف برئه، فسمع ذلك من أهله، فقال هلم دعوين اآل
تقتلوين باحلمية، فقالوا له كل ما تريد فكان جيلس بباب الدار فمهما جاز اشترى منه وأكل، فمر به 

رجل يبيع جراداً مطبوخاً فاشترى منه كثرياً، فلما أكله انسهل بطنه من املاء األصفر يف ثالثة أيام ما كاد 
نه عندما انقطع القيام زال كل ما كان يف جوفه من املرض، وثابت قوته فربأ، به أن يتلف إلفراطه، مث أ

وخرج يتصرف يف حوائجه، فرآه بعض األطباء فعجب من أمره، وسأله عن اخلرب فعرفه، فقال أن اجلراد 
 ليس من طبعه أن يفعل هذا، فدلين على بائع اجلراد فدله عليه، فقال له من أين تصطاد هذا اجلراد؟ فخرج

به إىل املكان، فوجد اجلراد يف أرض أكثر نباا املازريون، وهو من دواء االستسقاء، وإذا دفع إىل مريض 
منه وزن درهم أسهل إسهاالًذريعاً ال يكاد أن يضبط والعالج به خطر، ولذلك ما تكاد تصفه األطباء، 

 فعلها، وأكل اجلراد فعويف فلما وقع اجلراد عى هذه احلشيشة، ونضجت يف جوفه، مث طبخ اجلراد، ضعف
    بسببها، 

ومثل هذا أيضاً، أي مما حصل من طريق املصادفة واالتفاق، أنه كان بافلوللن من سليلة اسقليبيوس ورم 
حار يف ذراعه، مؤمل أملاً شديداً، فلما أشفى منه ارتاحت نفسه إىل اخلروج إىل شاطئ ر كان عليه 

ها عليه تربداً به فخف بذلك أمله، فاستطال وضع يده عليه، وأصبح النبات املسمي حي العامل، وأنه وضع
من غد فعمل مثل ذلك فربأ برءاً تاماً، فلما رأى الناس سرعة برئه علموا أنه إمنا كان ذا الدواء وهو على 

  ما قيل أول ما عرف من األدوية، وأشباه هذه األمثلة اليت قد ذكرنا كثرية، 

  القسم الرابع 

  د حصل شيء منها أيضاً بما شاهده الناسأن يكون ق

  من الحيوانات واقتدى بأفعالها وتشبه بها 

 أن اخلطاف إذا وقع بفراخه الريقان، مضى فجاء حبجر "اخلواص"وذلك مثل ما ذكره الرازي يف كتاب 
 الريقان، وهو حجر أبيض صغري يعرفه، فجعله يف عشه فيربأوا، وأن اإلنسان إذا أراد ذلك احلجر طلى

فراخه بالزعفران، فيظن أنه قد أصام الريقان، فيمضي فيجيء به فيؤخذ ذلك احلجر ويعلق على من به 
الريقان، فينتفع به، وكذلك أيضاً شأن العقاب األنثى، أنه إذا تعسر عليها بيضها وخروجه، وصعب حىت 

تقلقل يف داخله، فإذا تبلغ املوت، ورأى ذكرها ذلك طار وأحضر حجراً يعرف بالقلقل، ألنه إذا حرك 
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كسر مل يوجد فيه شيء، وكل قطعة منه إذا حركت تقلقلت مثل صحيحه، وأكثر الناس تعرفه حبجر 
العقاب، ويضعه فيسهل على األنثى بيضها، والناس يستعملونه يف عسر الوالدة على ما استنبطوه من 

لشتاء يف ظلمة بطن األرض، العقاب، ومثل ذلك أيضاً أن احليات إذا أظلمت أعينهن لكمون يف ا
وخرجن من مكامنهن يف وقت ما يدفأ الوقت طلنب نبات الرازيانج، وأمررن عيون عليه فيصلح ما ا، 
فلما رأى الناس ذلك وجربوه، وجدوا من خاصيته إذهاب ظلمة البصر إذا اكتحل مبائه، وذكر جالينوس 

 هو الذي دل على علم احلقن، وزعم أن هذا يف كتابه يف احلقن عن أرودوطس، إن طائراً يدعي أيبس
الطري كثري االغتذاء ال يترك شيئاً من اللحوم إال أكله، فيحتبس بطنه الجتماع األخالط الرديئة وكثرا 
فيه، فإذا اشتد ذلك عليه توجه إىل البحر، فأخذ مبنقاره من ماء البحر مث أدخله يف دبره، فيخرج بذلك 

   بطنه، مث يعود إىل طعامه الذي عادته االغتذاء به، املاء األخالط احملتقنة يف

  القسم الخامس 

  أن يكون حصل شيء منها أيضاً بطريق اإللهام

كما هو لكثري من احليوانات، فإنه يقال أن البازي إذا اشتكى جوفه عمد إىل طائر معروف يسميه 
كما تشاهد عليه أيضاً اليونانيون ذريفوس، فيصيده ويأكل من كبده فيسكن وجعه على احلال، و

السنانري، فإا يف أوقات الربيع تأكل احلشيش، فإن عدمت احلشيش عدلت إىل خوص املكانس فتأكله، 
ومعلوم أن ذلك ليس مما كانت تغتذي به أوالً، وإمنا دعاها إىل ذلك اإلهلام لفعل ما جعله اللَّه تعاىل سبباً 

صحة املأنوس إليها بالطبع، فتكف عن أكله، وكذلك لصحة أبداا، وال تزال كذلك إىل أن حتس بال
أيضاً مىت ناهلا أذى من بعض احليوانات املؤذية ذات السموم وأكلت شيئاً منها فإا تقصد إىل السريج 

وإىل مواضع الزيت فتنال منه، ذلك يسكن عنها سورة ما جتده، وحيكى أن الدواب إذا أكلت الدفلي يف 
رع إىل حشيشة هي بادزهرللدفلى فترتعيها، ويكون ا برؤها، ومما حيقق ذلك ربيعها أضر ذلك ا، فتسا

حالة جرت من قريب، وهي أن اء الدين بن نفادة الكاتب حكى أنه ملا كان متوجهاً إىل الكرك كان يف 
طريقه بالطليل وهي مرتلة كثرية نبات الدفلى، فرتل هو وآخر يف مكان منها وإىل جانبهم هذا النبات، 
فربط الغلمان دوام هنالك؛ وجعلت الدواب ترعى ما يقرب منها وأكلت من الدفلى، فأما دوابه فإن 

غلمانه غفلوا عنها فسابت ورعت من مواضع متفرقة، وأما دواب اآلخر فإا بقيت يف موضعها مل تقدر 
رها يف ذلك املوضع، على التنقل منه، وملا أصبحوا وجدت دوابه يف عافية ودواب اآلخرين قد ماتت بأس

وحكى ديسقوريدس يف كتابه أن املعزى الربية بإقريطش إذا رميت بالنبل وبقيت يف أبداا فإا ترعى 
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النبات الذي يقال له املشكطرامشري، وهو نوع من الفوتنج فيتساقط عنها ما رميت به، ومل يضرها شيء 
    منه، 

دي، أن اللقلق يعشش يف أعلى القباب واملواضع وحدثين القاضي جنم الدين عمر بن حممد بن الكرن
املرتفعة، وأن له عدواً من الطيور يتقصده أبداً، ويأيت إىل عشه ويكسر البيض الذي فيه، قال وإن مث 

حشيشة من خاصيتها أن عدو اللقلق إذا شم رائحتها يغمى، فيأيت ا اللقلق إىل عشه وجيعلها حتت بيضه، 
كر أوحد الزمان يف املعترب أن القنفذ لبيته أبواب يسدها ويفتحها عند هبوب فال يقدر العدو عليها، وذ

الرياح اليت تؤذيه وتوافقه، وحكى أن إنساناً رأى احلباري تقاتل األفعى، وتنهزم عنها إىل بقلة تتناول 
بالقتال، منها، مث تعود لقتاهلا، وإن هذا اإلنسان عاينها فنهض إىل البقلة فقطعها عند اشتغال احلباري 

فعادت احلباري إىل منبتها ففقدا وطافت عليها فلم جتدها فخرت ميتة، فقد كانت تتعاجل ا، قال وابن 
عرس يستظهر يف قتال احلية بأكل السذاب، والكالب إذا دودت بطوا أكلت لسنبل وتقيأت 

احلشائش املتشاة يف واستطلقت، وإذا جرح اللقلق داوى جراحه بالصعتر اجلبلي، والثور يفرق بني 
صورها، ويعرف ما يوافقه منها فريعاه، وما ال يوافقه فيتركه، مع مه وكثرة أكله وبالدة ذهنه، ومثل 
هذا كثري، فإذا كانت احليوانات اليت ال عقول هلا أهلمت مصاحلها ومنافعها، كان اإلنسان العاقل املميز 

ذا أكرب حجة ملن يعتقد أن الطب إمنا هو إهلام وهداية املكلف، الذي هو أفضل احليوان، أوىل بذلك، وه
من اللَّه سبحانه خللقه، وباجلملة فإنه قد يكون من هذا ومما وقع بالتجربة واالتفاق واملصادفة أكثر ما 

حصلوه من هذه الصناعة، مث تكاثر ذلك بينهم وعضده القياس حبسب ما شاهدوه، وأدم إليه فطرم، 
ع تلك األجزاء اليت حصلت هلم ذه الطرق املتفننة املختلفة أشياء كثرية، مث إم تأملوا فاجتمع هلم من مجي

تلك األشياء واستخرجوا عللها واملناسبات اليت بينها، فتحصل هلم من ذلك قوانني كلية ومبادئ منها 
التعليم من الكليات إىل يبتدأ بالتعلم والتعليم، وإىل ما أدركوه منها أوالً ينتهي، فعند الكمال يتدرج يف 

اجلزئيات، وعند استنباطها يتدرج من اجلزئيات إىل الكليات، وأقول أيضاً وقد أشرنا إىل ذلك من قبل، 
أنه ليس يلزم أن يكون أول هذا خمتصاً مبوضع دون موضع، وال يفرد به قوم دون آخرين إال حبسب 

 هم مصطلحون على أدوية يألفوا ويتداوون األكثر واألقل، وحبسب تنوع املداواة، وهلذا فإن كل قوم
ا، وأرى أم إمنا اختلفوا يف نسبة صناعة الطب إىل قوم حبسب ما قد كان يتجدد عند قوم فينسب 

إليهم، فإنه قد ميكن أن تكون صناعة الطب يف أمة أو يف بقعة من األرض، فتدثر وتبيد بأسباب مساوية أو 
وط الية، واحلروب املبيدة، وامللوك املتغلبة، والسري املخالفة، فإذا أرضية، كالطواعني املفنية والقح

انقرضت يف أمة ونشأت يف أمة أخرى، وتطاول الزمان عليها نسي ما تقدم، وصارت الصناعة تنسب إىل 
 األمة الثانية دون األوىل، ويعترب أوهلا بالقياس إليهم فقط، فيقال هلا مذ ظهرت كذا وكذا وإمنا يعين يف
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احلقيقة مذ ظهرت يف هذه األمة خاصة، وهذا مما ال يبعد فإنه على ما تواترت به اآلثار وخصو صاً ما 
حكاه جالينوس وغريه، أن أبقراط ملا رأى صناعة الطب قد كادت أن تبيد، وأنه قد درست معاملها عن 

واها ونشرها وشهرها بأن آل اسقليبيوس، الذين ابقراط منهم، تداركها بأن أظهرها وبثها يف الغرباء، وق
أثبتها بالكتب، فلهذا يقال أيضاً على ما ذهب إليه كثري من الناس، أن أبقراط أول من وضع صناعة 

الطب وأول من دوا وليس احلق، على ما تواترت به اآلثار، إال أنه أول من دوا من آل اسقليبيوس 
األطباء من بعده واستمر إىل اآلن، واسقليبيوس لتعليم كل من يصلح لتعلمها من الناس كافة، ومثله سلك 

األول هو أول من تكلم يف شيء من الطب على ما سيأيت ذكره، 
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  لثاني الباب ا

  طبقات األطباء الذين ظهرت لهم أجزاء من صناعة الطِّب

  وكانوا المبتدئين بها 

  اسقليبيوس

    

يبيوس، كما أشرنا إليه أوالً، هو أوملن ذكر من قد اتفق كثري من قدماء الفالسفة واملتطببني على أن اسقل
األطباء وأول من تكلم يف شيء من الطب على طريق التجربة، وكان يونانياً، واليونان منسوبون إىل 

يونان، وهي جزيرة كانت احلكماء من الروم يرتلوا، وقال أبو معشر يف املقالة الثانية من كتاب األلوف 
سمى يف قدمي الدهر أرغس، وكان أهلها يسمون أرغيوا، ومسيت املدينة بعد أن بلدة من املغرب كانت ت

ذلك أيونيا، ومسوا أهلها يونانيني باسم بلدهم، وكان ملكها أحد ملوك الطوائف، ويقال أن أول من 
اجتمع له ملك مدينة أيونيا من ملوك اليونانيني كان امسه أيليوس، وكان لقبه دقطاطر، ملكهم مثاين عشر 

، ووضع لليونانيني سنناً كثرية مستعلمة عندهم، وقال الشيخ اجلليل أبو سليمان حممد بن طاهر بن سنة
رام السجستاين املنطقي يف تعاليقه أن اسقليبيوس بن زيوس، قالوا مولده روحاين، وهو إمام الطب، وأبو 

ثر اليونانية؛ قال وبقراط أكثر الفالسفة؛ قال وأقليدس ينسب إليه، وأفالطون وأرسطوطاليس وبقراط وأك
كان السادس عشر من أوالده، يعين البطن السادس عشر من أوالده؛ وقال سولون أخو أسقليبيوس، وهو 

أبو واضع النواميس، أقول وترمجة اسقليبيوس بالعريب منع اليبس، وقيل أن أصل هذا االسم يف لسان 
ى ما وجد يف أخبار اجلبابرة بالسريانية، ذكي اليونانيني مشتق من البهاء والنور، وكان اسقليبيوس، عل

الطبع، قوي الفهم، حريصاً جمتهداً يف علم صناعة الطب، واتفقت له اتفاقات محيدة معينة على التمهر يف 
هذه الصناعة، وانكشفت له أمور عجيبة من أحوال العالج بإهلام من اللَّه عز وجل، وحكي أنه وجد علم 

مية، يعرف يكل ابلن وهو للشمس، ويقال أن اسقليبيوس هو الذي أوضع الطب يف هيكل كان هلم برو
هذا اهليكل ويعرف يكل اسقليبيوس، ومما حيقق ذلك أن جالينوس قال يف كتابه يف فينكس أن اللَّه عز 

امسه ملا خلصين من دبيلة قتالة كانت عرضت يل، حججت إىل بيته املسمى يكل اسقليبيوس، وقال 
كتابه حيلة الربء يف صدر الكتاب مما جيب أن حيقق الطب عند العامة ما يرونه من الطب جالينوس يف 
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اإلهلي يف هيكل اسقليبيوس، على ما حكاه هروسيس صاحب القصص، بيت كان مبدينة رومية كانت فيه 
 صورة تكلمهم عندما يسألوا، وكان املستنبط هلا يف القدمي اسقليبيوس، وزعم جموس رومية أن تلك

الصورة كانت منصوبة على حركات جنومية، وأنه كان فيها روحانية كوكب من الكواكب السبعة، 
وكان دين النصرانية يف رومية قبل عبادة النجوم، كذا حكى هروسيس، وذكر جالينوس أيضاً يف مواضع 

ا إىل طب كثرية، أن طب أسقليبيوس كان طباً إهلياً، وقال أن قياس الطب اإلهلي إىل طبنا قياس طبن
الطرقات، وذكر أيضاً يف حق اسقليبيوس يف كتابه الذي ألفه يف احلث على تعلم صناعة الطب أن اللَّه 

تعاىل أوحى إىل أسقليبيوس أين إىل أن أمسيك ملكاً أقرب منك إىل أن أمسيك إنساناً وقال أبقراط إن اللَّه 
 اسقليبيوس كان معظماً عند اليونانيني، وكانوا تعاىل رفعه إليه يف اهلواء يف عمود من نور، وقال غريه إن

يستشفون بقربه، ويقال أنه كان يسرج على قربه كل ليلة ألف قنديل، وكان امللوك؛ من نسله تدعي له 
النبوة، وذكر أفالطون يف كتابه املعروف بالنواميس عن اسقليبيوس أشياء عدة من أخباره مبغيبات، 

 أهلي، وشاهدها الناس كما قاله وأخرب به، وقال يف املقالة الثالثة من وحكايات عجيبة ظهرت عنه بتأييد
كتاب السياسة أن أسقليبيوس كان هو وأوالده عاملني بالسياسة، وكان أوالده جنداً فرهة وكانوا عاملني 

بالطب، وقال إن أسقليبيوس كان يرى أن من كان به مرض يربأ منه عاجله، ومن كان مرضه قاتالً مل 
  .ياته اليت ال تنفعه وال تنفع غريه، أي يترك عالجه لهيطل ح

    

وقال األمري أبو الوفاء املبشر بن فاتك يف كتاب خمتار احلكم وحماسن الكلم إن أسقليبيوس هذا كان تلميذ 
هرمس، وكان يسافر معه، فلما خرجا من بالد اهلند وجاءا إىل فارس، خلفه ببابل ليضبط الشرع فيهم، 

س هذا فهو هرمس األول، ولفظه أرمس، وهو اسم عطارد، ويسمى عند اليونانيني قال وأما هرم
أطرمسني، وعند العرب أدريس، وعند العربانيني أخنوخ، وهو ابن يارد بن مهالئيل بن قينان بن أنوش بن 

شيث بن آدم عليهم السالم، ومولده مبصر يف مدينة منف منها، قال وكانت مدته على األرض اثنتني 
نني سنة، وقال غريه ثالمثائة ومخساً وستني سنة، قال املبشر ابن فاتك وكان عليه السالم رجالً آدم ومثا

اللون، تام القامة، اجلح، حسن الوجه، كث اللحية، مليح التخاطيط، تام الباع، عريض املنكبني، ضخم 
 األعضاء، إذا مشى أكثر العظام، قليل اللحم، براق العني أكحل، متأنياً يف كالمه، كثري الصمت، ساكن

  .نظره إىل األرض، كثري الفكرة، به حدة وعبسة، حيرك إذا تكلم سبابته

وقال غريه إن اسقليبيوس كان قبل الطوفان الكبري، وهو تلميذ أغاثوذميون املصري، وكان أغاثوذميون 
وس هذا هو البادئ أحد أنبياء اليونانيني واملصريني، وتفسري أغاثوذميون السعيد اجلد، وكان اسقليبي

  .بصناعة الطب يف اليونانيني، علمها بنيه وحذر عليهم أن يعلموها الغرباء
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وأما أبو معشر البلخي املنجم فإنه ذكر يف كتاب األلوف أن اسقليبيوس هذا مل يكن باملتأله األول يف 
أنه كان تلميذ صناعة الطب وال باملبتدئ ا، بل أنه عن غريه أخذ، وعلى ج من سبقه سلك، وذكر 

هرمس املصري، وقال إن اهلرامسة كانوا ثالثة أما هرمس األول وهو املثلث بالنعم فإنه كان قبل الطوفان، 
ومعىن هرمس لقب كما يقال قيصر وكسرى، وتسميه الفرس يف سريها اللهجد، وتفسريه ذو عدل، وهو 

م، ويذكر العربانيون أنه اخنوخ وهو الذي تذكر احلرانية نبوته؛ وتذكر الفرس أن جده كيومرث وهو آد
  .بالعربية أدريس

قال أبو معشر هو أول من تكلم يف األشياء العلوية من احلركات النجومية، وإن جده كيومرث وهو آدم 
علمه ساعات الليل والنهار، وهو أول من بىن اهلياكل وجمد اللَّه فيها؛ وأول من نظر يف الطب وتكلم فيه، 

نه كتباً كثرية بأشعار موزونة وقواف معلومة بلغة أهل زمانه يف معرفة األشياء األرضية وأنه ألف ألهل زما
والعلوية، وهو أول من أنذر بالطوفان، ورأى أن آفة مساوية تلحق األرض من املاء والنار، وكان مسكنه 

 الربايب وهو صعيد مصر، ختري ذلك فبىن هناك األهرام ومدائن التراب، وخاف ذهاب العلم بالطوفان فبىن
اجلبل املعروف بالربابر بأمخيم وصور فيها مجيع الصناعات وصناعها نقشاً وصور مجيع آالت الصناع، 

وأشار إىل صفات العلوم ملن بعده برسوم حرصاً منه على ختليد العلوم ملن بعده، وخيفة أن يذهب رسم 
 من درس الكتب، ونظر يف العلوم، ذلك من العامل، وثبت يف األثر املروي عن السلف أن أدريس أول

  .وأنزل اللَّه عليه ثالثني صحيفة، وهو أول من خاط الثياب ولبسها ورفعه اللَّه مكاناً علياً

وأما هرمس الثاين فإنه من أهل بابل، سكن مدينة الكلدانيني وهي بابل، وكان بعد الطوفان يف زمن 
 بن كوش، وكان بارعاً يف علم الطب والفلسفة، نزيربال الذي هو أول من بىن مدينة بابل بعد منرود

وعارفاً بطبائع األعداد، وكان تلميذه فيثاغورس األرمتاطيقي، وهرمس هذا جدد من علم الطب والفلسفة 
وعلم العدد ما كان قد درس بالطوفان ببابل، ومدينة الكلدانيني هذه مدينة الفالسفة من أهل املشرق، 

  .د، ورتب القواننيوفالسفتهم أول من حدد احلدو

وأما هرمس الثالث فإنه سكن مدينة مصر وكان بعد الطوفان، وهو صاحب كتاب احليوانات ذوات 
السموم وكان طبيباً فيلسوفاً وعاملاً بطبائع األدوية القتالة واحليوانات املؤذية، وكان جواالً يف البالد طوافاً 

ا، وله كالم حسن يف صناعة الكيمياء نفيس يتعلق منه إىل ا، عاملاً بنصبة املدائن وطبائعها وطبائع أهله
صناعات كثرية، كالزجاج واخلرز والغضار وما أشبه ذلك، وكان له تلميذ يعرف باسقليبيوس، وكان 

  .مسكنه بأرض الشام

  رجع الكالم إلى ذكر اسقليبيوس
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ا شاهده الناس من أفعاله ظن وبلغ من أمر أسقليبيوس أن أبرأ املرضى الذين يئس الناس من برئهم، ومل
العامة أنه حييي املوتى، وأنشد فيه شعراء اليونانيني األشعار العجيبة، وضمنوها أنه حييي املوتى، ويرد كل 
من مات إىل الدنيا، وزعموا أن اللَّه تعاىل رفعه إليه تكرمة له وإجالالً، وصريه يف عديد املالئكة، ويقال 

  .أنه إدريس عليه السالم

 حيىي النحوي أن أسقليبيوس عاش تسعني سنة، منها صيب وقبل أن تفتتح له القوة اإلهلية مخسني سنة، وقال
وعامل معلم أربعني سنة، وخلف ابنني ماهرين يف صناعة الطب، وعهد إليهما أن ال يعلما الطب إال 

ده كذلك وأمرهم ألوالدمها وأهل بيته، وأن ال يدخال يف صناعة الطب غريباً، وعهد إىل من يأيت بع
بأمرين أحدمها أن يسكنوا وسط املعمور من أرض اليونانيني، وذلك يف ثالث جزائر منها قو جزيرة 

  .ابقراط، والثاين أن ال خترج صناعة الطب إىل الغرباء، بل يعلمها اآلباء األبناء

 السبب يف قال جالينوس وأما صورته فصورة رجل ملتح متزين جبمة ذات ذوائب، ومما يبحث من أمر
تصويره ملتحياً وتصوير أبيه أمرد، فبعض الناس يقول إنه صور وصيغ ذه احلال، ألنه يف وقت ما أصعده 

اللَّه إليه كان كذلك، والبعض قال إن السبب يف ذلك أن صناعته حتتاج إىل العفة والشيخوخة، وبعض 
ذا تأملته وجدته قائماً متشمراً جمموع الناس قال إن السبب يف جتاوزه، يف احلذق بصناعة الطب، أباه، وإ

الثياب، فيدل ذا الشكل على أنه ينبغي لألطباء أن يتفلسفوا يف مجيع األوقات، وترى األعضاء منه اليت 
يستحى من تكشفها مستورة، واألعضاء اليت حيتاج إىل استعمال الصناعة ا معراة مكشوفة، ويصور 

ن شجرة اخلطمي فيدل بذلك على أنه ميكن يف صناعة الطب أن آخذاً بيده عصاً، معوجة ذات شعب، م
يبلغ مبن استعملها من السن أن حيتاج إىل عصا يتكئ عليها؛ أو ألن من أعطاه اللَّه تبارك وتعاىل بعض 

العطايا يؤهل إلعطاء عصا، مبرتلة ما وهب إليفاسطس وزوس وهرمس، وذه العصا جند زوس يقر أعني 
ينبه ا أيضا النيام، وأما تصويرهم تلك العصا من شجر اخلطمي، فألنه يطرد وينفي من حيب من الناس، ف

كل مرض، وقال جالينوس وأما أعوجاجها وكثرة شعبها فتدل على كثرة األصناف والتفنن املوجود يف 
وان صناعة الطب، ولن جندهم أيضاً تركوا تلك العصا بغري زينة وال يئة، لكنهم صوروا عليها صورة حي
طويل العمر، ملتف عليها وهو التنني، ويقرب هذا احليوان من اسقليبيوس ألسباب كثرية، أحدها أنه 

حيوان حاد النظر، كثري السهر، ال ينام يف وقت من األوقات، وقد ينبغي ملن قصد تعلم صناعة الطب أن 
 هو حاضر، ومبا من شأنه أن ال يتشاغل عنها بالنوم، ويكون يف غاية الذكاء ليمكنه أن يتقدم فينذر مبا

حيدث، وذلك أنك جتد أبقراط يشري ذا الفعل يف قوله إين أرى أنه من أفضل األمور أن يستعمل الطبيب 
سابق النظر، وذلك أنه إذا سبق فعلم وتقدم، فانذر املرضى بالشيء احلاضر مما م، وما مضى وما 
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    يستأنف، 

لعصا، املاسك هلا اسقليبيوس، قول آخر وهو هذا قالوا هذا احليوان، وقد يقال أيضاً يف تصوير التنني على ا
أعين التنني، طويل العمر جداً، حىت أن حياته يقال أا الدهر كله؛ وقد ميكن يف املستعملني لصناعة الطب 

أن تطول أعمارهم، من ذلك أنا جند دميوقريطس وأيرودوطس عندما استعملوا الوصايا اليت تأمر ا 
 الطب طالت حيام جداً، فكما أن هذا احليوان، أعين التنني، يسلخ عنه لباسه الذي يسميه صناعة

اليونانيون الشيخوخة، كذلك أيضاً قد ميكن الناس، باستعمال صناعة الطب إذا سلخوا عنهم الشيخوخة 
إكليل متخذ اليت تفيدهم إياها األمراض، أن يستفيدوا الصحة، وإذا صوروا أسقليبيوس جعل على رأسه 

من شجر الغار، ألن هذه الشجرة تذهب باحلزن، وهلذا جند هرمس إذ مسي املهيب كلل مبثل هذا 
اإلكليل، فإن األطباء ينبغي هلم أن يصرفوا عنهم األحزان كذلك كلل اسقليبوس بأكليل يذهب باحلزن، 

كليل الذي يتكلل به األطباء أو ألن األكليل كان يعم صناعة الطب والكهانة، رأوا أنه ينبغي أن يكون اإل
واملتكهنون إكليالً واحداً بعينه؛ أو ألن هذه الشجرة أيضاً فيها قوة تشفي األمراض، من ذلك أنك جتدها 

إذا ألقيت يف بعض املواضع هربت من ذلك املوضع اهلوام ذوات السموم وكذلك أيضاً النبت املسمى 
ى حب الغار، إذا مرخ ا البدن فعلت فيه شبيهاً بفعل قونورا، ومثرة هذه الشجرة أيضاً وهي اليت تسم

اجلند بيدستر، وإذا صوروا ذلك التنني جعلوا بيده بيضه، يومون بذلك إىل أن هذا العامل كله حيتاج إىل 
  .الطب، ومثال الكل مثال البيضة

ه تبارك وتعاىل، فنقول أنه وقد ينبغي لنا أن نتكلم أيضاً يف الذبائح اليت تذبح باسم أسقليبيوس تقرباً إىل اللَّ
مل يوجد أحد قرب اللَّه قرباناً باسم أسقليبيوس، يف وقت من األوقات، شيئاً من املاعز، وذلك ألن شعر 

هذا احليوان ال يسهل غزله مبرتلة الصوف، ومن أكثر من حلمه سهل وقوعه يف أمراض الصرع ألن الغذاء 
  .، مييل إىل الدم السوداوياملتولد عنه رديء الكيموس، جمفف غليظ حريف

قال جالينوس بل إمنا جند الناس يقربون إىل اللَّه تبارك وتعاىل باسم أسقليبيوس ديكة، ويرون أيضاً أن 
سقراط قرب له هذه الذبيحة فبهذه احلال علم هذا الرجل اإلهلي الناس صناعة الطب، قنية ثابتة أفضل 

دمييطر، قال حنني يعين باستخراج ديونوسس اخلمر، وذلك كثرياً من األشياء اليت استخرجها ديونوسس و
أن اليونانيني يرون أن أول من استخرج اخلمر ديونوسس ويومي الشعراء ذا االسم إىل القوة، اليت إذا 

  .غريت املاء يف الكرمة أعدته ليكون اخلمرة والسرور املتولد عنها يف شراا

ب اليت يتخذ منها، وهلذا جندهم يسمون هذه احلبوب ذا وأما استخراج دمييطر فاخلبز وسائر احلبو
  .االسم، وقد تسمي الشعراء ذا االسم أيضاً األرض املخرجة للحبوب

وأما استخراج اسقليبيوس فيعين به الصحة، وهي اليت ال ميكن دوا أن يقتين شيء من األشياء اليت ينتفع 
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  .ا أو يلتذ

  .هذان ال ينتفع به ما مل يكن استخراج اسقليبيوس موجوداًقال جالينوس وذلك أن ما استخرجه 

وأما صورة الكرسي الذي يقعد عليه اسقليبوس فصورة القوة اليت تستفاد ا الصحة، وهي أشرف 
وإذا تأملت صورة أسقليبيوس وجدته قاعداً متكئاً على رجال مصورين حوله، وذلك واجب ألنه .القوى

 من بني الناس، ويصور عليه تنني ملتف حوله وقد خربت سبب ذلك فيما ينبغي أن يكون ثابتاً ال يزول
  .تقدم

ومن اآلداب واحلكم اليت ألسقليبيوس مما ذكره األمري أبو الوفاء املبشر بن فاتك يف كتاب خمتار احلكم 
وقال املتعبد بغري معرفة كحمار .وحماسن الكلم قال أسقليبيوس من عرف األيام مل يغفل االستعداد

  .طاحون يدور وال يربح، وال يدري ما هو فاعلال

  .وقال فوت احلاجة خري من طلبها إىل غري أهلها

وقال إعطاء الفاجر تقوية له على فجوره؛ والصنيعة عند الكفور أضاعة للنعمة؛ وتعليم اجلاهل ازدياد يف 
  .اجلهل؛ ومسألة اللئيم أهانة للعرض

  .ئة خمافة الضرر، وال يدع الذنوب خمافة اآلخرةوقال إين ألعجب ممن حيتمي من املآكل الردي

  .وقال أكثروا من الصمت فإنه سالمة من املقت، واستعملوا الصدق فإنه زين النطق

وقيل له صف لنا الدنيا فقال أمس أجل، واليوم عمل، وغداً أمل، وقال املشفق عليكم يسيء الظن بكم، 
     قليل النصيحة لكم، والزاري عليكم كثري العتب لكم، وذو البغضاء لكم

وقال سبيل من له دين ومروءة أن يبذل لصديقه نفسه وماله، وملن يعرفه طالقة وجهه وحسن حمضره، 
  .ولعدوه العدل، وأن يتصاون عن كل حال يعيب

أيلق ويقال له أيلة، قال سليمان بن حسان املعروف بابن جلجل أن هذا أول حكيم تكلم يف الطب ببلد 
وهو أول من استنبط كتاب األغريقي هليامس امللك، وتكلم يف الطب، وقاسه وعمل به، الروم والفرس، 

وكان بعد موسى، عليه الصالة والسالم، يف زمان بذاق احلاكم، وله آثار عظيمة وأخبار شنيعة وهو يعد 
يف كثرة العجائب كاسقليبيوس، 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  23  

  

  لثالث الباب ا

  قليبيوسطبقات األطباء اليونانيين الذين هم من نسل أس

وذلك أن أسقليبيوس كما ذكرنا أوالً ملا حصلت له معرفة صناعة الطب بالتجربة وبقيت عنده أمور 
منها، وشرع يف تعليمها ألوالده وأقاربه، عهد اليهم أال يعلموا هذه الصناعة ألحد إال ألوالدهم، وملن هو 

 من ولد وقرابة ستة وهم ماغينس، من نسل اسقليبيوس ال غري، وكان الذي خلفه اسقليبيوس من التالميذ
وسقراطون، وخروسيس الطبيب، ومهراريس املكذوب عليه املزور نسبه يف الكتب األوىل، وأنه حلق 

سليمان بن داود وهذا حديث خرافة ألن بينهما ألوف من السنني، وموريدس، وميساوس، وكان كل 
ة، إذا كان الطب إمنا خرج له بالتجربة، واحد من هؤالء ينتحل رأي استاذه اسقليبيوس وهو رأي التجرب

  ومل يزل الطب ينتقل من هؤالء التالميذ إىل من علموه من األهل، إىل أن ظهر 

  غورس

هو الثاين من األطباء احلذاق املشهورين الذين اسقليبيوس أوهلم، على ما ذكره حيىي النحوي وذلك أنه 
اعة الطب من اليونانيني على ما تناهى إلينا مثانية وهم قال األطباء املشهورون الذين كان يقتدى م يف صن

أسقليبيوس األول، وغورس، وميتس، وبرمانيدس، وإفالطن الطبيب وأسقليبيوس الثاين، وأبقراط، 
وجالينوس، وكانت مدة حياة غورس سبعاً وأربعني سنة منها صيب ومتعلم سبع عشرة سنة؛ وعامل معلِّم 

  .اة أسقليبيوس األول، إىل وقت ظهور غورس مثامنائة ومخسني سنةثالثني سنة، وكان منذ وقت وف

وكان يف هذه الفترة بني أسقليبيوس وبني غورس من األطباء املذكورين سورندوس، ومانيوس، 
وساوثاوس، ومسيساندس، وسقوريدس األول، وسيقلوس، ومسرياس، وانطيماخس، وقلغيموس، 

  .وأغانيس، وأيرقلس، وأسطورس الطبيب

ظهر غورس نظر يف رأي التجربة وقواه وخلف من التالميذ من بني ولد وقريب سبعة وهم مرقس، وملا 
وجورجيس، ومالسطس، وفولس، وماهالس، وأراسطواطس األول، وسقريروس، وكان كل واحد من 

هؤالء ينتحل رأي أستاذه وهو رأي التجربة، ومل يزل الطب ينتقل من هؤالء إىل من علموه من ولد 
  .ىل أن ظهروقريب إ

مينس ومينس هو الثالث من األطباء املشهورين الثمانية الذين تقدم ذكرهم، وكانت مدة حياته أربعاً 
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ومثانني سنة منها صيب ومتعلم أربعاً وستني سنة، وعامل معلِّم عشرين سنة، وكان منذ وقت وفاة غورس 
 غورس ومينس من األطباء املذكورين إىل ظهور مينس مخسمائة وستني سنة، وكان يف هذه الفترة اليت بني

أبيقورس، وسقوريدوس الثاين، وأخطيفون، وأسقوريس، وراوس، واسفقلس، وموطيمس، وأفالطن 
األول الطبيب وإبرقاط الزول ابن غنوسيديقوس، وملا ظهر مينس نظر يف مقاالت من تقدم، فإذا التجربة 

ربة بال قياس ألا تكون خطراً؛ وملا تويف خلف خطأ عنده، فضم إليها القياس، وقال ال جيب أن تكون جت
من التالميذ أربعة وهم قطرطس، وأمينس، وسورانس، ومثيناوس القدمي، ورأي هؤالء القياس والتجربة، 
ومل يزل الطب ينتقل من هؤالء التالميذ إىل من علموه وخلفوه، إىل أن ظهر، برمانيدس وبرمانيدس هو 

الثمانية الذين تقدم ذكرهم، وكانت مدة حياته أربعني سنة، منها صيب الرابع من األطباء املشهورين 
ومتعلم مخساً وعشرين سنة، وكامل معلِّم مخس عشرة سنة، وكان منذ وقت وفاة مينس، إىل ظهور 

برمانيدس سبعمائة ومخس عشرة سنة، وكان يف هذه الفترة اليت بني مينس وبرمانيدس من األطباء 
نس،و وأبيقورس، وأسطفانس، وأنيقولس وساوارس، وحوراطيمس، وفولوس، املذكورين مسانس، وغوا

  .وسوانيديقوس، وساموس، ومثينانوس الثاين، وأفيطافلون، وسوناخس، وسويازيوس ومامالس

  .وملا ظهر برمانيدس قال إن التجربة وحدها كانت أو مع القياس خطر، فأسقطها وأنتحل القياس وحده

    

ميذ ثالثة نفر وهم ثاسلس، وأفرن، وديوفيلس، فوقع بينهم املنازعات واخللف وملا تويف خلف من التال
وأنفصلوا ثالث فرق، فادعى أفرن التجربة وحدها، وادعى ديوفيلس القياس وحده، وادعى ثاسلس 

  .احليل، وذكر أن الطب إمنا هو حيلة، ومل تزل هذه احلال بينهم إىل أن ظهر

  أفالطن الطبيب

و اخلامس من األطباء املشهورين الثمانية الذين تقدم ذكرهم وكانت مدة حياته ستني وأفالطن الطبيب ه
سنة، منها صيب ومتعلم أربعني سنة، وعامل علم عشرين سنة، وكان منذ وقت وفاة برمانيدس إىل ظهور 

أفالطن سبعمائة ومخس وثالثون سنة، وكان األطباء املذكورون يف هذه الفترة اليت بني برمانيدس 
أفالطن الطبيب قد تقسموا ثالثة أقسام أصحاب التجربة وهم أفرن األقراغنطي، وبنتخلس، وأنقلس، و

وفيلنبس، وغافرطيمس، واحلسدروس، وملسيس، وأصحاب احليل وهم ماناخس، وماساوس، 
وغوريانس، وغرغوريس، وقونيس، وأصحاب القياس وهم أنكساغورس، وفولوطيمس، وماخاخس، 

وملا ظهر أفالطن نظر يف هذه املقاالت وعلم أن التجربة وحدها رديئة وخطرة، وسقولوس، وسوفورس، 
والقياس وحده ال يصح، فانتحل الرأيني مجيعاً، قال حيىي النحوي وأن أفالطون أحرق الكتب اليت ألفها 
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يان ثاسلس وأصحابه ومن انتحل رأياً واحداً من التجربة والقياس، وترك الكتب القدمية، اليت فيها الرأ
مجيعاً، وأقول أن حيىي النحوي فيما ذكره من هذه الكتب، وأا قد ألفت، فإن كان هلا حقيقة فذلك 
ينايف قول من يرى أن صناعة الطب أول من دوا وأثبتها يف الكتب أبقراط، إذ كان هؤالء الذين قد 

يذه من أوالده وأقربائه ستة ألفوا هذه الكتب من قبل أبقراط مبدة طويلة، وملا تويف أفالطن خلف من تالم
وهم مريونس وأفرده باحلكم على األمراض؛ وفورونوس وأفرده بالتدبري لألبدان، وفوراس وأفرده بالفصد 
والكي؛ وثافرورس وأفرده بعالج اجلراحات؛ وسرجس وأفرده بعالج العني، وفانيس وأفرده جبرب العظام 

مره على سداد بني هؤالء التالميذ وبني من خلفوه املكسورة وإصالح املخلوعة، ومل يزل الطب جيري أ
  إىل أن ظهر 

  أسقليبيوس الثاني

وأسقليبيوس الثاين هو السادس من األطباء املشهورين الثمانية الذين تقدم ذكرهم، وكانت مدة حياته مائة 
وعشر سنني منها صيب ومتعلم مخس عشرة سنة، وعامل ومعلم مخساً وتسعني سنة، ومنها عطل مخس 

سنني، وكان منذ وقت وفاة أفالطن وإىل ظهور أسقليبيوس الثاين ألف وأربعمائة وعشرون سنة، وكان 
يف هذه الفترة اليت بني أفالطن وأسقليبيوس الثاين من األطباء املذكورين ميلن األقراغنطي، وثامسيطوس 

وعاش أربعني سنة الطبيب، وأقذتينوس، وفرديقلوس، وأندروماخس القدمي وهو أول من صنع الترياق 
وإيراقليدس األول وعاش ستني سنة، وفالغورس وعاش مخساً وثالثني سنة، ومامخيس، ونسطس، 

وسيقورس، وغالوس، وما باطياس، وأيرقلس الطبيب وعاش مائة سنة، وماناطيس، وفيثاغورس الطبيب 
اآلراء القدمية فوجد أن وعاش سبعني سنة، ومارينوس وعاش مائة سنة، وملا ظهر أسقليبيوس الثاين نظر يف 

الذي جيب أن يعتقده هو رأي إفالطن فانتحله، مث تويف وخلف ثالثة تالميذ من أهل بيته، ال غريب فيهم 
وال طبيب سواهم، وهم أبقراط ابن إيراقليدس، وماغارينس، وأرخس، ومل متض عدة أشهر حىت تويف 

ل الفضائل تضرب به األمثال، الطبيب ماغارينس وحلقه أرخس، وبقي أبقراط وحيد دهره طبيباً كام
الفيلسوف، إىل أن بلغ به األمر إىل أن عبد وهو الذي قوى صناعة القياس والتجربة تقوية عظيمة عجيبة 
ال يتهيأ لطاعن أن خيلها وال يهتكها، وعلم الغرباء الطب وجعلهم شبيهاً بأوالده ملا خاف على الطب أن 

.أمره يف هذا الباب الذي يأيتيفىن ويبيد من العامل، كما يتبني 
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  لرابع الباب ا

  طبقات األطباء اليونانيين الذين أذاع أبقراط فيهم صنَاعة الطِّب

  أبقراط

    

ولنبتدئ أوالً بذكر شيء من أخبار أبقراط على حياهلا وما كان عليه من التأييد اإلهلي، ونذكر بعد ذلك 
أبقراط فيهم هذه الصناعة، وإن مل يكونوا من نسل أسقليبيوس مجالً من أمر األطباء اليونانيني الذين أذاع 

فنقول أن أبقراط، على ما تقدم ذكره، وهو السابع من األطباء الكبار املذكورين الذين أسقليبيوس أوهلم، 
وأبقراط هو من أشرف أهل بيته وأعالهم نسباً، وذلك على ما وجدته يف بعض املواضع املنقولة من 

بقراط بن أيراقليدس بن أبقراط بن غنوسيديقوس بن نربوس بن سوسطراطس بن ثاوذروس اليوناين، أنه أ
بن قالوموطاداس بن قريساميس امللك، فهو بالطبع الشريف الفاضل نسباً ألنه التاسع من قريساميس 

امللك والثامن عشر من أسقليبيوس والعشرون من زاوس، وأمه فركسيثا بنت فيناريطي من بيت أيراقليس، 
فهو من جنسني فاضلني ألن أباه من آل أسقليبيوس وأمه من آل أيراقليس، وتعلم صناعة الطب من أبيه 

أيراقليدس ومن جده أبقراط، ومها أسرا إليه أصول صناعة الطب، وكانت مدة حياة أبقراط مخساً 
قت وفاة وتسعني سنة منها صيب ومتعلم ست عشرة سنة، وعامل معلم تسعاً وسبعني سنة، وكان منذ و

أسقليبيوس الثاين وإىل ظهور أبقراط سنتني، وملا نظر أبقراط يف صناعة الطب وخاف عليها أن تنقرض 
عندما رأى أا قد بادت من أكثر املواضع اليت كان أسقليبيوس األول أسس فيها التعليم، وذلك أن 

ه لكتاب اإلميان ألبقراط املواضع اليت يتعلم فيها صناعة الطب كانت على ما ذكره جالينوس يف تفسري
ثالثة أحدها مبدينة رودس، والثاين مبدينة قنيدس، والثالث مبدينة قو، فأما التعليم الذي كان مبدينة رودس 

فإنه باد بسرعة ألنه مل يكن ألربابه وارث، وأما الذي كان منه مبدينة قنيسدس فطفئ ألن الوارثني له 
 مبدينة قو، وهي اليت كان يسكنها أبقراط، فثبت وبقي منه بقايا كانوا نفراً يسرياً، وأما الذي كان منه

يسرية لقلة الوارثني له، فلما نظر أبقراط يف صناعة الطب ووجدها قد كادت أن تبيد لقلة األبناء 
املتوارثني هلا من آل أسقليبيوس، رأى أن يذيعها يف مجيع األرض، وينقلها إىل سائر الناس، ويعلمها 

 حىت ال تبيد، وقال أن اجلود باخلري جيب أن يكون على كل أحد يستحقه قريباً كان أو املستحقني هلا
بعيداَ، واختذ الغرباء وعلمهم هذه الصناعة اجلليلة، وعهد إليهم العهد الذي كتبه، وأحلفهم باألميان 
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 هذا العهد عليه، املذكورة فيه أن ال خيالفوا ما شرطه عليهم، وأن ال يعلمواهذا العلم أحداً إال بعد أخذ
وقال أبو احلسن علي بن رضوان كانت صناعة الطب قبل أبقراط كرتاً وذخرية يكرتها اآلباء ويدخروا 

لألبناء، وكانت يف أهل بيت واحد منسوب إىل أسقليبيوس، وهذا االسم، أعين أسقليبيوس، إما أن يكون 
 قوة للَّه عز وجل علمت الناس الطب، وكيف امساً مللَك بعثه اللَّه فعلّم الناس الطب، وأما أن يكون

صرفت احلال فهو أول من علم صناعة الطب، ونسب املتعلم األول إليه على عادة القدماء يف تسمية املعلم 
أباً للمتعلم، وتناسل من املتعلم األول أهل هذا البيت املنسوبون إىل أسقليبيوس، وكان ملوك اليونانيني 

وا ميكنوا غريهم من تعليم صناعة الطب، بل كانت الصناعة فيهم خاصة يعلم والعظماء منهم، ومل يكون
الرجل منهم ولده أو ولد ولده فقط، وكان تعليمهم باملخاطبة، ومل يكونوا يدونوها يف الكتب، وما 
احتاجوا إىل تدوينه يف الكتب دونوه بلغز حىت ال يفهمه أحد سواهم، فيفسر ذلك اللغز األب لالبن، 

  .لطب يف امللوك والزهاد فقط يقصدون به اإلحسان إىل الناس من غري أجرة وال شرطوكان ا

ومل يزل كذلك إىل أن نشأ أبقراط من أهل قو، ودمقراط من أهل أبديراً، وكانا متعاصرين، فأما دمقراط 
كون فتزهد وترك تدبري مدينته، وأما أبقراط فرأى أهل بيته قد اختلفوا يف صناعة الطب، وختوف أن ي

ذلك سبباً لفساد الطب، فعمد على أن دونه بإغماض يف الكتب، وكان له ولدان فاضالن ومها ثاسلس 
وذراقن وتلميذ فاضل وهو فولوبس، فعلمهم هذه الصناعة وشعر أا قد خترج عن أهل أسقليبيوس إىل 

ة، مث وضع ناموساً غريهم، فوضع عهداً استحلف فيه املتعلم هلا على أن يكون الزماً للطهارة والفضيل
عرف فيه من الذي ينبغي له أن يتعلم صناعة الطب، مث وضع وصية عرف فيها مجيع ما حيتاج إليه الطبيب 

  يف نفسه، أقول وهذه نسخة العهد الذي وضعه أبقراط، 

  قسم أبقراط

    

ج، وأقسم قال أبقراط إين أقسم باللَّه رب احلياة واملوت، وواهب الصحة، وخالق الشفاء وكل عال
بأسقليبيوس، وأقسم بأولياء اللَّه من الرجال والنساء مجيعاً، وأشهدهم مجيعاً على أين أيف ذه اليمني وهذا 

الشرط، وأرى أن املعلم يل هذه الصناعة مبرتلة آبائي، وأواسيه يف معاشي، وإذا احتاج إىل مال واسيته 
  .وواصلته من مايل

ه مساو ألخويت، وأعلم هذه الصناعة إن احتاجوا إىل تعلمها بغري أجرة وأما اجلنس املتناسل منه فأرى أن
وال شرط، وأشرك أوالدي وأوالد املعلم يل والتالميذ الذين كتب عليهم الشرط أو حلفوا بالناموس 
الطيب يف الوصايا والعلوم وسائر ما يف الصناعة، وأما غري هؤالء فال أفعل به ذلك، وأقصد يف مجيع 
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بقدر طاقيت، منفعة املرضى، وأما األشياء اليت تضر م وتدين منهم باجلور عليهم فامنع منها التدابري، 
حبسب رأيي، وال أعطي إذا طلب مين دواء قتاالً، وال أشري أيضاً مبثل هذه املشورة، وكذلك أيضاً ال أرى 

زكاة والطهارة، وال أن أدين من النسوة فرزجة تسقط اجلنني، وأحفط نفسي يف تدبريي وصناعيت على ال
أشق أيضاً عمن يف مثانته حجارة، ولكن أترك ذلك إىل من كانت حرفته هذا العمل، وكل املنازل اليت 

أدخلها إمنا أدخل إليها ملنفعة املرضى، وأنا حبال خارجة عن كل جور وظلم وفساد إرادي مقصود إليه يف 
نهم والعبيد، وأما األشياء اليت أعاينها يف أوقات سائر األشياء، ويف اجلماع للنساء والرجال، األحرار م

عالج املرضى أو أمسعها، يف غري أوقات عالجهم يف تصرف الناس من األشياء اليت ال ينطق ا خارجاً 
فأمسك عنها، وأرى أن أمثاهلا ال ينطق به، فمن أكمل هذه اليمني ومل يفسد شيئاً كان له أن يكمل 

ألحوال وأمجلها، وأن حيمده مجيع الناس فيما يأيت من الزمان دائماً، ومن تدبريه وصناعته على أفضل ا
جتاوز ذلك كان بضده، ناموس الطب ألبقراط وهذه نسخة ناموس الطب ألبقراط، قال أبقراط إن الطب 

أشرف الصنائع كلها إال أن نقص فهم من ينتحلها صار سبباً لسلب الناس إياها، ألنه مل يوجد هلا يف 
دن عيب غري جهل من يدعيها ممن ليس بأهل للتسمي ا إذ كانوا يشبهون األشباح اليت حيضرها مجيع امل

أصحاب احلكاية ليلهوا الناس هلا، فكما أا صور ال حقيقة هلا، كذلك هؤالء األطباء، باالسم كثري، 
تية، وحرص شديد وبالفعل قليل جداً، وينبغي ملن أراد تعلم صناعة الطب أن يكون ذا طبيعة جيدة مؤا

ورغبة تامة، وأفضل ذلك كله الطبيعة ألا إذا كانت مؤاتية فينبغي أن يقبل على التعليم وال يضجر 
لينطبع يف فكره ويثمر مثاراً حسنة، مثل ما يرى يف نبات األرض، أما الطبيعة فمثل التربة، وأما منفعة 

ر يف األرض اجليدة، فمىت قدمت العناية يف صناعة التعليم فمثل الزرع، وأما تربية التعليم فمثل وقوع البز
الطب مبا ذكرنا، مث صاروا إىل املدن مل يكونوا أطباء باالسم بل بالفعل، والعلم بالطب كرت جيد وذخرية 

فاخرة ملن علمه، مملوء سروراً، سراً وجهراً، واجلهل به ملن انتحله صناعة سوء، وذخرية ردية، عدمي 
  .والتهور، واجلزع دليل على الضعف، والتهور دليل على قلة اخلرب بالصناعةالسرور،و دائم اجلزع 

    

وصية أبقراط وهذه نسخة وصية أبقراط املعروفة بترتيب الطب، قال أبقراط ينبغي أن يكون املتعلم 
للطب، يف جنسه حراً، ويف طبعه جيداً، حديث السن، معتدل القامة، متناسب األعضاء، جيد الفهم، 

ديث، صحيح الرأي عند املشورة، عفيفاً شجاعاً، غري حمب للفضة، مالكاً لنفسه عند الغضب، حسن احل
وال يكون تاركاً له يف الغاية، وال يكون بليداً، وينبغي أن يكون مشاركاً للعليل مشفقاً عليه، حافظاً 

هم، وينبغي أن يكون لألسرار، ألن كثرياً من املرضى يوقفونا على أمراض م ال حيبون أن يقف عليها غري
حمتمالً للشتيمة، ألن قوماً من املربمسني وأصحاب الوسواس السوداوي يقابلونا بذلك، وينبغي لنا أن 
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حنتملهم عليه، ونعلم أنه ليس منهم، وإن السبب فيه املرض اخلارج عن الطبيعة، وينبغي أن يكون حلق 
 يستقصي قص أظافري يديه، وال يتركها تعلو على رأسه معتدالً مستوياً، ال حيلقه وال يدعه كاجلمة، وال

أطراف أصابعه، وينبغي أن تكون ثيابه بيضاء نقية لينة، وال يكون يف مشيه مستعجالً، ألن ذلك دليل 
على الطيش، وال متباطئاً ألنه يدل على فتور النفس، وإذا دعي إىل املريض فليقعد متربعا وخيترب منه حاله 

 واضطراب، فإنه هذا الشكل والزي والترتيب عندي أفضل من غريه، قال بسكون وتأن، ال بقلق
جالينوس، يف املقالة الثالثة من كتابه يف أخالق النفس إن أبقراط كان يعلم مع ما كان يعلم من الطب من 

أمر النجوم ما مل يكن يدانيه فيه أحد من أهل زمانه، وكان يعلم أمر األركان اليت منها تركيب أبدان 
يوان، وكون مجيع األجسام اليت تقبل الكون والفساد، وفسادها، وهو أول من برهن برباهني حقيقة احل

هذه األشياء اليت ذكرنا وبرهن كيف يكون املرض والصحة يف مجيع احليوان ويف النبات، وهو الذي 
إنه أبداً كانت له استنبط أجناس األمراض وجهات مداواا، أقول فأما معاجلة أبقراط ومداواته لألمراض ف

العناية البالغة يف نفع املرضى ويف مداوام، ويقال أنه أول من جدد البيمارستان واخترعه وأوجده، وذلك 
أنه عمل بالقرب من داره يف موضع من بستان كان له، موضعاً مفرداً للمرضى، وجعل فيه خدماً يقومون 

لك أيضاً معىن لفظة البيمارستان، وهو فارسي،  وكذ- مبداوام، ومساه أخسندوكني أي جممع املرضى 
وذلك أن البيمار بالفارسي هو املرضى، وستان هو املوضع، أي موضع املرضى، ومل يكن ألبقراط دأب 
على هذه الوترية، يف مدة حياته وطول بقائه، إال النظر يف صناعة الطب وإجياد قوانينها ومداواة املرضى، 

هم من عللهم وأمراضهم، وقد ذكر كثرياً من قصص مرضى عاجلهم يف كتابه وإيصال الراحة إليهم وإنقاذ
املعروف بأبيدمييا وتفسري أبيدمييا األمراض الوافدة، ومل يكن ألبقراط رغبة يف خدمة أحد من امللوك ِلطَلب 

 الِغىن، وال يف زيادة مال يفضل عن احتياجه الضروري، ويف ذلك قال جالينوس إن أبقراط مل جيب أحد

 وهو أزدشري الفارسي جد دارا بن - ملوك الفرس العظيم الشأن املعروف عند اليونانيني بأرطخششت، 
 فإنه عرض يف أيام هذا امللك للفرس وباء، فوجه إىل عامله مبدينة فاوان أن حيمل إىل أبقراط مائة - دارا 

 ويضمن له إقطاعاً مبثلها، قنطار ذهباً وحيمله بكرامة عظيمة وإجالل، وأن يكون هذا املال تقدمة له،
وكتب إىل ملك اليونانيني يستعني به على إخراجه إليه، وضمن له مهادنة سبع سنني مىت أخرج أبقرط 
إليه، فلم جيب أبقراط إىل اخلروج عن بلده إىل الفرس، فلما أحل عليه ملك اليونانيني يف اخلروج قال له 

ردقس امللك من أمراض مرضها مل يقم عنده دهره كله، أبقراط لست أبدل الفضيلة باملال، وملا عاجل ب
وانصرف إىل عالج املساكني والفقراء الذين كانوا يف بلدته، ويف مدن أخرى وإن صغرت، ودار هو 

    بنفسه مجيع مدن اليونانيني، حىت وضع هلم كتاباً يف األهوية والبلدان، 

 بل باخلفض والدعة، ويؤثر التعب والنصب قال جالينوس ومن هذه حاله ليس إمنا يستخف بالغين فقط،
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عليها يف جنب الفضيلة، ومن بعض التواريخ القدمية أن أبقراط كان يف زمن من بن أزدشري وكان من 
قد اعتل، فأنفذ إىل أهل بلد أبقراط يستدعيه فامتنعوا من ذلك، وقالوا إن أخرج أبقراط من مدينتنا، 

م من واقره عندهم، وظهر أبقراط سنة ست وتسعني لبختنصر وهي خرجنا مجيعاً وقتلنا دونه، فرق هل
سنة أربع عشرة للملك من، قال سليمان بن حسان املعروف بابن جلجل ورأيت حكاية طريفة ألبقراط 
استحلينا ذكرها لندل ا على فضله، وذلك أن أفليمون صاحب الفراسة كان يزعم يف فراسته أنه يستدل 

ى أخالق نفسه، فاجتمع تالميذ أبقراط وقال بعضهم لبعض هل تعلمون يف دهرنا بتركيب اإلنسان عل
أفضل من هذا املرء الفاضل؟ فقالوا ما نعلم، فقال بعضهم تعالوا منتحن به أفليمون فيما يدعه من الفراسة 

م على فصوروا صورة أبقراط، مث ضوا ا إىل أفليمون، فقالوا له أيها الفاضل، انظر هذا الشخص واحك
أخالق نفسه من تركيبه، فنظر إليه، وقرن أعضاءه بعضها ببعض، مث حكم، فقال رجل حيب الزنا، فقالوا 

له كذبت، هذه صورة أبقراط احلكيم فقال هلم ال بد لعلمي أن يصدق فاسألوه فإن املرء ال يرضى 
فقال أبقراط صدق أفليمون بالكذب فرجعوا إىل أبقراط وأخربوه باخلرب وما صنعوا وما قال هلم أفليمون، 

أحب الزنا، ولكين أملك نفسي، فهذا يدل على فضل أبقراط وملكه لنفسه، ورياضته هلا بالفضيلة، أقول 
وقد تنسب هذه احلكاية إىل سقراط الفليسوف وتالمذته، فأما تفسري اسم أبقراط فإن معناه ضابط اخليل، 

 امسه باليونانية أيفوقراطيس، ويقال هو وقيل معناه ماسك الصحة، وقيل ماسك األرواح، وأصل
بقراطيس، وإمنا العرب عادا ختفيف األمساء واختصار املعاين، فخففت هذا االسم فقالوا أبقراط وبقراط 

أيضاً، وقد جرى ذلك كثرياً يف الشعر ويقال أيضاً بالتاء أبقرات وبقرات، وقال املبشر بن فاتك يف كتاب 
 أن أبقراط كان ربعة، أبيض، حسن الصورة، أشهل العينني، غليظ العظام، ذا خمتار احلكم وحماسن الكلم،

عصب، معتدل اللحية أبيضها، منحين الظهر، عظيم اهلامة، بطيء احلركة، إذا التفت التفت بكليته، كثري 
ن اإلطراق، مصيب القول، متأنياً يف كالمه، يكرر على السامع منه، ونعاله أبداً بني يديه إذا جلس؛ وإ
كلِّم أجاب وإن سكت عنه سأل؛ وإن جلس كان نظره إىل األرض، معه مداعبة، كثري الصوم، قليل 

األكل، بيده أبدا إما مبضع وإما مرود، وقال حنني بن اسحاق، يف كتاب نوادر الفالسفة واحلكماء أنه 
 يشتهي كان منقوشاً على فص خامت أبقراط املريض الذي يشتهي أرجى عندي من الصحيح الذي ال

    شيئاً، 

ويقال أن أبقراط مات بالفاجل وأوصى أن يدفن معه درج من عاج ال يعلم ما فيه، فلما اجتاز قيصر امللك 
بقربه رآه قرباً ذليالً، فأمر بتجديده ألنه كان من عادة امللوك أن يفتقدوا أحوال احلكماء يف حيام وبعد 

م كانوا عندهم أجل الناس وأقرم، ألم إليهم، فأمر قيصر امللك حبفره، فلما حفره لينظر إليه وفا
استخرج الدرج، فوجد فيه اخلمس والعشرين قضية يف املوت اليت ال يعلم العلة فيها ألنه حكم فيها 
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باملوت إىل أوقات معينة وأيام معلومة، وهي موجودة بالعريب، ويقال أن جالينوس فسرها، وهذا مما 
لك حقاً ووجد تفسري جالينوس لنقل إىل العريب كما قد فعل ذلك بغريه من استبعده، وإال فلو كان ذ

كتب أبقراط اليت فسرها جالينوس، فإا نقلت بأسرها إىل العريب، ومن ألفاظ أبقراط احلكيمة ونوادره 
املفردة يف الطب، قال أبقراط الطب قياس وجتربة، وقال لو خلق اإلنسان من طبيعة واحدة ملا مرض أحد 

نه مل يكن هناك شيء يضادها فيمرض، وقال العادة إذا قدمت صارت طبيعة ثانية، والزجر والفأل حس أل
نفساين، وقال أحذق الناس بأحكام النجوم أعرفهم بطبائعها وآخذهم بالتشبيه، وقال اإلنسان ما دام يف 

بب موجود عامل احلس فال بدمن أن يأخذ من احلس بنصيب قل أو كثر، وقال كل مرض معروف الس
الشفاء، وقال إن الناس اغتذوا يف حال الصحة بأغذية السباع فأمرضتهم، فغذوناهم بأغذية الطري 

فصحوا، وقال إمنا نأكل لنعيش، وال نعيش لنأكل، وقال ال تأكل حىت تأكَل، وقال يتداوى كل عليل 
التفاحة صديقة النفس، وقيل له بعقاقري أرضه، فإن الطبيعة تفزع إىل عادا، وقال اخلمرة صديقة اجلسم، و

ِلم أثور ما يكون البدن إذا شرب اإلنسان الدواء؟ قال ألن أشد ما يكون البيت غباراً إذا كنس، وقال ال 
تشرب الدواء إال وأنت حمتاج إليه، فإن شربته من غري حاجة ومل جيد داء يعمل فيه وجد صحة يعمل فيها 

  .الظهر كمثَل املاء يف البئر، إن نزفته فار وإن تركته غارفيحدث مرضاً، وقال مثَلُ املين يف 

وقال إن اامع يقتدح من ماء احلياة، وسئل يف كم ينبغي لإلنسان أن جيامع؟ قال يف كل سنة مرة قيل له 
فإن مل يقدر؟ قال يف كل شهر مرة، قيل له فإن مل يقدر؟ قال يف كل أسبوع مرة، قيل له فإن مل يقدر؟ 

حه أي وقت شاء خيرجها، وقال أمهات لذات الدنيا أربع لذة الطعام، ولذة الشراب، ولذة قال هي رو
اجلماع، ولذة السماع؛ فاللذات الثالث ال يتوصل إليها وال إىل شيء منها إال بتعب ومشقة وهلا مضار 

 قال إذا إذا استكثر منها، ولذة السماع قلّت أو كثرت صافية من التعب، خالصة من النصب، ومن كالمه
كان الغدر بالناس طباعاً، كانت الثقة بكل أحد عجزاً؛ وإذا كان الرزق مقسوماً، كان احلرص باطالً، 

وقال قلة العيال أحد اليسارين، وقال العافية ملك خفي ال يعرف قدرها إال من عدمها، وقيل له أي 
 يدفنون امرأة فقال نعم الصهر العيش خري؟ فقال األمن من الفقر، خري من الغىن مع اخلوف، ورأى قوماً

صاهرك، وحكي عنه أنه أقبل بالتعليم على حدث من تالمذته، فعاتبه الشيوخ على تقدميه إياه عليهم، 
فقال هلم أال تعلموا ما السبب يف تقدميه عليكم؟ قالوا ال، فقال هلم ما أعجب ما يف الدنيا فقال أحدهم 

    رض وما فيها من احليوانات والنبات، السماء واألفالك والكواكب، وقال آخر األ

وقال آخر اإلنسان وتركيبه، ومل يزل كل واحد منهم يقول شيئاً وهو يقول ال، فقال للصيب ما أعجب ما 
يف الدنيا؟ فقال أيها احلكيم، إذا كان كل ما يف الدنيا عجباً فال عجب، فقال احلكيم ألجل هذا قدمته، 

لشهوة أيسر من معاجلة العلة، وقال التخلص من األمراض الصعبة صناعة لفطنته، ومن كالمه قال حماربة ا
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كبرية، ودخل على عليل فقال أنا والعلة وأنت ثالثة فإن أعنتين عليها بالقبول مين ملا تسمع صرنا اثنني، 
ع وانفردت العلة فقوينا عليها؛ واإلثنان إذا اجتمعا على واحد غلباه، وملا حضرته الوفاة قال خذوا جام

العلم مين من كثر نومه والنت طبيعته، ونديت جلدته طال عمره، ومن كالمه، مما ذكره حنني بن اسحق 
يف كتاب نوادر الفالسفة، أنه قال مرتلة لطافة القلب يف األبدان، كمرتلة النواظر يف األجفان، وقال للقلب 

هر، وذلك بأن اهلم فيه فكر يف اخلوف آفتان ومها الغم واهلم، فالغم يعرض منه النوم، واهلم يعرض منه الس
مبا سيكون، فمنه يكون السهر، والغم ال فكر فيه، ألنه إمنا يكون مبا قد مضى وانقضى، وقال القلب من 

دم جامد، والغم يهيج احلرارة الغريزية، فتلك احلرارة تذيب جامد الدم، ولذلك كره الغم خوف 
 املزاج، فيحل جامد الدم، فينتقض التركيب، وقال من العوارض املكروهة اليت يج احلرارة، وحتمي

صحب السلطان فال جيزع من قوته، كما ال جيزع الغواص من ملوحة البحر، وقال من أحب لنفسه احلياة 
أماا، وقال العلم كثري والعمر قصري، فخذ من العلم ما يبلغك قليله إىل كثري، وقال إن احملبة قد تقع بني 

تشاكلهما يف العقل، وال تقع بني األمحقني من باب تشاكلهما يف احلمق، ألن العقل العاقلني من باب 
جيري على ترتيب فيجوز أن يتفق فيه اثنان على طريق واحد؛ واحلمق ال جيري على ترتيب فال جيوز أن 

ن يقع به اتفاق بني اثنني، ومن كالمه يف العشق قال العشق طمع يتولد يف القلب وجتتمع فيه مواد م
احلرص، فكلما قوي ازداد صاحبه يف االهتياج واللجاج وشدة القلق وكثرة السهر، وعند ذلك يكون 

احتراق الدم، واستحالته إىل السواء، والتهاب الصفراء وانقالا إىل السوداء؛ ومن طغيان السوداء فساد 
 يتم حىت يؤدي ذلك إىل الفكر؛ ومع فساد يكون الفدامة ونقصان العقل، ورجاء ما مل يكن، ومتين ما مل

اجلنون، فحينئذ رمبا قتل العاشق نفسه، ورمبا مات غماً، ورمبا وصل إىل معشوقه فيموت فرحاً أو أسفاً، 
ورمبا شهق شهقة فتختفي منها روحه أربعاً وعشرين ساعة، فيظن أنه قد مات فيقرب وهو حي، ورمبا 

ا القلب فال تنفرج حىت ميوت، ورمبا ارتاح تنفس الصعداء فتختنق نفسه يف تامور قلبه، ويضم عليه
وتشوق للنظر، ورأى من حيب فجأة فتخرج نفسه فجأة دفعة واحدة، وأنت ترى العاشق إذا مسع بذكر 

من حيب كيف يهرب دمه ويستحيل لونه، وزوال ذلك عمن هذه حاله بلطف من رب العاملني، ال بتدبري 
ب قائم منفرد بنفسه يتهيأ التلطف بإزالته بإزالة سببه، فإذا من اآلدميني، وذلك أن املكروه العارض من سب

وقع السببان وكل واحد منهما علة لصاحبه، مل يكن إىل زوال واحد منهما سبيل، وإذا كانت السوداء 
سبباً التصال الفكر، وكان اتصال الفكر سبباً الحتراق الدم والصفراء وميلهما إىل السوداء، والسوداء 

 الفكر، والفكر كلما قوي قوى السوداء، فهذا الداء العياء الذي يعجز عن معاجلته كلما قويت قوت
األطباء، ومن كالمه قال اجلسد يعاجل مجلة من مخسة أضرب ما يف الرأس بالغرغرة؛ وما يف املعدة بالقيء؛ 

 الدم، وقال وما يف البدن بإسهال البطن؛ وما بني اجللدين بالعرق؛ وما يف العمق وداخل العروق بإرسال
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الصفراء بيتها املرارة وسلطاا يف الكبد والبلغم بيته املعدة وسلطانه يف الصدر، والسوداء بيتها الطحال 
    وسلطاا يف القلب، والدم بيته القلب وسلطانه يف الرأس، 

صطناع وقال التلميذ له ليكن أفضل وسيلتك إىل الناس حمبتك هلم، والتفقد ألمورهم، ومعرفة حاهلم، وا
املعروف إليهم، ومن كتاب خمتار احلكم وحماسن الكلم، للمبشر بن فاتك من كالم أبقراط أيضاً وآدابه 

قال استدامة الصحة تكون بترك التكاسل عن التعب، وبترك االمتالء عن الطعام والشراب، وقال إن أنت 
ما أنت عليه ما دام ما رأيته أول فعلت ما ينبغي على ما ينبغي أن يفعل فلم يكن ما ينبغي، فال تنتقل ع

األمر ثابتاً، وقال اإلقالل من الضار خري من اإلكثار من النافع، وقال أما العقالء فيجب أن يسقوا اخلمر، 
وإما احلمقى فيجب أن يسقوا اخلربق، وقال ليس معي من فضيلة العلم إال علمي بأين لست بعامل، وقال 

جة، لتكون لكم قرىب إىل اللَّه عز وجل، ألن اللَّه سبحانه وتعاىل غري اقنعوا بالقوت، والغوا عنكم اللجا
حمتاج إىل شيء، فكلما احتجتم أكثر كنتم منه أبعد، واهربوا من الشرور،و ذروا املآمت، واطلبوا من 

اخلريات الغايات، وقال املالك للشيء هو املسلَّط عليه، فمن أحب أن يكون حراً فال يهو ما ليس له، 
رب منه وإال صار له عبداً، وقال ينبغي للمرء أن يكون يف دنياه كاملدعو يف الوليمة، إذا أتته الكأس وليه

تناوهلا، وإن جازته مل يرصدها ومل يقصد لطلبها، وكذلك يفعل يف األهل واملال والولد، وقال التلميذ له 
سكت عنها، فقيل له مل ال إن أحببت أن ال تفوتك شهوتك فاشته ما ميكنك، وسئل عن أشياء قبيحة ف

جتيب عنها؟ فقال جواا السكوت عنها، وقال الدنيا غري باقية، فإذا أمكن اخلري فاصطنعوه، وإذا عدمتم 
ذلك فتحمدوا، واختذو من الذكر أحسنه، وقال لوال العمل مل يطلب العلم؛ ولوال العلم مل يطلب العمل، 

ه زهداً فيه، وقال ال ينبغي أن تكون علة صديقك وإن وألن ادع احلق جهالً به أحب إيلّ من أن أدع
طالت آمل به من تعاهدك له، وكان يقول العلم روح والعمل بدن؛ والعلم أصل والعمل فرع؛ والعلم والد 

والعمل مولود؛ وكان العمل ملكان العلم، ومل يكن العلم ملكان العمل، وكان يقول العمل خادم العلم 
ئد والعمل مرسل، وقال إعطاء املريض بعض ما يشتهيه أنفع من أخذه بكل ما ال والعلم غاية، والعلم را

يشتهيه، أقول وأبقراط هو أول من دون صناعة الطب، وشهرها وأظهرها كما قلنا قبل، وجعل أسلوبه يف 
تأليف كتبه على ثالث طرائق من طرق التعليم أحداها على سبيل اللغز؛ والثانية على غاية اإلجياز 

ختصار؛ والثالثة على طريق التساهل والتبيني، والذي انتهى إلينا ذكره ووجدناه من كتب أبقراط واال
الصحيحة يكون حنو ثالثني كتاباً، والذي يدرس من كتبه ملن يقرأ صناعة الطب، إذا كان درسه على 

جنة وهو  كتاب األ-أصل صحيح وترتيب جيد، اثنا عشر كتاباً وهي املشهورة من سائر كتبه، األول 
ثالث مقاالت املقالة األوىل تتضمن القول يف كون املين واملقالة الثانية تتضمن القول يف تكون اجلنني، 

  .واملقالة الثالثة تتضمن القول يف تكون األعضاء
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  . كتاب طبيعة اإلنسان، مقالتان، وهو يتضمن القول يف طبائع األبدان ومماذا تركبت- الثاين 

ية واملياه والبلدان، وهو ثالث مقاالت، املقالة األوىل يعرف فيها كيف نتعرف  كتاب األهو-الثالث 
أمزجة البلدان وما تولد من األمراض البلدية، واملقالة الثانية يعرف فيها كيف نتعرف أمزجة املياه املشروبة 

 يبقى من األشياء اليت وفصول السنة، وما تولَد من األمراض البلدية، واملقالة الثالثة يعرف فيها كيفية ما
  .تولد األمراض البلدية كائنة ما كانت

 كتاب الفصول، سبع مقاالت، وضمنه تعريف مجل الطب لتكون قوانني يف نفس الطبيب يقف -الرابع 
ا على ما يتلقاه من أعمال الطب، وهو حيتوي على جممل ما أودعه يف سائر كتبه، وهذا ظاهر ملن تأمل 

مجالً وجوامع من كتابه تقدمة املعرفة، وكتاب األهوية والبلدان، وكتاب األمراض فصوله فإا تنتظم 
احلادة، ونكتاً وعيوناً من كتابه املعنون بابيدميا وتفسريه األمراض الوافدة، وفصوالً من كتابه يف أوجاع 

  .النساء وغري ذلك من سائر كتبه األخر

    

وضمنه تعريف العالمات اليت يقف ا الطبيب على  كتاب تقدمة املعرفة، ثالث مقاالت، - اخلامس 
أحوال مرض يف األزمان الثالثة املاضي واحلاضر واملستقبل، وعرف أنه إذا أَخرب باملاضي وثق به املريض 

فاستسلم له فتمكن بذلك من عالجه على ما توجبه الصناعة، وإذا عرف احلاضر قابله مبا ينبغي من 
ملستقبل استعد له جبميع ما قابله به قبل أن يهجم عليه مبا ال ميهله يف أن األدوية وغريها، وإذا عرف ا

  .يتلقاه مبا ينبغي

 كتاب األمراض احلادة، وهو ثالث مقاالت،املقالة األوىل، تتضمن القول يف تدبري الغذاء، - السادس 
صد وتركيب األدوية املسهلة واالستفراغ يف األمراض احلادة، واملقالة الثانية، تتضمن املداواة بالتكميد والف

وحنو ذلك، واملقالة الثالثة تتضمن القول يف التدبري باخلمر وماء العسل والسكنجبني واملاء البارد 
  .واالستحمام

 كتاب أوجاع النساء مقالتان ضمنه أوالً تعريف ما يعرض للمرأة من العلل بسبب احتباس -السابع 
  .حلمل وبعده من األسقام اليت تعرض كثرياًالطمث ونزيفه؛ مث ذكر ما يعرض يف وقت ا

    

 كتاب األمراض الوافدة ويسمى إبيدميا، وهو سبع مقاالت، ضمنه تعريف األمراض الوافدة - الثامن 
وتدبريها وعالجها،و وذكر أا صنفان أحدمها مرض واحد فقط، واآلخر مرض قتال يسمى املوتان، 

وذكر يف هذا الكتاب تذاكري، وجالينوس يقول إين وغريي من ليتلقى الطبيب كل واحد منهما مبا ينبغي، 
املفسرين نعلم أن املقالة الرابعة واخلامسة والسابعة من هذا الكتاب مدلسة، ليست من كالم أبقراط، وبين 
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 إما أن املقالة األوىل والثالثة فيهما القول يف األمراض الوافدة؛ وإن املقالة الثانية والسادسة تذاكري أبقراط،
أن يكون أبقراط وضعها، وإما أن يكون ولده أثبت لنفسه ما مسعه من أبيه على سبيل التذاكري، ومن أجلَّ 
ما بينه، وقال جالينوس أطَّرح الناس النظر يف املقالة الرابعة واخلامسة والسابعة من هذا الكتاب فاندرست، 

 الكتاب حال األخالط، اعين كميتها  كتاب األخالط، وهو ثالث مقاالت، ويتعرف من هذا-التاسع 
 - وكيفتيها، وتقدمة املعرفة باألعراض الالحقة ا، واحليلة، والتأين يف عالج كل واحد منها، العاشر 

كتاب الغذاء وهو أربع مقاالت، ويستفاد من هذا الكتاب علل وأسباب مواد األخالط، أعين علل 
 كتاب -ميه، وختلف عليه بدل وما حنل منه، احلادي عشر األغذية وأسباا اليت ا تزيد يف البدن وتن

قاطيطريون أي حانوت الطبيب، وهو ثالث مقاالت، ويستفاد من هذا الكتاب ما حيتاج إليه من أعمال 
الطب اليت ختتص بعمل اليدين دون غريمها من الربط، والشد واجلرب، واخلياطة، ورد اخللع، والتنطيل، 

ج إليه، وقال جالينوس إن أبقراط بىن أمره على أن هذا الكتاب أول كتاب يقرأ والتكميد، ومجيع ما حيتا
من كتبه، وكذلك ظن به مجيع املفسرين، وأنا واحد منهم، ومساه احلانوت الذي جيلس فيه الطبيب لعالج 

املرضى، واألجود أن جتعل ترمجته كتاب األشياء اليت تعمل يف حانوت الطبيب، وألبقراط أيضاً من 
كتب وبعضها منحول إليه كتاب أوجاع العذارى؛ كتاب يف مواضع اجلسد، كتاب يف القلب؛ كتاب ال

يف نبات األسنان؛ كتاب يف العني؛ كتاب إىل بسلوس؛ كتاب يف سيالن الدم؛ كتاب يف النفخ؛ كتاب يف 
في؛ كتاب منافع احلمى احملرقة، كتاب يف الغدد؛ رسالة إىل دميطريوس امللك ويعرف كتابه هذا باملقال الش

الرطوبات؛ كتاب الوصايا؛ كتاب العهد ويعرف أيضاً بكتاب اإلميان وضعه أبقراط للمتعلمني، وملن 
يعلمونه أيضاً ليقتدوا به، وأن ال خيالفوا ما شرطه عليهم فيه، وأن ينفي مبا ذكره الشنعة عليه يف نقله هذه 

تاب الوصية املعروفة بترتيب الطب، ذكر فيها ما الصناعة من الوراثة إىل األذاعة؛ كتاب ناموس الطب؛ ك
جيب أن يكون الطبيب عليه من الشكل والزي والترتيب، وغري ذلك؛ كتاب اخللع؛ كتاب جراحات 
الرأس؛ كتاب اللحوم؛ كتاب يف تقدمة معرفة األمراض الكائنة من تغري اهلواء؛ كتاب طبائع احليوان؛ 

رون قضية الدالة على املوت؛ كتاب عالمات البحران؛ كتاب كتاب عالمات القضايا، وهو اخلمس والعش
يف حبل على حبل؛ كتاب يف املدخل إىل الطب؛ كتاب يف املولودين لسبعة أشهر؛ كتاب يف اجلراح؛ 

كتاب يف األسابيع؛ كتاب يف اجلنون؛ كتاب يف البثور؛ كتاب املولودين لثمانية أشهر؛ كتاب يف الفصد 
بطى؛ رسالة يف مسنونات أفالطن على أرس؛ كتاب يف البول؛ كتاب يف األلوان؛ واحلجامة؛ كتاب يف األ

كتاب إىل أنطيقن امللك يف حفظ الصحة؛ كتاب يف األمراض؛ كتاب يف األحداث، كتاب يف املرض 
 وذكر جالينوس يف املقالة األوىل من شرح تقدمة املعرفة عن هذا الكتاب، أن أبقراط يرد فيه -األهلي 
 ظن أن اللَّه تبارك وتعاىل يكون سبب مرض من األمراض، كتاب إىل أقطيغيوذس قيصر ملك على من
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الروم يف قسمة اإلنسان على مزاج السنة؛ كتاب طب الوحي وهذا الكتاب ذكروا أنه يتضمن كل ما 
كان يقع يف قلبه فيستعمله، فيكون كما وقع له؛ رسالة إىل أرطحششت الكبري ملك فارس ملا عرض يف 

يامه للفرس املوتان؛ رسالة إىل مجاعة من أهل أبديرا، مدينة دميقراطيس احلكيم، جواباً عن رسالتهم إليه أ
الستدعائه وحضوره لعالج دميقراطيس؛ كتاب اختالف األزمنة وإصالح األغذية؛ كتاب تركيب 

اين، وملا تويف اإلنسان؛ كتاب يف استخراج النصول؛ كتاب تقدمة القول األول؛ كتاب تقدمة القول الث
أبقراط خلف من األوالد والتالميذ من آل اسقليبيوس وغريهم أربعة عشر، أما أوالده فهم أربعة 

ثاسلوس، ودراقن، وابنامها أبقراط بن ثاسلوس، بن أبقراط؛ وأبقراط بن دراقن بن أبقراط، فكل واحد 
    من ولديه كان له 

وميغانوس، .ل بيته وغريهم فهم عشرة الون، ماسرجس،ولد مساه أبقراط باسم جده، وأما تالمذته من أه
وقولويس هو أجلّ تالميذه وخليفته من أهل بيته، وأمالنيسون، واسطاث، وساوري، وغورس، 

وسنبلقيوس، وثاثالس، هذا قول حيىي النحوي، وقال غريه أن أبقراط كان له اثنا عشر تلميذاً ال يزيد 
 وبقوا على تلك السنة حيناً يف بالد الروم يف الرواق الذي كان عليهم إال بعد املوت، وال ينقص منهم،

يدرس فيه، ووجدت ببعض املواضيع أن أبقراط كانت له ابنة تسمى ماالنا أرسا، وكان هلا براعة يف 
صناعة الطب ويقال أا كانت أبرع من أخويها، واألطباء املذكورون يف الفترة اليت بني أبقراط 

ميذ أبقراط يف نفسه وأوالده، فهم سنبلقيوس املفسر لكتب أبقراط، وأنقيالوس األول وجالينوس، خال تال
الطبيب، وأرسيسطراطس الثاين القياسي، ولوقس، وميلن الثاين، وغالوس، ومريتديطوس صاحب العقاقري، 

 وسقالس املفسر لكتب أبقراط، ومانطلياس املفسر أيضاً لكتاب أبقراط، وغولس الطارنطائي، ومغنس

احلمصي صاحب كتاب البول وعاش تسعني سنة، واندروماخس القريب العهد وعاش تسعني سنة؛ 
وأبراس امللقب بالبعيد، وسناخس األثيين صاحب األدوية والصيدلة، وروفس الكبري وكان من مدينة 

أفسس، ومل يكن يف زمانه أحد مثله يف صناعة الطب وقد ذكره جالينوس يف بعض كتبه وفضله ونقل 
ه، ولروفس من الكتب كتاب املاليخوليا مقالتان، وهو من أجل كتبه؛ وكتاب األربعني مقالة؛ كتاب عن

تسمية أعضاء اإلنسان؛ مقالة يف العلة اليت يعرض معها الفزع من املاء؛ مقالة يف الريقان واملرار؛ مقالة يف 
 ال حيضره طبيب، مقالتان؛ األمراض اليت تعرض يف املفاصل؛ مقالة يف تنقيص اللحم؛ كتاب تدبري من

مقالة يف الذحبة؛ كتاب طب أبقراط؛ مقالة يف استعمال الشراب؛ مقالة يف عالج اللوايت ال حيبلن؛ مقالة يف 
قضايا حفظ الصحة؛ مقالة يف الصرع؛ مقالة يف احلمى الربع؛ مقالة يف ذات اجلنب وذات الرئة؛ كتاب 

لطب؛ مقالة يف األعمال اليت تعمل يف البيمارستانات؛ مقالة يف التدبري مقالتان؛ كتاب الباه مقالة؛ كتاب ا
اللنب؛ مقالة يف الفواق، مقالة يف اإلبكار؛ مقالة يف التني؛ مقالة يف تدبري املسافر؛ مقالة يف البخر؛ مقالة يف 
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املاء يف القيء؛ مقالة يف األدوية القاتلة؛ مقالة يف أدوية علل الِكلى واملثانة؛ مقالة يف هل كثرة شرب 
الوالئم نافع؛ مقالة يف األورام الصلبة؛ مقالة يف احلفظ؛ مقالة يف علة ديونوسوس وهو القيح؛ مقالة يف 

اجلراحات؛ مقالة يف تدبري الشيخوخة؛ مقالة يف وصايا األطباء؛ مقالة يف احلقن؛ مقالة يف الوالدة؛ مقالة يف 
راض املزمنة على رأي أبقراط؛ مقالة يف مراتب اخللع؛ مقالة يف عالج احتباس الطمث؛ مقالة يف األم

األدوية؛ مقالة فيما ينبغي للطبيب أن يسأل عنه العليل؛ مقالة يف تربية األطفال؛ مقالة يف دوران الرأس؛ 
مقالة يف البول؛ مقالة يف العقار الذي يدعى سوساً؛ مقالة يف الرتلة إىل الرئة؛ مقالة يف علل الكبد املزمنة؛ 

ن يعرض للرجال انقطاع التنفس؛ مقالة يف شرى املماليك؛ مقالة يف عالج صيب يصرع؛ مقالة مقالة يف أ
يف تدبري احلباىل؛ مقالة يف التخمة؛ مقالة يف السذاب؛ مقالة يف العرق؛ مقالة يف إيالوس؛ مقالة يف أبلمسيا، 

ولونيوس، وأرشيجانس وله أيضاً وكان من األطباء املذكورين أيضاً يف الفترة اليت بني أبقراط وجالينوس أب
كتب عدة يف صناعة الطب، ووجدت له من ذلك مما نقل إىل العريب كتاب اسقام األرحام وعالجها؛ 
كتاب طبيعة اإلنسان؛ كتاب يف النقرس، ومن أولئك األطباء أيضاً دباسقوريدس األول املفسرلكتب 

نباديطوس امللقب مبوهبة اللَّه يف املعجونات؛ أبقراط، وطيماوس الفلسطيين املفسر لكتب أبقراط أيضاً؛ و
وميسياوس املعروف باملقسم للطب؛ ومارس احليلي امللقب بثاسلس باسم ذلك الذي ذكرناه يف أصحاب 

    احليل 

وذلك ألنه وقع إليه كتاب بعد إحراق كتب ثاسلس األول من كتب احليليني فانتحله وقال ال صناعة غري 
لطب الصحيحة، وأراد أن يفسد الناس وخيرجهم عن اعتقادهم للقياس صناعة احليل وهي صناعة ا

والتجربة، ووضع يف احليل من ذلك الكتاب كتباً كثرية، فلم تزل مع األطباء فبعض يقبلها وبعض ال، 
 -حىت ظهر جالينوس فناقضه عليها وأفسدها، وأحرق ما وجد منها، وأبطل هذه الصناعة احليلية 

 وقد نقل جالينوس عنه أشياء من كتابه يف كتاب - ين وهو صاحب كتاب الزينة واقريطن امللقب باملز
 وأقاقيوس، وجارمكسانس، وأرثياثيوس، وماريطوس؛ وقاقولونس؛ ومرقس؛ وبرغالس؛ وهرمس -امليامر 

الطبيب، ويوالس، وحاحونا، وحلمانس هؤالء اإلثنا عشر من األطباء الذين أوهلم أقريطن يعرفون 
 لبعض، وباتصال بعضهم ببعض يف تأليف األدوية ملنفعة الناس بالربوج األثين عشر ألا مبعاضدة بعضهم

 من قبل أنه كان يتجرأ على العالجات الصعبة - متصلة بعضها ببعض وفيلس اخللقدوين امللقب بالقادر 
اطس،  ودميقراطيس الثاين، وأفروسيس؛ وأكسانقر-ويشفيها، ويعلو عليها ويتقدر وال خيطئ له عالج 

وأفروديس؛ وبطلميوس الطبيب؛ وسقراطس الطبيب؛ ومارقس امللقب بعاشق العلوم؛ وسوروس؛ 
وفوريس قادح العيون؛ ونيادريطوس امللقب بالساهر؛ وفرفوريوس التأليفي صاحب الكتب الكثرية ألنه 

سوف وبعضهم كان مع فلسفته مربزاً يف الطب بارعاً فيه قوياً، فمن ِقبل ذلك يسميه بعض الناس الفيل
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الطبيب؛ ودياسقوريدس العني زريب صاحب النفس الزكية النافع للناس املنفعة اجلليلة، املتعرب املنصور 
السائح يف البالد، املقتبس لعلوم األدوية املفردة من الرباري واجلزائر والبحار، املصور هلا ارب املعدد 

ده بالتجربة فوجدها قد خرجت باملسألة غري خمتلفة ملنافعها قبل املسألة من أفاعيلها، حىت إذا صحت عن
من التجربة أثبت ذلك وصوره من مثله، وهو رأس كل دواء مفرد، وعنه أخذ مجيع من جاء بعده، ومنه 

ثقفوا على سائر ما حيتاجون إليه من األدوية املفردة، وطوىب لتلك النفس الطيبة اليت شقيت بالتعب من 
 الناس كلهم، وقال حنني بن اسحق إن دياسقوريدس كان امسه عند قومه حمبتها إليصال اخلريات إىل

أزدش نياديش ومعناه بلغتهم اخلارج عنا، قال حنني وذلك أنه كان معتزالً عن قومه متعلقاً باجلبال 
ومواضع النبات، مقيما ا يف كل األزمنة، ال يدخل إىل قومه يف طاعة وال مشورة وال حكم، فلما كان 

 قومه ذا االسم، ومعىن ديسقوري باليونانية أشجار، ودوس باليونانية اللَّه، ومعناه أي ملهمه ذلك مساه
اللَّه للشجر واحلشائش، أقول ومما يؤيد أن دياسقوريدس كان متنقالً يف البلدان ملعرفة احلشائش والنظر 

 فإنه كانت له، كما علمت، إليها ويف منابتها قوله يف صدر كتابه خياطب الذي ألف الكتاب له وأما حنن
يف الصغر شهوة ال تقدر يف معرفة هيوىل العالج وجتولنا يف ذلك بلداناً كثرية؛ وكان دهرنا كما قد 

علمت، دهر من ليس له مقام يف موضع واحد، وكتاب دياسقوريدس هذا مخس مقاالت ويوجد متصالً 
وسابعة، وهذا ذكر أغراض مقاالت كتاب به أيضاً مقالتان يف مسوم احليوان تنسب إليه وأا سادسة 

    دياسقوريدس 

املقالة األوىل تشتمل على ذكر أدويةعطرة الرائحة وأفاويه وأدهان وصموغ وأشحار كبار، واملقالة الثانية 
تشتمل على ذكر احليوانات ورطوبات احليوان واحلبوب والقطاين والبقول املأكولة والبقول احلريفة 

الة الثالثة تشتمل على ذكر أصول النبات وعلى نبات شوكي وعلى بزور وصموغ وأدوية حريفة، واملق
وعلى حشائش بازهرية، املقالة الرابعة تشتمل على ذكر أدوية أكثرها حشائش باردة، وعلى حشائش 

حارة مسهلة ومقيئة، وعلى حشائش نافعة من السموم وهو ختام املقالة، املقالة اخلامسة تشتمل على ذكر 
وعلى أنواع األشربة وعلى األدوية املعدنية، وجالينوس يقول عن هذا الكتاب إين تصفحت أربعة الكرم 

عشر مصحفاً يف األدوية املفردة ألقوام شىت فما رأيت فيها أمت من كتاب ديسقوريدس الذي من أهل عني 
يوس املفسر لكتب زربة، وكان من األطباء املذكورين أيضاً يف الفترة اليت بني أبقراط وجالينوس بالد

أبقراط؛ وكالوبطرة أمرأة طبيبة فارهة أخذ عنها جالينوس أدوية كثرية وعالجات شىت، وخاصة ما كان 
من ذلك من أمور النساء؛ واسقلبيادس؛ وسورانوس امللقب بالذهيب؛ وإيراقليس الطارنطي؛ وأدميس 

اطس، وقوطانس وديوجانس الكحال امللقب بامللك؛ ونساورس الفلسطيين، غالس احلمصي، وكسانوقر
الطبيب امللقب بالفراين، واسقليبيادس الثاين، وبقراطيس اجلوارشين، والون الطرسوسي، وأريوس 
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الطرسوسي، وقيمن احلراين؛ وموسقوس األثيين؛ وأقليدس املعروف باملهدي للضالني؛ وإيراقليس املعروف 
لعني زريب، وانطيباطوس املصيصي، باهلادي، وبطروس، وفروادس؛ ومانطلياس الفاسد؛ وثافراطس ا

وخروسبس املعروف بالفيت، وأريوس املعروف باملضاد، وفيلون الطرسوسي، وفاسيوس املصري، وطولس 
االسكندراين، وأولينس، وسقورس امللقب باملطاع وإمنا لقب بذلك ألن األدوية كانت تطاوعه فيما 

ب أدوية مركبة أخذ جالينوس عنهم كتبه يف يستعملها؛ وتامور احلراين، ومجيع هؤالء األطباء أصحا
األدوية املركبة، وعن الذين من قبلهم ممن مسيناه أوالً مثل أيولس وأرشيجانس وغريمها، وكان قبل 

جالينوس أيضاً طرالينوس وهو االسكندروس الطبيب، وله من الكتب كتاب علل العني وعالجها ثالث 
ات اليت تتولد يف البطن والديدان، وكان يف ذلك الزمان مقاالت، كتاب الربسام؛ كتاب الضبان واحلي

أيضاً وما قبله مجاعة من عظماء الفالسفة وأكابرهم على ما ذكره اسحق بن حنني مثل فوثاغرس، 
وديوفيلس، وثاون، وانبادقلس، وأقليدس، وسورى، وطماتاوس وانكسيمانس ، ودميقراطيس، وثاليس، 

وقت أمومريس وقاقلس ومارقس، وتالهم أيضاً من الفالسفة زينون قال وكان الشعراء أيضاً يف ذلك ال
الكبري وزينون الصغري، واقراطوس امللقب باملوسيقي، ورامون املنطقي، واغلوقن البنضيين، وسقراط، 

وأفالطن، ودميقراط، وأرسطوطالس، وثاوفرطس ابن اخته، واذميس، وأفانس، وخروسبس، وديوجانس 
بلقيوس، وأرمينس معلم جالينوس، وغلوقن، واالسكندر امللك، واالسكندر وقيالطس، وفيما طوس، وسن

اإلفروديسي وفرفوريوس الصوري، وأيراقليدس اإلفالطوين، وطاليوس االسكندراين، وموسي 
االسكندراين، ورودس األفالطوين، واسطفانس املصري، وسنجس، ورمن، ويتلو هؤالء أيضاً من 

صري، وحيىي النحوي االسكندراين، وداريس، وانقيالوس املختصر الفالسفة ثامسطيوس، وفرفوديس امل
لكتب أرسطوطاليس، وامونيوس، وفولوس، وافروطوخس، وأودميس االسكندراين، وياغاث العني زريب، 

وثياذوس األثيين، وأدى الطرسوسي، وقال القاضي أبو القاسم صاعد بن أمحد بن صاعد يف كتاب 
نانيني من أرفع الناس طبقة وأجل أهل العلم مرتلة، ملا ظهر منهم من طبقات األمم أن الفالسفة اليو

االعتناء الصحيح بفنون احلكمة من العلوم الرياضية واملنطقية، واملعارف الطبيعية واإلهلية، والسياسات 
 فيثاغورس املرتلية واملدنية، قال وأعظم هؤالء الفالسفة قدراً عند اليونانيني مخسة، فأوهلم زماناً بندقليس مث

مث سقراط مث أفالطون مث أرسطوطاليس ابن نيقوماخس، أقول وسنذكر مجالً من أحوال هؤالء اخلمسة 
  .وغريهم إن شاء اللَّه تعاىل

     بندقليس 22

قال القاضي صاعد إن بندقليس كان يف زمن داود النيب عليه السالم على ما ذكره العلماء بتواريخ األمم، 
قمان احلكيم بالشام، مثن انصرف إىل بالد اليونانيني فتكلم يف خلق العامل بأشياء وكان أخذ احلكمة من ل
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يقدح ظاهرها يف أمر املعاد، فهجره لذلك بعضهم، وطائفة من الباطنية تنتمي إىل حكمته، وتزعم أن له 
 كلفاً بفلسفته رموزاً قلما يوقف عليها، قال وكان حممد بن عبد اللَّه بن مرة اجلبلي الباطين من أهل قرطبة

دؤوباً على دراستها، قال وبندقليس أول من ذهب إىل اجلمع بني معاين صفات اللَّه تعاىل، وأا كلها 
تؤدي إىل شيء واحد، وأنه وإن وصف بالعلم واجلود والقدرة فليس هو ذا معان متميزة ختتص ذه 

صال، خبالف سائر املوجودات فإن األمساء املختلفة، بل الواحد باحلقيقة الذي ال يتكثر بوجه ما أ
الوحدانيات العاملية معرضة للتكثري إما بإجزائها وإما مبعانيها وإما بنظائرها، وذات الباري متعالية عن هذا 

ولبندقليس من . كله، قال وإىل هذا املذهب يف الصفات ذهب أبو اهلذيل حممد بن اهلذيل العالف البصري
  .تاب امليامرالكتب كتاب فيما بعد الطبيعة، ك

     فيثاغورس 22

ويقال فوثاغوراس وفوثاغوريا، وقال القاضي صاعد يف كتاب طبقات األمم أن فيثاغورس كان بعد 
بندقليس بزمان، وأخذ احلكمة عن أصحاب سليمان بن داود عليهما السالم مبصر حني دخلوا إليها من 

رجع إىل بالد اليونان وأدخل عندهم علم بالد الشام، وكان قد أخذ اهلندسة قبلهم عن املصريني، مث 
اهلندسة وعلم الطبيعة وعلم الدين، واستخرج بذكائه علم األحلان وتأليف النغم وأوقعها حتت النسب 

العددية، وادعى أنه استفاد ذلك؛ من مشكاة النبوة، وله يف نضد العامل وترتيبه على خواص العددومراتبه، 
 شأن املعاد مذاهب قارب فيها بندقليس من أن فوق عامل الطبيعة رموز عجيبة، واغراض بعيدة، وله يف

عاملا روحانياً نورانياً ال يدرك العقل حسنه واءه، وإن األنفس الزكية تشتاق إليه؛ وإن كل إنسان أحسن 
تقومي نفسه بالتربي من العجب والتجرب والرياء واحلس وغريها من الشهوات اجلسدية، فقد صار أهالً أن 

ق بالعامل الروحاين، ويطلع على ما يشاء من جواهره من احلكمة اإلهلية، وإن األشياء امللذذة للنفس يلح
تأتيه حينئذ أرساالً كاألحلان املوسيقية اآلتية إىل حاسة السمع، فال حيتاج أن يتكلف هلا طلباً، 

ر غريه عن احلكيم ولفيثاغورس تآليف شريعة االرمتاطيقي واملوسيقي وغري ذلك هذا آخر قوله، وذك
فيثاغورس أنه كان يرى السياحة، واجتناب مماسة القاتل واملقتول، وأنه أمر بتقديس احلواس، وتعلُّم العمل 

بالعدل ومجيع الفضائل، والكف عن اخلطايا، والبحث عن العطية األنسية ليعرف طبيعة كل شيء وأمر 
صي وعصمة النفوس، وتعلم اجلهاد، وإكثار بالتحابب والتأدب بشرح العلوم العلوية، وجماهدة املعا

الصيام، والقعود على الكراسي، واملواظبة على قراءة الكتب، وأن يعلم الرجال الرجال وتعلم النساء 
والنساء، وأمر جبودة النطق ومواعظ امللوك، وكان يقول ببقاء النفس وكوا فيما بعد يف ثواب أو عقاِب 

 رأس احلكيم فيثاغورس على اهلياكل وصار رئيس الكهنة، جعل يغتذي على رأي احلكماء اإلهليني، وملا
باألغذية غري اوعة وغري املعطشة، أما الغذاء غري اوع فكان يهيئه من بزر ميقونيون ومسسم، وقشر 
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أسقال مغسول غسالً مستقصى حىت ينبأ قلبه، وانتاريقون، واسفودالن، والفيطون، ومحص، وشعري، من 
ء بالتحرير كان يسحقها ويعجنها جبنس من العسل يسمى أميطيو، وأما غري املعطش فكان كل واحد جز

يهيئه من بزر القثاء، وزبيب مسني مرتوع العجم، وزهر قوريون، وبزر ملوخيا وبزر أسوفا، وأندراخني، 
لس ونوع من اخلبز يدعى فيلطاموس، ودقيق أواليس، وكان يعجنها بعسل حابوق، وذكر احلكيم أن هرق

تعلم هاتني الصفتني من دمييطر، وكان فيثاغورس قد ألزم نفسه عادة موزونة فلم يكن مرة صحيحاً ومرة 
سقيماً، وال كان مرة يسمن ومرة يهزل، وكانت نفسه لطيفة جداً، ومل يكن يفرح بإفراط وال حيزن 

ى أنه أول من قال أن بإفراط وال رآه أحد قط ضاحكاً وال باكياً، وكان يقدم أخوانه على نفسه، وحيك
أموال األخالء مشاعة غري مقسومة وكان حيافظ على صحة األصحاء ويربئ املسقومي األبدان، وكان 

يربئ النفوس اآلملة، منها بالتكهن، ومنها باألحلان اآلهلية اليت كان حييي ا آالم البدن، وكان يأمر بأداء 
ودعة احملقة وصدق الوعد، وذكر فرفوريوس يف املقالة األوىل األمانة يف الوديعة ال املال فقط، والكلمة املست

من كتابه يف أخبار الفالسفة وقصصهم وآرائهم حكايات عجيبة، ظهرت عن فيثاغورس مما تكهن به 
ومن أخباره مبغيبات مسعت منه وشوهدت، كما قاله، كلمات حكمية وكان يرمز حكمته ويسترها، 

يف امليزان، أي اجتنب اإلفراط، وال حترك النار بالسكني ألا قد محيت فمن الغازه أنه كان يقول ال تعتد 
فيها مرة، أي اجتنب الكالم احملرض عند الغضوب املغتاظ، وال جتلس على قفيز، أي ال تعش يف البطالة، 

وال متر بغياض الليوث، أي ال تقتد برأي املردة، وال تعمر اخلطاطيف البيوت، أي ال تقتد بأصحاب 
ذه والبقبقة من الناس غري املالكني أللسنتهم، وإن ال يلقى احلمل عن حامله لكن يعان على محله، الطرم

أي ال يغفل أحد أعمال نفسه يف الفضائل يف الطاعات، وأن ال تلبس متاثيل املالئكة على فصوص 
بشر بن فاتك كان اخلواتيم، أي ال جتهر بديانتك وتدع أسرار العلوم اإلهلية عند اجلهال، قال األمري امل

لفيثاغورس أب امسه منيسارخوس من أهل صور، وكان له أخوان اسم األكرب منهما أونوسطوس، واآلخر 
طورينوس، وكان اسم أمه بوثايس بنت رجل امسه اجقايوس من سكان ساموس وملا غلب على صور 

    ثالث قبائل 

الد فيثاغورس فيمن جال وسكن ليمنون وميقرون وسقرون، واستوطنوها وجال أهلها منها، جال و
البحرية، وسافر منها إىل ساموس ملتمساً كسباً، وأقام ا وصار فيها مكرماً وملا سافر منها إىل أنطاكيا 
أخذ فيثاغورس معه ليتفرج عليها ألا كانت نزهة جداً كثرية اخلصب، وذكروا أن فيثاغورس أمنا عاد 

، وملا جال منيسارخوس عن صور سكن ساموس ومعه أوالده إليها فسكنها، ملا رأى من طيبها أول مرة
أونوسطوس وطورينوس وفيثاغورس، فتبىن أندروقلوس رئيس ساموس فيثاغورس وكفله، ألنه كان 
أحدث األخوة وأسلمه من صغره يف تعليم اآلداب واللغة واملوسيقى، فلما التحى وجه به إىل مدينة 
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يم ليعلمه اهلندسة واملساحة والنجوم، فلما أحكم فيثاغورس ميليطون وأسلمه إىل أناكسيماندوس احلك
هاتني الصناعتني أشتد حبه للعلوم واحلكمة فسافر إىل بلدان شىت طالباً لذلك، فورد على الكلدانيني 

واملصريني وغريهم، ورابط الكهنة وتعلم منهم احلكمة وحذق لغة املصريني بثالثة أصناف من اخلط خط 
ة وهو خط الكهنة املختصر، وخط امللوك، وعندما كان يف أراقليا كان مرابطاً العامة، وخط اخلاص

مللكها، وملا صار إىل بابل رابط رؤساء خلذايون ودرس على زارباطا فبصره مبا جيب على الصديقني، 
وامسعه مساع الكيان وعلمه أوائل الكلّ إميا هي، فمن ذلك فضلت حكمة فيثاغورس وبه وجد السبيل إىل 

اية األمم وردهم عن اخلطايا، لكثرة ما اقتىن من العلوم من كل أمة ومكان، وورد على قاراقوديس هد
احلكيم السرياين يف بداية أمره يف مدينة امسها ديلون من سورية، وخرج عنها قاراقوديس فسكن ساموس، 

ثواه محله وكان قد عرض له مرض شديد حىت أن القمل كان ينتعش يف جسمه، فلما عظم به وساء م
    تالميذه إىل أفسس، 

وملا تزايد ذلك عليه رغب إىل أهل أفسس وأقسم عليهم أن حيولوه عن مدينتهم، فأخرجوه إىل ماغانسيا، 
وعىن تالميذه خبدمته حىت مات، فدفنوه وكتبوا قصته على قربه، ورجع فيثاغورس إىل مدينة ساموس 

أله املكىن بقراوفوليو مبدينة ساموس، ولقي أيضاً ا ودرس بعده على أرمودامانيطس احلكيم البهي املت
أرمودامانيس احلكيم املكىن أفروقوليم فرابطه زماناً وكانت طرانة ساموس قد صارت لفولوقراطيس 

األطرون، واشتاق فيثاغورس إىل االجتماع بالكهنة الذين مبصر، فابتهل إىل فولوقراطيس أن يكون له على 
 أماسيس ملك مصر كتاباً خيربه مبا تاق إلىه فيثاغورس ويعلمه أنه صديق ذلك معيناً، فكتب له إىل

ألصدقائه، ويسأله أن جيود عليه بالذي طلب وأن يتحنن عليه، فأحسن أماسيس قبوله، وكتب له إىل 
رؤساء الكهنة مبا أراد، فورد على أهل مدينة الشمس وهي املعروفة بزماننا بعني مشس بكتب ملكهم، 

الً كريهاً وأخذوا يف امتحانه زماناً فلم جيدوا عليه نقصاً وال تقصرياً،فوجهوا به إىل كهنة منف فقبلوه قبو
كي يبالغوا يف امتحانه فقبلوه قبوالً على كراهية واستقصوا امتحانه فلم جيدوا عليه معيباً وال أصابوا له 

وال إىل أدحاضه سبيالً لعناية ملكهم عثرة، فبعثوا به إىل أهل دبوسبولس ليمتحنوه فلم جيدوا عليه طريقاً 
به، فعرضوا عليه فرائض صعبة خمالفة لفرائض اليونانيني كيما ميتنع من قبولَها فيدحضوه وحيرموه طلبه، 
فقبل ذلك وقام به، فاشتد أعجام منه، وفشا مبصر ورعه حىت بلغ ذكره إىل أماسيس، فأعطاه سلطاناً 

قرابينهم، ومل يعط ذلك لغريب قط، مث مضى فيثاغورس من مصر على الضحايا للرب تعاىل وعلى سائر 
راجعاً إىل بلده، وبىن له مبدينة أيونية مرتالًَ للتعليم، فكان أهل ساموس يأتون إليه ويأخذون من حكمته، 

وأعد له خارجاً من تلك املدينة، انطروناً جعله جممعاً خاصاً حلكمته، فكان يرابط فيه مع قليل من 
كثر أوقاته، وملا أتت عليه أربعون سنة ومتادت طرانة فولوقراطيس، وكان قد استخلفه عليهم أصحابه أ
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حيناً طويالً واستكفاه ففكر ورأى أنه ال حيسن باملرء احلكيم املكث على لزوم الطرانة والسلطان، فرحل 
، وسعة علمه، إىل إيطالية وسار منها إىل قروطونيا ودخلها، فرأى أهلها حسن منظره ومنطقه ونبله

وصحة سريته، مع كثرة يساره وتكامله يف مجيع خصاله، واجتماع الفضائل كلها فيه، فانقاد له أهل 
قروطونيا انقياد الطاعة العلمية فألزمهم عصمة القدماء، وهدى نفوسهم، ووعظهم بالصاحلات، وأمر 

 الرجال والنساء جيتمعون إليه األراكنة أن يضعوا لألحداث كتب اآلداب احلكمية وتعليمهم أياها، فكان
ليسمعوا مواعظة وينتفعوا حبكمته، فعظم جمده وكرب شأنه، وصري كثرياً من أهل تلك املدينة مهرة بالعلوم، 
وانتشر اخلرب حىت أن عامة ملوك الرببر وردوا عليه ليسمعوا حكمته ويستوعبوا من علمه، مث إن فيثاغورس 

اجلور والتمرد قد غلب عليهم فصاروا مساعيه وصديقيه من أهل جال يف مدن إيطاليا وسيقليا، وكان 
طاورومانيون وغري ذلك، فاستأصل الفتنة منهم ومن نسلهم إىل أحقاب كثرية، وكان منطقه طارداً لكل 
منكر، وملا مسع حكمته ومواعظه مساخس اطرون قانطوربيا خرج من ملكه وخلف أمواله بعضها ألخيه 

، وذكر أن باندس الذي كان جنسه من فرمس وكان ملك فوثو وكان من ولد وبعضها ألهل مدينته
فيثاغورس، وكان لفيثاغورس، وهو باقروطونيا، بنت بتول كانت تعلم عذارى املدينة شرائع الدين 

وفرائضه وسنته من حالله وحرامه، وكانت أيضاً زوجته تعلم سائر النساء، وملا تويف فيثاغورس عمد 
من إىل مرتل احلكيم فجعله هيكالً ألهل قروطونيا، وذكروا أن فيثاغورس كان على عهد دمييطوديوس املؤ

  .كورس حدثاً وكان ملكه ثالثني سنة

    

وملك بعده ابنه قامبوسيس وفيثاغورس يف احلياة، وأن فيثاغورش لبث بساموس ستني سنة مث سافر إىل 
سنني وتويف، وكان غذاؤه عسالً ومسناً، عشاؤه إيطاليا، مث توجه منها إىل ماطايونطيون، فمكث ا مخس 

خبز قاخجرون وبقول نيئة ومطبوخة، ومل يكن يأكل من اللحم إال ما كان من أضحية كهونته مما كان 
يقرب للَّه تعاىل، فلما أن رأس على اهلياكل وصار رئيس الكهنة جعل يغتذي باألغذية غري اوعة غري 

د ليسمع كالمه يكلمه على أحد وجهني إما باالحتجاج والدراس؛ وإما املعطشة، وكان إذا ورد عليه وار
باملوعظة واملشورة، فكان لتعليمه شكل ذو فنني، وحضره سفر إىل بعض األماكن، فأراد أن يؤنس 

أصحابه بنفسه قبل فراقهم، فاجتمعوا يف بيت رجل يقال له ميلن، فبينما هم يف البيت جمتمعون إذ هجم 
ل قروطونيا امسه قولون، وكان له شرف وحسب ومال عظيم، وكان يستطيل بذلك عليهم رجل من أه

على الناس ويتمرد عليهم ويغتر باجلور، وكان قد دخل على فيثاغورس وجعل ميدح نفسه فزجره بني 
يدي جلسائه، وأشار إليه باكتساب خالص نفسه، فاشتد غيظ قولون عليه فجمع أخالءه وقذف 

إىل الكفر، ووافقهم على قتله وأصحابه، وملا هجم عليه قتل منهم أربعني إنساناً فيثاغورس عندهم ونسبه 
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وهرب باقيهم، فمنهم من أدرك وقتل، ومنهم من أفلت واختفى، ودامت السعاية م والطلب هلم، 
وخافوا على فيثاغورس القتل، فأفردوا له قوماً منهم واحتالوا له حىت أخرجوه من تلك املدينة بالليل، 

وجهوا معه بعضهم حىت أوصلوه إىل قاولونيا، ومن هناك إىل لوقروس، فانتهت الشناعة فيه إىل أهل هذه و
املدينة، فوجهوا إليه مشايخ منهم فقالوا له أما أنت يا فيثاغورس فحكيم فيما نرى، وأما الشناعة عنك 

ئعنا، فخذ منا ضيافتك فسمجة جداً، لكنا ال جند يف نواميسنا ما يلزمك القتل وحنن متمسكون بشرا
ونفقة لطريقك وارحل عن بلدنا تسلم، فرحل عنها إىل طارنطا، ففاجأه هناك قوم من أهل قروطونيا 

فكادوا أن خينقوه وأصحابه، فرحل إىل ميطابونطيون، وتكاثرت اهليوج يف البالد بسببه حىت صار يذكر 
نان املسمى هيكل املوسن فتحصن فيه ذلك أهل تلك البالد سنيناً كثرية، مث احناز إىل هيكل األس

  .وأصحابه، ولبث فيه أربعني يوماً مل يغتذ، فضربوا اهليكل الذي كان فيه بالنار

    

فلما أحس أصحابه بذلك عمدوا إليه فجعلوا يف وسطهم وأحدقوا به ليقوه النار بأجسامهم؛ فعندما 
حرارا ومن اخلواء فسقط ميتاً، مث أن تلك امتدت النار يف اهليكل واشتد هلبها، غشي على احلكيم من أمل 

اآلفة عمتهم أمجعني فاحترقوا كلهم، وكان ذلك سبب موته، وذكروا أنه صنف مائتني ومثانني كتاباً، 
وخلف من التالميذ خلقاً كثرياً، وكان نقش خامته شر ال يدوم خري من خري ال يدوم، أي شر ينتظر زواله 

منطقته الصمت سالمة من الندامة، من آداب فيثاغورس ومواعظه، نقلت ألذ من خري ينتظر زواله، وعلى 
ذلك من كتاب خمتار احلكم وحماسن الكلم، لألمري حممود الدولة أيب الوفاء املبشر بن فاتك، قال 

فيثاغورس كما أن بدء وجودنا وخلقنا من اللَّه سبحانه، هكذا ينبغي أن تكون نفوسنا منصرفة إىل اللَّه 
ل الفكرة للَّه خاصة فمحبتها متصلة مبحبة اللَّه تعاىل، ومن أحب اللَّه سبحانه عمل مبحابه، ومن تعاىل وقا

عمل مبحابه قرب منه، ومن قرب منه جنا وفاز، وقال ليس الضحايا والقرابني كرامات اللَّه تعاىل ذكره، 
كثرية يف اللَه سبحانه عالمة لكن االعتقاد الذي يليق به هو الذي يكتفي به يف تكرمته، وقال األقوال ال

تقصري اإلنسان عن معرفته، وقال ما أنفع لإلنسان أن يتكلم باألشياء اجلليلة النفيسة، فإن مل ميكنه فليسمع 
قائلها، وقال احذر أن تركب قبيحاً من األمر ال يف خلوة وال مع غريك، وليكن استحياؤك من نفسك 

قصدك باملال يف اكتسابه من حالل وانفاقه يف مثله، وقال أكثر من استحيائك من كل أحد، وقال ليكن 
إذا مسعت كذباً فهون على نفسك الصرب عليه، وقال ال ينبغي لك أن مل أمر صحة بدنك لكن ينبغي 

القصد يف الطعام والشراب والنكاح والرياضة، وقال ال تكن متالفاً مبرتلة من ال خربة له بقدر ما يف يده، 
فتخرج عن احلرية، بل األفضل يف األمور كلها هو القصد فيها، وقال كن متيقظاً يف وال تكن شحيحاً 

آرائك أيام حياتك، فإن سبات الرأي مشارك للموت يف اجلنس، وقال ما ال ينبغي أن تفعله احذر أن 
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ختطره ببالك، وقال ال تدنس لسانك بالقذف، وال تصغ بأذنيك إىل مثل ذلك، وقال عسر على اإلنسان 
 يكون حراً، وهو ينصاع لألفعال القبيحة اجلارية جمرى العادة، وقال ليس ينبغي لإلنسان أن يلتمس أن

القنية العالية، واألبنية املشيدة، ألا من بعد موته تنتقي على حدود طباعها، ويتصرف غريه فيها، لكن 
خرفة، واألمور املموهة، يف أقصر يطلب من القنية ما ينفعه بعد املفارقة والتصرف فيها، وقال األشكال املز

الزمان تتبهرج، وقال اعتقد أن أس خمافة اللَّه سبحانه الرمحة، وقال مىت التمست فعالً من األفعال فابدأ إىل 
ربك باالبتهال يف النجح فيه، وقال اإلنسان الذي اختربته بالتجربة فوجدته ال يصلح أن يكون صديقاً 

واً، وقال ما أحسن باإلنسان أن ال خيطئ، وإن أخطأ فما أكثر انتفاعه وخالً، احذر من أن جتعله لك عد
بأن يكون عاملاً بأنه أخطأ، وحيرص يف أن ال يعاود، وقال األخلق باإلنسان أن يفعل ما ينبغي ال ما 

  .يشتهي، وقال ينبغي أن يعرف الوقت الذي حيسن فيه الكالم

    

 الذي ال يضيع حرفاً من حروف النفس لشهوة من والوقت الذي حيسن فيه السكوت، وقال احلر هو
شهوات الطبيعة، وقال بقدر ما تطلب تعلم، وبقدر ما تعلم تطلب، وقال ليس من شرائط احلكيم أن ال 

يضجر، ولكن يضجر بوزن، وقال ليس احلكيم من محل عليه بقدر ما يطيق فصرب واحتمل، ولكن احلكيم 
فصرب، وقال الدنيا دول، مرة لك وأخرى عليك،و فإن توليت من محل عليه أكثر مما حتتمل الطبيعة 

فأحسن وإن تولوك فَِلن، وكان يقول إن أكثر اآلفات إمنا تعرض للحيوانات لعدمها الكالم، وتعرض 
لإلنسان من قبل الكالم، وكان يقول من استطاع أن مينع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن ال يرتل به 

ه العجلة واللجاجة والعجب والتواين، فثمرة العجلة الندامة، ومثرة اللجاجة احلرية، املكروه كما يرتل بغري
ومثرة العجب البغضاء، ومثرة التواين الذلة، ونظر إىل رجل عليه ثياب فاخرة يتكلم فيلحن يف كالمه فقال 

لبوا من األشياء ما له إما أن تتكلم بكالم يشبه لباسك أو تلبس لباساً يشبه كالمك، وقال لتالميذه ال تط
يكون حبسب حمبتكم، ولكن أحبوا من األشياء ما هي حمبوبة يف أنفسها، وقال اصرب على النوائب أذا 

أتتك من غري أن تتذمر، بل اطلب مداواا بقدر ما تطيق، وقال استعملوا الفكر قبل العمل، وقال كثرة 
صى ذه السبع الوصايا قوموا موازينكم العدو تقلل اهلدوء، وكان فيثاغورس إذا جلس على كرسيه أو

واعترفوا أوزاا؛ عدلوا اخلط تصحبكم السالمة؛ ال تشعلوا النار حيث ترون السكني تقطع؛ عدلوا 
شهواتكم تدميوا الصحة؛ استعملوا العدل حتط بكم احملبة؛ عاملوا الزمان كالوالة الذين يستعملون عليكم 

م وأنفسكم فتفقدوها يف أوقات الشدائد إذ أوردت عليكم، وذُكر املال ويعزلون عنكم؛ ال تترفوا أبدانك
عنده ومدح فقال وما حاجيت إىل ما يعطيه احلظ، وحيفظه اللؤم، ويهلكه السخاء، وقال وقد نظر إىل 

شيخ حيب النظر يف العلم ويستحي أن يرى متعلماً يا هذا أتستحي أن تكون يف آخر عمرك أفضل منك 
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 أنكى شيء لعدوك أن ال تريه أنك تتخذه عدواً، وحضر امرأته الوفاة يف أرض غربة، يف أوله؟ وقال
فجعل أصحابه يتحزنون على موا يف أرض غربة فقال يا معشر اإلخوان ليس بني املوت يف الغربة 

والوطن فرق، وذلك أن الطريق إىل اآلخرة واحد من مجيع النواحي، وقيل له ما أحلى األشياء؟ فقال 
ي يشتهي اإلنسان، وقال الرجل احملبوب عند اللّه تعاىل الذي ال يذعن ألفكاره القبيحة، ونقلت من الذ

كتاب فرفوريوس يف أخبار الفالسفة وقصصهم وآرائهم قال وأما كتب فيثاغورس احلكيم، اليت انفرد 
جهده يف التقاطها جبمعها أرخوطس الفيلسوف الطارنطيين فتكون مثانني كتاباً، فأما اليت اجتهد بكلية 

وتأليفها ومجعها من مجيع الكهول الذين كانوا من جنس فيثاغورث الفيلسوف وحزبه وورثة علومه رجل 
  .فرجل

    

فتكون مئيت كتاب عدداً فمن انفرد بصفوة عقله وعزل منها الكتب الكذيبة املقولة على لسان احلكيم 
وكتاب وصف املهن السيئة، وكتاب علم املخاريق وامسه اليت اختلقها أناس فجرة، وهي كتاب املناجاة، 

وكتاب أحكام تصوير جمالس اخلمور، وكتاب يئة الطبول والصنوج واملعازف، وكتاب امليامر 
الكهنوتية، وكتاب بذر الزروع، وكتاب اآلالت، وكتاب القصائد؛ وكتاب تكوين العامل، وكتاب 

هذه الكتب مما اختلق حديثاً؛ فيسعد سعادة األبد، األيادي، وكتاب املروءة، وكتب أخرى كثرية تشاكل 
وقال وأما الرجال األئمة الذين اختلقوا هذه الكتب الكاذبة اليت ذكرناها فإم على ما أدت إلينا الروايات 

أرسطيبوس احملدث، ونقوس الذي كان يكىن عني الناقص، ورجل من أهل اقريطية يقال له قونيوس، 
 آخرين أطغى منهم، وكان الذي دعاهم إىل اختالق هذه الكتب الكاذبة وماغيالوس، وفوخجواقا مع

على لسان فيثاغورث الفيلسوف وامسه، كي يقبلوا عند األحداث بسببه فيكرموا أو يؤثروا ويواسوا، فأما 
كتب احلكيم اليت ال ريب فيها فهي مائتان ومثانون كتاباً، وقد كانت منسية، حىت جاء للكيان بقوم 

ي نية وورع فحصلوها ومجعوها وألفوها، ومل تكن قبل ذلك مشهورة ببلدة لكنها كانت حكماء ذو
خمزونة يف إيطاليا، وقال فلوطرخس أن فيثاغورس أول من مسى الفلسفة ذا االسم، ومما يوجد 

لفيثاغورس من الكتب كتاب اإلرمثاطيقي؛ كتاب األلواح، كتاب يف النوم واليقظة؛ كتاب يف كيفية 
اجلسد، رسالة إىل متمرد صقلية، الرسالة الذهبية ومسيت ذا االسم ألن جالينوس كان يكتبها النفس و

بالذهب إعظاماً هلا وإجالالً وكان يواظب على دراستها وقراءا يف كل يوم؛ رسالة إىل سقايس يف 
الة إىل استخراج املعاين، رسالة يف السياسة العقلية وقد تعاب هذه الرسالة بتفسري أمليخس؛ رس

  .فيمدوسيوس

    سقراط 22
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قال القاضي صاعد يف طبقات األمم أن سقراط كان من تالميذ فيثاغورس، اقتصر من الفلسقة على العلوم 
اإلهلية، وأعرض عن مالذ الدنيا ورفضها، وأعلن مبخالفة اليونانيني يف عبادم األصنام، وقابل رؤسائهم 

 عليهم واضطروا ملكهم إىل قتله، فاودعه امللك احلبس حتمداً إليهم، باحلجاج واألدلة اإلهلية فثوروا العامة
مث سقاه السم تفادياً من شرهم، ومن آثاره مناظرات جرت له مع امللك حمفوظة، وله وصايا شريفة، 

وآداب فاضلة، وحكم مشهورة، ومذاهب يف الصفات قريبة من مذاهب فيثاغورس وبندقليس، إال أن له 
اء ضعيفة بعيدة عن حمض الفلسفة خارجة عن املذاهب احملققة، وقال األمري املبشر بن يف شأن املعاد آر

فاتك يف كتاب خمتار احلكم وحماسن الكلم معىن سقراطيس باليونانية املعتصم بالعدل، وهو ابن 
سفرونسقس، ومن ولده ومنشأه ومنبته بأثينية، وخلف من الولد ثالثة ذكور، وملا ألزم التزويج على 

دام اجلارية يف إلزام األفاضل بالتزويج ليبقى نسله بينهم، طلب تزوجيه املرأة السفيهة اليت مل يكن يف عا
بلده أسلط منها، ليعتاد جهلها والصرب على سوء خلقها، ليقدر أن حيتمل جهل العامة واخلاصة، وبلغ من 

أيه أن ال تستودع احلكمة الصحف تعظيمه احلكمة مبلغاً أضر مبن بعده من حميب احلكمة، ألنه كان من ر
والقراطيس ترتيهاً هلا عن ذلك، ويقول أن احلكمة طاهرة مقدسة، غري فاسدة وال دنسة، فال ينبغي لنا أن 

نستودعها إال األنفس احلية، ونرتهها عن اجللود امليتة، ونصوا عن القلوب املتمردة، ومل يصنف كتاباً 
بته يف قرطاس؛ وإمنا كان يلقنهم علمه تلقيناً ال غري، وتعلم ذلك من وال أملى على أحد من تالميذه ما أث

استاذه طيماتاوس فإنه قال له يف صباه مل ال تدعين أدون ما أمسع منك من احلكمة؟ فقال له ما أوثقك 
جبلود البهائم امليتة، وأزهدك يف اخلواطر احلية هب أن إنساناً لقيك يف طريق فسألك عن شيء من العلم، 

هل كان حيسن أن حتيله على الرجوع إىل مرتلك، والنظر يف كتبك؟ فإن كان ال يحسن فالزم احلفظ، 
فلزمها سقراط، وكان سقراط زاهداً يف الدنيا قليل املباالة ا، وكان من رسوم ملوك اليونانيني إذا حاربوا 

ج فيها لبعض مهماته، أخرجوا حكماءهم معهم يف أسفارهم، فأخرج امللك سقراط معه يف سفرة خر
فكان سقراط يأوي يف عسكر ذلك امللك إىل زير مكسور يسكن فيه من الربد، وإذا طلعت الشمس 

خرج منه فجلس عليه يستدفئ بالشمس، وألجل ذلك مسي سقراط احلب، فمر به امللك يوما وهو على 
ري إلينا؟ فقال الشغل أيها ذلك الزير فوقف عليه، وقال ما لنا ال نراك يا سقراط، وما مينعك من املص

امللك، فقال مباذا؟ قال مبا يقيم احلياة، قال فَِصر إلينا فإن هذا لك عندنا معد أبداً، قال لو علمت أيها 
امللك أين أجد ذلك عندك مل أَدعه، قال بلغين أنك تقول أن عبادة األصنام ضارة، قال مل أقل هكذا قال 

األصنام نافعة للملك ضارة لسقراط، ألن امللك يصلح ا رعيته فكيف قلت؟ قال إمنا قلت أن عبادة 
ويستخرج ا خراجه، وسقراط يعلم أا ال تضره وال تنفعه؛ إذ كان مقراً بأن له خالقاً يرزقه وجيزيه مبا 

قدم من سيء أو حسن، قال فهل لك من حاجة؟ قال نعم، تصرف عنان دابتك عين فقد سترتين 
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قد دعا امللك بكسوة فاخرة من ديباج وغريه، وجبوهر ودنانري كثرية ليجيزه جيوشك من ضوء الشمس، 
بذلك، فقال له سقراط أيها امللك وعدت مبا يقيم احلياة، وبذلت ما يقيم املوت، ليس لسقراط حاجة إىل 

حجارة األرض، وهشيم النبت ولعاب الدود، والذي حيتاج إليه سقراط هو معه حيث توجه، وكان 
 يف كالمه مثل ما كان يفعل فيثاغورس، فمن كالمه املرموز قوله عندما فتشت عن علة سقراط يرمز

احلياة ألفيت املوت؛ وعندما وجدت املوت عرفت حينئذ كيف ينبغي يل أن أعيش، أي إن الذي يريد أن 
إنه حينئذ حييا حياة اهلية، ينبغي أن مييت جسمه من مجيع األفعال احلسية على قدر القوة اليت منحها، ف

يتهيأ له بأن يعيش حياة احلق، وقال تكلم بالليل حيث ال يكون أعشاش اخلفافيش، أي ينبغي أن يكون 
كالمك عند خلوتك لنفسك، إن جتمع فكرك؛ وامنع نفسك أن تتطلع يف شيء من أمور اهليوالنيات، 

 فيما ال جيدي وقال أسدد اخلمس الكوى ليضيء مسكن العلة، أي أغمض حواسك اخلمس عن اجلوالن
لتضيء نفسك، وقال امأل الوعاء طيباً، أي أوع عقلك بياناً وفهماً وحكمة، وقال أفرغ احلوض املثلث 
    من القالل الفارغة، أي أقص عن قلبك مجيع اآلالم العارضة، يف الثالثة األجناس من قوى النفس، اليت 

خلطيئة، وقال ال تتجاوز امليزان، أي ال هي أصل مجيع الشر، وقال ال تأكل األسود الذنب، أي احذر ا
تتجاوز احلق، وقال عند املمات ال تكن منلة، أي يف وقت أمانتك لنفسك ال تقن ذخائر احلس، وقال 

ينبغي أن تعلم أنه ليس زمان من األزمنة يفقد فيه زمان الربيع، أي ال مانع لك يف كل زمان من اكتساب 
ذا مل جتدها فارض أن تنام هلا نومة املستغرق، أي افحص عن علم الفضائل، وقال افحص عن ثالثة سبل فإ

األجسام، وعلم ما ال جسم له، وعلم الذي وإن كان ال جسم له فهو موجود مع األجسام، وما اعتاص 
منها عليك فارض باإلمساك عنه، وقال ليست التسعة بأكمل من واحد، أى العشرة هي عقد من العدد 

ا تكمل التسعة لتكون عشرة بالواحد، وكذلك الفضائل التسع تتم وتكمل وهي أكثر من تسعة، وإمن
خبوف اللَّه عز وجل وحمبته ومراقبته، وقال إقنت باإلثين عشر إثين عشر، يعين باإلثين عشر عضواً اليت ا 

، يكتسب الرب واإلمث إكتسب الفضائل وهي العينان، واألذنان، واملنخران، واللسان، واليدان، والرجالن
والفرج؛ وأيضاً باإلثين عشر شهراً اكتسب أنواع األشياء احملمودة املنكملة لإلنسان يف تدبريه ومعرفته يف 

هذا العامل، وقال إزرع باألسود واحصد باألبيض، أي إزرع بالبكاء واحصد بالسرور، وقال ال تشيلن 
 كحياطة اإلكليل للرأس، وكان أهل اإلكليل وتكه؛ أي للسنن اجلميلة ال ترفضها ألا حتوط مجيع األمم

دهره ملا سألوه عن عبادة األصنام صدهم عنها وأبطلها وى الناس عن عبادا، وأمرهم بعبادة اإلله 
الواحد الصمد البارئ اخلالق للعامل مبا فيه احلكيم القدير، ال احلجر املنحوت الذي ال ينطق وال يسمع وال 

لى الرب وفعل اخلريات، وأمرهم باملعروف واهم عن الفواحش حيس بشيء من اآلالت، وحض الناس ع
    واملنكرات يف ثقته من أهل زمانه 
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ومل يقصد استكمال صواب التدابري لعلمه بأم ال يقبلون ذلك منة، فلما علم الرؤساء يف وقته من الكهنة 
، شهدوا عليه بوجوب القتل،، واألراكنة ما رامه من دعوته، وأن رأيه نفي األصنام ورد الناس عن عبادا

وكان املوجبون عليه القتل قضاة أثينس األحد عشر، وسقي السم الذي يقال له قونيون، ألن امللك، ملا 
 ،أوجب القضاة عليه القتل، ساءه ذلك ومل ميكنه خمالفتهم، فقال له إختر أي قتلة شئت؟ فقال له بالسم

 بعدما أوجبوه عليه منه، إن املركب الذي كان يبعث به فأجابه إىل ذلك، والذي أخر قتل سقراط شهوراً
يف كل سنة إىل هيكل أفولون، وحيمل إليه ما حيمل، عرض له حبس شديد لتعذر الرياح، فأبطأ شهوراً، 

وكانت من عادم أن ال يراق دم وال غريه حىت يرجع املركب من اهليكل إىل أثينس، وكان أصحابه 
 تلك املدة، فدخلوا إليه يوماً فقال له أقريطون منهم أن املركب داخل غداً أو خيتلفون إليه يف احلبس طول

بعد غد، وقد اجتهدنا يف أن ندفع عنك ماالً إىل هؤالء القوم وخترج سراً فنصري إىل رومية فتقيم ا حيث 
أقل لك هذا ال سبيل هلم عليك فقال له قد تعلم أنه ال يبلغ ملكي أربعمائة درهم، فقال له أقريطون مل 

القول على أنك تغرم شيئاً ألنا نعلم أنه ليس يف وسعك ما سأل القوم، ولكن يف أموالنا سعة لذلك 
وأضعافه، وأنفسنا طيبة بأدائه لنجاتك، وأن ال نفجع بك، قال له سقراط يا أقريطون هذا البلد الذي فعل 

 وأوجب علي فيه القتل، ومل يوجب يب ما فعل هو بلدي وبلد جنسي، وقد نالين فيه من حبسي ما رأيت،
ذلك علي ألمر استحققته، بل ملخالفيت اجلور، وطعين على األفعال اجلائرة وأهلها؛ من كفرهم بالباري 

سبحانه، وعبادم األوثان من دونه، واحلال اليت أوجب علي ا عندهم القتل هي معي حيث توجهت، 
ملبطلني حيث كنت، وأهل رومية أبعد مين رمحاً من أهل وأين ال أدع نصرة احلق، والطعن على الباطل وا

مدينيت، فهذا األمر إذا كان باعثه على احلق ونصرة احلق حيث توجهت، فغري مأمون علي هناك مثل 
الذي أنا فيه، قال له أقريطون فتذكر ولدك وعيالك وما ختلف عليهم من الضيعة، فقال له الذي يلحقهم 

ههنا، فهم أحرى أن ال يضيعوا معكم، وملا كان اليوم الثالث بكر تالميذه إليه برومية مثل ذلك، إال أنكم 
على العادة، وجاء قيم السجن ففتح الباب، وجاء القضاة األحد عشر فدخلوا إليه، وأقاموا ملياً، مث 

يه خرجوا من عنده وقد أزالوا احلديد عن رجليه، وخرج السجان إىل تالميذه، فأدخل م إليه فسلموا عل
وجلسوا عنده، فرتل سقراط عن السرير وقعد على األرض مث كشف عن ساقيه فمسحهما وحكهما، 

وقال ما أعجب فعل السياسة اإلهلية حيث قرنت األضداد بعضها ببعض، فإنه ال يكاد أن تكون لذة إال 
ه سيمياس وفيدون عن يتبعها أمل، وال أمل إال يتبعه لذة، وصار هذا القول سبباً لدوران الكالم بينهم، فسأل

شيء من األفعال النفسية، وكثرت املذاكرة بينهم حىت استوعب الكالم يف النفس بالقول املتقن 
املستقصى، وهو على ما كان يعهد عليه يف حال سروره وجته ومرحه يف بعض املواضع، واجلماعة 

موضعه، ومل يترك شيئاً من يتعجبون من صرامته وشدة استهانته باملوت، ومل ينكل عن تقصي احلق يف 
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أخالقه وأحوال نفسه اليت كان عليها يف زمان أمنه من املوت، وهم من الكمد واحلزن لفراقه على حال 
عظيمة، فقال له سيمياس إن يف التقصي يف السؤال عليك مع هذه احلال لثقالً علينا شديداً، وقبحاً يف 

غداً عظيمة، مع ما نعدم يف األرض من وجود الفاتح العشرة، وإن اإلمساك عن التقصي يف البحث حلسرة 
ملا نريد، قال له سقراط يا سيمياس، ال تدعن التقصي لشيء أردته، فإن تقصيك لذلك هو الذي أُسر به، 

    وليس بني هذه احلال عندي وبني احلال األخرى فرق يف احلرص علي تقصي احلق، 

مودين فاضلني، فإنا أيضاً إذ كنا معتقدين ومتيقنني لألقاويل فإنا وإن كنا نعدم أصحاباً ورفقاء أشرافاً حم
اليت مل تزل تسمع منا، فإنا أيضاً نصري إىل إخوان أخر فاضلني أشراف حممودين، منهم أسالوس وأيارس 
وأرقيلس، ومجيع من سلف من ذوي الفضائل النفسانية، وملا تصرم القول يف النفس وبلغوا فيها الغرض 

لوه عن هيئة العامل وحركات األفالك وتركيب األسطقسات، فأجام عن مجيعه، مث قص الذي أراد، وسأ
عليهم قصصاً كثرية من العلوم اإلهلية واألسرار الربانية، وملا فرغ من ذلك قال أما اآلن فأظنه قد حضر 

اإلرماماين قد الوقت الذي ينبغي لنا أن نستحم فيه ونصلي ما أمكننا وال نكلف أحداً أمحام املوتى، فإن 
دعانا وحنن ماضون إىل زواس، وأما أنتم فتنصرفون إىل أهاليكم، مث ض ودخل بيتاً واستحم فيه، وصلى 
وأطال اللبث، والقوم يتذاكرون عظيم املصيبة مبا نزل به وم من فقده، وأم يفقدون فيه حكيماً عظيماً 

لده ونسائه، وكان له ابن كبري وابنان صغريان، وأباً شفيقاً، ويبقون بعده كاليتامى، مث خرج فدعا بو
فودعهم ووصاهم وصرفهم، فقال له أقريطون فما الذي تأمرنا أن نفعله يف أهلك وولدك وغري ذلك من 

أمرك؟ قال لست آمركم بشيء جديد، بل هو الذي مل أزل آمركم به قدمياً من االجتهاد يف إصالح 
وين وسررمت كل من هو مين بسبيل، مث سكت ملياً وسكتت أنفسكم، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سررمت

اجلماعة، وأقبل خادم األحد عشر قاضياً فقال له يا سقراط إنك جريء مع ما أراه منك، وإنك لتعلم أين 
لست علة موتك، وإن علة موتك القضاة األحد عشر، وأنا مأمور بذلك مضطر إليه، وإنك أفضل من 

فاشرب الدواء بطيبة نفس، واصرب على االضطرار الالزم، مث ذرفت عيناه مجيع من صار إىل هذا املوضع 
وانصرف، فقال سقراط نفعل وليس أنت مبلوم، مث سكت هنيهة والتفت إىل أقريطون فقال مر الرجل أن 
يأتيين بشربة مويت، فقال للغالم أدع الرجل فدعاه، فدخل ومعه الشربة منه فشرا، فلما رأوه قد شرا 

من البكاء واألسف ما مل ميلكوا معه أنفسهم، فعلت أصوام بالبكاء فأقبل عليهم سقراط يلومهم غلبهم 
ويعظهم، وقال إمنا صرفنا النساء لئال يكون منهن مثل هذا، فأمسكوا استحياء منه، وقصداً للطاعة له، 

لخادم قد ثقلت على مضض شديد منهم يف فقد مثله، وأخذ سقراط يف املشي والتردد هنيهة، مث قال ل
رجالي علي، فقال له إستلق، فاستلقى وجعل الغالم جيس قدميه ويغمزمها ويقول له هل حتس غمزي 

    هلما؟ 
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قال ال، مث غمز غمزاً شديداً، فقال له هل حتس؟ فقال ال، مث غمز ساقيه وجعل يسأله ساعة بعد ساعة، 
تهى ذلك إىل حقويه فقال اخلادم لنا إذا انتهى وهو يقول ال، وأخذ جيمد أوالً فأوالً ويشتد برده، حىت ان

الربد إىل قلبه مضى، فقال له أقريطون يا إمام احلكمة، ما أرى عقولنا ال تبعد عن عقلك فاعهد لنا، فقال 
عليكم مبا أمرتكم به أوالً مث مد يده إىل يد أقريطون فوضعها على خده فقال له مرين مبا حتب، فلم جيبه 

ه وقال أسلمت نفسي إىل قابض أنفس احلكماء، ومات فأطبق أقريطون عينيه بشيء، مث شخص ببصر
وشد حلييه، ومل يكن أفالطون حاضراً معهم ألنه كان مريضاً، وذكر أن سقراط هلك عن اثين عشر ألف 

تلميذ وتلميذ تلميذ، قال املبشر بن فاتك وكان سقراط رجالً أبيض أشقر أزرق، جيد العظام، قبيح 
ما بني املنكبني، بطيء احلركة، سريع اجلواب، شعث اللحية، غري طويل، إذا سئل أطرق الوجه، ضيق 

حيناً مث جييب بألفاظ مقنعة، كثري التوحد، قليل األكل والشرب، شديد التعبد يكثر ذكر املوت، قليل 
م وله مائة األسفار جمداً لرياضة بدنه، خسيس امللبس، مهيباً، حسن املنطق، ال يوجد فيه خلل، مات بالس

سنة وبضع سنني، أقول ووجدت يف كتاب إفالطن املسمى احتجاج سقراط على أهل أثينية، وهو حيكي 
قول سقراط ذا اللفظ قال ما متنيت جملس احلكم قط قبل هذه املرة، على أين قد بلغت من السن سبعني 

مبدة يسرية، ومن خط إسحاق بن سنة وهذا االحتجاج الذي كان بينه وبني أهل أثينية إمنا كان قبل موته 
حنني عاش سقراط قريباً مما عاش إفالطن، ومن خط إسحاق عاش أفالطون مثانني سنة، وقال حنني بن 

إسحاق يف كتاب نوادر الفالسفة واحلكمة، أنه كان منقوشاً على فص خامت سقراط من غلب عقله هواه 
ك يف كتابه، قال سقراط عجباً ملن عرف فناء افتضح، ومن آداب سقراط مما ذكره األمري املبشر بن فات

الدنيا كيف تلهيه عما ليس له فناء، وقال النفوس أشكال، فما تشاكل منها اتفق وما تضاد منها اختلف، 
وقال إتفاق النفوس باتفاق مهمها، واختالفها باختالف مرادها، وقال النفس جامعة لكل شيء، فمن 

 جهل كل شيء، وقال من خبل على نفسه فهو على غريه عرف نفسه عرف كل شيء، ومن جهل نفسه
أخبل؛ ومن جاد على نفسه فذلك املرجو جوده، وقال ما ضاع من عرف نفسه، وما أضيع من جهل 

نفسه، وقال النفس اخلرية جمتزئة بالقليل من األدب، والنفس الشريرة ال ينجع فيها كثري من األدب لسوء 
    مغرسها، 

لم لسقط االختالف، وقال ستة ال تفارقهم الكآبة احلقود، واحلسود، وحديث وقال لو سكت من ال يع
عهد بغىن، وغين خياف الفقر، وطالب رتبة يقصر قدره عنها، وجليس أهل األدب وليس منهم، وقال من 

ملك سره خفي عن الناس أمره، وقال خري من اخلري من عمل به، وشر من الشر من عمل به، وقال 
العلوم مكاسب، وقال ال تكون كامالً حىت يأمنك عدوك، فكيف بك إذا كنت ال العقول مواهب، و

يأمنك صديقك، وقال إتقوا من تبغضه قلوبكم، وقال الدنيا سجن ملن زهد فيها وجنة ملن أحبها، وقال 
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لكل شيء مثرة، ومثرة قلة القنية تعجيل الراحة، وطيب النفس الزكية، وقال الدنيا كنار مضرمة على 
، فمن اقتبس منها ما يستضيء به يف طريقه سلم من شرها، ومن جلس ليحتكر منها أحرقته حممجة

حبرها، وقال من اهتم بالدنيا ضيع نفسه، ومن اهتم بنفسه زهد يف الدنيا، وقال طالب الدنيا إن نال ما 
ستفيد منك أمل تركه لغريه، وإن مل ينل ما أمله مات بغصته، وقال ال تردن على ذي خطأ خطأه فإنه ي

علماً ويتخذك عدواً، وقيل لسقراط ما رأيناك قط مغموماً فقال ألنه ليس يل شيء مىت ضاع مين وعدمته 
اغتممت عليه، وقال من أحب أن ال تفوته شهرته فليشته ما ميكنه، وقال أثن على ذي املودة خرياً عند 

لثناء، وقال إذا وليت أمراً فأبعد عنك من لقيت، فأن رأس املودة حسن الثناء، كما أن رأس العداوة سوء ا
األشرار، فإن مجيع عيوم منسوبة إليك، وقال له رجل شريف اجلنس وضيع اخلالئق أما تأنف يا سقراط 
من خساسة جنسك؟ فأجابه جنسك عندك أنثى، وجنسي مين، وقال خري األمور أوسطها، وقال إمنا أهل 

 بعضها، وقال الصرب يعني على كل عمل، وقال من الدنيا كصور يف صحيفة، كلما نشر بعضها طوي
أسرع يوشك أن يكثر عثاره، وقال إذا مل يكن عقل الرجل أغلب األشياء عليه كان هالكه يف أغلب 

األشياء عليه، وقال ال يكون احلكيم حكيماً حىت يغلب شهوات اجلسم، وقال كن مع والديك كما حتب 
أن خياطب اجلاهل خماطبة الطبيب للمريض، وقال طالب الدنيا أن يكون بنوك معك، وقال ينبغي للعاقل 

قصري العمر كثري الفكر، وكان يقول القنية خمدومة ومن خدم غري ذاته فليس حبر، وقيل له ما أقرب 
شيء؟ فقال األجل، وما أبعد شيء؟ فقال األمل، وما آنس شيء؟ فقال الصاحب املؤايت، وما أوحش 

ان شريراً فاملوت سبب راحة العامل من شره، وقال إمنا جعل لإلنسان لسان شيء؟ قال املوت، وقال من ك
واحد وأذنان، ليكون ما يسمعه أكثر مما يتكلم به، وقال امللك األعظم هو الغالب لشهواته، وقيل له أي 

األشياء ألذ؟ فقال إستفادة األدب، واستماع أخبار مل تكن مسعت، وقال أنفس ما لزمه األحداث األدب، 
وأول نفعه هلم أنه يقطعهم عن األفعال الرديئة، وقال أنفع ما اقتناه اإلنسان الصديق املخلص، وقال 

الصامت ينسب إىل العي ويسلم، واملتكلم ينسب إىل الفضول ويندم، وقال إستهينوا باملوت فإن مرارته يف 
شكور من كتم سراً ملن يتكتمه، خوفه، وقيل له ما القنية احملمودة؟ فقال ما ينمو على االتفاق، وقال امل

وأما من استكتم سراً فذلك واجب عليه، وقال أكتم سر غريك كما حتب أن يكتم غريك سرك، وإذا 
ضاق صدرك بسرك فصدر غريك به أضيق، وقيل له مل صار العاقل يستشري؟ فقال العلة يف ذلك جتريد 

ل، من حسن خلقه طابت عيشته، ودامت الرأي عن اهلوى، وإمنا استشار ختوفاً من شوائب اهلوى، وقا
سالمته، وتأكدت يف النفوس حمبته؛ ومن ساء خلقه تنكدت عيشته، ودامت بغضته، ونفرت النفوس منه، 

  .وقال حسن اخللق يغطي غريه من القبائح، وسوء اخللقيقبح غريه 

  .نساء
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نجاة من مكائد الشيطان فال ونظر إىل صبية تتعلم الكتابة فقال ال تزيدوا الشر شراً، وقال من أراد ال
يطيعن امرأة، فإن النساء سلم منصوب ليس للشيطان حيلة إال بالصعود عليه، وقال لتلميذ له يا بين إن 
كان ال بد لك من النساء فاجعل لقاءك هلن كأكل امليتة، ال تأكل منها إال عند الضرورة، فتأخذ منها 

اجة أسقمته وقتلته، وقيل له ما تقول يف النساء؟ فقال بقدر ما يقيم الرمق، فإن أخذ آخذ منها فوق احل
هن كشجر الدفلى له رونق واء، فإذا أكله الغر قتله، وقيل له كيف جيوز لك أن تذم النساء ولوالهن مل 

تكن أنت وال أمثالك من احلكماء؟ فقال إمنا املرأة مثل النخلة ذات السالع، إن دخل يف بدن إنسان 
  .ب اجلينعقره، ومحلها الرط

    

وقال له أرشيجانس إن الكالم الذي كلمت به أهل املدينة ال يقبل فقال ليس يكربين أن يكون ال يقبل، 
وإمنا يكربين أن ال يكون صواباً، وقال من ال يستحي فال ختطره ببالك، وقال ال يصدنك عن اإلحسان 

لتجارب تأديباً، وبتقلب األيام جحود جاحد للنعمة، وقال اجلاهل من عثر حبجر مرتني، وقال كفى با
عظة، وبأخالق من عاشرت معرفة، وقال اعلم أنك يف أثر من مضى سائر، ويف حمل من فات مقيم، وإىل 

  .العنصر الذي بدأت منه تعود

وقال ألهل االعتبار يف صروف الدهر كفاية، وكل يوم يأيت عليه منه علم جديد، وقال بعوارض اآلفات 
تمني، وقال من قل مهه على ما فاته، استراحت نفسه وصفاً ذهنه، وقال من مل يشكر تكدر النعم على املن

  .على ما أنعم به عليه، أوشك أن ال تزيد نعمته، وقال رب متحرز من الشيء تكون منه آفته

وقال داووا الغضب بالصمت، وقال الذكر الصاحل خري من املال، فإن املال ينفد والذكر يبقى؛ واحلكمة 
 يعدم وال يضمحل، وقال استحب الفقر مع احلالل عن الغىن مع احلرام، وقال أفضل السرية طيب غىن ال

املكسب وتقدير اإلنفاق، وقال من جيرب يزدد علماً، ومن يؤمن يزدد يقيناً، ومن يستيقن يعمل جاهداً، 
  .ومن حيرص على العمل يزدد قوة، ومن يكسل يزدد فترة، ومن يتردد يزدد شكاً

  راط بيتاً وزن بالعربية وإن لسق

  خطرة من لحظ ملتفت  إنما الدنيا وإن ومقر

وقال ما كان يف نفسك فال تبده لكل أحد، فما أقبح أن ختفي الناس أمتعتهم يف البيوت ويظهرون ما يف 
زان، قلوم،قال لوال أن يف قويل أنين ال أعلم إخباراً إين أعلم لقلت إين ال أعلم، وقال القنية ينبوع األح

  .فال تقتنوا األحزان، وكان يقول قللوا القنية تقل مصائبكم
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وينسب إىل سقراط من الكتب رسالة إىل إخوانه يف املقايسة بني السنة والفلسفة كتاب معاتبة النفس؛ 
  .مقالة يف السياسة، وقيل إن رسالته يف السرية اجلميلة هي صحيح له

  أفالطون

 سليمان بن حسان املعروف بابن جلجل يف كتابه أفالطن احلكيم يقال فالطن وأفالطن وأفالطون، قال
من أهل مدينة أثينيا، رومي فيلسوف يوناين طيب؛ عامل باهلندسة وطبائع األعداد، وله يف الطب كتاب بعثه 

إىل طيماوس تلميذه؛ وله يف الفلسفة كتب وأشعار، وله يف التأليف كالم مل يسبقه أحد إليه، استنبط به 
ديباج، وهو الكالم املنسوب إىل اخلمس النسب التأليفية اليت ال سبيل إىل وجود غريها يف مجيع صنعة ال

املوجودات املؤتلفات، فلما أحاط علماً بطبائع األعداد ومعرفة اخلمس النسب التأليفية استشرف إىل علم 
غها، وائتالفها على قدر العامل كله، وعرف موانع األجزاء املؤتلفات املمتزجات باختالف ألواا وأصبا

النسبة، فوصل بذلك إىل علم تصوير، فوضع أول حركة جامعة جلميع احلركات مث صنفها بالنسبة 
العددية، ووضع األجزاء املؤتلفة على ذلك فصار إىل علم تصوير التصويرات، فقامت له صناعة الديباج 

  .وصناعة كل مؤتلف به، وألف يف ذلك كتابا

م عجيب، وهو ممن وضع ألهل زمانه سنناً وحدوداً، وله كتاب السياسة يف ذلك، وله يف الفلسفة كال
وكتاب النواميس، وكان يف دولة دارايطو، وهو والد دارا الذي قتله اإلسكندر، فكان بعد أبقراط يف 
دولة والد اإلسكندر، فيليبس، وكانت الفرس يومئذ متلك الروم واليونانيني، وقال املبشر بن فاتك، يف 

كتاب خمتار احلكم وحماسن الكلم معىن أفالطون وتفسريه يف لغتهم العميم الواسع، وكان اسم أبيه 
أرسطن، وكان أبواه من أشراف اليونانيني من ولد أسقليبيوس مجيعاً، وكانت أمه خاصة من نسل سولون 

  .صاحب الشرائع

    

لك مبلغاً عظيماً إىل أن حضر يوماً وكان قد أخذ يف أول أمره يف تعلم علم الشعر واللغة، فبلغ يف ذ
سقراطيس وهو يثلب صناعة الشعر، فأعجبه ما مسع منه، وزهد فيما كان عنده منه، ولزم سقراط ومسع 

منه مخس سنني، مث مات سقراط، فبلغه أن مبصر قوماً من أصحاب فيثاغورس، فسار إليهم حىت أخذ 
ىل رأي أيرقليطس، وملا صحب سقراط زهد يف عنهم، وكان مييل يف احلكمة، قبل أن يصحب سقراط، إ

مذهب إيرقليطس وكان يتبعه يف األشياء احملسوسة، وكان يتبع فيثاغورس يف األشياء املعقولة، وكان يتبع 
سقراطيس يف أمور التدبري، مث رجع أفالطن من مصر إىل أثينية، ونصب فيها بييت حكمة، وعلم الناس 

 قصة مع ديونوسيوس املتغلب الذي كان ا، وبلي منه بأشياء صعبة، مث فيها، مث سار إىل سيقليا فجرت له
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ختلص منه وعاد إىل أثينية، فسار فيهم أحسن سرية، وأرضى اجلميع، وأعان الضعفاء، وراموه أن يتوىل 
تدبري أمورهم فامتنع ألنه وجدهم على تدبري غري التدبري الذي يراه صواباً، وقد اعتادوه ومتكن من 

 فعلم أنه ال ميكنه نقلهم عنه، وأنه لو رام نقلهم عما هم عليه لكان يهلك كما هلك أستاذه نفوسهم،
  .سقراط، على أن سقراط مل يكن قد رام استكمال صواب التدبري

وبلغ أفالطون من العمر إحدى ومثانني سنة، وكان حسن األخالق، كرمي األفعال، كثري اإلحسان إىل 
اء، متئداً حليما صبوراً، وكان له تالميذ كثرية، وتوىل التدريس بعده رجالن كل ذي قرابة منه وإىل الغرب

أحدمها بأثينية يف املوضع املعروف بأقادمييا وهو كسانو قراطيس؛ واآلخر بلوقني من عمل أثينية أيضاً وهو 
  .أرسطوطاليس

 وكان درسه وكان يرمز حكمته ويسترها ويتكلم ا ملغوزة، حىت ال يظهر مقصده لذوي احلكمة،
وصنف كتباً كثرية، منها ما بلغنا امسه ستة .وتعلمه على طيماوس وسقراطيس وعنهما أخذ أكثر آرائه

ومخسون كتاباً، وفيها كتب كبار يكون فيها عدة مقاالت، وكتبه يتصل بعضها ببعض أربعة أربعة 
، ويسمى كل جيمعها غرض واحد، وخيص كل واحد منها غرض خاص يشتمل عليه ذلك الغرض العام

واحد منها رابوعاً، وكل رابوع منها يتصل بالرابوع الذي قبله، وكان رجالً أمسر اللون، معتدل القامة، 
حسن الصورة، تام التخاطيط، حسن اللحية، قليل شعر العارضني، ساكتاً خافضاً، أشهل العينني براق 

باً للفلوات والصحارى والوحدة، بياضهما، يف ذقنه األسفل خال أسود؛ تام الباع، لطيف الكلمة، حم
وكان يستدل يف احلال األكثر على موضعه بصوت بكائه، ويسمع منه على حنو ميلني يف الفيايف 

والصحارى،ومن خط إسحاق بن حنني عاش أفالطون مثانني سنة، وقال حنني بن إسحاق يف كتاب 
ك الساكن أسهل من تسكني نوادر الفالسفة واحلكماء كان منقوشاً على فص خامت أفالطون حتري

  .املتحرك

  مواعظ إفالطون

ومن آداب أفالطون ومواعظه، مما ذكره املبشر بن فاتك رمحه اللَّه يف كتابه، قال إفالطون للعادة على 
كل شيء سلطان، وقال إذا هرب احلكيم من الناس فاطلبه، وإذا طلبهم فاهرب منه، وقال من ال يواس 

  .د فاقتهاإلخوان عند دولته خذلوه عن

وقيل له مل ال جتتمع احلكمة واملال؟ فقال لعز الكمال، وسئل من أحق الناس إن يؤمتن على تدبري املدينة؟ 
وقيل له من يسلم من سائر العيوب وقبيح األفعال؟ فقال من .فقال من كان يف تدبري نفسه حسن املذهب

واالعتصام بالتوقي ظهريه، وخوف اللَّه جعل عقله أمينه، وحذره وزيره، واملواعظ زمامه والصرب قائده، 
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  .جليسه، وذكر املوسوعة أنيسه

  .وقال املَِلك هو كالنهر األعظم تستمد منه األار الصغار، فإن كان عذباً عذبت، وإن كان ماحلاً ملحت

اك وقال إذا أردت أن تدوم لك اللذة فال تستوف امللتذ أبداً، بل دع فيه فضله، تدوم لك اللذة، وقال إي
يف وقت احلرب أن تستعمل النجدة وتدع العقل، فإن للعقل مواقف قد تتم بال حاجة إىل النجدة، وال 
ترى للنجدة غىن عن العقل، وقال غاية األدب أن يستحي املرء من نفسه، وقال ما أملت نفسي إال من 

ار فإم مينون عليكم ثالث من غين افتقر، وعزيز ذل، وحكيم تالعبت به اجلهال، وقال ال تصحبوا األشر
بالسالمة منهم، وقال ال تطلب سرعة العمل واطلب جتريده، فإن الناس ال يسألون يف كم فرغ من هذا 

  .العمل وإمنا يسألون عن جودة صنعه

    

وقال إحسانك إىل احلر حيركه على املكافأة، وإحسانك إىل اخلسيس حيركه على معاودة املسألة، وقال 
وئ الناس ويتركون حماسنهم، كما يتتبع الذباب املواضع الفاسدة من اجلسد ويترك األشرار يتبعون مسا

الصحيح منه، وقال ال تستصغر عدوك فيقتحم عليك املكروه من زيادة مقداره على تقديرك فيه، وقال 
سة ليس تكمل خريية الرجل حىت يكون صديقاً للمتعاديني، وقال اطلب يف احلياة العلم واملال حتز الرئا

  .على الناس، ألم بني خاص وعام، فاخلاصة تفضلك مبا حتسن، والعامة تفضلك مبا متلك

وقال من مجع إىل شرف أصله شرف نفسه فقد قضى احلق عليه، واستدعى التفضيل باحلجة؛ ومن أغفل 
كاً قوي نفسه واعتمد على شرف آبائه فقد عقهم واستحق أن ال يقدم م على غريه، وقال ال تبتاعن مملو
  .الشهوة فإنه له موىل غريك، وال غضوباً فإنه يقلق يف ملكك، وال قوي الرأي فيستعمل احليلة عليك

وقال استعمل مع فرط النصيحة ما تستعمله اخلونة من حسن املداراة، وال تدخل عليك العجب لفضلك 
  .على أكفائك فيفسد عليك مثرة ما فضلت به

  .لذي رتبه فيه زمانه، وانظر إليه بقيمته يف احلقيقة فإا مكانه الطبيعيوقال ال تنظر إىل أحد باملوضع ا

وقال إذا خبث الزمان كسدت الفضائل وضرت، ونفقت الرذائل ونفعت، وكان خوف املوسر أشد من 
  .خوف املُعسر

 عليه قيم وقال ال يزال اجلائر ممهالً حىت يتخطى إىل أركان العمارة ومباين الشريعة، وإذا أقصد هلا حترك
العامل فأباده، وقال إذا طابق الكالم نية املتكلم حرك نية السامع،و وإن خالفها مل حيسن موقعه ممن أريد 

  .به، وقال أفضل امللوك من بقي بالعدل ذكره واستملى من أيت بعده بفضائله

مبقدار ما وقال رجل جاهل ألفالطون كيف قدرت على كثرة ما تعلمت؟ فقال ألين أفنيت من الزيت 
  .أفنيته أنت من الشراب، وقال عني احملب عمياء عن عيوب احملبوب
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وقال إذا خاطبت من هو أعلم منك فجرد له املعاين، وال تكلف بإطالة اللفظ وال حتسينه؛ وإذا خاطبت 
من هو دونك يف املعرفة فأبسط كالمك ليلحق يف أواخره ما أعجزه يف أوائله، وقال احللم ال ينسب إال 

ىل من قدر على السطوة، والزهد ال ينسب إال إىل من ترك بعد القدرة، وقال العزيز النفس هو الذي يذل إ
للفاقة، وقال احلسن اخللق من صرب على السيئ اخللق، وقال أشرف الناس من شرفته الفضائل، ال من 

عرضية تشرف تشرف بالفضائل، وذلك أن من كانت الفضائل فيه جوهرية فهي تشرفه ومن كانت فيه 
  .ا ومل تشرفه

وقال احلياء إذا توسط أوقف اإلنسان عما عابه، وإذا أفرط أوقفه عما حيتاج إليه، وإذا قصر خلع عنه 
  .ثوب التجمل يف كثري من أحواله

وقال إذا حصل عدولك يف قدرتك خرج من مجلة أعدائك، ودخل يف عدة حشمك، وقال ينبغي للمرء 
فإن كان حسناً استقبح أن يضيف إليه فعالً قبيحاً، وإن كان قبيحاً استقبح أن أن ينظر وجهه يف املرآة، 

  .جيمع بني قبحني

  .وقال ال تصحب الشرير فإن طبعك يسرق من طبعه شراً وأنت ال تدري

وقال إذا قامت حجتك يف املناظرة على كرمي أكرمك ووقرك، وإذا قامت على خسيس عاداك واصطنعها 
  .عليك

مبا ليس فيك من اجلميل وهو راض عنك ذمك مبا ليس فيك من القبيح وهو ساخط وقال من مدحك 
  .عليك

  .وقال إمنا صار التقليد واجباً يف العامل ألن الضعف فيه قائم يف الناس

وقال من تعلم العلم لفضيلته مل يوحشه كساده، ومن تعلمه جلدواه انصرف بانصراف احلظ عن أهله إىل 
  .ما يكسبه

  .فك من تدبريك على عدوك أكثر من خوفك من تدبري عدوك عليكوقال ليكن خو

  .وقال رب مغبوط بنعمة هي بالؤه، ورب حمسود على حال هي داؤه

  .وقال شهوات الناس تتحرك حبسب شهوات امللك وإرادته

وقال ما معي من فضيلة العلم إال علمي بأين لست بعامل، وقال األمل خداع الناس، وقال احفظ الناموس 
فظك، وقال إذا صادقت رجالً وجب أن تكون صديق صديقه، وليس جيب عليك أن تكون عدو حي

  .عدوه

وقال املشورة تريك طبع املستشار، وقال ينبغي للعاقل أن ال يتكسب إال بأزيد ما فيه، وال خيدم إال 
  .املقارب له يف خلقه



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  58  

  .لوة املبادي مرة العواقبوقال أكثر الفضائل مرةُ املبادي حلوةُ العواقب، وأثر الرذائل ح

وقال ال تستكثرن عن عشرة محلة عيوب الناس، فإم يتسقطون ما غفلت عنه وينقلونه إىل غريك كما 
  .وقال الظفر شافع املذنبني إىل الكرماء.ينقلون عنه إليك

    

ى األسباب وقال ينبغي للحازم أن يعد لألمر الذي يلتمسه كل ما أوجبه الرأي يف طلبه، وال يتكل فيه عل
اخلارجة عن سعية مما يدعو إليه األمل وما جرت به العادة، فإا ليست له وإمنا هي لإلتفاق الذي ال تثق 

  .به احلزمة

وقيل ألفالطون مل صار الرجل يقتين ماالً وهو شيخ؟ فقال ألن ميوت اإلنسان فيخلف ماالً ألعدائه، خري 
بيباً جاهالً فقال هذا حمب مزعج للموت،وقال اإلفراط يف له من أن حيتاج يف حياته إىل أصدقائه،ورأى ط

النصيحة يهجم بصاحبها على كثري من الظنة، وقال ليس ينبغي للرجل أن يشغل قلبه مبا ذهب منه، ولكن 
  .يعتين حبفظ ما بقي عليه

 وسأله أرسطوطاليس مباذا يعرف احلكيم أنه قد صار حكيماً؟ فقال إذا مل يكن مبا يصيب من الرأي

معجباً، وال ملا يأيت من األمر متكلفاً، ومل يستفزه عند الذم الغضب، وال يدخله عند املرح النخوة، وسئل 
مم ينبغي أن حيترس؟ فقال من العدو القادر، والصديق املكدر، واملسلط الغاضب، وسئل أي شيء أنفع 

الشرير العامل يسره الطعن على من لإلنسان؟ فقال أن يعىن بتقومي نفسه أكثر من عنايته بتقومي غريه،وقال 
تقدمه من العلماء، ويسوؤه بقاء من يف عصره منهم، ألنه حيب أن ال يعرف بالعلم غريه؛ ألن األغلب 
عليه شهوة الرئاسة؛ واخلير العامل يسوؤه فقد أحد من طبقته يف املعرفة، ألن رغبته يف االزدياد وإحياء 

ئاسة والغلبة،وقال تبكيت الرجل بالذنب بعد العفو عنه إزراء علمه بالذاكرة أكثر من رغبته يف الر
بالصنيعة، وإمنا يكون قبل هبة اجلرم له،وقال اطلب يف حياتك العلم واملال والعمل الصاحل، فإن اخلاصة 

  .تفضلك مبا حتسن، والعامة مبا متلك، واجلميع مبا تعمل

راً، وعشت فيها متحرياً، وها أنا أخرج منها وسئل أفالطون عند موته عن الدنيا فقال خرجت إليها مضط
  .كارهاً؛ ومل أعلم فيها إال أنين مل أعلم

  كتب أفالطون

وألفالطن من الكتب كتاب احتجاج سقراط على أهل أثينية؛ كتاب فأذن يف النفس؛ كتاب السياسة 
الربوبية وعامل العقل وعامل املدنية؛ كتاب طيماوس الروحاين يف ترتيب العوامل الثالثة العقلية، اليت هي عامل 

 كتب ذين الكتابني إىل تلميذ - النفس؛ كتاب طيماوس الطبيعي؛ أربع مقاالت يف تركيب عامل الطبيعة، 
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  .له يسمى طيماوس، وغرض فالطن يف كتابه هذا أن يصف مجيع العلم الطبيعي

أن كتاب طيماوس قد شرحه أقول وذكر جالينوس يف املقالة الثامنة من كتابه من آراء أبقراط وفالطن 
كثري من املفسرين وأطنبوا يف ذلك، حىت جاوزوا املقدار الذي ينبغي ما خال األقاويل الطبيعية اليت فيه، 
فإنه قل من رام شرحها، ومن رام شرحها أيضاً مل حيسن فيما كتب فيها، وجلالينوس كتاب ينقسم إىل 

الطب، كتاب األقوال األفالطونية؛ كتاب أونفرن؛ أربع مقاالت فسر فيه ما يف كتاب طيماوس من علم 
كتاب أقريطن؛ كتاب قراطلس؛ كتاب ثاطيطس؛ كتاب سوفسطس؛ كتاب فوليطيقوس؛ كتاب 

برمينيدس؛ كتاب فلبس؛ كتاب مسبوسني، كتاب القيبيادس األول؛ كتاب القيبيادس الثاين؛ كتاب 
كتاب أوثودميوس؛ كتاب الخس يف أبرخس؛ كتاب أرسطا يف الفلسفة؛ كتاب ثاجيس يف الفلسفة؛ 

الشجاعة؛ كتاب لوسيس؛ كتاب فروطاغورس؛ كتاب غورجياس؛ كتاب مانون؛ كتابان مسميان أبيا؛ 
كتاب أين؛ كتاب منكسانس، كتاب فليطفون، كتاب الفلسفي؛ كتاب أقريطياس؛ كتاب مينس؛ كتاب 

 ينبغي؛ كتاب يف األشياء العالية؛ أفينومس؛ كتاب النواميس؛ اثنا عشر كتاباً يف الفلسفة؛ كتاب فيما
كتاب خرميدس يف العفة؛ كتاب فدروس؛ كتاب املناسبات؛ كتاب التوحيد؛ كتاب يف النفس والعقل 

واجلوهر والغرض؛ كتاب احلس واللذة، مقالة؛ كتاب تأديب األحداث ووصاياهم؛ كتاب معاتبة النفس؛ 
  .كتاب أصول اهلندسة

  أرسطوطاليس

قوماخس اجلراسين الفيثاغوري وتفسري نيقوماخس قاهر اخلصم، وتفسري هو أرسطوطاليس بن ني
أرسطوطاليس تام الفضيلة، حكي ذلك أبو احلسن علي بن احلسني بن علي املسعودي، كان نيقوماخس 
فيثاغوري املذهب، وله تأليف مشهور يف األرمثاطيقي، قال سليمان بن حسان املعروف بابن جلجل يف 

 أنه كان فيلسوف الروم وعاملها وجهبذها وحنريرها وخطيبها وطبيبها، قال وكان كتابه عن أرسطوطاليس
  .أوحد يف الطب، وغلب عليه علم الفلسفة،

    

وقال بطليموس يف كتابه إىل غلس، يف سرية أرسطوطاليس وخربه ووصيته وفهرست كتبه املشهورة إنه 
من البالد اليت يقال هلا خلقيديق مما يلي كان أصل أرسطوطاليس من املدينة اليت تسمى أسطاغريا، وهي 

بالد تراقية بالقرب من أولنش وماثوين، وكان اسم أمه أفسطيا، قال وكان نيقوماخس أبو أرسطوطاليس 
طبيب أمنطس أيب فيلبس، وفيلبس هذا هو أبو االسكندر امللك، وكان نيقوماخس يرجع يف نسبه إىل 

ون، وماخاون أبو إسقليبيوس، وكان أصل أمه أفسطيا يرجع إسقليبيوس، وكان إسقليبيوس هذا أبا ماخا
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يف النسبة أيضاً إىل إسقليبيوس، ويقال أنه ملا تويف نيقوماخس أبوه أسلمه برقسانس، وكيل أبيه، وهو 
حدث ألفالطن، وقال بعض الناس إن إسالم أرسطوطاليس إىل أفالطن إمنا كان بوحي من اللَّه تعاىل يف 

  .هيكل بوثيون

بعضهم بل إمنا كان ذلك لصداقة كانت بني برقسانس وبني فالطن، ويقال أنه لبث يف التعليم عن وقال 
أفالطن عشرين سنة وأنه ملا عاد أفالطن إىل سقلية يف املرة الثانية كان أرسطوطاليس خليفته على دار 

لوقيون، واختذ هناك دار التعليم املسماة أقادمييا، وأنه ملا قدم أفالطن من سقلية انتقل أرسطوطاليس إىل 
التعليم املنسوبة إىل الفالسفة املشائني، مث ملا تويف فالطن سار إىل أرمياس اخلادم الوايل على أترنوس، مث ملا 

مات هذا اخلادم رجع إىل أثينس وهي اليت تعرف مبدينة احلكماء، فأرسل إليه فيلبس فسار إىل مقدونيا 
ر بالد أسيا، مث استخلف يف مقدونيا قلسثانس، ورجع إىل أثينا وأقام فلبث ا يعلم إىل أن جتاوز االسكند

يف لوقيون عشر سنني، مث أن رجالً من الكهنة الذين يسمون الكمريني يقال له أوروماذن أراد السعاية 
بأرسطوطاليس ونسبه إىل الكفر، وأنه ال يعظم األصنام اليت كانت تعبد يف ذلك الوقت، بسبب ضغن 

 فلما أحس - عليه، وقد قص أرسطوطاليس هذه القصة يف كتابه إىل أنطيطوس كان يف نفسه
أرسطوطاليس بذلك شخص عن أثينا إىل بالده وهي خلقيديق، ألنه كره أن يبتلى أهل أثنية من أمره مبثل 
الذي ابتلوا يف أمر سقراطيس معلم أفالطن حىت قتلوه، وكان شخوصه من غري أن يكون أحداً اجترأ به، 

أي شخص على قبول كتاب الكمري وقرفه أو أن يناله مبكروه، وليس ما حيكى عن أرسطوطاليس إىل 
من االعتذار من قرف الكمري إياه حبق، ولكن شيء موضوع على لسانه وملا صار أرسطوطاليس إىل 

  .بالده أقام ا بقية عمره، إىل أن تويف وهو ابن مثان وستني سنة

االته على بطالن قول من يزعم أنه إمنا نظر يف الفلسفة بعد أن أتت عليه قال وقد يستدل مبا ذكرنا من ح
  .ثالثون سنة، وأنه إمنا كان إىل هذا الوقت يلي سياسة املدن لعنايته اليت كانت بإصالح أمر املدن

ويقال أن أهل أسطاغريا نقلوا بدنه من املوضع الذي تويف فيه إليهم، وصريوه يف املوضع املسمى 
اليسي، وصريوا جمتمعهم للمشاورة يف جالئل األمور وما حيزم يف ذلك املوضع،وكان األرسطوط

أرسطوطاليس هو الذي وضع سنن أسطاغريا ألهلها، وكان جليل القدر يف الناس، ودالئل ذلك بينة من 
ة كرامات امللوك الذين كانوا يف عصره له، فأما ما كان عليه من الرغبة يف اصطناع املعروف والعناي

باإلحسان إىل الناس فذلك بني من رسائله وكتبه، وما يقف عليه الناظر فيها من كثرة توسطه لألمور فيما 
بني ملوك دهره وبني العوام فيما يصلح به أمورهم وجيتلب به املنافع إليهم، ولكثرة ما عقد من املنن 

لى أن كتبوا كتاباً نقشوه يف عمود واإلحسان، يف هذا الباب، صار أهل أثينية إىل أن اجتمعوا وتعاقدوا ع
من احلجارة، وصريوه على الربج العايل الذي يف املدينة، وذكروا فيما كتبوا على ذلك العمود أن 
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أرسطوطاليس بن نيقوخامس الذي من أهل أسطاغريا قد استحق مبا كان عليه من اصطناع املعروف 
، ومن قيامه عند فيليبس امللك مبا أصلح شأم وكثرة األيادي واملنن، وما خيص به أهل أثينية من ذلك

وبلغ به اإلحسان إليهم، أن يتبني صناعة أهل أثينية عليه جبميل ما أتى من ذلك، ويقروا له بالفضل 
والرئاسة، ويوجبوا له احلفظ واحلياطة، وأهل الرئاسات فيهم هو نفسه وعقبه من بعده، والقيام هلم بكل 

  .ورهم،ما التمسوه من حوائجهم وأم

    

وقد كان رجل من أهل أثينية يقال له إمياراوس بعد اجتماع أهل أثينية على ما اجتمعوا عليه من هذا 
الكتاب شذ عن مجاعتهم، وقال خبالف قوهلم يف أمر أرسطوطاليس، ووثب إىل العمود الذي كان قد 

ع الذي يسمى أعلى املدينة، فرمى اجتمع أهل أثينية على أن كتبوا فيه ما كتبوا من الثناء ونصبوه يف املوض
به عن موضعه، فظفر به، بعد أن صنع ما صنع، أنطينوس فقتله، مث أن رجالً من أهل أثينية يسمي 

أصفانوس ومجاعة معه عمدوا إىل عمود حجارة فكتبوا فيه من الثناء على أرسطوطاليس شبيهاً مبا كان 
لذي رمى بالعمود وفعله ما فعل، وأوجبوا لعنه على العمود األول، وأثبتوا مع ذلك ذكر إمياراوس ا

  .والرباءة منه

وما أن مات فيلبس وملك االسكندر بعده وشخص عن بالده حملاربة األمم، وحاز بالد آسيا، صار 
أرسطوطاليس إىل التبتل والتخلي عما كان فيه من االتصال بأمور امللوك واملالبسة هلم؛ وصار إىل أثينية 

، الذي ذكرناه فيما تقدم، وهو املنسوب إىل الفالسفة املشائني، وأقبل على العناية فهيأ موضع التعليم
مبصاحل الناس ورفد الضعفاء وأهل الفاقة، وتزويج األيامى، وعول اليتامى والعناية بتربيتهم، ورفد 
اضهم؛ امللتمسني للتعلم والتأدب من كانوا وأي نوع من العلم واألدب طلبوا، ومعونتهم على ذلك وأ

والصدقات على الفقراء،و وإقامة املصاحل يف املدن، وجدد بناء مدينته وهي مدينة أسطاغريا، ومل يزل يف 
  .الغاية من لني اجلانب والتواضع وحسن اللقاء للصغري والكبري والقوي والضعيف

اً على ما وأما قيامه بأمور أصدقائه فال يوصف، ويدل على ذلك ما كتبه أصحاب السري واتفاقهم مجيع
كتبوه من خرب أرسطوطاليس وسريته، وقال األمري املبشر بن فاتك يف كتاب خمتار احلكم وحماسن الكلم 

أن أرسطوطاليس ملا بلغ مثاين سنني محله أبوه إىل بالد أثينية، وهي املعروفة ببالد احلكماء، وأقام يف لوقني 
م متعلماً منهم تسع سنني، وكان اسم هذا العلم منها فضمه أبوه إىل الشعراء والبلغاء والنحويني، فأقا

عندهم احمليط، أعين علم اللسان حلاجة مجيع الناس إليه، ألنه األداة واملراقي إىل كل حكمة وفضيلة، 
والبيان الذي يتحصل به كل علم، وأن قوماً من احلكماء أزروا بعلم البلغاء واللغويني والنحويني وعنفوا 

أبيقورس وفيثاغورس، وزعموا أنه ال حيتاج إىل علمهم يف شيء من احلكمة ألن املتشاغلني به،و منهم 
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النحويني معلمو الصبيان، والشعراء أصحاب أباطيل وكذب، والبلغاء أصحاب متحل وحماباة ومراء، فلما 
بلغ أرسطوطاليس ذلك أدركته احلفيظة هلم، فناضل عن النحويني والبلغاء والشعراء واحتج منهم، وقال 

ه ال غىن للحكمة عن علمهم ألن املنطق أداة لعلمهم وقال إن فضل اإلنسان على البهائم باملنطق، أن
فأحقهم باألنسية أبلغهم يف منطقه وأوصلهم إىل عبارة ذات نفسه، وأوضعهم ملنطقه يف موضعه، 

ها بأحكم وأحسنهم اختياراً ألوجزه وأعذبه، وألن احلكمة أشرف األشياء فينبغي أن تكون العبارة عن
املنطق وأفصح اللهجة، وأوجز اللفظ األبعد عن الدخل والزلل ومساجة املنطق وقبح اللكنة والعي، فإن 

ذلك يذهب بنور احلكمة، ويقطع عن األداء، ويقصر عن احلاجة، ويلِبس على املستمع، ويفسد املعاين، 
وعبه قصد إىل العلوم األخالقية ويورث الشبهة، فلما استكلم علم العراء والنحويني والبلغاء واست

والسياسية والطبيعية والتعليمية واإلهلية، وانقطع إىل أفالطن وصار تلميذاً له ومتعلماً منه، وله يومئذ سبع 
  .عشر سنة

قال املبشر بن فاتك وكان أفالطن جيلس فيستدعي منه الكالم فيقول حىت حيضر الناس، فإذا جاء 
ر الناس، ورمبا قال حىت حيضر العقل، فإذا حضر أرسطوطاليس قال أرسطوطاليس قال تكلموا فقد حض

تكلموا فقد حضر العقل، قال وملا تويف أرسطوطاليس نقل أهل أسطاغريا ِرمته بعدما بليت، ومجعوا 
عظامه وصريوها يف إناء من حناس ودفنوها يف املوضع املعروف باألرسطوطاليسي، وصريوه جممعاً هلم 

اورة يف جالئل األمور وما حيزم، ويسترحيون إىل قربه ويسكنون إىل عظامه، فإذا جيتمعون فيه للمش
صعب عليهم شيء من فنون العلم واحلكمة آبوا بذلك املوضع وجلسوا إليه، مث تناظروا فيما بينهم حىت 

ي فيه يستنبطوا ما أشكل عليهم، ويصلح هلم ما شجر بينهم، وكانوا يرون أن جميئهم إىل ذلك املوضع الذ
عظام أرسطوطاليس يذكي عقوهلم، ويصحح فكرهم ويلطف أذهام، وأيضاً تعظيماً له بعد موته، وأسفاً 

  .على فراقه، وحزناً ألجل الفجيعة به وما فقدوه من ينابيع احلكمة

    

وقال املسعودي يف كتاب املسالك واملمالك إن املدينة الكربى اليت تسمى بالرم من جزيرة صقلية فيها 
سجد اجلامع األكرب، وكان بيعة للروم، فيه هيكل عظيم، قال ومسعت بعض املنطقيني يقول أن حكيم م

يوناين يعين أرسطوطاليس يف خشبة معلق يف هذا اهليكل الذي قد اختذه املسلمون مسجداً، وإن النصارى 
لسبب يف تعليقه بني كانت تعظم قدره وتستشفي به ملا شاهدت اليونانية عليه من إكباره وإعظامه، وإن ا

السماء واألرض ما كان الناس يالقونه عند االستشفاء واالستسقاء واألمور املهمة اليت توجب الفزع إىل 
اللَّه تعاىل والتقرب إليه يف حني الشدة واهللكة وعند وطء بعضهم لبعض، قال املسعودي وقد رأيت هناك 

  .خشبة عظيمة يوشك أن يكون القرب فيها
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 بن فاتك وكان أرسطوطاليس كثري التالميذ من امللوك وأبناء امللوك وغريهم، منهم وقال املبشر
ثاوفرسطس، وأذميوس، واالسكندرس امللك، وأرمينوس، وأسخولوس، وغريهم من األفاضل املشهورين 
بالعلم، املربزين يف احلكمة، املعروفني بشرف النسب، وقام من بعده ليعلم حكمته اليت صنفها وجلس 

كرسيه وورث مرتبته ابن خالته ثاوفرسطس، ومعه رجالن يعينانه على ذلك ويؤازرانه، يسمى على 
أحدمها أرمينوس واآلخر أسخولوس، وصنفوا كتباً كثرية يف املنطق واحلكمة، وخلف من الولد ابناً صغرياً 

  .ذلكيقال له نيقوماخس وابنه صغرية أيضاً، وخلف ماالً كثرياً وعبيداً وإماء كثرية وغري 

قال وكان أرسطوطاليس أبيض أجلح قليالً، حسن القامة، عظيم العظام، صغري العينني، كث اللحية، 
أشهل العينني اقىن األنف صغري الفم، عريض الصدر، يسرع يف مشيته إذا خال ويبطئ إذا كان مع 

لسؤال، قليل أصحابه، ناظراً يف الكتب دائماً ال يهذي، ويقف عند كل كلمة، ويطيل اإلطراق عند ا
اجلواب يتنقل يف أوقات النهار يف الفيايف وحنو األار؛ حمباً الستماع األحلان واالجتماع بأهل الرياضات 
وأصحاب اجلدل، منصفاً من نفسه إذا خصم، معترفاً مبوضع اإلصابة واخلطأ، معتدالً يف املالبس واملآكل 

  .عاتواملشارب واملناكح واحلركات، بيده آلة النجوم والسا

وقال حنني بن إسحق يف كتاب نوادر الفالسفة واحلكماء كان منقوشاً على فص خامت أرسطوطاليس 
  .املُنِكر ملا يعلَم أَعلَم من املقر مبا يعلم

وقال الشيخ أبو سليمان حممد بن طاهر بن رام املنطقي يف تعاليقه إن ثيوفرسطس كان وصي 
وقال ابن .إحدى وستني سنة، قال وأما أفالطن فإنه عمر كثرياًأرسطوطاليس، وإن أرسطوطاليس عمر 

الندمي البغدادي الكاتب يف كتاب الفهرست أن أرسطوطاليس تويف وله ست وستون سنة،ومن خط 
  .إسحق ولفظه عاش أرسطوطاليس سبعاً وستني سنة

ن أرسطوطاليس وقال القاضي أبو القاسم صاعد بن أمحد بن صاعد يف كتاب التعريف بطبقات األمم أ
انتهت إلىه فلسفة اليونانيني، وهو خامت حكمائه وسيد علمائهم، وهو أول من خلص صناعة الربهان من 

سائر الصناعات املنطقية، وصورها باألشكال الثالثة، وجعلها آلة للعلوم النظرية حىت لقب بصاحب 
زئية رسائله اليت يتعلم منها معىن املنطق، وله يف مجيع العلوم الفلسفية كتب شريفة كلية وجزئية، فاجل

واحد فقط، والكلية بعضها تذاكري يتذكر بقراءا ما قد علم من علمه، وهي السبعون كتاباً اليت وضعها 
الوفارس، وبعضها تعاليم يتعلم منها ثالثة أشياء، أحدها علوم الفلسفة، والثاين أعمال الفلسفة، والثالثة 

  .ة وغريه من العلوماآللة املستعملة يف علم الفلسف

فالكتب اليت يف علوم الفلسفة بعضها يف العلوم التعليمية، وبعضها يف العلوم الطبيعية وبعضها يف العلوم 
  .اآلهلية
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فأما الكتب اليت يف العلوم التعليمية، فكتابه يف املناظر، وكتابه يف اخلطوط، وكتابه يف احليل، وأما الكتب 
ا ما يتعلم منه األمور اليت تعم مجيع الطبائع، ومنها ما يتعلم منه األمور اليت اليت يف العلوم الطبيعية فمنه
  .ختص كل واحد من الطبائع

فاليت يتعلم منها األمور اليت تعم مجيع الطبائع هي كتابه املسمى بسمع الكيان، فهذا الكتاب يعرف بعدد 
ىء، وباألشياء التوايل للمبادىء، وباألشياء املبادئ جلميع األشياء الطبيعية، وباألشياء اليت هي كاملباد

املشاكلة للتوايل، أما املبادئ، فالعنصر والصورة، وأما اليت كاملبادئ فليست مبادئ باحلقيقة بل بالتقريب 
  .كالعدم، وأما التوايل فالزمان واملكان، وأما املشاكلة للتوايل فاخلالء، واملالء وما ال اية له

    

ها األمور اخلاصية لكل واحد من الطبائع فبعضها يف األشياء اليت ال كون هلا، وبعضها يف وأما اليت يعلم من
  .األشياء املكونة

أما اليت يف األشياء اليت ال كون هلا فاألشياء اليت تتعلم من املقالتني األوليتني من كتاب السماء والعامل، 
  .خاصيوأما اليت يف األشياء املكونة فبعض علمها عامي، وبعضها 

والعامي بعضه يف االستحاالت، وبعضه يف احلركات،أما االستحاالت ففي كتاب الكون الفساد، وأما 
احلركات ففي املقالتني اآلخرتني من كتاب السماء والعامل، وأما اخلاصي فبعضه يف البسائط، وبعضه يف 

املركبات فبعضه يف وصف املركبات، أما الذي يف البسائط ففي كتاب اآلثار العلوية، وأما الذي يف 
كليات األشياء املركبة، وبعضه يف وصف أجزاء األشياء املركبة،أما الذي يف وصف كليات املركبات ففي 

كتاب احليوان، ويف كتاب النبات، وأما الذي يف وصف أجزاء املركبات ففي كتاب النفس، ويف كتاب 
 واهلرم، وأما الكتب اليت يف العلوم احلس واحملسوس، ويف كتاب الصحة والسقم، ويف كتاب الشباب

اإلهلية فمقاالته الثالثة عشرة اليت يف كتاب ما بعد الطبيعة،وأما الكتب اليت يف أعمال الفلسفة فبعضها يف 
إصالح أخالق النفس، وبعضها يف السياسة،فأما اليت يف إصالح أخالق النفس فكتابه الكبري الذي كتب 

ذي كتب به إىل ابنه أيضاً، وكتابه املسمى أودمييا، وأما اليت يف السياسة به إىل ابنه، وكتابه الصغري ال
فبعضها يف سياسة املدن، وبعضها يف سياسة املرتل، وأما الكتب اليت يف اآللة املستعملة يف علوم الفلسفة 

، وقد ذكر ذلك فهي كتبه الثمانية املنطقية اليت مل يسبقه أحد ممن علمناه إىل تأليفها، وال تقدمه إىل مجعها
أرسطوطاليس يف آخر الكتاب السادس منها، وهو كتاب سوفسطيقا، فقال وأما صناعة املنطق وبناء 
السلوجسموس فلم جند هلا فيما خال أصالً متقدماً نبين عليه، لكنا وقفنا على ذلك بعد اجلهد الشديد 

د حصنا جهتها ورممنا أصوهلا، ومل والنصب الطويل، وهذه الصناعة وإن كنا حنن ابتدعناها واخترعناها فق
نفقد شيئاً مما ينبغي أن يكون موجوداً فيها كما فقدت أوائل الصناعات، ولكنها كاملة مستحكمة مثبتة 
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أسسها مرموقة قواعدها، وثيق بنياا، معروفة غاياا واضحة أعالمها، قد قدمت أمامها أركاناً ممهدة 
ذه الصناعة بعدنا فليغتفر خلالً إن وجده فيها، وليعتد مبا بلغته ودعائم موطدة، فمن عسى أن ترد عليه ه

الكلفة منا اعتداده باملنة العظيمة واليد اجلليلة، ومن بلغ جهد بلغ عذره، وقال أبو نصر الفارايب أن 
أرسطوطاليس جعل أجزاء املنطق مثانية كل جزء منها يف كتاب األول يف قوانني املفردات من العقوالت 

  .اظ الدالة عليها، وهي يف الكتاب امللقب يف العربية باملقوالت وباليونانية القاطاغورياسواأللف

والثاين يف قوانني األلفاظ املركبة اليت هي املعقوالت املركبة من معقولني مفردين، واأللفاظ الدالة عليها 
  . بارميينياساملركبة من لفظني، وهي يف الكتاب امللقب يف العربية بالعبارة وباليونانية

والثالث يف األقاويل اليت متيز ا القياسات املشتركة للصنائع اخلمس، وهي يف الكتاب امللقب يف العربية 
  .بالقياس وباليونانية أنالوطيقيا األوىل

 والرابع يف القوانني اليت متتحن ا األقاويل الربهانية، وقوانني األمور اليت تلتئم ا الفلسفة، وكل ما يصري

  .ا أفعاهلا أمت وأفضل وأكمل، وهو بالعربية كتاب الربهان وباليونانية أنالوطيقيا الثانية

وباجلملة، قوانني . واخلامس يف القوانني اليت متتحن ا األقاويل، وكيفية السؤال اجلديل واجلواب اجلديل
 وهو بالعربية كتاب املواضيع األمور اليت تلتئم ا صناعة اجلدل؛ وتصري ا أفعاهلا أكمل وأفضل وأنفذ

  .اجلدلية وباليونانية طوبيقا

والسادس يف قوانني األشياء اليت شأا أن تغلط عن احلق وحتيد، وأحصى مجيع األمور اليت يستعملها من 
قصده التمويه واملخرقة يف العلوم واألقاويل، مث من بعدها أحصى ما ينبغي أن تنتفي به األقاويل املغلطة 

ستعملها املستمع واملموه، وكيف يفتتح وبأي األشياء يوقع، وكيف يتحرز اإلنسان ومن أين يغلط اليت ي
  .يف مطلوباته، وهذا الكتاب يسمى باليونانية سوفسطيقا ومعناه احلكمة املموهة

    

ل هي والسابع يف القوانني اليت ميتحن ا األقاويل اخلطبية، وأصناف اخلطب وأقاويل البلغاء واخلطباء، ه
على مذهب اخلطابة أم ال؟ وحيصى فيها مجيع األمور اليت ا تلتئم صناعة اخلطابة، ويعرف كيف صنعة 

األقاويل اخلطبية واخلطب يف فن من األمور، وبأي األشياء تصري أجود وأكمل وتكون أفعاهلا أنفع وأبلغ، 
  .وهذا الكتاب يسمى باليونانية الريطورية وهي اخلطابة

لقوانني اليت يشري ا األشعار وأصناف األقاويل الشعرية املعمولة واليت تعمل من فن فن من والثامن يف ا
األمور، وحيصي أيضاً مجيع األمور اليت ا تلتئم صناعة الشعر، وكم أصنافها؟ وكم أصناف األشعار 

، وأى آلة؟ واألقاويل الشعرية؟ وكيف صنعة كل صنف منها، ومن أي األشياء تلتئم وتصري أجود وأفهم
وبأي األحوال ينبغي أن تكون حىت تصري أبلغ وأبعد؟ وهذا الكتاب يسمي باليونانية فويطيقا، وهو كتاب 
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  .الشعر

فهذه مجلة أجزاء املنطق ومجلة ما يشتمل عليه كل جزء منها، واجلزء الرابع هو أشدها تقدماً للشرف 
زء الرابع، وباقي أجزائها إمنا حتمل ألجل الرابع، فإن والرآسة، واملنطق إمنا التمس به على القصد األول اجل

الثالثة اليت تتقدمه يف ترتيب التعليل هي توطئات ومداخل وطرق إليه، واألربعة الباقية اليت تتلوه فلشيئني 
  .أحدمها أن يف كل واحد منها أرفاداً ما ومعونة على اجلزء الرابع ومعونة بعضها أكثر وبعضها أقل

جهة التحديد، وذلك أا لو مل تتميز هذه الصنائع بعضها من بعض بالفعل، حىت تعرف والثاين على 
قوانني كل واحد منها على انفرادها متميزة عن قوانني األخرى مل يأمن اإلنسان، عند التماس احلق 

لقوية، واليقني، أن يستعمل األشياء اجلدلية من حيث ال يشعر أا جدلية فيعدل من اليقني إىل الظنون ا
ويكون قد استعمل من حيث ال يشعر أموراً خطبية، فيعدل به إىل اإلقناع، أو يكون قد استعمل 

املغالطات من حيث ال يشعر، وأما أن تومهه فيهما ليس حبق أنه حق فيعتقده، وأما أن يكون قد استعمل 
ى التخيالت، وعند نفسه األشياء الشعرية من حيث ال يشعر أا شعرية، فيكون قد عمل يف اعتقاداته عل

أنه سلك يف كل هذه األقوال الطريق إىل احلق وصادف متلمسه، فال يكون صادفه على احلقيقة، كما أن 
الذي ال يعرف األزمنة واألدوية وال تتميز له السموم عن هذه بالفعل، حىت يتقن معرفتها بعالماا، مل 

  . يشعر، فيتلفيأمن أن يتناوهلا على أا داء أو دواء، من حيث ال

وأما على القصد الثاين فإنه يكون قد أعطى كل صناعة من الصنائع األربع مجيع ما تلتئم به تلك الصناعة، 
حىت يدري اإلنسان إذا أراد أن يصري جدلياً بارعاً كم شيء حيتاج إىل تعلمه، ويدري بأي شيء ميتحن، 

ريق اجلدل، ويدري إذا أراد أن يصري خطيباً على نفسه أو على غريه، أقاويله، وليعلم هل سلك فيها ط
بارعاً كم شيء حيتاج إىل تعلمه، ويدري بأي األشياء ميتحن، على نفسه أو على غريه، أقاويله، ويعلم هل 
سلك يف ذلك طريق اخلطابة أو أي طريق غريها، وكذلك يدري إذا أراد أن يصري شاعراً بارعاً كم شيء 

ألشياء ميتحن، على نفسه أو على غريه، من الشعر، ويدري هل سلك يف حيتاج إىل تعلمه، ويدري بأي ا
أقاويله طريق الشعراء أو عدل عنه وخلط به طريقاً غريه، وكذلك يدري إذا أراد أن تكون له القدرة على 

أن يغالط غريه وال يغالطه أحد، كم شيء حيتاج إىل أن يعلمه فيدري بأي األشياء ميكن أن ميتحن كل 
  . رأي، فيعلم هل غالط فيه أو غولط، ومن أي جهة كان ذلكقول، وكل

  وصية أرسطوطاليس

قال بطليموس يف كتابه إىل غلس يف سرية أرسطوطاليس وملا حضرت أرسطوطاليس الوفاة أوصى ذه 
الوصية اليت حنن ذاكروها قال أين جعلت وصيي أبداً يف مجيع ما خلفت انطيبطرس، وإىل أن يقْدم نيقاتر، 
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ن أرسطومانس وطيمارخس وإبرخس وديوطالس معتنني بتفقد ما حيتاج إىل تفقده والعناية مبا ينبغي فليك
أن يعىن به من أمر أهلي وأربليس جارييت وسائر جواري وعبيدي وما خلفت، وإن سهل على ثاورسطس 

 ا حدث وأمكنه القيام معهم يف ذلك كان معهم، ومىت أدركت ابنيت توىل أمرها نيقاتر، وإن حدث
املوت قبل أن تتزوج أو بعد ذلك من غري أن يكون هلا ولد فاألمر مردود إىل نيقاتر يف أمرها ويف أمر ابين 

  .نيقوماخس

    

وتوصييت إياه يف ذلك أن جيري التدبري فيما يعمل به يف ذلك على ما يشتهي وما يليق به لو كان أباً أو 
ل أن تتزوج ابنيت أو بعد تزوجيها من غري أن يكون هلا ولد أخاً هلما، وإن حدث بنيقاتر حدث املوت قب

فأوصى نيقاتر فيما خلفت بوصية فهي جائزة نافذة، وإن مات نيقاتر عن غري وصية وسهل على 
ثاوفرسطس وأحب أن يقوم يف األمر مقامه، فذلك له يف مجيع ما كان يقوم به نيقاتر من أمر ولدي وغري 

ب ثاوفرسطس القيام بذلك فلريجع األوصياء الذين مسيت إىل أنطيبطرس، ذلك مما خلفت، وإن مل حي
فيشاوروه فيما يعلمون به فيما خلفت، وميضوا األمر على ما يتفقون عليه، وليحفظين األوصياء ونيقاتر يف 

ا أربليس فإا تستحق مين ذلك، ملا رأيت من عنايتها خبدميت واجتهادها فيما وافقين ويهيئوا هلا مجيع م
حتتاج إليه وإن هي أحبت التزويج فال توضع إالعند رجل فاضل، وليدفع إليها من الفضة، سوى ما هو 

هلا، طالنطن واحد وهو مائة ومخس وعشرون رطالً، ومن اإلماء ثالث ممن ختتار مع جاريتها اليت هلا 
ىل جانب البستان، وإن وغالمها، وإن هي أحبت املقام خبلقيس فلها السكىن يف داري دار الضيافة اليت إ

اختارت السكىن يف املدينة بأسطاغريا فلتسكن يف منازل آبائي، وأي املنازل اختارته فليتخذ األوصياء هلا 
فيه ما تذكر أا حتتاج إليه مما يرون أن هلا فيه مصلحة وا إليه حاجة، وأما أهلي وولدي فال حاجة يب 

قس الغالم حىت يرده إىل بلده، ومعه مجيع ما له على احلالة اليت إىل أن أوصيهم بأمرهم، وليعن نيقاتر مبرم
يشتهيها، ولتعتق جارييت إمرباقيس، وإن هي بعد العتق أقامت على خدمة ابنيت إىل أن تتزوج فليدفع إليها 
مخسمائة درمخى وجاريتها، ويدفع إىل ثاليس الصبية اليت ملكناها قريباً غالم من مماليكنا وألف درمخى، 

دفع إىل مسينس مثن غالم يبتاعه لنفسه غري الغالم الذي كان دفع إليه مثنه، ويوهب له سوى ذلك شيء وي
  .على ما يرى األوصياء

ومىت تزوجت ابنيت فليعتق غلماين ثاخن وفيلن وأوملبوس، وال يباع ابن أوملبوس وال أحد ممن خدمين من 
مدرك الرجال، فإذا بلغوا ذلك فليعتقوا ويفعل م غلماين ولكن يقرون مماليك يف اخلدمة إىل أن يدركوا 

  .فيما يوهب هلم حسب استحقاقهم

قال حنني بن إسحق يف كتاب نوادر الفالسفة أصل اجتماعات الفالسفة أنه كانت امللوك من اليونانية 
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وغريها تعلم أوالدها احلكمة والفلسفة، وتؤدم بأصناف اآلداب وتتخذ هلم بيوت الذهب املصورة 
أصناف الصور، وإمنا جعلت الصور الرتياح القلوب إليها واشتياق النظر إىل رؤيتها فكان الصبيان ب

يالزمون بيوت الصور للتأديب بسبب الصور اليت فيها، وكذلك نقشت اليهود هياكلها وصرت النصارى 
ا، فإذا كنائسها وبيعها وزوق املسلمون مساجدهم، كل ذلك لترتاح النفوس إليها وتشتغل القلوب 

حفظ املتعلم من أوالد امللوك علماً أو حكمة أو أدباً صعد على درج إىل جملس معمول من الرخام املصور 
املنقوش، يف يوم العيد الذي جيتمع فيه أهل اململكة إىل ذلك البيت بعد انقضاء الصالة والتربك فيتكلم 

هاد يف وسطهم، وعليه التاج وحلل باحلكمة اليت حفظها وينطق باألدب الذي وعاه على رؤوس األش
اجلواهر، وحييي املعلم ويكرم ويرب، ويشرف الغالم، ويعد حكيماً على قدر ذكائه وفهمه، وتعظم اهلياكل 

وتستر ويشعل فيها النريان والشمع، وتبخر بالدخن الطيبة، ويتزين الناس بأنواع الزينة، وبقي ذلك إىل 
    ارى إثباتات يف اهلياكل، وللمسلمني منابر يف املساجد، اليوم للصابئة واوس واليهود والنص

قال حنني بن إسحق وكان إفالطون املعلم احلكيم يف زمن روفسطانيس امللك، وكان اسم ابنه نطافورس، 
وكان أرسطوطاليس غالماً يتيماً قد مست به مهته إيل خدمة أفالطون احلكيم، فاختذ روفسطانس امللك بيتاً 

 البنه نطافورس، وأمر أفالطون مبالزمته وتعليمه، وكان نطافورس غالماً متخلفاً قليل للحكمة، وفرشه
الفهم بطيء احلفظ، وكان أرسطوطاليس غالماً ذكياً فهماً جاداً معرباً، وكان أفالطون يعلم نطافورس 

ليس يتلقف ما احلكمة واألداب، فكان ما يتعلمه اليوم ينساه غداً وال يعرب حرفاً واحداً، وكان أرسطوطا
يلقى إىل نطافورس فيحفظه ويرسخ يف صدره ويعي ذلك سراً عن أفالطون وحيفظه، وأفالطون ال يعلم 
بذلك من سر أرسطوطاليس وضمريه، حىت إذا كان يوم العيد زين بيت الذهب وألبس نطافورس احللى 

لصالة وصعد أفالطون واحللل، وحضر امللك روفسطانس وأهل اململكة، وأفالطون وتالميذه، وانقضت ا
احلكيم ونطافورس إيل مرتبة الشرف ودراسة احلكم، على األشهاد وامللوك، فلم يؤد الغالم نطافورس 
شيئاً من احلكمة وال نطق حبرف من األداب، فأسقط يف يد أفالطون واعتذر إىل الناس بأنه مل ميتحن 

مث قال يا معشر التالمذة من فيكم يضطلع علمه وال عرف مقدار فهمه، وأنه كان واثقاً حبكمته وفطنته، 
حبفظ شيء من احلكمة وينوب عن نطافورس؟ فبدر أرسطوطاليس فقال أنا أيها احلكيم فازدراه ومل يأذن 

له يف الكالم، مث أعاد القول على تالمذته، فبدرهم أرسطوطاليس فقال أنا يا معلم احلكمة أضطلع مبا 
له ارق فرقي ارسطوطاليس الدرج بغري زينة وال استعداد يف أثوابه ألقيت من احلكمة إىل نطافورس، فقال 

الدنيئة املبتذلة، فهدر كما يهدر الطري، وأتى بأنواع احلكمة واألدب الذي ألقاه أفالطون إىل نطافورس 
ومل يترك منها حرفاً واحداً، فقال أفالطون أيها امللك هذه احلكمة اليت لقنتها نطافورس قد وعاها 

ليس سرقة وحفظها سراً، ما غادر منها حرفاً، فما حيليت يف الرزق واحلرمان، وكان امللك يف أرسطوطا
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مثل ذلك اليوم يرشح ابنه للملك ويشرفه ويعلي مرتبته، فأمر امللك باصطناع أرسطوطاليس ومل يرشح 
من الرزق ابنه للملك، وانصرف اجلميع يف ذلك اليوم على استحسان ما أتى به أرسطوطاليس، والتعجب 

  .واحلرمان

  مقالة أرسطوطاليس

قال حنني بن إسحاق هذا بعض ما وجدت من حكمة أرسطوطاليس يف ذلك اليوم لبارئنا التقديس 
واإلعظام واإلجالل واإلكرام، أيها األشهاد، العلم موهبة الباري، واحلكمة عطية من يعطي ومينع وحيط 

  . اليت هي روح احلياة وعمادة العقل الرباين العلويويرفع، والتفاضل يف الدنيا والتفاخر يف احلكمة

أنا أرسطوطاليس بن فيلوبيس اليتيم خادم نطافورس ابن امللك العظيم، حفظت ووعيت، والتسبيح 
والتقديس ملعلم الصواب ومسبب األسباب أيها األشهاد، بالعقول تتفاضل الناس ال باألصول وعيت عن 

 واألداب تلقيح األفهام ونتائج األذهان، وبالفكر الثاقب يدرك الرأي أفالطون احلكيم احلكمة رأس العلوم
العازب، وبالتايل تسهل املطالب، وبلني الكلم تدوم املودة يف الصدور، وخبفض اجلناح تتم األمور، وبسعة 
األخالق يطيب العيش ويكمل السرور، وحيسن الصمت جاللة اهليبة، وبإصابة املنطق يعظم القدر ويرتقي 

شرف، وباإلنصاف حيب التواصل، وبالتواضع تكثر احملبة، وبالعفاف تزكو األعمال، وباألفضال يكون ال
السؤدد، وبالعدل يقهر العدو، وباحلكم تكثر األنصار، وبالرفق تستخدم القلوب، وباإليثار يستوجب اسم 

 وحبسن االعتبار تضرب اجلود، وباألنعام يستحق اسم الكرم، وبالوفاء يدوم اإلخاء، وبالصدق يتم الفضل
األمثال، واأليام تفيد احلكم يستوجب الزيادة من عرف نقص الدنيا، ومن الساعات تتولد اآلفات، 

وبالعافية يوجد طيب الطعام والشرب، وحبلول املكاره يتنغص العيش وتتكدر النعم، وباملن يكفر 
  .باإلحسان، وباجلحد لألنعام حيب احلرمان

    

 عنه، السيء اخللق خماطر صاحبه، الضيق الباع حسري النظر، البخيل ذليل وإن كان صديق امللول زائل
غنياً، واجلواد عزيز وإن كان مقالً، الطمع هو الفقر احلاضر، اليأس الغين الظاهر، ال أدري نصف العلم، 

ة، األدب السرعة يف اجلواب توجب العثار، التروي يف األمور يبعث على البصائر، الرياضة تشحذ القرحي
يغين عن احلسب، التقوى شعار العامل، والرياء لبوس اجلاهل، مقاساة األمحق عذاب الروح، االستهتار 

بالنساء فعل الفوكي، االشتغال بالفائت تضييع األوقات، املتعرض للبالء خماطر بنفسه، التمين سبب 
مغرور، املخاطر خائب، من عرف احلسرة، الصرب تأييد العزم ومثرة الفرج ومتحيق احملنة صديق اجلاهل 

نفسه مل يضع بني الناس، وزاد علمه على عقله كان علمه وباال عليه، ارب أحكم من الطبيب، إذا 
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  .فاتك األدب فالزم الصمت

من مل ينفعه العلم يأمن ضرر اجلهل، من تأنَ مل يندم، من افتخر ارتطم، من عجل تورط، من تفكر سلم 
م، من محل ما ال يطيق ارتبك، التجارب ليس هلا غاية، والعاقل منها يف ومن روى غنم، من سأل عل

زيادة، للعادة على كل أحد سلطان، وكل شيء يستطاع نقله إال الطباع، وكل شيئ يتهيأ فيه حيلة إال 
القضاء، من عرف باحلكمة حلظته العيون بالوقار، قد يكتفي من حظ البالغة باإلجياز، ال يؤتى الناطق إال 

 سوء فهم السامع، ومن وجد برد اليقني أغناه عن املنازعة يف السؤال، ومن عدم درك ذلك كان من
مغموراً باجلهل، ومفتوناً بعجب الرأي، ومعدوالً باهلوى عن باب التثبت، ومصروفاً بسوء العادة عن 

محد من جزعه، تفصيل التعليم، اجلزع عند مصائب اإلخوان أمحد من الصرب، وصرب املرء على مصيبته أ
ليس شيء أقرب إىل تغيري النعم من اإلقامة على الظلم، من طلب خدمة السلطان بغري أدب، خرج من 

  .السالمة إىل العطب، االرتقاء إىل السؤدد صعب، واالحنطاط إىل الدناءة سهل

 قال حنني بن اسحق وهذا الصنف من اآلداب أول ما يعلمه احلكيم للتلميذ يف أول سنة مع اخلط

اليوناين، مث يرفعه من ذلك إىل الشعر والنحو، مث إىل احلساب، مث إىل اهلندسة، مث إىل النجوم، مث إىل 
الطب، مث إىل املوسيقى، مث بعد ذلك يرتقي إىل املنطق، مث الفلسفة، وهي علوم اآلثار العلوية، فهذه عشرة 

  .علوم يتعلمها املتعلم يف عشر سنني

فظ أرسطوطاليس ملا كان يلقي إىل نطافورس وتأديبه إياه كما ألقاه سره فلما رأى أفالطون احلكيم ح
حفظه وطبعه، ورأى امللك قد أمر بإصطناعه فاصطنعه هو وأقبل عليه، وعلمه علماً علماً، حىت وعى 

  .العلوم العشرة، وصار فيلسوفاً حكيماً جامعاً ملا تقدم ذكره

ه يف الصحة عجبت ملن يشرب ماء الكرم، ويأكل أقول ومن كالم أرسطوطاليس وهو أصل يعتمد علي
اخلبز واللحم، ويقتصد يف حركته وسكونه ونومه ويقظته، وأحسن السياسة يف مجاعة وتعديل مزاجه 

  كيف ميرض؟ 

  آداب أرسطوطاليس

ومن آداب أرسطوطاليس وكلماته احلكيمة مما ذكره األمري املبشر بن فاتك قال أرسطوطاليس اعلم أنه 
صلح من أويل األمر إذا صلحوا، وال أفسد هلم وألنفسهم منهم إذا فسدوا، فالوايل من الرعية ليس شيء أ

مبرتلة الروح من اجلسد الذي ال حياة له إال ا، وقال احذر احلرص،و فأما ما هو مصلحك ومصلح على 
 الدنيا مل جتدها يديك فالزهد، واعلم أن الزهد باليقني، واليقني بالصرب، والصرب بالفكر؛ فإذا فكرت يف

أهالً ألن تكرمها وان اآلخرة، ألن الدنيا دار بالء مرتل بلغة، وقال إذا أردت الغىن فاطلبه بالقناعة، فإنه 
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من مل تكن له القناعة فليس املال مغنيه وإن كثر، وقال إعلم أن من عالمة تنقل الدنيا وكدر عيشها أنه ال 
وال سبيل لصاحبها إىل عز إال بإذالل، وال استغناء إال بافتقار، يصلح منها جانب إال بفساد جانب آخر، 

واعلم أنه رمبا أصيبت بغري حزم يف الرأي وال فضل يف الدين، فإن أصبحت حاجتك منها وأنت خمطئ، 
  .أو أدبرت عنك وأنت مصيب، فال يستخفنك ذلك إىل معاودة اخلطأ وجمانبة الصواب

 تضع لك ماالً يف غري حق، وال تصرف لك قوة يف غري عناء، وال وقال ال تبطل عمراً يف غري نفع، وال
تعدل لك رأياً يف غري رشد؛ فعليك باحلفظ ملا أتيت من ذلك واجلد فيه، وخاصة يف العمر الذي كل 

شيء مستفاد سواه؛ وإن كان ال بد لك من إشغال نفسك بلذة فلتكن يف حمادثة العلماء ودرس كتب 
  .احلكمة

    

نه ليس من أحد خيلو من عيب وال من حسنة، فال مينعك عيب رجل من االستعانة به فيما ال وقال اعلم أ
نقص به، وال حيملنك ما يف رجل من احلسنات على االستعانة به فيما ال نقص به، وال حيملنك ما يف 

ر عليك رجل من احلسنات على االستعانة به فيما ال معونة عنده عليه، واعلم أن كثرة أعوان السوء أض
  .من فقد أعوان الصدق

وقال العدل ميزان اللَّه عز وجلّ يف أرضه، وبه يؤخذ للضعيف من القوي، وللمحق من املبطل، فمن أزال 
  .ميزان اللَّه عما وضعه بني عباده فقد جهل أعظم اجلهالة، واعتزر باللَّه سبحانه أشد اعتزازاً

اهل ال يعرف العامل ألنه مل يكن عاملاً، وقال ليس طليب وقال العامل يعرف اجلاهل ألنه كان جاهالً، واجل
للعلم طمعاً يف بلوغ قاصيته، وال االستيالء على غايته، ولكن التماساً ملا ال يسع جهله وال حيسن بالعاقل 

  .خالفه

، وقال اطلب الغىن الذي ال يفىن، واحلياة اليت ال تتغري، وامللك الذي ال يزول، والبقاء الذي ال يضمحل
وقال أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعاً لك،وقال كن رؤوفاً رحيماً، وال تكن رأفتك ورمحتك فساداً 
ملن يستحق العقوبة ويصلحه األدب، وقال خذ نفسك بإثبات السنة فإن فيها إكمال التقي، وقال افترص 

 حتارب من كان من عدوك الفرصة واعمل على أن الدهر دول، وقال ال تصادم من كان على احلق، وال
متمسكاً بالدين، وقال صري الدين موضع ملكك، فمن خالفه فهو عدو مللكك، ومن متسك بالسنة فحرام 

عليك ذمه وإدخال املذلة عليه، واعترب ممن مضى وال تكن عربة ملن بعدك،وقال ال فخر فيما يزول، وال 
نك، وتفقد جندك تفقد من قد غىن فيما ال يثبت، وقال عامل الضعيف من أعدائك على أنه أقوى م

نزلت به اآلفة واضطرته إىل مدافعتهم، قال دار الرعية مداراة من قد انتهكت عليه مملكته وكثرت عليه 
أعداؤه، وقال قدم أهل الدين والصالح واألمانة على أنك تنال بذلك يف العاقبة الفوز وتتزين به يف الدنيا، 
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نك ورعيتك بذلك، وقال ال تغفل فإن الغفلة تورث الندامة، وقال اقمع أهل الفجور على أنك تصلح دي
وقال ال ترج السالمة لنفسك حىت يسلم الناس من جورك؛ وال تعاقب غريك على أمر ترخص فيه لنفسك 
واعترب مبن تقدم واحفظ ما مضى، والزم الصحة يلزمك النصر، وقال الصدق قوام أمر اخلالئق، والكذب 

ومن جعل األجل إمامه أصلح نفسه، ومن وسخ نفسه أبغضته خاصته، وقال لن داء ال ينجو من نزل به، 
يسود من يتبع العيوب الباطنة من إخوانه من جترب على الناس ذلته، من أفرط يف اللوم كره الناس حياته، 
من مات حمموداً كان أحسن حاالً ممن عاش مذموماً، من نازع السلطان مات قبل يومه، أي مِلك نازع 

وقة هِتك شرفه، أي ملك تطنف إىل احملقرات فاملوت أكرم له، وقال من أسرف يف حب الدنيا مات الس
فقرياً، ومن قنع مات غنياً، من أسرف يف الشراب فهو من األسفل، من مات قل حساده، وقال احلكمة 

 للتلف، سوء شرف من ال قدمي له، الطمع يورث الذلة اليت ال تستقال، اللؤم يهدم الشرف ويعرض النفس
األدب يهدم ما بناه األسالف، اجلهل سر األصحاب، بذل الوجه إىل الناس هو املوت األصغر، ينبغي 

للمدبر أن ال يتخذ الرعية ماالً وقنية، ولكن يتخذهم أهالً وإخواناً، وال يرغب يف الكرامة اليت يناهلا من 
  .دبريالعامة كرماً ولكن يف اليت يستحقها حبسن األثر وصواب الت

وكتب إىل االسكندر يف وصاياه له إن األردياء ينقادون باخلوف، واألخيار ينقادون باحلياء، فميز بني 
الطبقتني، واستعمل يف أولئك الغلظة والبطش، ويف هؤالء األفضال واإلحسان، وقال أيضاً ليكن غضبك 

من أخالق السباع وهذا من أخالق أمراً بني املرتلتني، ال شديداً قاسياً وال فاتراً ضعيفاً، فإن ذلك 
الصبيان، وكتب إليه أيضاً إن األمور اليت يشرف ا امللوك ثالثة سن السنن اجلميلة، وفتح الفتوح 

املذكورة، وعمارة البلدان املعطلة، وقال اختصار الكالم طي املعاين، رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس، 
ي إىل القلوب البغضاء، من واجهك فقد شتمك، ومن وزهدك فيمن يرغب فيك ِقصر مهة، النميمة د

  .نقل إليك نقل عنك، اجلاهل عدو لنفسه فكيف يكون صديقاً لغريه، السعيد من اتعظ بغريه

وقال ألصحابه لتكن عنايتكم يف رياضة أنفسكم، فأما األبدان فاعتنوا ا ملا يدعو إليه االضطرار، واهربوا 
    الضعيفة، وال قوة ا على القوية، من اللذات فإا تسترق النفوس 

وقال إنا لنحب احلق وحنب أفالطون فإذا افترقا فاحلق أوىل باحملبة، الوفاء نتيجة الكرم لسان اجلاهل مفتاح 
حتفه، احلاجة تفتح باب احليلة، الصمت خري من عجز املنطق، باألفضال تعظم األقدار، بالتواضع تتم 

سؤدد، بالسرية العدالة تقل املساوئ، بترك ما ال يعنيك يتم لك الفضل، النعمة، باحتمال املؤن جيب ال
بالسعايات تنشأ املكاره، ونظر إىل حدث يتهاون بالعلم فقال له إنك إن مل تصرب على تعب العلم صربت 

  .على شقاء اجلهل

ال ال، قال فكف وسعى إليه تلميذ له بآخر فقال له أحتب أن نقبل قولك فيه، على أنا نقبل قوله فيك؟ ق
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  .عن الشر يكف عنك

ورأى إنساناً ناقهاً يكثر من األكل وهو يرى أنه تقوية، فقال له يا هذا ليس زيادة القوة بكثرة ما يرد 
البدن من الغذاء، ولكن بكثرة ما يقبل منه، وقال كفى بالتجارب تأدباً وبتقلب األيام عظة، وقيل 

 يقال وإن كان حقاً؟ فقال مدح اإلنسان نفسه، وقيل له مل ألرسطوطاليس ما الشيء الذي ال ينبغي أن
حِفظَت احلكماُء املالَ؟ فقال لئال يقيموا أنفسهم حبيث ال يستحقونه من املقام، وقال امتحن املرء يف وقت 

غضبه ال يف وقت رضاه، ويف حني قدرته ال يف حني ذلته، وقال رضى الناس غاية ال تدرك، فال تكره 
  .جلورسخط من رضاه ا

وقال شرف اإلنسان على مجيع احليوان بالنطق والذهن، فإن سكت ومل يفهم عاد يمياً، وقال ال تكثروا 
من الشراب فيغري عقولكم ويفسد أفهامكم، وأعاد على تلميذ له مسألة فقال له أفَهمت؟ قال التلميذ 

راً ، والدليل على الفهم نعم، قال ال أرى آثار الفهم عليك، قال وكيف ذلك؟ قال ال أراك مسرو
السرور، وقال خري األشياء أجدها إال املودات فإن خريها أقدمها، وقال لكل شيء خاصة، وخاصة العقل 
حسن االختيار، وقال ال يالم اإلنسان يف ترك اجلواب إذا سئل حىت يتبني أن السائل قد أحسن السؤال؛ 

 كالم العجلة موكل به الزلل، وقال إمنا حيمل املرء ألن حسن السؤال سبيل وعلة إىل حسن اجلواب، وقال
على ترك ابتغاء ما مل يعلم قلة انتفاعه مبا قد علم، وقال من ذاق حالوة عمل صرب على مرارة طرقه؛ ومن 

وجد منفعة علم عين بالتزيد فيه، وقال دفع الشر بالشر جلد، ودفع الشر باخلري فضيلة، وقال ليكن ما 
أ وما حتفظ من خري ما يكتب، وكتب إىل االسكندر إذا أعطاك اللَّه ما حتب من تكتب من خري ما يقر

الظفر فافعل ما أحب من العفو، وقال ال يوجد الفخور حمموداً، وال الغضوب مسروراً، وال الكرمي 
حسوداً، وال الشره غنياً، وال امللول دائم اإلخاء، وال مفتتح يعجل اإلخاء مث يندم، وقال إمنا غلبت 

الشهوة على الرأي يف أكثر الناس؛ ألن الشهوة معهم من لدن الصبا، والرأي إمنا يأيت عند تكاملهم، فإم 
  .بالشهوة لقدم الصحبة أكثر من أنسهم بالرأي، ألنه فيهم كالرجل الغريب

 وملا فرغ من تعليم االسكندر دعا به فسأله عن مسائل يف سياسة العامة واخلاصة، فأحسن اجلواب عنها

فناله بغاية ما كره من الضرب واألذى، فسئل عن هذا الفعل فقال هذا غالم يرشح للملك، فأردت أن 
  .أذيقه طعم الظلم ليكون رادعاً له عن ظلم الناس

وأمر أرسطوطاليس عند موته أن يدفن ويبىن عليه بيت مثمن يكتب يف مجلة جهاته مثان كلمات جامعات 
  ناس، وتلك الكلم الثمان هي هذه على هذا املثال جلميع األمور اليت ا مصلحة ال

  كتب أرسطوطاليس
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وألرسطوطاليس من الكتب املشهورة مما ذكره بطليموس،كتاب حيض فيه على الفلسفة، ثالث مقاالت، 
كتاب سوفسطس، مقالة؛ كتاب يف صناعة الريطوري، ثالث مقاالت، كتاب يف العدل، أربع مقاالت، 

دب املصلحني حلاالت اإلنسان يف نفسه، أربع مقاالت، كتاب يف شرف اجلنس، كتاب يف الرياضة واأل
مخس مقاالت، كتاب يف الشعراء، ثالث مقاالت، كتاب يف امللل، ست مقاالت، كتاب يف اخلري، مخس 

مقاالت، كتاب أرخوطس، ثالث مقاالت، كتاب يف اخلطوط هل هي منقسمة أم ال، ثالث مقاالت، 
، أربع مقاالت، كتاب يف التباين واالختالف، أربع مقاالت، كتاب يف العشق، كتاب يف صفة العدل، 

ثالث مقاالت، كتاب يف الصور هل هلا وجود أم ال، ثالث مقاالت، كتاب يف اختصار قول فالطن، 
مقالتان، كتاب يف اختصار أقاويل فالطن يف تدبري املدن، مخس مقاالت، كتاب يف اختصار قول فالطن 

 كتابه يف السياسة، مقالتان، كتاب يف اللذة، مقالتان، كتاب يف احلركات مثان مقاالت، كتاب يف اللذة يف
يف املسائل احليلية مقالتان، كتاب يف صناعة الشعر على مذهب فيثاغورس، مقالتان، كتاب يف الروح، 

 اختاذ ثالث مقاالت، كتاب يف املسائل، ثالث مقاالت، كتاب يف نيل مصر، ثالث مقاالت، كتاب يف
احليوان املواضع ليأوي فيها ويكمن، مقالة، كتاب يف جوامع الصناعات، مقالة، كتاب يف احملبة، ثالث 

مقاالت، كتاب قاطيغورياس، مقالة كتاب أرمينياس، مقالة، كتاب طوبيقا، مثان مقاالت، كتاب 
ب يف السوفسطائية، مقالة، أنولوطيقا وهو القياس، مقالتان، كتاب أفودقطيقا وهو الربهان، مقالتان، كتا

كتاب يف املقاالت الكبار يف األخالق، مقالتان، كتاب يف املقاالت الصغار يف األخالق إىل أوذميس، مثان 
مقاالت، كتاب يف تدبري املدن، مثان مقاالت كتاب يف صناعة الشعر، كتاب يف مسع الكيان، مثان 

اب يف الكون والفساد مقالتان، كتاب يف اآلثار مقاالت، كتاب يف السماء والتامل، أربع مقاالت، كت
العلوية، أربع مقاالت، كتاب يف النفس، ثالن مقاالت، كتاب يف احلس واحملسوس، مقالة، كتاب يف 

الذكر والنوم، مقالة، كتاب يف حركة احليوانات وتشرحيها، سبع مقاالت، كتاب يف طبائع احليوان، عشر 
 ا احلياة، أربع مقاالت، كتاب يف كون احليوان، مخس مقاالت، كتاب مقاالت، كتاب يف األعضاء اليت

يف حركات احليوانات الكائنة على األرض، مقالة، كتاب يف طول العمر وقصره، مقالة، كتاب يف احلياة 
واملوت، مقالة، كتاب يف النبات، مقالتان، كتاب فيما بعد الطبيعة، ثالث عشر مقالة، كتاب يف مسائل 

مقالة، كتاب يف مسائل طبيعية، أربع مقاالت، كتاب يف القسم، ست وعشرون مقالة، ويذكر هيوالنية، 
يف هذا الكتاب أقسام الزمان وأقسام النفس والشهوة وأمر الفاعل واملنفعل والفعل واحملبة، وأنواع 

    احليوان، وأمر اخلري والشر واحلركات وأنوع املوجودات، 

 كتاب يف قسمة الشروط اليت تشترط يف القول وتوضع، ثالث كتاب يف قسم فالطن، ست مقاالت،
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مقاالت، كتاب يف مناقضة من يزعم بأن تؤخذ مقدمات النقيض من نفس القول، تسع وثالثون مقالة، 
كتاب يف النفي يسمى إيسطاسس، ثالث عشرة مقالة كتاب يف املوضوعات، أربع وثالثون مقالة كتاب 

 يف احلدود ست عشرة مقالة، كتاب يف األشياء التحديدية، أربع يف موضوعات عشقية، مقالة، كتاب
مقاالت، كتاب يف حتديد طوبيقا، مقالة، كتاب يف تقومي حدود طوبيقا، ثالث مقاالت، كتاب يف 

موضوعات تقوم ا احلدود، مقالتان، كتاب يف مناقضة احلدود، مقالتان، كتاب يف صناعة التحديد اليت 
نالوطيقا األوىل، مقالة، كتاب يف تقومي التحديد، مقالتان، كتاب يف مسائل، مثان استعملها ثاوفرسطس ال

وستون مقالة، كتاب يف مقدمات املسائل، ثالث مقاالت، كتاب يف املسائل الدورية اليت يستعملها 
 املتعلمون، أربع مقاالت، كتاب يف الوصايا أربع مقاالت، كتاب يف التذكرات مقالتان، كتاب يف الطب،

مخس مقاالت، كتاب يف تدبري الغذاء، مقالة، كتاب يف الفالحة، عشر مقاالت، كتاب يف الرطوبات، 
مقالة، كتاب يف النبض، مقالة، كتاب يف األعراض العامية، ثالث مقاالت، كتاب يف اآلثار العلوية 

 كتاب يف املقدمات مقالتان، كتاب يف تناسل احليوان، مقالتان، كتاب آخر يف تناسل احليوانات مقالتان،
ثالث وعشرون مقالة كتاب آخر يف مقدمات أخر، سبع مقاالت، كتاب يف سياسة املدن وعدد األمم، 
ذكر فيه مائة وإحدى وسبعني مدينة كبرية، كتاب يف تذكرات عدة، ست عشر مقالة، كتاب آخر يف 

لزمان، مقالة، كتبه اليت مثل ذلك، مقالة، كتاب يف املناقضات، كتاب يف املضاف، مقالة، كتاب يف ا
وجدت يف خزانة أبليقون، عدة مقاالت، كتابه يف تذكرات أخر، كتاب كبري جمموع فيه عدة رسائل، 
مثانية أجزاء، كتاب يف سري املدن، مقالتان، رسائل وجدها أندرونيقوس يف عشرين جزء كتب فيها عدة 

 أرسطو، كتاب يف مسائل من تذكرات، عددها وأمساؤها يف كتاب أندرونيقوس يف فهرست كتب
  .عويص شعر أومريس يف عشرة أجزاء، كتاب يف معاين مليحة من الطب

قال بطليموس فهذه مجلة ما شاهدت له من الكتب، وقد شاهد غريي كتبا أخر عدة، أقول 
وألرسطوطاليس أيضاً من الكتب مما وجدت كثرياً منها غري الكتب اليت شاهدها بطليموس كتاب 

تاب السياسة املدنية، كتاب السياسة العملية، مسائل يف الشراب، شراب اخلمر والسكر، وهي الفراسة، ك
اثنتان وعشرون مسألة، كتاب يف التوحيد على مذهب سقراط، كتاب الشباب واهلرم، كتاب الصحة 

اب فضل والسقم، كتاب يف األعداء، كتاب يف الباه، رسائله إىل ابنه، وصيته إيل نيقانر كتاب احلركة، كت
النفس، كتاب يف العظم الذي ال يتجزأ، كتاب التنقل، رسالته الذهبية، رسالة إىل االسكندر يف تدبري 

امللك، كتاب الكنايات والطبيعيات، كتاب يف علل النجوم، كتاب األنواء، رسالة يف اليقظة، كتاب نعت 
ندر يف الروحانيات وأعماهلا يف األحجار ومنافعها والسبب يف خلق األجرام السماوية، كتاب إىل االسك

األقاليم، كتاب األمساطاليس إىل االسكندر، رسالة يف طبائع العامل إىل االسكندر، كتاب األصطماخيس، 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  76  

وضعه حني أراد اخلروج إىل بلد الروم، كتاب احليل، كتاب املرآة، كتاب القول على الربوبية، كتاب 
 سبع عشرة مقالة، كتاب ماطافوسيقا، وهو كتاب ما بعد املسائل الطبيعية ويعرف أيضاً بكتاب ما بال

الطبيعة، اثنتا عشرة مقالة، كتاب احليوان، تسع عشرة مقالة، كتاب نعت احليوانات الغري ناطقة وما فيها 
من املنافع واملضار وغري ذلك، كتاب إيضاح اخلري احملض، كتاب املالطيس، كتاب يف نفث الدم، كتاب 

م وهو كتاب الغالب واملغلوب والطالب واملطلوب ألفه لإلسكندر امللك، كتاب أسرار املعادن كتاب اليتي
  .النجوم

  ثاوفرسطس

أحد تالميذ أرسطوطاليس وابن خالته؛ وأحد األوصياء الذين وصى إليهم أرسطوطاليس وخلفه على دار 
  .التعليم بعد وفاته

وية، مقالة، كتاب األدلة، مقالة، كتاب ولثاوفرسطس من الكتب كتاب النفس، مقالة، كتاب اآلثار العل
احلس أو احملسوس، أربع مقاالت، كتاب ما بعد الطبيعة، مقالة، كتاب أسباب النبات تفسري كتاب 

  .قاطيغورياس، وقيل أنه متحول إليه، كتاب إىل دمقراط يف التوحيد، كتاب يف املسائل الطبيعية

  االسكندر األفروديسي الدمشقي

    

وك الطوائف بعد االسكندر امللك، ورأى جالينوس واجتمع معه، وكان يلقب جالينوس كان يف أيام مل
رأس البغل، وبينهما مشاغبات وخماصمات،وكان فيلسوفاً متقناً للعلوم احلكمية بارعاً يف العلم الطبيعي، 

وله جملس عام يدرس فيه احلكمة وقد فسر أكثر كتب أرسطوطاليس، وتفاسريه مرغوب فيها مفيدة 
  .الشتغال ال

قال أبو زكريا حيىي بن عدي إن شرح االسكندر للسماع كله ولكتاب الربهان، رأيته يف تركة إبراهيم بن 
عبد اللَّه الناقل النصراين، وإن الشرحني عرضه علي مبائة دينار وعشرين ديناراً، فمضيت ألحتال يف 

ب إىل رجل خراساين بثالثة آالف دينار، الدنانري، مث عدت فأصبت القوم قد باعوا الشرحني يف مجلة كت
وقيل أن هذه الكتب كانت حتمل يف الكم، وقال أبو زكريا أنه التمس من إبراهيم بن عبد اللَّه نص 
  .سوفسطيقا، ونص اخلطابة، ونص الشعر، بنقل إسحق خبمسني ديناراً فلم يبعه، وأحرقها وقت وفاته

قاطيغورياس ألرسطوطاليس، تفسري كتاب أرمينياس ولالسكندر اإلفروديسي من الكتب تفسري كتاب 
ألرسطوطاليس، تفسري كتاب أنالوطيقا الثانية ألرسطوطاليس، تفسري كتاب طوبيقا ألرسطوطاليس 
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والذي وجد من تفسريه هلذا الكتاب تفسري بعض املقالة األوىل، وتفسري املقالة اخلامسة والسادسة 
الطبيعي ألرسطوطاليس، تفسري بعض املقالة األوىل من كتاب والسابعة والثامنة، تفسري كتاب السماع 

السماء والعامل ألرسطوطاليس، تفسري كتاب الكون والفساد ألرسطوطاليس، تفسري كتاب اآلثار العلوية 
ألرسطوطاليس، كتاب النفس، مقالة يف عكس املقدمات، مقالة يف العناية، مقالة يف الفرق بني اهليويل 

الرد على من قال أنه ال يكون شيء إال من شيء، مقالة يف أن األبصار ال يكون واجلنس، مقالة يف 
بشعاعات تنبث من العني، والرد على من قال بانبثاث الشعاع مقالة يف اللون وأي شيء هو على رأي 

الفيلسوف، مقالة يف الفصل خاصة ما هو على رأي أرسطوطاليس، مقالة يف املاليخوليا، مقالة يف 
واألنواع، مقالة يف الرد على جالينوس يف املقالة الثامنة من كتابه يف الربهان، مقالة يف الرد على األجناس 

جالينوس فيما طعن على قول أرسطوطاليس إن كل ما حترك فإمنا يتحرك عن حمرك، مقالة يف الرد على 
لعقل على رأي جالينوس يف مادة املمكن، مقالة يف الفصول اليت تقسم ا األجسام، مقالة يف ا

أرسطوطاليس، رسالة يف العامل وأي أجزائه حتتاج يف ثباا ودوامها إىل تدبري أجزاء أخرى، كتاب يف 
التوحيد، مقالة يف القول يف مبادئ الكل على رأي أرسطوطاليس، كتاب آراء الفالسفة يف التوحيد، مقالة 

مقالة يف تفسري ما قاله أرسطوطاليس يف يف حدوث الصور ال من شيء، مقالة يف قوام األمور العامية، 
طريق القسمة على رأي أفالطون، مقالة يف أن الكيفيات ليست أجساماً، مقالة يف االستطاعة، مقالة يف 

األضداد وأا أوائل األشياء على رأي أرسطوطاليس، مقالة يف الزمان، مقالة يف اهليوىل وأا معلولة 
دة تقبل األضداد مجيعاً على رأي أرسطوطاليس، مقالة يف الفرق بني املادة مفعولة، مقالة يف أن القوة الواح

واجلنس، مقالة يف املادة والعدم والكون، وحل مسألة الناس من القدماء أبطلوا ا الكون من كتاب 
د على أرسطوطاليس يف مسع الكيان، مقالة يف األمور العامية والكلية وأا ليست أعياناً قائمة، مقالة يف الر

من زعم أن األجناس مركبة من الصور إذ كانت الصور تنفصل منها، مقالة يف أن الفصول اليت ا ينقسم 
جنس من األجناس ليس واجب ضرورة أن تكون إمنا توجد يف ذلك اجلنس وحده الذي إياه تقسم، بل 

 فيما استخرجه من قد ميكن أن يقسم ا أجناساً أكثر من واحد ليس بعضها مرتباً حتت بعض، مقالة
كتاب أرسطوطاليس الذي يدعي بالرومية ثولوجيا، ومعناه الكالم يف توحيد اللَّه تعاىل، رسالة يف أن كل 

علة مباينة فهي يف مجيع األشياء وليست يف شيء من األشياء، مقالة يف إثبات الصور الروحانية اليت ال 
، مقالة يف اجلنس، مقالة تتضمن فصالً من املقالة الثانية هيوىل هلا، مقالة يف العلل اليت حتدث يف فم املعدة

من كتاب أرسطوطاليس يف النفس، رسالة يف القوة اآلتية من حركة اجلرم الشريف إىل األجرام الواقعة 
.حتت الكون والفساد
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  لخامس الباب ا

  طبقات األطباء الذين كانوا منذ زمان جالينوس

  قريباً منه 

  جالينوس

    

والً كالماً كلياً يف أخبار جالينوس وما كان عليه، مث نلحق بعد ذلك معه مجالً من ذكر األطباء ولنضع أ
الذين كانوا منذ زمانه وقريباً من وقته فنقول إن الذي قد علم من حال جالينوس واشتهرت به املعرفة عند 

هو الثامن منهم، وأنه ليس يدانيه اخلاص والعام يف كثري من األمم أنه كان خامت األطباء الكبار املعلمني و
أحد يف صناعة الطب فضالً عن أن يساويه، وذلك ألنه عندما ظهر وجد صناعة الطب قد كثرت فيها 

أقوال األطباء السوفسطائيني وامنحت حماسنها، فانتدب لذلك، وأبطل آراء أولئك، وأيد وشيد كالم 
انه، وصنف يف ذلك كتباً كثرية كشف فيها عن أبقراط وآراءه وآراء التابعني له ونصر ذلك حبسب إمك

مكنون هذه الصناعة، وأفصح عن حقائقها ونصر القول احلق فيها، ومل جيء بعده من األطباء إال من هو 
  .دون مرتلته ومتعلم منه

وكانت مدة حياة جالينوس سبعاً ومثانني سنة منها صيب ومتعلم سبع عشرة سنة، وعامل معلم سبعني سنة، 
ى ما ذكره حيىي النحوي، وكذلك تقسيم عمر كل واحد ممن تقدم ذكره من سائر األطباء الكبار وهذا عل

املعلمني إىل وقيت تعلمه وتعليمه فإنه من قول حيىي النحوي، وقوله هذا جيب أن ينظر فيه وذلك أنه ال 
ما ذكره ميكن أن تنحصر معرفته كما ذكر، فإن القياس يوجب أن البعض من ذلك غري ممكن واحده 

هاهنا عن جالينوس أنه كان صبياً ومتعلماً سبع عشرة سنة، وعاملاً معلماً سبعني سنة، ولو مل يكن التتبع 
على قوله هذا إال مما قد ذكره جالينوس نفسه، واتباع قول مثل جالينوس عن نفسه أوىل من اتباع قول 

ه قال إن أيب مل يزل يؤدبين مبا كان غريه عنه، وهذا نص ما ذكره جالينوس يف كتابه مراتب قراءة كتب
حيسنه من علم اهلندسة واحلساب والرياضيات اليت تؤدب ا األحداث حىت انتهيت من السن إىل مخس 
عشرة سنة، مث أنه أسلمين يف تعليم املنطق وقصد يب حينئذ يف تعليم الفلسفة وحدها فرأى رؤيا دعته إىل 

  .د أتت علي من السنني سبع عشرة سنةتعليمي الطب فأسلمين يف تعليم الطب وق
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وإذا كان هذا، فقد تبني من قول جالينوس خالف ما ذكر عنه، وال يبعد أن يكون الكالم يف الذين 
  .ذكرهم من قبل جالينوس أيضاً مثل هذا

وكانت منذ وقت وفاة أبقراط وإىل ظهور جالينوس ستمائة سنة ومخس وستون سنة، ويكون من وقت 
 األول، على ما ذكره حيىي النحوي، إىل وقت وفاة جالينوس مخسة آالف سنة ومخسمائة مولد إسقليبيوس

  .سنة وسنتان

وذكر إسحق بن حنني أن من وقت وفاة جالينوس إىل سنة اهلجرة مخسمائة سنة ومخسة وعشرين سنة، 
 من زعم أقول وكان مولد جالينوس بعد زمان املسيح بتسع ومخسني سنة على ما أرخه إسحق، فأما قول

أنه كان معاصره وأنه توجه إليه لرياه ويؤمن به فغري صحيح، وقد أورد جالينوس يف مواضع متفرقة من 
كتبه ذكر موسى واملسيح، وتبني من قوله أنه كان من بعد املسيح ذه املدة اليت تقدم ذكرها، ومن مجلة 

 كتاب مسارب التجارب وغوارب من ذكر أن جالينوس كان معاصراً للمسيح البيهقي وذلك أنه قال يف
الغرائب، أنه لو مل يكن يف احلواريني إال بولص بن أخت جولينوس لكان كافياً، وإمنا بعثه إىل عيسى 
جالينوس وأظهر عجزه عن اهلجرة إليه لضعفه وكرب سنة، وآمن بعيسى وأمر ابن أخته بولص مببايعة 

األخالق، وذكر الوفاء واستحسنه وأتى فيه بذكر عيسى، قال جالينوس يف املقالة األوىل من كتابه يف 
القوم الذين نكبوا بأخذ صاحبهم وابتلوا باملكاره، يلتمس منهم أن يبوحوا مبساوئ أصحام وذكر 
معايبهم، فامتنعوا من ذلك وصربواعلى غليظ املكاره، وإن ذلك كان يف سنة أربع عشرة ومخسمائة 

لينوس ووقته وموضعه من الزمان، وقال أبو احلسني علي بن لالسكندر، وهذا أصح ما ذكره من أمر جا
احلسني املسعودي كان جالينوس بعد املسيح بنحو مائيت سنة، وبعد أبقراط بنحو ستمائة سنة، وبعد 

  .االسكندر بنحو مخسمائة سنة ونيف

 املعىن، وذلك أنه أقول ووجدت عبيد اللَّه بن جربائيل بن عبيد اللَّه بن خبتيشوع قد استقصى النظر يف هذا
كان قد سئل عن زمان جالينوس وهل كان معاصراً املسيح أو كان قبله أو بعده، فأجاب عن ذلك مبا 

    هذا نصه، قال 

إن أصحاب التواريخ اختلفوا اختالفاً فيما وضعوه، كل منهم أثبت مجالً إذا فصلت فخرج منها زيادات 
واريخ، ال سيما مىت وقفت على كتاب األزمنة الذي ونقصان، ومن هذا يتبني لك مىت تصفحت كتب الت

عمله ماراليا مطران نصيبني، فإنه قد كشف اخللف الذي بني التواريخ العتيقة واحلديثة وأوضح وكشف 
وأبان ذلك أحسن بيان، جبمعه جلملها يف صدر كتابه وإيراد تفاصيلها، وتنبيهه على مواضع اخلالف فيها 

 أسباا وعللها، ووجدت تارخياً خمتصراً هلارون بن عزور الراهب، ذكر فيه والزيادات والنقصانات وذكر
أنه اعترب التواريخ وعول على صحتها، ورأيته قد كشف بعض اختالفها وعلل ذلك بعلل مقنعة، وأورد 
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شواهد من صحتها، وذكر هذا الراهب يف تارخيه أن مجيع السنني من آدم إىل ملك دارا ابن سام، وهو 
ر االسكندر ذي القرنني، مخسة آالف ومائة ومثانون سنة وعشرة أشهر على موجب التاريخ أول ظهو

الذي عند اليونانيني، وهو تاريخ التوراة املنقولة إىل اليونانيني قبل ظهور املسيخ مبائيت سنة ومثان وسبعني 
ع أن عندهم كتباً مرتلة سنة، وذلك يف زمان فيلدلفوس امللك، ألنه كان محل إىل اليهود هدايا حسنة ملا مس

من عند اللَّه تعاىل على ألسنة األنبياء، وكان من مجلة ما محل مائدتان من ذهب مرصعتان باجلواهر مل ير 
أحسن منهما، وسأهلم عن الكتب اليت يف أيديهم وأعلمهم أنه خيتار أن يكون عنده نسختها، فكتبوا مجيع 

واألنبياء وما جرى جمراها، يف أوراق من فضة بأحرف من الكتب اليت كانت عندهم لليهود من التوراة 
ذهب على ما نسبه الراهب إىل أوسابيس القيسراين، فلما وصلت إليه استحسنها ومل يفهم ما فيها، فأنفذ 
إليهم يقول أي فائدة من كرت مستور ال يظهر ما فيه، وعني مسدودة ال ينضح ماؤها؟ فأنقذوا إليه اثنني 

مجيع األسباط من كل سبط ستة رجال، فلما وصلوا عمل هلم امللك فيلدلفوس مراكب وسبعني رجالً من 
ونزل كل رجلني منهم يف مركب، ووكل م حفظة حىت نقلوها، وقابل النسخ فلما وجدها صحيحة 

  .غري خمتلفة خلع عليهم وأحسن إليهم وردهم إىل مواطنهم

 هذا امللك كان قد نقل الكتب قبل جميء اليهود وذكر أوسابيوس القيسراين الذي كان أسقف قيسارية أن
استدعاء اليهود وحضوره عنده ونقلهم إياها، وإمنا شك فيمانقله منها فأحب تصحيحه، قال عبيد اللَّه بن 

جربائيل وهذا مما يشهد فيه العقل ألن فيلدلفوس امللك لو مل يشك يف نقله ملا احتاط هذا االحتياط 
لى حفظ هذا النقل، ولوال اامه لنقله ملا كان هنا ما يوجب هذا املذكور وحرص هذا احلرص ع

االحتياط، ألن من قلدهم يف األول كان أحرى أن يقلدهم يف الثاين، وملا أحب أن ميتحن ما فسره فعل ما 
فعل وقابل عليه وصححه، ومن هاهنا وجب أن تاريخ اليونانيني أصح التواريخ أعين تاريخ التوراة 

يت عندهم، وكانت مدة هذا امللك فيلدلفوس يف اململكة مثاين وثالثني سنة، وهوامللك الثالث واألنبياء ال
من االسكندر، على أن تاريخ االسكندر منذ قتله دارا، وهو أن مدة ملكه تكون ست سنني، ومنه يؤخذ 

لقبهم قيصر تواريخ اليونانيني، فتكون مدة ملك اليونانيني من االسكندر وإىل أول ملك الروم الذين 
مائتني واثنتني وسبعني سنة، وأول ملوك الروم الذين لقبهم قيصر يوليوس جايوس قيصر، وكانت مدته يف 

اململكة أربع سنني وشهرين وملك بعده أغوسطوس قيصر وكانت مدته ست ومخسني سنة وستة أشهر 
 سين العامل من آدم وإىل ويف سنة ثالث وأربعني من ملكه ولد املسيح عليه السالم يف بيت حلم، فجميع

مولد املسيح مخسة آالف ومخسمائة وأربع سنني، وملك بعده طيباريوس قيصر ثالثاً وعشرين سنة، ويف 
سنة مخس عشرة من ملكه إعتمد املسيح يف األردن بيد يوحنا املعمدان، ويف سنة تسع عشرة صلب رفع 

اً يوم األحد السادس والعشرين من آذار،و وذلك يف يوم اجلمعة الرابع والعشرين من آذار، وانبعث حي
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  .وبعد أربعني يوماً صعد إىل السماء مبشهد من احلواريني

مث ملك بعده يوليوس جايوس اآلخر أربع سنني وقتل يف بالطه، وملك بعده قلوديوس جرمانيقوس قيصر 
وس أربع عشرة أربع عشرة سنة، مث ملك بعده نارون بن قلوذيوس قيصر ثالث عشرة سنة، مث أندرونيق

سنة، وهو الذي قتل بطرس وبولس يف السجن، ألنه ارتد إىل عبادة األصنام وكفر بعد اإلميان وقتل وهو 
  .مريض

    

وذكر أندرونيقوس يف تارخيه أنه ملك بعد نارون، جالباس سبعة أشهر، ووطليوس مثانية واثون ثالثة 
 ملكه غزا بيت املقدس وخربه، ونقل مجيع أشهر، مث ملك بعده أسفاسيانوس قيصر عشر سنني، ويف اخر

آلة البيت إىل القسطنطينية وانقطع عنهم، يعين اليهود، امللك والنبوة، وهو الذي وعد اللَّه تعاىل به مبجيء 
املسيح وال رجعة مل بعده هذه اململكة األخرية من املمالك اليت وعدهم اللَّه ا، مث ملك بعده طيطوس ابنه 

  .سنتني

 تاريخ خمتص قدمي رومي أنه ملك بعده طيطوس طميديوس؛ ويف زمانه كان بليناس احلكيم ووجدت يف
صاحب الطلسمات، مث ملك بعد دوميطانوس أخو طيطوس، وأن اسفاسيانوس ملك مخس عشرة سنة، 

ويف زمانه ظهر ماين، ويف أيامه زمانه بت مدينة رأس العني، ويف تاريخ أندرونيقوس أنه ملك ست 
، مث ملك بعده فرواس قيصر سنة واحدة، مث ملك البيوس طرينوس قيصر تسع عشرة سنة وهو عشرة سنة

الذي ارجتع أنطاكية من الفرس، وكتب إليه خليفته على فلسطني يقول له أنين كلما قتلت النصارى 
ا ازدادوا رغبة يف دينهم، فأمره برفع السيف عنهم ويف السنة العاشرة من ملكه ولد جالينوس، على م

  .سنبني فيما بعد

مث ملك بعده أبليوس أدريانوس قيصر إحدى وعشرين سنة وبىن مدينته، مث ملك بعده أنطونينوس قيصر 
اثنتني وعشرين سنة وبىن مدينة إيليوبليس وهي مدينة بعلبك، ويف أيام هذا امللك ظهر جالينوس وهو 

وىل من كتاب علم التشريح وهذا امللك الذي استخدمه، وبيان ذلك قول جالينوس يف صدر مقالته األ
قوله بعينه، قال جالينوس قد كنت وضعت فيما تقدم يف عالج التشريح كتاباً يف مقْدمي األول إىل مدينة 

  .رومية، وذلك يف أول ملك انطونينوس امللك يف وقتنا هذا

س جالينوس، قال ومما يؤيد هذا، قول جالينوس يف الكتاب الذي وضعه يف تقييد أمساء كتبه ويعرف ببنك
ملا رجعت من مدينة رومية وعزمت على املقام مبدينيت، واللزوم ملا كانت جرت فيه عاديت، وإذا كُتب قد 

وردت من مدينة أقوليا من امللكني يأمران إشخاصي ألما كانا قد عزما على أن يشتيا بأقوليا مث يغزوا 
اء أن أعفى إذا استعفيت، ألنه كان قد بلغين أهل جرمانيا، فاضطررت إىل الشخوص إليها وأنا على رج
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عن أحدمها وهو أشبههما حبسن اخللق ولني اجلانب، وهو الذي كان امسه بريس، فلما ملك انطونينوس 
من بعد أدريانوس وصير بربس ويل عهده أشرك يف ملكه رجالً يقال له لوقيس، ومساه بريس، ومسى هذا 

ا صرت إىل بالد أقوليا عرض فيها من الوباد ما مل يعرض قط، الذي كان امسه بريس أنطونينوس، فلم
فهرب امللكان إىل مدينة رومية مع عدة من أصحاما وبقي عامة العسكر بأقوليا، فهلك البعض وسلم 

البعض، ونالوا جهداً شديداً ليس من أجل الوباء فقط، ولكن من جهة أن األمر فاجأهم يف وسط الشتاء، 
طريق، فحمل أنطونينوس بدنه إىل رومية فدفنه هناك، وهم بغزو أهل جرمانيا، ومات لوقيوس يف ال

وحرص احلرص كله أن أصحبه، فقلت أن اللَّه تعاىل ملا خلصين من دبيلة قتالة كانت عرضت يل أمرين 
  .باحلج إىل بيته املسمى هيكل أسقليبيوس وسألته اإلذن يف ذلك فشفعين وأمرين بأن أحج

وقت انصرافه إىل رومية، فإنه قد كان يرجو أن ينقضي حربه سريعاً، وخرج وخلف ابنه مث انتظرت إىل 
قومودس صبياً صغرياً وأمر املتوالني خلدمته وتربيته أن جيتهدوا يف حفظ صحته فإن مِرض دعوين لعالجه 

  .أتواله

ء كثرية، ففي هذا الزمان مجعت كل ما مجعته من املعلمني وما كنت استنبطته، وفحصت عن أشيا
ووضعت كتباً كثرية ألروض ا نفسي يف معان كثرية من الطب والفلسفة، إحترق أكثرها يف هيكل 

أريين ومعىن أريين السالمة، وألن أنطونيوس أيضاً يف سفره أبطأ خالف ما كان يقدر فكان ذلك الزمان 
  .مهلة يف رياضة نفسي

، فقد بان أن جالينوس كان يف أيام هذا امللك، وكان فهذه األقاويل وغريها مما مل نورده لطلبة االختصار
عمره يف الوقت الذي قدم فيه رومية القدوم األوىل ثالثني سنة، وذلك بدليل قوله يف هذا الكتاب املقدم 

    ذكره عند وصفه ما وضعه يف الكتب يف التشريح قال جالينوس، 

امسه بويئس يتعاطى من الفلسفة مذهب ووضعت أربع مقاالت يف الصوت كتبتها إىل رجل من الوزراء 
فرقة أرسطوطاليس، وإىل هذا الرجل كتبت أيضاً مخس مقاالت وضعتها يف التشريح على رأي أبقراط 

وثالث مقاالت وضعتها بعدها يف التشريح على رأي أرايسطراطس حنوت فيها حنو من حيب الغلبة 
مقالتني يف التشريح مها إىل هذه الغاية والظهور على خماليفه، بسبب رجل يقال له مرطياليس وضع 

موجودتان يف أيدي الناس، وقد كان الناس ما يف وقت ما وضعت هذه الكتاب معجبني، وكان هذا 
الرجل حسوداً شديد البغي واملراء على كرب سنه، فإنه قد كان من أبناء سبعني سنة وكان هذا الرجل 

نه قد كان من أبناء سبعني سنة وأكثر، فلما بلغه أين سئلت حسوداً شديد البغي واملراد على كرب سنه، فإ
يف جملس عام عن مسألة يف التشريح فأعجب مبا أجبت به فيها، واستحسنه مجيع من مسعه، وكثر مدح 
الناس يل عليه سأل عين بعض أصدقائنا بقول من أقول من أهل فرق الطب كلها، قال له إين أمسي من 
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فرق، وقال إنه من أصحاب أبقراط ومن أصحاب بركساغورس وغريهم، ليست نفسه إىل فرقه من ال
  .وإين أختار من مقالة كل قوم أحسن ما فيها

واتفق يوماً أين حضرت جملساً عاماً ليمتحن حذقي بكتب القدماء، فأخرج كتاب أرسطراطس يف نفث 
أرسطراطس عن فصد العرق، الدم وألقى فيه نامر على العادة اجلارية، فوقع على املوضع الذي ينهي فيه 

فزدت يف املعاندة ألراسطراطس، ِلغم مرطياليس ألنه ادعى أنه من أصحابه، فأعجب ذلك القول من 
مسعه، وسألين رجل من أوليائي وأعداء مرطياليس أن أملي الكالم الذي قلته يف ذلك الس على كاتب 

اً يف ليقوله ملرطياليس إذا صادفه عند املرضى، له بعث به إىل ماهر بالكتاب الذي يكتب بالعالمات سريع
فلما أشخصين امللك إىل مدينة رومية يف املرة الثانية وكان الرجل الذي أخذ مين تلك املقالة قد مات وال 

أدري كيف وقعت نسختها إىل كثري من الناس، فلم يسرين ذلك ألنه كالم جرى على حمبة الغلبة يف ذلك 
الس العامية وال أباري، ألين رزقت من السعادة والنجاح يف عالج املرضى الوقت أن ال أخطب يف ا

أكثر مما كنت أمتىن، وذلك أين ملا رأيت غري أهل املهنة إذا مدح أحد األطباء حبسن العبارة مسوه طبيب 
الكالم، أحببت أن أقطع ألسنتهم عين فأمسكت عن الكالم، سوى ما ال بد منه عند املرضى، وعما كنت 

  .فعله من التعليم يف احملافل ومن اخلطب يف االس العامية واقتصرت على إظهار مبلأ

قال عبيد اللَّه بن جربائيل فمن وقت هذا يكون مولد جالينوس يف السنة العاشرة من ملك طرينوس امللك، 
نينوس، ألنه زعم أنه وضعه لكتاب عالج التشريح كان يف مقدمه األول إىل رومية وذلك يف ملك أنطو

كما ذكرنا، وأنه كان له من عمره على ما ذكرنا ثالثون سنة مضى منها من مدة ملك أدريانوس إحدى 
وعشرون سنة، وكان مدة امللك طرينوس قيصر تسع عشرة سنة، وإذا كان هذا هكذا أصبح أن مولد 

إىل السماء، وهي جالينوس كان يف السنة العاشرة من ملك طرينوس، فتكون املدة اليت من صعود املسيح 
من سنة تسع عشرة من ملك طيباريوس قيصر، إىل السنة العاشرة من ملك طرينوس اليت ولد فيها 

جالينوس على موجب التاريخ املذكور، ثالثاً وسبعني سنة، وعاش جالينوس، على ما ذكره إسحاق بن 
علم سبع عشرة سنة، وعامل حنني يف تارخيه ونسبه إىل حيىي النحوي، سبعا ومثانني سنة، منها صيب ومت

  .معلم سبعني سنة

قال إسحاق بني وفاة جالينوس إىل سنة تسعني ومائتني للهجرة، وهي السنة اليت عمل فيها التاريخ مثامنائة 
  .ومخس عشرة سنة

وقال عبد اللَّه بن جربائيل وينضاف إىل ذلك مما بني هذه السنة اليت عملنا فيها هذا الكتاب، وهي سنة 
وعشرين وأربعمائة للهجرة الواقعة يف سنة ألف وثالمثائة واثنتني وأربعني لإلسكندر، وبني سنة اثنتني 

تسعني ومائتني، وهو مائة واثنتان وثالثون سنة فيكون من وفاة جالينوس إىل سنتنا هذه وهي سنة اثنتني 
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جالينوس وما بني وعشرين وأربعمائة، تسعمائة وسبع وأربعون سنة، وإذا أضيف إيل هذه اجلملة عمر 
مولده إىل صعود املسيح إىل السماء وهو مئة وستون سنة يصبح اجلميع، أعين من صعود املسيح إىل سنتنا 
هذه، ألف ومائة وسبع سنني، اجلملة غلط وهي تنقص بالتفصيل، ومن مثل هذا التاريخ يضلّ الناس ألم 

  .يقلدون أصحاب التواريخ فيضلون

    

ملة يتبني من جهتني إحدامها من تاريخ املسيح واألخرى من تاريخ جالينوس، ووجه الغلط يف هذه اجل
وقد ذكرنامها، فيما تقدم، ذكراً شافياً فمن أحب امتحان ذلك فلريجع إليه فإنه يتبني له من التفصيل 

املذكور، فإن للمسيح منذ ولد ألف سنة ومثاين عشرة سنة، وجالينوس تسعمائة وثالث عشرة سنة، وهذا 
  .لف عظيم وغلط بينخ

قال وأنا أستطرف كيف مر مثل هذا مع بيان املواضع اليت استدللنا ا من كالم جالينوس، ومن أوضاع 
أصحاب التواريخ الصحيحة، واستطرف أيضاً كيف مل ينتبه إىل فصل ورد يف كتاب األخالق تبني فيه 

لغلط من النساخ ويستمر حىت حتصل غلط تاريخ هذه املدة فصارت املائة سنة، وقد يكون سبب هذا ا
حجة يضل ا من مل يفحص عن حقائق األمور، وهذه نسخة الفصل من كتاب األخالق بعينه قال 

  .جالينوس

وقد رأينا حنن يف هذا الزمان عبيداً فعلوا هذا الفعل دون األحرار ألم كانوا يف طبائعهم أخياراً، وذلك، 
 السنة التاسعة من ملك قومودس ويف سنة مخسمائة وست عشرة أنه ملا مات فرونيموس، وكان موته يف

من ملك االسكندر، وكان الوزيران يف ذلك الوقت ماطروس وإيروس تتبع قوم كثري عددهم، وعدت 
عبيدهم ليفشوا على مواليهم ما فعلوا، وهذا خلف عظيم ال سيما ملا ذكره إسحاق، ألنه حيصل بينه 

 يقتضي بأن تكون على ما ذكره إسحاق من أن عمره كان سبعا ومثانني اختالف عظيم إىل وفاة جالينوس
سنة يف هذه السنة املذكورة وهي سنة مخسمائة وست عشرة لالسكندر، ويقتضي أن يكون هذا الكتاب 

آخر ما عمله أعين كتاب األخالق ألنه وقت وفاته جيب أن يكون الوقت الذي ذكر فيه أمر العبيد 
 ذكره يف كتاب آخر يدل على أنه قد عمل بعده، وأنه عاش بعد هذا الوقت زمان ما والتاريخ، وقد رأيناه

جيوز السنة املذكورة عدته، فقد بان تناقض تارخيه وفساد مجلته، ولو فرضنا األمر على ما ذكره مل جيب 
ح كان له أن يغفل مثل هذا التاريخ البيني اجللي، ويثبت مجلة ما حتصل وال يصح، وما يشهد بأن املسي

قبل جالينوس مبدة من الزمان، ما ذكره جالينوس مبدة من الزمان، ما ذكره جالينوس يف تفسري كتاب 
أفالطون يف السياسة املدنية وهذا نص قوله،قال جالينوس من ذلك قد نرى القوم الذين يدعون نصارى 

أيضاً، وذلك أن عدم جزعهم أمنا أخذوا إميام عن الرموز واملعجزة، وقد تظهر منهم أفعال املتفلسفني 
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من املوت وما يلقون بعده أمر قد نره كل يوم، وكذلك عفافهم عن اجلماع وإن منهم قوماً ال رجال 
فقط لكن نساء أيضاً قد أقاموا أيام حيام ممتنعني عن اجلماع، ومنهم قوم قد بلغ من ضبطهم ألنفسهم 

دل أن صاروا غري مقصرين عن الذين يتفلسفون يف التدبري يف املطعم واملشرب، وشدة حرصهم على الع
باحلقيقة، قال عبد اللَّه بن جربائيل فبهذا القول قد علم أن النصارى مل يكونوا ظاهرين يف زمن املسيح 

ذه الصورة، أعين الرهبنة اليت نعتها جالينوس، وإيثار االنقطاع إىل اللَّه سبحانه وتعاىل، ولكن بعد املسيح 
شروا هذا االنتشار حىت زادوا على الفالسفة يف فعل اخلري وآثروا العدل والتفضيل والعفاف، مبائة سنة إنت

وفازوا بتصديق املعجز، وحصل هلم احلاالن، وورثوا املرتلتني، واغتبطوا بالسعادتني أعين السعادة الشرعية 
بن جربائيل من أمر العقلية، فمن هذا وشبهه يتبني تاريخ جالينوس، وهذا آخر ما ذكره عبد اللَّه 

جالينوس، ونقلت من خط الشيخ موفق الدين أسعد بن إلياس بن املطران قال املواضع الذي ذكر 
جالينوس فيه موسى واملسيح، قد ذكر موسى يف املقالة الرابعة يف كتابه يف التشريح على رأي أبقراط إذ 

شعب اليهود ألن من شأنه أن يكتب يقول هكذا يشبهون من تعني من املتطببني ملوسى الذي سن سنناً ل
    كتبه من غري برهان إذ يقول اللَّه أمر واللَّه قال، 

ويذكر موسى يف كتاب منافع األعضاء، ويذكر موسى واملسيح يف كتاب النبض الكبري إذ يقول ال 
واملسيح اخلشبة املتفتلة تستوي وال الشجرة العتيقة إذا حولت تعلق فيسهل أن يعلم اإلنسان أهل موسى 

من أن يعلم األطباء والفالسفة املمارين باألحزاب، ويذكر موسى واملسيح يف مقالته يف احملرك األول 
ويقول لو كنت رأيت قوماً يعلمون تالميذهم كما كان يعلمون أهل موسى واملسيح إذ كانوا يأمروم 

ليمان بن حسان املعروف بابن أن يقبلوا كل شيء باإلماتة، مل أكن أريكم أحداً،ويف مواضع أخر قال س
جلجل وكان جالينوس من احلكماء اليونانيني الذين كانوا يف الدولة القيصرية بعد بنيان رومية ومولده 

ومنشؤه بفرغامس وهي مدينة صغرية من مجلة مدائن آسيا شرقي قسطنطينية، وهي جزيرة يف حبر 
ة اندفع اجليش املعروف بالقوط من الروم قسطنطينية، وهم روم إغريقيون يونانيون، ومن تلك الناحي

الذين غنموا األندلس واستوطنوها، وذكر لشيذر اإلشبيلي احلراين أن مدينة فرغامس كانت موضع سجن 
امللوك، وهنالك كانوا حيبسون من غضبوا عليه، مسكن جالينوس وقال يوسف بن الداية يف تعريف 

بو إسحاق إبراهيم بن املهدي جربائيل بن خيتيشوع موضع جالينوس ومسكنه ما هذه حكايته قال سأل أ
عن مسكن جالينوس أين كان من أرض الروم، فذكر أن مسكنه يف دهره كان متوسطاً ألرض الروم، 
وأنه يف هذا الوقت يف طرف من أطرافها، وذكر أن حد أرض الروم كان يف أيام جالينوس من ناحية 

غيا من طوج األنبار، وكانت املسلحة اليت جيتمع فيها جند فارس الشرق مما يلي الفرات القرية املعروفة بن
والروم ونواطريمها فيها، وكان احلد من ناحية دجلة دارا، إال يف بعض األوقات، فإن ملوك فارس كانت 
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تغلبهم على ما بني دارا ورأس العني، فكان احلد فيما بني فارس والروم من ناحية الشمال أرمينية، ومن 
غرب مصر إال أن الروم كانت تغلب يف بعض األوقات على مصر وعلى أرمينية، فلما ذكر ناحية امل

جربائيل غلبة الروم على أرمينية يف بعض األوقات تلقيت قوله باإلنكار، وجحدت أن تكون الروم غلبت 
 هذه على أرمينية إال املوضع الذي يسمى بلسان الروم أرمنيانس، فإن الروم يسمون أهل هذا البلد إىل

الغاية األرمن فشهد له علي أبو إسحاق بالصدق، وأتى بدليل على ذلك مل أصل إىل دفعه، وهو منط 
أرمين كأحسن ما رأيت من األرمن صنعة فيه صور جوار يلعنب يف بستان بأصناف املالهي الرومية، وهو 

 يف جالينوس قال مطرز بالرومية مسمى باسم ملك الروم فسلمت جلربائيل، ورجع احلديث إىل القول
  .واسم البلد الذي ولد فيه وكان مسكنه مسرنا، وكان مرتله بالقرب من قرية بينه وبينها فرسخان

قال جربائيل فلما نزل الرشيد على قرة، رأيته طيب النفس، فقلت له يا سيدي يا أمري املؤمنني، مرتل 
 يل الذهاب إليه حىت أطعم فيه أستاذي األكرب مين على فرسخني، فإن رأى أمري املؤمنني أن يطلق

وأشرب، فأصول بذلك على متطبيب أهل دهري، وأقول أين أكلت وشربت يف مرتل أستاذي، فليفعل؟ 
فاستضحك من قويل مث قال يل وحيك يا جربائيل أختوف أن خيرج جيش الروم أو منسر فيختطفك، فقلت 

ب كله، فأمر بإحضار إبراهيم بن عثمان له من احملال أن يقدم الروم على القرب من معسكرك هذا القر
  .بن يك وأمره أن يضم إيل مخسمائة رجل حىت أوايف الناحية، فقلت يا أمري املؤمنني يف مخسني كفاية

فاستضحك مث قال ضم إليه ألف فارس، فإنه إمنا كره أن يطعمهم ويسقيهم،قال فقلت ما يل إىل النظر إىل 
ل وحق املهدي لتنفذن ومعك األلف فارس، قال جربائيل فخرجت جالينوس حاجة، فازداد ضحكاً مث قا

وأنا من أشد الناس غماً وأكسفهم باالً، قد أعددت لنفسي ما ال يكفي عشرة أنفس من الطعام 
والشراب، قال فما استقر يب املوضع حىت وفاين اخلبز واملساليخ وامللح فعم من معي فضل كثري، فأقمت 

و ومضى فتيان اجلند وأغاروا على مواضع مخور الروم وحلومهم، فأكلوا يف ذلك املوضع فطعمت فيه،
    اللحم كباباً باخلبز، وشربوا عليه اخلمر، وانصرفت يف آخر النهار، 

فسأله أبو إسحاق هل تبني يف رسم مرتل جالينوس ما يدل على أنه كان له شرف؟ فقال له أما الرسم 
 غربية وأبياتاً قبلية ومل أر له بيتاً فراتياً، وكذلك كانت فالسفة الروم فكثري، ورأيت له أبياتاً شرقية وأبياتاً

جتعل بيوا، وكذلك كانت ترى عظماء فارس، وكذلك أرى أنا إذا أصدقت نفسي وعملت مبا جيب، 
ألن كل بيت ال تدخله الشمس يكون وبيئاً، وإمنا كان جالينوس على حكمته خادماً مللوك الروم، وملوك 

هل قصد يف مجيع أمورهم، فإذا قست مرتل جالينوس إىل منازل الروم رأيت من كرب خطته وكثرة الروم أ
بيوته، وإن كنت مل أرها إال خراباً على أين وجدت فيها أبياتاً مسقفة استدللت على أنه كان ذا مروءة، 

 قصدهم يف فسكت عنه أبو إسحاق، فقلت يا أبا عيسى إن ملوك الروم على ما وصفت يف القصد وليس
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هبام وعطاياهم إال قصدهم يف مروءات أنفسهم، فالنقص يدخل املخدوم واخلادم، فإذا نظرت إىل 
موضع قصر ملك الروم وموضع جالينوس مث نظرت إىل قصر أمري املؤمنني ومرتلك، يكون نسبة مرتل 

  .جالينوس إىل مرتل ملك الروم مثل نسبة مرتلك إىل مرتل أمري املؤمنني

ائيل أحياناً يعجب مين لكثرة االستقصاء يف السؤال، وميدحين عند أيب إسحاق، وأحياناً يغضب وكان جرب
منه حىت يكاد أن يطري غيظاً، فقال يل وما معىن ذكرك النسبة؟ فقلت له أردت بذكر النسبة أا لفظة 

اطبتك بألفاظ يتكلم ا حكماء الروم، وأنت رئيس تالمذة أولئك احلكماء، فأردت التقرب إليك مبخ
  .أستاذيك

وإمنا معىن قويل نسبة دار جالينوس إىل دار ملك الروم مثل نسبة دارك إىل دار أمري املؤمنني أنه إن كانت 
دار جالينوس مثل نصف أو ثلث أو ربع أو مخس أو قدر من األقدار من دار ملك الروم، هل يكون 

نني أو أقل؟ فإن دار أمري املؤمنني إن كانت قدرها من ملك الروم مثل قدر دارك؛ من دار أمري املؤم
فرسخاً يف فرسخ وقدر دارك عشر فرسخ يف عشر فرسخ، ودار ملك الروم إن كانت عشر فراسخ يف 
عشر فراسخ، ودار جالينوس عشر عشر فرسخ يف عشر عشر فرسخ، كان قدر دار جالينوس من دار 

  .ملك الروم مثل مقدار دارك من دار أمري املؤمنني سواء

فقال مل تكن دار جالينوس كذا، وهي أقل مقداراً من داري عند دار أمري املؤمنني بكثري كثري فقلت له، 
ختربين عما أسأل؟ قال لست آيب عليك، فقلت له إنك قد أخربت عن صاحبك أنه كان أنقص مروءة 

ل إين مل منك، فغضب وقال أنت نوماجذ، وكنت أحسب هذه اللفظة فرية فغضب، فلما رأى غضيب قا
أقذفك بشيء عليك فيه ضرر، ووددت أين كنت نوماجذ، هذا اسم ركب من حرفني فارسيني ومها 
احلدة واإلتيان، فإمنا نوماجذ نوه، آمد، أي جاد حدته، فيقال هذا للحدث؛ ووددت أنا كنا أحداثاً 

ىل منافرة الديوك اهلرمة، فينقر مثلك، وإمنا أاك أن تتقفز تقفز الديوك احملتلمة، فإا رمبا نازعتها نفسها إ
الديك اهلرم الديك احملتلم النقرة، فيظهر دماغه فال تكون للمحتلم بعد ذلك حياة، وأنت تعارضين كثرياً 

  .االس مث حتكم وتظلم يف احلكم

وإن عيش جربائيل وخبتيشوع أبيه وجورجس جده مل يكن من اخللفاء وعمومتهم وقرابام ووجوه 
دهم، وكل هؤالء ففي اتساع من النعمة باتساع قلوب اخللفاء، ومجيع أصحاب ملك الروم مواليهم وقوا

ففي ضنك من العيش وقلة ذات يد فكيف ميكن أن أكون مثل جالينوس، ومل يكن له متقدم نعمة، ألن 
أباه كان زراعاً وصاحب جنات وكروم؟، فكيف ميكن من كان معاشه من أهل هذا املقدار أن يكون 

يل أبوان قد خدما اخللفاء وأفضلوا عليهما، وغريهم ممن هو دوم، وقد أفضل اخللفاء علي مثلي و
ورفعوين من حد الطب إىل املعاشرة واملسامرة، فلو قلت أنه ليس ألمري املؤمنني أخ وال قرابة وال قائد وال 
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 يل علي عالج عاجلته أو عامل إال وهو يداريين، إن مل يكن مائالً مبحبته إيل وإن كان ماثالً أو شاكراً
حمضر مجيل حضرته، أو وصف حسن وصفته به عند اخللفاء فنفعه، فكل واحد من هؤالء يفضل علي 

وحيسن إيل، وإذا كان قدر داري من دار أمري املؤمنني على جزء من عشرة أجزاء؛ وكان قدر دار 
روءة، فقال له أبو إسحاق أرى جالينوس من دار ملك الروم على قدر جزء من مائة جزء فهو أعظم مين م

حدتك على يوسف إمنا كانت ألنه قدمك يف املروءة على جالينوس؟ فقال أجل واللَّه، لعن اللَّه من ال 
يشكر النعم، وال يكافئ عليها بكل ما أمكنه، إين واللَّه أغضب أن أسوى جبالينوس يف حال من احلاالت، 

      وأشكر يف تقدميه على نفسي يف كل األحوال،

فاستحسن ذلك منه أبو إسحاق وأظهر استصواباً له وقال هذا لعمري الذي حيسن باألحرار واألدباء، 
  .فانكب على قدم أيب إسحاق ليقبلها فمنعه من ذلك وضمه إليه

وقال سليمان بن حسان وكان جالينوس يف دولة نريون قيصر وهو السادس من القياصرة الذين ملكوا 
لبالد وجاهلا ودخل إىل مدينة رومية مرتني فسكنها، وغزا مع ملكها لتدابري رومية وطاف جالينوس ا

اجلرحى، وكانت له مبدينة رومية جمالس عامية خطب فيها وأظهر من علمه بالتشريح ما عرف به فضله، 
  .وبان علمه

ربهان، وذكر جالينوس يف كتابه حمنة الطبيب الفاضل ما هذا حكايته قال إين منذ صباي تعلمت طريق ال
مث إين ملا ابتدأت بعلم الطب رفضت اللذات، واستخففت مبا فيه من عرض الدنيا ورفضته، حىت وضعت 

عن نفسي مؤونة البكور إىل أبواب الناس للركوب معهم من منازهلم، وانتظارهم على أبواب امللوك 
واف على الناس الذي لالنصراف معهم إىل منازهلم ومالزمتهم، ومل أفن دهري واشِق نفسي يف هذا التط

يسمونه تسليماً، لكن أشغلت نفسي دهري كله بأعمال الطب والروية والفكر فيه، وسهرت عامة ليلى 
يف تقليب الكنوز اليت خلفها القدماء لنا، فمن قدر أن يقول أنه فعل مثل هذا الفعل الذي فعلت، مث 

العظيم؛ فواجب أن يوثق به قبل أن كانت معه طبيعة ذكاء، وفهم سريع، ميكن معها قبول هذا العلم 
  .جيرب قضاياه وفعله يف املرضى، ويقضي عليه بأنه أفضل ممن ليس معه ما وصفنا وال فعل ما عددناه

وذا الطريق سار رجل من رؤساء الكمريني عند رجوعي إىل مدينة من البلدان اليت كنت نزعت إليها، 
ين عالج مجيع اروحني من املبارزين يف احلرب، وقد كان على أنه مل يكن مت يل ثالثون سنة، إىل أن وال

يويل أمرهم قبل ذلك رجالن أو ثالثة من املشايخ، فما أن سئل ذلك الرجل عن طريق احملنة اليت امتحنين 
ا حىت وثق يب فوالين أمرهم، قال إين رأيت األيام اليت أفناها هذا الرجل يف التعليم أكثر من األيام اليت 

ا غريه من مشايخ األطباء يف تعلم هذا العلم، وذلك أين رأيت أولئك يفنون أعمارهم فيما ال ينتفع أفناه
به، ومل أر هذا الرجل يفين يوماً واحداً وال ليلة من عمره يف الباطل، وال خيلو يف يوم من األيام وال يف 
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 هي أصح يف الداللة على حذقه ذه وقت من االرتياض فيما ينتفع به، وقد رأينا أيضاً فعل أفعاالً قريباً
  .الصناعة من سىن هؤالء املشايخ

وقد كنت حضرت جملساً عاماً من االس اليت جتتمع فهيا الناس الختبار علم األطباء، فأريت ممن حضر 
أشياء كثرية من أمر التشريح، وأخذت حيواناً فشققت بطنه حىت أخرجت أمعاءه، ودعوت من حضر من 

ردها، وخياطة البطن على ما ينبغي، فلم يقدم أحد منهم على ذلك، وعاجلناه حنن فظهر منا األطباء إىل 
فيه حذق ودربة وسرعة كف، وفجرنا أيضاً عروقاً كباراً بالتعمد ليجري منها الدم، ودعونا مشايخ من 

أن الذي األطباء إىل عالجها، فلم يوجد عندهم شيء، وعاجلتها أنا فتبني ملن كان له عقل ممن حضر 
ينبغي أن يتوىل أمر اروحني من كان معه من احلذق ما معي، فلما والين ذلك الرجل أمرهم وهو أول 
من والين هذا األمر اغتبط بذلك، وذلك أنه مل ميت من مجيع من والين أمره إال رجالن فقط، وقد كان 

رهم رجل آخر من رؤساء مات ممن توىل عالجه طبيب كان قبلي ستة عشر نفساً، مث والين بعده أم
الكمريني فكان بتوليته إياي أسعد، وذلك أنه مل ميت أحد ممن والنيه، على أنه قد كانت م جراحات 

  .كثرية جداً عظيمة

وإمنا قلت هذا ألولة كيف يقدر املمتحن أن ميتحن ومييز بني الطبيب املاهر وبني غريه قبل أن جيرب قوله 
تحانه له كما ميتحن الناس اليوم األطباء، ويقدمون منهم من ركب معهم وعلمه يف املرضى، وال يكون ام

واشتغل خبدمتهم الشغل الذي ال ميكن معه الفراغ ألعمال الطب، بل يكون تقدميه واختياره ملن كان 
على خالف ذلك، وكان شغله يف دهره كله يف أعمال الطب ال غريها، قال وإين ألعرف رجالً من أهل 

قدمين من فعل واحد رآين فعلته، وهو تشريح حيوان بينت به بأي اآلالت يكون الصوت العقل والفهم 
وبأي احلركة منها، وكان عرض لذلك الرجل قبل ذلك الوقت بشهرين أن سقط من موضع عال 

فتكسرت من بدنه أعضاء كثرية؛ وبطل عامة صوته ال يرجع، فما أن رأى مين ذلك الرجل ما رأى وثق 
  .نفسه فأبرأته يف أيام قالئل، ألين عرفت املوضع الذي كانت اآلفة فيه، فقصدت لهيب وقلدين أمر 

    

وقال وإين ألعرف رجالً آخر سقط من دابته فتهشم مث عوجل فربأ من مجيع ما كان ناله خال أن أصبعني 
، وال ميلك من أصابع كفه ومها اخلنصر والبنصر بقيتا خدرتني زماناً طويالً، وكان ال حيس ما كثري حس

حركتهما على ما ينبغي، وكان من ذلك أيضاً شيء يف الوسط، فجعل األطباء يضعون على تلك األصابع 
أدوية خمتلفة وكلها مل تنجح، وكلما وضعوا دواء انتقلوا منه إىل غريه، فلما أتاين سألته عن املوضع الذي 

ما بني كتفيه، وكنت قد علمت من قرع األرض من بدنه، فلما قال يل أن املوضع الذي قرع منه هو 
التشريح أن خمرج العصبة اليت تأيت هاتني اإلصبعني أول خرزة فيها بني الكتفني، علمت أن أصل البلية هو 
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املوضع الذي تنبت فيه تلك العصبة من النخاع، فوضعت على ذلك املوضع الذي تنبت منه تلك العصبة 
 بعد أن أمرت فقلعت عن األصابع تلك األدوية اليت بعض األدوية اليت كانت توضع على األصابع،و

توضع عليها باطالً، فلم يلبث إال يسرياً، حىت برئ، وبقي كل من رأى ذلك يتعجب من أن ما بني 
الكتفني يعاجل فتربأ األصابع، قال وأتاين رجل آخر أصابته آفة يف صوته وشهوته للطعام معاً، فأبرأته بأدوية 

ان العارض لذلك الرجل ما أصف لك كان به خنازير عظيمة يف رقبته يف كال وضعتها على رقبته، وك
اجلانبني، فعاجله بعض املعاجلني فقطع تلك اخلنازير، وأورثه بسوء احتياطته برداً يف العصبتني ااورتني 

عبة عظيمة للعرقني النابضني الشاخصني يف الرقبة، وهاتان العصبتان تنبتان يف أعضاء كثرية، وتأيت منهما ش
إىل فم املعدة، ومن تلك الشعبة تنال املعدة كلها احلس، إال أن أكثر ما يف املعدة حساً فمها لكثر ةما 

ينبت من تلك العصبة اليت فيها، وشعبة يسرية من كل واحدة من هاتني العصبتني حترك واحدة من آالت 
على رقبته دواء مسخناً الصوت، ولذلك ذهب صوت ذلك الرجل وشهوته، فلما علمت ذلك وضعت 

فربأ يف ثالثة أيام، وما أحد رأى هذا الفعل مين، مث صرب ألن يسمع مين الرأي الذي أداين إىل عالجه 
  .االعجب، إال وعلم أن باألطباء إىل التشريح أعظم احلاجة

ق حوله وقال جالينوس يف كتابه يف األمراض العسرة الربء إنه كان ماراً مبدينة رومية إذ هو برجل خل
مجاعة من السفهاء، وهو يقول أنا رجل من أهل حلب لقيت جالينوس، وعلمين علومه أمجع، وهذا دواء 

ينفع من الدود يف األضراس، وكان اخلبيث قد أعد بندقاً من قار وقطران، وكان يضعها على اجلمر 
لقهما دس يف فمه دوداً قد ويبخر ا صاحب األضراس املدودة بزعمه، فال جيد بداً من غلق عينيه، فإذا أغ

أعدها يف حق، مث خيرجها من فم صاحب الضرس، فلما فعل ذلك ألقى إليه السفهاء مبا معهم، مث جتاوز 
  .ذلك حىت قطع العروق على غري مفاصل

قال فلما رأيت ذلك أبرزت وجهي للناس وقلت أنا جالينوس وهذا سفيه، مث حذرت منه، واستعديت 
  .عليه السلطان فلطمه

لذلك ألف كتاباً يف أصحاب احليل، وقال جالينوس يف كتاب قاطاجانس أنه دبر يف اهليكل مبدينة رومية و
 - يف نوبة الشيخ املقدم الذي كان يف اهليكل الذي كان يداوي اجلرحى، وذلك اهليكل هو البيمارستان 

 يقنع من علم األشياء فربأ كل من دبره من اجلرحى قبل غريهم، وبان بذلك فضله وظهر علمه، وكان ال
بالتقليد دون املباشرة،قال املبشر بن فاتك وسافر جالينوس إىل أثينية ورومية واالسكندرية وغريها من 

البالد يف طلب العلم، وتعلم من أرمنيس الطب وتعلم أوالً من أبيه ومن مجاعة مهندسني وحناة اهلندسة 
مرأة امسها قالوبطر، وأخذ عنها أدوية كثرية، وال واللغة والنحو وغري ذلك، ودرس الطب أيضاً على ا

سيما ما تعلق بعالجات النساء، وشخص إىل قربس لريى القلقطار يف معدنه، وكذلك شخص إىل جزيرة 
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ملنوس لريى عمل الطني املختوم، فباشر كل ذلك بنفسه وصححه برؤيته، وسافر أيضاً إىل مصر وأقام ا 
فيون، يف بلد أسيوط من أعمال صعيدها، مث خرج متوجهاً منها حنو بالد مدة فنظر عقاقريها وال سيما األ

الشام راجعاً إىل بلده، فمرض يف طريقه ومات بالفرما، وهي مدينة على البحر األخضر يف آخر أعمال 
  .مصر

    

 وقال املسعودي يف كتاب املسالك واملمالك أن الفرما على شط حبرية تنيس، وهي مدينة حصينة وا قرب

جالينوس اليوناين، وقال غريه أنه ملا كانت ديانة النصرانية قد ظهرت يف أيام جالينوس قيل له أن رجالً 
ظهر يف آخر دولة قيصر اكتفيان ببيت املقدس يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى فقال يوشك أن تكون 

له نعم فخرج من رومية يريد عنده قوة إهلية يفعل ا ذلك، فسأل إن كان هناك بقية ممن صحبه فقيل 
بيت املقدس؛ فجاز إىل صقلية وهي يومئذ تسمى سلطانية، فمات هنالك وقربه بصقلية، ويقال أن العلة 

  .اليت مات ا الذرب

وحكي عنه أنه ملا طالت به العلة عاجلها بكل شيء فلم ينجح، فقالت تالميذه أن احلكيم ليس يعرف 
حس بذلك منهم وكان زماناً صائفاً، فأحضر جرة فيها ماء وأخرج عالج علته، وقصروا يف خدمته، فأ

شيئاً فطرحه فيها وتركها ساعة وكسرها، وإذا ا قد مجدت، فأخذ من ذلك الدواء فشربه واحتقن به 
فلم ينفع، فقال لتالميذه هل تعلمون مل فعلت هذا؟ قالوا ال قال لئال تظنوا أين قد عجزت عن عالج 

ى داء مدد يعين الداء الذي ال دواء له وهو املوت، وهذه احلكاية أحسبها مفتعلة عن نفسي فهذه علة تسم
  .جالينوس

  صفة تجميد الماء

وذكر ابن خبتويه يف كتاب املقدمات صفة لتجميد املاء يف غري وقته، زعم أنه إذا أخذ من الشب اليماين 
 ستة أرطال ماء صاف، وجيعل يف اجليد رطل، ويسحق جيداً وجيعل يف قدر فخار جديدة؛ ويلقي عليه

تنور ويطني عليه حىت يذهب منه الثلثان ويبقى الثلث ال يزيد وال ينقص، فإنه يشتد، مث يرفع يف قنينة 
ويسد رأسها جيداً، فإذا أردت العمل به أخذت ثلجية جديدة وفيها ماء صاف، واجعل يف املاء عشرة 

احدة فإنه يصري ثلجاً، وكذلك أيضاً زعم بعض املغاربة يف مثاقيل من املاء املعمول بالشب، ويترك ساعة و
صفة جتميد املاء يف الصيف قال أعمد إىل بزر الكتان فأنقعه يف خل مخر جيد ثقيف، فإذا مجد فيه فألقه يف 

  .جرة أو حب مليء ماء، قال فإنه جيمد ما كان فيه من املاء ولو أنه يف حزيران أو متوز

ن فاتك وكان جالينوس يعتين به أبوه العناية البالغة، وينفق عليه النفقة الواسعة، قال أبو الوفاء املبشر ب
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وجيري على املعلمني اجلراية الكثرية وحيملهم إليه من املدن البعيدة، وكان جالينوس من صغره مشتهياً 
 يدرس ما علّمه للعلم الربهاين، طالباً له، شديد احلرص واالجتهاد والقبول للعلم، وكان حلرصه على العلم

املعلم يف طريقه إذا انصرف من عنده حىت يبلغ إىل مرتله، وكان الفتيان الذين كانوا معه يف موضع التعليم 
يلومونه ويقولون له يا هذا، ينبغي أن جتعل لنفسك وقتاً من الزمان تضحك معنا فيه وتلعب فرمبا مل جيبهم 

م إىل الضحك واللعب فيقولون شهوتنا إىل ذلك فيقول لشغله مبا يتعلمه، ورمبا قال هلم ما الداعي لك
والسبب الداعي يل إىل ترك ذلك وإيثاري العلم بغضي ملا أنتم عليه، وحمبيت ملا أنا فيه فكان الناس 

يتعجبون منه ويقولون لقد رزق أبوك مع كثرة ماله وسعة جاهه ابناً حريصاً على العلم، وكان أبوه من 
  .لك يعاين صناعة الفالحة، وكان جده رئيس النجارين، وكان جد أبيه ماسحاًأهل اهلندسة، وكان مع ذ

    

وقال جالينوس يف كتابه يف اليموس اجليد والرديء أن أباه مات وجلالينوس من العمر عشرون سنة، وهذا 
 ما ذكره يف ذلك املوضع من حاله قال إنك إن أردت تصديقي أيها احلبيب فصدقين، فإنه ليس يل علة وال

واحدة تضطرين إىل الكذب، فإين رمبا غضبت إذا رأيت ناساً كثريين من أهل األئمة يف احلكمة ويف 
الكرامة قد كذبوا كثرياً يف كتبهم اليت وصفوا ا علم األشياء، فأما أنا فإين أقول وال أكذب إال ما قد 

 فيما أقص عليكم أنه عاينت بنفسي، وجربت وحدي يف طول الزمان، واللّه يشهد يل أين لست أكذب
قد كان يل أب حكيم فاضل، قد بلغ من علم األمور بلوغاً ليست من ورائه غاية، أقول من علم املساحة 

واهلندسة واملنطق واحلساب والنجوم الذي يسمى أسطرومنيا وكان أهل زمانه يعرفونه بالصدق والوفاء 
يبلغها أحد من حكماء أهل زمانه والصالح والعفاف، وبلغ من هذه الفضائل اليت ذكرت ما مل 

وعلمائهم، وكان القيم علي وعلى سياسيت وأنا حدث صغري، فحفظين اللّه على يديه بغري وجع وال سقم 
وإين ملا راهقت أو زدت توجه أيب إىل ضيعة له وخلفين، وكان حمباً لعلم األكرة فكنت يف تعليمي وأديب 

 العلم وأتركهم خلفي، وأجتهد ليالً واراً على التعليم، أفوق أصحايب املتعلمني عامة، وأتقدمهم يف
فتناولت يوماً مع أصحايب فاكهة وتامألت ا، فلما كان أول دخول فصل اخلريف مرضت مرضاً حاداً 
فاحتجت إىل فصد العرق، وقدم والدي علي يف تلك األيام، ودخل املدينة، وجاء إيل فانتهرين وذكرين 

غذاء الذي كان يغذوين به وأنا صيب، مث أمرين وتقدم إيل فقال إتق من اآلن وحتفظ بالتذكري والسياسة وال
وتباعد من شهوات أصحابك الشباب وكثرا وإحلاحهم واقتحامهم، فلما كان احلول املقبل حرص أيب 

 وأنا حبفظ غذائي والزمنيه، ودبرين أيضاً وساسين سياسة موافقة، فلم أتناول من الفاكهة إال اليسري منها
يومئذ ابن تسع عشرة سنة، فخرجت سنيت تلك بال مرض وال أذى، مث أنه نزل بأيب بعد تلك السنة 

املوت، فجلست أيضاً مع أصحايب وإخواين من أولئك الشباب فأكلت الفاكهة وأكثرت، ومتألت أيضاً 
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 بعد تلك السنة فمرضت مرضاً شبيهاً مبرضي األول فاحتجت أيضاً إىل فصد العرق، مث لزمتين األمراض
سنيناً متتابعة، ورمبا كان ذلك غُباً سنة بعد سنة، إىل أن بلغت مثانياً وعشرين سنة، مث أين اشتكيت شكاية 

 وهو احلجاب احلاجز ما بني -شديدة، ظهرت يب دبيلة يف املوضع الذي جيتمع فيه الكبد مع ذيافرغما 
 حينئذ على نفسي أن ال أقرب بعد ذلك شيئاً من  فعزمت0-األعضاء املتنفسة واألعضاء الفعالة للغذاء 

الفاكهة الرطبة، إال ما كان من التني والعنب، وهذان إذا كانا نضيجني، وتركت اإلكثار منهما أيضاً 
فوق القدر والطاقة، وكنت أتناول منهما قدراً وال أجاوزه، وقد كان يل أيضاً صاحب أمس مين فوافقين 

زمت عليه من ترك الفاكهة والتباعد، فألزمنا أنفسنا الضمور وتوقي التخم وواساين يف العزم الذي ع
والشبع من األغذية، فبقينا مجيعاً معاً بغري وجع وال سقم إىل يومنا هذا سنينا كثرية، مث ملا رأيت ذلك 
عمدت إىل أخالئي وأخذاين وحميب من إخواين فألزمتهم الضمور والغذاء بقدر واعتدال فصحوا ومل 

ض هلم شيء مما أكره إىل يومي هذا فمنهم من لزمته الصحة إىل يومنا هذا مخساً وعشرين سنة، يعر
ومنهم من لزمته الصحة مخس عشر ومنهم من لزمته السالمة أقل من ذلك وأكثر، من أطاعين ولزم الغذاء 

  .لكيموساتعلى قدر ما قدرت له من ذلك وتباعد من الفاكهة الرطبه وغريها من األغذية الرديئة ا

    

وقال يف كتابه يف عالج التشريح بأنه دخل رومية يف املرة األوىل يف ابتداء ملك أنطونينوس الذي ملك 
بعد أدريانوس، وصنف كتاباً يف التشريح لبواثيوس املظفر الذي كان والياً على الروم عندما أراد أن خيرج 

وسأله أن يزوده كتاباً يف التشريح، وصنف أيضاً يف من مدينة رومية إىل مدينته اليت يقال هلا بطولومايس، 
التشريح مقاالت وهو مقيم مبدينة مسرنا عند باليس معلمه الثاين بعد ساطورس تلميذ قوينطوس، ومضى 

إىل قورنتوس بسبب إنسان آخر مذكور كان تلميذاً لقونطس يقال له إفقيانوس، وسار إىل اإلسكندرية ملا 
ين من تالمذة قونطوس ومن تالمذة نوميسيانوس، مث رجع إىل موطنه مسع أن هناك مجاعة مذكور

فرغامس من بالد آسيا، مث سار إىل رومية، وشرح برومية تالمذة نوميسيانوس، مث رجع إىل موطنه 
فرغامس من بالد آسيا، مث سار إىل زومية، وشرح برومية قدام بواثيوس وكان حيضره دائماً أوذميوس 

املشائني وقد كان حيضرهم الذين يتوىل يف مدينة رومية وهو سرجيوس بولوس، فإنه الفيلسوف من فرقة 
  .يف أمور احلكمة كلها كان أوىل بالقول والفعل مجيعاً

وقال جالينوس يف بعض كتبه إنه دخل االسكندرية يف أول دفعة، ورجع عنها إىل فرغامس موطنه وموطن 
ه يف فينكس كتبه أنه كان رجوعه من رومية إىل بالده وقد آبائه وعمره مثان وعشرون سنة، وقال يف كتاب

مضى من عمره سبع وثالثون سنة، وقال يف كتابه يف نفس الغم أنه احترق له يف اخلزائن العظمى اليت 
كانت للملك مبدينة رومية كتب كثرية وأثاث له قدر مببلغ عظيم، وكان بعض النسخ احملترقة خبط 
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كساغورس وأندروماخس، وصحح قراءا على معلميه الثقات، وعلى من أرسطوطاليس، وبعضها خبط أن
  .رواها عن أفالطون، وسافر إىل مدن بعيدة حىت صحح أكثرها

وذكر أن من مجلة ما ذهب له يف هذا احلريق أيضاً أشياء كثرية قد ذكرها يف كتابه يطول حصرها، وقال 
 احلريق كتاب روفس يف التريقات والسموم، املبشر بن فاتك أن من مجلة مااحترق جلالينوس يف هذا

وعالج السموم وتركيب األدوية حبسب العلة والزمان، وإن من عزته عنده، كتبه يف ديباج أبيض بقز 
أسود وأنفق عليه مجلة كثرية، أقولوباجلملة فإنه جلالينوس أخباراً كثرية جداً، وحكايات مفيدة ملن يتأملها، 

ل كتبه ويف أثناء األحاديث املنقولة عنه، وقصصاً كثرية مما جرى له يف مداواة ونبذاً ونوادر متفرقة يف خال
املرضى مما يدل على قوته وبراعته يف صناعة الطب، مل يتهيأ يل حينئذ أن أذكر مجيع ذلك يف هذا املوضع، 

كتبه وغريها ويف عزمي أن أجعل لذلك كتاباً مفرداً ينتظم كل ما أجده مذكوراً من هذه األشياء يف سائر 
  .إن شاء اللّه تعاىل

وقد ذكر جالينوس يف فينكس كتبه أنه صنف مقالتني، وصف فيهما سريته، فأما العالجات البديعة اليت 
حصلت جلالينوس ونوادره يف تقدمة املعرفة اليت تفرد ا، عندما تقدم فأنذر حبدوثها فكانت على ما 

كتاب مفرد كتبه إىل أفيجانس، وومسه بكتاب نوادر تقدمة وصفه، فإنا وجدناه قد ذكر من ذلك مجالً يف 
املعرفة، وهو يقول يف كتابه هذا إن الناس كانوا يسموين أوالً، جلودة ما يسمعونه مين يف صناعة الطب، 

  .املتكلم بالعجائب فلما ظهرت هلم املعجزات اليت كانوا جيدوا يف معاجليت مسوين الفاعل للعجائب

    

به يف حمنة الطبيب الفاضل ما هذه حكايته قال ومل أعلم أحداً ممن باحلضرة إال وقد علم كيف وقال يف كتا
داوينا الرجل الذي كان يضره كل شياف يكتحل به حىت برأ، وكانت يف عينه قرحة عظيمة مؤملة، وكان 

ستعمل فيها مع ذلك، الغشاء العنيب قد نتأ فتأنيت لذلك حىت سكن، والقرحة حىت اندملت من غري أن أ
شيئاً من الشيافات، فاقتصرت على أين كنت أهيئ له يف كل يوم ثالثة مياه، أحدها ماء قد طبخت فيه 

حلبة، واآلخر ماء قد طبخت فيه ورداً، واآلخر ماء قد طبخت فيه زعفراناً غري مطحون، وقد رأى مجيع 
م أن يتمثل استعمايل إياها، وذلك ألم األطباء الذين باحلضرة وأنا استعمل هذه املياه، فلم يقدر أحد منه

ال يعرفون الطريق، وال املقدار الذي حيتاج أن يقدر يف كل يوم من كل واحد من هذه املياه، على حسب 
ما حتتاج إليه العلة، وذلك أن تقدير ما كان لتلك املياه عند شدة الوجع وغلبته بنوع، وعند تقور النتوء 

قرحة أو الزيادة يف عفنها بنوع، ومل أستعمل شيئاً سوى هذه املياه، وبلغت بنوع، وعند كثرة الوسخ يف ال
إىل ما أردت من سكون نتوء الغشاء العنيب الذي كان نتأ؛ وتسكني الوجع وتنقية القرحة يف وقت ما 
كان الوسخ كثرياً فيها؛ وإنبات اللحم فيها يف وقت ما كانت عميقة؛ واندماهلا يف وقت ما امتألت، 
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أخلو يف يوم من األيام من أن أبني من مبلغ احلذق ذه الصناعة ما هذا مقداره يف العظم أو شبيه ولست 
به، وأكثر من يرى هذه من األطباء ال يعلم أين هو مكتوب فضالً عما سوى ذلك، وبعضهم إذ رأى 

 يف أول دخلة ذلك لقبين البديع الفعل، وبعضهم البديع القول، مثل قوم من كبار أطباء رومية حضرم
دخلتها عند فىت حمموم، وهم يتناظرون يف فصده، وخيتصمون يف ذلك، فما إن طال كالمهم قلت هلم إن 

خصومتكم فضل، والطبيعة عن قريب ستفجر عرقاً ويستفرغ من املنخرين الدم الفاضل يف بدن هذا 
مت، وأكسبين ذلك من قلوم الفىت، فلم يلبثوا أن رأوا ذلك عياناً، فبهتوا يف ذلك الوقت ولزموا الص

البغضة، ولقبوين البديع القول، حضرت مرة أخرى مريضاً وقد ظهرت فيه عالمات بينة جداً تدل على 
الرعاف، فلم أكتف بأن أنذرت بالرعاف حىت قلت أنه يكون من اجلانب األمين، فالمين من حضر ذلك 

، فقلت هلم وأراكم مع ذلك أنكم عن قريب من األطباء، وقالوا حسبنا ليس بنا حاجة إىل أن تبني لنا
سيكثر اضطرابكم ويشتد وجلكم من الرعاف احلادث، ألنه سيعسر احتباسه، وذلك أين لست أرى 

طبيعته تقوى على ضبط املقدار الذي حيتاج إليه من االستفراغ والوقوف عنده فكان األمر على ما وصفته 
 مل يعلموا من أين ابتدأ حني ابتدأت حركته، وقطعته أنا ومل يقدر أولئك األطباء على حبس الدم، ألم

  .بأهون السعي، فسماين أولئك األطباء البديع الفعل

    

وحكى أيضاً من هذا اجلنس مما يدل على براعته وقوته يف صناعة الطب يف كتابه هذا ما هذه حكايته، 
 من ضيق نفس، فتركت أولئك قال وقد حضرت مرة مع قوم من األطباء مريضاً قد اجتمعت عليه نزلة

األطباء أوالً يسقونه األدوية اليت ظنوا أنه ينتفع ا، فسقوه أوالً بعض األدوية اليت تنفع من السعال 
والرتلة، وهذه األدوية تشرب عند طلب املريض النوم، وذلك أا جتلب طرفاً من السبات حىت أا تنفع 

وماً ثقيالً، وسكن عنه السعال وانقطعت عنه الرتلة، إال أنه من به أرق وسهر، فنام ليلته تلك بأسرها ن
جعل يشكو ثقالً جيده يف آلة النفس، وأصابه ضيق شديد يف صدره ونفسه، فرأى األطباء عند ذلك أنه ال 
بد من أن يسقوه شيئاً مما يعني على نفث ما يف رئته، فلما تناول ذلك قذف رطوبات كثرية لزجة، مث أن 

 يف الليلة القابلة، وسهر وجعل حيس بشيء رقيق ينحدر من رأسه إىل حلقه وقصبة رئته، السعال عاوده
فاضطروا يف الليلة القابلة أن يسقوه ذلك الدواء املنوم، فسكن عنه عند ذلك الرتلة والسعال والسهرة، إال 

داً من أن يسقوه بعض أن نفسه ازداد ضيقاً، وساءت حاله يف الليلة القابلة سوءاً، فلم جتد األطباء معه ب
األدوية امللطفة املقطعة ملا يف الرئة، فلما أن شرب ذلك نقيت رئته، إال أنه عرض له من السعال ومن كثرة 
الربو ومن األرق بسببهما ما مل يقو على احتماله، فلما علمت أن األطباء قد حتريوا ومل يبق عندهم حيلة، 

نزلة، وجلب له نوماً صاحلاً وسهل عليه قذف ما فيه رئتيه، سقيته بالعشي دواء مل يهج به سعاالً وال 
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وسلكت بذلك املريض هذه الطريق فأبرأته من العلتني مجيعا يف أيام يسرية، على أما علتان متضادتان 
فيما يظهر، ويتبني من هذا ملن يريده أن من قال من األطباء أنه ال ميكن أن يربأ بدواء مرضان متضادان مل 

ا أول من استخرج استعمال هذه األدوية، واستعمال األدوية اليت تعاجل ا القرحة العارضة يف يصب، وأن
الرئة من قبل نزلة تنحدر إليها من الرأس، وغري ذلك من أدوية كثرية سأبني طريق استعماهلا يف كتاب 

  .تركيب األدوية

ائهم من شرح حاله ما هذا نصه قال وقال جالينوس يف كتابه؛ يف أن األخيار من الناس قد ينتفعون بإعد
فإين مل أطلب من أحد من تالميذي أجرة، وال من مريض من املرضى الذين أعاجلهم، وإين أعطي املرضى 
كل ما حيتاجون إليه ال من األدوية فقط أو من األشربة أو من األدهان أو غري ذلك مما أشبهه، لكين أقيم 

 خدم؛ وأهيئ هلم مع ذلك أيضاً ما يغتذون به، قال وإين وصلت عليهم من خيدمهم أيضاً إذا مل يكن هلم
كثرياً من األطباء بأصدقاء كانوا يل توجهوا يف عساكر، وأطباء أخر أيضاً كثري عددهم ضممتهم إىل قوم 
من أهل القدر مل آخذ من أحد منهم على ذلك رشوة أو هدية، بل كنت أهب لقوم منهم بعض اآلالت 

جون إليها، وبعض مل أكن أقتصر به على ذلك فقط، لكين كنت أزوده ما حيتاج إليه من واألدوية اليت حيتا
  .النفقة يف طريقه

  صفة جالينوس وأخالقه

وقال املبشر بن فاتك إن جالينوس كان أمسر اللون، حسن التخاطيط، عريض األكتاف، واسع الراحتني، 
ءة الكتب، معتدل املشية، ضاحك السن، كثري طويل األصابع، حسن الشعر، حمباً لألغاين واألحلان وقرا

اهلذر، قليل الصمت، كثري الوقوع يف أصحابه، وكثري األسفار، طيب الرائحة، نقي الثياب، وكان حيب 
الركوب والترته، مداخالً للملوك والرؤساء من غري أن يتقيد يف خدمة أحد من امللوك، بل أم كانوا 

اواة شيء من األمراض الصعبة دفعوا له العطايا الكثرية من الذهب يكرمونه، وإذا احتاجوا إليه يف مد
وغريه يف برئها، وذكر ذلك يف كثري من كتبه، وإنه كان إذا تطلّبه أحد من امللوك أن يستمر يف خدمته 

  .سافر من تلك املدينة إىل غريها لئال يشتغل خبدمة امللك عما هو بسبيله

س غالينوس، ومعناه الساكن أو اهلادي، وقيل أن ترمجة اسم وذكروا أن األصل كان يف اسم جالينو
  .جالينوس معناه بالعريب الفاضل

وقال أبو بكر حممد بن زكريا الرازي يف كتاب احلاوي أنه ينطلق يف اللغة اليونانية أن ينطق باجليم غيناً 
ف والالم الماً مشددة وكافاً، فيقال مثالً جالينوس غالينوس وكالينوس، وكل ذلك جائز، وقد جتعل األل

  .فيكون ذلك أصح يف اليونانية
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أقول وهذه فائدة تتعلق ذا املعين وهي حدثين القاضي جنم الدين عمر بن حممد بن الكريدي قال حدثين 
ابنا غاثون املطران بشوبك وإنه أعلم أهل زمانه مبعرفة لغة الروم القدمية وهي اليونانية إن يف لغة اليونان 

ن من األمساء املوضوعة من أمساء الناس وغريهم، فآخرها سني مثل جالينوس وديسقوريدس كل ما كا
وإنكساغورس وأرسطوطاليس ديوجانيس وأريباسيوس، وغري ذلك، وكذلك مثل قوهلم قاطيغورياس 

وبارميينياس، ومثل أسطوخودس، وأناغالس، فإن السني اليت يف آخر كل كلمة حكمها يف لغة اليونانيني 
التنوين يف لغة العرب الذي هو يف آخر الكلمة، مثل قولك زيد وعمر وخالد وبكر وكتاب وشجر، مثل 

  .فتكون النون اليت تتبني يف آخر التنوين مثل السني يف لغة أولئك

أقول ويقع يل أن من األلفاظ اليت يف لغة اليونانيني، وهي قالئل؛ ما ال يكون يف آخره سني مثل سقراط 
وأغاثاذميون وأغلوقن وتامور وياغات، وكذلك من غري أمساء الناس مثل أنالوطيقيا ونيقوماخيا وإفالطن 

والريطورية، ومثل جند بريستر وترياق، فإن هذه األمساء تكون يف لغة اليونانيني ال جيوز عندهم تنوينها 
هي األمساء اليت ال فتكون بال سني، وذلك مثل ما عندنا يف لغة العرب أن من األمساء ما ال ينون، و

  .تنصرف مثل إمساعيل وإبراهيم وأمحد ومساجد ودنانري، فتكون هذه كتلك، واللَّه أعلم

  وقد مدح أبو العالء بن سليمان املعري يف كتاب االستغفار كتب جالينوس ومدوين الطب فقال 

  ورهط بقراط غاضوا بعد أو زادوا  ورعيا لجالينوس من رجل سقيا

 استغاث ُأول سقٍم وعواد به  غير منتقضما أصلوه  فكل

 في شفاء الداء أطواد لكنها  لطاف عليهم خفَّ محملها كتُب

ومن ألفاظ جالينوس وآدابه ونوادره احلكمية، مما ذكره حنني ابن إسحاق يف كتاب نوادر الفالسفة 
 القلب، مث بني ذلك قال واحلكماء وآداب املعلمني القدماء، قال جالينوس اهلم فناء القلب والغم مرض

الغم مبا كان واهلم مبا يكون، ويف موضع آخر الغم مبا فات واهلم مبا هو آت، فإياك والغم فإن الغم ذهاب 
  .احلياة، أال ترى إن احلي إذا غُم وجبةً تالشى من الغم

ر من األيسر، قال يف صورة القلب إن يف القلب جتويفني أمين وأيسر، ويف التجويف األمين من الدم أكث
وفيهما عرقان يأخذان إىل الدماغ، فإذا عرض للقلب ما ال يوافق مزاجه انقبض، فانقبض النقباضه 

العرقان، فتشنج لذلك الوجه وأِلم له اجلسد، وإذا عرض له ما يوافق مزاجه انبسط، وانبسط العرقان 
ب وسويدائه، فإذا عرض للقلب النبساطه، قال ويف القلب عريق صغري كاإلنبوبة مطل على شغاف القل

غم انقبض ذلك العريق فقطر منه دم على سويداء القلب وشغافه، فيعصر عنه ذلك من العرقني دم 
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يتغشاه، فيكون ذلك عصراً على القلب، حىت حيس ذلك يف القلب والروح والنفس واجلسم، كما يتغشى 
  .خبار الشراب الدماغ فيكون منه السكر

د امتحان ذلك، فأخذ حيواناً ذا حس فغمه أياماً، وملا ذحبه وجد قلبه ذابالً حنيفاً قد وقيل إن جالينوس أرا
تالشى أكثره، فاستدل بذلك على أن القلب إذا توالت عليه الغموم، وضاقت به اهلموم، ذبل وحنل، 

  .فحذر حينئذ من عواقب الغم واهلم

 ال ينفع علم من ال يعقله، وال عقلٌ من ال وقال لتالميذه من نصح اخلدمة نصحت له اازات، وقال هلم
  .يستعمله

وقال يف كتاب أخالق النفس كما أنه يعرض للبدن املرض والقبح، فاملرض مثل الصرع والشوصة، 
والقبح مثل احلب وتسقط الرأس وقرعه، كذلك يعرض للنفس مرض وقبح، فمرضها كالغضب، وقبحها 

  .كاجلهل

من أربعة أشياء من علة العلل، ومن سوء السياسة يف الغذاء، ومن اخلطايا، وقال العلل جتيء على اإلنسان 
ومن العدو أبليس وقال املوت من أربعة أشياء موت طبيعي، وهو موت اهلرم؛ وموت مرض وشهوة، مثل 

  .من يقتل نفسه أو يقاد منه؛ وموت الفجأة، وهو بغتة، وقال وقد ذكر عنده القلم القلم طبيب املنطق

    

كالمه يف العشق، قال العشق استحسان ينضاف إليه طمع، وقال العشق من فعل النفس وهي كامنة ومن 
يف الدماغ والقلب والكبد، ويف الدماغ ثالث قوى التخيل، وهو يف مقدم الرأس والفكر، وهو يف وسطه؛ 

من ختيله والفكر، وهو يف مؤخره، وليس يكمل أحد اسم عاشق حىت يكون إذا فارق من يعشقه مل يخل 
وفكره وذكره، وقلبه وكبده، فيمنع من الطعام والشراب باشتغال الكبد، ومن النوم باشتغال الدماغ 

بالتخييل، والذكر له والفكر فيه، فيكون مجيع مساكن النفس قد اشتغلت به، فمىت مل تشتغل به وقت 
  .الفراق مل يكن عاشقاً، فإذا لقيه خلت هذه املساكن

  .وكان منقوشاً على فص خامت جالينوس من كتم داءه أعياه شفاؤهقال حنني بن إسحاق 

ومن كالم جالينوس، مما ذكره أبو الوفاء املبشر بن فاتك، يف كتاب خمتار احلكم وحماسن الكلم قال 
جالينوس ِلن تنل، واحلم تنبل، وال تكن معجباً فتمتهن،وقال العليل الذي يشتهي، أرجى من الصحيح 

قال ال مينعك من فعل اخلري ميل النفس إىل الشر،وقال رأيت كثرياً من امللوك يزيدون يف الذي ال يشتهي،و
مثن الغالم املتأدب باللوم والصناعات، ويف مثن الدواب الفاضلة يف أجناسها، ويغفلون أمر أنفسهم يف 

ء عندي أن يكون التأدب، حىت لو عرض على أحدهم غالم مثله ما اشتراه وال قبله، فكان من أقبح األشيا
اململوك يساوي اجلملة من املال، واملالك ال جيد من يقبله جماناً، وقال كان األطباء يقيمون أنفسهم مقام 
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األمراء، واملرضى مقام املأمورين الذين ال يتعدون ما حد هلم، فكان الطب يف أيامهم أجنع، فلما حال 
لطبيب مبرتلة املأمور، وخدم األطباء رضا اإلعالء، وتركوا األمر يف زماننا فصار العليل مبرتلة األمري، وا

خدمة أبدام، فقل االنتفاع م،وقال أيضاً كان الناس قدمياً جيتمعون على الشراب والغناء، فيتفاضلون يف 
ذكر ما تعمله األشربة يف األمزجة، واألحلان يف قوة الغضب، وما يرد كل واحد منها من أنواعه؛ وهم 

 اجتمعوا فإمنا يتفاضلون بعظم األقداح اليت يشربوا،وقال من عود من صباه القصد يف التدبري اليوم إذا
كانت حركات شهواته معتدلة؛ فأما من اعتاد أن ال مينع شهواته منذ صباه وال مينع نفسه شيئاً مما تدعوه 

 يقوى؛ وكل شيء إليه، فذلك يبقى شرهاً، وذلك إن كل شيء يكثر الرياضة يف األعمال اليت ختصه
يستعمل السكون يضعف، وقال من كان من الصبيان شرهاً شديد القحة، فال ينبغي أن يطمع يف صالحه 

البتة؛ ومن كان منهم شرهاً ومل يكن وقحاً فال ينبغي أن يؤيس من صالحه، ويقدر أنه إن تأدب يكون 
من هو أفضل منه، وقال يتهيأ لإلنسان أن إنساناً عفيفاً، وقال احلياء خوف املستحي من نقص يقع به عند 

يصلح أخالقه إذا عرف نفسه، فإن معرفة اإلنسان نفسه هي احلكمة العظمى، وذلك أن اإلنسان إلفراط 
حمبته لنفسه، بالطبع، يظن ا من اجلميل ما ليست عليه، حىت أن قوماً يظنون بأنفسهم أم شجعاء 

أن يكون الناس كلهم يظنون بأنفسهم التقدم فيه، وأقرب الناس وكرماء وليسوا كذلك، فأما العقل فيكاد 
إىل أن يظن ذلك بنفسه أقلهم عقالً، وقال العادل من قدر على أن جيور فلم يفعل، واالقل من عرف كل 
واحد من األشياء اليت يف طبيعة اإلنسان معرفتها على احلقيقة، وقال العجب ظن اإلنسان بنفسه أنه على 

ب نفسه أن يكون عليها من غري أن يكون عليها، وقال كما أن من ساءت حال بدنه من احلال اليت حت
مرض به وهو ابن مخسني سنة ليس يستسلم ويترك بدنه حىت يفسد ضياعاً، بل يلتمس أن يصح بدنه، 

وإن مل يفد صحة تامة؛ كذلك ينبغي لنا أن ال منتنع من أن نزيد أنفسنا صحة على صحتها، وفضيلة على 
  .يلتها، وإن كنا ال نقدر أن نلحقها بفضيلة نفس احلكيمفض

وقال يتهيأ لإلنسان أن يسلم من أن يظن بنفسه أنه أعقل الناس، إذا قلد غريه، امتحان كل ما يفعله يف 
كل يوم، وتعريفه صواب فعله من خطئه، ليستعمل اجلميل ويطرح القبيح، ورأى رجال تعظمه امللوك 

م ما فعله، فقالوا إنه محل ثوراً من وسط اهليكل حىت أخرجه إىل خارج، لشدة جسمه، فسأل عن أعظ
فقال هلم فقد كانت نفس الثور حتمله ومل تكن هلا يف محله فضيلة، ونقلت من كالم جالينوس أيضاً من 
مواضع أخر، قال جالينوس إن العليل يتروح بنسيم أرضه، كما تروح األرض اجلدية ببل القطر، وسئل 

 فقال بلية تعري ال بقاء هلا، وقيل له ِلم حتضر جمالس الطرب واملالهي؟ قال ألعرف القوى عن الشهوة
    والطبائع يف كل حال من منظر ومسمع، 

وقيل له مىت ينبغي لإلنسان أن ميوت؟ قال إذا جهل ما يضره مما ينفعه، ومن كالمه أنه سئل عن األخالط 
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ورمبا قتل العبد مواله قيل له فما قولك يف الصفراء؟ فقال كلب فقيل له ما قولك يف الدم؟ قال عبد ملوك 
عقور يف حديقة، قيل له فما قولك يف البلغم؟ قال ذلك امللك الرئيس، كلما أغلقت عليه باباً فتح لنفسه 

بابا، قيل له فما قولك يف السوداء؟ قال هيهات، تلك األرض إذا حتركت حترك ما عليها، ومن ذلك أيضاً 
 ممثل لك مثاالً يف األخالط األربعة فأقول؛ إذا مثل الصفراء، وهي املرة احلمراء، كمثل امرأة سليطة قال أنا

صاحلة تقية، فهي تؤذي بطول لساا وسرعة غضبها، إال أا ترجع سريعاً بالغائلة، ومثَلُ الدم كمثل 
لغم إذا حترك يف البدن، مثل ملك الكلب الكلب فإذا دخل دارك فعاجله أما بإخراجه أو قتله، ومثَل الب

دخل بيتك وأنت ختاف ظلمه وجوره، وليس ميكن أن خترق به وتؤذيه بل جيب أن ترفق به وخترجه، 
ومثل السوداء يف اجلسد، مثل اإلنسان احلقود الذي ال يتوهم فيه مبا يف نفسه، مث يثب وثبة فال يبقى 

الصعب، ومن متثيالته الطريفة أيضاً قال الطبيعة كاملُدعي، مكروهاً إال ويفعله، وال يرجع إال بعد اجلهد 
والعلة كاخلصم، والعالمات كالشهود، والقارورة والنبض كالبينة، ويوم البحران كيوم القضاء والفصل؛ 

والريض كاملتوكِّل، والطبيب كالقاضي وقال يف تفسريه لكتاب إميان أبقراط وعهده كما أنه ال يصلح 
ال من كل حجر، وال ينتفع بكل باب يف حماربة السباع، وكذلك، أيضاً، ال جند كل إنسان اختاذ التمث

  يصلح لقبول صناعة الطب، لكنه ينبغي أن يكون البدن والنفس منه مالئمني لقبوهلا 

  مصنفات جالينوس

ا قد نقله وجلالينوس من املصنفات كتب كثرية جداً، وهذا ذكر ما وجدته منها منتشراً يف أيدي الناس مم
حنني بن إسحاق العبادي وغريه إىل العريب، وأغراض جالينوس يف كل كتاب، منها كتاب بينكس وهو 

الفهرست وغرضه يف هذا الكتاب أن يصف الكتب اليت وضعها، وما غرضه يف كل واحد منها وما دعاه 
ها كتبه يف الطب، ويف إىل وضعه، وملن وضعه، ويف أي حد من سنه، وهو مقالتان املقالة األوىل ذكر في

  .املقالة الثانية كتبه يف املنطق والفلسفة والبالغة والنحو

كتاب الفرق مقالة واحدة، وقال جالينوس إنه أول كتاب يقرأه من أراد تعلم صناعة الطب، وغرضه فيه 
أن يصف ما يقوله كل واحد من فرقة أصحاب التجربة، وأصحاب القياس، وأصحاب احليل، يف تثبيت 

 يدعي، والاحتجاج له، والرد على من خالفه؛ وكيف الوجه يف احلكم على احلق والباطل منها، وكان ما
  .وضع جالينوس هلذه املقالة وهو شاب من أبناء ثالثني سنة أو أكثر قليالً، عند دخوله رومية أول دخلة

ل ما قد بينه على الشرح كتاب الصناعة الصغرية مقالة واحدة، وقد قال جالينوس يف أوله إنه أثبت فيه مج
  .والتلخيص يف غريه من الكتب، وأن ما فيه مبرتلة النتائج ملا فيها

كتاب النبض الصغري وهو أيضاً مقالة واحدة، عنوا جالينوس إىل طوثرس وسائر املتعلمني، وغرضه فيها 
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ض، وليس يذكر فيه أن يصف ما حيتاج املتعلمون إىل علمه من أمر النبض، ويعدد فيه أوالً أصناف النب
مجيعها، لكن ما يقوى املتعلمون على فهمه منها، مث يصف بعد، األسباب اليت تغري النبض، ما كان منها 
طبيعياً، وما كان منها ليس بطبيبعي، وما كان خارجاً من الطبيعية، وكان وضع جالينوس هلذه املقالة يف 

  .الوقت الذي وضع فيه كتابه يف الفرق

    ن كتاب إىل أغلوق

يف التأيت لشفاء األمراض ومعىن أغلوقن باليونانية األزرق وكان فيلسوفاً وعندما رأى من آثار جالينوس يف 
الطب ما أعجبه سأله أن يكتب له ذلك الكتاب، وملا كان ال يصل املداوي إىل مداواة األمراض دون 

 األوىل دالئل احلميات ومداواا، ومل تعرفها، قدم قبل مداواا دالئلها اليت تعرف ا، ووصف يف املقالة
يذكرها كلها، لكنه اقتصر منها على ذكر ما يعرض كثرياً، وهذه املقالة تنقسم قسمني ويصف يف القسم 
األول من هذه املقالة احلميات اليت ختلو من األعراض الغريبة؛ ويصف يف القسم الثاين احلميات اليت معها 

الثانية دالئل األورام ومداواا، وكان وضع جالينوس هلذا الكتاب يف أعراض غريبة، ويصف يف املقالة 
الوقت الذي وضع فيه كتاب الفرق، كتاب يف العظام، هذا الكتاب مقالة واحدة، وعنونه جالينوس يف 

العظام للمتعلمني وذلك أنه يريد أن يقدم املتعلم للطب تعلم علم التشريح على مجيع فنون الطب، ألنه ال 
عنده دون معرفة التشريح أن يتعلم شيئاً من الطب القياسي، غرض جالينوس يف هذا الكتاب أن ميكن 

يصف حال كل واحد من العظام يف نفسه، وكيف احلال يف اتصاله بغريه، وكان وضع جالينوس له يف 
  .وقت ما وضع سائر الكتب إىل املتعلمني

جالينوس إىل املتعلمني، لكن أهل االسكندرية كتاب يف العضل هذا الكتاب مقالة واحدة، ومل يعنونه 
أدخلوه يف عداد كتبه إىل املتعلمني، وذلك أم مجعوا مع هاتني املقالتني ثالث مقاالت أخر كتبها 

جالينوس إىل املتعلمني، واحدة يف تشريح العصب، وواحدة يف تشريح العروق غري الضوارب، وواحدة يف 
منا دون كتاباً واحداً ذا مخس مقاالت وعنونه يف التشريح إىل تشريح العروق الضوارب، وجعلوه كأ

املتعلمني وغرض جالينوس يف كتابه هذا أعين كتابه يف العضل، أن يصف أمر مجيع العضل الذي يف كل 
واحد من األعضاء كم هي وأي العضل هي، ومن أين تبتدئ كل واحدة منها، وما فعلها بغاية 

  .االستقصاء

ا الكتاب أيضاً مقالة كتبها إىل املتعلمني وغرضه فيها أن يصف كم زوجاً من كتاب يف العصب هذ
العصب تنبث من الدماغ والنخاع، وأي األعصاب هي، وكيف وأين تنقسم كل واحدة منها، وما 

فعلها؟ كتاب يف العروق، هذا الكتاب عند جالينوس مقالة واحدة، يصف فيها أمر العروق اليت تنبض 
كتبه للمتعلمني، وعنونه إىل انطستانس، فأما أهل األسكندرية فقسموه إىل مقالتني مقالة واليت ال تنبض، 
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يف العروق غري الضوارب، ومقالة يف العروق الضوارب، وغرضه فيه أن يصف كم عرقاً تنبت من الكبد 
وأي العروق هي؟ وكيف هي؟ وأين ينقسم كل واحد منها؟ وكم شرياناً تنبت من القلب؟ وأي 

انات هي ؟ وكيف هي؟ وأين تنقسم؟، كتاب االسطقسات على رأي أبقراط، مقالة واحدة، الشري
وغرضه فيه أن يبني أن مجيع األجسام اليت تقبل الكون والفساد وهي أبدان احليوان والنبات واألجسام 

رض، وإن هذه اليت تتولد يف بطن األرض إمنا تركيبها من األركان األربعة اليت هي النار اهلواء واملاء واأل
هي األركان األوىل العبيدة لبدن اإلنسان؛ وأما األركان الثواين القريبة اليت ا قوام بدن اإلنسان، وسائر 

  .ما له دم من احليوان فهي األخالط األربعة أعين الدم والبلغم واملرتني

حليوان، فبني كم هي، كتاب املزاج ثالث مقاالت، وصف يف املقالتني األوليني منه أصناف مزاج أبدان ا
وأي األصناف هي؟ ووصف الدالئل اليت تدل على كل واحدة منها، وذكر يف املقالة الثالثة منه أصناف 

  .مزاج األدوية وبني كيف ختترب وكيف ميكن تعرفها

كتاب القوى الطبيعية ثالث مقاالت، وغرضه فيه أن يبني أن تدبري البدن يكون بثالث قوى طبيعية، وهي 
اجلابلة، والقوة اجلابلة املنمية، والقوة الغاذية، وإن القوة اجلابلة مركبة من قوتني أحدامها تغري املين القوى 

وحتيله حىت جتعل منه األعضاء املتشاة األجزاء؛ واألخرى تركب األعضاء املتشاة األجزاء باهليئة 
اء املركبة، وأنه خيدم القوة العادية والوضع واملقدار، أو العدد الذي حيتاج إليه يف كل واحد من األعض

    أربع قوى وهي القوة اجلاذبة، والقوة املمسكة، والقوة املغرية، والقوة الدافعة، كتاب العلل واألعراض 

ست مقاالت، وهذا الكتاب أيضاً ألف جالينوس مقاالته متفرقة، وإمنا االسكندريون مجعوها وجعلوها 
قالة األوىل من هذه الست املقاالت يف أصناف األمراض، وصف يف تلك كتاباً واحداً، وعنون جالينوس امل

املقالة كم أجناس األمراض، وقسم كل واحد من تلك األجناس إىل أنواعه، حىت انتهى يف القسمة إىل 
اقصى أنواعها، وعنون املقالة الثانية منها يف أسباب األمراض، وغرضه فيها موافق لعنواا، وذلك أنه 

 كم أسباب كل واحد من األمراض، وأي األسباب هي، وأما املقالة الثالثه من هذه الست يصف فيها
فعنوا يف أصناف األعراض، ووصف فيها كم أجناس األعراض وأنواعها، وأي األعراض هي، وأما 

الثالث املقاالت الباقية فعنوا يف أسباب األعراض، ووصف فيها كم األسباب الفاعلة لكل واحد من 
عراض، وأي األسباب هي، كتاب تعرف علل األعضاء الباطنة ويعرف أيضاً باملواضع اآلملة، ست األ

مقاالت، غرضه فيه أن يصف دالئل يستدل ا على أحوال األعضاء الباطنة إذا حدثت ا األمراض؛ 
ة منه، وعلى تلك األمراض اليت حتدث فيها وأي األمراض هي، ووصف يف املقالة األوىل وبعض الثاني

السبل العامية اليت تتعرف ا األمراض مواضعها ، وكشف يف املقالة الثانية خطأ أرخيجانس يف الطرق 
اليت سلكها يف طلب هذا الغرض، مث أخذ باقي املقالة الثانية، ويف املقاالت األربع التالية هلا، يف ذكر 
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م جراً على الوالء يصف الدالئل اليت األعضاء الباطنة وأمراضها عضوا عضواً، وابتدأ من الدماغ، وهل
يستدل ا على واحد منها، إذا اعتلّ، كيف تتعرف علته إىل أن انتهى إىل أقصاها، كتاب النبض الكبري 
هذا الكتاب جعله جالينوس يف ست عشرة مقالة وقسمها بأربعة أجزاء، يف كل واحد من األجزاء أربع 

ف النبض، وغرضه فيه أن يبني كم أجناس النبض األول؟ وأي مقاالت،وعنون اجلزء األول منها يف أصنا
األجناس هي، وكيف ينقسم كل واحد منها إىل أنواعه؟ إىل أن ينتهي إىل أقصاها، وعمد يف املقالة األوىل 

من هذا اجلزء إىل مجلة ما حيتاج إليه من صفة أجناس النبض وأنواعها، فجمعه فيها عن آخره وأفرد 
  .لباقية من ذلك اجلزء للِحجاج، والبحث عن أجناس النبض وأنواعه، وعن حدهالثالث املقاالت ا

وعنون اجلزء الثاين يف تعرف النبض، وغرضه فيه أن يصف كيف يتعرف كل واحد من أصناف النبض 
  .مبجسة العرق

عنوان اجلزء الثالث يف أسباب النبض، وغرضه فيه أن يصف من أي األسباب يكون كل واحد من 
  . النبضأصناف

وعنوان اجلزء الرابع يف تقدمة املعرفة من النبض، وغرضه فيه أن يصف كيف يستخرج سابق العلم من 
  .كل واحد من أصناف النبض

كتاب أصناف احلميات مقالتان، وغرضه فيه أن يصف أجناس احلميات وأنواعها ودالئلها، وصف يف 
 الروح، واآلخر يف األعضاء األصلية، ووصف يف املقالة األوىل منه جنسني من أجناسها، أحدمها يكون يف

املقالة الثانية اجلنس الثالث منها الذي يكون يف األخالط إذا عفنت، كتاب البحران، ثالث مقاالت، 
وغرضه فيه أن يصف كيف يصل اإلنسان إىل أن يتقدم، فيعلم هل يكون البحران أم ال؟ وإن كان 

ء يؤول أمره؟ كتاب أيام البحران، ثالث مقاالت، وغرضه يف حيدث، فمىت حيدث؟ ومباذا، وإىل أي شي
املقالتني األوليني منه أن يصف اختالف احلال من األيام يف القوة، وأيها يكون فيه البحران؟ وأيها ال يكاد 
يكون فيه؛ وأي تلك اليت يكون فيها البحران، يكون البحران احلادث فيها حمموداً؟ وأيها يكون البحران 

 فيها مذموماً؟ وما يتصل بذلك، ويصف يف املقالة الثالثة األسباب اليت من أجلها اختلفت األيام يف احلادث
قواها هذا االختالف، كتاب حيلة الربء، أربع عشر مقالة، وغرضه فيه أن يصف كيف يداوي كل واحد 

قصدها يف ذلك، من األمراض بطريق القياس، ويقتصر فيه على األعراض العامية اليت ينبغي أن يقصد 
ويستخرج منها ما ينبغي أن يداوي به كل مرض من األمراض، ويضرب لذلك مثاالت يسرية من أشياء 

  .جزئية

    

وكان وضع ست مقاالت منه لرجل يقال له أيارن، بين يف املقالة األوىل والثانية منها األصول الصحيحة 
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ول اخلطأ اليت أصلها أراسطراطس وأصحابه، مث اليت عليها يكون مبىن األمر يف هذا العلم، وفسخ األص
وصف يف املقاالت األربع الباقية مداواة تفرق االتصال من كل واحد من األعضاء، مث أن أيارن تويف 
فقطع جالينوس استتمام الكتاب إىل أن سأله أوجانيوس أن يتممه، فوضع له الثماين املقاالت الباقية، 

واة أمراض األعضاء املتشاة األجزاء، ويف املقالتني الباقيتني مداواة فوصف يف الست األوىل منها مدا
أمراض األعضاء املركبة، ووصف يف املقالة األوىل من الست األول مداواة أصناف سوء املزاج كلها إذا 

كانت يف عضو واحد؛ وأجرى أمرها على طريق التمثيل مبا حيدث يف املعدة، مث وصف يف املقالة اليت 
، وهي الثامنة من مجلة الكتاب، مداواة أصناف احلمى اليت تكون يف الروح، وهي محى يوم، مث بعدها

وصف يف املقالة اليت تتلوها، وهي التاسعة، مداواة احلمى املطبقة، مث يف العاشرة مداواة احلمى اليت تكون 
مال احلمام، مث وصف يف األعضاء األصلية، وهي الدق، ووصف فيها مجيع ما حيتاج عمله من أمر استع

يف احلادية عشرة والثانية عشرة مداواة احلميات اليت تكون من عفونة األخالط، أما يف احلادية عشرة فما 
كان منها خلواً من أعراض غريبة، وأما يف الثانية عشرة فما كان منها مع أعراض غريبة، كتاب عالج 

 مخس عشرة مقالة، وذكر أنه قد مجع فيه كل ما  كتبه يف- وهو الذي يعرف بالتشريح الكبري - التشريح 
حيتاج إليه من أمر التشريح،، ووصف يف املقالة األوىل منه العضل والرباطات يف اليدين، ويف الثانية العضل 

والرباطات يف الرجلني، ويف الثالثة العصب والعروق اليت يف اليدين والرجلني، ويف الرابعة العضل الذي 
تني، والعضل الذي حيرك اللحى األسفل إىل ناحية الرأس وإىل ناحية الرقبة والكتفني، حيرك اخلدين والشف

ويف اخلامسة عضل الصدر ومراق البطن واملتنني والصلب، ووصف يف السادسة آالت الغذاء وهي املعدة، 
يح آالت واألمعاء، والكبد، والكليتني، واملثانة، وسائر ما أشبه ذلك، ويف السابعة والثامنة وصف تشر

التنفس، أما يف السابعة فوصف ما يظهر يف التشريح يف القلب والرئة والعروق الضوارب بعد موت 
احليوان، وما دام حياً، وأما يف الثامنة فوصف ما يظهر يف التشريح يف مجيع الصدر، وأفرد املقالة التاسعة 

عينني واللسان واملرىء وما يتصل بأسرها بصفة تشريح الدماغ والنخاع، ووصف يف العاشرة يف تشريح ال
ذه من األعضاء، ووصف يف احلادية عشرة احلنجرة والعظم الذي يشبه الالم يف حروف اليونانيني، وما 

يتصل بذلك من العصب الذي يأيت هذه املواضع، ووصف يف الثانية عشرة تشريح أعضاء التوليد، ويف 
 الرابعة عشرة تشريح العصب الذي ينبت من الثالثة عشرة تشريح الضوارب وغري الضوارب، ويف

النخاع، قال جالينوس وهذا الكتاب املضطر إليه من علم التشريح، وقد وضعت كتباً أُخر لست مبضطر 
  .إليها، لكنها نافعة يف علم التشريح

 وكان مارينس ألف كتابه هذا يف عشرين مقالة، وإمنا جالينوس -اختصار كتاب مارينس يف التشريح 
 وهذا الكتاب أيضاً ألفه صاحبه يف سبع -ره يف أربع مقاالت،اختصار كتاب لوقس يف التشريح اختص
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عشرة مقالة، وقد ذكر جالينوس أنه اختصره يف مقالتني، كتاب فيما وقع من االختالف بني القدماء يف 
ني من كان  مقالتان، وغرضه فيه أن يبني أمر االختالف الذي وقع يف كتب التشريح فيما ب- التشريح 

قبله من أصحاب التشريح، أي شيء منه إمنا هو يف الكالم فقط، وأي شيء منه وقع يف املعىن وما سبب 
 مقالة واحدة، يصف فيها األشياء اليت تعرف من تشريح احليوان امليت، -ذلك، كتاب تشريح األموات 

     أي األشياء هي؟ 

 األشياء اليت تعرف من تشريح احليوان احلي، أي  مقالتان، وغرضه فيه أن يبني- كتاب تشريح األحياء 
 هذا الكتاب جعله جالينوس يف مخس مقاالت وكتبه -األشياء هي، كتاب يف علم أبقراط بالتشريح 

لبويثوس يف حداثة سنه، وغرضه فيه أن يبني أن أبقراط كان صادقاً بعلم التشريح، وأتى على ذلك 
 هذا الكتاب جعله يف ثالث مقاالت، -طراطس بالتشريح بشواهد من مجيع كتبه،كتاب يف آراء أراس

وكتبه أيضاً لبويثوس يف حداثة من سنه، غرضه فيه أن يشرح ما قاله أرسطراطس يف التشريح يف مجيع 
كتبه، مث بني له صوابه فيما أصاب، وخطأه فيما أخطأ فيه، كتاب فيما يعلمه لوقس من أمر التشريح، 

ف فيه لوقس يف التشريح، مقالتان، كتاب يف تشريح الرحم هذا الكتاب أربع مقاالت، كتاب فيما خال
مقالة واحدة صغرية، كتبه المرأة قابلة يف حداثة سنه، فيه مجيع ما حيتاج إليه من تشريح الرحم، وما 
يتولد فيها يف الوقت الذي للحمل، كتاب يف مفصل الفقرة من فقار الرقبة، مقالة واحدة، كتاب يف 

عضاء املتشاة األجزاء مقالة واحدة، كتاب يف تشريح آالت الصوت، مقالة واحدة، وقال اختالف األ
حنني إن هذا الكتاب مفتعل على لسان جالينوس، وليس هو جلالينوس وال غريه من القدماء، ولكنه لبعض 

هذا احلدث مجعه من كتب جالينوس، وكان اجلامع له مع هذا أيضاً ضعيفاً، كتاب يف تشريح العني، 
الكتاب أيضاً مقالة واحدة، وقال حنني أن عنوانه أيضاً باطل، ألنه ينسب إىل جالينوس، وليس هو 

جلالينوس، وخليق أن يك لروفس أو ملن دونه،كتاب يف حركة الصدر والرئة هذا الكتاب جعله يف ثالث 
اً مبدينة مسرنا عند مقاالت، وكان وضعه يف حداثة سنه بعد عودته األوىل من رومية، وكان حينئذ مقيم

فالقس، وإمنا كان سأله إياه بعض من كان يتعلم معه،، وصف يف املقالتني األوليني منه ويف أول الثالثة ما 
أخذه عن فالقس، ومعلمه، يف ذلك الفن، مث وصف يف باقي املقالة الثالثة ما كان هو املستخرج له، 

 رحلته األوىل إىل رومية لوثيس، وغرضه فيهما أن كتاب يف علل النفس، هذا الكتاب جعله يف مقالتني يف
  .يبني من أي اآلالت يكون التنفس عفواً ومن أيها يكون باستكراه

كتاب يف الصوت هذا الكتاب جعله يف أربع مقاالت بعد الكتاب الذي ذكرته قبله، غرضه فيه أن يبني 
ي األعضاء تعني على حدوثه؟ كيف يكون الصوت؟ وأي شيء هو؟ وما مادته؟ وبأي اآلالت حيدث؟ وأ

وكيف ختتلف األصوات؟ كتاب يف حركة العضل، مقالتان وغرضه فيه أن يبني ما حركة العضل؟ وكيف 
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هي وكيف تكون هذه احلركات املختلفة من العضل؟ وإمنا حركته حركة واحدة، ويبحث أيضاً فيه عن 
يفحص فيه عن أشياء كثرية لطيفة من النفس هل هو من احلركات اإلرادية أم من احلركات الطبيعية؟ و

هذا الفن، مقالة يف مناقضة اخلطأ الذي اعتقد يف متييز البول من الدم، مقالة يف احلاجة إىل النبض، مقالة يف 
  .احلاجة إىل التنفس

مقالة يف العروق الضوارب هل جيري فها الدم بالطبع أم ال؟ كتاب يف قوى األدوية املسهلة، مقالة 
 فيها أن إسهال األدوية وما يسهل ليس هو بأن كل واحد من األدوية حييل ما يصادفه يف واحدة، يبني

  .البدن إىل طبيعته، مث يندفع ذلك فيخرج، لكن كل واحد منهما جيتذب خلطاً موافقاً مشاكالً له

فهيا، كتاب يف العادات مقالة واحدة، وغرضه فيه أن يبني أن العادة أحد األعراض اليت ينبغي أن ينظر 
ويوجد متصالً ذا الكتاب ومتحداً معه تفسري ما أتى به جالينوس فيها من الشهادات من قول فالطن 

بشرح أيروقليس له، وتفسري ما أتى به من قول أبقراط بشرح جالينوس له، كتاب يف آراء ابقراط وفالطن 
راط من قبل أنه عنه أخذها، وإن عشر مقاالت، وغرضه فيه أن يبني أن أفالطن يف أكثر أقاويله، موافق لبق

أرسطوطاليس فيما خافلهما فيه قد أخطأ، ويبني فيه مجيع ما حيتاج إليه من أمر قوة النفس املدبرة اليت ا 
تكون الفكرة والتوهم والذكر، ومن أمر األصول الثالثة اليت منها تنبعث القوى اليت ا يكون تدبري 

 يف احلركة املعتاصة مقالة واحدة، وغرضه فيها أن يبني أمر البدن، وغري ذلك من فنون شىت، كتاب
  .حركات كان قد جهلها هو ومن كان قبله مث علمها بعد

    كتاب يف آلة الشم مقالة واحدة؟ 

كتاب منافع األعضاء سبع عشرة مقالة بني يف املقالة األوىل والثانية منه حكمة الباري، تبارك وتعاىل، يف 
ني يف القول الثالث حكمته يف إتقان الرجل، ويف الرابع واخلامس حكمته يف آالت إتقان خلقة اليد، وب

الغذاء، ويف السادس والسابع أمر آالت التنفس، ويف الثامن والتاسع أمر ما يف الرأس، ويف العاشر أمر 
العنق ويف العينني، ويف احلادي عشر سائر ما يف الوجه، ويف الثاين عشر األعضاء اليت هي مشاركة للرأس و

الثالث عشر نواحي الصلب والكتفني، مث وصف يف املقالتني اللتني بعد تلك احلكمة يف أعضاء التوليد، مث 
يف السادس عشر من أمر اآلالت املشتركة للبدن كله وهي العروق الضوارب وغري الضوارب واألعصاب، 

  . منافع ذلك الكتاب كلهمث وصف يف املقالة السابعة عشر حال مجيع األعضاء ومقاديرها، وبني

مقالة يف أفضل هيئات البدن، وهذه املقالة تتلو املقالتني األوليني من كتاب املزاج، وغرضه فيها بني من 
  .عنواا

مقالة يف خصب البدن وهي مقالة صغرية، وغرضه فيها بني من عنواا، مقالة يف سوء املزاج املختلف، 
ر فيه أي أصناف سوء املزاج هو مستويف البدن كله؟ وكيف يكون وغرضه فيها يتبني من عنواا، ويذك
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احلال فيه؟ وأي أصناف سوء املزاج هو خمتلف يف أعضاء البدن؟ كتاب األدوية املفردة، هذا الكتاب جعله 
يف إحدى عشرة مقالة، كشف يف املقالتني األولتني خطأ من أخطأ يف الطرق الرديئة اليت سلكت يف 

دوية، مث أصل يف املقالة الثالثة أصالً صحيحاً جلميع العلم باحلكم على القوى األوىل احلكم على قوى األ
من األدوية، مث بني يف املقالة الرابعة أمر القوى الثواين، وهي الطعوم والروائح، وأخرب مبا يستدل عليها 

ن األدوية، وهي أفاعيلها منها على القوى األوىل من األدوية، ووصف يف املقالة خلامسة القوى الثوالب م
يف البدن من األسخان والتربيد والتجفيف والترطيب، مث وصف يف املقاالت الثالث اليت تتلو تلك قوة 
دواِء دواٍء من األدوية اليت هي أجزاء من النبات، مث يف املقالة التاسعة قوى األدوية اليت هي أجزاء من 

واملعادن، ويف العاشرة قوى األدوية اليت هي مما يتولد يف األرض، أعين أصناف التراب والطني واحلجارة 
أبدان احليوان، مث وصف يف احلادية عشرة قوى األدوية اليت هي مما يتولد يف البحر واملاء املاحل، مقالة يف 

دالئل علل العني، كتبها يف حداثته لغالم كحال، وقد خلص فيها العلل اليت تكون يف كل واحدة من 
 ووصف دالئلها، مقالة يف أوقات األمراض، وصف فيها أمر أوقات املرض األربعة، أعين طبقات العني

 وهو مقالة واحدة - ويعرف أيضاً بكتاب الكثرة -االبتداء والتزيد واإلنتهاء واالحنطاط، كتاب االمتالء، 
ام، وومسها يصف فيها أمر كثرة االخالط، ويصفها ويصف دالئل كل واحد من أصنافها، مقالة يف األور

جالينوس أصناف الغلظ اخلارج عن الطبيعة، ووصف يف هذه املقالة مجيع أصناف األورام ودالئلها، مقالة 
 يبني يف هذه املقالة أن لألسباب البادية -  وهي األورام اليت حتدث من خارج البدن -يف األسباب البادية 

 املتصلة باألمراض، ذكر فيها األسباب عمالً يف البدن ونقص قول من دفع عملها،مقالة يف األسباب
املتصلة باملرض الفاعلة له، مقالة يف الرعشة والنافض واالختالج والتشنج، مقالة يف أجزاء الطب، يقسم 

فيها الطب على طرق شىت من القسم والتقسيم، كتاب املين، مقالتان، وغرضه فيه أن يبني أن الشيء 
 هو الدم، كما ظن أرسطوطاليس، لكن تولّد مجيع األعضاء الذي يتولد منه مجيع أعضاء البدن ليس

األصلية إمنا هو من املين، وهي األعضاء البيض، وإن الذي يتولد من دم الطمث إمنا هو اللحم األمحر 
وحده، مقالة يف تولد اجلنني املولود لسبعة أشهر، مقالة يف املرة السوداء، يصف فيها أصناف السوداء 

وار احلميات وتراكيبها، مقالة واحدة يناقض فيها قوماً ادعوا الباطل من أمر أدوار ودالئلها، كتاب أد
احلميات وتراكيبها، وعنوان هذا الكتاب عند جالينوس مناقضة من تكلم يف الرسوم، قال حنني وقد 

 توجد مقالة أخرى نسبت إىل جالينوس يف هذا الباب وليست له اختصار كتابه املعروف بالنبض الكبري،

    مقالة واحدة ذكر جالينوس أنه كمل فيها النبض، 

قال حنني وأما أنا فقد رأيت باليونانية مقالة ينحى ا هذا النحو، ولست أصدق أن جالينوس الواضع 
لتلك املقالة، ألا ال حتيط بكل ما حيتاج إليه من أمر النبض، وليست حبسنة التأليف أيضاً، وقد جيوز أن 
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عد أن يضع تلك املقالة فلم يتهيأ له وضعها، فلما وجده بعض الكذابني قد وعد ومل يكون جالينوس قد و
يف، حترص وضع املقالة، أثبت ذكرها يف الفهرست كيما يصدق فيها، وجيوز أن يكون جالينوس أيضاً 
قد وضع مقالة يف ذلك غري تلك، وقد درست كما درس كثري من كتبه، وافتعلت هذه املقالة عوضها 

ا، كتاب يف النبض يناقض فيه ارخيجانس قال جالينوس أنه جعله يف مثان مقاالت، كتاب يف رداءة ومكا
التنفس، هذا الكتاب جعله يف ثالث مقاالت، وغرضه فيه أن يصف أصناف النفس الرديء وأسبابه، وما 

 سوء التنفس وما يدل عليه، وهو يذكر يف املقالة األوىل منه أصناف التنفس وأسبابه، ويف الثانية أصناف
يدل عليه كل صنف منها، ويف املقالة الثانية يأيت بشواهد من كالم أبقراط على صحة قوله، كتاب نوادر 

تقدمة املعرفة مقالة واحدة، حيث فيها على تقدمة املعرفة ويعلم حيالً ليطيفة تؤدي إىل ذلك، ويصف 
، اختصار كتابه يف حيلة الربء مقالتان، كتاب أشياء بديعة تقدم فعلها من أمر املرضى وخرب ا فعجب منه

الفصد، ثالث مقاالت قصد يف املقالة األوىل منها املناقضة ألراسسطراطس ألنه كان مينع من الفصل، 
وناقض يف الثانية أصحاب أراسسطراطس الذين برومية يف هذا املعىن بعينه، ووصف يف الثالثة ما يراه هو 

ول، مقالة واحدة، وغرضه فيه أن يبني طبيعة هذا املرض وأصنافه، والتدبري من العالج بالفصد، كتاب الذب
املوفق ملن أشرف عليه، مقالة يف صفات لصيب يصرع، كتاب قوى األغذية ثالث مقاالت، عدد فيه ما 
يتغذى به من األطعمة واألشربة، ووصف ما يف كل واحد منها من القوى، كتاب التدبري امللطف مقالة 

رضه موافق لعنوانه، اختصار هذا الكتاب الذي يف التدبري امللطف، مقالة واحدة، كتاب واحدة، وغ
الكيموس اجليد والرديء، مقالة واحدة يصف فيها األغذية ويذكر أيها ولد كيموساً حمموداً وأيها ولد 

لسبيل اليت كيموساً رديئاً، كتاب يف أفكار أراسسطراطس يف مداواة األمراض، مثان مقاالت، اخترب فيه ا
سلكها أراسسطراطس يف املداواة، ويبني صواا من خطئها، كتاب تدبري األمراض احلادة على رأي 
أبقراط، مقالة واحدة، كتاب تركيب األدوية، جعله يف سبع عشرة مقالة أمجل يف سبع منها أجناس 

للحم يف القروح على حدة، األدوية املركبة، فعدد جنساً جنساً منها وجعل مثل جنس األدوية اليت تبين ا
وجنس األدوية اليت حتلل على حدة، وجنس األدوية اليت تدمل وسائر أجناس األدوية على هذا القياس، 

وإمنا غرضه فيه أن يصف طريق تركيب األدوية على اجلمل، ولذلك جعل عنوان هذه السبع املقاالت يف 
الت الباقية فجعل عنواا يف تركيب األدوية تركيب األدوية على اجلمل، واألجناس، وأما العشر املقا

حبسب املواضع، وأراد بذلك أن وصفه لتركيب األدوية يف تلك املقاالت العشر ليس يقصد ا إىل أن خيرب 
أن صنفاً صنفاً منها يفعل فعل ما يف مرض من األمراض مطلقاً، لكن حبسب املواضع أعين العضو الذي 

 الرأس، مث هلم جراً، على مجيع األعضاء إىل أن انتهى إىل أقصاها، أقول فيه ذلك املرض، وابتدأ فيه من
ومجلة هذا الكتاب الذي رمسه جالينوس يف تركيب األدوية ال يوجد يف هذا الوقت إال وهو منقسم إىل 
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كتابني، وكل واحد منهما على حدته، وال يبعد أن االسكندرانيني لتبصرهم يف كتب جالينوس صنعوا 
ريهم، فاألول يعرف بكتاب قاطاجانس، ويتضمن السبع املقاالت األوىل اليت تقدم ذكرها، هذا، أو غ

واآلخر يعرف بكتاب امليامر، وحيتوي على العشر املقاالت الباقية وامليامر مجع ميمر، وهو الطريق ويشبه 
صواب، كتاب أن يكون مسي هذا الكتاب بذلك إذ هو الطريق إىل استعمال األدوية املركبة على جهة ال

األودية اليت يسهل وجودها وهي اليت تسمى املوجودة يف كل مكان، مقالتان، وقال حنني أنه قد أضيف 
إليه مقالة أخرى يف هذا الفن ونسبت إىل جالينوس، وما هي جلالينوس لكنها لفلغريس، قال حنني أيضاً 

وأدوية مل يرها جالينوس ومل يسمع ا أنه قد أحلق يف هذا الكتاب هذياناً كثرياً، وصفات بديعة عجيبة، 
قط، كتاب األدوية املقابلة لألدواء جعله يف مقالتني ووصف يف املقالة األوىل منه أمر الترياق، ويف املقالة 

     الثانية منه أمر سائر املعجونات، 

ضاً مقالة كتاب الترياق إىل مفيليانوس، مقالة واحدة صغرية، كتاب الترياق إىل قيصر وهذا الكتاب أي
واحدة، كتاب احليلة حلفظ الصحة ست مقاالت، وغرضه فيه أن يعلم كيف حفظ األصحاء على 

صحتهم، ومن كان منهم على غاية كمال الصحة، ومن كانت صحته تقصر عن غاية الكمال، ومن كان 
حدة، منهم يسري بسرية األحرار؛ ومن كان منهم يسري بسرية العبيد، كتاب إىل أسبولوس، مقالة وا

وغرضه فيه أن يفحص هل حفظ األصحاء على صحتهم من صناعة الطب أم هو من صناعة أصحاب 
الرياضة؟ وهي املقالة اليت أشار إليها يف ابتداء كتاب تدبري األصحاء، حني قال إن الصناعة اليت تتلو القيام 

رية، هذا الكتاب مقالة على األبدان واحدة كما بينت يف غري هذا الكتاب؟ كتاب الرياضة بالكرة الصغ
واحدة صغرية، حيمد فيها الرياضة بالكرة الصغرية واللعب بالصوجلان، ويقدمه على مجيع أصناف 
الرياضة، تفسري كتاب عهد أبقراط، مقالة واحدة، تفسري كتاب الفصول ألبقراط، جعله يف سبع 

ب رد اخللع ألبقراط، جعله مقاالت، تفسري كتاب الكسر ألبقراط، جعله يف ثالث مقاالت، تفسري كتا
يف أربع مقاالت، تفسري كتاب تقدمة املعرفة ألبقراط، جعله يف ثالث مقاالت، تفسري كتاب تدبري 

األمراض احلادة ألبقراط، والذي جنده من تفسريه هلذا الكتاب هو ثالث مقاالت، وقال جالينوس يف 
ت األوىل هي تفسري اجلزء الصحيح من فينكس كتبه إنه فسره يف مخس مقاالت، وإن هذه الثالث مقاال

هذا الكتاب، واملقالتان الباقيتان فيهما تفسري املشكوك فيه، تفسري كتاب القروح ألبقراط، جعله يف مقالة 
واحدة، تفسري كتاب جراحات الرأس ألبقراط، مقالة واحدة، تفسري كتاب أبيدميا ألبقراط، فسر املقالة 

لثانية يف ست مقاالت، والثالثة يف ثالث مقاالت، والسادسة يف مثان األوىل منه يف ثالث مقاالت، وا
مقاالت، هذه اليت فسرها، وأما الثالث الباقية وهي الرابعة واخلامسة والسابعة فلم يفسرها، ألنه ذكر أا 

مفتعلة على لسان أبقراط، تفسري كتاب اإلخالط ألبقراط، وجعله يف ثالث مقاالت، تفسري كتاب 
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ن ألبقراط، جعله يف ثالث مقاالت، تفسري كتاب اهلواء واملاء واملساكن ألبقراط، جعله أيضاً يف قاطيطريو
ثالث مقاالت، وقد وجدنا بعض النسخ من هذا التفسري أيضاً يف أربع مقاالت، إال أن األول هو املعتمد 

جلنني ألبقراط، قال عليه، تفسري كتاب الغذاء ألبقراط، وجعله يف أربع مقاالت، تفسري كتاب طبيعة ا
حنني هذا الكتاب مل جند له تفسرياً من قول جالينوس، وال جند جالينوس ذكر يف فهرست كتبه أنه عمل 

له تفسرياً، إال أنا وجدناه قد قسم هذا الكتاب بثالثة أجزاء يف كتابه الذي عمله يف علم أبقراط يف 
منحول ليس هو ألبقراط، وإمنا الصحيح منه التشريح، وذكر أن اجلزء األول والثالث من هذا الكتاب 

اجلزء الثاين، وقد فسر ها اجلزء جالسيوس االسكندراين، وقد وجدنا جلميع الثالثة األجزاء تفسريين 
أحدمها سرياين موسم بأنه جلالينوس، قد كان ترمجه سرجس، فلما فحصنا عنه علمنا أنه لبالبس، واآلخر 

ورانوس الذي من شيعة املثوذيقون وترجم حنني نص هذا الكتاب إال يوناين، فلما فحصنا عنه وجدناه لس
قليالً منه إىل العربية يف خالفة املعتز باللَّه، تفسري كتاب طبيعة اإلنسان ألبقراط، جعله يف مقالتني، كتاب 

يف أن رأي أبقراط يف كتاب طبيعة اإلنسان ويف سائر كتبه واحد، وجعله يف ثالث مقاالت، وقال 
س أنه ألفه بعد تفسريه لكتاب طبيعة اإلنسان، وذلك عندما بلغه أن قوماً يعيبون ذلك الكتاب جالينو

ويدعون فيه أنه ليس ألبقراط، كتاب يف أن الطبيب الفاضل جيب أن يكون فيلسوفاً، مقالة واحدة، 
به كتاب يف كتب أبقراط الصحيحة وغري الصحيحة، مقالة واحدة كتاب يف البحث عن صواب ما ثلب 
قوينطس أصحاب أبقراط الذين قالوا بالكيفيات األربع، مقالة واحدة، وقال حنني أن هذا الكتاب ال 
أعلم باحلقيقة أنه جلالينوس أم ال، وال أحسبه ترجم، كتاب يف السبات على رأي أبقراط، وقال حنني 

بقراط، قال حنني هذا أيضاً أن القصة يف هذا مثل القصة يف الكتاب الذي ذكر قبله، كتاب يف ألفاظ أ
الكتاب أيضاً مقالة واحدة، وغرضه فيه أن يفسر غريب ألفاظ أبقراط يف مجيع كتبه، وهو نافع ملن يقرأ 
باليونانية، فأما من يقرأ بغري اليونانية فليس حيتاج إليه، وال ميكن أيضاً أن يترجم أصالً، كتاب يف جوهر 

    دة، النفس، ما هي على رأي أسقليبيادس مقالة واح

كتاب يف جتربة الطبيعة، مقالة واحدة يقتص فيها حجج أصحاب التجربة، وأصحاب القياس بعضهم على 
بعض، كتاب يف احلث على تعميم الطب، مقالة واحدة، وقال حنني أن كتاب جالينوس هذا نسخ فيه 

 يف حمنة كتاب مينودوطس، وهو كتاب حسن نافع ظريف، كتاب يف مجل التجربة مقالة واحدة، كتاب
أفضل األطباء مقالة واحدة، كتاب فيما يعتقده رأياً مقالة واحدة يصف فيها ما علم وما مل يعلم، كتاب 
يف األمساء الطبية وغرضه فيه أن يبني أمر األمساء اليت استعملها األطباء على أي املعاين استعملوها، وجعله 

إمنا هي املقالة األوىل اليت ترمجها حبيش األعسم، مخس مقاالت، والذي وجدناه قد نقل إىل اللغة العربية 
كتاب الربهان هذا الكتاب جعله يف مخس عشرة مقالة، وغرضه فيه أن يبني كيف الطريق يف تبيني 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  111  

ضرورة، وذلك كان غرض أرسطوطاليس يف كتابه الرابع من املنطق، قال حنني ومل يقع إىل هذه الغاية 
ان نسخة تامة باليونانية، على أن جربائيل قد كان عين بطلبه عناية إىل أحد من أهل دهرنا لكتاب الربه

شديدة، وطلبته أنا أيضاً بغاية الطلب، وجلت يف طلبه بالد اجلزيرة، والشام كلها، وفلسطني، ومصر إىل 
وقد أن بلغت إىل االسكندرية، فلم أجد منه شيئاً إال بدمشق حنواً من نصفه، إال أا غري متوالية وال تامة، 

كان جربائيل أيضاً وجد منه مقاالت ليست كلها املقاالت اليت وجدت بأعياا، وترجم له أبوب ما وجد 
منها، وأما أنا فلم تطلب نفسي بترمجة شيء منها إال باستكمال قراءا ملا هي عليه من النقصان 

جدت منه إىل السريانية، واالختالل، وللطمع وتشوق النفس إىل وجدان متام الكتاب، مث أين ترمجت ما و
وهو جزء يسري من املقالة الثانية، وأكثر املقالة الثالثة وحنواً من نصف املقالة الرابعة من أوهلا فإنه سقط، 
وأما سائر املقاالت األخر فوجدت إىل آخر الكتاب ما خال املقالة اخلامسة عشرة، وترجم إسحاق بن 

ة اخلامسة عشرة إىل العربية، كتاب يف القياسات الوضعية، مقالة حنني من املقالة الثانية عشرة إىل املقال
واحدة، كتاب يف قوام الصناعات، قال حنني إنه مل جيد من هذا الكتاب باليونانية إال نتفاً منه، كتاب يف 
تعرف اإلنسان عيوب نفسه مقالتان، وقال حنني إنه مل جيد منه باليونانية إال مقالة واحدة ناقصة، كتاب 

خالق أربع مقاالت، وغرضه فيه أن يصف أصناف األخالق وأسباا ودالئلها ومداواا، مقالة يف األ
صرف االغتمام، كتبها لرجل سأله ما باله مل يره اغتم قط عندما ذهب مجيع ما قد كان تركه يف اخلزائن 

اذا ال جيب، مقالة يف العظمى ملا احترقت برومية، فوصف له السبب يف ذلك وبني مباذا جيب االغتمام ومب
أن اختيار الناس قد ينتفعون بأعدائهم، كتاب فيما ذكر أفالطون يف كتابه املعروف بطيماوس من علم 
الطب، أربع مقاالت، كتاب يف أن قوى النفس تابعة ملزاج البدن، مقالة واحدة، وغرضه فيه بني من 

الفن من الكتب، كتاباً آخر فيه أربع عنوانه، كتاب جوامع كتب أفالطون، قال حنني ووجدت، من هذا 
مقاالت من مثان مقاالت جلالينوس فيها جوامع كتب أفالطن، وفيه كتاب أقراطليس يف األمساء، وكتاب 

سوفسطيس يف القسمة، وكتاب بوليطيقوس يف املدبر، وكتاب برميندس يف الصور وكتاب أوثيذميس، 
ية من كتاب السياسة وجوامع الكتاب املعروف بطيماوس يف ويف املقالة الثالثة جوامع الست املقاالت الباق

  .العلم الطبيعي، ويف املقالة الرابعة مجل معاين اإلثيت عشرة مقالة اليت فيالسري ألفالطن

كتاب يف أن املتحرك األول ال يتحرك، مقالة واحدة كتاب املدخل إىل املنطق مقالة واحدة، يبني فيها 
ملتعلمون، وينتفعون ا يف علم الربهان، مقالة يف عدد املقاييس، تفسري الكتاب األشياء اليت حيتاج إليها ا

الثاين من كتب أرسطوطاليس وهو الذي يسمى بارميينياس، ثالث مقاالت وقال حنني إنه وجد له نسخة 
ناقصة، كتاب فيما يلزم الذي يلحن يف كالمه، سبع مقاالت، وقال حنني إن الذي وجده من هذا 

     قالة واحدة ومل يترمجها، الكتاب م
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قال حنني بن إسحاق وقد وجدنا أيضاً كتباً أخرى قد ومست باسم جالينوس وليست له، لكن بعضها 
نتف اخترعها قوم آخرون من كالمه فألفوا منها كتباً؛ وبعضها قد كان وضعها من كان قبل جالينوس 

حب أن يكثر بكثرة ما عنده من كتب فومست بآخره باسم جالينوس، إما من قبل أن الفاعل لذلك أ
جالينوس مما ال يوجد عند غريه، وإما من قبل قلة متييز التزال تعرض لقوم من األغنياء حىت إذا وجدوا يف 
الكتاب الواحد عدة مقاالت، ووجدوا على أول املقالة األوىل فيه اسم رجل من الناس ظنوا أن سائر تلك 

بب جند كثرياً من مقاالت روفس يف كتب كثرية موسومة باسم املقاالت لذلك الرجل، وذا الس
جالينوس، مثل مقالة يف الريقان، قالت حنني واملقاالت اليت وجدناها موسومة باسم جالينوس، من غري أن 
تكون فصاحة كالمها شبيهة مبذهب جالينوس يف الفصاحة، وال قوة معانيها شبيهة بقوة معانيه، هي هذه 

لفرق، مقالة يف الرسوم اليت رمسها بقراط، مقالة موسومة الطبيب جلالينوس، وهذه املقالة قد مقالة يف أئمة ا
ذكرها جالينوس نفسه يف أول الفهرست، وأخرب أا منحولة ال صحيحة له، مقالة يف الصناعة ولست 

ضعها كالم أعين تلك املقالة املوسومة ذا الرسم املشهور بالصحة، لكن مقالة منحولة إليه كالم وا
ضعيف مقصر، مقالة يف العظام، وليس أعين تلك املقالة الصحيحة يف هذا العرض، بل مقالة أخرى قوة 

واضعها أضعف كثريا من هذه الطبقة، مقالة يف احلدود، مقالة يف طريق املسألة واجلواب، مقالة يف التنفس 
لى رأي أومريس، مقالتان، ونص كالم صغرية شبيهة بالنتف، مقالة يف الكالم الطبيعي، كتاب يف الطب ع

هاتني املقالتني شبيه جداً بكالم جالينوس، إال أن الغرض املقصود إليه فيهما ضعيف؛ ويف آخر املقالة 
الثانية منهما رأي أيضاً بعيد ال يشبه مذهب جالينوس، مقالة يف أن الكيفيات ليست أجساماً، مقالة يف 

 فيها هل أعضاء اجلنني املتولد يف الرحم تتخلق كلها معاً أم ال، األخالط على رأي بقراط، مقالة يبحث
مقالة يبحث فيها هل اجلنني الذي يف الرحم حيوان أم ال، مقالة يف أن النفس ال متوت، مقالة يف اللنب، 
مقالة يف جتفيف اللحم، مقالة يف الرسوم، غري تلك املقالة الصحيحة ودوا يف القوة، مقالة يف البول، 

الة يف الرد على أصحاب الفرقة الثالثة يف املوضع الذي يذكر فيه أسباب األمراض عند تركيبها، مقالة مق
يف أن أبقراط سبق الناس مجيعاً يف معرفة األوقات، مقالة يف أسباب العلل، مقالة يف الريقان، قال حنني ما 

ت إلينا نسخته مقالة يف األخالط وجد أن جالينوس قد ذكره يف كتبه مما مل يثبته يف الفهرست وال وقع
على رأي بركساغورس، مقالة فيمن حيتاج يف الربيع إىل الفصد، أقول وهذا مجلة ما يأ ذكره من كتب 
جالينوس الصحيحة واحملولة إليه، على ما أثبته حنني بن إسحاق يف كتابه مما قد وجده، وأنه قد نقل إىل 

 عليه من السنني مثان وأربعون سنة، وكانت مدة حياته سبعني اللغة العربية، وكان ذكره لذلك وقد أتى
سنة، فبالضرورة أنه قد وجد أشياءكثرية أيضاً من كتب جالينوس ونقلت إىل العربية، كما قد وجدنا 

    كثرياً من كتب جالينوس، 
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 ذكره، ومما هو منسوب إليه بنقل حنني بن إسحاق وغريه، وليس هلا ذكر أصالً يف كتاب حنني املتقدم
ومن ذلك تفسري كتب أوجاع النساء البقراط ، مقالة واحدة، تفسري كتاب تدابري األصحاء ألبقراط، 

مقالة واحدة، كتاب مداواة األسقام، ويعرف أيضاً بطب املساكني، مقالتان، كتاب يف اجلرب، ثالث 
الة يف النوم واليقظة مقاالت، كتاب يف املوت السريع، ومقالة واحدة، مقالة يف احلقن والقولنج، مق

والضمور، مقالة يف حترمي الدفن قبل أربع وعشرين ساعة، مقالة يف عناية اخلالق عز وجل باإلنسان، رسالة 
إىل فيالفوس امللكة يف أسرار النساء، رسالة يف فسطانس القهرمان يف أسرار الرجال، كتاب يف األدوية 

 واحدة؛ وقال حنني بن إسحاق غرض جالينوس يف هذا املكتومة اليت كىن عنها يف كتبه ورمزها، مقالة
الكتاب أن يصف ما مجعه طول عمره من األدوية اخلفيفة اخلواص، وجرا مراراً كثرية فصحت، فكتمها 

عن أكثر الناس ضناً ا عنهم، ومل يطلع عليها إال اخلواص من ذوي األلباب وصحة التمييز من أهل 
 الكتاب فصحف وزاد فيه ما ليس منه، ونقّص منه ما مل يفهم الصناعة، وقد كان غريي فسر هذا

تفسريه، فساعدت نفسي فيه حبسب اإلمكان والطاقة، وقابلت به على التجارب اليت اجتمعت عندي، 
وفسرت ذلك إىل العربي أليب جعفر حممد بن موسى، مقالة يف استخراج مياه احلشائش، مقالة يف أبدال 

ن األقاويل اليت ذكر فيها فعل الشمس والقمر والكواكب، مقالة يف األلوان، األدوية، كتاب فيما مجع م
جوامع كتابه يف الربهان، كتاب الرد على الذين كتبوا يف املماثالت، كتاب طبيعة اجلنني، كتاب الرد 

على أرثيجانس يف النبض، كتاب يف السبات اختصار لكتابه يف قوي األغذية، كتاب يف األفكار املسفية 
راسطرطس، كتاب منافع الترياق، مقالة يف الكيموسات، كالم يف الطعوم، رسالة يف عضة الكَلْب أل

الكَِلب، كتاب يف األسباب املاسكة، تفسري كتاب فولوبس يف تدبري األصحاء، تفسري ما يف كتاب فالطن 
 حتسني األصوات املسمى طيماوس من علم الطب، كتاب يف األدوية املنقية، كتاب يف األمعاء، كتاب يف

  .ونفي اآلفات عنها

أقول وباجلملة فإن جلالينوس أيضاً كتباً أخر كثرية مما مل جيده الناقلون، منها، ومما قد أندرس على طول 
الزمان، وخصوصاً ما يف املقالة الثانية مما قد ذكره جالينوس يف فهرست كتبه املسمى فينكس، فمن كانت 

  . ويف أغراضه يف كل واحد منها فعليه بالنظر يف ذلك الكتابله رغبة يف النظر إىل أمسائها،

  األطباء المشهورون بعد وفاة جالينوس

فأما األطباء املشهورون من بعد وفاة جالينوس وقريباً منه فمنهم اصطفن االسكندراين؛ وانقيالوس 
ممن فسر كتب  وهؤالء األربعة هم -االسكندراين؛ وجاسيوس االسكندراين؛ ومارينوس االسكندراين 

 وطيماوس الطرسوسي، وسيمري امللقب باهلالل، ألنه -جالينوس ومجعها واختصرها وأوجز القول فيها 
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كان كثري املالزمة ملرتله منغمساً يف العلوم والتأليفات، فكان ال يراه الناس إال كل مدة، فلقب باهلالل من 
 طبيب يليان امللك، والريباسيوس من االستتار؛ ومغنس االسكندراين؛ وأريباسيوس صاحب الكنانيش

الكتب كتاب إىل ابنه أسطاث تسع مقاالت، كتاب مزج األحشاء مقالة، كتاب األدوية املستعملة، 
كتاب السبعني مقالة، كناشه؛ وفولس األجانيطي، وله من الكتب كناش الثريا، مقالة يف تدبري الصيب 

لقب بذلك ألنه كان ماهر مبعرفة أحوال النساء؛ وعالجه؛ وأصطفن احلراين؛ وأريباسيوس القوابلي و
ودياسقوريدس الكحال، ويقال أنه أول من انفرد واشتهر بصناعة الكحل؛ وفافالس اإلثيين، وافرونيطس 

االسكندراين، ونيطس امللقب باملخرب من احلذاقة؛ ونارسيوس الرومي الذي قدم من االسكندرية فصار 
وممن كان قريباً من ذلك الوقت أيضاً فيلغريوس، وله من الكتب كتاب واحداً منهم؛ وإيرون؛ وزريايل، 

من ال حيضره طبيب وهو مقالة، كتاب عالمات االسقام اخلمس، ومقالة يف وجع النقرس، مقالة يف 
احلصاة، مقالة يف املاء األصفر، مقالة يف وجع الكبد، مقالة يف القولنج، مقالة يف الريقان، مقالة يف خلق 

مقالة يف عرق النساء، مقالة يف السرطان، مقالة يف صنعة ترياق امللح، مقالة يف عضة الكلب الرحم، 
.الكِلب، مقالة يف القوباء، مقالة فيما يعرض للثة واألسنان
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  لسادس الباب ا

  طبقات األطباء االسكندرانيين

  ومن كان في أزمنتهم من األطباء النّصارى وغيرهم 

    

ن بطالن إن األسكندرانيني الذين مجعوا كتب جالينوس الستة عشر وفسروها كانوا قال اخلتار بن حسن ب
سبعة وهم إصطفن وجاسيوس وثاودوسيوس وأكيالوس وأنقيالوس وفالذيوس وحيىي النحوي؛ وكانوا 
على مذهب املسيح وقيل أن أنقيالوس اإلسكندراين هو كان املقدم على سائر االسكندرانيني، وأنه هو 

  .الكتب الستة عشر جلالينوسالذي رتب 

وقال وكان هؤالء اإلسكندرانيون يقتصرون على قراءة الكتب الستة عشر جلالينوس يف موضع تعليم 
الطب باالسكندرية، وكانوا يقرأوا على الترتيب، وجيتمعون يف كل يوم على قراءة شيء منها وتفهمه، 

تهم أياها، مث انفرد كل واحد منهم بتفسري الستة مث صرفوها إىل اجلمل واجلوامع ليسهل حفظهم هلا ومعرف
  .عشر، أجود ما وجدت من ذلك تفسري جاسيوس للستة عشر، فإنه أبان فيها عن فضل ودارية

وعمر من هؤالء االسكندرانيني حيىي النحوي االسكندراين األسكالين حىت حلق أوائل اإلسالم، قال حممد 
رست أن حيىي النحوي كان تلميذ ساواري، قال وكان حيىي بن إسحاق الندمي البغدادي يف كتاب الفه

النحوي يف أول أمره أسقفا يف بعض الكنائس مبصر، ويعتقد مذهب النصارى اليعقوبية، مث رجع عما 
يعتقده النصارى من التثليث، واجتمعت اإلساقفة وناظرته فغلبهم، واستعطفته وآنسته وسألته الرجوع 

أقام على ما كان عليه وأىب أن يرجع فأسقطوه، وملا فتحت مصر على يدي عما هو عليه وترك إظهاره، ف
  .عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه دخل إليه وأكرمه ورأى له موضعاً

ونقلت من تعاليق الشيخ أيب سليمان حممد بن طاهر بن رام السجستاين قال كان حيىي النحوي يف أيام 
 النحوي كان نصرانياً باالسكندرية وأنه قرأ على أميونيس، عمرو بن العاص ودخل إليه، وقال إن حيىي

وقرأ أميونيس على برقلس، قال وحيىي النحوي يقول أنه أدرك برقلس وكان شيخاً كبرياً ال ينتفع به من 
  .الكرب

وقال عبيد اللَّه بن جربائيل يف كتاب مناقب األطباء بأن حيىي النحوي كان قوياً يف علم النحو واملنطق 
فلسفة وقد فسر كتباً كثرية من الطبيات، ولقوته يف الفلسفة أُحلق بالفلسفة، ألنه أحد الفالسفة وال
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املذكورين يف وقته، قال وسبب قوته يف الفلسفة أنه كان يف أول أمره مالحاً يعرب الناس يف سفينته، وكان 
رس العلم يف جزيرة االسكندرية حيب العلم كثرياً، فإذا عرب معه قوم من دار العلم واملدرس الذي كان يد

يتحاورون ما مضى هلم من النظر ويتفاوضونه، ويسمعه، فتهش نفسه للعلم، فلما قويت رويته يف العلم 
فكر يف أمره، وقال قد بلغت نيفاً وأربعني سنة من العمروما ارتضيت بشيء؛ وما عرفت غري صناعة 

، فبينما هو مفكر إذ رأى منلة قد محلت نواة مترة،، املالحة، فكيف ميكنين أن أتعرض إىل شيء من العلوم؟
وهي تريد أن تصعد ا إىل علو، وكلما صعدت ا سقطت، فلم تزل جتاهد نفسها يف طلوعها وهي يف 

كل مرة يزيد ارتفاعها عن األوىل، فلم تزل ارها وهو ينظر إليها، إىل أن بلغت غرضها وأطلتها إىل 
حوي قال لنفسه، إذا كان هذا احليوان الضعيف قد بلغ غرضه بااهدة فإنا غايتها، فلما رآها حيىي الن

أوىل أن أبلغ غرضي بااهدة، فخرج من وقته وباع سفينته، والزم دار العلم وبدأ بعلم النحو واللغة 
ة واملنطق، فربع يف هذه األمور وبرز وألنه أول ما ابتدأ بالنحو فنسب إليه واشتهر به ووضع كتباً كثري
منها تفاسري وغريها، ووجدت يف بعض تواريخ النصارى أن حيىي النحوي كان يف امع الرابع الذي 

 وهو -اجتمع يف مدينة يقال هلا خلكدونية، وكان يف هذا امع ستمائة وثالثون أسقفاً على أوتوشيوس 
 كان طبيباً حكيماً،  وأوتوشيوس تفسريه بالعريب أبو سعيد، وهذا أوتوشيوس-حيىي النحوي وأصحابه 

وأم ملا أحرموه مل ينفوه كما نفوا احملرومني، وكان ذلك حلاجتهم إىل طبه، وترك يف مدينة القسطنطينية 
  ومل يزل مقيماً ا حىت مات مرقيان امللك، 

  وليحيى النحوي

نفني للجوامع هذا لقب آخر بالرومي يقال له فيلوبينوس أي اتهد، وهو من مجلة السبعة احلكماء املص
الستة عشر وغريها يف مدينة االسكندرية، وله مصنفات كثرية يف الطب وغريه وترك يف مدينة 

    القسطنطينية لعلمه وفضله وطبه، 

وقام بعد مرقيان امللك، أسطرييوس امللك، فاعتل هذا امللك علة شديدة صعبة، وذلك من بعد سنتني من 
ك وعاجله وبرأ من علته، فقال له امللك سلين كل حاجة لك؟ حرم أوتوشيوس املذكور، فدخل على املل

فقال له أوتوشيوس حاجيت إليك يا سيدي أن أسقف ذورلية وقع بيين وبينه شر شديد، وبغى علي، 
وقوي عزم أفالبيانوس بطريرك القسطنطينية، ومحله على أن مجع يل سوندس، أي جممع، وحرمين ظلماً 

د بأن جتمع يل مجعاً ينظرون يف أمري، فقال له امللك أنا أفعل لك هذا إن وعدواناً، فحاجيت إليك يا سي
شاء اللَّه تعاىل، فأرسل امللك إىل ديسقوروس صاحب االسكندرية، ويوانيس بطرك إنطاكية، فأمرهم أن 
حيضروا عنده فحضر ديسقوروس ومعه ثالث عشر أسقفاً وأبطأ صاحب إنطاكية ومل حيضر، وأمر امللك 
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س أن ينظر يف أمر أوتوشيوس، وأن حيله من حرمه على أي اجلهات كان، وقال له متوعداً إنك لديسقورو
إن حللته من حرمه بررتك بكل بر، وأحسنت إليك غاية اإلحسان، وإن مل تفعل ذلك قتلتك قتالً رديئاً، 

 معه أيضاً، فاختار لنفسه الرب على القتل، فعمل له جملساً هو وهؤالء الثالثة عشر أسقفاً ومن حضر
فحسنوا قصته وحلوه من حرمه، وخرج أسقف ذورالية وأصحابه وانصرفوا من القسطنطينية وقد خالفوا 

رأي الكنيسة، وذا السبب كان تعصب ديسقوروس ألوتوشيوس املذكور، املعروف بيحىي النحوي، 
  . املذكورينومات خمالفاً ملذهب الروم املعروفني بامللكية، ومات وهو يعقويب خمالف للروم

كتب حيىي النحوي وليحىي النحوي من الكتب تفسري كتاب قاطيغورياس ألرسطوطاليس، تفسري كتاب 
أنالوطيقا األوىل ألرسطوطاليس، فسر منها إىل األشكال احلملية، تفسري كتاب أنالوطقيا الثانية 

ألرسطوطاليس، ألرسطوطاليس، تفسري كتاب طوبيقا ألرسطوطاليس، تفسري كتاب السماع الطبيعي 
تفسري كتاب الكون والفساد الرسطوطاليس، تفسري كتاب مايال الرسطوطاليس، تفسري كتاب الفرق 
جلالينوس، تفسري كتاب الصناعة الصغري جلالينوس، تفسري كتاب النبض الصغري جلالينوس، تفسري كتاب 

الينوس، تفسري كتاب اغلوقن جلالينوس، تفسري كتاب االسطفسات جلالينوس، تفسري كتاب املزاج جل
القوى الطبيعية جلالينوس، تفسري كتاب التشريع الصغري جلالينوس، تفسري كتاب العلل واالعراض 

جلالينوس، تفسري كتاب تعرف علل األعضاء الباطنة جلالينوس، تفسري كتاب النبض الكبري جلالينوس، 
فسري أيام البحران جلالينوس، تفسري تفسري كتاب احلميات جلاليوس، تفسري كتاب البحران جلالينوس، ت

كتاب حيلة الربء جلالينوس، تفسري كتاب تدبري األصحاء جلالينوس، تفسري كتاب منافع األعضاء 
جلالينوس، جوامع كتاب الترياق جلالينوس، جوامع كتاب الفصد جلالينوس، كتاب الرد على برقلس، مثان 

اهية، كتاب الرد على ارسطوطاليس ست مقاالت، عشرة مقالة، كتاب يف أن كل سم متناه فقوته متن
مقالة يرد فيها على نسطورس، كتاب يرد فيه على قوم ال يعرفون مقالتان، مقالة أخرى يرد فيها على قوم 

آخر، مقالة يف النبض، نقضه للثمان عشرة مسألة لديد وخس برقلس اإلفالطوين، شرح كتاب 
  .إيساغوجي لفرفوريوس

ن رضوان يف كتاب املنافع يف كيفية تعليم صناعة الطب وإمنا اقتصر اإلسكندرانيون قال أبو احلسن علي ب
على الكتب الستة عشر من سائر كتب جالنوس يف التعليم، ليكون املشتغل ا إن كانت له قرحية جيدة، 

ومخة حسنة، وحرص على التعليم، فإنه إذا نظر يف هذه الكتب اشتاقت نفسه مبا يرى فيها من عجيب 
حكمة جالينوس يف الطب، إىل أن ينظر يف باق مبا جيد من كتبه، وكان ترتيبهم هلذه الكتب يف سبع 

 أما املرتبة األوىل فإم جعلوها مبرتلة املدخل إىل صناعة الطب، فإن من حتصل له هذه املرتبة -مراتب 
 التعليم واألزدياد تعلم ما ميكنه أن يتعاطى أعمال الطب اجلزئية، فإن كان ممن له فراغ ودواع تدعوه إىل
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بعدها، وإن مل يكن له ذلك مل يكد خيفى عليه منافعه يف عالج لألمراض، ومجيع ما يف هذه املرتبة أربعة 
كتب أوهلا كتاب الفرق وهو مقالة واحدة، يستفاد منه قوانني العالج على رأي أصحاب التجربة، 

لتجربة والقياس يستخرج الناس مجيع ما يف الصنائع وقوانينه أيضاً على رأي أصحاب القياس، إذ كان با
وما اتفقا عليه فهو احلق، وما اختلفا فيه نظر، فإن كان طريقه القياس عمل على قوانني القياس فيه، وإن 

  .كان طريقه التجربة عمل على قوانني التجربة فيه

    

عة الطب كلها النظري منها، والثاين كتاب الصناعة الصغرية، مقالة واحدة، يستفاد منها مجل صنا
  .والعملي

والثالث كتاب النبض الصغري، وهو أيضاً مقالة واحدة، يستفاد منه مجيع ما حيتاج إليه املتعلم من 
  .االستدالل بالنبض على ما ينتفع به يف األمراض

 وألن من والرابع الكتاب املسمى بإغلوقن وهو مقالتان،و ويستفاد منه كيفية التأين يف شفاء األمراض،
يتعاطى األعمال اجلزئية من الطب يضطر إيل معرفة قوى ما حيتاج إليه من األغذية واألدوية، وإىل أن 

يباشر بنفسه أعمال اليد من صناعة الطب، لزمه أن ينظر فيما تدعوه إليه احلاجة من الكتب اليت مساها 
ك تلقيناً ومشاهدة، فصارت هذه األربعة جالينوس يف آخر الصناعة الصغرية، أو يتعلم ما حيتاج إليه من ذل

كتب اليت يف املرتبة األوىل مقنعة للمتعلم يف تعليم صناعة الطب، فأما الكامل فإنه يتذكر ا مجيع ما فهمه 
  .من الصناعة

 فأما املرتبة الثانية فإا أيضاً أربعة كتب األول منها كتاب األسطقسات، هو مقالة واحدة، يستفاد منه -
 اإلنسان ومجيع ما حيتاج إليه سريع التغري قابل لالستحالة، فمن ذلك اسطقسات البدن القريبة منه أن بدن

 أعين العظام واألعصاب والشرايني والعروق واألغشية واللحم والشحم -وهي األعضاء املتشاة األجزاء 
لبلغم؛ واستطقسات  أعين الدم والصفراء والسوداء وا- وغري ذلك؛ واسطقسات هذه األعضاء االخالط 

هذه األخالط النار واهلواء واملاء واألرض، فإن مبدأ التكون من هذه األربعة، وأخذ االحنالل إليها، وإن 
هذه االسطقسات قابلة للتغيري واالستحالة، وهذا الكتاب هو أول كتاب يصلح أن يبدأ به من أراد 

  .استكمال تعليم صناعة الطب

ث مقاالت، يستفاد منه معرفة أصناف املزاج، ومبا يتقوم كل واحد منها؛ مبا والثاين كتاب املزاج وهو ثال
يستدل عليه إذا حدث؟ والثالث كتاب القوى الطبيعية، وهو أيضاً ثالث مقاالت، يستفاد منه معرفة 

  .القوى اليت تدبر ا طبيعة البدن وأسباا، والعالمات اليت يستدل ا عليها

صغري، وهو مخس مقاالت وضعها جالينوس متفرقة، وإمنا االسكندرانيون مجعوها والرابع كتاب التشريح ال
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  .وجعلوها كتاباً واحداً، يستفاد منه معرفة أعضاء البدن املتشاة وعددها، ومجيع ما حيتاج إليها فيها

قوامه ا، وإذا وهذه الكتب اليت يف هذه املرتبة الثانية يستفاد من مجيعها األمور الطبيعية للبدن، أعين اليت 
نظر فيها حمب التعليم اشتاق أيضاً إىل النظر يف كل ما يتعلق بطبيعة البدن، أما كتاب املزاج فيشوق إىل 

مقالته يف خصب البدن، ومقالته يف اهليئة الفاضلة، ومقالته يف سوء املزاج املختلف وكتابه يف األدوية 
وق إىل كتابه يف املىن، وكتابه يف منافع األعضاء وسائر املفردة وحنو هذا، وأما كتاب القوى الطبيعية فيش

ما وضعه جالينوس يف القوى واألرواح واألفعال، وأما كتاب التشريح الصغري فيشوق إىل كتابه يف عمل 
  .التشريح وحنوه

 وأما املرتبة الثالثة فكتاب واحد فقط فيه ست مقاالت، وهو كتاب العلل واألعراض وجالينوس وضع -
 هذا الكتاب متفرقة، وإمنا االسكندرانيون مجعوها وجعلوها يف كتاب واحد، يستفاد منه معرفة مقاالت

  .األمراض وأسباا واإلعراض احلادثة عن األمراض

وهذا باب عظيم الغناء يف صناعة الطب، على رأي أصحاب القياس، وهو أصل عظيم، إذا وقف اإلنسان 
يه شيء من صناعة الطب أما املرتبة الرابعة فكتابان أحدمها على ما يف هذا الكتاب وفهمه مل خيف عل

كتاب تعرف علل األعضاء الباطنة ست مقاالت، يستفاد منه تعريف كل علة من العلل اليت حتدث يف 
األعضاء الباطنة، فإن هذه األعضاء ال تدرك أمراضها بالعيان ألا خفية عن احلس، فيحتاج إىل أن يستدل 

م كل واحدة منها فإذا ظهرت العالمات املقومة تيقن أن العضو الفالين علة كذاعليها بعالمات تقو.  

مثاله ذات اجلنب ورم حار حيدث يف الغشاء املستبطن لالضالع، والعالمة اليت تقومه ضيق النفس، 
والوجع الناخس واحلمى والسعال، فإن هذه إذا اجتمعت علم أن يف الغشاء املستبطن لالضالع ورماً 

  .حاراً

ومل يضع جالينوس كتاباً يف تعرف علل األعضاء الظاهرة إذا كانت هذه العلل تقع حتت العيان فيكتفي يف 
  .تعرفها نظرها بني يدي املعلمني عياناً فقط

    

والثاين كتاب النبض الكبري وهو ينقسم إىل أربعة أجزاء، كل جزء منه أربع مقاالت، يستفاد من اجلزء 
 أصناف النبض، وجزئيات كل صنف منها، ومن الثاين تعريف أدراك كل واحد من األول منه معرفة

أصناف النبض، ومن الثالث تعريف أسباب النبض، ومن الرابع تعريف منافع أصناف النبض، وهذا باب 
 وأما املرتبة اخلامسة - عظيم النفع يف االستدالل على األمراض ومعرفة قواها ونسبتها إىل قوة البدن، 

ثة كتب األول منها كتاب احلميات مقالتان، يستفاد منه معرفة طبائع أصناف احلميات، وما يستدل فثال
  .به على كل صنف منا
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والثاين كتاب البحران ثالث مقاالت، يستفاد منه معرفة أوقات املرض ليعطى يف كل وقت منها ما يوافق 
 يؤول أمره إىل السالمة أو ال؟ وكيف فيه؛ ومعرفة ما يؤول إليه احلال يف كل واحد من األمراض، هل

يكون؟ ومباذا يكون؟ والثالث كتاب أيام البحران وهو أيضاً ثالث مقاالت، يستفاد منه معرفة أوقات 
  .البحران؛ ومعرفة األيام اليت يكون فيها، وأسباب ذلك وعالماته

، يستفاد منه قوانني العالج  وأما املرتبة السادسة فكتاب واحد، وهو كتاب حيلة الربء أربع عشرة مقالة-
على رأي أصحاب القياس يف كل واحد من األمراض، وهذا الكتاب إذا نظر فيه اإلنسان اضطره إىل أن 

 أعين قاطاجانس، وامليامر، -ينظر يف كتاب األدوية املفردة، ويف كتب جالينوس يف األدوية املركبة 
  .وكتاب املعجونات، وحنو هذه الكتب

السابعة فكتاب واحد، وهو كتاب تدبري األصحاء ست مقاالت، يستفاد منه حفظ صحة  وأما املرتبة -
كل واحد من األبدان وهذا الكتاب إذا نظر فيه اإلنسان اضطره إىل أن ينظر يف كتاب األغذية، ويف 

 كتابه يف جودة الكيموس ورداءته، ويف كتابه يف التدبري امللطف، ويف شرائط الرياضة، مثال ذلك ما يف

  .كتاب جالينوس يف الرياضة بالكرة الصغرية وحنو هذا

فالكتب الستة عشر اليت اقتصر االسكندرانيون على تعليمها تدعو الناظر فيها إىل النظر يف مجيع كتب 
جالينوس اليت استكمل ا صناعة الطب، مثال ذلك أن النظر يف كتاب آلة الشم يتعلق مبا يف املرتبة الثانية، 

ابه يف علل التنفس يتعلق أيضاً ذه املرتبة، والنظر يف كتاب يف سوء التنفس ويف كتابه يف والنظر يف كت
منفعة التنفس، وكتابه يف منفعة النبض وكتابه يف حركة الصدر والرئة، وكتابه يف الصوت، وكتابه يف 

ن كتبه ومقاالته احلركات املعتاصة، وكتابه يف أدوار احلميات، وكتابه يف أوقات األمراض، وغري ذلك م
ورسائله، كل واحد منها له تعلق بواحدة من املراتب السبع، أو بأكثر من مرتبة واحدة تدعو الضرورة 

إىل النظر فيه، فإذا ما فعله االسكندرانيون يف ذلك حيلة حسنة يف حث املشتغل ا على التبحر يف صناعة 
  . كتب جالينوسالطب، وأن تؤديه العناية واالجتهاد إىل النظر يف سائر

وقال أبو الفرج بن هندو يف كتاب مفتاح الطب أن هذه الكتب اليت اختذها األسكندرانيون من كتب 
جالينوس وعملوا هلا جوامع، وزعموا أا تغين عن متون كتب جالينوس، وتكفي كلفة ما فيها من التوابع 

و، أنا أظن أم قد قصروا فيما مجعوا والفصول، قال أبو اخلري بن اخلمار، وهو أستاذ أيب الفرج بن هند
من ذلك، ألم يعوزهم الكالم يف األغذية واألهوية واألدوية، قال والترتيب أيضاً قصروا فيه، ألن 

جالينوس بدأ من التشريح مث صار إىل القوى واألفعال مث إىل االسطقسات، قال أبو الفرج وأنا أرى أن 
ب الستة عشر، ال من حيث هي كافية يف الطب وحاوية للغرض، االسكندرانيني إمنا اقتصروا على الكت

بل من حيث افتقرت إىل املعلم واحتاجت إىل املفسر، وملن ميكن أن يقف املتعلم على أسرارها واملعاين 
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  .الغامضة فيها من غري مذاكرة ومطارحة، ومن دون مراجعة ومفاوضة

    

مار فالطبيب مضطر إىل معرفتها وأضافتها إىل الكتب اليت فأما الكتب اليت ذكرها االستاذ أبو اخلري بن اخل
عددناها، غري أنه ميكنه من نفسه الوقف على معانيها، واستنباط األغراض منها بالقوة املستفادة من الستة 

عشر اليت هي القوانيني ملا سواها، واملراقي إىل ما عداها، فإن قلت فما حجة االسكندرانيني يف ترتيبهم 
كتب؟ قلنا إم رتبوا بعضها حبسب استحقاقه يف نفسه، مبرتلة كتاب الفرق، فإنه وجب تقدميه هلذه ال

لتتنقى به نفس املتعلم من شكوك أصحاب التجربة واحملتالني ومغالطام ويتحقق رأي أصحاب القياس 
 األوىل أن يتبع فيقتدي م، ومبرتلة الصناعة الصغرية، فإا ملا كانت فيها شرارة من صناعة الطب، كان

ا كتاب الفرق وجيعل مدخالً إىل الطب، ورتبوا بعضها حبسب ما توجبه إضافته إىل غريه مبرتلة الكتاب 
الصغري يف النبض، فإنه جعل تابعاً للصناعة الصغرية، ألن جالينوس ذكر فيها النبض عند ذكره ملزاج 

، ألنه تكلم يف هذا الكتاب يف احلميات القلب، ووجب أيضاً تقدميه على كتاب جالينوس إىل أغلوقن
  .والنبض وهو أول شيء يعرف منه أمر احلميات

على أن الترتيب الذي ذكره االستاذ أبو اخلري أن جالينوس أشار إليه، وهو لعمري الترتيب الصناعي، 
بدأ، وذلك أنه جيب على كل ذي صناعة أن يتدرج يف تعليمها من أظهر إىل األخفى؛ ومن األخري إىل امل

والتشريح هو علم البدن وأعضائه، وهذه هي أول ما يظهر لنا من اإلنسان، وإن آخر ما تفعله الطبيعة، 
فإن الطبيعة تأخذ أوالً االسطقسات، مث متزجها فيحصل منها االخالط؛ مث تفعل القوى األعضاء، فيجب 

ا ندع هذا االضطرار، ونرضى أن يكون طريقنا يف التعليم بالعكس من طريق الطبيعة يف التكوين، ولكن
ترتيب االسكندرانيني، ألن العلم حاصل على كل حال وخرق امجاع احلكماء معدود من اخلرق، أقول 
ولالسكندرانيني أيضاً جوامع كثرية يف العلوم احلكمية والطب وال سيما لكتب جالينوس، وشروحاا 

 ممن كان معاصراً هؤالء األطباء لكتب أبقراط، فأما األطباء املذكورون من النصارى وغريهم
االسكندرانيني، وقريباً من أزمنتهم فمنهم مشعون الراهب، املعروف بطيبويه، وأهرن القس صاحب 

الكناش، وألف كناشه بالسريانية، ونقله ماسرجيس إىل العريب، وهو ثالثون مقالة، وزاد ما سرجيس 
وكان والده سرابيون طبيباً من أهل باجرمي، مقالتني، ويوحنا بن سرابيون، ومجيع ما ألف سرياين، 

وخرج ولداه طبيبني فاضلني ومها يوحنا وداوود، وليوحنا بن سرابيون من الكتب كناش الكبري، اثنتا 
عشرة مقالة، كناش الصغري، وهو املشهور،؟ سبع مقاالت، ونقله احلديثي الكاتب أليب احلسن بن نفيس 

ة، وهو أحسن عبارة من نقل احلسن بن البهلول األواين الطربهاين املتطبب يف سنة مثان عشرة وثالمثائ
  .ونقله أيضاً أبو البشر متى
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ومنهم أنطيلس وبرطالوس؛ وسندهشار؛ والقهلمان؛ وأبو جريج الراهب؛ وأوراس؛ وبوينوس البريويت؛ 
، وله من وسيورخنا؛ وفالغوسوس؛ عيسى بن قسطنطني ويكىن أبا موسى، وكان من مجلة أفاضل األطباء

الكتب كتاب األدوية املفردة، كتاب يف البواسري وعللها وعالجها؛ وأرس وسرجس الرأس عيين، وهو 
أول من نقل كتب اليونانني على ما قيل إىل لغة السريانيني، وكان فاضالً وله مصنفات كثرية يف الطب 

حب الكناش، وأكثر والفلسفة؛ وأطنوس اآلمدي صاحب الكناش املعروف ببقوقونا، غريغوريوس صا
.كتب هؤالء موجودة وقد نقل الرازي كثرياً من كالمهم يف كناشه الكبري اجلامع املعروف باحلاوي
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  لسابع الباب ا

  طبقات األطباء الذين كانوا في أول ظهور اإلسالَم

  من أطباء العرب وغَيرهم 

    

وتعلم الطب بناحية فارس ومترن هناك، احلارث بن كلدة الثقفي كان من الطائف، وسافر يف البالد 
وعرف الداء والدواء، وكان يضرب بالعود، تعلم ذلك أيضاً بفارس باليمن، وبقي أيام رسول اللَّه صلى 

اهللا علية وسلم ، وأيام أيب بكر وعمر وعثمان وعلي بن أيب طالب ومعاوية رضي اللَّه عنهم، وقال له 
يعين اجلوع، ذكر ذلك ابن جلجل، وقال اجلوهري يف كتاب معاوية ما الطب يا حارث؟ فقال األزم 

الصحاح األزم املسك؛ يقال؛ أزم الرجل من الشيء أمسك عنه، وقال أبو زيد األزم الذي ضم شفتيه، 
ويف احلديث أن عمر، رضي اللّه عنه، سأل احلرث بن كلدة ما الدواء؟ فقال األزم، يعين احلمية، قال 

ن سعد بن أيب وقاص رضي اللَّه عنه، أنه مرض مبكة مرضاً فعاده رسول وكان طبيب العرب، ويروى ع
اللَّه صلى اهللا علية وسلم ، فقال ادعوا له احلرث بن كلدة فإنه رجل يتطبب، فلما عاده احلرث نظر إليه، 

وقال ليس عليه بأس اختذوا له فريقة بشيء من متر عجوة وحلبة يطبخان فتحساها فربئ، وكانت للحرث 
جلات كثرية، ومعرفة مبا كانت العرب تعتاده وحتتاج إليه من املداواة، وله كالم مستحسن فيما يتعلق معا

بالطب وغريه، كالم احلرث مع كسرى من ذلك، أنه ملا وفد على كسرى أنو شروان أذن له بالدخول 
قال فما صناعتك؟ عليه، فلما وقف بني يديه منتصباً قال له من أنت؟ قال أنا احلرث بن كلدة الثقفي، 

قال الطب، قال أَعريب أنت؟ قال نعم من صميمها وحببوحة دارها قال فما تصنع العرب بطبيب مع 
جهلها، وضعف عقوهلا، وسوء أغذيتها؟ قال أيها امللك، إذا كانت هذه صفتها، كانت أحوج إىل من 

يعرف ذلك من نفسه، وميز يصلح جهلها، ويقيم عوجها، ويسوس أبداا، ويعدل أمشاجها، فإن العاقل 
موضع دائه، وحيتزر عن األدواء كلها حبسن سياسته لنفسه، قال كسرى فكيف تعرف ما تورده عليها؟ 

ولو عرفت احللم مل تنسب إىل اجلهل قال الطفل يناغي فيداوى، واحلية ترقى فتحاوى، مث قال أيها امللك، 
ة الرزق فيهم، فكلٌ من قمسته أصاب، وخص ا قوم العقل من ِقسم اللّه تعاىل قسمه بني عباده، كِقسم

وزاد، فمنهم مثر ومعدم، وجاهل وعامل، وعاجز وحازم، وذلك تقدير العزيز العليم، فأعجب كسرى من 
كالمه، مث قال فما الذي حتمد من أخالقها؟ ويعجبك من مذاهبها وسجاياها؟ قال احلرث أيها امللك، هلا 
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ة فصيحة وألسن بليغة، وأنساب صحيحة، وأحساب شريفة، ميرق من أنفس سخية، وقلوب جرية، ولغ
أفواههم الكالم مروق السهم من نبعة الرام، أعذب من هواء الربيع، وألني من سلسبيل املعني مطعمو 

الطعام يف اجلدب، وضاربو اهلام يف احلرب، ال يرام عزهم، وال يضام جارهم، وال يستباح حرميهم، وال 
 يقرون بفضل لألنام، إال للملك اهلمام الذي ال يقاس به أحد، وال يوازيه سوقة وال يذل أكرمهم، وال

ملك، فاستوى كسرى جالساً، وجرى ماء رياضة احللم يف وجهه، ملا مسع من حمكم كالمه، وقال 
قل جللسائه أين وجدته راجحاً ولقومه مادحاً، وبفضيلتهم ناطقاً، ومبا يورده من لفظه صادقاً، وكذا العا

من أحكمته التجارب، مث أمره باجللوس، فجلس، فقال كيف بصرك بالطب؟ قال ناهيك قال فما أصل 
الطب؟ قال األزم، قال فما األزم؟ قال ضبط الشفتني والرفق باليدين قال أصبت ، وقال فما الداء الدوي؟ 

ة، قال أصبت، وقال قال إدخال الطعام على الطعام، هو الذي يفين الربية،ويهلك السباع يف جوف الربي
فما اجلمرة اليت تصطلم منها األدواء؟ قال هي التخمة، وإن بقيت يف اجلوف قتلت، وإن حتللت أسقمت، 
قال صدقت، وقال فما تقول يف احلجامة؟ قال يف نقصان اهلالل يف يوم صحو ال غيم فيه، والنفس طيبة 

ول يف دخول احلمام؟ قل ال تدخله شبعاناً؛ والعروق ساكنة، لسرور يفاجئك، وهم يباعدك، قال فما تق
وال تغش أهلك سكراناً؛ وال تقم بالليل عرياناً؟ وال تقعد على الطعام غضباناً؛ وارفق بنفسك، يكن 

    أرخى لبالك؛ وقلل من طعامك، يكن أهنأ لنومك، قال فما تقول يف الدواء؟ 

ه قبل استحكامه فإن البدن مبرتلة األرض إن قال ما لزمتك الصحة فاجتنبه فإن هاج داء فاحسمه مبا يردع
أصلحتها عمرت، وإن تركتها خربت، قال فما تقول يف الشراب؟ قال أطيبه أهنأه، وأرقه امرأه، وأعذبه 
أشهاده، ال تشربه صرفاً فيورثك صداعاً، وتثري عليك من األدواء أنواعاً، قال فأي اللحمان أفضل؟ قال 

مهلك لآلكل، واجتنب حلم اجلزور والبقر، قال فما تقول يف الفواكه؟ قال الضأن الفيت، والقديد املاحل 
كلها يف إقباهلا وحني أواا، وأتركها إذا أدبرت وولت وانقضى زماا، وأفضل الفواكه الرمان واألترج؛ 

 وأفضل الرياحني الورد والبنفسج؛ وأفضل البقول اهلندباء واخلس، قال فما تقول يف شرب املاء؟ قاهلو

حياة البدن وبه قوامه، ينفع ما شرب منه بقدر، وشربه بعد النوم ضرر، أفضله أمرأه، وأرقه أصفاه ومن 
عظام أار البارد الزالل مل خيتلط مباء اآلجام واآلكام يرتل من صرادح املسطان، ويتسلل عن الرضراض 

شتق من احلياة، قال فما لونه؟ وعظام احلصى يف اإليفاع، قال فما طعمه؟ قال ال يوهم له طعم إال أنه م
قال اشتبه على األبصار لونه ألنه حيكي لون كل شيء يكون فيه، قال أخربين عن أصل اإلنسان ما هو؟ 

قال أصله من حيث شرب املاء، يعين رأسه، قال فما هذا النور يف العينني؟ مركب من ثالثة أشياء فالبياض 
كم جبل وطبع هذا البدن؟ قال على أربع طبائع املرة شحم، والسواد ماء، والناظر ريح، قال فعلى 

السوداء، وهي باردة يابسة؛ واملرة الصفراء، وهي حارة يابسة، والدم، وهو حار رطب؛ والبلغم، وهو 
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بارد رطب، قال فلم مل يكن من طبع واحد؟ قال لو خلق من طبع واحد مل يأكل ومل يشرب ومل ميرض 
كان اقتصر عليهما؟ قال مل جيز، ألما ضدان يقتتالن، قال فمن ثالث؟ ومل يهلك، قال فمن طبيعتني، لو 

قال مل يصلح، موافقان وخمالف، فاألربع هو االعتدال والقيام، قال فأمجل يل احلار والبارد يف أحرف 
جامعة؟ قال كل حلو حار، وكل حامض بارد، وكل حريف حار، وكل مر معتدل، ويف املر حار وبارد، 

عوجل به املرة الصفراء؟ قال كل بارد لني؛ قال فاملرة السوداء؟ قال لني؛ قال والبلغم؟ قال قال فاضل ما 
كل حار يابس، قال والدم؟ قال إخراجه إذا زاد، وتطفئته إذا سخن باألشياء الباردة اليابسة؟ قال 

    فالرياح؟ قال باحلقن اللينة واألدهان احلارة اللينة، قال أفتأمر باحلقنة؟ قال نعم، 

قرأت يف بعض كتب احلكماء أن احلقنة تنقي اجلوف، وتكسح األدواء عنه، والعجب ملن احتقن كيف 
يهرم أو يعدم الولد، وأن اجلهل كل اجلهل من أكل ما قد عرف مضرته، ويؤثر شهوته على راحة بدنه، 

ساحتها ويسد قال فما احلمية؟ قال االقتصاد يف كل شيء، فإن األكل فوق املقدار يضيق على الروح 
مسامها، قال فما تقول يف النساء وإتيان؟ قال كثرة غشيان رديء، وإياك وإتيان املرأة املسنة فإا 

كالشن البايل، جتذب قوتك، وتسقم بدنك، ماؤها سم قاتل، ونفسها موت عاجل، تأخذ منك الكل، 
 بارد، وريقها عذب، رحيها والتعطيك البعض، والشابة ماؤها عذب زالل،و عناقها غنج ودالل، فوها

طيب، وهنها ضيق، تزيدك قوة إىل قوتك، ونشاطاً إىل نشاطك، قال فأيهن القلب اليها أميل، والعني 
برؤيتها أسر؟ قال إذا أصبتها املديدة القامة العظيمة اهلامة؛ واسعة اجلبني، اقناة العرنني؛ كحالء، لعساء؛ 

 خدها رقة، ويف شفتيها لعس، مقرونة احلاجبني، ناهدة صافية اخلد عريضة الصدر، مليحة النحر، يف
الثديني، لطيفة اخلصر والقدمني، بيضاء فرغاء جعدة، غضة بضة، ختاهلا يف الظلمة بدراً زاهراً تبسم عن 

اقحوان؛ وعن مبسم كاالرجوان، كأا بيضة مكنونة، ألني من الزبد وأحلى من الشهد، وأنزه من 
اً من اليامسني والورد، تفرح بقرا وتسرك اخللوة معها، قال، فاستضحك الفردوس واخللد، وأزكى رحي

كسرى حىت اختلجت كتفاه، وقال ففي أي األقات إتيان أفضل؟ قال عند إدبار الليل يكون اجلوف 
أخلى، والنفس أهدى والقلب أشهى والرحم أدىف، فإن أردت االستمتاع ا اراً تسرح عينك يف مجال 

وجيتين فوك من مثرات حسنها، ويعي مسعك من حالوة لفظها، وتسكن اجلوارح كلها إليها، وجهها،و 
قال كسرى للَّه درك من إعرايب، لقد أعطيت علماً، وخصصت فطنة وفهماً، وأحسن صلته وأمر بتدوين 

الشمس ما نطق به، وقال الواثق باللّه يف كتابه املسمى بالبستان إن احلرث بن كلدة مر بقوم وهم يف 
فقال عليكم الظل فإن الشمس تنهج الثوب، وتنقل الريح، وتشحب اللون، ويج الداء الدفني، ومن 

 وقيل هو من كالم عبد -كالم احلرث البطنة بيت الداء واحلمية رأس الدواء، وعودوا كل بدن ما اعتاد، 
وسلم وأوله املعدة بيت الداء وهو امللك بن أجبر، وقد نسب قوم هذا الكالم إىل رسول اللَّه صلى اهللا علية 
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    ، -أبلغ من لفظ البطنة 

وروي عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، رضي اللَّه عنه، أنه قال من أراد البقاء وال بقاء، فليجود 
الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظمأ، وليقل من شرب املاء؛ ويتمدد بعد الغذاء ويتمشى بعد 

يت حىت يعرض نفسه على اخلالء، ودخول احلمام على البطنة من شر الداء، ودخلة إىل العشاء، وال يب
احلمام يف الصيف خري من عشر يف الشتاء، وأكل القديد اليابس يف الليل معني على الفناء، وجمامعة 

العجوز دم أعمار األحياء، وروي بعض هذه الكلمات عن احلرث بن كلدة وفيها من سره النساء وال 
 ومعىن فليكر يؤخر؛ واملراد -نساء، فليكر العشاء، وليباكر الغداء، ليخفف الرداء، وليقل غشيان النساء، 

بالرداء الدين، ومسي الدين رداء لقوهلم هو يف عنقي ويف ذميت فلما كانت العنق موضع الرداء مسي الدين 
و عوانة عن العشاء، وليخفف رداء، وقد روي عن طريق آخر وفيه، وتعجيل العشاء وهو أصح، وروى أب

الرداء وليقل اجلماع، وروى حرب بن حممد قال حدثنا أيب، قال قال احلرث بن كلدة أربعة أشياء دم 
البدن الغشيان على الِبطنة، ودخول احلمام على االمتالء، وأكل القديد، وجمامعة العجوز، وروى داود بن 

 كلدة اجتمع إليها الناس فقالوا مرنا بأمر ننتهي إليه رشيد عن عمرو بن عوف قال ملا احتضر احلرث بن
من بعدك، فقال ال تزوجوا من النساء إال شابة، وال تأكلوا الفاكهة إال يف أوان نضجها، وال يتعاجلن أحد 
منكم ما احتمل بدنه الداء، وعليكم بالنورة يف كل شهر، فإا مذيبة للبلغم مهلك للمرة منبتة للحم، وإذا 

أحدكم فلينم على إثر غدائه، وإذا تعشى فليخط أربعني خطوة، ومن كالم احلرث أيضاً قال دافع تغدى 
بالدواء ما وجدت مدفعاً، وال تشربه إال من ضرورة فإنه ال يصلح شيئاً إال أفسد مثله، وقال سليمان بن 

 بن سعيد، عن عبد جلجل أخربنا احلسن بن احلسني قال أخربنا سعيد بن األموي قال، أخربنا عمي حممد
امللك بن عمري قال كان أخوان من ثقيف من بين كنه يتحابان، مل يرقطّ أحسن ألفة منهما، فخرج األكرب 

إىل سفر فأوصى األصغر بامرأته؛ فوقعت عينه عليها يوماً غري معتمد لذلك، فهويها وضين، وقدم أخوه 
 بن كلدة فقال أرى عينني حمتجبتني وما أدري ما فجاءه باألطباء، فلم يعرفوا ما به، إىل أن جاءه باحلارث

  : هذا الوجع وسأجرب، فاسقوه نبيذاً، فلما عمل النبيذ فيه قال

 بي أكوننه أِلما ما  أال رفقاً أال رفقاً قليالً

  إىل األبيات 

 أزرهنه بالخيف

 دور بني كنه في  غزاال ما رأيت اليوم

 منطقة غنه وفي  أسيل الخد مربوب
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ا له أنت أطب العرب، مث قال رددوا النبيذ عليه، فلما عمل فيه قال أيها اجلرية أسلموا وقفوا كي فقالو
تكلموا وتقضوا لبانة وحتبوا وتنعموا خرجت مزنة من البحر ريا حتمحم هي ما كنيت وتزعم أين هلا حم 

وما تزوجها، وللحرث بن قال فطلقها أخوه، مث قال تزوج ا يا أخي، فقال واللَّه ال تزوجتها، فمات 
  كلدة الثقفي من الكتب كتاب احملاورة يف الطب بينه وبني كسرى أنوشروان 

  النضر بن الحرث بن كلدة الثقفي

    

هو ابن خالة النيب صلى اهللا علية وسلم ، وكان النضر قد سافر البالد أيضا كأبيه، واجتمع مع األفاضل 
لكهنة، واشتغل وحصل من العلوم القدمية أشياء جليلة القدر، والعلماء مبكة وغريها، وعاشر األحبار وا

واطلع على علوم الفلسفة وأجزاء احلكمة، وتعلم من أبيه، أيضاً، ما كان يعلمه من الطب وغريه، وكان 
النضر يؤايت أبا سفيان يف عداوة النيب صلى اهللا علية وسلم، لكونه كان ثقفياً، كما قال رسول اللَّه صلى 

ة وسلم قريش واألنصار حليفان، وبنو أمية وثقيف حليفان، وكان النضر كثري األذى واحلسد للنيب اهللا علي
صلى اهللا علية وسلم ، ويتكلم فيه بأشياء كثرية، كيما حيط من قدره عند أهل مكة، ويبطل ما أيت به 

ل؛ واألمور املقدرة أثبت، بزعمه، ومل يعلم، بشقاوته، إن النبوة أعظم؛ والسعادة أقدر؛ والعناية األهلية أج
وإمنا النضر اعتقد أن مبعلوماته وفضائله وحكمته يقاوم النبوة، وأين الثرى من الثريا، واحلضيض من 

األوج، والشقي من السعيد، وما أحسن ما وجدت حكاية ذكرها أفالطن يف كتاب النواميس يف أن النيب 
 بعلمه، قال أفالطون وقد كان مارينون، ملك وما يأيت به ال يصل إليه احلكيم حبكمته، وال العامل

اليونانيني الذي يذكره أومريس الشاعر بامسه وجربوته، وما يأ لليونانيني يف سلطانه، رمي بشدائد يف 
زمانه، وخوارج يف سلطانه، ففزع إىل فالسفة عصره، فتأملوا مصادر أموره ومواردها، وقالوا له قد تأملنا 

جهتك شيئاً يدعو إىل ما حلقك، وإمنا يعلم الفيلسوف االفراطات وسوء النظام أمرك، فلم جند فيه من 
الواقعني يف اجلزء، فأما ما خرج عنه فليس تبحث عنه الفلسفة، وإمنا يوقف عليه من جهة النبوة، وأشاروا 

رة، وإمنا عليه أن يطلب نيب عصره ليجتمع له مع علمهم ما ينبئ به، وقالوا أنه ال يسكن يف البلدان العام
يكون بني أقاصي املقفرة بني فقراء ذلك العصر فسأهلم ما جيب أن يكون عليه رسله إليه، وما يكون دليالً 
هلم عليه فقالوا اجعل رسلك إليه من النت سجيته، وظهرت قناعته، وصدقت هلجته، وكان رجوعه إىل 

صلة تدهلم عليه، وتقدم إليهم يف احلق أحب من ظفره به، فإن بني من استوىل عليه هذا الوصف وبينه و
املسألة عنه، عند مسقط رأسه ومنشئه، وسريته يف هذه املواضع، فإنك جتده زاهداً يف النعيم، راغباً يف 

الصدق، مؤثراً للخلوة، بعيداً من احليلة غري حظي من امللوك، ينسبونه إىل جتاوز حده واخلروج عما جرى 
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وختال فيه الغفلة، إذا تكلم يف األمر تومهت أنه عامل بأصوله وليس عليه أهل طبقته، تتأمل فيه اخلوف، 
يعرف ما يترقى إليه به، وإذا سئل عما يصدر عنه ذكر أنه، يلقى على لسانه ويف خاطره، يف اليقظة وبني 

النوم واليقظة، ما مل ير فيه، وإذا سئل عن شيء، رأيته كأنه يقتضي اجلواب من غريه، وال يفكر فيه تفكري 
القادر عليه، واملستنبط له، وإذا وجدوه، فسيجمع هلم إىل ما تقرر من وصفه أعاجيب تظهر على لسانه 

  .ويده

    

فجمع سبعة نفر وأضاف إليهم أمثل من وجد من الفالسفة، فخرجوا يلتمسونه، فوجدوه على مسافة 
اً من مدينة مارينوس ملا مخسة أيام من مستقر مارينوس يف قرية قد خرج أكثر أهلها عنها، وسكنوا قريب

آثروه من لني جواره وكثرة االنتفاع به، ومل يبق فيها إال نفر من الزهاد قد قعدوا عن االكتساب، 
ومشايخ وزمىن خلفهم اجلهد، وهو بينهم يف مرتلة شعث، وحول الرتل مجاعة من هؤالء القوم، قد 

لقاهم أهل القرية بالترحيب، وسألوهم عن شغفهم جواره، وإهلاهم عن احلظوظ اليت وصل إليها غريهم، فت
سبب دخوهلم قريتهم الشعثة اليت ليس فيها ما حيبس أمثاهلم عليه، فقالوا رغبنا يف لقاء هذا الرجل 

ومشاركتكم يف فوائده، وسألوهم عن وقت خلوته، فقالوا ما له شيء يشغله عنكم، فدخلوا إليه فوجدوه 
ن هيبته، فلما رآه السبعة نفر سبقتهم العربة؛ وغمرم اهليبة، ومعهم خمتبياً بني مجاعة قد غضوا أبصارهم م

الفيلسوف ممسك لنفسه، ومتهم حلسه، يريد أن يستربئ أمره، فسلموا عليه، فرد عليهم السالم ردا 
ضعيفاً وهو كالناعس املتحري، مث زاد نعاسه حىت كادت حبوته أن تنحل فلما تبني من حوله ما تغشاه 

م ووقفوا وقوف املصلي، فقال يا رسل اخلاطئ الذي ملك جزءاً من عاملي، فنظر إىل غضوا أبصاره
صالحه يف سوق اخلريات اجلسدية إليه، فأفسده مبا غمره منها، وكان سبيله سبيل من وكل جبزء من 

بستان كثري الزهر والثمار، فصرف إليه أكثر من حصته من ماء ذلك البستان، وظن أنه أصلح له فكان ما 
زاده منه على حصته، ناقصاً من طعوم مثاره، ورائح أزهاره؛ وسبباً جلفاف أشجار جزٍء جزٍء منه وتصويح 

نبته، فلما مسع السبعة نفر هذا مل ميلكوا أنفسهم حىت قاموا مع أولئك فوقفوا وقوف املصلني، قال 
اح يب أيها احلسن الظن الفيلسوف فبقيت جالساً خارجاً عن مجلتهم الستربئ أمره، وأتقصى عجائبه، فص

بنفسه، الذي كان أقصى ما حلقه أن سلك بفكره بني احملسوسات اجلزئية واملعقوالت الكلية، واستخلص 
منها علماً وقف به على طبائع احملسوسات وما قرب منها؛ فظن أنه يبلغ به كل علة ومعلول، أنك ال 

صبته للداللة على إراديت، فاصرف أكثر تصل إيل ذه الطريق، لكن مبن جعلته بيين وبني خلقي، ون
عنايتك إىل االستدالل عليه، فإذا أصبته فأردد إليه ما فضل من معرفتك، فقد محلته من جودي ما فرقت 

  .به بينه وبني غريه، وجعلته مسة له يستعرضها إفهام املخلصني للحق
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ه، فلما كان العشية عدت مث متاسك وقوي طرفه، فرجع من حوله إىل ما كانوا عليه، وخرجت من عند
إليه فسمعته خياطب أصحابه والسبعة نفر بشيء من كالم الزهاد،و ينهاهم فيه عن طاعة اجلسد، فلما 
انقضى كالمه قلت له قد مسعت ما سلف لك يف صدر هذا اليوم وأنا أسألك زياديت منه، فقال كلما 

فيه إال التبليغ، وإن كان منه شيء سنقف مسعته فإمنا هو شيء صور يف نفسي وأُنطق به لساين، وليس يل 
عليه، فأقمت عنده ثالثة أيام، أُدبر السبعة نفر على الرجوع إىل أوطام فيأبون ذلك علي، فلما كان 

اليوم الرابع دخلت عليه، فما متكنت من جملسه حىت تغشاه ما كان غشيه يف اليوم الذي دخلنا عليه، مث 
نفسه يف الرجوع له، ارجع إىل بلدك فإنك ال تلحق صاحبك، وإين قال يا رسول اخلاطئ املستبطئ 

أنسخه مبن يعدل ميل اجلزء الذي يف يده، فخرجت من عنده فلحقت بلدي وقد قضى حنبه، وتوىل األمر 
كهل من أهل بيت مارينوس، فرد املظامل وخلص األرواح مما غشيها من لبوسات الترفة والبطالة، أقول 

 والتقى فيه املسلمون ومشركو قريش،و كان املقدم على املشركني أبو سفيان، وعدم وملا كان يوم بدر
ما بني التسعمائة واأللف، واملسلمون يومئذ ثالمثائة وثالثة عشر، وأيد اللَّه اإلسالم ونصر نبيه صلى اهللا 

من علية وسلم، ووقعت الكسرة على املشركني، وقتلت يف مجلتهم صناديد قريش، وأسر مجاعة 
املشركني، فبعضهم استفكوا أنفسهم، وبعضهم أمر النيب صلى اهللا علية وسلم، بقتلهم، وكان من مجلة 

  .املأسورين عقبة بن أيب معيط، والنضر ابن احلرث بن كلدة، فقتلهما عليه السالم بعد منصرفه من بدر

    

دي ابن الكرمي قال حدثنا أبو حدثين مشس الدين أبو عبد اللَّه حممد بن احلسن بن حممد الكاتب البغدا
غالب حممد بن املبارك بن حممد بن امليمون، عن أيب احلسن علي بن أمحد بن احلسني بن حممويه الشافعي 
اليزدي عن أيب سعد أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد بن أيب القاسم الصرييف البغدادي، عن أيب غالب حممد 

عن أيب احلسني علي بن حممد بن عبد الرحيم بن دينار بن أمحد بن سهل بن بشران النحوي الواسطي، 
الكاتب، عن أيب الفرج علي بن احلسني بن حممد الكاتب األصبهاين، قال حدثنا حممد بن جرير الطربي، 
قال حدثنا ابن محيد، قال حدثنا مسلمة عن حممد بن إسحاق، قال حدثين عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد 

لى اهللا علية وسلم قتل يوم بدر عقبة بن أيب معيط صرباً، أما عاصم بن ثابت بن رومان أن رسول اللّه ص
بن أيب األفلح األنصاري فضرب عنقه، مث أقبل من بدر حىت إذا كنا بالصفراء قتل النضر بن احلرث بن 
كلدة الثقفي أحد بين عبد الدار، فقد أمر علي بن أيب طالب، رضي اللّه عنه، أن يضرب عنقه، فقالت 

يلة بنت احلرث ترثيه الكامل ياراكباً أن األثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق بلغ به ميتاً فإن حتية فت
ما إن تزال ا الركائب ختنق مين إليه وعربة مسفوحة جادت بدرا وأخرى خينق فليسمع النضر أن ناديته 

متزق صرباً يقاد إىل املنية متعباً إن كان يسمع ميت أو ينطق ظلت سيوف بين أبيه تنوشه للّه أرحام هناك 
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رسف املقيد وهو عان موثق أحممد وألنت نسل جنيبة يف قومها، والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو 
مننت ورمبا من الفىت وهو املغيظ احملنق والنضر أقرب من أخذت بزلة وأحقهم إن كان عتق يعتق لو كنت 

ق قال أبو الفرج األصبهاين فبلغنا أن النيب صلى اهللا علية وسلم قابل فدية لفديته بأعز ما يفدي به من ينف
قال لو مسعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته، فيقال أن شعرها أكرم شعر موتورة وأعفه وأكفه وأحلمه، أقول 

كان عليه السالم أمنا أخر قتل النضر بن احلرث إىل أن وصل الصفراء ليتروى فيه، مث أنه رأى الصواب 
مر بقتله، ويروى أيضاً يف قوهلا والنضر أقرب من قتلت قرابة تشري إىل أنه قرابة النيب عليه السالم، قتله فأ

وكانت وقعة بدر يف السنة الثانية من اهلجرة، وبدر موضع وهو اسم ماء، قال الشعيب بدر بئر كانت 
ملدينة على ثالث ليال لرجل يدعى بدراً ومنه يوم بدر، والصفراء من بدر على سبعة عشر ميالً، ومن ا

  .قواصد

  ابن أبي رمثة التميمي

كان طبيباً على عهد رسول اللَّه صلى اهللا علية وسلم، ومزاوالً ألعمال اليد وصناعة اجلراح، وروى نعيم 
عن ابن أيب عيينة عن ابن أجبر، عن زياد عن لقيط عن ابن أيب رمثة قال أتيت رسول اللَّه صلى اهللا علية 

بني كتفيه اخلامت، فقلت إين طبيب فدعين أعاجله، فقال أنت رفيق، والطبيب اللَّه، قال وسلم ، فرأيت 
  سليمان بن حسان علم رسول اللَّه أنه رفيق اليد ومل يكن فائقاً يف العلم، فبان ذلك من قوله والطبيب اللَّه 

  عبد الملك بن أبجر الكناني

ماً يف اإلسكندرية ألنه كان املتويل يف التدريس ا من بعد كان طبيباً عاملاً ماهراً، وكان يف أول أمره مقي
اإلسكندرانيني الذين تقدم ذكرهم، وذلك عندما كانت البالد يف ذلك الوقت مللوك النصارى، مث إن 

املسلمني ملا استولوا على البالد وملكوا اإلسكندرية، أسلم ابن أجبر على يد عمر بن عبد العزيز، وكان 
بل أن تصل إليه اخلالفة، وصحبه، فلما أفضت اخلالفة إىل عمر، وذلك يف صفر سنة تسع حينئذ أمرياً ق

وتسعني للهجرة، نقل التدريس إىل إنطاكية وحران وتفرق يف البالد، وكان عمر بن عبد العزيز يستطب 
بدنك ابن أجبر، ويعتمد عليه يف صناعة الطب، روى األعمش عن ابن أجبر أنه قال دع الدواء ما احتمل 

الداء، وهذا من قول النيب صلى اهللا علية وسلم سر بدائك ما محلك، وروى سفيان عن ابن أجبر أنه قال 
املعدة حوض اجلسد والعروق تشرع فيه، فما ورد فيها بصحة صدر بصحة، وما ورد فيها بسقم صدر 

  .بسقم

  ابن أثال
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 املذهب، وملا ملك معاوية بن أيب سفيان دمشق كان طبيباً متقدماً من األطباء املتميزين يف دمشق، نصراين
اصطفاه لنفسه وأحسن إليه، وكان كثري االفتقاد له واالعتقاد فيه، واحملادثة معه ليالً واراً، وكان ابن 

أثال خبرياً باألدوية املفردة واملركبة وقواها، وما منها مسوم قواتل، وكان معاوية يقربه لذلك كثرياً، ومات 
اوية مجاعة كثرية من أكابر الناس واألمراء من املسلمني بالسم، ومن ذلك حدثنا أبو عبد اللَّه يف أيام مع

حممد بن احلسن بن حممد الكاتب البغدادي ابن الكرمي، قال حدثنا أبو غالب حممد بن املبارك بن حممد بن 
أيب سعد أمحد بن عبد ميمون، عن أيب احلسن علي بن أمحد بن احلسني بن حممويه الشافعي اليزدي، عن 

اجلبار بن أمحد بن أيب القاسم الصرييف البغدادي، عن أيب غالب حممد بن أمحد بن سهل بن بشران 
النحوي الواسطي، عن أيب احلسني علي بن حممد بن عبد الرحيم بن دينار الكاتب، عن أيب الفرج علي 

لكبري أخربين عمي، قال حدثنا أمحد بن بن احلسني األصبهاين الكاتب قال يف كتابه املعروف باألغاين ا
احلرث اخلزاز، قال حدثنا املدائين، عن شيخ من أهل احلجاز،و عن زيد بن رافع موىل املهاجرين خالد بن 

الوليد، عن أيب ذئب، عن أيب سهيل أن معاوية ملا أراد أن يظهر العقد ليزيد قال ألهل الشام أن أمري 
 ودق عظمه، واقترب أجله، يريد أن يستخلف عليكم فمن ترون ؟ املؤمنني قد كربت سنه، ورق جلده،

فقالوا عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، فسكت وأضمرها، ودس ابن أثال النصراين الطبيب إليه، فسقاه 
مساً، فمات، وبلغ ابن أخيه خالد بن املهاجر ابن خالد بن الوليد خربه وهو مبكة وكان أسوأ الناس رأياً يف 

أباه املهاجر، كان مع علي رضي اللَّه عنه، بصفني، وكان عبد الرمحن بن خالد مع معاوية، عمه ألن 
وكان خالد بن املهاجر على رأي أبيه، هامشي املذهب، فلما قتل عمه عبد الرمحن مر به عروة بن الزبري، 

 وختطر فيه فقال له يا خالد اتدع البن أثال نقى أوصال عمك بالشام، وأنت مبكة مسيل أزارك جتره
متخائالً؟ فحمي خالد ودعى موىل له يقال له نافع فاعلمه اخلرب وقال له ال بد من قتل ابن أثال، وكان 
نافع جلداً شهماً، فخرجا حىت قدما دمشق، وكان ابن أثال يتمسى عند معاوية، فجلس له يف مسجد 

إياك أن تعرض له أنت، فإين دمشق إىل اسطوانة، وجلس غالمه إىل أخرى حىت خرج، فقال خالد لنافع 
أضربه، ولكن احفظ ظهري واكفين من ورائي، فإن رأيت شيئاً يريدين من ورائي فشأنك، فلما حاذاه 
وثب إليه فقتله، وثار إليه من كان معه فصاح م نافع فانفرجوا، ومضى خالد ونافع وتبعهما من كان 

  . ونافع زقاقاً ضيقاً ففاتا الناسمعه، فلما غشومها محالً عليهم فتفرقوا، حىت دخل خالد

وبلغ معاوية اخلرب فقال هذا خالد بن املهاجر، انظروا الزقاق الذي دخل فيه، ففتش عليه وأيت به فقال له 
ال جزاك اللّه من زائر خرياً قتلت طبييب؟ فقال قتلت املأمور وبقي اآلمر، فقال له عليك لعنة اللَّه، أما واللّه 

احدة لقتلتك به، أمعك نافع؟ قال ال قال بلى واللَّه، وما اجترأت إال به، مث أمر بطلبه لو كان تشهد مرة و
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فوجد، فأيت به فضرب مائة سوط ومل ينح خالداً بشيء أكثر من أن حبسه، وألزم بين خمزوم دية ابن أثال 
 يف دية اثين عشر ألف درهم؛ أدخل بيت املال منها ستة آالف وأخذ ستة آالف، فلم يزل ذلك جيري

املعاهد حىت ويل عمر بن عبد العزيز، فأبطل الذي يأخذه السلطان لنفسه، وأثبت الذي يدخل بيت املال، 
  : قال ملا حبس معاوية خالد بن املهاجر قال يف السجن

 المقيد في الحصار  خطاي تقاربت مشي إما

 يقتفي أثري إزاري ح  ُأمشي في األ باط فيما

 اً تشب بذي مرارنار  ذا ولكن هل ترى دع

 وال قتار بالمصطلين  أن تشب لِقرة ما

  قص طولها طوُل النهار  ما بال ليلك ليس ين

 من األسار األسير  األمان أم غرض أتقاصر

    

قال فبلغت أبياته معاوية فأطلقه، فرجع إىل مكة، فلما قدمها لقي عروة بن الزبري، فقال له أما ابن أثال 
ابن جرموز نقي أوصال الزبري بالبصرة فاقتله إن كنت ثائراً، فشكاه عروة إىل أيب بكر فقد قتلته، وهذاك 

بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام، فأقسم عليه أن ميسك عنه، ففعل، أقول كان الزبري بن العوام مع 
ن جرموز عائشة يوم اجلمل، فقتله ابن جرموز، ولذلك قال خالد بن املهاجر لعروة بن الزبري عن قتل اب

ألبيه يعريه بذلك، ومما حيقق هذا، أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفَيل زوجة الزبري بن العوام قالت 
ترثيه ملا قتله ابن جرموز الكامل غدر ابن جرموز بفارس مة يوم اللقاء وكان غري معرد يا عمرو لو نبهته 

لت ملسلماً وجبت عليك عقوبة املتعمد إن الزبري، لوجدته ال طائشاً رعش اجلنان وال اليد اللَّه ربك، أن قت
لذو بالء صادق، مسح سجيته، كرمي املشهد كم غمرة قد خاضها، مل يثنه عنها طرادك، يا ابن فقع القردد 

فاذهب فما ظفرت يداك مبثله فيما مضى مما يروح ويغتدي وقال أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي يف 
ن أيب سفيان كان خاف أن مييل الناس إىل عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، كتاب األمثال إن معاوية ب

فاشتكى عبد الرمحان فسقاه الطبيب شربة عسل فيها سم فأخرقته، فعند ذلك قال معاوية ال جد إال ما 
أقعص عنك من تكره، قال وقال معاوية أيضاً حني بلغه أن األشتر سقي شربة عسل فيها سم فمات إن 

  .داً منها العسلللَّه جنو

ونقلت من تاريخ أيب عبد اللَّه حممد بن عمر الواقدي قال ملا كان يف سنة مثان وثالثني بعث علي بن أيب 
طالب رضي اللَّه عنه األشتر والياً على مصر، بعد قتل حممد بن أيب بكر، وبلغ معاوية مسريه فدس إىل 
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ن سنة، فلطف له الدهقان فسأل أي الشراب دهقان بالعريش، فقال إن قتلت األشتر فلك خراجك عشري
أحب إليه؟ فقيل العسل، فقال عندي عسل من عسل برقة، فسمه وأتاه به فشربه فمات، ويف تاريخ 

الطربي أن احلسن بن علي رضي اللَّه عنهما مات مسموماً يف أيام معاوية وكان عند معاوية كما قيل 
ت زوجة احلسن، رضي اللَّه عنه، شربة وقال هلا إن دهاء؛ فدس إىل جعدة بنت األشعث بن قيس، وكان

قتلت احلسن زوجتك بيزيد، فلما تويف احلسن بعثت إىل معاوية تطلب قوله، فقال هلا يف اجلواب أنا أضن 
بيزيد، وقال كثري يرثي احلسن رضي اللَّه عنه السريع يا جعد أبكيه وال تسأمي بكاء حق ليس بالباطل إن 

ه يف الناس من حاف ومن ناعل وقال عوانة بن احلكم ملا كان قبل موت احلسن بن تستري امليت على مثل
علي عليهما السالم، كتب معاوية إىل مروان بن احلكم عامله على املدينة أن أقبل املطي فيما بيين وبينك 

ى خبرب احلسن بن علي، قال فلم يلبث إال يسرياً حىت كتب مروان مبوته، وان ابن عباس إذا دخل عل
معاوية أجلسه معه على سريره فأذن معاوية للناس فأخذوا جمالسهم، وجاء ابن عباس فلم ميهله معاوية أن 

يسلم حىت قال يا ابن عباس هل أتاك موت احلسن بن علي؟ قال ال قال معاوية فإنه قد أتانا موته، 
معك يف قربك، وقد بلينا فاسترجع ابن عباس وقال إن موته يا معاوية ال يزيد يف عمرك وال يدخل عمله 

بأعظم، فقدنا منه جده حممد صلى اهللا علية وسلم ، فجرب اللّه مصابنا ومل يهلكنا بعده، فقال له معاوية 
اقعد يا ابن عباس، فقال ما هذا بيوم قعود، وأظهر معاوية الشماتة مبوت احلسن رضي اللَّه عنه فقال قثم 

  : ابن عباس يف ذلك

  ظاهر النخوة أن مات حسن  متاًاليوم ابن هند شا أصبح

 أشجى ابن هند وأذن ما  اهللا عليه أنه طال رحمة

 رضوى وثبير وحضن عدل  ولقد كان عليه عمره

 يغلي باإلحن والصدر  أقبل حياً رافعاً صوته وإذا

 يغمص بالعير السمن إنما  اليوم ابن هند آمناً فارتع

 م يكنكان كشيء ل ما  اللّه وأحدث توبة أن واتق

  أبو الحكم

    

كان طبيباً نصرانياً عاملاً بأنواع العالج واألدوية، وله أعمال مذكورة وصفات مشهورة، وكان يستطبه 
معاوية بن أيب سفيان ويعتمد عليه يف تركيبات أدوية ألغراض قصدها منه، وعمر أبو احلكم هذا عمراً 
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 يوسف بن إبراهيم، قال حدثين أيب قال حدثين طويالً حىت جتاوز املائة سنة، حدث أبو جعفر أمحد بن
عيسى ابن حكم الدمشقي املتطبب قال حدثين أيب عن أبيه، قال ويل املوسم يف أيام معاوية ابن أيب 

سفيان،و يزيد بن معاوية، فوجهين أبوه معه متطبباً له، وخرجت مع عبد الصمد ابن علي بن عبد اللَّه بن 
قعدد عبد الصمد مثل قعدد يزيد، وبني وفاما مائة ونيف وعشرون سنة، العباس إىل مكة متطبباً له، و

قال يوسف بن إبراهيم حدثين عيسى بن حكم عن أبيه، أن جده أعلمه أنه كان محى عبد امللك بن 
مروان من شرب املاء يف علته اليت تويف فيها، وأعلمه أنه مىت شرب املاء قبل نضج علته تويف، قال فاحتمى 

ء يومني وبعض الثالث، قال فإين عنده جلالس وعنده بناته،و إذ دخل عليه الوليد ابنه فسأله عن عن املا
  : حاله وهو يتبني يف وجه الوليد السرور مبوته فأجابه بأن قال

  ومستخبرات والدموع سواجم  عنا يريد بنا الردى ومستخبر

نات عند قوله النصف الثاين، مث دعا باملاء وكان استفتاحه النصف األول وهو مواجه للوليد، مث واجه الب
  فشربه فقضى من ساعته 

  حكم الدمشقي

كان يلحق بابيه يف معرفته باملداواة واألعمال الطبية والصفات البديعة، وكان مقيماً بدمشق، وعمر أيضاً 
ه ابن طاهر عمراً طويالً، قال أبو يوسف بن إبراهيم حدثين عيسى بن حكم أن والده تويف، وكان عبد اللَّ

بدمشق يف سنة عشر ومائتني؛ وإن عبد اللّه سأله عن مبلغ عمر أبيه فأعلمه أنه عمره مائة ومخس سنني، 
مل يتغري عقله، ومل ينقص علمه، فقال عبد اللَّه عاش حكم نصف التاريخ، قال يوسف وحدثين عيسى أنه 

 عليه بشر كثري، فلما بصر بنا ركب مع أبيه حكم مبدينة دمشق، إذ اجتازوا حبانوت حجام قد وقف
بعض الوقوف قال أفرجوا هذا حكم املتطبب وعيسى ابنه، فأفرج القوم، فإذا رجل قد فصده احلجام يف 
العرق الباسليق، وقد فصده فصداً واسعاً، وكان الباسليق على الشريان، فلم حيسن احلجام تعليق العرق 

طع الدم، واستعملنا احليلة يف قطعه بالرفائد ونسج فأصاب الشريان، ومل يكن عند احلجام حيلة يف ق
العنكبوت والوبر، فلم ينقطع بذلك، فسألين والدي عن حيلة، فأعلمته أنه ال حيلة عندي، فدعا بفستقة 

فشقها وطرح ما فيها، وأخذ أحد نصفي القشرة فجعله على موضع الفصد، مث أخذ حاشية من ثوب 
 قشر الفستقة لفاً شديداً، حىت كان يستغيث املفتصد من شدته، كتان غليظ فلف ا موضع الفصد على

مث شد ذلك بعد اللف شداً شديداً، وأمر حبمل الرجل إىل ر بردى، وأدخل يده يف املاء ووطّأ له على 
شاطئ النهر ونومه عليه، وأمر فحسى حمات بيض نيمرشت، ووكل به تلميذاً من تالمذته، وأمره مبنعه 

ن موضع الفصد من املاء إال عند وقت الصالة أو يتخوف عليه املوت من شدة الربد، من إخراج يده م
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فإن ختوف ذلك أِذن له يف إخراج يده هنيهة مث أمره بردها، ففعل ذلك إىل الليل، مث أمر حبمله إىل مرتله 
 إليه يف واه عن تغطية موضع الفصد، وعن حل الشد قبل استتمام مخسة أيام، ففعل ذلك، إال أنه صار

اليوم الثالث وقد ورم عضده وذراعه ورماً شديداً، فنفس من الشد شيئاً يسرياً، وقال للرجل الورم أسهل 
من املوت، فلما كان يف اليوم اخلامس حل الشداد شيئاً يسرياً، فوجدنا قشر الفستقة ملتصقاً بلحم 

ذا القشر قبل اخنالعه وسقوطه من الرجل، فقال والدي للرجل ذا القشر جنوت من املوت، فإن خلعت ه
غري فعل منك تلفت نفسك، قال عيسى فسقط القشر يف اليوم السابع وبقي يف مكانه دم يابس يف خلقة 

الفستقة، فنهاه والدي عن العبث به، أو حك ما حوله، أو فت شيء من ذلك الدم، فلم يزل الدم يتحات 
  وبرأ الرجل حىت انكشف موضع الفصد يف أكثر من أربعني ليلة 

  عيسى بن حكم الدمشقي

    

وهو املشهور مبسيح، صاحب الكناش الكبري الذي يعرف به وينسب إليه، قال يوسف بن إبراهيم حدثين 
عيسى بن احلكم أنه عرض لغضيض أم ولد الرشيد قولنج فأحضرته وأحضرت األبح والطربي احلاسبني، 

متها أن القولنج قد استحكم ا استحكاماً إن مل وسألت عيسى عما يرى معاجلتها به، قال عيسى فأعل
تبادره باحلقنة مل يؤمن عليها التلف، فقالت؛ لألبح والطربي اختارا يل وقتاً أتعاجل فيه، فقال هلا األبح 

علتك هذه ليست من العلل اليت ميكن أن يؤخر هلا العالج إىل وقت حيمده املنجمون، وأنا أرى أن 
تعملي عمالً؛ وكذلك يرى عيسى بن حكم، فسألتين، فأعلمتها أن األبح قد تبادري بالعالج قبل أن 

صدقها، فسألت الطربي عن رأيه فقال إن القمر اليوم مع زحل، وهو يف غد مع املشتري، وأنا أرى لك 
أن تؤخري العالج إىل مقارنة القمر املشتري، فقال األبح أنا أخاف أن يصري القمر مع املشتري وقد عمل 

نج عمالً ال حيتاج معه إىل عالج، فتطريت من ذلك غضيض ولبنتها أم حممد وأمرتا بإخراجه من القول
الدار وقبلت قول الطربي، فماتت غضيض قبل موافاة القمر املشتري، فلما واىف القمر املشتري قال األبح 

 غيظاً عليه، ومل تزل ألم حممد هذا وقت اختيار الطربي للعالج فأين العليل حىت نعاجله؟ فزادا رسالته
سيئة الرأي فيه حىت توفيت، قال يوسف نزلت على عيسى بن حكم يف مرتله بدمشق سنة مخس وعشرين 

ومائتني؛ ويب نزلة صعبة، فكان يغذوين بأغذية طيبة ويسقيين الثلج فكنت أنكر ذلك، وأعلمه أن تلك 
اء بلدي منك وهذه األشياء املضرة بالعراق األغذية مضرة بالرتلة، فيعتل علي باهلواء ويقول أنا أعلم و

نافعة بدمشق، فكنت أغتذي مبا يغذوين به، فلما خرجت عن البلد خرج مشيعاً يل حىت صرنا إىل املوضع 
املعروف بالراهب، وهو املوضع الذي فارقين فيه، فقال يل قد أعددت لك طعاماً يحمل معك خيالف 
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ن ال تشرب ماء بارداً، وال تأكل من مثل األغذية اليت كنت األطعمة اليت كنت تأكلها، وأنا آمرك أ
تأكلها يف مرتيل شيئاً، فلمته على ما كان يغذوين به فقال أنه ال حيسن بالعاقل أن يلزم قوانني الطب مع 
ضيفه يف مرتله، قال يوسف وجتاريت وعيسى يوماً بدمشق ذكر البصل، فابترك يف ذمه ووصف معايبه، 

يه بن بيان يسلكان طريق الرهبان، وال حيمدان شيئاً مما يزيد يف الباه، ويذكران أن وكان عيسى وسلمو
ذلك مما يتلف األبدان ويذهب األنفس، فلم استنجد االحتجاج عليه بزيادة البصل يف الباه فقلت له قد 

ت أذوق رأيت له يف سفري هذا، أعين فيما بني سر من رأى ودمشق، منفعة، فسأل عنها، فاعلمته أين كن
املاء يف بعض املناهل فأصيبه ماحلاً فآكل البصل الين مث أعاود شرب املاء فأجد ملوحته قد نقصت، وكان 
عيسى قليل الضحك فاستضحك من قويل مث رجع إىل إظهار جرح منه، مث قال يعز علي أن يغلط مثلك 

حاً، مث قال يل أليس مىت هذا الغلط، ألنك صرت إىل أمسج نكتة يف البصل وأعيب عيب فيه فجعلتها مد
حدث يف الدماغ فساد فسدت احلواس، حىت ينقص حس الشم والذوق والسمع والبصر، فأعلمته أن 
األمر كذلك، فقال يل إن خاصية البصل إحدث فساد الدماغ، فإمنا قلل حسك مبلوحة املاء ما أحدث 

ب، وهو آخر كالم دار بيين وبينه البصل يف دماغك من الفساد، قال وقال يل عيسى وقد شيعين إىل الراه
أن والدي تويف وهو ابن مائة سنة ومخس سنني مل يتشنج له وجه، ومل ينقص من ماء وجهه ألشياء كان 

يفعلها وأنا اآلن مزودكها فاعمل ا؛ وهي أن ال تذوق القديد، وال تغسل يديك ورجليك عند خروجك 
والزم ذلك فإنه ينفعك، فلزمت ما أمرين به من هذا الباب إال من احلمام أبداً إال مباء بارد أبرد ما ميكنك، 

أين رمبا مصصت القطعة الصغرية من القديد يف السنة، ويف األكثر من ذلك، ولعيسى بن حكم من الكتب 
  .كناش، كتاب منافع احليوان

  تياذوق

    

أول دولة بين أمية كان طبيباً فاضالً وله نوادر وألفاظ مستحسنة يف صناعة الطب، وعمر، وكان يف 
ومشهوراً عندهم بالطب، وصحب أيضاً احلجاج بن يوسف الثقفي، املتويل من جهة عبد امللك بن 

مروان، وخدمه بصناعة الطب وكان يعتمد عليه، ويثق مبداواته، وكان له منه اجلامكية الوافرة واالفتقاد 
أكل من اللحم إال فتياً، وال تشرب الكثري، ومن كالم تياذوق للحجاج قال ال تنكح إال شابة؛ وال ت

الدواء إال من علة؛ وال تأكل الفاكهة إال يف أوان نضجها، وأجد مضغ الطعام، وإذا أكلت اراً فال بأس 
أن تنام، وإذا أكلت ليالً فال تنم حىت متشي ولو مخسني خطوة، فقال له بعض من حضر إذا كان األمر 

ينوس وغريمها ومل يبق أحد منهم؟ قال يا بين قد احتججت كما تقول فلم هلك بقراط؟ ومل هلك جال
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 وما يرد من خارج كاحلر -  يعين املوت -فامسع إن القوم دبروا أنفسهم مبا ميلكون وغلبهم ما ال ميلكون 
والربد والوقوع والغرق واجلراح والغم وما أشبه ذلك، وأوصى تياذوق أيضاً احلجاج فقال ال تأكلن حىت 

ارهن على اجلماع، وال حتبس البول، وخذ من احلمام قبل أن يأخذ منك، وقال أيضاً جتوع، وال تتك
للحجاج أربعة دم العمر ورمبا قتلن دخول احلمام على البطنة؛ واامعة على االمتالء؛ وأكل القديد 

ه صداعاً اجلاف؛ وشرب املاء البارد على الريق، وما جمامعة العجوز ببعيدة منهن، ووجد احلجاج يف رأس
فبعث إىل تياذوق وأحضره فقال اغسل رجليك مباء حار، وادهنهما، وخصي للحجاج قائم على رأسه، 

فقال واللَّه ما رأيت طبيباً أقل معرفة بالطب منك شكى األمري الصداع يف رأسه فتصف له دواء يف رجليه 
 خصيتاك فذهب شعر حليتك، فقال له أما أن عالمة ما قلت فيك بينة، قال اخلصي وما هي؟ قال نزعت

فضحك احلجاج ومن حضر، وشكى احلجاج ضعفاً يف معدته وقصوراً يف اهلضم إىل تياذوق فقال يكون 
األمري حيضر بني يديه الفستق األمحر القشر الرباين ويكسره ويأكل من لبه، فإن ذلك يقوي املعدة، فلما 

فستق، فبعث إليه كل واحدة منهن صينية أمس احلجاج بعث إىل حظاياه وقال إن تياذوق وصف يل ال
فيها قلوب فستق، فأكل من ذلك حىت امتأل، وأصابته بعقبه هيضة كادت تأيت على نفسه، فشكى حاله 

إىل تياذوق، وقال وصفت يل شيئاً أضر يب، وذكر له ما تناول، فقال له إمنا قلت لك أن حضر عندك 
لواحدة، وتلوك قشرها الرباين وفيه العطرية والقبض، فيكون الفستق بقشره الرباين، فتكسر الواحدة بعد ا

بذلك تقوية املعدة، وأنت فقد عملت غري ما قلت لك، وداواه مما عرض له، قيل ومن أخباره مع احلجاج 
أنه دخل عليه يوماً، فقال له احلجاج أي شيء دواء أكل الطني؟ فقال عزمية مثلك أيها األمري، فرمى 

يده ومل يعد إليه أبداً، وقيل أن بعض امللوك ملا رأى تياذوق وقد شاخ وكرب سنه، احلجاج بالطني من 
وخشي أن ميوت وال يعتاض عنه، ألنه كان أعلم الناس وأحذق األمة يف وقته بالطب، فقال له صف يل 
ما أعتمد عليه فأسوس به نفسي، وأعمل به أيام حيايت، فلست آمن أن حيدث عليك حدث املوت، وال 

مثلك؛ فقال تياذوق أيها امللك باخلريات، أقول لك عشرة أبواب إن علمت واجتنبتها مل تعتل مدة أجد 
 وال تأكل ما تضعف أسنانك -  2 ال تأكل طعاماً ويف معدتك طعام؛ -  1حياتك، وهذه عشر كلمات 

 وال تشرب املاء على الطعام حىت تفرغ ساعتني؛ فإن -  3من مضغه، وفتضعف معدتك عن هضمه؛ 
 وعليك بدخول احلمام يف كل يومني مرة - 4صل الداء التخمة، وأصل التخمة املاء على الطعام؛ أ

 - 6 وأكثر الدم يف بدنك حترص به نفسك؛ - 5واحدة، فإنه خيرج من جسدك ما ال يصل إليه الدواء؛ 

الء  واعرض نفسك عل اخل- 8 وال حتبس البول وإن كنت راكباً؛ -  7وعليك كل فصل قيئة ومسهلة؛ 
 وال جتامع العجوز -  10 وال تكثر اجلماع فإنه يقتبس من نار احلياة فليكثر أو يقل؛ -  9قبل نومك؛ 

فإنه يورث املوت الفجأة، فلما مسع امللك ذلك أمر كاتبه أن يكتب هذه األلفاظ بالذهب األمحر، ويضعه 
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 مدة حياته حىت جاءه يف صندوق من ذهب مرصع، وبقي ينظر إليه يف كل يوم ويعمل به، فلم يعتل
املوت الذي ال بد منه وال حميص عنه، وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب قال قال احلجاج البنه حممد يا 
بين إن تياذوق الطبيب كان قد أوصاين يف تدبري الصحة بوصية كنت استعملها، فلم أر إال خرياً، وملا 

تك به وما نسيت منها فال تنس ال تشربن دواء حضرته الوفاة دخلت عليه أعوده فقال الزم ما كنت وصي
    حىت حتتاج إليه، وال تأكلن طعاماً ويف جوفك طعام، وإذا 

أكلت فامش أربعني خطوة، وذا امتألت من الطعام فنم على جنبك األيسر، وال تأكلن الفاكهة وهي 
ال تتبعن اللحم اللحم، فإن مولية، وال تأكلن من اللحم إال فتياً، وال تنكحن عجوزاً، وعليك بالسواك، و

إدخال اللحم على اللحم يقتل اُألسود يف الفلوات، وقال أيضاً إبراهيم بن القاسم الكاتب يف كتاب أخبار 
احلجاج إن احلجاج ملا قتل سعيد بن جبري رمحه اللَّه، وكان من خيار التابعني، وجرى بينهما كالم كثري، 

ثري استكثره وهاله، فقال احلجاج لتياذوق طبيبه ما هذا؟ قال وأمر به فذبح بني يديه، وخرج منه دم ك
الجتماع نفسه، وأنه مل جيزع من املوت، وال هاب ما فعلته به، وغريه تقتله وهو مفترق النفس، فيقل دمه 
لذلك، ومات تياذوق بعد ما أسن وكرب، وكانت وفاته بواسط يف حنو سنة تسعني للهجرة، ولتياذوق من 

ري ألفه البنه، كتاب إيدال األدوية وكيفية دقها وإيقاعها وإذابتها وشيء من تفسري أمساء الكتب كناش كب
  .األدوية

  زينب طبيبة بني أود

كانت عارفة باألعمال الطبية، خبرية بالعالج ومداواة آالم العني واجلراحات، مشهورة بني العرب بذلك، 
ربنا حممد بن خلف املرزبان قال، حدثين محاد بن قال أبو الفرج األصبهاين يف كتاب األغاين الكبري أخ

إسحاق عن أبيه عن كناسة عن أبيه عن جده قال أتيت أمرأة من بين أود لتكحلين من رمد كان قد 
  : أصابين فكحلتين، مث قالت اضطجع قليالً حىت يدور الدواء يف عينيك، فاضطجعت مث متثلت قول الشاعر

 أود على النأي زينبا بني  أمخترمي ريب المنون ولم أزر طبيب

فضحكت مث قالت أتدري فيمن قيل هذا الشعر؟ قلت ال قالت يفَّ واللَّه قيل، وأنا زينب اليت عناها، وأنا 
.طبيبة بين أود، افتدري من الشاعر؟ قلت ال قالت عمك أبو مساك األسدي
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  لثامن الباب ا

  طبقات األطباء السريانيين

  دولة بني العباس الذين كانوا في ابتداء ظهور 

ولنبتدئ أوالً بذكر جورجس وابنه خبتيشوع، واملتميزين من أوالده على تواليهم، مث أذكر بعد ذلك ما 
  .يليق ذكره من األطباء الذين كانوا يف ذلك الوقت

  جورجيوس بن جبرائيل

    

املنصور، وكان كانت له خربة بصناعة الطب، ومعرفة باملداواة وأنواع العالج، وخدم بصناعة الطب 
حظياً عنده رفيع املرتلة، ونال من جهته أمواالً جزيلة، وقد نقل للمنصور كتباً كثرية من كتب اليونانيني 
إىل العريب، قال فثيون الترمجان أن أول من استدعى أبو جعفر املنصور جلورجس، هو أن املنصور يف سنة 

نقطعت شهوته، وكلما عاجله األطباء ازداد مائة ومثان وأربعني سنة للهجرة مرض وفسدت معدته، وا
مرضه، فتقدم إىل الربيع بأن جيمع األطباء ملشاورم، فجمعهم فقال هلم املنصور من تعرفون من األطباء 

يف سائر املدن طبيباً ماهراً؟ فقالوا ليس يف وقتنا هذا أحد يشبه جورجس رئيس أطباء جندي سابور، فإنه 
جليلة، فانفذ املنصور يف الوقت من حيضره، فلما وصل الرسول إىل عامل ماهر يف الطب، وله مصنفات 

البلد، احضر جورجس وخاطبه باخلروج معه فقال له علي ههنا أسباب وال بد أن تصرب علي أياماً حىت 
أخرج معك، فقال له إن أنت خرجت معي يف غد طوعاً، وإال أخرجتك كرهاً، وامتنع عليه جورجس 

ا اعتقل اجتمع رؤساء املدينة مع املطران فأشاروا على جورجس باخلروج، فخرج بعد فأمر باعتقاله، ومل
أن أوصى ابنه خبتيشوع بأمر البيمارستان وأموره اليت تتعلق به هناك، وأخذ معه إبراهيم تلميذه وسرجس 

رك تلميذه، فقال له ابنه خبتيشوع ال تدع هاهنا عيسى بن شهال، فإنه يؤذي أهل البيمارستان، فت
سرجس، وأخذ عيسى معه عوضاً عنه، وخرج إىل مدينة السالم، وملا ودعه خبتيشوع ابنه قال له مل ال 

تأخذين معك؟ فقال ال تعجل يا بين، فإنك ستخدم امللوك وتبلغ من األحوال أجلها، وملا وصل جورجس 
، فتعجب اخلليفة من حسن إىل احلضرة أمر املنصور بإيصاله إليه، وملا وصل دعا إليه بالفارسية والعربية

منظره ومنطقه، فأجلسه قدامه وسأله عن أشياء فأجابه عنها بسكون فقال له قد ظفرت منك مبا كنت 
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أحبه وأشتاقه، وحدثه بعلته وكيف كان ابتداؤها، فقال له جورجس أنا أدبرك كما حتب، فأمر اخلليفة له 
 من دورنا، وأكرمه كما تكرم أخص األهل، وملا يف الوقت خبلعة جلية، وقال للربيع أنزله يف مرتل جليل

كان من غد دخل إليه، ونظر إىل نبضه، وإىل قارورة املاء، ووافقه على ختفيف الغذاء، ودبره تدبرياً لطيفاً 
حىت رجع إىل مزاجه األول، وفرح به اخلليفة فرحاً شديداً، وأمر أن جياب إىل كل ما يسأل، وملا كان 

      للربيع أرى هذا الرجل قد تغري وجهه، ال يكون قد منعته مما يشربه على عادته؟ بعد أيام قال اخلليفة

قال له الربيع مل نأذن له أن يدخل إىل هذه الدار مشروباً، فأجابه بقبيح وقال له ال بد أن متضي بنفسك 
ه من حىت حتضره من املشروب كل ما يريده فمضى الربيع إىل قطربل، ومحل منها إىل غاية ما أمكن

الشراب اجليد، وملا كان بعد سنتني قال اخلليفة جلورجس أرسل من حيضر ابنك إلينا فقد بلغين أنه مثلك 
يف الطب، فقال له جورجس جندي سابور إليه حمتاجة، وإن فارقها انفسد أمر البيمارستان، وكان أهل 

يف الصناعة، حىت أم مثلي، فأمر املدينة إذا مرضوا ساروا إليه، وهاهنا معي تالمذة قد ربيتهم وخرجتهم 
اخلليفة بإحضارهم يف غد ذلك اليوم ليختربهم، فلما كان من غد أخذ معه عيسى بن شهال وأوصله إليه، 

فسأله اخلليفة عن أشياء وجده فيها حاد املزاج حاذقاً بالصناعة، فقال اخلليفة جلورجس ما أحسن ما 
كان يف سنة إحدى ومخسني ومائة دخل جورجس إىل وصفت هذا التلميذ وعلمته، قال فثيون وملا 

اخلليفة يف يوم امليالد، فقال له اخلليفة أي شيء آكل اليوم؟ فقال له ما تريد، وخرج من بني يديه، فلما 
بلغ الباب رده، وقال له من خيدمك هاهنا؟ فقال له تالمذيت، فقال له مسعت أنه ليست لك امرأة، فقال له 

 وال تقدر تنتقل إيلّ من موضعها، وخرج من حضرته ومضى إىل البيعة، فأمر يل زوجة كبرية ضعيفة
اخلليفة خادمه ساملاً إن خيتار من اجلواري الروميات احلسان ثالثاً، وحيملهن إىل جورجس مع ثالث آالف 

دينار، ففعل ذلك، وملا انصرف جورجس إىل مرتله، عرفه عيسى بن شهال مبا جرى، وأراه اجلواري، 
 أمورهن وقال لعيسى تلميذه يا تلميذ الشيطان ِلم أدخلت هؤالء مرتيل؟ امض ردهن إىل صاحبهن؛ فأنكر

مث ركب جورجس وعيسى ومعه اجلواري إىل دار اخلليفة، وردهن على اخلادم، فلما اتصل اخلرب باملنصور 
ن معشر أحضره وقال له ِلم رددت اجلواري؟ قال له هؤالء ال يكونون معي يف بيت واحد ألنا حن

النصارى ال نتزوج بأكثر من امرأة واحدة، وما دامت املرأة يف احلياة ال نأخذ غريها، فحسن موقعه من 
اخلليفة، وأمر يف وقته أن يدخل جورجس إىل حظاياه وحرمه وخيدمهن، وزاد موضعه يف عينه وعظم 

رضا صعباً، وكان اخلليفة حمله، قال فثيون وملا كان يف سنة مائة واثنتني ومخسني سنة، مرض جورجس م
يرسل إليه يف كل يوم اخلدم حىت يعرف خربه، وملا اشتد مرض جورجس، أمربه اخلليفة فحمل على سرير 
إىل دار العامة، وخرج إليه اخلليفة ماشياً وراءه وسأله عن خربه، فبكى جورجس بكاء شديدا وقال له إن 

 يف املصري إىل بلدي ألنظر إىل أهلي وولدي، وإن مت رأى أمري املؤمنني، أطال اللّه بقاءه، إن يأذن يل
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  .قربت مع آبائي، فقال اخلليفة يا جورجس اتق اللَّه وأَسِلم، وأنا أضمن لك اجلنة

    

قال جورجس أنا على دين آبائي أموت، وحيث يكون آبائي أحب أن أكون، إما يف اجلنة أو يف جهنم، 
 عظيمة يف جسمي منذ رأيتك وإىل هذه الغاية، وقد فضحك اخلليفة من قوله وقال له وجدت راحة

ختلصت من األمراض اليت كانت تلحقين، قال له جورجس إين أخلف بني يديك عيسى وهو تربييت، فأمر 
اخلليفة أن خيرج جورجس إىل بلده، وأن يدفع إليه عشرة آالف دينار، وأنفذ معه خادماً وقال إن مات 

ن هناك كما آثر، فوصل إىل بلده حياً، وحصل عيسى بن شهال يف اخلدمة، يف طريقه فامحله إىل مرتله ليدف
وبسط يده على املطارنة واألساقفة، يأخذ أمواهلم لنفسه حيت أنه كتب إىل مطران نصيبني كتاباً يلتمس 
 منه فيه من آالت البيعة أشياء جليلة املقدار، ويتهدده مىت أخرها عنه، وقال يف كتابه إيل املطران ألست

تعلم أن أمر امللك بيدي إن شئت أمرضته ؤإن شئت عافيته، فعندما وقف املطران على الكتاب احتال يف 
التوصل، حىت واىف الربيع وشرح له صورته، وأقرأه الكتاب، فأوصله الربيع إىل اخلليفة حىت عرف شرح 

يفة للربيع سل عن ما جرى، فأمر بنفى عيسى بن شهال بعد أن أخذ منه مجيع ما ملكه، مث قال اخلل
جورجس، فإن كان حياً فأنفذ من حيضره، وإن كان قد مات فاحضر ابنه، فكتب الربيع إىل العامل 

جبندي سابور يف ذلك، واتفق أن جورجس سقط يف تلك األيام من السطح وضعف ضعفاً فلما خاطبه 
ح وأتوجه إليه، وأحضر إبراهيم تلميذه، أمري البلد قال له أنا أنفذ إىل اخلليفة طبيباً ماهراً خيدمه إىل أن أصل

وأنفذه إىل األمري مع كتاب شرح فيه حال جورجس إىل الربيع، فلما وصل إىل الربيع أوصله إىل اخلليفة، 
وخاطبه اخلليفة يف أشياء فوجده فيها حاد املزاج جيد اجلواب، فقربه وأكرمه وخلع عليه، ووهب له ماالً 

خلدمة إىل أن مات املنصور، وجلورجس من الكتب كناشه املشهور، ونقله واستخلصه خلدمته ومل يزل يف ا
  .حنني بن إسحاق من السرياين إىل العريب

  بختيشوع بن جورجس

    

ومعىن خبتيشوع عبد املسيح، ألن يف اللغة السريانية البخت العبد، ويشوع عيسى عليه السالم، وكان 
زاولته ألعماهلا، وخدم هارون الرشيد ومتيز يف أيامه، قال خبتيشوع يلحق بأبيه يف معرفته بصناعة الطب وم

فثيون الترمجان ملا مرض موسى اهلادي أرسل إىل جندي سابور من حيضر له خبتيشوع، فمات قبل قدوم 
خبتيشوع، وكان من خربه أنه مجع األطباء، وهم أبو قريش عيسى، وعبد اللَّه الطيفوري، وداؤد بن 

أخذون أموايل وجوائزي، ويف وقت الشدة تتقاعدون يب، فقال له أبو قريش علينا سرابيون وقال هلم أنتم ت
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االجتهاد واللَّه يهب السالمة، فاغتاظ من هذا فقل له الربيع قد وصف لنا أن بنهر صرصر طبيباً ماهراً 
ه يقال له عبد يشوع بن نصر، فأمر بإحضاره وبأن تضرب أعناق األطباء، فلم يفعل الربيع هذا لعلم

باختالل عقله من شدة املرض، وألنه كان آمناً منه، ووجه إىل صرصر حىت أحضر الرجل، وملا دخل على 
موسى قال له رأيت القارورة؟ قال نعم يا أمري املؤمنني، وها أنا أصنع لك دواء تأخذه، وإذا كان على 

نكم يف هذا اليوم تسع ساعات تربأ وتتخلص وخرج من عنده، وقال لألطباء، ال تشغلوا قلوبكم فإ
تنصرفون إيل بيوتكم، وكان اهلادي قد أمر بأن يدفع إليه عشرة آالف درهم ليبتاع له ا الدواء، فأخذها 

ووجه ا إىل بيته، وأحضر أدوية ومجع األطباء بالقرب من موضع اخلليفة وقال هلم دقوا حىت يسمع 
ة يدعو به ويسأله عن الدواء فيقول له هو وتسكن نفسه، فإنكم يف آخر النهار تتخلصون، وكان كل ساع

ذا تسمع صوت الدق فيسكت، وملا كان بعد تسع ساعات مات وختلص األطباء؛ وهذا يف سنة سبعني 
ومائة، قال فثيون وملا كان يف سنة إحدى وسبعني ومائة، مرض هارون الرشيد من صداع حلقه، فقال 

فقال له حيىي يا أمري املؤمنني، أبو قريش طبيب والدك ليحىي بن خالد هؤالء األطباء ليس حيسنون شيئاً 
ووالدتك، فقال ليس هو بصرياً بالطب، إمنا كراميت له لقدمي حرمته، فينبغي أن تطلب يل طبيباً ماهراً، 

فقال له حيىي بن خالد أنه ملا مرض أخوك موسى، أرسل والدك إىل جندي سابور حىت حضر رجالً يعرف 
ف تركه ميضي؟ فقال ملا رأى عيسى أبا قريش، ووالدتك حيسدانه اذن له يف ببختيشوع، قال له فكي

اإلنصراف إىل بلده، فقال له أرسل بالربيد حىت حيملوه إن كان حياً، وملا كان بعد مدة مديدة واىف 
خبتيشوع الكبري بن جورجس، ووصل إىل هارون الرشيد ودعا له بالعربية وبالفارسية، فضحك اخلليفة، 

حىي بن خالد أنت منطقي فتكلم معه حىت أمسع كالمه، فقال له حيىي بل ندعو باألطباء، فدعى وقال لي
م، وهم أبو قريش عيسى، وعبد اللَّه الطيفوري، وداود بن سرابيون، وسرجس، فلما رأوا خيتيشوع قال 

كالم هو وأبوه أبو قريش يا أمري املؤمنني ليس يف اجلماعة من يقدر على الكالم مع هذا، ألنه كون ال
وجنسه فالسفة فقال الرشيد لبعض اخلدم أحضره ماء دابٍة حىت جنربه فمضى اخلادم وأحضره قارورة املاء، 
فلما رآه قال يا أمري املؤمنني ليس هذا بول إنسان، قال له أبو قريش كذبت هذا ماء حظية اخلليفة، فقال 

إلنسان البتة، وإن كان األمر على ما قلت فلعلها له خبتيشوع لك أقول أيها الشيخ الكرمي مل يبل هذا ا
صارت يمة، فقال له اخلليفة من أين علمت أنه ليس ببول إنسان؟ قال له خبتيشوع ألنه ليس له قوام 

بول الناس، وال لونه وال رحيه، قال له اخلليفة بني يدي من قرأت؟ قال له قدام أيب جورجس قرأت، قال 
 جورجس، ومل يكن مثله يف زمانه، وكان يكرمه أبو جعفر املنصور إكراماً له األطباء أبوه كان امسه

شديداً، مث التفت اخلليفة إىل خبتيشوع فقال له ما ترى أن نطعم صاحب هذا املاء؟ فقال شعرياً جيداً، 
فضحك الرشيد ضحكاً شديداً، وأمر فخلع عليه خلعة حسنة جليلة،ووهب له ماالً وافراً، وقال خبتيشوع 
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ون رئيس األطباء كلهم، وله يسمعون ويطيعون، ولبختيشوع بن جرجس من الكتب كناش خمتصر، يك
  .كتاب التذكرة ألفه البنه جربائيل

  جبرائيل بن بختيشوع بن جورجس

    

كان مشهوراً بالفضل جيد التصرف يف املداواة، عايل اهلمة، سعيد اجلد، حظياً عند اخللفاء، رفيع املرتلة 
اإلحسان إليه، وحصل من جهته من األموال، ما مل حيصله غريه من األطباء، قال فثيون عندهم، كثريي 

الترمجان ملا كان يف سنة مخس وسبعني ومائة، مرض جعفر بن حيىي بن خالد بن برمك، فتقدم الرشيد إىل 
طبيباً ماهراً خبتيشوع أن يتوىل خدمته ومعاجلته، وملا كان يف بعض األيام قال له جعفر أريد أن ختتار يل 

أكرمه وأحسن إليه، قال له خبتيشوع ابين جربائيل أمهر مين، وليس يف األطباء من يشاكله، فقال له 
احضرنيه، وملا أحضره عاجله يف مدة ثالث أيام وبرأ، فأحبه جعفر مثل نفسه، وكان ال يصرب عنه ساعة، 

ا فبقيت منبسطة ال ميكنها ردها، ومعه يأكل ويشرب، ويف تلك األيام متطت حظية الرشيد ورفعت يده
واألطباء يعاجلوا بالتمريخ واألدهان، وال ينفع ذلك شيئاً، فقال الرشيد جلعفر بن حيىي قد بقيت هذه 

الصبية بعلتها، قال له جعفر يل طبيب ماهر، وهو ابن خبتيشوع، ندعوه وخناطبه يف معىن هذا املرض، فلعل 
 وملا حضر قال له الرشيد ما امسك؟ قال جربائيل، قال له أي شيء عنده حيلة يف عالجه، فأمر بإحضاره،

تعرف من الطب؟ فقال أبرد احلار، وأسخن البارد، وأرطب اليابس، وأيبس الرطب اخلارج عن الطبع، 
فضحك اخلليفة وقال هذا، غاية ما حيتاج إليه يف صناعة الطب، مث شرح له حال الصبية، فقال له جربائيل 

ي أمري املؤمنني فلها عندي حيلة، فقال له وما هي؟ قال خترج اجلارية إىل هاهنا حبضرة إن مل يسخط عل
اجلمع حىت أعمل ما أريده، ومتهل علي وال تعجل بالسخط، فأمر الرشيد بإحضار اجلارية فخرجت، 

ن وحني رآها جربائيل عدا إليها ونكس رأسه ومسك ذيلها كأنه يريد أن يكشفها، فأنزعجت اجلارية، وم
شدة احلياء واالنزعاج استرسلت أعضاؤها، وبسطت يديها إىل أسفل، ومسكت ذيلها، فقال جربائيل قد 
برئت يا أمري املؤمنني، فقال الرشيد للجارية إبسطي يديك مينة ويسرة ففعلت ذلك، وعجب الرشيد وكل 

ثل نفسه، وجعله رئيساً من كان بني يديه، وأمر الرشيد يف الوقت جلربائيل خبمسمائة ألف درهم، وأحبه م
على مجيع األطباء، وملا سئل جربائيل عن سبب العلة، قال هذه اجلارية أنصب إىل أعضائها وقت اامعة 

خلط رقيق باحلركة وانتشار احلرارة، وال جل أنّ سكون حركِة اجلماع تكون بغتة جمدت الفضلةُ يف 
، فاحتلت حىت انبسطت حرارا واحنلت الفضلة، بطون مجيع األعصاب، وما كان حيلها إال حركة مثلها

قال فثيون وكان حمل جربائيل يقوى يف كل وقت، حىت أن الرشيد قال ألصحابه كل من كانت له إيل 
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حاجة فليخاطب ا جربائيل، ألين أفعل كل ما يسألين فيه ويطلبه مين، فكان القواد يقصدونه يف كل 
الرشيد وإىل أن انقضت مخس عشرة سنة مل ميرض الرشيد فحظي أمورهم، وحاله تتزايد، ومنذ يوم خدم 

عنده، ويف آخر أيام الرشيد، عند حصوله بطوس، مرض املرضة اليت تويف فيها، وملا قوي عليه املرض قال 
جلربائيل مل ال تربئين؟ فقال له قد كنت أاك دائماً عن التخليط، وأقول لك قدمياً أن ختفف من اجلماع 

، واآلن، سألتك أن ترجع إىل بلدك، فأنه أوفق ملزاجك فلم تقبل وهذا مرض شديد، فال تسمع مين
وأرجو أن مين اللَّه بعافتيك، فأمر حببسه، وقيل له أن بفارس أسقفاً يفهم الطب، فوجه من حيضره إليه، 

ل بن وملا حضره ورآه قال له، الذي عاجلك مل يكن يفهم الطب، فزاد ذلك أبعاد جربائيل، وكان الفض
الربيع حيب جربائيل، ورأى أن األسقف كذاب يريد إقامة السوق، فأحسن فيما بينه وبني جربائيل، وكان 
األسقف يعاجل الرشيد ومرضه يزيد، وهو يقول له أنت قريب من الصحة، مث قال له، هذا املرض كله من 

 كان يئس من حياته، فاستبقى خطأ جربائيل، فتقدم الرشيد بقتله، فلم يقبل منه الفضل بن الربيع، ألنه
  .جربائيل

    

وملا كان بعد أيام يسرية مات الرشيد، وحلق الفضل بن الربيع يف تلك األيام قولنج صعب أيس األطباء 
منه، فعاجله جربائيل بألطف عالج وأحسنه، فربأ الفضل وازدادت حمبته له وعجبه به، قال فثيون وملا توىل 

ئيل، فقبله أحسن قبول وأكرمه، ووهب له أمواالً جلية أكثر مما كان أبوه حممد األمني، واىف إليه جربا
يهب له، وكان األمني ال يأكل وال يشرب إال بإذنه، فلما كان من األمني ما كان، وملك األمر املأمون، 

كتب إىل احلسن بن سهل، وهو خيلفه باحلضرة، بأن يقبض على جربائيل وحيبسه، ألنه ترك قصره بعد 
بيه الرشيد ومضى إىل أخيه األمني، ففعل احلسن بن سهل هذا، وملا كان يف سنة اثنتني ومائتني موت أ

مرض احلسن بن سهل مرضاً شديداً، وعاجله األطباء فلم ينتفع بذلك، فأخرج جربائيل من احلبس حىت 
لته، وكيف برأ على يد عاجله وبرأ يف أيام يسرية فوهب له سراً ماالً وافراً، وكتب إىل املأمون يعرفه خرب ع

جربائيل، ويسأله يف أمره فأجابه بالصفح عنه، قال فثيون وملا دخل املأمون احلضرة يف سنة مخس ومائتني 
أمر بأن جيلس جربائيل يف مرتله وال يخدم، ووجه من أحضر ميخائيل املتطبب، وهو صهر جربائيل، 

، قال وملا كان يف سنة عشر ومائتني مرض املأمون مرضاً وجعله مكانه وأكرمه إكراماً وافراً كياداً جلربائيل
صعباً، وكان وجوه األطباء يعاجلونه وال يصلح، فقال مليخائيل األدوية اليت تعطيين تزيدين شراً، فامجع 

األطباء وشاورهم يف أمري، فقال له أخوه أبو عيسى يا أمري املؤمنني حنضر جربائيل فإنه يعرف مزاجاتنا 
تغافل عن كالمه، وأحضر أبو إسحاق أخوه، يوحنا بن ماسويه، فثلبه ميخائيل طبيبه ووقع فيه منذ الصبا ف

وطعن عليه، فلما ضعفت قوة املأمون عن أخذ األدوية أذكروه جبربائيل فأمر بإحضاره، وملا حضر غير 
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وملا كان بعد أيام تدبريه كله، فاستقل بعد يوم، وبعد ثالثة أيام صلح، فسر به املأمون سروراً عظيماً، 
يسرية صلح صالحاً تاماً، وأذن له جربائيل يف األكل والشرب ففعل ذلك، وقال له أبو عيسى أخوه وهو 
جالس معه على الشرب مثل هذا الرجل، الذي مل يكن مثله وال يكون،و سبيله أن يكرم، فأمر له املأمون 

ه من األمالك والضياع وصار إذا خاطبه بألف ألف درهم، وبألف كر حنطة، ورد عليه سائر ما قبض من
كناه بأيب عيسى جربائيل وأكرمه زيادة على ما كان أبوه يكرمه، وانتهى به األمر يف اجلاللة إىل أن كان 

كل من تقلد عمالً ال خيرج إىل عمله إال بعد أن يلقى جربائيل ويكرمه، وكان عند املأمون مثل أبيه، 
ائيل واحنط، قال يوسف بن إبراهيم دخلت على جربائيل داره اليت ونقص حمل ميخائيل الطبيب صهر جرب

بامليدان يف يوم من متوز، وبني يديه املائدة وعليها فراخ طيور مسرولة كبار، وقد عملت كردناجاً بفلفل، 
وهو يأكل منها، وطالبين بأن آكل معه، فقلت له، كيف آكل منها يف مثل هذا الوقت من السنة وسين 

؟ قال يل ما احلمية عندك؟ فقلت جتنب األغذية الرديئة، فقال يل غلطت ليس ما ذكرت سن الشباب
محية، مث قال ال أعرف أحداً، عظم قدره وال صغر، يصل إىل اإلمساك عن غداء من األغذية كل دهره إال 

ضطره أن يكون يبغضه، وال تتوق نفسه إليه، ألن اإلنسان قد ميسك عن أكل الشيء برهة من دهره، مث ي
إىل أكله عدم أدم سواه لعلة من العلل أو مساعدة لعليل يكون عنده، أوصديق حيلف عليه، أو شهوة 

تتجدد له، فمىت أكله، وقد أمسك عن أكله منه املدة الطويلة، مل تقبله طبيعته ونفرت منه، وأحدث ذلك 
ا على أكل األغذية الرديئة، حىت يف بدن آكله مرضاً كثرياً، ورمبا أتى على نفسه، واألصلح لألبدان مترينه

  .تألفها، وأن يأكل منها يف كل يوم شيئاً واحداً

    

وال جيمع أكل شيئني رديئني يف يوم واحد، وإذا أكل من بعض هذه األشياء يف يوم، مل يعاود أكله يف غد 
من أكل بعضها، ذلك اليوم، فإن األبدان إذا مرنت على أكل هذه األشياء، مث اضطر اإلنسان إىل اإلكثار 

مل تنفر الطبيعة منه، فقد رأينا األدوية املسهلة إذا أدمنها مدمن وألفها بدنه قل فعلها ومل تسهل، وهؤالء 
أهل األندلس إذا أراد أحدهم إسهال طبيعته أخذ من السقمونيا وزن ثالثة دراهم، حىت تلني طبيعته مقدار 

 تألف األدوية حىت متنعها من فعلها، فهي لألغذية، وإن ما يلينها نصف درهم يف بلدنا وإذا كانت األبدان
كانت رديئة، أشد إلفاً، قال يوسف فحدثت ذا احلديث خبتيشوع بن جربائيل فسألين إمالءه عليه، 

وكتبه عين خبطه، قال يوسف بن إبراهيم حدثين سليمان اخلادم اخلراساين موىل الرشيد، أنه كان واقفاً 
ة يوماً وهو يتغدى، إذ دخل عليه عون العبادي اجلوهري، وهو حامل صحفة فيها على رأس الرشيد باحلري

مسكة منعوتة بالسمن، فوضعها بني يديه ومعها حمشي قد اختذه هلا، فحاول الرشيد أكل شيء منها فمنعه 
من ذلك جربائيل، وغمز صاحب املائدة بعزهلا له، وفطن الرشيد، فلما رفعت املائدة وغسل الرشيد يه، 
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خرج جربائيل عن حضرته، قال سليمان فأمرين الرشيد باتباعه، وأخفاء شخصي عنه؛ وأن اتفقد ما يعلمه 
وأرجع إليه خبربه، ففعلت ما أمرين به، وأحسب أن أمري مل يستتر عن جربائيل ملا تبينت من حترزه، 

داح من فضة فجعل فصار إىل موضع من دار عون ودعا بالطعام فأحضر له وفيه السمكة ودعا بثالثة أق
يف واحد قطعة منها، وصب عليه مخراً من مخر طريناباذ بغري ماء، وقال هذا أكل جربائيل، وجعل يف قدح 

آخر قطعة وصب عليها ماء بثلج، وقال هذا أكل أمري املؤمنني إن مل خيلط السمك بغريه، وجعل يف 
تلفة، ومن شواء وحلواء وبوارد القدح الثالث قطعة من السمك ومعها قطعاً من اللحم من ألوان خم

وفراريج وبقول، وصب عليه ماء بثلج وقال هذا طعام أمري املؤمنني أن خلط السمك بغريه، ورفع الثالثة 
األقداح إىل صاحب املائدة، وقال احتفظ ا إىل أن ينتبه أمري املؤمنني من قائلته، قال سليمان اخلادم مث 

ا حىت تضلع، وكان كلما عطش دعا بقدح مع اخلمر الصرف فشربه أقبل جربائيل على السمكة فأكل منه
مث نام، فلما انتبه الرشيد من نومه دعاين فسألين عما عندي من خرب جربائيل، وهل أكل من السمكة شيئاً 
أم مل يأكل؟ فأخربته باخلرب، فأمر بإحضار الثالثة األقداح فوجد الذي صب عليه اخلمر الصرف قد تفتت 

ه شيء، ووجد الذي صب عليه املاء بالثلج قد ربا وصار على أكثر من الضعف مما كان، ومل يبق من
ووجد القدح الذي السمك واللحم فيه قد تغريت رائحته وحدثت له سهوكة شديدة، فأمرين الرشيد 
حبمل مخسة آالف دينار إىل جربائيل، وقال من يلومين على حمبة هذا الرجل الذي يدبرين هذا التدبري؟، 

فأوصلت إليه املال، وقال إسحاق بن علي الرهاوي، يف كتاب أدب الطبيب عن عيسى بن ماسة أن 
يوحنا بن ماسويه أخربه أن الرشيد قال جلربائيل بن خبتيشوع وهو حاج مبكة يا جربائيل علمت مرتبتك 

مث التفت إىل بين عندي،، قال يا سيدي وكيف ال أعلم؟ قال له دعوت لك واللَّه، يف املوقف دعاء كثرياً، 
هاشم فقال عسى أنكرمت قويل له؟ فقالوا يا سيدنا ذمي فقال نعم، ولكن صالح بدين وقوامه به، وصالح 
املسلمني يب، فصالحهم بصالحه وبقائه، فقالوا صدقت يا أمري املؤمنني، ونقلت من بعض التواريخ، قال 

هم، فنقدت بعض الثمن وتعذر علي بعضه جربائيل بن خبتيشوع املتطبب اشتريت ضيعة بسبعمائة ألف در
فدخلت على حيىي بن خالد وعنده ولده، وأنا أفكر، فقال مايل أراك مفكراً؟ فقلت اشتريت ضيعة 

بسبعمائة ألف، فنقدت بعض الثمن، وتعذر علي بعضه، قال فدعا بالدواة وكتب يعطى جربائيل سبعمائة 
ه ثالمثائة ألف، قال فقلت جعلت فداك، قد أديت إلف درهم، مث دفع إىل كل واحد من ولده، فوقع في

  .عامة الثمن، وإمنا بقي أقله، قال أصرف ذلك فيما ينوبك

    

مث صرت إىل دار أمري املؤمنني، كنت عند أبيك وأخوتك ففعلوا يب كذا وكذا، وإمنا ذلك خلدميت لك، 
 جربائيل مبا كان، فما حايل أنا من قال فما حايل أنا؟ مث دعا بدابته فركب إىل حيىي، فقال يا أبت أخربين
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بني ولدك؟ فقال يا أمري املؤمنني مر مبا شئت حيمل إليه، فأمر يل خبمسمائة ألف، قال يوسف بن إبراهيم 
احلاسب املعروف بابن الداية كان ألم جعفر بنت أيب الفضل يف قصر عيسى بن علي، الذي كات 

بون، وكانت ال تشتكي علة إىل متطبب حىت حيضر مجيع تسكنه، جملس ال جيلس فيه إال احلساب واملتطب
أهل الصناعتني، ويكون مقامهم يف ذلك الس إىل وقت جلوسها فكانت جتلس هلم يف أحد موضعني؛ 
اما عند الشباك الذي على الدكان الكبري احملاذي للشباك وللباب األول من أبواب الدار؛ أو عند الباب 

، فكان احلُساب واملتطبببون جيلسون من خارج املوضع الذي جتلس فيه، مث الصغري احملاذي ملسجد الدار
تشتكي ما جتد فيتناظر املتطببون فيما بينهم حىت جيتمعوا على العلة والعالج، فإن كان بينهم اختالف 

دخل احلساب بينهم، وقالوا بتصديق املصيب عندهم، مث تسأل احلساب عن اختيار وقت لذلك العالج، 
جتمعوا على وقت، وإال نظر املتطببون فيما بني احلساب، وحكموا إللزمهم القياس، فاعتلت عند فإن ا

اجتماعها على احلج، آخر حجة حجتها، علة أمجع متطببوها على إخراج الدم من ساقيها باحلجامة، 
ال يف آخر واختار احلساب هلا يوماً حتتجم فيه، وكان ذلك يف شهر رمضان فلم ميكن أن تكون احلجامة إ

النهار، فكان ممن خيتلف إليها من احلساب، احلسن بن حممد الطوسي التميمي املعروف باألبح، وعمر بن 
الفرخان الطربي، وشعيب اليهودي، قال يوسف بن إبراهيم وكنت مىت عرضت لألبح علة أو عاقه عن 

االختيار على حضور دار أم جعفر عائق حضرت عنه، فحضرت ذلك الس يف الوقت الذي وقع 
حجامة أم جعفر فيه، فوافيت ابناً لداؤد بن سرافيون حدثا، يشبه أن يكون ابن أقل من عشرين سنة، قد 
أمرت أم جعفر بإحضاره مع املتطببني ليتأدب حبضور ذلك الس، وقد تقدمت إىل مجيع من يطيف ا 

، فوافيته وهو يالحي متطبباً راهباً أحضر من املتطببني يف تعليمه وتوقيفه عناية به ملكان أبيه من خدمتها
دارها يف ذلك اليوم، من أهل األهواز، يف شرب املاء للمنتبه من نومه ليالً، فقال ابن داؤد ما اللَّه خلق 

بأمحق ممن شرب ماء بعد انتباهه من نومه، وواىف جربائيل، عندما قال الغالم هذا القول، باب البيت، فلم 
 يقول أمحق واللَّه منه أن تتضرم نار على كبده فلم يطفئها مث دخل فقال من يدخل الس إال وهو

صاحب الكالم الذي مسعته؟ فقيل له ابن داؤد، فعنفه على ذلك وقال له كانت ألبيك مرتبة جلية يف هذه 
عند الصناعة، وتتكلم مبثل ما مسعته منك؟ فقال له الغالم فكأنك، أعزك اللَّه، تطلق شرب املاء بالليل 

االنتباه من النوم؟ فقال جربائيل احملرور اجلاف املعدة، ومن تعش وأكل طعاماً ماحلاً فأطلقه له، وأنا أمنع 
منه الرطيب املعد، وأصحاب البلغم املاحل، ألن يف منعهم من ذلك شفاء من رطوبات معدهم، وأكل بعض 

فقلت يا أبا عيسى، قد بقيت واحدة، البلغم املاحل بعضاً، فسكت عنه مجيع من حضر ذلك الس غريي، 
قال وما هي؟ قلت أن يكون العطشان يفهم من الطب مثل فهمك، فيفهم عطشه من مرار أو من بلغم 

ماحل، فضحك جربائيل مث قال يل مىت عطشت ليالً فأبرز رجالً من حلافك، وتناوم قليالً، فإن تزايد 
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  .اء عليه، فاشرب، وإن نقص عن عطشك شيءعطشك فهو من حرارة، أو من طعام حيتاج إىل شرب امل

    

فأمسك عن شرب املاء فإنه من بلغم ماحل، قال يوسف بن إبراهيم وسأل أبو إسحاق إبراهيم بن املهدي 
جربائيل عن علة الورشكني، فقال هو اسم ركبته الفرس من الكسر والصدر،و واسم الصدر بالفارسية 

كسر اشكني، فإذا مجعت اللفظتني كانتا ورشكني، أي هذه الفصيحة ور، والعامة تسميه بر، واسم ال
العلة من العلل اليت جيب أن يكسر عليها الصدر وهي علة ال تستحكم بإنسان فيكاد ينهض منها، وإن 
من ض منها مل يؤمن عليه النكسة سنة إال أن خيرج منه استفراغ دم كثري تقذفه الطبيعة من األنف أو 

 أو بعدها قبل السنة، فمىت حدث ذلك سلم منه، فقال أبو إسحاق كاملتعجب من أسفل، يف وقت العلة
سنة؟ قال نعم جعلين اللَّه فداك، وعلة أخرى يستخف ا الناس وهي احلصبة، فإين ما أمنت على من 

أصابته من النكسة سنة، إالّ أن يصيبه بعقبها استطالق بطن يكاد أن يأيت على نفسه؛ أو خيرج به خراج 
 فإذا اصابه أحد هذين أمنت عليه، قال يوسف ودخل جربائيل على أيب إسحاق يوماً بعقب علة كثري،

كان فيها، وقد أذن له يف أكل اللحم الغليظ، فحني جلس وضعت بني يديه كشكية رطبة فأمر برفعها؛ 
و إسحاق فسألته عن السبب، فقال ما أطلقت خلليفة قط حم يوماً واحداً أكل الكشك سنة كاملة، قال أب

أي الكشكني أردت، الذي بلنب أم الذي بغري لنب؟ فقال الذي بغري لنب، ال أطلق له أكله سنة، وعلى 
قياس ما يوجبه الطب، فليس ينبغي أن يطلق له أكل الكشك املعمول بلنب إال بعد استكمال ثالث سنني، 

 جربائيل بن خبتيشوع حدث ميمون بن هرون، قال؛ حدثين سعيد بن إسحاق النصراين، قال؛ قال يل
كنت مع الرشيد بالرقة ومعه املأمون وحممد األمني ولداه، وكان رجالً بادناً كثري األكل والشرب، فأكل 
يف بعض األيام أشياء خلط فيها، ودخل املستراح فغشي عليه، وأخرج فقوي عليه الغشي حىت مل يشك 

ياً، وقد كان قبل ذلك بأيام يشكو يف موته، وأرسل إيل، فحضرت وجسست عرقه فوجدته نبضاً خف
امتالء وحركة الدم فقلت هلم ميوت، والصواب أن حيجم الساعة، فأجاب املأمون إليه وأحضر احلجم، 

تقدمت بإقعاده، فلما وضع احملاجم عليه ومصها، رأيت املوضع قد امحر، فطابت نفسي وعلمت أنه حي، 
راً للَّه، وجعل كلما خرج الدم حيرك رأسه؛ فقلت للحجام اشرط، فشرط، فخرج الدم، فسجدت شك

ويسفُر لونه، إىل أن تكلم، وقال أين أنا؟ فطيبنا نفسه وغديناه بصدر دراج، وسقيناه شراباً، وما زلنا 
نشمه الروائح الطيبة، وجنعل يف أنفه الطيب، حىت تراجعت قوته، وأدخل الناس إليه، مث وهب اللَّه عافيته، 

يام دعا صاحب حرصه فسأله عن غلته يف السنة فعرفه أا ثلثمائة ألف درهم، وسأل فلما كان بعد أ
حاجبه عن غلته فعرفه أا ألف درهم، فقال ما أنصفناك حيث غالت هؤالء وهم حيرسوين من الناس 

على ما ذكروا، وأنت حترسين من األمراض واألسقام، وتكون غلتك ما ذكرته، وأمر بإقطاعي غلة ألف 
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رهم، فقلت له يا سيدي، مايل حاجة إىل اإلقطاع، ولكن ب يل ما أشتري به ضياعاً غلتها ألف ألف د
ألف درهم، فجميع ضياعي أمالك ال أقطاع، قال يوسف بن إبراهيم حدثين أبو إسحاق إبراهيم بن 

 داره، ومحاه املهدي أن جربائيل جلأ إليه حني انتهبت العوام داره يف خالفة حممد األمني، فأسكنه معه يف
ممن كان حياول قتله، قال أبو إسحاق فكنت أرى من هلع جربائيل وكثرة أسفه على ما تلف من ماله، 

وشدة اغتمامه، ما مل أتوهم أن أحداً بلغ به الوجه مباله مثل الذي بلغ جبربائيل، قال أبو إسحاق فلما 
  .ثارت املبيضة فظهرت العلوية بالبصرة واألهواز

    

مسرور،و كأنه قد وصل مبائة إلف دينار، فقلت له أرى أبا عيسى مسروراً فقال إين واللَّه أتاين وهو 
ملسرور عني السرور، فسألته عن سبب سروره، فقال أنه حاز العلوية ضياعاً، وضربوا عليها املنار، فقلت 

 إليه؛ له ما أعجب أمرك، انتهبت لك العوام جزأ من مالك، فخرجت نفسك من اجلزع إىل ما خرجت
وحتوز العلوية مجيع ما متلك فيظهر منك من السرور مثل الذي ظهر؟ فقال جزعي مبا ركبين به العوام، 

ألين أوتيت يف منامي وسلبت يف عزي، وأسلمين من جيب عليه محاييت، ومل يتعاظمين ما كان من العلوية، 
 العلوية يف ضياعي ما فعلوا، وقد ألنه من أكرب احملال عيش مثلي يف دولتني بنعمة واحدة، ولو مل تفعل

كان جيب عليهم مع علمهم بصحة طوييت ملوايل الذين أنعم اللَّه علي بنعمتهم اليت ملكونيها، أن يتقدموا 
يف حفظ وكالئي؛ والوصاة بضياعي ومزارعي؛ وأن يقولوا مل يزل جربائيل ماالً إلينا يف أيام دولة 

دي إلينا أخبار سادته، فكان اخلرب مىت تأدى بذلك إىل السلطان أصحابه، ومتفضالً علينا من أمواله، ويؤ
قتلين، فسروري حبيازة ضياعي وبسالمة نفسي مما كان هؤالء اجلهال ملكوه منها فلم يهتدوا إليه، قال 
يوسف وحدثين فرخ اخلادم، املعروف بأيب خراسان، موىل صاحل بن الرشيد ووصيه، قال كان موالي 

 البصرة، وكان عامله عليها أبو الرازي، فلما أحدث جربائيل بن خبتيشوع عمارة صاحل بن الرشيد على
داره اليت يف امليدان، سأل موالي أن يهدي له مخسمائة ساجة، وكانت الساجة بثالثة عشر ديناراً، 

ك، فاستكثر موالي املال، وقال له أما مخسمائة فال، ولكين أكتب إىل ابن الرازي يف محل مائيت ساجة إلي
وقال جربائيل فليست يب حاجة إليها، قال فرخ فقلت لسيدي أرى جربائيل سيدبر عليك تدبرياً بغيضاً، 
فقال جربائيل أهون علي من كل هني، ألين ال أشرب له دواء وال أقبل له عالجاً، مث استزار موالي أمري 

جهك متغرياً، مث قام إليه فجس عرقه، املؤمنني املأمون، فلما استوى الس باملأمون، قال له جربائيل أرى و
وقال له يشرب أمري املؤمنني شربة سكنجبني ويؤخر الغداء حىت يفهم اخلرب، ففعل املأمون ما أشار به، 

وأقبل جيس عرقه يف الوقت بعد الوقت، مث مل يشعر بشيء حىت دخل غلمان جربائيل ومعهم رغيف 
شبه ذلك، فقال إين أكره ألمري املؤمنني أن يأكل يف واحد، ومعه ألوان قد اختذت من قرع وماش وما أ
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يومه هذا شيئاً من حلوم احليوان، فليأكل هذه األلوان، فأكل منها ونام، فلما انتبه من قائلته، قال له يا 
أمري املؤمنني، رائحة النبيذ تزيد يف احلرارة، والرأي لك اإلنصراف، فانصرف املأمون وتلفت نفقة موالي 

 يل موالي يا أبا خراسان التمييز بني مائيت ساجة ومخسمائة ساجة واستزارة اخلليفة، ال كلها، فقال
جيتمعان، قال يوسف وحدثين جورجس بن ميخائيل عن خاله جربائيل وكان جربائيل له مكرماً لكثرة 

علمه، ألين مل أر يف أهل هذا البيت، بعد جربائيل، وأعلم منه على عجب كان فيه شديداً، وسخف 
كثري؛ أن جربائيل أخربه أنه أنكر من الرشيد قلة الرزء للطعام، أول احملرم سنة سبع ومثانني ومائة، وأنه مل 

يكن يرى يف مائه وال يف جمسة عرقه ما يدل على علة توجب قلة الطعام، فكان يقول للرشيد يا أمري 
يفاء الغذاء معىن، فقال يل، ملا املؤمنني بدنك صحيح سليم حبمد اللَّه من العلل؛ وما أعرف لتركك است

أكثرت عليه من القول يف هذا الباب قد استومخت مدينة السالم؛ وأنا أكره االستبعاد عنها يف هذه األيام، 
    أفتعرف مكاناً بالقرب منها صحيح اهلواء؟ 

 نزولنا بلده؛ وهي فقلت له احلرية يا أمري املؤمنني، فقال قد نزلنا احلرية مراراً؛ فاجحفنا بعون العبادي يف
أيضاً بعيدة، فقلت يا أمري املؤمنني، فاألنبار طيبة وظهرها فأصح هواء من احلرية، فخرج إليها فلم يزدد يف 

طعامه شيئاً؛ بل نقص وصام يوم اخلميس قبل قتله جعفراً بيومني وليلة، وأحضر جعفراً عشاءه؛ وكان 
ء، فقال له جعفر يا أمري املؤمنني، لو استزدت من أيضاً صائماً؛ فلم يصب الرشيد من الطعام كثري شي

الطعام؟ فقال لو أردت ذلك لقدرت عليه، إال أين أحببت أن أبيت خفيف املعدة ألصبح وأنا أشتهي 
الطعام، وأتغدى مع احلرم، مث بكر بالركوب غداة يوم اجلمعة متنسماً، وركب معه جعفر بن حيىي، فرأيته 

 بلغ بدنه، فضمه إليه وعانقه، وقبل بني عينيه؛ وسار يده يف يد جعفر وقد أدخل يده يف كم جعفر حىت
أكثر من ألف ذراع، مث رجع إىل مضربه وقال حبيايت، أما أصطبحت يف يومك هذا وجعلته يوم سرور؟ 
فإين مشغول بأهلي، مث قال يل يا جربائيل أنا اتغدى مع حرمي فكن مع أخي تسر بسروره، فسرت مع 

امه فتغدينا وأحضر أبا زكار املغين، ومل حيضر جملسه غرينا، ورأيت اخلادم بعد اخلادم جعفر، وأحضر طع
يدخل إلينا فيساره فيتنفس عند مسارم إياه ويقول وحيك يا أبا عيسى، مل يطعم أمري املؤمنني بعد، وأنا 

  :  زكار أن يغنيهواللَّه خائف أن تكون به علة متنعه من األكل، ويأمر كلما أراد أن يشرب قدحاً أبا

 شاد البيعة الراهب بحيث  بني المنذر حين انقضوا إن

 واليرجوهم راغب حقاً،  أضحوا وال يرهبهم راهب

  لم يجلب الصوف لهم جالب  من الخز لبوساتهم كانت

 إلى لبين بها راكب سار  جثتهم لعبة كأنما
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حالنا إىل أن صليتا العتمة،مث دخل إلينا أبو فيغنيه أبو زكار هذا الصوت، وال يقترح غريه، فلم تزل هذه 
هاشم مسرور الكبري، ومعه خليفة هرمثة بن أعني، ومعه مجاعة كثرية من اجلند، فمد يده خليفة هرمثة إىل 
يد جعفر، مث قال له قم يا فاسق قال جربائيل؛ ومل أكلم ومل يؤمر يف بأمر؟ وصرت إىل مرتيل من ساعيت، 

 فيه إال أقل من مقدار نصف ساعة، حىت صار إيل رسول الرشيد يأمرين باملصري وأنا ال أعقل، فما أقمت
إليه، فدخلت إليه ورأس جعفر يف طشت بني يديه، فقال يل يا جربائيل أليس كنت تسألين عن السبب يف 

 اليوم قلة رزئي للطعام؟ فقلت بلى يا أمري املؤمنني، فقال الفكرة، فيما ترى، أصارتين إىل ما كنت فيه وأنا
يا جربائيل عند نفسي كالناقة، قدم غذائي حىت ترى من الزيادة على ما كنت تراه عجباً، وإمنا كنت آكل 

الشيء بعد الشيء لئال يثقل الطعام علي فيمرضين، مث دعا بطعامه يف ذلك الوقت فأكل أكالً صاحلاً من 
د األمني، أمري املؤمنني، أيام خالفته، ليلته، قال يوسف حدثين إبراهيم بن املهدي أنه ختلف عن جملس حمم

عشية من العشايا لدواء كان أخذه؛ وإن جربائيل بن خبتيشوع باكره غداة اليوم الثاين، وأبلغه سالم 
األمني، وسأله عن حاله كيف كانت يف دوائه، مث دنا منه، فقال له أمر أمري املؤمنني يف جتهيز علي بن 

 باملأمون أسرياً يف قيد من فضة و جبربائيل بريء من دين النصرانية أن عيسى بن ماهان إىل خراسان ليأتيه
 فقلت له وحيك ومل قلت هذا القول؟ وكيف قلته؟ قال ألن -مل يغلب املأمون حممداً ويقتله، وحيوز ملكه 

هذا اخلليفة املوسوس سكر يف هذه الليلة، فدعا أبا عصمة الشيعي صاحب حرسه، وأمر بسواده فرتع عنه 
لبسه ثيايب وزناري وقلنسويت، وألبسين أقبيته، وسواده وسيفه ومنطقته؛ وأجلسين يف جملس صاحب وأ

احلرس إىل وقت طلوع لفجر؛ وأجلسه يف جملسي؛ وقال لكل واحد، مين ومن أيب عصمة قد قلدتك ما 
 جعل حراسته إىل كان يتقلده صاحبك، فقلت أن اللَّه مغري ما به من نعمة لتغيريه ما بنفسه منها، وأنه إذا

نصراين، والنصرانية أذل األديان، ألنه ليس يف عقد دين غريها التسليم ملا يريد به عدوه من املكروه، مثل 
اإلذعان ملن سخره بالسخرة، وأن ميشي ميالً أن يزيد على ذلك ميالً آخر، وإن لطم له خد حول اآلخر 

نه حني أجلس يف جملس متطببه احلافظ عنده ليلطم، غري ديين، فقضيت بأن عز الرجل زائل، وقضيت أ
حلياته والقائم مبصاحل بدنه واخلادم لطبيعته، أبا عصمة الذي ال يفهم من كل ذلك قليالً وال كثرياً، بأنه ال 

  .عمر له، وأن نفسه تالفة

    

ع قال أبو إسحاق فكان على ما تفاءل جربائيل به، قال يوسف بن إبراهيم ومسعت جربائيل بن خيتيشو
حيدث أبا إسحاق إبراهيم بن املهدي أنه كان عند العباس بن حممد إذ دخل عليه شاعر امتدحه، فلم يزل 

  : جربائيل يسمع منه إىل أن صار إىل هذا البيت وهو
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 ال وأنت مخلد ما قالها قل  لو قيل للعباس يا ابن محمد

 أهل زمانه، فقلت ال فتبسم العباس مث قال جربائيل فلما مسعت هذا البيت مل أصرب لعلمي أن العباس أخبل
قال يل اغرب قبح اللَّه وجهك، أقول، هذا الشاعر الذي يشار إليه هو ربيعة الرقى، قال يوسف وحدث 

جربائيل أبا إسحاق يف هذا الس أنه دخل على العباس بعد فطر النصارى بيوم ويف رأسه فضلة من نبيذة 
لرشيد، فقال جربائيل للعباس كيف أصبح األمري أعزه اللَّه؟ فقال باألمس، وذلك قبل أن خيدم جربائيل ا

العباس أصبحت كما حتب، فقال له جربائيل واللَّه ما أصبح األمري على ما أحب، وال على ما حيب اللَّه، 
وال على ما حيب الشيطان، فغضب العباس من قوله مث قال له ما هذا الكالم قبحك اللَّه قال جربائيل 

ي الربهان، فقال العباس لتأتيين به وإال أحسنت أدبك ومل تدخل يل داراً؛ فقال جربائيل الذي فقلت عل
كنت أحب أن تكون أمري املؤمنني، فأنت كذلك؟ قال العباس ال، قال جربائيل والذي حيب اللَّه من عباده 

 واستغفر اللَّه، قال الطاعة له فيما أمرهم به، واهم عنه، فأنت أيها امللك كذلك؟ فقال العباس ال
جربائيل والذي حيب الشيطانُ من العباد أن يكفروا باللَّه وجيحدوا ربوبيته فأنت كذلك أيها األمري؟ فقال 

له العباس ال، وال تعد إىل مثل هذا القول بعد يومك هذا، قال فثيون الترمجان وملا عزم املأمون على 
ئتني مرض جربائيل مرضاً شديداً قوياً، فلما رآه املأمون اخلروج إىل بلد الروم يف سنة ثالث عشرة وما

ضعيفاً التمس منه إنفاذ خبتيشوع ابنه معه إىل بلد الروم، فأحضره وكان مثل أبيه يف الفهم والعقل 
والسرو، وملا خاطبه املأمون ومسع حسن جوابه، فرح به فرحاً شديداً وأكرمه غاية اإلكرام، ورفع مرتلته 

 بلد الروم، ملا خرج طال مرض جربائيل إىل أن بلغ املوت، وعمل وصيته إىل املأمون، وأخرجه معه إىل
ودفعها إىل ميخائيل صهره ومات، فمضى يف جتميل موته ما مل ميض ألمثاله حبسب استحقاقه بأفعاله 

ير رهباناً احلسنة وخرييته، ودفن يف دير مار سرجس باملدائن، وملا عاد ابنه خبتيشوع من بلد الروم مجع للد
  .وأجرى عليهم مجيع ما حيتاجون إليه

    

وقال فثيون الترمجان أن جنس جورجس وولده كانوا أمجل أهل زمام مبا خصهم اللَّه به من شرف 
النفوس، ونبل اهلمم؛ ومن الرب واملعروف، واألفضال والصدقات، وتفقد املرضى من الفقراء واملساكني، 

هوقني على ما يتجاوز احلد يف الصفة والشرح، أقول وكانت مدة خدمة واألخذ بأيدي املنكوبني واملر
جربائيل بن خبتيشوع للرشيد منذ خدمه وإىل أن تويف الرشيد ثالثاً وعشرين سنة، ووجد يف خزانة 
خبتيشوع بن جربائيل مدرج فيه عمل خبط كاتب جربائيل بن خبتيشوع الكبري، وإصطالحات خبط 

خدمته الرشيد يذكر أن رزقه كان من رسم العامة يف كل شهر من الورق عشرة جربائيل ملا صار إليه يف 
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آالف درهم، يكون يف السنة مائة وعشرون ألف درهم، يف مدة ثالث وعشرين سنة ألف ألف وستمائة 
وستون ألفاً؛ ونزله يف الشهر مخسة آالف درهم، يكون يف السنة ستون ألف درهم، يف مدة ثالث 

ف وثلثمائة ومثانون ألف درهم، ومن رسم اخلاصة يف احملرم من كل سنة من الورق وعشرين سنة ألف أل
مخسون ألف درهم يكون يف مدة ثالث وعشرين سنة ألف ألف ومائة ومخسون ألف درهم، ومن الثياب 

مخسون ألف درهم، يكون يف مدة ثالث وعشرين سنة ألف ألف ومائة ومخسون ألف درهم، تفصيل 
لطرازي عشرون شقة، امللحم الطرازي عشرون شقة، اخلز املنصوري عشر شقاق، ذلك القصب اخلاص ا

اخلز املبسوط عشر شقاق، الوشي اليماين ثالثة أثواب، الوشي النصييب ثالثة أثواب، الطيالسة ثالثة 
طيالس، ومن السمور والفنك والقماقم والدلق والسنجاب للقبطني، وكان يدفع إليه يف مدخل صوم 

 كل سنة من الورق مخسون ألف درهم، يكون يف مدة ثالث وعشرين ألف ألف ومائة النصارى يف
ومخسون ألف درهم، ويف يوم الشعانني من كل سنة ثياب من وشي وقصب وملحم وغريه بقيمة عشرة 
آالف درهم، يكون يف مدة ثالث وعشرين سنة؛ مائتان ألف وثالثون ألفاً، ويف يوم الفطر يف كل سنة 

سون ألف درهم، يكون يف مدة ثالث وعشرين سنة ألف ألف ومائة ومخسون ألف درهم، من الورق مخ
وثياب بقيمة عشرة آالف درهم، على احلكاية، يكون يف مدة ثالث وعشرين سنة مائتا ألف وثالثون 

ألف درهم، ولفصد الرشيد دفعتني يف السنة كل دفعة مخسون ألف درهم من الورق، مائة ألف درهم، 
دة ثالث وعشرين سنة ألفا ألف وثلثمائة ألف درهم، ولشرب الدواء دفعتني يف السنة،و كل يكون يف م

دفعة مخسون ألف درهم، مائة ألف درهم، يكون يف مدة ثالث وعشرين سنة ألفا ألف وثالمثائة ألف 
درهم، ومن أصحاب الرشيد، على ما فصل منه مع ما فيه من قيمة الكسوة ومثن الطيب والدواب، وهو 
مائة ألف درهم من الورق، فيكون أربعمائة ألف درهم، يكون يف مدة ثالث وعشرين سنة تسع آالف 
ألف ومائتا ألف درهم، تفصيل ذلك عيسى بن جعفر مخسون ألف درهم؛ زبيده أم جعفر مخسون ألف 

ألف درهم؛ العباسة مخسون ألف درهم؛ إبراهيم بن عثمان ثالثون ألف درهم؛ الفضل بن الربيع مخسون 
درهم؛ فاطمة أم حممد سبعون ألف درهم؛ كسوة وطيب ودواب مائة ألف درهم، ومن غلة ضياعه 

جبندي سابور والسوس والبصرة والسواد يف كل سنة قيمته، بعد املقاطعة، ورقاً مثاين مائة ألف درهم، 
من الربامكة يكون يف مدة ثالث وعشرين سنة مثانية عشر ألف ألف ومائة ألف درهم، وكان يصري إليه 

يف كل سنة من الورق ألفا ألف وأربعمائة ألف درهم، وتفصيل ذلك حيىي بن خالد ستماية ألف درهم؛ 
جعفر بن حيىي الوزير ألف ألف ومائتا ألف درهم؛ الفضل ابن حيىي ستماية ألف درهم، يكون يف مدة 

دة أيام خدمته للرشيد، ثالث عشرة سنة أحد وثالثني ألف ألف ومائيت ألف درهم، يكون مجيع ذلك م
  .وهي ثالث وعشرون سنة، وخدمته للربامكة وهي ثالث عشرة سنة
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سوى الصالت اجلسام فإا مل تذكر يف هذا املدرج من الورق مثانية ومثانني ألف درهم، ومثامنائة ألف 
تذكر يف درهم؛ ثالث آالف ألف وأربعمائة ألف درهم، التذكرة اخلراج من ذلك ومن الصالت اليت مل 

النفقات وغريها على ما تضمنه املدرج املعمول من العني تسعمائة ألف دينار، ومن الورق تسعون ألف 
ألف وستمائة ألف درهم، تفصيل ذلك، ما صرفه يف نفقاته وكانت يف السنة ألفي ألف ومائيت ألف 

ستماية ألف درهم، درهم على التقريب، ومجلتها يف السنني املذكورة سبعة وعشرون ألف ألف درهم و
مثن دور وبساتني ومنتزهات ورقيق ودواب واجلمازات سبعون ألف ألف درهم، مثن آالت وأجر 

وصناعات وما جيري هذا ارى مثانية آالف ألف درهم، ما صار يف مثن ضياع ابتاعها خلاصته اثنا عشر 
ر مخسون ألف ألف درهم، ما ألف ألف درهم، مثن جواهر وما أعده للذخائر عن قيمة مخسمائة ألف دينا

صرفه يف الرب والصالت واملعروف والصدقات، وما بذل به حظه يف الكفاالت ألصحاب املصادرات، يف 
هذه السنني املقدم ذكرها ثالثة آالف ألف درهم، ما كابره عليه أصحاب الودائع وجحدوه ثالثة آالف 

بنه خبتيشوع، وجعل املأمون الوصي فيها ألف درهم، مث وصى بعد ذلك كله عند وفاته إىل املأمون ال
فسلمها إليه، ومل يعترض يف شيء منها عليه بتسعماية ألف دينار، وجربائيل بن خبتيشوع هو الذي يعنيه 

  : أبو نواس يف قوله

 له عقل وجبريل  سألت أخي أباه عيسى

 كثيرها قتل فقال  فقلت الراح تعجبني

 وقوله فصل فقال،  له فقدر لي فقلت

  ن أربعة هي األصل  طبائع اإلنسا وجدت

 طبيعة رطل لكل  ألربعة فأربعة

  : وذكر أبو الفرج علي بن احلسني األصبهاين يف كتاب ارد يف األغاين هذه األبيات

 اإلسالم والملة على  قل للذي ليس أال

  أخي األنذال والسفلة  أبي عيسى لجبريل

 لةيشفي ذوي الع ما  أفي طبك يا جبريل

 جرم وال زلة بال  قد سبى عقلي غزال

  .قال أبو الفرج والشعر للمأمون يف جربائيل بن خبتيشوع املتطبب، والغناء ملتيم خفيف رمل
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ومن كالم جربائيل بن خبتيشوع قال أربعة دم العمر إدخال الطعام على الطعام قبل اإلضام، والشرب 
احلمام، وجلربائيل بن خبتيشوع من الكتب رسالة إىل املأمون يف على الريق، ونكاح العجوز، والتمتع يف 

املطعم واملشرب، كتاب املدخل إىل صناعة املنطق، كتاب يف الباه، رسالة خمتصرة يف الطب، كناشه، 
كتاب يف صنعة البخور، ألفه لعبد اللَّه املأمون، خبتيشوع بن جربائيل بن خبتيشوع كان سريانياً نبيل 

من عظم املرتلة واحلال وكثرة املال، ما مل يبلغه أحد من سائر األطباء الذين كانوا يف عصره، القدر، وبلغ 
وكان يضاهي املتوكل يف اللباس والفرش، ونقل حنني بن إسحاق لبختيشوع بن جربائيل كتباً كثرية من 

ألمر، كان حممد بن عبد كتب جالينوس إىل اللغة السريانية والعربية، قال فثيون الترمجان ملا ملك الواثق ا
امللك الزيات وابن أيب داود يعاديان خيتيشوع، وحيسدانه على فضله، وبره، ومعروفه، وصدقاته، وكمال 
مروءته، فكانا يغريان الواثق عليه إذا خلوا به، فسخط عليه الواثق، وقبض على أمالكه وضياعه، وأخذ 

ذلك يف سنة ثالثني ومائتني، فلما اعتل باالستسقاء، منه مجلة طائلة من املال، ونفاه إىل جندي سابور، و
وبلغ الشدة يف مرضه، أنفذ من حيضر خبتيشوع، ومات الواثق قبل أن يوايف خبتيشوع، مث صلحت حال 
خبتيشوع، بعد ذلك يف أيام املتوكل، حىت بلغ يف اجلاللة، والرفعة، وعظم املرتلة، وحسن احلال، وكثرة 

باراة اخلالفة يف الزي واللباس، والطيب، والفرش، والصناعات، والتفسيح، املال، وكمال املروءة، وم
والبذخ يف النفقات، مبلغاً يفوق الوصف، فحسده املتوكل وقبض عليه، ونقلت من بعض التواريخ، أن 

خيتيشوع بن جربائيل، كان عظيم املرتلة عند املتوكل، مث أن خبتيشوع أفرط يف أدالله عليه، فنكبه وقبض 
كه ووجه به إىل مدينة السالم، وعرض للمتوكل بعد ذلك قولنج، فاستحضره املتوكل واعتذر إليه، أمال

وعاجله وبرأ، فأنعم عليه ورضي عنه، وأعاد ما كان له، مث جرت على خبتيشوع حيلة أخرى فنكبه نكبة 
 استكتب املنتصر أبا قبض فيها مجيع أمالكه، ووجه به إىل البصرة، وكان سببه احليلة عليه أن عبد اللَّه

العباس احلصيين وكان رديئاً، فاتفقا على قتل املتوكل واستخالف املنتصر، وقال خبتيشوع للوزير كيف 
استكتبت املنتصر احلصيين وأنت تعرف رداءته؟ فظن عبد اللَّه أن خيتيشوع قد وقف على التدبري، فعرف 

بة خبتيشوع له، وأحسب أنه يبطل التدبري فكيف الوزير ما قاله له خبتيشوع، وقال أنتم تعلمون كيف حم
احليلة؟ فقالوا للمنتصر إذا سكر اخلليفة، فخرق ثيابك ولوثها بالدم، وادخل إليه، فإذا قال ما هذا؟ فقل 
خبتيشوع ضرب بيين وبني أخي، فكاد أن يقتل بعضنا بعضاً، وأنا أقول يا أمري املؤمنني، يبعد عنهم، فإنه 

  .فيه، فإىل أن يسأل عنه نكون قد فرغنا من األمريقول افعلوا، فتن

    

ففعل ذلك ونكب وقتل املتوكل وملا استخلف املستعني رد خبتيشوع إىل اخلدمة وأحسن إليه إحساناً 
كثريا، وملا ورد األمر إىل ابن عبد اللَّه حممد بن الواثق، وهو املهتدي، جرى على حال املتوكل يف أنسه 
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هم وإحسانه إليهم، وكان خيتيشوع لطيف احملل من املهتدي باللَّه، وشكا خبتيشوع إىل باألطباء وتقدميه إيا
املهتدي ما أخذ منه يف أيام املتوكل، فأمر بأن يدخل إىل سائر اخلزائن فكل ما اعترف به فلريد إليه بغري 

حلياطة، وورد على استثمار وال مراجعة، فلم يبق له شيء إال أخذه، وأطلق له سائر ما فاته، وحاطه كل ا
خبتيشوع كتاب من صاحبه مبدينة السالم يصف فيها أن سليمان بن عبد اللَّه بن طاهر قد تعرض له 

ملنازلة، فعرض خبتيشوع الكتاب على املهتدي بعد صالة العتمة، فأمر بإحضار سليمان بن وهب يف ذلك 
اللَّه، باإلنكار عليه ملا اتصل به من الوقت، فحضر، وتقدم إليه بأن يكتب من حضرته إىل سليمان بن عبد 

وكيل خبتيشوع، وأن يتقدم إليه بإعزاز منازله وأسبابه بأوكد ما يكون، وأنفذ الكتاب، من وقته، مع 
أخص خدمه إىل مدينة السالم، وقال خبتيشوع للمهتدي يف آخر من حضر الدار يا أمري املؤمنني، ما 

، وقد حكم املنجمون بأين أموت يف هذه السنة، ولست أغتم اقتصدت وال شربت الدواء منذ أربعني سنة
ملويت وإمنا غمي ملفارقتكم، فكلمه املهتدي بكالم مجيل، وقال قلّما يصدق املنجم، فلما انصرف كان 

آخر العهد به، وقال إبراهيم بن علي احلصري يف كتاب نور الطرف ونور الظرف، أنه تنازع إبراهيم بن 
بيب بني يدي أمحد ابن داؤد يف جملس احلكم يف عقار بناحية السواد، فأرىب عليه املهدي وخبتيشوع الط

إبراهيم وأغلظ له فغضب لذلك أمحد بن أيب داؤد وقال يا إبراهيم؛ إذا تنازعت يف جملس احلكم حبضرتنا 
ا أمراً فليكن قصدك أمما، وطريقك جا، ورحيك ساكنة، وكالمك معتدالً، ووف جمالس اخلليفة حقوقه
من التوفيق والتعظيم واالستطاعة، ورحيك ساكنة، وكالمك معتدالً، ووف جمالس اخلليفة حقوقها من 

التوفيق والتعظيم واالستطاعة، والتوجيه إىل احلق، فإن هذا أشكل بك، وأمجل مبذهبك يف حمتدك وعظيم 
ول، والعمل، ويتم خطرك، وال تعجلن، فرب العجلة تورث رثياً، واللَّه يعصمك من الزلل، وخطل الق

  .نعمته عليك كما أمتها على آبائك من قبل، إن ربك عليم حكيم

    

فقال إبراهيم أمرت، أصلحك اللّه، بسداد، وحضضت على رشاد، ولست بعائد إىل ما يثلم قدري 
عندك، ويسقطين من عينك، وخيرجين من مقدار الواجب إىل االعتذار؛ فها أنا معتذر إليك من هذه 

اعتذار مقر بذنبه، باخع جبرمه، ألن الغضب ال يزال يستفزين مبراده، فريدين مثلك حبلمه، وتلك البادرة، 
عادة اللَّه عندك وعندنا فيك، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وقد خلعت حظي من هذا العقار لبختيشوع، 

ق، حدث أبو حممد فليت ذلك يكون وافياً بأرش اجلناية عليه، ولن يتلف مال أفاد موعظة وباللَّه التوفي
بدر بن أيب األصبع الكاتب قال حدثين جدي، قال دخلت إىل خبتيشوع يف يوم شديد احلر وهو جالس يف 
جملس خميش بعدة طاقات ريح بينهما طاق أسود ويف وسطها قبة عليها جالل من قصب مظَّهر بدبيقى قد 

ة، ومطرف قد التحف به، فعجبت من صبغ مباء الورد والكافور والصندل وعليه جبة مياين سعيدي مثقل
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زيه، فحني حصلت معه يف القبة نالين من الربد أمر عظيم فضحك وأمر يل جبب ومطرف وقال يا غالم، 
أكشف جوانب القبة، فكشفت فإذا أبواب مفتوحة من جوانب اإليوان إىل مواضع مكسوة بالثلج، 

 دعا بطعامه فأيت مبائدة يف غاية احلسن عليها وغلمان يروحون ذلك الثلج فيخرج منه الربد الذي حلقين، مث
كل شيء ظريف، مث أتى بفراريج مشوية يف اية احلمرة، وجاء الطباخ فنفضها كلها فانتفضت وقال 

هذه فراريج تعلف اللوز والبزر قطوناً، وتسقى ماء الرمان، وملا كان يف صلب الشتاء دخلت عليه يوماً 
وكساء، وهو جالس يف طارمة يف الدار على بستان يف غاية احلسن، والربد شديد، وعليه جبة حمشوة 

وعليها مسور قد ظهرت به، وفوقه جالل حرير مصبغ، ولبود مغربية وانطاع أدم ميانية، وبني يديه كانون 
فضة مذهب خمرق، وخادم يوقد العود اهلندي، وعليه خاللة قصب يف اية الرفعة، فلما حصلت معه يف 

من احلر أمراً عظيماً، فضحك وأمر يل بغاللة قصب، وتقدم يكشف جوانبالطارمة، فإذا الطارمة وجدت 
مواضع هلا شبابيك خشب بعد شبابيك حديد، وكوانني فيها فحم الغضا، وغلمان ينفخون ذلك الفحم 

بالزقاق كما تكون للحدادين، مث دعا بطعامه فأحضروا ما جرت به العادة يف السرو والنظافة، فأحضرت 
راريج بيض شديدة البياض فبشعتها وخفت أن تكون غري نضيجة وواىف الطباخ فنفضها فانتفضت، ف

  .فسألته عنها فقال هذه تعلف اجلوز املقشر، وتسقى اللنب احلليب

    

وكان خيتيشوع بن جربائيل يهدي البخور يف درج، ومعه درج آخر فيه فحم يتخذ له من قضبان األترج 
املرشوش عليه عند إحراقه ماء الورد املخلوط باملسك والكافور، وماء والصفصاف، وشنس الكرم 

اخلالف والشراب العتيق، ويقول أنا أكره أن أهدي خبوراً بغري فحم، فيفسده فحم العامة، ويقال هذا 
عمل خبتيشوع، وحدث أبو حممد بدر بن أيب األصبغ، عن أبيه، عن أيب عبد اللَّه حممد بن اجلراح، عن 

 املتوكل قال يوماً لبختيشوع ادعين، فقال السمع والطاعة فقال أريد أن يكون ذلك غداً، قال نعم أبيه، أن
وكرامة، وكان الوقت صائفاً، وحره شديداً، فقال خبتيشوع ألعوانه وأصحابه أمرنا كله مستقيم إال 

اخليش بسر من اخليش فإنه ليس لنا منه ما يكفي، فأحضر وكالءه وأمرهم بابتياع كل ما يوجد،، من 
رأى، ففعلوا ذلك وأحضروا كل من وجدوه من النجادين والصناع، فقطع لداره كلها صوا، وحجرها 
وجمالسها وبيوا ومستراحاا، خيشا حىت ال جيتاز اخلليفة يف موضع غري خميش، وأنه فكر يف روائحه اليت 

 بسر من رأى من البطيخ، وأحضر أكثر ال تزول إال بعد استعماله مدة، فأمر بابتياع كل ما يقدر عليه
حشمه وغلمانه وأجلسهم يدلكون اخليش بذلك البطيخ ليلتهم كلها، وأصبح وقد انقطعت روائحه، 

فتقدم إىل فراشيه فعلقوا مجيعه يف املواضع املكورة، وأمر طباخيه بأن يعملوا مخسة آالف جونة يف كل 
 رطالً؛ ومحل مشوي وجدي بارد، وفائقة جونة باب خبز مسيد، دست رقاق وزن اجلميع عشرون
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ودجاجتان مصدرتان، وفرخان ومصوصان، وثالثة ألوان وجام حلواء، فلما وافاه املتوكل رأى كثرة 
اخليش وجدته فقال أي شيء ذهب برائحته؟ فأعاد عليه حديث البطيخ فعجب من ذلك، وأكل هو وبنو 

راء واحلجاب على مساطني عظيمني مل ير مثلهما عمه والفتح بن خاقان على مائدة واحدة، وأجلس األم
ألمثاله، وفرقت اجلون على الغلمان واخلدم والنقباء والركابية والفراشني واملالحني وغريهم من احلاشية 

لكل واحد جونة، وقال قد أمنت ذمهم ألنين ما كنت آمن لو أطعموا على موائد أن يرضى هذا ويغضب 
 آخر مل أشبع، فإذا أعطى كل إنسان جونة من هذه اجلون كفته اآلخر، ويقول واحد شبعت ويقول

واستشرف املتوكل على الطعام فاستعظمه جداً، وأراد النوم، فقال لبختيشوع أريد أن تنومين يف موضع 
مضيء ال ذباب فيه وظن أنه يتعنته بذلك، وقد كان خبتيشوع تقدم بان جتعل أجاجني السيالن يف سطوح 

اب عليه، فلم يقرب أسافل الدور ذبابة واحدة، مث أدخل املتوكل إىل مربع كبري سقفه الدار ليجتمع الذب
كله بكواء فيها جامات يضيء البيت منها، وهو خميش مظهر بعد اخليش بالدبقي املصبوغ مباء الورد 

  .والصندل والكافور

    

 ير يف البيت شيئاً من الروائح فلما اضطجع للنوم أقبل يشم روائح يف اية الطيب ال يدري ما هي ألنه مل
والفاكهة واألنوار؛ وال خلف اخليش ال طاقات وال موضع جيعل فيه شيء من ذلك، فتعجب وأمر الفتح 
بن خاقان أن يتتبع حال تلك الروائح حىت يعرف صورا، فخرج يطوف فوجد حول البيت من خارجه 

قات حمشوة بصنوف الرياحني والفواكه واللخاخل، ومن سائر نواحيه وجوانبه أبواباً صغاراً لطافاً كالطا
واملشام اليت فيها اللفاح، والبطيخ املستخرج ما فيها احملشوة بالنمام واحلماحم اليماين املعمول مباء الورد 
واخللوق والكافور والشراب العتيق والزعفران الشعر، ورأى الفتح غلماناً قد وكلوا بتلك الطاقات مع 

ها ند يسجره ويبخر به، والبيت من داخله أزار من اسفيداج خمرم خروماً صغاراً ال كل غالم جممرة في
تبني خترج منها تلك الروائح الطيبة العجيبة إىل البيت، فلما عاد الفتح وشرح للمتوكل صورة ما شاهده 

كثر تعجبه منه، وحسد خبتيشوع على ما رآه من نعمته، وكمال مروءته، وانصرف من داره قبل أن 
يستتم يومه، وأدعى شيئاً وجده من التياث بدنه، وحقد عليه ذلك فنكبه بعد أيام يسرية، وأخذ له ماالً 
كثرياً ال يقدر، ووجد له يف مجلة كسوته أربعة آالف سراويل دبيقي سيتيزي يف مجيعها تكك ابريسم 

منها وباع شيئاً كثرياً، أرمين، وحضر احلسني بن خملد فختم على خزانته ومحل إىل دار املتوكل ما صلح 
وبقي بعد ذلك حطب وفحم ونبيذ وتوابل، فاشتراه احلسني ابن خملد بستة آالف دينار، وذكر أنه باع 

من مجلته مببلغ مثانية آالف دينار، مث حسده محدون ووشى إىل املتوكل، وبذل فيما بقي يف يده مما ابتاعه 
اعه بأكثر من الضعف، وكان هذا يف سنة أربع وأربعني ستة آالف دينار، فاجيب إىل ذلك، وسلم إليه، فب
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ومائتني للهجرة، قال فثيون الترمجان كان املعتز باللَّه قد اعتل، يف أيام املتوكل، علة من حرارة امتنع منها 
من أخذ شيء من األدوية واألغذية، فشق ذلك على املتوكل كثرياً، واغتم به، وصار إليه خبتيشوع، 

وهو على حاله يف االمتناع، فمازحه وحادثه فأدخل املعتز يده يف كم جبة وشي ميان مثقله واألطباء عنده 
كانت على خبتيشوع وقال ما أحسن هذا الثوب فقال خبتيشوع يا سيدي ما له واللّه نظري يف احلسن ومثنه 

ا سيدي اجلبة إىل علي ألف دينار فكل يل تفاحتني وخذ اجلبة، فدعا بتفاح فأكل اثنتني مث قال له حتتاج ي
ثوب يكون معها، وعندي ثوب هو أخ هلا، فاشرب يل شربة سكنجبني وخذه، فشرب شربة سكنجبني، 

ووافق ذلك اندفاع طبيعته فربأ املعتز وأخذ اجلبة والثوب وصلح من مرضه، فكان املتوكل يشكر هذا 
  .الفعل أبداً لبختيشوع

    

ي يف بعض الزوقات احلارة أن يأكل مع طعامه خردالً وقال ثابت بن سنان بن ثابت إن املتوكل اشته
فمنعه األطباء من ذلك حلدة مزاجه وحرارة كبده وغائلة اخلردل، فقال خبتيشوع أنا أطعمك إياه وإن 

ضرك علي فقال افعل، فأمر بإحضار قرعة وجعل عليها طيناً وتركها يف تنور واستخرج ماءها وأمر بأن 
رع، وقال أن اخلردل يف الدرجة الرابعة من احلرارة والقرع يف الدرجة يقشر اخلردل ويضرب مباء الق

الرابعة من الرطوبة فيعتدالن، فكل شهوتك، وبات تلك الليلة ومل حيس بشيء من األذى، وأصبح 
كذلك، فأمر بأن حيمل إليه ثالمثائة ألف درهم وثالثون ختتاً من أصناف الثياب، وقال إسحاق بن علي 

سى بن ماسة قال رأيت خبتيشوع بن جربائيل وقد اعتل، فأمر أمري املؤمنني املتوكل الرهاوي، عن عي
واملعتز أن يعوده وهو إذ ذاك ويل عهد، فعاده ومعه حممد بن عبد اللّه بن طاهر ووصيف التركي قال 

ضياع وأخربين إبراهيم بن حممد املعروف بابن املدبر أن املتوكل أمر الوزير شفاهاً وقال له أكتب يف 
خبتيشوع فإا ضياعي وملكي فإن حمله منا حمل أرواحنا من أبداننا، وقال عبيد اللَّه بن جربائيل بن عبيد 

اللَّه بن خبتيشوع، هذا املذكور مما يدل على مرتلة خبتيشوع عند املتوكل وانبساطه معه، قال من ذلك، ما 
 وهو جالس على سدة يف وسط دار اخلاصة، حدثنا به بعض شيوخنا، أنه دخل خبتيشوع يوماً إىل املتوكل

فجلس خبتيشوع على عادته معه على السدة وكان عليه دراعة ديباج رومي، وقد أنفتق ذيلها قليالً، 
فجعل املتوكل حيادث خبتيشوع ويعبث بذلك الفتق حىت بلغ إىل حد النيفق، ودار بينهما كالم اقتضى أن 

شوش حيتاج إىل الشد والقيادة؟ قال إذا بلغ فتق دراعة طبيبه إىل سأل املتوكل خبتيشوع مباذا تعلم أن امل
حد النيفق شددناه،، فضحك املتوكل حىت استلقى على ظهره، وأمر له يف احلال خبلع سنية ومال جزيل، 
وقال أبو الرحيان البريوين يف كتاب اجلماهر يف اجلواهر أن املتوكل جلس يوماً هلدايا النريوز فقدم إليه كل 
علق نفيس؛ وكل ظريف فاخر، وأن طبيبه خبتيشوع بن جربائيل دخل وكان يأنس به، فقال له ما ترى يف 
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هذا اليوم؟ فقال مثل جرياشات الشحاذين إذ ليس قدر، وأقبل على ما معي، مث أخرج من كمه درج 
 أبنوس مضبب بالذهب، وفتحه عن حرير أخضر انكشف عن معلقة كبرية من جوهر ملع منها شهاب

ووضعها بني يديه، فرأى املتوكل ما ال عهد له مبثله، وقال من أين لك هذا؟ قال من الناس الكرام مث 
حدث أنه صار إىل أيب من أم جعفر زبيدة يف ثالث مرات ثالمثائة ألف دينار بثالث شكايات عاجلها فيها 

لتطفئة والتغدي حبشو وصفه، واحدا أا شكت عارضاً يف حلقها منذرة باخلناق فأشار إليها بالفصد وا
فأحضر على نسخته يف غضارة صينية عجيبة الصفة وفيها هذه امللعقة، فغمزين أيب علي رفعها، ففعلت 
ولففتها يف طليساين وجاذبنيها اخلادم، فقالت له الطفه ومره بردها، وعوضه منها عشرة آالف دينار، 

فضحيه يف أول كراته لئال ينكسر قلبه، فضحكت فامتنعت وقال أيب يا سيت إن ابين مل يسرق قط فال ت
ووهبتها له، وسئل عن اآلخرتني فقال أا اشتكت إليه النكهة بأخبار إحدى بطانتها إياها، وذكرت أن 

املوت أسهل عليها من ذلك، فجوعها إىل العصر، وأطعمها مسكاً ممقوراً، وسقاها دردي نبيذ دقل باكراه 
عليها ثالثة أيام مث قال هلا تنكهي ويف وجه من أخربك بذلك فغثت نفسها وقذفت، وكرر ذلك 

واستخربيه هل زال؟ والثالثة أا أشرفت على التلف من فواق شديد يسمع من خارج احلجرة، فأمر 
اخلدم بأصعاد خوايب إىل سطح الصحن وتصفيفها حوله على الشفري ومألها ماء، وجلس خادم خلف كل 

خرى دفعوها دفعة إىل وسط الدار، ففعلوا وارتفع لذلك صوت شديد جب حىت إذا صفق بيده على األ
أرعبها، فوثبت وزايلها الفواق، قال أبو علي القياين؟ حدثين أيب قال دخلت يوماً إىل خبتيشوع، وكان من 

أيام الصيف، وجلست فإذا هو قد رفع طرفه إىل خادمه وقال له هات، فجاء بقدح فيه حنو نصف رطل 
على طرف خاللة ذهب شيء أسود فمضغه، مث شرب الشراب عليه، وصرب ساعة، فرأيت شراب عتيق، و

وجهه يتقد كالنار، مث دعا باطباق فيها خوخ جبلي يف اية احلسن ، فأقبل يقطع ويأكل حىت انتهى 
وسكن تلهبه، وعاد وجهه إىل حاله، فقلت له حدثين خبربك؟ فقال اشتهيت اخلوخ شهوة شديدة وخفت 

استعملت الترياق والشراب حىت نقرت احلجر ليجيد الطحن، وقال أبو علي القياين عن أبيه، ضررها، ف
  .قال حدثين حممد بن داود بن اجلراح

    

قال كان خيتيشوع الطبيب صديقاً أليب وكان لنا ندمي كثري األكل عظيم اخللق، فكان كلما رآه قال له 
واء فيه شحم احلنظل وسقمونيا؛ وقال خبتيشوع أليب أريد أن تركب يل شربة؛ وأبرمه إىل أن وصف له د

مالك األمر كله أن يأكل أكالً خفيفاً ويضبط نفسه فيما بعد عن التخليط، فأطعم بيوم احلمية يف دارنا 
واقتصر على اسفيدباج من ثالثة أرطال خرب، فلما استوىف ذلك طلب زيادة عليه فمنع واعتقله أيب عنده 

 إىل امرأته يوصيها أن ال تدع شيئاً يؤكل يف داره، وملا علم أن الوقت قد ضاق إىل آخر األوقات، ووجه
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عليه أطلقه إىل مرتله، فطلب من امرأته شيئاً يأكله فلم جيد عندها شيئاً، وكانت قد أغفلت برنية فيها 
ألى فتيت على الرف فوجده وأخذ منه أرطاالً، مث أصبح وأخذ الدواء فتحري، وورد على املعدة وهي م

فلم يؤثر، وتعاىل النار، فقال قد خرف خبتيشوع، وعمد إىل عشرة أرطال حلم شرائح فأكلها مع عشرة 
أرطال خبز، وشرب دورقاً ماء بارداً، فلما مضت ساعة طلب الدواء طريقاً للخروج من فوق أو من 

، فدعا مبحمل أسفل فلم جيد فانتفخت بطنه وعال نفَسه، وكاد يتلف، وصاحت امرأته واستغاثت بأيب
ومحل فيه إىل خبتيشوع، وكان ذلك اليوم حاراً جداً، وكان خبتيشوع حني انصرف من داره وهو ضجر، 

فسأل عن حاله إىل أن علم شرح أمره، وكان يف داره أكثر من مائيت طري من الطيطويات واحلصانيات 
 يف الشمس وذرقت فيه الطيور، والبيضانيات وما جيري جمراها، هلا مسقاة كبرية مملوءة ماء، وقد محي

فدعا مبلح جريش، وأمر بطرحه يف املسقاة كله وتذويبه يف املاء ودعا بقمع، وسقى الرجل كله، وهو ال 
يعقل، وأمر بالتباعد عنه، فأتى من طبيعته فوق وأسفل أمر عظيم جداً حىت ضعف، وحفظت قوته 

 من صالحه، وسألنا عنه خبتيشوع فقال فكرت يف بالرائحة الطيبة ومباء الدراج، وأفاق بعد أيام وعجبنا
أمره فرأيت أين أن اختذت له دواء طال أمره حىت يطبخ ويسقى فيموت إىل ذلك الوقت، وحنن نعاجل 

أصحاب القولنج الشديد بذرق احلمام وامللح، وكان يف املسقاة املاء يف الشمس وقد سخن، واجتمع فيه 
 أسرع تناوالً من غريه، فعاجلته به وجنع حبمد اللّه، ونقلت من بعض من ذرق احلمام ما حيتاج إليه، وكان

الكتب أن خبتيشوع كان يأمر باحلقن، والقمر متصل بالذنب، فيحل القولنج من ساعته، ويأمر بشرب 
الدواء، والقمر على مناظرة الزهرة فصلح العليل من يومه، وملا تويف خبتيشوع خلف عبيد اللّه والده، 

الث بنات، وكان الوزراء والنظار يصادروم ويطالبوم باألموال، فتفرقوا واختلفوا، وكان وخلف معه ث
موته يوم األحد لثمان بقني من صفر سنة ست ومخسني ومائتني، ومن كالم خبتيشوع بن جربائيل قال 

لكثر مما الشرب على اجلوع رديء، واألكل على الشبع أردأ، وقال أكل القليل مما يضر، أصلح من أكل ا
  .ينفع، ولبختيشوع بن جربائيل من الكتب كتاب يف احلجامة على طريق املسئلة واجلواب

  جبرائيل بن عبيد اللَّه

    

جربائيل بن عبيد اللَّه بن خبتيشوع، كان فاضالً عاملاً متقناً لصناعة الطب، جيداً يف أعماهلا، حسن الدراية 
نت أجداده يف هذه الصناعة كل منهم أوحد زمانه وعالمة هلا، وله تصانيف جليلة يف صناعة الطب، وكا

وقته، ونقلت من كتاب عبيد اللَّه، ولد هذا املذكور، يف أخباره عن أبيه جربائيل ما هذا مثاله، قال إن 
جدي عبيد اللَّه بن خبتيشوع كان متصرفاً وملا ويل املقتدر رمحه اللّه عليه، اخلالفة استكتبه حلضرته وبقي 
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دة، مث تويف، وخلّف والدي جربائيل وأختاً كانت معه صغريين، وأنفذ املقتدر ليلة موته مثانني مدة مدي
فرشا محل املوجود من رحل وأثاث وآنية، وبعد مواراته يف القرب اختفت زوجته، وكانت ابنة إنسان 

تيشوع، عامل من أجالء العمال يعرف باحلرسون، فقبض على والدها بسببها وطلب منه ودائع بنت خب
وأخذ منه ماالً كثرياً ومات عقيب مصادرته، فخرجت ابنته ومعها ولدها جربائيل وأخته ومها صغريان إىل 

عكرباء مستترين من السلطان، واتفق أا تزوجت برجل طبيب وصرفت ولدها إىل عم كان له بدقوقاء 
ا، فدخل جربائيل إىل بغداد وأقامت مدة عند ذلك الرجل وماتت، وأخذ ما كان معها مجيعه، ودفع ولده

وما معه إال اليسري الرتر، وقصد طبيباً كان يعرف بترمرة، فالزمه وقرأ عليه، وكان من أطباء املقتدر 
وخواصه، وقرأ على يوسف الواسطي الطبيب، والزم البيمارستان والعلم والدرس، وكان يأوي إىل 

ليه، ويلومونه على تعرضه للعلم والصناعة، أخوال له يسكنون بدار الروم، وكانوا يسيئون عشرم ع
وميجنون معه، ويقولون يريد أن يكون مثل جده خيتيشوع وجربائيل وما يرضى أن يكون مثل أخواله، 

وهو ال يلتفت إىل مثل أقواهلم، واتفق أن جاء رسول من كرمان إىل معز الدولة ومحل له احلمار املخطط، 
والرجل الذي كان طوله شربين، واتفق أنه نزل يف قصر فرخ من والرجل الذي كان طوله سبعة أشبار، 

اجلانب الشرقي قريباً من الدكان الذي كان جيلس عليه والدي جربائيل، وصار ذلك الرسول جيلس عنده 
كثرياً وحيادثه، ويباسطه، فلما كان يف بعض األيام استدعاه وشاوره بالفصد، فأشار به وفصده، وتردد 

ذ له على رسم الديلم الصينية اليت كانت فيها العصائب، والطشت واإلبريق ومجيع اآللة، إليه يومني، فأنف
مث استدعاه وقال له ادخل إيل هؤالء القوم وانظر ما يصلح هلم، وكان مع الرسول جارية يهواها قد 

 فيها عرض هلا نزل الدم وال بقي بفارس وال بكرمان وال بالعراق طبيب مذكور إال وعاجلها ومل ينجح
العالج، فعندما رآها رتب هلا تدبرياً وعمل هلا معجوناً وسقاها إياه، فما مضى عليها أربعون يوماً حىت 
برئت وصلح جسمها، وفرح الرسول بذلك فرحاً عظيماً، فلما كان بعد مدة، استدعاه وأعطاه ألف 

أعطته اجلارية ألف درهم درهم ودراعة سقالطون وثوباً توثياً، وعمامة قصب؛ وقال له طالبهم حبقك ف
وقطعتني من كل نوع من الثياب، ومحل على بغله مبركب واتبع ذلك مبملوك زجني، فخرج وهو أحسن 
حاالً من أحد أخواله، فلما رأوه وثبوا له وتلقوه لقياً مجيالً فقال هلم للثياب تكرمون ال يل، فلما مضي 

  .لك سبب خروجه من شريازالرسول انتشر ذكره بفارس وبكرمان مبا عمل، وكان ذ

    

فلما دخل رفع خربه إىل عضد الدولة، وكان أول تبوئه واليته شرياز، واستدعى به فحضر، وأحضر معه 
رسالة يف عصب العني تكلم فيها بكالم حسن، فحسن موقعه عنده، وقرر له جار وجراية كالباقني، مث إنه 

جورقب، مرض واستدعى طبيباً فأنفذه عضد عرض لكوكني، زوج خالة عضد الدولة، وهو وايل كورة 
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الدولة، فلما وصل أكرم موضعه وأجله إجالالً عظيماً، وكان به وجع املفاصل والنقرس وضعف 
األحشاء، فركب له جوارشن تفاحي وذلك يف سنة سبع ومخسني وثالمثائة للهجرة، فانتفع به منفعة بينة 

كرماً، مث إن عضد الدولة دخل إىل بغداد وهو معه من عظيمة فأجزل له عطاءه وأكرمه ورده إىل شرياز م
خاصته، وجدد البيمارستان وصار يأخذ رزقني ومها برسم خاص ثالمثائة درهم شجاعية؛ وبرسم 

البيمارستان ثالمثائة درهم شجاعية؛ سوى اجلراية، وكانت نوبته يف األسبوع يومني وليلتني، واتفق أن 
ىل، عرض له مرض صعب يف معدته فكاتب عضد الدولة يلتمس طبيباً، الصاحب بن عباد، رمحه اللَّه تعا

وكان عمله وفعله مشهوراً، فأمر عضد الدولة جبمع األطباء البغداديني وغريهم وشاورهم فيمن يصلح أن 
ينفذ إليه، فلما مجعهم واستشارهم، فأشار مجيع األطباء، على سبيل اإلبعاد له من بينهم وحسداً على 

صلح أن يلقى مثل هذا الرجل إال أبو عيسى جربائيل، ألنه متكلم جيد احلجة، عامل باللغة تقدمه، ما ي
الفارسية، فوقع ذلك بوفاق عضد الدولة، فأطلق له ماالً يصلح به أمره ومحل إليه مركوب مجيل وبغال 

راش وطباخ للحمل وسيره، فلما وصل الري تلقاه الصاحب لقاء مجيالً وأنزله يف دار مزاحة العلل بف
وخازن ووكيل وبواب وغريه، وملا أقام عنده أسبوعاً استدعاه يوماً وقد أعد عنده أهل العلم من أصناف 
العلوم، ورتب ملناظرته إنساناً، من أهل الري وقد قرأ طرفاً من الطب، فسأله عن أشياء من أمر النبض، 

ة، وعلل تعليالت مل يكن يف اجلماعة من فعلم هو ما الغرض يف ذلك، فبدأ وشرح أكثر مما حتتمله املسأل
مسع ا، وأورد شكوكاً مالحاً وحلها، فلم يكن يف احلضور إال من أكرمه وعظمه، خلع عليه الصاحب 

خلعاً حسنة، وسأله أن يعمل له كناشاً خيتص بذكر األمراض اليت تعرض من الرأس إىل القدم وال خيلط ا 
ر على ذكر األمراض العارضة من الرأس إىل القدم حسبما أمر غريها، فعمل كناشه الصغري وهو مقصو

الصاحب به، ومحله إليه، فحسن موقعه عنده ووصله بشيء قيمته ألف دينار، وكان دائماً يقول صنفت 
  .مائيت ورقة أخذت عنها ألف دينار، ورفع خربه إىل عضد الدولة فأعجب به وزاد موضعه عنده

    

غداد بزي مجيل وأمر مطاع وغلمان وحشم وخدم، وصادف من عضد فلما عاد من الري دخل إىل ب
الدولة ما يسره وخيتاره، قال وحدثين من أثق إليه أنه دخل األطباء ليهنئوه بوروده وسالمته، فقال أبو 

احلسني بن كشكرايا، تلميذ سنان يا أبا عيسى، زرعنا وأكلت، وأردناك تبعد فازددت قرباً، ألنه كان 
، فضحك جربائيل من قوله وقال له ليس األمور إلينا بل هلا مدبر وصاحب، وأقام ببغداد كما تقدم ذكره

مدة ثالث سنني، واعتل خسروشاه بن مبادر ملك الديلم وآلت حاله إىل املراقبة، وحنل جسمه، وقوي 
الصاحب استشعاره، وكان عنده اثنا عشر طبيباً من الري وغريها، وكلما عاجلوه ازداد مرضه، فأنفذ إىل 

يلتمس منه طبيباً، فقال ما أعرف من يصلح هلذا األمر إال أبو عيسى جربائيل، فسأله مكاتبته ملا بينهما من 
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األنس، وكاتب عضد الدولة يسأل إنفاذه ويعلمه أن حاله قد آلت إىل أمر ال حيتمل الونية يف ذلك، 
رف من حولك من أطباء، فصرف فأنفذه مكرماً، فلما وصل إىل الديلمي قال له ما أعاجلك أو ينص

األطباء مكرمني، وأقام عنده وسأله أن يعمل يف صورة املرض مقالة يقف على حقيقته، وتدبري خيتاره 
ويعول عليه، فعمل له مقالة ترمجها يف أمل الدماغ مبشاركة فم املعدة واحلجاب الفاصل بني آالت الغذاء 

الصاحب سأله عن أفضل استقساط البدن فقال هو الدم وآالت التنفس املسمى ذيا فرغما، وملا اجتاز ب
فسأله أن يعمل له يف ذلك كتاباً يربهن عليه فيه، فعمل يف ذلك مقالة مليحة بني فيها الرباهني اليت تدل 
على هذا، وكان يف هذه املدة مستعجالً لعمل كناشه الكبري، وملا عاد إىل بغداد وكان عضد الدولة قد 

سنني مشتغالً بالتصنيف فتمم كناشه الكبري ومساه بالكايف بلقب الصاحب بن عباد مات، فأقام ببغداد 
حملبته له، ووقف منه نسخة على دار العلم ببغداد، وعمل كتاب املطابقة بني قول األنبياء والفالسفة، وهو 

ا؛ وأكثر كتاب مل يعمل يف الشرع مثله لكثرة احتوائه على األقاويل، وذكر املواضع اليت استخرجت منه
فيهمن أقوال الفالسفة يف كل معىن لغموضها وقلة وجودها؛ وقلل من األقاويل الشرعية لظهورها وكثرة 

وجودها؛ ويف هذه املدة عمل مقالة يف الرد على اليهود مجع فيها أشياء منها جواز النسخ من أقوال 
تظارهم له؛ ومنها صحة القربان األنبياء؛ ومنها شهادات على صحة جميء املسيح وأنه قد كان، وأبطل ان

    باخلبز واخلمر وعمل مقاالت أخر كثرية صغاراً منها، مل جعل من اخلمر قربان وأصله حمرم؟ 

وأبان علل التحليل والتحرمي، وعرض له أن سافر إىل بيت املقدس، وصام به يوماً واحداً وعاد منه إىل 
حلضرة بكتاب مجيل، فاحتج أن له ببغداد أشياء دمشق واتصل خربه بالعزيز، رمحه اللّه، وكوتب من ا

ميضي وينجزها ويعود إىل احلضرة قاصداً ليفوز حبق القصد فحني عاد إىل بغداد أقام ا وعدل عن املضي 
إىل مصر، مث إن ملك الديلم أنفذ خلفه واستدعاه، فعند حصوله بالري وقف ا نسخة من كناشه الكبري، 

 يعمل ا وأنه يعرف به بني أطبائهم إذا ذكر أبو عيسى صاحب الكناش، وأقام قال وبلغين أن البيمارستان
عند ملك الديلم مدة ثالث سنني، وخرج من عنده على سبيل الغضب، وكان قد حلف له بالطالق أنه 
ىل مىت اختار االنصراف ال مينعه فلم ميكنه رده، وجاء إىل بغداد وأقام ا مدة، مث إنه استدعي إىل املوصل إ
حسام الدولة فعاجله من مرض كان به، وجرى له معه شيء استعظمه، وكان أبداً يعيده عنه، وذلك أنه 

كانت له امرأة عليلة مبرض حاد، فأشار حبفظ القارورة، واتفق أنه عند حسام الدولة وقال له هذه االمرأة 
لت فاستدعاها يف احلال متوت، فانزعج لذلك، ونظرت اجلارية إىل انزعاجه وصرخت وخرقت ثياا وو

وقال هلا جرى يف أمر هذه االمرأة شيء ال أعلمه؟ فحلفت أا مل جتاوز التدبري، فقال لعلكم خضبتموها 
باحلناء، قالت قد كان ذلك، فحرد وقال للجارية أقواال، مث قال حلسام الدولة أبشر بعد ثالثة أيام تربأ، 

ده ويتعجب منه، وملا عاد إىل بغداد كان العميد ال يفارقه فكان كما قال فعظم هذا عنده وكان أبداً يعي
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ويالزمه ويبايته يف دار الوزارة ألجل املرض الذي كان به، وحظي لديه، مث إن األمري ممهد الدولة أنفذ إليه 
والطفه حىت أصعد إىل ميافارقني، فلما وصل إليه أكرمه اإلكرام املشهور عند كل من كان يراه، ومن 

رى له معه أنه أول سنة ورد فيها سقى األمري دواء مسهالً وقال له جيب أن تأخذ الدواء لطيف ما ج
سحراً، فعمد األمري وأخذه أول الليل، فلما أصبح ركب إىل داره، ووصل إليه، وأخذ نبضه، وسأله عن 

األمري وهو الدواء، فقال له ما عمل معي شيئاً امتحاناً له، فقال جربائيل النبض يدل على نفاذ دواء 
أصدق، فضحك، مث قال له كم ظنك بالدواء؟ فقال يعمل مع األمري مخسة وعشرين جملساً، ومع غريه 

زائداً وناقصاً، فقال له، عمل معي إىل اآلن ثالثة وعشرين جملساً، فقال وهو يعمل متام ما قلت لك، 
 االنصراف، فبلغ ممهد ورتب ما يستعمله وخرج من عنده مغضباً وأمر أن يشد رحله، ويصلح أسباب

الدولة ذلك، وأنفذ إليه يستعلم خرب انصرافه، فقال مثلي ال جيرب، ألنين أشهر من أن أحتاج إىل جتربة، 
  .فأرضاه ومحل إليه بغلة ودراهم هلا قدر

ويف هذه املدة كاتبه ملك الديلم بكتب مجيلة يسأله فيها الزيارة، وكاتب ممهد الدولة يسأله يف ذلك، 
 املضي وأقام يف اخلدمة ثالث سنني، وتويف يوم اجلمعة ثامن شهر رجب من شهور سنة ست فمنع من

وتسعني وثالمثائة للهجرة، وكان عمره مخساً ومثانني سنة، ودفن باملصلى بظاهر ميافارقني، وجلربائيل بن 
صاحب بن عباد، عبيد اللَّه بن خبتيشوع من الكتب كناشه الكبري، امللقب بالكايف، مخس جملدات ألفه لل

رسالة يف عصب العني، مقالة يف أمل الدماغ مبشاركة فم املعدة واحلجاب الفاصل بني آالت الغذاء وآالت 
التنفس املسمى ذيافرغما، ألفها خلسروشاه بن مبادر ملك الديلم، مقالة يف أن أفضل استقسات البدن هو 

نبياء والفالسفة، مقالة يف الرد على اليهود، الدم، ألفها للصاحب بن عباد، كتاب املطابقة بني قول األ
  .مقالة يف أنه مل جعل من اخلمر قربان وأصله حمرم 

  عبيد اللَّه بن جبرائيل

    

هو أبو سعيد عبيد اللَّه بن جربائيل بن عبد اللَّه بن خبتيشوع ابن جربائيل بن خبتيشوع بن جورجس بن 
ودة األعمال فيها، متقناً ألصوهلا وفروعها، من مجلة جربائيل، كان فاضالً يف صناعة الطب، مشهوراً جب

املتميزين من أهلها والعريقني من أرباا، وكان جيد املعرفة بعلم النصارى ومذاهبهم، وله عناية بالغة 
بصناعة الطب، وله تصانيف كثرية فيها، وأقام مبيافارقني، وكان معاصر ابن بطالن وجيتمع به ويأنس إليه 

، وتويف عبيد اللَّه بن جربائيل يف شهور سنة نيف ومخسني وأربعماية، ولعبيد اللَّه بن وبينهما صحبة
جربائيل من الكتب مقالة يف االختالف بني األلبان، ألفها لبعض أصدقائه يف سنة سبع وأربعني وأربعمائة، 
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 ثالث وعشرين كتاب مناقب األطباء، ذكر فيه شيئاً من أحواهلم ومآثرهم، وكان تأليفه لذلك يف سنة
وأربعمائة، كتاب الروضة الطبية كتب به إىل األستاذ أيب احلسن حممد بن علي، كتاب التواصل إىل حفظ 
التناسل، ألفه يف سنة إحدى وأربعني وأربعماية، رسالة إىل األستاذ أيب طاهر بن عبد الباقي املعروف بابن 

 بيان وجوب حركة النفس، كتاب نوادر قطرمني جواباً عن مسألته يف الطهارة ووجوا، رسالة يف
املسائل مقتضبة من علم األوائل يف الطب، كتاب تذكرة احلاضر وزاد املسافر، كتاب اخلاص يف علم 

اخلواص، كتاب طبائع احليوان وخواصها ومنافع أعضائها ألفه لألمري نصري الدولة، خصيب كان نصرانياً 
 صناعة الطب جيد املعاجلة، حدث حممد بن سالم اجلمحي من أهل البصرة ومقامه ا، وكان فاضالً يف

قال مرض احلكم بن حممد بن قنرب املازين الشاعر بالبصرة فأتوه خبصيب الطبيب يعاجله فقال فيه الرمل 
ولقد قلت ألهلي إذ أتوين خبصيب ليس واللَّه خصيب للذي يب بطبيب إمنا يعرف دأيب من به مثل الذي 

ن سالم قال كان خصيب الطبيب نصرانياً نبيالً، فسقى حممد بن أيب العباس يب وحدث أيضاً حممد ب
السفاح شربة دواء وهو على البصرة فمرض منها، ومحل إىل بغداد فمات ا، وذلك يف أول سنة مخسني 

ومائة، فام خصيب فحبس حىت مات، فنظر يف علته إىل مائه وكان عاملاً، فقال قال جالينوس إن 
علة إذا صار هكذا ماؤه ال يعيش، فقيل له إن جالينوس رمبا أخطأ فقال ما كنت إىل خطئه صاحب هذه ال

  قط أحوج مين إليه يف هذا الوقت، ومات من علته 

  عيسى المعروف بأبي قريش

    

قال إسحاق بن علي الرهاوي يف كتاب أدب الطبيب عن عيسى بن ماسة قال أخربين يوحنا بن ماسويه 
يدالنياً جيلس على موضع حنو باب قصر اخلليفة، وكان ديناً صاحلاً يف نفسه، وأن أن أبا قريش كان ص

اخليزران جارية املهدي وجهت مبائها مع جارية هلا إىل الطبيب، فخرجت اجلارية من القصر فأرت أبا 
 قريش املاء فقال هلا هذا ماء امرأة حبلى بغالم، فرجعت اجلارية بالبشارة، فقالت هلا ارجعي إليه

واستقصي املسألة عليه، فرجعت فقالت هلا ما قلت لك حق، ولكن يل عليك البشرى، فقالت كم تريدين 
البشرى؟ قال جامة فالوذج وخلعة سنية فقالت هلا إن كان هذا حقاً فقد سقت إىل نفسك خري الدنيا 

دراهم وكتمت ونعيمها، وانصرفت، فلما كان بعد أربعني يوماً أحست اخليزران باحلمل فوجهت ببدرة 
اخلرب عن املهدي، فلما مضت األيام ولدت موسى أخا هارون الرشيد، فعند ذلك أعلمت املهدي وقالت 
له إن طبيباً على الباب أخرب ذا منذ تسعة أشهر، وبلغ اخلرب جورجس بن جربائيل فقال كذب وخمرقة، 

ت بذلك إليه مع مائة ثوب، فغضبت له اخليزران وأمرت فاختذ بني يديها مائة خوان فالوذج، ووجه
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وفرس بسرجه وجلامه، وما مضى بعد ذلك إال قليل حىت حبلت بأخيه هارون الرشيد، فقال جورجس 
للمهدي جرب أنت هذا الطبيب فوجه إليه باملاء فلما نظر إليه قال هذا ماء ابنيت أم موسى وهي حبلى 

ده، فلما مضت األيام ولدت هارون، فوجه بغالم آخر، فرجعت الرسالة بذلك إىل املهدي وأثبت اليوم عن
املهدي إىل أيب قريش فأحضره وأقيم بني يديه، فلم يزل يطرح عليه اخللع وبدر الدنانري والدراهم حىت 

علت رأسه، وسري هارون وموسى يف حجره، وكناه أبا قريش أي أبا العرب، وقال جلورجس هذا شيء 
 بن جربائيل بل أكرب منه، حىت تقدمه يف املرتبة، وتويف أنا بنفسي جربته، فصار أبو قريش نظري جرجس

املهدي واستخلف هارون الرشيد، وتويف جرجس وسار ابنه تبع أيب قريش يف خدمة الرشيد، ومات أبو 
قريش وخلف اثنني وعشرين ألف دينار مع نعمة سنية، وقال يوسف بن إبراهيم حدثين العباس بن علي 

جداً جامعاً يف بستان موسى اهلادي، وأمر إخوته وأهل بيته حبضوره يف كل بن املهدي أن الرشيد اختذ مس
يوم مجعة لتوىل الصالة م فيه، قال فحضر والدي علي بن املهدي ذلك املسجد يف يوم حار، وصلى فيه 

وانصرف إىل داره بسوق حيىي، فكسبه حر ذلك اليوم صداعاً كاد يذهب ببصره، فأحضر له مجيع متطبيب 
السالم وكان آخر من أحضر منهم عيسى أبو قريش، فوافاهم قد اجتمعوا للمناظرة، فقال ليس مدينة 

يتفق للجماعة رأي حىت يذهب بصر هذا، مث دعا بدهن بنفسج وماء ورد وخل مخر وثلج، فجعل يف 
من مضربة من ذلك الدهن بقدر وزن درمهني، وصب عليه شيئاً من اخلل وشيئاً من املاء، وفت فيه شيئاً 

  .الثلج وحرك املضربة حىت اختلط مجيع ما فيها

    

مث أمر بتصبري راحه منه وسط رأسه والصرب عليه حىت ينشفه الرأس، مث زيادة راحة أخرى، فلم يزل يفعل 
ذلك ثالث مرات أو أربع حىت سكن عنه الصداع وعويف من العلة، قال يوسف وحدثتين شكلة أم 

 ا وهي معه يف مضربه بالربدة من طريق مكة بلسان متغري أنكرته إبراهيم بن املهدي أن املهدي هتف
فصارت إليه وهو مستلق على القفا، فأمرها باجللوس، فلما جلست وثب فعانقها معانقة اإلنسان ملن 

يسلم عليه، مث عربها إىل صدره وزال عنه عقله، فجهد مجيع من حضرها بأن خيلص يديه من عنقها فما 
حضر املتطببون فأمجعوا على أن الذي به فاجل، فقال عيسى أبو قريش املهدي ابن وصلوا إىل ذلك، و

املنصور بن حممد بن علي بن العباس يضربه فاجل؟ ال واللَّه ال يضرب أحداً من هؤالء وال نسلهم فاجل أبداً 
ات وأشباههن إال أن يبذروا بذورهم يف الروميات والصقلبيات وما أشبههن فيعرض الفاجل ملن ولده الرومي

من نسلهم، مث دعا باحلجام فحجمه، فواللَّه ما أن خرج من دمه إال حمجمة واحدة حىت رد إليه يديه، مث 
تكلم من احملْجمِة الثانية، مث ثاب إليه عقله قبل فراغ احلجام من حجامته، مث طعم بعد ذلك ودعا بأم أمساء 

ا اشتدت بإبراهيم بن املهدي علته اليت تويف فيها، بنت املهدي فواقعها فأحبلها بأمساء، قال يوسف ومل
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استرخى حليه، وغلظ لسانه يف فيه فصعب عليه الكالم، وكان إذا تكلم تومهه سامعه مفلوجاً، فدعاين 
وقت صالة العصر من يوم الثالثاء لست خلون من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائتني فقال يل أما 

 تعرض ألحد من ولد أيب غري إمساعيل ابن موسى أمري املؤمنني وحممد تعجب من عرض هذه العلة اليت مل
بن صاحل املسكني، وإمنا عرضت حملمد ألن أمه كانت رومية، وأم أبيه كانت كذلك، وكانت أم إمساعيل 
رومية، وأنا فلم تلدين رومية، فما العلة عندك يف عرض هذه العلة يل؟ فعلمت أنه كان حفظ عن أمه قول 

 قريش يف املهدي وولده أنه ال يعرف لعقبه الفاجل إال أن يبذروا بذورهم يف الروميات، وأنه قد عيسى أيب
أمل أن يكون الذي به فاجلاً ال عارض املوت، فقلت ال أعرف إلنكارك هذه العلة معىن، إذ كانت أمك 

 قويل وصدقين وأظهر اليت قامت عنك دنباوندية ودنباوند أشد برداً من كل أرض الروم، فكأنه تفرج إىل
  .السرور مبا مسع مين، مث تويف يف وقت طلوع الفجر من يوم اجلمعة لتسع خلون من شهر رمضان

    

قال يوسف حدثين إبراهيم بن املهدي أن حلم عيسى بن جعفر بن املنصور كثر عليه حىت كاد أن يأيت 
نعه لذة املطعم واملشرب، وأمر مجيع على نفسه، وأن الرشيد اغتم لذلك غماً شديداً أضر به يف بدنه وم

املتطببني مبعاجلته، فكلهم دفع أن يكون عنده يف ذلك حيلة، فزادوا الرشيد غماً إىل ما كان عليه منه، وإن 
عيسى املعروف بأيب قريش صار إىل الرشيد سراً فقال له يا أمري املؤمنني، إن أخاك عيسى بن جعفر رزق 

ذاء أحسن قبول، ومجيع األمور جارية له مبا حيب، فليس يتمىن شيئاً إالّ تم معدة صحيحة وبدناً قابالً للغ
له على أكثر مما حيبه، وقد وقي موت أحبته، ودخول النقص يف ماله، والظلم من ناحية سلطانه، 

، واالستقصاء عليه، واألبدان مىت مل ختتلط على أصحاا طبائعهم وأحواهلم فتناهلم العلل يف بعض األوقات
والصحة يف بعضها والغموم يف بعضها، والسرور يف بعضها ورؤية املكاره يف بعضها واحملاب يف بعضها، 
وتدخلها الروعة أحياناً، والفرح أحياناً، مل يؤمن على صاحبها التلف، ألن حلمه يزداد حىت تضعف عن 

ن هذا عدمت احلياة، وأخوك محله العظام، وحىت يغمر فعل النفَس، وتبطل قوى الدماغ والكبد، ومىت كا
هذا إن ملن تظهر موجدة عليه أو تغري له أو تقصده مبا ينكي قلبه من حيازة مال أو أخذ عزيز عليه من 

حرمه، مل آمن عليه تزايد هذا الشحم حىت يتأتى على نفسه، فإن أحببت حياته فافعل ذلك به وإال فال أخ 
ما قلت، غري أنه ال حيلة عندي يف التغري له أو غمه لك، فقال الرشيد أنا أعلم أن الذي ذكرت على 

بشيء من األشياء، فإن تكن عندك حيلة يف أمره فاحتل ا، فإين أكافئك عنه مىت رأيت حلمه قد احنط 
بعشرة آالف دينار، وآخذ لك منه مثلها، فقال عيسى عندي حيلة إال أين أختوف أن يعجل علي عيسى 

عي أمري املؤمنني خادماً جليالً من خدمه، ومعه مجاعة مينعونه مين إن أمر بالقتل فتتلف نفسي، فليوجه م
بقتلي، ففعل ذلك به وسار إليه، فجسه وأعلمه أنه يضطر إىل جمسة عرقه ثالثة أيام قبل أن يذكر له شيئاً 
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فرغ من من العالج، فأمره عيسى باالنصراف والعود إليه، ففعل ذلك وعاد يف اليوم الثاين والثالث، فلما 
جمسة عرقه قال له إن الوصية مباركة، وهي غري مقدمة وال مؤخرة، وأنا أرى لألمري أن يعهد فإن مل 

حيدث حادث قبل أربعني يوماً عاجلته يف ذلك بعالج ال ميضي به إال ثالثة أيام حىت خيرج من علته هذه، 
سى من اخلوف ما امتنع له من ويعود بدنه إىل أحسن مما كان عليه، وض من جملسه وقد أسكن قلب عي

  .أكثر الغذاء، ومنعه من النوم فلم يبلغ أربعني يوماً حىت احنط من منطقته مخس بشيزجات

    

واستتر عيسى أبو قريش يف تلك األيام عن الرشيد خوفاً من إعالم الرشيد عيسى بن جعفر تدبري عيسى 
 ليلة يوم األربعني سار إىل الرشيد وأعلمه أنه ال املتطبب إلسكان الغم قلبه، فيفسد عليه تدبريه، فلما كان

يشك يف نقصان بدن عيسى، وسأله إحضاره جملسه أو الركوب إليه، فركب إليه الرشيد، فدخل عليه 
ومعه عيسى، فقال له عيسى أطلق يل يا أمري املؤمنني قتل هذا الكافر فقد قتلين، وأحضر منطقته فشدها 

 نقص هذا العدو، واللّه، من بدين مبا أدخل علي من الروع مخس يف وسطه وقال يا أمري املؤمنني
 وكان الرشيد كثرياً ما -بشيزجات، فسجد الرشيد شكراً للّه، وقال له يا أخي متعت بك بأيب عيسى 

 ردت إليك بعد اللّه احلياة، ونعم احليلة احتال لك، وقد أمرت له بعشرة آالف -يقول له بأيب عيسى 
 إليه مثلها، ففعل ذلك له وانصرف املتطبب إىل مرتله باملال، ومل يرجع إىل عيسى ابن جعفر دينار فأوصل

ذلك الشحم إىل أن فارق الدنيا، قال يوسف وحدثين إبراهيم بن املهدي أنه اعتل بالرقة مع الرشيد علة 
ي كان يف دهرنا صعبة، فأمر الرشيد حبدره إىل والدته مبدينة السالم، فكان خبتيشوع جد خبتيشوع الذ

هذا ال يزايله ويتوىل عالجه، مث قدم الرشيد مدينة السالم ومعه عيسى أبو قريش، فذكر أن أبا قريش أتاه 
عائداً، فرأى العلة قد أذهبت حلمه وأذابت شحمه وأسارته إىل اليأس من نفسه، وكان أعظم ما عليه يف 

هدي ألعاجلنك غداً عالجاً يكون به برؤك قبل علته شدة احلمة، قال أبو إسحاق، فقال يل عيسى وحق امل
خروجي من عندك، مث دعا القهرمان بعد خروجه فقال له ال تدع مبدينة السالم أمسن من ثالثة فراريج 
كسكرية تذحبها الساعة، وتعلقها يف ريشها حىت آمرك فيها بأمري غداة غد، مث بكر إيل ومعه ثالث 

ته كلها فلما دخل علي دعا بسكني فقطع يل من إحداهن قطعة مث بطيخات رمشية قد بردها يف الثلج ليل
قال يل كل هذه القطعة، فأعلمته أن خبتيشوع كان حيميين من رائحة البطيخ، فقال يل لذلك طالت 
علتك، فكل فإنه ال بأس عليك، فأكلت القطعة التذاذاً مين هلا مث أمرين باألكل، فلم أزل آكل حىت 

نتهت نفسي فقطع من الثالثة قطعة وقال مجيع ما أكلت للذة فكل هذه القطعة استوفيت بطيختني، مث ا
للعالج، فأكلتها بتكره، مث قطع قطعة أخرى وأوما إىل الغلمان بإحضار الطشت وقال يل كل هذه القطعة 

أيضاً، فما أكلت ثلثها حىت جاشت نفسي وذرعين القيء فتقيأت أربعة أضعاف ما أكلت من البطيخ، 
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 مرة صفراء، مث أغمي علي بعد ذلك القيء وغلب علي العرق والنوم إىل بعد صالة الظهر، وكل ذلك
فانتبهت وما أعقل جوعاً، وقد كانت شهوة الطعام ممتنعة مين، فدعوت بشيء آكله، فأحضرين الفراريج 

 آخر الثالثة، وقد طبخ يل منها سكباج وأجادها طهاا فأكلت منها حىت تضلعت، ومنت بعد أكلي إىل
  .أوقات العصر، مث قمت وما أجد من العلة قليالً وال كثرياً

    

واتصل يب الربء فما عادت إيل تلك العلة منذ ذلك اليوم، اللجالج قال يوسف بن إبراهيم حدثين إمساعيل 
بن أيب سهل بن نوخبت أن أباه أبا سهل، حدثه أن املنصور ملا حج حجته اليت تويف فيها، ورافق ابن 

ج متطبب املنصور، فكانا مىت نام املنصور تنادما إىل أن سأل ابن اللجالج، وقد عمل فيه النبيذ، أبا اللجال
سهل عما بقي من عمر املنصور، قال إمساعيل فأعظم ذلك والدي وقطع النبيذ وجعل على نفسه أن ال 

ن اللجالج أليب سهل ينادمه، وهجره ثالثة أيام، مث اصطلحا بعد ذلك، فلما جلسا على نبيذمها، قال اب
سألتك عن علمك ببعض األمور فبخلت به وهجرتين، ولست أخبل عليك بعلمي فامسعه مث قال إن 

املنصور رجل حمرور تزداد يبوسة بدنه كلما أسن، وقد حلق رأسه باحلرية وجعل مكان الشعر الذي حلقه 
وال أحسبه يبلغ إىل قيد حىت حيدث يف غالية وهو يف هذا احلجاز يداوم الغالية، وما يقبل قويل يف تركها، 

دماغه من اليبس ما ال يكون عندي وال عند أحد من املتطببني حيلة يف ترطيبه، فليس يبلغ قيد، إن بلغها، 
إال مريضاً؛ وال يبلغ مكة، إن بلغها، وبه حياة، قال إمساعيل، قال يل والدي فواللّه ما بلغ املنصور قيد إال 

ة إال وهو ميت، فدفن ببئر ميمون، قال يوسف فحدثت إبراهيم بن املهدي ذا وهو عليل؛ وما واىف مك
احلديث فاستحسنه، وسألين عن اسم أيب سهل بن نوخبت فأعلمته بأين ال أعرفه، فقال إن اخلرب يف امسه 

أطرف من حديثك الذي حدثتين عن ابنه، فاحفظ عين، مث قال يل حدثين أبو سهل بن نوخبت أنه ملا 
 خدمة املنصور أمره املنصور بإحضار ولده ليقوم مقامه قال أبو سهل فأدخلت على املنصور ضعف عن

فلما مثلت بني يديه قال يل تسم ألمري املؤمنني؟ فقلت خرخشا ذماه طيماذاه ماذرياد خسرو مشاذ، 
ن خلتني، فقال يل كل ما ذكرت امسك؟ قلت نعم، فتبسم مث قال يل ما صنع أبوك شيئاً فاختر مين خلة م

قلت وما مها؟ قال إما أن أقتصر بك من كل ما ذكرت على طيماذ، وإما أن أجعل لك كنية تقوم مقام 
االسم وهي أبو سهل قال أبو سهل قد رضيت بالكنية، فثبت كنيته وبطل امسه، فحدث ذا احلديث 

  .إمساعيل بن أيب سهل فقال صدق أبو إسحاق، كذا حدثين والدي

  وريعبد اللَّه الطيف
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كان حسن العقل، طيب احلديث على لكنة سوادية كانت يف لسانه شديدة ألن مولده كان يف بعض 
قرى كسكر كان من أحظى خلق اللَّه عند اهلادي، قال يوسف بن إبراهيم حدثين الطيفوري أنه كان 

اخليزران وملا وجه متطبباً لطيفور الذي كان يقول إنه أخو اخليزران والناس يقولون أو أكثرهم إنه موىل 
املنصور املهدي إىل الري حملاربة سنقار، محل املهدي اخليزران، وهي حامل، وكان عيسى املعروف بأيب 

قريش صيدالنياً يف العسكر، فلما تبينت اخليزران ارتفاع العلة بعثت مبائها مع عجوز ممن معها وقالت هلا 
ر املهدي، ومجيع من ينظر يف ذلك، ففعلت العجوز، أعرضي هذا املاء على جيمع املتطببني الذين يف عسك

وكنا يف ذلك الوقت مدان، واجتازت يف منصرفها خبيمة عيسى فرأت مجاعة من غلمان أهل العسكر 
وقوفاً يعرضون عليه قوارير املاء فكرهت أن جتوزه قبل أن ينظر إىل املاء، فقال هلا، عند نظره إىل املاء هذا 

بغالم فأدت العجوز عنه ما قال إىل اخليزران، فسجدت شكراً للّه وأطلقت عدة ماء امرأة، وهي حامل 
مماليك، وسارت إىل املهدي فأخربته مبا قالت العجوز فأظهر من السرور بذلك أكثر من سرورها، وأمر 

بإحضار عيسى، وسأله عما قالت العجوز فأعلمه أن األمر على ما ذكرت، فوصله ووصلته اخليزران مبال 
ل، وأمره بلزوم اخلدمة وترك خيمته وما كان فيها من متاع الصيادلة، قال الطيفوري فأراد طيفور أن جلي

ينفعين فأرسل إىل اخليزران إن متطبيب ماهر بصناعة الطب فابعثي إليه باملاء حىت يراه، ففعلت ذلك يف 
امل، فأما متييز الغالم من اجلارية اليوم الثاين، فقال يل قل مثل قول عيسى فأعلمته أن املاء يدل على أا ح

فذلك ما ال أقوله، فجهد يب كل اجلهد أن أجيبه إىل ذلك فلم أفعل صيانة لنفسي عن االكتساب 
باملخرقة، فأدى قويل إليها فأمرت يل بألف درهم واحد وأمرت مبالزمتها، فلما وافت الري ولدت ا 

 امتحن بكل حمنة، فسر بذلك وأحظاه وتقدم عنده اهلادي، وصح عند املهدي أن أبا قريش عنني بعد أن
على مجيع اخلصيان، وكان ذلك من أسباب الصنع يل، فضممت إىل أمري املؤمنني موسى ودعيت متطببه 

وهو رضيع وفطيم، مث ولدت هارون الرشيد بالري أيضاً فكان مولده كان شؤماً على اهلادي ألن احلظوة 
ر يب ذلك يف جاهي، وما كنت فيه من كثرة الدخل، إىل أن ترعرع كلها أو أكثرها صارت له دونه، فأض

موسى ففهم األمر، فكان ذلك مما زاد يف جاهي ومجيل رأيه يف، فكان ينيلين من أفضاله أكثر مما كانت 
  .اخليزران تنيلنيه

    

 بسخرت، وفتح اللّه على املهدي وقتل سنقار وطراحته شهريار أبا مهرويه وخلد، وبسخرت أبا احلرث بن
والربعني وسىب ذراريهم، فكان من ذلك السيب مهرويه وخلد وقرابتهما شاهك وكانت على مائدة 

شهريار وهي أم السندي ابن شاهك، وكان منهم احلرث بن بسخرت، ومجيع هؤالء املوايل الرازيني، مث 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  172  

بب ويل العهد، مث أدرك اهلادي وأفضت اخلالفة إىل املهدي فاتصل يب األمر وعظم قدري ألين صرت متط
ملك اهلادي أمة العزيز، فكانت أعز عليه من جلدة ما بني عينيه، وهي أم جعفر وعبد اللّه وإمساعيل 

وإسحاق وعيسى املعروف باجلرجاين وموسى األعمى، وأم عيسى زوج املأمون وأم حممد وعبيد اللَّه 
 يتربك يب، فنلت منها أكثر من أملي مما كان ابنتيه، فبناين موسى اهلادي مجيع ولدها، وأعلم أمة العزيز أنه

من اهلادي، مث دبر اهلادي البيعة البنه جعفر بن موسى، فدعاين قبل البيعة بيوم فخلع علي ومحلين على 
دابة من دواب رحله بسرجه وجلامه، وأمر يل مبائة ألف محلت إىل مرتيل، وقال ال تربح الدار باقي يومك 

 أبايع البنك جعفر، فتنصرف إىل مرتلك وأنت أنبل الناس ألنك توليت وليلتك وأكثر ار غدك حىت
تربية ابن خليفة صار ويل العهد، وويلَ ويلُّ العهد اخلالفة فربيت ابنه إىل أن صار ويل عهده وبلغ أمة 

العزيز اخلرب، ففعلت يب مثل الذي فعل اهلادي من الصلة وحملت إىل مرتيل ثياب صحاح، ومل حتملين 
لى دابة وأقمت يف الدار بعيساباذ إىل أن طلعت الشمس من غد اليوم الذي نلت فيه ما نلت، مث جلس ع

اهلادي وقد أحضر مجيع بين هاشم فأخذت عليهم البيعة جلعفر، وأحلفوا عليها وعلى خلع الرشيد، مث آل 
عن بن زائدة وأهل زائدة فكان يزيد بن مزيد أول من خلع الرشيد وبايع جعفر بعده، مث شراحيل بن م

بيته، مث سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم؛ مث آل مالك، وكان أول من بايع منهم عبد اللَّه مث الصحابة 
وسائر مشايخ العرب، مث القواد، فما انتصف النهار إال وقد بايع أكثر القواد، وكان يف القواد هرمثة بن 

سمائة ومل يكن له حركة بعد أن قود فتويف أكثر أعني ولقبه املشؤوم، وكان املنصور قد قوده على مخ
أصحابه، ومل يثبت له مكان من تويف منهم فأحضروه وأمروه بالبيعة، فقال له يا أمري املؤمنني، ملن أبايع؟ 

فقال له جلعفر بن أمري املؤمنني، قال إن مييين مشغولة ببيعة أمري املؤمنني ومشايل مشغولة ببيعة هارون فأبايع 
    مباذا؟ 

فقال له ختلع هارون وتبايع جعفراً، فقال يا أمري املؤمنني، أنا رجل أدين بنصيحتك ونصيحة األئمة منكم 
أهل البيت وباللّه لو ختوفت أن حترقين على صدقي إياك بالنار ملا حجزين ذلك عن صدقك، إن البيعة، يا 

 به جلعفر، وإن خلعت اليوم هارون أمري املؤمنني، إمنا هي أميان وقد حلفت هلارون مبثل ما تستحلفين
خلعت جعفر يف غد؛ وكذلك مجيع من حلف هلارون على هذا فغدر به، قال، فاستشاط موسى من قوله 
وأمر بوجء عنقه، وتسرعت مجاعة من املوايل والقواد حنوه باجلررة والعمد، فنهاهم اهلادي عنه، مث عاوده 

ذا قويل األول، فزبره اهلادي وقال له اخرج إىل لعنة اللَّه، ال األمر بالبيعة فقال يا أمري املؤمنني قويل ه
بايعت وال بايع أصحابك ألف سنة، مث أمر بإخراجه من الدار بعيساباذا وإسقاط قيادته، وقال أطلقوه 

لينفد حيث أحب، الصحبه اللّه وال كأله، مث وجم مقدار نصف ساعة ال يأمر وال ينهى، مث رفع رأسه، 
خادمه احلق الفاجر، فقال له أحلقه فأصنع به ماذا؟ فقال ترده على أمري املؤمنني، قال، فلحقه وقال ليندون 
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يندون فيما بني باب خراسان وباب بردان بالقرب من املوضع املعروف بباب النقب وهو يريد مرتله على 
 جده وعم أبيه ر املهدي فرده، فلما دخل قال له يا حائك تبايع أهل بيت أمري املؤمنني فيهم عم

وعمومته وإخوته وسائر حلمته، وتبايع وجوه العرب واملوايل والقواد، ومتسك أنت عن البيعة؟ فقال هرمثة 
يا أمري املؤمنني وما حاجتك إىل بيعة احلائك بعد بيعة من ذكرت من أشراف الناس؟ أال إن األمر على ما 

عفر، قال الطيفوري فالتفت اهلادي إىل من حكيت لك، إنه ال خيلع اليوم أحد هارون ويبقى يف غد جل
حضر جملسه فقال هلم شاهت الوجوه، صدق واللَّه هرمثة وبر، وغدرمت، وأمر اهلادي عند هذا الكالم 

هلرمثة خبمسني ألف درهم، وأقطعه املوضع الذي حلقه فيه يندون، فسمي ذلك املوضع عسكر هرمثة إىل 
ر عظيم من أمر ذي قدر، قد غمه ما لقيه به اخلليفة، ومما يتوقعه هذه الغاية، وانصرف الناس كلهم، يف أم

من البالء إن حدث باهلادي حادث، ملسارعتهم إىل خلع الرشيد، ومن بطانته جلعفر قد كانوا أملوا 
خالفة صاحبهم، والغىن مبا قد قلد منهم، فصاروا يتخوفون على نفس صاحبهم التلف، وعلى أنفسهم أن 

البالء والفقر، ودخل موسى اهلادي على أمة العزيز فقالت له يا أمري املؤمنني ما أحسب سلموا من القتل و
أحداً عاين وال مسع مبثل ما عاينا ومسعنا، فإن أصبحنا يف غاية األمل هلذا الفىت، وأمسينا على غاية اخلوف 

  .عليه

    

منني؟ قال أمرت برد هرمثة فقال إن األمر لعلى ما ذكرت وأزيدك واحدة، قالت وما هي يا أمري املؤ
ألضرب عنقه، فلما مثل بني يدي حيل بيين وبينه واضطررت إىل أن وصلته وأقطعته، وأنا على زيادة رفع 
مرتبته والتنويه بامسه، فبكت أمة العزيز، فقال هلا أرجو أن يسرك اللَّه، فتومهت وتوهم مجيع من يطيف ا 

ومل متض به ليال قالئل حىت تويف اهلادي وويل اخلالفة هارون أنه على اغتيال الرشيد بالسم، فلم ميهل 
الرشيد، فواللَّه لقد أحسن غاية اإلحسان يف أمر جعفر وزاده نعماً إىل نعمه وزوجه أم حممد ابنته، قال 

 ومل يكن محيد طوسياً، - يوسف بن إبراهيم، وحدثين أبو مسلم عن محيد الطائي املعروف بالطوسي 
الديوان مرو، وكذلك كورة طاهر مرو، والطاهر ويل بوشنج؛ وموسى بن أيب العابس وكانت كورته يف 

الشاشي مل تكن كورته الشاش، وكورته هراة، وحممد ابن أيب الفضل الطوسي كورته نسا، وهو منسوب 
إىل طوس؛ والسبب يف نسب هؤالء وعدة من أصحاب الدولة إىل غري كورهم أن منهم من كان خمرجه 

سب إىل الكورة اليت فيها ضياعه، ومنهم من ويل بلداً طالت فيه واليته إياه فنسب إىل ذلك يف كورة فن
 قال أبو مسلم اعتل أبو غامن ، يعين أباه، علة صعبة فتوىل عالجه منها الطيفوري املتطبب، وكان - البلد 

ين لواقف على رأسه يف أيب غامن حدة شديدة خترجه إىل قذف أصحابه، واىل اإلقدام باملكروه عليهم، فإ
وأنا غالم يف قبادر زبريون إذ دخل عليه الطيفوري فجس عرقه ونظر إىل مائه، مث ناجاه بشيء مل أفهمه، 
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فقال له كذبت يا ماص بظر أمه، فقال له الطيفوري أعض اللّه، أكذبنا بكذا وكذا من أمه، فقلت يف 
الكافرة لقد أقدمت، ويلك، كيف اجترأت علي نفسي ذهبت واللَّه نفس الطيفوري، فقال أبو غامن يا ابن 

ذا؟ فقال له واللَّه ما احتملت سيدي اهلادي قط على لقائي حبرف خشن ولقد كان يقذفين فأرد عليه 
مثل قوله فكيف أحتمل لك وأنت كلب قذيف؟ فحلف يل أبو مسلم أنه رأى أباه ضاحكاً باكياً يفهم يف 

كاء، مث قال له واللَّه إنك كنت ترد على أمري املؤمنني اهلادي بعض أسرة وجهه الضحك، ويف بعضها الب
القذف الذي كان يقذفك به؟ فقال له الطيفوري اللهم نعم، فقال، له فأسألك باللَّه ِلم أحببت يف عرض 
محيد ما أحببت، وقذفته مبا شئت من القذف؛ مىت قذفتك؟ مث بكى على اهلادي بكاء كثرياً، قال يوسف 

فوري عما حدثين به أبو مسلم من ذلك، فبكى حىت ختوفت عليه املوت مما تداخله من اجلزع فسألت الطي
عند ذكر محيد وقال واللَّه ما عاشرت بعد اهلادي أحر نفساً، وال أكرم طبعاً، وال أطيب عشرة، وال أشد 

  .إنصافاً من محيد؛ إال أنه كان صاحب جيش، فكان يظهر ما جيب على أصحاب اجليوش إظهاره

    

فإذا صار مع إخوانه كان كأنه من املنقطعني إليهم ال من املفضلني عليهم، قال يوسف وحدثين الطيفوري 
أنه كان مع محيد الطوسي بقصر ابن هبرية أيام تغلب صاحبنا على مدينة السالم وما واالها، فقِدمت عليه 

 بالفضل والسؤدد عليهم، فأذن مجاعة من جبل طيء عليهم رئيس هلم يقدمونه على أنفسهم، ويقرون له
له يف الدخول عليه يف جملس عام قد احتشد إلظهار عدده فيه، مث قال لذلك الرئيس ماأقدمك يا ابن عم؟ 
فقال له قدمت مدداً لك إذ كنت على حماربة هذا الدعي ملا ال جيب له وال يستحقه، يعين صاحبنا، فقال 

ته، وقوة قلبه، واحتماله ملا تصعب على أكثر الناس يف له محيد لست أقبل مدداً إال من وثقت بصرام
نصريت؛ وال بد من امتحانك، فإن خرجت على احملنة قبلتك، وإال رددتك إىل أهللك، فقال له الطائي 

فامتحين مبا أحببت فأخرج محيد عموداً من حتت مصاله مث قال له ابسط ذراعك، فبسط ذراعه، فحمل 
ى به إىل ذراع الطائي، فلما قرب العمود من ذراعه رفع يده فأظهر محيد محيد العمود على عاتقه مث هو

غضباً عليه، مث قال له رددت يدي، فترضاه الطائي مث دعاه إىل معاودة امتحانه، فأمره محيد بإظهار 
ذراعه، ففعل، فرفع محيد العمود ليضرب به ذراعه، فلما قرب العمود من ذراع الطائي فعل مثل فعله يف 

 األوىل، فلما جذب ذراعه ومل ميكن محيداً من ضرا بالعمود أمر بسجنه بعد سحبه يف جملسه، وأخذ املرة
دوابه ودواب أصحابه وطردهم من معسكره، فانصرفوا من عنده رجالة بأسوأ حال، قال الطيفوري فلمته 

ف عرضي على ما كان منه، فاستضحك مث قال يل قد أطلقت لك الضحك مين، واالستهزاء يب، وقذ
مىت تكلمت يف الطب حبضرتك بشيء تنكره، فأما قيادة اجليوش فذلك ما ليس لك فيه حظ، فال تنكر 

خمالفة رأيك رأيي، مث قال يل أنا رجل من مين، وكان الرسول، صلى اهللا علية وسلم مضرياً، واخلالفة يف 
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 إىل قومي يف بعض أيدي مضر، فكما أين أحب قومي فكذلك اخللفاء حتب قومها؛ وإن أظهرت ميالً
األوقات، واحنرافاً عمن هو أمس ا رمحاً مين، فإين غري شاك يف ميلها إليهم إذا حققت احلقائق، ومعي 

من أبناء نزار بشر كثري، وكان يف استشعاري من قدم علي من قومي مفسدة لقلوب من قد امتحنته، 
عشرييت ال يساوي رجالً واحداً من وعرفت بالءه من الرتارية، ولست أدري لعل كل من أتاين من 

الرتارية، فأردت مبا كان مين استجالب قلوب من معي، وأن ينصرف من أتاين من عشرييت منذرين ال 
مبشرين، ألم مىت انصرفوا منذرين انقطعت عنا مادم، ومىت انصرفوا مبشرين أتاين منهم من ال يسعه 

  .اب التدبري ومل خيطئ فيما بىن عليه أمرهمال ما يف أيدينا من السواد فعلمت أنه قد أص

  زكريا بن الطيفوري

    

قال يوسف بن إبراهيم، حدثين زكريا بن الطيفوري قال كنت مع األفشني يف معسكره وهو يف حماربة 
بابك فأمر بإحصاء مجيع من يف عسكره من التجار وحوانيتهم، وصناعة رجل رجل منهم، فرفع ذلك 

ة بالقارئ إىل موضع الصيادلة قال يل يا زكريا، ضبط هؤالء الصيادلة عندي أوىل إليه، فلما بلغت القراء
ماتقدم فيه، فامتحنهم حىت نعرف منهم الناصح من غريه، ومن له دين ومن ال دين له، فقلت أعز اللَّه 

وحيك يا األمري، إن يوسف لقوة الكيميائي كان يدخل على املأمون كثرياً ويعمل بني يديه، فقال له يوماً 
يوسف، ليس يف الكيمياء شيء؟ فقال له بلى يا أمري املؤمنني، وإمنا آفة الكيمياء الصيادلة، قال له املأمون 

وحيك، وكيف ذلك؟ فقال يا أمري املؤمنني، إن الصيدالين ال يطلب منه إنسان شيئاً من األشياء كان عنده 
ألشياء اليت عنده، وقال هذا الذي طلبت، فإن رأى أو مل يكن إال أخربه بأنه عنده، ودفع إليه شيئاً من ا

أمري املؤمنني أن يضع امساً ال يعرف، ويوجه مجاعة إىل الصيادلة يف طلبه ليبتاعه فليفعل، فقال له املأمون 
 وسقطيثا ضيعة تقرب من مدينة السالم، ووجه املأمون مجاعة من -قد وضعت االسم وهو سقطيثا 

كلهم ذكر أنه عنده، وأخذ الثمن من الرسل ودفع إليهم شيئاً من حانوته، الرسل يسأهلم عن سقطيثا، ف
فصاروا إىل املأمون بأشياء خمتلفة، فمنهم من أتى ببعض البزور، ومنهم من أيت بقطعة من حجر، ومنهم 
من أتى بوبر، فاستحسن املأمون نصح يوسف لقوة عن نفسه، وأقطعه ضيعة على النهر املعروف بنهر 

هي يف أيدي ورثته ومنها معاشهم، فإن رأى األمري أن ميتحن هؤالء الصيادلة مبثل حمنة املأمون الكلبة، ف
فليفعل، فدعا األفشني بدفتر من دفاتر األسروشنية فأخرج منها حنواً من عشرين امساً ووجه إىل الصيادلة 

ا وأخذ الدراهم من من يطلب منهم أدوية مسماة بتلك األمساء، فبعضهم أنكرها وبعضهم ادعى معرفته
الرسل ودفع إليهم شيئاً من حانوته، فأمر األفشني بإحضار مجيع الصيادلة، فلما حضروا كتب ملن أنكر 
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معرفة تلك األمساء منشورات إذن هلم فيها باملقام يف عسكره؛ ونفى الباقني عن العسكر، ومل يأذن ألحد 
ن وجد منهم يف معسكره، وكتب إىل املعتصم يسأله منهم يف املقام، ونادى املنادي بنفيهم، وبإباحة دم م

البعثة إليه بصيادلة هلم أديان ومذهب مجيل، ومتطببني كذلك؛ فاستحسن املعتصم ذلك ووجه إليه مبا 
  .سأل

  إسرائيل بن زكريا الطيفوري

ترام متطبب الفتح بن خاقان، كان مقدما يف صناعة الطب، جليل القدر عند اخللفاء وامللوك، كثريي االح
له، وكان خمتصاً خبدمة الفتح ابن خاقان بصناعة الطب وله منه اجلامكية الكثرية واإلنعام الوافرة، وكان 
املتوكل باللّه يرى له كثرياً ويعتمد عليه، وله عند املتوكل املرتلة املكينة، ومن ذلك مما حكاه إسحاق بن 

ن الطيفوري وجد على أمري املؤمنني املتوكل علي الرهاوي يف كتاب أدب الطبيب أن إسرائيل بن زكريا ب
ملا احتجم بغري إذنه، فافتدى غضبه بثالثة آالف دينار وضيعة تغل له يف السنة مخسني ألف درهم، وهبها 

له وسجل له عليها، وحكي عن عيسى بن ماسة قال رأيت املتوكل وقد عاده يوماً، وقد غشي عليه، 
زير يا عبد اللَّه حيايت معلقة حبياته إن عدمته ال أعيش، مث اعتل فصري يده حتت رأسه خمدة، مث قال للو

فوجه إليه سعيد بن صاحل حاجبه وموسى بن عبد امللك كاتبه يعودانه، ونقلت من بعض التواريخ أن 
الفتح بن خاقان كان كثري العناية بإسرائيل بن الطيفوري، فقدمه عند املتوكل ومل يزل حىت أنس به 

يف مرتبة خبتيشوع وعظم قدره، وكان مىت ركب إىل دار املتوكل يكون موكبه مثل املتوكل وجعله 
موكب األمراء وأجالء القواد، وبني يديه أصحاب املقارع، وأقطعه املتوكل قطيعة بسر من رأى وأمر 
املتوكل صقالب وابن اخليربي بأن يركبا معه ويدور مجيع سر من رأى حىت خيتار املكان الذي يريده، 

با حىت اختار من احليز مخسني ألف ذراع وضربا املنار عليه، ودفع إليه ثالمثائة ألف درهم للنفقة فرك
  .عليه

  يزيد بن زيد

    

يزيد بن زيد بن يوحنا بن أيب خالد، متطبب املأمون، كان جيد العلم، حسن املعاجلة، موصوفاً بالفضل، 
م بن املهدي، وكان له منه اإلحسان الكثري، وكان قد خدم املأمون بصناعة الطب، وخدم أيضاً إبراهي

واإلنعام الغزير، والعناية البالغة، واجلامكية الوافرة، وكان يقال له أيضاً يزيد بور، قال يوسف بن إبراهيم 
حدثين أبو إسحاق إبراهيم بن املهدي أن مثامة العبسي القعقاعي وهو أبو عثمان بن مثامة صاحب اجلبار 
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ت به، وكان شيخاً كبرياً، قال أبو إسحاق فسألين الرشيد عن علته وأين بلغت به، اعتل من خلفة تطاول
فأعلمته أين ال أعرف له خرباً، فأظهر إنكاراً لقويل، مث قال رجل غريب من أهل الشرف قد رغب يف 
ب مصاهرة أهله عبد امللك بن مروان، وقد ولدت أخته خليفتني الوليد وسليمان ابين عبد امللك، وقد رغ

أبوك يف مصاهرته فتزوج أخته ورغبت أنا أخوك يف مثل ذلك منه فتزوجت ابنته، وهو مع ذلك صحايب 
جلدك وأبيك، وألختك وأخيك، فال توجب على نفسك عيادته؟ مث أمرين باملصري إليه لعيادته، فنهضت 

 نفسه، وأخذت معي متطبيب يزيد وصرت إليه، فدخلت على رجل تومهت أنه يف آخر حشاشة بقيت من
ومل أر فيه للمسألة موضعاً، فأمر يزيد متطبيب بإحضار متطببه فحضر، فسأله عن حاله فأخربه أنه يقوم يف 
اليوم والليلة مائة جملس، وأقبل يزيد يسأل املتطبب عن باب باب من األدوية اليت تشرب وعن السفوفات 

 به فلم ينجع فيه، فوجم عند ذلك يزيد واحلقن، فلم يذكر لذلك املتطبب شيئاً إال أعلمه أنه قد عاجله
مقدار ساعة، مث رفع رأسه وقال قد بقي شيء واحد إن عمل به رجوت أن ينتفع به، وإن مل ينجع فيه 
فال عالج له، قال أبو إسحاق فرأيت مثامة قد قويت نفسه عندما مسع من يزيد ما مسع مث قال وما ذلك 

طمخيقون، فقال مثامة أحب أن أرى هذه الشربة حىت الشيء الذي بقي، متعت بك؟ قال له شربة اص
أشم رائحتها، فأخرج يزيد من كمه منديالً فيه أدوية وفيه شربة اصطمخيقون، فأمر ا مثامة فحلت، مث 

أتى ا فرمى ا يف فيه وابتلعها، فواللّه ما وصلت إىل جوفه حىت مسعت منه أصواتاً مل أشك يف أين مل أبلغ 
قد مات، فنهضت ومتطبيب معي، وما أعقل غماً، وأمرت خادماً يل كان حيمل معي باب داره إال و

االسطرالب إذا ركبت باملقام يف داره وتعرف خرب ما يكون منه، فتخلف، فوافاين كتاب اخلادم بعد 
 الزوال يعلمين أنه قام من بعد طلوع الشمس إىل زواهلا مخسني مرة فقلت تلفت واللَّه نفس مثامة، مث واىف

كتاب اخلادم بعد غروب الشمس أنه قام منذ زوال الشمس إىل غروا عشرين جملساً، مث صار إىل الغالم 
مع طلوع الشمس فذكر أنه مل يكن منه منذ غروب الشمس إىل انتصاف الليل إال ثالثة جمالس، ومل يكن 

  .منه إىل وقت طلوع الفجر شيء

    

ئماً، وكان ال ينام، فانتبه يل، فسألته عن خربه، فأعلمين أنه فركبت إليه بعد أن صليت الغداة فوجدته نا
مل يزل يف وجع من جوفه مانع له النوم والقرار منذ أكثر من أربعني ليلة حىت أخذ تلك الشربة، فلما 

انقطع فعل الشربة انقطع عنه ذلك الوجع، وأنه مل يشته طعاماً منذ ذلك الوقت وأنه ما يبصرين يف وقته 
جلوع عليه، وسأل األذن يف األكل فأذن له يزيد يف أكل أسفيدباجه قد طبخت من فروج من غلبة ا

كسكري مسني، مث اتباعها زيرباجة، ففعل ذلك، وصرت إىل الرشيد فأخربته مبا كان من أمرمثامة، فأحضر 
ل املتطبب وقال له وحيك كيف أقدمت على إسقائه حب االصطمخيقون؟ فقال يا أمري املؤمنني هذا رج
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كان يف جوفه كيموس فاسد، فلم يكن يدخل يف جوفه دواء وال غذاء إال أفسده ذلك الكيموس، وكان 
كلما فسد من تلك األدوية واألغذية صار مادة لذلك الفساد، فكانت العلة هلذا السبب تزداد، فعلمت أن 

 ميكن أن يسقاها ال عالج له إال بدواء قوي يقوى على قلع ذلك الكيموس، وكان أقوى األشياء اليت
االصطمخيقون، فقلت له فيه الذي قلت، ومل أقدم أيضاً على القول أنه يربئه ال حمالة، وإمنا قلت بقي 
شيء واحد فإن هو مل ينفعه فال عالج له، وإمنا قلت ذلك ألين رأيت الرجل عليالً قد أضعفته العلة، 

جو له العافية بشربه إياه، وكنت أعلم أنه وأذهبت أكثر قواه،، فلم آمن عليه التلف إن شربه، وكنت أر
إن مل يشربه أيضاً تلف، فاستحسن الرشيد ما كان من قوله ووصله بعشرة آالف درهم، مث عاد الرشيد 
مثامه وقال له لقد أقدمت من شرب ذلك الدواء على أمر عظيم، وخاصة إذ كان املتطبب مل يصرح لك 

 املؤمنني، كنت قد يئست من نفسي ومسعت املتطبب يقول إن بأن يف شربه العافية، فقال مثامة يا أمري
شرب هذا الدواء رجوت أن ينفعه، فاخترت املقام على الرجاء ولو حلظة، على اليأس من احلياة فشربته، 

وكانت يف ذلك خرية من اللَّه عظيمة، أقول وهذه احلكاية تناسب ما روي عن النيب، صلى اهللا عليه 
رجل من العرب فقال يا رسول اللَّه، إن أخي قد غلب عليه اخلوف وداويناه ومل وسلم، أنه جاء إليه 

ينقطع عنه بشيء، فقال له عليه السالم أطعمه عسل النحل، فراح وأطعمه إياه فزاد اإلسهال، فأتى إليه 
وقال يا رسول اللَّه، كثر اإلسهال به من وقت أطعمته العسل، فقال أطعمه العسل، فأطعمه، فزاد 

سهال أكثر، فشكا ذلك إىل النيب، عليه السالم، فقال أطعمه أيضاً العسل، فأطعمه أيضاً يف اليوم الثالث اإل
  .فتقاصر اإلسهال وانقطع بالكلية، فأخرب النيب، عليه السالم، بذلك فقال صدق اللَّه وكذبت بطن أخيك

    

ل معدة املريض رطوبات لزجة غليظة وإمنا قال النيب، عليه السالم، له ذلك لكونه كان قد علم أن يف مخ
والرطوبات باقية على حاهلا . قد أزلقت معدته فكلما مر ا شيء من األدوية القابضة مل يؤثر فيها

واألطعمة تزلق عنها، فيبقى اإلسهال دائماً، فلماتناول العسل جال تلك الرطوبات وأحدرها، فكثر 
ت تلك الرطوبات بأسرها، فانقطع اإلسهال، وبرئ اإلسهال أوالً خبروجها وتواىل ذلك إىل أن نفد

الرجل، فقوله صدق اللَّه يعين بالعلم الذي أوجده اللَّه عز وجل لنبيه وعرفه به، وقوله وكذبت بطن 
أخيك يعين ما كان يظهر من بطنه من اإلسهال وكثرته بطريق العرض، وليس هو مرض حقيقي، فكانت 

ال أبو علي القباين عن أبيه أن القاسم بن عبيد اللَّه مرض يف حياة بطنه كاذبة يف ذلك، عبدوس بن زيد ق
أبيه مرضاً حاداً يف متوز، وحل به القولنج الصعب، فانفرد بعالجه عبدوس بن زيد وسقاه ماء أصول قد 

طبخ وطرح فيه أصل الكرفس والرازيانج ودهن اخلروع وجعل فيه شيئاً من أيارج فيقرا، فحني شربه 
جاب طبعه جملسني، فأفاق، مث أعطاه من غد ذلك اليوم ماء شعري فاستظرف هذا منه، سكن وجعه وأ
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وقال أبو علي القباين أيضاً أن أخاه إسحاق بن علي مرض وغلبت احلرارة على مزاجه، والنحول على 
بدنه، حىت أداه إىل الضعف ورد ما يأكله، فسقاه عبدوس بن زيد هذه األصول باأليارج ودهن اخلروع 

 حزيران أربعة عشر يوماً فعويف وصلحت معدته، وقال يف مثل هذه األيام حتم محى حادة فإن كنت يف
حياً خلصتك بإذن اللَّه وإن كنت ميتاً فعالمة عافيتك له دائر سنة أن تنطلق طبيعتك يف اليوم السابع فإن 

، فلما انقضت السنة انطلقت عوفيت ومع هذا فقد نقرت معدتك نقراً لو طرحت فيها احلجارة لطحنتها
مرض عبدوس وحم أخي كما قال وكان مرضهما يف يوم واحد، فما زال عبدوس يراعي أخي ويسأل 

عن خربه إىل أن قيل له قد انطلقت طبيعته، فقال قد ختلص، ومات عبدوس يف الغد من ذلك اليوم، 
  .ولعبدوس بن زيد من الكتب كتاب التذكرة يف الطب

  سهل الكوسج

    

لكوسج، أبو سابور بن سهل صاحب األقراباذين، املشهور من أهل األهواز، وكان أحلى، كان سهل ا
وإمنا لقب بالكوسج على سبيل التضاد، وكان عاملاً يف الطب إال أنه دون ابنه يف العلم، وكانت يف لسانه 

س بن لكنة خوزية، وكان كثري اهلزل فغلب هزله جده، وكان مىت اجتمع مع يوحنا بن ماسوية وجورج
خبتيشوع، وعيسى بن حكم، وعيسى بن أيب خالد، وزكريا بن الطيفوري، ويعقوب صاحب 

البيمارستان، واحلسن بن قريش، وعيسى املسلم، وسهل بن جبري، وهذه الطبقة من املتطببني قصر عنهم 
السن يف العبارة ومل يقصر عنهم يف العالج، وكلهم كان خياف لسانه لطول كان فيه وبذاء، وكانت له 

على مجاعتهم، وكان انقطاعه إىل سالم األبرش، وكان سالم ال يفارق هرمثة بن أعني أيام حماصرته مدينة 
السالم، فكان سهل هذا قد خص رمثة بن أعني حىت كان يكون معه يف ليله واره ومسره، وكان 

بات سهل الكوسج أنه بدعابته الكثرية اليت كانت فيه طيب العشرة، قال يوسف بن إبراهيم ومن دعا
متارض يف سنة تسع ومائتني، وأحضر شهوداً يشهدهم على وصيته؛ وكتب كتاباً أثبت فيه أمساء أوالده، 
فأثبت أوهلم جورجس بن ميخائيل وأمه مرمي بنت خبتيشوع أخت جربائيل، والثاين يوحنا ابن ماسويه، 

ملعروفني، وذكر أنه أصاب أم جورجس والثالث والرابع واخلامس سابور ويوحنا وخذاهويه ولد سهل ا
وأم يوحنا بن ماسويه زنا وأحبلهما جبورجس ويوحنا، قال يوسف ومن دعاباته أين حضرته عند أعني بن 
هرمثة بن أعني، وقد دارت بينه وبني جورجس مالحاة يف محى ربع قد كانت طالت بأعني، فعرفه مبثل ما 

 إىل من عن ميينه ومشاله من الناس، وأخرجته احلدة إىل أشهد به يف وصيته، وكان يف جورجس تلفت كثري
 وحق املسيح - زمع أصابه، فصاح سهل صرى وهك املسيه، أخروا يف أذنه، آية خرسي، أراد صرع 
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اقرؤوا يف أذنه آية الكرسي، قال يوسف ومن دعاباته أنه خرج يف يوم الشعانني يريد دير اجلاثليق 
رى يف يوم الشعانني، فرأى يوحنا بن ماسويه يف هيئة أحسن من هيئته على واملواضع اليت خترج إليها النصا

دابة أفره من دابته، ومعه غلمان له روقة فحسده على الظاهر من نعمته؛ فصار إىل صاحب مسلحة 
الناحية، فقال له إن ابين يعقين وقد أعجبته نفسه، ورمبا أخرجه العجب بنفسه وبنعمته إىل جحود أبوي، 

بطحته وضربته عشرين درة موجعة أعطيتك عشرين ديناراً، مث أخرج الدنانري فدفعها إىل رجل وإن أنت 
وثق به صاحب املسلحة، مث اعتزل ناحية إىل أن بلغ يوحنا إىل املوضع الذي هو فيه، فقدمه إىل صاحب 

ىت بطح املسلحة وقال هذا ابين يعقين ويستخف يب، فجحد أن يكون ابنه فلم يكلمه صاحب املسلحة ح
  .يوحنا وضربه عشرين درة ضرباً وجيعاً مربحاً

  سابور بن سهل

كان مالزماً لبيمارستان جندي سابور ومعاجلة املرضى به وكان فاضالً عاملاً بقوى األدوية املفردة 
وتركيبها، وتقدم عند املتوكل وكان يرى له وكذلك عند من توىل بعده من اخللفاء، وتويف يف أيام 

ه، وكانت وفاة سابور بن سهل يف يوم االثنني لتسع بقني من ذي احلجة سنة مخس ومخسني املهتدي باللّ
ومائتني، ولسابور بن سهل من الكتب كتاب األقرا باذين الكبري املشهور، جعله سبعة عشر باباً وهو 

ن الذي الذي كان من املعمول عليه يف البيمارستان، ودكاكني الصيادلة وخصوصاً قبل ظهور األقراباذي
ألفه أمني الدولة بن التلميذ، كتاب قوى األطعمة ومضارها ومنافعها، كتاب الرد على حنني يف كتابه يف 

  .الفرق بني الغذاء والدواء املسهل، القول يف النوم واليقظة، كتاب أبدال األدوية

  إسرائيل بن سهل

    

، وله كتاب مشهور يف الترياق وقد كان متقدماً يف صناعة الطب، حسن العالج خبرياً بتركيب األدوية
أجاد عمله وبالغ يف تأليفه، موسى بن إسرائيل الكويف متطبب إبراهيم بن املهدي، قال يوسف بن إبراهيم 

كان موسى هذا قليل العلم بالطب إذا قيس إىل من هو يف دهره من مشايخ املتطببني، إال أنه كان أمأل 
صاحة اللهجة، ومعرفة بالنجوم، وعلم بأيام الناس، ورواية لسه منهم خبصال اجتمعت فيه، منها ف

األشعار، وكان مولده فيما ذكر يل سنة تسع وعشرين ومائة ووفاته يف سنة اثنتني وعشرين ومائتني، 
فكان أبو إسحاق حيتمله هلذه اخلالل وألنه كانطيب العشرة جداً يدخل يف كل ما يدخل فيه منادمو 

 حدث عيسى ابن موسى بن حممد ويل العهد، قال يوسف بن إبراهيم حدثين امللوك، وكان قد خدم وهو
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موسى بن إسرائيل قال كان لعيسى بن موسى متطبب يهودي يقال له فرات بن شحاثا، كان تياذوق 
املتطبب يقدمه على مجيع تالمذته، وكان شيخاً كبرياً قد خدم احلجاج بن يوسف وهو حدث، قال 

مر ينوبه هذا املتطبب، قال موسى، فلما عقد املنصور لعيسى على حماربة وكان عيسى يشاور يف كل أ
حممد بن عبد اللّه بن حسن العلوي وصار اللواء يف داره قال للفرات ما تقول يف هذا اللواء؟، قال له 

املتطبب أقول إنه لواء الشحناء بينك وبني أهلك إىل يوم القيامة، إال أين أرى لك نقل أهلك من الكوفة 
إىل أي البلدات أحببت، فإن الكوفة بلد شيعة من حتارب، فإن فللت مل تكن ملن ختلف ا من أهلك بقيا، 
وإن فللت وأصحبت من تتوجه إليه زاد ذلك يف أضغام عليك فإن سلمت منهم حياتك مل يسلم منهم 

نقل أهلي عنها وهي عقبك بعد وفاتك، فقال له عيسى وحيك إن أمري املؤمنني غري مفارق للكوفة، فلم أ
معه يف دار؟ فقال له إن الفيصل يف خمرجك، فإن كانت احلرب لك فاخلليفة مقيم بالكوفة؛ وإن كانت 

احلرب عليك مل تكن الكوفة له بدار وسيهرب عنها، وخيلف حرمه فضالً عن حرمك، قال موسى 
اللّه على عيسى ورجع إىل فحاول عيسى نقل عياله من الكوفة فلم يسوغه ذلك املنصور، قال وملا فتح 

الكوفة وقتل إبراهيم بن عبيد اللَّه انتقل املنصور إىل مدينة السالم، فقال له متطببه بادره باالنتقال معه إىل 
مدينته اليت قد أحدثها، واستأذن املنصور يف ذلك فأعلمه أنه ال سبيل إليه، وأنه قد درب استخالفه على 

ه، فقال له املتطبب استخالفه إياك على الكوفة قد حل لعقدك عن الكوفة،، فأخرب بذلك عيسى متطبب
العهد ألنه لو دبر متام األمر لك لوالك خراسان بلد شيعتك، فأما أن جيعلك بالكوفة مع أعدائه وأعدائك، 
وقد قتلت حممد بن عبد اللَّه، فواللّه ما دبر فيك إال قتلك وقتل عقبك، ومن احملال أن يوليك خراسان بعد 

لظاهر منه فيك، فسله توليتك اجلزيرتني أو الشام، فاخرج إىل أي الواليتني والك فأوطنها، فقال له تكره ا
يل والية الكوفة وأهلها من شيعة بين هاشم، وترغب يل يف والية الشام أو اجلزيرتني، وأهلها من شيعة بين 

 هاشم فلست وأهلك من بين هاشم أمية؟ فقال له املتطبب أهل الكوفة وإن ومسوا أنفسهم بالتشيع لبين
الذين يتشيعون هلم، وإمنا تشيعهم لبين أيب طالب وقد أصبحت من دمائهم ما قد أكسب أهل الكوفة 
بغضتك، وأحل هلم عند أنفسهم االقتياد منك، وتشيع أهل اجلزيرتني والشام ليس على طريق الديانة، 

 أظهرت هلم مودة مىت وليتهم فأحسنت إليهم وإمنا ذلك على طريق إحسان بين أمية إليهم، وإن أنت
كانوا لك شيعة، ويدلك على ذلك حماربتهم مع عبد اللَّه ابن علي على ما قد نال من دمائهم ملا تألفهم، 

وتضمن هلم اإلحسان إليهم، فهم إليه لسالمتك من دمائهم أميل، واستعفى عيسى من والية الكوفة 
أن الكوفة دار اخلالفة، وأنه ال ميكن أن ختلو من خليفة أو ويل عهد، وسأل تعويضه عنها، فأعلمه املنصور 

ووعد عيسى أن يقيم مبدينة السالم سنة، وبالكوفة سنة، وأنه إذا صار إىل الكوفة صار عيسى إىل مدينة 
السالم، فأقام ا، قال موسى فلما طلب أهل خراسان عقد البيعة للمهدي قال ملتطببه ما تقول يا فرات، 
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د دعيت إىل تقدمي حممد بن أمري املؤمنني على نفسي؟ فقال له فتدفع مباذا أرى أن تسمع وتطيع اليوم، فق
وبعد اليوم، فقال له وما بعد اليوم؟ قال إذا دعاك حممد بن أمري املؤمنني إىل خلع نفسك وتسليم اخلالفة 

 شيء يريدونه منك، قال موسى إىل بعض ولده أن تسارع، فليست عندك منعة وال ميكنك خمالفة القوم يف
    فمات املتطبب يف خالفة املنصور، فلما دعى املهدي عيسى إىل خلع نفسه من والية العهد 

وتسليم األمر إىل اهلادي قال عيسى بن موسى قاتلك اللّه يا فرات ما كان أجود رأيك، وأعلمك مبا تتفوه 
، وملا رأيت فعل أيب السرايا مبنازل العباسيني به، كأنك كنت شاهداً ليومنا هذا قال موسى بن إسرائيل

قلت مثل ما قال عيسى بن موسى، وقال يوسف بن إبراهيم ملا بلغه وهو مبصر ما ركب الطالبيون وأهل 
الكوفة من العباسيني، وقتل عبد اللَّه بن حممد بن داود مثل ما قال عيسى بن موسى وموسى املتطبب، قال 

يل املتطبب أن عيسى بن موسى شكا إىل فرات متطببه ما يصيبه من يوسف وحدثين موسى بن إسرائ
النعاس مع مسامريه، وأنه إن تعش معهم ثقلت معدته فنام وفاته السمر، وأصبح ومعه ثقلة متنعه من 
الغداء، وإن مل يتعش معهم أضرت به الشهوة الكاذبة فقال له شكوت إيل مثل ما شكا احلجاج إىل 

 له شيئاً أراد به اخلري فصار شراً، فقال له وما هو؟ قال وصف له العبث أستاذي تياذوق، فوصف
بالفستق، فذكر ذلك احلجاج حلظاياه فلم يبق له حظية إال قشرت له جاماً من الفستق وبعثت به إليه، 
وجلس مع مسامريه فأقبل يستف الفستق سفاً فأصابته هيضة كادت تأيت على نفسه، فشكا ذلك إىل 

ل إمنا أمرتك أن تعبث بالفستق، وأردت بذلك الفستق الذي بقشريه مجيعاً لتتوىل أنت كسر تياذوق، فقا
الواحدة بعد الواحدة، ومص قشرها املصلح ملعدة مثلك من الشباب املمرورين، وإصالح الكبد مبا يتأدى 

ر أخرى مل إليها من طعم هذا الفستق، وذهبت إىل أنك إذا أكلت ما يف الفستقة من الثمرة وحاولت كس
يتم لك كسرها إال وقد أسرعت الطبيعة يف هضم ما أكلت من مثرة الفستقة اليت قبلها، فأما ما فعلت 

فليس بعجيب أن ينالك معه أكثر مما أنت فيه، وإن كنت تأخذ أيها األمري الفستق على ما رأى أستاذي 
  .ن عشرين سنة فكان حيمدهأن يؤخذ انتفعت به، قال موسى فلزم عيسى بن موسى أخذ الفستق أكثر م

  ماسرجويه متطبب البصرة

    

وهو الذي نقل كتاب أهرن من السرياين إىل العريب، وكان يهودي املذهب سريانياً، وهو الذي يعنيه أبو 
بكر حممد بن زكريا الرازي يف كتابه احلاوي بقوله قال اليهود، وقال سليمان بن حسان املعروف بابن 

يف أيام بين أمية، وأنه توىل يف الدولة املروانية تفسري كتاب أهرن بن أعني إىل جلجل إن ماسرجويه كان 
العربية الذي وجده عمربن عبد العزيز، رمحه اللّه، يف خزائن الكتب، فأمر بإخراجه ووضعه يف مصاله، 
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ه إىل الناس واستخار اللَّه يف إخراجه إىل املسلمني لالنتفاع به، فلما مت له يف ذلك أربعون صباحاً أخرج
وبثه يف أيديهم، قال سليمان بن حسان حدثين أبو بكر حممد بن عمر بن عبد العزيز ذه احلكاية يف 

مسجد الترمذي سنة تسع ومخسني وثالمثائة، وقال يوسف بن إبراهيم حدثين أيوب بن احلكم البصري 
 وعلم بأيام الناس  وكان ذا أدب ومروءة،-املعروف بالكسروي صاحب حممد بن طاهر بن احلسني 

وأخبارهم، قال كان أبو نواس احلسن بن هانئ يعشق جارية المرأة من ثقيف تسكن املوضع املعروف 
حبكمان من أرض البصرة، يقال هلا جنان، وكان املعروفان بأيب عثمان وأيب أمية وثقيف قريبني ملوالة 

قدمه من ناحية حكمان فيسائلهم عن اجلارية، فكان أبو نواس خيرج يف كل يوم من البصرة يتلقى من ي
أخبار جنان، قال فخرج يوماً وخرجت معه، وكان أول طالع علينا ماسرجويه املتطبب، فقال له أبو 

  نواس كيف خلفت أبا عثمان ومية؟،، فقال ماسرجويه جنان صاحلة كما حتب، فأنشأ أبو نواس يقول 

 كيف خلفتم أبا عثمان  القادمين من حكمان أسأل

 والمرتجى لريب الزمان مول   مية المهذب والمأوأبا

  سرك في حالها فسل عن جنان  لي جنان كما فيقولون

 لم يغن عنهم كتماني كيف  لهم ال يبارك اللّه فيهم ما

قال يوسف وحدثين أيوب بن احلكم أنه كان جالساً عند ماسرجويه، وهو ينظر يف قوارير املاء، إذ أتاه 
له إين بليت بداء مل يبل أحد مبثله، فسأله عن دائه فقال أصبح وبصري علي مظلم، رجل من اخلوز فقال 

وأنا أجد مثل حلس الكالب يف معديت، فال تزال هذه حايل حىت أطعم شيئاً، فإذا طعمت سكن عين ما 
أجد إىل وقت انتصاف النهار، مث يعاودين ما كنت فيه، فإذا عاودت األكل سكن ما يب إىل وقت صالة 

لعتمة، مث يعاودين فال أجد له دواء إال معاودة األكل، فقال ماسرجويه على هذا الداء غضب اللَّه فإنه ا
أساء لنفسه االختيار حني قرا بسفلة مثلك، فقال له ما أفهم عنك؟ فقال له ماسرجويه هذه صحة ال 

 أيوب بن احلكم، تستحقها، أسأل اللَّه نقلها عنك إىل من هو أحق ا منك، قال يوسف وحدثين
الكسروي قال شكوت إىل ماسرجويه تعذر الطبيعة، فسألين أي األنبذة أشرب، فأعلمته أين أدمن النبيذ 

املعمول من الدوشاب البستاين الكثري الداذي، فأمرين أن آكل يف كل يوم من أيام الصيف على الريق 
بالقثاء وهو قثاء دقيق يف دقة األصابع قثاءة صغرية من قثاء بالبصرة يعرف باخلرييب، قال فكنت أوتى 

وطول القثاءة منه حنو من فتر فآكل منه اخلمس والست والسبع، فكثر علي اإلسهال، فشكوت ذلك إليه 
فلم يكلمين حىت حقنين حبقنة كثرية الشحوم والصموغ واخلطمي واألرز الفارسي، وقال يل كدت تقتل 

ن حيدر من الصفراء ما يزيل عن األمعاء من الرطوبات نفسك بإكثارك من القثاء على الريق ألنه كا
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الالصقة ا ما مينع الصفراء من سحجها وإحداث الدوسنطاريا فيها، وملاسرجويه من الكتب كناش، 
  .كتاب يف الغذاء، كتاب يف العني

  سلمويه بن بنان متطبب المعتصم

    

ن عشرة ومائتني اختار لنفسه سلمويه ملا استخلف أبو إسحاق حممد املعتصم باللّه وذلك يف سنة مثا
الطبيب وأكرمه إكراماً كثرياً يفوق الوصف، وكان يرد إىل الدواوين توقيعات املعتصم يف السجالت 
وغريها خبط سلمويه، وكل ما كان يرد على األمراء والقواد من خروج أمر وتوقيع من حضرة أمري 

بن بنان خزن بيوت األموال يف البالد، وخامته مع خامت املؤمنني فبخط سلمويه، ووىل أخا سلمويه إبراهيم 
أمري املؤمنني، ومل يكن أحد عنده مثل سلمويه وأخيه إبراهيم يف املرتلة، وكان سلمويه ابن بنان نصرانياً 

حسن االعتقاد يف دينه، كثري اخلري، حممود السرية، وافر العقل، مجيل الرأي، وقال إسحاق بن علي 
 أدب الطبيب، عن عيسى بن ماسة قال أخربين يوحنا بن ماسويه عن املعتصم، أنه قال الرهاوي، يف كتاب

سلمويه طبييب أكرب عندي من قاضي القضاة، ألن هذا حيكم يف نفسي، ونفسي أشرف من مايل وملكي، 
ده وملا مرض سلمويه الطبيب أمر املعتصم ولده أن يعوده فعاده، مث قال أنا أعلم وأتيقن أين ال أعيش بع

ألنه كان يراعي حيايت ويدبر جسمي ومل يعش بعده متام السنة، وقال إسحاق بن حنني، عن أبيه إن 
سلمويه كان أعلم أهل زمانه بصناعة الطب، وكان املعتصم يسميه أيب، فلما اعتل سلمويه عاده املعتصم 

لكن عليك ذا وبكى عنده وقال تشري علي بعدك مبا يصلحين فقال سلمويه يعز علي بك يا سيدي و
الفضويل يوحنا بن ماسويه، وإذا شكوت إليه شيئاً فقد يصف فيه أوصافاً، فإذا وصف فخذ أقلها 

أخالطاً، فلما مات سلمويه امتنع املعتصم من أكل الطعام يوم موته، وأمر بأن حتضر جنازته الدار ويصلى 
رهم ويباهي يف كرامته، وحزن عليه بالشمع والبخور على زي النصارى الكامل، ففعل وهو حبيث يبص

عليه حزناً شديداً، وكان املعتصم اهلضم يف جسمه قوي، وكان سلمويه يفصده يف السنة مرتني، ويسقيه 
بعد كل مرة دواء مسهالً، ويعاجله باحلمية يف أوقات، فأراد يوحنا بن ماسويه أن يريه غري ما عهد، فسقاه 

الصفراء، فعند ما شرب الدواء محي دمه، وحم جسمه، وما دواء قبل الفصد وقال أخاف أن تتحرك عليه 
زال جسمه ينقص، والعلل تتزايد إىل أن حنل بدنه ومات بعد عشرين شهراً من وفاة سلمويه، وكانت 
وفاة املعتصم يف شهر ربيع األول سنة سبع وعشرين ومائتني، قال يوسف بن إبراهيم قال املعتصم أليب 

 أول مقدمه من بلد الروم، وهو خليفة يا عم أمورك مضطربة عليك منذ إسحاق إبراهيم بن املهدي يف
أول أيام الفتنة ألنك بليت يف أوهلا مثل ما مشل الناس، مث خصك بعد ذلك من خراب الضياع وخترم 
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حدودها الستتارك سبع سنني من اخلليفة املاضي ما لو مل يتقدمه شيء من املكروه لقد كانت فيه كفاية؛ 
 سوء رأي املأمون، بعد ذلك، فيك ما طم على كل ما تقدم من املكروه النازل بك، فزاد ذلك مث ظهر من

يف أمرك، وفكرت فيك فوجدتك حتتاج إىل أن يرد علي يف يوم خربك وما حتتاج إليه ملصاحل أمورك، 
 لك ورأيت ذلك ال يتم إال بتقليدي عن القيام برفع حوائجك إىل خادم خاص يب، وقد وقع اختياري

على خادمني يل يصل كل واحد منهما إيل يف جمالس جدي وهزيل، بل يصل إيل يف مرقدي ومتوضئي، 
ومها مسرور مسانه اخلادم وسلمويه بن بنان، فاختر أيهما شئت وقلده حوائجك؟ فوقع اختياره على 

  .سلمويه

    

ت، قال يوسف فقربين أبو إسحاق وأحضره أمري املؤمنني فأمره أن يتوىل إيصال رسائله إليه يف مجيع األوقا
بسلمويه، وكنت ال أكاد أفارقه، وكان خروج أمري املؤمنني عن مدينة السالم آخر خرجاته عن غري ذكر 

تقدم خلروج إىل ناحية من النواحي، وكان الناس قد حضروا الدكة بالشماسية حللية السروج يف يوم 
شرين ومائتني، فأخرجت اخليل، ودعا باجلمازات األربعاء لسبع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ع

فركبها وحنن ال نشك يف رجوعه من يومه، مث أمر املوايل والقواد باللحاق به، ومل خيرج معه من أهل بيته 
أحد إال العباس بن املأمون وعبد الوهاب بن علي، وخلف املعتصم الواثق مبدينة السالم، إىل أن صلى 

ين ومائتني، مث أمر باخلروج إىل القاطول فخرج، فوجهين أبو إسحاق حبوائج بالناس يوم النحر سنة عشر
له إىل باب أمري املؤمنني، فتوجهت، فلم يزل سيارة مرة بالقاطول ومدينة القاطول ومرة بدير بين الصقر، 

املعتصم إىل وهو املوضع الذي مسي يف أيام املعتصم والواثق باإليتاخية ويف أيام املتوكل باحملمدية، مث صار 
سر من رأى فضرب مضاربه فيها وأقام ا يف املضارب، فإين، يف بعض األيام، على باب مضرب املعتصم 

إذ خرج سلمويه بن بنان فأخربين أن أمري املؤمنني أمره باملضي إىل الدور والنظر إىل سوار تكني 
سلمويه صواباً، وحلف علي أن ال أفارقه الفورغاين، والتقدم إىل متطببه يف معاجلته من علة جيدها مبا يراه 

حىت نصري إىل الدور ونرجع، فمضيت معه فقال يل حدثين يف غداة يومنا هذا نصر بن منصور بن بسام 
أنه كان يساير املعتصم باللّه يف هذا البلد يعين بلد سر من رأى وهو أمري، قال يل سلمويه قال يل نصر إن 

 نصر أمسعت قط بأعجب ممن اختذ يف هذا البلد بناء وأوطنه ليت شعري ما املعتصم أمري املؤمنني قال له يا
أعجب موطنه حزونة أرضه، أو كثرة أخافيفه، أم كثرة تالعه وشدة احلر فيه إذا محي احلصى بالشمس، 

  .ما ينبغي أن يكون متوطن هذا البلد إال مضطراً مقهوراً أو ردي التمييز

ر وأنا واللّه خائف أن يوطن أمري املؤمنني هذا البلد، فإن سلمويه قال يل سلمويه قال يل نصر بن منصو
ليحدثين عن نصر إذ رمى ببصره حنو املشرق فرأى يف موضع اجلوسق املعروف باملصيب أكثر من ألف 
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رجل يضعون أساس اجلوسق، فقال يل سلمويه أحسب ظن نصر بن منصور قد صح، وكان ذلك يف 
 وصام املعتصم يف الصيف يف شهر رمضان من هذه السنة، وغدى رجب سنة إحدى وعشرين ومائتني،

الناس فيه يوم الفطر، واحتجم املعتصم بالقاطول يوم سبت وكان ذلك اليوم آخر يوم من صيام النصارى، 
فحضر غداءه سلمويه بن بنان، واستأذنه يف املصري إىل القادسية ليقيم يف كنيستها باقي يومه وليلته، 

م األحد، ويرجع إىل القاطول قبل وقت الغداء من يوم األحد فأذن له يف ذلك وكساه ويتقرب فيها يو
ثياباً كثرية، ووهب له مسكاً وخبوراً كثرياً، فخرج منكسراً مغموماً وعزم علي باملصري معه إىل القادسية 

وإما بدعابة من فأجبته إىل ذلك، وكانت عادتنا مىت تسايرنا قطع الطريق إما مبناظرة يف شيء من اآلداب 
دعابات املتأدبني، فلم جيارين شيء من البابني مجيعاً، وأقبل على الفكرة وحتريك يده اليمىن، وشفته مس 

من القول مبا ال يعلنه، فسبق إىل ومهي أنه رأى من أمري املؤمنني يف أمر نفسه شيئاً أنكره؛ مث أزال ذلك 
 القادسية والثياب والطيب الذي جيء به، فسألته عن سبب الوهم عين إقدامه على االستئذان يف املصري إىل

قراءته وفكرته، فقال يل مسعتك حتكي عن بعض ملوك فارس قوالً يف العقل، وأنه وجب أن يكون أكثر 
ما يف اإلنسان عقله فأعده علي وخربين باسم ذلك امللك؟ قال له قال أنو شروان إذا مل يكن أكثر ما يف 

 ما فيه برديه، فقال قاتله اللَّه فما أحسن ما قال، مث قال أمرينا هذا يعين الواثق، الرجل عقله كان أكثر
حفظه ملا يقرأ ويقرأ عليه من الكتب أكثر من عقله، وأحسبه قد وقع يف الذي يكره وأنا أستدفع اللَّه يف 

شية أمس ليباكر املكاره عنه، وبكى، فسألته عن السبب فقال أشرت على أمري املؤمنني بترك الشرب يف ع
احلجامة يف يومنا هذا على نقاء، فجلس وأحضر األمري هارون وابن أيب داؤد وعبد الوهاب ليتحدث 

معهم، فاندفع هارون يف عهد أردشري بن بابك، وأقبل يسرد مجيع ما فيه ظاهراً حىت أتى على العهد كله 
وفت عليه إمساك أبيه ما حد فتخوفت عليه حسد أبيه له على جودة احلفظ الذي مل يرزق مثله وخت

  .أردشري بن بابك يف عهده من ترك إظهار البيعة لويل عهده

    

وختوفت عليه ما ذكر أردشري يف هذا الباب من ميل الناس حنو ويل العهد مىت عرفوا مكانه وختوفت عليه 
لك بعد أبيه وأنا، ما ذكر أردشري من أنه ال يؤمن اضطغان ويل العهد على أسباب والده مىت علم أنه امل

واللَّه، عامل بأن أقل ما يناله يف هذا الباب التضييق عليه يف معاشه، وأنه ال يظهر له بيعة أبداً، فاغتمامي 
ذا السبب فكان مجيع ما ختوف سلمويه علي ما ختوف، قال يوسف واستبطأ املعتصم أبو إسحاق 

ه كتاباً أمرين بقراءته على سلمويه ومناظرته فيه، إبراهيم بن املهدي يف بعض األمور واستجفاه، فكتب إلي
فإن استصوب الرأي يف إيصاله ختمته وأوصلته، وإن كره ذلك رددته على أيب إسحاق، فقرأته على 
سلمويه فقال يل قل له قد جرى لك املقدار مع املأمون واملعتصم، أعز اللَّه الباقي ورحم املاضي، مبا 
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كر علي باخلليفتني تنكرمها يف وقت من األوقات، ألنك تسميت باسم يوجب عليك شكر ربك، وأالّ تن
مل يتسم به أحد قط فكاثر األحياء، فإن كان املقدار استعطف عليك رمحك حىت صرت إىل األمن من 

املكروه، فليس ينبغي أن تتعجب من تنكر اخلليفة، ويف وقت من األوقات، أن طعن بعض أعدائك عليك 
ر باجلفاء اليومني والثالثة أو حنو ذلك، مث ينعطف عليك ويذكر ماسة رمحك مبا كان منك؛ فيظه

وشابكتها فيؤول أمرك إىل ما حتب، ولك أيضاً آفة جيب عليك التحرز منها وهي أنك جتلس مع اخلليفة 
يف جملسه وفيه مجاعة من أهله وقواده ووجوه مواليه، فهو جيب أن يكون أجل الناس يف عيوم وأمأل 

م، فال جيري جار من القول إال ظهرت لنفسك فيه قوالً يتبني نصرتك فيه عليه فلو كنت مثل ابن لقلو
أيب داؤد أو مثل بعض الكتاب لكان األمر فيه أسهل عليه، ألنه ما كان لتلك الطبقة، فهو للخليفة ألم 

لقعدد له، وذلك مزر من عبيده؛ وما كان لرجل من أهله له السن والقعدد عليه فهو موجب ملن السن وا
باخلليفة، وأنا أرى أن ال أوصل هذا الكتاب وأن يتغافل، أعزه اللَّه، حىت يتشوق إليه اخلليفة، فإذا صار 

  .إليه حترز مما كرهته له، ففي ذلك غىن عن العتاب واالستبطاء

    

د أبلغه قال فانصرفت إىل أيب إسحاق بالكتاب ومل أوصله، فوجدت سيما الدمشقي عند صاحبنا وق
رسالة املعتصم بوصف شوقه إليه، وباألمر بالركوب إليه، فأخربته مبا دار بيين وبني سلمويه، وركب 

فاستعمل ما أشار به، فلم ينكربعد ذلك منه شيئاً حىت فرق بينهما املوت، قال يوسف وجرى بيين وبني 
تساع علمه، فقال سلمويه سلمويه ذكر يوحنا بن ماسويه، فأطنبت يف وصفه وذكرت منه ما أعرف من ا

يوحنا آفة من آفات من اختذه لنفسه، واتكل على عالجه وكثرة حفظه للكتب، وحسن شرحه ووصفه 
مبا يلجم به املكروه، مث قال يل أول الطب معرفة مقدار الداء حىت يعاجل مقدار ما حيتاج إليه من العالج، 

، فإن زاول حمرور عاجله من األدوية الباردة واألغذية ويوحنا أجهل خلق اللَّه مبقدار الداء والدواء مجيعاً
املفرطة الربد ومبا يزيل عنه تلك احلرارة، ويعقب معدته وبدنه برداً، وحيتاج له إىل املعاجلة باألدوية 

واألغذية احلارة، مث يفعل يف ذلك كفعله يف العلة األوىل من اإلفراط ليزول عنه الربد، ويعتل من حرارة 
حبه أبداً عليل إما من حرارة وإما من برودة، واألبدان تضعف عن احتمال هذا التدبري، وإمنا مفرطة، فصا

الغرض يف اختاذ الناس املتطببني حلفظ صحتهم يف أيام الصحة، وخلدمة طبائعهم يف أيام العلة، ويوحنا 
طبب، قال يوسف وأصابت جلهله مبقادير العلل والعالج غري قائم ذين البابني، ومن مل يقم ما فليس مبت

إبراهيم بن بنان أخا سلمويه بن بنان هيضة من خوخ أكله فأكثر منه فكادت تأيت على نفسه، فسقاه 
أخوه سلمويه شهرياراناً كثري السقمونيا، فأسهله إسهاالً كثرياً زائداً على املقدار الذي جيب أن يكون ممن 

مع انقطاع فعل الشهرياران فعل اهليضة، فقلت له شرب مثل ما شرب إبراهيم من الشهرياران، وانقطع 
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أحسبك امتثلت فيما فعلت بأخيك، من إسقائه الدواء املسهل، طريقة يزيد بور يف مثامة العبسي، فقال ما 
استعملت له طريقة ولكين استعملت فكري كما استعمل فكره فنتج يل من الرأي ما نتج له، قال يوسف 

جرينا حديث أيام الفتنة مبدينة السالم أيام حممد األمني، فقال يل لقد نفعنا وكنت يوماً عند سلمويه وقد أ
اللَّه يف تلك األيام جبوار بشر وبشري ابين السميدع، وذلك أنا كنا معهما يف كل محى، مث قال يل؟ هل لك 

معه أن تركب إىل بشري، فتعوده، فقد كنت يئست منه أول من أمس مث أفرق أمس؟ فأجبته إىل الركوب 
وركبنا، فلما صرنا إل باب الدرب الذي كان بشري يرتله طلع علينا بولس بن حنون املتطبب، الذي هو 

اليوم متطبب أهل فلسطني، وهو منصرف من عند بشري، فسأله عن خربه فأجابه بكلمة بالسريانية معناها 
اك إال أنه أكل البارحة دماغ بئس، فقال له سلمويه أمل ختربين أمس أنه قد أفرق؟ فقال له بولس قد كان ذ

جدي فعاوده اإلسهال، فعطف سلمويه رأس دابته وقال انصرف بنا فليس يبيت بشري يف الدنيا، فسألته 
عن السبب، فذكر أنه رجل مبطون، وأن أول آفته كانت يف البطن، فساد معدته، فتطاولت أيامه يف 

 وأن الدماغ الذي أكله سيعلق مبعدته ويغري ما البطن بفساد املعدة إىل أن كان ذلك سبباً لفساد كبده،
  .بني غضوا فال يدخلها غذاء وال دواء إال زلق، انصرفنا ومل يعده سلمويه وال عدته فما بات حىت تويف

    

قال يوسف وصحبت بعد وفاة أيب إسحاق، أبا دلف، فصحبته وقد كان مبطوناً قبل صحبيت إياه خبمسة 
 دلف جممعاً للمتطببني ألنه كان معه من املرتزقة مجاعة منهم يوسف بن عشر شهراً، وكان جملس أيب

صليبا، وسليمان بن داؤد بن بابان، ويوسف القصري البصري وال أحفظ نسبه، وبولس بن حنون متطبب 
فلسطني وخنت كان له من اللجاج، واحلسن بن صاحل بن لة اهلندي، وكان حيضر جملسه من املتطببني 

 مجاعة، فرمبا اجتمع يف جملسه منهم عشرون رجالً، فكانوا على سبيل اختالف يف أصل غري املرتزقني
علته، فبعضهم كان يرى أن يسقيه الدرياق، وبعضهم كان يرى أن يعاجله باألدوية اليت يقع فيها األبيون 

ليلة ألنه مثل املتروديطوس وغريه، وكلهم كان جممعاً على معاجلته باحلمية وبالقيء يف كل بضع عشرة 
كان مىت تقيأ صلحت حاله ثالثة أيام أو حنوها، فأقمت معه عشرة أشهر ال أذكر أين تشاغلت يف يوم 
منها بأمر من أمور األعمال اليت أتقلدها، فسلمت من رسول له يستنهضين للمسري إليه وللنظر فيما بني 

 دلف على قزوين وزجنان ونواحيها؛ املتطببني من االختالف، مث أمر املعتصم حيدر بن كاوس بالعقد أليب
وإبراهيم بن البحتري بتقليده خراج الناحية؛ وحممد بن عبد امللك بتقليده ضياعها، فقلد أبو دلف ابنه 
معنا بن القاسم، املعونة؛ وقلدين، اخلراج والضياع؛ وأمرنا باخلروج، فأتيت سلمويه مودعاً ومشاوراً، 

حل بدنه منذ مخسة وعشرين شهراً، ومجيع من يطيف به معك فقال يل، انقالعك من بلدك مع رجل من
ال جيمعك وإياهم رحم، وإمنا هم أهل اجلبل وأصبهان، وأكثرهم صعاليك، ولعلك قد استقصيت على 
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بعضهم باحلضرة، وحيث كنت تأمن على نفسك مبا ال أحبه لك، ألنه إن حدث بالرجل حادث كنت 
نسة بينك وبينهم، وامتناعك على الرجل بعد أن أجبته إىل أن يف أرض غربة أسرياً يف أيدي من ال جما

  .تتقدمه تسمج، ولكن استأجله يف اخلروج بعد سبعة أيام

    

وأشرف يف هذه األيام على مطعمه ومشربه حىت ال يصل إىل جوفه يف هذا األسبوع مأكول ومشروب 
يف هذا األسبوع من ثقل وبول، إال عرفت مبلغ وزنه على احلقيقة، ووكل من يعرف وزن ما خيرج منه 

وأرفع وزن ذلك ليوم بعد يوم إليك، وصر إيل بعد هذا األسبوع مببلغ وزن مجيع ما دخل بطنه من الطعام 
والشراب وغري ذلك، ووزن ما خيرج منه، فعنيت بذلك غاية العنايةوتعرفته حىت صح عندي، فوجدت ما 

رب، فأعلمت ذلك سلمويه، فقال يل لو كان خرج من بدنه قريباً من ضعف ما دخله من مطعم ومش
خرج منه بوزن ما دخل بدنه لدل ذلك على سرعة تلفه، فكيف ترى احلال كائنة واخلارج منه مثل 

ضعف ما دخل بدنه اهلرب من التلبيس بأمر هذا الرجل، فإن الشوق قد جذبه، فما لبث بعد هذا القول 
 علي القباين حدثين أيب قال كانت بني جدي احلسني بن إال بضع عشرة ليلة حىت تويف أبو دلف، قال أبو

عبد اللَّه وبني سلمويه املتطبب مودة، فحدثين أنه دخل إليه يوماً إىل داره، وكان يف احلمام مث خرج وهو 
مكمكم والعرق يسيل من جبينه، وجاءه خادم مبائدة عليها دراج، مشوي، وشيء أخضر يف زبدية، 

 سكرجة خل، فأكل اجلميع، واستدعى ما مقداره درمهان شراباً فمزجه وثالث رقاقات كزمازك، ويف
وشربه وغسل يديهبماء، مث أخذ يف تغيري ثيابه البخور، فلما فرغ أقبل حيادثين فقلت له قبل أن أجيبك إىل 
شيء عرفين ما صنعت؟، فقال أنا أعاجل السل منذ ثالثني سنة مل آكل يف مجيعها إال ما رأيت، وهو دراج 

شوي، وهندبا مسلوقة مطجنة، وهذا املقدار من اخلبز، وإذا خرجت من احلمام احتجت إىل مبادرة مبا م
يسكنها كيال تعطف على بدين فتأخذ من رطوبته، فأشغلها بالغذاء ليكون عطفها عليه، مث أتفرغ لغريه، 

ن الكتاب، قال إبراهيم بن فزارون متطبب غسان بن عباد، وإبراهيم بن فزارون هو شيخ بين فزارو
يوسف بن إبراهيم كان إبراهيم بن فزارون قد خرج مع غسان عباد إىل السند، فحدثين أن غسان بن 

عباد مكث بأرض السند من يوم املهرجان يشتهي أن يأكل قطعة حلم باردة، فما قدر على ذلك، فسألته 
وأخربين إبراهيم بن فزارون أنه ما عن السبب فقال كنا نطجنه فال يربد حىت يروِح فريمى به، قال يوسف 

أكل بأرض السند حلماً استطابه إال حلوم الطواويس وأنه مل يأكل حلماً قط أطيب من حلم طواويس بالد 
السند، وحدثين إبراهيم بن عيسى بن املنصور املعروف بابن نزيهة عن غسان بن عباد يف حلوم الطواويس 

يوسف وحدثين إبراهيم بن فزارون أنه رفع إىل غسان بن عباد أن مبثل ما حدثين إبراهيم بن فزارون، قال 
يف النهر املعروف مبهران بأرض السند مسكة تشبه اجلدي، وأا تصاد مث يطني رأسها ومجيع بدا إىل 
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موضع خمرج الثفل منها، مث جيعل ما مل يطني منها على اجلمر، وميسكها ممسك بيده حىت ينشوي منها ما 
على اجلمر، وينضج مث يؤكل ما نضج أو يرمى به؛ وتلقى السمكة يف املاء ما مل ينكسر كان موضوعاً 

العظم الذي هو صلب السمكة، فتعيش وينبت على عظمها اللحم، وأن غسان أمر حبفر بركة يف داره 
ومألها ماء وأمر بامتحان ما بلغه، قال إبراهيم فكنا نؤيت كل يوم بعدة من هذا السمك فنشويه، على 

احلكاية اليت ذكرت لنا، ونكسر من بعضه عظم الصلب ونترك بعضه ال نكسره، فكان ما يكسر عظمه 
ميوت، وما مل يكسر عظمه يسلم وينبت عليه اللحم ويستوي اجللد، إال أن جلدة تلك السمكة تشبه جلد 

 غري لون اجللدة اجلدي األسود؛ وما قشرناه من حلوم السمك اليت شويناها ورددناها إىل املاء يكون على
  .األوىل ألنه يضرب إىل البياض

    

قال يوسف وسألت إبراهيم بن فزارون عن قول من يزعم أن ر مهران هو ر النيل فقال يل رأيت ر 
مهران وهو يصب يف البحر املاحل إال أن علماء اهلند والسند أعلموين أن خمرج النيل وخمرج ر مهران من 

ر مهران يشق أرض السند حىت يصب يف حبرها املاحل، والنهر اآلخر يشق أرض عني واحدة عظيمة، فنه
اهلند ومجيع أرض السودان حىت خيرج إىل أرض النوبة، مث يصب باقيه يف أرض مصر فريويها مث يصب 

باقيه يف حبر الروم، قال يوسف وحدثين عنبسة بن إسحاق الضيب من أمر العني اليت منها خيرج ر مهران 
ل مبثل ما حدثين به إبراهيم، وكان حيدثنا حبديث السمك يف كل وقت، أيوب املعروف باألبرش والني

كان له نظر يف صناعة الطب ومعرفة بالنقل، وقد نقل كتباً من مصنفات اليونانيني إىل السرياين وإىل 
 بن أيوب األبرش العريب وهو متوسط النقل، وما نقله يف آخر عمره فهو أجود مما نقله قبل ذلك، إبراهيم

قال إسحاق بن علي الرهاوي يف كتاب أدب الطبيب حدثين عيسى بن ماسة قال رأيت إبراهيم بن أيوب 
األبرش وقد عاجل إمساعيل أخا املعتز وبرئ، فكلمت أمه قبيحة املتوكل أن جييزه، فقال هلا ال جتيزيه ليس 

ديهما؛ فأمرت قبيحة فأحضرت بدرة دراهم عندك ما تعطيه حىت أعطيه أنا مثله، وإبراهيم واقف بني أي
إلبراهيم، وأمر املتوكل بإحضار مثل ذلك؛ فأحضرت قبيحة بدرة أخرى فأمر بإحضار مثلها، فلم يزاال 

يأمران بإحضار بدرة وبدرة حىت أحضرت ست عشرة بدرة، فأومت قبيحة إىل جاريتها أن متسك، فقال 
فقالت له أمأل اللَّه عني اآلخر، فقال هلا املتوكل واللّه لو أعطيته هلا إبراهيم سراً ال تقطعي وأنا أرد عليك، 

إىل الصباح ألعطيته مثل ذلك، فحملت البدر إىل مرتل إبراهيم، وقال ثابت بن سنان بن ثابت أن اخلالفة 
انت ملا تأدت إىل املعتز باللَّه كان أخص املتطببني عنده إبراهيم بن األبرش ملكانه من والدته قبيحة، وك

صالته أبداً واصلة إليه، وخلع أبو عبد اللّه املعتز باللَّه بسر من رأى، وقبض عليه صاحل بن وصيف يوم 
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االثنني لثالث بقني من رجب سنة مخس ومائتني وحبسه مخسة أيام، مث قتل وقت العصر من يوم اجلمعة 
  .لليلتني خلتا من شعبان من السنة املذكورة وله ثالث وعشرون سنة

  ئيل كحال المأمونجبرا

قال يوسف بن إبراهيم كان املأمون يستخف يد جربائيل الكحال، ويذكر أنه ما رأى أبداً على عني 
أخف من يده، واختذ مراود ومكاحل ودستجا ودفعه إليه، فكان أول من يدخل إليه يف كل يوم عند 

ئلته فعل مثل ذلك، وكان جيري تسليمه من صالة الغداة، فيغسل أجفانه ويكحل عينيه، فإذا انتبه من قا
عليه ألف درهم يف كل شهر، مث سقطت مرتلته بعد ذلك، فسألته عن السبب يف ذلك فأخربين أن احلسني 
اخلادم اعتل، فلم ميكن ياسراً أخاه عيادته الشتغاله باخلدمة، إىل أن واىف ياسر باب احلجرة اليت كان فيها 

أن برد أجفانه، وكحل عينيه، فسأله ياسر عن خرب املأمون املأمون، وقد خرج جربائيل من عنده بعد 
فأخربه أنه أغفى، فتغنم ياسر ما أخربه به من نومه فصار إىل حسني فعاده، وانتبه املأمون قبل انصراف 

ياسر من عند حسني، مث انصرف ياسر فسأله املأمون عن سبب ختلفه، فقال ياسر أخربت بنوم أمري 
 فعدته، فقال له املأمون ومن أخربك برقادي؟ فقال له ياسر جربائيل الكحال، املؤمنني، فصرت إىل حسني

قال جربائيل فأحضرين املأمون مث قال يا جربائيل اختذتك كحاالً يل أو عامالً على اإلخبار عين؟ اردد علي 
مائة مكاحلي وأميايل، واخرج عن داري، فأذكرته خدميت، فقال إن له حلرمة، فليقتصر له على إجراء 

  ومخسني درمهاً يف كل شهر وال يؤذن له يف الدخول، فلم خيدم املأمون بعده حىت تويف 

  ماسويه أبو يوحنا

    

قال فثيون الترمجان إن ماسويه كان يعمل يف دق األدوية يف بيمارستان جندي سابور، وهو ال يقرأ حرفاً 
 بصرياً بانتقاء األدوية، فأخذه جربائيل واحداً بلسان من األلسنة، إال أنه عرف األمراض وعالجها وصار

بن خيتيشوع فأحسن إليه، وعشق جارية لداود بن سرابيون، فابتاعها جربائيل بثمامنائة درهم، ووهبها 
ملاسويه ورزق منها ابنه يوحنا وأخاه ميخائيل، وقال إسحاق بن علي الرهاوي يف كتاب أدب الطبيب 

كان تلميذاً يف بيمارستان جندي سابور ثالثني سنة، فلما اتصل عن عيسى بن ماسة إن ماسويه أبا يوحنا 
به حمل جربائيل من الرشيد، قال هذا أبو عيسى قد بلغ السها، وحنن يف البيمارستان ال نتجاوزه، فبلغ 

ذلك جربائيل، وكان البيمارستان إليه، فأمر بإخراجه منه، وقطع رزقه، فبقي منقطعاً به، فصار إىل مدينة 
ليعتذر إىل جربائيل وخيضع له، فلم يزل على بابه دهراً طويالً، فلم يأذن له، فكان إذا ركب دعا السالم 
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له، واستعطفه فال يكلمه، فلما ضاق به األمر صار إىل دار الروم باجلانب الشرقي فقال للقس اكرز يل يف 
وال يكلمين، فقال له البيعة لعله أن يقع يل شيء، فأنصرف إىل بلدي، فإن أبا عيسى ليس يرضى عين 

القس أنت يف البيمارستان منذ ثالثني سنة، وال حتسن شيئاً من الطب؟ فقال بلى، واللَّه، أطب وأكحل، 
وأعاجل اجلراحات، فأخرج له صندوقاً وأعطاه إياه ليداوي، وأجلسه بباب احلرم عند قصر الفضل ابن 

 الشيء حىت حسنت حاله، واشتكت عني الربيع، وهو وزير الرشيد، فلم يزل هناك يكسب الشيء بعد
خادم للفضل بن الربيع فنفذ إليه جربائيل بكحالني فعاجلوه بأصناف العالج، فلم ينتفع به واشتد وجعه 

حىت عدم النوم، فلما اشتد أرقه وقلقه، خرج من القصر هائماً من الضجر والقلق، فرأى ماسويه فقال له 
اً فعاجلين وإال فقم من ههنا، فقال له يا سيدي أحسن وأجيد، يا شيخ ما تصنع هنا؟ إن كنت حتسن شيئ

فقال له ادخل معي حىت تعاجلين، فدخل معه، وقلب جفنه وكحله، وسكب على رأسه وسعطه، فنام 
اخلادم وهدأ، فلما أصبح أنفذ إىل ماسويه جونة فيها خبز مسيد، وجدي ودجاجة وحلوى، ودنانري، 

 يوم، والدراهم والدنانري رزقك مين يف كل شهر، فبكى ماسويه فرحاً، ودراهم، وقاله له هذا لك يف كل
فتوهم الرسول أنه قد استقله فقال له ال تغتم فإنه يزيدك وحيسن إليك، فقال له يا سيدي رضيت منه ذا 

أن يدره على األيام، فلما رجع عرف اخلادم ما كان منه، فعجب منه وبرئ اخلادم على يديه، ومل ميض 
 أيام يسرية حىت اشتكت عني الفضل، فنفذ إليه جربائيل الكحالني، فلم يزالوا يعاجلونه فلم ينتفع م، إال

فأدخل اخلادم ماسويه إليه ليالً، فلم يزل يكحله إىل ثلث الليل، مث سقاه دواء مسهالً فصلح به، مث حضر 
ه، من أفره الناس وأعرفهم بالكحل، جربائيل فقال له الفضل يا أبا عيسى، إن هاهنا رجالً يقال له ماسوي

فقال له ومن هذا؟ لعله الذي جيلس بالباب؟ فقال له نعم، قال جربائيل هذا كان أكاراً يل فلم يصلح 
للكروث فطردته، وقد صار اآلن طبيباً وما عاجل الطب قط فإن شئت فأحضره وأنا حاضر، وتوهم 

الفضل بإحضاره، فدخل وسلم وجلس حبذاء جربائيل أنه يدخل ويقف بني يديه ويتذلل له، فأمر 
جربائيل، فقال له جربائيل يا ماسويه أصرت طبيباً؟ فقال له مل أزل طبيباً، أنا أخدم البيمارستان منذ ثالثني 
سنة، تقول يل هذا القول ففزع جربائيل أن يزيد يف املعىن، فبادر وانصرف يف احلال وهو خجل، وأجرى 

ر ستمائة درهم وعلوفة دابتني، ونزل مخسة غلمان، وأمره أن حيمل عياله الفضل على ماسويه يف كل شه
من جندي سابور، وأعطاه نفقة واسعة، فحمل عياله ويوحنا ابنه حينئذ وهو صيب، فما مضت إال أيام 

حىت اشتكت عني الرشيد، فقال له الفضل يا أمري املؤمنني طبييب ماسويه من أحذق الناس بالكحل، 
وما كان من أمر خادمه، وأمر نفسه، فأمر الرشيد بإحضاره، فأحضر ماسويه فقال له وشرح له قصته 

    حتسن شيئاً من الطب سوى الكحل؟ 

فقال نعم يا أمري املؤمنني، وكيف ال أحسن وأنا قد خدمت املرضى بالبيمارستان منذ ثالثني سنة؟ فأدناه 
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 وقطر يف عينيه، فربئ بعد يومني، فأمر بأن منه ونظر عينيه، فقال احلجام الساعة، فحجمه على ساقيه،
جيرى عليه ألفا درهم يف الشهر، ومعونة يف السنة عشرون ألف درهم، وعلوفة ونزل، وألزمه اخلدم مع 
جربائيل وسائر من كان يف اخلدمة من املتطببني، وصار نظرياً جلربائيل، بل كان يف ذلك الوقت حيضر 

رزق، ألن جربائيل كان له يف الشهر عشرة آالف درهم ومعونة يف حبضوره، ويصل بوصوله، ودونه يف ال
السنة، مائة ألف درهم، وصالت دائمة وإقطاعات، مث أنه اعتلت بانو أخت الرشيد، فلم يزل جربائيل 

يعاجلها بأنواع العالج فلم تنتفع، فاغتم ا، فقال الرشيد ذات يوم قد كان ماسويه ذكر أنه خدم املرضى 
 وأنه يعاجل الطبائع، فليدخل إىل عليلتنا لعل عنده فرجاً هلا، فأحضر جربائيل وماسويه، فقال له باملارستان،

ماسويه عرفين حاهلا ومجيع ما دبرا به إىل وقتنا هذا، فلم يزل جربائيل يصف له ما عاجلها به، فقال 
شيد أن يدخال إليها، فدخل ماسويه التدبري صاحل، والعالج مستقيم، ولكن أحتاج إىل أن أراها، فأمر الر

وتأملها، وجس عروقها حبضرة الرشيد وخرجوا من عنده، وقال ماسويه للرشيد يا أمري املؤمنني، يكون 
لك طول العمر والبقاء، هذه تقضي بعد غد ما بني ثالث ساعات إىل نصف الليل، فقال جربائيل كذب 

ماسويه ببعض دوره يف القصر، وقال ألسربنّ ما قاله يا أمري املؤمنني، إا تربأ وتعيش، فأمر الرشيد حببس 
وأنذرنا به، فما رأينا بعلم الشيخ بأساً، فلما حضر الوقت الذي حده ماسويه، توفيت، فلم يكن للرشيد 
مهة بعد دفنها إال أن أحضر ماسويه، فسأله وأعجب بكالمه، وكان أعجمي اللسان، ولكنه كان بصرياً 

صريه نظرياً جلربائيل يف الرزق والرتل والعلوفة واملرتبة، وعين بابنه يوحنا ووسع بالعالج، كثري التجارب، ف
النفقة عليه، فبلغ املرتبة املشهورة، قال يوسف بن إبراهيم عدت جربائيل بن خبتيشوع بالعلث يف سنة 

 فوجدت مخس عشرة ومائتني، وقد كان خرج مع املأمون يف تلك السنة، حىت نزل املأمون يف دير النساء،
عنده يوحنا بن ماسويه وهو يناظره يف علته، وجربائيل يستحسن استماعه وإجابته ووصفه، فدعا جربائيل 

بتحويل سنته، وسألين النظر فيه، وإخباره مبا يدل عليه احلساب، فنهض يوحنا عند ابتدائي بالنظر يف 
نظر يف التحويل ألين أحفظ مجيع التحويل، فلما خرج من احلراقة قال يل جربائيل ليست بك حاجة إىل ال

قولك وقول غريك يف هذه السنة، وإمنا أردت بدفعي التحويل إليك أن ينهض يوحنا فأسألك عن شيء 
بلغين عنه، وقد ض، فأسألك حبق اللَّه، هل مسعت يوحنا قط يقول أنه أعلم من جالينوس بالطب؟ 

حىت رأيت احلراقات تنحدر إىل مدينة السالم، فحلفت له أين ما مسعته قط يدعي ذلك فما انقضى كالمنا 
فاحندر املأمون يف ذلك اليوم، وكان يوم مخيس، ووافينا مدينة السالم غداة يوم السبت، ودخل الناس 
كلهم إىل مدينة السالم خال أيب العباس بن الرشيد فإنه أقام يف املوضع املعروف بالقالئني من اجلانب 

إزاء دار الفضل بن حيىي بباب الشماسية، اليت صار بعضها يف خالفة املعتصم الغريب مبدينة السالم، وهو ب
أليب العباس بن الرشيد، فكنت ومجاعة ممن يريد املصري إىل أيب العباس ممن منازهلم يف قنطرة الربدان ور 
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صر الفضل بن املهدي ال جنشم أنفسنا املصري إىل اجلسر مث املصري إىل القالئني، لبعد الشقة، فنصري إىل ق
  .حيىي ونقف بإزاء مضرب أيب العباس

    

وكانت الزبيديات توافينا فتعرب بنا، فاجتمعت ويوحنا بن ماسويه عند أيب العباس بعد موافاة املأمون مدينة 
السالم بثالثة أيام، ومجعتنا الزبيدية عند انصرافنا فسألين عن عهدي جبربائيل، فأعلمته أين مل أره منذ 

لعلث، مث قلت له قد شنعت عنده، فقال، مباذا؟ فقلت له بلغه أنك تقول أنا أعلم من جالينوس، اجتمعنا با
فقال على من ادعى علي هذه الدعوة لعنة اللّه؛ واللّه ما صدق مؤدي هذا اخلرب، وال بر، فسرى ذلك من 

ألول، فقال يل افعل، قوله ما كان يف قليب، وأعلمته أين أزيل عن قلب جربائيل ما تأدى إليه من اخلرب ا
نشدتك اللّه، وقرر عنده ما أقول، وهو ما كنت أقوله فحرف عنده، فسألته عنه فقال إمنا قلت لو أن 

بقراط وجالينوس عاشا إىل أن يسمعا قويل يف الطب وصفايت لسأال رما أن يبدهلما جبميع حواسهما من 
 معهما من حس السمع، ليسمعا حكمي البصر والشم والذوق واللمس حساً مسعياً يضيفانه إىل ما

ووصفي، فأسألك باللّه أما أديت هذا القول عين إليه، فاستعفيته من إلقاء هذا اخلرب عنه فلم يعفين، فأديت 
إىل جربائيل اخلرب، وقد كان أصبح يف ذلك اليوم مفرقاً من علته، فتداخله من الغيظ والضجر ما ختوفت 

ى نفسه ويقول هذا جزاء من وضع الصنيعة يف غري موضعها؛ وهذا جزاء عليه منه النكسة، وأقبل يدعو عل
من اصطنع السفل، وأدخل يف مثل هذه الصناعة الشريفة من ليس من أهلها، مث قال هل عرفت السبب 

يف يوحنا وأبيه؟ فأخربته أين ال أعرفهما، فقال يل إن الرشيد أمرين باختاذ بيمارستان، وأحضرت دهشتك، 
تان جندي سابور، لتقليده البيمارستان الذي أمرت باختاذه، فامتنع من ذلك، وذكر أن رئيس بيمارس

السلطان ليست له عليه أرزاق جارية، وإنه إمنا يقول بيمارستان جندي سابور وميخائيل ابن أخيه حسبة، 
 فإين أهدي وحتمل علي بطيمانيوس اجلاثليق يف إعفائه وابن أخيه فأعفيتهما، فقال يل أما إذ قد أعفيتين

إليك هدية ذات قدر حيسن بك قبوهلا، وتكثر منفعتها لك يف هذا البيمارستان، فسألته عن اهلدية، فقال 
يل إن صبياً كان ممن يدق األدوية عندنا ممن ال يعرف له أب وال قرابة، أقام يف البيمارستان أربعني سنة، 

حداً بلسان من األلسنة، إال أنه قد عرف األدواء وقد بلغ اخلمسني سنة أو جاوزها، وهو ال يقرأ حرفاً وا
داء داء، وما يعاجل به كل داء، وهو أعلم خلق اللّه بانتقاء األدوية، واختيار جيدها، ونفي رديها، فأنا 

أهديه لك فاضممه إىل من أحببت من تالمذتك، مث قلد تلميذك البيمارستان فإن أموره خترج على أحسن 
ذا البيمارستان، فأعلمته أين قد قبلت اهلدية، وانصرف دهشتك إىل بلده، وأنفذ من خمرجها لو قلدتين ه

إيل الرجل، فأدخل علي يف زي الرهبان، وكشفته فوجدته على ما حكى يل عنه، وسألته عن امسه، 
فأخربين أن امسه ماسويه، وكنت يف خدمة الرشيد وداؤد بن سرابيون مع أم جعفر، وكان املرتل الذي 
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سويه يبعد من مرتيل ويقرب من مرتل داؤد بن سرابيون، وكان يف داؤد دعابة وبطالة،وكان يف يرتله ما
ماسويه ضعف من ضعف السفل فيستطيبه كل بطال، فما مضى مباسويه إال يسري حىت صار إيل وقد غري 

بية يقال زيه، ولبس الثياب البيض، فسألته عن خربه، فأعلمين أنه قد عشق جارية لداؤد بن سرابيون صقل
هلا رسالة، وسألين ابتياعها له، فابتعتها له بثمامنائة درهم ووهبتها له، فأولدها يوحنا وأخاه، مث رعيت 
ملاسويه ابتياعي له رسالة وطلبه منها النسل، وصريت ولْده كأم ولد قرابة يل، وعنيت برفع أقدارهم 

 رتبت ليوحنا، وهو غالم، املرتبة الشريفة ووليته وتقدميهم على أبناء أشراف أهل هذه املهنة وعلمائهم، مث
البيمارستان وجعلته رئيس تالمذيت، فكانت مثوبيت منه هذه الدعوى اليت ال يسمع ا أحد إال قذف من 
خرجه، ونوه بامسه وأطلق لسانه مبثل ما أطلقه به، وملثل ما خرج إليه هذه السفلة، كانت األعاجم متنع 

  .نتقال عن صناعات آبائهم، وحتظِّر ذلك غاية احلظر واللّه املستعانمجيع الناس عن اال

  يوحنا بن ماسويه

    

كان طبيباً ذكياً فاضالً خبرياً بصناعة الطب، وله كالم حسن وتصانيف مشهورة وكان مبجالً حظياً عند 
طبيب، قال اخللفاء وامللوك، قال إسحاق بن علي الرهاوي يف كتاب أدب الطبيب عن عيسى بن ماسه ال

أخربين أبو زكريا يوحنا بن ماسويه أنه اكتسب من صناعة الطب ألف ألف درهم، وعاش بعد قوله هذا 
ثالث سنني أخر، وكان الواثق مشغوفاً ضنيناً به، فشرب يوماً عنده فسقاه الساقي شراباً غري صاف وال 

، فلما شرب القدح األول قال يا لذيذ، على ما جرت به العادة، وهذا من عادة السقاة إذا قصر يف برهم
أمري املؤمنني، أما املذاقات فقد عرفتها واعتدا، ومذاقة هذا الشراب فخارجة عن طبع املذاقات كلها، 
فوجد أمري املؤمنني على السقاة وقال يسقون أطبائي، ويف جملسي، مثل هذا الشراب وأمر ليوحنا، ذا 

ودعا بسمانة اخلادم، فقال له امحل إليه املال الساعة، فلما السبب، ويف ذلك الوقت، مبائة ألف درهم 
كان وقت العصر سأل مسانة هل محل مال الطبيب أم ال؟ فقال ال، بعد، فقال حيمل إليه مائتا ألف درهم 
الساعة، فلما صلوا العشاء سأل عن محل املال فقيل له مل حيمل بعد، فدعا بسمانة وقال امحل إليه ثالمثائة 

م، فقال مسانة خلازن بيت املال، امحلوا مال يوحنا وإال مل يبق يف بيت املال شيء، فحمل إليه ألف دره
من ساعته، وقال سليمان بن حسان كان يوحنا بن ماسويه مسيحي املذهب سريانياً، قلده الرشيد ترمجة 

عه أميناً على الكتب القدمية مما وجد بأنقره وعمورية وسائر بالد الروم حني سباها املسلمون، ووض
الترمجة، وخدم هارون واألمني واملأمون، وبقي على ذلك إىل أيام املتوكل، قال وكانت ملوك بين هاشم 
ال يتناولون شيئاً من أطعمتهم إال حبضرته، وكان يقف على رؤوسهم ومعه الرباين باجلوارشنات اهلاضمة 
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 الصيف باألشربة الباردة واجلوارشنات، وقال ابن املسخنة الطاخبة املقوية للحرارة الغريزية يف الشتاء، ويف
  .الندمي البغدادي الكاتب إن يوحنا بن ماسويه خدم بصناعة الطب املأمون واملعتصم والواثق واملتوكل

    

وقال يوسف بن إبراهيم كان جملس يوحنا بن ماسويه أعمر جملس كنت أراه مبدينة السالم ملتطبب أو 
 جيتمع فيه كل صنف من أصناف أهل األدب، وكان يف يوحنا دعابة متكلم أو متفلسف، ألنه كان

شديدة، حيضر بعض من حيضر من أجلها، وكان من ضيق الصدر، وشدة احلدة، على أكثر ما كان عليه 
جربائيل بن خبتيشوع، وكانت احلدة خترج منه ألفاظاً مضحكة، وكان أطيب ما يكون جملسه يف وقت 

ت وابن محدون بن عبد الصمد بن علي امللقب بأيب العريطرد، وإسحاق بن نظره يف قوارير املاء، وكن
إبراهيم بن حممد بن إمساعيل امللقب ببيض البغل، قد توكلنا به حبفظ نوادره وأظهرت له التلمذة يف قراءة 
كتب املنطق عليه، وأظهرا له التلمذة بقراءما كتب جالينوس يف الطب عليه، قال يوسف فمما حفظت 

نوادره يف وقت نظره أن امرأة أتته فقالت له إن فالنة وفالنة وفالنة يقْرأن عليك السالم، فقال هلا أنا من 
بأمساء أهل قسطنطينية وعمورية أعلم مين بأمساء هؤالء الذين مسيتهن، فأظهري بولك حىت أنظر لك فيه، 

 فأشار به عليه، فقال مل أعتد قال يوسف وحفظت عليه أن رجالً شكى إليه علة كان شفاؤه منها الفصد،
الفصد، فقال له وال أحسب أحداً اعتاده يف بطن أمه، وكذلك مل تعتد العلة قبل أن تعتل، وقد حدثت 
بك فاختر ما شئت من الصرب على ما أحدثت لك الطبيعة من العلة أو اعتياد الفصد لتسلم منها، قال 

هبفصد األكحل من يده اليمىن، فأعلمه أنه قد يوسف وشكى إليه رجل حبضريت جرباً قد أضر به فأمر
فعل، فأمر بفصد األكحل أيضاً من يده اليسرى، فذكر أنه قد فعل، فأمره بشرب املطبوخ، فقال قد 

فعلت فأمره بشرب األصمخيقون، فأعلمه أنه قد فعل، فأمره بشرب ماء اجلنب أسبوعاً، وشرب خميض 
له مل يبق شيء مما أمر به املتطببون إال وقد ذكرت أنك فعلته، البقر أسبوعني، فأعلمه أنه قد فعل، فقال 

وبقي شيء مما مل يذكره بقراط وال جالينوس، وقد رأيناه يعمل على التجربة كثرياً، فاستعمله فإين أرجو 
أن ينجح عالجك إن شاء اللّه، فسأله ما هو؟ فقال ابتع زوجي قراطيس، وقطعهما رقاعاً صغاراً، واكتب 

عه رحم اللّه من دعا ملبتلى بالعافية وألق نصفها يف املسجد الشرقي مبدينة السالم، والنصف يف كل رق
اآلخر يف املسجد الغريب، وفرقها يف االس يوم اجلمعة، فإين أرجو أن ينفعك اللَّه بالدعاء، إذ مل ينفعك 

وحنا وقال له قد فسدت العالج، قال يوسف وصار إليه، وأنا حاضر، قسيس الكنيسة اليت يتقرب فيها ي
علي معديت، فقال له استعمل جوارشن اخلوزيب، فقال قد فعلت، فقال له يوحنا فاستعمل السقمونيا، قال 

قد أكلت منه أرطاالً فأمره باستعمال املقداذيقون، فقال قد شربت منه جرة، قال له فاستعمل املروسيا، 
  .أ فأسلم فإن اإلسالم يصلح املعدةفقال قد فعلت وأكثرت، فغضب وقال له إن أردت أن ترب
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قال يوسف واشتدت على يوحنا علة كان فيها حىت يئس منه أهله، ومن عادة النصارى إحضار من يئس 
منه أهله مجاعة من الرهبان والقسيسني والشمامسة يقرؤون حوله، ففعل مثل ذلك بيوحنا، فأفرق 

ما تصنعون يف بييت؟ فقالوا له كنا ندعو ربنا يف التفضل والرهبان حوله يقرؤون، فقال هلم يا أوالد الفسق 
عليك بالعافية، فقال هلم يوحنا قرص ورد أفضل من صلوات مجيع أهل النصرانية منذ كانت إىل يوم 

القيامة، اخرجوا من مرتيل فخرجوا، قال يوسف وشكى، حبضريت، إىل يوحنا رجل من التجار جرباً به يف 
ذه من أيام عالج ما جتد، وإمنا عالج دائك هذا يف أيام الربيع؛ فتنكب أكل أيام الشتاء فقال ليست ه

املعفنات كلها، وطري السمك وماحله صغار ذلك وكباره، وكل حريق من األبزار والبقول، وما خيرج 
من الضرع، فقال له الرجل هذه أشياء لست أعطى صرباً على تركها، فقال له يوحنا فإن كان األمر على 

ت فأدمن أكلها وحك بدنك، فلو نزل املسيح لك خاصة ملا انتفعت بدعائه، ملا تصف به نفسك ما ذكر
من الشره، قال يوسف وعاتبه النصارى على اختاذ اجلواري وقالوا له خالفت ديننا وأنت مشاس، فإما إن 

ة كنت على سنتنا واقتصرت على امرأة واحدة وكنت مشاساً لنا؛ وإما أخرجت نفسك من الشماسي
واختذت ما بدا لك من اجلواري فقال إمنا أمرنا يف موضع واحد أن ال نتخذ امرأتني وال ثوبني، فمن جعل 

اجلاثليق العاض بظر أمه أوىل أن يتخذ عشرين ثوباً من يوحنا الشقي يف اختاذ أربع جوار، فقولوا 
وسف وكان خبتيشوع بن جلاثليقكم أن يلزم قانون دينه، حىت نلزمه معه، وإن خالفه خالفناه، قال ي

جربائيل يداعب يوحنا كثرياً، فقال له يوماً يف جملس أيب إسحاق، وحنن يف عسكر املعتصم باملدائن، يف 
سنة عشرين ومائتني أنت يا أبا زكريا أخي أليب فقال يوحنا أليب إسحاق اشهد أيها األمري على إقراره 

ع إن أوالد الزنا ال يرثون وال يورثون وقد حكم دين فواللّه ألقامسنه مرياثه من أبيه، فقال له خبتيشو
اإلسالم للعاهر باحلجر، فانقطع يوحنا ومل حير جواباً، قال يوسف وكانت دار الطيفوري يف دار الروم من 

اجلانب الشرقي مبدينة السالم لصيقة دار يوحنا بن ماسويه، وكان للطيفوري ابن قد علم الطب علماً 
 مث ترهب بعد ذلك؛ فكان يدخل مدينة السالم عند تأدي اخلرب إليه بعلة والده أو ما حسناً يقال له دانيل،

أشبه ذلك، وكان ليوحنا طاووس كان يقف على احلائط الذي فيما بني داره ودار الطيفوري، فقدم دانيل 
ما اشتد مدينة السالم ليالً يف الشهر املعروف بآب، وهو شهر شديد احلر كثري الرمد، فكان الطاووس كل

عليه احلر صاح فأنبه دانيل، وهو يف ثياب صوف من ثياب الرهبان، فطرده مرات فلم ينفع ذلك فيه، مث 
رفع مرزبته فضرب ا رأس الطاووس فوقع ميتاً، واستتر اخلرب عن يوحنا إىل أن ركب ورجع، فصادف 

خرج إليه دانيل فقال ال عند منصرفه طاووسه ميتاً على باب داره، فأقبل يقذف باحلدود من قتله، ف
تشتمن من قتله، فإين أنا قتلته، ولك علي مكانه عدة طواويس، فقال له يوحنا حبضريت ليس يعجبين 
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راهب له سنام وطول ذكر، إال أنه قال ذلك بفحش، فقال له دانيل وكذلك ليس يعجبين مشاس له عدة 
عىن قراطيس عند الروم القرنانة، وليس  وهو اسم رومي ال عريب، وم-نساء، واسم رئيسة نسائه قراطيس 

  . فخجل يوحنا ودخل مرتله مفعوالً-تكون املرأة قرنانة حىت تنكح غري بعلها 

    

قال يوسف وحدثين مبصر أمحد بن هارون الشرايب إن املتوكل على اللّه حدثه يف خالفة الواثق أن يوحنا 
 ومع الواثق قصبة فيها شص وقد ألقاها يف بن ماسويه كان مع الواثق على دكان كان للواثق يف دجلة،

دجلة ليصيد ا السمك، فحرم الصيد، فالتفت إىل يوحنا وكان على ميينه، فقال قم يا مشؤوم عن مييين، 
فقال له يوحنا يا أمري املؤمنني، ال تتكلم مبحال، يوحنا بن ماسويه اخلوزي وأمه رسالة الصقلبية املبتاعة 

 السعادة إىل أن صار ندمي اخللفاء ومسريهم وعشريهم، وحىت غمرته الدنيا فنال بثمامنائة درهم أقبلت به
منها ما مل يبلغه أمله، فمن أعظم حمال أن يكون هذا مشؤوماً، ولكن، إن أحب أمري املؤمنني أن أخربه 

فترك باملشؤوم من هو، أخربته، فقال ومن هو؟ فقال من ولدته أربع خلفاء مث ساق اللّه إليه اخلالفة، 
خالفته وقصورها وبساتينها وقعد يف دكان مقدار عشرين ذراعاً يف مثلها يف وسط دجلة، ال يأمن عصف 
الريح عليه فيغرقه، مث تشبه بأفقر قوم يف الدنيا وشرهم، وهم صيادو السمك، قال يل أمحد بن هارون قال 

ف وحدثين أمحد بن هارون أن يل املتوكل فرأيت الكالم قد أجنع فيه إال أنه أمسك ملكاين، قال يوس
الواثق قال يف هذا ليوحنا وهو على هذه الدكان يا يوحنا أال أعجبك من خلة؟ قال وما هي؟ قال إن 

الصياد ليطلب السمك مقدار ساعة، فيصيد من السمكة ما تساوي الدينار أو ما أشبه ذلك، وأنا أقعد مذ 
ه يوحنا وضع أمري املؤمنني التعجب يف غري موضعه، إن غدوة إىل الليل فال أصيد ما يساوي درمهاً، فقال ل

رزق الصياد من صيد السمك، فرزقه يأتيه ألنه قوته وقوت عياله؛ ورزق أمري املؤمنني باخلالفة فهو غين 
عن أن يرزق بشيء من السمك، ولو كان رزقه جعل يف الصيد لوافاه رزقه منه مثل ما يوايف الصياد، قال 

هيم بن علي متطبب أمحد بن طولون، أنه كان يف دهليز يوحنا بن ماسويه ينتظر يوسف وحدثين إبرا
رجوع يوحنا من دار السلطان، فانصرف وقد أسلم يف ذلك الوقت عيسى بن إبراهيم بن نوح بن أيب 

نوح كاتب الفتح بن خاقان، قال إبراهيم فقمت إليه ومجاعة من الرهبان، فقال لنا اخرجوا يا أوالد الزنا 
  . داري واذهبوا أسلموا فقد أسلم املسيح الساعة على يد املتوكلمن

    

قال يوسف وقدم جرجة بن زكريا، عظيم النوبة، يف شهر رمضان سنة إحدى وعشرين ومائتني إىل سر 
من رأى، وأهدى إىل املعتصم هدايا فيها قردة، فإين عند يوحنا يف اليوم الثاين من شوال من هذه السنة، 

 على ختلفه عن حضور الدار، يف ذلك الوقت، ألين رأيت سلمويه وخبتيشوع واجلريش وأنا أعاتبه
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املتطببني، وقد وصلوا، إذ دخل علينا غالم من األتراك اخلاصة ومعه قرد من القرود اليت أهداها ملك النوبة 
 قردتك وكان ال أذكر أين رأيت أكرب منه جثة وقال له يقول لك أمري املؤمنني زوج هذا القرد من محاحم

ليوحنا قردة يسميها محاحم، كان ال يصرب عنها ساعة، فوجم لذلك مث قال للرسول قل ألمري املؤمنني 
اختاذي هلذه القردة غري ما تومهه أمري املؤمنني، وإمنا دبرت تشرحيها ووضع كتاب على ما وضع جالينوس 

ها قلة تكون العروق فيها، واألوراد يف التشريح يكون مجال وضعي إياه ألمري املؤمنني، وكان يف جسم
والعصب دقاقاً، فلم أطمع يف اتضاح األمر فيها مثل اتضاحه فيما عظم جسمه، فتركتها لتكرب ويغلظ 

جسمها، فأما إذ قد واىف هذا القرد فسيعلم أمري املؤمنني أين سأضع له كتاباً مل يوضع يف اإلسالم مثله، مث 
 حسن استحسنه أعداؤه فضالً عن أصدقائه، قال يوسف ودخل فعل ذلك بالقرد فظهر له منه كتاب

يوحنا على حممد بن أيب أيوب بن الرشيد، وكانت به محى مثلثة، وهي اليت تأخذ غباً، فنظر إىل مائه 
وجس عرقه وسأله عن خربه، كيف كان يف أمسه ومبيته وصباحه، إىل أن وافاه، فأخربه بذلك فقال 

احلميات ما مل خيلط صاحبها، ألن أقصى حقها سبعة أدوار وأكثر ذلك يوحنا حماك هذه من أسهل 
يترك يف الدور الرابع، وإن خلط فيها العليل انتقلت فرمبا تطاولت به العلة، ورمبا تلفت نفسه، فقال ابن 
أيب أيوب قف يب على ما رأيت، فإين ال أخالفك، فأمره أن يقتصر على لباب اخلبز املغسول باملاء احلار 

الث غسالت، مث يأكل اللباب إن كانت شهوته للطعام ضعيفة، وعلى املزورات من الطعام مثل املاس ث
والقرع والسرمق واخليار وما أشبه ذلك إن كانت شهوته قوية؛ وأن يرفع يده عن الطعام وهو يشتهيه، 

ن أكله، فيوحنا بن فقال له حممد فهذا ما أمرت بأكله فدلين على ما ال آكل، فقال له أول ما أاك ع
ماسويه مث بغلة اجلاثليق، فإن حقه على أهل النصرانية واجب؛ مث الزنربيتان ومها السفينتان اللتان يف اجلسر 

يف اجلانب الشرقي، فإن اجلسر ال يصلح إال ما، مث ض مغضباً وهو يدعو علي ألين كنت السبب يف 
مد بن سليمان بن اهلادي املعروف بابن مشغوف علة مصريه إىل حممد بن أيب أيوب، قال يوسف واعتل حم

تطاولت به، وكان أبو العباس بن الرشيد يلزم يوحنا تعاهده، وكان حممد بن سليمان رمبا يزيد يف 
احلديث أشياء ال خييل باطلها على سامعها، فدخل إليه يوماً وأنا عنده، فاستشاره فيما يأخذ، فقال يوحنا 

خذ يف كل يوم وأنا أحسبك حتب الصحة والعافية، فأما إذ صح عندي أنك قد كنت أشري عليك مبا تأ
تكره العافية وحتب العلة فلست استحل أن أشري عليك بشيء، فقال له ابن مشغوف يا جاهل من يكره 
العافية وحيب العلة؟ فقال له يوحنا أنت، والربهان على ذلك أن العافية يف العامل تشبه احلق والسقم يشبه 

، وأنت تتكلم أكثر دهرك بالكذب، فيكون كذبك مادة لسقمك فمىت تربأ أنت من علة متطاولة، الكذب
وأنت متدها أكثر دهرك بالكذب الزائد فيها، فالزم الصدق ثالثة أيام وال تكذب فيها، فيوحنا بريء من 

م، وكان ليوحنا بن املسيح، إن مل خترج من هذه العلة قبل انقضاء هذه الثالثة أيام، قال يوسف بن إبراهي
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ماسويه ابن يقال له ماسويه أمه بنت الطيفوري جد إسرائيل متطبب الفتح بن خاقان، وكان ماسويه هذا 
أشبه خلق اللّه بأبيه يف خلقه ولفظه وحركاته، إال أنه كان بليداً ال يكاد يفهم شيئاً إال بعد مدة طويلة، مث 

 حمبة ابنه تقية من ألسنة الطيفوري وولده، وكان أشد ينسى ذلك يف أسرع من اللحظ، فكان يوحنا يظهر
  .بغضاً له منه أسهل الكوسج الذي هتكه بادعائه أنه وضعه يف فرج أمه

    

قال يوسف واعتل يف أول سنة سبع عشرة ومائتني صاحل بن شيخ بن عمرية بن حيان بن سراقة األسدي 
اإلفراق، فدارت بيننا أحاديث كان منها أن عمرية علة أشرف منها، فأتيته عائداً، فوجدته قد أفرق بعض 

جده أصيب بأخ له من أبويه، ومل خيلف ولداً، فعظمت عليه املصيبة، مث ظهر حبل جبارية كانت له بعد 
وفاته فسري عنه بعض ما دخله من الغم وحوهلا إىل بيته، وقدمها على حرم نفسه، فوضعت ابنة فتبىن ا 

ناثهم، فلما ترعرعت رغب هلا يف كفء يزوجها منه، فكان ال خيطبها إليه وقدمها على ذكور ولده وإ
خاطب إال فرغ نفسه للتفتيش عن حسبه والتفتيش عن أخالقه، فكان بعض من نزع إليه خاطباً هلا ابن 
عم خلالد بن صفوان بن األهتم التميمي، وكان عمرية عارفاً بوجه الفىت وبنسبه، فقال يا بين أما نسبك 

 أحتاج إىل التفتيش عنه، وإنك لكفء البنة أخي من جهة الشرف، ولكنه ال سبيل إىل عقد عقدة فلست
النكاح على ابنيت دون معرفيت بأخالق من أعقد العقدة له، فإن سهل عليك املقام عندي ويف داري سنة 

ذلك أكشف فيها أخالقك كما أكشف أحساب وأخالق غريك، فأقم يف الرحب والسعة؛ وإن مل يسهل 
عليك فانصرف إىل أهلك فقد أمرنا بتجهيزك ومحل مجيع ما حتتاج إليه معك إىل موافاتك بصرتك، قال 

صاحل بن شيخ حدثين أيب عن جدي أنه كان ال يبيت ليلة إال أتاه عن ذلك الرجل أخالق متناقضة، 
لها، وأن يترك فواصف له بأحسن األمور، وواصف له بأمسجها، فاضطره تناقض أخباره إىل التكذيب بك

األمر على أن مادحه مايله، وأن عائبه حتامل عليه، فكتب إىل خالد أما بعد فإن فالناً قدم علينا خاطباً 
البنة أخيك فالنة بنت فالن، فإن كانت أخالقه تشاكل حسبه ففيه الرغبة لزوجته، واحلظ لويل عقد 

خيك، فإن املستشار مؤمتن فعلت إن شاء نكاحه، فإن رأيت علي مبا ترى العمل به يف ابن عمك وابنة أ
اللَّه، فكتب إليه خالد قد فهمت كتابك وكان أبو ابن عمي هذا أحسن أهلي خلقاً وأمسجهم خلقاً، 
وأحسنهم عمن أساء به صفحاً، وأسخاهم كفاً، إال أنه مبتل بالعهار ومساجة اخللق، وكانت أمه من 

ا من سوء اخللق والبخل وقلة العقل على ما ال أعرف أحداً أحسن خلق اللَّه وجهاً، وأعفهم فرجاً؛ إال أ
على مثله، وابن عمي هذا، فقد تقبل من أبويه مساويهما، ومل يتقبل شيئاً من حماسنهما، فإن رغبت يف 
تزوجيه على ما شرحت لك من خربه فأنت وذاك، وإن كرهته رجوت أن خيري اللّه البنة أخينا إن شاء 

ما قرأ جدي الكتاب أمر بإعداد طعام للرجل، فلما أدرك محله على ناقة مهرية ووكل اللّه، قال صاحل فل
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به من أخرجه من الكوفة، فأعجبين هذا احلديث وحفظته، وكان اختياري، يف منصريف من عند صاحل بن 
شيخ، على دار هارون بن سليمان بن املنصور فدخلت عليه مسلماً وصادفت عنده ابن ماسويه، فسألين 

رون عن خربي وعمن لقيت، فحدثته مبا كان عند صاحل بن شيخ، فقال لقد كنت يف معادن ها
األحاديث الطيبة احلسان، وسألين هل حفظت عنه حديثاً؟ فحدثته ذا احلديث، فقال يوحنا عليه وعليه 

ع إن مل يكن شبه هذا احلديث حبديثي وحديث ابين أكثر من شبه ابين يب، بليت بطول الوجه وارتفا
قحف الرأس وعرض اجلنب، وزرقة العني؛ ورزقت ذكاء وحفظاً لكل ما يدور يف مسامعي، وكانت بنت 

الطيفوري أحسن أنثى رأيتها أو مسعت ا إال أا كانت ورهاء بلهاء، ال تعقل ما تقول، وال تفهم ما 
ة فضول السلطان ودخوله فيما يقال هلا، فتقبل ابنها مساجمنا مجيعاً، ومل يرزق من حماسننا شيئاً، ولوال كثر

ال يعنيه لشرحت ابين هذا حياً، مثل ما كان جالينوس يشرح القرود والناس، فكنت أعرف بتشرحيه 
األسباب اليت كانت هلا بالدته، وأريح الناس من خلقته، وأكسب أهلها مبا أضع يف كتايب يف صفة تركيب 

  .لطان مينع من ذلكبدنه، وجماري عروقه وأوراده وعصبه علماً ولكن الس

    

وكأين بأيب احلسني يوسف قد حدث الطيفوري وولده ذا احلديث، فألقى لنا شرا ومنازعات ليضحك 
مما يقع بيننا، فكان األمر على ما توهم، واعتل ماسويه بن يوحنا بعد هذا بليال قالئل، وقد ورد رسول 

ا إليه، فرأى يوحنا فصده ورأى الطيفوري املعتصم من دمشق أيام كان ا مع املأمون يف إشخاص يوحن
وابناه زكريا ودانيل خالف ما رأى يوحنا، ففصده يوحنا وخرج يف اليوم الثاين إىل الشام، ومات ماسويه 

يف اليوم الثالث من خمرجه، فكان الطيفوري وولده حيلفون يف جنازته أن يوحنا تعمد قتله، وحيتجون مبا 
يف مرتل هارون بن سليمان، ونقلت من كتاب اهلدايا والتحف أليب حدثتهم به من كالمه الذي كان 

بكر وأيب عثمان اخلالديني قاال حدثنا أبو حيىي، قال افتصد املتوكل فقال خلاصته وندمائه اهدوا إيل يوم 
فصدي، فاحتفل كل واحد منهم يف هديته، وأهدى إليه الفتح بن خاقان جارية مل ير الراؤون مثلها حسناً 

 وكماالً؛ فدخلت إليه ومعها جام ذهب يف اية احلسن، ودن بلور مل ير مثله فيه شراب يتجاوز وظرفاً
  : الصفات، ورقعة فيها مكتوب

 بالسالمة والشفاء وأعقب  خرج اإلمام من الدواء إذا

  بهذا الجام من هذا الطالء  له دواء غير شرب فليس

 اءفهذا صالح بعد الدو  الخاتم المهدى إليه وفض
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واستظرف املتوكل ذلك واستحسنه، وكان حبضرته يوحنا بن ماسويه، فقال يا أمري املؤمنني، الفتح، 
واللّه، أطب مين فال ختالف ما أشار به، أقول ومن نوادر يوحنا بن ماسويه أن املتوكل على اللَّه قال له 

راداملتوكل تعشيت فضرين ألنه تصحيفها،  أ-يوماً بعت بييت بقصرين، فقال له أخر الغداء يا أمري املؤمنني 
فأجابه ابن ماسويه مبا تضمن العالج، وعتب ابن محدون الندمي ابن ماسويه حبضرة املتوكل، فقال له ابن 
ماسويه لو أن مكان ما فيك من اجلهل عقالً، مث قسم على مائة خنفساء لكانت كل واحدة منهن أعقل 

لدولة قال دخل ابن ماسويه املتطبب إىل املتوكل، فقال من أرسطوطاليس، ووجدت يف كتاب جراب ا
املتوكل خلادم له خذ بول فالن يف قارورة وائِت به إىل ابن ماسويه، فأتى به فلما نظر إليه، قال هذا بول 

بغل ال حمالة، فقال له املتوكل كيف علمت أنه بول بغل؟ قال ابن ماسويه أحضرين صاحبه حىت أراه، 
دقي، فقال املتوكل هاتوا الغالم، فلما مثل بني يديه قال له ابن ماسويه أيش أكلت ويتبني كذيب من ص

البارحة قال خبز شعري، وماء قراح فقال ابن ماسويه هذا واللَّه طعام محاري اليوم، ونقلت من خط 
 املختار بن احلسن بن بطالن أن أبا عثمان اجلاحظ ويوحنا بن ماسويه قال اجتمعا، بغالب ظين، على

مائدة إمساعيل بن بلبل الوزير، وكان يف مجلة ما قدم مضرية بعد مسك، فامتنع يوحنا من اجلمع بينهما، 
قال له أبو عثمان أيها الشيخ ال خيلو أن يكون السمك من طبع اللنب أو مضاداً له، فإن كان أحدمها ضد 

دمها إىل أن اكتفينا، فقال اآلخر فهو دواء له، وإن كانا من طبع واحد فلنحسب أنا قد أكلنا من أح
يوحنا واللَّه مايل خربة بالكالم، ولكن كل يا أبا عثمان، وانظر ما يكون يف غد، فأكل أبو عثمان نصرة 
لدعواه، ففلج يف ليلته، فقال هذه واللّه نتيجة القياس احملال، والذي ضلل أبا عثمان اعتقاده أن السمك 

 طبع واحد لكان المتزاجهما قوة ليست ألحدمها، وقال الشيخ من طبع اللنب، ولو ساحمناه يف أما من
أمحد بن علي ثابت اخلطيب البغدادي عن احلسني بن فهم قال قدم علينا حممد بن سالم صاحب طبقات 
الشعراء وهو اجلمحي سنة اثنتني وعشرين ومائتني، فاعتل علة شديدة، فما ختلف عنه أحد، وأهدى إليه 

بن ماسويه ممن أهدى إليه، فلما جسه ونظر إليه، وقال ما أرى من العلة ما أرى أجالء أطبائهم، فكان ا
من اجلزع، فقال واللَّه ما ذاك حلرص على الدنيا مع اثنتني ومثانني سنة، ولكن اإلنسان يف غفلة حىت يوقظ 

اء يف بعلة، ولو وقفت بعرفات وقفة، وزرت قرب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم زورة، وقضيت أشي
نفسي، لرأيت ما اشتد علي من هذا قد سهل، فقال له ابن ماسويه فال جتزع فقد رأيت يف عرقك من 
احلرارة الغريزية وقوا ما إن سلمك اللّه من هذه العوارض، بلغك عشر سنني أخرى، قال احلسني بن 

 قال كان املأمون فهم فوافق كالمه قدراً فعاش عشر سنني بعد ذلك، وحدث الصويل يف كتاب األوراق
 فجلس يوماً وأخوه املعتصم عليه، وجعال أرجلهما فيه - ر من أعمال طرسوس - نازالً على البدندون 
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استرباداً له، وكان أبرد املاء وأرقه وألذه، فقال املأمون للمعتصم أحببت الساعة من أزاذ العراق آكله 
يد وأجراسه، فقيل هذا يزيد بن مقبل بريد وأشرب من هذا املاء البارد عليه، ومسع صوت حلقة الرب

العراق، فأحضر طبقاً من فضة فيه رطب أزاذ فعجب من متنيه وما مت له، فأكال وشربا من املاء وضا 
وتودع املأمون وأقال، مث ض حمموماً وفصد فظهرت يف رقبته نفخة كانت تعتاده ويراعيها الطبيب إىل 

م للطبيب، وهو ابن ماسويه، ما أطرف ما حنن فيه تكون الطبيب أن تنضج وتفتح وتربأ، فقال املعتص
املفرد املتوحد يف صناعتك، وهذه النفخة تعتاد أمري املؤمنني، فال تزيلها عنه، وتتلطف يف حسم مادا 

حىت ال ترجع إليه واللّه لئن عادت هذه العلة عليه ألضربن عنقك، فاستطرق ابن ماسويه لقول املعتصم 
     دث به بعض من يثق به ويأنس إليه فقال له تدري ما قصد املعتصم؟ وانصرف، فح

قال ال، قال قد أمرك بقتله حىت ال تعود النفخة إليه، وإال فهو يعلم أن الطبيب ال يقدر على دفع األمراض 
اهدة عن األجسام، وإمنا قال لك ال تدعه يعيش ليعود املرض عليه، فتعالل ابن ماسويه وأمر تلميذاً له مبش

النفخة والتردد إىل املأمون نيابة عنه، والتلميذ جييئه كل يوم ويعرفه حال املأمون وما جتدد له، فأمره بفتح 
النفخة، فقال له أعيذك باللّه، ما امحرت وال بلغت إىل حد اجلرح، فقال له امض وافتحها كما أقول لك 

إمنا فعل ابن ماسويه ذلك لكونه عدمياً وال تراجعين فمضى وفتحها ومات املأمون رمحه اللّه، أقول 
للمروءة والدين واألمانة، وكان على غري ملة اإلسالم، وال له متسك بدينه أيضاً كما حكى عنه يوسف 
بن إبراهيم يف أخباره املتقدمة، ومن ليس له دين يتمسك به ويعتقد فيه فالواجب أن ال يداينه عاقل وال 

ا بن ماسويه بسر من رأى يوم االثنني ألربع خلون من مجادى اآلخرة يركن إليه حازم، وكانت وفاة يوحن
سنة ثالث وأربعني ومائتني يف خالفة املتوكل، ومن كالم يوحنا بن ماسويه أنه سئل عن اخلري الذي ال 
. شر معه فقال شرب القليل من الشراب الصايف، مث سئل عن الشر الذي ال خري معه فقال نكاح العجوز

تفاح يرد النفس، وقال عليك من الطعام مبا حدث، ومن الشراب مبا عتق، وليوحنا بن وقال أكل ال
ماسويه من الكتب كتاب الربهان ثالثون باباً، كتاب البصرية، كتاب الكمال والتمام، كتاب احلميات 
مشجر، كتاب يف األغذية، كتاب يف األشربة، كتاب املنجح يف الصفات والعالجات كتاب يف الفصد 

جامة، كتاب يف اجلذام مل يسبقه أحد إىل مثله، كتاب اجلواهر، كتاب الرجحان كتاب يف تركيب واحل
األدوية املسهلة وإصالحها وخاصة كل دواء منها ومنفعته، كتاب دفع مضار األغذية، كتاب يف غري ما 

كتاب السموم شيء مما عجز عنه غريه، كتاب السر الكامل، كتاب يف دخول احلمام، ومنافعها ومضرا، 
وعالجها، كتاب الديباج، كتاب األزمنة، كتاب الطبيخ، كتاب يف الصداع وعلله وأوجاعه ومجيع أدويته 

والسدد والعلل املولدة لكل نوع منه، ومجيع عالجه، ألفه لعبد اللّه بن طاهر، كتاب الصدر والدوار، 
اب حمنة الطبيب، كتاب معرفة حمنة كتاب مل امتنع األطباء من عالج احلوامل يف بعض شهور محلهن، كت
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الكحالني، كتاب دخل العني، كتاب جمسة العروق، كتاب الصوت والبحة، كتاب ماء الشعري، كتاب 
املرة السوداء، كتاب عالج النساء اللوايت ال حيبلن حىت حيبلن، كتاب اجلنني، كتاب تدبري األصحاء، 

قولنج، كتاب النوادر الطبية، كتاب التشريح، كتاب يف السواك والسنونات، كتاب املعدة، كتاب ال
كتاب يف ترتيب سقي األدوية املسهلة حبسب األزمنة وحبسب األمزجة، وكيف ينبغي أن يسقى، وملن 

ومىت وكيف يعان الدواء إذا احتبس، وكيف مينع اإلسهال إذا أفرط، كتاب تركيب خلق اإلنسان 
ومعرفة أسباب األوجاع، ألفه للمأمون، كتاب األبدال وأجزائه وعدد أعضائه ومفاصله وعظامه وعروقه، 

فصول كتبها حلنني ابن إسحاق بعد أن سأله املذكور ذلك، كتاب املاليخوليا وأسباا وعالماا 
  .وعالجها، كتاب جامع الطب مما اجتمع عليه أطباء فارس والروم، كتاب احليلة للربء

  ميخائيل بن ماسويه

    

يل هذا هو أخو يوحنا بن ماسويه، قال يوسف بن إبراهيم موىل إبراهيم بن متطبب املأمون، وميخائ
املهدي كان هذا املتطبب ال ميتع باحلديث وال حيتج يف شيء يقوله حبجة، وال يوافق أحداً من املتطببني 
على شيء أحدث من مائيت سنة، فلم يكن يستعمل السكنجبني والورد املرىب إال بالعسل؛ وال يستعمل 

ب املتخذ مباء الورد، وال يتخذه إال من الورد املسلوق باملاء احلار، وال يتخذه بالسكر؛ وال يستعمل اجلال
شيئاً مل يستعمله األوائل، ولقد سألته يوماً عن رأيه يف املوز فقال مل أر له ذكراً يف كتب األوائل، وما 

أمون به معجباً وله على جربائيل بن كانت هذه حاله مل أقدم على أكله وال على طعامه للناس، وكان امل
خبتيشوع مقدماً، حىت كان يدعوه بالكنية أكثر مما يدعوه باالسم، وكان ال يشرب األدوية إال مما توىل 
تركيبه وإصالحه له، وكنت أرى مجيع املتطببني مبدينة السالم يبجلونه تبجيالً مل يكونوا يظهرونه لغريه، 

ل سنة عشرين ومائتني دار إبراهيم بن املهدي مع مجاعة من وجوه قال يوسف وحضر يف النصف من شوا
املتطببني، وكانت شكلة عليلة فوجه املعتصم املتطببني إليها لريجعوا إليه خبربها؛ وقد كانوا صاروا إليها 

 قبل ذلك اليوم بيوم، فنظروا إىل مائها، وجسوا عرقها، وعاودوا النظر يف اليوم الثاين يف أمرها، فقالوا

كلهم إا أصبحت صاحلة، وأم ال يشكون يف إفراقها، فسبق إىل ومهي أم، أو أكثرهم، أحب أن يسر 
أبا إسحاق مبا ذكروا من العافية، فلما ضوا اتبعتهم فسألت واحداً واحداً عما عنده من العلم حباهلا 

هي اليوم أصعب حاالً منها فكلهم قال يل مثل مقالته أليب إسحاق، إال سلمويه بن بنان فإنه قال يل 
أمس، وقال يل ميخائيل قد ظهر أمس بالقرب من قلبها ورم مل نره يف يومنا هذا، افترى ذلك الورم ساخ 
يف األرض أو ارتفع إىل السماء؛ انصرف فأعد هلذه املرأة جهازها فليست تبيت يف األحياء فتوفيت وقت 
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 ألقى ساعات عشراً أو حنوها، قال يوسف وحدثين صالة العشاء اآلخرة بعد أن ألقى إيل ميخائيل ما
ميخائيل بن ماسويه أنه ملا قدم املأمون بغداد نادم طاهر بن احلسني، فقال له يوماً، وبني أيديهم نبيذ 

قطربلي يا أبا الطيب هل رأيت مثل هذا الشراب؟ قال نعم، قال مثله يف اللون والطعم والرائحة؟ قال 
ج، قال فامحل إلينا منه، فكتب طاهر إىل وكيله فحمل منه، ورفع اخلرب من نعم، قال أين؟ قال ببوشن

النهروان إىل املأمون أن لطفاً واىف طاهراً من بوشنج، فعلم اخلرب وتوقع محل طاهر له فلم يفعل، فقال له 
ن أن يقيمين مقام املأمون بعد أيام يا أبا الطيب مل يواف النبيذ فيما واىف، فقال أعيذ أمري املؤمنني باللَّه م

خزي وفضيحة، قال ومل؟ قال ذكرت ألمري املؤمنني شراباً شربته وأنا صعلوك ويف قرية كنت أمتىن أن 
أملكها، فلما ملكين اللّه يا أمري املؤمنني أكثر مما كنت أمتىن، وحضر ذلك الشراب وجدته فضيحة من 

 أن يصري يف اخلزانة، ويكتب عليه الطاهري الفضائح، قال فامحل إلينا منه على كل حال، فحمل منه، فأمر
ليمازحه به من إفراط رداءته، فأقام سنتني، واحتاج املأمون إىل أن يتقيأ فقالوا يتقيأ بنبيذ رديء، فقال 

بعضهم ال يوجد يف العراق أردأ من الطاهري وأخرج فوجد مثل القطربلي أو أجود، وإذا هواء العراق قد 
  .صر فيهأصلحه كما يصلح ما نبت وع

  عيسى بن ماسة

من األطباء الفضالء يف وقته، وكان أحد املتميزين من أرباب هذه الصناعة، له طريقة حسنة يف عالج 
املرضى، ولعيسى بن ماسة من الكتب كتاب قوى األغذية، كتاب من ال حيضره طبيب، مسائل يف النسل 

عاجلة احلوامل، وغري ذلك، كتاب يف طلوع والذرية، كتاب الرؤيا، خيرب فيه بالسبب الذي امتنع به من م
  .الكواكب اليت ذكرها بقراط، كتاب يف الفصد واحلجامة، رسالة يف استعمال احلمام

  حنين بن إسحاق

هو أبو زيد حنني بن إسحاق العبادي بفتح العني وختفيف الباء، والعباد بالفتح قبائل شىت من بطون 
  : والنسبة إليهم عبادي قال الشاعرالعرب، اجتمعوا على النصرانية باحلرية، 

 عيده إلى األحد منتسب  يسقيكها من بني العباد رشا

    

وكان حنني بن إسحاق فصيحاً لسناً بارعاً شاعراً، وأقام مدة يف البصرة وكان شيخه يف العربية اخلليل بن 
أول ما حصل حلنني بن أمحد، مث بعد ذلك انتقل إىل بغداد واشتغل بصناعة الطب، قال يوسف بن إبراهيم 

إسحاق من االجتهاد والعناية يف صناعة الطب هو أن جملس يوحنا بن ماسويه كان من أعم جملس يكون 
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يف التصدي لتعليم صناعة الطب، وكان جيتمع فيه أصناف أهل األدب، قال يوسف وذلك أين كنت 
طب املوسوم باللسان الرومي أعهد حنني بن إسحاق الترمجان يقرأ على يوحنا بن ماسويه كتاب فرق ال

والسرياين راسيس، وكان حنني إذ ذاك صاحب سؤال، وذلك يصعب على يوحنا، وكان يباعده أيضاً 
من قبله أن حنينا كان من أبناء الصيارفة من أهل احلرية، وأهل جندي سابور خاصة ومتطببوها ينحرفون 

ار، فسأله حنني يف بعض األيام عن بعض ما عن أهل احلرية ويكرهون أن يدخل يف صناعتهم أبناء التج
كان يقرأ عليه مسألة مستفهم ملا يقرأ، فحرد يوحنا وقال ما ألهل احلرية ولتعلم صناعة الطب صر إىل 

فالن قرابتك حىت يهب لك مخسني درمهاً تشتري منها قفافاً صغاراً بدرهم، وزرنيخاً بثالثة دراهم، 
ة، وزرنخ القادسية يف تلك القفاف، واقعد على الطريق، وصح القلوس واشتر بالباقي قلوساً كوفية وقادسي

اجلياد للصدقة والنفقة، وبع القلوس فإنه أعود عليك من هذه الصناعة،، مث أمر به فأخرج من داره فخرج 
حنني باكياً مكروباً، وغاب عنا حنني فلم نره سنتني، وكان للرشيد جارية رومية يقال هلا خرشى، 

قدر عنده حملها منه حمل اخلوازن، وكانت هلا أخت أو بنت أخت رمبا أتت الرشيد بالكسوة وكانت ذات 
أو بالشيء مما خرشى خازنة عليه، فافتقدها الرشيد يف بعض األوقات وسأل خرشى عنها فأعلمته أا 
 من زوجتها من قرابة هلا، فغضب من ذلك وقال كيف أقدمت على تزويج قرابة لك، أصل ابتياعك إياها

مايل فهي مال من مايل، بغري إذين، وأمر سالماً األبرش بتعرف أمر من تزوجها وبتأديبه، فتعرف سالم 
اخلرب حىت وقع على الزوج فلم يكلمه حني ظفر به حىت خصاه، فبلي باخلصاء بعد أن علقت اجلارية منه، 

فتبنت خرشى ذلك الغالم وولدت اجلارية عند خمرج الرشيد إىل طوس، وكانت وفاة الرشيد بعد ذلك، 
وأدبته بآداب الروم وقراءة كتبهم، فتعلم اللسان اليوناين علماً كانت له فيه رياسة، وهو إسحاق املعروف 

بابن اخلصي، فكنا جنتمع يف جمالس أهل األدب كثرياً فوجب لذلك حقه وذمامه، واعتل إسحاق بن 
سان له شعرة قد جللته وقد ستر وجهه عين ببعضها، اخلصي علة فأتيته عائداً فإين لفي مرتله إذ بصرت بإن

  .وهو يتردد وينشد شعراً بالرومية ألومريس رئيس شعراء الروم، فشبهت نغمته بنغمة حنني

    

وكان العهد حبنني قبل ذلك الوقت بأكثر من سنتني، فقلت إلسحاق بن اخلصي هذا حنني، فأنكر ذلك 
جاب يل، وقال ذكر ابن رسالة الفاعلة إنه من احملال أن يتعلم إنكاراً يشبه اإلقرار؛ فهتفت حبنني فاست

الطب عبادي، وهو بريء من دين النصرانية إنه رضي أن يتعلم الطب حىت حيكم اللسان اليوناين إحكاماً 
ال يكون يف دهره من حيكمه إحكامه، وما اطلع علي أحد غري أخي هذا، ولو علمت أنك تفهمين 

 على أن حيليت قد تغريت يف عينك وأنا أسألك أن تستر أمري، فبقيت أكثر الستترت عنك، لكين عملت
من ثالث سنني وإين ألظنها أربعاً مل أره، مث إين دخلت يوماً على جربائيل بن خبتيشوع، وقد احندر من 
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معسكر املأمون قبل وفاته مبدة يسرية، فوجدت عنده حنيناً وقد ترجم له أقساماً قسمها بعض الروم يف 
تاب من كتب جالينوس يف التشريح، وهو خياطبه بالتبجيل ويقول له يا ربن حنني وتفسريه ابن املعلم، ك

فأعظمت ما رأيت، وتبني ذلك جربائيل يف فقال يل ال تستكثرن ما ترى من تبجيلي يف هذا الفىت، فواللّه 
يين، وهو أول ما لئن مد له يف العمر ليفضحن سرجس وسرجس هذا الذي ذكره جربائيل هو الرأس ع

نقل شيئاً من علوم الروم إىل اللسان السرياين وليفضحن غريه من املترمجني، وخرج من عنده حنني 
وأقمت طويالً، مث خرجت فوجدت حنيناً ببابه ينتظر خروجي، فسلم علي وقال يل قد كنت سألتك ستر 

 يف فقلت له أنا مسود وجه خربي، واآلن فأنا أسألك إظهاره، وإظهار ما مسعت من أيب عيسى وقوله
يوحنا مبا مسعت من مدح أيب عيسى لك، فأخرج من كمه نسخة ما كان دفعه إىل جربائيل وقال يل متام 
سواد وجه يوحنا يكون بدفعك إليه هذه النسخة، وسترك عنه علم من نقلها، فإذا رأيته قد اشتد عجبه 

ائي إىل مرتيل، فلما قرأ يوحنا تلك الفصول، ا أعلمه أنه إخراجي، ففعلت ذلك من يومي، وقبل انته
وهي اليت تسميها اليونان الفاعالت، كثر تعجبه وقال أترى املسيح أوحى يف دهرنا هذا إىل أحد؟ فقلت 
له يف جواب قوله ما أوحى يف هذا الدهر وال يف غريه إىل أحد، وال كان املسيح إال أحد من يوحى إليه، 

 ليس هذا اإلخراج إال إخراج مؤيد بروح القدس، فقلت له هذا إخراج فقال يل دعين من هذا القول،
حنني بن إسحاق الذي طردته من مرتلك وأمرته أن يشتري قلوساً، فحلف بأن ما قلت له حمال، مث صدق 

القول بعد ذلك وأفضل عليه إفضاالً كثرياً، وأحسن إليه ومل يزل مبجالً له حىت فارقت العراق يف سنة 
  . ومائتني، هذا مجلة ما ذكره يوسف بن إبراهيممخس وعشرين

    

أقول مث إن حنيناً الزم يوحنا بن ماسويه منذ ذلك الوقت وتتلمذ له واشتغل عليه بصناعة الطب، ونقل 
حنني البن ماسويه كتباً كثرية وخصوصاً من كتب جالينوس، بعضها إىل اللغة السريانية وبعضها إىل 

ل زمانه باللغة اليونانية والسريانية والفارسية والدراية فيهم، مما ال يعرفه غريه العربية، وكان حنني أعلم أه
من النقلة الذين كانوا يف زمانه، مع ما دأب أيضاً يف إتقان العربية واإلشتغال ا حىت صار من مجلة 

 ًي الشكل جالس على املتميزين فيها، وملا رأى املأمون املنام الذي أخرب به أنه رأى يف منامه كأن شيخا
منرب وهو خيطب ويقول أنا أرسطوطاليس انتبه من منامه وسأل عن أرسطو طاليس فقيل له رجل حكيم 

من اليونانيني، فأحضر حنني بن إسحاق إذ مل جيد من يضاهيه يف نقله، وسأله نقل كتب احلكماء 
رياً، ونقلت من خط احلسن بن العباس اليونانيني إىل اللغة العربية، وبذل له من األموال والعطايا شيئاً كث

املعروف بالصناديقي رمحه اللّه قال قال أبو سليمان مسعت حيىي بن عدي يقول قال املأمون رأيت فيما 
يرى النائم كأن رجالً على كرسي جالساً يف الس الذي أجلس فيه؛ فتعاظمته ويبته وسألت عنه، فقيل 
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سألته، فقلت ما احلسن؟ فقال ما استحسنته العقول، فقلت مث هو أرسطوطاليس، فقلت أسأله عن شيء ف
ماذا؟ قال ما استحسنته الشريعة، قلت مث ماذا؟ قال ما استحسنه اجلمهور، قلت مث ماذا قال مث ال مث، 

فكان هذا املنام من أوكد األسباب يف إخراج الكتب فإن املأمون كان بينه وبني ملك الروم مراسالت، 
 املأمون فكتب إىل ملك الروم يسأله اإلذن يف إنفاذ ما خيتار من العلوم القدمية املخزونة وقد استظهر عليه

ببلد الروم، فأجاب إىل ذلك بعد امتناع، فأخرج املأمون لذلك مجاعة منهم احلجاج بن مطر وابن 
ه أمرهم البطريق، وسلماً صاحب بيت احلكمة، وغريهم، فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا، فلما محلوه إلي

بنقله فنقل، وقد قيل أن يوحنا بن ماسويه ممن نفذ إىل بلد الروم، وأحضر املأمون أيضاً حنني بن إسحاق 
وكان فيت السن، وأمره بنقل ما يقدرعليه من كتب احلكماء اليونانيني إىل العريب وإصالح ما ينقله غريه 

  .فامتثل أمره

    

ذهب زنة ما ينقله من الكتب إىل العريب مثالً مبثل وقال أبو ومما حيكى عنه أن املأمون كان يعطيه من ال
سليمان املنطقي السجتاين إن بين شاكر وهم حممد وأمحد واحلسن، كانوا يرزقون مجاعة من النقلة منهم 

حنني بن إسحاق، وحبيش بن احلسن، وثابت بن قرة وغريهم يف الشهر حنو مخسمائة دينار للنقل 
ن إسحاق، إنه سافر إىل بالد كثرية، ووصل إىل أقصى بالد الروم لطلب الكتب واملالزمة، وقال حنني ب

اليت قصد نقلها، وقال حممد بن إسحاق الندمي يف كتاب الفهرست مسعت إسحاق بن شهرام حيدث يف 
جملس عام أن ببلد الروم هيكالً قدمي البناء عليه باب مل ير قط أعظم منه مبصراعني من حديد، كان 

ن يف القدمي عند عبادم الكواكب واألصنام يعظمونه ويدعون فيه، قال فسألت ملك الروم أن اليونانيو
يفتحه يل فامتنع من ذلك ألنه أغلق منذ وقت تنصرت الروم، فلم أزل أراسله وأسأله شفاهاً عن 
تابات حضوري جملسه فتقدم بفتحه، فإذا ذلك البيت من املرمر والصخور العظام ألواناً، وعليه من الك

والنقوش ما مل أمسع مبثله كثرة وحسناً، ويف هذا اهليكل من الكتب القدمية ما حيمل على عدة أمجال، 
وكثر ذلك حىت قال ألف مجل بعض ذلك قد أخلق، وبعضه على حاله، وبعضه قد أكلته األرضة، قال 

عد خروجي وامنت علي ورأيت فيه من آالت القرابني من الذهب وغريه أشياء ظريفة، قال وأغلق الباب ب
مبا فعل معي، وذلك كان يف أيام سيف الدولة بن محدان وزعم أن البيت على ثالثة أيام من القسطنطينية، 

وااورون لذلك البيت قوم من الصابئة والكلدانيني، وقد أقرم الروم على مذاهبهم، وتأخذ منهم 
أيت أشياء كثرية من كتب جالينوس وغريه اجلزية، أقول وكان كاتب حنني رجل يعرف باألزرق، وقد ر

خبطه وبعضها عليه تنكيت خبط حنني بن إسحاق باليوناين، وعلى تلك الكتب عالمة املأمون، وقال عبيد 
اللّه بن جربائيل بن خبتيشوع يف مناقب األطباء إن حنيناً ملا قوي أمره، وانتشر ذكره بني األطباء، واتصل 
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فلما حضر أقطع إقطاعات حسنة، وقرر له جار جيد، وكان يشعره بزبور خربه باخلليفة أمر بإحضاره، 
الروم، وكان اخلليفة يسمع بعلمه وال يأخذ بقوله دواء يصفه حىت يشاور فيه غريه، وأحب امتحانه حىت 
يزول ما يف نفسه عليه ظناً منه أن ملك الروم رمبا كان عمل شيئاً من احليلة به، فاستدعاه يوماً وأمر بأن 

لع عليه، وأحضر توقيعاً فيه إقطاع يشتمل على مخسني ألف درهم، فشكر له حنني هذا الفعل، مث قال، خي
بعد أشياء جرت أريد أن تصف يل دواء يقتل عدواً نريد قتله، ومل ميكن إشهاره، ونريده سراً، فقال حنني 

املؤمنني يطلب مين غريها، فإن أحب يا أمري املؤمنني إين مل أتعلم إال األدوية النافعة، وما علمت أن أمري 
أن أمضي وأتعلم فعلت ذلك، فقال هذا شيء يطول، ورغبه وهدده وهو ال يزيد على ما قاله إىل أن أمر 

حببسه يف بعض القالع، ووكل به من يوصل خربه إليه، وقتاً بوقت ويوماً بيوم، فمكث سنة يف حبسه 
 مبا هو فيه، فلما كان بعد سنة أمر اخلليفة بإحضاره، دأبه النقل والتفسري والتصنيف، وهو غري مكترث

وإحضار أموال يرغبه فيها، وأحضر سيفاً ونطعاً وسائر آالت العقوبات، فلما حضر قال هذا شيء قد 
كان، وال بد ما قلته لك، فإن أنت فعلت فقد فزت ذا املال وكان لك عندي أضعافه، وإن امتنعت 

قتلة، فقال حنني قد قلت ألمري املؤمنني إين مل أحسن إال الشيء النافع، ومل قابلتك بشر مقابلة وقتلتك شر 
أتعلم غريه، فقال اخلليفة فإين أقتلك، قال حنني يل رب يأخذ حبقي غداً يف املوقف األعظم، فإن اختار 

ا الفعل كان أمري املؤمنني أن يظلم نفسه فليفعل فتبسم اخلليفة وقال له يا حنني، طب نفساً، وثق إلينا، فهذ
منا المتحانك، ألنا حذرنا من كيد امللوك، وإعجابنا لننتفع بعلمك، فقبل حنني األرض وشكر له فقال له 
اخلليفة يا حنني ما الذي منعك من اإلجابة مع ما رأيته من صدق عزميتنا يف احلالني؟ فقال حنني شيئان يا 

 فكيف؟ قال الدين يأمرنا بفعل اخلري واجلميل مع أمري املؤمنني، قال وما مها؟ قال الدين والصناعة، قال
أعدائنا فكيف أصحابنا وأصدقائنا، ويبعد وحيرم من مل يكن كذا، والصناعة متنعنا من اإلضرار بأبناء 

اجلنس ألا موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصاحلهم، ومع هذا فقد جعل اللّه يف رقاب األطباء عهداً 
يعطوا دواء قتاالً، وال ما يؤذي، فلم أر أن أخالف هذين األمرين من مؤكداً بأميان مغلظة أن ال 

    الشريعتني، ووطنت نفسي على القتل فإن اللّه ما كان يضيع من بذل 

نفسه يف طاعته، وكان يثيبين، فقال اخلليفة إما لشريعتان جليلتان، وأمر باخللع فخلعت عليه، ومحل املال 
حسن الناس حاالً وجاهاً، أقول وكان حلنني ولدان داؤد وإسحاق، بني يديه، وخرج من عنده وهو أ

وصنف هلما كتباً طبية يف املبادئ والتعليم، ونقل هلما كتباً كثرية من كتب جالينوس، فأما داؤد فإين مل 
أجد له شهرة بنفسه بني األطباء، وال يوجد له من الكتب ما يدل على براعته وعلمه، وإن كان الذي 

منا هو كناش واحد، وأما إسحاق فإنه اشتهر ومتيز يف صناعة الطب، وله تصانيف كثرية،، يوجد له إ
ونقل إسحاق من الكتب اليونانية إىل اللغة العربية كتباً كثرية، إال أن جل عنايته كانت مصروفة إىل نقل 
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  .الكتب احلكمية، مثل كتب أرسطوطاليس وغريه من احلكماء

    

هتماً بنقل الكتب الطبية وخصوصاً كتب جالينوس حىت أنه يف غالب األمر ال وأما حنني، أبوه، فكان م
يوجد شيء من كتب جالينوس إال وهي بنقل حنني أو بإصالحه ملا نقل غريه، فإن رؤي شيء منها وقد 
تفرد بنقله غريه من النقلة مثل اسطاث وابن بكس والبطريق وأيب سعيد عثمان الدمشقي وغريهم، فإنه ال 

به، وال يرغب فيه، كما يكون بنقل حنني وإصالحه، وإمنا ذلك لفصاحته وبالغته، وملعرفته أيضاً يعىن 
بآراء جالينوس، ولتمهره فيها، ووجدت بعض الكتب الست عشرة جلالينوس، وقد نقلها من الرومية إىل 

فلما طالعتها وتأملت السريانية سرجس املتطبب، ونقلها من السريانية إىل العربية موسى بن خالد الترمجان 
ألفاظها تبني يل بني نقلها وبني الست عشرة اليت هي نقل حنني تباين كثري وتفاوت بني، وأين األلكن من 
البليغ، والثرى من الثريا، وكان حنني أيضاً ماهراً يف صناعة الكحل وله تصانيف مشهورة باجلودة فيها، 

وي إن حنني بن إسحاق كان يشتغل يف العربية مع وحدثين الشيخ شهاب الدين عبد احلق الصقلي النح
سيبويه وغريه ممن كانوا يشتغلون على اخلليل بن أمحد، وهذا ال يبعد، فإما كانا يف وقت واحد على 

زمان املأمون، وإننا جند يف كالمه ويف نقله ما يدل على فصاحته وفضله يف العربية وعلمه ا، حىت أن له 
ليمان بن حسان إن حنيناً ض من بغداد إىل أرض فارس، وكان اخلليل بن تصانيف يف ذلك، وقال س

أمحد النحوي بأرض فارس، فلزمه حنني حىت برع يف لسان العرب، وأدخل كتاب العني بغداد، مث اختري 
انوا للترمجة واؤمتن عليها، وكان املتخري له املتوكل على اللّه، ووضع له كتاباً حنارير عاملني بالترمجة، وك

يترمجون ويتصفح ما ترمجوا، كاصطفن بن بسيل، وموسى بن خالد الترمجان، قال وخدم حنني بالطب 
املتوكل على اللّه وحظيفي أيامه، وكان يلبس زناراً، وتعلم لسان اليونانيني باالسكندرية، وكان جليالً يف 

، وكشف ما استغلق ترمجته، وهو الذي أوضح معاين كتب أبقراط وجالينوس وخلصها أحسن تلخيص
منها، وأوضح مشكلها، وله تواليف نافعة مثقفة بارعة، وعمد إىل كتب جالينوس فاحتذى فيها حذو 

االسكندرانيني، وصنعها على سبيل املسألة واجلواب فأحسن يف ذلك، وقال حنني بن إسحاق عن نفسه، 
تاب واحد، ذكر ذلك يف مقالته إن مجيع ما قد كان ميلكه من الكتب ذهب حىت مل يبق عنده منها وال ك

يف فهرست كتب جالينوس، وقال أبو علي القباين كان حنني يف كل يوم عند نزوله من الركوب يدخل 
احلمام فيصب عليه املاء، وخيرج فيلتف بقطيفة وقد أعد له هناب من فضة فيه رطل شراب وكعكة 

ورمبا نام مث يقوم ويتبخر ويقدم له مثرودة فيأكلها ويشرب الشراب ويطرح نفسه حىت يستويف عرقه، 
طعامه وهو فروج كبري مسمن وقد طبخ زيرباجه، ورغيف فيه مائتا درهم، فيحسو من املرق مث يأكل 

الفروج واخلبز وينام، فإذا انتبه شرب أربعة أرطال شراباً عتيقاً، ومل يذق غري هذا طول عمره، فإذا اشتهى 
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لرمان والسفرجل، وقال أمحد بن الطيب السرخسي يف كتاب اللهو الفاكهة الرطبة أكل التفاح الشامي وا
واملالهي، قال حنني املتطبب وافاين يف بعض الليايل، أيام املتوكل، رسل من داراخلليفة يطلبوين ويقولون 

اخلليفة يريدك، مث وافت بعدهم طائفة، مث وافاين زرافة فأخرجين من فراشي ومضى يب ركضاً حىت أدخلين 
ليفة، فقال يا سيدي هوذا حنني، قال فقال ادفعوا إىل زرافة ما ضمنا له، قال فدفع إليه ثالثون ألف إىل اخل

درهم، مث أقبل علي فقال أنا جائع فما ترى يف العشاء؟ فقلت له يف ذلك قوالً، فلما فرغ من أكله سألت 
بلوع العبادي، فأمر زرافة بإحضار عن اخلرب، فقيل يل أن مغنياً غناه صوتاً، فسأله ملن هو؟ فقال حلنني بن 

حنني بن بلوع العبادي، فقال له يا أمري املؤمنني ال أعرفه، فقال ال بد منه، وإن أحضرته فلك ثالثون ألف 
درهم، قال فأحضرين، ونسي املتوكل السبب مبا كان يف رأسه من النبيذ، وحضرت وقد جاع فأشرت 

أقول كان مولد حنني يف سنة مائة وأربع وتسعني للهجرة، عليه بأن يقطع النبيذ ويتعشى وينام ففعل، 
وتويف يف زمان املعتمد على اللّه وذلك يف يوم الثالثاء أول كانون األول من سنة ألف ومائة ومثان ومثانني 
لألسكندر، وهو لست خلون من صفر سنة مائتني وأربع وستني للهجرة، وكانت مدة حياته سبعني سنة، 

  .ذربوقيل إنه مات بال

    

وقال سليمان بن حسان املعروف بابن جلجل إن حنني بن إسحاق مات بالغم من ليلته يف أيام املتوكل، 
قال حدثين بذلك وزير أمري املؤمنني احلكم املستنصر باللّه قال، قال كنت مع أمري املؤمنني املستنصر 

 أمري املؤمنني، قال خرج فجرى احلديث فقال أتعلمون كيف كان موت حنني بن إسحاق؟ قلنا ال يا
املتوكل على اللّه يوماً وبه مخار فقعد يف مقعده فأخذته الشمس، وكان بني يديه الطيفوري النصراين 

الطبيب وحنني بن إسحاق، فقال له الطيفوري يا أمري املؤمنني الشمس تضر باخلمار، فقال املتوكل حلنني 
 ال تضر باخلمار، فلما تناقضا بني يديه طلب كشفهما عن ما عندك فيما قال؟ فقال حنني يا أمري املؤمنني

صحة أحد القولني، فقال حنني يا أمري املؤمنني اخلمار حال للمخمور، والشمس ال تضر باخلمار إمنا تضر 
املخمور، فقال املتوكل لقد أحرز من طبائع االلفاظ وحتديد املعاين ما فاق به نظراءه، فوجم هلا 

يف غد ذلك اليوم أخرج حنني من كمه كتاباً فيه صورة املسيح مصلوباً، وصور الطيفوري، فلما كان 
ناس حوله فقال له الطيفوري يا حنني هؤالء صلبوا املسيح؟ قال نعم فقال له ابصق عليهم، قال حنني ال 

ري أفعل، قال الطيفوري ومل؟ قال ألم ليسوا الذين صلبوا املسيح إمنا هي صور، فاشتد ذلك على الطيفو
ورفعه إىل املتوكل يسأله إباحة احلكم عليه بديانة النصرانية، فبعث إىل اجلاثليق واألساقفة وسئلوا عن 

ذلك، فأوجبوا اللعنة على حنني، فلعن سبعني لعنة حبضرة املأل من النصارى، وقطع زناره، وأمر املتوكل 
 وانصرف حنني إىل داره فمات أن ال يصل إليه دواء من قبل حنني حىت يستشرف على عمله الطيفوري،
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من ليلته، فيقال مات غماً وأسفاً، أقول هذه حكاية ابن جلجل، وكذلك أيضاً وجدت أمحد بن يوسف 
بن إبراهيم قد ذكر يف رسالته يف املكافأة ما يناسب هذه احلكاية عن حنني، واألصح يف ذلك أن خبتيشوع 

علمه وفضله، وما هو عليه من جودة النقل، وعلو بن جربائيل كان يعادي حنني بن إسحاق وحيسده على 
املرتلة، فاحتال عليه خبديعة عند املتوكل ومت مكره عليه حىت أوقع املتوكل به وحبسه، مث إن اللّه تعاىل 

فرج عنه وظهر ما كان احتال به عليه خبتيشوع بن جربائيل؛ وصار حنني حظياً عند املتوكل وفضله على 
سائر املتطببني، ومل يزل على ذلك يف أيام املتوكل إىل أن مرض حنني فيما بعد خبتيشوع وعلى غريه من 

املرض الذي تويف فيه، وذلك يف سنة أربع وستني ومائتني، وتبني يل مجلة ما حيكى عن حنني من ذلك، 
وصح عندي من رسالة، وجدت حنني بن إسحاق قد ألفها فيما أصابه من احملن والشدائد من الذين 

العداوة من أشرار أطباء زمانه املشهورين، وهذا نص قوله، قال حنني بن إسحاق إنه حلقين من ناصبوه 
أعدائي ومضطهدي الكافرين بنعميت اجلاحدين حلقي، الظاملني يل، املتعدين علي من احملن واملصائب 

لمي وما والشرور ما منعين من النوم وأسهر عيين وأشغلين عن مهمايت، وكل ذلك من احلسد يل على ع
وهبه اللّه، عز وجلّ، يل من علو املرتبة على أهل زماين، وأكثر أولئك أهلي وأقربائي، فإم أول 

شروري، وابتداء حمين، مث من بعدهم الذين علمتهم وأقرأم وأحسنت إليهم وأرقدم وفضلتهم على 
افؤوين عوض احملاسن مجاعة أهل البلد من أهل الصناعة، وقربت إليهم علوم الفاضل جالينوس، فك

مساوئ حبسب ما أوجبته طباعهم، وبلغوا يب إىل أقبح ما يكون من إذاعة أوحش األخبار، وكتمان جليل 
األسرار، حىت ساءت يب الظنون، وامتدت إيل العيون، ووضع علي الرصد حىت أنه كان حيصى علي 

ليه، فأوقعوا بغضيت يف نفوس سائر أهل ألفاظي، ويكثر اامي، مبا دق منها مما ليس غرض فيه، ما أومأوا إ
  .امللل فضالً عن أهل مذهيب، وعملت يل االس بالتأويالت الرذلة

    

وملا اتصل ذلك يب محدت اللّه محداً جديداً، وصربت على ما قد دفعت إليه، فآلت القضية يب إىل أن 
 مدة من الزمان ال تصل يدي إىل بقيت بأسوأ ما يكون من احلال من اإلضاقة والضر، حمبوساً مضيقاً علي

شيء من ذهب وال فضة وال كتاب، وباجلملة وال ورقة أنظر فيها، مث إن اللّه عز وجلّ نظر إيلّ بعني 
رمحته، فجدد يل نعمه وردين إىل ما كنت عارفاً به من فضله، وكان سبب رد نعميت إيل بعض من كان 

قاله جالينوس إن األخيار من الناس قد ينتفعون قد التزم عداويت واختص ا، ومن ها هنا صح ما 
بأعدائهم األشرار فلعمري لقد كان ذلك أفضل األعداء، وأنا اآلن مبتدئ بذكر ما جرى علي مما تقدم 

ذكره فأقول كيف ال أبغض ويكثر حاسدي، ويكثر ثليب يف جمالس ذوي املراتب؛ ويبذل يف قتلي 
؛ كل ذلك بغري جرم يل إىل واحد منهم وال جناية، لكنهم األموال؛ ويعز من شتمين، ويهان من أكرمين
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ملا رأوين فوقهم، وعالياً عليهم بالعلم والعمل، ونقلي إليهم العلوم الفاخرة من اللغات اليت ال حيسنوا وال 
يهتدون إليها وال يعرفون شيئاً منها، يف اية ما يكون من حسن العبارة والفصاحة، وال نقص فيها وال 

 وال ميل ألحد من امللل، وال استغالق وال حلن، باعتبار أصحاب البالغة من العرب الذين يقومون زلل،
مبعرفة وجوه النحو والغريب، وال يعثرون على سيئة وال شكلة وال معىن، لكن بأعذب ما يكون عن 

فة، وال من اللفظ، وأقربه إىل الفهم، يسمعه من ليس صناعته الطب، وال يعرف شيئاً من طرقات الفلس
ينتحل ديانة النصرانية وكل امللل، فيستحسنه ويعرف قدره، حىت إم قد يغرمون علي ما كان من الذي 

أنقل األموال الكثرية إذا كانوا يفضلون هذ النقل على نقل كل من قبلي، وأيضاً فأقول وال أخطئ أن 
ن يل، يأخذون ما أفيدهم بشكر، سائر أهل األدب، وإن اختلفت مللهم، حمبون يل، مائلون إيل، مكرمو

وجيازوين بكل ما يصلون إليه من اجلميل، فأما هؤالء األطباء النصارى الذين أكثرهم تعلموا بني يدي، 
نشأوا قدامي هم الذين يرومون سفك دمي على أم ال بد هلم مين، فمرة يقولون من هو حنني؟ إمنا 

ما يأخذ الصناع األجرة على صناعتهم، وال فرق عندنا حنني ناقل هلذه الكتب ليأخذ على نقله األجرة ك
بينه وبينهم؛ ألن الفارس قد يعمل له احلداد بالسيف يف املثل بدينار، ويأخذ هو من أجله يف كل شهر 

مائة دينار، فهو خادم ألدائنا، وليس هو عامل ا، كما أن احلداد، وإن كان حيسن صنعة السيف،إال أنه 
ما للحداد وطلب الفروسية كذلك هذا الناقل، ماله والكالم يف صناعة الطب ومل ليس حيسن يعمل به، ف

حيكم يف عللها وأمراضها، وإمنا قصده يف ذلك التشبيه بنا ليقال حنني الطبيب، وال يقال حنني الناقل، 
ه واألجود له لو أنه لزم صناعته، وأمسك عن ذكر صناعتنا؛ لقد كان يكون أجدى عليه فيما كنا سنوصل
إليه من أموالنا، وحنسن إليه ما أمكننا، وذلك يتم له بترك أخذ الس، والنظر يف قوارير املاء، ووصف 
األدوية، ويقولون إن حنيناً ما يدخل إىل موضع من الدور اخلاصة والعامة إال يهزؤون به، ويتضاحكون 

 أقتل نفسي من الغيظ منه عند خروجه، فكنت كلما مسعت شيئاً من هذا ضاق به صدري، ومهمت أن
والزرد، وما كان يل إليهم سبيل، إذ كان الواحد ال يستوي له مقاومة اجلامعة عند تظافرهم عليه، لكين 

كنت أضمر وأعلم أن حسدهم هو الذي يدعوهم إىل سائر األشياء، وإن كان ال خيفى عليهم قبحها، فإن 
د الديانة قد يعلم أن أول حاسد كان يف األرض احلسد مل يزل بني الناس على قدمي األيام، حىت من يعتق

قابيل يف قتله ألخيه هابيل، ملا مل يقبل اللّه قربانه وقبل قربان هابيل، وما مل يزل قدمياً فليس بعجب أن 
أكون أنا أيضاً أحد من يؤذى بسببه، وقد يقال كفى باحلاسد حسده ويقال إن احلاسد يقتل نفسه قبل 

   ذكر احلسد يف الشعر ونظموا فيه األبيات، منها قول بعضهم عدوه، ولقد أكثرت العرب

  قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا  يحسدوني فإني غير الئمهم إن
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 أكثرنا غيظاً بما يجد ومات  لي ولهم ما بي وما بهم فدام

 أرتقي صعداً منها وال أرد ال  الذي يجدوني في صدورهم أنا

    

يف مثل هذا مما يطول ذكره، مع قلة الفائدة فيه، وهذا أيضاً مع أن أكثرهم إذا وقد قال قائل هذا وغريه 
دمههم األمر يف مرض صعب فإيلّ يصري، حىت يتحقق معرفته مين، ويأخذ عين له صفة دوائه وتدبريه، 

ناس ويتبني الصالح فيما أُمر به أن يعمل ال مرة وال مراراً، وهذا الذي جييئين ويقتدي برأيي هو أشد ال
علي غيظاَ، وأكثرهم يل ثلباً، وليس أزيدهم على أن أحكم رب الكل بيين وبينهم، وإمنا سكويت عنهم 

ألم ليس هم واحداً وال اثنني وال ثالثة، بل هم ستة ومخسون رجالً مجلتهم من أهل املذهب، حمتاجون 
لفاء وهم أصحاب اململكة وأنا إيل وأنا غري حمتاج إليهم، وأيضاً فإن إثرم مع كثرم قوية خبدمة اخل

فأضعف عنهم من وجهني أحدمها وحديت، والثانية إن الذين يعنون يب من الناس حمتاجون إىل األصل 
الذي يعىن بأعدائي الذي هو أمري املؤمنني، ومع هذا كله ال أشكو إىل أحد ما أنا عليه وإن كان عظيماً، 

ن قيل يل إم يثلبونك وينتقصون بك يف جمالسهم، أدفع بل أبوح بشكرهم يف احملافل وعند الرؤساء، فإ
ذلك وأرى أين غري مصدق شيء مما يقال يل، بل أقول إنا حنن شيء واحد جتمعنا الديانة والبلدة 

والصناعة، فما أصدق أن مثلهم يذكر أحداً من الناس فضالًعين بسوء، فإذا مسعوا عين مثل هذا القول 
 الصمة، وكلما ثلبوين زدت يف الشكر هلم، وأنا اآلن ذاكر ها هنا آخر قالوا قد جزع وأعطى من نفسه

اآلبار اليت حفروها يل، سوى ما كان يل معهم قدمياً خاصة مع بين موسى واجلالينوسيني والبقراطيني يف 
أمر البهت األول، وهذه قصة احملنة األخرية القريبة، وهي أن خبتيشوع بن جربائيل املتطبب عمل على 

 متت له علي، وأمكنته مين إرادته يف، وذلك أنه استعمل قونة، عليها صورة السيدة مار مرمي، ويف حيلة
حجرها سيدنا املسيح واملالئكة قد احتاطوا ما وعملها يف غاية ما يكون من احلسن وصحة الصورة بعد 

كان هو املستقبل هلا من يد اخلادم أن غرم عليها من املال شيئاً كثرياً، مث محلها إىل أمري املؤمنني املتوكل، و
احلامل هلا، وهو الذي وضعها بني يدي املتوكل، فاستحسنها املتوكل جداً، وجعل خبتيشوع يقبلها بني 

يديه مراراً كثرية، فقال له املتوكل مل تقبلها؟ فقال له يا موالنا إذا مل أقبل صورة سيدة العاملني فمن أقبل؟ 
ى هكذا يفعلون؟ فقال نعم يا أمري املؤمنني، وأفضل مين، ألين أنا قصرت فقال له املتوكل وكل النصار

حيث أنا بني يديك، ومع تفضيلنا معشر النصارى، فإين أعرف رجالً يف خدمتك وإفضالك وأرزاقك 
جارية عليه من النصارى يتهاون ا ويبصق عليها، وهو زنديق ملحد، ال يقر بالوحدانية وال يعرف آخرة 

صرانية وهو معطل مكذب بالرسل، فقال له املتوكل من هذا الذي هذه صفته؟ فقال له حنني يستتر بالن
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املترجم، فقال املتوكل أوجه أحضره، فإن كان األمر على ما وصفت، نكلت به وخلدته املطبق، مع ما 
منني إىل أن أتقدم به يف أمره من التضييق عليه، وجتديد العذاب، فقال، أنا أحب أن يؤخر موالي أمري املؤ

أخرج وأقيم ساعة، مث تأمر بإحضاره، فقال إين أفعل ذلك، فخرج خبتيشوع من الدار وجاءين، فقال يا 
أبا زيد، أعزك اللّه، ينبغي أن تعلم أنه قد أهدي إىل أمري املؤمنني قونة قد عظم عجبه ا، وأحسبها من 

ناها بني يديه تولع بنا ا يف كل وقت، صور الشام، وقد استحسنها جداً، وإن حنن تركناها عنده ومدح
وقال هذا ربكم وأمه مصورين، وقد قال يل أمري املؤمنني انظر إىل هذه الصورة ما أحسنها، وايش تقول 
فيها؟ فقلت له صورة مثلها يكون يف احلمامات، ويف البيع ويف املواضع املصورة، وهذا مما ال نبايل به وال 

ندك شيء؟ قلت ال قال فإن تكن صادقاً فابصق عليها، فبصقت، وخرجت نلتفت إليه، فقال وليس هي ع
من عنده وهو يضحك ويعطعط يب، وإمنا فعلت ذلك لريمي ا وال يكثر الولع بنا بسببها، ومييزنا دائماً، 

وال سيما إن حرد أحد من ذلك، فإن الولع يكون أزيد، والصواب إن دعا بك وسألك عن مثل ما سألين 
ا فعلت أنا، فإين قد عملت على لقاء سائر من يدخل إليه من أصحابنا، وأتقدم إليهم أن أن تفعل كم

يفعلوا مثل ذلك، فقبلت ما وصاين به، وجازت علي سخريته، وانصرف، فما كان إال ساعة حىت جاءين 
 ترى ما رسول أمري املؤمنني فأخذين إليه، فلما دخلت عليه إذ القونة موضوعة بني يديه فقال يل يا حنني

أحسن هذه الصورة وأعجبها؟ فقلت واللّه إنه لكما ذكر أمري املؤمنني فقال فأيش تقول فيها؟ فقال أو 
    ليس هي صورة ربكم وأمه؟ فقلت معاذ اللّه يا 

أمري املؤمنني إن للّه تعاىل صورة أو يصور؟ ولكن هذا مثال يف سائر املواضع اليت فيها الصور، فقال فهذه 
 تضر، فقلت هو كذلك يا أمري املؤمنني فقال فإن كان األمرعلى ما ذكرت، فابصق عليها، ال تنفع وال

فبصقت عليها فللوقت أمر حببسي، ووجه إىل ثوذسيس اجلاثليق فأحضره، فلما دخل عليه ورأى القونة 
خلدم موضوعة بني يديه وقع عليها، قبل أن يدعو له، فاعتنقها ومل يزل يقبلها ويبكي طويالً، فذهب ا

ليمنعوه فأمر بتركه، فلما قبلها طويالً على تيك احلالة أخذها بيده وقام قائماً، فدعا ألمري املؤمنني وأطنب 
  .يف دعائه، فرد عليه وأمره باجللوس، فجلس وترك القونة يف حجره

جلاثليق فقال له املتوكل أي فعل هذا؟ تأخذ شيئاً كان بني يدي وتتركه يف حجرك عن غري إذين؟ فقال له ا
نعم يا أمري املؤمنني، أنا أحق ذه اليت بني يديك، وإن كان ألمرياملؤمنني، أطال اللّه بقاءه، أفضل احلقوق، 
غري أن ديانيت مل تدعين أن أدع صورة سادايت مرمية على األرض، ويف موضع ال يعرف مقدارها، بل لعله 

فيه حقها، ويسرج بني يديها أفضل األدهان أن يعرف هلا قدره ألن هذه حقها أن تكون يف موضع يعرف 
من حيث ال تطفأ قناديلها مع ما يبخر به بني يديها من أطاييب البخور يف أكثر األوقات، فقال 

أمرياملؤمنني فدعها يف حجرك اآلن، فقال اجلاثليق؛ إين أسأل موالي أمري املؤمنني أن جيود ا علي، ويعمل 
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ته مائة ألف دينار يف كل سنة حىت أقضي من حقها ما جيب علي، مث على أنه قد يقطعين ما مقدار قيم
يسألين أمري املؤمنني ما أحب بعد ذلك فيما أرسل إيل بسببه، فقال له قد وهبتها لك، وأنا أريد أن تعرفين 

ما جزاء من بصق عليها عندك؟ فقال له اجلاثليق إن كان مسلماً فال شيء عليه ألنه ال يعرف مقدارها، 
يعرف ذلك ويالم ويوبخ على مقدار ما فعل حىت ال يعود إىل مثل ذلك مرة أخرى، وإن كان لكن 

نصرانياً وكان جاهالً ال يفهم وال معرفة عنده فيالم ويزجر بني الناس ويتهدد باجلروم العظيمة ويعذل 
ان عاقالً وقد حىت يتوب؛ وباجلملة إن هذا فعل ال يقوم عليه إال جاهل ال يعرف مقدار الديانة، فإن ك

بصق عليها فقد بصق على مرمي أم سيدنا وعلى سيدنا املسيح، فقال له أمري املؤمنني فما الذي جيب على 
من فعل ذلك عندك؟ فقال ما عندي يا أمري املؤمنني، إذ كنت، ال سلطان يل أن أعاقبه بسوط أو بعصا، 

القربان؛ وأمنع النصارى من مالبسته وال يل حبس ضنك، بل أحرمه وأمنعه من الدخول إىل البيع ومن 
وكالمه؛ وأضيق عليه، وال يزال مرفوضاً عندنا إىل أن يتوب ويقلع عما كان عليه، وينتقل ويتصدق 

ببعض ماله على الفقراء واملساكني، مع لزوم الصوم والصالة، فحينئذ نرجع إىل ما قال كتابنا وهو إن مل 
حل حرم اجلاين، ونرجع إىل ما كنا عليه، مث إن أمري املؤمنني أمر تعفوا للخاطئني مل يغفر لكم خطاياكم فن

اجلاثليق بأن يأخذ القونة، وقال له افعل ا ما تريد، وأمر له معها ببدرة دراهم، وقال له أنفق ما تأخذه 
ا على قونتك، فلما خرج اجلاثليق لبث قليالً يتعجب منه ومن حمبته ملعبوده وتعظيمه إياه، مث قال إن هذ

  .األمر عجيب

    

مث أمر بإحضاري فأحضرت إليه وأحضر السوط واحلبال، وأمر يب فشددت جمرداً بني يديه وضربت مائة 
سوط، وأمر باعتقايل والتضييق علي، ووجه فحمل مجيع ما كان يل من رحل وأثاث وكتب وما شاكل 

شهر يف أسوأ ما يكون من احلال، ذلك، وأمر بنقض منازيل إىل املاء، وأقمت يف داخل داره معتقالً ستة أ
حىت صرت رمحة ملن رآين، وكان أيضاً يف كل يسري من األيام يوجه يضربين وجيدد يل العذاب، فلم أزل 

على ما شرحته إىل أن اعتل أمري املؤمنني، وذلك يف اليوم اخلامس من الشهر الرابع من يوم حبسي، 
وأيس منه، وأيس هو أيضاً من نفسه، ومع ذلك، فإن وكانت علته صعبة جداً فأقعد ومل متكنه احلركة 

أعدائي األطباء عنده ليالً واراً وال يزايلونه ساعة واحدة، وهم يعاجلونه ويداوونه، ويسألونه يف كل 
وقت يف أمري ويقولون له لو أراحنا موالنا أمري املؤمنني من ذلك الزنديق امللحد ألراح منه الدنيا، 

 حمنة عظيمة، فلما طالت مسألتهم له يف أمري وكثر ذكرهم يل بني يديه بكل وانكشف عن الدين منه
سوء، قال هلم فما الذي يسركم أن أفعل به؟ قالوا تريح العامل منه، وكان مع ذلك، كل من سأل يف 

أمري وتشفع يف من أصدقائي يقول خبتيشوع يا أمري املؤمنني هذا بعض تالميذه وهو يعتقد اعتقاده فيقل 
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ني يل ويكثر احملرك علي، وأيست من احلياة، فقال هلم أمري املؤمنني، وقد جلوا عليه يف السؤال فإين املع
أقتله يف غد يومنا هذا وأرحيكم منه، فسر بذلك اجلماعة وانصرفوا على ما حيبون، فجاءين بعض اخلدم 

ا مل تزل أياديه إيل بأمثاله، وقال يل إنه جرى يف أمرك العيش كذا وكذا، فسألت اللّه عز وجلّ التفضل مب
مع ما أنا فيه من كثرة االهتمام وشغل القلب مما أخاف نزوله يب يف غد بغري جرم أستوجبه وال جناية 
جنيتها، بل حبيلة من احتال علي وطاعيت من اغتالين، وقلت اللهم إنك عامل براءيت فأنت أوىل بنصريت، 

 اتف حيركين ويقول يل قم فامحد اللّه وأثن عليه فقد خلصك وطال يب الفكر إىل أن محلين النوم، فإذا
من أيدي أعدائك، وجعل عافية أمري املؤمنني على يديك فطب نفساً فانتبهت مرعوباً، مث قلت كلما كثر 
ذكره يف اليقظة مل تنكر رؤيته عند النوم، فلم أزل أمحد اللّه وأثين عليه إىل أن جاء وجه الصبح، فجاءين 

تح علي الباب ومل يكن وقته الذي جييئين فيه فقلت هذا وقت منكر، جاءين ما وعدت به اخلادم فف
  .البارحة

    

وقد جاء وقت رضاء أعدائي ومشاتتهم يب، واستعنت باللّّه، فما جلس اخلادم إال هنيهة، إذ جاء غالمه 
 يب إىل احلمام ومعه مزين، مث قال تقدم يا مبارك ليؤخذ من شعرك، فتقدمت فأخذ من شعري مث مضى

فأمر بغسلي وتنظيفي والقيام علي بالطيب، كما أمره موالي أمري املؤمنني، مث خرجت من احلمام فطرح 
علي ثياباً فاخرة، وردين إىل مقصورته إىل أن حضر سائر األطباء عند أمري املؤمنني، وأخذ كل واحد 

شك اجلماعة أنه إمنا دعاين لقتلي فأدخلت إليه منهم موضعه، فدعاين أمري املؤمنني وقال هاتوا حنيناً، فلم ت
فنظر إيل ومل يزل يدنيين إىل أن أجلسين بني يديه وقال يل قد غفرت لك ذنبك، وأجبت السائل فيك، 

فامحد اللّه على حياتك، وأشر علي مبا ترى، فقد طالت عليت، فأخذت جمسته وأشرت بأخذ خيار شنرب 
عتقاالً مع ما كان يوجبه الصورة من استعمال هذا الدواء، فقال منقى من قصبه وترجنبني، ألنه شكا ا

األطباء األعداء نعوذ باللّه يا أمري املؤمنني من استعمال هذا الدواء إذ كان له غائلة ردية، فقال هلم 
أمسكوا فقد أمرت أن آخذ ما يصفه يل، مث إنه أمر بإصالحه، فأصلح وأخذه لوقته، مث قال يل يا حنني 

من كل ما فعلته بك من حل فشفيعك إيل قوي، فقلت له موالي أمري املؤمنني يف حل من دمي اجعلين 
فكيف وقد من علي باحلياة، مث قال تسمع اجلماعة ما أقوله فنصتوا إليه، فقال اعلموا أنكم انصرفتم 

توجعاً، فلما البارحة مساء على أين أبكر أقتل حنيناً كما ضمنت لكم، فلم أزل أقلق إىل نصف الليل م
كان ذلك الوقت أغفيت فرأيت كأين جالس يف موضع ضيق وأنتم معشر األطباء بعيدون عين بعداً كثرياً 
مع سائر خدمي وحاشييت، وأنا أقول لكم وحيكم ما تنظرون إيل يف أي موضع أنا هذا يصلح ملثلي، وأنتم 

يف ذلك املوضع ضياء عظيم مهول سكوت ال جتيبوين عما أخاطبكم به، فإذا أنا كذلك حىت أشرق علي 
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حىت رعبت منه، و،إذا أنا برجل قد واىف، مجيل الوجه ومعه آخر خلفه عليه ثياب حسنة فقال السالم 
عليك، فرددت عليه، فقال يل تعرفين؟ فقلت ال، فقال أنا املسيح، فقلقت وتزعزعت وقلت من هذا الذي 

 أن أقوم أصافحك، فقال اعف عن حنني، معك؟ فقال حنني بن إسحاق، فقلت اعذرين فلست أقدر
واغفر ذنبه فقد غفر اللّه له، واقبل ما يشري به عليك، فإنك تربأ من علتك، فانتبهت وأنا مغموم مبا جرى 

على حنني مين ومفكر يف قوة شفيعة إيل، وأن حقه اآلن علي واجب، فانصرفوا ليلزمين، كما أمرت، 
  .رهم لتكون دية من سأل يف قتلهوليحمل إيل كل واحد منكم عشرة آالف د

    

وهذا املال يلزم من حضر الس البارحة وسأل يف قتله، ومن مل يكن حاضراً فال شيء عليه، ومن مل 
حيمل ما أمرت حبمله من هذا املال ألضربن عنقه، مث قال يل اجلس أنت والزم رتبتك، وخرج اجلماعة 

مع سائر ما محلوه أمر بأن يضاف إليه مثله من فحمل كل واحد منهم عشرة آالف درهم، فلما اجت
خزانته، فكان زائداً عن مائيت ألف درهم، وأن يسلم إيل، ففعل ذلك، فلما كان آخر النهار وقد أقامه 
الدواء ثالثة جمالس أحس بصالح، وخف ما كان جيد، فقال يا حنني أبشر بكل ما حتب، فقد عظمت 

ت عليه عندي فسأعوضك أضعاف ما كان لك، وأحوج رتبتك عندي، وزادت طبقتك أضعاف ما كن
أعداءك إليك، وأرفعك على سائر أهل صناعتك، مث إنه أمر بإصالح ثالث دور من دوره اليت مل أسكن 
قط منذ نشأت يف مثلها، وال رأيت ألحد من أهل صناعيت مثلها، ومحل إليها سائر ما كنت حمتاجاً من 

يشاكل ذلك، بعد أن أشهد يل بالدور، وتوثق يل بشهادات العدول، األواين والفرش واآللة والكتب وما 
ألا كانت خطرية يف قيمتها، ألا تقوم بألوف دنانري، فلمحبته يل، وميله إيل، أحب أن تكون يل ولعقيب 
وال تكون علي حجة ملعترض، فلما فرغ مما أمر به من احلمل إىل الدور، ومجيع ما ذكر وتعليقها بأنواع 

ر، ومل يبق غري املضي إليها، أمر حبمل املال الضعف الكثري بني يدي، ومحلين على مخسة أرؤس من الستو
خيار بغالته اخلاصة مبواكبها، ووهب يل ثالثة خدم روم، وأمر يل يف كل شهر خبمسة عشر ألف درهم، 

رم وسائر وأطلق يل الفائت من رزقي يف وقت حبسي، فكان شيئاً كثرياً، ومحل من جهة اخلدم واحل
احلاشية واألهل ما ال ميكن أن حيصى من األموال واخللع واإلقطاع، وحصلت وظائفي اليت كنت آخذها 

خارج الدار من سائر الناس، آخذها من داخل الدار، وصرت املقدم على سائر األطباء من أعواين 
ألشرار، كما قال جالينوس إن وغريهم، وهذا مت يل ملا حلقتين السعادة التامة، وهذا ما جرى علي بعداوة ا

األخيار من الناس قد ينتفعون بأعدائهم األشرار، ولعمري لقد حلق جالينوس حمن عظيمة، إال أا مل تكن 
تبلغ إىل ما بلغت يب أنا هذه احملن، وإين ألعلم مراراً كثرية أن أول من كان يعدو إىل باب داري يف حاجة 

سألين عن مرض قد حار فيه أحد أعدائي الذين قد عرفتك ما حلقين تكون له إىل أمري املؤمنني، أو أن ي
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  .منهم

    

وكنت وحق معبودي، العلة األوىل، أسارع يف قضاء حوائجهم وأخلص هلم املودة، ومل أكافئهم على 
شيء مما صنعوه يب وال واحداً منهم أخذته بذلك، فكان سائر الناس يتعجبون من حسن قضائي 

ا يسمعوم يقولون يف عند الناس وخاصة عند موالي أمري املؤمنني، وصرت أنقل حوائجهم بعد ما كانو
هلم الكتب على الرسم بغري عوض وال جزاء، وأسارع إىل مجيع حمام بعد أن كنت إذا نقلت ألحدهم 

كتاباً أخذت منه وزنه دراهم، أقول وجدت من هذه الكتب كتباً كثرية وكثرياً منها اقتنيته وهي مكتوبة 
مولد الكويف خبط األزرق كاتب حنني وهي حروف كبار خبط غليظ يف أسطر متفرقة، وورقها كل ورقة 

منها بغلظ ما يكون من هذه األوراق املصنوعة يومئذ ثالث ورقات أو أربع، وذلك يف تقطيع مثل ثلث 
وزنه البغدادي، وكان قصد حنني بذلك تعظيم حجم الكتاب وتكثري وزنه، ألجل ما يقابل به من 

دراهم، وكان ذلك الورق يستعمله بالقصد، وال جرم أن لغلظه بقي هذه السنني املتطاولة من الزمان، قال 
حنني وإمنا ذكرت سائر ما تقدم ذكره ليعلم العاقل أن احملن قد ترتل بالعاقل واجلاهل، والشديد 

ليت ذكرنا، فما سبيل العاقل والضعيف، والكبري والصغري، وأا وإن كانت ال شك واقعة ذه الطبقات ا
أن ييئس من تفضل اللّه عليه باخلالص مما بلي به، بل يثق وحبسن ثقته خبالقه، ويزيد يف تعظميه ومتجيده، 

فاحلمد للّه الذي من علي بتجديد احلياة، وأظهرين على أعدائي الظاملني يل، وجعلين أفضلهم رتبة، 
ذا مجلة قول حنني بن إسحاق بلفظه، ومن كالم حنني، قال الليل وأكثرهم حاالً، محداً جديداً دائماً، وه

ار األديب، وحلنني بن إسحاق من الكتب كتاب املسائل وهو املدخل إىل صناعة الطب ألنه قد مجع فيه 
مجالً وجوامع جتري جمرى املبادئ واألوائل هلذا العلم، وليس مجيع هذا الكتاب حلنني بل إن تلميذه 

 متمه، وهلذا قال ابن أيب صادق يف شرحه له إن حنيناً مجع معاين هذا الكتاب يف طروس األعسم حبيشاً
ومسودات بيض منها البعض يف مدة حياته، مث إن حبيش بن احلسن تلميذه وابن أخته رتب الباقي بعده 

 بكتاب وزاد فيه من عنده زوائد، وأحلقها مبا أثبته حنني يف دستوره، ولذلك يوجد هذا الكتاب معنوناً
املسائل حلنني بزيادات حبيش األعسم، والذي يوجد يف النسخ من هذا الكتاب أن زيادات حبيش من 

  .عند ذكره أوقات األمراض األربعة إىل آخر الكتاب

وقال ابن أيب صادق إن زيادات حبيش إمنا هي من الكالم يف الترياق، واستدل على ذلك بأنه قال مث إن 
لتني شرح فيهما ما قاله جالينوس يف الترياق، ولو كان قاله حنني لكان يقول حنني بن إسحاق عمل مقا

مث إين عملت مقالتني شرحت فيهما كذا وكذا، وقيل أن حنيناً شرع يف تأليف هذا الكتاب يف أيام 
املتوكل، وقد جعله رئيس األطباء ببغداد، كتاب العشر مقاالت يف العني، وهذا الكتاب يوجد يف نسخه 
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ف كثري، وليس على مقاالته واحد، فإن بعضها توجد خمتصرة موجزة يف املعىن الذي هي فيه، اختال
والبعض اآلخر قد طول فيه وزاد عما يوجبه تأليف الكتاب، والسبب يف ذلك أن كل مقالة منه كانت 

ب إين قد كنت مبفردها من غري التئام هلا مع غريها، وذلك ألن حنني يقول يف املقالة األخرية من هذا الكتا
ألفت منذ نيف وثالثني سنة يف العني مقاالت مفردة، حنوت فيها إىل أغراض شىت، سألين تأليفها قوم بعد 

قوم، قال مث إن حبيشاً سألين أن أمجع له ذلك، وهو تسع مقاالت وأجعله كتاباً واحداً وأن أضيف له 
ني، وهذا ذكر أغراض املقاالت اليت يضمها للتسع مقاالت املاضية مقالة أخرى أذكر فيها كتبهم لعلل الع

هذا الكتاب املقالة األوىل يذكر فيها طبيعة العني وتركيبها، واملقالة الثانية يذكر فيها طبيعة الدماغ 
  .ومنافعه

  .املقالة الثالثة يذكر فيها العصب الباصر والروح الباصر ويف نفس اإلبصار كيف يكون

  .اء اليت ال بد منها يف حفظ الصحة واختالفهاواملقالة الرابعة فيها مجل األشي

  .واملقالة اخلامسة يذكر فيها أسباب األعراض الكائنة يف العني

  .املقالة السادسة يف عالمات األمراض اليت حتدث يف العني

  .املقالة السابعة يذكر فيها قوى مجيع األدوية عامة

  .وأنواعهااملقالة الثامنة يذكر فيها أجناس األدوية للعني خاصة 

  .املقالة التاسعة يذكر فيها مداواة أمراض العني

     املقالة العاشرة يف األدوية املركبة املوافقة لعلل العني، ووجدت 

مقالة أخرى حادية عشرة حلنني مضافة إىل هذاا لكتاب، يذكر فيها عالج األمراض، اليت تعرض يف العني 
جلواب، ثالث مقاالت، ألفه لولديه داؤد وإسحاق، وهو باحلديد، كتاب يف العني على طريق املسألة وا

مائتان وتسع مسائل، اختصار الستة عشر كتاباً جلالينوس على طريق املسألة واجلواب اختصره أيضاً 
لولديه، وأكثر ما ألفه من الكتب على طريق املسألة واجلواب، إمناغرضه ا إىل هذا القصد، كتاب 

ب جالينوس يف األدوية املفردة، إحدى عشرة مقالة اختصره بالسرياين، وإمنا الترياق، مقالتان، اختصاركتا
نقل منه إىل العريب اجلزء األول، وهو مخس مقاالت، نقلها لعلي بن حيىي، مقالة يف ذكر ما ترجم من 

كتب جالينوس وبعض ما مل يترجم كتبها إىل علي بن حيىي املنجم مقالة يف ثبت الكتب اليت مل يذكرها 
  .لينوس يف فهرست كتبه، وصف فيها مجيع ما وجد جلالينوس من الكتب اليت ال يشك أا لهجا

وقال إن جالينوس يكون صنفها بعد وضعه الفهرست، مقالة يف اعتذاره جلالينوس فيما قاله يف املقالة 
بيعة، على السابقة من كتاب آراء أبقراط وأفالطن، مجل مقالة جالينوس يف أصناف الغلظ اخلارج عن الط

طريق املسألة واجلواب، جوامع كتاب جالينوس يف الذبول على طريق املسألة واجلواب، جوامع كتاب 
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جالينوس يف كتب أبقراط الصحيحة وغري الصحيحة، جوامع كتاب جالينوس يف احلث على تعلم الطب، 
جلواب، مثار تفسري على طريق املسألة واجلواب، جوامع كتاب املين جلالينوس، على طريق املسألة وا

جالينوس، لكتاب الفصول ألبقراط، على طريق املسألة واجلواب، سبع مقاالت، وكان تأليفه له 
بالسرياين، وإمنا نقل منه إىل العريب املقالة األوىل والثانية والثالثة والرابعة، وأما الثالث املقاالت الباقية 

جالينوس لكتاب تقدمة املعرفة، على طريق املسألة فنقلها إىل العريب عيسى بن صهر خبت، مثار تفسري 
واجلواب، مثار تفسري جالينوس لكتاب أبقراط يف تدبري األمراض احلادة على طريق املسألة واجلواب، مثار 
تفسري جالينوس لكتاب أبقراط يف جراحات الرأس على طريق املسألة واجلواب، مثار السبع عشرة مقالة 

س لكتاب أبيذمييا ألبقراط على طريق املسألة واجلواب، مثار تفسري جالينوس املوجودة من كتاب جالينو
لكتاب قاطيطريون ألبقراط على طريق املسألة واجلواب مثار تفسري جالينوس لكتاب أبقراط يف األهوية 
ح واألزمنة والبلدان، على طريق املسألة واجلواب، شرح كتاب اهلواء واملاء واملساكن ألبقراط مل يتم شر

كتاب الغذاء ألبقراط مثار املقالة الثالثة من تفسري جالينوس لكتاب طبيعة اإلنسان ألبقراط، مثار كتاب 
أبقراط يف املولدين لثمانية أشهر فصول استخرجها من كتاب أبيذمييا، فصول استخرجها من كتاب 

ري جالينوس، مقالة يف تدبري األهوية والبلدان ومما يف كتاب الفصول من الكالم يف األهوية والبلدان بتفس
الناقهني، ألفها أليب جعفر حممد بن موسى، رسالة يف قرص العود، رسالة إىل الطيفوري يف قرص الورد، 

كتاب إىل املعتمد فيما سأله عنه من الفرق بني الغذاء والدواء املسهل، ثالث مقاالت، كتاب قوى 
 مسائل يف البول انتزعها من كتاب أبيذمييا ألبقراط، األغذية ثالث مقاالت كتاب يف كيفية إدراك الديانة

مقالة يف تولد الفروج بني فيها أن تولد الفروج إمنا هو من بياض البيضة، واغتذاؤه من املح الذي فيها، 
  .مسائل استخرجها من كتب املنطق األربعة

    

فة كل واحد من األمراض، مقالة يف الدالئل، وصف فيها أبواباً من الدالئل اليت يستدل ا على معر
كتاب يف النبض، كتاب يف احلميات، كتاب يف البول مستخرج من كتاب أبقراط وجالينوس، كتاب يف 

معرفة أوجاع املعدة وعالجها، مقالتان، كتاب يف حاالت األعضاء، مقالة يف ماء البقول، كتاب يف 
أشهر، على طريق املسألة واجلواب، ألفه اليبس، كتاب يف حفظ األسنان واللثة، كتاب فيمن يولد لثمانية 

ألم ولد املتوكل، كتاب يف امتحان األطباء، كتاب يف طبائع األغذية وتدبري األبدان كتاب يف أمساء 
األدوية املفردة، على حروف املعجم، كتاب يف مسائله العربية، كتاب يف تسمية األعضاء على ما رتبها 

ة يف املد واجلزر، كتاب يف أفعال الشمس والقمر، كتاب يف تدبري جالينوس، كتاب يف تركيب العني، مقال
السوداويني، كتاب يف تدبري األصحاء باملطعم واملشرب، كتاب يف اللنب، كتاب يف تدبري املستسقني، 
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كتاب يف أسرار األدوية املركبة، كتاب يف أسرار الفالسفة يف الباه، جوامع كتاب السماء والعامل، كتاب 
، كتاب يف النحو، مقالة يف خلق اإلنسان، وأنه من مصلحته، والتفضل عليه جعل حمتاجاً، كتاب يف املنطق

فيما يقرأ قبل كتب أفالطن، مقالة يف تولد النار بني احلجرين، كتاب الفوائد، ومقالة يف احلمام، مقالة يف 
اب يف تشريح آالت اآلجال مقالة يف الدغدغة، مقالة يف ضيق النفس، كتاب يف اختالف الطعوم، كت

الغذاء، ثالث مقاالت، تفسري كتاب النفخ ألبقراط، تفسري كتاب حفظ الصحة لروفس، تفسري كتاب 
األدوية املكتومة جلالينوس يبني فيه شرح ما ذكره جالينوس يف كل واحد من األدوية، رسالة يف داللة 

ة مقالة جالينوس يف العادات، كتاب يف القدر على التوحيد، رسالة إىل سلمويه بن بنان عما سأله من ترمج
أحكام اإلعراب على مذهب اليونانيني، مقالتان مقالة يف السبب الذي من أجله صارت مياه البحر ماحلة، 
مقالة يف األلوان، كتاب قاطيغورياس على رأي ثامسطيوس، مقالة، مقالة يف تولد احلصاة مقالة يف اختيار 

احلمامات على طريق املسألة واجلواب، كتاب نوادر الفالسفة واحلكماء األدوية احملرقة، كتاب يف مياه 
وآداب املعلمني القدماء، كناش اختصره من كتاب بولس، مقالة يف تقاسيم علل العني، كتاب اختيار 
أدوية علل العني مقالة يف الصراع، كتاب الفالحة، مقالة يف التركيب مما وافقه عليه الفاضالن أبقراط 

  . مقالة تتعلق حبفظ الصحة وغريها، كالم يف اآلثار العلوية مقالة يف قوس قزحوجالينوس

كتاب تاريخ العامل واملبدأ واألنبياء وامللوك واألمم واخللفاء وامللوك يف اإلسالم، وابتدأ فيه من آدم ومن 
ملوك بين أمية أتى من بعده، وذكر ملوك بين إسرائيل وملوك اليونانيني والروم، وذكر ابتداء اإلسالم و

وملوك بين هاشم إىل الوقت الذي كان فيه حنني بن إسحاق، وهو زمان املتوكل على اللّه، حل بعض 
شكوك جاسيوس اإلسكندراين على كتاب األعضاء اآلملة جلالينوس رسالة فيما أصابه من احملن والشدائد 

 جوامع ما يف املقالة األوىل والثانية كتاب إىل علي بن حيىي جواب كتابه فيما دعاه إليه من دين اإلسالم،
والثالثة من كتاب أبيذمييا ألبقراط على طريق املسألة واجلواب، مقالة يف كون اجلنني مجع من أقاويل 

جالينوس وبقراط، جوامع تفسري القدماء اليونانيني لكتاب أرسطوطاليس يف السماء والعامل مسائل مقدمة 
 وينبغي أن يقرأ قبل كتاب فرفوريوس شرح كتاب الفراسة لكتاب فرفوريوس املعروف باملدخل؛

ألرسطاطاليس، كتاب دفع مضار األغذية كتاب الزينة، كتاب خواص األحجار، كتاب البيطرة، كتاب 
  .حفظ األسنان كتاب يف إدراك حقيقة األديان

  إسحاق بن حنين

    

 النقل ويف معرفته باللغات هو أبو يعقوب إسحاق بن حنني بن إسحاق العبادي، كان يلحق بأبيه يف
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وفصاحته فيها، إال أن نقله للكتب الطبية قليل جداً بالنسبة إىل ما يوجد من كثرة نقله من كتب 
أرسطوطاليس يف احلكمة وشروحها إىل لغة العرب، وكان إسحاق قد خدم من خدم أبوه من اخللفاء 

 به، ومتقدماً عنده يفضي إليه بأسراره، والرؤساء، وكان منقطعاً إىل القاسم ابن عبيد اللّه وخصيصاً
وإلسحاق حكايات مستظرفة وأشعار، قال إسحاق بن حنني شكا إيل رجل علة يف أحشائه فأعطيته 

معجوناً وقلت له تناوله سحراً وعرفين خربك بالعشي فجاءين غالمه برقعة من عنده فقرأا، وإذا فيها يا 
 عشرة جمالس أمحر مثل الريق يف اللزوجة، وأخضر مثل سيدي تناولت الدواء واختلفت، ال عدمتك،

السلق يف البقلية، ووجدت بعده مغساً يف رأسي وهوساً يف سريت، فرأيك يف إنكار ذلك على الطبيعة مبا 
تراه إن شاء اللّه، قال فتعجبت منه وقلت ليس لألمحق إال جواب يليق بق، وكتبت إليه فهمت رقعتك 

مبا حتب، وأنفذ إليك اجلواب إذا التقينا والسالم، وحلق إسحاق يف آخر عمره وأنا أتقدم إىل الطبيعة 
الفاجل، وبه مات، وتويف ببغداد يف أيام املقْتدر باللّه، وذلك يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان وتسعني ومائتني، 

  ومن كالم إسحاق قال قليل الراح صديق الروح؛ وكثريها عدو اجلسم، ومن شعره 

  فيهم وسموا به طفل وكهل  ين استودع الطبابن الذ أنا

ويافع يبصرين أرستطَاليس بارعاً يقوم مين منطق ال يدافع وبقراط يف تفصيل ما أثبت األىل لنا الضر 
واألسقام طب مضارع وما زال جالينوس يشفي صدورنا ملا اختلفت فيه علينا الطبائع وحيىي بن ماسويه 

يها منافع رأى أنه يف الطب نيلت فلم يكن لنا راحة من حفظها وأصابع وأهرن قبله هلم كتب للناس ف
ونقلت من خط ابن بطالن يف رسالته املعروفة بدعوة األطباء أن القاسم بن عبيد اللّه وزير املعتضد باللّه 

  بلغه أن أبا إسحاق قد شرب دواء مسهالً فأحب مداعبته، وكان صديقاً له فكتب إليه 

كان من الحال وكم  تلي كيف أمسي أبن 

    وكم سارت بك الناقة نحو المنزل الخالي

  فكتب إليه إسحاق بن حنني 

  رضي الحال والبال  كنت مسروراً بخير

 الخالي والمرتبع  السير والناقة فأما

 غاية آمالي يا  أنساِنيه فإجاللُك

رف بكناش اخلف، كتاب ذكر وإلسحاق بن حنني من الكتب كتاب األدوية املفردة، كناش لطيف، ويع
فيه ابتداء صناعة الطب وأمساء مجاعة من احلكماء واألطباء، كتاب األدوية املوجودة بكل مكان، كتاب 
إصالح األدوية املسهلة، اختصار كتاب إقليدس، كتاب املقوالت، كتاب إيساغوجي، وهو املدخل إىل 
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س لكتاب الفصول ألبقراط، كتاب يف النبض صناعة املنطق، إصالح جوامع اإلسكندرانيني لشرح جالينو
على جهة التقسيم، مقالة يف األشياء اليت تفيد الصحة واحلفظ، ومتنع من النسيان ألفها لعبد اللّه بن 

مشعون، كتاب يف األدوية املفردة، كتاب صنعة العالج باحلديد، كتاب آداب الفالسفة ونوادرهم، مقالة 
  .يف التوحيد

  حبيش األعسم

ش بن احلسن الدمشقي، وهو ابن أخت حنني بن إسحاق، ومنه تعلم صناعة الطب، وكان يسلك هو حبي
مسلك حنني يف نقله ويف كالمه وأحواله، إال أنه كان يقصر عنه، وقال حنني بن إسحاق، وقد ذكره يف 

 اون، بعض املواضع إن حبيشاً ذكي مطبوع على الفهم، غري أنه ليس له اجتهاد حبسب ذكائه، بل فيه
وإن كان ذكاؤه مفرطاً وذهنه ثاقباً،، وحبيش هو الذي متم كتاب مسائل حنني يف الطب الذي وضعه 
للمتعلمني، وجعله مدخالً إىل هذه الصناعة، وحلبيش من الكتب كتاب إصالح األدوية املسهلة، كتاب 

  التقسيم، األدوية املفردة، كتاب األغذية، كتاب يف االستسقاء، مقالة يف النبض على جهة 

  يوحنا بن بختيشوع

    

كان طبيباً متميزاً خبرياً باللغة اليونانية والسريانية، ونقل من اليوناين إىل السرياين كتباً كثرية، وخدم 
بصناعة الطب املوفق باللّه طلحة بن جعفر املتوكل، وكان يعتمد عليه كثرياً ويسميه مفرج كريب، حدث 

امشي قال كان املوفق إذا جلس للشراب يقدم بني يديه صينية ذهب، إبراهيم بن العباس بن طومار اهل
ومغسل ذهب، وخرداذي بلور وكوز بلور؛ وجيلس يوحنا بن خبتيشوع عن ميينه؛ ويقدم إليه مثل ذلك، 
وكذلك بني يدي غالب الطبيب، مث يقدم إىل مجيع اجللساء صواين مدهون، وقناين زجاج، ونارنج قال 

املوفق ما جيري عليه يف ضياعه؛ فتقدم املوفق إىل صاعد بأن يكتب له مجيع ما يريد، ومسعته وقد شكا إىل 
مث إن يوحنا حضر بعد مدة مديدة فعدد على املوفق إحسانه إليه، ومعروفه عنده، وأن صاعداً يكدر 

راف إىل إحسانه إليه ويكتب إىل العمال كتباً فيما يبطل عليه ضياعه وأمالكه، فتقدم إليه املوفق باالنص
مضربه؛ وأعلمه بكيفية الفكر يف هذا، ووجه املوفق إىل صاعد فأحضره وقال له أنت تعلم أنه ليس يل يف 
هذه الدنيا من أستريح إليه، وأعلم ما يف سويداء قليب، وهو مفرج كريب، غري يوحنا، وأنت دائب احليلة 

ل صاعد حيلف له حىت حل سيفه يف تنغيص عيشي بشغل قلبه عن خدميت، فعل اللّه بك وفعل، فلم يز
ومنطقته، وقال له امض الساعة مع راشد إىل مضرب يوحنا، وال تدع جهداً يف أن تتوصل إىل مجيع ما 
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حيبه، وتوثق له، وخذ خطة بأنك قد بلغت له كل ما أراده، وانفذ إيل مع راشد، قال فمضى وكنت أنا 
به قاعد على حصر سامان يف قبة له، فلما أحد من مضى معهما، حىت دخلنا إىل مضرب يوحنا، وإذا 

قرب منه صاعد قام له فسلم عليه، وعلى راشد وعلي وجلسوا وجلست، مث قال صاعد وحلف له، فقال 
له وما ينفعين وأنت تكتب بضد ما تظهر، فأعاد اليمني ووثق له، مث دعا صاعد مبنديل وجعله يف حجره 

رائط حىت بلغ ما أراده يوحنا وأخذ خطه وشهاديت ومن وأخذ القرطاس والقلم، وجعل يكتب وخيرط اخل
حضر، وأنفذها مع راشد إىل املوفق باللّه، وما احتاج يوحنا بعد ذلك أن يستزيد يف شيء من أموره، 

  .وليوحنا بن خبتيشوع من الكتب كتاب فيما حيتاج إليه الطبيب من علم النجوم

  بختيشوع بن يوحنا

    

ظياً من اخللفاء وغريهم، واختص خبدمة املقتدر باللّه، وكان له من املقتدر كان عاملاً بصناعة الطب، ح
األنعام الكثري، واإلقطاعات من الضياع، وخدم بعد ذلك الراضي باللّه، فأكرمه وأجراه على ما كان بامسه 

سع يف أيام أبيه املقتدر، ومات خبتيشوع بن يوحنا يف يوم األربعاء لثالث بقني من ذي احلجة سنة ت
وعشرين وثلثمائة ببغداد، عيسى بن علي كان طبيباً فاضالً ومشتغالً باحلكمة، وله تصانيف يف ذلك، 
وكان قد قرأ صناعة الطب على حنني بن إسحاق، وهو من أجل تالميذه، وكان عيسى بن علي خيدم 

ن إليه وشرفه ومحله عدة أمحد بن املتوكل، وهو املعتمد على اللّه، وكان طبيبه قدمياً وملا ويل اخلالفة أحس
دفعات على دواب وخلع عليه، ولعيسى بن علي من الكتب كتاب املنافع اليت تستفاد من أعضاء احليوان، 
كتاب السموم مقالتان، عيسى بن حيىي بن إبراهيم كان أيضاً من تالمذة حنني بن إسحاق، واشتغل عليه 

من أطباء املعتضد، وله من الكتب كتاب بصناعة الطب، احلالجي ويعرف بيحىي بن أيب حكيم كان 
تدبري األبدان النحيفة اليت قد علتها الصفرة، ألفه للمعتضد، ابن صهار خبت وامسه عيسى، من أهل جندي 
سابور، وله من الكتاب كتاب قوى األدوية املفردة، ابن ماهان ويعرف بيعقوب السريايف وله من الكتب 

 امسه يوسف، ويعرف بيوسف القس، عارف بصناعة الطب، كتاب السفر واحلضر يف الطب، الساهر
وكان متميزاً يف أيام املكتفي وقال عبيد اللّه بن جربائيل عنه إنه كان به سرطان يف مقدم رأسه، وكان 
مينعه من النوم فلقب بالساهر من أجل مرضه، قال وصنف كناشاً يذكر فيه أدوية األمراض، وذكر يف 

 كان به هذا املرض، وللساهر من الكتب كناشه وهو الذي يعرف به وينسب كناشة أشياء تدل على أنه
إليه، وهو مما استخرجه وجربه يف أيام حياته، وجعله مقسوماً إىل قسمني، فالقسم األول جتري أبوابه على 
غري ترتيب األعضاء وهي ستة أبواب، الباب التاسع طبقات األطباء النقلة الذين نقلوا كتب الطب وغريه 
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من اللسان اليوناين إىل اللسان العريب وذكر الذين نقلوا هلم جورجس وهو من أول من ابتدأ يف نقل 
الكتب الطبية إىل اللسان العريب عندما استدعاه املنصور وكان كثري اإلحسان إليه، وقد ذكرت أخبار 

 العربية والسريانية جورجس فيما تقدم، حنني بن إسحاق كان عاملاً باللغات األربع غريبها ومستعملها
واليونانية والفارسية، ونقله يف غاية من اجلودة، إسحاق بن حنني كان أيضاً عاملاً باللغات اليت يعرفها 
أبوه، وهو يلحق به يف النقل، وكان إسحاق عذب العبارة فصيح الكالم، وكان حنني مع ذلك أكثر 

 وهو ابن أخت حنني بن إسحاق وتلميذه، تصنيفاً ونقالً وقد تقدم ذكر إسحاق وأبيه، حبيش األعسم
ناقل جمود يلحق حبنني وإسحاق، وقد تقدم أيضاً ذكره، عيسى بن حيىي بن إبراهيم كان أيضاً تلميذاً 

حلنني بن إسحاق، وكان فاضالً، أثىن عليه حنني ورضي نقله، وقلده فيه وله مصنفات، قسطا بن لوقا 
الً يف العلوم احلكمية وغريها، وسيأيت ذكره وأخباره فيما بعد إن البعلبكي كان ناقالً خبرياً باللغات فاض

شاء اللّه، أيوب املعروف باألبرش كان قليل النقل متوسطه، وما نقله يف آخر عمره يضاهي نقل حنني، 
  .ماسرجيس كان ناقالً من السرياين إىل العريب، ومشهوراً بالطب

    

مضارها، كتاب قوى العقاقري ومنافعها ومضارها، عيسى وله من الكتب كتاب قوى األطعمة ومنافعها و
بن ماسرجيس كان يلحق بأبيه، وله من الكتب كتاب األلوان، كتاب الروائح والطعوم، شهدي الكرخي 

من أهل الكرخ، وكان قريب احلال يف الترمجة، ابن شهدي الكرخي كان مثل أبيه يف النقل، مث إنه يف 
توسطاً وكان ينقل من السرياين إىل العريب، ومن نقله كتاب األجنة آخر عمره فاق أباه، ومل يزل م

ألبقراط، احلجاج بن مطر نقل للمأمون، ومن نقله كتاب اقليدس، مث أصلح نقله فيما بعد ثابت بن قرة 
احلراين ابن ناعمة، وامسه عبد املسيح بن عبد اللّه احلمصي الناعمي، كان متوسط النقل، وهو إىل اجلودة 

 زوربا بن ماحنوه الناعمي احلمصي كان قريب النقل، وما هو يف درجة من قبله، هالل بن أيب هالل أميل،
احلمصي كان صحيح النقل، ومل يكن عنده فصاحة، وال بالغة يف اللفظ، فثيون الترمجان وجدت نقله 

ل، ومل يعتد بنقله كثري اللحن ومل يكن يعرف علم العربية أصالً، أبو نصربن ناري بن أيوب كان قليل النق
غريه من النقلة، بسيل املطران نقل كتباً كثرية، وكان نقله أميل إىل اجلودة، اصطفن بن بسيل كان يقارب 
حنني بن إسحاق يف النقل، إال أن عبارة حنني أفصح وأحلى، موسى بن خالد الترمجان وجدت من نقله 

 إىل درجة حنني أو يقرب منها، اسطاث كان كتباً كثرية من الستة عشر جلالينوس وغريها وكان ال يصل
من النقلة املتوسطني حريون بن رابطة ليس له شهرة جبودة النقل، تدرس السنقل وجدت له نقالً من 

الكتب احلكمية ال بأس به، سرجس الرأسي من أهل مدينة رأس العني، نقل كتباً كثرية وكان متوسطاً يف 
 بإصالح حنني فهو اجليد، وما وجد غري مصلح فهو وسط، النقل، وكان حنني يصلح نقله، فما وجد
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أيوب الرهاوي ليس هو أيوب األبرش املذكور أوالً، ناقل جيد عامل باللغات إال أنه بالسريانية خري منه 
بالعربية، يوسف الناقل هو أبو يعقوب يوسف بن عيسى املتطبب الناقل، ويلقب الناعس، وهو تلميذ 

يوسف الناقل من خوزستان وكانت يف عبارته لكنة، وليس نقله بكثري عيسى بن صهر خبت، وكان 
  .اجلودة

    

إبراهيم بن الصلت كان متوسطاً يف النقل يلحق بسرجس الرأسي، ثابت الناقل كان أيضاً متوسطاً يف 
و النقل إال أنه يفضل إبراهيم بن الصلت، وكان مقالً من النقل، ومن نقله كتاب الكيموسني جلالينوس، أب
يوسف الكاتب كان أيضاً متوسطاً يف النقل ونقل عدة كتب من كتب أبقراط، يوحنا بن خبتيشوع نقل 
كتباً كثرية إىل السرياين، فأما إىل العريب فما عرف بنقله شيء منها، البطريق كان يف أيام املنصور، وأمره 

ني بن إسحاق، وقد وجدت بنقله بنقل أشياء من الكتب القدمية، وله نقل كثري جيد، إال أنه دون نقل حن
كتباً كثرية يف الطب كتب أبقراط وجالينوس، حيىي بن البطريق كان يف مجلة احلسن بن سهل، وكان ال 
يعرف العربية حق معرفتها وال اليونانية، وإمنا كان لطينياً يعرف لغة الروم اليوم وكتابتها، وهي احلروف 

 قيضا الرهاوي كان إذا كثرت على حنني الكتب، وضاق عليه الوقت املتصلة ال املنفصلة اليونانية القدمية،
استعان به يف نقلها، مث يصلحها بعد ذلك، منصور بن باناس طبقته يف النقل مثل قيضا الرهاوي، وكان 

بالسريانية أقوى منه بالعربية، عبد يشوع بن ريز مطران املوصل، كان صديقاً جلربائيل بن خبتيشوع 
أبو عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي أحد النقلة ايدين، وكان منقطعاً إىل علي بن عيسى، وناقالً له، 

أبو إسحاق إبراهيم بن بكس كان من األطباء املشهورين، وترجم كتباً كثرية إىل لغة العرب، ونقله أيضاً 
 أبيه يف النقل، مرغوب فيه، أبو احلسن علي بن إبراهيم بن بكس كان أيضاً طبيباً مشهوراً، وكان مثل

فأما الذين كان هؤالء النقلة ينقلون هلم خارجاً عن اخللفاء فمنهم شريشوع بن قطرب من أهل جندي 
سابور؛ وكان ال يزال يرب النقلة ويهدي إليهم؛ ويتقرب إىل حتصيل الكتب منهم مبا ميكنه من املال، وكان 

وسى املنجم وهو أحد بين موسى بن شاكر يريد السرياين أكثر من العريب وهو أحد اخلوز، حممد بن م
احلساب املشهورين بالفضل والعلم والتصنيف يف العلوم الرياضية، وكان حممد هذا من أبر الناس حبنني بن 

إسحاق، وقد نقل له حنني كثرياً من الكتب الطبية، علي بن حيىي املعروف بابن املنجم أحد كتاب 
مال إىل الطب فنقلوا له كتباً كثرية، ثادرس األسقف كان أسقفاً املأمون، وكان ندمياً له، وعنده فضل و

يف الكرخ ببغداد، وكان حريصاً على طلب الكتب متقرباً إىل قلوب نقلتها، فحصل منها شيئاً كثرياً، 
  .وصنف له قوم من األطباء النصارى كتباً هلا قدر وجعلوها بامسه
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ة وكان من مجلة العلماء الفضالء يلخص الكتب، ويعترب حممد بن موسى بن عبد امللك نقلت له كتب طبي
جيد الكالم فيها من رديه، عيسى بن يونس الكاتب احلاسب من مجلة الفضالء بالعراق وكان كثري العناية 

بتحصيل الكتب القدمية والعلوم اليونانية، علي املعروف بالفيوم اشتهر باسم املدينة اليت كان عاملها، 
لون من جانبه وميتارون من فضله، أمحد بن حممد املعروف بابن املدبر الكاتب وكان وكانت النقلة حيص

يصل إىل النقلة من ماله وأفضاله شيء كثري جداً، إبراهيم بن حممد بن موسى الكاتب وكان حريصاً على 
لّه بن نقل كتب اليونانيني إىل لغة العرب ومشتمالً على أهل العلم والفضل وعلى النقلة خاصة، عبد ال

إسحاق وكان أيضاً حريصاً على نقل الكتب وحتصيلها، حممد بن عبد امللك الزيات وكان يقارب عطاؤه 
للنقلة والنساخ يف كل شهر ألفي دينار، ونقل بامسه كتب عدة، وكان أيضاً ممن نقلت له الكتب اليونانية، 

ائيل بن خبتيشوع، وخبتيشوع بن وترمجت بامسه مجاعة من أكابر األطباء، مثل يوحنا بن ماسويه، وجرب
جربائيل بن خبتيشوع، وداؤد بن سرابيون، وسلمويه بن بنان، واليسع، وإسرائيل بن زكريا بن الطيفوري، 
وحبيش بن احلسن، الباب العاشر طبقات األطباء العراقيني وأطباء اجلزيرة وديار بكر يعقوب بن إسحاق 

وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران الكندي فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها، 
بن إمساعيل بن حممد بن األشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن 
معاوية األكرب بن احلرث األصغر بن معاوية بن احلرث األكرب بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة بن 

أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن عفري بن عدي بن احلرث ابن مرة بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان، وكان أبوه إسحاق بن الصباح أمرياً على الكوفة للمهدي والرشيد، وكان 
األشعث بن قيس من أصحاب النيب، صلى اللّه عليه وسلم، وكان قبل ذلك ملكاً على مجيع كندة، وكان 

 - على مجيع كندة أيضاً، عظيم الشأن، وهو الذي مدحه األعشى، أبوه قيس بن معدي كرب ملكاً

 بقصائدة األربع الطوال اليت أوالهن لعمرك ما طول هذا الزمن، والثانية -أعشى بين قيس بن ثعلبة 
رحلت مسية غدوة أمجاهلا، والثالثة أأزمعت من آل ليلى ابتكارا، والرابعة أجر غانية أم تلم، وكان أبوه 

ب بن معاوية ملكاً على بين احلرث األصغر بن معاوية يف حضرموت، وكان أبوه معاوية بن معدي كر
جبلة ملكاً حبضرموت أيضاً على بين احلرث األصغر، وكان معاوية بن احلرث األكرب وأبوه احلرث األكرب 

يم املرتلة وأبوه ثور ملوكاً على معبد باملشقر واليمامة والبحرين، وكان يعقوب بن إسحاق الكندي عظ
  .عند املأمون، واملعتصم وعند ابنه أمحد، وله مصنفات جليلة ورسائل كثرية جداً يف مجيع العلوم

    

 كان جده ويل الواليات - وقال سليمان بن حسان إن يعقوب بن إسحاق الكندي شريف األصل بصري 
ان عاملاً بالطب،  ونزل البصرة وضيعته هنالك، وانتقل إىل بغداد وهناك تأدب، وك-لبين هاشم 
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والفلسفة، وعلم احلساب، واملنطق، وتأليف اللحون، واهلندسة، وطبائع األعداد، وعلم النجوم، ومل يكن 
يف اإلسالم فيلسوف غريه، احتذى يف تواليفه حذو أرسطوطاليس، وله تواليف كثرية يف فنون من العلم، 

ري، وأوضح منها املشكل، وخلص وخدم امللوك فباشرهم باألدب، وترجم من كتب الفلسفة الكث
املستصعب، وبسط العويص، وقال أبو معشر يف كتاب املذكرات لشاذان؛ حذاق الترمجة يف اإلسالم 

أربعة حنني بن إسحاق، ويعقوب بن إسحاق الكندي، وثابت بن قرة احلراين، وعمر بن الفرخان 
قوب يف كتاب الفهرست كان أبو معشر، الطربي، وقال ابن الندمي البغدادي الكاتب املعروف بابن أيب يع

وهو جعفر بن حممد البلخي من أصحاب احلديث أوالً ومرتله يف اجلانب الغريب بباب خراسان ببغداد، 
يضاغن الكندي ويغري به العامة ويشنع عليه بعلوم الفالسفة، فدس عليه الكندي من حسن له النظر يف 

له، فعدل إىل علم أحكام النجوم وانقطع شره عن علم احلساب واهلندسة فدخل يف ذلك فلم يكمل 
الكندي بنظره يف هذا العلم ألنه من جنس علوم الكندي، ويقال إنه تعلم النجوم بعد سبع وأربعني سنة 

من عمره، وكان فاضالً حسن اإلصابة وضربه املستعني أسواطاً ألنه أصاب يف شيء خربه بكونه قبل 
ان مولده بواسط يوم األربعاء لليلتني بقيتا من شهر رمضان وتويف وقته، فكان يقول أصبت فعوفيت، وك

أبو معشر وقد جاوز املائة سنة، وقال أبو جعفر أمحد بن يوسف بن إبراهيم يف كتاب حسن العقىب حدثين 
أبو كامل شجاع بن أسلم احلاسب قال كان حممد وأمحد ابنا موسى بن شاكر يف أيام املتوكل يكيدان 

تقدم يف معرفة، فأشخصا سند بن علي إىل مدينة السالم، وباعداه عن املتوكل، ودبرا على كل من ذكر بال
الكندي حىت ضربه املتوكل، ووجها إىل داره فأخذا كتبه بأسرها وأفرداها يف خزانة مسيت الكندية، 

عفري، ومكن هذا هلما استهتار املتوكل باآلالت املتحركة، وتقدم إليهما يف حفر النهر املعروف باجل
فأسندا أمره إىل أمحد بن كثري الفرغين الذي عمل املقياس اجلديد مبصر، وكانت معرفته أوىف من توفيقه، 

ألنه ما مت له عمل قط، فغلط يف فوهة النهر املعروف باجلعفري وجعلها أخفض من سائره، فصار ما يغمر 
ه واقتضامها املتوكل، فسعى ما إليه فيه، الفوهة ال يغمر سائر النهر، فدافع حممد وأمحد ابنا موسى يف أمر

فأنفذ مستحثاً يف إحضار سند بن علي من مدينة السالم، فواىف، فلما حتقق حممد وأمحد ابنا موسى أن 
سند بن علي قد شخص، أيقنا باهللكة ويئسا من احلياة، فدعا املتوكل بسند وقاملا ترك هذان الرديان شيئاً 

ك عندي به، وقد أتلفا مجلة من مايل يف هذا النهر، فاخرج إليه حىت تتأمله من سوء القول إال وقد ذكرا
وختربين بالغلط فيه، فإين قد آليت على نفسي، إن كان األمر على ما وصف يل، أين أصلبهما على 

شاطئه، وكل هذا بعني حممد وأمحد ابين موسى ومسعهما، فخرج ومها معه، فقال حممد بن موسى لسند يا 
ب إن قدرة احلُر تذهب حفيظته، وقد فرغنا إليك يف أنفسنا اليت هي أنفس أعالقنا، وما ننكر أنا أبا الطي

  .أسأنا واالعتراف يهدم االقتراف، فتخلصنا كيف شئت
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قال هلما واللّه إنكما لتعلمان ما بيين وبني الكندي من العداوة واملباعدة، ولكن احلق أوىل ما أتبع، أكان 
تيتماه إليه من أخذ كتبه؟ واللّه ال ذكرتكما بصاحلة حىت تردا عليه كتبه، فتقدم حممد بن من اجلميل ما أ

موسى يف محل الكتب إليه، وأخذ خطه باستيفائها، فوردت رقعة الكندي بتسلمها عن آخرها، فقال قد 
طأ يف هذا النهر وجب لكما علي ذمام برد كتب هذا الرجل، ولكما ذمام باملعرفة اليت مل ترعياها يف، واخل

يستتر أربعة أشهر بزيادة دجلة، وقد أمجع احلساب على أن أمري املؤمنني ال يبلغ هذا املدى، وأنا أخربه 
الساعة أنه مل يقع منكما خطأ يف هذا النهر إبقاء على أرواحكما، فإن صدق املنجمون أفلتنا الثالثة، وإن 

ا ثالثتنا، فشكر حممد وأمحد هذا القول منه كذبوا وجازت مدته حىت تنقص دجلة وتنصب، أوقع بن
واسترقهما به، ودخل على املتوكل، فقال له ما غلطا، وزادت دجلة، وجرى املاء يف النهر، فاستتر حاله، 
وقتل املتوكل بعد شهرين، وسلم حممد وأمحد بعد شدة اخلوف مما توقعا، وقال القاضي أبو القاسم صاعد 

 عن الكندي عندما ذكر تصانيفه وكتبه قال ومنها كتبه يف علم املنطق، بن أمحد يف كتاب طبقات األمم
وهي كتب قد نفقت عن الناس نفاقاً عاماً، وقلما ينتفع ا يف العلوم ألا خالية من صناعة التحليل اليت ال 

يف سبيل إىل معرفة احلق من الباطل يف كل مطلوب إال ا، وأما صناعة التركيب وهي اليت قصد يعقوب 
كتبه هذه إليها فال ينتفع ا إال من كانت عنده مقدمات عتيدة، فحينئذ ميكنه التركيب، ومقدمات كل 

مطلوب ال توجد إال بصناعة التحليل، وال أدري ما محل يعقوب على اإلضراب عن هذه الصناعة اجلليلة، 
وله بعد هذا رسائل هي جهل مقدارها، أو ضن على الناس بكشف؟ وأي هذين كان، فهو نقص فيه، 

كثرية يف علوم مجة ظهرت له فيها آراء فاسدة ومذاهب بعيدة عن احلقيقة، أقول هذا الذي قد قاله 
القاضي صاعد عن الكندي فيه حتامل كثري عليه وليس ذلك مما حيط من علم الكندي، وال مما يصد الناس 

الكاتب يف كتاب الفهرست كان من تالمذة عن النظر يف كتبه واالنتفاع ا، وقال ابن الندمي البغدادي 
الكندي ووراقيه حسنويه، ونفطويه، وسلمويه، وآخر على هذ الوزن، ومن تالمذته أمحد بن الطيب، 
وأخذ عنه أبو معشر أيضاً، قال أبو حممد عبد اللّه بن قتيبة يف كتاب فرائد الدر قال بعضهم أنشدت 

  : يعقوب بن إسحاق الكندي

 فما أنا أدري أيها هاج لي كربي   منك أربعوفي أربع مني حلت

  أم النطق في سمعي أم الحب في قلبي  في عيني أم الطعم في فمي أوجهك

فقال واللّه لقد قسمها تقسيماً فلسفياً، أقول ومن كالم الكندي قال يف وصيته وليتق اللّه تعاىل املتطبب 
قال له أنه كان سبب عافية العليل وبرئه وال خياطر، فليس عن األنفس عوض، وقال وكما حيب أن ي
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كذلك فليحذر أن يقال أنه كان سبب تلفه وموته، وقال العاقل يظن أن فوق علمه علماً، فهو أبداً 
يتواضع لتلك الزيادة؛ واجلاهل يظن أنه قد تناهى، فتمقته النفوس لذلك، ومن كالمه مما أوصى به لولده 

 قال الكندي يا بين، األب رب، واألخ فخ، -ات البن خبتويه أيب العباس نقلت ذلك من كتاب املقدم
والعم غم،واخلال وبال، والولد كمد، واألقارب عقارب، وقول ال، يصرف البال؛ وقول نعم، يزيل النعم؛ 
ومساع الغناء برسام حاد، ألن اإلنسان يسمع فيطرب وينفق فيسرف فيفتقر فيغتم فيعتل فيموت، والدينار 

ته مات والدرهم حمبوس فإن أخرجته فر؛ والناس سخرة، فخذ شيئهم واحفظ شيئك، حمموم، فإن صرف
وال تقبل ممن قال اليمني الفاجرة، فإا تدع الديار بالقع، أقول وإن كانت هذه وصية الكندي فقد صدق 

سحاق ما حكاه عنه ابن الندمي البغدادي يف كتابه فإنه قال إن الكندي كان خبيالً، ومن شعر يعقوب بن إ
الكندي، قال الشيخ أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد العسكري اللغوي يف كتاب احلكم واألمثال 

أنشدين أمحد بن جعفر، قال أنشدين أمحد بن الطيب السرخسي، قال أنشدين يعقوب بن إسحاق الكندي 
  : لنفسه

 جفونك أو نكس فغمض  أناف الذنابى على األرؤس

 قعر بيتك فاستجلس وفي  يكوضائل سوادك واقبض يد

 اليوم فاستأنس وبالوحدة  وعند مليكك فابغ العلو

 التعزز باألنفس وإن  الغنى في قلوب الرجال فإن

    

 وذي ثروة مفلس غني  وكاِئن ترى من أخي عسرة

 أنه بعد لم يرمس على  قائم شخصه ميت ومن

 جميع الذي تحتسي تقيك  تطعم النفس ما تشتهي فإن

عقوب بن إسحاق الكندي من الكتب كتاب الفلسفة األوىل فيما دون الطبيعيات والتوحيد كتاب ولي
الفلسفة الداخلة واملسائل املنطقية واملعتاصة وما وافق الطبيعيات، رسالة يف أنه ال تنال الفلسفة إال بعلم 

 حيتاج إليه يف الرياضيات، كتاب احلث على تعلم الفلسفة، رسالة يف كمية كتب أرسطوطاليس وما
حتصيل علم الفلسفة مما ال غىن يف ذلك عنه منها وترتيبها، وأغراضه فيها، كتاب يف قصد أرسطوطاليس 

يف املقوالت إياها قصد واملوضوعة هلا، رسالته الكربى يف مقياسه العلم، كتاب أقسام العلم األنسي، 
ا عدل ال جور فيها، كتاب يف ماهية كتاب يف ماهية العلم وأقسامه، كتاب يف أن أفعال البارئ كله

الشيء الذي ال اية له وبأي نوع يقال للذي ال ايةله، رسالة يف اإلبانة أنه ال ميكن أن يكون جرم العامل 
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بال اية، وإن ذلك إمنا هو يف القوة، كتاب يف الفاعلة واملنفعلة من الطبيعيات األول، كتاب يف عبارات 
 مسائل سئل عنها يف منفعة الرياضيات، كتاب يف حبث قول املدعي أن األشياء اجلوامع الفكرية، كتاب يف

الطبيعية تفعل فعالً واحداً بإجياب اخللقة، رسالة يف الرفق يف الصناعات، رسالة يف رسم رقاع إىل اخللفاء 
حلق األول التام والوزراء، رسالة يف قسمة القانون، رسالة يف ماهية العقل واإلبانة عنه، رسالة يف الفاعل ا

والفاعل الناقص الذي هو يف ااز، رسالة إىل املأمون يف العلة واملعلول، اختصار كتاب إيساغوجي 
لفرفوريوس، مسائل كثرية يف املنطق وغريه وحدود الفلسفة، كتاب يف املدخل املنطقي باستيفاء القول 

قوالت العشر، رسالة يف اإلبانة عن قول فيها، كتاب يف املدخل املنطقي باختصار وإجياز، رسالة يف امل
  .بطليموس يف أول كتابه يف اسطي عن قول أرسطوطاليس يف أنالوطيقا

رسالة يف االحتراس من خدع السوفسطائية، رسالة بإجياز واختصار يف الربهان املنطقي، رسالة يف األمساء 
 عمل آلة خمرجة اجلوامع، رسالة يف اخلمسة الالحقة لكل املقوالت، رسالة يف مسع الكيان، رسالة يف

املدخل إىل األرمثاطيقي، مخس مقاالت، رسالة إىل أمحد بن املعتصم، يف كيفية استعمال احلساب اهلندي، 
أربع مقاالت، رسالة يف اإلبانة عن األعداد اليت ذكرها أفالطن يف السياسة، رسالة يف تأليف األعداد، 

الة يف استخراج اخليبء والضمري، رسالة يف الزجر والفأل من جهة رسالة يف التوحيد من جهة العدد، رس
العدد، رسالة يف اخلطوط والضرب بعدد الشعري، رسالة يف الكمية املضافة، رسالة يف النسب الزمانية، 

رسالة يف احليل العددية وعلم إضمارها، رسالة يف أن العامل وكل ما فيه كروي الشكل،رسالة يف اإلبانة 
ليس شيء من العناصر األوىل واجلرم األقصى غري كروي، رسالة يف أن الكرة أعظم األشكال على أنه 

اجلرمية، والدائرة أعظم من مجيع األشكال البسيطة، رسالة يف الكريات،رسالة يف عمل السمت على 
الكرة، رسالة يف أن سطح ماء البحر كروي، رسالة يف تسطيح الكرة، رسالة يف عمل احللق الست 

ستعماهلا، رسالته الكربى يف التأليف، رسالة يف ترتيب النغم الدالة على طبائع األشخاص العالية وتشابه وا
التأليف، رسالة يف املدخل إىل صناعة املوسيقى، رسالة يف اإليقاع، رسالة يف خري صناعة الشعراء، رسالة 

نعة العود، ألفه ألمحد بن املعتصم، يف األخبار عن صناعة املوسيقى، خمتصر املوسيقى يف تأليف النغم وص
رسالة يف أجزاءجربية املوسيقى،رسالة يف أن رؤية اهلالل ال تضبط باحلقيقة وإمنا القول فيها بالتقريب، 

رسالة يف مسائل سئل عنها من أحوال الكواكب، رسالة يف جواب مسائل طبيعية يف كيفيات جنومية سأله 
سالة فيما ينسب إليه كل بلد من البلدان إىل برج من الربوج أبو معشر عنها، رسالة يف الفصلني، ر

وكوكب من الكواكب، رسالة فيما سئل عنه من شرح ما عرض له من االختالف يف صور املواليد، 
رسالة فيما حكى من أعمار الناس يف الزمن القدمي وخالفها يف هذا الزمن، رسالة يف تصحيح عمل منو 

لكدخداه، رسالة يف إيضاح علة رجوع الكواكب، رسالة يف اإلبانة أن دارات املواليد واهليالج وا
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  .االختالف الذي يف األشخاص العالية ليس علة الكيفيات األول

    

رسالة يف سرعة ما يرى من حركة الكواكب إذا كانت يف األفق وإبطائها كلما علت، رسالة يف 
الة يف علل األوضاع النجومية، رسالته الشعاعات، رسالة يف فصل ما بني السري وعمل الشعاع، رس

املنسوبة إىل األشخاص العالية املسماة سعادة وحناسة، رسالة يف علل القوى املنسوبة إىل األشخاص العالية 
الدالة على املطر، رسالة يف علل أحداث اجلو، رسالة يف العلة اليت هلا يكون بعض املواضع تكاد ال متطر، 

 أسرار النجوم وتعليم مبادئ األعمال، رسالة يف العلة اليت ترى من اهلاالت رسالة إىل زرنب تلميذه يف
للشمس والقمر والكواكب واألضواء النرية أعين النريين، رسالة يف اعتذاره يف موته دون كماله لسين 

الطبيعة اليت هي مائة وعشرون سنة، كالم يف اجلمرات، رسالة يف النجوم، رسالة يف أغراض كتب 
، رسالة يف إصالح كتب إقليدس، رسالة يف اختالف املناظر، رسالة يف عمل شكل املتوسطني، إقليدس

رسالة يف تقريب وتر الدائرة، رسالة يف تقريب وتر التسع، رسالة يف مساحة إيوان، رسالة يف تقسيم 
يف شروق املثلث واملربع وعملهما، رسالة يف كيفية عمل دائرة مساوية لسطح اسطوانة مفروضة، رسالة 

الكواكب وغروا باهلندسة، رسالة يف قسمة الدائرة إىل ثالثة أقسام، رسالة يف إصالح املقالة الرابعة 
عشرة واخلامسة عشرة من كتاب إقليدس، رسالة يف الرباهني املساحية ملا يعرض من احلسبانات الفلكية، 

ر املرآة، رسالة يف صنعة األصطرالب رسالة يف تصحيح قول أبسقالس يف املطالع، رسالة يف اختالف مناظ
باهلندسة، رسالة يف استخراج خط نصف النهار ومست القبلة باهلندسة،رسالة يف عمل الرخامة باهلندسة، 

رسالة يف أن عمل الساعات على صفيحة تنصب على السطح املوازي لألفق خري من غريها، رسالة يف 
 يف السوائح، مسائل يف مساحة األار وغريها، استخراج الساعات على نصف كرة باهلندسة، رسالة

رسالة يف النسب الزمانية، كالم يف العدد، كالم يف املرايا اليت حترق، رسالة يف امتناع وجود مساحة 
الفلك األقصى املدبر لألفالك، رسالة يف أن طبيعة الفلك خمالفة لطبائع العناصر األربعة، وأنه طبيعة 

 الفلك، رسالة يف العامل األقصى، رسالة يف سجود اجلرم األقصى لباريه، خامسة، رسالة يف ظاهريات
  .رسالة يف الرد على املنانية يف العشر مسائل يف موضوعات الفلك، رسالة يف الصور

    

رسالة يف أنه ال ميكن أن يكون جرم العامل بال اية، رسالة يف املناظر الفلكية، رسالة يف امتناع اجلرم 
الستحالة، رسالة يف صناعة بطليموس الفكلية، رسالة يف تناهي جرم العامل، رسالة يف ماهية األقصى من ا

الفلك واللون الالزم الالزوردي احملسوس من جهة السماء، رسالة يف ماهية اجلرم احلامل بطباعه لأللوان 
م، رسالة يف املعطيات، من العناصر األربعة، رسالة يف الربهان على اجلسم السائر وماهية األضواء واألظال



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  234  

رسالة يف تركيب األفالك، رسالة يف األجرام اهلابطة من العلو، وسبق بعضها بعضاً، رسالة يف العمل باآللة 
املسماة اجلامعة، رسالة يف كيفية رجوع الكواكب املتحرية،رسالة يف الطب البقراطي، رسالة يف الغذاء 

للجو من األوباء، رسالة يف األدوية املشفية من الروائح املؤذية، والدواء املهلك، رسالة يف األخبرة املصلحة 
رسالة يف كيفية إسهال األدوية واجنذاب األخالط، رسالة يف علة نفث الدم، رسالة يف تدبري األصحاء، 
رسالة يف أشفية السموم، رسالة يف علة حبارين من األمراض احلادة،، رسالة يف تبيني لعضو الرئيس من 

سان واإلبانة عن األلباب، رسالة يف كيفية الدماغ، رسالة يف علة اجلذام وأشفيته، رسالة يف جسم اإلن
عضة الكلب والكَِلب، رسالة يف األعراض احلادثة من البلغم وعلة موت الفجأة، رسالة يف وجع املعدة 

 رسالة يف عالج والنقرس، رسالة إىل رجل يف علة شكاها إليه يف بطنه ويده، رسالة يف أقسام احلميات،
الطحال اجلاسي من األمراض السوداوية، رسالة يف أجساد احليوان إذا فسدت، رسالة يف تدبري األطعمة، 

رسالة يف صنعة أطعمة من غري عناصرها، رسالة يف احلياة، كتاب األدوية املمتحنة، كتاب األقراباذين، 
ا يكون من فساد األخالط، رسالة يف رسالة يف الفرق بني اجلنون العارض من مس الشياطني وبني م

الفراسة، رسالة يف إيضاح العلة يف السمائم القاتلة السمائية وهو على املقال املطلق الوباء، رسالة يف احليلة 
لدفع األحزان، جوامع كتاب األدوية املفردة جلالينوس، رسالة يف اإلبانة عن منفعة الطب إذا كانت 

 رسالة يف اللثغة لألخرس رسالة يف تقدمة املعرفة باالستالل باألشخاص صناعة النجوم مقرونة بدالئلها
  .العالية على املسائل، رسالة يف مدخل األحكام على املسائل

    

رسالته األوىل والثانية والثالثة إىل صناعة األحكام بتقاسيم، رسالة يف األخبار عن كمية ملك العرب وهي 
لسرطان، رسالة يف قدر منفعة صناعة األحكام ومن الرجل املسمى رسالته يف اقتران التحسني يف برج ا

منجماً باستحقاق، رسالته املختصرة يف حدود املواليد، رسالة يف حتويل سين املواليد، رسالة يف االستدالل 
بالكسوفات على احلوادث، رسالة يف الرد على الثنوية، رسالة يف نقض مسائل امللحدين، رسالة يف تثبيت 

 عليهم السالم، رسالة يف االستطاعة وزمان كوا، رسالة يف الرد على من زعم أن لألجرام يف الرسل
هويتها يف اجلو توقفات، رسالة يف بطالن قول من زعم أن بني احلركة الطبيعية والعرضية سكون، رسالة 

ت، رسالة يف يف أن اجلسم يف أول إبداعه ال ساكن وال متحرك ظن باطل، رسالة يف التوحيد بتفسريا
أوائل اجلسم، رسالة يف افتراق امللل يف التوحيد، وإم جممعون على التوحيد، وكل قد خالف صاحبه، 

رسالة يف املتجسد، رسالة يف الربهان، كالم له مع ابن الراوندي يف التوحيد، كالم رد به على بعض 
 عز وجل، وعن تناهي جرم الكل، رسالة املتكلمني، رسالة إىل حممد بن اجلهم يف اإلبانة عن وحدانية اهللا

يف األكفار والتضليل رسالة يف أن النفس جوهر بسيط غري داثر مؤثر يف األجسام، رسالة يف ما للنفس 
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ذكره وهي يف عامل العقل قبل كوا يف عامل احلس، رسالة يف خرب اجتماع الفالسفة على الرموز العشقية، 
رمز به النفس، رسالة يف أن ما باإلنسان إليه حاجة مباح له يف العقل قبل رسالة يف علة النوم والرؤيا وما ي

أن حيظر، رسالته الكربى يف السياسة، رسالة يف التنبيه على الفضائل رسالة يف نوادر الفالسفة، رسالة يف 
خرب فضيلة سقراط، رسالة يف حماورة جرت بني سقراط وأرسواس، رسالة يف خرب موت سقراط، رسالة 

ا جرى بني سقراط واحلرانيني رسالة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد يف الكائنات الفاسدات، فيم
رسالة يف العلة اليت هلا قيل أن النار واهلواء واملاء واألرض عناصر جتمع الكائنة الفاسدة، وهي وغريها 

 الكيفيات األربع األوىل رسالة يستحيل بعضها إىل بعض، رسالة يف اختالف األزمنة اليت تظهر فيها قوى
يف خرب العقل، رسالة يف النسب الزمانية، رسالة يف علة اختالف أنواع السنة، رسالة يف ماهية الزمان 

وماهية الدهر واحلني والوقت، رسالة يف العلة اليت هلا يربد أعلى اجلو ويسخن ما قرب من األرض، رسالة 
  .باًيف األثر الذي يظهر يف اجلو ويسمى كوك

رسالة يف الكوكب الذي ظهر ورصده أياماً حىت اضمحل، رسالة يف الكواكب ذي الذؤابة، رسالة يف 
العلة احلادث ا الربد يف آخر الشتاء يف اإلبان املسمى أيام العجوز، رسالة يف علة كون الضباب 

ومائتني للهجرة، رسالة يف واألسباب احملدثة له، رسالة فيما رصد من األثر العظيم يف سنة اثنتني وعشرين 
اآلثار العلوية، رسالة إىل ابنه أمحد يف اختالف مواضع املساكن من كرة األرض، وهذه الرسالة شرح فيها 

كتاب املساكن لثاوذوسيوس، رسالة يف علة حدوث الرياح يف باطن األرض، احملدثة كثري الزالزل 
تقاهلا بأربعة فصول خمتلفة، كالم يف عمل واخلسوف، رسالة يف علة اختالف األزمان يف السنة وان

السمت، رسالة يف أبعاد األجرام، رسالة يف استخراج بعد مركز القمر من األرض، رسالة يف استخراج 
.آلة عمِلها يستخرج ا أبعاد األجرام، رسالة يف عمل آلة يعرف ا بعد املعاينات
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  لتاسع الباب ا

  طبقات األطباء النقلة

كتب الطب وغيره من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي وذكر الذين الذين نقلوا 
  نقلوا لهم 

  جورجس

وهو من أول من ابتدأ يف نقل الكتب الطبية إىل اللسان العريب عندما استدعاه املنصور وكان كثري 
  اإلحسان إليه، وقد ذكرت أخبار جورجس فيما تقدم، 

  حنين بن إسحاق

 غريبها ومستعملها العربية والسريانية واليونانية والفارسية، ونقله يف غاية من كان عاملاً باللغات األربع
  اجلودة، 

  إسحاق بن حنين

كان أيضاً عاملاً باللغات اليت يعرفها أبوه، وهو يلحق به يف النقل، وكان إسحاق عذب العبارة فصيح 
  .وأبيهالكالم، وكان حنني مع ذلك أكثر تصنيفاً ونقالً وقد تقدم ذكر إسحاق 

  حبيش األعسم

  .وهو ابن أخت حنني بن إسحاق وتلميذه، ناقل جمود يلحق حبنني وإسحاق، وقد تقدم أيضاً ذكره

  عيسى بن يحيى بن إبراهيم

    

  .كان أيضاً تلميذاً حلنني بن إسحاق، وكان فاضالً، أثىن عليه حنني ورضي نقله، وقلده فيه وله مصنفات

  قسطا بن لوقا البعلبكي
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  . خبرياً باللغات فاضالً يف العلوم احلكمية وغريها، وسيأيت ذكره وأخباره فيما بعد إن شاء اللّهكان ناقالً

  أيوب المعروف باألبرش

  .كان قليل النقل متوسطه، وما نقله يف آخر عمره يضاهي نقل حنني

  ماسرجيس

  .كان ناقالً من السرياين إىل العريب، ومشهوراً بالطب

  .األطعمة ومنافعها ومضارها، كتاب قوى العقاقري ومنافعها ومضارهاوله من الكتب كتاب قوى 

  عيسى بن ماسرجيس

  .كان يلحق بأبيه، وله من الكتب كتاب األلوان، كتاب الروائح والطعوم

  شهدي الكرخي

  .من أهل الكرخ، وكان قريب احلال يف الترمجة

  ابن شهدي الكرخي

اق أباه، ومل يزل متوسطاً وكان ينقل من السرياين إىل كان مثل أبيه يف النقل، مث إنه يف آخر عمره ف
  .العريب، ومن نقله كتاب األجنة ألبقراط

  الحجاج بن مطر

  .نقل للمأمون، ومن نقله كتاب اقليدس، مث أصلح نقله فيما بعد ثابت بن قرة احلراين

  ابن ناعمة

  .و إىل اجلودة أميلوامسه عبد املسيح بن عبد اللّه احلمصي الناعمي، كان متوسط النقل، وه

  زوربا بن مانحوه الناعمي الحمصي

  .كان قريب النقل، وما هو يف درجة من قبله
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  هالل بن أبي هالل الحمصي

  .كان صحيح النقل، ومل يكن عنده فصاحة، وال بالغة يف اللفظ

  فثيون الترجمان

  .وجدت نقله كثري اللحن ومل يكن يعرف علم العربية أصالً

  أيوبأبو نصربن ناري بن 

  .كان قليل النقل، ومل يعتد بنقله غريه من النقلة

  بسيل المطران

  .نقل كتباً كثرية، وكان نقله أميل إىل اجلودة

  اصطفن بن بسيل

  .كان يقارب حنني بن إسحاق يف النقل، إال أن عبارة حنني أفصح وأحلى

  موسى بن خالد الترجمان

وغريها وكان ال يصل إىل درجة حنني أو يقرب وجدت من نقله كتباً كثرية من الستة عشر جلالينوس 
  .منها

  اسطاث

  .كان من النقلة املتوسطني

  حيرون بن رابطة

  .ليس له شهرة جبودة النقل

  تدرس السنقل

  .وجدت له نقالً من الكتب احلكمية ال بأس به



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  239  

  سرجس الرأسي

 يصلح نقله، فما وجد من أهل مدينة رأس العني، نقل كتباً كثرية وكان متوسطاً يف النقل، وكان حنني
  .بإصالح حنني فهو اجليد، وما وجد غري مصلح فهو وسط

  أيوب الرهاوي

  .ليس هو أيوب األبرش املذكور أوالً، ناقل جيد عامل باللغات إال أنه بالسريانية خري منه بالعربية

  يوسف الناقل

ى بن صهر خبت، هو أبو يعقوب يوسف بن عيسى املتطبب الناقل، ويلقب الناعس، وهو تلميذ عيس
  .وكان يوسف الناقل من خوزستان وكانت يف عبارته لكنة، وليس نقله بكثري اجلودة

  إبراهيم بن الصلت

  .كان متوسطاً يف النقل يلحق بسرجس الرأسي

  ثابت الناقل

كان أيضاً متوسطاً يف النقل إال أنه يفضل إبراهيم بن الصلت، وكان مقالً من النقل، ومن نقله كتاب 
  .سني جلالينوسالكيمو

  أبو يوسف الكاتب

  .كان أيضاً متوسطاً يف النقل ونقل عدة كتب من كتب أبقراط

  يوحنا بن بختيشوع

  .نقل كتباً كثرية إىل السرياين، فأما إىل العريب فما عرف بنقله شيء منها

  البطريق

 أنه دون نقل حنني بن كان يف أيام املنصور، وأمره بنقل أشياء من الكتب القدمية، وله نقل كثري جيد، إال
  .إسحاق، وقد وجدت بنقله كتباً كثرية يف الطب كتب أبقراط وجالينوس
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  يحيى بن البطريق

كان يف مجلة احلسن بن سهل، وكان ال يعرف العربية حق معرفتها وال اليونانية، وإمنا كان لطينياً يعرف 
  .يونانية القدميةلغة الروم اليوم وكتابتها، وهي احلروف املتصلة ال املنفصلة ال

  قيضا الرهاوي

  .كان إذا كثرت على حنني الكتب، وضاق عليه الوقت استعان به يف نقلها، مث يصلحها بعد ذلك

  منصور بن باناس

  .طبقته يف النقل مثل قيضا الرهاوي، وكان بالسريانية أقوى منه بالعربية

  عبد يشوع بن بهريز

  .شوع وناقالً لهمطران املوصل، كان صديقاً جلربائيل بن خبتي

  أبو عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي

  .أحد النقلة ايدين، وكان منقطعاً إىل علي بن عيسى

  أبو إسحاق إبراهيم بن بكس

    

  .كان من األطباء املشهورين، وترجم كتباً كثرية إىل لغة العرب، ونقله أيضاً مرغوب فيه

  أبو الحسن علي بن إبراهيم بن بكس

  . مشهوراً، وكان مثل أبيه يف النقلكان أيضاً طبيباً

  فأما الذين كان هؤالء النقلة ينقلون هلم خارجاً عن اخللفاء فمنهم 

  شيرشوع بن قطرب

من أهل جندي سابور؛ وكان ال يزال يرب النقلة ويهدي إليهم؛ ويتقرب إىل حتصيل الكتب منهم مبا ميكنه 
  .أحد اخلوزمن املال، وكان يريد السرياين أكثر من العريب وهو 
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  محمد بن موسى المنجم

وهو أحد بين موسى بن شاكر احلساب املشهورين بالفضل والعلم والتصنيف يف العلوم الرياضية، وكان 
  .حممد هذا من أبر الناس حبنني بن إسحاق، وقد نقل له حنني كثرياً من الكتب الطبية

  علي بن يحيى المعروف بابن المنجم

  .مياً له، وعنده فضل ومال إىل الطب فنقلوا له كتباً كثريةأحد كتاب املأمون، وكان ند

  ثادرس األسقف

كان أسقفاً يف الكرخ ببغداد، وكان حريصاً على طلب الكتب متقرباً إىل قلوب نقلتها، فحصل منها شيئاً 
  .كثرياً، وصنف له قوم من األطباء النصارى كتباً هلا قدر وجعلوها بامسه

  كمحمد بن موسى بن عبد المل

  .نقلت له كتب طبية وكان من مجلة العلماء الفضالء يلخص الكتب، ويعترب جيد الكالم فيها من رديه

  عيسى بن يونس الكاتب الحاسب

  .من مجلة الفضالء بالعراق وكان كثري العناية بتحصيل الكتب القدمية والعلوم اليونانية

  علي المعروف بالفيوم

  . وكانت النقلة حيصلون من جانبه وميتارون من فضلهاشتهر باسم املدينة اليت كان عاملها،

  أحمد بن محمد المعروف بابن المدبر الكاتب

  .وكان يصل إىل النقلة من ماله وأفضاله شيء كثري جداً

  إبراهيم بن محمد بن موسى الكاتب

نقلة وكان حريصاً على نقل كتب اليونانيني إىل لغة العرب ومشتمالً على أهل العلم والفضل وعلى ال
  .خاصة

  عبد اللّه بن إسحاق
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  وكان أيضاً حريصاً على نقل الكتب وحتصيلها، 

  محمد بن عبد الملك الزيات

وكان يقارب عطاؤه للنقلة والنساخ يف كل شهر ألفي دينار، ونقل بامسه كتب عدة، وكان أيضاً ممن 
نا بن ماسويه، وجربائيل بن نقلت له الكتب اليونانية، وترمجت بامسه مجاعة من أكابر األطباء، مثل يوح

خبتيشوع، وخبتيشوع بن جربائيل بن خبتيشوع، وداؤد بن سرابيون، وسلمويه بن بنان، واليسع، وإسرائيل 
.بن زكريا بن الطيفوري، وحبيش بن احلسن
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  لعاشر الباب ا

  طبقات األطباء العراقيين وأطباء الجزيرة وديار بكر

  عقوب بن إسحاق الكندي

وأحد أبناء ملوكها، وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن فيلسوف العرب 
إمساعيل بن حممد بن األشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية 
األكرب بن احلرث األصغر بن معاوية بن احلرث األكرب بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة بن عفري بن 

ن احلرث ابن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن عدي ب
يعرب بن قحطان، وكان أبوه إسحاق بن الصباح أمرياً على الكوفة للمهدي والرشيد، وكان األشعث 
بن قيس من أصحاب النيب، صلى اللّه عليه وسلم، وكان قبل ذلك ملكاً على مجيع كندة، وكان أبوه 

 أعشى بين -يس بن معدي كرب ملكاً على مجيع كندة أيضاً، عظيم الشأن، وهو الذي مدحه األعشى، ق
   بقصائدة األربع الطوال اليت أوالهن - قيس بن ثعلبة 

  .لعمرك ما طول هذا الزمن

  والثانية 

  .رحلت سمية غدوة أجمالها

  والثالثة 

  .أأزمعت من آل ليلى ابتكارا

  والرابعة 

  .نية أم تلمأتهجر غا

وكان أبوه معدي كرب بن معاوية ملكاً على بين احلرث األصغر بن معاوية يف حضرموت، وكان أبوه 
معاوية بن جبلة ملكاً حبضرموت أيضاً على بين احلرث األصغر، وكان معاوية بن احلرث األكرب وأبوه 

  .احلرث األكرب وأبوه ثور ملوكاً على معبد باملشقر واليمامة والبحرين

وكان يعقوب بن إسحاق الكندي عظيم املرتلة عند املأمون، واملعتصم وعند ابنه أمحد، وله مصنفات 
  .جليلة ورسائل كثرية جداً يف مجيع العلوم
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 كان جده ويل الواليات - وقال سليمان بن حسان إن يعقوب بن إسحاق الكندي شريف األصل بصري 
وانتقل إىل بغداد وهناك تأدب، وكان عاملاً بالطب،  ونزل البصرة وضيعته هنالك، -لبين هاشم 

والفلسفة، وعلم احلساب، واملنطق، وتأليف اللحون، واهلندسة، وطبائع األعداد، وعلم النجوم، ومل يكن 
يف اإلسالم فيلسوف غريه، احتذى يف تواليفه حذو أرسطوطاليس، وله تواليف كثرية يف فنون من العلم، 

ألدب، وترجم من كتب الفلسفة الكثري، وأوضح منها املشكل، وخلص وخدم امللوك فباشرهم با
  .املستصعب، وبسط العويص

وقال أبو معشر يف كتاب املذكرات لشاذان؛ حذاق الترمجة يف اإلسالم أربعة حنني بن إسحاق، ويعقوب 
دادي الكاتب بن إسحاق الكندي، وثابت بن قرة احلراين، وعمر بن الفرخان الطربي، وقال ابن الندمي البغ

املعروف بابن أيب يعقوب يف كتاب الفهرست كان أبو معشر، وهو جعفر بن حممد البلخي من أصحاب 
احلديث أوالً ومرتله يف اجلانب الغريب بباب خراسان ببغداد، يضاغن الكندي ويغري به العامة ويشنع عليه 

 واهلندسة فدخل يف ذلك فلم بعلوم الفالسفة، فدس عليه الكندي من حسن له النظر يف علم احلساب
يكمل له، فعدل إىل علم أحكام النجوم وانقطع شره عن الكندي بنظره يف هذا العلم ألنه من جنس علوم 

الكندي، ويقال إنه تعلم النجوم بعد سبع وأربعني سنة من عمره، وكان فاضالً حسن اإلصابة وضربه 
وقته، فكان يقول أصبت فعوفيت، وكان مولده املستعني أسواطاً ألنه أصاب يف شيء خربه بكونه قبل 

بواسط يوم األربعاء لليلتني بقيتا من شهر رمضان وتويف أبو معشر وقد جاوز املائة سنة، وقال أبو جعفر 
أمحد بن يوسف بن إبراهيم يف كتاب حسن العقىب حدثين أبو كامل شجاع بن أسلم احلاسب قال كان 

ام املتوكل يكيدان كل من ذكر بالتقدم يف معرفة، فأشخصا سند حممد وأمحد ابنا موسى بن شاكر يف أي
بن علي إىل مدينة السالم، وباعداه عن املتوكل، ودبرا على الكندي حىت ضربه املتوكل، ووجها إىل داره 
فأخذا كتبه بأسرها وأفرداها يف خزانة مسيت الكندية، ومكن هذا هلما استهتار املتوكل باآلالت املتحركة، 

إليهما يف حفر النهر املعروف باجلعفري، فأسندا أمره إىل أمحد بن كثري الفرغين الذي عمل املقياس وتقدم 
اجلديد مبصر، وكانت معرفته أوىف من توفيقه، ألنه ما مت له عمل قط، فغلط يف فوهة النهر املعروف 

افع حممد وأمحد ابنا باجلعفري وجعلها أخفض من سائره، فصار ما يغمر الفوهة ال يغمر سائر النهر، فد
موسى يف أمره واقتضامها املتوكل، فسعى ما إليه فيه، فأنفذ مستحثاً يف إحضار سند بن علي من مدينة 

السالم، فواىف، فلما حتقق حممد وأمحد ابنا موسى أن سند بن علي قد شخص، أيقنا باهللكة ويئسا من 
شيئاً من سوء القول إال وقد ذكراك عندي به، وقد احلياة، فدعا املتوكل بسند وقاملا ترك هذان الرديان 

أتلفا مجلة من مايل يف هذا النهر، فاخرج إليه حىت تتأمله وختربين بالغلط فيه، فإين قد آليت على نفسي، 
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إن كان األمر على ما وصف يل، أين أصلبهما على شاطئه، وكل هذا بعني حممد وأمحد ابين موسى 
ل حممد بن موسى لسند يا أبا الطيب إن قدرة احلُر تذهب حفيظته، وقد ومسعهما، فخرج ومها معه، فقا

فرغنا إليك يف أنفسنا اليت هي أنفس أعالقنا، وما ننكر أنا أسأنا واالعتراف يهدم االقتراف، فتخلصنا 
ما كيف شئت، قال هلما واللّه إنكما لتعلمان ما بيين وبني الكندي من العداوة واملباعدة، ولكن احلق أوىل 

أتبع، أكان من اجلميل ما أتيتماه إليه من أخذ كتبه؟ واللّه ال ذكرتكما بصاحلة حىت تردا عليه كتبه، فتقدم 
حممد بن موسى يف محل الكتب إليه، وأخذ خطه باستيفائها، فوردت رقعة الكندي بتسلمها عن آخرها، 

رفة اليت مل ترعياها يف، واخلطأ يف فقال قد وجب لكما علي ذمام برد كتب هذا الرجل، ولكما ذمام باملع
هذا النهر يستتر أربعة أشهر بزيادة دجلة، وقد أمجع احلساب على أن أمري املؤمنني ال يبلغ هذا املدى، وأنا 

أخربه الساعة أنه مل يقع منكما خطأ يف هذا النهر إبقاء على أرواحكما، فإن صدق املنجمون أفلتنا 
حىت تنقص دجلة وتنصب، أوقع بنا ثالثتنا، فشكر حممد وأمحد هذا الثالثة، وإن كذبوا وجازت مدته 

القول منه واسترقهما به، ودخل على املتوكل، فقال له ما غلطا، وزادت دجلة، وجرى املاء يف النهر، 
  .فاستتر حاله، وقتل املتوكل بعد شهرين، وسلم حممد وأمحد بعد شدة اخلوف مما توقعا

    

اعد بن أمحد يف كتاب طبقات األمم عن الكندي عندما ذكر تصانيفه وكتبه وقال القاضي أبو القاسم ص
قال ومنها كتبه يف علم املنطق، وهي كتب قد نفقت عن الناس نفاقاً عاماً، وقلما ينتفع ا يف العلوم ألا 

اعة خالية من صناعة التحليل اليت ال سبيل إىل معرفة احلق من الباطل يف كل مطلوب إال ا، وأما صن
التركيب وهي اليت قصد يعقوب يف كتبه هذه إليها فال ينتفع ا إال من كانت عنده مقدمات عتيدة، 

فحينئذ ميكنه التركيب، ومقدمات كل مطلوب ال توجد إال بصناعة التحليل، وال أدري ما محل يعقوب 
شف؟ وأي هذين على اإلضراب عن هذه الصناعة اجلليلة، هي جهل مقدارها، أو ضن على الناس بك

كان، فهو نقص فيه، وله بعد هذا رسائل كثرية يف علوم مجة ظهرت له فيها آراء فاسدة ومذاهب بعيدة 
  .عن احلقيقة

أقول هذا الذي قد قاله القاضي صاعد عن الكندي فيه حتامل كثري عليه وليس ذلك مما حيط من علم 
  . االكندي، وال مما يصد الناس عن النظر يف كتبه واالنتفاع

وقال ابن الندمي البغدادي الكاتب يف كتاب الفهرست كان من تالمذة الكندي ووراقيه حسنويه، 
  .ونفطويه، وسلمويه، وآخر على هذ الوزن، ومن تالمذته أمحد بن الطيب، وأخذ عنه أبو معشر أيضاً

  إسحاق الكندي قال أبو حممد عبد اللّه بن قتيبة يف كتاب فرائد الدر قال بعضهم أنشدت يعقوب بن 
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 فما أنا أدري أيها هاج لي كربي  وفي أربع مني حلت منك أربع

  أم النطق في سمعي أم الحب في قلبي  في عيني أم الطعم في فمي أوجهك

  .فقال واللّه لقد قسمها تقسيماً فلسفياً

األنفس عوض، أقول ومن كالم الكندي قال يف وصيته وليتق اللّه تعاىل املتطبب وال خياطر، فليس عن 
وقال وكما حيب أن يقال له أنه كان سبب عافية العليل وبرئه كذلك فليحذر أن يقال أنه كان سبب 

تلفه وموته، وقال العاقل يظن أن فوق علمه علماً، فهو أبداً يتواضع لتلك الزيادة؛ واجلاهل يظن أنه قد 
  .تناهى، فتمقته النفوس لذلك

 قال الكندي يا -العباس نقلت ذلك من كتاب املقدمات البن خبتويه ومن كالمه مما أوصى به لولده أيب 
بين، األب رب، واألخ فخ، والعم غم،واخلال وبال، والولد كمد، واألقارب عقارب، وقول ال، يصرف 
البال؛ وقول نعم، يزيل النعم؛ ومساع الغناء برسام حاد، ألن اإلنسان يسمع فيطرب وينفق فيسرف فيفتقر 

فيموت، والدينار حمموم، فإن صرفته مات والدرهم حمبوس فإن أخرجته فر؛ والناس سخرة، فيغتم فيعتل 
  .فخذ شيئهم واحفظ شيئك، وال تقبل ممن قال اليمني الفاجرة، فإا تدع الديار بالقع

أقول وإن كانت هذه وصية الكندي فقد صدق ما حكاه عنه ابن الندمي البغدادي يف كتابه فإنه قال إن 
  .كان خبيالًالكندي 

ومن شعر يعقوب بن إسحاق الكندي، قال الشيخ أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد العسكري 
اللغوي يف كتاب احلكم واألمثال أنشدين أمحد بن جعفر، قال أنشدين أمحد بن الطيب السرخسي، قال 

  أنشدين يعقوب بن إسحاق الكندي لنفسه 

  أو نكسجفونك فغمض  أناف الذنابى على األرؤس

 وفي قعربيتك فاستجلس  وضائل سوادك واقبض يديك

 اليوم فاستأنس وبالوحدة  وعند مليكك فابغ العلو

 التعززباألنفس وإن  الغنى في قلوب الرجال فإن

وذي ثروة مفلس غني  ترى من أخي عسرة وكاِئن 

 أنه بعد لم يرمس على  ومن قائم شخصه ميت

 جميع الذي تحتسي قيكت  فإن تطعم النفس ما تشتهي

    

وليعقوب بن إسحاق الكندي من الكتب كتاب الفلسفة األوىل فيما دون الطبيعيات والتوحيد كتاب 
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الفلسفة الداخلة واملسائل املنطقية واملعتاصة وما وافق الطبيعيات، رسالة يف أنه ال تنال الفلسفة إال بعلم 
 يف كمية كتب أرسطوطاليس وما حيتاج إليه يف الرياضيات، كتاب احلث على تعلم الفلسفة، رسالة

حتصيل علم الفلسفة مما ال غىن يف ذلك عنه منها وترتيبها، وأغراضه فيها، كتاب يف قصد أرسطوطاليس 
يف املقوالت إياها قصد واملوضوعة هلا، رسالته الكربى يف مقياسه العلم، كتاب أقسام العلم األنسي، 

كتاب يف أن أفعال البارئ كلها عدل ال جور فيها، كتاب يف ماهية كتاب يف ماهية العلم وأقسامه، 
الشيء الذي ال اية له وبأي نوع يقال للذي ال ايةله، رسالة يف اإلبانة أنه ال ميكن أن يكون جرم العامل 

رات بال اية، وإن ذلك إمنا هو يف القوة، كتاب يف الفاعلة واملنفعلة من الطبيعيات األول، كتاب يف عبا
اجلوامع الفكرية، كتاب يف مسائل سئل عنها يف منفعة الرياضيات، كتاب يف حبث قول املدعي أن األشياء 
الطبيعية تفعل فعالً واحداً بإجياب اخللقة، رسالة يف الرفق يف الصناعات، رسالة يف رسم رقاع إىل اخللفاء 

بانة عنه، رسالة يف الفاعل احلق األول التام والوزراء، رسالة يف قسمة القانون، رسالة يف ماهية العقل واإل
والفاعل الناقص الذي هو يف ااز، رسالة إىل املأمون يف العلة واملعلول، اختصار كتاب إيساغوجي 

لفرفوريوس، مسائل كثرية يف املنطق وغريه وحدود الفلسفة، كتاب يف املدخل املنطقي باستيفاء القول 
باختصار وإجياز، رسالة يف املقوالت العشر، رسالة يف اإلبانة عن قول فيها، كتاب يف املدخل املنطقي 

بطليموس يف أول كتابه يف اسطي عن قول أرسطوطاليس يف أنالوطيقا، رسالة يف االحتراس من خدع 
السوفسطائية، رسالة بإجياز واختصار يف الربهان املنطقي، رسالة يف األمساء اخلمسة الالحقة لكل 

الة يف مسع الكيان، رسالة يف عمل آلة خمرجة اجلوامع، رسالة يف املدخل إىل األرمثاطيقي، املقوالت، رس
مخس مقاالت، رسالة إىل أمحد بن املعتصم، يف كيفية استعمال احلساب اهلندي، أربع مقاالت، رسالة يف 

يف التوحيد من جهة اإلبانة عن األعداد اليت ذكرها أفالطن يف السياسة، رسالة يف تأليف األعداد، رسالة 
العدد، رسالة يف استخراج اخليبء والضمري، رسالة يف الزجر والفأل من جهة العدد، رسالة يف اخلطوط 

والضرب بعدد الشعري، رسالة يف الكمية املضافة، رسالة يف النسب الزمانية، رسالة يف احليل العددية وعلم 
ل،رسالة يف اإلبانة على أنه ليس شيء من العناصر إضمارها، رسالة يف أن العامل وكل ما فيه كروي الشك

األوىل واجلرم األقصى غري كروي، رسالة يف أن الكرة أعظم األشكال اجلرمية، والدائرة أعظم من مجيع 
األشكال البسيطة، رسالة يف الكريات،رسالة يف عمل السمت على الكرة، رسالة يف أن سطح ماء البحر 

 رسالة يف عمل احللق الست واستعماهلا، رسالته الكربى يف التأليف، كروي، رسالة يف تسطيح الكرة،
رسالة يف ترتيب النغم الدالة على طبائع األشخاص العالية وتشابه التأليف، رسالة يف املدخل إىل صناعة 

املوسيقى، رسالة يف اإليقاع، رسالة يف خري صناعة الشعراء، رسالة يف األخبار عن صناعة املوسيقى، 
 املوسيقى يف تأليف النغم وصنعة العود، ألفه ألمحد بن املعتصم، رسالة يف أجزاءجربية خمتصر
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املوسيقى،رسالة يف أن رؤية اهلالل ال تضبط باحلقيقة وإمنا القول فيها بالتقريب، رسالة يف مسائل سئل 
ر عنها، عنها من أحوال الكواكب، رسالة يف جواب مسائل طبيعية يف كيفيات جنومية سأله أبو معش

رسالة يف الفصلني، رسالة فيما ينسب إليه كل بلد من البلدان إىل برج من الربوج وكوكب من 
الكواكب، رسالة فيما سئل عنه من شرح ما عرض له من االختالف يف صور املواليد، رسالة فيما حكى 

 دارات املواليد من أعمار الناس يف الزمن القدمي وخالفها يف هذا الزمن، رسالة يف تصحيح عمل منو
واهليالج والكدخداه، رسالة يف إيضاح علة رجوع الكواكب، رسالة يف اإلبانة أن االختالف الذي يف 

األشخاص العالية ليس علة الكيفيات األول، رسالة يف سرعة ما يرى من حركة الكواكب إذا كانت يف 
ني السري وعمل الشعاع، رسالة يف األفق وإبطائها كلما علت، رسالة يف الشعاعات، رسالة يف فصل ما ب

علل األوضاع النجومية، رسالته املنسوبة إىل األشخاص العالية املسماة سعادة وحناسة، رسالة يف علل 
    القوى املنسوبة إىل األشخاص العالية الدالة على املطر، رسالة يف علل 

طر، رسالة إىل زرنب تلميذه يف أسرار أحداث اجلو، رسالة يف العلة اليت هلا يكون بعض املواضع تكاد ال مت
النجوم وتعليم مبادئ األعمال، رسالة يف العلة اليت ترى من اهلاالت للشمس والقمر والكواكب واألضواء 
النرية أعين النريين، رسالة يف اعتذاره يف موته دون كماله لسين الطبيعة اليت هي مائة وعشرون سنة، كالم 

، رسالة يف أغراض كتب إقليدس، رسالة يف إصالح كتب إقليدس، رسالة يف اجلمرات، رسالة يف النجوم
يف اختالف املناظر، رسالة يف عمل شكل املتوسطني، رسالة يف تقريب وتر الدائرة، رسالة يف تقريب وتر 

التسع، رسالة يف مساحة إيوان، رسالة يف تقسيم املثلث واملربع وعملهما، رسالة يف كيفية عمل دائرة 
لسطح اسطوانة مفروضة، رسالة يف شروق الكواكب وغروا باهلندسة، رسالة يف قسمة الدائرة مساوية 

إىل ثالثة أقسام، رسالة يف إصالح املقالة الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من كتاب إقليدس، رسالة يف 
طالع، رسالة يف الرباهني املساحية ملا يعرض من احلسبانات الفلكية، رسالة يف تصحيح قول أبسقالس يف امل

اختالف مناظر املرآة، رسالة يف صنعة األصطرالب باهلندسة، رسالة يف استخراج خط نصف النهار 
ومست القبلة باهلندسة،رسالة يف عمل الرخامة باهلندسة، رسالة يف أن عمل الساعات على صفيحة تنصب 

  .على السطح املوازي لألفق خري من غريها

على نصف كرة باهلندسة، رسالة يف السوائح، مسائل يف مساحة األار رسالة يف استخراج الساعات 
وغريها، رسالة يف النسب الزمانية، كالم يف العدد، كالم يف املرايا اليت حترق، رسالة يف امتناع وجود 

يعة مساحة الفلك األقصى املدبر لألفالك، رسالة يف أن طبيعة الفلك خمالفة لطبائع العناصر األربعة، وأنه طب
خامسة، رسالة يف ظاهريات الفلك، رسالة يف العامل األقصى، رسالة يف سجود اجلرم األقصى لباريه، 

رسالة يف الرد على املنانية يف العشر مسائل يف موضوعات الفلك، رسالة يف الصور، رسالة يف أنه ال ميكن 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  249  

امتناع اجلرم األقصى من االستحالة، أن يكون جرم العامل بال اية، رسالة يف املناظر الفلكية، رسالة يف 
رسالة يف صناعة بطليموس الفكلية، رسالة يف تناهي جرم العامل، رسالة يف ماهية الفلك واللون الالزم 

الالزوردي احملسوس من جهة السماء، رسالة يف ماهية اجلرم احلامل بطباعه لأللوان من العناصر األربعة، 
ر وماهية األضواء واألظالم، رسالة يف املعطيات، رسالة يف تركيب رسالة يف الربهان على اجلسم السائ

األفالك، رسالة يف األجرام اهلابطة من العلو، وسبق بعضها بعضاً، رسالة يف العمل باآللة املسماة اجلامعة، 
رسالة يف كيفية رجوع الكواكب املتحرية،رسالة يف الطب البقراطي، رسالة يف الغذاء والدواء املهلك، 

سالة يف األخبرة املصلحة للجو من األوباء، رسالة يف األدوية املشفية من الروائح املؤذية، رسالة يف كيفية ر
    إسهال األدوية واجنذاب األخالط، رسالة يف علة نفث الدم، رسالة يف تدبري األصحاء، 

يني العضو الرئيس من رسالة يف أشفية السموم، رسالة يف علة حبارين من األمراض احلادة،، رسالة يف تب
جسم اإلنسان واإلبانة عن األلباب، رسالة يف كيفية الدماغ، رسالة يف علة اجلذام وأشفيته، رسالة يف 
عضة الكلب والكَِلب، رسالة يف األعراض احلادثة من البلغم وعلة موت الفجأة، رسالة يف وجع املعدة 

يده، رسالة يف أقسام احلميات، رسالة يف عالج والنقرس، رسالة إىل رجل يف علة شكاها إليه يف بطنه و
الطحال اجلاسي من األمراض السوداوية، رسالة يف أجساد احليوان إذا فسدت، رسالة يف تدبري األطعمة، 

رسالة يف صنعة أطعمة من غري عناصرها، رسالة يف احلياة، كتاب األدوية املمتحنة، كتاب األقراباذين، 
العارض من مس الشياطني وبني ما يكون من فساد األخالط، رسالة يف رسالة يف الفرق بني اجلنون 

الفراسة، رسالة يف إيضاح العلة يف السمائم القاتلة السمائية وهو على املقال املطلق الوباء، رسالة يف احليلة 
لدفع األحزان، جوامع كتاب األدوية املفردة جلالينوس، رسالة يف اإلبانة عن منفعة الطب إذا كانت 

صناعة النجوم مقرونة بدالئلها رسالة يف اللثغة لألخرس رسالة يف تقدمة املعرفة باالستالل باألشخاص 
  .العالية على املسائل

رسالة يف مدخل األحكام على املسائل، رسالته األوىل والثانية والثالثة إىل صناعة األحكام بتقاسيم، رسالة 
 اقتران التحسني يف برج السرطان، رسالة يف قدر منفعة يف األخبار عن كمية ملك العرب وهي رسالته يف

صناعة األحكام ومن الرجل املسمى منجماً باستحقاق، رسالته املختصرة يف حدود املواليد، رسالة يف 
حتويل سين املواليد، رسالة يف االستدالل بالكسوفات على احلوادث، رسالة يف الرد على الثنوية، رسالة يف 

دين، رسالة يف تثبيت الرسل عليهم السالم، رسالة يف االستطاعة وزمان كوا، رسالة نقض مسائل امللح
يف الرد على من زعم أن لألجرام يف هويتها يف اجلو توقفات، رسالة يف بطالن قول من زعم أن بني 

 احلركة الطبيعية والعرضية سكون، رسالة يف أن اجلسم يف أول إبداعه ال ساكن وال متحرك ظن باطل،

رسالة يف التوحيد بتفسريات، رسالة يف أوائل اجلسم، رسالة يف افتراق امللل يف التوحيد، وإم جممعون 
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  .على التوحيد، وكل قد خالف صاحبه، رسالة يف املتجسد، رسالة يف الربهان

 كالم له مع ابن الراوندي يف التوحيد، كالم رد به على بعض املتكلمني، رسالة إىل حممد بن اجلهم يف

اإلبانة عن وحدانية اهللا عز وجل، وعن تناهي جرم الكل، رسالة يف األكفار والتضليل رسالة يف أن النفس 
جوهر بسيط غري داثر مؤثر يف األجسام، رسالة يف ما للنفس ذكره وهي يف عامل العقل قبل كوا يف عامل 

 علة النوم والرؤيا وما يرمز به احلس، رسالة يف خرب اجتماع الفالسفة على الرموز العشقية، رسالة يف
النفس، رسالة يف أن ما باإلنسان إليه حاجة مباح له يف العقل قبل أن حيظر، رسالته الكربى يف السياسة، 
رسالة يف التنبيه على الفضائل رسالة يف نوادر الفالسفة، رسالة يف خرب فضيلة سقراط، رسالة يف حماورة 

 خرب موت سقراط، رسالة فيما جرى بني سقراط واحلرانيني جرت بني سقراط وأرسواس، رسالة يف
رسالة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد يف الكائنات الفاسدات، رسالة يف العلة اليت هلا قيل أن النار 

واهلواء واملاء واألرض عناصر جتمع الكائنة الفاسدة، وهي وغريها يستحيل بعضها إىل بعض، رسالة يف 
  .ألزمنة اليت تظهر فيها قوى الكيفيات األربع ألوىل رسالة يف خرب العقلاختالف ا

    

رسالة يف النسب الزمانية، رسالة يف علة اختالف أنواع السنة، رسالة يف ماهية الزمان وماهية الدهر 
الذي واحلني والوقت، رسالة يف العلة اليت هلا يربد أعلى اجلو ويسخن ما قرب من األرض، رسالة يف األثر 
يظهر يف اجلو ويسمى كوكباً، رسالة يف الكوكب الذي ظهر ورصده أياماً حىت اضمحل، رسالة يف 
الكواكب ذي الذؤابة، رسالة يف العلة احلادث ا الربد يف آخر الشتاء يف اإلبان املسمى أيام العجوز، 

لعظيم يف سنة اثنتني رسالة يف علة كون الضباب واألسباب احملدثة له، رسالة فيما رصد من األثر ا
وعشرين ومائتني للهجرة، رسالة يف اآلثار العلوية، رسالة إىل ابنه أمحد يف اختالف مواضع املساكن من 
كرة األرض، وهذه الرسالة شرح فيها كتاب املساكن لثاوذوسيوس، رسالة يف علة حدوث الرياح يف 

اختالف األزمان يف السنة وانتقاهلا بأربعة باطن األرض، احملدثة كثري الزالزل واخلسوف، رسالة يف علة 
فصول خمتلفة، كالم يف عمل السمت، رسالة يف أبعاد األجرام، رسالة يف استخراج بعد مركز القمر من 

األرض، رسالة يف استخراج آلة عمِلها يستخرج ا أبعاد األجرام، رسالة يف عمل آلة يعرف ا بعد 
لل اجلبال، رسالة إىل أمحد بن حممد اخلراساين فيما بعد الطبيعة، وإيضاح املعاينات، رسالة يف عرفة أبعاد ق

تناهي جرم العامل، رسالة يف تقدمة األخبار، رسالة يف تقدمة املعرفة باألحداث، رسالة يف تقدمة اخلرب، 
 يف رسالة يف تقدمة املعرفة واالستدالل باألشخاص السماوية رسالة يف أنواع اجلواهر واألشباه، رسالة

نعت احلجارة واجلواهر ومعادا وجيدها ورديها وأمثاا، رسالة يف تلويح الزجاج، رسالة فيما يصبغ 
فيعطي لوناً، رسالة يف أنواع احلديد والسيوف وجيدها ومواضع انتساا، رسالة إىل أمحد بن املعتصم باللّه 
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 الطائر األنسى، رسالة يف متريخ فيما يطرح على احلديد والسيوف حىت ال تنثلم وال تكل، رسالة يف
احلمام، رسالة يف الطرح على البيض، رسالة يف أنواع النخل وكرائمه، رسالة يف عمل القمقم الصياح، 
رسالة يف العطر وأنواعه، رسالة يف كيمياء العطر، رسالة يف األمساء املعماة، رسالة يف التنبيه على خدع 

وسني يف املاء، رسالة يف املد واجلزر، رسالة يف أركاب اخليل، رسالته الكيميائيني، رسالة يف األثرين احملس
  .الكبرية يف األجسام الغائصة يف املاء، رسالة يف األجرام اهلابطة

رسالة يف شعار املرآة، رسالة يف اللفظ وهي ثالثة أجزاء أول وثاين وثالث، رسالة يف احلشرات، مصور 
ألة طبيعيات سأله عنها بعض إخوانه، رسالة يف جواب ثالث عطاردي، رسالة يف جواب أربع عشرة مس

مسائل سئل عنها، رسالة يف قصة املتفلسف بالسكوت، رسالة يف علة الرعد والربق والثلج والربد 
والصواعق واملطر، رسالة يف بطالن دعوى املدعني صنعة الذهب والفضة وخدعهم، رسالة يف اإلبانة أن 

العالية ليس علة الكيفيات األوىل كماهي علة ذلك يف اليت حتت الكون االختالف الذي يف األشخاص 
والفساد، ولكن علة ذلك حكمة مبدع الكل عز وجل، رسالة يف قلع اآلثار من الثياب وغريها، رسالة 

إىل يوحنا بن ماسويه يف النفس وأفعاهلا، رسالة يف ذات الشعبتني، رسالة يف علم احلواس، رسالة يف صفة 
ة، رسالة يف قدر املنفعة بأحكام النجوم، كالم يف املبدع األول، رسالة يف صنعة األحبار والليق، البالغ

رسالة إىل بعض إخوانه يف رموز الفالسفة يف اسمات، رسالة يف عناصر األخبار، كتاب يف اجلواهر 
ن دعا به، رسالة يف الفلك اخلمسة، رسالة إىل أمحد بن املعتصم يف جتويز إجابة الدعاء من اهللا عز وجلّ مل

والنجوم، ومل قسمت دائرة فلك الربوج على اثين عشر قسماً ويف تسميتهم السعود والنحوس، وبيوا 
  .وأشرافها وحدودها بالربهان اهلندسي

  أحمد بن الطيب السرخسي

أخذ، وكان هو أبو العباس أمحد بن حممد بن مروان السرخسي، ممن ينتمي إىل الكندي، وعليه قرأ، ومنه 
متفنناً يف علوم كثرية من علوم القدماء والعرب، حسن املعرفة، جيد القرحية، بليغ اللسان، مليح التصنيف 
والتأليف، أوحداً يف علم النحو والشعر، وكان حس العشرة، مليح النادرة، خليعاً ظريفاً، ومسع احلديث 

  .أيضاً وروى شيئاً منه

    

لسرخسي قال حدثنا عمرو بن حممد الناقل، قال أخربنا سليمان بن ومن ذلك، روى أمحد بن الطيب ا
عبيد اللّه، عن بقية بن الوليد، عن معاوية بن حيىي، عن عمران القصري، عن أنس بن مالك، قال قال 

  .رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فعليهم الديار
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يضاً، عن أمحد بن احلرث، عن أيب احلسن علي بن حممد املدائين، عن عبد اللّه وروى أمحد بن الطيب أ
املبارك، عن عبد العزيز بن أيب سامل، عن مكحول، قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أشد الناس عذاباً 

ضد احلسبة يوم القيامة من سب نبياً أو صحابة نيب أو أئمة املسلمني، وتوىل أمحد بن الطيب يف أيام املعت
ببغداد، وكان أوالً معلماً للمعتضد، مث نادمه وخص به، وكان يفضي إليه بأسراره ويستشريه يف أمور 

مملكته، وكان الغالب على أمحد بن الطيب علمه ال عقله، وكان سبب قتل املعتضد إياه، اختصاصه به، 
، فأفشاه، وأذاعه حبيلة من القاسم عليه فإنه أفضى إليه بسر يتعلق بالقاسم بن عبيد اهللا وبدر غالم املعتضد

مشهورة، فسلمه املعتضد إليهما فاستصفيا ماله، مث أودعاه املطامري، فلما كان يف الوقت الذي خرج فيه 
املعتضد لفتح آمد وقتال أمحد ابن عيسى بن شيخ، أفلت من املطامري مجاعة من اخلوارج وغريهم، 

 وخالفة املعتضد على احلضرة، وأقام أمحد يف موضعه ورجا والتقطهم مؤنس الفحل وكان إليه الشرطة
بذلك السالمة، فكان قعوده سبباً ملنيته، وأمر املعتضد القاسم بإثبات مجاعة ممن ينبغي أن يقتلوا ليستريح 

من تعلق القلب م فأثبتهم، ووقع املعتضد بقتلهم، فأدخل القاسم اسم أمحد يف مجلتهم، فيما بعد، فقتل، 
نه املعتضد، فذكر له القاسم قتله، وأخرج إليه الثبت فلم ينكره، ومضى بعد أن بلغ السماء رفعة وسأل ع

يف سنة وكان قبض املعتضد على أمحد بن الطيب يف سنة ثالث ومثانني ومائتني وقتله يف الشهر احملرم من 
  .سنة ست ومثانني ومائتني

اغوجي لفرفوريوس، اختصار كتاب وألمحد بن الطيب السرخسي من الكتب اختصار كتاب إيس
قاطيغورياس، اختصار كتاب بارير ميناس، اختصار كتاب أنا لوطقيا األوىل، اختصار كتاب أنالوطقيا 

الثانية، كتاب النفس، كتاب األغشاش وصناعة احلسبة الكبري، كتاب غش الصناعات واحلسبة الصغري، 
الهي ونزهة املفكرة الساهي يف الغناء واملغنني كتاب نزهة النفوس ومل خيرج بامسه، كتاب اللهو وامل

واملنادمة، واالسة وأنواع األخبار وامللح، صنفه للخليفة، وقال أمحد بن الطيب يف كتابه هذا إنه صنف 
هذا الكتاب وقد مر له من العمر إحدى وستون سنة، كتاب السياسة الصغري كتاب املدخل إىل صناعة 

بري، مقالتان ومل يعمل مثله، كتاب املوسيقى الصغري، كتاب املسالك النجوم، كتاب املوسيقى الك
واملمالك، كتاب األرمثاطيقي يف األعداد واجلرب واملقابلة، كتاب املدخل إىل صناعة الطب، نقض فيه على 

حنني بن إسحاق، كتاب املسائل، كتاب فضائل بغداد وأخبارها، كتاب الطبيخ، ألفه على الشهور 
تضد، كتاب زاد املسافر وخدمة امللوك، مقالة من كتاب أدب امللوك، كتاب املدخل إىل علم واأليام للمع

املوسيقى، كتاب اجللساء واالسة، رسالة يف جواب ثابت بن قرة فيما سأل عنه، مقالة يف البهق والنمش 
مذاهب والكلف، رسالة يف السالكني وطرائفهم واعتقادهم، كتاب منفعة اجلبال، رسالة يف وصف 

الصابئني، كتاب يف أن املبدعات يف حال اإلبداع ال متحركة وال ساكنة، كتاب يف ماهية النوم والرؤيا، 
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كتاب يف العقل، كتاب يف وحدانية اللّه تعاىل، كتاب يف وصايا فيثاغورس، كتاب يف ألفاظ سقراط، 
 الفأل، كتاب يف كتاب يف العشق، كتاب يف برد أيام العجوز، كتاب يف كون الضباب، كتاب يف

الشطرنج العالية، كتاب أدب يف النفس إىل املعتضد، كتاب يف الفرق بني حنو العرب واملنطق، كتاب يف 
أن أركان الفلسفة بعضها على بعض، وهو كتاب االستيفاء، كتاب يف أحداث اجلو، كتاب الرد على 

ات املسودة للشعر وغري ذلك، كتاب يف جالينوس يف احملل األول، رسالة إىل ابن ثوابة، رسالة يف اخلضاب
أن اجلزء ينقسم إىل ما ال اية له، كتاب يف أخالق النفس، كتاب سرية اإلنسان، كتاب إىل بعض إخوانه 

يف القوانني العامة األوىل يف الصناعة الديالقطيقية أي اجلدلية على مذهب أرسطوطاليس، اختصار كتاب 
  .نسوفسطيقا ألرسطوطاليس، كتاب القيا

  أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني

    

 وهو طاط بن النيب إدريس عليه - كان من الصابة املقيمني حبران، ويقال الصابئون نسبتهم إىل صاب 
 وثابت هذا هو ثابت بن قرة ابن مروان بن ثابت بن كرايا بن إبراهيم بن كرايا بن مارينوس بن -السالم 

 حبران، مث استصحبه حممد بن موسى ملا انصرف من بلد الروم سااليونوس، وكان ثابت ابن قرة صريفياً
ألنه رآه فصيحاً، وقيل إنه قرأ على حممد بن موسى فتعلم يف داره، فوجب حقه عليه، فوصله باملعتضد 

وأدخله يف مجلة املنجمني، وهو أصل ما جتدد للصابة من الرئاسة يف مدينة السالم، وحبضرة اخللفاء، ومل 
ابت بن قرة من مياثلة يف صناعة الطب وال يف غريه من مجيع أجزاء الفلسفة، وله تصانيف يكن يف زمن ث

مشهورة باجلودة، وكذلك جاء مجاعة كثرية من ذريته ومن أهله يقاربونه فيما كان عليه من حسن 
  .التخرج والتمهر يف العلوم

ذهبه يف سنة الشمس، وما ولثابت أرصاد حسان للشمس توالها ببغداد ومجعها يف كتاب بين فيه م
أدركه بالرصد يف موضع أوجها، ومقدار سنيها، وكمية حركاا، وصورة تعديلها، وكان جيد النقل إىل 
النقل العريب حسن العبارة، وكان قوي املعرفة باللغة السريانية وغريها، وقال ثابت بن سنان بن ثابت بن 

عتضد باللّه حبسه يف دار إمساعيل بن بلبل، وكان أمحد قرة إن املوفق ملّا غضب على ابنه أيب العباس امل
احلاجب موكالً به، وتقدم إمساعيل بن بلبل إىل ثابت بن قرة بأن يدخل إىل أيب العباس ويؤنسه، وكان 

عبد اللّه بن أسلم مالزماً أليب العباس، فأنس أبو العباس بثابت بن قرة أنساً كثرياً، وكان ثابت يدخل إليه 
 يف كل يوم ثالث مرات حيادثه ويسليه، ويعرفه أحوال الفالسفة، وأمر اهلندسة والنجوم، وغري إىل احلبس

ذلك، فشغف به ولطف منه حمله، فلما خرج من حبسه قال لبدر غالمه يا بدر أي رجل أفدنا بعدك؟ 
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ه بني يديه فقال من هو يا سيدي؟ فقال ثابت بن قرة، وملا تقلد اخلالفة أقطعه ضياعاً جليلة وكان جيلس
  .كثرياً حبضرة اخلاص والعام، ويكون بدر غالم األمري قائماً والوزير، وهو جالس بني يدي اخلليفة

 وهو بستان يف دار اخلليفة -قال أبو إسحاق الصابئ الكاتب إن ثابتاً ميشي مع املعتضد يف الفردوس 
تر املعتضد يده من يد ثابت بشدة،  وكان املعتضد قد اتكأ على يد ثابت ومها يتماشيان، مث ن- للرياضة 

 وكان يف -ففزع ثابت، فإن املعتضد كان مهيباً جداً، فلما نتر يده من يد ثابت قال له يا أبا احلسن، 
 سهوت ووضعت يدي على يدك واستندت عليها، وليس هكذا جيب -اخللوات يكنيه ويف املأل يسميه 

  .أن يكون، فإن العلماء يعلون وال يعلون

من كتاب الكنايات للقاضي أيب العباس أمحد بن حممد اجلرجاين قال حدثين أبو احلسن هالل بن ونقلت 
احملسن بن إبراهيم، قال حدثين جدي أبو إسحاق الصابئ، قال حدثين عمي أبو احلسني ثابت بن إبراهيم، 

ألة حبضرة قوم قال حدثين أبو حممد احلسن بن موسى النوخبيت قال سألت أبا احلسن ثابت بن قرة عن مس
  فكره اإلجابة عنها مبشهدهم، وكنت حديث السن، فدافعين عن اجلواب، فقلت متمثالً 

 وال يجري بها لي طائر بليل  ما لليل ال ترى عند مضجعي أال

 ولكن ليس للطير زاجر بليلي  بلى إن عجم الطير تجري إذا جرت

 املسألة جواباً شافياً، وقال زجرت الطري يا أبا فلما كان من غد لقيين يف الطريق وسرت معه، فأجابين عن
    حممد؟ فأخجلين، فاعتذرت إليه، وقلت واللّه يا سيدي ما أردتك بالبيتني، 

ومن بديع حسن تصرف ثابت بن قرة يف املعاجلة ما حكاه أبو احلسن ثابت بن سنان، قال حكى أحد 
إىل دار اخلليفة فسمع صياحاً وعويالً، فقال مات أجدادي، عن جدنا ثابت بن قرة، أنه اجتاز يوماً ماضياً 

القصاب الذي كان يف هذا الدكان؟ فقالوا له أي واللّه يا سيدنا البارحة فجأة، وعجبوا من ذلك، فقال 
ما مات خذوا بنا إليه، فعدل الناس معه إىل الدار فتقدم إىل النساء باإلمساك عن اللطم والصياح؛ وأمرهن 

وأومأ إىل بعض غلمانه بأن يضرب القصاب على كعبه بالعصا، وجعل يده يف جمسه، بأن يعملن مزورة، 
وما زال ذلك يضرب كعبه إىل أن قال حسبك، واستدعى قدحاً وأخرج من شستكه يف كمه دواء فدافه 
يف القدح بقليل ماء، وفتح فم القصاب وسقاه إياه، فأساغه، ووقعت الصيحة والزعقة يف الدار والشارع 

لطبيب قد أحيا امليت، فتقدم ثابت بغلق الباب واالستيثاق منه، وفتح القصاب عينه وأطعمه مزورة بأن ا
وأجلسه، وقعد عنده ساعة، وإذا بأصحاب اخلليفة قد جاؤوا يدعونه، فخرج معهم والدنيا قد انقلبت، 

  .والعامة حوله يتعادون، إىل أن دخل دار اخلالفة

ه يا ثابت ما هذه املسيحية اليت بلغتنا عنك؟ قال يا موالي كنت أجتاز وملا مثل بني يدي اخلليفة قال ل
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على هذا القصاب وأحلظه يشرح الكبد، ويطرح عليها امللح ويأكلها، فكنت أستقذر فعله أوالً، مث أعلم 
أن سكتة ستلحقه، فصرت أراعيه وإذ علمت عاقبته انصرفت وركّبت للسكتة، دواء استصحبته معي يف 

ما اجتزت اليوم ومسعت الصياح قلت مات القصاب؟ قالوا نعم، مات فجأة البارحة، فعلمت كل يوم، فل
أن السكتة حلقته، فدخلت إليه ومل أجد له نبضاً، فضربت كعبه إىل أن عادت حركة نبضه، وسقيته 

  .الدواء ففتح عينيه، وأطعمته مزورة، والليلة يأكل رغيفا بدراج، ويف غد خيرج من بيته

ن مولد ثابت بن قرة يف سنة إحدى عشرة ومائتني حبران يف يوم اخلميس احلادي والعشرين من أقول وكا
صفر، وتويف سنة مثان ومثانني ومائتني، وله من العمر سبع وسبعون سنة، وقال ثابت بن سنان بن ثابت 

محه اللّه، مودة بن قرة كانت بني أيب أمحد حيىي بن املنجم الندمي، وبني جدي أيب احلسن ثابت بن قرة، ر
  أكيدة، وملا مات جدي يف سنة مثان ومثانني ومائتني رثاه أبو أمحد بأبيات هي هذه 

  ومن يغترب يرجى ومن مات فائت  أال كل شيء ما خال اللّه مائت

 ثووا أرضاً فسار وبائت كسفر  من مضى عنا وخيم عندنا أرى

  مات ثابتنورها إذ قيل قد خبا  العلوم الفلسفيات كلها نعينا

 به ركن من العلم ثابت وزال  أهلوها حيارى لفقده وأصبح

 بفصل الحكم للحق ناكت خبير  إذا ضلوا هداهم لنهجها وكانوا

 ناطق مما حواه وصامت وال  أتاه الموت لمن يغن طبه ولما

 رب رزق قابل وهو فائت أال  أمتعته بالغنى بغتة الردى وال

 عنه حماة مصالت لدافعه  أنه يسطاع للموت مدفع فلو

 لما يقضي به اللّه الفت وليس  من اإلخوان يصفون وده ثقاة

 مفجوع له الحزن كابت لهلكك  حسن ال تبعدن وكلنا أبا

 مقبور وصوتك خافت وشخصك  أن تجلى عن الحق شبهة أآمل

 قؤول حين تنطق ساكت وكل  كان يسرو حسن تبيينك العمى وقد

 نطقاً من الصخر ناحت ومستبدئاً  لبحر غارفمسؤوالً من ا كأنك

 إناء العلم بعدك كابت هراق  يتفقدني من العلم واحد فلم

 لغيرك ممن رام شأوك هافت  من محب قد أفدت وإنه وكم

 ليثبت فيها مثلك الدهر ثابت  ألرض غيبتك ولم يكن عجبت
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 لك لما اغتالك الموت شامت وال  تهذبت حتى لم يكن لك مبغض

 عن الفضل إال كاذب القول باهت  حتى لم يكن لك دافع وبرزت

 يبق إال مخطئ متهافت فلم  علَم الِعلم الذي كان مقنعاً مضى

وكان من تالمذة ثابت بن قرة عيسى بن أسيد النصراين، وكان ثابت يقدمه ويفضله وقد نقل عيسى بن 
  .ب جوابات ثابت ملسائل عيسى بن أسيدأسيد من السرياين إىل العريب حبضرة ثابت ويوجد له كتا

    

ومن كالم ثابت بن قرة قال ليس على الشيخ أضر من أن يكون له طباخ حاذق، وجارية حسناء ألنه 
  .يستكثر من الطعام فيسقم، ومن اجلُماع فيهرم

احة وقال راحة اجلسم يف قلة الطعام، وراحة النفس يف قلة اآلثام، وراحة القلب يف قلة االهتمام، ور
  .اللسان يف قلة الكالم

وأليب احلسن ثابت بن قرة احلراين من الكتب كتاب يف سبب كون اجلبال، مسائله الطبية كتاب يف 
النبض، كتاب وجع املفاصل والنقرس، جوامع كتاب بارميينياس، جوامع كتاب أنالوطيقا األوىل، اختصار 

من أجله جعلت مياه البحر ماحلة، اختصار املنطق، نوادر حمفوظة من طوبيقا، كتاب يف السبب الذي 
كتاب ما بعد الطبيعة، مسائلة املشوقة إىل العلوم، كتاب يف أغاليط السوفسطائيني، كتاب يف مراتب 
العلوم، كتاب يف الرد على من قال أن النفس مزاج، جوامع كتاب األدوية املفردة جلالينوس، جوامع 

اب سوء املزاج املختلف جلالينوس، جوامع كتاب األمراض كتاب املرة السوداء جلالينوس، جوامع كت
احلادة جلالينوس، جوامع كتاب الكثرة جلالينوس، جوامع كتاب تشريح الرحم جلالينوس، جوامع كتاب 
جالينوس يف املولودين لسبعة أشهر، جوامع ما قاله جالينوس يف كتابه يف تشريف صناعة الطب، كتاب 

اسطي كتاب املدخل إىل اسطي كتاب كبري يف تسهيل اسطي مل أصناف األمراض، كتاب تسهيل 
يتم وهو أجود كتبه يف ذلك، كتاب يف الوقفات اليت يف السكون الذي بني حركيت الشريان املتضادتني، 
مقالتان، صنف هذا الكتاب سريانياً ألنه أومأ فيه إىل الرد على الكندي، ونقله إىل العريب تلميذ له يعرف 

سى بن أسيد النصراين، وأصلح ثابت العريب، وذكر قوم أن الناقل هلذا الكتاب حبيش بن احلسن بعي
األعسم، وذلك غلط، وقد رد أبو أمحد احلسني بن إسحاق بن إبراهيم املعروف بابن كرنيب على ثابت 

 إىل إسحاق بن يف هذا الكتاب بعد وفاة ثابت مبا ال فائدة فيه، وال طائل، وهذا الكتاب أنفذه ملا صنفه
حنني فاستحسنه استحساناً عظيماً، وكتب يف آخره خبطه يقرظ أبا احلسن ثابتاً ويدعوه له ويصفه، 
جوامع كتاب القصد جلالينوس، جوامع تفسري جالينوس لكتاب أبقراط يف األهوية واملياه والبلدان،، 
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كتاب يف البياض الذي يظهر يف كتاب يف العمل بالكرة، كتاب يف احلصى املتولد يف الكلى واملثانة، 
البدن، كتاب يف مسائلة الطبيب للمريض، كتاب يف سوء املزاج املختلف، كتاب يف تدبري األمراض 

  .احلادة

    

رسالة يف اجلدري واحلصبة، اختصار كتاب النبض الصغري جلالينوس، كتاب يف قطع األسطوانة كتاب يف 
يما أمر بإثباته من أبواب علم املوسيقى، رسالة إىل بعض املوسيقى، رسالة إىل علي بن حيىي املنجم ف

إخوانه يف جواب ما سأله عنه من أمور املوسيقا كتاب يف أعمال ومسائل إذا وقع خط مستقيم على 
خطني ومقالة أخرى له يف ذلك، كتاب يف املثلث القائم الزوايا، كتاب يف األعداد املتحابة، كتاب يف 

الة الفلك، كناشه املعروف بالذخرية ألفه لولده سنان بن ثابت، جوابه الشكل القطاع، كتاب يف ح
لرسالة أمحد بن الطيب إليه، كتاب يف التصرف يف أشكال القياس، كتاب يف تركيب األفالك وخلقتها 

وعددها وعدد حركات اجلهات هلا، والكواكب فيها، ومبلغ سريها، واجلهات اليت تتحرك إليها، كتاب 
كونة، كتاب القرسطيون، رسالة يف مذهب الصابئني وديانام، كتاب يف قسمة األرض يف جوامع املس

كتاب يف اهليئة، كتاب يف األخالق، كتاب يف مقدمات إقليدس، كتاب يف أشكال إقليدس، كتاب يف 
أشكال اسطي، كتاب يف استخراج املسائل اهلندسية، كتاب رؤية األهلة باجلنوب، كتاب رؤية األهلة 

اجلداول، رسالة يف سنة الشمس، رسالة احلجة املنسوبة إىل سقراط كتاب يف إبطاء احلركة يف فلك من 
الربوج وسرعتها وتوسطها حبسب املوضع الذي يكون فيه من الفلك اخلارج املركز، جواب ما سئل عنه 

رة معلومة، عن البقراطيني وكم مبلغ عددهم، مقالة يف عمل شكل جمس ذي أربع عشرة قاعدة حتيط به ك
مقالة يف الصفرة العارضة للبدن وعدد أصنافها وأسباا وعالجها مقالة يف وجع املفاصل، مقالة يف صفة 
كون اجلنني، كتاب يف علم ما يف التقومي باملمتحن كتاب يف األطالل، كتاب يف وصف القرص، كتاب 

رسالة يف اختيار وقت لسقوط يف تدبري الصحة، كتاب يف حمنة حساب النجوم، كتاب تفسري األربعة، 
النطفة، جوامع كتاب النبض الكبري جلالينوس، كتاب اخلاصة يف تشريف صناعة الطب وترتيب أهلها 
وتعزيز املنقوصني منهم بالنفوس واألخبار أن صناعة الطب أجل الصناعات، كتب به إىل الوزير أيب 

ك إىل نيل املطلوب من املعاين اهلندسية، فيها القاسم عبيد اللّه بن سليمان، رسالة يف كيف ينبغي أن يسل
ذكر آثار ظهرت يف اجلو، وأحوال كانت يف اهلواء مما رصد بنو موسى وأبو احلسن ثابت بن قرة، 

اختصار كتاب جالينوس يف قوى األغذية، ثالث مقاالت، مسائل عيسى بن أسيد لثابت بن قرة وأجوبتها 
لعني وعللها ومداواا، املدخل إىل كتاب إقليدس وهو يف غاية الثابت، كتاب البصر والبصرية يف علم ا

اجلودة، كتاب املدخل إىل املنطق، اختصار كتاب حيلة الربء جلالينوس شرح السماع الطبيعي، مات وما 
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متمه، كتاب يف املربع وقطره، كتاب فيما يظهر يف القمر من آثار الكسوف وعالماته، كتاب يف علة 
، عمل أكثره ومات، وما متمه، كتاب إىل ابنه سنان يف احلث على تعلم الطب كسوف الشمس والقمر

واحلكمة، جوابان عن كتايب حممد بن موسى بن شاكر إليه يف أمر الزمان، كتاب يف مساحة األشكال 
املسطحة وسائر البسط واألشكال، كتاب يف أن سبيل األثقال اليت تعلق على عمود واحد منفصلة هي 

جعلت ثقالً واحداً مثبوتاً يف مجيع العمود على تساو، كتاب يف طبائع الكواكب وتأثرياا سبيلها إذا 
خمتصر يف األصول من علم األخالق، كتاب يف آالت الساعات اليت تسمى رخامات، كتاب يف إيضاح 

 الوجه الذي ذكر بطليموس أن به استخرج من تقدمه مسريات القمر الدورية وهي املستوية، كتاب يف

صفة استواء الوزن واختالفه وشرائط ذلك، جوامع كتاب نيقوماخس يف األرمثاطيقي، مقالتان، أشكال له 
يف احليل، جوامع املقالة األوىل من األربع لبطليموس، جوابه عن مسائل سأله عنها أبو سهل النوخبيت، 

راتب قراءة العلوم، كتاب يف قطع املخروط املكايف، كتاب يف مساحة األجسام املكافية كتاب يف م
اختصار كتاب أيام البحران جلالينوس ثالث مقاالت، اختصار األسطقسات جلالينوس، كتاب يف أشكال 
اخلطوط اليت مير عليها ظل املقياس، مقالة يف اهلندسة ألفها إلمساعيل ابن بلبل، جوامع كتاب جالينوس يف 

، كتاب يف العروض، كتاب فيما أغفله ثاون يف األدوية املنقية، جوامع كتاب األعضاء اآلملة جلالينوس
حساب كسوف الشمس والقمر، مقالة يف حساب خسوف الشمس والقمر، كتاب يف األنواء، ما وجد 

من كتابه يف النفس، مقالة يف النظر يف أمر النفس، كتاب يف الطريق إىل اكتساب الفضيلة، كتاب يف 
    ة يف تولد النار بني حجرين، كتاب يف النسبة املؤلفة، رسالة يف العدد الوفق، رسال

العمل باملمتحن وترمجته ما استدركه على حبيش يف املمتحن، كتاب يف مساحة قطع اخلطوط، كتاب يف 
آلة الزمر، كتب عدة له يف األرصاد عريب وسرياين، كتاب يف تشريح بعض الطيور وأظنه مالك احلزين، 

نفه بالسرياين، كتاب يف أجناس ما توزن به األدوية، كتاب يف أجناس ما تنقسم إليه األدوية، ص
بالسرياين، كتاب يف هجاء السرياين وإعرابه، مقالة يف تصحيح مسائل اجلرب بالرباهني اهلندسية، إصالحه 

للمقالة األوىل من كتاب أبلونيوس يف قطع النسب احملدودة، وهذا الكتاب مقالتان أصلح ثابت األوىل 
ا وأوضحها وفسرها والثانية مل يصلحها وهي غري مفهومة، خمتصر يف علم النجوم، إصالحاً جيداً وشرحه

خمتصر يف علم اهلندسة، جوابات عن مسائل سأله عنها املعتضد، كالم يف السياسة، جواب له عن سبب 
اخلالف بني زيج بطليموس وبني املمتحن، جوابات له عن عدة مسائل سأل عنها سند بن علي، رسالة يف 

موز كتاب السياسة ألفالطن، اختصار القاطيغورياس، ومما وجد لثابت بن قرة احلراين الصايب حل ر
بالسريانية فيما يتعلق مبذهبه رسالة يف الرسوم والفروض والسنن، رسالة يف تكفني املوتى ودفنهم، رسالة 

غز الناس يف كالمهم، يف اعتقاد الصابئني، رسالة يف الطهارة والنجاسة، رسالة يف السبب الذي ألجله أل
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رسالة فيما يصلح من احليوان للضحايا وما ال يصلح، رسالة يف أوقات العبادات، رسالة يف ترتيب القراءة 
  .يف الصالة، صلوات االبتهال إىل اللّه عز وجلّ

  أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة

ب، وله قوة بالغة يف علم اهليئة، كان يلحق بأبيه يف معرفته بالعلوم واشتغاله ا ومتهره يف صناعة الط
وكان يف خدمة املقتدر باللّه، والقاهر وخدم أيضاً بصناعة الطب الراضي باللّه، وقال ابن الندمي البغدادي 
الكاتب يف كتاب الفهرست إن القاهر باللّه أراد سنان بن ثابت بن قرة على اإلسالم، فهرب مث أسلم، 

عاد وتويف ببغداد مسلماً، وكانت وفاته بعلة الذرب يف الليلة اليت وخاف من القاهر فمضى إىل خراسان و
  .صبيحتها يوم اجلمعة، مستهل ذي القعدة سنة إحدى وثالثني وثالمثائة

وقال ثابت بن سنان يف تارخيه أذكر، وقد وقع الوزير علي بن عيسى بن اجلراح إىل والدي سنان بن 
در باللّه وتدبري اململكة يف أيام وزارة حامد بن العباس يف سنة ثابت يف أيام تقلده الدواوين من قبل املقت

كثرت فيها األمراض جداً وكان والدي إذ ذاك يتقلد البيمارستانات ببغداد وغريها، توقيعاً يقول فيه 
فكرت، مد اللّه يف عمرك، يف أمر من احلبوس وأنه ال خيلو، مع كثرة عددهم وجفاء أماكنهم، أن تناله 

وهم معوقون عن التصرف يف منافعهم ولقاء من يشاورونه من األطباء فيما يعرض هلم، فينبغي األمراض، 
أن تفرد هلم أطباء يدخلون إليهم يف كل يوم، وتحمل إليهم األدوية واألشربة، ويطوفون يف سائر 

يتقدم بأن تقام احلبوس، ويعاجلون فيها املرضى، ويزحيون عللهم فيما حيتاجون إليه من األدوية واألشربة، و
  .هلم املزورات ملن حيتاج إليها منهم، ففعل والدي ذلك طول أيامه

    

وورد توقيع آخر إليه فيه فكرت يف من السواد من أهله، فإنه ال خيلو أن يكون فيه مرضى ال يشرف عليه 
ة واألشربة متطبب خللو السواد من األطباء، فتقدم، مد اهللا يف عمرك، بإنفاذ متطببني وخزانة لألدوي

يطوفون يف السواد ويقيمون يف كل صقع منه مدة ما تدعو احلاجة إليه، ويعاجلون من فيه من املرضى مث 
ينتقلون إىل غريه، ففعل والدي ذلك إىل أن انتهى أصحابه إىل سورا، والغالب على أهلها اليهود، فكتب 

سواد يذكرون فيه كثرة املرضى وأن إىل أيب احلسن علي بن عيسى يعرفه ورود كتابة من أصحابه من ال
أكثر من حول ر امللك يهود؛ وأم استأذنوا يف املقام عليهم وعالجهم، وأنه مل يعلم ما جييبهم به ألنه ال 
يعرف رأيه فيهم، وأعلمه أن رسم البيمارستان أن يعاجل فيه امللي والذمي، ويسأله أن يرسم له يف ذلك ما 

اً نسخته فهمت ما كتبت به، أكرمك اللّه، وليس بيننا خالف يف أن معاجلة يعمل عليه، فوقع له توقيع
أهل الذمة والبهائم صواب، ولكن الذي جيب تقدميه والعمل به معاجلة الناس قبل البهائم، واملسلمني قبل 
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  .أهل الذمة

للّه، على ذلك فإذا أفضل عن املسلمني ما ال حيتاجون إليه، صرف يف الطبقة اليت بعدهم فاعمل، أكرمك ا
واكتب إىل أصحابك به، ووصهم بالتنقل يف القرى واملواضع اليت فيها األوباء الكثرية واألمراض الفاشية، 

وإن مل جيدوا بذرقة توقفوا عن املسري حىت تصلح هلم الطريق، ويصح السبيل، فإنه إذا فعلوا ذا غنوا عن 
النفقة عن البيمارستان، الذي لبدر املعتضدي، قال ثابت بن سنان وكانت " السور إن شاء اللّه تعاىل

باحملرم من ارتفاع وقف سجاح أم املتوكل على اللّه، وكان الوقف يف يد أيب الصقر وهب ابن حممد 
الكلوذاين، وكان قسط من ارتفاع هذا الوقف يصرف إىل بين هاشم، وقسط منه إىل نفقة البيمارستان، 

ماهلم، يؤخر ما يصرف إىل نفقة البيمارستان ويضيقه، فكتب وكان أبو الصقر يروج على بين هاشم 
والدي إىل أيب احلسن علي بن عيسى يشكو إليه هذه احلال ويعرفه ما يلحق املرضى من الضرر بذلك، 

وقصور ما يقام هلم من الفحم، واملؤن والدثار وغري ذلك عن مقدار حاجتهم، فوقع على ظهر رقعته إىل 
ته أنت، أكرمك اللّه، تقف على ما ذكره وهو غلط جداً والكالم فيه معك خاصة أيب الصقر توقيعاً نسخ

فيما يقع منك يلزمك، وما أحسبك تسلم من اإلمث فيه، وقد حكيت عين يف اهلامشيني قوالً لست أذكره، 
 وكيف تصرفت األحوال يف زيادة املال أو نقصانه ووفوره أو قصوره، ال بد من تعديل احلال فيه، بني أن

تأخذ منه وجتعل للبيمارستان قسطاً، بل هو أحق بالتقدمي على غريه لضعف من يلجأ إليه، وعظيم النفع 
به، فعرفين، أكرمك اللّه، ما النكتة يف قصور املال ونقصانه يف ختلف نفقة البيمارستان هذه الشهور 

 ملا يطلق هلم ويعجل حىت يدفأ املتتابعة، ويف هذا الوقت خاصة مع الشتاء واشتداد الربد، فاحتل بكل حيلة
من يف البيمارستان من املرضى واملمرورين بالدثار والكسوة والفحم، ويقام هلم القوت، ويتصل هلم 

العالج واخلدمة، وأجبين مبا يكون منك يف ذلك، وأنفذ يل عمالً يدلين على حجتك، واعن بأمر 
  .البيمارستان فضل عناية، إن شاء اللّه تعاىل

بن سنان إنه ملا كان يف أول يوم من احملرم سنة ست وثلثمائة، فتح والدي سنان بن ثابت قال ثابت 
بيمارستان السيدة الذي اختذه هلا بسوق حيىي، وجلس فيه، ورتب املتطببني، وقبل املرضى، وهو كان بناه 

والدي على على دجلة،وكانت النفقة عليه يف كل شهر ستمائة دينار، قال ويف هذه السنة أيضاً أشار 
املقتدر باللّه بأن يتخذ بيمارستاناً ينسب إليه، فأمر باختاذه، فاختذه له يف باب الشام ومساه البيمارستان 

املقتدري، وأنفق عليه من ماله يف كل شهر مائيت دينار، قال ثابت بن سنان وملا كان يف سنة تسع عشرة 
امة من بعض املتطببني فمات الرجل، فأمر إبراهيم وثلثمائة اتصل باملقتدر أن غلطاً جرى على رجل من الع

بن حممد بن بطحا مبنع سائر املتطببني من التصرف إال من امتحنه والدي سنان بن ثابت، وكتب له رقعة 
خبطه مبا يطلق له من الصناعة، فصاروا إىل والدي وامتحنهم وأطلق لكل واحد منهم ما يصلح أن 
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بغداد مثامنائة رجل ونيفاً وستني رجالً، سوى من استغىن عن حمنته يتصرف فيه، وبلغ عددهم يف جانيب 
    باشتهاره بالتقدم يف صناعته، وسوى من كان يف خدمة السلطان، 

وقال أيضاً ثابت بن سنان ملا مات الراضي باللّه استدعى األمري أبو احلسني بحكْم والدي سنان بن ثابت 
ن يطمع يف ذلك منه يف أيام الراضي باللّه ملالزمته خبدمته، فاحندر وسأله أن ينحدر إليه إىل واسط، ومل يك

إليه والدي، فأكرمه ووصله، وقال له أريد أن أعتمد عليك يف تدبري بدين وتفقده، والنظر يف مصاحله، 
ويف أمر آخر هو أهم إيل من أمر بدين، وهو أمر أخالقي، لثقيت بعقلك وفضلك ودينك وحمبتك، فقد 

وإفراطهما يب حىت أخرج إىل ما أندم عليه عند سكوما من ضرب . لغضب والغيظ عليغمين غلبة ا
وقتل، وأنا أسألك أن تتفقد ما أعلمه، وإذا وقفت يل على عيب مل حتتشم أن تصدقين عنه، وتذكره يل، 

، أنا أفعل وتنبهين عليه؛ مث ترشدين إىل عالجه ليزول عين، فقال له والدي السمع والطاعة ملا أمر به األمري
ذلك، ولكن يستمع األمري مين بالعاجل مجلة عالج ما أنكره من نفسه، إىل أن جييئه التفصيل يف أوقاته، 
اعلم أيها األمري أنك قد أصبحت وليس فوق يدك يد ألحد من املخلوقني، وأنك مالك لكل ما تريده، 

نعك منه، وال ألن بينك وبني ما واه قادر على أن تفعله أي وقت أردته، ال يتهيأ ألحد من املخلوقني م
  .أي وقت أردته، وأنك مىت أردت شيئاً بلغته أي وقت شئت، ال يفوتك أمر تريده

واعلم أن الغضب والغيظ واحلرد حتدث يف اإلنسان سكراً أشد من سكر النبيذ بكثري، فكما أن اإلنسان 
 صحا، ويندم عليه إذا حدث به ويستحيي يعمل يف وقت السكر من النبيذ ما ال يعقل به، وال يذكره إذا

منه؛ كذلك حيدث له وقت السكر من احلرد والغيظ، بل أشد، فلما يبتدئ بك الغضب وحتس بأنه قد 
ابتدأ يسكرك، قبل أن يشتد ويقوى ويتفاقم وخيرج األمر عن يدك، فضع يف نفسك أن تؤخر العقوبة عليه 

قت ال يفوتك عمله يف غد، وقد قيل من خيف فوتاً حلم، فإنك إىل غد، واثقاً بأن ما تريد أن تعمله يف الو
إذا فعلت ذلك وبت ليلتك وسكنت فورة غضك، فإنه ال بد لفورة الغضب من أن تبوخ وتسكن، وأن 

تصحو من السكر الذي أحدثه لك الغضب، وقد قيل إن أصح ما يكون اإلنسان رأيا إذا استدبر ليله 
رك فتأمل األمر الذي أغضبك، وقدم أمر اللّه عز وجلّ أوالً واخلوف واستقبل اره، فإذا صحوت من سك

منه، وترك التعرض لسخطه، وال تشف غيظك مبا يؤمثك، فقد قيل ما شفى غيظه من أمث بربه، واذكر 
قدرة اللّه عليك، وأنك حمتاج إىل رمحته، وإىل أخذه بيدك يف أوقات شدائدك، وهو وقت ال متلك لنفسك 

 نفعاً وال يقدر لك عليه أحد من املخلوقني، وال يكشف ما قد أظلك غريه عز وجلّ، واعلم فيه شراً وال
أن البشر يغلطون وخيطئون، وأنك مثلهم تغلط وختطئ، وإن كان ال جيسر أحد على أن ال يوافقك على 

قلقاً ذلك، فكما حتب أن يغفر اللّه لك، كذلك غريك يؤمل عطفك وعفوك، وفكر بأي ليلة بات املذنب 
خلوفه منك، وما يتوقعه من عقوبتك وخيافه من سطوتك، واعرف مقدار ما يصل إليه السرور وزوال 
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وليعفوا ": الرعب عنه بعفوك، ومقدار الثواب الذي حيصل لك من ذلك، واذكر قول اللّه تعاىل
وز فيه العفو، ، أال حتبون أن يغفر اللّه لكم واللّه غفور رحيم، فإن كان ما أغضبك مما جي"وليصفحوا

ويكفي فيه العتاب والتوبيخ، والعذل والتهديد مىت وقعت معاودة، فال تتجاوز ذلك، واعف واصفح، فإنه 
وليس يظن بك " وأن تعفوا فهو أقرب للتقوى"أحسن بك، وأقرب إىل اللّه تعاىل واللّه سبحانه يقول 

لقدرة، وإن كان مما ال حيتمل العفو املذنب وال غريه أنك عجزت عن التقومي والعقوبة، وال قصرت بك ا
عاقبت حينئذ على قدر الذنب ومل تتجاوزه إىل ما يوقع الدين؛ ويفسد به أمرك، ويقبح عند الناس 

ذكرك، فإمنا يشتد عليك تكلف ذلك أول دفعة وثانية وثالثة، مث يصري عادة لك وخلفاً وسجية، ويسهل 
  .عليك

    

ا زالت أخالقه تصلح، ووالدي ينبهه على شيء شيء مما ينكره فاستحسن حبكم ذلك ووعد أن يفعله، وم
منه من أخالقه وأفعاله، ويرشده إىل طريق إزالته، إىل أن النت أخالقه، وكف عن كثري مما كان يسرع 

إليه من القتل، والعقوبات الغليظة، واستحلى واستطاب، ما كان يشري عليه من استعمال العدل 
ور ويستصوبه ويعمل به، فإنه كان يبني له أن العدل أربح للسلطان من الظلم واإلنصاف ورفع الظلم واجل

بكثري، وأنه حيصل له به دنيا وآخرة، وأن مواد الظلم، وإن كثرت وتعجلت، سريعة الفساد والفناء 
واالنقطاع، ممحوقة ال يبارك فيها وحتدث حوادث تتجرمها مث تعود خبراب الدنيا وفساد اآلخرة، ومواد 

دل تنمي وتزيد وتدوم وتتصل، ويبارك فيها، وتعود بصالح الدنيا وعمارا، وحصول اآلخرة والفوز الع
فيها، وحسن الذكر ما بقي الدهر، فتبني ذلك وعرف صحته وابتدأ بالعمل به، وعمل بواسط يف وقت 

لة، ورفّه الرعية، ااعة دار ضيافة، وببغداد بيمارستاناً يعاجل فيه الفقراء ويعللون، وأنفق يف ذلك مج
وأرفقها، وعدل فيها، وأنصف يف معامالا، وأحسن إليها، ورأى ما جيب، إال أن مدته يف ذلك مل تطل، 

  .وقتل عن قرب، وللّه أمر هو بالغه

 وهو مما نقل من خط أيب علي احملسن بن إبراهيم بن -وأليب سعيد سنان بن ثابت بن قرة من الكتب 
 تاريخ ملوك السريانيني، رسالة يف االستواء، رسالة يف سهيل، رسالة إىل حبكم،  رسالة يف-هالل الصابئ 

رسالة إىل ابن رايق، رسالة إىل أيب احلسن علي بن عيسى رمحه اللّه تعاىل، الرسائل السلطانيات 
واإلخوانيات، السرية وهي يف أجزاء تعرف بكتاب الناجي صنفه لعضد الدولة وتاج امللة، تشتمل على 

خره ومفاخر الديلم وأنسام، وذكر أصوهلم وأسالفهم، رسالة يف النجوم، رسالة يف شرح مذهب مفا
الصابئني، رسالة يف قسمة أيام اجلمعة على الكواكب السبعة كتبها إىل أيب إسحاق إبراهيم بن هالل 

  .ورجل آخر، رسالة يف الفرق بني املترسل والشاعر، رسالة يف أخبار آبائه وأجداده وسلفه
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ونقل إىل العريب نواميس هرمس والسور والصلوات اليت يصلي ا الصابئون، إصالحه لكتاب يف األصول 
اهلندسية، وزاد يف هذا الكتاب شيئاً كثرياً، مقالة أنفذها إىل امللك عضد الدولة يف األشكال ذوات 

املسائل اهلندسية، إصالحه اخلطوط املستقيمة اليت تقع يف الدائرة، وعليها استخراجه للشيء الكثري من 
لعبارة أيب سهل الكوهي يف مجيع كتبه، ألن أبا سهل سأله ذلك، وإصالحه وذيبه لشيء نقله من كتاب 

  .يوسف القس من السرياين إىل العريب، من كتاب أرمشيدس يف املثلثات

  أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة

    

 وهذا التاريخ ذكر فيه -اعة الطب، وقال يف التاريخ الذي عمله كان طبيباً فاضالً، يلحق بأبيه يف صن
 إنه كان وولده يف -الوقائع واحلوادث اليت جرت يف زمانه، وذلك من أيام املقتدر باللّه إىل أيام املطيع للّه 

وخدم خدمة الراضي باللّه، وقال بعد ذلك أيضاً عن نفسه إنه خدم بصناعة الطب املتقي بن املقتدر باللّه، 
أيضاً املستكفي باللّه واملطيع للّه، قال ويف سنة ثالث عشرة وثلثمائة قلدين الوزير اخلاقاين البيمارستان 

الذي اختذه ابن الفرات بدرب املفضل، وقال أيضاً يف تارخيه إنه ملا سلِّم أبو علي بن مقلة إىل الوزير عبد 
وعشرين وثلثمائة، محله إىل داره يف يوم اخلميس الرمحن بن عيسى من جهة الراضي باللّه يف سنة أربع 

لثالث لياٍل خلون من مجادى اآلخرة؛ وضرب أبو علي بن مقلة باملقارع يف دار الوزير عبد الرمحن، 
وأخذ خطه بألف ألف دينار، وكان الذي توىل ذلك منه بنان الكبري من احلجرية، مث سلم إىل أيب العباس 

ان الكبري، ورد احلصيين مناظرته إىل أيب القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّه احلصيين، ووكل به ما كردوبن
اإلسكايف املعروف بأيب نعرة، ومطالبته إىل الدستواين، فجرت عليه منه من املكاره والتعليق والضرب 
ة والدهق أمر عظيم، والذي شاهدت أنا من أمره أن أبا العباس احلصيين كلفين يوماً الدخول إليه، ملعرف
خربه من شيء تشكاه وقال إن كان حيتاج إىل الفصد فتقدم إىل من يفصده حبضرتك، فدخلت إليه 

فوجدته مطروحاً على حصري خِلق على بارية وخمدة وسخة خليعة حتت رأسه، وهو عريان بسراويل، 
ت به فوجدت بدنه من رأسه إىل أطراف أصابع رجليه كلون الباذجنان سواء، ليس منه عقد سليم، ووجد

ضيق نفس شديد، ألن الدستواين كان قد دهق صدره، فعرفت احلصيين أنه شديد احلاجة إىل الفصد، 
فقال يل حيتاج إىل أن يلحقه كد يف املطالبة، فكيف نعمل به؟ قلت ال أدري؟ إال أنه إن ترك ومل يفصد 

 ادخل إليه وقل له إن مات، وإن فصد وحلقه مكروه بعده تلف فقال أليب القاسم بن أيب نعرة اإلسكايف
كنت تظن أنه يلحقك ترفيه إذا افتصدت فبئس ما تظن، فافتصد وضع يف نفسك أن املطالبة ال بد منها مث 

قال يل أحب أن تدخل إليه معه، فاستعفيته من ذلك فلم يعفين، فدخلت معه وأدى الرسالة حبضريت، 
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ني يدي اللّه، فعدنا إليه وعرفناه ما قال، فقال فقال إذا كان األمر على هذا، فلست أريد أن أفتصد، وأنا ب
يل أي شيء عندك وما الذي ترى؟ قلت الذي أرى أن يفصد وأن يرفه، فقال افعل، فعدت إليه وفصد 

حبضريت، ورفه يومه، وخف ما به، ويتوقع املكروه من غد وهو برعب طائر العقل، فاتفق سبب للحصيين 
بقي ابن مقلة مرفهاً ليس أحد يطالبه، وكفي أمر عدوه من حيث مل أحوجه إىل االستتار يف ذلك اليوم، و

حيتسب، ورجعت نفسه إليه، وحضر ابن فراية فضمن ما عليه وتسلمه، وقد كان أدى قبل ذلك إىل 
احلصيين نيفاً ومخسني ألف دينار، وأشهر عليه العدول بأنه قد باع مجيع ضياعه وضياع أوالده وأسبابه 

 موضع آخر من كتابه هذا إنه ملا قطعت يد ابن مقلة استدعاين الراضي باللّه يف من السلطان، وقال يف
آخر النهار وأمرين بالدخول إليه وعالجه، فصرت إليه يوم قطع يده فوجدته حمبوساً يف القالية اليت يف 

دة من صحن الشجرة، والباب مقفل عليه، ففتح اخلادم الباب عنه، ودخلت إليه، فوجدته جالساً على قاع
بعض أساطني القالية، ولونه كلون الرصاص الذي هو جالس عليه، وقد ضعف جداً وهو يف اية القلق 

من ضربان ساعده ورأيت له يف القالية قبة خيش نصبت له، وعليها طاقان من اخليش وفيهما مصلى 
ما نزل به وما وخماد طربي، وحول املصلى أطباق كثرية بفاكهة حسنة، فلما رآين بكى وشكى حاله، و

هو فيه من الضربان، ووجدت ساعده قد ورم ورماً شديداً، وعلى موضع القطع خرقة غليظة قردواين 
كحلية مشدودة خبيط قنيب، فخاطبته مبا جيب، وسكنت منه، وحللت اخليط، وحنيت اخلرقة، فوجدت 

لساعد أسفل القطع حتتها على موضع القطع سرجني الدواب، فأمر بأن ينفض عنه، فنفض، وإذا رأس ا
مشدود خبيط قنب وقد غاص يف ذراعه لشدة الورم، وقد ابتدأ ساعده يسود، وعرفته أن سبيل اخليط أن 

  .حيل وأن جيعل موضع السرجني كافور، ويطلى ذراعه بالصندل وماء الورد والكافور

    

 ذلك، ودخل ليستأذن، فقال يا سيدي افعل ما رأيت، فقال اخلادم الذي معي احتاج أن أستأذن موالنا يف
وخرج ومعه خمزنة كبرية مملوءة كافوراً، وقال قد أذن لك موالنا أن تعمل ما ترى، وأمر بأن ترفق به، 

وتوفر العناية عليه، وتلزمه إىل أن يهب اللّه عافيته، فحللت اخليط وفرغت املخزنة يف موضع القطع 
 اغتذى؟ فقال وكيف ينساغ يل طعام؟ وطليت ساعده، فعاش واستراح وسكن الضربان، وسألته هل

فتقدمت بإحضار طعام، فأحضر وامتنع من األكل، فرفقت به ولقمته بيدي؛ فحصل له حنو عشرين درمهاً 
خبزاً، ومن حلم فروج حنو ذلك، وحلف أنه ال يقدر أن يبلع شيئاً آخر، وشرب ماء بارداً، وعاشت 

  .روحه، وانصرفت ، وقفل الباب عليه، و بقي وحده

مث أدخل عليه من غد خادم أسود خيدمه وحبس معه، وترددت إليه أياماً كثرية؛ وعرض له يف رجله 
اليسرى علة النقرس ففصدته، وكان يتأمل من يده اليمىن اليت قطعت، ومن رجله اليسرى، وال ينام الليل 
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سني، فإذا عرفته من شدة األمل، مث عويف، وكنت إذا دخلت إليه يبتدئ باملسألة عن خرب ابنه أيب احل
سالمته سكن غاية السكون، مث ناح على نفسه وبكى على يده، وقال يد خدمت ا اخلالفة ثالث 

دفعات لثالث خلفاء، وكتبت ا القرآن دفعتني، تقطع كما تقطع أيدي اللصوص؟ وتذكر، وأنت تقول 
فقلت ما بقي بعد هذا يل أنت يف آخر نكبة، وأن الفرج قريب؟ قلت بلى، فقال قد ترى ما حل يب؟ 

شيء؛ واآلن ينبغي أن نتوقع الفرج فإنه قد عمل بك ما ال يعمل بنظري لك، وهذا انتهاء املكروه وال 
يكون بعد االنتهاء إال االحنطاط، فقال ال تفعل، فإن احملنة تشبثت يب تشبثاً ينقلين من حال إىل حال، إىل 

عضاء فال تفارق صاحبها حىت تؤديه إىل املوت، مث متثل أن تؤديين إىل التلف؛ كما تتشبث محى الدق باأل
  ذا البيت 

  فبعض الشيء من بعض قريب  ما مات بعضك فابك بعضاً إذا

  .فكان األمر كما قال

وملا قرب حبكم من بغداد نقل ابن مقلة من ذلك املوضع إىل موضع أغمض منه، فلم يوقف له على خرب، 
ي يف احلبس مدة طويلة مث حلقه ذرب،ومل يكن له من يعاجلة وال من وحجبت عنه، مث قطع لسانه وبق

خيدمه، حىت بلغين أنه كان يستسقي املاء لنفسه بيده، جيتذب احلبل بيده اليسرى، وميسكه بفمه، وحلقه 
  .شقاء عظيم، إىل أن مات

ولثابت بن سنان وكان ثابت بن سنان املذكور خال هالل بن احملسن بن إبراهيم الصابئ الكاتب البليغ، 
بن ثابت بن قرة من الكتب كتاب التاريخ ذكر فيه الوقائع واحلوادث اليت جرت يف زمانه، وذلك يف سنة 

  .مخس وتسعني ومائتني إىل حني وفاته، ووجدته خبطه وقد أبان فيه عن فضل

  .وكانت وفاة ثابت بن سنان يف شهور سنة ثالث وستني وثلثمائة

  ن بن ثابت بن قرةأبو إسحاق إبراهيم بن سنا

كان كامالً يف العلوم احلكمية فاضالً يف الصناعة الطبية، متقدماً يف زمانه، حسن الكتابة،وافر الذكاء، 
مولده يف سنة ست وتسعني ومائتني، وكانت وفاته يف يوم األحد النصف من احملرم سنة مخس وثالثني 

  .دهوثلثمائة ببغداد، وكانت العلة اليت مات فيها ورم يف كب

  أبو إسحاق إبراهيم بن زهرون الحراني

كان طبيباً مشهوراً، وافر العلم يف صناعة الطب، جيد األعمال، حسن املعاملة ، وكانت وفاته يف ليلة 
  .اخلميس إلحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة تسع وثلثمائة ببغداد
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  أبو الحسن الحراني

، كان طبيباً فاضالً كثري الدراية، وافر العلم، بارعاً يف هو أبو احلسن ثابت بن إبراهيم بن زهرون احلراين
  .الصناعة، موفقاً يف املعاجلة، مطلعاً على أسرار الطب، وكان مع ذلك ضنيناً مبا حيسن

    

نقلت من خط ابن بطالن يف مقالته يف علة نقل األطباء املهرة تدبري أكثر األمراض اليت كانت تعاجل قدمياً 
ىل التدبري املربد، قال كان قد أسكت الوزير أبو طاهر بن بقية يف داره الشاطئه على باألدوية احلارة إ

اجلسر ببغداد، وقد حضر األمري معز الدولة خبتيار، واألطباء جممعون على أنه قد مات، فتقدم أبو احلسن 
أذن يف فصده؟ احلراين، وكنت أصحبه يومئذ، فقال أيها األمري إذا كان قد مات فلن يضره الفصاد، فهل ت

قال له افعل يا أبا احلسن، ففصده، فرشح منه دم يسري، مث مل يزل يقوى الرشح إىل أن صار الدم جيري 
فأفاق الوزير، فلما خلوت به سألته عن احلال وكان ضنيناً مبايقول، فقال إن من عادة الوزير أن يستفرغ 

  .نقطع عنه فلما فصدته ثابت الطبيعة من خناقهايف كل ربيع دماً كثرياً من عروق املعدة، ويف هذا الفصل ا

قال عبد اهللا بن جربائيل ملا دخل عضد الدولة، رمحه اللّه، إىل بغداد كان أول من لقيه من األطباء أبو 
احلسن احلراين، وكان شيخاً مسناً، وسنان وكان أصغر من أيب احلسن؛ وكانا عاملني فاضلني، وكانا مجيعاً 

يان إىل دار السلطان، فحسن ثناؤه عليهما، وملا دخال إىل عضد الدولة قال من يسعران املرضى وميض
هؤالء؟ قالوا األطباء، قال حنن يف عافية، وما بنا حاجة إليهم، فانصرفا خجلني، فلما خرجا من الدهليز 

سن فما قال سنان أليب احلسن جيمل أن ندخل إىل هذا األسد؛ وحنن شيخا بغداد فيفترسنا؟ قال له أبو احل
احليلة؟ قال نرجع إليه، وأنا أقول ما عندي، وننظر أيش اجلواب قال افعل، فاستأذنا ودخال فقال سنان 

أطال اللّه بقاء موالنا امللك، موضوع صناعتنا حفظ الصحة ال مداواة املرضى، وامللك أحوج الناس إليه، 
  .ن مع أطبائهفقال له عضد الدولة صدقت، وقرر هلما اجلاري السين وصارا ينوبا

قال عبيد اللّه بن جربائيل وهلما أحاديث كثرية حسنة، منها حديث قالّء الكبود، وذلك أنه كان بباب 
األزج إنسان يقلي الكبود، فكانا إذا اجتازا عليه دعا هلما وشكرمها، وقام هلما حىت ينصرفا عنه، فلما 

هما، ومن غد سأال عنه، فقيل هلما إنه اآلن قد كان يف بعض األيام اجتازا فلم يرياه، فظنا أنه قد شغل عن
مات، فعجبا من ذلك، وقال أحدمها لآلخر له علينا حق يوجب علينا قصده ومشاهدته، فمضيا مجيعاً 

وشاهداه، فلما نظرا إليه تشاورا يف فصده، وسأال أهله أن يؤخروه ساعة واحدة ليفكروا يف أمره، ففعلوا 
دة واسعة، فخرج منه دم غليظ، وكان كلما خرج الدم خف عنه، ذلك، وأحضروا فصاداً ففصده فص

حىت تكلم، وسقياه ما يصلح، وانصرفا عنه، وملا كان يف اليوم الثالث خرج إىل دكانه، فكان هذا من 
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املعجز هلما، فسئال عن ذلك، فقاال سببه أنه كان إذا قلى الكبود يأكل منها، وبدنه ممتلئ دماً غليظاً وهو 
 فاض من العروق إىل األوعية، وغمر احلرارة الغريزية وخنقها، كما خينق الزيت الكثري ال حيس، حىت

الفتيلة اليت تكون يف السراج، فلما بدروه بالفصد نقص الدم وخف عن القوة احلملُ الثقيل، وانتشرت 
 الفاضل احلرارة وعاد اجلسم إىل الصحة، وهذا االمتالء قد يكون من البلغم أيضاً، وقد ذكر أسبابه

    جالينوس يف كتابه يف حترمي الدفن قبل أربع وعشرين ساعة، 

قال عبيد اللّه بن جربائيل ومن أحسن ما مسعت عن أيب احلسن احلراين أنه دخل إىل قرابة الشريف اجلليل 
حممد بن عمر، رمحه اللّه وكان إنساناً نبيل القدر قد عارضه ضيق نفس شديد صعب فأخذ نبضه وأشار 

ستعمله، فشاوره يف الفصد فقال له ال أراه وإن كان خيفف املرض ختفيفاً بيناً، وانصرف، وجاءه أبو مبا ي
موسى املعروف ببقة الطبيب، وأبصر نبضه وقارورته وأشار بالفصد، فقال له الشريف قد كان عندي أبو 

بو احلسن أعرف، احلسن احلراين الساعة وشاورته يف الفصد فذكر أنه ال يراه صواباً، فقال بقة أ
وانصرف، فجاءه بعض األطباء الذين هم دون هذه الطبقة، فقال يفصد سيدنا فإنه يف احلال يسكن، 

وقوى عزمه على الفصد ومل يربح حىت فصده فعندما فصده خف عنه ما كان جيده خفاً بيناً، ونام وسكن 
 فوجده ساكناً قاراً، فقال له، ملا رآه عنه واغتذى وهو يف عافية، فعاد إليه أبو احلسن احلراين آخر النهار

يف تلك احلال قد فصدت؟ فقال كيف كنت أفعل ما مل تأمرين به؟ قال ما هو هذا السكون إال للفصد، 
فقال له الشريف ملا علمت ذا مل ال تفصدين قال له أبو احلسن احلراين إذ قد فصد سيدنا فليبشر حبمى 

لينوس عنده ما ختلص إالَّ بعد انقضائها، واستدعى دواة ودرجاً، ربع سبعني دوراً، ولو أن أبقراط وجا
ورتب تدبريه لسبعني نوبة ودفعه إليه، وقال هذا تدبريك، فإذا انقضى ذلك جئت إليك، وانصرف، فما 

  .مضى حىت جاءت احلمى وبقيت كما قال فما خالف تدبريه حىت برئ

اجب الكبري غالم وكان مشغوفاً به، واتفق أن قال عبيد اللّه بن جربائيل ومن أخباره أنه كان للح
احلاجب صنع دعوة كبرية كان فيها أجالء الدولة، وملا اشتغل بأمر الدعوة حم الغالم محى حادة، فورد 
على قلب احلاجب من ذلك مورداً عظيماً، وقلق قلقاً كثرياً، واستدعى أبا احلسن احلراين فقال له يا أبا 

 يف غداة غد، تعمل كل ما تقدر عليه، وأنا أكافئك مبا يضاهي فعلك، فقال له احلسن أريد الغالم خيدمين
يا حاجب إن تركت الغالم يستويف أيام مرضه عاش، وإال، فيمكنين من مالزته أن يقوم يف غد خلدمتك، 

ولكن إذا كان يف العام املقبل يف مثل هذا اليوم حيم محى حادة، ولو كان من كان عنده من األطباء مل 
تنجع فيه مداواته، وميوت إما يف البحران األول أو الثاين فانظر أيهما أحب إليك، فقال له احلاجب أريد 
أن خيدمين يف غداة غد، وإىل العام املقبل فرج، ظناً منه أن هذا القول من األحاديث املدفوعة، فالزمه أبو 

 احلسن خلعة سنية وماالً كثرياً، وصار احلسن، وملا كان يف غد أفاق وقام يف اخلدمة وأعطى احلاجب أليب



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  268  

يكرمه غاية اإلكرام، فلما كان يف العام املقبل يف مثل اليوم الذي حم فيه الغالم، عاودته احلمى، فأقام 
حمموماً سبعة أيام ومات، فعظم يف نفس احلاجب ومجاعة من الناس قول أيب احلسن، وكرب لديهم حمله، 

  .وكان هذا منه كاملعجز

ل بن احملسن بن إبراهيم الصابئ الكاتب حدثنا أبو حممد احلسن بن احلسني النوخبيت قال حدثين وقال هال
الشريف أبو احلسن حممد بن عمر بن حيىي أنه أراد ابتياع جارية عاقلة من دور بين خاقان بأحد عشر ألف 

ن تستثري يل يف درهم؛ وكان الوسيط يف ذلك أبو املسيب فهد بن سليمان، فقال أليب املسيب أحب أ
أمرها أبا احلسن احلراين بعد أن تكلفه مشاهدا، فمضى إليه وسأله الركوب معه إىل دار القوم لريى 
اجلارية وكانت متشكية، وشاهدها أبو احلسن احلراين وأخذ جمسها وتأمل قارورا مث قال له سراً إن 

ها، وإال فال تعترض هلا، فسألنا عما كانت أكلت البارحة من مساقي أو حصرمية وقثاء أو خيار فاشتر
     أكلته يف ليلتها فقيل لنا بعض ما قاله أبو احلسن، فابتاعها، فعجبنا من ذلك وعجب من مسع، 

وقال احملسن بن إبراهيم كان أوالد أيب جعفر بن القاسم بن عبيد اللّه يشنعون على أيب احلسن احلراين، 
 إبراهيم بن هالل والدي عن ذلك، فقال كان أبو جعفر عدواً عمنا، بأنه قتل أباهم، فسألت أبا إسحاق

أليب احلسن عمي، وعازماً على قتله ألمور نقمها عليه، وقد قبض عليه وحبسه، فاتفق أن اعتل أبو جعفر 
علته اليت مات فيها، فأشري عليه مبشاورة أيب احلسن وهو يف حبسه، فقال ال أثق به، وال أسكن إليه، مع 

 سوء رأيي فيه وعول على غريه من األطباء، فدخل بعض إخوان أيب احلسن إليه وشرح له ما ما يعلمه من
يدبر به أبو جعفر يف مرضه، فقال أبو احلسن، وكان يأمتنه أنت تعرف رأي هذا الرجل يف، ومىت استمر 

 رأيه يف على هذا التدبري هلك بال حمالة، وكفينا كفاية عاجلة، فأحب أن متنعه مشاوريت وتصوبه على
  .العدول عين، واشتدت العلة بأيب جعفر، ومضى لسبيله بعد قبض القاهر باللّه عليه بعشرة أيام

وقال احملسن أيضاً أصابتين محى حادة كان هجومها علي بغتة، فحضر أبو احلسن عمنا وأخذ جمسي 
ل له سرا ال تسألين ساعة، مث ض ومل يقل شيئاً، فقال له والدي ما عندك يا عمي يف هذه احلمى؟ فقا
  .عن ذلك إىل أن جيوزه مخسني يوماً، فواللّه لقد فارقتين يف اليوم الثالث واخلمسني

وحكى أبو علي بن مكنجا النصراين الكاتب، قال ملا واىف عضد الدولة يف سنة أربع وستني وثلثمائة إىل 
 ذاك،، وسألين عن أطباء بغداد، مدينة السالم استدعاين أبو منصور نصر بن هارون، وكان قد ورد معه إذ

فاجتمعت مع عبد يشوع اجلاثليق وسألته عنهم، فقال ها هنا مجاعة ال يعول عليهم، واملنظور إليه منهم 
أبو احلسن احلراين وهو رجل عاقل ال مثل له يف صناعته وهو قليل التحصيل، وأبو احلسن صديقي وأنا 

 باملالزمة هلا، وخاطب اجلاثليق أبا احلسن على فصد أيب منصور أبعثه إىل اخلدمة وأوافقه عليها وأشري عليه
نصر بن هارون ففصده، وتقدم إليه بأن حيضر دار عضد الدولة ويتأمل حاله وما يدبر به أمره، فتلقى 
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ذلك بالسمع والطاعة، وشرط أن يعرف صورته يف مأكله ومشربه وبواطن أمره وطالع أبو منصور عضد 
ر أبو احلسن الدار وعرف مجيع ما سأل عنه، وتردد أياماً مث انقطع، واجتمع مع الدولة بالصورة، وحض

اجلاثليق فعاتبه على انقطاعه وعرفه وقوع اإلنكار له، فقال له ال فائدة يف مضيي، ولست أراه صواباً 
 لنفسي، وللملك أطباء فضالء عقالء علماء، وقد عرفوا من طبعه وتدبريه ما يستغين به عن غريهم يف

مالزمته وخدمته، فأحل اجلاثليق عليه وسأله عن علة ما هو عليه يف هذا الفعل، واالحتجاج فيه مبثل هذا 
العذر؟ فقال له هذا امللك مىت أقام بالعراق سنة فسد عقله، ولست أوثر أن جيري ذلك على يدي وأنا 

لرباءة من ديين ما قلته، وكان مدبره وطبيبه، ومىت أى اجلاثليق هذا القول عين جحدته وحلفت باللّه وا
عليك يف ذلك ما تعلمه فأمسك اجلاثليق وكتم هذا احلديث، فلما عاد عضد الدولة إىل العراق يف الدفعة 

  .الثانية كان األمر على ما أنذر به فيه

وتويف أبو احلسن احلراين يف احلادي عشر من ذي القعدة سنة مخس وستني وثلثمائة للهجرة ببغداد، وكان 
  .ولده بالرقة ليلة يوم اخلميس لليلتني بقيتا من ذي القعدة سنة ثالث ومثانني ومائتنيم

وأليب احلسن احلراين من الكتب إصالح مقاالت من كناش يوحنا بن سرابيون، جوابات مسائل سئل 
  .عنها

  ابن وصيف الصابئ

ك، وال أكثر مزاولة،قال سليمان كان طبيباً عاملاً بعالج أمراض العني، ومل يكن يف زمانه أعلم منه يف ذل
بن حسان، حدثين أمحد بن يونس احلراين، قال حضرت بني يدي أمحد بن وصيف الصابئ وقد أحضر 

سبعة أنفس لقدح أعينهن، ويف مجلتهم رجل من أهل خراسان أقعده بني يديه ونظر إىل عينيه، فرأى ماء 
ه على مثانني درمهاً، وحلف أنه ال ميلك غريها، متهيأ للقدح، فسامه على ذلك، فطلب إليه فيه، واتفق مع

فلما حلف الرجل اطمأن وضمه إىل نفسه، ورفع يده على عضده فوجد ا نطاقاً صغرياً فيه دنانري فقال 
له ابن وصيف ما هذا؟ فتلون اخلراساين، فقال ابن وصيف حلفت باللّه حانثاً وأنت ترجو رجوع بصرك 

دعت ربك فطلب إليه فيه فأىب أن يقدحه وصرف إليه الثمانني درمهاً ومل إليك؟ واللّه ال عاجلتك إذ خا
  .يقدح عينه

  غالب طبيب المعتضد

    

شهر خبدمة املعتضد باللّه وكان أوالً عند املوفق طلحة بن املتوكل ألنه خدمه منذ أيام املتوكل واختص 
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فلما متكن املوفق من األمر أقطعه به، وارتضع سائر أبناء املتوكل من لنب أوالد غالب فكان يسر م، 
ونوله وأغناه، وكان له مثل الوالد ينادمه ويغلفه بيده، وعاجل املوفق من سهم كان أصابه يف ثندوته وبرأ، 
فأعطاه ماالً كثرياً، وأقطعه، وخلع عليه، وقال لغلمانه من أراد إكرامي فليكرمه، وليصل غالباً، فوجه إليه 

مائة ثوب؛ ووجه إليه سائر الغلمان مثل ذلك؛ وصار إليه مال عظيم،وملا مسرور بعشرة آالف دينار و
قبض على صاعد وعبدون أخذ لعبدون عدة غلمان نصارى مماليك، فمن أسلم منهم أجري له رزق 

وترك، ومن مل يسلم منهم بعثه إىل غالب، وكان عدد من أنفذ إليه سبعني غالماً أزمة وغريها، فلما ورد 
 من قبل احلاجب قال غالب أي شيء أعمل ؤالء؟ وركب من وقته إىل املوفق، فقال عليه معهم رسول

هؤالء يستغرقون مال ضيعيت مع رزقي فضحك املوفق وتقدم إىل إمساعيل زيادة يف إقطاعه 
  .احلرسيات،وكانت ضياعاً جليلة تغل سبعة آالف دينار وأجرها له خبمسني آالف درهم يف السنة

دم لولده املعتضد باهللا أيب عباس أمحد، وكان مكينا عنده حظياً يف أيامه، وكان وبعد املوفق طلحة خ
املعتضد حيسن الظن به ويعتمد على مداواته، قال ثابت بن سنان ابن ثابت إن غالبا الطبيب تويف مع 

اليه املعتضد باهللا بآمد، وكان كبرياً عنده، وكان سعيد ابن غالب مع املعتضد باهللا بآمد، وكان يأنس 
ويقدمه على مجيع املتطببني، واتصل اخلرب بوفاة غالب باملعتضد قبل وقوف سعيد ابنه على ذلك، فلما 

دخل سعيد عليه ابتدأه املعتضد وعزاه وقال له يا سعيد طول البقاء لك، ملا مت عليك، فانصرف سعيد اىل 
صي، وبسرخاب الكسوة، وكانوا مضربه كئيباً حزيناً، فأتبعه املعتضد خبفيف السمرقندي، وبنان الرصا

أجل خدم السلطان، وجلسوا معه طويالً، وعرف اخلرب فلم يبق أحد من أهل الدولة إال صار إىل سعيد بن 
غالب، وعزاه بأبيه، من الوزير القاسم بن عبيد اهللا ومؤنس اخلادم ومن بعدمها من األستاذين واألمراء 

يه املعتضد وقت الظهر جبون طعام وتقدم إليه أن ال يربح أو والقواد واألولياء على طبقام، مث أنفذ ال
يطعمه ويطعم دانيل كاتب مؤنس وسعدون كاتب يانس، وكانا صهريه على أختيه، ففعل ذلك، ومل يزل 

حيضره يف كل يوم ويشاغله باحلديث ويصرفه ويتبعه جبون الطعام مدة سبعة أيام، ورد إليه ما كان إىل 
  والتالمذة، وأقر يف يده إقطاعاته وضياعه، ومل يزل ذلك له ولولده إىل آخر عمره، أبيه من أمر اجلراية 

  أبو عثمان سعيد بن غالب

كان طبيباً عارفاً حسن املداواة مشهوراً يف صناعة الطب، خدم املعتضد باللّه وحظي عنده وكان كثري 
 األحد لست بقني من مجادى اإلحسان إليه، واإلنعام عليه،وتويف أبو عثمان سعيد بن غالب يف يوم

  .اآلخرة سنة سبع وثلثمائة ببغداد
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  عبدوس

كان طبيباً مشهوراً ببغداد، حسن املعاجلة، جيد التدبري، ويعرف كثرياً من األدوية املركبة، وله جتارب 
محيدة، وتصرفات بليغة يف صناعة الطب، قال أبو جعفر حممد بن جرير الطربي يف تارخيه حكي عن داؤد 

لم، وعن عبدوس املتطببني، قال ملا غلظت علة املعتضد، وكان من استسقاء وفساد مزاج من علل بن دي
يتنقل منها، وخاف على نفسه أحضرنا ومجيع األطباء فقال لنا أليس تقولون إن العلة إذا عرفت عرف 

ا، أم مل تعرفوها؟ دواؤها؟ فإذا أعطي العليل ذلك ا لدواء صلح؟ قلنا له بلى، قال فعليت عرفتموها ودواءه
قلنا قد عرفناها، قال فما بالكم تعاجلوين ولست أصلح؟ وظننا أنه قد عزم على اإليقاع بنا فسقطت قوانا 

فقال له عبدوس يا أمري املؤمنني حنن على ما قلنا يف هذا الباب، إال أن يف األمر شيئاً، وهو أنا ال نعرف 
أجزائها، وإمنا نعمل يف هذا على احلدس، ونبتدئ باألقرب مقدار أجزاء العلة فنقابلها من الدواء مبثل 

  .فاألقرب، وحنن ننظر يف هذا الباب ونقابل العلة مبا ينجع فيها إن شاء اللّه تعاىل

قال فأمسك عنا وخلونا فتشاورنا على أن نرميه بالعابة وهي التنور، فأمحيناه له ورميناه فيه، فعرق وخف 
اطن جسمه، مث ارتقت إىل قلبه، فمات بعد أيام، وخلصنا مما كنا أشرفنا ما كان به لدخول العلة إىل ب

  .عليه، وكانت وفاة املعتضد ليلة الثالثاء لسبع بقني من شهر ربيع اآلخر سنة تسع ومثانني ومائتني

  .ولعبدوس من الكتب كتاب التذكرة يف الطب

  صاعد بن بشر بن عبدوس

    

صداً يف البيمارستان ببغداد، مث إنه بعد ذلك اشتغل يف صناعة ويكىن أبا منصور، كان يف أول أمره فا
الطب ومتيز حىت صار من األكابر من أهلها، واملتعينني من أرباا، نقلت من خط املختار بن حسن بن 

بطالن يف مقالته يف علة نقل األطباء املهرة تدبري أكثر األمراض اليت كانت تعاجل قدمياً باألدوية احلارة إىل 
تدبري املربد؛ كالفاجل واللقوة واالسترخاء وغريها وخمالفتهم يف ذلك ملسطور القدماء؛ قال إن أول من ال

فطن هلذه الطريق ونبه عليها ببغداد وأخذ املرضى يف املداواة ا وأطرح ماسواها الشيخ أبو منصور صاعد 
يب، ومنع املرضى من الغذاء فأجنح بن بشر الطبيب رمحه اللّه، فإنه أخذ املرضى بالفصد والتربيد والترط

تدبريه وتقدم يف الزمان بعد أن كان فاصداً يف البيمارستان، وانتهت الرياسة إليه فعول امللوك يف تدبريهم 
عليه، فرفع عن البيمارستان املعاجني احلارة واألدوية احلادة، ونقل تدبري املرضى إىل ماء الشعري ومياه 

  .عجائبالبزور، فأظهر يف املداواة 
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من ذلك ما حكاه يل مبيافارقني الرئيس أبو حيىي ولد الوزير أيب القاسم املغريب، قال عرض للوزير باألنبار 
قولنج صعب أقام ألجله يف احلمام؛ واحتقن عدة حقن، وشرب عدة شربات فلم ير صالحاً، فأنفذنا 

لعطش وشرب املاء احلار رسوالً إىل صاعد، فلما جاء ورآه على تلك احلال ولسانه قد قصر من ا
والسكر، وجسمه يتوقد من مالزمة احلمام ومداواة املعاجني احلارة واحلقن احلادة، استدعى كوز ماء 
مثلوج فأعطاه الوزير فتوقف عن شربه، مث إنه مجع بني الشهوة وترك املخالفة وشربه فقويت يف احلال 

دار، وسقاه ماء البذور ولعاباً وسكنجبيناً، ونقله نفسه مث استدعى فاصداً ففصده وأخرج له دماً كثري املق
من حجرة احلمام إىل اخليش، وقال إن الوزير أدام اللّه عافيته سينام من بعد الفصد؛ ويعرق وينتبه؛ فيقوم 
عدة جمالس، وقد تفضل اللّه بعافيته، مث تقدم بصرف اخلدم لينام، فقام الوزير إىل مرقده وقد وجد خفاً 

فنام مقدار مخس ساعات، وانتبه يصيح بالفراش، فقال صاعد للفراش إذا قام من الصيحة من بعد الفصد 
فقل له يعاود النوم، حىت ال ينقط العرق، فلما خرج الفراش من عنده قال وجدت ثيابه كأا قد صبغت 

عدة، ومن بعدها مباء الزعفران، وقد قام جملساً ونام، مث ال زال الوزير يتردد دفعات إىل آخر النهار جمالس 
غذاه مبزورة وسقاه ثالثة أيام ماء الشعري، فربأ برأ تاماً، فكان الوزير أبداً يقول طوىب ملن سكن بغداد داراً 

  .شاطئه وكان طبيبه أبو منصور، وكاتبه أبو علي بن موصاليا، فبلغه اللّه أمانيه فيما طلب

جل املرتضى رضي اللّه عنه من لسب عقرب، ونقلت أيضاً من خط ابن بطالن إن صاعد الطبيب عاجل األ
  .بأن ضمد املكان بكافور فسكن عنه األمل يف احلال

ونقلت من خط أيب سعيد احلسن بن أمحد بن علي يف كتاب ورطة األجالء من هفوة األطباء قال كان 
طباء الوزير علي بن بلبل ببغداد، وكان له ابن أخت فلحقته سكتة دموية، وخفي حاله على مجيع األ

ببغداد، وكان بينهم صاعد بن بشر حاضراً، فسكت حىت أقر مجيع األطباء مبوته، ووقع اليأس من حياته، 
وتقدم الوزير يف جتهيزه، واجتمع اخللق يف العزاء، والنساء يف اللطم والنياح، ومل يربح صاعد بن بشر من 

جة؟ فقال له نعم يا موالنا، إن جملس الوزير فعند ذلك قال الوزير لصاعد بن بشر الطبيب هل لك حا
رمست وأمرت يل ذكرت ذلك، فقال له تقدم وقل ما يلج يف صدرك؟ فقال صاعد هذه سكتة دموية، وال 
مضرة يف إرسال مبضع واحد وننظر، فإن جنح كان املراد، وإن تكن األخرى فال مضرة فيه، ففرح الوزير 

نطول والبخور والنشوق، واستعمل ما جيب، مث شد وتقدم بإبعاد النساء وأحضر ما وجب من التمريخ وال
عضد املريض وأقعد حضن بعض احلاضرين، وأرسل املبضع بعد التعليق على الواجب من حاله، فخرج 
الدم ووقعت البشائر يف الدار، ومل يزل خيرج الدم حىت متم ثلثمائة درهم من الدم، فانفتحت العني ومل 

ما وجب تنشيقه، مث فصده ثانياً وأخرج مثلها من الدم وأكثر، ينطق بعد، فشد اليد األخرى ونشقه 
فتكلم، مث أسقي وأطعم ما وجب، فربئ من ذلك، وصح جسمه وركب يف الرابع إىل اجلامع، ومنه إىل 
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ديوان اخلليفة، ودعا له ونثر عليه من الدراهم والدنانري الكثرية، وحصل لصاعد بن بشر الطبيب مال 
  .والوزير وقدمه وزكاه؛ وتقدم على مجيع من كان يف زمانهعظيم، وحشمه اخلليفة 

    

أقول ووجدت صاعد بن بشر قد ذكر يف مقالته يف مرض املراقيا ما عاينه يف ذلك الزمان من أهوال 
وجدها، وخماوف شاهدها، ما هذا نصه، قال وأنه عرض لنا من تضايق الزمان علينا، والتشاغل بالتماس 

د مشلنا من اخلوف واحلذر والفزع، واختالف السالطني؛ وما قد بلينا به، مع األمر الضروري، وملا ق
ذلك، من التنقل يف املواضع؛ وضياع كتبنا وسرقتها، وملا قد أظلنا من األمور املذعرة املخوفة اليت ال 

  .نرجو يف كشفها إال اهللا تقدس امسه

هم مع بعض، وكان الناس ساملني يف هذا ما ذكره وما كان يف أيامه إال اختالف ملوك اإلسالم بعض
أنفسهم، آمنني من القتل والسيب، فكيف لو شاهد ما شاهدناه ونظر ما نظرناه يف زماننا من التتار الذين 
أهلكوا العباد، وأخربوا البالد، وكوم إذا أتوا إىل مدينة فما هلم هم إال قتل مجيع من فيها من الرجال، 

 األموال، وختريب القالع واملدن، لكان استصغر ما ذكره، واستقل ما عاينه وسيب األوالد والنساء، وب
وحقره، ولكن ما طامة إال فوقها طامة أعظم منها؛ وال حادثة إال وغريها تكرب عنها؛ وللّه احلمد على 

  .السالمة والعافية

  .ولصاعد بن بشر من الكتب مقالة يف مرض املراقيا ومداواته ألفها لبعض إخوانه

  لمدي

كان من األطباء املذكورين ببغداد املتقدمني يف صناعة الطب، وكان يتردد إىل احلسن بن خمل وزير 
املعتمد وخيدمه،ووجدت يف بعض التواريخ أن املعتمد على اللّه وهو أمحد بن املتوكل أراد أن يفتصد، 

تصل كل واحد منهم فقال للحسن بن خملد اكتب يل مجيع من يف خدمتنا من األطباء حىت أتقدم بأن 
على قدره، فكتب األمساء وأدخل فيها اسم ديلم املتطبب، وكان ديلم خيدم احلسن بن خملد، فوقع حتت 
األمساء بالصالت، فقال ديلم إين جلالس يف مرتيل حىت واىف رسول بيت املال ومعه كيس فيه ألف دينار، 

 إىل احلسن بن خملد، وهو حينئذ الوزير، فسلمه إيلّ وانصرف فلم أدر ما السبب فيه، فبادرت بالركوب
فعرفته ذلك، فقال يل افتصد أمري املؤمنني، وأمرين بأن أكتب أمساء األطباء ليتقدم بصالم، فأدخلت 

  .امسك معهم، فخرج لك ألف دينار

  داؤد بن ديلم
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 فكانت التوقيعات كان من األطباء املتميزين ببغداد ايدين يف املعاجلة، وخدم املعتضد باللّه وخص به،
خترج خبط ابن ديلم حملله منه ومكانته، وكان يتردد إىل دور املعتضد وله منه اإلحسان الكثري، واإلنعام 

  .الوافر، وكانت وفاة داؤد بن ديلم يوم السبت خلمس خلون من احملرم سنة تسع وعشرين وثلثمائة ببغداد

  أبو عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي

ملذكورين ببغداد، ونقل كتباً كثرية إىل العربية من كتب الطب وغريه، وكان منقطعاً إىل كان من األطباء ا
علي بن عيسى، وقال ثابت ابن سنان املتطبب أن أبا احلسن علي بن عيسى الوزير يف سنة اثنتني وثلثمائة 

دمشقي متطببه مع اختذ البيمارستان باحلربية، وأنفق عليه من ماله، وقلده أبا عثمان سعيد بن يعقوب ال
سائر البيمارستانات ببغداد ومكة واملدينة، ومن كالم أيب عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي قال الصرب 

  .قوة من قوى العقل، وحبسب قوة العقل تكون قوة الصرب

وأليب عثمان الدمشقي من الكتب مسائل مجعها من كتاب جالينوس يف األخالق، مقالة يف النبض 
  .معه لكتاب النبض الصغري جلالينوسمشجرة، وهي جوا

  الرقّي

هو أبو بكر حممد بن اخلليل الرقي، كان فاضالً يف الصناعة الطبية، عارفاً بأصوهلا وفروعها، جيد التعليم، 
حسن املعاجلة، وهو أول من وجدناه فسر مسائل حنني ابن إسحاق يف الطب، وكان تفسريه هلذا الكتاب 

  .يف سنة ثالثني وثلثمائة

ل عبيد اللّه بن جربائيل وقيل عنه أنه ما كان يفسر إال سكران، وكان يف هذا نادراً قال وقد شاهدت قا
إنساناً كان يتعاطى الشعر، وكان إذا أراد عمله احتال يف حتصيل نبيذ فيشربه وجيلس فيعمل حينئذ 

  .حترك وقوي على الفعلالشعر، وسبب ذلك أن الدماغ يكون مائالً إىل الربد، فإذا أسخنه ببخار النبيذ 

  وللرقّي من الكتب شرح مسائل حنني يف الطب، 

  قويري

وامسه إبراهيم، ويكىن أبا إسحاق، فاضل يف العلوم احلكمية، وهو ممن أخذ عنه علم املنطق، وكان 
  .مفسراً، وعليه قرأ أبو بشر مىت بن يونان، وكُتب قويري مطّرحة جمفوة، ألن عباراته كانت عفطية غلقة

قويري من الكتب كتاب تفسري قاطيغورياس مشجر، كتاب بارميينياس مشجر، كتاب أنالوطيقا األوىل ول
  .مشجر، كتاب أنالوطيقا الثانية مشجر
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  ابن كرنيب

    

وهو أبو أمحد احلسني بن أيب احلسني إسحاق بن إبراهيم بن زيد الكاتب، ويعرف بابن كرنيب، وكان 
السفة الطبيعيني، وكان يف اية الفضل واملعرفة واالطالع بالعلوم من جلة املتكلمني، ويذهب مذهب الف

  .الطبيعية القدمية

وأليب أمحد بن كرنيب من الكتب كتاب الرد على أيب احلسن ثابت بن قرة يف نفيه وجوب السكونني بني 
مضى من كل حركتني متساويتني، مقالة يف األجناس واألنواع، وهي األمور العامية كتاب كيف يعلم ما 

  .النهار من ساعة من قبل االرتفاع

  أبو يحيى المروزي

كان طبيباً مشهوراً مبدينة السالم متميزاً يف احلكمة، وقرأ عليه أبو بشر مىت بن يونان، وكان فاضالً، 
ولكنه كان سريانياً، ومجيع ما له من الكتب يف املنطق وغريه بالسريانية، مىت بن يونان كان أبو بشر مىت 

نان من أهل ديرقىن، ممن نشأ يف أسكول مرماري، قرأ على قويري وعلى روفيل وبنيامني وحيىي بن يو
املروزي، وعلى أيب أمحد بن كرنيب، وله تفسري من السرياين إىل العريب، وإليه انتهت رئاسة املنطقيني يف 

ان سنة مثان عصره، وكان نصرانياً، وتويف ببغداد يوم السبت إلحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمض
  .وعشرين وثلثمائة

وملىت من الكتب مقالة يف مقدمات صدر ا كتاب أنالوطيقا، كتاب املقاييس الشرطية شرح كتاب 
  .إيساغوجي لفرفوريوس

  يحيى بن عدي

وأبو زكريا حيىي بن محيد بن زكريا املنطقي، وإليه انتهت الرئاسة ومعرفة العلوم احلكمية يف وقته، قرأ 
مىت وعلى أيب نصر الفارايب وعلى مجاعة أخر، وكان أوحد دهره، ومذهبه من مذاهب على أيب بشر 

النصارى اليعقوبية، وكان جيد املعرفة بالنقل، وقد نقل من اللغة السريانية إىل اللغة العربية، وكان كثري 
  .الكتابة، ووجدت خبطه عدة كتب

ل يل حيىي بن عدي يوماً يف الوراقني، وقد قال حممد بن إسحاق الندمي البغدادي يف كتاب الفهرست، قا
عاتبته على كثرة نسخه، فقال يل من أي شيء تعجب يف هذا الوقت، من صربي؟ قد نسخت خبطي 

نسختني من التفسري للطربي، ومحلتهما إىل ملوك األطراف، وقد كتبت من كتب املتكلمني ما ال حيصى، 
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  .ة ورقة وأقلولعهدي بنفسي، وأنا أكتب يف اليوم والليلة مائ

وقال األمري أبو الوفاء املبشر بن فاتك حدثين شيخي أبو احلسني املعروف بابن اآلمدي أنه مسع من أيب 
علي إسحاق بن زرعة يقول إن أبا زكريا حيىي بن عدي وصى إليه أن يكتب على قربه حني حضرته 

  الوفاة، وهو يف بيعة مرتوما بقطيعة الدقيق هذين البيتني 

 قد مات جهالً وعياً ومبقّى   صار بالعلم حياميت قد رب

  ال تعدو الحياة في الجهل شياً  العلم كي تنالوا خلوداً فاقتنوا

وليحىي بن عدي من الكتب رسالة يف نقض حجج أنفذها الرئيس يف نصرة قول القائلني بأن األفعال خلق 
ة يف البحوث األربعة مقالة يف سياسة للّه، واكتساب للعبد، تفسري كتاب طوبيقا ألرسطوطاليس، مقال

النفس، مقالة يف أمهية صناعة املنطق وماهيتها وأوليتها، مقالة يف املطالب اخلمسة للرؤوس الثمانية، كتاب 
يف منافع الباه ومضاره وجهة استعماله حبسب اقتراح الشريف أيب طالب ناصر بن إمساعيل صاحب 

  .السلطان املقيم يف القسطنطينية

  لي بن زرعةأبو ع

هو أبو علي عيسى بن إسحاق بن زرعة بن مرقس بن زرعة بن يوحنا، أحد املتقدمني يف علم املنطق، 
وعلوم الفلسفة، والنقلة اودين، ومولده ببغداد يف ذي احلجة سنة إحدى وسبعني وثلثمائة ونشأ ا، 

  .وكان كثري الصحبة واملالزمة ليحىي بن عدي

    

بن احلسن بن بطالن يف مقالته يف علة نقل األطباء املهرة تدبري أكثر األمراض اليت نقلت من خط املختار 
كانت تعاجل قدمياً باألدوية احلارة إىل التدبري املربد، كالفاجل واللقوة واالسترخاء وغريها وخمالفتهم يف ذلك 

رضى يف املداواة ا، ملسطور القدماء، قال إن أول من فطن هلذه الطريق ونبه عليها ببغداد، وأخذ امل
واطرح ما سواها، الشيخ أبو منصور صاعد بن بشر الطبيب، رمحه اللّه، فإنين مسعته يقول أول ما خطر 

يل النقل يف الفاجل الذي عرض لشيخنا أيب علي بن زرعة، رمحه اهللا؛ وذلك أن أبا علي كان رجالً منحف 
لتدريس والنقل والتصنيف، حمباً للبوارد احملرفات اجلسم، حاد اخلاطر، حمداثاً مليح الس، مالزماً ل

واملطجنات، ومليح األمساك، وما عمل من البوارد باخلردل، مث أنه حرص يف آخر عمره على عمل مقالة 
يف بقاء النفس، فأقام حنواً من سنة يفكر فيها ويسهر هلا حرصاً على عملها، وكان أيضاً مفتوناً بالتجارة 

فيها أضداد من جتار السريان قد سعوا به دفعات إىل السلطان، وصودر على أموال، إىل بلد الروم، وله 
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وحلقته عدة نكبات، فالتام عليه حرارة املزاج األصلي، وفساد األغذية، وكد اخلاطر بالتصنيف، ومداراة 
  .السالطني؛ فعرضت له مرضة حادة واختالط أحبر فيها بفاجل كما يبحر املرضى بأورام وحنوها

ن الناس يعظمونه للعلم فاجتمع إليه مشايخ األطباء كابن بكس، وابن كشكرايا، وتلميذ سنان وابن وكا
كزورا واحلراين، فمضوا يف تدبريه حبسب املسطور يف الكنانيش، وأنا أقول من حيث ال قدرة على 

د لشخص حار املزاج، جماهرم باملخالفة لتقدمهم يف الزمان واللّه إم ملخطئون، ألنه فاجل تابع ملرض حا
مث إم سئموا من تدبريه فنقلته إىل املرطبات، فخف قليالً وشارف الصالح، وبعد زمان مات يف سنة مثان 

وأربعني وأربعمائة من فرط ما دب به من احلار اليابس باجلمود احلادث يف مؤخر الدماغ عن خلط 
ليس يف املعمور من األرض، كتاب سوداوي، وأليب علي بن زرعة من الكتب اختصار كتاب أرسطوطا

أغراض كتب أرسطوطاليس املنطقية، مقالة يف معاين كتاب إيساغوجي، مقالة يف معاين قطعة من املقالة 
الثالثة من كتاب السماء، مقالة يف العقل، رسالة يف علة استنارة الكواكب مع أا والكرات احلاملة هلا من 

  .بعض أوليائه يف سنة سبع ومثانني وثلثمائةجوهر واحد، بسائط رسالة أنشأها إىل 

أقول ويف هذه الرسالة معان يرد ا على اليهود، ووجدت لبشر بن بيشى املعروف بابن عنايا اإلسرائيلي 
  .رسالة يرد فيها على عيسى بن إسحاق بن زرعة، وقد أجاب فيها عن رسالته هذه

  موسى بن سيار

 األطباء املشهورين باحلذق وجودة املعرفة بصناعة هو أبو ماهر موسى بن يوسف بن سيار، من
الطب،وملوسى بن سيار من الكتب مقالة يف الفصد، الزيادة اليت زادها على كناش اخلف إلسحاق بن 

  .حنني

  علي بن العباس المجوسي

من األهواز، وكان طبيباً جميداً متميزاً يف صناعة الطب، وهو الذي صنف الكتاب املشهور الذي يعرف 
امللكي صنفه للملك عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة أيب علي حسن بن بويه الديلمي، وهو كتاب ب

  .جليل مشتمل على أجزاء الصناعة الطبية علمها وعملها

  .وكان علي بن العباس اوسي قد اشتغل بصناعة الطب على أيب ماهر موسى بن سيار وتتلمذ له

   كتاب امللكي يف الطب، عشرون مقالة، ولعلي بن العباس اوسي من الكتب

  عيسى طبيب القاهر
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كان القاهر باللّه وهو أبو منصور حممد بن املعتضد يعتمد على طبيبه هذا عيسى، ويركن إليه، ويفضي 
إليه بأسراره، وتويف عيسى طبيب القاهر باللّه سنة مثان ومخسني وثلثمائة ببغداد، وكان كُف قبل موته 

ت بن سنان يف تارخيه وأعلمين أن مولده كان يف النصف من مجادى األوىل سنة إحدى بسنتني، قال ثاب
  .وسبعني ومائتني

  دانيال المتطبب

قال عبيد اللّه بن جربائيل كان دانيال املتطبب لطيف اخللقة، ذميم األعضاء، متوسط العلم، له إنسة 
ة خلدمته، فدخل عليه يوماً فقال له يا باملعاجلة، وكانت فيه غفلة وتبدد، وكان قد استخصه معز الدول

دانيال، فقال لبيك أيها األمري، قال أليس عندكم أن السفرجل إذا أكل قبل الطعام أمسك الطبع وإذا أكل 
بعد الطعام أسهل؟ قال بلى، قال فأنا أكلته بعد الطعام عصمين، قال له دانيالليس هذا الطبع للناس، 

 وقال له قم تعلم أدب خدمة امللوك وتعال فخرج من بني يديه ونفث فلكمه معز الدولة بيده يف صدره،
  .الدم ومل يزل كذلك مدة مديدة حىت مات

    

قال عبيد اللّه وهذه من غلطات العلماء اليت لك، وإال مثل هذا ال خيفى، ألن هناك معداً ضعيفة ال 
ا فيها فتجيب الطبيعة، وقد شاهدت ميكنها دفع ما فيها فإذا وردها السفرجل قواها وأعاا على دفع م

إنساناً إذا أراد القيء شرب الشراب احمللى أو سكنجبني السفرجل فتقيأ مهما أراد، قال وحكى والدي 
جربائيل أنه كان األمري أبو منصور مهذب الدولة، رمحه اللّه، إذا شرب شراب السفرجل أسهله، وهذه 

  .انيال حىت هلكأمور أسباا معروفة، وإمنا كانت غلطة من د

إسحاق بن شليطا كان هذا طبيباً بغدادياً له يد يف الطب، تقدم ا إىل أن انتقل إىل خدمة املطيع للّه، 
واختص به إىل أن مات يف حياة املطيع، وخلف على موضعه أبو احلسني عمر بن عبد اللّه الدحلي، وقد 

  . بن قرة احلراين الصابئكان إسحاق مشاركاً يف طب املطيع لثابت بن سنان بن ثابت

أبو احلسني عمر بن الدحلي كان متطبباً للمطيع هللا، وكان شديد التمكن منه واالختصاص به، قال عبيد 
اللّه بن جربائيل حدثين من أثق به، إنه كان ال حيتشمه يف شيء مجلة، وملا صرف املطيع للّه أبا حممد 

 سعيد وهب بن إبراهيم حىت تقلد كتبة اخلليفة، وبقي الصلحي كاتبه، توسط أبو احلسني بن الدحلي أليب
مدة، مث شرع أبو احلسني صهر أيب بشر البقري، فتقلده، وكان أبو سعيد، وهب، بقي إىل أن صارت 

اخلالفة إىل الطائع وقبض عليه، وبقي يف احلبس إىل أن دخل خبتيار وعضد الدولة إىل بغداد وهرب 
  .بواب احلبوساخلليفة،وخرج من احلبس عند كسر أ
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  فنّون المتطبب

  .كان متقدماً خيتص خبدمة خبتيار، وكان يكرمه ويعزه أمراً عظيماً

قال عبيد اهللا بن جربائيل ومن أخباره معه أنه رمدت عني خبتيار يف بعض األوقات فقال له يا أبا نصر، 
ال فسمعت أبا نصر ليس واللّه تربح من عندي أو تربئ عيين، وأريدها تربأ يف يوم واحد وأبرمه، ق

يتحدث أنه قال له إن أردت أن تربأ فتقدم إىل الفراشني والغلمان أن يأمتروين دونك يف هذا اليوم 
وأخلفك ومن خالفين يف أمري قتلته، ففعل خبتيار ذلك، فأمر أبو نصر أن حيضروا إجانة مملوءة عسل 

يه باألشياف األبيض األبيض، وما الطربزد، فلما حضرغمس يدي خبتيار يف العسل، مث بدأ يداوي عين
يصلح الرمد، وجعل خبتيار يصيح بالغلمان فال جييبه أحد، ومل يزل كذلك يكحله إىل آخر النهار فربئ، 

  .وكان هو السفري بني خبتيار واخلليفة، وإذا خرجت اخللع فعلى يديه خترج، وله فيها السهم األوفر

  أبو الحسين بن كشكرايا

شهوراً بالفضل واإلتقان لصناعة الطب، وجود املزاولة ألعماهلا، وكان يف خدمة األمري كان طبيباً عاملاً م
سيف الدولة بن محدان، وملا بىن عضد الدولة البيمارستان املنسوب إليه ببغداد، استخدمه فيه وزاد حاله، 

وكان له أخ وكان أبو احلسني بن كشكرايا كثري الكالم، حيب أن خيجل األطباء باملساءلة والتهجم، 
راهب، وله حقنة تنفع من قيام األغراس واملواد احلادة، ويعرف بصاحب احلقنة، وكان أبو احلسني بن 

  .كشكرايا قد اشتغل بصناعة الطب على سنان بن ثابت بن قرة، وكان من أجل تالمذته

  .ليهوأليب احلسني بن كشكرايا من الكتب كناشه املعروف باحلاوي، كناش آخر باسم من وضعه إ

  أبو يعقوب األهوازي

كان مشكوراً يف صناعة الطب، مجيل الطريقة، وكان من مجلة األطباء الذين جعلهم عضد الدولة يف 
  .البيمارستان الذي أنشأه ببغداد، ويعرف به

     وأليب يعقوب األهوازي من الكتب مقالة يف أن السكنجبني البزوري أحر من الترياق، 

اً باللغات، وكان ينقل من اليوناين إىل العريب، وكان يعد من الفضالء يف نظيف القس الرومي كان خبري
صناعة الطب، واستخدمه عضد الدولة يف البيمارستان الذي أنشأه ببغداد، وكان عضد الدولة يتطري منه 

وكان الناس يولعون به إذا دخل إىل مريض، حىت حكي يف بعض األوقات أن عضد الدولة أنفذه إىل 
اد يف مرض كان عرض له، فلما خرج من عند القائد استدعى بثقته وأنفذه إىل حاجب عضد بعض القو

الدولة يستعلم منه نية امللك فيه؛ ويقول إن كان مث تغري نية فليأخذ له اإلذن باالنصراف والبعد، فقد قلق 
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لطبيب وقال ملا جرى، فسأل احلاجب عن ذلك وسببه، فقال الغالم ما أعرف أكثر من أنه جاءه نظيف ا
له يا موالنا امللك أنفذين لعيادتك، فمضى احلاجب؛ وأعاد حبضرة امللك عضد الدولة هذا احلديث 

فضحك، وأمره أن ميضي إليه ويعلمه حبسن نيته فيه؛ وإن ذلك أشغل قلبه به فأنفذه إليه ليعوده، ومحلت 
  .، وكان دائماً يولع به بسببهاإليه خلع سنية فسكنت ا نفسه، وزال عنه ما كان أضمر من شغل القلب

  أبو سعيد اليمامي

وأليب .كان مشهوراً بالفضل واملعرفة متقناً لصناعة الطب، جيداً يف أصوهلا وفروعها، حسن التصنيف
  .سعيد اليمامي من الكتب شرح مسائل حنني، مقالة يف امتحان األطباء، وكيفية التمييز بني طبقام

  ميأبو الفرج بن أبي سعيد اليما

كان فاضالً يف الصناعة الطبية متميزاً يف العلوم احلكمية، اجتمع بالشيخ الرئيس ابن سينا وجرت بينهما 
مسائل كثرية يف صناعة الطب وغريها، وأليب الفرج بن أيب سعيد اليمامي من الكتب رسالة يف مسألة 

  .طبية دارت بينه وبني الشيخ الرئيس ابن سينا

  بن يحيىأبو الفرج يحيى بن سعيد 

كان طبيباً مشهوراً عاملاً بصناعة الطب جيداً يف أعماهلا،نقلت من خط ابن بطالن يف مقالته يف علة نقل 
األطباء املهرة تدبري أكثر األمراض اليت كانت تعاجل قدمياً باألدوية احلارة إىل التدبري املربد كالفاجل واللقوة 

القدماء، قال حدثين الشيخ الفاضل أبو الفرج حيىي بن واالسترخاء وغريها، وخمالفتهم يف ذلك ملسطور 
سعيد بن حيىي الطبيب بأنطاكية قال وهذا السيد يف زماننا علم يف العلم، مقدم يف الديانة واملروءة، وله 
تصانيف جليلة، قال؛ قال ورد من القسطنطينية غالم للملك رومي شاب به سوء مزاج حار وجسأ يف 

لغلبة الصفراء، وكان ماؤه أمحر يف أكثر األوقات، وبه عطش، فسقاه طبيب دواء طحاله، وسحنته حائلة 
مسهالً مث فصده وسقاه دواء مقيئاً فساءت حاله، وأدخله طبيب رومي احلمام ولطخ مجيع جسمه بالنورة 

ولطخه بعد ذلك بعسل حنل وألزم معدته ضماداً حاراً فاحتد مزاجه، وكثر عطشه، وبطلت شهوته 
يف احلال فاجل يف الشق األمين، فسقي ماء الشعري كثرياً فصلحت حاله من االسترخاء يف متام وعرض له 

األربعني، مث وقف طبعه فحقن فقام دفعات، وجاءه دم أسود غليظ فلم جيد له نفعاً، مث انقطعت شهوته 
  .واستوىل عليه القيام والسهر فمات يف الستني

  أبو الفرج بن الطيب
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م العامل أبو الفرج عبد اللّه بن الطيب، وكان كاتب اجلاثليق ومتميزاً يف النصارى هو الفيلسوف اإلما
ببغداد، ويقرئ صناعة الطب يف البيمارستان العضدي، ويعاجل املرضى فيه، ووجدت شرحه لكتاب 

ي جالينوس إىل أغلوتن وقد قرئ عليه، وعليه اخلط بالقراءة يف البيمارستان العضدي يف يوم اخلميس احلاد
عشر من شهر رمضان سنة ست وأربعمائة، وهو من األطباء املشهورين يف صناعة الطب وكان عظيم 

الشأن، جليل املقدار، واسع العلم، كثري التصنيف، خبرياً بالفلسفة، كثري االشتغال فيها، وقد شرح كتباً 
جالينوس يف صناعة كثرية من كتب أرسطوطاليس يف احلكمة وشرح أيضاً كتباً كثرية من كتب أبقراط و

الطب، وكانت له مقدرة قوية يف التصنيف وأكثر ما يوجد من تصانيفه كانت تنقل عنه إمالء من لفظة، 
وكان معاصراً للشيخ الرئيس بن سينا، وكان الشيخ الرئيس حيمد كالمه يف الطب، وأما يف احلكمة فكان 

  .يذمه

    

إنه كان يقع إلينا كتب يعملها الشيخ أبو الفرج بن ومن ذلك قال يف مقالته يف الرد علىه ما هذا نصه 
الطيب يف الطب، وجندها صحيحة مرضية خالف تصانيفه اليت يف املنطق والطبيعيات وما جيري 

وحدثين الشيخ موفق الدين يعقوب بن إسحاق بن القف النصراين، أن رجلني من بالد العجم كانا .معها
 الطيب والقراءة عليه، واالشتغال عنده، وملا وصال دخال بغداد قد قصدا بغداد لالجتماع بأيب الفرج بن

وسأال عن مرتل أيب الفرج فقيل هلما إنه يف الكنيسة للصالة، فتوجها حنوه ودخال الكنيسة، فلما قيل هلما 
إنه ذلك الشيخ وكان ابن الطيب يف ذلك الوقت البساً ثوب صوف، وهو مكشوف الرأس وبيده مبخرة 

نار وخبور، وهو يدور ا يف نواحي الكنيسة ويبخر، تأماله وحتدثا بالفارسية وبقيا يدميان بسالسل وفيها 
النظر إليه ويتعجبان منه أنه على هذه اهليئة ويفعل هذا الفعل، وهو من أجل احلكماء، ومسعته يف أقاصي 

 من الكنيسة خرج البالد بالفلسفة والطب، وفهم عنهما مامها فيه، وملا فرغ وقت الصالة وخرج الناس
أبو الفرج بن الطيب ولبس ثيابه املعتاد لبسها، وقدمت له البغلة فركب والغلمان حوله، وتبعاه أولئك 

العجم إىل داره وعرفاه أما قاصدان إليه من بالد العجم لالشتغال، وأن يكونا من مجلة تالمذته، 
 قال هلما كنتما حججتما قط؟ قاال الَ فاستحضرمها يف جملسه ومسعا كالمه ودروس املشتغلني عليه مث

فماطلهما بالقراءة إىل أوان احلج، وكان الوقت قريباً منه، فلما نودي للحج قال هلما إن كنتما تريدان أن 
تقرأا علي وأن أكون شيخكما فحجا، وإذا جئتما مع السالمة، إن شاء اللّه، يكون كل ما تريدان مين يف 

جا، وملا عاد احلاج جاءا إليه من أثر احلج ومها أقرعان وقد غلب الشحوب االشتغال علي، فقبال أمره وح
عليهما من حر الشمس والطريق، فسأهلما عن مناسك احلج وما فعال فيها، فذكرا له سورة احلال، وقال 

 هلما ملا رأيتما اجلمار بقيتما عراة موشحني وبأيديكم احلجارة، وأنتما روالن وترميان ا؟ قاال نعم،
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فقال هكذا الواحب إن األمور الشرعية تؤخذ نقالً ال عقالً، وما كان قصده بذلك، وأنه أمرمها باحلج إال 
حني يتبني هلما أن احلال اليت رأياه عليها وتعجبا من فعله أن ذلك راجع إىل األوامر الشرعية، وهي فإمنا 

 بعد ذلك إىل أن متيزا وكانا من أجل تؤخذ من أرباا متسلمة ممتثلة يف سائر امللل، مث اشتغال عليه
تالميذه، وقال أبو اخلطاب حممد بن حممد أيب طالب يف كتاب الشامل يف الطب إن أبا الفرج بن الطيب 
أخذ عن ابن اخلمار، وخلف من التالميذ أبا احلسن بن بطالن، وابن بدرج، واهلروي، وبين حيون، وأبا 

ن مصوصا، وابن العليق، قال وكان يف عصر أيب الفرج من الفضل كتيفات، وابن أثردى، وعبدان، واب
األطباء صاعد بن عبدوس، وابن تفاح، وحسن الطبيب، وبنو سنان، والنائلي، وعنه أخذ ابن سينا، وأبو 

سعيد الفضل بن عيسى اليمامي، وذكر يل أنه من تالمذته ابن سينا، وعيسى بن علي بن إبراهيم بن هالل 
كس، وعلي بن عيسى الكحال، وأبو احلسني البصري، ورجاء الطبيب من أهل الكاتب، وأظنه يكىن ب

خراسان، وزهرون وأليب الفرج بن الطيب من الكتب تفسري كتاب قاطيغورياس ألرسطوطاليس، تفسري 
كتاب بارميينياس ألرسطوطاليس، تفسري كتاب أنالوطيقا ألرسطوطاليس، تفسري كتاب أنالوطيقا الثانية 

تفسري كتاب طوبيقا ألرسطوطاليس، تفسري سوفسطيقا أرسطوطاليس، تفسري كتاب ألرسطوطاليس، 
اخلطابة ألرسطوطاليس تفسري كتاب الشعر ألرسطوطاليس، تفسري كتاب احليوان ألرسطوطاليس، تفسري 

كتاب أبيدمييا ألبقراط، تفسري كتاب الفصول ألبقراط، تفسري كتاب طبيعة اإلنسان ألبقراط، تفسري 
الط ألبقراط، تفسري كتاب الفرق جلالينوس، تفسري كتاب الصناعة الصغرية جلالينوس، تفسري كتاب األخ

كتاب النبض الصغري جلالينوس، تفسري كتاب أغلوتن جلالينوس، تفسري كتاب األسطقسات جلالينوس، 
غري تفسري كتاب املزاج جلالينوس، تفسري كتاب القوى الطبيعية جلالينوس، تفسري كتاب التشريح الص

جلالينوس، تفسري كتاب العلل واألعراض جلالينوس، تفسري كتاب تعرف علل األعضاء الباطنة جلالينوس، 
تفسري كتاب النبض الكبري جلالينوس، تفسري كتاب احلميات جلالينوس، تفسري كتاب أيام البحران 

نوس، مثار الستة عشر جلالينوس، تفسري كتاب محلة الربء جلالينوس، تفسري كتاب تدابري األصحاء جلالي
     كتاباً جلالينوس، وهو اختصار اجلوامع، 

شرح مثار مسائل حنني بن إسحاق أماله سنة مخس وأربعمائة كتاب النكت والثمار الطبية والفلسفية، 
تفسري كتاب إيساغوجي لفرفوريوس، مقالة يف القوى الطبيعية، مقالة يف العلة مل جعل لكل خلط دواء 

 جيعل للدم دواء يستفرغه مثل سائر األخالط، تعاليق يف العني، مقالة يف األحالم وتفصيل يستفرغه، ومل مل
الصحيح منها من السقيم على مذهب الفلسفة، مقالة يف عراف أخرب مبا ضاع وذكر الدليل على صحته 

ليت ال بالشرع والطب والفلسفة، مقالة أمالها يف جواب ما سئل عنه من إبطال االعتقاد يف األجزاء ا
تنقسم، وهذا السؤال سأله إياه ظافر بن جابر السكري، ووجد خبط ظافر بن جابر السكري على هذه 
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املقالة ما هذا مثاله، قال هذه الكراسة خبط سيدنا األستاذ األجل أيب نصر حممد بن علي برزج تلميذ 
 عليه ببغداد، وكان السبب -  أطال اللّه بقاءه ونكب أعداءه- الشيخ أيب الفرج أمالها الشيخ أبو الفرج 

يف ذلك ظافر بن جابر بن منصور السكري الطبيب، وهي الدستور بعينها، شرح كتاب منافع األعضاء 
  .جلالينوس، مقالة خمتصرة يف احملبة، شرح اإلجنيل

  ابن بطالن

د هو أبو احلسن املختار بن احلسن بن عبدون بن سعدون بن بطالن، نصراين من أهل بغداد، وكان ق
اشتغل على أيب الفرج عبد اللّه بن الطيب وتتلمذ له، وأتقن عليه قراءة كثري من الكتب احلكمية وغريها، 

والزم أيضاً أبا احلسن ثابت بن إبراهيم بن زهرون احلراين الطبيب واشتغل عليه وانتفع به يف صناعة 
  .الطب ويف مزاولة أعماهلا

طبيب املصري، وكانت بني ابن بطالن وابن رضوان وكان ابن بطالن معاصراً لعلي بن رضوان ال
املراسالت العجيبة والكتب البديعة الغربية، ومل يكن أحد منهم يؤلف كتاباً وال يبتدع رأياً إال ويرد 

اآلخر عليه، ويسفه رأيه فيه، وقد رأيت أشياء من املراسالت اليت كانت فيما بينهم، ووقائع بعضهم يف 
 بغداد إىل ديار مصر قصداً منه إىل مشاهدة علي بن رضوان واالجتماع به، بعض،وسافر ابن بطالن من

وكان سفره من بغداد يف سنة تسع وثالثني وأربعمائة وملا وصل يف طريقه إىل حلب أقام ا مدة وأحسن 
ة إليه معز الدولة مثال بن صاحل ا وأكرمه إكراماً كثرياً، وكان دخوله الفسطاط يف مستهل مجادى اآلخر

من سنة إحدى وأربعني وأربعمائة، وأقام ا ثالث سنني، وذلك يف دولة املستنصر باللّه من اخللفاء 
املصريني، وجرت بني ابن بطالن وابن رضوان وقائع كثرية يف ذلك الوقت، ونوادر ظريفة ال ختلو من 

يار مصر واجتماعه فائدة، وقد تضمن كثرياً من هذه األشياء كتاب ألفه ابن بطالن بعد خروجه من د
بابن رضوان، والبن رضوان كتاب يف الرد عليه، وكان ابن بطالن أعذب ألفاظاً وأكثر ظرفاً وأميز يف 

األدب وما يتعلق به، ومما يدل على ذلك ما ذكره يف رسالته اليت ومسها دعوة األطباء وكان ابن رضوان 
ن أسود اللون ومل يكن باجلميل الصورة، وله أطب وأعلم بالعلوم احلكمية وما يتعلق ا،وكان ابن رضوا

مقالة يف ذلك يرد فيها على غريه بقبح اخللقة، وقد بني فيها، بزعمه، أن الطبيب الفاضل ال جيب أن 
يكون وجهه مجيالً، وكان ابن بطالن أكثر ما يقع يف علي بن رضوان من هذا القبيل وأشباهه، ولذلك 

  وة األطباء يقول فيه يف الرسالة اليت ومسها دع

  نكصن على أعقابهن من الندم  تبدى للقوابل وجهه فلما



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  284  

 ليتنا كنا تركناه في الرحم أال  وأخفين الكالم تستراً وقلن

وكان يلقبه بتمساح اجلن، وسافر ابن بطالن من ديار مصر إىل القسطنطينية وأقام ا سنة وعرضت يف 
ذلك ما هذا مثاله، قال ومن مشاهري األوباء يف زماننا ونقلت من خطه فيما ذكره من .زمنه أوباء كثرية

الذي عرض عند طلوع الكوكب األثاري يف اجلوزاء من سنة ست وأربعني وأربعمائة، فإن يف تلك السنة 
دفن يف كنيسة لوقا بعد أن امتألت مجيع املدافن اليت يف القسطنطينية أربعة عشر ألف نسمة يف اخلريف، 

نة سبع وأربعني مل يوف النيل، فمات يف الفسطاط والشام أكثر أهلها، ومجيع فلما توسط الصيف يف س
الغرباء إال من شاء اللّه، وانتقل الوباء إىل العراق فأتى عل أكثر أهله، واستوىل عليه اخلراب بطروق 
 العساكر املتعادية، واتصل ذلك ا سنة أربع ومخسني وأربعمائة، وعرض للناس يف أكثر البالد قروح

سوداوية وأورام الطحال، وتغري ترتيب نوائب احلميات، واضطرب نظام البحارين، فاختلف علم القضاء 
  .يف تقدمة املعرفة

    

وقال أيضاً بعد ذلك وألن هذا الكوكب األثاري طلع يف برج اجلوزاء وهو طالع مصر أوقع الوباء يف 
أربعمائة، وصح إنذار بطليموس القائل الفسطاط بنقصان النيل يف وقت ظهوره يف سنة مخس وأربعني و

الويل ألهل مصر إذا طلع أحد ذوات الذوائب، وأجنهم يف اجلوزاء، وملا نزل زحل برج السرطان تكامل 
خراب العراق واملوصل واجلزيرة، واختلت ديار بكر وربيعة ومضر وفارس وكرمان وبالد املغرب واليمن 

رض، وكثرت احلروب والغالء والوباء، وصح حكم والفسطاط والشام؛ واضطربت أحوال ملوك األ
بطليموس يف قوله إن زحل واملريخ مىت اقترنا يف السرطان زلزل العامل، ونقلت أيضاً من خط بن بطالن، 

فيما ذكره من األوباء العظيمة العارضة للعلم بفقد العلماء يف زمانه قال ما عرض يف مدة بضع عشرة سنة 
يخ أيب احلسن البصري، والفقيه أيب احلسن القدوري، وأقضى القضاة املاوردي، بوفاة األجل املرتضى والش

وابن الطيب الطربي، على مجاعتهم رضوان اللّه؛ ومن أصحاب علوم القدماء أبو علي بن اهليثم وأبو 
سعيد اليمامي، وأبو علي بن السمح، وصاعد الطبيب وأبو الفرج عبد اللّه بن الطيب؛ ومن متقدمي علوم 

دب والكتابة علي بن عيسى الربعي، وأبو الفتح النيسابوري، ومهيار الشاعر، وأبو العالء بن نزيك، األ
وأبو علي بن موصاليا، والرئيس أبو احلسن الصابئ، وأبو العالء املعري، فانطفأت سرج العلم وبقيت 

ن منها أشياء يف العقول بعدهم يف الظلمة، أقول والبن بطالن أشعار كثرية ونوادر ظريفة، وقد ضم
رسالته اليت ومسها دعوة األطباء ويف غريها من كتبه، وتويف ابن بطالن ومل يتخذ امرأة، وال خلف ولداً، 

  ولذلك يقول من أبيات 
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  سوى مجلسي في الطب والكتب باكيا  وال أحد أن مت يبكي لميتتي

تقليب املماليك واجلواري، كتاب والبن بطالن من الكتب كتاب األديرة والرهبان، كتاب شراء العبيد و
تقومي الصحة، مقالة يف شرب الدواء املسهل، مقالة يف كيفية دخول الغذاء يف البدن وهضمه وخروج 

فضالته وسقي األدوية املسهلة وتركيبها، مقالة إىل علي بن رضوان عند وروده الفسطاط يف سنة إحدى 
 يف علة نقل األطباء املهرة تدبري أكثر األمراض اليت كانت وأربعني وأربعمائة، جواباً عما كتبه إليه، مقالة

تعاجل قدمياً باألدوية احلارة إىل التدبري املربد، كالفاجل واللقوة واالسترخاء وغريها، وخمالفتهم يف ذلك 
ملسطور القدماء يف الكنانيش واالقراباذينات، وتدرجهم يف ذلك بالعراق وما واالها على استقبال سنة 

بعني وثلثمائة وإىل سنة مخس ومخسني وأربعمائة وصنف ابن بطالن هذه املقالة بانطاكية يف سنة سبع وس
مخس ومخسني وأربعمائة، وكان يف ذلك الوقت قد أهل لبناء بيمارستان أنطاكية، مقالة يف االعتراض 

عني وأربعمائة، على من قال أن الفرخ أحر من الفروج بطريق منطقية، ألفها بالقاهرة يف سنة إحدى وأرب
كتاب املدخل إىل الطب، كتاب دعوة األطباء ألفها لألمري نصري الدولة أيب نصر أمحد بن مروان ونقلت 

من خط ابن بطالن وهو يقول يف آخرها فرغت من نسخها أنا مصنفها بوانيس الطبيب املعروف باملختار 
طينية يف آخر أيلول من سنة مخس بن احلسن بن عبدون، بدير امللك املتيح قسطنطني، بظاهر القسطن

وستني وثلثمائة وألف، هذا قوله، ويكون ذلك بالتاريخ اإلسالمي من سنة مخسني وأربعمائة، كتاب 
  .دعوة األطباء، كتاب دعوة القسوس، مقالة يف مداواة صيب عرضت له حصاة

  الفضل بن جرير التكريتي

حسن العالج، وخدم بصناعة الطب لألمري نصري كان كثري االطالع يف العلوم، فاضالً يف صناعة الطب 
الدولة بن مروان،وللفضل بن جرير التكرييت من الكتب مقالة يف أمساء األمراض واشتقاقاا، كتبها إىل 

  .بعض إخوانه وهو يوحنا بن عبد املسيح

  أبو نصر يحيى بن جرير التكريتي

موجوداً يف سنة اثنتني وسبعني كان كأخيه يف العلم والفضل والتميز يف صناعة الطب، وكان 
وأربعمائة،وليحىي بن جرير التكرييت من الكتب كتاب االختبارات يف علم النجوم، كتاب يف الباه ومنافع 

اجلماع ومضاره، رسالة كتبها لكايف الكفاة أيب نصر حممد بن حممد بن جهري يف منافع الرياضة وجهة 
  .استعماهلا
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  ابن دينار

    

 أيام األمري نصر الدولة بن مروان، وكان فاضالً يف صناعة الطب جيد املداواة خبرياً كان مبيا فارقني يف
بتأليف األدوية، ووجدت له أقراباذيناً بديع التأليف، بليغ التصنيف، حسن االختبار مرضى األخبار، وابن 

ماله بني األطباء دينار هذا هو الذي ألف الشراب املنسوب إليه املعروف بشراب الديناري املتداول استع
  .وغريهم، وذلك مذكور يف كتابه هذا يقول إنه الذي ألفه والبن دينار من الكتب كتاب االقراباذين

  إبراهيم بن بكس

كان ماهراً يف علم الطب، ونقل كتباً كثرية إىل العريب، مث كف بصره، وكان مع ذلك حياول صناعة 
ة الطب يف البيمارستان العضدي ملا بناه عضد الطب ويزاوهلا حبسب ما هو عليه، وكان يدرس صناع

  .الدولة، وكان له منه ما يقوم بكفايته

وإلبراهيم بن بكس من الكتب كناشه، كتاب االقراباذين امللحق بالكناش، مقالة بأن املاء القراح أبرد من 
  .ماء الشعري، مقالة يف اجلدري

  علي بن إبراهيم بن بكس

    

لطب مشهوراً ا جيد املعرفة بالنقل، وقد نقل كتباً كثرية إىل العريب،قسطا بن كان طبيباً فاضالً بصناعة ا
لوقا البعلبكي قال سليمان بن حسان إنه مسيحي النحلة، طبيب حاذق، نبيل، فيلسوف، منجم، عامل 
 باهلندسة واحلساب، قال وكان يف أيام املقتدر باللّه، وقال ابن الندمي البغدادي الكاتب إن قسطا كان

بارعاً يف علوم كثرية منها الطب والفلسفة واهلندسة واألعداد واملوسيقى، ال مطعن عليه، فصيحاً يف اللغة 
اليونانية، جيد العبارة بالعربية، وتويف بأرمينية عند بعض ملوكها، ومن مث أجاب أبا عيسى بن املنجم عن 

وس يف التاريخ،أقول ونقل قسطا كتباً رسالته يف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ومث عم كتاب الفرد
كثرية من كتب اليونانيني إىل اللغة العربية، وكان جيد النقل فصيحاً باللسان اليوناين والسرياين والعريب 

وأصلح نقوال كثرية وأصله يوناين، وله رسائل وكتب كثرية يف صناعة الطب وغريها، وكان حسن 
 جربائيل إن قسطا اجتذبه سنحاريب إىل أرمينية، وأقام ا، وكان العبارة جيد القرحية،وقال عبيد اهللا بن

بأرمينية أبو الغطريف البطريق من أهل العلم والفضل، فعمل له قسطا كتباً كثرية، جليلة نافعة، شريفة 
املعاين، خمتصرة األلفاظ يف أصناف من العلوم، ومات هناك فدفن وبين عليه قبة، وأكرم قربه كإكرام قبور 
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لوك ورؤساء الشرائع،ولقسطا بن لوقا من الكتب كتاب يف أوجاع النقرس، كتاب يف الروائح وعللها، امل
رسالة إىل أيب حممد احلسن بن خملد يف أحوال الباه وأسبابه، على طريق املسألة واجلواب، كتاب يف 

 أيب إسحاق ابراهيم بن األعداء ألفه للبطريق فىت أمري املؤمنني، كتاب جامع يف الدخول إىل علم الطب إىل
حممد املعروف بابن املدبر، كتاب يف النبيذ وشربه يف الوالئم، كتاب يف اإلسطقسات، كتاب يف السهر، 
ألفه أليب الغطريف البطريق موىل أمري املؤمنني، كتاب يف العطش، ألفه أليب الغطريف موىل أمري املؤمنني، 

طريق القوانني الكلية، ألفه لبطريق البطارقة أيب غامن كتاب يف القوة والضعف، كتاب يف األغذية على 
العباس بن سنباط كتاب يف النبض ومعرفة احلميات وضروب البحرانات، كتاب يف علة املوت فجأة، ألفه 

أليب احلسن حممد بن أمحد، كاتب بطريق البطارقة، كتاب يف معرفة اخلدر وأنواعه وعلله وأسبابه 
 أيب حممد احلسن بن حممد، كتاب يف أيام البحران يف األمراض احلادة، وعالجه، ألفه لقاضي القضاة

كتاب يف األخالط األربعة وما تشترك فيه، خمتصر كتاب يف الكبد وخلقتها وما يعرض فيها من 
األمراض، رسالة يف املروحة وأسباب الريح، كتاب يف مراتب قراءة الكتب الطبية، كتبه إىل أيب الغطريف 

ب يف تدبري األبدان يف سفر احلج، ألفه أليب حممد احلسن بن خملد، كتاب يف دفع ضرر البطريق، كتا
السموم، كتاب يف املدخل إىل علم اهلندسة، على طريق املسألة واجلواب، ألفه أليب احلسن علي بن حيىي 

، كتاب يف موىل أمري املؤمنني، كتاب آداب الفالسفة، كتاب يف الفرق بني احليوان الناطق وغري الناطق
تولد الشعر، كتاب يف الفرق بني النفس والروح، كتاب يف احليوان الناطق، كتاب يف اجلزء الذي ال 

يتجزأ، كتاب يف حركة الشريان، كتاب يف النوم والرؤيا، كتاب يف العضو الرئيس من البدن، كتاب يف 
، كتاب يف شكل الكرة البلغم، كتاب يف الدم، كتاب يف املرة الصفراء كتاب يف املرة السوداء

واالسطوانة، كتاب يف اهليئة وتركيب األفالك، كتاب يف حساب التالقي على جهة اجلرب واملقابلة، كتاب 
يف ترجة ديوفنطس يف اجلرب واملقابلة، كتاب يف العمل بالكرة الكبرية النجومية، كتاب يف اآللة اليت ترسم 

ملتعة، كتاب يف املرايا احملرقة كتاب يف األوزان واملكاييل، عليها اجلوامع وتعمل منها النتائج، كتاب يف ا
كتاب السياسة، ثالث مقاالت، كتاب العلة يف اسوداد اخليش وتغريه من الرش، كتاب يف القرسطون، 

كتاب يف االستدالل بالنظر إىل أصناف البول، كتاب املدخل إىل املنطق، كتاب مذهب اليونانيني، رسالة 
يف شكوك كتاب إقليدس، كتاب الفصد، وهو أحد وتسعون باباً ألفه أليب إسحاق يف اخلضاب، كتاب 

ابراهيم بن حممد املعروف بابن املدبر، كتاب املدخل إىل علم النجوم، كتاب احلمام، كتاب الفردوس يف 
التاريخ، رسالة يف استخراج مسائل عدديات من املقالة الثالثة من إقليدس، تفسري ثالث مقاالت ونصف 

من كتاب برفنطس يف املسائل العددية، كتاب يف عبارة كتب املنطق، وهو املدخل إىل كتاب أيساغوجي، 
    كتاب أيساغوجي، كتاب يف البخار رسالة إىل أيب علي بن 
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بنان بن احلرث، موىل أمري املؤمنني فيما سأل عنه من علل اختالف الناس يف أخالقهم وسريهم وشهوام 
  .ل يف احلدود على رأي الفالسفةواختيارام، مسائ

  مسكويه

هو أبو فاضل يف العلوم احلكمية متميز فيها خبري بصناعة الطب، جيد يف أصوهلا وفروعها،وملسكويه من 
  الكتب كتاب األشربة، كتاب الطبيخ، كتاب ذيب األخالق، 

  أحمد بن أبي األشعث

ل، سديد الرأي حمباً للخري، كثري السكينة هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن أيب األشعث، كان وافر العق
والوقار، متفقها يف الدين، وعمر عمراً طويالً، له تالميذ كثرية، وكان فاضالً يف العلوم احلكمية متميزاً 

فيها وله تصانيف كثرية يف ذلك تدل على ما كان عليه من العلم وعلو املرتلة، وله كتاب يف العلم اإلهلي 
 رأيته خبطه، رمحه اللّه تعاىل، وكان عاملاً بكتب جالينوس خبرياً ا، متطلعاً على يف اية اجلودة وقد

أسرارها؛ وقد شرح كثرياً من كتب جالينوس، وهو الذي فصل كل واحد من الكتب الست عشر اليت 
 جلالينوس إىل مجل وأبواب وفصول، وقسمها تقسيماً مل يسبقه إىل ذلك أحد غريه، ويف ذلك معونة كثرية

ملن يشتغل بكتب الفاضل جالينوس، فإنه يسهل عليه كل ما يلتمسه منها، وتبقى له أعالم تدله على ما 
يريد مطالعته من ذلك؛ ويتعرف به كل قسم من أقسام الكتاب وما يشتمل عليه ويف أي غرض هو، 

 يف صناعة وفصل أيضاً كذلك كثرياً من كتب أرسطوطاليس وغريه؛ وجلة مصنفات أمحد بن أيب األشعث
  .الطب وغريها، كل منها تام يف معناه ال يوجد له نظري يف اجلودة

ونقلت من كتاب عبيد اللّه بن جربائيل بن خبتيشوع قال ذكر يل من خرب أمحد ابن األشعث، رمحه اللّه، 
أنه مل يكن منذ ابتدأ عمره يتظاهر بالطب، بل كان متصرفاً وصودر، وكان أصله من فارس، فخرج من 

ده هارباً ودخل املوصل حبالة سيئة من العري واجلوع، واتفق أنه كان لناصر الدولة ولد عليل يف حالة بل
من قيام الدم واألغراس، وكان كلما عاجلته األطباء ازداد مرضه، فتوصل إىل أن دخل عليه وقال ألمه أنا 

، وأعطي وأحسن إليه، وأقام اعاجله، وبدأ يريها غلط األطباء يف التدبري، فسكنت إليه، وعاجله فربأ
باملوصل إىل آخر عمره، واختذ له تالميذ عدة، إال أن اخلاص به واملتقدم عنده كان أبو الفالح، وبرع يف 

أقول كانت وفاة أمحد بن أيب األشعث، رمحه اللّه، يف سنة ثلثمائة ونيف وستني للهجرة، .صناعة الطب
    هم يف صناعة الطب حممد، وكان له عدة أوالد، والذي وجدته مشهوراً من

وألمحد بن أيب األشعث من الكتب كتاب األدوية املفردة، ثالث مقاالت، وكان السبب الباعث له على 
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تصنيفه قوم من تالمذته سألوه ذلك وهذا نص كالمه يف صدر الكتاب قال سألين أمحد بن حممد البلدي 
كلمت يف هذا الكتاب حبسب طبقتهما وكتبته أن أكتب هذا الكتاب،، وقدمياً سألين حمد بن ثواب، فت

إليهما وبدأت به يف شهر ربيع األول سنة ثالث ومخسني وثلثمائة، ومها يف طبقة من جتاوز تعلم الطب، 
ودخال يف مجلة من يتفقه فيما علم من هذه الصناعة ويفرع ويقيس ويستخرج، وإى من يف طبقتهما من 

اد قراءة كتايب هذا، وكان قد جتاوز حد التعليم إىل حد التفقه، فهو تالمذيت ومن إئتم بكتيب، فإن من أر
الذي ينتفع به وحيظى بعلمه، ويقدر أن يستخرج منه ما هو فيه بالقوة مما مل أذكره، وأن يفرع على ما 

ذكرته ويشيد، وهذا قويل جلمهور الناس دون ذوي القرائح األفراد، اليت ميكنها تفهم هذا وما فوقه بقوة 
نفس الناطقة فيهم، فإن هؤالء تسهل عليهم املشقة يف العلم، ويقرب لديهم ما يطول على غريهم، ال

كتاب احليوان، كتاب العلم اإلهلي، مقالتان فرغ من تأليفه يف ذي القعدة سنة مخس ومخسني وثلثمائة، 
ما، ثالث مقاالت، كتاب يف اجلدري واحلصبة واحلميقاء، مقالتان ، كتاب يف السرسام والربسام ومداوا

صنفه لتلميذه حممد بن ثواب املوصلي، أماله عليه إمالء من لفظه، وكتبه عنه خبطه، وذكر تاريخ اإلمالء 
والكتابة يف رجب سنة مخس ومخسني وثلثمائة، كتاب يف القولنج وأصنافه ومداواته واألدوية النافعة منه، 

تان، كتاب يف الصرع وكتاب آخر يف الصرع، كتاب مقالتان، كتاب يف الربص والبهق ومداواما، مقال
يف االستسقاء، كتاب يف ظهور الدم، مقالتان، كتاب املاليخوليا، كتاب تركيب األدوية، مقالة يف النوم 
واليقظة، كتبها إىل أمحد بن احلسني بن زيد بن فضالة البلدي حبسب سؤاله على لسان عزور بن الطيب 

ي واملغتذي، مقالتان، فرغ من تأليفه بقلعة برقى من أرمينية يف صفر سنة اليهودي البلدي، كتاب الغاد
مثان وأربعني وثلثمائة، كتاب أمراض املعدة ومداواا، شرح كتاب الفرق جلالينوس، مقالتان، فرغ منه يف 

  .رجب سنة اثنتني وأربعني وثلثمائة، شرح كتاب احلميات جلالينوس

  محمد بن ثواب الموصلي

 اللّه بن ثواب بن حممد، ويعرف بابن الثالج، من أهل املوصل؟ فاضل يف صناعة الطب، خبري هو أبو عبد
بالعلم والعمل، وشيخه يف صناعة الطب أمحد بن أيب األشعث، الزمه واشتغل عليه ومتيز، وكتب خبطه 

  .كتباً كثرية

  أحمد بن محمد البلدي

بلد، وكان خبرياً بصناعة الطب، حسن العالج هو الشيخ أبو العباس أمحد بن حممد بن حيىي من مدينة 
واملداواة، وكان من أجل تالمذة أمحد بن أيب األشعث، الزمه مدة سنني واشتغل عليه ومتيز،وألمحد بن 
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حممد البلدي من الكتب كتاب تدبري احلباىل واألطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة األمراض 
قوب بن يوسف املعروف بابن كلس وزير العزيز باللّه يف الديار العارضة هلم، صنفه للوزير أيب الفرج يع

  .املصرية

  ابن قوسين

كان طبيباً مشهوراً يف زمانه، وله دراية بصناعة الطب، ومقامه باملوصل، وكان يهودياً وأسلم، وعمل 
  .مقالة يف الرد على اليهود،والبن قوسني من الكتب، مقالة يف الرد على اليهود

  قيل عيسى بن علي الكحالعلي بن عيسى و

كان مشهوراً باحلذق يف صناعة الكحل متميزاً فيها وبكالمه يقتدى يف أمراض العني ومداواا، وكتابه 
املشهور بتذكرة الكحالني هو الذي ال بد لكل من يعاين صناعة الكحل أن حيفظه، وقد اقتصر الناس عليه 

فن وصار ذلك مستمراً عندهم، وكالم علي بن عيسى دون غريه من سائر الكتب اليت قد ألفت يف هذا ال
يف أعمال صناعة الكحل أجود من كالمه فيما يتعلق باألمور العلمية وكانت وفاته سنة وأربعمائة، ولعلي 

  .بن عيسى من الكتب كتاب تذكرة الكحالني، ثالث مقاالت

  ابن الشبل البغدادي

 مولده ومنشؤه ببغداد، وكان حكيماً فيلسوفاً، هو أبو علي احلسني بن عبد اللّه بن يوسف بن شبل،
ومن شعر .ومتكلماً فاضالً، وأديباً بارعاً، وشاعراً جميداً، وكانت وفاته ببغداد سنة أربع وسبعني وأربعمائة

قاله يف احلكمة، وهذه القصيدة من جيد شعره، وهي تدل على قوة اطالع يف العلوم احلكمية واألسرار 
   ينسبها إىل ابن سينا وليست له وهي هذه اإلهلية، وبعض الناس

  أقصد ذا المسير أم اضطرار  أيها الفلك المدار بربك

    

 أفهامنا منك ابتهار ففي  قل لنا في أي شيء مدارك،

 هذا الفضاء، به تدار سوى  وفيك نرى الفضاء، وهل فضاء

 األجساد يدركها البوار مع  ترفع األرواح أم هل وعندك

 لجج الدروع له أوار على  لمجرة أم فرندوموج، ذا ا
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 قوادمها قصار بأجنحة  الشمس رافعة شعاعاً وفيك

 هاللك أم يد فيها سوار  في النجوم، من الليالي، وطوقٌ

 المرخ يقدح والعفار عليها  وشهب ذا الخواطف أم ذبال

 بينه اللجج الغزار تؤلف  وترصيع نجومك أم حباب

 مثل ما طوى اإلزار نهاراً،  وىرقومها ليالً، وتط تمد

 يصدى لها أبداً غرار وما  بصقالها صدي البرايا فكم

 وتكنس مثل ما كنس الصوار  ثم تخنس راجعات تباري

 من الغرب انحدار تلقاها  الشرق يقدمها صعوداً فبينا

 مني وآجال قصار صواُل  ذا ما مضى وعليه يمضي على

 نا أبداً شفارأنفاس لها  وأيام تعرفنا مداها

 للغصن بالورد انتثار كما  ودهر ينثر األعمار نثراً

 من نوائبها ظؤار غذاه  كلما وضعت جنيناً ودنيا

 العجماء ما جرحت جبار هي  العشواء ما خبطت هشيم هي

 غد إليه بنا يسار بغير  يوم بال أمس ليوم فمن

 المرء في الجسم انتشار لروع  نفسين في أخذ ورد ومن

 عن مجاثمها تطار حسوماً  من بعد ما ألفت نفوس وكم

 بالقرب عاد لها نفار فكم  تك بالجوارح آنسات ألم

 ماله منه اعتذار بذنب  يك آدم أشقى بنيه فإن

 نفع السجود وال الجوار وما  ينفعه باألسماء علم ولم

 الساقيات له شعار فترب  ثم أهبط ثم أودي فاخرج

 الكلمات للذنب اغتفار من  فيهبعلم اللّه  فأدركه

 يعير ما تال ليالً نهار  بعد غفران وعفو ولكن

 بآدم وبنا الصغار وحل  بلغ العدو بنا مناه لقد

 عجل أضل وال خوار وال  ضائعين، كقوم موسى وتهنا
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 نقمة وعليه عار علينا  لك أكلة ما زال منها فيا

  حشا األم الحوارفي ويذبح  في الظهور وما ولدنا تُعاقب

 فبالوعيد لنا انتظار وبعد،  الرزايا والباليا، وننتظر

 الضب أحوجه الوجار خروج  كارهين كما دخلنا ونخرج

 الموجدين به الخيار لغير  االمتنان على وجود فماذا

 قبله أو نستشار نخير  أنعما لو أن كوناً وكانت

  انجباروهذا الكسر ليس له  الداء ليس له دواء أهذا

 لعمق جرحهم انسبار وليس  فيه كل دقيق فهم تحير

 وغال كواكب الليل انتثار  التكوير غال الشمس عنا، إذا

 وطوح بالسموات انفطار  بهذي األرض أرضاً، وبدلنا

 وعطلت العشار لحيرتها،  المراضع عن بنيها وأذهلت

 للتوعد ال سرار خسوف  البدر، من فرق وذعر، وغشى

 وسجرت البحار مهيالت  الجبال فكن كثباً توسير

 وأين مع الرجوم لنا اصطبار  ثبات ذي األلباب منا فأين

 بنا، وأين االعتبار يراد  عقول ذي اإلفهام مما وأين

 ضياؤك من سناه مستعار  يغيب لب كان فينا وأين

 يغول أنجمها انكدار ففيم  أرض عصته وال سماء، وما

 ما لفاتره شرار دخاناً  وكانتوافته طائعة،  وقد

    

 فهي لألموات دار دحاها  قضاها سبعة واألرض مهداً

 وال لسمو ما أرسى قرار  لسمو ما أعال انتهاء فما

  لذي األلباب وعظ وازدجار  كل ذا التهويل فيه ولكن

  وقال يرثي أخاه أمحد 

 لحى من بعد ميت بقاء ما  الحزن والسرور انقضاء، غاية
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 عن شقيقها الخنساء وسلت  بيد بأربد مات حزناًل ال

 يبلى من بعده والبكاء زن  ما في التراب يبلى فالح مثل

 ال يسيغه األحياء غصصاً  أن األموات زالوا وأبقوا غير

 خطوب أسودهن ِضراء من  نحن بين ظفر وناب إنما

 بما نسر نساء فنغدو  وفي المنى قصر العمر نتمنى،

 الفناء هذا البقاء وطريق  سقام طريق،صحة المرء لل

 الداء للنفوس، الدواء أقتل  بالذي نغتذي نموت ونحيا،

 وال كان أخذها والعطاء نت  لقينا من غدر دنيا فال كا ما

 الصبح يسترد المساء يهب  جودها عليها، فمهما راجع

 ليس تعقل األشياء أم  شعري حلماً تمر بنا األيام ليت

 فما للنفوس منه اتقاء ن  يه للعالم الكومن فساد يجن

 نالها األمهات واآلباء  اللّه لذة ألذانا قبح

 علينا بالء فإيجادنا  نحن لوال الوجود لم نألم الفقد،

 األسى وفيم العناء ففيهم  ما تصحب المهجة الجسم وقليالً

 حجة العود، عندها، اإلبداء  ولقد أيد اإلله عقوالً

 أنكرته الجلود واألعضاء   على الميت شيئاًدعوى قوم غير

 بالغيب يستبين الخفاء كيف  وإذا كان في العيان خالف،

 وال استبان ضياء ظلمات،  دهانا من يوم أحمد إال ما

 وسموماً ذاك النسيم الرخاء  أخي عاد بعدك الماء سما، يا

 ناراً تثيرها الصعداء نفاس  الغزار، عادت من األ والدموع

 حياة يرضى بها األعداء نت  الحياة عذراً وإن كا أعدو

  أين العزم، أين السناء، أين البهاء  تلك الخالل، والحزم أين

 وشيكاً، وزال ذاك الغناء الظل  كيف أودى النعيم من ذلك

 مقام للمواضي انتضاء في  ما كنت تنتضي من لسان أين
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 شفاءسكناي في ثراك  دون  أرجو شفاء وما بي كيف

 أين الحياء؟ أين اإلباء نق؟  ذاك الرواج والمنطق المو أين

 من صحن خدي انمحاء يوماً  محا حسنك التراب فما للدمع إن

 تمت لم يمت عليك الثناء أو  تبن لم يبن قديم وداد أو

 يتمنى، ومن مناه الفناء  نفسي دفنت، والشطر باق شطر

 ابقين تمضي البطاءالس فإلى  تكن قدمته أيدي المنايا إن

 عنه في برجها الجوزاء أخفته  الموت، كل حي، ولو يدرك

 بماذا تميز األنبياء الخلق،  ليت شعري، وللبلى كل ذي

 وذا السارح البهيم، سواء  ذا العالم المفضل بالنطق موت

 للتقي تبكي السماء وال  غوي لفقده تبسم األرض ال

 اق رمسها البيداءأطب تحت  مصابيح أوجه أطفأتها كم

    

  أطواد حلم، أمسى عليها العفاء  كم بدور، وكم شموس، وكم

 حطت ضياءها الظلماء ثم  محا غرة الكواكب صبح؟ كما

 قوم لآلخرين انتهاء بدء  الناس قادم إثر ماض، إنما

  وقال أيضاً 

 متكوناً، والحسن فيه معار  اإلنسان فيه غيره وكأنما

 ومكلفاً وكأنه مختار   مصرف،متصرفاً وله القضاء

 تحيل صوابه األقدار خطأ  الحظوظ، وتارة طوراًتصوبه

 يسترد الفائت استبصار ال  بصيرته ويبصر بعدما تعمى

 فيه وقد جرى المقدار ويرد  فتراه يؤخذ قلبه من صدره

 إذا لعبت به األفكار ندماً  يضرب بالمالمة نفسه فيظل

 حتى يبينه له اإلصدار  دهيعرف اإلفراط في إيرا ال

  وقال أيضاً 
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 صديقه قلب العدو أعار  إذا أخنى الزمان على كريم

  وقال أيضاً 

 إن الهموم ضيوف أكلها المهج  بالصبر ضيف الهم ترحله تلق

  واألمر ما ضاق إالّ وهو منفرج  ما زاد إال وهو منتقص فالخطب

  ساعة فرجإلى ساعة من عسى  النفس بالتعليل ترض به فروح

  وقال أيضاً 

 بعد بقاء الجوهر العرض يهون  عن كل شيء بالحياة فقد تسل

  وما عن النفس، أن أتلفتها، عوض  اللّه ماالً أنت متلفه، يعوض

  وقال أيضاً 

 براً يصير عقوقا وحاذر  وعلى قدر عقله فاعتب المرء

 بالحلم صار صديقا وعدو  صديق بالعتب صار عدواً كم

  يضاً وقال أ

 بنا مهالً ورفقاً بنا رفقا فمهالً  ليكفيكم ما فيكم من جوى نلق

 رمت منه، ال فكاكا وال عتقا وال  ودي، ال سلوت هواكم وحرمة

 إن لم يمت بكم عشقا وأهجره  قلباً، رام في الحب سلوة سأزجر

 لي أشفى، وأفناه لي أبقى فأضناه  الهوى، يا صاح، حتى ألفته عذبت

 أدمعي تطفي اللهيب وال ترقا وال   موجود، وال الشوق بارحالصبر فال

 كبدي حرقاً ومن مقلتي غرقا على  إذا ما الليل، مد سدوله أخاف،

 طرفي والفؤاد بكم يشقى وينعم  أيجمل أن أجزى عن الوصل بالجفا

  يضام فال يعفى، ويظمى فال يسقى؟  هذا، أم كذا كل عاشق أحظي

 أر مخلوقاً على حالة يبقى فلم  جمع بينناالدهر، عل الدهر ي سل

  وقال أيضاً 

  إن تكن تجزع من دمعي،إذا فاض، فصنه،

  أو تكن أبصرت يوماً سيدا يعفو،فكنه،
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  أنا الأصبرعمن ال يحل الصبر عنه،

  كل ذنب في الهوى يغفرلي ما لم أخنه

  وقال أيضاً 

 حإذا ملئت بصرف الرا حتى  ثقلت زجاجات، أتتنا فرغا

 الجسوم تخف باألرواح وكذا  خفت فكادت أن تطير بما حوت

  وقال أيضاً 

  والذل والعار حرص النفس والطمع  القناعة عز، والكفاف غنى قالوا

 إن لم يصبه، بماذا عنه يقتنع  من رضاه سد جوعته صدقتم،

  وقال أيضاً 

  سر، ومال ما استطعت، ومذهب  لسانك ال تبح بثالثة احفظ

 وبحاسد، ومكذِّب بمكفر،  الثالثة تبتلى بثالثة فعلى

  ويف هذا املعىن قد قال بعضهم نثراً، وفيه جناس الرجل خيفي ذهبه ومذهبه وذهابه، وقال أيضاً 

 وبالصبا، وأرادوا عنه سلواني به  وقد مات محبوب فجعت قالوا،

  انيمن أين لي في الهوى الثاني صبا ث  في الحسن موجود، فقلت لهم ثانيه

  وقال أيضاً 

 إن إحدى الراحتين عذاب على  وفي اليأس إحدى الراحتين لذي الهوى

 ذاب مني أعظم وإهاب ولو  وبي وجد، وأسلو وبي جوى، أعف

 بلحظ، وأن يروي صداي رضاب  وآنف أن تعتاق همي خريدة

 تجوع الضاربات تهاب فحين  تنكري عز الكريم على األذى، فال

     وقال أيضاً 

 تلمني فما تغني المالمات فال  نا، إلى الدير من درتا، صباباتب

 أيام لهو عهدناه وليالت  تبعدن، وإن طال الزمان به، ال

 غنما، وكم بقيت عندي لبانات  قضيت لبانات الشباب بها فكم

 ولذ، فإن العيش تارات فانعم  أمكنت دولة األفراح مقبلة ما
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 لذة الدنيا إعارات وإنما  ارتجاع الليالي وهي عارية؛ قبل

 الدهر، طاسات وجامات بروجها  فاجل في فلك الظلماء شمس ضحى قم

 وأنفسنا منا رويات نقضي،  إن دعا داعي الحمام بنا لعله

 باعتياد الهم أموات إحياؤه  التعلل؟ لوال ذاك من زمن بم

 حشاها لفزع المزج روعات وفي  تحيي، فقابلنا تحيتها، دارت

 لم يبق من روحها إال حشاشات  أخفى لنا بدور صورتها اءعذر

 مقابلها منها بالالت على  مدت سرادق برق من أبارقها

    فالح في أذرع الساقين أسورة تبراً، وفوق نحور الشرب جامات،

 فارقت شارب الخمر المسرات ال  قد وقّع الدهر سطراً في صحيفته

 اللبيب فللتأخير آفات فعل  ما تعجل، واترك ما وعدت به، خذ

 السرور، ولألحزان أوقات تعطي  أوقات ميسرة وللسعادة

  ابن بختويه

هو أبو احلسني عبد اللّه بن عيسى بن خبتويه، كان طبيباً وخطيباً من أهل واسط لديه معرفة، وكالمه يف 
وأليب .الده أيضاً طبيباًصناعة الطب كالم مطلع على تصانيف القدماء، وله نظر فيها ودراية هلا، وكان و

احلسني بن خبتويه من الكتب كتاب املقدمات، ويعرف أيضاً بكرت األطباء، ألفه لولده يف سنة عشرين 
  .وأربعمائة، كتاب الزهد يف الطب، كتاب القصد إىل معرفة الفصد

 بليغاً، ومقامه أبو العالء صاعد بن احلسن من الفضالء يف صناعة الطب، واملتميزين من أهلها، وكان ذكياً
مبدينة الرحبة وله من الكتب كتاب التشويق الطيب، صنفه مبدينة الرحبة يف رجب سنة أربع وستني 

وأربعمائة،زاهد العلماء هو أبو سعيد منصور بن عيسى، وكان نصرانياً نسطورياً وأخوه مطران نصيبني 
 مروان الذي ألف له ابن بطالن املشهور بالفضل وخدم زاهد العلماء بصناعة الطب، نصري الدولة بن

دعوة األطباء، وكان نصري الدولة حمترماً لزاهد العلماء، معتمداً عليه يف صناعته، حمسناً إليه، وزاهد العلماء 
هو الذي بىن بيمارستان ميافارقني، وحدثين الشيخ سديد الدين بن رقيقة الطبيب إن سبب بناء بيمارستان 

 بن مروان ملا كان ا مرضت ابنة له، وكان يرى هلا كثرياً، فآىل على نفسه ميافارقني هو أن نصري الدولة
أا مىت برئت أن يتصدق بوزا دراهم، فلما عاجلها زاهد العلماء وصلحت، أشار على نصري الدولة أن 

أجر جيعل مجلة هذه الدراهم، اليت يتصدق ا، تكون يف بناء بيمارستان ينتفع الناس به، ويكون له بذلك 
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عظيم، ومسعة حسنة، قال فأمره ببناء البيمارستان، وأنفق عليه أمواالً كثرية، وقف له أمالكاً تقوم 
  .بكفايته، وجعل فيه من اآلالت ومجيع ما حيتاج إليه شيئاً كثرياً جداً فجاء ال مزيد عليه يف اجلودة

ائل واجلوابات، وهي جزآن ولزاهد العلماء من الكتب كتاب البيمارستانات، كتاب يف الفصول واملس
األول يتضمن ما أثبته احلسن بن سهل مما وجده يف خزانته رقاع وكراريس وأدراج وغري ذلك من 

املسائل واجلوابات، واجلزء الثاين على جهة الفصول واملسائل وجوابات أجاب عنها يف جملس العلم املقرر 
تاب فيما جيب على املتعلمني لصناعة الطب تقدمي يف البيمارستان الفارقي، كتاب يف املنامات والرؤيا، ك

  .علمه، كتاب يف أمراض العني ومداواا

  المقبلي

هو أبو نصر حممد بن يوسف املقبلي، فاضل يف صناعة الطب، من املتميزين فيها، واألعيان من 
  .أرباا،وللمقبلي من الكتب مقالة يف الشراب تلخيص كتاب املسائل حلنني بن إسحاق

  يالنيل

هو أبو سهل سعيد بن عبد العزيز النيلي، مشهور بالفضل، عامل بصناعةالطب، جيد التصنيف، متفنن يف 
  العلوم األدبية، بارع يف النظم والنثر ومن شعره 

 وما أراها كثيراً بنفسي،  مفدى العذار والخد والقد يا

  دمت مضنى به ودمت معيراً  من سقم عينيه سقماً ومعيري

    

 مذ بنت للهموم سميرا بات  الراح، تشف لوعة قلب اسقني

  أفرغت في الحشا استخالت سرورا  في الكاس خمرة فإذا ما هي

وللنيلي من الكتب اختصار كتاب املسائل حلنني، تلخيص شرح جالينوس لكتاب الفصول مع نكت من 
  .شرح الرازي

  إسحاق بن علي الرهاوي

ينوس، وله أعمال جيدة يف صناعة الطب،وإلسحاق بن علي الرهاوي كان طبيباً متميزاً عاملاً بكالم جال
من الكتب كتاب أدب الطبيب، كناش مجعه من عشر مقاالت جلالينوس املعروفة بامليام يف تركيب األدولة 

حبسب أمراض األعضاء من الرأس إىل القدم، جوامع مجعها من أربعة كتب جالينوس اليت رتبها 
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 كتبه، وهي كتاب الفرق، وكتاب الصناعة الصغرية، وكتاب النبض الصغري االسكندرانيون يف أوائل
  .وكتابه إىل أغلوتن، وجعل هذه اجلوامع على طريق الفصول وأوائل فصوهلا إىل حروف املعجم

  سعيد بن هبة اللّه

ضالً يف هو أبو احلسن سعيد بن هبة الّله بن احلسني من األطباء املتميزين يف صناعة الطب، وكان أيضاً فا
العلوم احلكمية مشتهراً ا، وكان يف أيام املقتدي بأمر اللّه، وخدمه بصناعة الطب وخدم أيضاً ولده 

  .املستظهر باللّه

وقال أبو اخلطاب حممد بن حممد بن أيب طالب يف كتاب الشامل يف الطب إن الطب انتهى يف عصرنا إىل 
 ليلة السبت الثالث والعشرين من مجادى اآلخرة سنة أيب احلسن سعيد بن هبة اللّه بن احلسني، وولد يف

ست وثالثني وأربعمائة، وقرأ على أيب العالء بن التلميذ، وعلى أيب الفضل كتيفات وعلى عبدان الكاتب، 
وألف كتباً كثرية طبية ومنطقية وفلسفية وغري ذلك، ومات ليلة األحد سادس شهر ربيع األول سنة مخس 

  .اش ستاً ومخسني سنة، وخلف من التالميذ مجاعة موجودينوتسعني وأربعمائة، وع

وحدثين احلكيم رشيد الدين أبو سعيد بن يعقوب النصراين أن أبا احلسن سعيد ابن هبة اللّه كان يتوىل 
مداواة املرضى يف البيمارستان العضدي، وأنه كان يوماً يف البيمارستان وقد أتى إىل قاعة املمرورين لتفقد 

عاجلتهم، وإذا بامرأة قد أتت إليه واستفتته فيما تعاجل به ولداً هلا فقال ينبغي أن تالزميه بتناول أحواهلم وم
األشياء املربدة املرطبة، فهزأ به بعض من كان مقيماً يف تلك القاعة من املمرورين وقال هذه صفة يصلح 

ينه، وأما هذه املرأة فأي شيء أن تقوهلا ألحد تالمذتك ممن يكون قد اشتغل بالطب وعرف أشياء من قوان
تدري ما هو من األشياء املربدة املرطبة، وإمنا سبيله أن تصف هلا شيئاً معيناً تعتمد عليه، مث قال له بعد 

ذلك وال ألومك يف قولك هذا فإنك قد فعلت ما هو أعجب منه، فسأله عن ذلك، فقال صنفت كتاباً 
فت كتاباً آخر يف الطب بسيطاً يكون على قدر أضعاف كثرية خمتصراً ومسيته املغين يف الطب، مث إنك صن

من ذلك الكتاب األول ومسيته اإلقناع، وكان الواجب أن يكون األمر على خالف ما فعلته من التسمية، 
فاعترف بذلك ملن حضره وقال واللّه لو أمكنين تبديل اسم كل واحد منهما باآلخر لفعلت، وإمنا قد 

أقول وكان أبو احلسن سعيد بن هبة اللّه . وعرف كل واحد منهما مبا مسيته بهتناقل الناس الكتابني
موجوداً يف سنة تسع ومثانني وأربعمائة ألين وجدت خطه يف ذلك التاريخ على كتابه التلخيص النظامي، 

ر وقد قرأه عليه أبو الربكات، ولسعيد بن هبة اللّه من الكتب كتاب املغين يف الطب صنفه للمقتدي بأم
اللّه، مقالة يف صفات تراكيب األدوية احملال عليها يف كتاب املغين، كتاب اإلقناع، كتاب التلخيص 
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النظامي، كتاب خلق اإلنسان، كتاب يف الريقان، مقالة يف ذكر احلدود والفروق، مقالة يف حتديد مبادئ 
  .األقاويل امللفوظ ا وتعديدها، جوابات عن مسائل طبية سئل عنها

  لةابن جز

    

هو حيىي بن عيسى بن علي بن جزلة وكان يف أيام املقتدي بأمر اللّه، وقد جعل بامسه كثرياً من الكتب 
اليت صنفها، وكان من املشهورين يف علم الطب وعمله، وهو تلميذ أيب احلسن سعيد بن هبة اللّه، والبن 

 رأيت خبطه عدة كتب من تصانيفه جزلة أيضاً نظر يف علم األدب، وكان يكتب خطاً جيداً منسوباً، وقد
وغريها تدل على فضله، وتعرب عن معرفته، وكان نصرانياً مث أسلم، وألف رسالة يف الرد على النصارى، 

وكتب ا إىل إليا القس،والبن جزلة من الكتب كتاب تقومي األبدان وصنفه للمتقدي بأمر اللّه، كتاب 
ه أيضاً للمقتدي بأمر اللّه، كتاب اإلشارة يف تلخيص العبارة منهاج البيان يف ما يستعمله اإلنسان، وصنف

وما يستعمل من القوانني الطبية يف تدبري الصحة وحفظ والبدن، خلصه يف كتاب تقومي األبدان، رسالة يف 
مدح الطب وموافقته الشرع، والرد على من طعن عليه، رسالة كتب ا ملا أسلم إىل إليا القس وذلك يف 

  .ني وأربعمائةسنة ست وست

  أبو الخطاب

هو حممد بن حممد بن أيب طالب، مقامه ببغداد، وقرأ صناعة الطب على أيب احلسن سعيد بن هبة اللّه 
وكان متميزاً يف الطب وعمله، ورأيت خطه على كتاب من تصنيفه قد قرئ عليه، وهو كثري اللحن، يدل 

 يف تاسع شهر رمضان سنة مخسمائة،وأليب على أنه مل يشتغل بشيء من العربية، وكان تارخيه لذلك
اخلطاب من الكتب كتاب الشامل يف الطب جعله على طريق املسألة واجلواب يف العلم والعمل، وهو 

  يشتمل على ثالث وستني مقالة، 

  ابن الواسطي

يوان كان طبيباً للمشتظهر باللّه، وكان عنده رفيع املرتلة، فاتفق أن أبا سعيد بن املعوج توىل صاحب د
واستقر عليه قرية مبلغها ثالثة آالف دينار، فوزن منها ألفي دينار، وبقي عليه ألف دينار، فسأل أنظاره 
ا سنة إىل أن يصل املستغل، فلما حل املبلغ نكبت الغلة والثمرة ومل حيصل له من ملكه ما يصرفه يف 

  .ذلك
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 ابن الواسطي الطبيب، ويقصده يف داره وكان حاجبه وخاصته مظفر بن الدوايت، فأشار إليه باملضي إىل
  .ويسأله أن خياطب اخلليفة املستظهر باللّه يف إنظاره إىل سنة أخرى إىل أن تدخل الغلة

فلما ض من الديوان أشار إىل أصحابه بالعود وأنه يريد أن ميضي إىل داره، فلما عادوا مضى هو 
خرج وقبل يده وقال اللّه اللّه يا موالن ومن ابن واحلاجب مظفر بن الدوايت، فحيث وصل استأذن عليه، ف

الواسطي حىت جييئ موالنا إىل داره؟ فلما دخل جلس بني يديه فأشار ابن املعوج إىل احلاجب مظفر، 
وقال له تصرف اجلماعة للخلوة وتعود أنت مبفردك، فلما صاروا بالدهليز قال له تصون الباب، ففعل، 

م فيماذا أتينيا؟ فقال له احلاجب إن موالنا جاء إليك يعرفك أنه كان قد فلما عاد قال له، أتقول للحكي
استقر عليه قرية مبلغها ثالثة آالف دينار وأنه صح منها ألفا دينار وختلف عليه ألف دينار، وكان سأل 
لى اخلليفة إنظاره إىل أوان الغلة فلم يتحصل له من ملكه يف هذه السنة شيء، وقد أنفذ الديوان وضايق ع

ذلك، وقد رهن كتب داره على مخسمائة دينار، وهو يسألك أن تسأل اخلليفة أن يؤخر إىل سنة أخرى 
بالباقي إىل حني أوان الغلة، فقال السمع والطاعة، أخدم وأبالغ وأقول ما يتعني، فنهض من عنده فلما 

ضي إليه، فإن كان قد كان من الغد عند وضه من الديوان صرف احلاشية على العادة، وقال يا مظفر من
خاطب اخلليفة مسعنا اجلواب، وإن مل يكن خاطبه فيكون على سبيل اإلذكار، فمضى إليه واستأذن عليه 

فأذن له وخرج إىل الباب وقبل يده مثل ودعا له، فلما دخل وجلس أخرج له خط اخلليفة بوصول 
لها من اخلادم وكان قد استفكها من اخلمسمائة دينار، وقال له هذه كتب الدار اليت رهنها موالنا يقب

  .ماله، فشكره وقبض الكتب واخلط وانصرف

فلما جاوز الدهليز صاح باحلاجب مظفر، وأخرج له منشفة فيها جبة خارا وبقيار قصب وقميص حتتاين 
أنطاكي ولباس دمياطي، وفيه تكة ابريسم وصرة فيها مخسون ديناراً، وقال له أريد من إنعام موالنا يلبس 

ذه الثياب وأراها عليه وهذه اخلمسون ديناراً برسم احلمام؛ وأعطى احلاجب جبة عتايب وعشرين ديناراً، ه
وأعطى الدوايت جبة عتايب ومخسة دنانري، وأعطى الركايب دينارين، وقال اسأل موالنا أن يشرف اخلادم 

  .نهبقبول ذلك، فمضى احلاجب باجلميع إىل ابن املعوج، وشرح له احلال فقبله م

  أبو طاهر بن البرخشي

    

هو موفق الدين أبو طاهر أمحد بن حممد بن العباس، يعرف بابن الربخشي، من أهل واسط، فاضل يف 
الصناعة الطبية، كامل يف الفنون األدبية، وقد رأيت من خطه ما يدل على رزانة عقله وغزارة فضله وكان 

 اللّه حممد بن احلسن بن حممد بن الكرمي البغدادي قال يف أيام املسترشد باللّه،حدثين مشس الدين أبو عبد
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حدثين أمحد بن بدر الواسطي قال كان احلكيم أبو طاهر أمحد حممد الربخشي بواسط يعاجل مريضاً به 
أحد أنواع االستسقاء، فطال به املرض ومل ينجع فيه عالج وعرب حد احلمية فسهل له يف استعمال مهما 

 الطبيعة من املآكل واألغذية، فأطلق املريض يده مث أكل ما يأ له، فلما كان يف طلبته النفس ومالت إليه
بعض األيام اجتاز به إنسان يبيع اجلراد املسلوق يف املاء وامللح، فمالت إليه نفس املريض فطلبه مث اشترى 

 اإلسهال، مث منه وأكل، فعرض له من ذلك إسهال مفرط، وانقطع احلكيم عنه ملا رأى به من اإلفراط يف
أفاق منه بعد أيام، وأخذ املزاج يف الصالح وابتدأ به الربء، وتدرجت حاله إىل كمال الصحة، واحلكيم 
قد أيس من صالحه، فلما علم احلال أتاه وسأله عما استعمل ومم وجد اخلف؟ فقال ال أعرف إال أنين 

 طويالً مث قال ليس هذا من فعل منذ أكلت اجلراد املسلوق شرعت يف العافية، ففكر احلكيم يف ذلك
اجلراد وال من خاصته، وسأل املريض عن بائع اجلراد فقال ال أعلم مبكانه، ولكين إن رأيته عرفته، فشرع 

احلكيم يف البحث والسؤال عن كل من يبيع اجلراد وهو حيضره إىل املريض واحداً بعد واحد إىل أن عرف 
أتعرف املوضع الذي صدت منه اجلراد الذي أكل منه هذا صاحبه الذي اشترى منه، فقال له احلكيم 

املريض؟ قال نعم، قال امض بنا إليه، فمضيا مجيعاً إىل املكان، وإذا هناك حشيشة يرعاها اجلراد، فأخذ 
احلكيم من تلك احلشيشة، مث كان يداوي ا من االستسقاء، وأبرأ ا مجاعة من هذا املرض، وذلك 

  .معروف مشهور بواسط

ول وهذه هي حكاية قدمية قد جرى ذكرها، وإن تلك احلشيشة اليت كان اجلراد يرعاها هي املازريون، أق
  .وقد ذكرها أيضاً القاضي التنوخي يف كتاب الفرج بعد الشدة

وكان أبو طاهر بن الربخشي حياً بواسط يف سنة ستني ومخسمائة، وكان عنده أدب بارع، ومعرفة يف 
   قال يف غالم ناول خالال النظم والنثر، ومن شعره

  ومثل محب ذاب في طول هجره  من كفه مثل خصره وناولني

 قتل صب حار فيك بأسره سوى  خاللي؟ قلت كل حميدة وقال

  وقال يف إنسان سوء حج من بعض قرى واسط 

 وفتى مرشد وقولياثا  لما حججت استبشرت واسط

 وركنها والحجر األسود  الويل إلىمكة وانتقل

  ل أيضاً، وقد رأى إنساناً يكتب كتاباً إىل صديق له فكتب يف صدره العامل وقا

 وغدا األنام بوجه جهل قاتم  لما انمحت سنن المكارم والعلى

 الصديق تكاتبوا بالعالم مثل  بأسماء وال معنى لها ورضوا
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ي وقد أبل من مرض وكتب إليه جنم الدين أبو الغنائم حممد بن علي بن املعلم اهلرثي الشاعر الواسط
  وألزمه احلمية ومنعه الغذاء 

 فوق النجم مرفوعا قدرك  صبحت فخراً بالمنى واغتدى

 أن تقتلني جوعا حاشاك  يا منقذي من حلقات الردى

  فكتب ابن الربخشي إليه اجلواب 

 ال زال مرسومك متبوعا  مرسومك يا ذا العلى تبعت

  مسموعاأمسى غريب القول   إشفاقي على من به لكن

 وفي غد نستدرك الجوعا  تأخيراً الغذا يومنا أوجب

 تلكأت فأسبوعا وإن  اصبر فما أقصرها مدة

  فأجابه هو 

 من العلم ينابيعا جرى  يا عالماً أين ثوى رحله

  يضحى ويمسي الرزق مقطوعا  عندك األعمار موصولة لم

 يا ذا الفضل منفوعا شعري  إن بت ولم يجدني واللّه

 العلم تقطيعا وأوسعن  الجوع مني الحيا لعنليخ

  ابن صفية

    

هو أبو غالب بن صفية، وكان نصرانياً، وقال بعض العراقيني إن أبا املظفر يوسف املستنجد باللّه كان 
خليفة صارماً متيقظاً فتاكاً، وكان وزيره أبو املظفر حيىي بن هبرية، مث تويف فاستوزر شرف الدين بن 

جيري جمراه، وكان يف الدولة أمراء أكابر، كان متقدم اجلماعة قطب الدين قامياز، وكان البلدي، وكان 
أصله أرمنيا وقد عظم شأنه وعال مكانه، واستوىل على البالد وحتكم يف الدولة، ومل يبق له ضد وال مناو، 

وفه من استطالة قطب وعمد إىل أكابر أمراء الدولة فزوجهم ببناته، وكان بينه وبني الوزير مما تراه، وخي
الدين ومن جيري معه من األمراء، فاطلع الطبيب على بعض األحوال وأراد التقرب عند األمري قطب 

الدين، فنقل إليه احلديث، واستمر احلال على ذلك،فلما مرض اخلليفة عزم يف القبض على قطب الدين 
حلال وقال له قد جرى من الوزير ومجاعته، واطلع ابن صفية على ذلك، فمضى على قطب الدين وعرفه ا

كذا وكذا فتغد به قبل أن يتعشى بك، فأخذ قطب الدين يعمل فكرته ورأيه يف التدبري يف مكايد الوزير، 
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وثقل اخلليفة يف املرض واشتغل عما كان قد دبره مع الوزير يف القبض على األمراء، فأمجع قطب الدين 
زير، فأسفر رأيه على أنه قرر مع ابن صفية الطبيب أن يصف رأيه على قتل اخلليفة مث يتفرغ هلالك الو

للخليفة احلمام، فدخل احلكيم إىل اخلليفة وأشار باحلمام واخلليفة يعلم من نفسه الضعف فأىب ذلك، 
فدخل قطب الدين وبعض اجلماعة وقال يا موالنا، احلكيم قد أشار احلمام، فقال قد رأينا أن نؤخره، 

خلوه احلمام، وقد كان أوقد عليه ثالثة أيام بلياليهن وردوا عليه باب احلمام ساعة فغلبوا على رأيه وأد
فمات، وأظهروا احلزن العظيم وأتوا إىل ولده أيب حممد احلسن فاستخلفوه على ما أرادوا وبايعوه، ولقب 

ا الفرج ابن باملستضيء بأمر اللّه، وأقام مدة ويف نفسه شيء مما فعلوا، وكان قد استوزر عضد الدين أب
رئيس الرؤساء، وكان ابن صفية الطبيب على حاله مالزم اخلدمة، فشرع اخلليفة يف االستبداد باألمور مع 
وزيره وكان قطب الدين قامياز وابن صفية مهما اطلع عليه من األحوال نقله إىل قطب الدين وهو متردد 

ليالً وقال له يا حكيم عندي من أكره رؤيته إىل الدار، وال مينع لكونه طبيب اخلدمة، فاستحضره اخلليفة 
وأريد إبعاده بوجه لطيف غري شفيع، فقال له نرتب له شربة قوية بالغة يشرا، وقد حصل اخلالص من 

كما تؤثر، فمضى وركب شربة كما وصف وأحضرها ليالً ودخل ا إىل عند اخلليفة، ففتحها ونظر 
 جنرب فعلها، فتلوى من ذلك وقال اللّه اللّه يا موالنا يف؟ إليها، وقال يا حكيم استف هذه الشربة حىت

فقال له الطبيب مىت تعدى حده وجتاوز طوره وقع يف مثل هذا، وليس لك من هذا خالص إال السيف، 
فاستف احلكيم الشربة اليت ركبها وفر من اهلالك إىل اهلالك، مث خرج من دار اخلليفة وكتب إىل األمري 

  .احلال ويقول له واالنتقال من أمري إىل أمركم، مث هلكقطب الدين بشعره ب

وأما قطب الدين فعزم أن يوقع باخلليفة، فرد اللّه سبحانه كيده إليه، وبت أمواله وهرب من بغداد 
بنفسه ومضى إىل الشام إىل امللك الناصر صالح الدين فلم يقبله، وعاد على طريق الربية إىل املوصل 

خل املوصل فمات ا،أقول وضد هذه احلكاية ما حدثين به مشس الدين حممد بن فمرض يف الطريق مث د
احلسن بن الكرمي البغدادي عن بعض املشايخ ببغداد قال كان السلطان حممد بن حممود خوارزمشاه قد 

حضر بغداد يف سنة مخسمائة فمرض وهو بعسكره ظاهر البلد، ومرض اخلليفة املقتفي أبو عبد اللّه حممد 
املستظهر ببغداد، فأنفذ السلطان يلتمس الرئيس أمني الدولة بن التلميذ فأخرج إىل ظاهر املدينة فكان بن 

يداويه بظاهر بغداد، ويداوي اخلليفة ببغداد فقال له وزير السلطان أيها الرئيس إين قد كنت عند 
ال له يا موالنا، السلطان، وذكرت له من فضلك وأدبك ورآستك، وقد أمر لك بعشرة آالف دينار، فق

قد أمر يل من بغداد بإثين عشر ألف دينار أفيأذن يل يف قبوهلا السلطان؟ يا موالنا، أنا رجل طبيب، ال 
أجتاوز وظائف األطباء وما يلزمهم، وال أعرف إال ماء الشعري والنقوع وشراب البنفسج النيلوفر ومىت 

  .أخرجت عن هذا ال أعرف شيئاً
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له يف حديثه مبا معناه أنه يدبر يف إتالف اخلليفة، وقدر اللّه سبحانه برء اخلليفة وكان الوزير قد عرض 
والسلطان ووقع بينهما على ما اقترحه اخلليفة، وهذا كان من عقل الرئيس أمني الدولة ودينه وأمانته، فإنه 

ماء الشعري كان يقول ال ينبغي للطبيب أن يداخل امللوك يف أسرارهم، وال يتجاوز كما تقدم ذكره 
  والنقوع والشراب، فمىت جاوز هذا تلف وكان سبب هالكه، وكان ينشد 

 أطارها للتردي جناحاً  وإذا أنبت المهيمن للنمل

 الفتى جواز الحد وهالك  ولكل امرئ من الناس حد

  أمين الدولة بن التلميذ

اعد بن إبراهيم بن التلميذ أوحد هو األجل موفق امللك أمني الدولة أبو احلسن هبة اللّه بن أيب العالء ص
زمانه يف صناعة الطب، ويف مباشرة أعماهلا، ويدل على ذلك ما هو مشهور من تصانيفه وحواشيه على 

الكتب الطبية، وكثرة من رأيناه ممن قد شاهده، وكان ساعور البيمارستان العضدي ببغداد إىل حني 
وبقي ا وهو يف اخلدمة سنيناً كثرية، وكان جيد وفاته، وكان يف أول أمره قد سافر إىل بالد العجم،

الكتابة يكتب خطاً منسوباً، وقد رأيت كثرياً من خطه وهو يف اية احلسن والصحة، وكان خبرياً 
باللسان السرياين والفارسي متبحراً يف اللغة العربية وله شعر مستطرف، حسن املعاين، إال أن أكثر ما 

 وأما القصائد فلم أجد له منها إال القليل، وكان أيضاً يترسل، وله ترسل كثري يوجد له البيتان أو الثالثة
جيد، وقد رأيت له من ذلك جملداً ضخماً كله حيتوي على إنشاء ومراسالت وأكثر أهله كتاب،وكان 

والد أمني الدولة وهو أبو العالء صاعد طبيباً فاضالً مشهوراً، وكان أمني الدولة وأوحد الزمان أبو 
الربكات يف خدمة املستضيء بأمر اللّه، وكان أبو الربكات أفضل من ابن التلميذ يف العلوم احلكمية وله 

فيها كتب جليلة، ولو مل يكن له إال كتابه املعروف باملعترب لكفى، فأما ابن التلميذ فكان أكثر تبصره 
ميذ كان أوفر عقالً وأخري طباعاً بصناعة الطب واشتهر ا، وكان بينهما شنآن وعداوة، إال أن ابن التل

من أيب الربكات،ومن ذلك أن أوحد الزمان كان قد كتب رقعة يذكر فيها عن ابن التلميذ أشياء يبعد 
جداً أن تصدر عن مثله، ووهب لبعض اخلدم شيئاً واستسره أن يرميها يف بعض طرق اخلليفة من حيث ال 

د ذلك رجع إىل رأيه وأشري عليه أن يبحث ويستأصل يعلم بذلك أحد، وهذا مما يدل على شر عظيم، بع
عن ذلك، وأن يستقر من اخلدم من يتهمه ذا الفعل، وملا فعل ذلك انكشف له أن أوحد الزمان كتبها 
للوقيعة بابن التلميذ، فحنق عليه حنقاً عظيماً ووهب دمه ومجيع ماله وكتبه ألمني الدولة بن التلميذ، مث 
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نده من كرم الطباع وكثرة اخلريية أنه مل يتعرض له بشيء، وبعد أوحد الزمان أن أمني الدولة كان ع
  بذلك عن اخلليفة واحنطت مرتلته ومن مطبوع ما ألمني الدولة فيه، قوله 

 تكلم تبدو فيه من فيه إذا  لنا صديق يهودي حماقته

 بعد لم يخرج من التيه كأنه  يتيه والكلب أعلى منه منزلة

   الدولة وأوحد الزمان ولبعضهم يف أمني

  أبو البركات في طرفي نقيض  الحسن الطبيب ومقتفيه أبو

 بالتكبر في الحضيض وهذا  بالتواضع في الثريا فهذا

ونقلت من خط الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي فيما حكاه عن األجل أمني الدولة 
كرمي األخالق، عنده سخاء ومروءة، وأعمال يف الطب بن التلميذ قال كان أمني الدولة حسن العشرة، 

مشهورة، وحدوس صائبه، منها أنه أحضرت إليه امرأة حممولة ال يعرف أهلها يف احلياة هي أم يف املمات، 
وكان الزمان شتاء، فأمر بتجريدها وصب املاء املربد عليها صباً متتابعاً كثرياً، مث أمر بنقلها إىل جملس ديفء 

لعود والند، ودثرت بأصناف الفراء ساعة، فعطست وحتركت وقعدت وخرجت ماشية مع أهلها قد خبر با
إىل مرتهلا، قال ودخل إليه رجل مرتف يعرق دماً يف زمن الصيف، فسأل تالميذه وكانوا قدر مخسني 

 فسأله نفساً فلم يعرفوا املرض، فأمره أن يأكل خبز شعري مع باذجنان مشوي، ففعل ذلك ثالثة أيام فربأ،
أصحابه عن العلة فقال إن دمه قد رق ومسامه قد تفتحت، وهذا الغذاء من شأنه تغليظ الدم وتكثيف 
املسام قال ومن مروءته أن ظهر داره كان يلي النظامية، فإذا مرض فقيه نقله إليه، وقام يف مرضه عليه، 

    فإذا أبل وهب له دينارين وصرفه، 

 بن التلميذ وكأنه قد جتاوز يف هذه احلكاية قال وكان أمني الدولة ال ومما حكاه أيضاً عن أمني الدولة
يقبل عطية إال من خليفة أو سلطان، فعرض لبعض امللوك النائية داره مرض مزمن فقيل له ليس لك إال 
ابن التلميذ، وهو ال يقصد أحداً فقال أنا أتوجه إليه، فلما وصل أفرد له ولغلمانه دوراً وأفاض عليه من 

جلرايات قدر الكفاية، ولبث مدة فربئ امللك وتوجه إىل بالده وأرسل إليه مع بعض التجار أربعة آالف ا
دينار وأربعة ختوت عتايب وأربعة مماليك وأربعة أفراس، فامتنع من قبوهلا وقال علي مييناً أن ال أقبل من 

قام شهراً يراوده وال يزداد إال إباًء، أحد شيئاً فقال التاجر هذا مقدار كثري قال ملا حلفت ما استثنيت، وأ
فقال له عند الوداع ها أنا أسافر وال أرجع إىل صاحيب، وأمتتع باملال فتتقلد منته، وتفوتك منفعته، وال 
يعلم أحد بأنك رددته، فقال ألست أعلم يف نفسي أين مل أقبله، فنفسي تشرف بذلك، عِلم الناس أو 

  .جهلوا



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  307  

ن عبد الرحيم بن علي، قال حدثين الشيخ موفق الدين أسعد بن الياس بن وحدثين احلكيم مهذب الدي
املطران، قال حدثين أيب حدثين إمساعيل بن رشيد قال؛ حدثين أبو الفرج بن توما وأبو الفرج املسيحي، 

قاال كان األجل أمني الدولة بن التلميذ جالساً وحنن بني يديه إذ استأذنت عليه امرأة ومعها صيب صغري، 
فأدخلت عليه، فحني رآه بدرها، فقال أن صبيك هذا به حرقة البول، وهو يبول الرمل، فقالت نعم، قال 
فيستعمل كذا وكذا وانصرفت، قاال فسألناه عن العالمة الدالة على أن به ذلك، وأنه لو أن اآلفة يف الكبد 

 بإحليله وحيكه، ووجدت أنامل أو الطحال لكان اللون من االستدالل مطابقاً، فقال حني دخل رأيته يولع
يديه مشققة قاحلة، فعلمت أن احلكمة ألجل الرمل، وأن تلك املادة احلادة املوجبة للحكة واحلركة رمبا ال 

  .مست أنامله عند ولوعه بالقضيب فتقحل وتشقق، فحكمت بذلك وكان موافقاً

أمر اللّه، وقد أسن أمني الدولة، فلما ومن نوادر أمني الدولة وحسن إشاراته إنه كان يوماً عند املستضيء ب
ض للقيام توكأ على ركبتيه، فقال له اخلليفة كربت يا أمني الدولة، فقال نعم يا أمري املؤمنني، وتكسرت 

قواريري، ففكر اخلليفة يف قول أمني الدولة وعلم أنه مل يقله إال ملعىن قد قصده وسأل عن ذلك فقيل له 
ه كان قد وهبه ضيعة تسمى قوارير وبقيت يف يده زماناً، مث من مدة ثالث سنني إن اإلمام املستنجد باللّ

حط الوزير يده عليها، فتعجب اخلليفة من حسن أدب أمني الدولة، وأنه مل ينه أمرها إليه وال عرض 
  .بطلبها مث أمر اخلليفة بإعادة الضيعة إىل أمني الدولة، وأن ال يعارض يف شيء من ملكه

    

ه إن اخلليفة كان قد فوض إليه رئاسة الطب ببغداد، وملا اجتمع إلىه سائر األطباء لريى ما ومن نوادر
عند كل واحد منهم من هذه الصناعة، كان من مجلة حضره شيخ له هيئة ووقار وعنده سكينة، فأكرمه 

ر ا، فلما أمني الدولة وكانت لذلك دربة ما باملعاجلة، ومل يكن عنده من علم صناعة الطب إال التظاه
انتهى األمر إليه قال له أمني الدولة ما السبب يف كون الشيخ مل يشارك اجلماعة فيما يبحثون فيه حىت 

نعلم ما عنده من هذه الصناعة؟ فقال يا سيدنا، وهل شيء مما تكلموا فيه إال وأنا أعلمه، وقد سبق إىل 
كنت قد قرأت هذه الصناعة؟ فقال الشيخ فهي أضعاف ذلك مرات كثرية؟ فقال له أمني الدولة فعلى من 

يا سيدنا إذا صار اإلنسان إىل هذه السن ما يبقى يليق به إال أن يسأل كم له من التالميذ، ومن هو املتميز 
فيهم، وأما املشايخ الذين قرأت عليهم فقد ماتوا من زمان طويل، فقال له أمني الدولة يا شيخ، هذا شيء 

 ذكره، ومع هذا، فما علينا، أخربين أي شيء قد قرأته من الكتب الطبية؟ قد جرت العادة به وال يضر
وكان قصد أمني الدولة أن يتحقق ما عنده، فقال سبحان اللّه العظيم، صرنا إىل حد ما يسأل عن 

الصبيان، وأي شيء قد قرأته من الكتب، يا سيدنا ملثلي ما يقال إال أي شيء صنفته يف صناعة الطب، 
 من الكتب واملقاالت؟ وال بد إنين أعرفك بنفسي، مث إنه ض إىل أمني الدولة ودنا منه وكم لك فيها



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  308  

وقعد عنده، وقال له، فيما بينهما يا سيدي، إعلم أنين قد شخت وأنا أوسم ذه الصناعة، وما عندي 
ك باللّه منها إال معرفة اصطالحات مشهورة يف املداواة، وعمري كله أتكسب ا، وعندي عائلة، فسألت

ياسيدنا مشي حايل وال تفضحين بني هؤالء اجلماعة، فقال أمني الدولة على شريطة، وهي أنك ال جم 
على مريض مبا تعلمه، وال تشري بفصد وال بدواء مسهل إال ملا قرب من األمراض، فقال الشيخ هذا 

معلناً، واجلماعة تسمع يا مذهيب منذ كنت، ما تعديب السكنجبني واجلالب، مث إن أمني الدولة قال له 
شيخ، اعذرنا فإننا ما كنا نعرفك، واآلن قد عرفناك، استمر فيما أنت فيه، فإن أحداً ما يعارضك، مث إنه 

عاد بعد ذلك فيما هو فيه مع اجلماعة، وقال لبعضهم على من قرأت هذه الصناعة وشرع يف امتحان، 
 عرفته، وعليه كنت قد قرأت صناعة الطب، ففطن فقال يا سيدنا، أنا من تالمذة هذا الشيخ الذي قد

  .أمني الدولة مبا أراد من التعريض بقوله، وتبسم مث امتحنه بعد ذلك

وكان ألمني الدولة بن التلميذ أصحاب ومجاعة يترددون إليه، فلما كان يف بعض األيام أتى إليه ثالثة، 
نرب، فذكر له أن سيده ليس يف الدار، منجم، ومهندس، وصاحب أدب، فسألوا عن أمني الدولة غالمه ق

وأنه مل يأت يف ذلك الوقت، فراحوا، مث إم عادوا يف وقت آخر، وسألوه عنه، فذكر هلم مثل قوله 
  األول، وكان هلم ذوق من الشعر فتقدم املنجم وكتب على احلائط عند باب الدار 

  قد بلينا في دار أسعد قوم، بمدبر

  مث كتب املهندس بعده 

  وطويل مقصر  مطول يربقص

  مث تقدم صاحب األدب وكان عنده جمون فكتب 

  دحرجوا رأس قنْبر  تقولون قنْبراً كم

ومضوا، فلما جاء أمني الدولة قال له قنرب يا سيدي جاء ثالثة إىل ها هنا يطلبونك، وملا مل جيدوك، كتبوا 
ن يكون هذا البيت األول خط فالن املنجم؛ هذا على احلائط، فلما قرأه أمني الدولة قال ملن معه يوشك أ

وهذا البيت الثاين خط فالن املهندس؛ وهذا الثالث خط فالن صاحبنا، فإن كل بيت يدل على شيء مما 
يعانيه صاحبه، وكان األمر كما حدسه أمني الدولة سواء، وكانت دار أمني الدولة هذه يسكنها ببغداد يف 

  .باب الغربة من دار اخلالفة املعظمة، باملشرعة النازلة إىل شاطئ دجلةسوق العطر مما يلي بابه ااور ل

  وقال أمني الدولة بن التلميذ فكرت يوماً يف أمر املذاهب فرأيت هاتفاً يف النوم وهو ينشدين 

 لما أطلبه قعرا فيه  أعوم في بحرك علي أرى

 تدفعني عنها إلى أخرى  أرى فيه سوى موجة فما
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ن بن أيب السهل البغدادي العواد، وكان قد عمر، قال رأيت أمني الدولة بن التلميذ وحدثين سعد الدي
واجتمعت به، وكان شيخاً ربع القامة، عريض اللحية، حلو الشمائل كثري النادرة، قال وكان حيب 

  .صناعة املوسيقى وله ميل إىل أهلها

    

اإلمام فخر الدين حممد بن عبد السالم وحدثين سديد الدين حممود بن عمرو، رمحه اللّه، قال حدثين 
املارديين وكان صديقاً ألمني الدولة وعاشره مدة، قال كان األجل أمني الدولة بن التلميذ من املتميزين يف 

العربية، وكان حيضر جملسه يف صناعة الطب خلق كثري يقرؤون عليه، وكان اثنان من النحاة يالزمان 
قاد، فكان من جيده من املشتغلني عليه يلحن كثرياً يف قراءته، أو هو ألكن جملسه وهلما منه اإلنعام واإلفت

يترك أحد ذينك النحويني يقرأ عنه وهو يسمع، مث يأمر ذلك التلميذ أيضاً بأن يقرر للنحوي شيئاً يعطيه 
 بعيداً إياه عن قراءته عنه، وكان ألمني الدولة ولد، ومل يكن مدركاً لصناعة الطب، وكان يف سائر أحواله

  عما كان عليه أمني الدولة، وألمني الدولة فيه 

 النفس وهو يعسفها تسعفه  أشكو إلى اللّه صاحباً شكساً

 النور وهو يكسفها تكسبه  فنحن كالشمس والهالل معاً

  وكان أمني الدولة يؤنب ولده أيضاً ذا البيت 

 أسهل ما عليك يضيع وأراه  والوقت أنفس ما عنيت بحفظه،

دثين الشيخ اإلمام رضي الدين الطبيب الرحيب رمحه اللّه قال اجتمعت يف بغداد بابن أمني الدولة، فلما وح
جرى بيننا حديث قال يف سياقة كالمه إن يف السماء من اجلانب اجلنويب مثقباً تطلع فيه األدخنة، وترتل 

نده شيء من حتقيق العلم، وال له منه األرواح، وبدت منه أشياء كثرية من هذا القبيل ظهر ا أن ليس ع
  .فطرة سليمة

وحدثين الشيخ السين البعلبكي الطبيب قال راح من عندنا من دمشق ثالثة من أطباء النصارى إىل بغداد، 
مساهم، فلما أقاموا ا مسعوا بابن أمني الدولة فقالوا مسعة والده عظيمة، واملصلحة أننا نروح إليه، ونسلم 

ن قد اجتمعنا به قبل السفر إىل الشام، فقصدوا داره ودخلوا إليه وسلموا وعرفوه أم عليه وخندمه، ونكو
نصارى، وإن قصدهم التشرف برؤيته، فأكرمهم وأجلسهم عنده، قال السين فحدثوين أنه تبني هلم 

سخافة عقل وضعف رأي، وذلك أنه من مجلة ما حدثهم أنه قال يقولون أن الشام مليح؛ ودمشق طيبة، 
ا قد عزمت أن أبصرها، إال أنين أعمل من حيث العلم واهلندسة شيئاً أكون إذا سافرت إليها يكون وأن

بسهولة، وال أجد كلفة، قالوا فقلنا له يا سيدنا، كيف تعمل؟ فقال أما تعلمون أن الشام منخفض عن 
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ن بعض، فقلنا نعم يا إقليم بغداد وأنه مستقل عنه، وذلك مذكور يف علم اهليئة وارتفاع املواضع بعضها ع
سيدنا، فقال أستعمل عجالً من اخلشب ببكر كبار، ويكون فوقهم دفوف مبسوطة مسمرة؛ واجعل 

فوقهم مجيع ما أحتاج إليه؛ وإذا أطلقنا العجل تروح بالبكر بسرعة يف االحندار، وال نزال كذلك إىل أن 
ال واللّه ما تروحون حىت أضيفكم نصل إىل دمشق بأهون سعي، قالوا فتعجبنا من غفلته وجهله، مث ق

وتأكلون عندي طعاماً، وصاح بالفراش فأحضر سفرة فاخرة ومد عليها رقاقاً رفيعاً أبيض ال يكون شيء 
أحسن منه، كأنه النصايف البغدادية، وهناباً فيه خل وهندباً منقاة جعلها حواليه، مث قال بسم اللّه كلوا، 

لى خالف عادتنا يف األكل، مث رفع يديه وقال يا غالم هات الطست، قالوا فأكلنا شيئاً يسرياً إذ هو ع
فأحضر طستاً مفضضاً وقطعة صابون رقى كبرية؛ وسكب عليه املاء وهو يغسل يديه فأرغى الصابون مث 
مسح به فمه ووجهه وحليته، حىت بقيت عيناه ووجهه مآلن من ذلك الصابون وهو أبيض، ونظر إلينا، 

ن مل يتمالك أن ضحك وزاد عليه وقام فخرج من عنده، فقال ما هلذا؟ فقلنا له يا قالوا وكان منا فال
سيدنا هذا فيه خفة عقل وهذه عادته، فقال لو أقام عندنا داويناه، فتعجبنا منه مث ودعناه وانصرفنا، وحنن 

يق له ولد، نسأل اللّه العافية مما كان فيه من اجلهل، وحدث بعض العراقيني أن أمني الدولة مات، لصد
وكان ذا أدب وعلم، ومل يعزه أمني الدولة، فلما اجتمع به بعد ذلك عتب عليه إذ مل يعزه عن ولده 

للمودة اليت بينها، فقال أمني الدولة ال تلمين يف هذا، فواللّه أنا أحق بالتعزية منك، إذ مات ولدك وبقي 
    مثل ولدي، 

ها إىل ولده، وكان يعرف برضي الدولة أيب نصر قال ووجدت كالماً ألمني الدولة يف ضمن رسالة كتب
والتفت بذهنك عن هذه الترهات إىل حتصيل مفهوم تتميز به، وخذ نفسك من الطريقة مبا كررت 

تنبيهك عليه، وإرشادك إليه، واغتنم اإلمكان، واعرف قيمته، وتشاغل بشكر اللّه تعاىل عليه، وفز حبظ 
لته وملكته، ألقرأته ورويته، فإن بقية احلظوظ تتبع هذا احلظ نفيس من العلم تثق من نفسك بأن عق

املذكور وتلزم صاحبه، ومن طلبها من دونه، فإما أن ال جيدها، وإما أن ال يعتمد عليها إذا وجدها وال 
يثق بدوامها، وأعوذ باللّه أن ترضى لنفسك إال مبا يليق مبثلك أن يتسامى إليه بعلو مهته، وشدة أنفته، 

 على نفسه، ومما قد كررت عليك الوصاة به أن ال حترص على أن تقول شيئاً ال يكون مهذباً يف وغريته
معناه ولفظه، ويتعني عليك إيراده، فأما معظم حرصك فتصرفه إىل أن تسمع ما تستفيده ال ما يلهيك 

ئل مرة الورد حلوة ويلذ لألغمار وأهل اجلهالة، نزهك اللّّه عن طبقتهم، فإن األمر كما قال أفالطن الفضا
الصدر، والرذائل حلوة الورد مرة الصدر، وقد زاد أرسطو طاليس يف هذا املعىن فقال إن الرذائل ال تكون 
حلوة الورد عند ذي فطرة فائقة، بل يؤذيه تصور قبحها أذى يفسد عليه ما يستلذه غريه منها، وكذلك 

وخى وما جيتنب، كالتام الصحة يكفي حسه يف يكون صاحب الطبع الفائق قادراً بنفسه على معرفة ما يت
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تعريفه النافع والضار، فال ترض لنفسك، حفظك اللّه، إال مبا تعلم أنه يناسب طبقة أمثالك، وأغلب 
خطرات اهلوى بعزمات الرجال الراشدين؛ واطح بنفسك إليها تتركك يف طاعة عقلك، فإنك تسر 

  .ة علية، ومرقاة من مساء يف السعادةبنفسك وتراها يف كل يوم مع اعتماد ذلك يف رتب

وكانت وفاة أمني الدولة ببغداد يف الثامن والعشرين من شهر ربيع األول سنة ستني ومخسمائة، وله من 
العمر أربع وتسعون سنة، ومات نصرانياً، وخلف نعماً كثرية وأمواالً جزيلة، وكتباً ال نظري هلا يف اجلودة، 

، مث إن ولد أمني الدولة خنق يف دهليز داره الثلث األول من الليل، فورث مجيع ذلك ولده وبقي مدة
وأخذ ماله، ونقلت كتبه على اثين عشر مجالً إىل دار اد بن الصاحب، وكان ابن أمني الدولة قد أسلم 
قبل موته، وقيل إنه كان شيخاً قد ناهز الثمانني سنة،ووجدت يف أثناء كتاب كتبه السيد النقيب الكامل 

   الشريف اجلليل إىل أمني الدولة بن التلميذ وهو ميتدحه فيه ذه القصيدة بن

 رغم المناوي والمعادي علي  الدولة أسلم لأليادي أمين

 تناوب النوب الشداد طواه  تنشره إذا ما وللمعروف

 بالطريف وبالتالد جواداً  المرء تُلفى، حين تدعى، فأنت

 ال يحول عن الوداد وداًود  للخليل على التنائي، وصوالً

 أن يميل عن السداد نهاه  الرأي واألقوال تأبى سديد

 على التداني والبعاد إلي  ما صنعت من األيادي ساشكر

 بما أوليتني في كل نادي  والثناء عليك حق، وأثني،

 ينال مدى والئي واعتقادي  وهل شكري على مر الليالي

 وهو لي سهل القياد فأمسى  والزمان به حران، دعوتك،

 لي أصم عن المنادي تجانب  اديه فيسمعني، وقدماً

    وكم من منة لك ال توازي بال من لدي وال اعتداد

 منه في أقصى سواد محلك  ومن بيضاء قد عمرت بقلبي

 النار في حجر الزناد كمثل  األشواق نحوك في فؤادي أرى

 ظني بالديالوجد تلف لحر  ولعت به ذكراك كادت متى

 خطر اللقاء على فؤادي إذا  ركائبي وأحن شوقاً تحن

 وأين طرفي والرقاد يلم،  في الرقاد رجاء زور وأطمع
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 الظالم بغير هادي وتعتسف  تثير البيد وخداً سأبعثها

 أو شكا طول السهاد تحير  ان النجم جاراها دليالً لو

 ماء الصواديالتفتت إلى ال كما  بي إلى الزوراء زوراً تلفت

 يجري الزمان على مرادي بان  ولو أن الزمان جرى، ومن لي

 عن زيارتك العوادي وحقك،  المزار لما عدتني وأمكنني

    

 إليك، ولو سريت بغير زاد  لي، أن تسيرني المطايا فمن

 ما تحاول أم رشادي أغيي  لصاحب لم يدر جهالً أقول

 ت فانظر من تعاديعادي وإن  واليت فانظر من توالي إذا

  عرفت به صالحي من فسادي  والثناء على مبر ودعني

 أمد العلي، مبني األيادي إلى  على متوحد في الفضل سام

 بواد في الحواضر والبوادي؛  أخي حكم، شواهدها عليه

 ما علمنا في إياد وقس  ما ِقيس فصر عنه قس إذا

 العام الجمادنداه في  يذوب  جاورته، جاورت عيثاً وإن

 عزم على األيام عادي، أخو  استنجدته، أعداك منه أو

 نودي أال هل من جواد  بالذي تحوي يداه إذا جواد

 كل حادثة بنادي، ويكفي  يجيبك قبل أن تدعو نداه

 تقر به األعادي وإفضال  كرم يقل العتب فيه أخو

 من الصفو البراد بمشمول  كمثل الراح شيبت وأخالق

 غيره بعد اجتهاد وأخفق  سعيه حاز المعالي ىبأدن

 تبين المقرفات من الجياد  الغايات أن لز المذاكي وفي

 فخال من المعنى المعاد حال،  الحسن استمع مني ثناء أبا

 فتعطرت غب العهاد صبا،  الرياض سرت عليها كأنفاس

 ال بسعدي أو سعاد تؤرج  فيه باسمك، والقوافي أنادي
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 فيه من جور انتقاد بعدلك  ته لك مستجيراًوقد عرض

 وقال فيها باقتصاد إليه،  ومثلك من رأى قصد القوافي

 وسقيت أنواء الغوادي لها؛  الصالحات، فأنت أهل جزيت

 مر الزمان إلى نفاد على  ودمت على الزمان، وكل شيء

 األجل أمني الدولة بن التلميذ يقول وقال الشريف أبو يعلى حممد بن اهلبارية العباسي من قصيدة ميدح ا
  فيها 

 بني التلميذ لو وافيتكم لم تكن نفسي بأهلي شغفه يا

 بكم عن صبيتي، وغدا وسطي ثقيل المنصفه وتسليت

 طلقت كرمان بكم، أنكم لي عوض، ما أشرفه إنما

 الحكماء المرتجى، إنه لي جنة مخترفه برئيس

 ي ظلوم مجحفهعوقتني عن عميد الملك، دنياي، ودنيا

 رآني هبة اللّه، أبو الحسن، األوحد كانت متحفة لو

 فهو من نخلة دهري طلعة حلوة الطعم وكلٌّ حشفه

 الدنيا، ومن فيها معاً، لعاله بالعلي معترفه غدت

 الورى، كلهم، من أيادي جوده مغترفه فأماني

 معالي ظله، من تصاريف الردى، ملتحفه وبأبراد

 ها أبداً، عن سموات العلى، منكسفهشمس مجد ال ترا

 أن يدرك وصفاً مجده أنه أكبر من كل صفه جل

 غدر الدهر، بل إحسانه، والبرايا يبسات قشفه فهو

 تمكنت لكانت جملتي، في زوايا داره معتكفه لو

 في دنيا المعالي، سنناً أصبحت معجبة مستظرفه سن،

 فهتفتخر الدنيا التي أصبحت من غيره مستنك فيه

 كم غمة جليتها فغدت ظلمتها منكشفه سيدي،

 جمة أوليتها بيد، ما برحت مرتشفه وأياد
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 منك بروق لم تكن، حين شمناها، بروقاً مخلفه نثرت

 منك بر شكره، معجز كل لسان وشفه وتراءى

 أحبو بني التلميذ بالمدح إذ كلهم ذو معرفة إنما

 لى من خلفهيحيى منه محيي الندى زاد في الجود ع فابن

  وهو في الفضل له الفضل على كل من أنكره أو عرفه،

 الكنية من والده كرما فيه وطبعاً ألفه حقق

 وهم من صاعد عن سادة، بأبي، مجدهم ما أنظفه

 تقسهم بالورى كلهم فتقس ليث الشرى بالجعدفه ال

 إبراهيم، الهوت العلى، من دعاه بشراً ما أنصفه فابن

 ماء استجلها من بنات الفكر بكرا مترفهيا رئيس الحك

 إنني أنفذت نخلي قاصداً، اشكتي دهراً قليل النصفه

 قد عللتها أنه يجلو الخطوب المغدقه وبإنعامك

 للمجد ثماالً ما رغت لغباً جسرة سار موجفه فابق

 لكم من نعمة تالدة، تترجى أختها المطرفة كم

 مؤتنفهإيرادها، يا سادتي بأياد منكم  جددوا

    

  وكتب أبو إمساعيل الطغرائي إىل أمني الدولة بن التلميذ 

  عندي روح يحيا بها الجسد،  سيدي، والذي مودته يا

 ظهر إليك يستند؟ يألم  ألم الظهر أستغيث وهل من

  وكان حممد بن جكينا قد مرض وزاره أمني الدولة فقال فيه ابن جكينا 

  ك النفس من قاصدقدري، فدت  ربعي، فتعالى به قصدت

 مشى قط إلى وارد بحراً  رأى العالم، من قبلها، فما

وكان بعض الشعراء ببغداد أتى إىل أمني الدولة وشكى حاله واستوصفه فوصف ما يصلح للمرض الذي 
  شكاه، مث دفع له صرة فيها دنانري وقال له هذه تصلح ا مزورة زيرباج فأخذها وبرأ بعد أيام فكتب إليه 
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  إلى التداوي والرفد محتاج  أشتكي وبي مرض تيتهأ

 طبيب عليه زرباج هذا  إذ برني وأبراني فقلت،

ومن كالم أمني الدولة بن التلميذ، حدثين سديد الدين بن رقيقة، قال؛ حدثين فخر الدين املارديين، قال 
، فإن منها ما يأتيكم من طريق كان يقول لنا أمني الدولة ال تقدروا، إن أكثر األمراض حتيطون ا خربة

السماوة، وكان يقول أيضاً مىت رأيت شوكة يف البدن ونصفها ظاهر فال تشترط أنك تقلعها، فإا رمبا 
  .انكسرت

ومن كالمه قال ينبغي للعاقل أن خيتار من اللباس ما ال حتسده عليه العامة، وال حتقره فيه اخلاصة،ومن 
يذ، وهو مما أنشدين مهذب الدين أبو نصر حممد بن حممد بن إبراهيم بن شعر األجل أمني الدولة بن التلم

  اخلضر احلليب مما مسعه من والده قال أنشدين أمني الدولة بن التلميذ لنفسه 

 لي عرض زائل، وحبه  سعيداً جوهرا ثابت، حبي

  وهو إلى غيري بها مائل،  جهاتي ألست مشغولة به

  ي، قال أنشدين املذكور لنفسه وأنشدين أيضاً قال أنشدين والد

 فذلك موت خفي نشاطاً،  وجد الشيخ في نفسه إذا

 لهب قبل أن ينطفي له  ألست ترى أن ضوء السراج

  وأنشدين أيضاً قال أنشدين والدي، قال أنشدين املذكور لنفسه 

  ليست على نهج الحجى تنقاد  القياس فللغرام قضية تعس

 وتفنى دونه األجساد عرض  بقاء الشوق وهو بعرفنا منها

  وأنشدين أيضاً قال أنشدين والدي، قال أنشدين املذكور لنفسه يف الوزير الدركزيين 

 كال ال وزر فقلت  فالن قد وزر قالوا

  جعلته يرعى البقر  واللّه لو حكمت فيه

  وأنشدين أيضاً قال أنشدين والدي، قال أنشدين املذكور لنفسه 

 مع الحداثة، قد تصدر  األنام، وقد رأوه قال

 المقدم بالمؤخر، قلت  ذا المجاوز قدره؟ من

    وأنشدني أيضاً قال أنشدني والدي، قال أنشدني المذكور لنفسه

 أبي المظفر األريحي  قد قلت للشيخ الجليل
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قال المؤنثْ ال يذكر  فالن الدين بي، ذكر 

  كور لنفسه لغزا يف السمك وأنشدين أيضاً قال أنشدين والدي، قال أنشدين املذ

  وعلين فوق الرؤوس الخوذ،  لبس الجواشن خوف الردى

 نسيم الهوا المستلذ، بشم  أتاها الردى أهلكت، فلما

  ومن شعر أمني الدولة بن التلميذ أيضاً قال 

 السعادة من بابها؛ تواف  سق النفس بالعلم نحو الكمال،

 سبابهااألمور بأ فإن  ترج ما لم تسبب له، وال

  وقال أيضاً 

 الحقيقة فيما كان في األزل، عن  حجاب أمام النفس يمنعها لوال

  حتى الحقيقة في المعلول والعلل،  كل شيء عز مطلبه ألدركت

  وقال أيضاً 

 لألحمق الطياش، ونقيصة  للرجل اللبيب زيادة، العلم

 ويغشى أعين الخفاش نوراً،  مثل النهار يزيد أبصار الورى

  قال أيضاً و

 عولت دهري وعليهما  قطعت عمري، بزجاجتين

 ملئت بخمر، وزجاجة  بزجاجة ملئت بحبر،

  وبذي أزيل هموم صدري  أثبت حكمتي، فبذي

  وقال أيضاً 

 صفحات الماء، وهو رفيع على  كالبدراستنار لناظ واضع

 دخان النار وهو وضيع سمو  ومن دونه، يسمو إلى المجد صاعداً،

     ل أيضاً وقا

  عيون الورى، فأكحلهم بالتواضع  كنت محموداً فإنك مرمد إذا

  : وقال أيضاً

  ولو يكون قليل البطش والجلد  تحقرن عدواً الن جانبه ال
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 ما قصرت عنه يد األسد تنال  في الجرح الممد يد فللذبابة

  : وقال أيضاً

 وإن مس جلده لعجف فيه،  الكريم الجواد باقية نفس

 ففيه العفاف واألنف الضر  وإن ألم به الحرحرو

 ذاك المزاج منحرف ألن  ال يهتدي لمكرمة والنذل

 إن ضمه الصدف ودر  فالقطر سم إن احتواه فم الصل

  : وقال أيضاً

  فصحوت، فاستأنفت سيرة مجمل؛  بلهنية الشبيبة سكرة كانت

 المحل فبات دون المنزل عرف  وقعدت أرتقب الفناء كراكب

  وقال أيضاً 

  والشيب واف فليس يرحل  شباب الفتى خؤون قالوا

 ذاك حبيب، وذا موكل  أبعدتم قياساً فقلت

  وقال أيضاً 

 لنفسي وهو مني قريب عيباً  عيوب العالمين وال أرى وأرى

 قريب وهو عنه مغيب منه  كالطرف يستجلي الوجوه ووجهه

  وقال أيضاً 

  لعنيفة أن تجور على اللهيف،أجدك، إن من شيم الليالي ا

 أذاه في العضو الضعيف يصب  كمثل الخلط أغلب ما تراه

  وقال أيضاً 

  ثان يعين هاضم الطعام  يطفي لهب األوام كأس

 ينفيه مزيد جام والعقل  وللسرور ثالث المدام،

  وقال أيضاً 

 هجر غال تالفيه بسهم  يامن رماني، عن قوس فرقته

 ذنب عقابه فيه؛ فذاك   غيبتهأرض لمن غاب عنك
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 عنه لكان يكفيه بعدك  لم ينله من العذاب سوى لو

  وقال أيضاً 

  والنوم بشوقي إليه مسلوب  عاتبت إذ لم يزر خيالك

 كما يقال المنام مقلوب  منعماً وعاتبني فزارني

  وقال أيضاً 

 مواضي السيوف التي في الجفون،  جفونك فضل على لسيف

    قتل، ال تستطيع رجع النفوس بدفع المنونفتلك، مع ال

 بإيماضها في سكون وأحيا  وعيناك يقتلني شزرها

  وقال أيضاً 

  حلو المواقع، زانه بشر  تمت محاسنه سوى كلف

 ليعلم أنه بدر عمداً  به ألآلء غرته وسموا

  وقال أيضاً 

 الطبيعة، أو إحداثه غلطا من  ال تحسبن سواد الخال عن خلل

 حاجبه، في خده نقطا بنون  قلم التصوير حين جرى وإنما

  وقال أيضاً 

 يكن قبله رآه، ولم  عاذلي عليه أبصره

  ما المك الناس في هواه،  لي لو عشقت هذا فقال

 وليس أهل الهوى سواه  قل لي إلى من عدلت عنه

 يأمر بالعشق من نهاه  من حيث ليس يدري فظل

  وقال أيضاً 

 مشهرة بحمر األدمع صفراً  ت عليه أثواب الضنامن لبس يا

  شوقاً إليك، نفيتها عن أضلعي  بقية مهجة لو لم تدوم أدرك

  وقال أيضاً 

 ويقظتي بادكار، بخيال،  أنت شغلي في كل حال، فنومي
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 وشوقي إلى الليالي القصار م،  ليلي بطول هجرك، ال دا طال

  وقال أيضاً 

  صدودك، حتى صرت أنحل من أمس  ى فأذابنيبراني الهوى بري المد

 هباء الذر في أفق الشمس يبين  أرى حتى أراك، وإنما ولست

  وقال أيضاً 

  فاتر الطرف ذي جفون مراض  فاق الغزالة حسناً وغزال،

 قالها بصفحة راض ليته  قال إذ رمته أنالك سخطاً

  وقال أيضاً 

 غير معتاضتظنن أني  فال  لئن تعوضت عن وصلي بمطرف

 لسابق سلوة السالي بإعراض  بعزة نفس أنت تعرفها إني

  وقال أيضاً 

 أنفس ربح لقياك  كنت أعتد حيناً قد

  سماء عقلي تصحي  بدت عن سلو فقد

 علة قبح يكون  مالي أهيم بحسن

     وقال أيضاً 

 لمشاها غير محتشم تأوداً،  لو كان يحسن غصن البان مشيتها

 لم يدنوا من كف مستلم ركنان   نور أقلهماصدرها كوكبا في

  فنحن في الحل، والركنان في الحرم  في حرير من غالئلها صانتهما

  وقال أيضاً 

  ثم انتبهت ببرد الحلي في الغلس،  عانقتها، وظالم الليل منسدل

 أن أذيب العقد بالنفس وأتقي  أحميه خوفاً أن ينبهها فبت

  وقال أيضاً 

 من خوف سلوتي في أمان أنت   لماللتظني تجنبي ال

 أدعى إلى الهجران ووصل  رب هجر يكون أدعى إلى الوصل
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  وقال أيضاً 

  فشاب، فصار العذر في صدها عندي  عذار عندها عذر وصلها وكان

 فيضحي اليوم داعية الصد يحول  بأمر أمسى داعية الهوى فاعجب

  وقال لغزاً يف السحاب 

 بكل مثوى مثوى مستبدل  ليس له من عدوى وهاجم

  إذا بكى أضحك أهل الدنيا  بكاؤه وضحكه في معنى

  وقال أيضاً لغزاً يف امليزان 

  يعدل في األرض وفي السماء  ما واحد، مختلف األهواء

 يرى الرشاد كل رائي أعمى  بالقسط بال رياء يحكم

 عن التصريح باأليماء يغني  ال من علة وداء أخرس

 والخفض عن النداء بالرفع  داه ذو امتراءإن نا يجيب،

  وقال أيضاً لغزاً يف الدرع 

 في تقويمها الحر والبرد؛ تظاهر  ال للبيض والسمر قدها وبيضاء،

 تواله لها الدق والبرد، ولكن  لنا حباً، ولم تجر في رحا تجلت

  هي الشمس محبوباً بها الكوكب الفرد  بها نفسي فكانت، كأنها وقيت

   أيضاً لغزاً يف اإلبرة وقال

 لها حمد عليه، وال أجر، وليس  رزقاً سواها يحوزه وكاسبة

 للناس، تخدمها عشر، وخادمة  للشمل، والجمع دأبها مفرقة

 سجية ذي كبر وليس بها كبر،  خطرت جرت فضول ذيولها إذا

 جوداً، وليس لها وفر، تعمهم  الناس طراً يلبسون الذي نضت ترى

 بأسه تعزى المهندة البتر، إلى  بعد العز غير مدافعالبيت  لها

  وإن لم يرعها، مثل ما راعني، هجر،  بها مثلي نحول بجسمها أضر

  وقال أيضاً لغزاً يف الظل 

 حركات تارة وسكون، له  وشيء من األجسام، غير مجسم
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  وفي وقت محياه المحاق يكون  أواني كونه وفساده يتم

 إذا بانت فليس يبين وأما  ن لناظربانت األنوار بأ إذا

  وقال أيضاً مما يكتب على حصري 

 التواضع للبيب األكيس خلقي  خدي للضيوف ولم يزل أفرشت

  طو راً، فصرت أحل صدر المجلس  فتواضعي أعال مكاني بينهم

  وقال أيضاً يف معناه 

 بالعاشقين جميعا عناقاً  رب وصل شهدته فتمتعت

 وللصديق مطيعا، مكاناً،  ، وللسرللود أهالً وجداني

  وقال أيضاً يف مدخنة البخور 

 يضرم للهجر نار فقلبي  الهجر أضرم نار الهوى إذا

 سراراً، وتبدو جهارا تبدو  بأسراري المضمرات أبوح

  أبي طيب عرفي إال انتشارا  ما طوى خبري صاحب إذا

  وقال أيضاً فيها 

 تشب عند الوصال وناري  كل نار للشوق تضرم بالهجر

 يخطر الغرام ببالي ولم  فإذا الصد راعني سكن الوجد

  وقال أيضاً فيها 

 عند التفرق والزيال  المحبون الجوى يشكون

  والشوق أوقات الوصال  ما أصلى بنا وأشد

  وقال أيضاً فيها 

  أبحته النفس غير محجوب  حمى ال ترام عزته رب

 ب ونشر محبوبنار مح  عياني لمن تأملني يبدي

  وقال أيضاً يف مغسل الشرب 

 لهم مثلي تعد أخا صدق فكن  ما خطبت الود بين معاشر إذا

  رضيت بما أبقوه من مشرب رنق  استأثروا من كل كاس بصفوها إذا
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     وقال أيضاً 

  لقبيح صورتها، بغير وصالها  ال تدع ربك أن يعذب عاشقاً

  وقال أيضاً 

  يستديم قيام أيركأكثرت حسو البيض كيما 

  ما ال يقوم ببيضتيك فال يقوم ببيض غيرك

  وقال أيضاً يهجو إنساناً بالعني 

 غرس وثل عرش لتل  العين فاتخذه مدور

  أخرجها في بنات نعش  رمقت عينه الثريا لو

  وقال أيضاً 

 أحبابه أجرى مدامعه فراق  يا دار، ال تنكري مني التفات فتى

 فعيناي تستقري مطالعه حيناً  ان يؤنسنيفيك قميراً ك عهدت

  وقال أيضاً 

  مقيم الجوى من صفو عيش وطيبه  نأى عني فبدلت بعده خليل

 قليل سوف يلحقني به وعما  أغار عليه صرف دهر فغاله

  وقال أيضاً 

 واعذروا غرامي إليهم،  تعجبوا من حنين قلبي ال

 متئن من فرقة السها  فالقوس، مع كونها جماداً

  وقال أيضاً 

  سكان قلبي غير سكانها  ُألذ العيش في بلدة كيف

 أرضها إال برضوانها  أنها الجنة قد أزلفت لو

  وقال أيضاً يرثي 

 من دنياك عقد أمان أأخذت  كم ذا الوقوف على غرور أماني

 ولو كانت خلود جنان كال،  عيشة بعد الرضى مرضية هل

 نفس الكئيب العاني؛ احهافري  السماء لفقده لحزينة إن
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 نار الجوى والرعد لألرنان،  أدمعه وما برقت به والغيث

 على التبسيم والسلوان لزرى  ذاق فقدك من يلوم على البكا لو

 كالنجم تهديهم بكل مكان  تبعوك، إذا صلوا عليك، ولم تزل

 أو لتالوة القرآن االقران  المقدم في الصفوف لجولة كنت

 ولكن البعيد الداني حياً،  وما البعيد بمن نأىتبعدن،  ال

  وقال أيضاً يرثي األمري سيف الدولة صدقة بن منصور دبيس األسدي ملا قتل 

 عصفت بالريح نكباء حرجف إذا  ابن منصور عفاة نواله ِليبك

 كان يلقاهم ببشر ويسعف فتى  من ردهم بعبوسه ويذكرهم

   لها طرف الحسود ويطرف،يغض  سما فوق السماء بهمة ولما

 الدجى في ليلة التم يخسف كبدر  الليالي، بل رمتنا برزئه رمته

 حزن ما هبت الريح توقف على  عليك سالم، ال تزال قلوبنا

 جدث واراك تهمي وتذرف على  برحت عين السماء بوبلها وال

  وقال يهنئ خبلعة 

  لقد زفت إلى كفء شريف  شرفت مناسبها وجلت لئن

 المليحة والشنوف كسالفة  من زانها وأزان منها إلى

  وكتب إليه الرئيس أبو القاسم علي بن أفلح الكاتب وقد نقه من مرض كان به 

 من هذي المجاعه ني  جوعان فانقذ أنا

  خبز ولو كانت قطاعه  في الكسرة ال فرجي

 ما لي صبر ساعه ر،  تقل لي ساعة تصب ال

 في الخبز شفاعة ل  اليوم ما يقب فخواي

  فكتب إليه أمني الدولة بن التلميذ اجلواب 

 يتشكَّون المجاعه  أضياف مثلي هكذا

 من شفاعه لمضر  إني ليس عندي غير

  فهو خير من قطاعه  بسويق فتعلل
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 سمه سمعاً وطاعه  قل كما تر بحياتي

  وأهدى إىل الوزير ابن صدقه كتاب احملاضرات للراغب وكتب معه 

 موالنا الوزير الصاحب لجناب  ذر أن أكون مالزماًتع لما

 بمحاضرات الراغب أذكرته  ورغبت في ذكري بحضرة مجده

وكان أبو القاسم بن الفضل قد عتب على أمني الدولة بن التلميذ عتباً مريباً، فأجابه أمني الدولة بأن خلع 
  عليه قميصاً مصمتاً أسود وكتب إليه 

 ولكن ال بذكر مثالبي خطيباً  هاأحبك في السواء تسحب ذيل

  وقال أيضا 

 مهديه إلي وفضله بسؤدد  كتاب لم يزدني بصيرة أتاني

  أبى الفضل إال أن يكون ألهله  وقد أخجلتني بابتدائه فقلت

    وكتب إىل الوزير سعد امللك نصري الدين يف صدر كتاب 

  ال زال جدك باإلقبال موصوالً وجد ضدك باإلذالل مغلوال

  وال عدمت من الرحمن موهبة تعيد ربعك بالعافين مأهوال

  فنعم منطلق الكفين أنت إذا أضحى اللئيم عن المعروف مغلوال

  تجود بالمال ال تسأل يداه وأن تسأل فصاحته بذ الورى قيال

  ال يستريح إلى العالت معتذرا إذا الضنين رأى للبخل تأويال

  عجيله بعد بذل الوجه تأجياليبادر الجود سبقاً للسؤال يرىت

  ال غرو أن كسف شمس الضحى وبدت فأكثر الناس تبجيالً وتهليال

  فأنت سيفٌ غياث الدين أغمده صونا، وعاد األعداء مسلوال

  فال خال الدست من غيث إذا قنطوا ظل نداه لدى الرواد مبذوال

  فما يليق بغير السعد مسنده وإن أعاروه إعظاماً وتبجيال

  فأسلم على الدهر في نعماء صافية من النوائب مرهوباً ومأموال

  وكتب يف صدر كتاب إىل مجال الرؤساء أيب الفتح هبة اللّه بن الفضل بن صاعد جواباً 

  ما نشر أنفاس الرياض مريضة عوادها طل الندى وقطار
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  بدميثة ميثاء حلّى وجهها وحبا عليها حنْوه وعرار

  ة بها وكفى صداها جدول مدراركفلت بثروتها مؤبد

  بكت السماء فأضحكتها مثل ما أبكي فتضحك بي الغداة نوار

  وإذا تعارضها ذكاء تشعشعت فتمازج النوار والنوار

  مشت الصبا بفروعها مختالة فصبا المشوق وغيره استعبار

  وإذا تغنى الطير في أرجائها أبدي بالبل صدره التذكار

  وارك شاهداً أو غائباً تدنو بك األخباريوماً بأطيب من ج

  وكتب إليه مجال امللك أبو القاسم علي بن أفلح يف أثناء كتاب 

 حنين وليلي أنين نهاري  وحقك، منذ ارتحلت إني،

 بجسم يقيم وقلب يبين  كنت أعرف قبلي امرءاً وما

 بذكراك ال تستكين ولوعي  الخلي، إذا ما رأى يقول

 جوى البين أنى يكون أتدري  فراق،فقل دهاك ال تسل،

  وحزني وفي وصبري خؤون؟  السبيل إلى سلوتي وكيف

  فكتب أمني الدولة يف جوابه 

  وإني، وحبك، مذ بنت عنك قلبي حزين ودمعي هتون

 شكواي دمع معين وشاهد  وأخلف ظني صبر معين،

 رد سالف دهر حنين لو  أيامنا الخاليات فلله

 لك ود مصون ويكلؤها  د الصفاءوإني ألرعى عهو

 األكارم علق ثمين وود  ودك عن قادح واحفظ

 أنت بفضلك منها اليمين ن،  ال يكون، ونحن اليدا ولم

 هيهات ذلك ما ال يكون م  قلت أسلوك قالوا الغرا إذا

 خؤون وودي أمين وصبري  لي في سلوة مطمع وهل

  مد بن حامد مستويف املمالك وكتب يف صدر كتاب إىل العزيز أيب نصر بن حم

 الناس إال حامد البن حامد من  أبيك، الخير ليس لواحد لعمر
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  عاله ولكن ال كشكر ابن ساعد  دانوا اإلله بشكرهم كأنهم

 بما أثنيت خير المشاهد وعندي  خيروا عنه فاثنوا بصالح هم

  وكتب إىل ابن أفلح 

 لي المفرقمجموع بشم فهمي  أسأت بنفسي حين أزمعت رحلة

 طوعاً لغير موفق وفارقه  فإن امرءاً سر الموفق قربه

وكتب إىل موفق الدين أيب طاهر احلسن بن حممد ملا اجتاز بساوة ودخل إىل دار كتبها اليت وقفها املذكور 
  املكتوب إليه 

 للخير إذ عممت به طالبه يا موفق الدين وفقت

  العينأزلفت للناس جنة جمعت عيون فضل أشهى من 

 ثمار العقول دانية قطوفها حلوة األفانين فيها

 زلت تسمو بكل صالح بمسعدي قدرة وتمكين ال

 اللّه كل مستمع شيع دعوتي بتأمين ويرحم

    

وألمني الدولة بن التلميذ من الكتب أقراباذنيه العشرين باباً، وشهرته وتداول الناس له أكثر من سائر 
البيمارستاين، وهو ثالثة عشر باباً، املقالة األميلية يف األدوية البيمارستانية، اختيار كتبه، أقراباذينه املوجز 

كتاب احلاوي للرازي، اختيار كتاب مسكويه يف األشربة، اختصار شرح جالينوس لكتاب الفصول 
حيلة ألبقراط، اختصار شرح جالينوس لكتاب تقدمة املعرفة ألبقراط، تتمة جوامع االسكندرانيني لكتاب 

الربء جلالينوس، شرح مسائل حنني بن إسحاق على جهة التعليق، شرح أحاديث نبوية تشتمل على طب، 
كناش، خمتصر احلواشي على كتاب القانون للرئيس ابن سينا، احلواشي على كتاب املائة للمسيحي، 

الة يف الفصد، كتاب التعاليق على كتاب املنهاج، وقيل أا لعلي بن هبة اللّه بن أثردي البغدادي، مق
يشتمل على توقيعات ومراسالت، تعاليق استخرجها من كتاب املائة للمسيحي، خمتار من كتاب أيدال 

  األدوية جلالينوس 

  أبو الفرج يحيى بن التلميذ

هو األجل احلكيم معتمد امللك أبو الفرج حيىي بن صاعد بن حيىي بن التلميذ، كان متعيناً يف العلوم 
ناً للصناعة الطبية، متحلياً باألدب بالغاً فيه أعلى الرتب، وكذلك أيضاً كان ألمني الدولة بن احلكمية، متق



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  327  

التلميذ مجاعة من األنساب كل منهم متعلق بالفضائل واآلداب، وقد رأيت خبط األجل معتمد امللك حيىي 
 صناعة الطب، وله بن التلميذ ما يدل على فضله، وعلو قدره ونبله، وكان من املشايخ املشهورين يف

تالميذ عدة،وقال الشريف أبو العالء حممد بن اهلبارية العباسي من قصيدة ميدح احلكيم أبا الفرج حيىي بن 
صاعد بن التلميذ، وكان ابن اهلبارية قد أتاه إىل أصبهان فحصل له من األمراء واألكابر ماالً جزيالً، يقول 

  : فيها

  له بشعري كاسباوكنت منهم،  ما حصلته وجمعته وجميع

 زال عني في المكاسب نائبا ما  أبي الفرج بن صاعد الذي نعمى

 أملته، ومري فكنت الحالبا ما  ال عدمت عاله، حصل كل هو

  لم يزل للمكرمات إلى جنابي جالبا  بن صاعد بن يحيى يحيى

 الفتوة والمروءة دائبا أحيا  مطامعي التي ماتت فتى، أحيا

 عني في المطالب غائبا وينوب  داه حاضراً،زال ينعشني ن ما

 نصير الدين كان مخاطبا وكذا  في باب سيف الدولة بن بهائها،

 فيها الحسام القاضبا فوجدته  بحوائجي وهززته كاتبته

 الخطب كنت له بذاك مخاطبا في  وكذاك في باب األغر وغيره

 باما بين البرية خاط بعاله  زال يغرسني يداه ولم أزل ما

  : ومنها

 ابن عبدك، أن يروم أجانبا القن  تحوجن أخاك، ال بل عبدك ال

 غدا لي في األصول مناسبا عمن  أولى بي، لما عودتني، فألنت

 المديح محافظاً ومواظبا وعلى  زلت أثني بالذي أوليتني، ال

 بالمجد، لإلبراد منه ساحبا متعاً  لي ذخراً، ومت وبقيت

 الملوك، الفيلسوف، الكاتبا معتمد  لحكماء،الخالفة، سيد ا ثقة

 تخال من الجالل كتائبا حسناً  ال تكاتبني، فكتبك نزهة لم

 اإلفادة في البيان سحائبا ومن  المالحة واللطافة روضة، ومن

 ال يكون ممازحاً ومطايبا من  وطايب ما استطعت فما مازح

 معايبايريدون الزمان  قوم  وفداك من نوب الزمان وصرعه،



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  328  

ومن شعر أيب الفرج حيىي بن التلميذ، نقلت من كتاب زينة الدهر لعلي بن يوسف ابن أيب املعايل سعد بن 
  علي احلظريي قال وجدت خبط األجل احلكيم معتمد امللك حيىي بن التلميذ لنفسه لغزاً يف اإلبرة 

 ال تسيغ به طعاماً ولكن  فماً في الرجل منها، وفاغرة

  منها، لسان ال تطيق به الكالما   في الرأسالحشا ومخطفة

 من ذاقه يرد الحمام وما  بشوكة تبدو وسم، تصول

 قادت يد الحادي الزماما كما  ورائها أبداً أسيراً، تجر

    

 ذليالً مستضاما بقبضتها  ذا قوى لكن تراه منيعاً

  طوال الدهر، ال يأبى المقاما  بمحبسها مقيما فتلقيه

 تريك خالئقا بيضاً كراما  لها سوداء خلقا،عجباً  أيا

 ذيلها يكسو األناما وفاضل  عريانة من كل لبس، غدت

  : قال وجدت خبطه يف دار جديدة بناها سيف الدولة صدقة، وقعت، فيها نار يوم الفراغ منها

 شرفاً على كيوان لتزيدها  يا بانيا دار العلى مألتها

 األفضال واإلحسانللمجد و  بأنك إنما شيدتها علمت

 األضياف بالنيران تستقبل  فقفت عوائدك الكرام وسابقت

  ومن شعر أيب الفرج حيىي بن التلميذ أيضاً قال لغزاً يف القوس 

 وتنحني عند الهياج تئن  وما ذو ق امة ذات اعوجاج

  كمكر الراح في القدح الزجاج  المكر الخفي مع التمطي لها

  : وقال أيضاً

  علق الذبالة في الحشا المصباح  د على خلو حبهاعلق الفؤا

 لحين تفرق األشباح إال  ال يستطاع الدهر فرقة بينهم

  : وقال أيضاً

 تجهزن على مدنف فال  فراقك عندي فراق الحياة

 أن تفارق أو تنطفي فما  كالنار في شمعها علقتك

  : وقال أيضاً
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 الغلة من حائم فبرد  إلينا أرج القادم بدا

 يلذ الطيف للحالم وقد  روح عن قلبي على نأيه

  : وقال يف ذم مغن

 ثلوجه تدفننا  لنا مغن إن شدا

  وبعثنا خروجه  خروجه فموتنا

  أوحد الزمان أبو البركات هبة اللّه بن علي ملكا

باللّه، البلدي ألن مولده ببلد، مث أقام ببغداد، كان يهودياً وأسلم بعد ذلك، وكان يف خدمة املستنجد 
وتصانيفه يف اية اجلودة، وكان له اهتمام بالغ يف العلوم وفطرة فائقة فيها، وكان مبدأ تعلمه صناعة 

الطب أن أبا احلسن سعيد بن هبة اللّه بن احلسني كان من املشايخ املتميزين يف صناعة الطب، وكان له 
يهودياً أصالً، وكان أبو الربكات يشتهي تالميذ عدة يتناوبونه يف كل يوم للقراءة عليه، ومل يكن يقرئ 

أن جيتمع به، وأن يتعلم منه، وثقل عليه بكل طريق، فلم يقدر على ذلك، فكان يتخادم للبواب الذي له؛ 
وجيلس يف دهليز الشيخ حبيث يسمع مجيع ما يقرأ عليه، وما جيري معه من البحث، وهو كلما مسع شيئاً 

  .تفهمه وعلقه عنده

    

د مدة سنة أو حنوها، جرت مسألة عند الشيخ وحبثوا فيها فلم يتجه هلم عنها جواب وبقوا فلما كان بع
متطلعني إىل حلها، فلما حتقق ذلك منهم أبو الربكات، دخل وخدم الشيخ، وقال يا سيدنا، عن أمر 
نوس، موالنا أتكلم يف هذه املسألة؟ فقال قل إن كان عندك فيها شيء، فأجاب عنها بشيء من كالم جالي

وقال يا سيدنا، هذا جرى يف اليوم الفالين من الشهر الفالين، يف ميعاد فالن، وعلق خباطري من ذلك 
اليوم، فبقي الشيخ متعجباً من ذكائه وحرصه، واستخربه عن املوضع الذي كان جيلس فيه، فأعلمه به، 

وقت، وصار من أجل فقال من يكون ذه املثابة ما نستحل أن مننعه من العلم وقربه من ذلك ال
تالميذه،ومن نوادر أوحد الزمان يف املداواة أن مريضاً ببغداد كان قد عرض له علة املاليخوليا، وكان 

يعتقد أن على رأسه دنا، وأنه ال يفارقه أبداً، فكان كلما مشى يتحايد املواضع اليت سقوفها قصرية وميشي 
ن أو يقع عن رأسه، وبقي ذا املرض مدة وهو يف شدة برفق، وال يترك أحداً يدنو منه، حىت ال مييل الد

منه، وعاجله مجاعة من األطباء ومل حيصل مبعاجلتهم تأثري ينتفع به، وأى أمره إىل أوحد الزمان ففكر أنه 
ما بقي شيء ميكن أن يربأ به إال باألمور الومهية، فقال ألهله إذا كنت يف الدار فأتوين به، مث أن أوحد 
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ر أحد غلمانه بأن ذلك املريض إذا دخل إليه وشرع يف الكالم معه، وأشار إىل الغالم بعالمة الزمان أم
بينهما، أنه يسارع خبشبة كبرية فيضرب ا فوق رأس املريض على بعد منه كأنه يرد كسر الدن الذي 

أى ذلك يزعم أنه على رأسه، وأوصى غالماً آخر، وكان قد أعد معه دنا يف أعلى السطح، أنه مىت ر
الغالم قد ضرب فوق رأس صاحب املاليخوليا أن يرمي الدن الذي عنده بسرعة إىل األرض، وملا كان 

أوحد الزمان يف داره، وأتاه املريض شرع يف الكالم معه وحادثه، وأنكر عليه محله الدن، وأشار إىل 
ن أكسر هذا الدن وأرحيك منه، الغالم الذي عنده من غري علم املريض فأقبل إليه، وقال واللّه ال بد يل أ

مث أدار تلك اخلشبة اليت معه وضرب ا فوق رأسه بنحو ذراع، وعند ذلك رمى الغالم اآلخر الدن من 
أعلى السطح، فكانت له جلبة عظيمة، وتكسر قطعاً كثرية، فلما عاين املريض ما فعل به، ورأى الدن 

 على رأسه بزعمه، وأثر فيه الوهم أثراً برئ من املنكسر، تأوه لكسرهم إياه، ومل يشك أنه الذي كان
علته تلك،وهذا باب عظيم يف املداواة، وقد جرى أمثال ذلك جلماعة من األطباء املتقدمني مثل جالينوس 
وغريه يف مداواته باألمور الومهية، وقد ذكرت كثرياً من ذلك يف غري هذا الكتاب،وحدثين الشيخ مهذب 

 قال؛ حدثين موفق الدين أسعد ابن إلياس املطران قال حدثين األوحد بن الدين عبد الرحيم بن علي،
التقي، قال؛ حدثين أيب، قال حدثنا عبد الودود الطبيب، قال؛ حدثين أبو الفضل تلميذ أيب الربكات 

املعروف بأوحد الزمان، قال كنا يف خدمة أوحد الزمان يف معسكر السلطان، ففي يوم جاءه رجل به 
ن الورم كان ناقصاً، وكان يسيل منه صديد، قال فحني رأى ذلك أوحد الزمان بادر إىل داحس، إال أ

سالمية أصبعه فقطعها، قال فقلنا له يا سيدنا لقد أجحفت يف املداواة، وكان يغنيك أن تداويه مبا يداوي 
وم الثاين رجل به غريك، وتبقي عليه إصبعه، ملناه وهو ال ينطق حبرف قال ومضى ذلك اليوم، وجاء يف الي

آخر مثل ذلك سواء، فأومأ إلينا مبداواته، وقال إفعلوا يف هذا ما ترونه صواباً، قال فداويناه مبا يداوي به 
الداحس، فاتسع املكان وذهب الظفر وتعدى األمر إىل ذهاب السالمية األوىل من سالميات اإلصبع، وما 

ناه، وال لطوخاً إال ولطخناه، وال مسهالً إال وسقيناه، تركنا دواء إال وداويناه به، وال عالجاً إال وعاجل
وهو مع ذلك يزيد ويأكل اإلصبع أسرع أكل، وآل أمره إىل القطع، فعلمنا أن فوق كل ذي علم عليم، 
قال وفشا املرض يف تلك السنة، وغفل مجاعة منهم عن القطع فتأدى أمر بعضهم إىل اليد، وبعضهم إىل 

 الشيخ موفق الدين عبد اللطيف البغدادي فيما ذكره عن ابن الدهان هالك أنفسهم،ونقلت من خط
املنجم، قال قال كان الشيخ أبو الربكات قد عمي يف آخر عمره، وكان ميلي على مجال الدين بن 

فضالن، وعلى ابن الدهان املنجم، وعلى يوسف والد الشيخ موفق الدين عبد اللطيف، وعلى املهذب بن 
  .ربالنقاش، كتاب املعت
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وقيل إن أوحد الزمان كان سبب إسالمه أنه دخل يوماً إىل اخلليفة، فقام مجيع من حضر إال قاضي 
القضاة، فإنه كان حاضراً ومل ير أنه يقوم مع اجلماعة لكونه ذمياً، فقال يا أمري املؤمنني، إن كان القاضي 

دي موالنا، وال أتركه ينتقصين ذا، مل يوافق اجلماعة لكونه يرى أين على غري ملته، فأنا أسلم بني ي
وحدثين الشيخ سعد الدين أبو سعيد بن أيب السهل البغدادي العواد، وكان يف أول أمره يهودياً، .وأسلم

أنه كان يسكن ببغداد يف حملة اليهود قريباً من دار أوحدالزمان، وإنه مل حيقه كثرياً، بل كان وهو صغري 
  .د الزمان بنات ثالث، ومل خيلف ولداً ذكراً، وعاش حنو مثانني سنةيدخل إىل داره، وقال وكان ألوح

وحدثين القاضي جنم الدين عمر بن حممد املعروف بابن الكريدي قال كان أوحد الزمان وأمني الدولة بن 
التلميذ بينهما معاداة، وكان أوحد الزمان ملا أسلم يتنصل كثرياً من اليهود ويلعنهم ويسبهم، فلما كان يف 

بعض األيام يف جملس بعض األعيان األكابر، وعنده مجاعة وفيهم أمني الدولة بن التلميذ، وجرى ذكر 
اليهود، فقال أوحد الزمان لعن اللّه اليهود، فقال أمني الدولة نعم، وأبناء اليهود فوجم هلا أوحد الزمان 

 الدين أبو العز يوسف بن مكي وعرف أنه عناه باإلشارة ومل يتكلم، ومن كالم أوحد الزمان، حدثين بدر
قال حدثين مهذب الدين بن هبل، قال مسعت أوحد الزمان يقول الشهوات أجر تستخدم ا النفوس يف 

عمارة عامل الطبيعة لتذهل عما يلزمها من التعب، ويلحقها من الكالل؛ فأعلمها يف ذلك أخسها، 
و من أجلّ كتبه، وأشهرها يف احلكمة، وأزهدها أحسها،وألوحد الزمان من الكتب كتاب املعترب، وه

مقالة يف سبب ظهور الكواكب ليالً واختفائها اراً، ألفها للسلطان املعظم غياث الدين أيب شجاع حممد 
بن ملك شاه، إختصار التشريح، إختصره من كالم جالينوس، وخلصه بأوجز عبارة، كتاب األقراباذين، 

فه املسمى برشعثا استقصى فيه صفته وشرح أدويته، مقالة يف ثالث مقاالت، مقالة يف الدواء الذي أل
  .معجون آخر ألفه ومساه أمني األرواح، رسالة يف العقل ماهيته

  البديع اإلصطرالبي

هو بديع الزمان أبو القاسم هبة اللّه بن احلسني بن أمحد البغدادي، من احلكماء الفضالء، واألدباء النبالء، 
م، وغلبت عليه احلكمة وعلم الكالم، والرياضي، وكان متقناً لعلم النجوم طبيب عامل، وفيلسوف متكل

والرصد، وكان البديع االصطراليب صديقاً ألمني الدولة بن التلميذ، وحكي أنه اجتمع على أمني الدولة 
بأصبهان يف سنة عشرة ومخسمائة،وحدثين مهذب الدين أبو نصر حممد بن حممد بن إبراهيم بن اخلضر 

 قال كان البديع االصطراليب أوحد زمانه يف علم االصطرالب وعمله، وإتقان صنعته، فعرف احلليب
بذلك،أقول وكان والد مهذب الدين أيب نصر من طربستان، وهو املعروف بالربهان املنجم، وكان عالمة 

وقته يف أحكام النجوم، وله حكايات عجيبة يف ذلك، وقد ذكرت أشياء منها يف كتاب إصابات 
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نجمني، وكان قد اجتمع بالبديع االصطراليب وصاحبه مدة، وللبديع االصطراليب نظم جيد حسن امل
  .املعاين

ومن شعر البديع االصطراليب وهو مما أنشدين مهذب الدين أبو نصر حممد ابن حممد بن إبراهيم احلليب قال 
  أنشدين والدي قال أنشدين البديع االصطراليب لنفسه 

 مقاعد اإلعدام والطاعنين  على دين الهدىيا ابن الذين مضوا 

 الندى ومنابر األقالم سحب  قبل العلى وأكفهم فوجوههم

  وأنشدين أيضاً قال أنشدين والدي قال أنشدين املذكور لنفسه 

  أهدي له ما حزت من نعمائه؛  لمجلسك الشريف، وإنما أهدي

 عليه، ألنه من مائه من  يمطره السحاب وماله كالبحر

  وأنشدين أيضاً قال أنشدين والدي قال أنشدين املذكور لنفسه 

 السعد من النحس لينظر  إلى الشمس بآالته قام

  في الثور، قلت الثور في الشمس  أين الشمس؟ قال الفتى فقلت

  وأنشدين أيضاً قال أنشدين والدي قال أنشدين املذكور لنفسه 

 نكريشقيل إنه  وقد  لي قد عشقته أمرد الخد قيل

 إذا ما عال عليه الريش ن  قلت فرخ الطاووس أحسن ما كا

  وأنشدين أيضاً قال أنشدين والدي قال أنشدين املذكور لنفسه 

  في مشقها فالخال نقط العثار؟  عثرت أقالم خط العذار هل

    

  نقطته مركز ذاك المدار؟  أم استدار الخط لما غدت

 نظمته العقار؟حباب  در  الخمر ، فهل ثغره وريقة

  وقال أيضاً 

  أموت به في كل وقت وأبعث  هيئة، يزهو بخال مهندس وذو

 به إقليدس يتحدث، كان  محيط بأوصاف المالحة وجهه

 نقطة، والخد شكل مثلث به  خط استواء، وخال فعارضه

  ليه القيسراين، أوهلا وأنشدين أيضاً قال أنشدين والدي قال أنشدين املذكور لنفسه جواباً عن قصيدة كتبها إ
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 معان عزت على يونان عن  أعرب الفضل من بديع الزمان،"

 حائزاً خصال الرهان فاتها  تالها، لما تالها، ولكن ما

  قال مهذب الدين أبو نصر حممد فرد على جواا قصيدة مل يبق على ذكري منها شيء سوى هذه األبيات 

  قد أطغانيأطراني بمديح كالدار،   أيها السيد الذي

 وأذلَّ الشاني بتعظيم شاني  زاد في محلي وقدري، والذي

 مجيب الطباع سهل الجنان ل  أي باني كما قا فتعنفقت،

 وانسل هارباً شيطاني ني  للجواب فأعيا وترشحت

 اللّه، فمالي بما ترم اليدان  مجبالً مجبالً يقول اتق

 ثل الهجانأم تخال الهجين م  الوهاد مثل الروابي؟ أتظن

 إذا ما تجاريا في مكان ف  تجاري طرفاً يفوت مدى الطر أم

 أرسال غداة الرهان  يفوته الزمن المقعد إن بحمار

 يبدو لناظر، عورتان حين  ستراً، فشعري بخط فاكتنفني

  ومن شعر البديع االسطراليب أيضاً قال يف غالم معذر 

  قد صغت قلباً من حديد  كيف شئت فإنني كن

 وليس ذلك من بعيد ف  أنتظر الكسو وقعدت

  وقال أيضاً 

 فتى منهم هواي منوط بكل  قلبي في محبة معشر تقسم

  محيط، وأهوائي إليه خطوط  فؤادي مركز، وهم له كان

  وقال أيضا 

 جعلت حبي له فرضا قد  في حبه سنَّة وشادن

 مشى منتعال أرضا إذا  أرضى بأن أجعل خدي له

  وقال أيضاً 

  لما اكتسى خضرة العذار  خمرة المنايا أذاقني

 بعد في العيار وكارتي  تبدى السواد فيه وقد
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  وقال أيضاً 

 من بات يهواهم أعنف  هجرت النكاريش ثم انثنيت

 أن بليت بألحاهم إلى  وما زلت في المرد ألحاهم

  وقال أيضاً 

  أي فاحذروني أنني ملسن  على الناس بإغرائه تاه

 في فعله يلحن فإنه  ن في أقواله معرباكا إن

  وقال أيضاً يهجو 

 يصير من النيام به  فإذا استضيف مستيقظ

  م إذا رأى مضغ الطعام  في عدد الطعا وتراه

 أو أن تجريد العظام م  مصائبه العظا تبدو

  وقال يهجو أيضاً 

 جاء إلى حرب كأنه  مبضعه مشرع وفاصد

 دم يخرج من ثقب غير  بال نفع فما حاصل فصد

 من في داخل الدرب لمات  لو مر في الشارع من خارج

 يغنيك عن حرب فوحده  إذا جاشت عليك العدا خذه

   يعين بالوفر الثلج -وقال أيضاً وقد جاء بالعراق وفر كثري 

  ما رأيناه في نواحي العراق  صدور الزمان ليس بوفر يا

 ئب اآلفاقفشابت ذوا ض  عم ظلمكم سائر األر إنما

  وقال يف مغسل الشراب وهو جردان 

  عددت من بعض آلة الفرح  إذا ما حضرت في مأل إني

 لي بفاضل القدح تنغصوا  تصدرت في مجالسهم إذا

وللبديع االسطراليب من الكتب اختصار ديوان أيب عبد اللّه احلسني بن احلجاج، زيج مساه املعرب 
  .القاسم بن حممداحملمودي ألفه للسلطان حممود أيب 

  أبو القاسم هبة اللّه بن الفضل
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بغدادي املولد واملنشأ، وكان يعاين صناعة الطب ويباشر أعماهلا، ويعد من مجلة املوصوفني ا، وكان 
أيضاً يكحل إال أن الشعر كان أغلب عليه وكان كثري النوادر خبيث اللسان، وله ديوان شعر، وكان بينه 

وارس سعد بن حممد بن الصيفي الشاعر املسمى حيص بيص شنآن واتر وكانا قد وبني األمري أيب الف
 ذا أنه كان العسكر ببغداد قد هم يصطلحان وقتاً مث يعودان إىل ما كانا فيه، وسبب تسمية احليص بيص

ثري، باخلروج إىل السلطان السلجوقي، وذلك يف أيام املقتفي ألمر اللّه، فكان الناس من ذلك يف حديث ك
وحركة زائدة، فقال ما يل أرى الناس يف حيص بيص؟ فلقب بذلك، وكان الذي ألصق به هذا النعت 
أبو القاسم هبة اللّه بن الفضل، وكان احليص بيص يقصد يف كالمه أبداً، ويف رسائله الفصاحة البليغة، 

قد نقه من مرض عاده واأللفاظ الغريبة من اللغة،ومن ذلك حدثين بعض العراقيني أن احليص بيص كان 
فيه أبو القاسم بن الفضل، فوصف له أكل الدراج، فمضى غالمه واشترى دراجاً واجتاز على باب أمري 
وبه غلمان ترك أصاغر يلعبون، فخطف أحدهم الدراج من الغالم ومضى، فأتى الغالم إليه فأخربه اخلرب 

 دراجه فتخاء كاسر وقف ا السغب بني فقال له ائتين بدواة وبيضاء، فأتاه ما فكتب لو كان مبتر
التدوين والتمطر فهي تعقي وتسف، وكان حبيث تنقب أخفاف اإلبل، لوجب األغذاذ إىل نصرته، فكيف 

وهو ببحبوحة كرمك والسالم، مث قال لغالمه امض ا وأحسن السفارة يف وصلتها إىل األمري فمضى 
عة فقرأّها، مث فكر ليعرب له عن املعىن فقال له األمري ما هو؟ ودفعها حلاجبه فدعا األمري بكاتبه وناوله الرق

فقال مضمون الكالم إن غالماً من غلمان األمري أخذ دراجاً من غالمه، فقال اشتر له قفصاً مملوءاً دراجاً 
فامحله إليه، ففعل،وحدثين شيخنا احلكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي رمحه اللّه أن احليص بيص 

 ببغداد كان قد كتب إىل أمني الدولة بن التلميذ ورقة يقصد فيها أن ينفذ إليه شياف أبار وهي الشاعر
أزكنك أيها الطب اللب اآلسي النطاسي النفيس النقريس، أرجنت عندك أم خنور وسكعت عنك أم 

 هوير، إين مستأخذ أشعر يف حنادري رطساً ليس كاسب شبوة وال كنخر املنصحة، وال كنكز احلضب،

بل كسفع الزخيخ فأنا من التباشري إىل الغباشري ال أعرف ابن مسري من ابن مجري، وال أحِسن صفوان من 
مهام، بل آونة أرجحن شاصيا، وفينة أحبنطي مقلوليا، وتارة أعرنزم وطوراً واسلنقي، كل فعل مع أح 

ل وأهون وجبار ودبار وأخ وحس وم قرونيت أن أرفع عقرييت بيعاط عاط إىل هياط ومياط وهايل أو
ومؤنس وعروبة وشيار، وال أحيص وال أكيص وال أغرندي وال أسرندي لوقته فتبادرين بشياف اآلبار 

النافع لعليت الناقع لغليت، قال فلما قرأ أمني الدولة الورقة، ض لوقته وأخذ حفنة شياف آبار، وقال 
ثانية،وكتب احليص بيص إىل املقتفي ألمر اللّه لبعض أصحابه أوصله إياها عاجالً وال نتكلف قراءة ورقة 

سبع رقاع عند طلبه بعقوباً منه األوىل أا لطايا والء محلت سفر ثناء، غرد ا حادي رجاء، واملرتل 
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  .الفناء

  .الثانية أجري جياد محد يف ساحات جمد، إجراء ممطر د من غري باعثة وجهد، منتجعاً غب الغاية كرماء

أمري املؤمنني بوفر دثر، ال بكي، وال نزر، ملفصح شعر، ميم جلة حبر يرتاد عتاد دهر، فالقافية الثالثة جد يا 
  .سحر، والسامع حرب، والعطاء غمر

الرابعة إن املوصل واليغاران مها إقطاع ملكني سلجووقيني، وكانتا جائزتني لشاعرين طائيني من إمامني 
 على اللّه، والبناء األشرف أعظم، وعطاؤه أرزم فعالم مرضيني، أحدمها معتصم باللّه، واآلخر متوكل

احلرمان؟ اخلامسة خامسة من اخلدم، يف انتجاع شابيب الكرم، من القدس األعظم، حلوان قافية، جتري 
  .كناجية، مبخترق بادية، دي سفراً، وتسهل وعراً، والرأي بنجح آماهلا أحرى

وخضم مي خمرس خطب، وقاتل جدب، جل فبهر، وعز السادسة إن وراء احلجاب املسدل ال يهم طود، 
  .فقهر، ونال فغمر، صلوات اللّه عليه ما هبت الريح، ونبت الشيح

السابعة، يا أمري املؤمنني، مائة بيت شعر أو سبع رقاع نثر، أتذاد عن النجح ذياد احلائمات؟ كال أن 
حماسباً ماذا أقول إذا الرواة ترمنوا بفصيح األعراق لبوية، واملكارم عباسية، والفطنة لوذعية، وكفى باد 

  شعري يف اإلمام العادل واستحسن الفصحاء شأن قصيدة، ألجل ممدوح، وأفصح قائل 

  في كل قافية سالفة بابل  أعطافهم فكأنما وترنحت

    

 عن الندى والنائل يتساءلون  ثم انثنوا غب القريض وضمنه

حة، ما جواب السائل وكانت وفاة أيب القاسم بن الفضل يف سنة هب، يا أمري املؤمنني، بأنين قص الفصا
مثان ومخسني ومخسمائة ومن شعر أيب القاسم هبة اللّه أنشدين مهذب الدين أبو نصر حممد بن حممد بن 

إبراهيم احلليب، قال أنشدين بديع الدين أبو الفتح منصور بن أيب القاسم بن عبد اللّه بن عبد الدائم 
  روف بابن سواد العني، قال أنشدين أبو القاسم هبة اللّه بن الفضل لنفسه الواسطي املع

 مرذولة، أخسس بنا من معشر  العسكر المنصور، نحن عصابة في

 ترى من خسة ورقاعة وتهور  خذ عقلنا من عقدنا فيما

  بجهلنا نمضي لنأخذ ترمذاً من سنجر  تعجزنا ونحن، تكريت

 تكبراً بتمسخر يشوب  الحويزي الدعي فإنه دلو أما

 عليه وأسجلت بمعمر حكمت  أبا العباس، وهو بذلة يكنى

 نيل ال يزال وعصفر آثار  كف والده وفي أقدامه في
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 في المحراب نحو المنبر ويدب  إلى حجر القيان بنشطة يمشي

 يخله من وحشة وتمهزر لم  في الحق أو في باطل وحديثه

 الهاشمية أصلها من خيبر ذي  وإذا رأى البركيل يرعد خيفة

 الضعف غير الباقالء األخضر في  إلى العباس ليس شبيهه نسب

 بشعشعتي طبيب العسكر وأنا  بيص مبارز بقناته والحيص

 فال أرجى لبرء مدبر وأنا  ال يخشى لتقل بعوضة هذاك

 الغمد لم يعرض لظفر الخنصر في  بمبضعي الدماء، وسيفه أجري

 تدبيري بوجه مدبر وصريع  طول سالمةفي الحرب  لقرينه

وأنشدين أيضاً قال أنشدين البديع أبو الفتح الواسطي، قال أنشدين املذكور لنفسه ميدح سيف الدولة أبا 
  عبد اللّه حممد بن األنباري كاتب اإلنشاء ببغداد 

 ترجع دولة الوصال هل  من هجرت فما تبالي يا

 هواك باليأن ينعم في   أطمع، يا عذاب قلبي ما

 كما ترين بالي والجسم  من الصدود باك الطرف

 والغرام صالي باللوعة  كما عهدت، صاب والقلب،

 يؤذن عنه بارتحال ما  بخاطري مقيم والشوق

 وصورة الخبال بالحزن  من نكأت صميم قلبي يا

 أظفر منك بالخيال أن  وقد سلبت غمضي هيهات،

 نك في الدالليسمح م ال  شئت وقفت عند حٍد لو

 بموعد محال الوصل،  ضرك أن تعلليني في ما

 قاتلتي فما احتيالي يا  وأنت حظ غيري أهواِك،

 أنت عززت باختيال أن  لظاهري شعار والقتل

 أرخصني لكل غالي من  الحكم، علي من قضاة؟ ذا

 أشبههن بالليالي ما  عنائى فيك سود أيام

 ا لهم وماليحبك، م عن  فيك يزجروني واللوم
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  عن ذكر سواك في اشتغال  به الشغاف أضحى لعشق،

 الصدر تشب باشتعال  وإن خبت لظاها في والنار

 أنا، وأنت سالي الصب  ملزمي السلو عنهما، يا

 أحسنه لو استوى لي ما  بتركها صواب، والقول

 وتُغن عن غزال ترنو  وتغزلي بخود، دعني

 مض من نبالوأ أمضى  حوراء، لطرفها سهام

 برء لها من اغتيال ال  في القلب لوقعها جراح

 فما العذار خالي واعذره  فارحم قلقا بها وقيذا

 هام بربة الجمال إن  يجمل أن تلوم صبا ما

 مسلماً لحالي الوجد،  وخلني وويلي في إياك،

 دعني فهداي في ضاللي  إن كنت تعده صالحاً،

    

 بعشقها اختاللي صح  في طاعتها بال اختياري قد

 بعد في حبالي والصبوة  تجلدي ثالثاً، طلقت

 عن حسن بعيدة المثال  أين؟ وكيف لي بصبر؟ من

 بزخارف المحال إال  أحظ بطائل لديها، لم

 فالقلب لذاك في نكال عهد  قد نكلت عقيب كم

 القاع، علي ظمأ الزالل في  كما غرني الخداع منها

 أكرم معشر وآل من  هالَّ صدقت كأريحي

 باألنعم سابغ الظالل  لديه في جناب راجية

 يسح في الفعال كالغيث  الغيث يسح من يديه ما

 موئله ذرى سديد من  يسح في الفعال كالغيث

 ذي الندى المدال الدولة  موئله ذرى سديد من

 مرادها الليالي بالضيم  ال تطمع أن تنال منه
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 له بال اعتدال رقن  لعله حمام قد والغدر

 شاء ببادر زالل ما  يد النجاح منها تسقيه

 في األزمة مسبل العزالي  في ربع مهنأ العطايا

 أرحم الموالي بالشدة  منه حين أشقى أستصرخ

 في القحط براتب العيال  جود يديه لي كفيل من

 أبصرني بسوء حال أن  ينظر في سوى صالحي ال

 ي كرماً وال يبالييعط  زال، وال يزال طبعاً ما

 يعحبه مالم ناه ال  كرماً وال يبالي يعطي

 الذب عن العلى بمال في  يعحبه مالم ناه ال

 دار مفرق النوال في  شمله جميع فالسؤدد

 بأحسن الخالل يحمده  يلق محمداً بمدح من

 منه كالخالل فاألعظم  والوجد بغادة رداح

  سماح من خير مناقب الرجال  بكف ذي والجود

 لدائه العضال يدعوك  موالي، نداء مستجير

 دفع مآربي اتكالي في  أكرم منعم عليه يا

 نداك باندمال يجبره  محني، لعل جرحي دبر

 في حال وقوفه حيالي  أوقفني غريم سوء كم

 قبضة عامل الجوالي في  من يهود هطرى كالمفلس

 بصحاحك الثقال إال  صح لي الخالص منه ما

 العود لمثلها سؤالي في  في صالح عدمي والعادة

 دأبي بالظاء على فراغ بالي  ما حييت تقريظك،

 لكفك اشتغالي بالقصد  أكحل بالهجاء لكن ما

 محالف الهزال والكيس  أرده سميناً فالعرض

 لصورة الكمال بالحذق  دبر هكذا مزاجا من
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 رزقه الحاللوافاه ب  إذا أتاه عفواً الصبغ

 بمدائحي رحالي شددت  خير مؤل إليه يا

 أصبح ظاهر الكالل مذ  لم يقضك خاطري حقوقاً

 نعت معظم الجالل عن  أثن عليك أبد عجزاً إن

  جازت في الكثرة عدة الرمال  في الفخار أوصافك

 خطك ساعة النزال عن  فالخط طوالها قصار

 لمجالكفك واسع ا في  راع بك القنا يراع كم

 لهن كالنصال والنقش  أسهم قواض أقالمك

 ساعة النضال والقارة  تقضي ثعل لها بفخر

 الروع لكفها العوالي في  شاجرت الرماح كانت لو

 غربي متشعشع الصقال  صافحت الصفاح فلّت أو

 دق وجل عن مثال ما  حبرت المثال أبدت أو

 مفاقر المعالي سددن  فقراً من المعاني تملى

    

 بسحرها الحالل ناهيك  على الصباح ليالً ينفثن

 كتائب جالل تمزيق  ضمنت بال اشتراط كتب

 ال يخطر بابالً ببال ولى  إذا أتته هاروت

 قيماً من الآللي أسنى  سبح على لجين فيها

 غلفن بفاخر الغوالي  النشر كأوجه العذارى في

 من الفالل مستنزلة  للوعول حطت الفاظك

 السلم لها بال قتال في  تقتل األعادي دبالكي

  جموحاً للعقل فعاد في عقال  رضت من الورى كم

 مشفع بالسؤال بالجد  زلت موفق المساعي ال

 خير بقية الرجال يا  لك األمور طوعا تنقاد



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  341  

 مهذب الخالل يتلوه  أكرم والد لنجل يا

 للدولة مخلص موال  بفتاك من ولي أكرم

 قال أجاد في المقال أو  غواديجاد يخجل ال إن

 يقاس بالهالل حاشاه  شمس عال زهت ببدر يا

 ظلك دائم الكمال في  زال مشرقاً منيراً ال

 ترعاه بأحسن اشتمال عيد  عادك بالسرور ما

 دائم التوالي بالطيبة  أسبغ نعمة وعيش في

 ال يسلمه إلى زوالي  زال عالك في ثبات ال

 طول بقائك ابتهالي في  أخلص نية بصدق عن

 تاللّه عليك بالمحال يوماً  يلتبس الصحيح ما

  وأنشدين أيضاً قال، أنشدين البديع الواسطي قال، أنشدين املذكور لنفسه 

 أروح للقلب من المطمع  أمدح اليأس ولكنه ال

 فلم يرع ولم يرتع يرعى  أفلح من أبصر عشب المنى

  لواسطي قال، أنشدين املذكور لنفسه وأنشدين أيضاً قال، أنشدين البديع ا

  قد جلس الهردب فوق السرير  معشر الناس، النفير النفير يا

 أرجو أنه ال يصير وكنت  وصار فينا آمراً ناهياً

 عما قليل تنير وظلمة  قلت قذى ينجلي فكلما

 والشيخ الوزير الوزير الدولة  عيني فإذا الدولة فتحت

 البديع الواسطي قال، أنشدين املذكور لنفسه، وقال يف احليص بيص الشاعر وأنشدين أيضاً قال، أنشدين
  وكانت قد نبحت عليه كلبة جمرية، فقتل جرواً هلا بالسيف 

 أورثته الخزي في البلد بفعلة  يا أيها الناس، إن الحيص بيص أتى

 جري ضعيف البطش والجلد على  الجبان الذي أبدى شجاعته هو

 دم األبليق عند الواحد الصمد  بعدما احتسبتأمه، من  فأنشدت

 يدي أصابتني ولم ترد إحدى  للنفس تأساء وتعزية أقول
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 أخي حين أدعوه وذا ولدي هذا  كالهما خلفٌ من فقد صاحبه

  وأنشدين أيضاً قال، أنشدين البديع الواسطي قال، أنشدين املذكور لنفسه 

  ن تراه أم جن الفلك؟خرف الزما  ابن المرخم صرت فينا حاكماً يا

 أما شريعة أحمد من أين لك؟  كنت تحكم بالنجوم فربما إن

  وأنشدين أيضاً قال، أنشدين البديع الواسطي قال، أنشدين املذكور لنفسه يهجو البديع االصطراليب 

  ال غرو أن دهي الحجيج وإن رموا منه بنكبه

 فانظر أي عصبة وفتاه  حج البديع وعرسه

 وقواد، وقحبة علق   منزلمن فثالثة

  ومن شعر أيب القاسم هبة اللّه بن الفضل أيضاً قال يهجو أمني الدولة بن التلميذ 

 صرت فيه بفضل اللؤم متهم قد  هذا تواضعك المشهور عن ضعة

 وثوب على القصاد ال لهم هذا  عن أمل الراجي وقمت له قعدت

  وقال أيضاً 

 لتبرالمطبوعة ا سوى  قط ال يهوى غزال

  ع من نظمي وال نثري  يعجبه المطبو وال

  وقال أيضاً 

 في خمسمائة ألف منهزماً  أحسنت يا عسكر دين الهدى

    

  يزداد إقداماً إلى خلف  الحبال في سيره كأنه

  وقال أيضاً 

  محوت الشريعة محو السطور  قل ليحيى، وزير األنام أال

  ي الجذوروأصبحت تضربها ف  الصحاح بتصحيحها كسرت

 لتهذي بها في الصدور ولكن  أن قصدت لتهذيبها وما

  وقال أيضاً 

 له مكان مستخص وصار  وقالوا قد تحجب عنك مولى
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 ويدخلها فإن البرد لص  سيفتح األقفال شعري فقلت

  وقال ميدح الدواء املعروف برب شعثا ملا ألف تركيبه أوحد الزمان 

 لت بي بعده علة شعثانز فما  برشعثا وحالي أشعث تجرعت

 يحيا كل ميت ببرشعثا ألصبح  ولو بعد عيسى جاز إحياء ميت

  وقال أيضاً 

 يقول عصينا وذا  هذا يقول استرحنا

 يصدق منا الذي  ويهذي ويكذبان

  وقال أيضاً 

 مراره وتجرعت  كم ترددت مراراً

 بكاره ووقعت  ثم لما وفق اللّه

  فارهتقرض ما  لم يكن فيها من الحنطة

  وقال أيضاً 

  طوراً، وال أطمع في رفده  طوراً، وأهذي به أمدحه

 به والزيت من عنده صلى  إمام بين أهل القرى مثل

  وقال أيضاً 

 في أمان اللّه من مسه كن  خائف الهجو على نفسه يا

 الخرا يمنع من نفسه مثل  أنت بهذا العرض بين الورى

  وقال أيضاً 

 تحمصصوا قومي  كلما قلت قد تبغدد

 وباب مجصص ل،  إال ستر يشا ليس

  وس عليها المقرنص  على الرؤ والغواشي

 لقرد أبصبص م  الكلب كل يو وأنا

 لهم قمت أرقص ن  صفق الزما كلما

 وقد جاء مخلص؟ ء  أسمع الندا فمتى
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 شعره، العنتري هو أبو وأليب القاسم هبة اللّه من الكتب تعاليق طبية، مسائل وأجوبتها يف الطب، ديوان
املؤيد حممد بن الي بن الصائغ اجلزري، كان طبيباً مشهوراً وعاملاً مذكوراً، حسن املعاجلة، جيد التدبري، 

  .وافر الفضل، فيلسوفاً متميزاً يف علم األدب، وله شعر كثري يف احلكمة وغريها

تري كان يف أول أمره يكتب أحاديث عنتر وحدثين احلكيم سديد الدين حممود بن عمر رمحه اللّّه إن العن
  .العبسي فصار مشهوراً بنسبته إليه

ومن كالمه يف احلكمة قال بين، تعلم العلوم فلو مل تنل من الدنيا إال الغىن عمن يستعبدك حبق أو 
 بباطل،وقال بين، إن احلكمة العقلية تريك العامل يقادون بأزمة اجلهل إىل اخلطأ والصواب، وقال اجلاهل

عبد ال يعتق رقه إال باملعرفة،وقال احلكمة سراج النفس فمىت عدمتها عميت النفس عن احلق، وقال 
اجلاهل سكران ال يفيق إال باملعرفة،وقال احلكمة غذاء النفس ومجاهلا، واملال غذاء اجلسد ومجاله، فمىت 

  . األبدياجتمعا للمرء زال نقصه، ومت كماله، ونعم باله وقال احلكمة دواء من املوت

وقال كون الشخص بال علم كاجلسد بال روح،وقال احلكمة شرف من ال شرف له قدمي، وقال األدب 
  .أزين للمرء من نسبه، وأوىل باملرء من حسبه، وأدفع عن عرضه من ماله، وأرفع لذكره من مجاله

  .وقال من أحب أن ينوه بامسه فليكثر من العناية بعلمه

  .من اجلاهل املرزوق وقال عدم احلكمة هو العقم العظيموقال العامل احملروم أشرف 

وشرب السم . وقال اجلاهل يطلب املال، والعامل يطلب الكمال،وقال الغم ليل القلب، والسرور اره
أهون من معاناة اهلم،ومن شعر أبو املؤيد حممد بن الي بن الصائغ املعروف بالعنتري أنشدين إياه احلكيم 

  ود بن عمر بن رقيقة قال، أنشدين مؤيد الدين ولد العنتري قال أنشدين والدي لنفسه سديد الد ين حمم

 مجموع بنص كالمي فالطب  بني وصيتي واعمل بها احفظ

 حفظ قوته مع األيام في  على طب المريض عناية قدم

 فيه شفاء كل سقام والضد  تحفظ صحة موجودة بالشبه

 حياة يراق في األرحامماء ال  نكاحك ما استطعت فإنه أقلل

  واحذر طعاماً قبل هضم طعام  طعامك كل يوم مرة واجعل

    

 يصبح وهي ذات ضرام كالنار  ال تحقر المرض اليسير فإنه

 لرجعة حل عقد نظام فاحتل  تغير منك حال خارج وإذا

 كيموسه سبب إلى األسقام  ال تهجرن القيء، واهجر كل ما
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 من األمراض واآلالم شاف  عدالحمى، عون الطبيعة مس إن

 تأكلن بعقب شرب مدام أو  تشربن بعقب أكل عاجال ال

 وليس بنوع كل قيام بهما  والقيء يقطع والقيام كالهما

 باالحتالم وكثرة األحالم  وخذ الدواء إذا الطبيعة كررت

 ما في الجلد بالحمام فدواء  الطبيعة منك نقت باطناً وإذا

 طبعك لألذى بزمام فتقود   واحدتلزم أكل شيء إياك

 فنقص فضلها بقوام زادت  وتزيد في األخالط إن نقصت به

 وعقد طبيعة األجسام حل  جملته، إذا حققته والطب

 المريض بها وباألوهام يشفى  تدبير المزاج فضيلة وِلعقِل

ار ابن احلسن بن بطالن، أقول وهذه القصيدة تنسب أيضاً إىل الشيخ الرئيس بن سينا، وتنسب إىل املخت
والصحيح أا حملمد بن الي ملا قدمته من إنشاد سديد الدين حممود بن عمر يل مما أنشده مؤيد الدين بن 

العنتري لوالده مما مسعه منه، ووجدت العنتري أيضاً ذكرها يف كتابه املسمى بالنور اتىن وقال إا له، 
  وقال أيضاً أنشدنيها سديد الدين 

 العالم المعقول والمتركِّب من  به من كل نوع مركٍب ودي،وج

 بمصباح الحجا المتلهب تضيء  مشكاة، ونفسي زجاجة فذهني

 على ذاتي بغير تسكُّب يصب  من النور اإللهي دائماً ونوري

  تنزه عن وصف بشرق ومغرب  من الزيتونة العذب دهنها وزيتي

 الشفاف أشرف كوكببقنديلها   في وصفي منارة راهب كأني

  وقال أيضاً 

 يغرد في أرجائها كل طائر  أن غدا والنفس منه كجنة إذا

  على شرف منها سجون العناصر  السبع الطباق وفارقت تدبرت

  وقال أيضاً 

 عالم النير والمظِْلم من  ممتزج لم يزل وكأننا

  وبعضنا يرقى إلى األنجم  يختارها داره فبعضنا

  وقال أيضاً 
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 التصور فيه والتصديقا عدم  ينكره الجهول ألنه الحق

 تصوره يعود صديقا فإذا  فهو العدو لكل ما هو جاهل

  وقال أيضاً 

 لكنت صديق كل العالم جمعاً،  كنت تعلم كل ما علم الورى لو

 يهوى خالف هواك، ليس بعالم  لكن جهلت، فصرت تحسب كل من

 قول وأنت مثل النائمت مما  أن العقل أصبح ضاحكاً استحي

 قد علمت، خجلت خجلة نادم ما  كنت تسمع ما سمعت، وعاِلماً لو

 حتى صار ضربة الزم بالطبع  وضع اإلله الخُلف في كل الورى

  وقال أيضاً 

 علمي تصور وقياس كل  العالمين عني بأني أبلغ

  ظهرت لي وليس فيها التباس  كشفت األشياء بالفعل حتى قد

 العلم بالرجال الناس عرف  جال بالعلم لماالر وعرفت

  وقال أيضاً 

 األشياء عن باريها بحقائق  قالوا رضيت، وأنت أعلم ذا الورى

 ولست بجاهل راضيها كره  أبواب الخمول، فقلت عن تجتاب

 بغير عوائق تثنيها سعداً  همة مأسورة لي صادفت لي

 أن تحويهااألفالك  لعلوها  الفضاء بها، فال يسطيعها ضاق

 القضاء بها الفضا والتيها ناط  للمقاصد جمة ومقاصدي ما

 تنشرنني أضعاف ما أطويها  الليالي بالمنى، وصروفها أطوي

 سيفنى العمر أو يفنيها إما  على نوب الزمان لصابر إني

 فما أفكر فيها والفانيات  الذي يبقى فقد أحرزته أما

  وقال أيضاً 

  جميع ما الناس فيه تكتسب نسبا   مطرحاًكن حافظاً للعلم بني،
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 بالعلم حتى يبلغ الشهبا لألصل،  يسود الفتى، من غير سابقة فقد

 تخمد مهما لم تجد حطبا فالنار  العلوم بتذكار تزد أبداً غذ

 به لم ينل علماً وال نسبا عمر  أرى عدم اإلنسان أصلح من إني

  ر، فقد قضاهما نصباجهل، وفق  الحياة، فلما مات شيعه قضى

  وقال أيضاً 

  كن حكيماً فما عدا ذين غفل  غنياً إن استطعت وإال كن

 ساد قط فقر وجهل وما  سؤدد الفتى المال والعلم إنما

  وقال أيضاً 

 بني النصح مني، والرشادا يا  العمر ثالثاً واستمع اقسم

 العلم وجب فيه البالدا واحرز  الحكمة في أوله فاطلب

 الراح، وال تبغ الفسادا واشرح  األموال في الثاني، وكل واكسب

 الموت، فقد نلت المرادا جاءك  آخر العمر فإن وترقب

 الموت فقد حزت الجهادا طارق  اعتاقك، في إحداهما وإن

  نال في الدنيا وفي األخرى السدادا  سيرة مسعود بها هذه

  وقال أيضاً 

 إلى رشد الفتى ودليل ريقط  تعلم حكمة النفس إنها بني

 وعما رقدة فتزول قليل  وال تطلب الدنيا فإن كثيرها

 كئيب القلب وهو ذليل يظل  فمن كان في الدنيا حريصاً فإنه

 لألذى يوماً إليه سبيل فما  يترك الدنيا وأصبح راهباً ومن

  وقال أيضاً 

 يزجرها عن الشهوات والعقل  نفسي تطالبني بما في طبعها

 يجذبها إلى العادات والطبع  تعلم أن ذلك واجب نفسوال

 وقف على الحسرات فكالهما  يقصر عن مراد كليهما والطبع

 بين عساكر األموات ستفيق  والنفس من خمر الحياة وسكرها
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  وقال أيضاً 

 حباً وضد وداده في طبعه  تدنين فتى يودك ظاهراً ال

  اؤه في قطعهفالعضو يحسم د  واهجر صديقك إن تنكر وده

  وقال أيضاً 

 عن الناس مساويه تخفي  من لزم الصمت اكتسى هيبة

 وقلب من يجهل في فيه  من يعقل في قلبه لسان

  وقال أيضاً 

 أودى به التخليط كمسوف  عدل مزاجك ما استطعت وال تكن

 فتركك حفظها تفريط تبقى  عليك حرارة برطوبة واحفظ

 دام في طرف الذبال سليط ما  بأنك كالسراج بقاؤه واعلم

  وقال أيضاً 

 منه للبقا والدوام طلباً  الجسم يستمد غذاه ثقلة

  أخلف المثل بالغذا والطعام  لما رأى التحلل طبعاً هو

  وقال أيضاً 

 غنج عينيه سحر هاروت في  ومخطف الخصر زارنا سحراً

 رصعت بياقوت كدرة  تفاحة موردة يحمل

 بدر السماء في حوت قارن  توقدهكأنها النجم في 

وقال أهدى إيلّ بالرحبة بشر بن عبد اللّه الكاتب طبقا من تفاح مل أشاهد مثله محرة وندا، فكتبت إليه، 
  وقد كان طلب مين تشبيهاً يف التفاح، فقلت له إذا حضر عملت فيه تشبيهاً، فنفذ ذلك فكتبت إليه 

 م واسقياني الراحاالظال جنح  فإن الديك هب وصاحا هبا،

 السقام، وينعش األرواحا ينفي  راح تريح من الهموم، وطبعها

 النفائس غدوة ورواحا تهدي  الرئيس، وفي نداه سجية أهدي

 أهوى الثمار وأعشق التفاحا  من التفاح إني لم أزل طبقاً

 في الكون لما أوجداه سماحا  الطبيعة والمزاج تشاركا إن

 ألبساه من النجيع وشاحا قد  لكن جلدهكالكافور،  صاغاه
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 من نشر بشر فاحا وكأنه  من لون حبي قابس فكأنه

  وقال يف النارنج 

  بنت كرم حمراء كاألرجوان  من مخدرات الدنان سقياني

 النايات والعيدان نغمات  وأدرها في مجلس أرهجته

 أيدي البدور الحسان أطلعتها  الكؤوس فيه نجوم وكأن

    

 تغيب في األبدان جميعاً  ت بعد قطعها فلك السعدوابتد

 مثلت من الزعفران أكرا  النارنج بين الندامى وكأن

  وقال يف الرمان احلامض 

 ليالً إلى الفجر نادمته  أبلج كالبدر وشادن

 كاسات من الخمر ينهل  بات به يصرف عنه األذى

 من ضرر السكر مخافة  الرمان في أثرها ينتقل

 يكسر الياقوت بالدر  و خبير بهوه كأنه

  وقال أيضاً 

 في األرض فتنة البشر أصبح  اللحاظ كالقمر وبابلي

  والحسن والظرف واهب الصور  فيض الجمال أجمعه أواله

 فكيف بالعقربين في قمر  من عقرب به قمر خشيت

  وقال أيضاً 

  في لج ماء الحسن منه وموجه  يغشى العيون غريقه ومهفهف

 عليه عطارد من أوجه يملي  الطبيعة خطه والمشتري قلم

  وقال يف غلمان يسبحون بدجلة 

 الثياب وألقوا سائر الكلف عن  وسرب غيد بشاطئ دجلة خرجوا

 تجرد في بحر عن الصدف در  وسط لج الماء أجمعهم كأنهم

  وقال يف غالم يف احلمام 
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 منه الذي كان قصدي وأرتني  الحمام من كل ثوب جردته

 حالك اللون أسود غير جعد  كالصباح من تحت ليل بدناً

  الفضة حتى اكتسى غاللة ورد  سكب الماء فوق جسم حكى

  وقال وكتبها إىل صديق 

 راحاً بماء الغمام فاسقياني  جاء شعبان منذراً بالصيام

 وضياء، أسفى من األوهام  خندريساً، كأنها الشمس لوناً

 بني الترك مثل بدر التمام من  من يمين أغيد ريم واسقني

 بها والحباب فوق المدام قي  فكأن الصهباء في الحسن والسا

 در، حكى نجوم الظالم سمط  شمس ظهر، في كف بدر، عليها

 يشتري بسبعين عام يومه  والربيع بالورد عاف سيما

  وقال أيضاً 

 ماجوى يوهي القوى والقواد إليك  كتبت وبي من العج الشوق واألسى

 ما كنا أتيتك قادما كأحسن  ولوال الرجا أن يجمع اللّه بيننا

 كل شيء أن يردك سالما يرى  أدعو إلى الواحد الذي ولكنني

  وقال أيضاً 

 يدعى من السعداء عش أبدا  من تربع جلقا وغدا يا

 جنة اللّه التي وعدا هي  تطلبن بغيرها بدالً ال

 بوعد ترتجيه غدانقداً   الزمان وال تبع، طمعاً قض

 الهموم وتسلب الكمدا تنفي  بها صفراء صافية واشرب

 على حافاتها الزبدا قذفت  إذا بزلت بآنية راحاً

 المنى، في منزل، قعدا نال  فالعاقل الفطن اللبيب إذا

  مقطوبة في الكأس من بردى  ألهوى شرب صافية إني

  بردابها والليل قد تسعى  كف من يهوى الفؤاد بها من

 الوجوه تخالها بردا بيض  تسقي ندامى كالنجوم غدوا
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 العلوم وشادياً غردا يلقي  نلتقي إال حليف حجى ما

  وقال أيضاً 

 ريح الصبا أرض جلق يبلغه  كأنفاس الرياض بعالج سالم

 به عقالً إلى حين نلتقي مقيماً  ساكن فيها وفي القلب مثله إلى

 بها يوماً من الدهر أينقي أنخت  يجنة الدنيا جميعاً وليتن إلى

 نديم خالص الود مشفق بغير  وأنت بها فالراح غير لذيذة

  بغير قذى صفو الشراب المعتق  مطيع لألخالء قد صفا سميع

 إليك وتغريد الحمام المطوق  ليدعوني الهوى كل ساعة وإني

 تربها الشامية المتألق إلى  سالم من الشعرى اليماني دائماً

 ودادي ليس بالمتمزق فإن  مزق الدهر المعاند شملنا إنو

 مأسور بغربة موثق كحالة  بالصد منك فحالتي وبدلني

 رغماً فيلسوف ألحمق يجاور  نكد الدهر الغشوم وصرفه ومن

     وقال أيضاً 

 تكن لفراق حم ذا أسف وال  حجة الدين سر باللّه معتصماً يا

 يوت لكي تحتل بالشرفالب عن  عذر في تنقلها فللكواكب

 به المقادير أحياناً من الصدف  لوال نحور الغيد ما خرجت الدر

  وما حواه ملوك األرض في السلف  إلى ملك ما نال غايته فاقبل

 المعالي قبوالً غير مختلف أصناف  الهيولى وأنت الجسم تقبل هو

  ه مع الغالم وقال استدعاين الرضا وزير اجلزيرة يف ليلة ممطرة فكتبت إلي

  في دولة أمرها في الحضر والبادي  للوزير أدام اللّه نعمته قل

 قد كف سير الرائح الغادي والوحل  في طلبي والغيث منسكب بعثت

 إلي بمركوب ولباد فابعث  رددت الذي نفذت في طلبي وقد

  فبعث إليه ما أراد وقال وكتبه إىل بعض الكتاب 

 وسقم القلب بالتعليل أبداً  يدعني من المطل الذي ال ينقض
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 أروح لي من التطويل فاليأس  لي نعم أو ال بغير توقف قل

 أضغاث أحالم بال تأويل  ألكون من طمعي الكذوب كمن رأى

  وقال يهجو علي بن مسهر الشاعر 

  ما ولدت سعالء من جن عبقر بأقبح شخص من علي بن مسهر

   في دور خنصرله هامة صلعاء من فوق قامة مقوسة حدباء

  بها جعل ما بين فكيه كامن يزج الخرا من فيه في كل محضر

  ولما شكى داء قديماً بدبره إلي وداء من فم منه أبخر

  فقلت دواء الدبر طعنة أجرد عريض القفا عريان أقرع أعور

  تناك به من بين فخذي موسوس به جنة كالعير هوج أير

  ه بمسواك جعس مجه حجر خيبريوما يشتكي فوك الخبيث دواؤ

  وكْل من جوارشن البطون فإنه لدائك أشفى من جوارشن قيصر

  ففيك من العاهات ما لو تقسمت على الخلق جمعاً لم تجد غير مدبر

  وقال يف املرأة 

 عن معلم النقاب تنظر  أقبلت غولة الصبايا قد

 على منزل خراب قفل  من أعظم الرزايا فقلت

  ملفوفة الرأس في جراب  نت في عباةما ك أحسن

  وقال ميتدح فضيلة الشرع 

  إن الشريعة ألفت بصالحها للعالم المتضادد المتمازج

  الشرع أصلح كل غاو مارد وأمات شرة كل جان مارج

  لوال الشريعة ما تجمع واستوى شمل الورى ومنوا بشر هائج

  إن الشريعة حكمة ومنافع لمداخل ومصالح لمخارج

  والعقل نور اللّه إال أنه للعالم المحسوس غير ممازج

  فمتى اكتفيت بفعل عقل داخل فسدت أمورك كلها من خارج

  األنبياء كواكب تهدي إلى سبل الهدى لذوي السرى والدالج
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  وقال حني ترك اخلمر وتاب عنه وعن املدح بالشعر 

 شية النارجسمي تركت الحميا خ  الحميا ونار الفكر مذ نهكا نار

 والسكر يسلب منه حكمة الباري  والكأس بالطبع تصدي عقل شاربها

  وقال أيضاً 

 مني طباعي وأخالقي منافرة  صددت عن الصهباء لما وجدتها

 فازددت شوقاً إلى الساقي تعللتها  وعوضت عنها النفس كاسات حكمة

ر الفضالء احلكماء ونزهة احلياة الدنيا، وللعنتري من الكتب كتاب النور اتىن من روض الندماء وتذكا
رتبه على فصول السنة وضمنه أشعاراً وفوائد حسنة جلماعة من األدباء ولنفسه أيضاً، وأبان فيه عن 

فضل، كتاب اجلمانة يف العلم الطبيعي واإلهلي، كتاب األقراباذين، وهو أقراباذين كبري استقصى فيه ذكر 
ه، رسالة الشعرى اليمانية إىل الشعرى الشامية، كتبها إىل عرفة النحوي األدوية املركبة وأجاد يف تأليف

بدمشق جواباً عن رسالة كتبها إليه من دمشق، رسالة حركة العامل يهنئ ا وزيراً استدعي إىل وزارة بلد 
آخر، وهو حجة الدين مروان ملا وزره أتابك زنكي بن آق سنقر، رسالة الفراق ما بني الدهر والكفر 

  .إلميان، رسالة العشق اإلهلي والطبيعيوا

  أبو الغنائم هبة اللّه بن علي بن الحسين بن اثردى

    من أهل بغداد متميز يف احلكمة، فاضل يف صناعة الطب، مشهور باجلودة يف العلم والعمل، 

 يف النوم يف وأليب الغنائم هبة اللّه بن علي بن اثردى من الكتب تعاليق طبية وفلسفية، مقالة يف أن اللذة
أي وقت توجد منه، وألف هذه املقالة أليب نصر التكرييت طبيب األمري ابن مران،علي بن هبة اللّه بن 

اثردى هو أبو احلسن علي بن هبة اللّه بن علي بن اثردى من أهل بغداد، طبيب فاضل مشهور بالتقدم يف 
علي بن هبة اللّه بن اثردى من الكتب ول.صناعة الطب وجودة املعرفة هلا، حسن املعاجلة جيد التصنيف

  .شرح كتاب دعوة األطباء ألفه أليب العالء حمفوظ ابن املسيحي املتطبب

  سعيد بن اثردى

هو أبو الغنائم سعيد بن هبة اللّه بن اثردى، من األطباء املشهورين ببغداد، وكان ساعور البيمارستان 
  .العضدي، ومتقدماً يف أيام املقتفي بأمر اللّه

  بو علي الحسن بن علي بن اثردىأ
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  فاضل يف صناعة الطب جيد األعمال حسن املعاجلة، وكان من املشكورين ببغداد، 

  جمال الدين علي بن اثردى

هو مجال الدين أبو احلسن علي بن أيب الغنائم سعيد بن هبة اللّه بن علي بن اثردى، فاضل يف صناعة 
ن مهام الدين العبدي الشاعر قد استعار من مجال الدين علي الطب، عال ا، متميز يف علمها وعملها،كا

بن اثردى كتاب مسائل حنني فقال ميدحه ويشعره بأن املسائل العارية قد وقع عليها اختياره على سبيل 
  الدعابة، وذلك سنة مثانني ومخسمائة 

 حياك رقراق الحيا عني وخفاف النسيم

 ق الوسيمذو الخُلْق الكريم، وأنت ذو الخَلْ فألنت

 األنامل بالندى، لَِبقُ الشمائل بالنعيم غَِدقُ

 افتر إال فر جيش دجنَِّة الليل البهيم ما

 الفكاهة كالحما م جرى على زهر الجميم نضر

 أوقات الثرا ء كثير أفراح النديم ويسير

 بالملول، وال الجدو ل، وال الجهول، وال المليم ال

 فر الطول الجسيميشفع القول اللطيف، بوا بل

 الورى مستصرخاً هل من صديق أو حميم ناد

 حمال أعباء القرين منيع أكناف الحريم

  وادع الكرام، ولن يجيب سوى أبي الحسن الحكيم

 جمال الدين قو ل مصاحب الود السليم سمعاً

 للمسائل رجعة يوماً إلى الوطن القديم هل

 يمأعوز ما يرو م الفحل إلقاح العق هيهات،

 بيني وبينك وصلة األفض ال والفضل العميم

 العظمى حميد والية النبأ العظيم والوصلة

 ليجمعنا الوالء على صراط مستقيم إنا

  وقال أيضاً ميدحه 
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 لم جفا جفني الوسن بعد بعاد من ظعن سل

 نأى بالصبر لم غادر في قلبي الحزن ومن

  وقل لمن خال الهوى قل لي، على البعد وطن

 م يبعد الوجد الذي خلفه البين ولنل

 ترى جوانحي ساكنة بعد سكن ولن

 من يظن الحب من أيسر أحداث الزمن يا

 ما صير ثو ب المرء للمرء كفن الحب

 ما أسال مدمعاً أو جعل السر علن ال

 وممشوق القوا م ناعس الطرف أغن أما،

 ينص جيد مطفَّل تنشد خشفاً ما شدن

  يتبع المن مننألشتاق فتى ال إني

 ترى أحسن من شوقي إلى أبي الحسن ولن

 به فتى لوال هواه ما افتتن مفتتن

 شوقاً وجوى فليته اشتاق وحن أحن

 أزال سائالً عنه فهل يسأل عن وال

 أين ذو خال من ذي غرام وشجن هيهات

 أخو الهوى ليس له من أسهم الوجد جنن

 تجري نفسه لوال ارتباط بالبدن تكاد

 ال أعشق معسول العطاء واللسن كيفو

 ما جاد به وللسماح ما خزن للمجد

 ذكاؤه وللسماحات فطن فسمحه

 ال ثلَّ عرش سعده وال وهى وال وهن

 ال طالباً منه على الحمد ثمن أحمده

 وداد من نأى عن الظباء والضبن وال
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 لنا ما سجعت حمامة على فنن فابق

 ى سننكما تؤثر من نهج العلى عل وامض

 العيد الذي به العداة لم تهن وليهنك

  فخر الدين المارديني

    

هو اإلمام فخر الدين أبو عبد اللّه حممد بن عبد السالم بن عبد الرمحن بن عبد الساتر األنصاري، كان 
أوحد زمانه وعالمة وقته يف العلوم احلكمية، قوي الذكاء فاضل النفس، جيد املعرفة بصناعة الطب، 

 ألعماهلا، كثري التحقيق، نزيه النفس، حمباً للخري، متقناً للغة، متفنناً يف العربية، مولده يف ماردين حماوالً
وأجداده من القدس وكان أبوه قاضياً، وملا فتح جنم الدين الغازي بن أرتق القدس بعث جده عبد الرمحن 

يف احلكمة جنم الدين بن صالح، وهو إىل ماردين وقطن ا هو وأوالده، وكان شيخ فخر الدين املارديين 
جنم الدين أبو الفتوح أمحد بن السري، وكان عجمياً من مهذان استدعاه حسام الدين مترتاش بن الغازي 

بن أرتق، وكان ابن الصالح فاضالً يف احلكمة جيد املعرفة ا، خبرياً بدقائقها وأسرارها، وله تصانيف يف 
وتويف رمحه اللّه ودفن يف مقابر الصوفية عند ر بانياس بظاهر احلكمة وأقام يف آخر عمره بدمشق 

دمشق؛ وقرأ فخر الدين املارديين صناعة الطب على أمني الدولة بن التلميذ، وحدثين احلكيم سديد الدين 
حممود بن عمر املعروف بابن رقيقة عن فخر الدين املاردين أنه قرأ كتاب القانون البن سينا على أمني 

بن التلميذ، وباحثه فيه، وبالغ يف تصحيحه وحتريره معه، وكان ابن التلميذ يقرأ عليه صناعة الدولة 
املنطق، ومما قرأ عليه يف ذلك كتاب املختصر األوسط للجرجاين البن سينا، وأقام فخر الدين بن عبد 

 سديد الدين حممود السالم املارديين يف مدينة حيين سنني كثرية، وكان يف خدمة جنم الدين بن أرتق، قال
بن عمر وكان قد صحب فخر الدين املارديين يف مدينة حيين وقرأ عليه صناعة الطب، والزمه مدة 

طويلة، ومل يكن يفارقه يف سفره وال حضره إن الشيخ فخر الدين املارديين رمحه اللّه وصل إىل دمشق، 
 وكان له جملس عام للتدريس، وكان وكنت معه يف سنة سبع ومثانني ومخسمائة، وأقرأ ا صناعة الطب،

من مجلة من اشتغل عليه والزمه مدة مقامه بدمشق الشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي، وقرأ عليه 
الشيخ مهذب الدين بعض كتاب القانون البن سينا وصححه معه، ومل يزل الشيخ فخر الدين املارديين 

ني ومخسمائة، فإنه توجه قاصداً إىل بلده، وملا عزم على مقيماً بدمشق إىل آخر شهر شعبان سنة تسع ومثان
السفر أتاه الشيخ مهذب الدين وسأله إن كان ميكنه أن يقيم بدمشق ليتمم عليه قراءة كتاب القانون، وأن 
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يكون يوصل إىل وكيله برسم النفقة يف كل شهر ثلثمائة درهم ناصرية فلم يفعل، وقال العلم ال يباع 
 معي فإنين أشغله أين كنت، ومل ميكن مهذب الدين التوجه معه، وملا سافر فخر الدين أصالً، بل من كان

املارديين من دمشق وكان يف طريقه حبلب، نفذ إليه امللك الظاهر غازي بن امللك الناصر صالح الدين، 
أطلق له واستحضره وأعجبه كالمه، فطلب أن يقيم عنده فاعتذر إليه، ومل يقبل منه امللك الظاهر ذلك و
أقول .ماالً كثرياً وأنعم عليه، وكان عظيم املرتلة عنده، وبقي يف خدته حنو سنتني، مث سافر إىل ماردين

وتويف فخر الدين املارديين رمحه اللّه يوم السبت احلادي والعشرين من ذي احلجة سنة أربع وتسعني 
ه يف ماردين يف املشهد الذي وقفه ومخسمائة بآمد، وله من العمر اثنتان ومثانون سنة ووقف مجيع كتب

حسام الدين بن أرتق، وكان حسام الدين هذا فاضالً حكيماً، فيلسوفاً، وقد وقف أيضاً يف مشهده كتباً 
حكمية، والكتب اليت وقفها الشيخ فخر الدين هي من أجود الكتب وهي نسخه اليت كان قد قرأ أكثرها 

  .إتقااعلى مشاخيه وحررها، وقد بالغ يف تصحيحها و

وحدثين سديد الدين حممود بن عمر وكان حاضراً عند الشيخ فخر الدين املارديين وقت موته قال مل يزل 
الشيخ فخر الدين ملا أحس باملوت يذكر اللّه تعاىل وميجده ومل يفتر عن ذلك إىل حني قضى، وكان آخر 

  . من عذاب الشيخشيء مسعناه منه اللّهم إين آمنت بك وبرسولك؛ صدق أن اللّه يستحي

  ولفخر الدين املارديين من الكتب شرح قصيدة الشيخ الرئيس بن سينا اليت أوهلا 

  هبطت إليك من المحل األرفع

وكان شرحه هلذه القصيدة ملا سأله األمري عز الدين أبو القاسم اخلضر بن أيب غالب نصر األزدي احلمصي 
  . مذهب معيبذلك، رسالة فضح فيها بعض من امه بامليل إىل

  أبو نصر بن المسيحي

    

هو أبو نصر سعيد بن أيب اخلري بن عيسى بن املسيحي من املتميزين يف صناعة الطب، واألفاضل من أهلها 
واألعيان من أرباا، حدثين مشس الدين حممد بن احلسن بن حممد بن الكرمي البغدادي قال مرض اخلليفة 

عني ومخسمائة مرضاً شديداً، وكان املرض بالرمل، وعرض له يف املثانة الناصر لدين اللّه يف سنة مثان وتس
حصاة كبرية مفرطة يف الكرب واشتد به األمل وطال املرض، وكان طبيبه أبو اخلري املسيحي، وكان شيخاً 

حسناً مسناً وقد خدمه مدة طويلة، وكان خبرياً متقناً للصناعة، ومات وقد قارب املائة سنة، فامتد به 
رض وضجر من املعاجلات، فأشار بأن تشق املثانة إلخراج احلصاة، فسأل عن حذاق اجلرائحني، فأخرب امل

برجل منهم يقال له ابن عكاشة من ساكين الكرخ جبانب بغداد الغرب، فأحضر وشاهد العضو العليل 
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 صاحلي هذه وأمره ببطه، فقال أحتاج أن أشاور مشايخ األطباء يف هذا، فقال له من تعرف ببغداد من
الصناعة؟ فقال يا موالنا أستاذي وشيخي أبو نصر بن املسيحي، ليس يف البالد بأسرها من مياثله، فقال له 
اخلليفة اذهب إليه ومره باحلضور، فلما حضر خدم وقبل األرض، أمره باجللوس فجلس ساعة، ومل يكلمه 

أبا نصر، مثل نفسك أنك قد دخلت إىل ومل يأمره بشيء حىت سكن روعه، فلما آنس منه ذلك قال له يا 
بيمارستان وأنت تباشر به مريضاً قد ورد من بعض الضياع، وأريد أن تباشر مداوايت وتعاجلين يف هذا 

املرض كما تفعل مبن هذه صفته، فقال السمع والطاعة ولكين أحتاج أن أعرف من هذا الطبيب املتقدم 
  .ه منذ أول املرض وإىل اآلنمبادئ املرض وأحواله وتغرياته، وما عاجل ب

فأحضر الشيخ أبو اخلري وأخذ يذكر له ابتداءات املرض وتغريات أحواله وما عاجل به يف أول األمر إىل 
آخر وقت، فقال التدبري صاحل، والعالج مستقيم، فقال اخلليفة هذا الشيخ أخطأ وال بد يل من صلبه، فقام 

نا، حبق نعمة اللّه عليك ومبن مضى من أسالفك الطاهرين ال أبو نصر املسيحي وقبل األرض، وقال يا موال
تسن على األطباء هذه السنة؛ وأما الرجل فلم خيطئ يف التدبري، ولكن لسوء حظه مل ينته املرض، فقال قد 

عفوت عنه، ولكن ال يعود يدخل علي، فانصرف، مث أخذ أبو نصر يف مداواته، فسقاه ودهن العضو 
وقال له إن أمكن، نالطف األمر حبيث خنرج هذه احلصاة من غري بط فهو املراد، وإن باألدهان امللينات، 

مل خترج فذلك ال يفوتنا، فلم يزل كذلك يومني، ويف ليلة اليوم الثالث رمى احلصاة، فقيل إنه كان وزا 
 وتتابع سبعة مثاقيل وقيل مخسة، وقيل إا كانت على مقدار أكرب نواة تكون من نوى الزيتون، وبرأ

الشفاء، ودخل احلمام، فأمر أن يدخل أبو نصر إىل دار الضرب، وحيمل الذهب مهما قدر أن حيمله، 
ففعل به ذلك، مث أتته اخللع والدنانري من أم اخلليفة ومن ولديه األمريين حممد وعلي، والوزير نصري الدين 

لة، فأما أم اخلليفة وأوالده والوزير أيب احلسن بن مهدي العلوي الرازي، ومن سائر كبار األمراء بالدو
والشرايب جناح فكانت الدنانري من كل واحد منهم ألف دينار وكذلك من أكابر األمراء، والباقني على 
قدر أحواهلم، فأخربت أنه حصل من العني الدنانري عشرين ألف دينار، ومن الثياب واخللع مجلة وافرة، 

نية، والراتب واإلقامة، ومل يزل مستمراً يف احلكمة إىل أن مات وألزم اخلدمة، وفرضت له اجلامكية الس
قال وحدثين بعض األطباء أن ابن عكاشة اجلرائحي كان قد نذر عليه أنه يتصدق يف بيعة سوق .الناصر

الثالثاء بالربع مما حيصل له، وأنه محل إىل البيعة مائتني ومخسني ديناراً، وصرف أبو اخلري املسيحي من 
وقد كانت مرتلته قبل هذا جليلة عنده، وحمله مرتفع، ووصله هبات وصالت عظيمة، فمن مجلتها اخلدمة، 

أنه أعطاه خزانة كتب األجل أمني الدولة بن التلميذ، وكان مرض الناصر مراراً وبرأ على يده، فحصل له 
ترك ولداً متخلفاً ومجلة فيها مجل وافرة، مث تويف الشيخ أبو اخلري يف أيام الناصر فقيل له إنه قد تويف، و

  .عظيمة من املال، فقال ال يعترض ولده فيما ورثه من أبيه، فما خرج عنا ال يعود إلينا
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وأليب نصر بن املسيحي من الكتب كتاب االقتضاب على طريق املسألة واجلواب يف الطب، كتاب 
  .انتخاب االقتضاب

  أبو الفرج

    

 أهل بغداد، وكان من األطباء املتميزين واألكابر املتعينني، هو صاعد بن هبة اللّه بن توما نصراين من
حدثين مشس الدين حممد بن احلسن بن حممد بن الكرمي البغدادي أنه كان طبيب جنم الدولة أيب اليمن 

جناح الشرايب، وارتقت به احلال إىل أن صار وزيره وكاتبه، مث دخل إىل الناصر وكان يشارك من حيضر 
قات أمراضه، مث حظي عنده احلظوة التامة وسلم إليه عدة جهات خيدم ا، وكان بني من أطبائه يف أو

يديه فيها عدة دواوين وكتاب، وقتل يف سنة عشرين وستمائة وكان سببه أنه أحضر مجاعة من األجناد 
ه الذين كانت معايشهم حتت يده، وأنه خاطبهم مبا فيه بعض املكروه، فكمن له منهم اثنان ليالً فقتال

بالسكاكني، واعترضت تركته فأمر اخلليفة بأن حيمل ما فيها من املال إىل اخلزانة، ويبقى القماش وامللك 
لولده، قال فأخربين بعض البغداديني أنه محل من داره إىل اخلزانة من الدنانري العني مثامنائة ألف وثالثة 

لف دينار فترك لولده، أقول ووجدت عشر ألف دينار، وبقي األثاث واألمالك مبا يقارب تتمة ألف أ
الصاحب مجال الدين بن القفطي قد حكى من أحوال صاعد بن توما املذكور ما هذا نصه قال كان 

حكيماً طيباً حسن العالج، كثري اإلصابة، ميمون املعاناة يف األكثر، له سعادة تامة يف هذا الشأن، وكان 
ناصر إىل أن كان مبرتلة الوزراء، واستوثقه على حفظ أموال من ذوي املروءات واألمانات، تقدم يف أيام ال

خواصه، وكان يودعها عنده، ويرسله يف أمور خفية إىل وزرائه ويظهر له يف كل وقت، وكان حسن 
الوساطة، مجيل احملضر، قضيت على يديه حاجات واستكفيت بوساطته شرور، وساملته األيام مدة طويلة، 

 وكان اإلمام الناصر يف آخر أياه قد ضعف بصره وأدركه سهو يف أكثر ومل ير له غري شاكر وناشر،
أوقاته ألحزان تواترت على قلبه، وملا عجز عن النظر يف القصص واإلائات استحضر امرأة من النساء 

البغداديات تعرف بست نسيم وقرا وكانت تكتب خطاً قريباً من خطه، وجعلها بني يديه تكتب 
وشاركها يف ذلك خادم امسه تاج الدين رشيق، مث تزايد األمر بالناصر، فصارت املرأة األجوبة والرقاع، 

تكتب األجوبة مبا تراه، فمرة تصيب ومرة ختطئ ويشاركها رشيق يف مثل ذلك، واتفق أن كتب الوزير 
دعى القمي املدعو باملؤيد مطالعة وحلها وعاد جواا وفيه اختالل بني، فتوقف الوزير وأنكر، مث است

احلكيم صاعد بن توما وأسر إليه ما جرى وسأله عن تفصيل احلال، فعرفه ما اخلليفة عليه من عدم البصر 
والسهو الطارئ يف أكثر األوقات، وما تعتمده املرأة واخلادم من األجوبة، فتوقف الوزير عن العمل بأكثر 
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غراض يريدان متشيتها ألجل الدنيا األمور الواردة عليه، وحتقق اخلادم واملرأة ذلك وقد كانت هلما أ
واغتنام الفرصة يف نيلها، فحدسا أن احلكيم هو الذي دله على ذلك، فقرر رشيق مع رجلني من اجلند يف 

اخلدمة أن يغتاال احلكيم ويقتاله، ومها رجالن يعرفان بولدي قمر الدولة من األجناد الواسطية، وكان 
احلكيم يف بعض الليايل إىل أن أتى إىل دار الوزير وخرج عنها أحدمها يف اخلدمة واآلخر بطاال، فرصدا 

عائداً إىل دار اخلالفة، وتبعاه إىل أن وصل باب درب الغلة املظلمة، ووثبا عليه بسكينيهما فقتاله، وكان 
بني يديه مشعل وغالم، وازم احلكيم ملا وقع إىل األرض حبرارة الضرب إىل أن وصل إىل باب خربة 

القاتالن تابعان له، فبصرمها واحد وصاح خذوهم فعادا إليه وقتاله وجرحا النفاط الذي بني اهلراس، و
يدي احلكيم، ومحل احلكيم إىل مرتله ميتاً ودفن بداره يف ليلته، ونفذ من البدرية من حفظ داره، وكذلك 

ني فأمر بالقبض من دار الوزير ألجل الودائع اليت كانت عنده للحرم واحلشم اخلاص، وحبث عن القاتل
عليهما وتوىل القبض والبحث إبراهيم بن مجيل مبفرده ومحلهما إىل مرتله، وملا كان يف بكرة تلك الليلة 
أخرجا إىل موضع القتل وشق بطنامها وصلبا على باب املذبح احملاذي لباب الغلة اليت جرح ا احلكيم، 

  . األوىل سنة عشرين وستمائةوكان موت احلكيم وقتله يف ليلة اخلميس ثامن عشر مجادى

  أبو الحسين صاعد بن هبة اللّه بن المؤمل

    

كان نصرانياً وأصله من احلظرية ونزل إىل بغداد، وكان امسه أيضاً مارى، وهو من أمساء الكنيسة عند 
النصارى، فإم يسمون أوالدهم عند الوالدة بأمساء فإذا عمدوهم مسوهم عند املعمودية باسم من أمساء 
الصاحلني منهم، وكان أبو احلسني هذا طبيباً فاضالً وخدم بالدار العزيزة الناصرية اإلمامية، وتقرب قرباً 
كثرية وكسب خبدمته وصحبته األموال، وكانت له احلرمة الوافرة واجلاه العظيم، وكان قد قرأ األدب 

ن أمحد بن اخلشاب النحوي، على أيب احلسن علي بن عبد الرحيم العصار، وعلى أيب حممد عبد اللّه ب
وعلى شرف الكتاب بن حيا وغريهم، وله معرفة تامة باملنطق والفلسفة وأنواع احلكمة، وكان فيه كرب 
ومحق وتيه وعجرفة، وينسب إىل ظلم مفرط، ومل يزل على أمره ينسخ خبطه كتب احلكمة، ويتصرف 

 يوم العشرين من ذي احلجة سنة فيما هو بصدده من الطب، وعلى حالته يف القرب إىل أن مات يف
إحدى وتسعني ومخسمائة ببغداد ودفن ببيعة النصارى ا، ابن املارستانية هو أبو بكر عبيد اللّه بن أيب 

  .الفرج علي بن نصر بن محزة، عرف بابن املارستانية

بن املارستانية حدثين مشس الدين أبو عبد اللّه حممد بن احلسن بن حممد بن الكرمي البغدادي الكاتب إن ا
كان فاضالً يف صناعة الطب وأعماهلا، ومسع شيئاً من احلديث وكان عنده متيز وأدب، وعمل خطباً، قال 
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وكان يعرضها على شيخنا أيب البقاء عبد اللّه بن احلسني العكربي، وكان يستجيدها، وتوىل النظر 
 وعمل تارخياً ملدينة السالم مساه ديوان بالبيمارستان العضدي مث قبض عليه وحبس به سنتني، مث أفرج عنه،

اإلسالم األعظم وكتب منه كثرياً ومل يتممه، وندب من الديوان يف صفر سنة تسع وتسعني ومخسمائة 
للرسالة إىل تفليس وخلع عليه خلعة سوداء وطيلسان، وتوجه إىل هناك فأدى الرسالة وعاد إىل بغداد، 

  .يف ليلة ذي احلجة سنة تسع وتسعني ومخسمائة فدفن هناكفتويف قبل وصوله مبوضع يعرف جبرخ بند 

  ابن سدير

 وكان - وسدير لقب ألبيه -هو أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اللّه من أهل املدائن يعرف بابن سدير 
طبيباً عاملاً بصناعة الطب واملداواة، ويقول الشعر، وكان يف دماثة ودعابة، وتويف باملدائن فجأة يف العشر 

  .ألخري من رمضان سنة ستة وستمائةا

ومن شعر ابن سدير قال احلافظ أبو عبد اللّه حممد بن سعيد بن حيىي بن الدبيثي الواسطي يف كتابه أنشدين 
  ابن سدير لنفسه 

 دوائي واستكان له طبي فأعيا  منقذي من معشر زاد لؤمهم أيا

  نحبيوإن ظل حياً كدت أقضي به   اعتل منهم واحد فهو صحتي إذا

 عالق الحاذق الفطن الطب ليعيي  إال من اللؤم إنه أداويهم

  مهذب الدين بن هبل

هو أبو احلسن علي بن أمحد بن هبل البغدادي، ويعرف أيضاً باخلالطي، كان أوحد وقته، وعالمة زمانه 
وكان متقناً يف صناعة الطب ويف العلوم احلكمية، متميزاً يف صناعة األدب وله شعر حسن وألفاظ بليغة، 

حلفظ القرآن، ولد ببغداد يف باب األزج بدرب مثل يف ثالث وعشرين ذي القعدة من مخس عشرة 
ومخسمائة، ونشأ ببغداد، وقرأ األدب والطب، ومسع ا من أيب القاسم إمساعيل بن أمحد بن السمرقندي، 

سن علي بن عدنان النحوي مث صار إىل املوصل واستوطنها إىل حني وفاته، وحدثين عفيف الدين أبو احل
املوصلي قال كان الشيخ مهذب الدين بن هبل من بغداد، وأقام باملوصل مث خبالط عند شاه أرمن صاحب 

خالط، وبقي عنده مدة، وحصل من جهته من املال العني مبلغاً عظيماً، وقبل رحيله من خالط بعث 
يماز الزيين وديعة عنده، وكان ذلك حنو مائة مجلة ما له من املال العني إىل املوصل إىل جماهد الدين ق

وثالثني ألف دينار، مث أقام ابن هبل مباردين عند بدر الدين لؤلؤ وعِمي مهذب الدين بن هبل مباء نزل يف 
عينيه عن ضربة، وكان عمره إذ ذاك مخساً وسبعني سنة، مث توجه إىل املوصل وحصلت له زمانة فلزم 
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  .جيلس على سرير ويقصده كل أحد من املشتغلني عليه بالطب وغريهمرتله بسكة أيب جنيح، وكان 

    

أقول وكان أيضاً يسمع احلديث ومن ذلك، حدثين احلكيم بدر الدين أبو العز يوسف بن أيب حممد بن 
املكي الدمشقي املعروف بابن السنجاري قال حدثنا مهذب الدين أبو احلسن علي بن أيب العباس أمحد بن 

 املعروف باخلالطي، أخربنا الشيخ احلافظ أبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر بن األشعث هبل البغدادي
السمرقندي، أخربنا أبو حممد عبد العزيز بن أمحد بن حممد الكناين، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن 

غساين املعروف عثمان ابن أيب نصر، وأبو القاسم متام حممد الرازي، والقاضي حممد بن أمحد بن هرون ال
بابن اجلندي، وأبو القاسم عبد الرمحن بن احلسني بن علي بن أيب العقب، وأبو بكر حممد بن عبد الرمحن 

بن عبيد اللّه بن حيىي القطان، قالوا أخربنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أيب العقب، حدثنا 
البصري، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبو زرعة عبد الرمحن بن عمر بن عبد اللّه بن صفوان 

أيب محزة عن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال قال رسول اللّه صلىاهللا عليه وسلم اخليل يف 
  .نواصيها اخلري إىل يوم القيامة

وكان شيخ مهذب الدين بن هبل يف صناعة الطب أوحد الزمان، وكان بن هبل يف أول أمره قد اجتمع 
لّه بن أمحد بن أمحد بن اخلشاب النحوي، وقرأ عليه شيئاً من النحو، وتردد أيضاً إىل النظامية، وقرأ بعبد ال

الفقه، مث اشتهر بعد ذلك بصناعة الطب وفاق ا أكثر أهل زمانه من األطباء، ودفن بظاهرها بباب 
  ن هبل قال امليدان مبقربة املعاىف بن عمران بالقرب من القرطيب، ومن شعر مهذب الدين ب

 سالم ال يزال يفوح عليك  أثالت بالعراق ألفتها أيا

 عاد مكتوم الفؤاد يبوح فقد  كنت جلداً ثاوياً بفنائها لقد

 قبيل طلوع الشمس حين تلوح  أحسن األيام في ظل أنسها فما

 حمام في األصول ينوح وراعى  وقد غرد القمري في غسق الدجى

 لها شوقاً ونحن جموح طيرن  ليال بالصراط وطيبها ذكرت

  وقال أيضاً 

 عليك سالم اللّه يا دوحة األنس  دوحة هام الفؤاد بذكرها أيا

 كنت جاراً الصقاً لك باألمس وقد  رمتني النوى بالبعد منك وقربها

 كريماً راضي النفس بالرمس نقلت  ليت أني بعد بعد أحبتي فيا

  الوصل باألنمل الخمسبقبضي حبال   وإال فليت الدهر يمكن منهم
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 نظرت األفق من مطلع الشس كأني  إذا جال طرفي في العراق وجوه

 مطبوع بلفب بالفلس بتقليب  تقليبي اليراع مع القنا تبدل

 رجال كان أشبه بالحلس بثوب  واعتضت ثوباً كان للمجد شامالً

 رصين ال يقايس باللمس بعقل  ال يرى سوء القضاء وقدره فمن

 بعيد المرامي اليق الخلق بالنكس  ئهاً في الخلق أعمى مشوهاتا يعش

  وقال أيضاً 

  قد حازت الحسن في دل بها وصبا  سبتني غداة الخيف غانية لقد

 األصائل ريحي شمأل وصبا مع  قامت تميس كخوط البان غازلة

 ردفها من ثقله وصبا إلى  من دقٍة خصر تدل به يشكو يكاد

 هام قلبي بحبيها هوى وصبا ما   الثغر مبسمهالو لم يكن أقحوان

وملهذب الدين بن هبل من الكتب كتاب املختار يف الطب وهو كتاب جليل يشتمل على علم وعمل، 
كتاب الطب اجلمايل، صنفه جلمال الدين حممد الوزير املعروف باجلواد، وكان تصنيفه للمختار سنة ستني 

  .ومخسمائة باملوصل

  شمس الدين بن هبل

هو مشس الدين أبو العباس أمحد بن مهذب الدين أيب احلسن علي بن أمحد بن علي بن هبل، مولده يف يوم 
اجلمعة العشرين من مجادى اآلخرة سنة مثان وأربعني ومخسمائة، انشقاق الصبح قبل طلوع الشمس، 

د الروم وأكرمه صاحب وكان مشتغالً بصناعة الطب، متميزاً يف األدب، وجيهاً يف الدولة، وسافر إىل بال
الروم امللك الغالب كيكاوس بن كيخسرو إكراماً كثرياً وبقي عنده قليالً وتويف هناك رمحه اللّه، مث محل 

إىل املوصل ودفن ا، وكان لشمس الدين بن هبل ولدان من أعيان الفضالء وأكابرهم ومها يف وقتنا هذا 
  .مقيمان مبدينة املوصل

  كمال الدين بن يونس

    

هو كمال الدين أبو عمران موسى بن يونس بن حممد بن منعة، عالمة زمانه وأوحد أوانه، وقدوة 
العلماء، وسيد احلكماء، قد أتقن احلكمة، ومتيز يف سائر العلوم، وكان عظيماً يف العلوم الشرعية والفقه، 
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لتعاليم وغري ذلك، وله وكان مدرساً يف املدرسة باملوصل، ويقرأ العلوم بأسرها من الفلسفة والطب وا
  .مصنفات يف اية اجلودة، ومل يزل مقيماً مبدينة املوصل إىل أن تويف إىل رمحة اللّه

حدثين القاضي جنم الدين عمر بن حممد بن الكريدي قال وكان ورد إىل املوصل كتاب اإلرشاد للعميدي 
 أي الشطار، فلما أحضر وهو يشتمل على قوة من خالف علم اجلدل، وهو الذي يسمونه العجم جست

إىل الشيخ كمال الدين بن يونس نظر فيه وقال علم مليح، ما قصر فيه مؤلفه، وبقي عنده يومني حىت 
حرر مجيع معانيه، مث إنه أقرأه الفقهاء وشرح هلم فيه أشياء ما ذكرها أحد سواه، وقيل أن كمال الدين 

 القاضي جنم الدين بن الكريدي قال حدثين بن يونس كان يعرف علم السيمياء من ذلك، حدثين أيضاً
القاضي جالل الدين البغدادي تلميذ كمال الدين بن يونس وكان اجلالل مقيماً عند ابن يونس يف 

 قال كان قد ورد إىل امللك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل من عند األنربور ملك -املدرسة 
وصل إىل ابن يونس يعرفه بذلك، ويقول له أن يتجمل يف  رسول امل- وكان متفنناً يف العلوم -الفرنج 

لبسه وزيه وجعل له جملساً بأة ألجل الرسول، وذلك ملا يعرفه من ابن يونس أنه كان يلبس ثياباً رثة بال 
تكلف، وما عنده خرب من أحوال الدنيا، فقال نعم، حكى جالل الدين، قال فكنت عنده، وقد قيل له 

 أتى وقرب من املدرسة، فبعث من الفقهاء من تلقاه فلما حضر عند الشيخ، نظرنا هذا رسول الفرنج قد
فوجدنا املوضع فيه بسط من أحسن ما يكون من البسط الرومية الفاخرة، ومجاعة مماليك وقوف بني يديه 
وخدام وشارة حسنة، ودخل الرسول وتلقاه الشيخ وكتب له األجوبة عن تلك املسائل بأسرها، وملا راح 

الرسول غاب عنا مجيع ما كنا نراه، فقلت للشيخ يا موالنا ما أعجب ما رأينا من ساعة من تلك األة 
  .واحلشمة فتبسم وقال يا بغدادي، هو علم

وقال جالل الدين وكان للشيخ كمال الدين عند بدر الدين لؤلؤ حاجة، فركب عند الصبح ليلقاه فيها، 
 والبغال السريعة املشي، فلما قدموا يف السحر فرساً وركبه مل وكانت عادة بدر الدين أن يركب اخليل

ينبعث يف املشي، فرتل عنه وركب غريه فلم يقدر على املشي خطوة، فبقي متحرياً يف أمره، وإذا بالشيخ 
قد وصل إليه وقال له عن حاجته فقضاها له، مث قال ما كان الفرس امتنعت من املشي إالحىت تقدم، فقال 

  .، هذا من مهة املشايخ، وعاد وسار بدر الدين لؤلؤ وتبعه العسكريا موالنا

    

 وقمراومتان - حدثين جنم الدين محزة بن عابد الصرخدي أن جنم الدين القمراوي وشرف الدين املتاين 
مها قريتان من قرى صرخد قال كانا قد اشتغال بالعلوم الشرعية واحلكمية ومتيزا واشتهر فضلهما، وكانا 

را إىل البالد يف طلب العلم، وملا جاءا إىل املوصل قصدا الشيخ كمال الدين بن يونس وهو يف قد ساف
املدرسة يلقي الدرس، فسلما وقعدا مع الفقهاء، وملا جرت مسائل فقهية تكلما يف ذلك وحبثا يف األصول، 
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سأاله أن يريهما كتاباً وبان فضلهما على أكثر اجلماعة، فأكرمهما الشيخ وأدنامها، وملا كان آخر النهار 
له كان قد ألفه يف احلكمة وفيه لغز، فامتنع وقال هذا كتاب مل أجد أحداً يقدر على حله وأنا ضنني به، 
فقاال له حنن قوم غرباء، وقد قصدناك ليحصل لنا الفوز بنظرك والوقوف على هذا الكتاب، وحنن بائتون 

يلة، وبالغداة يأخذه موالنا وتلطفا له حىت أنعم هلما عندك يف املدرسة، وما نريد نطالعه سوى هذه الل
وأخرج الكتاب، فقعدا يف بيت من بيوت املدرسة ومل يناما أصالً يف تلك الليلة، بل كل واحد منهما ميلي 

على اآلخر وهو يكتب حىت فرغا من كتابته وقاباله، مث كررا النظر فيه مرات، ومل يتبني هلما حله إىل 
ع النهار، فظهر هلما حل شيء منه، من آخره، واتضح أوالً فأوال حىت احنل هلما اللغز آخر وقت، وقد طل

وعرفاه، فحمال الكتاب إىل الشيخ وهو يف الدرس، فجلسا وقاال يا موالنا ما طلبنا إال كتابك الكبري 
فيه علمه الذي فيه اللغز الذي يعسر حله، وأما هذا الكتاب فنحن نعرف معانيه من زمان، واللغز الذي 

عندنا قدمي؛ وإن شئت أوردناه، فقال قوال حىت أمسع، فتقدم النجم القمراوي؛ وتبعه اآلخر، وأوردا مجيع 
معانيه من أول الكتاب إىل آخره، وذكرا حل اللغز بعبارة حسنة فصيحة، فعجب منهما وقال من أين 

ال أشك أن أحدكما النجم تكونان؟ قاال من الشام، قال من أي موضع منه؟ قاال من حوران، فقال 
القمراوي، واآلخر الشرف املتاين، قاال نعم، فقام هلما الشيخ وأضافهما عنده وأكرمهما غاية اإلكرام 

  .واشتغال عليه مدة مث سافرا

أقول وكان عمي رشيد الدين بن خليفة، وهو يف أول شبيبته، قصد السفر إىل املوصل ليجتمع بالشيخ 
غل عليه، ملا بلغه من علمه وفضله الذي مل يلحقه فيه أحد وجتهز للسفر، فلما كمال الدين بن يونس ويشت

علمت بذلك والدته، جديت، بكت وتضرعت إليه أن ال يفارقها، وكان يأخذ بقلبها فلم ميكنه خمالفتها، 
 من وأبطل الرواح إليه،ولكمال الدين بن يونس أوالد مبدينة املوصل قد أتقنوا الفقه وسائر العلوم، وهم

  سادات املدرسني وأفاضل املصنفني، ومن شعر كمال الدين بن يونس قال 

 وال جرى هجره على بالي  ما كنت ممن يطيع عذالي

  أرخصتَ أرخصتُ قدرك الغالي  كما حلتَ غادراً، وكما حلْتُ

  وقال 

 واف ونائل منزور مطل  ومتى لي وعدكم لي زور حتى

  سى يثمر وصالً زوروازوروا فع  قلبي حب حبكم مبذور في

ولكمال الدين بن يونس من الكتب كتاب كشف املشكالت وإيضاح املعضالت يف تفسري القرآن شرح 
كتاب التنبيه يف الفقه جملدان، وكتاب مفردات ألفاظ القانون، كتاب يف األصول، كتاب عيون املنطق، 
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.كتاب لغز يف احلكمة، كتاب األسرار السلطانية يف النجوم



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  367  

  

  لحادي عشَر اب االب

  طبقات األطباء الذين ظهروا في بالد العجم

  تيادورس

كان نصرانياً وله معرفة جيدة بصناعة الطب، وحماولة ألعماهلا، وبىن له سابور ذو األكتاف البيع يف بلده، 
  ويقال أن الذي بىن له البيع رام جور، ولتيادورس من الكتب كناش، 

  برزويه

ناعة الطب موسوماً ا، متميزاً يف زمانه، فاضالً يف علوم الفرس واهلند وأنه هو الذي قيل إنه كان عاملاً بص
جلب كتاب كليلة ودمنة من اهلند إىل أنوشروان بن قباذ ابن فريوز ملك الفرس، وترمجه له من اللغة 

  .سية إىل اللغة العربيةاهلندية إىل الفارسية، مث ترمجه يف اإلسالم عبد اللّه بن املقفع اخلطيب من اللغة الفار

    

أقول وهذا كتاب كما قد عظمت شهرته أنه يف إصالح األخالق وذيب النفوس ال نظري له يف معناه، 
وكان عبد اللّه بن املقفع فارسياً أيضاً، وكان كاتب أيب جعفر املنصور، وترجم أيضاً من كتب 

وطيقا، وترجم مع ذلك املدخل إىل أرسطوطاليس كتاب قاطيغورياس وكتاب بارميينياس وكتاب أنال
كتاب املنطق املعروف بإيساغوجي فرفوريوس الصوري، وعبارته يف الترمجة عبارة سهلة قريبة املأخذ، 

والبن املقفع أيضاً تواليف حسان منها رسالته يف األدب والسياسة، ومنها رسالته املعروفة باليتيمة يف طاعة 
  .السلطان

  ربن الطبري

ال الدين بن القفطي يف كتابه إن هذا ربن الطربي كان يهودياً طبيباً منجماً من أهل قال الصاحب مج
طربستان، وكان متميزاً يف الطب، عاملاً باهلندسة وأنواع الرياضة؛ وحل كتباً حكمية من لغة إىل لغة 

 من رأى، أخرى، قال وكان والده علي بن ربن طبيباً مشهوراً انتقل من طربستان إىل العراق، وسكن سر
 والربن والربني والراب أمساء ملقدمي شريعة اليهود، وسئل أبو - وربن هذا كان له تقدم يف علم اليهود 

معشر عن مطارح الشعاع فذكرها وساق احلديث إىل أن قال إن املترمجني لنسخ اسطي املخرجة من 
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 اليت ترمجها ابن املتطبب الطربي، لغة يونان ما ذكروا الشعاع وال مطارحه، وال يوجد ذلك إال يف النسخة
ومل يوجد يف النسخ القدمية مطرح شعاع بطليموس، ومل يعرفه ثابت وال حنني القلوسي وال الكندي وال 

  .أحد من هؤالء الترامجة الكبار، وال أحد من ولد نوخبت

  ابن ربن الطبري

الكاتب علي بن ربل بالالم وقال هو أبو احلسن علي بن سهل بن ربن الطربي، وقال ابن الندمي البغدادي 
عنه أنه كان يكتب للمازيار بن قارن فلما أسلم على يد املعتصم قربه وظهر فصله باحلضرة، وأدخله 

املتوكل يف مجلة ندمائه، وكان مبوضع من األدب، وهو معلم الرازي صناعة الطب، وكان مولده ومنشؤه 
وت، والبن ربن الطربي من الكتب كتاب فردوس ومن كالمه قال الطبيب اجلاهل مستحث امل.بطربستان

احلكمة، وجعله سبعة أنواع؛ واألنواع حتتوي على ثالثني مقالة، واملقاالت حتتوي على ثلثمائة وستني 
بابا، كتاب أرفاق احلياة كتاب حتفة امللوك، كتاب كناش احلضرة، كتاب منافع األطعمة واألشربة 

  . احلجامة، كتاب يف ترتيب األغذيةوالعقاقري، كتاب حفظ الصحة، كتاب يف

  أبو بكر محمد بن زكريا الرازي

مولده ومنشؤه بالري وسافر إىل بغداد وأقام ا مدة، وكان قدومه إىل بغداد وله من العمر نيف وثالثون 
سنة، وكان من صغره مشتهياً للعلوم العقلية مشتغالً ا وبعلم األدب، ويقول الشعر، وأما صناعة الطب 

منا تعلمها وقد كرب، وكان املعلم له يف ذلك علي بن ربن الطربي، وقال أبو سعيد زاهد العلماء يف فإ
كتابه يف البيمارستانات سبب تعلم أيب بكر حممد بن زكريا الرازي صناعة الطب أنه عند دخوله مدينة 

خ صيدالين السالم بغداد، دخل إىل البيمارستان العضدي ليشاهده، فاتفق له أن ظفر برجل شي
البيماريستان، فسأله عن األدوية ومن كان املظهر هلا يف البدء فأجابه بأن قال إن أول ما عرف منها كان 

حي العامل وكان سببه أفلولن سليلة أسقليبيوس، وذلك أن أفلولن كان به ورم حار يف ذراعه مؤمل أملاً 
 ر شديداً، فلما أشفي منه ارتاحت نفسه إىل اخلروج إىل شاطئ ر، فأمر غلمانه فحملوه إىل شاطئ

كان عليه النبات، وأنه وضعه عليه تربداً به فخف أمله بذلك، استطال وضع يده عليه وأصبح من غد فعل 
 ذا الدواء مسوه حياة العامل، وتداولته مثل ذلك فربأ، فلما رأى الناس سرعة برئه وعلموا أنه إمنا كان

، فلما مسع الرازي ذلك أعجب به، ودخل تارة أخرى إىل هذا األلسن وخففته فسمي حي العامل
البيمارستان، فرأى صبياً مولوداً بوجهني، ورأس واحد، فسأل األطباء عن سبب ذلك فأخرب به فأعجبه ما 

مسع، ومل يزل يسأل عن شيء شيء ويقال له وهو يعلق بقلبه، حىت تصدى لتعلم الصناعة، وكان منه 
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كاية أيب سعيد، وقال بعضهم إن الرازي كان يف مجلة من اجتمع على بناء هذا جالينوس العرب، هذه ح
البيمارستان العضدي، وإن عضد الدولة استشاره يف املوضع الذي جيب أن يبىن فيه املارستان، وإن الرازي 

ك فيها أمر بعض الغلمان أن يعلق يف كل ناحية من جانيب بغداد شقة حلم، مث اعترب اليت مل يتغري ومل يسه
    اللحم بسرعة، فأشار بأن يبىن يف تلك الناحية وهو املوضع الذي بين فيه البيمارستان، 

وحدثين كمال الدين أبو القاسم بن أيب تراب البغدادي الكاتب أن عضد الدولة ملا بىن البيمارستان 
روا له ذكر األطباء العضدي املنسوب إليه، قصد أن يكون فيه مجاعة من األطباء وأعيام، فأمر أن حيض

املشهورين حينئذ ببغداد وأعماهلا، فكانوا متوافرين على املائة، فاختار منهم حنو مخسني حبسب ما علم من 
جودة أحواهلم ومتهرهم يف صناعة الطب، فكان الرازي منهم، مث إنه اقتصر من هؤالء أيضاً على عشرة، 

 الرازي أحدهم، مث إنه ميز فيما بينهم فبان له أن فكان الرازي منهم، مث اختار من العشرة ثالثة فكان
  .الرازي أفضلهم، فجعله ساعور البيمارستان العضدي

أقول والذي صح عندي أن الرازي كان أقدم زماناً من عضد الدولة بن بويه، وإمنا كان تردده إىل 
ويف كل ما كان جيده البيمارستان من قبل أن جيدده عضد الدولة، وللرازي كتاب يف صفات البيمارستان 

  .من أحوال املرضى الذين كانوا يعاجلون فيه

وقال عبيد اللّه بن جربئيل إنه ملا عمر عضد الدولة البيمارستان اجلديد الذي على طرف اجلسر من 
اجلانب الغريب من بغداد، كانت األطباء الذين مجعهم فيه من كل موضع، وأمر الراتب منه أربعة 

 من مجلته أبو احلسن علي بن إبراهيم ابن بكس، وكان دأبه أن يدرس فيه الطب وعشرون طبيباً، وكان
ألنه كان حمجوباً، وكان منهم أبو احلسن بن كشكرايا املعروف بتلميذ سنان؛ وأبو يعقوب األهوازي 

وأبو عيسى بقية والقس الرومي وبنو حسنون، ومجاعة طبائعيون، قال عبيد اللّه وكان والدي جربئيل قد 
عد مع عضد الدولة من شرياز ورتب يف مجلة الطبائعيني يف البيمارستان، ويف مجلة األطباء اخلواص، أص

قال وكان يف البيمارستان مع هؤالء من الكحالني الفضالء أبو نصر بن الدحلي، ومن اجلرائحيني أبو 
ل سليمان بن حسان إن اخلري وأبو احلسن بن تفاح ومجاعته، ومن اربين املشار إليهم أبو الصلت، وقا

الرازي كان يف ابتداء نظره يضرب بالعود، مث إنه أكب على النظر يف الطب والفلسفة، فربع فيهما براعة 
املتقدمني، وقال القاضي صاعد يف كتاب التعريف بطبقات األمم إن الرازي مل يوغل يف العلم اإلهلي، 

خيفة، وانتحل مذاهب خبيثة، وذم أقواماً مل والفهم غرضه األقصى، فاضطرب لذلك رأيه وتقلد آراء س
يفهم عنهم وال اهتدى لسبيلهم، وقال حممد بن إسحاق الندمي املعروف بأيب الفرج بن أيب يعقوب يف 

كتاب الفهرست إن الرازي كان ينتقل يف البلدان، وبينه وبني منصور بن إمساعيل صداقة، وألف له كتاب 
سن الوراق قال، قال يل رجل من أهل الري شيخ كبري سألته عن املنصوري، قال وأخربين حممد بن احل
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الرازي فقال كان شيخاً كبري الرأس مسفطه، وكان جيلس يف جملسه ودونه التالميذ، ودوم تالميذهم 
ودوم تالميذ أخر، فكان جييء الرجل فيصف ما جيد ألول من يلقاه، فإن كان عندهم علم وإال تعداهم 

صابوا وإال تكلم الرازي يف ذلك، وكان كرمياً متفضالً، باراً بالناس، حسن الرأفة إىل غريهم، فإن أ
بالفقراء واألعالء، حىت كان جيري عليهم اجلرايات الواسعة وميرضهم ومل يكن يفارق املدارج والنسخ، ما 

ء، وعمي يف دخلت عليه قط إال رأيته ينسخ إما يسود أو يبيض، وكان يف بصره رطوبة لكثرة أكله الباقال
آخر عمره، وكان يقول إنه قرأ الفلسفة على البلخي، قال حممد بن إسحاق الندمي وكان البلخي من أهل 
بلخ يطوف البالد وجيول األرض، حسن املعرفة بالفلسفة والعلوم القدمية، وقد يقال إن الرازي ادعى كتبه 

تري مل خيرج منها إىل الناس كتاب تام، يف ذلك، ورأيت خبطه شيئاً كثرياً يف علوم كثرية مسودات ودسا
وقيل إن خبراسان كتبه موجودة، قال كان يف زمان الرازي رجل يعرف بشهيد بن احلسني ويكىن أبا 

احلسن جيري جمرى فلسفته يف العلم، ولكن هلذا الرجل كتب مصنفة، وبينه وبني الرازي مناظرات، ولكل 
     واحد منهما نقوض على صاحبه، 

الرازي ذكياً فطناً رؤوفاً باملرضى، جمتهداً يف عالجهم ويف برئهم بكل وجه يقدر عليه، أقول وكان 
مواظباً للنظر يف غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقها وأسرارها، وكذلك يف غريها من العلوم 

اضل من حبيث أنه مل يكن له دأب وال عناية يف جل أوقاته إال يف االجتهاد والتطلع فيما قد دونه األف
العلماء يف كتبهم، حىت وجدته يقول يف بعض كتبه أنه كان يل صديق نبيل يسامرين على قراءة كتب 

بقراط وجالينوس، وللرازي أخبار كثرية وفوائد متفرقة فيما حصل له من التمهر يف صناعة الطب، وفيما 
، وفيما خربه من الصفات تفرد به يف مداواة املرضى، ويف االستدالل على أحواهلم من تقدمة املعرفة

واألدوية اليت مل يصل إىل علمها كثري من األطباء، وله يف ذلك حكايات كثرية وقعت له قد تضمنها كثري 
من كتبه، وقد ذكر من ذلك مجالً يف باب مفرد من كتابه احلاوي، ويف كتابه يف سر الطب، ومما حكي 

 علي احملسن بن علي بن أيب جهم التنوخي يف عنه من بدائع وصفه وجودة استدالله، قال القاضي أبو
كتاب، الفرج بعد الشدة حدثين حممد بن علي بن اخلالل البصري أبو احلسني أحد أمناء القضاة، قال 

حدثين بعض أهل الطب الثقاة، أن غالماً من بغداد قدم الري وهو ينفث الدم، وكان حلقه ذلك يف 
املشهور باحلذق، صاحب الكتب املصنفة، فأراه ما ينفث طريقه، فاستدعى أبا بكر الرازي، الطبيب 

ووصف ما جيد، فأخذ الرازي جمسته ورأى قارورته، واستوصف حاله منذ بدأ ذلك به، فلم يقم له دليل 
على سل وال قرحة؛ ومل يعرف العلة؛ فاستنظر الرجل ليتفكر يف األمر، فقامت على العليل القيامة، وقال 

حلذق املتطبب وجهله بالعلة، فازداد ما به وولد الفكر للرازي أن أعاد عليه فسأله هذا يأس يل من احلياة 
عن املياه اليت شرا يف طريقه فأخربه أنه قد شرب من مستنقعات وصهاريج، فقام يف نفس أيب بكر حممد 
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 معدته، بن زكريا الرازي املتطبب الرأي حبدة اخلاطر وجودة الذكاء، أن علقة كانت يف املاء فحصلت يف
وأن ذلك النفث للدم من فعلها، فقال له إذا كان يف غد جئتك فعاجلتك ومل أنصرف أو تربأ، ولكن 

بشرط تأمر غلمانك أن يطيعوين فيك مبا آمرهم به، فقال نعم، وانصرف الرازي فتقدم فجمع له ملء 
 مجيع ما يف هذين مركنني كبريين من طحلب أخضر فأحضرمها من غد معه وأراه إيامها وقال له ابلع

املركنني، فبلع الرجل شيئاً يسرياً مث وقف فقال ابلع فقال ال أستطيع، فقال للغلمان خذوه فأنيموه على 
قفاه، ففعلوا به ذلك وطرحوه على قفاه وفتحوا فاه، وأقبل الرازي يدس الطحلب يف حلقه ويكبسه كبساً 

ىل أن بلّعه كارهاً أحد املركنني بأسره، والرجل شديداً ويطالبه ببلعه شاء أم أىب، ويتهدده بالضرب إ
يستغيث فال ينفعه مع الرازي شيء، إىل أن قال الساعة اقذف، فزاد الرازي فيما يكبسه يف حلقه، فذرعه 

القيء فقذف وتأمل الرازي قذفه فإذا فيه علقة، وإذا هي ملا وصل إليها الطحلب قرمت إليه بالطبع 
  .لطحلب؛ فلما قذف الرجل خرجت مع الطحلب، وض الرجل معاىفوتركت موضعها، والتفت على ا

    

قال القاضي التنوخي وحدثين أبو بكر حممد بن عبد اللّه بن حممد الرازي املعروف بابن محدون قال 
حدثين أبو بكر أمحد بن علي الرازي الفقيه قال مسعت أبا بكر بن قارن الرازي الطبيب وكان حمذقاً يف 

 بكر بن محدون، وقد رأيت هذا الرجل، وكان حيسن علوماً كثرية منها احلديث ويرويه الطب، قال أبو
ويكتبه الناس عنه ويوهونه، ومل أمسع هذا منه، قال القاضي التنوخي ومل يتفق يل، مع كثرة مالقاة أيب بكر 

ن زكريا الرازي الرازي، أن أمسع هذا اخلرب منه، قال ابن قارن الرازي، وكان تلميذاً أليب بكر حممد ب
الطبيب يف الطب مسعت أبا بكر حممد بن زكريا الرازي الطبيب بعد رجوعه من عند أمري خراسان، ملا 

استدعاه فعاجله من علة صعبة قال اجتزت يف طريقي بنيسابور بيقام، وهي النصف من طريق نيسابور إىل 
 أن أقف على ابن له به استسقاء، الري، فاستقبلين رئيسها فأنزلين داره وخدمين أمت خدمة، وسألين

فأدخلين إىل دار قد أفردها له، فشاهدت العليل فلم أطمع يف برئه فعللت القول مبشهد من العليل، فلما 
انفردت أنا بأبيه سألين أن أصدقه فصدقته وآيسته من حياة ابنه، وقلت له مكنه من شهواته فإنه ال يعيش، 

 عشر شهراً فاجتزت به، فاستقبلين الرجل بعد عوديت، فلما وخرجت من خراسان وعدت منها بعد اثين
لقيته استحييت منه غاية احلياء ومل أشكك يف وفاة ابنه، وإين كنت نعيته إليه وخشيت من تثقله يب، 

فأنزلين داره فلم أجد عنده ما يدل على ذلك، وكرهت مسألته عن ابنه لئال أجدد عليه حزناً، فقال يل 
لفىت؟ وأومأ إىل شاب حسن الوجه والصحة، كثري الدم والقوة، قائم مع الغلمان خيدمنا، يوماً تعرف هذا ا

فقلت ال فقال هذا ولدي الذي آيستين منه عند مضيك إىل خراسان، فتحريت وقلت عرفين سبب برئه؟ 
 فقال يل إنه بعد قيامك من عنده فطن أنك آيستين منه فقال يل لست أشك أن هذا الرجل وهو أوحد يف
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الطب يف عصره هذا قد آيسك مين، والذي أسألك أن متنع هؤالء الغلمان، يعين غلماين الذين كنت 
أخدمه إياهم، فإم أترايب، وإذا رأيتهم معافني وقد علمت أين ميت جتدد يف قليب محى تعجل يل املوت، 

حيمل إىل الداية يف كل فأرحين من هذا بأن ال أراهم، وأفرد خلدميت فالنة داييت، ففعلت ما سأل، وكان 
    يوم ما تأكله، وإليه ما يطلب على غري محية، 

فلما كان بعد أيام محل إىل الداية مضرية لتأكل، فتركتها حبيث يقع عليها نظر ولدي، ومضت يف شغل 
هلا، فذكرت أا ملا عادت وجدت ابين قد أكل أكثر مما كان يف الغضارة، وبقي يف الغضارة شيء يسري 

للون، قالت العجوز فقلت له ما هذا؟ فقال ال تقريب الغضارة، وجذا إليه، وقال رأيت أفعى عظيماً مغري ا
وقد خرج من موضع ودب إليها فأكل منها، مث قذف فصار لوا كما ترين، فقلت أنا ميت وال أود أن 

 وأستريح، فلما يلحقين أمل شديد، ومىت أظفر مبثل هذا، وأكلت من الغضارة ما استطعت ألموت عاجالً
مل أستطع زيادة أكل رجعت إىل موضعي وجئت أنت، قالت ورأيت املضرية على يده وفمه فصحت، 

فقال ال تعملي شيئاً أو تدفين الغضارة مبا فيها لئال يأكلها إنسان فيموت، أو حيوان فيلسع إنساناً فيقتله، 
خلت إىل ابين فوجدته نائماً، فقلت ففعلت ما قال، وخرجت إيل، فلما عرفتين ذلك ذهب علي أمري ود

ال توقظوه حىت ننظر ما يكون من أمره، فانتبه آخر النهار وقد عرق عرقاً شديداً وهو يطلب املستحم، 
فأض إليه فاندفع بطنه، وقام من ليلته ومن غد أكثر من مائة جملس، فازداد يأسنا منه، وقل الطعام بعد 

، ومل تزل قوته تثوب إليه، وقد كان بطنه التصق بظهره، وقوي أن استمر أياماً، وطلب فراريج فأكل
طمعنا يف عافيته فمنعناه من التخليط، فتزايدت قوته إىل أن صار كما ترى، فعجبت من ذلك وذكرت أن 

األوائل قالت إن املستسقي إذا أكل من حلم حية عتيقة مزمنة هلا مئون سنني برأ، ولو قلت لك إن هذا 
أقول وللرازي أمثال . أدافعك ومن أين نعلم كم سنوحيه إذا وجدناها فسكت عنكعالجه لظننت أين

هذا من احلكايات أشياء كثرية جداً مما جرى له وقد ذكرت من ذلك مجلة وافرة يف كتاب حكايات 
األطباء يف عالجات األدواء، وكان أكثر مقام الرازي ببالد العجم، وذلك لكوا موطنه وموطن أهله 

خدم بصناعة الطب األكابر من ملوك العجم وصنف هنالك كتباً كثرية يف الطب وغريه، وأخيه، و
وصنف كتابه املنصوري للمنصور بن إمساعيل بن خاقان صاحب خراسان وما وراء النهر، وكذلك صنف 

 كتابه الذي مساه امللوكي لعلي ابن صاحب طربستان، وكان الرازي أيضاً مشتغالً بالعلوم احلكمية فائقاً

فيها، وله يف ذلك تصانف كثرية يستدل ا على جودة معرفته وارتفاع مرتلته، وكان يف أول أمره قد عين 
بعلم السمياء والكمياء وما يتعلق ذا الفن، وله تصانيف أيضاً يف ذلك، ونقلت من خط بلمظفر بن 

الكمياء، ألنه قد استغىن عن معرف قال كان الرازي يقول أنا ال أمسي فيلسوفاً إال من كان قد علم صنعة 
  .التكسب من أوساخ الناس، وترته عما يف أيديهم ومل حيتج إليهم
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وحدثين بعض األطباء أن الرازي كان قد باع لقوم من الروم سبائك ذهب وساروا ا إىل بالدهم، مث 
ا إليه؛ وألزم إم بعد ذلك بسنني عدة وجدوها وقد تغري لوا بعض التغري، وتبني هلم زيفها فجاؤوا 

بردها، وقال غريه إن الوزير كان أضافه الرازي فأكل عنده أطعمة لذيذة ال ميكن أن يأكل بأطيب منها، 
مث إن الوزير حتيل بعد ذلك حىت اشترى إحدى اجلواري اليت تطبخ األطعمة عند الرازي ظناً منه أن تطبخ 

ها عند الرازي، فلما سأهلا عن ذلك، ذكرت مثل ذلك الطعام، فلما صنعت له أطعمة مل جيدها كما وجد
له أن الطبيخ واحد، بل إننا كنا جند القدور اليت عند الرازي مجيعاً ذهباً وفضة، فسبق إىل ومهه حينئذ أن 

جودة األطعمة إمنا هي من ذلك، وأن الرازي قد حصلت له معرفة الكيمياء، فاستحضر الوزير الرازي 
من معرفة الكيمياء، فلما مل يذكر له الرازي شيئاً من ذلك، وأنكر معرفته وسأله أن يعرفه ما قد حصل له 

خنقه سراً بوتر،وقيل إن الرازي كان يف أول أمره صريفياً، ومما حيقق ذلك أنين وجدت نسخة من 
املنصوري قدمية قد سقط آخرها، واحترق أكثرها من عتقها، وهي مترمجة بذلك اخلط على هذا املثال 

ري، تأليف حممد بن زكريا الرازي الصرييف، وأخربين من هي عنده أا خط الرازي، وكان كناش املنصو
الرازي معاصراً إلسحاق بن حنني ومن كان معه يف ذلك الوقت، وعمي يف آخر عمره مباء نزل يف عينيه 

اخلري فقيل له لو قدحت؟ فقال ال قد نظرت من الدنيا حىت مللت، فلم يسمح بعينيه للقدح، وقال أبو 
احلسن بن سوار بن بابا، وكان قريب العهد منه إن الرازي تويف يف سنة نيف وتسعني ومائتني أو ثلثمائة 

  .وكسر، قال والشك مين

    

ونقلت من خط بلمظفر بن معرف أن الرازي تويف يف سنة عشرين وثلثمائة، وقال عبيد اللّه بن جربئيل 
لة اجلليلة بالري وسائر بالد اجلبل، قال وعاش إىل أن حلقه ابن كان أبو بكر حممد بن زكريا الرازي له املرت

العميد أستاذ الصاحب بن عباد، وهو كان سبب إظهار كتابه املعروف باحلاوي، ألنه كان حصل بالري 
بعد وفاته فطلبه من أخت أيب بكر، وبذل هلا دنانري كثرية حىت أظهرت له مسودات الكتاب، فجمع 

  .ين كانوا بالري حىت رتبوا الكتاب، وخرج على ما هو عليه من االضطرابتالميذه األطباء الذ

ومن كالم أيب بكر حممد بن زكريا الرازي قال احلقيقة يف الطب غاية ال تدرك، والعالج مبا تنصه الكتب 
  .دون إعمال املاهر احلكيم برأيه خطر

  .افع لكل حكيم عظيم اخلطروقال االستكثار من قراءة كتب احلكماء، واإلشراف على أسرارهم، ن

وقال العمر يقصر عن الوقوف عى فعل كل نبات يف األرض، فعليك باألشهر، مما أمجع عليه، ودع 
  .الشاذ؛ واقتصر على ما جربت

وقال من مل يعن باألمور الطبيعية، والعلوم الفلسفية، والقوانني املنطقية، وعدل إىل اللذات الدنيائية، فامه 
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  .ما يف صناعة الطبيف علمه؛ ال سي

وقال مىت اجتمع جالينوس وأرسطوطاليس على معىن فذلك هو الصواب؛ ومىت اختلفا صعب على العقول 
  .إدراك صوابه جداً

وقال األمراض احلارة أقتل من الباردة لسرعة حركة النار، وقال الناقهون من املرض إذا اشتهوا من الطعام 
بري ذلك الطعام وصرفه إىل كيفية موافقة، وال مينعهم ما يشتهون ما يضرهم فيجب للطبيب أن حيتال يف تد

  .بتة

وقال ينبغي للطبيب أن يوهم املريض أبداً الصحة ويرجيه ا، وإن كان غري واثق بذلك فمزاج اجلسم 
  .تابع ألخالق النفْس

ثرت شهواته، وقال األطباء األميون واملقلدون، واألحداث الذين ال جتربة هلم، ومن قلت عنايته وك
  .قتالون

وقال ينبغي للطبيب أن ال يدع مساءلة املريض عن كل ما ميكن أن تتولد عنه علته من داخل ومن خارج، 
  .مث يقضي باألقوى

  .وقال ينبغي للمريض أن يقتصر على واحد ممن يوثق به من األطباء، فخطؤه يف جنب صوابه يسري جداً

  .شك أن يقع يف خطأ كل واحد منهموقال من تطبب عند كثريين من األطباء يو

  .وقال مىت كان اقتصار الطبيب على التجارب دون القياس وقراءة الكتب خذل

  .وقال ال ينبغي أن يوثق باحلسن العناية يف الطب حىت يبلغ األشد وجيرب

 فيكون وقال ينبغي أن تكون حالة الطبيب معتدلة، ال مقبالً على الدنيا كلية وال معرضاً عن اآلخرة كلية
  .بني الرغبة والرهبة

وقال بانتقال الكواكب الثابتة يف الطول والعرض تنتقل األخالق واملزاجات، وقال باختالف عروض 
البلدان ختتلف املزاجات واألخالق والعادات وطباع األدوية واألغذية، حىت يكون ما يف الدرجة الثانية 

ية، وقال إن استطاع احلكيم أن يعاجل باألغذية دون األدوية من األدوية يف الرابعة، وما يف الرابعة يف الثان
  .فقد وافق السعادة

وقال ما اجتمع األطباء عليه، وشهد عليه القياس، وعضدته التجربة، فليكن أمامك، وبالضد، ومن شعر 
  أيب بكر حممد بن زكريا الرازي قال 

 ؟ترحال؛ إلى أين ترحالي بأجل  ما أدري، وقد آذن البلى لعمري،

  من الهيكل المنحل والجسد البالي  محل الروح بعد خروجه وأين
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وأليب بكر حممد بن زكريا الرازي من الكتب، كتاب احلاوي، وهو أجل كتبه وأعظمها يف صناعة 
الطب، وذلك أنه مجع فيه كل ما وجده متفرقاً يف ذكر األمراض ومداواا من سائر الكتب الطبية 

بعدهم إىل زمانه، ونسب كل شيء نقله فيه إىل قائله، هذا مع أن الرازي تويف ومل للمتقدمني، ومن أتى 
يفسح له يف األجل أن حيرر هذا الكتاب، كتاب الربهان، مقالتان، األوىل سبعة عشر فصالً، والثانية اثنا 

عشر فصالً،، كتاب الطب الروحاين، ويعرف أيضاً بطب النفوس؛ غرضه فيه إصالح أخالق النفس، 
وهو عشرون فصالً، كتاب يف أن لإلنسان خالقاً متقناً حكيماً، وفيه دالئل من التشريح ومنافع األعضاء 
تدل على أن خلْق اإلنسان ال ميكن أن يقع باالتفاق، كتاب مسع الكيان عرضه فيه أن يكون مدخالً إىل 

ة، كتاب إيساغوجي وهو املدخل العلم الطبيعي ومسهالً للمتعلم حلوق املعاين املتفرقة يف الكتب الطبيعي
إىل املنطق، مجل معاين قاطيغورياس، مجل معاين بارميينياس مجل معاين أنالوطيقا األوىل إىل متام القياسات 
احلملية، كتاب هيئة العامل غرضه أن يبني أن األرض كروية وأا يف وسط الفلك، وهو ذو قطبني يدور 

مر أصغر منها وما يتبع ذلك من هذا املعىن، كتاب فيمن عليهما، وإن الشمس أعظم من األرض والق
استعمل تفضيل اهلندسة من املوسومني باهلندسة، ويوضح فيه مقدارها ومنفعتها ويرد على من رفعها فوق 
قدرها، مقالة يف السبب يف قتل ريح السموم ألكثر احليوان، كتاب فيما جرى بينه وبني سيسن املناين يريه 

ساد ناموسه، يف سبع مباحث، كتاب يف اللذة غرضه فيه أن يبني أا داخلة حتت خطأ موضوعاته وف
الراحة مقالة يف العلة اليت هلا صار اخلريف ممرضاً والربيع بالضد، على أن الشمس يف هذين الزمانني يف 

تاب مدار واحد، صنفها لبعض الكتاب كتاب يف الفرق بني الرؤيا املنذرة، وبني سائر ضروب الرؤيا، ك
الشكوك واملناقضات اليت يف كتب جالينوس، كتاب يف كيفية اإلبصار يبني فيه أن اإلبصار ليس يكون 

بشعاع خيرج من العني، وينقض فيه أشكاالً من كتاب إقليدس يف املناظر، كتاب يف الرد على الناشئ يف 
النسا، وهو اثنان وعشرون مسائله العشر اليت رام ا نقض الطب، كتاب يف علل املفاصل والنقرس وعرق 

  .فصالً كتاب آخر صغري يف وجع املفاصل

    

االثنا عشر كتاباً يف الصنعة األول كتاب املدخل التعليمي؛ الثاين كتاب املدخل الربهاين؛ الثالث كتاب 
اإلثبات؛ الرابع كتاب التدبري؛ اخلامس كتاب احلجر؛ السادس كتاب اإلكسري عشرة أبواب؛ السابع 

 الصناعة وفضلها؛ الثامن كتاب الترتيب؛ التاسع كتاب التدابري؛ العاشر كتاب الشواهد كتاب شرف
ونكت الرموز؛ احلادي عشر كتاب احملبة؛ الثاين عشر كتاب احليل، كتاب األحجار يبني فيه اإليضاح عن 

لة الشيء الذي يكون يف هذا العمل، كتاب األسرار، كتاب سر األسرار، كتاب التبويب، كتاب رسا



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  376  

اخلاصة، كتاب احلجر األصفر، كتاب رسائل امللوك، كتاب الرد على الكندي يف إدخاله صناعة الكيمياء 
يف املمتنع، كتاب يف أن احلمية املفرطة واملبادرة إىل األدوية والتقليل من األغذية ال حيفظ الصحة بل جيلب 

م من شهوام وإن مل يكن اإلنسان األمراض، مقالة من أن جهال األطباء يشددون على املرضى يف منعه
كثري مرض جهالً وجزافاً، كتاب سرية احلكماء، مقالة يف أن الطني املتنقل به فيه منافع ألفها أليب حازم 

القاضي، مقالة يف اجلدري واحلصبة، أربعة عشر باباً، مقالة يف احلصى يف الكلى واملثانة، كتاب إىل من ال 
مراض، وتوسع يف القول، ويذكر فيه علة علة، وأنه ميكن أن يعاجل حيضره طبيب، وغرضه إيضاح األ

باألدوية املوجودة، ويعرف أيضاً بكتاب طب الفقراء، كتاب األدوية املوجودة بكل مكان يذكر فيه أدوية 
ال حيتاج الطبيب احلاذق معها إىل غريها، إذا ضم إليها ما يوجد يف املطابخ والبيوت، كتاب يف الرد على 

حظ يف نقض صناعة الطب، كتاب يف تناقض قول اجلاحظ يف كتابه يف فضيلة الكالم وما غلط فيه اجلا
على الفالسفة، كتاب التقسيم والتشجري يذكر فيه تقاسيم األمراض وأسباا وعالجها بالشرح والبيان، 

 ودس وعلى سبيل تقسيم وتشجري، كتاب الطب امللوكي يف العلل وعالج األمراض كلها باألغذية،
األدوية يف األغذية حيث ال بد منها، وما ال يكرهه العليل، كتاب يف الفاجل، كتاب يف اللقوة، كتاب يف 

هيئة العني، كتاب يف هيئة الكبد، كتاب يف هيئة األنثيني، كتاب يف هيئة القلب، كتاب يف هيئة الصماخ، 
لى املعتزلة، كتاب يف اخليار املر، كتاب يف كتاب يف هيئة املفاصل أقراباذين، كتاب يف االنتقاد والتحرير ع

كيفية االغتذاء، وهو جوامع ذكر األدوية املعدنية، كتاب يف أثقال األودية املركبة، كتاب يف خواص 
األشياء، كتاب كبري يف اهليوىل، كتاب يف سببب وقوف األرض وسط الفلك على استدارة، كتاب يف 

اب يف أن العامل ال ميكن أن يكون إال على ما نشاهده، كتاب نقض الطب الروحاين على ابن اليمان، كت
يف احلركة وأا ليست مرئية بل معلومة، مقالة يف أن للجسم حتريكاً من ذاته وأن احلركة مبدأ طبيعي، 
  .قصيدة يف املنطقيات، قصيدة يف العلم اإلهلي، قصيدة يف العظة اليونانية، كتاب الكرى ومقادير خمتصرة

    

 إيضاح العلة اليت ا تدفع اهلوام بالتغذي ومرة بالتدبري، كتاب يف اجلرب وكيف يسكن أمله، وما كتاب يف
عالقة احلر فيه والربد، مقالة يف األسباب املميلة لقلوب أكثر الناس عن أفاضل األطباء إىل أخسائهم، مقالة 

الرد على أمحد بن الطيب السرخسي فيما ينبغي أن يقدم من األغذية والفواكه وما يؤخر منها، مقالة يف 
فيما رد به على جالينوس يف أمر الطعم املر، كتاب يف الرد على املسمعي املتكلم يف رده على أصحاب 

اهليوىل، كتاب يف املدة، وهي الزمان، ويف اخلالء واملأل، ومها املكان، مقالة أبان فيها خطأ جرير الطبيب 
بن إمساعيل، يف تناول التوت الشامي على أثر البطيخ يف حاله، يف إنكاره مشورته على األمري أمحد 

وإيضاح عذره فيها، كتاب يف نقض كتاب أنابو إىل فرفوريوس يف شرح مذاهب أرسطوطاليس يف العلم 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  377  

اإلهلي، كتاب يف العلم اإلهلي، كتاب يف اهليوىل املطلقة واجلزئية، كتاب إىل أيب القاسم البلخي والزيادة 
جواب هذا اجلواب، كتاب يف العلم اإلهلي على رأي أفالطون، كتاب يف الرد على أيب على جوابه و

القاسم البلخي فيما ناقض به يف املقالة الثانية من كتابه يف العلم اإلهلي، كتاب يف حمنة الذهب والفضة 
 حكمة وامليزان الطبيعي، كتاب يف الثبوت يف احلكمة، كتاب يف عذر من اشتغل بالشطرنج، كتاب يف

النرد، كتاب يف حيل النمس، كتاب يف أن للعامل خالقاً حكيماً كتاب يف الباه يبني فيه األمزاج ومنافع 
الباه ومضاره، كتاب الزيادة اليت زادها يف الباه،كتاب املنصوري ألفه لألمري منصور بن إسحاق بن 

ه جلمل وجوامع ونكت وعيون إمساعيل بن أمحد صاحب خراسان وحترى فيه االختصار واإلجياز، مع مجع
من صناعة الطب علمها وعملها، وهو عشر مقاالت املقالة األوىل يف املدخل إىل الطب ويف شكل 

األعضاء وخلقها؛ املقالة الثانية يف تعرف مزاج األبدان وهيئتها، واألخالط الغالبة عليها، واستدالالت 
ألغذية واألدوية؛ املقالة الرابعة يف حفظ الصحة؛ املقالة وجيزة جامعة من الفراسة؛ املقالة الثالثة يف قوى ا

اخلامسة يف الزينة؛ املقالة السادسة يف تدبري املسافرين؛ املقالة السابعة مجل وجوامع يف صناعة اجلرب 
واجلراحات والقروح؛ املقالة الثامنة يف السموم واهلوام، املقالة التاسعة يف األمراض احلادثة من القرن إىل 

قدم؛ املقالة العاشرة يف احلميات وما يتبع ذلك مما حيتاج إىل معرفته يف حتديد عالجها، مقالة أضافها إىل ال
كتاب املنصوري وهي يف األمور الطبيعية، كتاب اجلامع ويسمى حاصر صناعة الطب، وغرضه يف هذا 

 كل باب، وهو الكتاب مجع ما وقع إليه وأدركه من كتاب طب قدمي أو حمدث إىل موضع واحد يف
ينقسم اثين عشر قسماً القسم األول يف حفظ الصحة وعالج األمراض والوثي واجلرب والعالجات؛ القسم 
الثاين يف قوى األغذية واألدوية وما حيتاج إليه من التدبري يف الطب؛ القسم الثالث يف األدوية املركبة فيه 

 الرابع فيما حيتاج إليه من الطب يف سحق األدوية ذكر ما حيتاج إليه منها على سبيل األقراباذين؛ القسم
وإحراقها وتصعيداا وغسلها واستخراج قواها وحفظها، ومقدار بقاء كل دواء منها وما أشبه ذلك؛ 

القسم اخلامس يف صيدلية الطب، فيه صفة األدوية وألواا وطعومها وروائحها ومعادا وجيدها ورديها، 
القسم السادس يف األبدال، يذكر فيه ما ينوب عن كل دواء أو غذاء إذا مل وحنو ذلك من علل الصيدلة؛ 

يوجد؛ القسم السابع يف تفسري األمساء واألوزان واملكاييل اليت للعقاقري، وتسمية األعضاء واألدواء 
ن يف باليونانية والسريانية والفارسية واهلندية والعربية على سبيل الكتب املسماة بشقشماهي؛ القسم الثام

التشريح ومنافع األعضاء؛ القسم التاسع يف األسباب الطبيعية من صناعة الطب، غرضه فيه أن يبني أسباب 
العلل باألمر الطبيعي؛ القسم العاشر يف املدخل إىل صناعة الطب وهو مقالتان األوىل منهما يف األشياء 

ات وصفات وغري ذلك، القسم الثاين الطبيعية،، والثانية يف أوائل الطب؛ القسم احلادي عشر مجل عالج
  .عشر فيما استدركه من كتب جالينوس ومل يذكرها حنني وال هي يف فهرست جالينوس
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أقول هذا التقسيم املذكور ها هنا ليس هو لكتابه املعروف باحلاوي وال هو تقسيم مرضي، وميكن أن 
ذا الترتيب فحسبت أا هذه كانت مسودات كتاب وجدت للرازي بعد موته وهي جمموعة على ه

كتاب واحد، وإىل غاييت هذه ما رأيت نسخة هلذا الكتاب وال وجدت من أخرب أنه رآه،كتاب الفاخر يف 
الطب، أقول وإمنا أثبت هذا الكتاب يف مجلة كتبه لكونه قد نسب إليه، واشتهر أنه له، وباجلملة فإنه 

ا واختيار معاجلتها على أمت ما يكون وأفضله، كتاب جيد قد استوعب فيه مؤلفه ذكر األمراض ومداوا
ومجهور ما فيه منقول من كتاب التقسيم والتشجري للرازي، ومن كناش ابن مرابيون وكل ما فيه من 

كالم الرازي، فأوله قال حممد، وألمني الدولة بن التلميذ حاشية على هذا الكتاب وأنه للرازي، قال الذي 
اب الفاخر، قال حممد هو املعروف باحلسن طبيب املقتدر كان طبيباً ببغداد كثرياً ما يذكره الرازي يف كت

ماهراً يف علم الطب وكان بيته بيت الطب، وكان له ثالثة إخوة أحدهم كحال حاذق يعرف بسليمان، 
وآخر طبيب ليس يف رتبته يعرف رون، والثالث صيدالين كبري الصيت ببغداد يف احلرفة، له كناش 

ريبه لكنه قليل الوجود إال ببغداد احملروسة، كتاب يف العلة اليت صار هلا مىت انقطع من البدن عجيب يف جتا
شيء حىت يتربأ منه أنه ال يلتصق به، وإن كان صغرياً، ويلصق به من اجلراحات العظيمة القدر غري املتربئة 

من غري أن يطرح فيه الثلج، والذي مما هو أعظم من ذلك كثرياً، رسالة يف املاء املربد على الثلج، واملربد 
يغلى مث يربد يف اجلليد والثلج، كتاب يف العلة اليت هلا صار السمك الطري معطشاً، رسالة يف أنه ال يوجد 

شراب غري مسكر يفي جبميع أفعال الشراب املسكر احملمود يف البدن، كتاب يف عالمات إقبال الدولة، 
 رسالة يف أن غروب الشمس وسائر الكواكب عنا وطلوعها كتاب يف فضل العني على سائر احلواس،

علينا ليس من أجل حركة األرض بل من حركة الفلك، كتاب يف املنطق، يذكر فيه مجيع ما حيتاج إليه 
منه بألفاظ متكلمي اإلسالم، كتاب يف فسخ ظن من يتوهم أن الكواكب ليست يف اية االستدارة وغري 

 أن ال دربة له بالربهان أن األرض كروية وأن الناس حوهلا،رسالة يبحث ذلك، كتاب يف أنه ال يتصور
فيها عن األرض الطبيعية، طني هي أم حجر، داخل مسع الكيان، كتاب يوضح فيه أن التركيب نوعان 

وغري ذلك، مقالة يف العادة وأا تكون طبيعية، مقالة يف املنفعة يف أطراف األجفان دائماً، مقالة يف العلة 
ليت من أجلها تضيق النواظر يف النور وتتسع يف الظلمة، مقالة يف العلة اليت هلا تزعم اجلهال أن الثلج ا

يعطش، مقالة يف العلة اليت هلا حيرق الثلج ويقرح، كتاب أطعمة املرضى، مقالة فيما استدركه من الفصل 
 أن العلل اليسرية بعضها أعسر يف الكالم يف القائلني حبدوث األجسام، وعلى القائلني بقدمها كتاب يف

تعرفاً وعالجاً وغري ذلك، كتاب العلة اليت هلا تذم العوام األطباء احلذاق، رسالة يف العلل املشكلة وعذر 
الطبيب وغري ذلك، رسالة يف العلل القاتلة لعظمها، والقاتلة لظهورها بغتة مما ال يقدر الطبيب على 
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الطبيب احلاذق ليس هو من قدر على إبراء مجيع العلل، فإن صالحها، وعذره يف ذلك، كتاب يف أن 
ذلك ليس يف الوسع وال يف صناعة أبقراط؛ وأنه قد يستحق أن يشكر الطبيب وميدح، وأن تعظم صناعة 

الطب وتشرف، وإن هو مل يقدر على ذلك، بعد أن يكون متقدماً ألهل بلده وعصره، رسالة يف أن 
 يف جل الصناعات ال يف الطب خاصة، والعلة اليت من أجلها صار ينجح الصانع املتعرف بصناعته معدوم

جهال األطباء والعوام والنساء يف املدن يف عالج بعض األمراض أكثر من العلماء، وعذر الطبيب يف ذلك، 
كتاب املمتحن يف الطب على سبيل كناش، كتاب يف أن النفس ليست جبسم، كتاب يف الكواكب 

رسالة إىل احلسن بن إسحاق بن حمارس القمي، كتاب يف النفس املغترة، كتاب يف السبعة يف احلكمة، 
النفس الكبرية، مقالة يف العلة اليت من أجلها يعرض الزكام أليب زيد البلخي يف فصل الربيع عند مشه 
قدار الورد، رسالة يف حمنة الطبيب وكيف ينبغي أن يكون حاله يف نفسه وبدنه وسريته وأدبه، رسالة يف م
ما ميكن أن يستدرك من أحكام النجوم على رأي الفالسفة الطبعيني ومن مل يقل منهم أن الكواكب 

أحياء وما ميكن أن يستدرك على رأي من قال إا أحياء، كتاب يف العلة اليت هلا صار حيدث النوم يف 
فسري كتاب رؤوس بعض الناس شبيهاً بالزكام، كتاب يف الشكوك اليت على برقلس، كتاب يف ت

    أفلوطرخس 

لكتاب طيماوس، رسالة يف علة خلق السباع واهلوام، كتاب يف إمتام ما ناقض به القائلني باهليوىل، كتاب 
  .يف أن املناقضة اليت بني أهل الدهر وأهل التوحيد يف سبب أحداث العامل

قائلني بقدم العامل، كتاب إمنا جاز من نقصان السمة يف أسباب الفعل، بعضه على التمادية وبعضه على ال
يف نقضه على علي بن شهيد البلخي فيما ناقضه به يف أمر اللذة، كتاب يف الرياضة، كتاب يف النقض 

على الكيال يف اإلمامة نقض كتاب التدبري، اختصار كتاب حيلة الربء جلالينوس، اختصار كتاب النبض 
س، تلخيص كتاب األعضاء اآلملة جلالينوس، الكبري جلالينوس، تلخيص كتاب العلل واألعراض جلالينو

كتاب االنتقاد على أهل االعتزال، كتاب يف نقض كتاب البلخي لكتاب العلم اإلهلي والرد عليه، كتاب 
يف أنه جيوز أن يكون سكون واجتماع، وال جيوز أن يكون حركة واجتماع مل يزل، رسالة يف أن قطر 

تاب يف اإلشفاق على أهل التحصيل من املتكلمني بالفلسفة، املربع ال يشارك الضلع من غري هندسة، ك
وغرضه يبني مذهب الفالسفة يف العلم اإلهلي ملعىن القارئ بذلك عن املتحرك إليه، كتاب يف السرية 

الفاضلة وسرية أهل املدينة الفاضلة، كتاب يف وجوب الدعاء والدعاوى كتاب احلاصل وغرضه فيه ما 
ن طريق األخذ باحلرص وطريق الربهان، رسالة لطيفة يف العلم اإلهلي، كتاب حيمل من العلم اإلهلي م

منافع األغذية ودفع مضارها، وهو مقالتان يذكر يف األوىل منهما ما يدفع به ضرر األطعمة يف كل وقت 
 بن ومزاج وحال،، ويف الثانية قوالن استعمال األغذية ودفع التخم ومضارها، ألفه لألمري أيب العباس أمحد
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علي، كتاب إىل علي بن شهيد البلخي يف تثبيت املعاد، غرضه فيه النقد على من أبطل املعاد، ويثبت أن 
معاداً، كتاب علة جذب حجر املغنطيس للحديد وفيه كالم كثري يف اخلالء، كتاب كبري يف النفس، 

، مقالة يف السكنجبني كتاب صغري يف النفس، كتاب ميزان العقل، كتاب يف الشراب املسكر وهو مقالتان
ومنافعه ومضاره، كتاب يف القولنج، مقالة يف القولنج احلار وهو املعروف بكتاب القولنج الصغري، كتاب 

يف تفسري كتاب جالينوس لفصول أبقراط، كتاب يف االبنة وعالجها وتبيينها، كتاب يف نقض كتاب 
 من عيوب األولياء، أقول وهذا الكتاب الوجود ملنصور بن طلحة كتاب فيما يرومه من إظهار ما يدعي

إن كان قد ألف، واللّه أعلم، فرمبا أن بعض األشرار املعادين للرازي قد ألفه ونسبه إليه، ليسيء من يرى 
ذلك الكتاب أو يسمع به الظن بالرازي، وإال فالرازي أجل من أن حياول هذا األمر، وأن يصنف يف هذا 

ازي بل يكفره كعلي بن رضوان املصري وغريه يسمون ذلك الكتاب املعىن، وحىت إن بعض من يذم الر
  .كتاب الرازي يف خماريق األنبياء

    

كتاب يف آثار اإلمام الفاضل املعصوم، كتاب يف استفراغ احملمومني قبل النضج، كتاب اإلمام واملأموم 
اب خطأ غرض الطبيب، احملقني، كتاب خواص التالميذ، كتاب شروط النظر، كتاب اآلراء الطبيعية، كت

أشعار يف العلم اإلهلي، صفة مداد معجون ال نظري له، نقل كتاب اآلس جلابر إىل الشعر، رسالة يف 
التركيب، رسالة يف كيفية النحو، رسالة يف العطش وازدياد احلرارة لذلك، كتاب يف مجل املوسيقى، 

 واجلرب، كتاب فيما يعتقده رأياً، كتاب كتاب يف األوهام واحلركات النفسانية، كتاب يف العمل باحلديد
يف ما أغفلته الفالسفة، كتاب السر يف احلكمة، كتاب منافع األعضاء، كتاب الكايف يف الطب، كتاب يف 

املتنقل، كتاب األقراباذين املختصر، كتاب يف الربء يوضح فيه أن التركيب نوعان إما تركيب أجسام 
ة األجزاء، وأنه ليس واحد على احلقيقة األخرى، كتاب إىل أيب خمتلفة، وإما تركيب األجسام املتشا

القاسم بن دلف يف احلكمة، كتاب إىل علي بن وهبان فيه باب واحد يف الشمس، كتاب إىل ابن أيب 
الساج يف احلكمة، كتاب إىل الداعي األطروش يف احلكمة، كتاب سر األسرار يف احلكمة، كتاب سر 

صد عند االستفراغات االمتالئية رداءة وكمية وفضله على سائر الطبيب، كتاب يف شرف الف
االستفراغات واإلبانة على أن الفصد ال مينعه عند االحتياج إليه شيء البتة، ألفه لألمري أيب علي أمحد بن 

إمساعيل بن أمحد،، كتاب املرشد ويسمى كتاب الفصول، رسالة يف أن العلل املستكملة اليت ال يقدر 
ن يعربوا عنها وحيتاج الطبيب إىل لزوم العليل وإىل استعمال بعض التجربة الستخراجها األعالء أ

والوقوف عليها وحتري الطبيب، كتاب خمتصر يف اللنب، كالم جرى بينه وبني املسعودي يف حدوث العامل، 
اب برء كتاب املدخل إىل الطب، مقالة يف املذاقات مقالة يف البهق والربص، كتاب زينة الكتاب، كت
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ساعة، ألفه للوزير أيب القاسم بن عبد اللّه، مقالة يف البواسري والشقاق يف املقعدة، كالم يف الفروق بني 
األمراض، مقالة يف احلرقة الكائنة يف اإلحليل واملثانة، كتاب طب الفقراء، رسالة إىل الوزير أيب احلسن 

ادثة على ظاهر اجلسد، رسالة إىل تلميذه يوسف علي بن عيسى بن داؤد بن اجلراح القنائي يف األعالل احل
بن يعقوب يف أدوية العني وعالجها ومداواا، وتركيب األدوية ملا حيتاج إليه من ذلك، كتاب صيدلة 

الطب، كتاب يف جواهر األجسام، كتاب يف سريته، مقالة يف الزكام والرتلة وامتالء الرأس، ومنع الرتلة 
  .د املنخرين ومنع التنفس ماإىل الصدر، والريح اليت تس

مقالة يف إبدال األدوية املستعملة يف الطب والعالج وقوانينها وجهة استعماهلا، كتاب صفة البيمارستان 
مقالة يف األغذية خمتصر مقالة فيما سئل عنه يف أنه مل صار من قل مجاعه من اإلنسان طال عمره، ألفها 

 يف العلة اليت هلا إذا أكلت احليوانات سخنت أبداا ما خال اإلنسان لألمري أيب العباس أمحد بن علي، مقالة
فإنه جيد عند أكله فتوراً، مقالة يف الكيفيات، رسالة يف احلمام ومنافعه ومضاره، كتاب يف الدواء املسهل 

  واملقيء، مقالة يف عالج العني باحلديد، 

  أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري

مل بصناعة الطب وكان طبيب األمري ركن الدولة، وألمحد بن حممد الطربي من أهل طربستان فاضل عا
من الكتب الكناش املعروف باملعاجلات البقراطية، وهو من أجل الكتب وأنفعها، وقد استقصى فيه ذكر 

  .األمراض ومداواا على أمت ما يكون، وهو حيتوي على مقاالت كثرية

  أبو سليمان السجستاني

مد بن طاهر بن رام السجستاين املنطقي كان فاضالً يف العلوم احلكمية متقناً هلا مطلعاً هو أبو سليمان حم
على دقائقها، واجتمع بيحىي بن عدي ببغداد وأخذ عنه وكان أليب سليمان املنطقي السجستاين أيضاً نظر 

  يف األدب والشعر ومن شعره قال 

 بمرصدتبيت له المنون  شخصاً  تحسدن على تظاهر نعمة ال

 إلى عدم كأن لم يوجد يفضي  ليس بعد بلوغه آماله أو

 النجوم على بقاء مرصد حسد  لو كنت أحسد ما تجاوز خاطري

  وقال أيضاً 

 أكثر حسرتي ووساوسي فعالم  يدفع بالرغيف اليابس الجوع
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 بين الخليفة والفقير البائس  والموت أنصف، حين ساوى حكمه

  وقال أيضاً 

 يقوله الفلسفي ما   بهيمية اللذة اللذة العيش في

 حساها الغبي واأللمعي في  حكم كأس المنون أن يتساوى

    

 كما حل تحتها اللوذعي ض  البليد تحت ثرى األر ويحل

 الجوهري والعرضي فصلها  رمة تزايل عنها أصبحا

 تمييزها المنطقي وأودى  كيانها الحيواني وتالشى

  الشك والمرية الجواب الخفي  ن أزالفاسأل األرض عنهما إ

 أن يبطل األزلي ومحال  بطلت تلكم الصفات جميعاً

وأليب سليمان السجستاين من الكتب مقالة يف مراتب قوى اإلنسان، وكيفية اإلنذارات اليت تنذر ا 
تعاليق حكمية النفس فيما حيدث يف عامل الكون، كالم يف املنطق، مسائل عدة سئل عنها وجواباته هلا، 

وملح ونوادر، مقالة يف أن األجرام العلوية طبيعتها طبيعة خامسة، وأا ذات أنفس، وإن النفس اليت هلا 
  .هي النفس الناطقة

  أبو الخير الحسن بن سوار

ابن بابا بن نام املعروف بابن اخلمار لفظة فارسية مركبة من كلمتني وهي به خري؛ ونام اسم؛ أي اسم 
ن أبو اخلري احلسن نصرانياً عاملاً بأصول صناعة الطب وفروعها، خبرياً بغوامضها، كثري الدراية اخلري وكا

هلا، ماهراً يف العلوم احلكمية، وله مصنفات جليلة يف صناعة الطب وغريها، وكان خبرياً بالنقل، وقد نقل 
د فيها، وقرأ احلكمة على حيىي كتباً كثرية من السرياين إىل العريب، ووجدت خبطه شيئاً من ذلك، وقد أجا

بن عدي، وكان يف اية الذكاء والفطنة، ومولده يف شهر ربيع األول سنة إحدى وثالثني وثلثمائة، وقال 
أبو اخلطاب حممد بن أيب طالب يف كتاب الشامل يف الطب إن أبا اخلري احلسن بن سوار كان موجوداً يف 

علي بن رضوان عنه يف كتاب حل شكوك الرازي على سنة ثالثني وثلثمائة، وقد ذكر أبو احلسن 
جالينوس ما هذا نصه، قال كما فعل يف عصرنا هذا احلسن بن بابا املعروف بابن اخلمار فإنه وصل 

بالطب إىل أن قيل له حممود امللك لألرض، وكان امللك حممود عظيماً جداً وذلك أن هذا الرجل كان 
قال عنه أنه كان حسن السياسة لفقهاء الناس، ورؤساء العوام فيلسوفاً حسن التعقل حسن املعرفة، و
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والعظماء وامللوك، وذلك أنه كان إذا دعاه من أظهر العبادة والزهد مشى إليه راجالً وقال له جعلت هذا 
املشي كفارة ملروري إىل أهل الفسق واجلبابرة، فإذا دعاه السلطان ركب إليه يف زي امللوك والعظماء، 

ا حجبه يف هذه احلال ثلثمائة غالم تركي باخليول اجلياد، واهليئة البهية، ووىف صناعته حقها حىت أنه رمب
بالتواضع للضعفاء، وبالتعاظم على العظماء، وهكذا كان طريق بقراط وجالينوس وغريمها من احلكماء، 

  .حلكمةفمنهم من تواضع ولزم الزهد والتصاون، ومنهم من أظهر من حكمته ما ظهرت به حماسن ا

قال أبو الفرج بن هندو يف كتاب مفتاح الطب إنه رأى يف بالد العجم مجاعة كانوا ينفون من صناعة 
الطب، قال وقد كان زعيم الفرقة النافية للطب يعادي أستاذي أبا اخلري بن اخلمار الفيلسوف ويغري 

نبغي أن يضع حتت رأسه كتابه العامة بإيذائه فاشتكى الزعيم رأسه، واستفىت أبا اخلري يف دوائه فقال ي
    الفالين الذي نفى فيه فعل الطب ليشفيه اللّه ومل يداوه، 

وأليب اخلري بن سوار بن بابا من الكتب مقالة يف اهليوىل، كتاب الوفاق بني رأي الفالسفة والنصارى 
يق ثالث مقاالت، كتاب تفسري إيساغوجي مشروع كتاب تفسري إيساغوجي خمتصر، مقالة يف الصد

والصداقة، مقالة يف سرية الفيلسوف، مقالة يف اآلثار املخيلة يف اجلو احلادثة عن البخار املائي وهي اهلالة 
والقوس والضباب على طريق املسألة واجلواب، مقالة يف السعادة، مقالة يف اإلفصاح عن رأي القدماء يف 

ء، صنفها لألمري خوارزمشاه أيب العباس الباري تعاىل ويف الشرائع ومورديها، مقالة يف امتحان األطبا
مأمون بن مأمون، كتاب يف خلق اإلنسان وتركيب أعضائه أربع مقاالت ، كتاب تدبري املشايخ، وقد 
ذكر يف أوله أن حنني بن إسحاق كان قد ألف ذلك بالسرياين، ومجع من كالم جالينوس وروفس يف 

يادات ذكر أنه زادها من عنده، وصري ذلك على طريق تدبري املشايخ ما احلاجة داعية إىل معرفته، مع ز
املسألة واجلواب، وأن أبا اخلري بسط القول وأوضحه من غري مسألة وجواب، وجعله ستة وعشرين باباً، 
كتاب تصفح ما جرى بني أيب زكريا حيىي بن عدي وبني أيب إسحاق إبراهيم بن بكوس يف سورة النار، 

ليمان حممد بن طاهر يف صور األسطقسات، مقالة يف املرض املعروف وتبني فساد ما ذهب إليه أبو س
بالكاهين وهو الصرع، تقاسيم إيساغوجي وقاطيغورياس اللينوس اإلسكندراين، مما نقله من السرياين إىل 

العريب احلسن بن سوار بن بابا، وشرحه على طريق احلواشي، نقلت ذلك من الدستور من خط احلسن بن 
  .سوار

  رج بن هندوأبو الف

هو األستاذ السيد الفاضل أبو الفرج علي بن احلسني بن هندو من األكابر املتميزين يف العلوم احلكمية، 
واألمور الطبية، والفنون األدبية، له األلفاظ الرائقة، واألشعار الفائقة، والتصانيف املشهورة، والفضائل 
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 وتصرف، وكان اشتغاله بصناعة الطب والعلوم املذكورة، وكان أيضاً كاتباً جميداً، وخدم بالكتابة
احلكمية على الشيخ أيب اخلري احلسن بن سوار بن بابا املعروف بابن اخلمار وتتلمذ له، وكان من أجل 
تالميذه، وأفضل املشتغلني عليه، قال أبو منصور الثعاليب يف كتاب يتيمة الدهر يف وصف أيب املفرج بن 

داب والعلوم بالسهام الفائزة، وملكه رق البالغة والرباعة؛ فرد الدهر يف هندو، قال هو مع ضربه يف األ
الشعر، وأوحد أهل الفضل يف صيد املعاين الشوارد، ونظم الفرائد يف القالئد، مع ذيب األلفاظ البليغة، 

 وتقريب األغراض البعيدة، وتذكري الذين يسمعون ويرون؛ أفسحر هذا أم أنتم ال تبصرون، قال أبو

  منصور الثعاليب وكان قد اتفق يل معىن بديع مل أقدر أين سبقت إليه، وهو قويل آخر هذه األبيات 

 على الهموم مشتمل  وجداً مشتعل قلبي

 الصب الغزل مالبس  كستني في الهوى وقد

  بدر الدجى منها خجل  فتانة إنسانة

 فبالدموع تغتسل  زنت عيني بها إذا

   بن هندو حىت أنشدين أليب الفرج

 هذا الظبي أدمعها هطل محاسن  لي ما بال عينك مذ رأت يقولون

  فكان لها من صوب أدمعها غسل  زنت عيني بطلعة وجهه فقلت

  فعرفت أن السبق له، ومن شعر أيب الفرج بن هندو قال 

 وجانب الذل إن الذل يجتنب  قوض خيامك من أرض تضام بها

 الهند في أوطانه حطب فمندل  إذا كانت األوطان منقصة وارحل

  وقال أيضاً 

 مالي وطول آمالي قصور  بين البالد بحوالي أطال

 فما تستقر أحمالي أخرى  إن رحت عن بلدة غدوت إلى

 مدى لحظة على حال تبقى  فكرة الموسوس ال كأنني

  وقال يف احلث على احلركة والسعي 

 لشانيأني ذهبت  فشأنكما  ليس الرأي ما تريان خليلي،

 كان يوماً يدأب القمران لما  خليلي، لوال أن في السعي رفعة

  وقال أيضاً 
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 لقالة واش أو كالم محرش  وحقك ما أخرت كتبي عنكم

  كتابي وما نفع الكتاب المشوش  دمعي أن كتبت مشوش ولكن

  وقال أيضاً يف النهي عن اختاذ العيال واألمر بالوحدة 

 إليهن الوحيد الفارد يسمو  للمعيل وللمعالي إنما ما

 بنات النعش فيها راكد وأبو  فالشمس تجتاب السماء فريدة

    وقال يف الصرب 

  فال الهم يبقى وال صاحبه  إذا الهم أسرى إليك تصبر

  وقال أيضاً 

 النفس إن النفس تنخدع وخادع  اشتغل عنهم يوماً بغيرهم قالوا

 واهم فيه متسعلحب س فما  قد صيغ قلبي على مقدار حبهم

  قال أيضاً 

 في الجمال واختلفا فاتفقا  عارض ورد الغصون وجنته

 الورد كلما قطفا وينقص  بالقطف ورد وجنته يزداد

  وقال أيضاً 

  مالك إصالحي وإفسادي  لهذا القمر البادي قوال

 بد للراحل من زاد ال  فؤاداً راحالً بقبلة زود

  وقال أيضاً 

 بهت فلم أملك لساناً وال طرفا   لقيتهتمنيت من أهوى فلما

  وحاولت أن يخفى الذي بي فلم يخفا  إجالالً ومهابة وأطرقت

 التقينا ما فهمت وال حرفا فلما  كان في قلبي دفاتر عتبه وقد

  وقال أيضاً 

 وغبتم عن الجمال عبتم  لما التحى فقلنا عابوه

  تولد المسك في الغزال  غزال وال عجب هذا

   أيضاً يف العذار وقال
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  أبقى على ورعي وال نُسكي  لعارضه العذار فما أوحى

 أكارعهن في مسك غمست  نمأل قد دببن به فكأن

  وقال أيضاً 

  ومحا العذار سنا الحبيب وما محا  صحا قلب المحب وما صحا قالوا

 يسلسل حسنه أن يبرحا وافى  ضره شعر العذار وإنما ما

  ذار وقال أيضاً يف خط الع

  أن ليس مثل جماله لمصور  قد صحت لدي شهادة اآلن

 قلم اإلله بنقش مسك أذفر  يكنيه حوالي خده خط

  وقال أيضاً 

 نمت عني فليس لي وسن إن  من حياه كاسمه حسن يا

 تبدى فزادت المحن حتى  كنت قبل العذار في محن قد

 في كنه وصفها الفطن يتيه  شعرات جميعها فتن يا

  قد كان غصناً فأورق الغصن  يروا من عذاره سفهاًع ما

  وقال يف ذم العذار 

 فكف عيناً بدمعها غرقه  فؤادي عذاره حرقه كفى

 محا من جماله ورقه إال  خط حرف من العذار به ما

   في الشراب وقال

  فإن شربت أبدت طباع الجواهر  أرى الخمر ناراً والنفوس جواهراً

 إذا لم تثق منها بحسن السرائر  وماً بشربهاتفضحن النفس ي فال

  وقال أيضاً 

 أكف عن الشراب بأن  أوصى الفقيه العسكري

  ب عمارة البيت الخراب  فعصيته إن الشرا

  وقال لبعض الرؤساء وقد انصبت اخلمر على كمه يف جملس الشراب 

 تلثم منه كمه خدمه  الخمر على كمه انصبت
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  قد فعلت ما خصصت كمه  لو لم ترد خدمته بالتي

  وقال وكتبها على عود 

 العود بإتقان من  رأيت العود مشتقاً

 طيب آذان وهذا  فهذا طيب آناف

  وقال أيضاً 

 تجنيها ندامى وجالس أغاريد  أنس أصبحت ثمراتها ودوحة

  فلما عست غنى على عودها الناس  عليها الطير وهي رطيبة تغنى

  وقال يف اآلذريون 

 يونه لما توقد   خلت آذررب روض

 كوانين زبرجد في  أشعل مسكاً ذهباً

  وقال يف عز الكمال 

 بأن هناك نقصاً خافيا فاعلم  فإذا رأيت الفضل فاز به الفتى

 ممن تراه ثانيا لكماله  أكمل قدرة من أن يرى واللّه

  وقال يف الشكوى 

  ضياع حرف الراء في اللثغه  ضعت بأرض الري في أهلها

 أن أبلغ البلغه يعجبني  رت بها بعد بلوغ المنىص

  وقال أيضاً 

 أنه يوم السالح متوج سوى  ملك ما فيه للملك آلة لنا

  وكيف استواء الظل والعود أعوج  إلصالح الورى وهو فاسد أقيم

  وقال أيضاً 

 ومن أين قد جاءه وأنّى  عجبت لقولنج هذا األمير

 زب أمعاءهبال تفرغ  كل يوم له حقنة وفي

  وقال يف مدح اجلرب وملح وظرف 

  إذا ما عد في الكرب العظام  مسرتي جرب بكفي بهيج
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  كفيت به مصافحة اللئام  تجنبني اللئام لذاك حتى

  وقال يف مراجعة الشعر بعد تركه إياه 

  وكنت تركت الشعر آنف من خنا وأكبر عن مدح وأزهد عن غزل

   خواطر شعر كان طالعه أفلفما زال بي حبيك حتى تطلعت

 يزل السيل منه على عجل يفاع  تزل القوافي عن لساني كأنها

 وشعر األخطلين من الخطل لديه  شعر األعشيين من العشا فأصبح

وأليب الفرج بن هندو من الكتب املقالة املوسومة مبفتاح الطب الفها إلخوانه من املتعلمني وهي عشرة 
 كتاب الكلم الروحانية من احلكم اليونانية، ديوان - ة يف املدخل إىل علم الفلسفة أبواب، املقالة املشوق

  .شعره، رسالة هزلية مترمجة بالوساطة بني الزناة والالطة

  الحسن الفسوي

كان طبيباً معروفاً من أرض فارس، من مدينة فسا، متميزاً يف الطب والقيام به والتقدم بسببه، خدم الدولة 
ص منها خبدمة امللك اء الدين عضد الدولة، وصحبه يف أسفاره وتقدر عنده، وملا مرض البويهية واخت

أمري األمراء أبو منصور بويه بن اء الدولة يف رجب سنة مثان وتسعني وثلثمائة مع والده بالبصرة وعزم 
لده من هذا اء الدولة على التوجه من البصرة إىل تستر للصيد والفرجة، وكان شديد اإلشفاق على و

املرض كثري االحتراس منه، خائفاً من جانبه مانعاً للجند من لقائه، وهو مع أبيه كاحملصور مينعه من مجيع 
مراده، واتفق أن حم هذا الولد يف رجب محى أضعفت قوته قبل اليوم الذي أراد اء الدولة املسري فيه، 

ل فيه حلركة والرأي تركه، فقال ال حيمل من فوره فقال األثري لبهاء الدولة أمري األمراء حمموم، وال فض
وخيرج قوالً واحداً، فقال له هو إذا انزعج هلك، ومدة مقامه بعدنا ال تطول، فلم يرجع إىل مقال األثري، 

وتقدم إىل احلسن الطبيب الفسوي هذا باملضي إليه والعودة خيربه، لثقته مبا يقول؛ فمضى إليه وشاهده 
 تركه وتأخريه، فرتل وأشعر امللك سراً خبطر مرضه، وعرفه أعراضه وآيسه من وعاد وقال الصواب يف

حياته، فحينئٍذ تقدم بتركه واستمرت عليه احلمى وأشياء أخرى حدثت له، فتويف يف يوم األحد ثاين 
  .شعبان سنة مثان وتسعني وثلثمائة

  أبو منصور الحسن بن نوح القمري
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 باجلودة يف صناعة الطب حممود الطريقة يف أعماهلا، فاضالً يف كان سيد وقته وأوحد زمانه، مشهوراً
أصوهلا وفروعها، وكان، رمحه اللّه حسن املعاجلة جيد املداواة؛ متميزاً عند امللوك يف زمانه؛ كثريي 

االحترام له،حدثين الشيخ اإلمام مشس الدين عبد احلميد بن عيسى بن اخلسروشاهي أن الشيخ الرئيس بن 
قد حلق هذا وهو شيخ كبري، وكان حيضر جملسه ويالزم دروسه، وانتفع به يف صناعة الطب، سينا كان 

وأليب منصور احلسن بن نوح القمري من الكتب كتاب غىن ومىن، وهو كناش حسن، وقد استقصى فيه 
ذكر األمراض ومداواا على أفضل ما يكون، وخلص فيه مجالً من أقوال املتعينني يف صناعة الطب، 

  .صوصاً ما ذكره الرازي تفرقاً يف كتبه، كتاب علل العللوخ

  أبو سهل المسيحي

هو أبو سهل عيسى بن حيىي املسيحي اجلرجاين، طبيب فاضل بارع يف صناعة الطب علمها وعملها، 
فصيح العبارة جيد التصنيف، وكان حسن اخلط متقناً للعربية، وقد رأيت خبطه كتابه يف إظهار حكمة 

يف خلق اإلنسان وهو يف اية الصحة واإلتقان، واإلعراب والضبط، وهذا الكتاب من أجل اللّه تعاىل 
كتبه وأنفعها، فإنه قد أتى فيه جبمل ما ذكره جالينوس وغريه يف منافع األعضاء بأفصح عبارة وأوضحها، 

ليس يعرف مع زيادات نفيسة من قبله تدل على فضل باهر وعلم غزير، ولذلك يقول يف أول كتابه هذا و
فضيلة ما أوردناه على ما أوردوا إال من قابل بني كالمنا هذا وكالمهم مع دراية وإنصاف منه، فإن من 
ال يدري ما يعتربه مل يصلح للحكم فيه، ومن ال إنصاف فيه مل حيكم لألفضل ومل يؤثره، فمن اعترب من 

اه وما أوردوا رأى كيف صححنا ما يصلح لالعتبار وهو العامل املنصف بعناية واستقصاء منه ما أوردن
أوردوه وهذبناه وأمتمناه وسهلناه ورتبناه ترتيباً أفضل جلملة الكالم ولكل فصل منه؛ وأسقطنا من هذا 

الصنف من العلم ما ليس منه، مث زدنا من عندنا معاين دقيقة عجيبة كانت قد خفيت عليهم للطفها 
ياء املتقدمة على األشياء املتأخرة بالعكس مما فعلوه، ليكون وجاللة رتبتها، وكيف جعلنا البيانات من األش

  .بياناً للشيء مبباديه وأسبابه، فيكون برهاناً حقيقياً

    

ومسعت من الشيخ اإلمام احلكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي، رمحه اللّه، وهو يقول إنين مل أجد 
 عبارة وال أجود لفظاً وال أحسن معىن من كالم أيب أحداً من األطباء النصارى املتقدمني واملتأخرين أفصح

سهل املسيحي، وقيل إن املسيحي هو معلم الشيخ الرئيس صناعة الطب، وإن كان الشيخ الرئيس بعد 
ذلك متيز يف صناعة الطب ومهر فيها ويف العلوم احلكمية حىت صنف كتباً للمسيحي وجعلها بامسه، وقال 

يحي كان خبراسان، وكان متقدماً عند سلطاا، وإنه مات وله من العمر عبيد اللّه بن جربئيل إن املس
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أربعون سنة،ومن كالم املسيحي قالنومة بالنهار بعد أكلة خري من شربة دواء نافع،وأليب سهل املسيحي 
من الكتب كتاب املائة يف الطب وهو من أجود كتبه وأشهرها؛ وألمني الدولة بن التلميذ حاشية عليه قال 

 أن يعتمد على هذا الكتاب فإنه كثري التحقيق قليل التكرار واضح العبارة منتخب العالج، كتاب جيب
إظهار حكمة اللّه تعاىل يف خلق اإلنسان، كتاب يف العلم الطبيعي كتاب الطب الكلي، مقالتان، مقالة يف 

 العادل خوارزمشاه أيب اجلدري، اختصار كتاب اسطي، كتاب تعبري الرؤيا كتاب يف الوباء ألفه للملك
  العباس مأمون بن مأمون، 

  الشيخ الرئيس بن سينا

هو أبو علي احلسني بن عبد اللّه بن علي بن سينا، وهو إن كان أشهر من أن يذكر، وفضائله أظهر من 
أن تسطر، فإنه قد ذكر من أحواله، ووصف من سريته ما يغين غريه عن وصفه، ولذلك إننا نقتصر من 

 قد ذكره هو عن نفسه، نقله عنه أبو عبيد اجلوجزاين، قال، قال الشيخ الرئيس إن أيب كان ذلك على ما
رجالً من أهل بلخ، وانتقل منها إىل خبارى يف أيام نوح بن منصور واشتغل بالتصرف، وتوىل العمل يف 

 يقال هلا أفشنة، أثناء أيامه بقربة يقال هلا خرميثن من ضياع خبارى، وهي من أمهات القرى، وبقرا قرية
وتزوج أيب منها بوالديت وقطن ا وسكن، وولدت منها ا، مث ولدت أخي، مث انتقلنا إىل خبارى، 

وأحضرت معلم القرآن ومعلم األدب، وأكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثري من 
وبعد من اإلمساعيلية، وقد األدب، حىت كان يقضى مين العجب، وكان أيب ممن أجاب داعي املصريني 

مسع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم، وكذلك أخي، وكانوا رمبا تذاكروا 
بينهم وأنا أمسعه وأدرك ما يقولونه وال تقبله نفسي، وابتدأوا يدعونين أيضاً إليه، وجيرون على ألسنتهم 

وجهين إىل رجل كان يبيع البقل، ويقوم حبساب اهلند حىت ذكر الفلسفة واهلندسة وحساب اهلند، وأخذ ي
أتعلمه منه، مث جاء إىل خبارى أبو عبد اللّه النائلي وكان يدعى املتفلسف، وأنزله أيب دارنا رجاء تعلمي 
منه، وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد فيه إىل إمساعيل الزاهد، وكنت من أجود السالكني، وقد 

    البة ووجوه االعتراض على ايب على الوجه الذي جرت عادة القوم به، ألفت طرق املط

مث ابتدأت بكتاب إيساغوجي على النائلي، وملا ذكر يل حد اجلنس، أنه هو املقول على كثريين خمتلفني 
بالنوع يف جواب ما هو، فأخذت يف حتقيق هذا احلد مبا مل يسمع مبثله، وتعجب مين كل العجب وحذر 

من شغلي بغري املعلم، وكان أي مسألة قاهلا يل أتصورها خرياً منه، حىت قرأت ظواهر املنطق عليه، والدي 
وأما دقائقه فلم يكن عنده منها خربة، مث أخذت أقرأ الكتب على نفسي وأطالع الشروح حىت أحكمت 

بنفسي حل علم املنطق، وكذلك كتاب إقليدس فقرأت من أوله مخسة أشكال أو ستة عليه، مث توليت 
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بقية الكتاب بأسره، مث انتقلت إىل اسطي، وملا فرغت من مقدماته وانتهيت إىل األشكال اهلندسية، قال 
يل النائلي تول قراءا وحلها بنفسك، مث اعرضها علي ألبني لك صوابه من خطئه، وما كان الرجل يقوم 

 ما عرضته عليه ومفهمته إياه، مث بالكتاب، وأخذت أحل ذلك الكتاب فكم من شكل ما عرفه إىل وقت
فارقين النائلي متوجهاً إىل كركانج، واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من الفصوص والشروح، من الطبيعي 

واإلهلي، وصارت أبواب العلم تنفتح علي،مث رغبت يف علم الطب وصرت أقرأ الكتب املصنفة فيه؛ وعلم 
 فيه يف أقل مدة حىت بدأ فضالء الطب يقرأون علي علم الطب ليس من العلوم الصعبة، فال جرم أين برزت

الطب، وتعهدت املرضى فانفتح علي من أبواب املعاجلات املقتبسة من التجربة ما ال يوصف، وأنا مع 
ذلك اختلف إىل الفقه وأناظر فيه، وأنا يف هذا الوقت من أبناء ست عشرة سنة، مث توفرت على العلم 

ت قراءة املنطق ومجيع أجزاء الفلسفة، ويف هذه املدة ما منت ليلة واحدة والقراءة سنة ونصفاً، فأعد
بطوهلا، وال اشتغلت النهار بغريه ومجعت بني يدي ظهوراً، فكل حجة كنت أنظر فيها أثبت مقدمات 

قياسية، ورتبتها يف تلك الظهور مث نظرت فيما عساها تنتج، وراعيت شروط مقدماته حىت حتقق يل 
 تلك املسألة، وكلما كنت أحتري يف مسألة ومل أكن أظفر باحلد األوسط يف قياس ترددت حقيقة احلق يف

    إىل اجلامع، وصليت وابتهلت إىل مبدع الكل، حىت فتح يل املنغلق، وتيسر املتعسر، 

وكنت أرجع بالليل إىل داري واضع السراج بني يدي، وأشتغل بالقراءة والكتابة، فمهما غلبين النوم أو 
 بضعف، عدلت إىل شرب قدح من الشراب ريثما تعود إيل قويت، مث أرجع إىل القراءة ومهما شعرت

أخذين أدىن نوم أحلم بتلك املسائل بأعياا، حىت أن كثرياً من املسائل اتضح يل وجوهها يف املنام، 
 يف وكذلك حىت استحكم معي مجيع العلوم، ووقفت عليها حبسب اإلمكان اإلنساين، وكل ما علمته

ذلك الوقت فهو كما علمته اآلن مل أزدد فيه إىل اليوم، حىت أحكمت على املنطق والطبيعي والرياضي، مث 
عدلت إىل اإلهلي، وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة، فما كنت أفهم ما فيه، والتبس علي غرض واضعه، حىت 

ملقصود به، وأيست من نفسي أعدت قراءته أربعني مرة وصار يل حمفوظاً، وأنا مع ذلك ال أفهمه وال ا
وقلت هذا كتاب ال سبيل إىل فهمه، وإذا أنا يف يوم من األيام حضرت وقت العصر يف الوراقني، وبيد 

دالل جملد ينادي عليه، فعرضه علي فرددته رد متربم، معتقد أن ال فائدة من هذا العلم، فقال يل اشتر مين 
حمتاج إىل مثنه، واشتريته فإذا هو كتاب أليب نصر الفارايب هذا فإنه رخيص أبيعكه بثالثة دراهم، وصاحبه 

يف أغراض كتاب ما بعد الطبيعة ورجعت إىل بييت وأسرعت قراءته، فانفتح علي يف الوقت أغراض ذلك 
الكتاب بسبب أنه كان يل حمفوظاً على ظهر القلب، وفرحت بذلك وتصدقت يف ثاين يومه بشيء كثري 

عاىل، وكان سلطان خبارى يف ذلك الوقت نوح بن منصور، واتفق له مرض أتلج على الفقراء شكراً للّه ت
األطباء فيه، وكان امسي اشتهر بينهم بالتوفر على القراءة، فأجروا ذكري بني يديه وسألوه إحضاري، 
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فحضرت وشاركتهم يف مداواته وتومست خبدمته فسألته يوماً األذن يل يف دخول دار كتبهم ومطالعتها 
 ما فيها من كتب الطب، فأذن يل فدخلت داراً ذات بيوت كثرية يف كل بيت صناديق كتب وقراءة

منضدة بعضها على بعض، يف بيت منها كتب العربية والشعر، ويف آخر الفقه وكذلك يف كل بيت كتب 
علم مفرد،فطالعت فهرست كتب األوائل وطلبت ما احتجب إليه منها، ورأيت من الكتب ما مل يقع 

ىل كثري من الناس قط، وما كنت رأيته من قبل وال رأيته أيضاً من بعد، فقرأت تلك الكتب امسه إ
وظفرت بفوائدها، وعرفت مرتبة كل رجل يف علمه، فلما بلغت مثاين عشرة سنة من عمري، فرغت من 

 يل هذه العلوم كلها، وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ، ولكنه اليوم معي أنضج، وإال فالعلم واحد مل يتجدد
بعده شيء، وكان يف جواري رجل يقال له أبو احلسني العروضي، فسألين أن أصنف له كتاباً جامعاً يف 

هذا العلم، فصنفت له اموع ومسيته به، وأتيت فيه على سائر العلوم سوى الرياضي، ويل إذ ذاك إحدى 
 خوارزمي املولد، فقيه وعشرون سنة من عمري، وكان يف جواري أيضاً رجل يقال له أبو بكر الربقي،

النفس، متوحد يف الفقه والتفسري والزهد، مائل إىل هذه العلوم؛ فسألين شرح الكتب له فصنفت له كتاب 
احلاصل واحملصول يف قريب من عشرين جملدة؛ وصنفت له يف األخالق كتاباً مسيته كتاب الرب واإلمث، 

نسخ منهما مث مات والدي وتصرفت يب األحوال، وهذان الكتابان ال يوجدان إال عنده فلم يعر أحداً ي
وتقلدت شيئاً من أعمال السلطان، ودعتين الضرورة إىل اإلخالل ببخاري واالنتقال إىل كركانج، وكان 
أبو احلسني السهلي احملب هلذه العلوم وزيراً، وقدمت إىل األمري ا، وهو علي بن مأمون وكنت على زي 

 احلنك، وأثبتوا يل مشاهرة دارة بكفاية مثلي، مث دعت الضرورة إىل الفقهاء إذ ذاك بطيلسان وحتت
االنتقال إىل نسا، ومنها إىل باورد ومنها إىل طوس، ومنها إىل شقان، ومنها إىل مسنيقان ومنها إىل جاجرم 

رأس حد خراسان، ومنها إىل جرجان، وكان قصدي األمري قابوس، فاتفق يف أثناء هذا أخذ قابوس 
بعض القالع وموته هناك، مث مضيت إىل دهستان ومرضت ا مرضاً صعباً وعدت إىل وحبسه يف 

  جرجان، فاتصل أبو عبيد اجلوزجاين يب وأنشأت يف حايل قصيدة فيها بيت القائل 

 غال ثمني عدمت المشتري لما  لما عظمت فليس مصر واسعي

    

يل الشيخ من لفظه ومن هاهنا شاهدت قال أبو عبيد اجلوزجاين، صاحب الشيخ الرئيس؛ فهذا ما حكى 
أنا من أحواله، وكان جبرجان رجل يقال له أبو حممد الشريازي حيب هذه العلوم، وقد اشترى للشيخ داراً 

يف جواره وأنزله ا، وأنا اختلف إليه يف كل يوم أقرأ اسطي وأستملي املنطق، فأملى علي املختصر 
لشريازي كتاب املبدأ واملعاد، وكتاب األرصاد الكلية، وصنف األوسط يف املنطق، وصنف أليب حممد ا
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هناك كتباً كثرية، كأول القانون وخمتصر اسطي، وكثرياً من الرسائل مث صنف يف أرض اجلبل بقية 
كتبه،وهذا فهرست كتبه، كتاب اموع جملدة، احلاصل واحملصول عشرون جملدة، اإلنسان عشرون 

ان، الشفاء مثاين عشرة جملدة، القانون أربع عشرة جملدة، األرصاد الكلية جملدة، جملدة، الرب واإلمث جملدت
كتاب النجاة ثالث جملدات، اهلداية جملدة، القولنج جملدة، لسان العرب عشر جملدات، األدوية القلبية 

دة، كتاب جملدة، املوجز جملدة، بعض احلكمة املشرقية جملدة، بيان ذوات اجلهة جملدة، كتاب املعاد جمل
املبدأ واملعاد جملدة، كتاب املباحثات جملدة،ومن رسائله القضاء والقدر، اآللة الرصدية غرض 

قاطيغورياس، املنطق بالشعر القصائد يف العظمة واحلكمة يف احلروف، تعقب املواضع اجلدلية، خمتصر 
 علم املنطق، أقسام احلكمة يف إقليدس، خمتصر يف النبض بالعجمية احلدود، األجرام السماوية، اإلشارة إىل

النهاية والالاية، عهد كتبه لنفسه حي بن يقظان يف أن أبعاد اجلسم غري ذاتية له، خطب، الكالم يف 
اهلندبا، يف أنه ال جيوز أن يكون شيء واحد جوهرياً وعرضياً، يف أن علم زيد غري علم عمرو، رسائل له 

بعض الفضالء، كتاب احلواشي على القانون، كتاب عيون إخوانية وسلطانية، مسائل جرت بينه وبني 
انتقل إىل الري واتصل خبدمة السيدة وابنها جمد الدولة، وعرفوه بسبب . احلكمة، كتاب الشبكة والطري

كتب وصلت معه تتضمن تعريف قدره، وكان ميجد الدولة إذ ذاك غلبة السوداء، فاشتغل مبداواته، 
 ا إىل أن قصد مشس الدولة بعد قتل هالل ابن بدر بن حسنويه وهزمية وصنف هناك كتاب املعاد، وأقام

عسكر بغداد، مث اتفقت أسباب أوجبت الضرورة هلا خروجه إىل قزوين، ومنها إىل مهدان، واتصاله خبدمة 
كذبانويه والنظر يف أسباا، مث اتفق معرفة مشس الدولة وإحضاره جملسه بسبب قولنج كان قد أصابه، 

 حىت شفاه اللّه، وفاز من ذلك الس خبلع كثرية، ورجع إىل داره بعد ما أقام هناك أربعني يوماً وعاجله
بلياليها، وصار من ندماء األمري، مث اتفق وض األمري إىل قرمسني حلرب عناز، وخرج الشيخ يف خدمته، 

    مث توجه حنو مهدان منهزماً راجعاً، 

 اتفق تشويش العسكر عليه، وإشفاقهم منه على أنفسهم، فكبسوا داره مث سألوه تقلد الوزارة فتقلدها، مث
وأخذوه إىل احلبس، وأغاروا على أسبابه، وأخذوا مجيع ما كان ميلكه، وسألوا األمري قتله فامتنع منه 

وعدل إىل نفيه عن الدولة طلباً ملرضام، فتوارى يف دار الشيخ أيب سعد بن دخدوك أربعني يوماً فعاد 
ري مشس الدولة القولنج، وطلب الشيخ فحضر جملسه، فاعتذر األمري إليه بكل االعتذار، فاشتغل األم

مبعاجلته، وأقام عنده مكرماً مبجالً، وأُعيدت الوزارة إليه ثانياً، مث سألته أنا شرح كتب أرسطوطاليس، 
ورد فيه ما صح فذكر أنه ال فراغ له إىل ذلك يف ذلك الوقت، ولكن إن رضيت مين بتصنيف كتاب أ

عندي من هذه العلوم بال مناظرة مع املخالفني، وال اشتغال بالرد عليهم فعلت ذلك، فرضيت به، فابتدأ 
بالطبيعيات من كتاب مساه كتاب الشفاء، وكان قد صنف الكتاب األول من القانون، وكان جيتمع كل 
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ي من القانون نوبة، فإذا فرغنا حضر ليلة يف داره طلبة العلم، وكنت أقرأ من الشفاء، وكان يقرىء غري
املغنون على اختالف طبقام وهيئ جملس الشراب بآالته وكنا نشتغل به، وكان التدريس بالليل لعدم 
الفراغ بالنهار خدمة لألمري، فقضينا على ذلك زمناً، مث توجه مشس الدين إىل طارم حلرب األمري ا، 

ليه، وانضاف إىل ذلك أمراض أخر جلبها سوء تدبريه، وقلة وعاوده القولنج قرب ذلك املوضع واشتد ع
القبول من الشيخ، فخاف العسكر وفاته فرجعوا به طالبني مهدان يف املهد فتويف يف الطريق يف املهد، مث 

بويع ابن مشس الدولة وطلبوا استيزار الشيخ فأىب عليهم وكاتب عالء الدولة سراً يطلب خدمته، واملصري 
مام إىل جوانبه، وأقام يف دار أيب غالب العطار متوارياً، وطلبت منه إمتام كتاب الشفاء، إليه، واالنض

فاستحضر أبا غالب وطلب الكاغد واحملربة فأحضرمها، وكتب الشيخ يف قريب من عشرين جزءاً على 
صل الثمن خبطه رؤوس املسائل، وبقي فيه يومني حىت كتب رؤوس املسائل كلها بال كتاب حيضره وال أ

يرجع إليه، بل من حفظه، وعن ظهر قلبه، مث ترك الشيخ تلك؛ األجزاء بني يديه وأخذ الكاغد فكان ينظر 
يف كل مسألة ويكتب شرحها، فكان يكتب كل يوم مخسني ورقة حىت أتى على مجيع الطبيعيات 

 تاج امللك مبكاتبته واإلهليات ما خال كتايب احليوان والنبات، وابتدأ باملنطق وكتب منه جزءاً، مث امه
عالء الدولة، فأنكر عليه ذلك، وحث يف طلبه فدل عليه بعض أعدائه، فأخذوه وأدوه إىل قلعة يقال هلا 

  فردجان وأنشأ هناك قصيدة منها 

  وكل الشك في أمر الخروج  دخولي باليقين كما تراه

    

 تاج امللك ومر إىل تلك القلعة بعينها، وبقي فيها أربعة أشهر، مث قصد عالء الدولة مهدان وأخذها، وازم
مث رجع عالء الدولة عن مهدان، وعاد تاج امللك وابن مشس الدولة إىل مهدان ومحلوا معهم الشيخ إىل 
مهدان، ونزل يف دار العلوي، واشتغل هناك بتصنيف املنطق من كتاب الشفاء وكان قد صنف بالقلعة 

اب القولنج، وأما األدوية القلبية فإمنا صنفها أول وروده إىل كتاب اهلدايات، ورسالة حي بن يقظان، وكت
مهدان، وكان قد تقضى على هذا زمان، وتاج امللك يف أثناء هذا مينيه مبواعيد مجيلة، مث عن للشيخ التوجه 

إىل أصفهان، فخرج متنكراً وأنا وأخوه وغالمان معه يف زي الصوفية إىل أن وصلنا إىل طربان على باب 
ن، بعد أن قاسينا شدائد يف الطريق، فاستقبلنا أصدقاء الشيخ وندماء األمري عالء الدين وخواصه، أصفها

ومحل إليه الثياب واملراكب اخلاصة وأنزل يف حملة يقال هلا كونكنبد يف دار عبد اللّه بن بايب، وفيها من 
إلكرام واإلعزاز الذي اآلالت والفرش ما حيتاج إليه، وحضر جملس عالء الدولة فصادف يف جملسه ا

يستحقه مثله، مث رسم عالء الدولة ليايل اجلمعات جملس النظر بني يديه حبضرة سائر العلماء على اختالف 
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طبقام، والشيخ من مجلتهم، فما كان يطاق يف شيء من العلوم، اشتغل بأصفهان يف تتميم كتاب 
س واألرمثاطيقي واملوسيقى، وأورد يف كل الشفاء، ففرغ من املنطق واسطي، وكان قد اختصر أوقليد

كتاب من الرياضيات زيادات رأى أن احلاجة إليها داعية، أما يف اسطي فأورد عشرة أشكال يف 
اختالف القطر وأورد يف آخر اسطي يف علم اهليئة أشياء مل يسبق إليها، وأورد يف أوقليدس شبهاً، ويف 

ى مسائل غفل عنها األولون ومت الكتاب املعروف بالشفاء ما خال االرمثاطيقي خواص حسنة، ويف املوسيق
كتايب النبات واحليوان فإنه صنفهما يف السنة اليت توجه فيها عالء الدولة إىل سابور خواست يف الطريق، 

وصنف أيضاً يف الطريق كتاب النجاة واختص بعالء الدولة وصار من ندمائه إىل أن عزم عالء الدولة على 
دان، وخرج الشيخ يف الصحبة، فجرى ليلة بني يدي عالء الدولة ذكر اخللل احلاصل يف التقاومي قصد مه

املعمولة حبسب األرصاد القدمية، فأمر األمري الشيخ االشتغال برصد هذه الكواكب وأطلق له من األموال 
 من املسائل، فكان يقع ما حيتاج إليه وابتدأ الشيخ ووالين اختاذ آالا واستخدام صناعها حىت ظهر كثري

اخللل يف أمر الرصد لكثرة األسفار وعوائقها، وصنف الشيخ بأصفهان الكتاب العالئي،كان من عجائب 
أمر الشيخ إين صحبته وخدمته مخساً وعشرين سنة فما رأيته إذا وقع له كتاب جمدد ينظر فيه على الوالء، 

 فينظر ما قاله مصنفه فيها، فيتبني مرتبته يف العلم بل كان يقصد املواضع الصعبة منه واملسائل املشكلة،
ودرجته يف الفهم، وكان الشيخ جالساً يوماً من األيام بني يدي األمري وأبو منصور اجلبائي حاضر فجرى 
يف اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها مبا حضره، فالتفت أبو منصور إىل الشيخ يقول إنك فيلسوف وحكيم، 

ة ما يرضي كالمك فيها، فاستنكف الشيخ من الكالم، وتوفر على درس كتب اللغة ولكن مل تقرأ من اللغ
ثالث سنني، استهدى كتاب ذيب اللغة من خراسان من تصنيف أيب منصور األزهري، فبلغ الشيخ يف 

اللغة طبقة قلما يتفق مثلها، وأنشأ ثالث قصائد ضمنها ألفاظاً غريبة من اللغة، وكتب ثالثة كتب أحدها 
ىل طريقة الصاحب وأمر بتجليدها وإخالق .ى طريقة ابن العميد، واآلخر على طريقة الصايب واآلخرعل

جلدها، مث أوعز األمري فعرض تلك الدة على أيب منصور اجلبائي، وذكر أنا ظفرنا ذه الدة يف 
شك عليه كثري مما الصحراء وقت الصيد فيجب أن تتفقدها وتقول لنا ما فيها، فنظر فيها أبو منصور وأ

فيها، فقال له الشيخ أن ما جتهله من هذا الكتاب فهو مذكور يف املوضع الفالين من كتب اللغة، مساه 
لسان العرب مل يصنف يف اللغة مثله ومل ينقله يف البياض حىت تويف فبقي على مسودته ال يهتدي أحد إىل 

  .ترتيبه

    

 من املعاجلات عزم على تدوينها يف كتاب القانون، وكان قد حصل للشيخ جتارب كثرية فيما باشره
وكان قد علقها على أجزاء فضاعت قبل متام كتاب القانون، من ذلك أنه صدع يوماً فتصور أن مادة 
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تريد الرتول إىل حجاب رأسه، وأنه ال يأمن ورماً يرتل فيه فأمر بإحضار ثلج كثري ودقة ولفه يف خرقة 
 قوي املوضع، وامتنع عن قبول تلك املادة وعويف، ومن ذلك أن امرأة وتغطية رأسه ا ففعل ذلك حىت

مسلولة خبوارزم أمرها أن ال تتناول شيئاً من األدوية سوى اجللنجبني السكري حىت تناولت على األيام 
مقدار مائة منه وشفيت املرأة،ان الشيخ قد صنف جبرجان املختصر األصغر يف املنطق وهو الذي وضعه 

يف أول النجاة، ووقعت نسخة إىل شرياز فنظر فيها مجاعة من أهل العلم هناك فوقعت هلم الشبه بعد ذلك 
يف مسائل منها، فكتبوها على جزء، وكان القاضي بشرياز من مجلة القوم، فأنفذ باجلزء إىل أيب القاسم 

 إىل الشيخ أيب القاسم الكرماين صاحب إبراهيم بن بابا الديلمي املشتغل بعلم التناظر، وأضاف إليه كتاباً
وأنفذمها على يدي ركايب قاصد، وسأله عرض اجلزء على الشيخ واستيجاز أجوبته فيه، وإذا الشيخ أيب 

القاسم دخل على الشيخ عند اصفرار الشمس يف يوم صائف، وعرض عليه الكتاب واجلزء، فقرأ الكتاب 
دثون، مث خرج أبو القاسم، وأمرين الشيخ ورده عليه، وترك اجلزء بني يديه وهو ينظر فيه والناس يتح

بإحضار البياض وقطع أجزاء منه، فشددت مخسة أجزاء كل واحد منها عشرة أوراق بالربع الفرعوين، 
وصلينا العشاء وقدم الشمع فأمر بإحضار الشراب وأجلسين وأخاه وأنا بتناول الشراب، وابتدأ هو جبواب 

 الليل حىت غلبين وأخاه النوم، فأمر باالنصراف فعند تلك املسائل، وكان يكتب ويشرب إىل نصف
الصباح قرع الباب فإذا رسول الشيخ يستحضرين فحضرته وهو على املصلى، وبني يديه األجزاء اخلمسة، 

فقال خذها وصر ا إىل الشيخ أيب القاسم الكرماين، وقل له استعجلت يف األجوبة عنها لئال يتعوق 
 تعجب كل العجب وصرف الفيج وأعلمهم ذه احلالة، وصار هذا احلديث الركايب، فلما محلته إليه

تارخياً بني الناس،ووضع يف حال الرصد آالت ما سبق إهلا، وصنف فيها رسالة وبقيت أنا مثاين سنني 
مشغوالً بالرصد، وكان غرضي تبني ما حيكيه بطليموس عن قصته يف األرصاد، فتبني يل بعضها، وصنف 

نصاف واليوم الذي قدم فيه السلطان مسعود إىل اصفهان ب عسكره رحل الشيخ الشيخ كتاب اإل
  .وكان الكتاب يف مجلته، وما وقف له على أثر

    

وكان الشيخ قوي القوى كلها، وكانت قوة اامعة من قواه الشهوانية أقوى وأغلب، وكان كثرياً ما 
زاجه حىت صار أمره يف السنة اليت حارب فيها يشتغل به فأثر يف مزاجه وكان الشيخ يعتمد على قوة م

عالء الدولة تاش فراش على باب الكرخ إىل أن الشيخ قولنج، وحلرصه على برئه إشفاقاً من هزمية يدفع 
إليها، وال يتأتى له املسري فيها مع املرض حقن نفسه يف يوم واحد مثان كرات، فتقرح بعض أمعائه وظهر 

ع عالء الدين فأسرعوا حنو ايذج فظهر به هناك الصرع الذي يتبع علة به سحج، وأحوج إىل املسري م
القولنج، ومع ذلك كان يدبر نفسه وحيق نفسه ألجل السحج ولبقية القولنج، فأمر يوماً باختاذ دانقني من 
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بزر الكرفس يف مجلة ما حيتقن به وخلطه ا طلباً لكسر الرياح، فصد بعض األطباء الذي كان يتقد هو 
 مبعاجلته، وطرح من بزر الكرفس مخسة دراهم لست أدري أعمداً فعله أم خطأ ألنين مل أكن معه، إليه

فازداد السحج به من حدة ذلك البزر، وكان يتناول املثرود بطوس ألجل الصرع فقام بعض غلمانه 
خزانته، وطرح شيئاً كثرياً من االفيون فيه، وناوله فأكله وكان سبب ذلك خيانتهم يف مال كثري من 

فتمنوا هالكه ليأمنوا عاقبة أعماهلم،ونقل الشيخ كما هو إىل أصفهان، فاشتغل بتدبري نفسه، وكان من 
الضعف حبيث ال يقدر على القيام فلم يزل يعاجل نفسه حىت قدر على املشي وحضر جملس عالء الدولة، 

العلة كل الربء، فكان ينتكس ويربأ ولكنه مع ذلك ال يتحفظ ويكثر التخليط يف أمر اامعة، ومل يربأ من 
كل وقت، مث قصد عالء الدولة مهدان فسار معه الشيخ فعاودته يف الطريق تلك العلة إىل أن وصل إىل 

مهدان، وعلم أن قوته قد سقطت، وأا ال تفي بدفع املرض فأمهل مداواة نفسه وأخذ يقول املدبر الذي 
فال تنفع املعاجلة، وبقي على هذا أياماً، مث انتقل إىل جوار ربه، كان يدبر بدين قد عجز عن التدبري، واآلن 

وكان عمره ثالثاً ومخسني سنة، وكان موته يف سنة مثان وعشرين وأربعمائة، وكانت والدته يف سنة 
مخس وسبعني وثلثمائة، هذا آخر ما ذكره أبو عبيدة من أحوال الشيخ الرئيس، وقربه حتت السور من 

دان، وقيل أنه نقل إىل أصفهان ودفن يف موضع على باب كونكنبد، وملا مات ابن سينا جانب القبة من مه
  من القولنج الذي عرض له قال فيه بعض أهل زمانه 

  وبالحبس مات أخس الممات  رأيت ابن سينا يعادي الرجال

 ولم ينج من موته بالنجاة  يشف ما ناله بالشفا فلم

 من القولنج الذي أصابه، والشفاء والنجاة يريد الكتابني من تأليفه وقصد وقوله باحلبس يريد احنباس البطن
  .ما اجلناس يف الشعر

ومن كالم الشيخ الرئيس وصية أوصى ا بعض أصدقائه وهو أبو سعيد بن أيب اخلري الصويف قال ليكن 
 بالنظر إليه، وقدمها اللّه تعاىل أول فكر له وآخره، وباطن كل اعتبار وظاهره، ولتكن عني نفسه مكحولة

موقوفة على املثول بني يديه؛ مسافراً بعقله يف امللكوت األعلى وما فيه من آيات ربه الكربى، وإذا احنط 
  إىل قراره، فليرته اهللا تعاىل يف اثاره، فإنه باطن ظاهر جتلى لك شيء بكل شيء 

 على أنه واحد تدل  ففي كل شيء له آية

    

 ملكه، انطبع فيها نقش امللكوت، وجتلى له قدس الالهوت، فألف األنس فإذا صارت هذه احلال له
األعلى، وذاق اللذة القصوى، وأخذ عن نفسه من هو ا أوىل، وفاضت عليه السكينة وحقت عليه 
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الطمأنينة، وتطلع إىل العامل األدىن اطالع راحم ألهله، مستوهن حليله، مستخف لثقله، مستحسن به 
ه؛ وتذكر نفسه وهي ا هلجة، وببهجتها جه، فتعجب منها ومنهم تعجبه منه، وقد لعقله، مستضل لطرق

ودعها وكان معها كأنه ليس معها، وليعلم أن أفضل احلركات الصالة، وأمثل السكنات الصيام، وانفع 
ىل الرب الصدقة، وأزكى السر االحتمال، وأبطل السهي املراءاة، ولن ختلص النفس عن الدرن ما التفتت إ

ما قيل وقال، ومناقشة وجدال، وانفعلت حبال من األحوال، وخري العمل ما صدر عن خالص نية؛ وخري 
النية ما ينفرج عن جناب علم؛ واحلكمة أم الفضائل، ومعرفة اللّه أول األوائل إليه يصعد الكلم الطيب 

رسها عن التلطخ مبا يشينها من والعمل الصاحل يرفعه، مث يقبل على هذه النفس املزينة بكماهلا الذايت فيح
اهليئات االنقيادية للنفوس املوادية اليت إذا بقيت يف النفوس املزينة كان حاهلا عند االنفصال كحاهلا عند 
االتصال، إذ جوهرها غري مشاوب وال خمالط، وإمنا يدنسها هيئة االنقياد لتلك الصواحب؛ بل يفيدها 

 والرياسة، وكذلك يهجر الكذب قوالً وختيالً حىت حتدث للنفس هيئات االستيالء والسياسة واالستعالء
هيئة صدوقة، فتصدق األحالم والرؤيا، وأما اللذات فيستعملها على إصالح الطبيعة وإبقاء الشخص أو 

النوع أو السياسة، أما املشروب فإنه يهجر شربه تلهياً بل تشفياً وتداوياً؛ ويعاشر كل فرقة بعادته ورمسه؛ 
املقدور والتقدير من املال؛ ويركب ملساعدة الناس كثرياً مما هو خالف طبعة، مث ال يقصر يف ويسمح ب

األوضاع الشرعية، ويعظم السنن اإلهلية، واملواظبة على التعبدات البدنية، ويكون دوام عمره إذا خال 
لنفس عن عيار وخلص من املعاشرين تطريه الزينة يف النفس والفكرة يف امللك األول وملكه، وكيس ا

الناس من حيث ال يقف عليه الناس عاهد اللّه أنه يسري ذه السرية، ويدين ذه الديانة، واللّه ويل الذين 
  ومن شعر الشيخ الرئيس قال يف النفس وهي من أجل قصائده وأشرفها .آمنوا وهو حسبنا ونعم الوكيل

 ذات تعزز وتمنع ورقاء  إليك من المحل األرفع هبطت

 التي سفرت ولم تتبرقع وهي  عن كل مقلة عارف بةمحجو

 فراقك وهي ذات تفجع كرهت  على كره إليك وربما وصلت

 مجاورة الخراب البلقع ألفت  وما أنست فلما واصلت أنفت

 بفراقها لم تقنع ومنازالً  نسيت عهوداً بالحمى وأظنها

 ميم مركزها بذات األجرع في  إذا اتصلت بهاء هبوطها حتى

 المعالم والطلول الخضع بين  بها ثاء الثقيل فأصبحت علقت

 تهمي ولما تقطع بمدامع  إذا ذكرت دياراً بالحمى تبكي

 بتكرار الرياح األربع درست  ساجعة على الدمن التي وتظل
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 عن األوج الفسيح األربع قفص  إذ عاقها الشرك الكثيف وصدها

 حيل إلى الفضاء األوسعالر ودنا  إذا قرب المسير إلى الحمى حتى

 ليس يدرك بالعيون الهجع ما  سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت

 حليف الترب غير مشيع عنها  مفارقة لكل مخلف وغدت

 سام إلى قعر الحضيض األوضع  تغرد فوق ذروة شاهق وبدت

 عن الفطن اللبيب األروع طويت  كان أرسلها اإلله لحكمة إن

 سامعة بما لم تسمع لتكون  زبإن كان ضربة ال فهبوطها

 في العالمين فخرقها لم يرقع  عالمة بكل خفية وتعود

 حتى لقد غربت بغير المطلع  وهي التي قطع الزمان طريقها

 انطوى فكأنه لم يلمع ثم  برق تألق للحمى فكأنه

  وقال يف الشيب واحلكمة والزهد 

  ابوقد أصبحت عن ليل الشب  أصبحت عن ليل التصابي أما

 وعسعس ليله فكم التصابي  في عذارك صبح شيب تنفس

 من مشيبك بالشهاب فرجم  كان شيطاناً مريداً شبابك

    

 على فودي فألمأ بالغراب  من بزاة الدهر خوى وأشهب

 عهدي بها مغنى رباب لهم  رسم الشباب ورسم دار عفا

 وذاك اخضر من قَطْر السحاب  ابيض من قطرات دمعي فذاك

 وذالكم نشور للروابي  ينعي إليك النفس نعياً فذا

 وتبني للخراب مغالطة  دنياك ترأب النصداع كذا

 عفتها أغريتها بي فلما  مشمئز النفس عنها ويعلق

 الدنيا وإن كانت أهابي عن  لعجلت انسالخي فلوالها

 بأشراك تعوق عن اضطراب  عرفت عقوقها فسلوت عنها

 صبري ويسفل عن عتابي سوى  ذاهبعالم يعلو أ بليت
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  وكم كان الصواب سوى الصواب  للصواب خالط قوم وسيل

 من العلياء عنهم في حجاب  ونفسي في مكان أخالطه

 اغبرت أناث عن تراب متى  بمن يلطخه خالط ولست

 خياالً واشمأزت عن لباب  ما لحت األبصار نالت إذا

  وقال أيضاً 

 عينك كاآلثار تتهم، فصار  القدمربع، نكّرك األحداث و يا

  عندي، ونؤيك صبري الدارس الهدم؛  كإنما رسمك السر الذي لهم

 الرياض كطاجونية جثم بين  كأنما سفعة األثفي باقية

 حاجة ما قضوها إذ هم أمم عن  حسرة بقيت في القلب مظلمة أو

 مزدفر بالبرق مبتسم بالرعد  بكاه سحاب دمعه همع أال

 الدموع الهوامي كلهن دم من  تجدها سحاب جودها ديملم لم 

 حبهم صحة في حبه سقم في  الطلول أجابت من به أبداً ليت

 تفهم الحال ما ال تفهم الكلم قد  علها بلسان الحال ناطقة أو

 حدي الذي استدلقته ثلم بأن  ترى شيبتي تنبيك ناطقة أما

 أليام تنصرميغتر وا والمرء  يوعد واآلمال واعدة الشيب

 الدهر قوالً كله حكم وأسمع  أرى حكم األفعال ساقطة مالي

 أكرم النقص لما استنقص الكرم قد  أرى الفضل فضالً يستهان به مالي

 فألفيت داراً ما بها أرم عيني،  في هذه الدنيا وزخرفها جولت

 ومنها له األرزاء والطعم فيها،  دودت فالدود منشؤه كجيفة

 فليس يجري على أمثالهم قلم  ي إن بروا وأن فجرواعند سيان

 يجدي ولكن ما له عصم فالجد  تحسدنهم إن جد جدهم ال

 نعمت في عيشها النعم وربما  وإن نعموا عيشاً سوى نعم ليسوا

 الذي وجدوا مثل الذي عدموا ليس  غنى، العادمون نهى الوجدان

 نى عنهم وال لهمكرهاً فليس غ  فيهم وأيضاً قد خلطت بهم خلقت
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 ليثاً له في جنسه أجم رأيت  بينهم كالليث في أجم أسكنت

 عينه كمه في أذنه صمم في  وإن بان عني من بليت به أني

 ما في ليس الجل والعظ أقل  من بني الدنيا يميزني مميز

 مكرمة تحكيني األمم بأي  مأثرة ينقاس بي أحد بأي

 شغبر حش عرضه زيم أمثل  عنجهة شوكاء يلحق بي أمثل

 جود مساع الملك متهم وذاك  عجوز ولكن بعدما قعدت فذا

 يخدم كفي الصارم الخدم كذاك  وإن كانت األقالم تخدمني إني

 تناكر عن تياره البهم إذا  أشهد الروع مرتاحاً فأكشفه قد

 مرتكم والبأس مغتلم والدم  محتدم، والطعن منتظم، الضرب

 قسطاسه من سفكهم قتم واإلفك  عهم قتريافوخه من نق والحق

 يحكم واألبطال تختصم والموت  والسمر حمر تحت عثيره والبيض

    

 لنا غنم منا لهم عرم منهم  القسم في حربي وحربهم وأعدل

 اللسان قديماً والزمان فم أن  البالغة فاسألني الخبير بها أما

 اك المعلم العلمأنا ذ ألهله  ال يعلم العلم غيري معلماً علماً

 حتى جالها بشرحي البند والعلم  كانت قناة علوم الحق عاطلة

 فيهم وأجسادهم بالقضب تلتحم  أرواحهم بالرعب نقذفه نبيد

 وأسفت بي لها الهيم عزائمي  أنالة ذا الدهر اللقاح على ماتت

  ما الخوف أسكت بل أن تلزم الحشم  شئت كان الذي لو شئت بحت به لو

 رجل عزيمي كنت أعتزم لحط  وجدت طالع الشمس متسعاً ولو

 يعم سبيلي نحوها العمم ولم  ولو بكت عزماتي دونها الحشم

 تباغل عرض الخيل والحكم وقد  البيض ظلفاً للعمود له وكانت

 للخيل في ميالدها اللجم وأن  وظن أن ليس تحجيل سوى شعر

 رى به غتمتنفر عن م فاألسد  وغشيت صفحات األرض معدلة
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 فكل صاغ إليها صاغر سدم  بقعة حف الشقاء بها لكنها

  وقال أيضاً 

 واخضبه أو غطه فقرضه  الشيب ال بد من وخطه هو

 من البحر في شطه وجرعت  الطل من وبله أأقلقك

 فال بد من حطه وريقاً  منك سرك غصن الشباب وكم

 أنبت غيرك في وسطه كم  تجزعن لطريق سلكت فال

 الرزق كل سوى قسطه من  تجشعن فما أن ينال وال

 ففوتها الحرص من فرطه  حاجة بذلك نفسها وكم

 في الزمان على قحطه نشا  أخصب المرء من عقله إذا

 فإن الندامة من شرطه  عاجل الحزم في عزمه ومن

 كما يمرط الشعر من مشطه  ملق دونها غيلة وكم

  ل على بسطهعلى الغدر فاعج  ما أحال أخو زلة إذا

 تعجلن إلى خلطه فال  يتعب النفس تمييزه وما

 ما تعسف في خبطه إذا  ووقر أخا الشيب وألح الشباب

 قديماً على خطه كتبت  وال تبغ في العذل وأقصد فكم

 القتاد لدى خرطه عناد  عاند النصح ذو شيبة وكم

 كما أنشط البكر عن نشطه  سريعاً إلى مطمع تراه

 حلمي فلم أعطه ليغصب   ملل حاشمرام ذو وكم

 يأنف الدهر من لقطه فما  حسد أسقطته لقى وذي

 ارتفع النجم عن حطه قد  حطي عن رتبتي يحاول

 يضحك الدهر من سخطه وكم  على دهره ساخطاً يظل

  وقال أيضاً 

 بدمعنا الربع المحيال نغيث  نجزي معاهده قليالً قفا

 ال رسوم وال طلوال فأمسى  تخونه العفاة كما تراه
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 بعدهم زمناً طويالً نقاسي  عشنا بها زمناً قصيراً لقد

 من مستحيل مستحيال يرم  يستثبت الدنيا بحال ومن

 الحرص عنها مستقيال تنحي  ما استعرض الدنيا اعتباراً إذا

 تجملي هجراً جميالً هجرت  أبلغ العذال أني خليلي

 عقبنا نزوالعزم فا على  من أناس ما أحلنا وأني

 رأيتنا نعصي العذوال همين  وأيدينا إذا ما مآقينا

  على األطالل ما وجدت مسيال  دموع عيني دون سعدي وقفت

 له به قلبي كفيال أقمت  جفني لدمعي فرض دمع على

 الذي لن يستحيال والعقد  لها الوفاء وأن عقدي عقدت

 بيالوجدت إلى عذري س فما  أخت لها خطبت فؤادي وكم

 الملوين أو أقصر قليال مدى  أعاذل لست في شيء فأسهب

    

  ولم تر مثلها أذني ملوال  فلم ير مثلها قلبي ألوفا

وعذل الشيب أوىل يل لواين أطقت وأن جهدت له قبوال أجل قد كررت هذي الليايل على ليلي زماناً لن 
ريين ذبويل أو حنويل كسيت الذبل واجلسد النحيال يزوال أتنكر ذرءة ملا علتين تزين كزينة األثر النصوال يع

كما أن اخلفيش أبا وجيم يعريين بأن لست البخيال يقول مبذر ليغض مين يعد علو ذي كرم سفوال مىت 
وسعت لقصدي األرض حىت أبرز أو أنيل به جزيال يقول به اخنراق الكف جداً وكم خرق وقعت به 

  منيال 

 أن ال تطوف وال تنوال ىعس  خلل األصابع منك واجهد فجل

 ما تصان بما أذيال نفائس  أن مالك فوق مالي بفحش

 ببعض ما تحوي كميال يباع  غباء ما أفناه بذلي حكاك

 بذاك مذعوراً مهوال فلست  األحبة وقع كيدي يحذرك

 نفساً وال تفرق قبيال فطب  سقطت عن اعتقادي فيك سوءاً

 ع الفيل االفيالما رو فقد  أن أرعك بغير قصدي فأما

  وقال أيضاً 
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 الكفاة بعيني مجمل النظر كافي  نعمة مذ صرت تلحظني أوليتني

  من حسن تأثير عين الشمس في القمر  اليواقيت فيما قيل نشأتها كذا

  وشكا إليه الوزير أبو طالب العلوي آثار بئر بدا على جبهته ونظم شكواه شعراًنفذه إليه وهو 

 إنعامه بل نشء نعمته وغرس   وصاحبهصنيعة الشيخ موالنا

 بئر تبدى فوق جبهته آثار  إليه أدام اللّه مدته يشكو

  شكر النبي له مع شكر عترته  عليه بحسم اداء مغتنماً فامنن

  فأجاب الشيخ الرئيس عن أبياته ووصف يف جوابه ما كان به برؤه من ذلك فقال 

 عافيه برحمتهاألذى وي من  يشفي وينفي ما بجبهته اللّّه

 آخر أبياتي بنسخته ختمت  العالج فاسهال يقدمه أما

 القذال ويغني عن حجامته دم  وليرسل العلق المصاص يرشف من

 إليه شراباً من مدامته يدني  يهجره إال الخفيف وال واللحم

 الخالف مدافاً وقت هجعته فيه  يطليه ماء الورد معتصراً والوجه

 يصيحن أيضاً عن سخطته وال  ختنقاًيضيق منه الزر م وال

 خير ويكفي أمر علته آثار  هذا العالج ومن يعمل به سيرى

  وقال أيضاً 

 كميات ماهياتها وحقيق  النفوس العارفات ذواتها خير

 أعضاء بنيتها على هيئاتها  الذي حلت ومم تكونت وبم

 كذاك سماته كسماتها هال  نفس النبات ونفس حس ركبا

  منه النفوس تخب في ظلماتها  ال لعظم رزء لم تزلللرج يا

  وقال أيضاً 

 الكل فهي للكل بيت وذر  النفس بالعلوم لترقى هذب

 وحكمة اللّه زيت سراج  إنما النفس كالزجاجة والعلم

 وإذا أظلمت فإنك ميت  أشرقت فإنك حي فإذا

  وقال أيضاً 
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 ضوء السراج غلبت  صبها في الكاس صرفا

 بالمزاج فطفاها  الكاس نارافي  ظنها

  وقال أيضاً 

  يا صاح بالقدح المال بين المال  قم فاسقنيها قهوة كدم الطال

  ولها بنو عمران أخلصت الوال  تظل لها النصارى سجدا خمراً

 أسلت بربكم؟ قالوا بلى قالت  أنها يوماً وقد ولعت بهم لو

  وقال أيضاً 

 لشمس في أبراج يوحا كنزول  نزل الالهوت في ناسوتها

  مثل ما قال النصارى في المسيح  فيها بعض من هام بها قال

 متحد وابن روح كأب  والكاس وما مازجها هي

  وقال أيضاً 

 قديم أول هي أول لك  شربنا على الصوت القديم قديمة

 العلة األولى التي ال تعلل هي  لم تكن في حيز قلت أنها ولو

  وقال أيضاً 

 بين غيابي إلى عذالي ما  وم يحسدون فضائليلق عجباً

 من نقصهم وكمالي واستوحشوا  عتبوا على فضلي وذموا حكمتي

    

 يحقر نطحة األوعال كالطود  وكيدهم وما عتبوا به إني

 هانت عليه مالمة الجهال  وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه

  وقال أيضاً 

   الرحيقسجاياها استعرن من  الجفون أكل خود أساجية

 كانت تناغي عن صديق وإن  الصهباء مخبرها عدو هي

  وقال أيضاً 

 فلم ير ما أرى إنس وجن  أجن فيما قد أجن أكاد
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 ال يقوم بها مجن نوافذ  من الخطوب بمصميات رميت

 منفت ما أكلوه ضنوا على  أناس لو أريدوا وجاورني

 سهامهم حدس وظن أجال  عن مسائل مشكالت فإن

 واستكانوا واستكنّوا تواروا  رضت خطوب معضالتوإن ع

  وقال أيضاً 

 جديد قواي وهو جديد أبلى  إلى اللّه الزمان فصرفه أشكو

  قد صرت مغناطيس وهي حديد  إلي توجهت فكأنني محن

  وقال أيضاً 

  حسام كَالمي أو ِكالم حسامي  وحاذر أن ينالك بغتة تنهنه

  :  قيلت عند رؤية عطار وقت شرفه؟ فأا تفيد علماً وخرياً بإذن اللّه تعاىلوقال أيضاً أن هذه األبيات إذا

 وصبحاً كي أراك فأغنما مساء  عطارد قد واللّه طال ترددي

 والعلوم الغامضات تكرما بها  فها أنت فامددني قوى أدرك المنى

 مليك خالق األرض والسما بأمر  المحذور والشر كله ووقني

الشيخ الرئيس بن سينا قصيدة فيما حيدث من األمور واألحوال عند قران املشتري وزحل ومما ينسب إىل 
يف برج اجلدي، بيت زحل، وهو أحنس الربوج، لكونه بيت زحل حنس الفلك النحس األكرب وأول 

 القصيدة احذر بين من القران العاشرومجلة ما قيل يف هذه القصيدة من أحوال التتر وقتلهم للخلق وخرام

للقالع جرى، وقد رأيناه يف زماننا، ومن أعجب ما أتى فيها عن التتر يفنيهم امللك املظفر، وكان كذلك 
أفناهم امللك املظفر قطز ملا وصل من الديار املصرية بعساكر اإلسالم، وكانت الكسرة على التتر منه يف 

كذلك أشياء أخر من ذلك وادي كنعان كما ذكر، وذلك يف شهر رمضان سنة مثان ومخسني وستمائة، و
كثرية صحت األحكام ا يف هذه القصيدة، مثل القول عن خليفة بغداد، وكذا اخلليفة جعفر البيت 

والبيت الذي يليه بعده متحى خالفته وملكت التتر بغداد كما ذكر، وكان ذلك يف أول سنة سبع 
ر عن أمري املؤمنني علي بن أيب ومخسني وستمائة، وكان االعتماد مبا يف هذه القصيدة من كتاب اجلف

طالب عليه السالم، واللّه أعلم، أن يكون الشيخ الرئيس قال هذه القصدة أو غريه وقد عن يل أن أذكر 
  : القصدة ها هنا سواء كانت البن سينا أو لغريه وهي

 بنفسك قبل نفر النافر وانفر  بني من القران العاشر احذر
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 أولى بالظلوم الفاجر تفالمو  تشغلنك لذة تلهو بها ال

  واصبر على جور الزمان الجائر  بالداً بالحجاز وقم بها واسكن

 حد الحسام الباتر سيعمها  وال تركنن إلى البالد فإنها

 طما أو كالجراد الناشر سيل  فتية فطس األنوف كأنهم من

 قد أبادوا من مليك قاهر كم  العيون تراهم في ذلة خزر

 لهم من كل ناه آمر ثار  دماء كأنماقصدهم إال ال ما

 قفراً عمارتهم برغم العامر ترى  وخراب ما شاد الورى حتى

 ليس ألهلها من جابر للعشب  خراسان تعود منابتا أما

 وليس بربعها من صافر تضحي  الخوارزم وبلخ بعدها وكذا

 ستخرب بعد أخذ نشاور ورها  والديلمان جبالها ودحالها

 آل أحمد ال بسيف الكافر من  يه دم عصابةوالري يسفك ف

 الحمام من العقاب الكاسر فر  سفاك الدما منهم كما وتفر

 نصف شهر من ربيع اآلخر في  الخوارزمي يكسر جيشه فهو

 ملكه في لج بحر زاخر من  ما ناله من كمد على ويموت

 نجم للذؤابة زاهر لظهور  عترته وتشقى ولده وتذل

    

 سعادته كلمح الناظر لكن  ف القران ظهورهويكون في نص

 منهزماً بصفقة خاسر يوعود  أعداه علىه ويلتقي وتثور

 إليه وما له من سائر يسري  آخر عمره في آمد ويكون

 عنه إلى الخصم األلد الفاجر  عظم جيوشه مرتدة وتعود

 بين أصاغر وأكابر بالسيف  بكر سوف يقتل بعضهم وديار

 لجاجاً من عدو كافر نصبت  دو خيامهبآذربيج ب وترى

 في كل قفر واعر متمزقاً  عساكره ويفنى جيشه تفنى

 بين أصار وأكابر بالذل  ما تلقى النصارى منهم والويل



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  408  

 بين دجلتها وبين الجازر ما  إن حلوا ديار ربيعة والويل

 من شهرزور إلى بالد السامر  ديار بابل كلها ويدوخون

 تداوس باختالف الحافر قفراً  هجة منظرترجع بعد ب وخالط

 وتفتح في النهار العاشر تسعاً  وتغلق أربل من دونهم هذا

 من معشر متجاور ودوابها  وبطون نينوه ويؤخذ مالها

 األمان ن الخؤون الغادر تبغي  ظهرت عساكر موصل ولربما

 ومضوا إلى بلد بغير تفاتر  نزال بشاطئ دجلة فتراهم

 يسيل وهتك ستر ساتر ودماً  ثرثار نهباً واقعاًإلى ال وترى

 التي تأتيه مطر كبحر زاخر  يوم حريق زهرتها ويكون

 يكون وما له من ناصر ماذا  على البالد وأهلها واحسرتاه

 آل صعصعة كرام عشائر من  ظهرت عليهم فتية ولربما

 كل ظام فوق صهوة ضامر من  من ماء الفرات خيولهم يسقون

 البحر أظلم بالعجاج الثائر في  حلب بجيش لو سرى تلقاهم

 جلق وهي ذات عساكر يردون  مضى حد القران رأيتهم وإذا

 فنيت ثمود في الزمان الغابر ما  الملك المظفر مثل يفنيهم

 بحسامه الماضي الغرار الباتر  نجل اإلمام محمد ويبيدهم

 ناصرفيهلكهم حسام ال منهم  أبقى الزمان عصابة ولربما

 أثر كذا حكم المليك القادر لهم  تفني الفرس ال يبقى والترك

 مرعى الذئاب وكل نسر طائر  أرض كنعان تظل جسومهم في

 ذات ميامن ومياسر بالسيف  عباد الصليب عليهم وتجول

 محلقة ورأس طائر جثث  ريع بغداد ال تحويه من يا

 ن خاطرأرض وليس لسبلها م  الخليفة جعفر سيظل في وكذا

 النواحي والمشيد العامر تلك  العراق قصورها وربوعها وكذا

 من سفرة أودت بمال التاجر  سيف الِقران فيا لها يفنيهم
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 وليس لكسرها من جابر عاماً  تكسره وتكسر بعدهم والروم

 بين البرية صنع رب قادر  خالفته وينسى ذكره تمحى

 ا ملجأ لمسافرلم يبق فيه مهدة  الحصون الشامخات فترى

 األنيس بكل وحش نافر بعد  قراها والبالد تبدلت وتر

  : وأنشدين بعض التجار من أهل العجم قصيدة البن سينا يف هذا املعىن على قافية الراء الساكنة وأوهلا

 النحسان فالحذر الحذر واقترن  إذا شرق المريخ من أرض بابل

 تي بالدكم التتربد أن تأ وال  بد أن تجري أمور عجيبة وال

    

ومل يكن حيفظ إال بعض القصيدة على غري الصواب فما نقلتها عنه، وللشيخ الرئيس من الكتب كما 
وجدناه غري ما هو مثبت فيما تقدم من كالم أيب عبيد اجلوزجاين كتاب اللواحق يذكر أنه شرح الشفاء، 

إهلياا يف عشرين يومان مدان، كتاب كتاب الشفاء، مجع مجيع العلوم األربعة فيه وصنف طبيعياته و
احلاصل واحملصول، صنفه ببلده للفقيه أيب بكر الربقي يف أول عمره يف قريب من عشرين جملدة، وال 

يوجد أال نسخة األصل، كتاب الرب واإلمث، صنفه أيضاً للفقيه أيب بكر الربقي يف األخالق جملدتان، وال 
 جملدة شرح فيه مجيع كتب أرسطوطاليس وأنصف فيه بني يوجد إال عنده، كتاب األنصاف عشرون

املشرقيني واملغربيني، ضاع يف ب السلطان مسعود، كتاب اموع ويعرف باحلكمة العروضية، صنفه 
وله إحدى وعشرون سنة أليب احلسن العروضي من غري الرياضيات، كتاب القانون يف الطب صنفه بعضه 

وعول على أن يعمل له شرحاً وجتارب، كتاب األوسط اجلرجاين يف جبرجان وبالرس، ومتمه مدان، 
املنطق صنفه جبرجان أليب حممد الشريازي، كتاب املبدأ واملعاد يف النفس، صنفه له أيضاً جبرجان ووجدت 
يف أول هذا الكتاب أنه صنفه للشيخ أيب أمحد حممد إبراهيم الفارسي، كتاب األرصاد الكلية صنفها أيضاً 

 أليب حممد الشريازي، كتاب املعاد صنفه بالري للملك جمد الدولة، كتاب لسان العرب يف اللغة جبرجان
صنفه باصفهان ومل ينقله إىل البياض، ومل يوجد له نسخة وال مثله، ووقع إيل بعض هذا الكتاب وهو 

هان، كتاب غريب التصنيف، كتاب دانش مايه العالئي بالفارسية، صنفه لعالء الدين بن كاكويه بإصف
النجاة صنفه يف طريق سابور خواست، وهو يف خدمة عالء الدولة، كتاب اإلشارات والتنبيهات وهي 
آخر ما صنف يف احلكمة وأجوده، وكان يضن ا، كتاب اهلداية يف احلكمة صنفه وهو حمبوس بقلعة 

ة أيضاً، وال يوجد تاماً، فردجان ألخي عليه، يشتمل على احلكمة خمتصراً، كتاب القولنج صنفه ذه القلع
رسالة حي بن يقظان صنفها ذه القلعة أيضاً رمزاً عن العقل الفعال، كتاب األدوية القلبية صنفها مدان 
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وكتب ا إىل الشريف السعيد أيب احلسن علي بن احلسني احلسيين، مقالة يف النبض بالفارسية، مقالة يف 
 رسالة إىل أيب سهل املسيحي يف الزاوية صنفها جبرجان، خمارج احلروف، وصنفها بإصفهان للجبائي،

مقالة يف القوى الطبيعية إىل أيب سعد اليمامي، رسالة الطرب مرموزة تصنيف فيما يوصله إىل علم احلق، 
كتاب احلدود، مقالة يف تعرض رسالة الطبيب يف القوى الطبيعبة، كتاب عيون احلكمة جيمع العلوم 

س ذوات اجلهة، اخلطب التوحيدية يف اإلهليات، كتاب املوجز الكبري يف املنطق، وأما الثالثة، مقالة يف عكو
املوجز الصغري فهو منطق النجاة، القصيدة املزدوجة يف املنطق صنفها للرئيس أيب احلسن سهل بن حممد 

ا يف السهلي بكركانج، مقالة يف حتصيل السعادة، وتعرف احلجج الغر، مقالة يف القضاء والقدر صنفه
طريق أصفهان عند خالصه وهربه إىل أصفهان، مقالة يف اهلندبا، مقالة يف اإلشارة إىل علم املنطق، مقالة 

يف تقاسيم احلكمة والعلوم، رسالة يف السكنجبني،مقالة يف الالاية، كتاب تعاليق علقه عنه تلميذه أبو 
 تلميذه أيب احلسن منيار بن املرزبان منصور بن زيال، مقالة يف خواص خط االستواء، املباحثات بسؤال

وجوابه له، عشر مسائل أجاب عنها أليب الرحيان البريوين، جواب ست عشرة مسألة أليب الرحيان، مقالة 
يف هيئة األرض من السماء وكوا يف الوسط، كتاب احلكمة املشرقية ال يوجد تاماً، مقالة يف تعقب 

املوسيقى، وهو غري املوضوع يف النجاة، مقالة يف األجرام السماوية، املواضع اجلدلية، املدخل إىل صناعة 
كتاب التدارك ألنواع خطأ التدبري، سبع مقاالت ألفه أليب احلسن أمحد بن حممد السهلي، مقالة يف كيفية 

الرصد ومطابقته مع العلم الطبيعي، مقالة يف األخالق، رسالة إىل الشيخ أيب احلسن سهل بن حممد 
يف الكيمياء، مقالة يف آلة رصدية صنعها بأصفهان عند رصده لعالء الدولة مقالة يف غرض السهلي 

قاطيغورياس، الرسالة األضحوية يف املعاد صنفها لألمري أيب بكر حممد بن عبيده، معتصم الشعراء يف 
رتفع يف العروض، صنفه ببالده، وله سبع عشرة سنة، مقالة يف حد اجلسم، احلكمة العرشية وهو كالم م

اإلهليات عهد له عاهد اللّه به لنفسه، مقالة يف أن علم زيد غري علم عمرو، كتاب تدبري اجلند واملماليك 
    والعساكر وأرزاقهم وخراج املمالك، مناظرات جرت له يف النفس مع أيب علي النيسابوري، 

ر أوقليدس أظنه خطب ومتجيدات وأسجاع جواب تضمن االعتذار فيما نسب إليه من اخلطب، خمتص
املضمون إىل النجاة، مقالة األرمثاطيقي، عشر قصائد وأشعار يف الزهد وغريه يصف فيها أحواله، رسائل 

بالفارسية والعربية، وخماطبات ومكاتبات وهزليات، تعاليق مسائل حنني يف الطب، قوانني ومعاجلات 
 مسائل ترمجها بالتذاكري جواب طبية، مسائل عدة طبية عشرون مسألة سأله عنها بعض أهل العصر،

مسائل كثرية، رسالة له إىل علماء بغداد يسأهلم اإلنصاف بينه وبني رجل مهداين يدعي احلكمة، جواب 
لعدة مسائل كالم له يف تبني ماهية احلروف، شرح كتاب النفس ألرسطوطاليس ويقال أنه من اإلنصاف، 

حكام النجوم، كتاب امللح يف النحو، فصول إهلية يف مقالة يف النفس تعرف بالفصول، مقالة يف إبطال أ
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إثبات األول، فصول يف النفس وطبيعيات، رسالة إىل أيب سعيد بن أيب اخلري الصويف يف الزهد، مقالة يف 
أنه ال جيوز أن يكون شيء واحد جوهراً وعرضاً، مسائل جرت بينه وبني بعض الفضالء يف فنون العلوم، 

الفرج الطبيب اهلمداين من جملسه وجوابات له، مقالة ذكرها يف تصانيفه أا يف تعليقات استفادها أبو 
املمالك وبقاع األرض، خمتصر يف أن الزاوية اليت من احمليط واملماس ال كمية هلا، أجوبة لسؤاالت سأله 

رض يف عنها أبو احلسن العامري وهي أربع عشرة مسألة، كتاب املوجز الصغري يف املنطق كتاب قيام األ
وسط السماء ألفه أليب احلسني بن أمحد بن حممد السهلي، كتاب مفاتيح اخلزائن يف املنطق، كالم يف 
اجلوهر والعرض كتاب تأويل الرؤيا، مقالة يف الرد على مقالة الشيخ أيب الفرج بن الطيب، رسالة يف 

اا، قول يف تبني ما احلزن وأسبابه، العشق ألفها أليب عبيد اللّه الفقيه، رسالة يف القوى اإلنسانية وإدراك
  مقالة إىل أيب عبيد اللّه احلسني بن سهل بن حممد السهلي يف أمر مشوب، 

  أاليالقي

هو السيد أبو عبد اللّه حممد بن يوسف شرف الدين، شريف النسب، فاضل يف نفسه، خبري بصناعة 
خذين عنه، وقد اختصر كتاب القانون الطب والعلوم احلكمية، وهي من مجلة تالميذ الشيخ الرئيس واآل

  وأجاد يف تأليفه ولأليالقي من الكتب باختصار كتاب القانون البن سينا، كتاب األسباب والعالمات، 

  أبو الريحان البيروني

    

هو األستاذ أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين منسوب إىل بريون، وهي مدينة يف السند، كان مشتغالً 
ية فاضالً يف علم اهليئة والنجوم، وله نظر جيد يف صناعة الطب، وكان معاصر الشيخ بالعلوم احلكم

الرئيس، وبينهما حمادثات ومراسالت، وقد وجدت للشيخ الرئيس أجوبة مسائل سأله عنها أبو الرحيان 
حيان البريوين البريوين وهي حتتوي على أمور مفيدة يف احلكمة، وأقام أبو الرحيان البريوين خبوارزم،وأليب الر

من الكتب كتاب اجلماهري يف اجلواهر وأنواعها وما يتعلق ذا املعىن، ألفه للملك املعظم شهاب الدولة 
أيب الفتح مودود بن مسعود بن حممود، كتاب اآلثار الباقية عن القرون اخلالية، كتاب الصيدلة يف الطب 

تالف آراء املتقدمني، وما تكلم كل واحد من استقصى فيها معرفة ماهيات األدوية ومعرفة أمسائها واخ
األطباء وغريهم فيه، وقد رتبه على حروف املعجم، كتاب مقاليد اهليئة، كتاب تسطيح الكرة، كتاب 
العمل باألصطرالب، كتاب القانون املسعودي، ألفه ملسعود بن حممود بن سبكتكني، وحذا فيه حذو 

 مقالة يف تاليف عوارض الزلة يف كتاب دالئل القبلة، رسالة بطليموس، كتاب التفهيم يف صناعة التنجيم،
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يف ذيب األقوال، مقالة يف استعمال األصطرالب الكروي، كتاب األطالل، كتاب الزيج املسعودي ألفه 
للسلطان مسعود بن حممود ملك غزنة، اختصار كتاب بطليموس القلوذي، وتويف يف عشر الثالثني 

االصفهاين هو أبو علي أمحد بن عبد الرمحن بن مندويه، من األطباء املذكورين واألربعمائة، ابن مندويه 
يف بالد العجم، وخدم هنالك مجاعة من ملوكها ورؤسائها، وكانت له أعمال مشهورة مشكورة يف 

صناعة الطب، وكان من البيوتات األجالء بأصفهان، وكان أبو عبد الرمحن بن مندويه فاضالً يف علم 
  ر الدين، وله أشعار حسنة من ذلك قال األدب، واف

 عما خلفهن وتذهل وتشغل  أمواالً رجال اشحة ويحرز

 وال اإلنسان معلل بشيء  لعمرك ما الدنيا بشيء وال المنى

  وقال أيضاً 

 الدنيا له أمل طويل وفي  المرء ذا أجل قريب ويمسي

 ماذا يقر به الرحيل إلى  ويعجل بالرحيل وليس يدرس

    

 علي بن مندويه األصفهاين من الكتب رسائل عدة، من ذلك أربعون رسالة مشهورة إىل مجاعة من وأليب
أصحابه يف الطب، وهي رسالة إىل أمحد بن سعد يف تدبري اجلسد، رسالة إىل عباد بن عباس يف تدبري 

لي بن حبر يف اجلسد، رسالة إىل أيب الفضل العارض يف تدبري اجلسد، رسالة إىل أيب القاسم أمحد بن ع
تدبري املسافر، رسالة إىل محزة بن احلسن يف تركيب طبقات العني، رسالة إىل أيب احلسن الوارد يف عالج 

انتشار العني، رسالة إىل عباد بن عباس يف وصف اضام الطعام، رسالة إىل أمحد بن سعد يف وصف 
 دائه، رسالة إىل أيب جعفر أمحد بن املعدة والقصد لعالجها، رسالة إىل مستفسر يف تدبري جسده وعالج

حممد بن احلسن يف القولنج يف أيام صحته فيتدافع عنه بعون اللّه تعاىل، رسالة إىل أيب حممد بن أيب جعفر 
يف تدبري ضعف الكلى ملن يستبشع احلقنة، رسالة إىل أيب الفضل يف عالج املثانة، رسالة إىل األستاذ 

رسالة يف أساب الباه، رسالة يف اإلبانة عن السبب الذي يولد يف األذن الرئيس يف عالج شقاق البواسري، 
القرقرة عند اتقاد النار يف خشب التني، رسالة إىل الوثاي يف عالج وجع الركبة، رسالة إىل أيب احلسن بن 

دليل يف عالج احلكة العارضة للمشيخة، رسالة يف فعل األشربة يف اجلسد، رسالة يف وصف مسكر 
ومنافعه ومضاره رسالة إىل محزة بن احلسن يف أن املاء ال يغذو، رسالة يف نعت النبيذ ووصف الشراب 

أفعاله ومنافعه ومضاره،رسالة إىل ابنه يف عالج بثور خرجت جبسده مباء اجلنب وهو صغري، رسالة يف 
به إليه، رسالة إىل منافع الفقاع ومضاره، رسالة إىل أيب احلسني أمحد بن سعيد يف اخلنديقون والبقاع وجوا
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بعض إخوانه يف التمر اهلندي رسالة إىل بعض إخوانه يف الكافور رسالة إىل محزة بن احلسن يف النفس 
والروح على رأي اليونانيني، رسالة أخرى إىل محزة بن احلسن يف االعتذار عن اعتالل األطباء، رسالة يف 

إىل محزة بن احلسن يف الرد على من أنكر الرد على كتاب نقص الطب املنسوب إىل اجلاحظ، رسالة 
حاجة الطبيب إىل علم اللغة، رسالة إىل املتقلدين عالج املرضى ببيمارستان أصفهان، رسالة إىل أيب 

احلسن بن سعيد يف البحث عما ورد من أيب حكيم إسحاق بن يوحنا الطبيب األهوازي يف شأن علته، 
ره دخول لعاب بزر الكتان يف أدوية احلقنة، رسالة أيب حممد رسالة إىل يوسف بن يزداد املتطبب يف إنكا

عبد اللّه بن إسحاق الطبيب ينكر عليه ضروباً من العالج، رسالة أخرى إىل أيب حممد املتطبب يف علة 
األمري املتويف شريزيل بن ركن الدولة، رسالة أخرى إىل أيب حممد املديين يف شأن التكميد باجلاورس، 

يب مسلم حممد بن حبر عن لسان أيب حممد الطبيب املديين، رسالة يف علة األهزل أمحد بن رسالة أخرى أل
إسحاق الربجي، وذكر الغلط اجلاري من يوسف بن اصطفن املتطبب، رسالة يف أوجاع األطفال، كناش، 

كتاب املدخل إىل الطب، كتاب اجلامع املختصر من علم الطب وهو عشر مقاالت، كتاب املغاث يف 
طب، كتاب يف الشراب، كتاب األطعمة واألشربة، كتاب اية االختصار يف الطب، كتاب الكايف يف ال

  .الطب ويعرف أيضاً بكتاب القانون الصغري

    ابن أيب صادق 

هو أبو القاسم عبد الرمحن بن علي بن أمحد بن أيب صادق النيسابوري، طبيب فاضل بارع يف العلوم 
ناعة الطبية، له حرص بالغ يف التطلع على كتب جالينوس، وما أودعه فيه من احلكمية، كثري الدراية للص

غوامض صناعة الطب وأسرارها، شديد الفحص عن أصوهلا وفروعها، وكان فصيحاً بليغ الكالم، وما 
فسره من كتب جالينوس فهو يف اية اجلودة واإلتقان، كما وجدنا تفسريه كتاب منافع األعضاء 

أجهد نفسه فيه، وأجاد يف تلخيص معانيه، وهو أيضاً يقول وإضافة إليه مما وجدته من جلالينوس، فإنه 
الزيادات يف مصنفات جالينوس ومصنفات غريه من احملصلني يف هذا الباب، ورتبنا كل مقالة تعليماً 

يسهل تعليماً، وأحلقنا بأواخر كل منها ما يتبني به من تشريح عضو عضو يتضمن منافعه تلك املقالة، ل
على من أراد تشريح أي عضو كان أو منافع أي جزء من أجزائه وجدانه وكان فراغه من هذا الكتاب يف 
سنة تسع ومخسني وأربعمائة،وحدثين بعض األطباء أن ابن أيب صادق كان قد اجتمع بالشيخ الرئيس بن 

 أقرب إىل الصحة، فإن ابن سينا وقرأ عليه وكان من مجلة تالمذته واآلخذين عنه، وهذا ال استبعده بل هو
أيب صادق حلق زمان ابن سينا وكان يف بالد العجم، ومسعة ابن سينا كانت عظيمة، وكذلك غزارة علمه 

وكثرة تالمذته وكان أكرب من ابن أيب صادق قدراً وسناً،والبن أيب صادق من الكتب شرح كتاب 
ب املسائل حلنني، شرح كتاب الفصول املسائل يف الطب حلنني بن إسحاق، اختصار شرحه الكبري لكتا
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إلبقراط، ووجد خطه على هذا الشرح بتاريخ سنة ستني وأربعمائة على قراءة من قرأه عليه، شرح كتاب 
تقدمة املعرفة ألبقراط، شرح كتاب منافع األعضاء جلالينوس، ووجدت األصل من هذا الكتاب تاريخ 

اً عليه خبط ابن أيب صادق ما هذا مثاله بلغت املقابلة الفراغ منه يف سنة تسع ومخسني وأربعمائة، موقع
وصح إن شاء اللّه تعاىل وبه الثقة، وكتب أبو القاسم خبطه حل شكوك الرازي على كتب جالينوس، 

  كتاب التاريخ، 

  طاهر بن إبراهيم السجري

املاً بصناعة هو الشيخ أبو احلسني طاهر بن إبراهيم بن حممد بن طاهر السجري، كان طبيباً فاضالً ع
الطب، متميزاً فيها خبرياً بأعماهلا،وله من الكتب كتاب إيضاح منهاج حمجة العالج، ألفه للقاضي أيب 

  الفضل حممد بن محوية كتاب يف شرح البول والنبض، تقسيم كتاب الفصول ألبقراط، 

  ابن خطيب الري

    

الرازي أفضل املتأخرين وسيد احلكماء هو اإلمام فخر الدين أبو عبد اللّه حممد بن العمر بن احلسني 
احملدثني، قد شاعت سيادته، وانتشرت يف اآلفاق مصنفاته وتالمذته، وكان إذا ركب ميشي حوله ثلثمائة 

تلميذ فقهاء وغريهم وكان خوارزمشاه يأيت إليه، وكان ابن اخلطيب شديد احلرص جداً يف سائر العلو 
هن، حسن العبارة، كثري الرباعة، قوي النظر يف صناعة الطب الشرعية واحلكمية، جيد الفطرة، حاد الذ

ومباحثها، عارفاً باألدب، وله شعر بالفارسي والعريب، وكان عبل البدن، ربع القامة، كبري اللحية، وكان 
يف صوته فخامة، وكان خيطب ببلده الري ويف غريها من البالد، ويتكلم على املنرب بأنواع من احلكمة، 

يقصدونه من البالد، ويهاجرون إليه من كل ناحية على اختالف مطالبهم يف العلوم، وتفننهم وكان الناس 
فيما يشتغلون به، فكان كل منهم جيده عند النهاية القصوى فيما يرومه منه، وكان اإلمام فخر الدين قد 

 يف زمانه، وله قرأ احلكمة على جمد الدولة اجليلي مبراغة، وكان جمد الدين هذا من األفاضل العظماء
تصانيف جليلة، وحكى لنا القاضي مشس الدين اخلوئي عن الشيخ فخر الدين أنه قال واللّه أنين أتأسف يف 

الفوات عن االشتغال بالعلم يف وقت األكل، فإن الوقت والزمان عزيز، وحدثين حميي الدين قاضي مرند 
كان أيب مدرسها، وكان يشتغل عنه بالفقه، مث قال ملا كان الشيخ فخر الدين مبرند، أقام باملدرسة اليت 

اشتغل بعد ذلك لنفسه بالعلوم احلكمية، ومتيز حىت مل يوجد يف زمانه آخر يضاهيه، واجتمعت به أيضاً 
مدان وهراة، واشتغلت عليه قال وكان لسه جاللة عظية، وكان يتعاظم حىت على امللوك، وكان إذا 
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اعة من تالميذه الكبار، مثل زين الدين الكشي والقطب املصري جلس للتدريس يكون قريباً منه مج
وشهاب الدين النيسابوري، مث يليهم بقية التالميذ وسائر اخللق على قدر مراتبهم، فكان من يتكلم يف 

شيء من العلوم يباحثونه أولئك التالميذ الكبار، فإن جرى حبث مشكل أو معىن غريب شاركهم الشيخ 
لم يف ذلك املعىن مبا يفوق الوصف،وحدثين مشس الدين حممد الوتار املوصلي قال كنت فيما هم فيه، وتك

ببلد هراة وستمائة وقد قصدها الشيخ فخر الدين بن اخلطيب من بلد باميان، وهو يف أة عظية وحشم 
 بعد كثري، فلما ورد إليه تلقاه السلطان ا، وهو حسني بن خرمني، وأكرمه إكراماً كثرياً، ونصب له

ذلك منرباً وسجادة يف صدر الديوان من اجلامع ا ليجلس يف ذلك املوضع، ويكون له يوم مشهور يراه 
فيه سائر الناس ويسمعون كالمه، وكنت يف ذلك اليوم حاضراً مع مجلة الناس، والشيخ فخر الدين يف 

لسيوف وجاء فيه السلطان صدر اإليوان، وعن جانبيه مينة ويسرة صفان من مماليكه الترك متكئني على ا
حسني بن خرمني صاحب هراة فسلم، وأمره الشيخ باجللوس قريباً منه، وجاء إليه أيضاً السلطان حممود 

ابن أخت شهاب الدين الغوري صاحب فريوزكوه، فسلم وأشار إليه الشيخ باجللوس يف موضع آخر قريباً 
ظيم وفصاحة بليغة، قال وبينما حنن يف ذلك منه من الناحية األخرى، وتكلم الشيخ يف النفس بكالم ع

الوقت وإذا حبمامة يف دائر اجلامع ووراءها صقر يكاد أن يقتنصها وهي تطري يف جوانبه إىل أن أعيت، 
فدخلت اإليوان الذي فيه الشيخ، ومرت طائرة بني الصفني إىل أن رمت بنفسها عنده وخبت، فذكر يل 

 البديه، مث ض لوقته واستأذنه يف أن يورد شيئاً قد قاله يف املعىن شرف الدين بن عنني أنه عمل عراً على
  فأمره الشيخ بذلك فقال 

  والموت يلمع من جناحي خاطف  سليمان الزمان بشجوها جاءت

 وأنك ملجأ للخائف حرز  نبأ الورقاء أن محلكم من

عد ما قام من جملسه، خلعة كاملة فطرب هلا الشيخ فخر الدين واستدناه وأجلسه قريباً منه، وبعث إليه، ب
ودنانري كثرية، وبقي دائماً حمسناً إليه، قال يل مشس الدين الوتار مل ينشد قدامي البن خطيب الري سوى 

هذبن البيتني، وإمنا بعد ذلك زاد فيها أبياتاً أخر، هذا قوله، وقد وجدت األبيات املزادة يف ديوانه على 
  هذا املثال 

  طعمين إذا استوى في كل مخمصة وثلج خاشفيا ابن الكرام الم

 الصوارم والوشيج الراعف بين  العاصمين إذا النفوس تطايرت

 وأنك ملجأ للخائف حرم  نبأ الورقاء أن محلكم من

 ببقائها المستأنف فحبوتها  إليك وقد تدانى حتفها وفدت
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 من راحتيك بنائل متضاعف  أنها تحبى لمال النثنت ولو

  والموت يلمع من جناحي خائف  ليمان الزمان بشجوهاس جاءت

 يجري بقلب راجف بإزائه  لواه القوت حتى ظله قرم

أقول ومما حكاه شرف الدين بن عنني أنه حصل من جهة فخر الدين بن خطيب الري وجباهه يف بالد 
  راة العجم حنو ثالثني ألف دينار، ومن شعره فيه قوله وسريها إليه من نيسابور إىل ه

 إلى الصدر اإلمام األفضل خدمي  الشمال عساك أن تتحملي ريح

 الهدى متألقاً ال يأتلي نور  بواديه المقدس وانظري وقفي

 مغارس مجدها المتأثل طابت  دوحة فخرية عمرية من

 فوق السماك األعزل وفروعها  األنساب زاك أصلها مكية

 ل عام ممحلخلف الحيا في ك  جدوى يديه فطالما واستمطري

 يعرف الوسمي منها والولي  نعم سحائبها تعود كما بدت ال

 تصدر قبله في محفل بحراً  تصدر للعلوم ومن رأى بحر

 سربال العفاف المسبل والدين  في اللّه يسحب للتقى ومشمر

 وكاد ظالمها ال ينجلي دهراً  به بدع تمادى عمرها ماتت

  سواه في الحضيض األسفلورسا   فعال به اإلسالم أرفع هضبة

 هيهات قصر عن هداه أبو علي  أمرؤ بأبي علي قاسه غلط

 لفظه لعرته هزة أفكل من  لو أن رسطاليس يسمع لفظه

 برهانه في كل شكل مشكل من  ويحار بطليموس لو القاه

 الفضيلة لم تكن لألول أن  أنهم جمعوا لديه تيقنوا فلو

 رياح الطيش ركني يذبل زته  وبه يبيت الحلم معتصماً إذا

 مسؤوالً وأن لم يسأل ويجود  عن الذنب العظيم تكرماً يعفو

 دينه وأقر عين المرسل عن  اإلله بفضله ودفاعه أرضى

 ترنو إلى فلك الثوابت من عل  يا أيها المولى الذي درجاته
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 السامي يهني ما تلي فبمجدك  منصب إال وقدرك فوقه ما

 إليك فنال أشرف منزل أفضى  عة منصبفمتى أراد اللّه رف

 وجودك كهف كل مؤمل أبداً  زال ربعك للوفود محطة ال

    

وحدثين جنم الدين يوسف بن شرف الدين علي بن حممد االسفزاري، قال كان الشيخ اإلمام ضياء الدين 
يزاً كثرياً وصار عمر والد اإلمام فخر الدين من الري وتفقه واشتغل بعلم اخلالف واألصول حىت متيز مت

قليل املثل، وكان يدرس بالري وخيطب يف أوقات معلومة هنالك، وجيتمع عنده خلق كثري حلسن ما 
يورده وبالغته، حىت اشتهر بذلك بني اخلاص والعام يف تلك النواحي، وله تصانيف عدة توجد يف 

ر وهو األكرب سناً كان األصول ويف الوعظ وغري ذلك، وخلف ولدين أحدمها اإلمام فخر الدين واآلخ
يلقب بالركن، وكان هذا الركن قد شدا شيئاً من اخلالف والفقه واألصول، إال أنه كان أهوج كثري 

االختالل، فكان أبداً ال يزال يسري خلف أخيه فخر الدين، ويتوجه إليه يف أي بلد قصده، ويشنع عليه، 
ست أكرب منه وأعلم منه وأكثر معرفة باخلالف ويسفه املشتغلني بكتبه والناظرين يف أقواله، ويقول أل

واألصول؟ فما للناس يقولون فخر الدين، فخر الدين، وال أمسعهم يقولون ركن الدين؟، وكان رمبا صنف 
بزعمه شيئاً ويقول هذا خري من كالم فخر الدين ويثلبه، واجلماعة يعجبون منه، وكثري منهم يصفونه 

ين كلما بلغه شيء من ذلك صعب عليه ومل يؤثر أن أخاه بتلك احلالة ويهزأون به، وكان اإلمام فخر الد
وال أحد يسمع قوله، وكان دائم اإلحسان إليه، ورمبا سأله املقام يف الري أو يف غريه وهو يفتقده ويصله 

بكل ما يقدر عليه، فكان كلما سأله ذلك يزيد يف فعله وال ينتقل عن حاله، ومل يزل كذلك ال ينقطع 
ال يسكت عما هو فيه، إىل أن اجتمع فخر الدين بالسلطان خوارزمشاه، وأى إليه حال أخيه وما عنه، و

يقاسي منه، والتمس منه أن يتركه يف بعض املواضع ويوصي عليه أنه ال ميكن من اخلروج واالنتقال عن 
عض القالع اليت له، ذلك املوضع، وأن يكون له ما يقوم بكفايته وكل ما حيتاج إليه، فجعله السلطان يف ب

  .وأطلق له إقطاعاً يقوم له يف كل سنة مبا مبلغه ألف دينار، ومل يزل مقيماً هنالك حىت قضى اللّه فيه أمره

قال وكان اإلمام فخر الدين عالمة وقته يف كل العلوم، وكان اخللق يأتون إليه من كل ناحية، وخيطب 
 تكلم بذ القائلني، وكان عبل البدن باعتدال، عظيم أيضاً بالري، وكان له جملس عظيم التدريس، فإذا

الصدر والرأس، كث اللحية، ومات وهو يف سن الكهولة، أمشط شعر اللحية، وكان كثرياً ما يذكر املوت 
ويؤثره، ويسأل اللّه الرمحة، ويقول إنين حصلت من العلوم ما ميكن حتصيله حبسب الطاقة البشرية، وما 

  .ه تعاىل والنظر إىل وجهه الكرمييبيت أؤثر إال لقاء اللّ
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قال وخلف فخر الدين ابنني األكرب منهما يلقب بضياء الدين، وله اشتغال ونظر يف العلوم واآلخر وهو 
الصغري لقبه مشس الدين وله فطرة فائقة وذكاء خارق، وكان كثرياً ما يصفه اإلمام فخر الدين بالذكاء 

علم مين، وكانت النجابة تتبني فيه من الصغر، وملا تويف اإلما فخر ويقول إن عاش ابين هذا فإنه يكون أ
الدين بقيت أوالده يف هراة ولقب ولده الصغري بعد ذلك فخر الدين بلقب أبيه، وكان الوزير عالء امللك 

العلوي متقلداً الوزارة للسلطان خوارزمشاه، وكان عالء امللك فاضالً متقناً العلوم واألدب، والشعر 
ربية والفارسية، وكان قد تزوج بابنة الشيخ فخر الدين، وملا جرى أن جنكز خان ملك التتر قهر بالع

خوارزمشاه وكسره، وقتل أكثر عسكره، وفقد خوارزمشاه، توجه عالء امللك قاصداً إىل جنكز خان 
الد العجم ومعتصماً به فلما وصل إليه أكرمه وجعله عنده من مجلة خواصه، وعندما استوىل التتر على ب

وخربوا قالعها ومدا وكانوا يقتلون يف كل مدينة مجيع من ا ومل يبقوا على أحد، تقدم عالء امللك إىل 
جنكز خان، وقد توجهت فرقة من عساكره إىل مدينة هراة ليخربوها ويقتلوا من ا، فسأله أن يعطيه 

مكرمني إليه، فوهب هلم ذلك وأعطاهم أماناً ألوالد الشيخ فخر الدين بن خطيب الري وأن جييئوا م 
أماناً، وملا ذهب أصحابه إىل هراة وشارفوا أخذها نادوا فيها بأن ألوالد فخر الدين بن اخلطيب األمان 

فليعزلوا ناحية يف مكان ويكون هذا األمان معهم،وكان يف هراة دار الشيخ فخر الدين هي دار السلطنة، 
ن أعظم دار تكون وأكربها وأاها وأكثرها زخرفة واحتفاالً، فلما كان خوارزمشاه قد أعطاها له وهي م

بلغ أوالد فخر الدين ذلك أقاموا ا مأمونني، والتحق م خلق كثري من أهاليهم وأقربائهم وأعيان الدولة 
وكرباء البلد، ومجاعة كثريين من الفقهاء وغريهم ظناً منهم أن يكونوا يف أمان التصاهلم بأوالد فخر 

لدين، ولكوم خصيصني به ويف دارهم، وكانوا خلقاً عظيماً، فلما دخل التتر البلد وقتلوا من وجدوه ا
ا وانتهوا إىل الدار نادوا بأوالد فخر الدين أن يروهم، فلما شاهدوهم أخذوهم عندهم وهم ضياء الدين 

السيف، وتوجهوا بأوالد ومشس الدين أختهم مث شرعوا بسائر من كان يف الدار فقتلواهم عن آخرهم ب
الشيخ فخر الدين من هراة إىل مسرقند ألن ملك التتر جنكز خان كان يف ذلك الوقت ا وعنده عالء 

امللك قال ولست أعلم ما مت هلم بعد ذلك، أقول وكان أكثر مقام الشيخ فخر الدين بالري، وتوجه أيضاً 
اة، وأملى يف شدة مرضه وصية على تلميذه إبراهيم إىل بلدة خوارزم ومرض ا وتويف يف عقابيله ببلدة هر

بن أيب بكر بن علي اإلصفهاين، وذلك يف يوم األحد احلادي والعشرين من شهر احملرم سنة ست 
وستمائة، وامتد مرضه إىل أن تويف يوم العيد غرة شوال من السنة املذكورة، وانتقل إىل جوار ربه رمحه 

    م اللّه الرمحن الرحيم اللّه تعاىل،وهذه نسخة الوصية بس

يقول العبد الراجي رمحة ربه الواثق بكرم مواله، حممد بن عمر بن احلسني الرازي وهو يف آخر عهده 
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بالدنيا وأول عهده باآلخرة، وهو الوقت الذي يلني فيه كل قاس، ويتوجه إىل مواله كل ابق إين أمحد 
وقات معارجهم، ونطق ا أعظم أنبيائه يف أكمل تعاىل باحملامد اليت ذكرها أعظم مالئكته يف أشرف أ

أوقات مشاهدم؛ بل أقول كل ذلك من نتائج احلدوث واإلمكان، فأمحده باحملامد اليت تستحقها 
الوهيته، ويستوجبها لكمال املوهبة، عرفتها أو مل أعرفها ألنه ال مناسبة للتراب مع جالل رب األرباب؛ 

األنبياء املرسلني، ومجيع عباد اللّه الصاحلني، مث أقول بعد ذلك اعلموا وأصلي على املالئكة املقربني، و
اخواين يف الدين، وأخداين يف طلب اليقني، إن الناس يقولون اإلنسان إذا مات انقطع تعلقه عن اخللق، 

وهذا العام خصوص من وجهني األول أنه إذا بقي منه عمل صاحل صار ذلك سبباً للدعاء، والدعاء له أثر 
عند اللّه، والثاين ما يتعلق مبصاحل األطفال واألوالد والعورات، وأداء املظامل واجلنايات، أما األول فاعلموا 
أين كنت رجالً حمباً للعلم فكنت أكتب يف كل شيء شيئاً ال أقف على كمية وكيفية سواء كان حقاً أو 

ة يل، إن هذا العامل احملسوس حتت تدبري مدبر باطالً أو غثاً أو مسيناً، إال أن الذي نظرته يف الكتب املعترب
مرته عن مماثلة املتحيزات واألغراض، وموصوف بكمال القدرة والعلم والرمحة، ولقد اختربت الطرق 
الكالمية، واملناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة اليت وجدا يف القرآن العظيم، ألنه 

الل بالكلية للّه تعاىل، ومينع عن التعمق يف إيراد املعارضات واملناقضات، وما يسعى يف تسليم العظمة واجل
ذاك إال العلم بأن العقول البشرية تتالشي وتضمحل يف تلك املضايق العميقة، واملناهج اخلفية فلهذا أقول 

، والتدبري كلما ثبت بالدالئل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء يف القدم واألزلية
والفعالية، فذاك هو الذي أقول به وألقى اللّه تعاىل به، وأما ما انتهى األمر فيه إىل الدقة والغموض، فكل 

ما ورد يف القرآن واألخبار الصحيحة املتفق عليها بني األئمة املتبعني للمعىن الواحد، فهو كما هو، والذي 
لق مطبقني على أنك أكرم األكرمني وأرحم الرامحني، فلك مل يكن كذلك أقول يا إله العاملني إين أرى اخل

ما مر به قلمي أو خطر ببايل فاستشهد علمك، وأقول إن علمت مين إين أردت به حتقيق باطل أو إبطال 
حق فافعل يب ما أنا أهله؛ وإن علمت مين إين ما سعيت إال يف تقرير ما اعتقدت أنه هو احلق، وتصورت 

تك مع قصدي ال مع حاصلي، فذاك جهد املقل، وأنت أكرم من أن تضايق أنه الصدق، فلتكن رمح
الضعيف الواقع يف الزلة، فأغثين، وارمحين، واستر زليت، وامح حوبيت، يا من ال يزيد ملكه عرفان 

العارفني، وال ينتقص خبطأ ارمني، وأقول ديين متابعة حممد سيد املرسلن وكتايب هو القرآن العظيم، 
 طلب الدين عليهما اللّهم يا سامع األصوات، ويا جميب الدعوات، ويا مقيل العثرات، ويا وتعويلي يف

راحم العربات، ويا قيام احملدثات واملمكنات، أنا كنت حسن الظن بك، عظيم الرجاء يف رمحتك، وأنت 
ادي عين قلت، أنا عند ظن العبد يب، وأنت قلت أمن جييب املضطر إذا دعاه، وأنت قلت وإذا سألك عب

فإين قريب، فهب أين ما جئت بشيء فأنت الغين الكرمي، وأنا احملتاج اللئيم، وأعلم أنه ليس يل أحد 
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سواك، وال أجد حمسناً سواك، وأنا معترف بالزلة والقصور، والعيب والفتور، فال ختيب رجائي، وال ترد 
 وسهل علي سكرات املوت، دعائي، واجعلين آمناً من عذابك قبل املوت وعند املوت وبعد املوت،

وخفف عين نزول املوت، وال تضيق علي بسبب اآلالم واألسقام، فأنت أرحم الرامحني، وأما الكتب 
العلمية اليت صنفتها أو استكثرت من إيراد السؤاالت على املتقدمني فيها، فمن نظر يف شيء منها فإن 

 التفضل واإلنعام، وإال فليحذف القول طابت له تلك السؤاالت فليذكرين يف صاحل دعائه، على سبيل
    السيء فإين ما أردت إال تكثري البحث وتشحيذ اخلاطر، واعتمادي فيه على اللّه تعاىل، 

وأما املهم الثاين وهو إصالح أمر األطفال والعورات فاعتمادي فيه على اللّه تعاىل، مث على نائب اللّه 
لدين والعلو، إال أن السلطان األعظم ال ميكنه أن يشتغل حممد، اللّهم اجعله قرين حممد األكرب يف ا

بإصالح مهمات األطفال، فرأيت األوىل أن أفوض وصاية أوالدي إىل فالن، وأمرته بتقوى اللّه تعاىل، 
فإن اللّه مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون،وسرد الوصية إىل آخرها، مث قال وأوصيه مث أوصيه مث أوصيه 

ربية ولدي أيب بكر، فإن آثار الذكاء والفطنة ظاهرة عليه، ولعل اللّه تعاىل يوصله إىل خري، بأن يبالغ يف ت
وأمرته وأمرت كل تالمذيت وكل من عليه حق إين إذا مت يبالغون يف إخفاء مويت وال خيربون أحداً به 

يدفنوين هناك، ويكفنوين ويدفنوين على شرط الشرع، وحيملونين إىل اجلبل املصاقب لقرية مزداخان، و
وإذا وضعوين يف اللحد قرأوا علي ما قدروا عليه من آيات القرآن، مث ينثرون التراب علي، وبعد اإلمتام 

يقولون يا كرمي جاءك الفقري احملتاج فأحسن إليه، وهذا منتهى وصييت يف هذا الباب، واللّه تعاىل الفعال ملا 
  .يشاء، وهو على ما يشاء قدير، وباإلحسان جدير

ومن شعر فخر الدين بن اخلطيب أنشدين بديع الدين البندهي مما مسعه من الشيخ فخر الدين بن خطيب 
  الري لنفسه فمن ذلك قال 

 سعي العالمين ضالل وأكثر  اقدام العقول عقال نهاية

 دنيانا أذى ووبال وحاصل  في عقلة من جسومنا وأرواحنا

 نا فيه قيل وقالواأن جمع سوى  ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

 جميعاً مسرعين وزالوا فبادوا  قد رزينا من رجال ودولة وكم

 فزالوا والجبال جبال رجال  من جبال قد علت شرفاتها وكم

  وأنشدين أيضاً قال، أنشدين املذكور لنفسه 

  لما سيقت في المكرمات رجالها  فلو قنعت نفسي بميسور بلغة

 استحقرت نقصانها وكمالها لما  كانت الدنيا مناسبة لها ولو



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  421  

 أتوقى سوءها واختاللها وال  أرمق الدنيا بعين كرامة وال

 ترحالها وانحاللها ومستيقن  ألني عارف بفنائها وذلك

 األفالك طراً وصالها وتستعظم  أموراً يصغر الدهر عندها أروم

  وأنشدين أيضاً قال؛ أنشدين املذكور لنفسه 

 التراب توارى هذه الجثث وفي  مذهبهاأرواحنا ليس تدري أين 

    كون يرى وفساد جاء يتبعه اللّه أعلم ما في خلقه عبث

، وأنشدين بعض الفقهاء للشيخ "أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ترجعون"نظر إىل قوله عز وجل 
  قال فخر الدين بن اخلطيب يف خمدومه عالء الدين علي خوارزم شاه حني كسر الغوري 

 محلول النطاق مبدد والكفر  ممدود الرواق موطد الدين

 خصائصه العلى والسودد أدنى  عالء الدين والملك الذي بعد

 قاري الدجنة أسود والليل  يشق جبينه حجب السما شمس

 ولكن في المحافل سيد أسد  في الجحافل أن أثير غبارها هو

 م المزبدضمن راحته الخض في  تصدر للسماح فإنه فإذا

 في طي ألمته الهزبر الملبد  وإذا تمنطق للكفاح رأيته

 يدرك العلياء من ال يجهد ال  أدرك ما أراد من العلى وبالجهد

 سنناً تخيرها النبي محمد  مساعي أتسز بن محمد أبقت

 ال يحصى فلست أعدد والكثر  أنعاماً علي عزيزة أأعد

 هو منها أجودجياد و خيل  أجرى سوابقه على عاداتها

 الثقالن فهو مسود فأطاعه  البالد بجده وبجهده ملك

 الملوك وذاك عندي أصيد ِصيد  من نسل سابور ودارى نجره

 في الزمان على الجياد مفند لك  خوارزم شاه جهان عشت فال يرى

 شباه على العداة مهند الماضي  أعداء اإلله يسفل أفنيت

 شيء مثل عالك أنت األوحد ال  ملك الزمان بأسره أمروزتو

 وتخشى جرخ تو وتسعد ترجى  ضحاك البالد بسطوة أشبهت
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أقول وللشيخ فخر الدين أيضاً أشعاراً كثرية بالفارسي ودوبيت،ولفخر الدين بن اخلطيب من الكتب 
أفرد هلا كتاب التيسري الكبري املسمى مفاتيح الغيب، اثنتا عشرة جملدة خبطه الدقيق سوى الفاحتة، فإنه 

كتاب تفسري الفاحتة جملدة، تفسري سورة البقرة على الوجه العقلي ال النقلي جملد، شرح وجيز الغزايل، مل 
يتم حصل منه العبادات والنكاح يف ثالث جملدات، كتاب الطريقة العالئية يف اخلالف أربع جملدات، 

احملصول يف علم أصول الفقه، كتاب يف كتاب لوامع البينات يف شرح أمساء اللّه تعاىل، والصفات، كتاب 
إبطال القياس، شرح كتاب املفصل للزخمشري يف النحو مل يتم، شرح ج البالغة، مل يتم، كتاب فضائل 

الصحابة، كتاب مناقب الشافعي، كتاب اية العقول يف دراية األصول، جملدان، كتاب احملصل، جملد، 
يتم، وهو آخر ما ألف، كتاب األربعني يف أصول الدين، كتاب كتاب املطالب العالية، ثالث جملدات، مل 

املعامل، وهو آخر مصنفاته من الصغار، كتاب تأسيس التقديس، جملد، ألفه للسلطان امللك العادل أيب بكر 
بن أيوب، فبعث له عنه ألف دينار، كتاب القضاء والقدر، رسالة احلدوث، كتاب تعجيز الفالسفة، 

رباهني البهائية، بالفارسية، كتاب اللطائف الغيائة، كتاب شفاء العىي واخلالف، كتاب بالفارسية، كتاب ال
اخللق والبعث، كتاب اخلمسني يف أصول الدين، كتاب عمدة األنظار وزينة األفكار، كتاب األخالق، 

باحث كتاب الرسالة الصاحبية، كتاب الرسالة احملمدية، كتاب عصمة األنبياء، كتاب امللخص، كتاب امل
املشرقية، كتاب األنارات يف شرح اإلشارات، كتاب لباب اإلشارات، شرح كتاب عيون احلكمة،، 
الرسالة الكمالية يف احلقائق اإلهلية، ألفها بالفارسية لكمال الدين حممد بن ميكائيل، ووجدت شيخنا 

ين وستمائة بدمشق، رسالة اإلمام العامل تاج الدين حممد األرموي قد نقلها إىل العربية يف سنة مخس وعشر
اجلواهر الفرد، كتاب الرعاية، كتاب يف الرمل، كتاب مصادرات إقليدس، كتاب يف اهلندسة، كتاب نفثة 

املصدور، كتاب يف ذم الدنيا، كتاب االختبارات العالئية، كتاب االختبارات السماوية، كتاب إحكام 
ض املونقة، رسالة يف النفس، رسالة يف النبوات، األحكام، كتاب املوسوم يف السر املكتوم، كتاب الريا

كتاب امللل والنحل، منتخب كتاب دنكاوشا، كتاب مباحث الوجود، كتاب اية يف اإلجياز يف دراية 
اإلعجاز، كتاب مباحث اجلدل، كتاب مباحث احلدود، كتاب اآليات البينات، رسالة يف التنبيه على 

رآن العظيم، كتاب اجلامع الكبري، مل يتم، ويعرف أيضاً بكتاب بعض األسرار املودعة يف بعض سور الق
الطب الكبري، كتاب يف النبض، جملد، شرح كليات القانون، مل يتم، وألفه للحكيم ثقة الدين عبد الرمحن 

بن عبد الكرمي السرخسي، كتاب التشريح من الرأس إىل احللق، مل يتم، كتاب األشربة، مسائل يف 
  .زبدة، كتاب الفراسةالطب، كتاب يف ال
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  القطب المصري

هو اإلمام قطب الدين إبراهيم بن علي بن حممد السلمي، وكان أصله مغربياً وإمنا انتقل إىل مصر وأقام ا 
مدة، مث سافر بعد ذلك إىل بالد العجم، واشتغل على فخر الدين بن خطيب الري واشتهر هناك، وكان 

صنف كتباً كثرية، يف الطب واحلكمة، وشرح الكليات بأسرها من أجل تالمذة ابن اخلطيب وأميزهم، و
من كتاب القانون البن سينا، ووجدته يف كتابه هذا يفضل املسيحي وابن اخلطيب على الشيخ أيب علي 
بن سينا، وهذا نص قوله قال واملسيحي أعلم بصناعة الطب من الشيخ أيب علي فإن مشاخينا يرجحونه 

ل من أيب علي يف هذا الفن، وقال أيضاً وعبارة املسيحي أوضح وأبني مما قاله على مجع عظيم ممن هم أفض
الشيخ وغرضه يف كتبه تقييد العبارة من غري فائدة، وقال يف تفصيل ابن اخلطيب على الشيخ الرئيس فهذا 

ه علماً وعمالً مما تنخل من كالم اإلمامني العظيمني اإلمام املتقدم، واإلمام املتأخر عنه زماناً، الراجح علي
واعتقاداً ومذهباً، وقتل القطب املصري مبدينة نيسابور، وذلك عندما استوىل التتر على بالد العجم وقتلوا 

  .أهلها فكان من مجلة القتلى بنيسابور

وللقطب املصري من الكتب شرح الكليات من كتاب القانون للشيخ الرئيس ابن سينا، 
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  لثاني عشر الباب ا

اء الذين كانوا من الهندطبقات األطب  

  كنكه الهندي

    

حكيم بارع من متقدمي حكماء اهلند وأكابرهم، وله نظر يف صناعة الطب وقوى األدوية وطبائع 
املولدات وخواص املوجودات، وكان من أعلم الناس يئة العامل وتركيب األفالك وحركات النجوم، 

كتاب األلوف إن كنكه هو املقدم يف علم النجوم عند وقال أبو معشر جعفر بن حممد ابن عمر البلخي يف 
مجيع العلماء من اهلند يف سالف الدهر،ولكنكه من الكتب كتاب النموذار يف األعمار، كتاب أسرار 

املواليد، كتاب القرانات الكبري، كتاب القرانات الصغري، كتاب الطب وهو جيري جمري كناش، كتاب يف 
  . والدور يف القرانالتوهم، كتاب يف أحداث العامل

  صنجهل

كان من علماء اهلند وفضالئهم اخلبريين بعلم الطب والنجوم،ولصنجهل من الكتب كتاب املواليد 
الكبري،وكان من بعد صنجهل اهلندي مجاعة من بالد اهلند وهلم تصانيف معروفة يف صناعة الطب ويف 

بهر، اندي، جاري، كل هؤالء أصحاب غريها من العلوم مثل باكهر، راحه، صكة، داهر، انكرزنكل، ج
تصانيف، وهم من حكماء اهلند وأطبائهم وهلم األحكام املوضوعة يف علم النجوم، واهلند تشتغل مبؤلفات 
هؤالء فيما بينهم ويقتدون ا ويتناقلوا وقد نقل كثري منها إىل اللغة العربية، ووجدت الرازي قد نقل يف 

مجاعة من اهلند مثل كتاب شرك اهلندي وهذا الكتاب فسره عبد اللّه كتابه احلاوي ويف غريه عن كتب 
بن علي من الفارسي إىل العريب ألنه أوالً نقل من اهلندي إىل الفارسي؛ وعن كتاب سسرد، وفيه عالمات 

األدواء ومعرفة عالجها وأدويتها وهو عشر مقاالت، أمر حيىي بن خالد بتفسريه؛ وكتاب بدان يف 
ئة وأربعة أدواء ومعرفتها بغري عالج؛ وكتاب سندهشان وتفسريه؛ كتاب صورة النجح؛ عالمات أربعما

وكتاب فيما اختلف فيه اهلند والروم يف احلار والبارد وقوى األدوية وتفصيل السنة؛ وكتاب تفسري أمساء 
العقاقري العقار بأمساء عشرة؛ وكتاب أسانكر اجلامع؛ وكتاب عالجات احلياىل للهند؛ وكتاب خمتصر يف 

للهند؛ وكتاب نوفشل، فيه مائة داء ومائة دواء؛ وكتاب روسي اهلندية يف عالجات النساء؛ وكتاب 
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السكر للهند؛ وكتاب رأي اهلندي يف أجناس احليات ومسومها؛ وكتاب التوهم يف األمراض والعلل أليب 
  .قبيل اهلندي

  شاناق

ه معاجلات وجتارب كثرية يف صناعة الطب وتفنن ومن املشهورين أيضاً من أطباء اهلند شاناق، وكانت ل
يف العلوم ويف احلكمة، وكان بارعاً يف علم النجوم حسن الكالم متقدماً عند ملوك اهلند، ومن كالم 
شاناق قال يف كتابه الذي مساه منتحل اجلوهر يا أيها الوايل اتق عثرات الزمان، واخش تسلط اإلمام 

عمال جزاء، فاتق عوائق الدهر واأليام فإن هلا غدرات، فكن منها على ولوعة غلبة الدهر، ،اعلم أن األ
حذر؛ واألقدار مغيبات فاستعد هلا، والزمان منقلب فاحذر دولته، لئيم الكرة فخف سطوته، سرع الغرة 
 فال تأمن دولته، واعلم أن من مل يداو نفسه من سقام اآلثام يف أيام حياته فما أبعده من الشفاء يف دار ال

دواء هلا، ومن أذل حواسه واستبعدها فيما تقدم من خري لنفسه أبان فضله وأظهر نبله، ومن مل يضبط 
نفسه وهي واحدة مل يضبط حواسه وهي مخس، فإذا مل يضبط حواسه مع قلتها وذلتها صعب عليه ضبط 

كة أبعد من األعوان مع كثرته وخشونة جانبهم، فكانت عامة الرعية يف أقاصي البالد وأطراف اململ
الضبط،ولشاناق من الكتب كتاب السموم، مخس مقاالت، فسره من اللسان اهلندي إىل اللسان الفارسي 
منكه اهلندي، وكان املتويل لنقله باخلط الفارسي رجل يعرف بأيب حامت البلخي فسره ليحىي بن خالد بن 

 املتويل قراءته على املأمون كتاب برمك؛ مث نقل للمأمون على يد العباس بن سعيد اجلوهري مواله، وكان
البيطرة، كتاب يف علم النجوم، كتاب املنتحل اجلوهر، وألفه بعض ملوك زمانه، وكان يقال لذلك امللك 

  .ابن قانص اهلندي

  جودر

حكيم فاضل من حكماء اهلند وعلمائه متميز يف أيامه، وله نظر يف الطب وتصانيف يف العلوم 
  . املواليد، وهو قد نقل إىل العريباحلكمية،وله من الكتب كتاب

  منكه الهندي

    

كان عاملاً بصناعة الطب حسن املعاجلة، لطيف التدبري فيلسوفاً، من مجلة املشار إليهم يف علوم اهلند متقناً 
للغة اهلند ولغة الفرس، وهو الذي نقل كتاب شاناق اهلندي يف السموم من اللغة اهلندية إىل الفارسي 
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 الرشيد هارون، وسافر من اهلند إىل العراق يف أيامه، واجتمع به وداواه،ووجدت يف بعض وكان يف أيام
الكتب أن منكه اهلندي كان يف مجلة إسحاق بن سليمان بن علي اهلامشي، وكان ينقل من اللغة اهلندية إىل 

ة فعاجله األطباء فلم الفارسية والعربية، ونقلت من كتاب أخبار اخللفاء والربامكة إن الرشيد اعتل علة صعب
جيد من علته إفاقة، فقال له أبو عمر األهجمي باهلند طبيب يقال له منكه، وهو أحد عبادهم وفالسفتهم، 

فلو بعث إليه أمري املؤمنني فلعل أن يهب له الشفاء على يده، قال فوجه الرشيد من محله ووصله بصلة 
بعالجه، فأجرى عليه رزقاً واسعاً وأمواالً كافية، قال، تعينه على سفره، فقدم وعاجل الرشيد فربأ من علته 

فبينما منكه ماراً يف اخللد إذا هو برجل من املائنني قد بسط كساءه وألقى عليه عقاقري كثرية، وقام يصف 
دواٌء عنده، فقال يف صفته هذا دواء للحمى الدائمة ومحى الغب ومحى الربع ولوجع الظهر والركبتني 

ري والرياح ووجع املفاصل ووجع العينني، ولوجع البطن والصداع والشقيقة ولتقطري البول واخلام والبواس
والفاجل واالرتعاش، ومل يدع علة يف البدن إال ذكر أن ذلك الدواء شفاؤها، فقال منكه لترمجانه ما يقول 

ن األمر هذا؟ فترجم له ما مسع فتبسم منكه وقال على كل حال ملك العرب جاهل، وذلك أنه إن كا
على ما قال هذا، فلم محلين من بلدي وقطعين عن أهلي وتكلف الغليظ من مؤونيت وهو جيد هذا نصب 

عينه وبإزائه؟ وإن كان األمر ليس كما يقول هذا فلم ال يقتله؟ فإن الشريعة قد أباحت دم هذا ومن 
ترك وهذا اجلهل قتلَ يف كل يوم أشبهه، ألنه أن قُتل ما هي إال نفس حتيا بفنائها أنفس خلٍق كثري، وإن 

  نفساً، واحلري أن يقتل اثنني أو ثالثة وأربعة يف كل يوم، وهذا فساد يف الدين ووهن يف اململكة، 

  صالح بن بهلة الهندي

متميز من علماء اهلند، وكان خبرياً باملعاجلات اليت هلم، وله قوة وإنذارات يف تقدمة املعرفة، وكان 
لرشيد هارون، قال أبو احلسن يوسف بن إبراهيم احلاسب املعروف بابن الداية حدثين بالعراق يف أيام ا

أمحد بن رشيد الكاتب، موىل سالم األبرش، إن مواله حدثه، إن املوائد قدمت بني يدي الرشيد يف بعض 
ؤمين بطلب األيام وجربائيل ابن خبتيشوع غائب، فقال يل أمحد قال أبو سلمة، يعين مواله، فأمرين أمري امل

جربائيل ليحضر أكله على عادته يف ذلك، فلم أدع مرتالً من منازل الولد، ومن كان يدخل إليه جربائيل 
من احلرم إال طلبته فيه، ومل أقع له على أثر، فأعلمت أمري املؤمنني بذلك، فطفق يلعنه ويقذفه، إذ دخل 

له لو اشتغل أمري املؤمنني بالبكاء على ابن عليه جربائيل والرشيد على تلك احلال من قذفه ولعنه، فقال 
عمه إبراهيم بن صاحل، وترك ما فيه من تناويل بالسب كان أشبه، فسأله عن خرب إبراهيم، فأعلمه أنه 
خلف وبه رمق ينقضي بآخره وقت صالة العتمة، فاشتد جزع الرشيد ملا أخربه به وأقبل على البكاء، 

     منه حىت رمحه مما نزل به مجيع من حضر، وأمر برفع املوائد فرفعت، وكثر ذلك
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فقال جعفر بن حيىي يا أمري املؤمنني أن طب جربائيل طب رومي وصاحل بن لة اهلندي يف العلم بطريقة 
أهل اهلند يف الطب مثل جربائيل يف العلم مبقاالت الروم، فإن رأى أمري املؤمنني أن يأمر بإحضاره 

نفهم عنه ما يقول مثل ما فهمنا عن جربائيل، فعل، فأمر الرشيد جعفراً وتوجيهه إىل إبراهيم بن صاحل ل
بإحضاره وتوجيهه واملصري به إليه، ورده بعد منصرفه من عنده، ففعل ذلك جعفر، ومضى صاحل إىل 

إبراهيم حىت عاينه وجس عرقه وصار إىل جعفر وسأله عما عنده من العلم، فقال لست أخرب باخلرب غري 
، فاستعمل جعفر جمهوده بصاحل أن خيربه جبلة من اخلرب فلم جيبه إىل ذلك، ودخل جعفر على أمري املؤمنني

الرشيد فأخربه حبضور صاحل وامتناعه عن إخباره مبا عاين، فأمر بإحضار صاحل، فدخل مث قال يا أمري 
 وأنا أشهدك املؤمنني أنت اإلمام، وعاقد والية القضاء للحكام، ومهما حكمت به مل جيز حلاكم فسخه،

يا أمري املؤمنني وأشهد على نفسي من حضرك أن إبراهيم ابن صاحل إن تويف يف هذه الليلة أو يف هذه العلة 
إن كل مملوك لصاحل بن لة أحرار لوجه اللّه، وكل دابة له فحبيس يف سبيل اللّه؛ وكل مال له فصدقة 

 له الرشيد حلفت وحيك يا صاحل على غيب، فقال على املساكني، وكل امرأة له فطالق ثالثاً بتاتاً، فقال
صاحل كال يا أمري املؤمنني، إمنا الغيب ما ال علم ألحد به، وال دليل له عليه، ومل أقل ما قلت إال بعلم 

واضح ودالئل بينة، قال أمحد بن رشيد، قال يل أبو سلمة فسري عن الرشيد ما كان جيد وطعم، وأحضر 
 وقت صالة العتمة ورد كتاب صاحب الربيد مبدينة السالم خيرب بوفاة له الشراب فشرب، وملا كان

إبراهيم بن صاحل على الرشيد فاسترجع وأقبل على جعفر بن حيىي باللوم يف إرشاده إياه إىل صاحل بن لة، 
وأقبل يلعن اهلند وطبهم ويقول وأسوءتاه من اللّه أن يكون ابن عمي يتجرع غصص املوت، وأنا أشرب 

ذَ مث دعا برطل من النبيذ باملاء وألقى فيه شيئاً من ملح، وأخذ يشرب يتقيأ حىت قذف ما كان يف النبي
جوفه من طعام وشراب، وبكر إىل دار إبراهيم فقصد خدمه بالرشيد إىل رواق على جمالس إلبراهيم على 

 منارق فاتكأ الرشيد ميني الرواق ويساره فراشان بكراسيهما ومتكئاما ومساندمها، وفيما بني الفراشني
على سيفه ووقف وقال ال حيسن اجللوس يف املصيبة باألحبة من األهل على أكثر من البسط، ارفعوا هذه 

الفرش والنمارق ففعل ذلك الفراشون وجلس الرشيد على البساط، فصارت سنة لبين العباس من ذلك 
 يناطقه أحد إىل أن سطعت روائح اامر، اليوم، ومل تكن قبله، ووقف صاحل بن لة بني يدي الرشيد فلم

فصاح عند ذلك صاحل اللّه اللّه يا أمري املؤمنني أن حتكم علي بطالق زوجيت فترتعها وتزوجها غريي وأنا 
رب الفرج املستحق له، وتنكحها من ال حتل له، واللّه اللّه أن خترجين من نعميت ومل يلزمين حنث، واللّه 

حياً، فواللّه يا أمري املؤمنني ما مات، فأطلق يل الدخول عليه والنظر إليه؛ وهتف اللّه أن تدفن ابن عمك 
     ذا القول مرات، فإذن له بالدخول على إبراهيم وحده، 

قال أمحد، قال يل أبو سلمة فاقبلنا نسمع صوت ضرب بدن بكف، مث انقطع عنا ذلك الصوت، مث مسعنا 
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 قال قم يا أمري املؤمنني حىت أريك عجباً، فدخل إليه الرشيد وأنا تكبرياً فخرج إلينا صاحل وهو يكرب مث
ومسرور الكبري، وأبو سليم معه، فأخرج صاحل إبرة كانت معه فأدخلها بني ظفر إام يده اليسرى 

وحلمه، فجذب إبراهيم بن صاحل يده وردها إىل بدنه، فقال صاحل يا أمري املؤمنني هل حيس امليت بالوجع؟ 
يد ال، فقال له صاحل لو شئت أن يكلم أمري املؤمنني الساعة لكلمه، فقال له الرشيد فأنا أسألك فقال الرش

أن تفعل ذلك فقال يا أمري املؤمنني أخاف إن عاجلته وأفاق وهو يف كفن فيه رائحة احلنوط أن ينصدع 
 تأمر بتجريده من الكفن قلبه فيموت موتاً حقيقياً، فال يكون يل يف إحيائه حيلة، ولكن يا أمري املؤمنني

ورده إىل املغتسل وإعادة الغسل عليه حىت تزول رائحة احلنوط عنه، مث يلبس مثل ثيابه اليت كان يلبسها يف 
حال صحته وعلته، ويطيب مبثل ذلك الطيب وحيول إىل فراش من فرشه اليت كان جيلس وينام عليها، 

اعته، قال أمحد، قال أبو سلمة فوكلين الرشيد بالعمل حىت أعاجله حبضرة أمري املؤمنني، فإنه يكلمه من س
مبا حده صاحل، ففعلت ذلك، مث صار الرشيد وأنا ومسرور وأبو سليم وصاحل إىل املوضع الذي فيه 

إبراهيم، ودعا صاحل بكندس ومنفخة من اخلزانة ونفخ من الكندس يف أنفه فمكث مقدار ثلث ساعة، مث 
شيد، وقبل يده وسأله عن قصته، فذكر أنه كان نائماً ال يذكر أنه اضطرب بدنه وعطس وجلس قدام الر

نام مثله قط طيباً إال أنه رأى يف منامه كلباً قد أهوى إليه فتوقاه بيده، فعض إام يده اليسرى عضة انتبه 
 وهو حيس وجعها، وأراه إامه اليت كان صاحل أدخل فيها اإلبرة وعاش إبراهيم بعد ذلك دهراً مث تزوج

.العباسة بنت املهدي وويل مصر وفلسطني وتويف مبصر وقربه ا
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  لثالث عشر الباب ا

  طبقات األطباء الذين ظهروا في بالد المغرب وأقاموا بها

  اسحاق بن عمران

طبيب مشهور وعامل مذكور ويعرف باسم ساعة، وقال سليمان ابن حسان املعروف بابن جلجل إن 
وكان بغدادي األصل، ودخل إفريقية يف دولة زيادة اللّه بن األغلب إسحاق بن عمران مسلم النحلة، 

التميمي وهو استجلبه وأعطاه شروطاً ثالثة مل يف له بأحدها، بعث إليه عند وروده عليه راحلة أقلته 
وألف دينار لنفقته، وكتاب أمان خبط يده مىت أحب االنصراف إىل وطنه انصرف وبه ظهر الطب 

سفة، وكان طبيباً حاذقاً متميزاً بتأليف األدوية املركبة بصرياً بتفرقة العلل، أشبه باملغرب وعرفت الفل
األوئل يف علمه وجودة قرحيته، استوطن القريوان حيناً، وألف كتباً منها كتابه العروف برتهة النفس، 

  .وكتابه يف داء املالنخوليا مل يسبق مثله، وكتابه يف الفصد، وكتاب يف النبض

    

 له مع زيادة اهللا بن األغلب حمنة أوجبت الوجدة بينهما، حىت صلبه ابن األغلب، وكان إسحاق ودارت
قد استأذنه يف االنصراف إىل بغداد فلم يأذن له، وكان إسحاق يشاهد أكل ابن األغلب فيقول له كل 

أكله هذا، ودع هذا، حىت ورد على ابن األغلب حدث يهودي اندلسي فاستقربه وخف عليه، وأشهده 
فكان إسحاق إذا قال له اترك هذا ال تأكله قال اإلسرائيلي يصعبه عليك، وكان بابن األغلب علة 

النسمة، وهي ضيق النفس، فقد بني يديه لبناً مريباً فهم بأكله، فنهاه أسحق، وسهل عليه اإلسرائيلي، 
ىل إسحاق، وقيل له هل فوافقه باألكل فعرض له يف الليل ضيق النفس حىت أشرف على اهلالك، فأرسل إ

عندك من عالج؟ فقال قد يته فلم يقبل مين، ليس عندي عالج، فقيل إلسحاق هذه مخسمائة مثقال 
وعاجله فأىب حىت بلغ إىل ألف مثقال، فأخذها وأمر بإحضار الثلج وأمره باألكل منه حىت متأل، مث قيأه 

ألمري لو دخل هذا اللنب إىل أنابيب رئتك وحلج فخرج مجيع اللنب قد جتنب بربد الثلج، فقال إسحاق أيها ا
فيها أهلكك بضيقة النفس، لكين أجهدته وأخرجته قبل وصوله، فقال زيادة اللّه باع إسحاق روحي يف 

البدء اقطعوا رزقه، فلما قطع عنه الرزق خرج إىل وضع فسيح من رحاب القريوان، ووضع هنالك 
كل يوم بدنانري، فقيل لزيادة اللّه عرضت إلسحاق الغين، كرسياً ودواة وقراطيس فكان يكتب الصفات 

فأمر بضمه إىل السجن، فتبعه الناس هنالك، مث أخحرجه بالليل إىل نفسه وكانت له معه حكايات 
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ومعاتبات احنقته عليه لفرط جوره وسخف رأيه، فأمر بفصده يف ذراعيه مجيعاً وسال دمه حىت مات مث 
اناً طويالً حىت عشش يف جوفه طائر، وكان مما قال لزيادة اللّه يف تلك أمر به فصلب ومكث مصلوباً زم

الليلة واللّه أنك لتدعى بسيد العرب، وما أنت هلا بسيد، ولقد سقيتك منذ دهر دواء ليفعلن يف عقلك، 
وكان زيادة اللّه جمنوناً فتمخل ومات، وإلسحاق بن عمران من الكتب كتاب األدوية املفردة، كتاب 

ر والتمام يف الطب، مقالة يف االستسقاء، مقالة وجيزة كتب ا إىل سعيد بن توفيل املتطبب يف العنص
اإلبانة عن األشياء اليت يقال أا تشفي السقام، وفيها يكون الربء، مما أراد إحتافه به من نوادر الطب 

اب يف النبض، مقالة يف ولطائف احلكمة، كتاب نزهة النفس، كتاب يف املالنخوليا، كتاب يف الفصد، كت
علل القولنج وأنواعه وشرح أدويته وهي الرسالة اليت كتب ا إىل العباس وكيل إبراهيم بن األغلب، 

كتاب يف البول من كالم ابقراط وجالينوس وغريمها، كتاب مجع فيه أقاويل جالينوس يف الشراب، مسائل 
الينوس يف املقالة الثالثة من كتاب تدبري األمراض له جمموعة يف الشراب على معىن ما ذهب إليه ابقراط وج

  .احلادة وما ذكر فيها من اخلمر، كالم له يف بياض املعدة ورسوب البول وبياض املين

  إسحاق بن سليمان اإلسرائيلي

كان طبيباً فاضالً بليغاً عاملاً مشهوراً باحلذق واملعرفة، جيد التصنيف عايل اهلمة، ويكىن أبا يعقوب، وهو 
لذي شاع ذكره وانتشرت معرفته باإلسرائيلي، وهو من أهل مصر، وكان يكحل من أوليته، مث سكن ا

القريوان والزم إسحاق بن عمران وتتلمذ له، وخدم اإلمام أبا حممد عبيد اللّه املهدي صاحب إفريقية 
 يف ضروب بصناعة الطب، وكان إسحاق بن سليمان مع فضله يف صناعة الطب بصرياً باملنطق، متصرفاً

املعارف، وعمر عمراً طويالً إىل أن نيف على مائة سنة، ومل يتخذ امرأة وال أعقب ولداً، وقيل له أيسرك 
أن لك ولداً؟ قال أما إذا صار يل كتاب احلميات فال، يعين أن بقاء ذكره بكتاب احلميات أكثر من بقاء 

  .ذكره بالولد

ر من الولد وهي كتاب احلميات، وكتاب األغذية ويروى أنه قال يل أربعة كتب حييي ذكري أكث
  .واألدوية وكتاب البول، وكتاب األسطقسات وتويف قريباً من سنة عشرين وثلثمائة

    

وقال أمحد بن إبراهيمم بن أيب خالد املعروف بابن اجلزار يف كتاب أخبار الدولة يعين ابتداء دولة اإلمام 
ن املغرب حدثين إسحاق بن سليمان املتطبب قال ملا قدمت من أيب حممد عبيد اللّه املهدي الذي ظهر م

مصر على زيادة اللّه بن األغلب وجدته مقيماً باجليوش يف األريس فرحلت إليه، فلما بلغه قدومي وقد 
كان بعث يف طليب وأرسل إيل خبمسمائة دينار وتقويت ا على السفر، فأدخلت إليه ساعة وصويل 
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ا جيب أن يفعل للملوك من التعبد، فرأيت جملسه قليل الوقار والغالب عليه فسلمت باإلمرة، وفعلت م
حب اللهو، وكل ما حرك الضحك، فابتدأين بالكالم ابن خنيس املعروف باليوناين فقال يل تقول أن 

امللوحة جتلو؟ قلت نعم، قال وتقول أن احلالوة جتلو؟ قلت نعم، قال يل فاحلالوة هي امللوحة، وامللوحة، 
مللوحة هي احلالوة فقلت إن احلالوة جتلو بلطف ومالءمة، وامللوحة جتلو بعنف، فتمادى على املكابرة وا

وأحب املغالطة، فلما رأيت ذلك قلت له تقول أنت حي؟ قال نعم، قلت والكلب حي؟ قال نعم، قلت 
 أكثر من رغبته فأنت الكلب والكلب أنت، فضحك زيادة اللّه ضحكاً شديداً، فعلمت أن رغبته يف اهلزل

يف اجلد، قال إسحاق فلما وصل أبو عبد اللّه داعي املهدي إىل رقادة أدناين وقرب مرتليت، وكانت به 
حصاة يف الكلى، وكنت أعاجله بدواء فيه العقارب احملرقة، فجلست ذات يوم مع مجاعة من كتامة 

م إمنا أنتم بقر وليس معكم من فسألوين عن صنوف من العلل، فكلما أجبتهم فلم يفقهوا قويل، فقلت هل
اإلنسانية إال االسم، فبلغ اخلرب إىل أيب عبد اللّه فلما دخلت إليه قال يل تقابل إخواننا املؤمنني من كتامة مبا 

ال جيب، وباللّه الكرمي لوال أنك عذرك بأنك جاهل حبقهم، وبقدر ما صار إليهم من معرفة احلق وأهل 
سحاق فرأيت رجالً شأنه اجلد فيما قصد إليه وليس للهزل عنده سوق، احلق ألضربن عنقك، قال يل إ

وإلسحاق بن سليمان من الكتب كتاب احلميات، مخس مقاالت، ومل يوجد يف هذا املعىن كتاب أجود 
منه، ونقلت من خط أيب احلسن علي بن رضوان عليه ما هذا مثاله أقول أنا علي بن رضوان الطبيب أن 

ع رجل فاضل،، وقد عملت بكثري مما فيه فوجدته ال مزيد عليه، وباللّه التوفيق هذا الكتاب نافع ومج
واملعونة، كتاب األدوية املفردة واألغذية، كتاب البول اختصار كتابه يف البول، كتاب األسطقسات، 
كتاب احلدود والرسوم، كتاب بستان احلكيم وفيه مسائل من العلم اإلهلي، كتاب املدخل إىل املنطق، 

كتاب املدخل إىل صناعة الطب، كتاب يف النبض، كتاب يف الترياق كتاب يف احلكمة، وهو أحد عشر 
  .ميمراً

  ابن الجزار

    

هو أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن أيب خالد، ويعرف بابن اجلزار من أهل القريوان طبيب ابن طبيب وعمه 
عنه، وكان ابن اجلزار من أهل احلفظ أبو بكر طبيب وكان ممن لقي إسحاق بن سليمان وصحبه وأخذ 

والتطلع والدراسة للطب وسائر العلوم، حسن الفهم هلا، وقال سليمان بن حسان املعروف بابن جلجل 
إن أمحد بن أيب خالد كان قد أخذ لنفسه مأخذاً عجيباً يف مسته وهديه وتعدده ومل حيفظ عنه بالقريوان 

نائز والعرائس، وال يأكل فيها؛ وال يركب قط إىل أحد من زلة قط، وال أخلد إىل لذة، وكان يشهد اجل
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رجال إفريقية وال إىل سلطام إال إىل أيب طالب عم معد، وكان له صديقاً قدمياً، فكان يركب إليه يوم 
مجعة ال غري، وكان ينهض يف كل عام إىل رابطة على البحر املستنري، وهو موضع مرابطة مشهور الربكة، 

بار، على ساحل البحر الرومي، فيكون هنالك طول أيام القيظ، مث ينصرف إىل إفريقية، مذكور يف األخ
وكان قد وضع على باب داره سقيفة أقعد فيها غالماً له يسمى برشيق، أعد بني يديه مجيع املعجونات 

اهة بنفسه أن واألشربة واألدوية، فإذا رأى القوارير بالغداة أمر باجلواز إىل الغالم وأخذ األدوية منه نز
يأخذ من أحد شيئاً، قال ابن جلجل، حدثين عنه من أثق به قال كنت عنده يف دهليزه وقد غص بالناس 
إذ أقبل ابن أخي النعمان القاضي وكان حدثنا جليالً بإفريقية يستخلفه القاضي إذا منعه مانع عن احلكم، 

رج أبو جعفر، فقام له ابن أخي القاضي فلم جيد يف الدهليز موضعاً جيلس فيه إال جملس أيب جعفر، فخ
على قدم فما أقعده وال أنزله، وأراه قارورة ماء كانت معه البن عمه ولد النعمان، واستوىف جوابه عليها 

وهو واقف مث ض وركب وما كدح ذلك يف نفسه، وجعل يتكرر إليه باملاء يف كل يوم حىت برئ 
وة ار إذ أقبل رسول النعمان القاضي بكتاب شكره فيه العليل، قال، قال الذي حدثين فكنت عنده ضح

على ما توىل من عالج ابنه، ومعه منديل بكسوة وثلثمائة مثقال، فقرأ الكتاب وجاوبه شاكراً، ومل يقبض 
املال وال الكسوة، فقلت له يا أبا جعفر رزق ساقه اللّه إليك، قال يل واللّه ال كان لرجال معد قبلي 

 بن اجلزار نيفاً ومثانني سنة ومات عتياً بالقريوان، ووجد له أربعة وعشرون ألف دينار، نعمة، وعاش أمحد
ومخسة وعشرون قنطاراً من كتب طبية وغريها، وكان قد هم بالرحلة إىل األندلس ومل ينفذ ذلك، وكان 

  فر يف دولة معد، وقال كشاجم ميدح أبا جعفر أمحد بن اجلزار ويصف كتابه املعروف بزاد املسا

  مفاخر في طهر الزمان عظاما  جعفر أبقيت حياً وميتاً أبا

 الناظرين العارفين زحاما من  على زاد المسافر عندنا رأيت

 لما سمى التمام تماما يحنا  أن لو كان حياً لوقته فأيقنت

 عند الكرام كراما مواقها  أفعاالً ألحمد لم تزل سأحمد

الج األمراض، ويعرف بزاد املسافر جملدان، كتاب يف األدوية والبن اجلزار من الكتب كتاب يف ع
املفردة، ويعرف باعتماد، كتاب يف األدوية املركبة، ويعرف بالبغية، كتاب العدة لطول املدة، وهو أكرب 

كتاب وجدناه له يف الطب، وحكى الصاحب مجال الدين القفطي أنه رأى له بقفط كتاباً كبرياً يف الطب 
قيم، وكان عشرين جملداً، كتاب التعريف بصحيح التاريخ، وهو تاريخ خمتصر يشتمل على امسه قوت امل

وفيات علماء زمانه، وقطعة مجيلة من أخبارهم، رسالة يف النفس ويف ذكر اختالف األوائل فيها، كتاب 
ني العلل يف املعدة وأمراضها ومداواا، كتاب طب الفقراء، رسالة يف إبدال األدوية، كتاب يف الفرق ب
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اليت تشتبه أسباا وختتلف أعراضها، رسالة يف التحذر من إخراج الدم من غري حاجة دعت إىل إخراجه 
رسالة يف الزكام وأسبابه وعالجه، رسالة يف النوم واليقظة، جمربات يف الطب، مقالة يف اجلذام وأسبابه 

اب يف نعت األسباب املولدة للوباء وعالجه، كتاب اخلواص، كتاب نصائح األبرار، كتاب املختربات، كت
يف مصر وطريق احليلة يف دفع ذلك وعالج ما يتخوف منه، رسالة إىل بعض إخوانه يف االستهانة باملوت، 
رسالة يف املقعدة وأوجاعها، كتاب املكلل يف األدب، كتب البلغة يف حفظ الصحة، مقالة يف احلمامات، 

  .دي باملغرب، كتاب الفصول يف سائر العلوم والبالغاتكتاب أخبار الدولة، يذكر فيه ظهور امله

  ابن السمينة

    

ومن أطباء األندلس حيىي بن حيىي املعروف بابن السمينة من أهل قرطبة، قال القاضي صاعد بن أمحد بن 
صاعد، يف كتاب التعريف يف طبقات األمم أنه كان بصرياً باحلساب والنجوم والطب، متصرفاً يف العلوم، 

ناً يف ضروب املعارف، بارعاً يف علم النحو واللغة والعروض ومعاين الشعر والفقه واحلديث واألخبار متفن
  .واجلدل، وكان معتزيل املذهب، ورحل إىل املشرق، مث انصرف وتويف سنة مخس عشرة وثلثمائة

  أبو القاسم مسلمة بن أحمد

 القاضي صاعد يف كتاب التريف يف املعروف باملرحيطي من أهل قرطبة، وكان يف زمن احلكم، وقال
طبقات األمم أنه كان إمام الرياضيني باألندلس يف وقته وأعلم من كان قبله بعلم األفالك وحركات 

النجوم، وكانت له عناية بأرصاد الكواكب، وشغف بتفهم كتاب بطليموس املعروف باسطي، وله 
ت، وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيج كتاب حسن يف متام علم العدد املعروف عندنا باملعامال

البتاين، وعىن بزيج حممد بن موسى اخلوارزمي وصرف تاريخ الفارسي إىل التاريخ العريب، ووضع أوساط 
الكواكب فيه ألول تاريخ اهلجرة وزاد فيه جداول حسنة على أنه اتبعه على خطئه فيه ومل ينبه على 

يف كتايب املؤلف يف إصالح حركات الكواكب، والتعريف خبطأ مواضع الغلط منه، وقد نبهت على ذلك 
  .الراصدين

وتويف أبو القاسم مسلمة بن أمحد قبل مبعث الفتنة يف سنة مثان وتسعني وثلثمائة، وقد أجنب تالميذ جلة 
مل ينجب عامل باألندلس مثلهم، فمن أشهرهم ابن السمح وابن الصفار والزهراوي والكرماين وابن 

يب القاسم مسلمة بن أمحد من الكتب كتاب املعامالت، اختصار تعديل الكواكب من زيج خلدون،وأل
  .البتاين
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  ابن السمح

هو أبو القاسم أصبغ بن حممد بن السمح املهندس الغرناطي، وكان يف زمن احلكم، قال القاضي صاعد أن 
 وحركات النجوم، وكانت له مع ابن السمح كان حمققاً لعلم العدد واهلندسة متقدماً يف علم هيئة األفالك

ذلك عناية بالطب، وله تآليف حسان منها كتاب املدخل إىل اهلندسة يف تفسري كتاب أقليدس، ومنها 
كتاب مثار العدد املعروف باملعامالت، ومنها كتاب طبيعة العدد، ومنها كتابه الكبري يف اهلندسة يقضي 

 ومنها كتابان يف اآللة املساة باألسطرالب، أحدمها يف فيه أجزاءها من اخلط املستقيم واملقوس واملنحين
التعريف بصورة صنعتها وهو مقسوم على مقالتني، واآلخر يف العمل ا والتعريف جبوامع مثرا وهو 

مقسم على مائة وثالثني باباً، ومنها زجيه الذي ألفه على أحد مذاهب اهلند املعروف بالسند هند، وهو 
 جزأين أحدمها يف اجلداول واألخر يف رسائل اجلداول، قال القاضي صاعد كتاب كبري مقسم على

وأخربين عنه تلميذه أبو مروان سليمان بن حممد بن عيسى بن الناشي املهندس أنه تويف مبدينة غرناطة 
قاعدة ملك األمري حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي، ليلة الثالثاء الثنيت عشرة ليلة بقيت 

 سنة ست وعشرين وأربعمائة وهو ابن ست ومخسني سنة مشسية،والبن السمح من الكتب كتاب لرجب
املدخل إىل اهلندسة، كتاب املعامالت، كتاب طبيعة العدد، كتاب كبري يف اهلندسة يقضي فيها أجزاءها 

العمل من اخلط املستقيم واملقوس واملنحين، كتاب التعريف بصورة صنعة األسطرالب، مقالتان، كتاب 
باألسطرالب والتعريف جبوامع مثرته، زيج على أحد مذاهب اهلند املعروف بالسند هند، وهو كتاب كبري 

  .مقسم على جزئني أحدمها يف اجلداول واآلخر يف رسائل اجلداول

  ابن الصفار

عد يف هو أبو القاسم أمحد بن عبد اللّه بن عمر، كان أيضاً متحققاً بعلم العدد واهلندسة والنجوم، وق
قرطبة لتعليم ذلك، وله زيج خمتصر على مذهب السند هند، وكتاب يف العمل باألسطرالب موجز حسن 

العبارة قريب املأخذ، وكان من مجلة تالمذة أيب القاسم مسلمة بن أمحد املرحيطي، وخرج ابن الصفار 
هد العاري من ساحل حبر عن قرطبة بعد أن مضى صدر من الفتنة، واستقر مبدينة دانية قاعدة األمري جما

األندلس الشرقي وتويف ا رمحه اللّه، وقد أجنب من أهل قرطبة مجاعة، وكان له أخ يسمى حممداً مشهور 
بعمل األسطرالب مل يكن باألندلس قبله أمجل صنعاً هلا منه، والبن الصفار من الكتب زيج خمتصر على 

  .مذهب السند هند، كتاب يف العمل باألسطرالب

  لحسن علي بن سليمان الزهروايأبو ا
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كان عاملاً بالعدد واهلندسة، معتنياً بعلم اطب، وله كتاب شريف يف املعامالت على طريق الربهان، وهو 
الكتاب املسمى بكتاب األركان، وكان قد أخذ كثرياً من العلوم الرياضية عن أيب القاسم مسلمة بن أمحد 

احلسن علي بن سليمان الزهرواي من الكتب كتاب يف العامالت املعروف باملرحيطي وصحبه مدة، وأليب 
  .على طريق الربهان وهو الكتاب املسمى بكتاب األركان

  الكرماني

هو أبو احلكم عمرو بن أمحد بن علي الكرماين من أهل قرطبة، أحد الراسخني يف علم العدد واهلندسة، 
ن حممد بن احلسني بن حيىي املهندس املنجم أنه ما قال القاضي صاعد أخربين عن الكرماين تلميذه احلسني ب

لقي أحداً جياريه يف علم اهلندسة، وال يشق غباره يف فك غامضها، وتبني مشكلها، واستيفاء أجزائها، 
ورحل إىل ديار املشرق وانتهى منها إىل حران من بالد اجلزيرة وعين هناك بطلب اهلندسة والطب، مث 

دينة سرقسطة من ثغرها، وجلب معه الرسائل املعروفة برسائل إخوان رجع إىل األندلس واستوطن م
الصفاء، وال نعلم أحداً أدخلها األندلس قبله، وله عناية بالطب وجمريات فاضلة فيه ونفوذ مشهور يف 

الكي والقطع والشق والبط وغري ذلك من أعمال الصناعة الطبية، قال ومل يكن بصرياً بعلم النجوم 
 بصناعة املنطق، أخربين عنه بذلك أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي اإلسرائيلي التعليمي، وال

وكان خبرياً به، وحمله يف العلوم النظرية احملل الذي ال جيارى فيه عندنا باألندلس، وتويف أبو احلكم 
  .ليلالكرماين رمحه اللّه بسرقسطة سنة مثان ومخسني وأربعمائة وقد بلغ تسعني سنة أو جاوزها بق

  ابن خلدون

هو أبو مسلم عمر بن أمحد بن خلدون احلضرمي، من أشراف أهل إشبيلية ومن مجلة تالمذة أيب القاسم 
مسلمة بن أمحد أيضاً، وكان متصرفاً يف علوم الفلسفة مشهوراً بعلم اهلندسة والنجوم والطب مشبهاً 

 يف بلده سنة تسع وأربعني وأربعمائة، بالفالسفة يف إصالح أخالقه وتعديل سريته وتقومي طريقته، وتويف
  .وكان من أشهر تالمذة أيب مسلم بن خلدون أبو جعفر أمحد بن عبد اللّه املعروف بابن الصفار املتطبب

  أبو جعفر أحمد بن خميس بن عامر بن دميح

حل من أهل طليطلة أحد املعتنني بعلم اهلندسة والنجوم والطب، وله مشاركة يف علوم اللسان، وحظ صا
  .من الشعر، وهو من أقران القاضي أيب الوليد هشام بن أمحد بن هشام
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  حمدين بن أبان

كان يف أيام األمري حممد بن عبد الرمحن األوسط، وكان طبيباً حاذقاً جمرباً، وكان صهر بين خالد، وله 
يلبس إال بقرطبة أصول ومكاسب، وكان ال يركب الدواب إال من نتاجه، وال يأكل إال من زرعه، وال 

  .من كتان ضيعته، وال يستخدم إال بتالده من أبناء عبيده

  جواد الطبيب النصراني

كان يف أيام األمري حممد أيضاً، وله اللعوق املنسوب إىل جواد، وله دواء الراهب والشرابات والسفوفات 
  املنسوبة إليه وإىل محدين، وبين محدين كلها شجارية، 

  رانيخالد بن يزيد بن رومان النص

كان بارعاً يف الطب، ناهضاً يف زمانه فيه، وكان بقرطبة وسكنه عند بيعة سبت أخلج، وكانت داره 
الدار املعروفة بدار ابن السطخريي الشاعر، وكسب بالطب مبلغاً جليالً من األموال والعقار وكان صانعاً 

يه نسطاس بن جريج الطبيب بيده، عاملاً باألدوية الشجارية، وظهرت منه يف البلد منافع، وكتب إل
  املصري رسالة يف البول، وأعطب خالد ابناً مساه يزيد، ومل يربع يف الطب براعة أبيه، 

  ابن ملوكة النصراني

كان يف أيام األمري عبيد اللّه، وأول دولة األمري عبد الرمحن الناصر وكان يصنع بيده ويفصد العروق، 
   الناس، وكان على باب داره ثالثون كرسياً لقعود

  عمران بن أبي عمرو

كان طبيباً نبيالً، خدم األمري عبد الرمحن بالطب، وهو الذي ألف له حب األنيسون، وكان عاملاً 
  .فهماً،ولعمران بن أيب عمرو من الكتب كناش

  محمد بن فتح طملون

    

دم بالطب، كان موىل لعمران بن أيب عمرو، وبرع يف الطب براعة عال ا من كان يف زمانه، ومل خي
وطلب ليلحق فاستعفى من ذلك واستعان على األمري حىت عفي، ومل يكن أحد من األشراف يف وقته إال 
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وهو حيتاج إليه، قال ابن جلجل، حدثين أبو األصبغ بن حوى قال كنت عند الوزير عبد اللّه بن بدر وقد 
ملون، فتكلم كل واحد منهم يف عرض البنه حممد قرح مشل بدنه، وبني يديه مجاعة من األطباء فيهم ط

تلك القروح، وطملون ساكت، فقال له الوزير ما عندك يف هذا فإين أراك ساكتاً فقال عندي مرهم ينفع 
هذه القروح من يومه، فمال إىل كالمه وأمره بإحضار املرهم، فأحضره وطلى على القروح فجفت من 

  .صرف األطباء دونه بغري شيءليلتها؛ فوصله عبد اللّه بن بدر خبمسني ديناراً وان

  الحراني

الذي ورد من املشرق، كان يف أيا األمري حممد بن عبد الرمحن، وكانت عنده جمربات حسان بالطب، 
فاشتهر بقرطبة وحاز الذكر فيها، قال ابن جلجل رأيت حكاية عند أيب األصبغ الرازي خبط أمري املؤمنني 

دلس معجوناً كان يبيع الشربة منه خبمسني ديناراً ألوجاع املستنصر، وهي أن هذا احلراين أدخل األن
اجلوف، فكسب به ماالً، فاجتمع مخسة من األطباء مثل محدين وجواد وغريمها ومجعوا مخسني ديناراً 

واشتروا منه شربة من ذلك الدواء، وانفرد كل واحد منهم جبزء يشمه ويذوقه ويكتب ما تأدى إليه منه 
فقوا على ما حدسوه وكتبوا ذلك، مث ضوا إىل احلراين وقالوا له قد نفعك اللّه ذا حبسه، مث اجتمعوا وات

الدواء الذي انفردت به، وحنن أطباء اشترينا منك شربة وفعلنا كذا وكذا، وتأدى إلينا كذا وكذا وكذا، 
ام فقال ما فإن يكن ما تأدى إلينا حقاً فقد أصبنا، وإال فاشركنا يف علمه فقد انتفعت، فاستعرض كت

أعديتم من أدويته دواء، لكن مل تصيبوا تعديل أوزانه، وهو الدواء املعروف باملغيث الكبري، فأشركهم يف 
  .علم وعرف حينئذ باألندلس

  أحمد وعمر ابنا يونس بن أحمد الحراني

غداد وقرأا رحال إىل املشرق يف دولة الناصر يف سنة ثالثني وثلثمائة، وأقام نالك عشرة أعوام، ودخال ب
فيها على ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابئ، كتب جالينوس عرضاً، وخدما ابن وصيف يف عمل 
علل العني، وانصرفا إىل األندلس يف دولة املستنصر باللّه، وذلك يف سنة إحدى ومخسني وثلثمائة وغزوا 

نهما مدينة الزهراء واستخلصها معه غزواته إىل سنة اثنتني، وانصرفا وأحلقهما يف خدمته بالطب، واسك
لنفسه دون غريمها ممن كان يف ذلك الوقت من األطباء، ومات عمر بعلة املعدة، ورمت له فلحقه ذبول 
من أجلها ومات، وبقي أمحد مستخلصاً، وأسكنه املستنصر يف قصره مبدينة الزهراء، وكان لطيف احملل 

ئم، وكان رجالً حليماً، صحيح العقل، عاملاً مبا شاهد عالجه عنده، أميناً مؤمتناً، يطلعه على العيال والكرا
ورآه عياناً باملشرق، وتوجه عند املستنصر باللّه ألن املستنصر كان ماً يف األكل، وكان حيدث له يف 
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أكله ختمة لكثرة ما كان يتناول من األكل، وكان صنع له اجلوارشنات اجلادة العجيبة وكان وافقه يف 
وأفاد ماالً عظيماً، وكان ألكن اللسان، رديء اخلط، ال يقيم هجاء حروف كتابه، وكان ذلك موافقة 

  .بصرياً باألدوية املفردة، وصانعاً لألشربة واملعجونات، ومعاجلاً ملا وقف عليه

قال ابن جلجل ورأيت له اثين عشر صبياً صقالبة، طباخني لألشربة، صناعني للمعجونات ما بني يديه، 
ستأذن أمري املؤمنني املستنصر أن يعطي منها ما احتاج من املساكني واملرضى، فأباح له ذلك، وكان قد ا

وكان يداوي العني مداواة نفيسة، وله بقرطبة آثار يف ذلك، وكان يواسي بعلمه صديقه وجاره 
لة واملساكني والضعفاء، وواله هشام املؤيد باللّه خطة الشرطة وخطة السوق، ومات حبمى الربع وع

  اإلسهال، وخلف عما قيمته أزيد من مائة ألف دينار، 

  اسحاق الطبيب

والد الوزير ابن إسحاق، مسيحي النحلة، وكان مقيماً بقرطبة، وكان صانعاً بيده، جمرباً، حيكى له منافع 
  .عظيمة وآثار عجيبة، وحتنك فاق به مجيع أهل دهره، وكان يف أيام األمري عبد اللّه األموي

  سحاقيحيى بن إ

    

كان طبيباً ذكياً عاملاً بصرياً بالعالج صانعاً بيده، وكان يف صدر دولة عبد الرمحن الناصر لدين اللّه، 
واستوزره وويل الواليات والعماالت، وكان قائد بطليوس زماناً، وكان له من أمري املؤمنني الناصر حمل 

 وألف يف الطب كتاباً يشتمل على مخسة أسفار كبري، كان يرتله مرتلة الثقة ويتطلع على الكرائم واخلدم،
ذهب فيها مذهب الروم، وكان حيىي قد أسلم، وأما أبوه إسحاق فكان نصرانياً كما تقدم ذكره، قال ابن 

جلجل حدثين عن حيىي بن إسحاق ثقة، أنه كان عنده غالم للحاجب موسى أو للوزير عبد امللك قال، 
قاعد عند داره بباب اجلوز إذ أقبل رجل بدوي على محار وهو يصيح، قال بعثين إليه موالي بكتاب، فأنا 

فأقبل حىت وقف بباب الدار، فجعل يتضرع ويقول أدركوين وتكلموا إىل الوزير خبربي، إذ خرج إىل 
صراخ الرجل ومعه جواب كتابه، فقال للرجل ما بالك يا هذا؟ فقال له أيها الوزير ورم يف إحليلي منعين 

ام كثرية وأنا يف املوت، فقال له اكشف عنه، قال فكشف عنه فإذا هو وارم، فقال لرجل البول منذ أي
كان أقبل مع العليل اطلب يل حجراً أملس، فطلبه فوجده وأتاه به، فقال ضعه يف كفك وضع عليه 

 اإلحليل، قال، فقال املخرب يل فلما متكن إحليل الرجل من احلجر مجع الوزير يده وضرب على اإلحليل

ضربة غشي على الرجل منها، مث اندفع الصديد جيري فما استوىف الرجل جري صديد الورم حىت فتح 
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عينيه مث بال البول يف أثر ذلك، فقال له اذهب فقد برئت من علتك، وأنت رجل عائث واقعت يمة يف 
فقال له دبرها فصادفت شعرية من علفها حلجت يف عني اإلحليل، فورم هلا وقد خرجت يف الصديد، 

  .الرجل قد فعلت هذا، وأقر بذلك، وهذا يدل على حدس صحيح وقرحية صادقة حسناء

وقال ابن جلجل وله نادر حمفوظ يف عالج الناصر قال عرض للناصر وجع يف أذنه والوزير يومئذ قائد 
نطقه عن بطليوس، فعوجل منه فل يفتر، فأمر الناصر يف اخلروج فيه فرانقا، فلما وصل إليه الفرانق است

احلاجة اليت أوجبت اخلروج فيه، فقال له أمري املؤمنني عرض له يف أذنه وجع أعيا األطباء فعرج يف طريقه 
إىل أديار النصارى وسأل عن عامل هناك، فوجد رجالً مسناً فسأله هل عندك من جتربة لوجع األذن؟ فقال 

جله بدم احلمار حاراً كما يسفح وبراً وهذا الشيخ الراهب دم احلمار حاراً، فوصل إىل أمري املؤمنني وعا
  .حبث واستقصاء ودؤوب على التعليم، وليحىي بن إسحاق من الكتب كتاب كبري يف الطب

  سليمان أبو بكر بن تاج

كان يف دولة الناصر، وخدمه بالطب، وكان طبيباً نبيالً وعاجل أمري املؤمنني الناصر من رمد عرض له من 
 نسخته بعد ذلك فأىب أن ميليها وعاجل سععاً صاحب الربيد من ضيق النفس يومه بشيافه، وطلب منه

بلعوق فربأ من يومه بعد أن أعيا عالجه األطباء، وكان يعاجل وجع اخلاصرة حبب من حبه فيربأ الوقت، 
وكان ضنيناً بنسخ األدوية، وله نوادر يف الطب كثرية، وكان أديباً فاضالً، حسن احملاضرة واملذاكرة، 

أدركه يف آخر أيامه مرض القروح يف أحليله فلم ميكنه دواؤه وعرفه اللّه القادر عجزه فقطع إحليله، و
  .ووالّه أمري املؤمنني الناصر قضاء شذونة

  ابن أم البنين

مسي باألعرف، وكان من أهل مدينة قرطبة، وخدم أمري املؤمنني الناصر بصناعة الطب، وكان ينادمه 
لطب، وله نوادر أنذر ا، وكان معجباً بنفسه، وكان الناصر رمبا استثقله لذلك وكانت معه فطنة يف ا

  ورمبا اضطر إليه جلودة فطنته، 

  سعيد بن عبد ربه

    

هو أبو عثمان سعيد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد ربه بن حبيب بن حممد بن سامل موىل األمري هشام 
ابن أخي أيب عمرو وأمحد بن حممد بن عبد ربه الشاعر الرضي بن عبد الرمحن الداخل باألندلس، وهو 
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صاحب كتاب العقد، وكانت وفاة عمه هذا أمحد بن حممد بن عبد ربه يف شهر مجادى األوىل من سنة 
مثان وعشرين، ومولده يف سنة ست وأربعني ومائتني لعشر خلون من شهر رمضان، وكان سعيد ابن عبد 

، وله يف الطب رجز جليل حمتو على مجلة حسنة منه دل به على متكنه من ربه طبيباً فاضالً وشاعراً حمسناً
العلم وحتققه ملذاهب القدماء وكان له مع ذلك بصر حبركات الكواكب وطبائعها، ومهاب الرياح وتغري 
األهوية، وكان مذهبه يف مداواة احلميات أن خيلط باملربدات شيئاً من وله يف ذلك مذهب مجيل ومل خيدم 

 سلطاناً، وكان بصرياً بتقدمة املعرفة، وتغيري األهوية، ومهب الرياح، وحركة الكواكب، قال ابن بالطب
جلجل حدثين عنه سليمان بن أيوب الفقيه قال، قال اعتللت حبمة فطاولتين وأشرفت منها، إذ مر بأيب 

ه، وسأله عن وهو ناهض إىل صاحب املدينة أمحد بن عيسى، فقام إليه وقضى واجب حقه بالسالم علي
عليت واستخرب أيب عما عوجلت به، فسفه عالج من عاجلين وبعث إىل أيب بثمان عشرة حبة من حبوب 

مدورة، وأمر أن أشرب منها كل يوم حبة فما استوعبتها حىت أقلعت احلمى وبرئت برأ تاماً، وعمي 
مه أمحد بن حممد بن عبد سعيد يف آخر أيامه، ومن شعر سعيد بن عبد ربه أنه افتصد يوماً فبعث إىل ع

  ربه الشاعر األديب راغباً إليه يف أن حيضر عنده مؤانساً له، فلم جيبه عمه إىل ذلك وأبطأ عنه فكتب إليه 

 بقراطاً وجالينوسا نادمت  عدمت مؤانساً وجليساً لما

  وهما الشفاء لكل جرح يوسا  وجعلت كتبهما شفاء تفردي

 حيى للجسوم نفوساوي يذكي  علمها إذا حصلته ووجدت

  فلما وصل الشعر إىل عمه جاوبه بأبيات منها 

 يأكالن ويرزآن جليسا ال  ألفيت بقراطاً وجالينوسا

 منهم صاحبا وأنيسا ورضيت  دون األقارب جنة فجعلتهم

 تنادم بعدهم إبليسا حتى  وأظن بخلك ال يرى لك تاركاً

  مجيل املذهب منقبضاً عن امللوك وقال سعيد بن عبد ربه أيضاً يف آخر عمره، وكان 

 وطول ابنساطي في مواهب خالقي  بعد غوصي في علوم الحقائق أمن

 طالباً رزقاً إلى غير رازقي أرى  حين إشرافي على ملكوته وفي

 حثيثاً مثل لمحة بارق تجيء  عمر المرء متعة ساعة وأيام

 سائقيفي سوقي إلى الموت  وأسرع  أذنت نفسي بتقويض رحلها وقد

  من الموت في اآلفاق فالموت الحقي  وإن أوغلت أو سرت هارباً وإني
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  .ولسعيد بن عبد ربه من الكتب كتاب األقراباذين، تعاليق وجمربات يف الطب، أرجوزة يف الطب

  عمر بن حفص بن برتق

ر بن اجلزار لزمه كان طبيباً فاضالً قارئاً للقرآن مطرب الصوت، وكان له رحلة إىل القريوان إىل أيب جعف
ستة أشهر ال غري، وهو أدخل إىل األندلس كتاب زاد املسافر، ونبل باألندلس وخدم بالطب الناصر، 
  .وكان جنم بن طرفة البيازرة قد استخلصه لنفسه وقام به وأغناه وشاركه يف كل دنياه ومل يطل عمره

  أصبغ بن يحيى

لف له حب األنيسون، وكان شيخاً وسيماً ياً سريا كان متقدماً يف صناعة الطب، وخدم ا الناصر، وأ
  .معظماً عند الرؤساء

  محمد بن تمليح

كان رجالً ذا وقار وسكينة ومعرفة بالطب والنحو واللغة والرواية، وخدم الناصر بصناعة الطب، وكان 
لطب تأليف حسن املقيم برئاسته أمحد بن إلياس القائد، وواله الناصر خطبة الرد وقضاء شذونة، وله يف ا

األشكال، وأدرك صدراً من دولة احلكم املستنصر باللّه وكان حظياً عنده وخدمه بصناعة الطب، قال 
القاضي صاعد وواله النظر يف بنيان الزيادة من قبلي اجلامع بقرطبة، فتوىل ذلك وكملت حتت إشرافه 

راب ا، وإن ذلك البنيان كمل وأمانته، ورأيت امسه مكتوباً بالذهب وقطع الفسيفساء على حائط احمل
على يديه عن أمر اخلليفة احلكم يف سنة مثان ومخسني وثلثمائة وحملمد بن متليح من الكتب كتاب يف 

  .الطب

  أبو الوليد بن الكتاني

    

هو أبو الوليد حممد بن احلسني املعروف بابن الكتاين، كان عاملاً ياً سرياً حلو اللسان حمبوباً من العامة 
واخلاصة لسخائه بعلمه ومواساته بنفسه، ومل يكن يرغب يف املال وال مجعه، وكان لطيف املعاناة وخدم 

  .الناصر واملستنصر بصناعة الطب، ومات بعلة االستسقاء

  أبو عبد اللّه بن الكتاني
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 هو أبو عبد اللّه حممد بن احلسني املعروف بابن الكتاين، كان أخذ الطب عن عمه حممد بن احلسني

وطبقته وخدم به املنصور بن أيب عامر وابنه املظفر، مث انتقل يف صدر الفتنة إىل مدينة سرقسطة 
واستوطنها، وكان بصرياً بالطب، متقدماً فيه، ذا حظ من املنطق والنجوم، وكثري من علوم الفلسفة، قال 

بري بن وافد اللخمي إنه القاضي صاعد أخربين عنه الوزير أبو املطرف عبد الرمحن بن حممد بن عبد الك
كان دقيق الذهن، ذكي اخلاطر، جيد الفهم، حسن التوحيد والتسبيح، وكان ذا ثروة وغىن واسع، وتويف 

قريباً من سنة عشرين وأربعمائة وهو قد قارب مثانني سنة، قال وقرأت يف بعض تآليفه أنه أخذ صناعة 
د احلراين، وأمحد بن حفصون الفيلسوف، املنطق عن حممد بن عبدون اجلبلي، وعمر بن يونس بن أمح

وأيب عبد اللّه حممد بن إبراهيم القاضي النحوي، وأيب عبد اللّه حممد بن مسعود البجائي، وحممد بن 
ميمون املعروف مبركوس، وأيب القاسم فيد بن جنم، وسعيد بن فتحون السرقسطي املعروف باحلمار، وأيب 

  .سقف الفيلسوف وأيب مرين البجائي، ومسلمة بن أمحد املرحيطياحلرث األسقف تلميذ ربيع بن زيد األ

  أحمد بن حكيم بن حفصون

كان طبيباً عاملاً جيد القرحية، حسن الفطنة، دقيق النظر، بصرياً باملنطق، مشرفاً على كثري من علوم 
نصر باللّه الفلسفة، وكان متصالً باحلاجب جعفر الصقليب ومستولياً على خاصته، فأوصله باحلكم املست

وخدمه بالطب إىل أن تويف جعفر فأسقط حينئذ من ديوان األطباء وبقي خمموالً إىل أن تويف ومات بعلة 
  .اإلسهال

  أبو بكر أحمد بن جابر

كان شيخاً فاضالً يف الطب، حليماً عفيفاً وخدم املستنصر باللّه بالطب وأدرك صدراً من دولة املؤيد 
مدون على تعظيمه وتبجيله ومعرفة حقه، وكان وجيهاً عندهم مؤمتناً، وكان أوالد الناصر مجيعهم يعت

وكذلك عند الرؤساء، وكان أديباً فهماً، وكتب خبطه كتباً كثرية يف الطب واامع والفلسفة، وعمر 
  .زماناً طويالً

  أبو عبد اللّه الملك الثقفي

م الناصر واملستنصر بصناعة الطب، وكان كان طبيباً أديباً عاملاً بكتاب إقليدس، وبصناعة املساحة، وخد
أعرج، وله يف الطب نوادر، وواله املستنصر أو الناصر خزانة السالح، وعمي يف آخر عمره مباء نزل يف 

  عينيه، ومات بعلة االستسقاء، 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  443  

  هارون بن موسى األشبوني

  .ستنصر بصناعة الطبكان من شيوخ األطباء وأخيارهم، مؤمتناً مشهوراً بأعمال اليد وخدم الناصر وامل

  محمد بن عبدون الجبلي العذري

رحل إىل املشرق سنة سبع وأربعني وثلثمائة، ودخل البصرة ومل يدخل بغداد، وأتى مدينة فسطاط مصر 
ودبر مارستاا، ومهر بالطب ونبل فيه وأحكم كثرياً من أصوله، وعاىن صناعة املنطق عناية صحيحة، 

مد بن طارهر بن را السجستاين البغدادي، ورجع إىل األندلس سنة وكان شيخه فيها أبو سليمان حم
ستني وثلثمائة، وخدم بالطب املستنصر باللّه واملؤيد باللّه، وكان قبل أن يتطبب مؤدباً باحلساب 

واهلندسة، وله يف التكسري كتاب حسن، قال القاضي صاعد وأخربين أبو عثمان سعيد بن حممد بن 
 مل يلق يف قرطبة أيام طلبه فيها من يلحق مبحمد بن عبدون اجلبلي يف صناعة الطب، البعوض الطليطلي أنه

وحملمد بن عبدون من الكتب كتاب يف .وال جياريه يف ضبطها، وحسن دربته فيها وأحكامه لغوامضها
  التكسري، 

  عبد الرحمن بن إسحاق بن الهيثم

له من الكتب كتاب الكمال والتمام يف من أعيان أطباء األندلس وفضالئها، وكان من أهل قرطبة،و
األدوية املسهلة واملقيئة، كتاب االقتصار واإلجياد يف خطأ ابن اجلزار يف االعتماد، كتاب االكتفاء بالدواء 

  .من خواص األشياء، صنفه للحاجب القائد أيب عامر حممد بن أيب عامر، كتاب السمائم

  ابن جلجل

    

جلجل، وكان طبيباً فاضالً خبرياً باملعاجلات، جيد التصرف يف صناعة هو أبو داود بن حسان يعرف بابن 
الطب، وكان يف أيام هشام املؤيد باللّه، وخدمه بالطب وله بصرية واعتناء بقوى األدوية املفردة، وقد 
فسر أمساء األدوية املفردة من كتاب ديسقوريدس العني زريب، وأفصح عن مكنوا، وأوضح مستغلق 

هو يقول يف أول كتابه هذا إن كتاب ديسقوريدس ترجم مبدينة السالم يف الدولة العباسية يف مضموا، و
أيام جعفر املتوكل وكان املترجم له اصطفن بن بسيل الترمجان من اللسان اليوناين إىل اللسان العريب، 

مساء وتصفح ذلك حنني بن إسحاق املترجم، فصحح الترمجه وأجازها فما علم اصطفن من تلك األ
اليونانية يف وقته له امساً يف اللسان العريب فسره بالعربية، وما مل يعلم له يف اللسان العريب امساً تركه يف 
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الكتاب على امسه اليوناين اتكاالً منه على أن يبعث اللّه بعده من يعرف ذلك ويفسره باللسان العريب، إذ 
ن األدوية مبا رأوا، وأن يسموا ذلك إما باشتقاق وإما التسمية ال تكون بالتواطؤ من أهل كل بلد على أعيا

بغري ذلك من تواطئهم يف التسمية فاتكل اصطفن على شخوص يأتون بعده ممن قد عرف أعيان األدوية 
  .اليت مل يعرف هو هلا امساً يف وقته فيسميها على قدر ما مسع يف ذلك الوقت فيخرج إىل املعرفة

 إىل األندلس وهو على ترمجة اصطفن منه ما عرف له امساً بالعربية، قال ابن جلجل وورد هذا الكتاب
ومنه ما مل يعرف له امساً، فانتفع الناس باملعروف منه باملشرق واألندلس إىل أيام الناصر عبد الرمحن بن 

حممد، وهو يومئذ صاحب األندلس فكاتبه أرمانيوس امللك، مالك قسطنطينية، يف سنة سبع وثالثني 
ة، وهاداه دايا هلا قدر عظيم، فكان يف مجلة هديته كتاب دسقوريدس مصور احلشائش بالتصوير وثلثمائ

الرومي العجيب، وكان الكتاب مكتوباً باإلغريقي الذي هو اليوناين، وبعث معه كتاب هروسيس 
صاحب القصص، وهو تاريخ للروم عجيب، فيه أخبار الدهور وقصص امللوك األول، وفوائد عظيمة، 

تب أرمانيوس يف كتابه إىل الناصر أن كتاب دسقوريدس ال جتتىن فائدتة إال برجل حيسن العبارة وك
باللسان اليوناين، ويعرف أشخاص تلك األدوية، فإن كان يف بلدك من حيسن ذلك فزت أيها امللك 

، وأن بفائدة الكتاب؛ وأما كتاب هروسيس فعندك يف بلدك من اللطينيني من يقرأه باللسان اللطيين
  .كشفتهم عنه نقلوه لك من اللطيين إىل اللسان العريب

قال ابن جلجل ومل يكن يومئذ بقرطبة من نصارى األندلس من يقرأ اللسان اإلغريقي الذي هو اليوناين 
القدمي، فبقي كتاب ديسقوريدس يف خزانة عبد الرمحن الناصر باللسان اإلغريقي، ومل يترجم إىل اللسان 

  .لكتاب باألندلس، والذي بني أيدي الناس بترمجة اسطفن الواردة من مدينة السالم بغدادالعريب، وبقي ا

فلما جاوب الناصر أرمانيوس امللك سأله أن يبعث إليه برجل يتكلم باإلغريقي واللطيين ليعلم له عبيداً 
 سنة أربعني يكونون مترمجني، فبعث أرمانيوس امللك الناصر براهب كان يسمى نقوال، فوصل إىل قرطبة

وثلثمائة، وكان يومئذ من األطباء قوم هلم حبث وتفتيش وحرص على استخراج ما جهل من أمساء عقاقري 
كتاب ديسقوريدس إىل العربية، وكان أحبثه وأحرصهم على ذلك من جهة التقرب إىل امللك عبد الرمحن 

الناس وأخصهم به، وفسر من الناصر، حسداي بن بشروط اإلسرائيلي، وكان نقوال الراهب عنده أحظى 
أمساء عقاقري كتاب ديسقوريدس ما كان جمهوالً، وهو أول من عمل بقرطبة ترياق الفاروق على تصحيح 

الشجارية اليت فيه، وكان يف ذلك الوقت من األطباء الباحثني عن تصحيح أمساء عقاقري الكتاب وتعيني 
باسي، وأبو عثمان اجلزار امللقب باليابسة، أشخاصه حممد املعروف بالشجار، ورجل كان يعرف بالبس

وحممد بن سعيد الطيب، وعبد الرمحن بن إسحاق بن هيثم وأبو عبد اللّه الصقلي، وكان يتكلم باليونانية 
  .ويعرف أشخاص األدوية
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قال ابن جلجل وكان هؤالء النفر كلهم يف زمان واحد مع نقوال الراهب أدركته وأدركت نقوال الراهب 
املستنصر، وصحبتهم يف أيام املستنصر احلكم، ويف صدر دولته مات نقوال الراهب، فصح ببحث يف أيام 

هؤالء النفر الباحثني عن أمساء عقاقري كتاب ديسقوريدس تصحيح الوقوف على أشخاصها مبدينة قرطبة 
اصها،، خاصة بناحية األندلس، ما أزال الشك فيها عن القلوب، وأوجب املعرفة ا بالوقوف على أشخ

وتصحيح النطق بأمسائها بال تصحيف إال القليل منها الذي ال بال به، وال خطر له، وذلك يكون يف مثل 
  .عشرة أدوية

    

قال وكان يل يف معرفة تصحيح هيوىل الطب الذي هو أصل األدوية املركبة حرص شديد وحبث عظيم، 
يف إحياء ما خفت يدرس وتذهب منفعته حىت وهبين اللّه من ذلك بفضله بقدر ما اطلع عليه من نييت 

ألبدان الناس، فاللّه قد خلق الشفاء وبثه فيما انبتته األرض، واستقر عليها من احليوان املشاء، والسابح يف 
املاء واملنساب، وما يكون حتت األرض يف جوفها من املعدنية، كل ذلك فيه شفاء ورمحة ورفق، ابن 

اب تفسري أمساء األدوية املفردة من كتاب ديسقوريدس، ألفه يف شهر البغونشوالبن جلجل من الكتب كت
ربيع اآلخر سنة اثنتني وسبعني وثلثمائة مبدينة قرطبة، يف دولة هشام بن احلكم املؤيد باللّه، مقالة يف ذكر 

األدوية اليت مل يذكرها ديسقوريدس يف كتابه مما يستعمل يف صناعة الطب وينتفع به، وما ال يستعمل 
لكيال يغفل ذكره، وقال ابن جلجل إن ديسقوريدس أغفل ذلك ومل يذكره إما ألنه مل يره ومل يشاهده 

عياناً، وإما ألن ذلك كان غري مستعمل يف دهره وأبناء جنسه، رسالة التبيني فيم غلط فيه بعض املتطبيني، 
  .للّهكتاب يتضمن ذكر شيء من أخبار األطباء والفالسفة ألفه يف أيام املؤيد با

  أبو العرب يوسف بن محمد

أحد املتحققني بصناعة الطب والراسخني يف علمه، قال القاضي صاعد حدثين الوزير أبو املطرف بن وافد 
وأبو عثمان سعيد بن حممد بن البغونش إنه كان حمكماً ألصول الطب نافذاً يف فروعه حسن التصرف يف 

د حممد بن عبدون يوازي أبو العرب يف قيامه بصناعة أنواعه، قال ومسعت غريمها يقول مل يكن أحد بع
الطب ونفوذه فيها، وكان غلب عليه يف آخر عمره حب اخلمر فكان ال يوجد صاحياً وال يرى مفيقاً من 
مخار، وحرم بذلك الناس كثرياً من االنتفاع به وبعلمه، وتويف وقد قارب تسعني سنة، وذلك بعد ثالثني 

  .وأربعمائة

هو أبو عثمان سعيد بن حممد بن البغونش، قال القاضي صاعد كان من أهل طليطلة، مث ابن البغونش 
رحل إىل قرطبة لطلب العلم ا، فأخذ عن مسلمة بن أمحد علم العدد واهلندسة، وعن حممد بن عبدون 
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ها اجلبلي وسليمان بن جلجل وابن الشناعة ونظرائهم علم الطب، مث انصرف إىل طليطلة واتصل ا بأمري
الظافر امساعيل بن عبد الرمحن بن إمساعيل بن عامر بن مطرف بن ذي النون، وحظي عنده وكان أحد 

مديري دولته، قال ولقيته أنا فيها بعد ذلك يف صدر دولة املأمون، ذي اد بن حيىي بن الظافر امساعيل بن 
واالنقباض عن الناس، فلقيت منه ذي النون، وقد ترك قراءة العلوم وأقبل على قراءة القرآن، ولزم داره 

رجالً عاقالً، مجيل الذكر واملذهب، حسن السرية، نظيف الثياب، ذا كتب جليلة يف أنواع الفلسفة 
وضروب احلكمة، وتبينت منه أنه قرأ اهلندسة وفهمها، وقرأ املنطق وضبط كثرياً منه، مث أعرض عن ذلك 

 ومعاناته، فحصل بتلك العناية على فهم كثري منها، وتشاغل بكتب جالينوس ومجعها، وتناوهلا بتصحيحه
ومل تكن له دربة بعالج املرضى وال طبيعة نافذة يف فهم األمراض، وتويف عند صالة الصبح من يوم 

الثالثاء أول يوم من رجب سنة أربع وأربعني وأربعمائة، وأخربين أنه ولد سنة تسع وستني وثلثمائة، 
  . سنةفكان إذ تويف ابن مخس وسبعني

  ابن وافد

    

هو الوزير أبو املطرف عبد الرمحن بن حممد بن عبد الكبري بن حيىي بن وافد بن مهند اللخمي أحد أشراف 
أهل األندلس، وذوي السلف الصاحل منهم، والسابقة القدمية فيهم، عين عناية بالغة بقراءة كتب جالينوس 

ة، قال القاضي صاعد ومتهر بعلم األدوية وتفهمها، ومطالعة كتب أرسطوطاليس وغريه من الفالسف
املفردة حىت ضبط منها ما مل يضبطه أحد يف عصره، وألف فيها كتاباً جليالً ال نظري له مجع فيه ما تضمن 
كتاب ديسقوريدس وكتاب جالينوس املؤلفان يف األدوية املفردة، ورتبه أحسن ترتيب، قال وأخربين أنه 

ح ما ضمنه من أمساء األدوية وصفاا، وأودعه إياه من تفصيل قواها عاىن مجعه، وحاول ترتيبه وتصحي
وحتديد درجاا حنواً من عشرين سنة، حىت كمل موافقاً لغرضه، ومت مطابقاً لبغيته، وله يف الطب مرتع 

لطيف ومذهب نبيل، وذلك أنه كان ال يرى التداوي باألدوية ما أمكن التداوي باألغذية أو ما كان قريباً 
ها، فإذا دعت الضرورة إىل األدوية فال يرى التداوي مبركبها ما وصل إىل التداوي مبفردها، فإن اضطر من

إىل املركب منها مل يكثر التركيب بل اقتصر على األقل ما ميكنه منه، وله نوادر حمفوظة وغرائب مشهورة 
استوطن مدينة طليطلة، وكان يف يف اإلبراء من العلل الصعبة واألمراض املخوفة بأيسر العالج وأقربه، و

أيام ابن ذي النون، ومولد ابن وافد يف ذي احلجة من سنة سبع ومثانني وثلثمائة، وكان يف احلياة يف سنة 
  .ستني وأربعمائة
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والبن وافد من الكتب كتاب األدوية املفردة، كتاب الوساد يف الطب، جمربات يف الطب، كتاب تدقيق 
  . كتاب املغيثالنظر يف علل حاسة البصر،

  الرميلي

وكان باملرية يف أيام ابن معن املعروف بابن صمادح، ويلقب باملعتصم باللّه، وقال أبو حيىي اليسع بن 
عيسى بن حزم بن اليسع يف كتاب املغرب عن حماسن أهل املغرب إن الرميلي صحبه توفيق يساعده 

وقياس حركة للمحاورة فتحرك، فأصبح ويصعده، ويقيم له اجلاه ويقعده، مع دربة جرى ا فأدرك، 
يقتدى بنسخه ويتنافس يف مستصرخه ويتوسل إليه برئاسة نفس ال ترضى بدنية، وال تعامل إال باحلرية، 

ورمبا عاجل يف بعض أوقاته املستورين مباله أدوية وأغذية، فأحبه البعيد والقريب، وأصبح ما له إال محيم أو 
  ة إحسان نادبة مكانه، وللرميلي من الكتب كتاب البستان يف الطب، حبيب حىت أودت به األيام فاقد

  ابن الذهبي

هو أبو حممد عبد اللّه بن حممد األزدي ويعرف بابن الذهيب، أحد املعتنني بصناعة الطب، ومطالعة كتب 
ست الفالسفة، وكان كلفاً بصناعة الكيمياء جمتهداً يف طلبها، وتويف ببلنسية يف مجادى اآلخرة سنة 

  ومخسني وأربعمائة،والبن الذهيب من الكتب مقالة يف أن املاء ال يغذو، 

  ابن النباش

هو أبو عبد اللّه حممد بن عبد اللّه بن حامد البجائي ويعرف بابن النباش، معنت بصناعة الطب مواظب 
حلكمية، وكان لعالج املرضى، ذو معرفة جيدة بالعلم الطبيعي، وله أيضاً نظر ومشاركة يف سائر العلوم ا

  مقيماً جبهة مرسية، 

  أبو جعفر بن خميس الطليطلي

قرأ كتب جالينوس على مراتبها، وتناول صناعة الطب من طرقها، وكانت له رغبة كثرية يف معرفة العلم 
الرياضي واالشتغال به،أبو احلسن عبد الرمحن بن خلف بن عساكر الدارمي اعتىن بكتب جالينوس عناية 

رياً منها على أيب عثمان سعيد بن حممد بن بغونش، واشتغل أيضاً بصناعة اهلندسة صحيحة، وقرأ كث
واملنطق وغري ذلك، وكانت له عبارة بالغة، وطبع فاضل يف املعاناة، ومرتع حسن يف العالة، وله تصرف 

  .يف دروب من األعمال اللطيفة والصناعات الدقيقة
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  ابن الخياط

ابن اخلياط، كان أحد تالميذ أيب القاسم مسلمة بن أمحد املرحيطي يف هو أبو بكر حيىي بن أمحد ويعرف ب
علم العدد واهلندسة، مث مال إىل أحكام النجوم وبرع فيها واشتهر بعلمها، وخدم ا سليمان بن حكم 

 بن الناصر لدين اللّه يف زمن الفتنة وغريه من األمراء، وآخر من خدم بذلك األمري املأمون حيىي بن إمساعيل

بن ذي النون، وكان مع ذلك معتنياً بصناعة الطب، دقيق العالج حصيفاً حليماً دمثاً حسن السرية كرمي 
املذهب، وتويف بطليطلة سنة سبع وأربعني وأربعمائة وقد قارب مثانني سنة، منجم بن الفوال يهودي من 

  . وسائر علوم الفلسفةسكان سرقسطة، وكان متقدماً يف صناعة الطب متصرفاً مع ذلك يف علم املنطق

    

وملنجم بن الفوال من الكتب كتاب كرت املقل، على طريق املسألة واجلواب، وضمنه مجالً من قوانني 
  .املنطق وأصول الطبيعة

  مروان بن جناج

كان أيضاً يهودياً وله عناية بصناعة املنطق والتوسع يف علم لسان العرب واليهود، ومعرفة جيدة بصناعة 
من الكتب كتاب التلخيص وقد ضمنه ترمجة األدوية املفردة، وحتديد املقادير املستعملة يف الطب، وله 

  صناعة الطب من األوزان واملكاييل، 

  إسحاق بن قسطار

كان أيضاً يهودياً وخدم املوفق جماهداً العامري وابنه إقبال الدولة عليا، وكان إسحاق بصرياً بأصول 
مشرفاً على آراء الفالسفة، وكان وافر العقل، مجيل األخالق، وله تقدم الطب، مشاركاً يف علم املنطق، 

يف علم العربانية، بارعاً يف فقه اليهود، حرباً من أحبارهم، ومل يتخذ قط امرأة، وتويف بطليطلة سنة مثان 
  .وأربعني وأربعمائة وله من العمر مخس وسبعون سنة

  حسداي بن إسحاق

 بن عبد الرمحن الناصر لدين اللّه، وكان حسداي بن إسحاق من معنت بصناعة الطب، وخدم احلكم
أحبار اليهود متقدماً يف علم شريعتهم، وهو أول من فتح ألهل األندلس منهم باب علمهم من الفقه 
والتاريخ وغري ذلك، وكانوا قبل يضطرون يف فقه دينهم وسين تارخيهم ومواقيت أعيادهم إىل يهود 

دهم حساب عدة من السنني يتعرفون به مداخل تاريخ ومبادئ سنيهم، فلما بغداد، فيستجلبون من عن
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اتصل حسداي باحلكم، ونال عنده اية احلظوة توصل به إىل استجالب ما شاء من تآليف اليهود 
  .باملشرق، فعلم حينئذ يهود األندلس ما كانوا قبل جيهلونه، واستغنوا عما كانوا يتجشمون الكلفة فيه

  داي بن يوسف بن حسدايأبو الفضل حس

من ساكين مدينة سرقسطة، ومن بيت شرف اليهود باألندلس، من ولد موسى النيب عليه السالم، عين 
بالعلوم على مراتبها، وتناول املعارف من طرقها، فأحكم علم لسان العرب، ونال حظاً جزيالً من صناعة 

، وفهم صنعاة املوسيقى وحاول عملها، وأتقن الشعر والبالغة، وبرع يف علم العدد واهلندسة وعلم النجوم
علم املنطق ومترن بطرق البحث والنظر، واشتغل أيضاً بالعلم الطبيعي، وكان له نظر يف الطب، وكان يف 

  .سنة مثان ومخسني وأربعمائة يف احلياة وهو يف سن الشبيبة

  أبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسداي

 بالغة يف االطالع على كتب ابقراط وجالينوس وفهمها، وكان من الفضالء يف صناعة الطب، وله عناية
قد سافر من األندلس إىل الديار املصرية، واشتهر ذكره ا ومتيز يف أيام اآلمر بأحكام اللّه من اخللفاء 

املصريني، وكان خصيصاً باملأمون، وهو أبو عبد اللّه حممد بن نور الدولة أيب شجاع اآلمري، يف مدة أيام 
ه وتدبريه للملك، وكانت مدته يف ذلك ثالث سنني وتسعة أشهر ألن اآلمر كان قد استوزر املأمون دولت

يف اخلامس من ذي احلجة سنة مخس عشرة ومخسمائة وقبض عليه ليلة السبت الرابع من شهر رمضان 
 ورغبة يف سنة تسع عشرة ومخسمائة وصلب بظاهر القاهرة، وكان املأمون يف أيام وزارته له مهة عالية،

العلوم فكان قد أمر يوسف بن حسداي أن يشرح له كتب أبقراط إذ كانت أجل كتب هذه الصناعة 
وأعظمها جدوى وأكثرها غموضاً، وكان ابن حسداي قد شرع يف ذلك، ووجدت له منه شرح كتاب 

ما يكون، اإلميان ألبقراط، وقد أجاد يف شرحه هلذا الكتاب واستقصى ذكر معانية وتبيينها على أمت 
وأحسنه، ووجدت له أيضاً شرح بعض كتاب الفصول ألبقراط، وكان بينه وبني أيب بكر حممد بن حيىي 

  .املعروف بابن باجة صداقة فكان أبداً يراسله من القاهرة

وكان يوسف بن أمحد بن حسداي مدمناً للشراب، وعنده دعابة ونوادر، وبلغين أنه ملا أتى من 
ة، كان هو وبعض الصوفية قد اصطحبا يف الطريق فكانا يتحادثان ، وأنس كل اإلسكندرية إىل القاهر

واحد منهما إىل اآلخر، وملا وصال إىل القاهرة قال له الصويف أنت أين ترتل يف القاهرة حىت أكون أراك؟ 
فقال ما كان يف خاطري أن أنزل إال حانة اخلمار وأشرب فإن كنت توافق وتأيت إيل فرأيك، فصعب 

 على الصويف وأنكر هذا الفعل، ومشى إىل اخلانكاه، وملا كان يف بعض األيام، بعد مديدة، وابن قوله
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حسداي يف السوق، وإذا جيمع من الناس ويف وسطهم صويف يعزر وقد اشتهر أمره بأنه وجد سكران، 
ه قتلك وملا قرب إىل املوضع الذي فيه ابن حسداي ونظر إليه وجده ذلك الصويف بعينه، فقال يا للّ

  .النامس

    

وليوسف بن أمحد بن حسداي من الكتب الشرح املأموين لكتاب اإلميان ألبقراط املعروف بعهده إىل 
األطباء، صنفه للمأمون أيب عبد اللّه حممد األمري، شرح املقالة األوىل من كتاب الفصول ألبقراط، تعاليق 

س، فوائد مستخرجة استخرجها وهذا من وجدت خبطه كتبها عند وروده على اإلسكندرية من األندل
شرح علي بن رضوان لكتاب جالينوس إىل اغلوقن، من القول على أول الصناعة الصغرية جلالينوس، 

  .كتاب اإلمجال يف املنطق، شرح كتاب اإلمجال

  ابن سمجون

، متقن ملا وهو أبو بكر حامد بن مسجون فاضل يف صناعة الطب متميز يف قوى األدوية املفردة وأفعاهلا
جيب من معرفتها، وكتابه يف األدوية املفردة مشهور باجلودة، وقد بالغ فيه وأجهد نفسه يف تأليفه، 

واسوتفى فيه كثرياً من آراء املتقدمني يف األدوية املفردة، وقال أبو حيىي اليسع بن عيسى بن حزم بن اليسع 
كتابه هذا يف أيام املنصور احلاجب حممد يف كتاب املغرب عن حماسن أهل املغرب أن ابن مسجون ألف 

ابن أيب عامر، أقول وكانت وفاة حممد بن أيب عامر يف سنة اثنتني وتسعني وثلثمائة،والبن مسجون من 
  .الكتب كتاب األدوية املفردة، كتاب األقراباذين

  البكري

كابرهم، فاضل يف معرفة هو أبو عبيد اللّه بن عبد العزيز البكري، من مرسية، من أعيان أهل األندلس وأ
األدوية املفردة وقواها ومنافعها وأمسائها ونعوا وما يتعلق ا،وله من الكتب كتاب أعيان النبات 

  .والشجريات األندلسية

  الغافقي

هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن أمحد بن السيد الغافقي، إمام فاضل، وحكيم عامل ويعد من األكابر يف 
أهل زمانه بقوى األدوية املفردة، ومنافعها وخواصها وأعياا ومعرفة أمسائها، األندلس، وكان أعرف 

وكتابه يف األدوية املفردة ال نظري له يف اجلودة وال شبيه له يف معناه، قد استقصى فيه ما ذكره 
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ديسقوريدس والفاضل جالينوس بأوجز لفظ وأمت معىن، مث ذكر بعد قوليهما ما جتدد للمتأخرين من 
م يف األدوية املفردة، أو ما أمل به واحد واحد منهم وعرفه فيما بعد، فجاء كتابه جامعاً ملا قاله الكال

األفاضل يف األدوية املفردة ودستوراً يرجع إليه فيما حيتاج إىل تصحيحه منها، وللغافقي من الكتب كتاب 
  .األدوية

  الشريف محمد بن محمد الحسني

 بن عبد اللّه بن إدريس احلسين ويلقب بالعايل باللّه، كان فاضالً عاملاً هو أبو عبد اللّه حممد بن حممد
  .بقوى األدوية املفردة ومنافعها ومنابتها وأعياا،وله من الكتب كتب األدوية املفردة

  خلف بن عباس الزهرواي

 صناعة الطب، كان طبيباً فاضالً خبرياً باألدوية املفردة واملركبة، جيد العالج، وله تصانيف مشهورة يف
وأفضلها كتابه الكبري املعروف بالزهراوي، وخللف بن عباس الزهراوي من الكتب كتاب التصريف ملن 

  .عجز عن التأليف، وهو أكرب تصانيفه وأشهرها، وهو كتاب تام يف معناه

  ابن بكالرش

وية املفردة، وخدم كان يهودياً من أكابر علماء األندلس يف صناعة الطب، وله خربة واعتناء بالغ باألد
بصناعة الطب بن هود،والبن بكالرش من الكتب كتاب ادولة يف األدوية املفردة، وضعه جمدوالً، وألفه 

  .مبدينة املرية للمستعني باللّه أيب جعفر بن املؤمتن باللّه بن هود

  أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت

من أكابر الفضالء، يف صناعة الطب ويف غريها من العلوم، وله هو من بلد دانية من شرق األندلس، وهو 
التصانيف املشهورة واملآثر املذكورة، قد بلغ يف صناعة الطب مبلغاً مل يصل إليه غريه من األطباء، وحصل 
من معرفة األدب ما مل يدركه كثري من سائر األدباء، وكان أوحد يف العلم الرياضي متقناً لعلم املوسيقى 

ه، جيد اللعب بالعود، وكان لطيف النادرة، فصيح اللسان، جيد املعاين، ولشعره رونق، وأتى أبو وعمل
الصلت من األندلس إىل ديار مصر وأقام بالقاهرة مدة، مث عاد بعد ذلك إىل األندلس، وكان دخول أيب 

  .الصلت إىل مصر يف حدود سنة عشر ومخسمائة، وملا كان يف اإلسكندرية حبس ا
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حدثين الشيخ سديد الدين املنطقي يف القاهرة سنة اثنني وثالثني وستمائة أن أبا الصلت أمية بن عبد و
العزيز كان سبب حبسه يف اإلسكندرية أن مركباً كان قد وصل إليها، وهو موقر بالنحاس فغرق قريباً 

 أمره وأجال النظر يف منها، ومل تكن هلم حيلة ختليصه لطول املسافة يف عمق البحر ففكر أبو الصلت يف
هذا املعىن حىت تلخص له فيه رأي، واجتمع باألفضل بن أمري اجليوش ملك اإلسكندرية وأوجده أنه قادر 
أن يأ له مجيع ما حيتاج إليه من اآلالت أن يرفع املركب من قعر البحر، وجيعله على وجه املاء مع ما فيه 

 يفعل ذلك، مث آتاه على مجيع ما يطلبه من اآلالت وغرم من الثقل فتعجب من قوله، وفرح به، وسأله أن
عليها مجلة من املال، وملا يأت وضعها يف مركب عظيم على موازاة املركب الذي قد غرق، وأرسى إليه 
حباالً مربومة من اإلبريسم وأمر قوماً هلم خربة يف البحر أن يغوصوا ويوثقوا ربط احلبال باملركب الغارق 

آالت بأشكال هندسية لرفع األثقال يف املركب الذي هم فيه، وأمر اجلماعة مبا يفعلونه يف وكان قد صنع 
تلك اآلالت، ومل يزل شأم ذلك واحلبال اإلبريسم ترتفع إليهم أوالً فأوالً وتنطوي على دواليب بني 

 ذلك انقطعت أيديهم حىت بان هلم املركب الذي كان قد غرق، وارتفع إىل قريب من سطح املاء، مث عند
احلبال اإلبريسم، وهبط املركب راجعاً إىل قعر البحر، ولقد تلطف أبو الصلت جداً فيما صنعه، ويف 
التحيل إىل رفع املركب، إال أن القدر مل يساعده وحنق عليه امللك ملا غرمه من اآلالت وكوا مرت 

ن شفع فيه بعض األعيان وأطلق، ضائعة، وأمر حببسه، وأن يستوجب ذلك، وبقي يف االعتقال مدة إىل أ
  .وكان ذلك يف خالفة اآلمر بأحكام اللّه؛ ووزارة امللك األفضل بن أمري اجليوش

ونقلت من رسائل الشيخ أيب اقاسم علي بن سليمان املعروف بابن الصرييف يف ما هذا مثاله، قال وردتين 
 خدم ما الس األفضلي أول رقعة من الشيخ أيب الصلت، وكان معتقالً ويف آخرها نسخة قصيدتني

  األوىل منهما 

  والطيب ذكرك بل أجل  الشمس دونك في المحل

  وأول الثانية 

 بها غزالً لنا ونسيبا وكفى  نسخت غرائب مدحك التشبيبا

  فكتبت إليه 

  رأينا جالبيب السحاب على الشمس  لئن سترتك الجدر عنا فربما

رتشافها، قبل التأمل حملاسنها واستشفافها، حىت كأين ظفرت بيد وردتين موالي فأخذت يف تقبيلها وا
مصدرها، ومتكنت من أنامل كاتبها ومسطرها، ووقفت على ما تضمنته من الفضل الباهر، وما أودعتها 
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من اجلواهر اليت قذف ا فيض اخلاطر، فرأيت ما قيد فكري وطريف، وجل عن مقابلة تقريظي ووصفي، 
  مستفيداً، وأرددها مبتدئاً فيها ومعيداً وجعلت أجدد تالوا 

 نحن أتممنا قراءته عدنا فإن  طوراً من قراة فصوله نكرر

  ونطويه ال طي السآمة بل ضنا  ما نشرناه فكالمسك نشره إذا

فأما ما اشتملت عليه من الرضا حبكم الدهر ضروره، وكون ما اتفق له عارض بتحقق ذهابه ومروره، ثقة 
ن، خلد اللّه أيامه ومراحه، وسكوناً إىل ما جبلت النفوس عليه من معرفة فواضله بعواطف السلطا

ومكارمه، فهذا قول مثله ممن طهر اللّه نيته، وحفظ دينه، ونزه عن الشكوك ضمريه ويقينه، ووفقه بلطفه 
  العتقاد اخلري واستشعاره، وصانه عما يؤدي إىل عاب اإلمث وعاره 

  طب رماك به الزمان األنكدخ  يؤيسنك من تفرج كربة ال

 الخالفة ال تطاولها يد ويد  صبراً فإن اليوم يتبعه غد

وأما ما أشار إليه من أن الذي مين به متحيص أوزار سبقت، وتنقيص ذنوب اتفقت، فقد حاشاه اللّه من 
 كما يبتلى املؤمنون الدنايا، وبرأه من اآلثام واخلطايا، بل ذاك اختبار لتوكله وثقته، وابتالء لصربه وسريرته

االتقياء، وميتحن الصاحلون واألولياء، واللّه تعاىل يدبره حبسن تدبريه ، ويقضي له مبا احلظ يف تسهيله 
وتيسريه، بكرمه، وقد اجتمعت بفالن فأعلمين أنه حتت وعد أداه االجتهاد إىل حتصيله وإحرازه، ووثق 

تظر فرصة يف التذكار ينتهزها ويغتنمها، ويرتقب فرجة من املكارم الفائضة بالوفاء به وإجنازه، وأنه ين
  .للخطاب يتوجلها ويقتحمها، واللّه تعاىل يعينه على ما يضمر من ذلك وينويه، ويوفقه فيما حياوله ويبغيه

    

وأما القصيدتان اللتان أحتفين ما فما عرفت أحسن منهما مطلعاً، وال أجود منصرفاً ومقطعاً، وال أملك 
األمساع، وال أمجع لإلغراب واإلبداع، وال أكمل يف فصاحة األلفاظ ومتكن القوايف، وال أكثر للقلوب و

تناسباً على كثرة ما يف األشعار من التباين والتنايف، ووجدما تزدادان حسناً على التكرير والترديد، 
قق رجائي يف ذلك وتفاءلت فيهما بترتيب قصيدة االطالق بعد قصيدة التقييد، واللّه، عز وجلّ، حي

  .وأملي، ويقرب ما أتوقعه فمعظم السعادة فيه يل، إن شاء اللّه

أقول وكانت وفاة أيب الصلت رمحه اللّه يوم االثنني مستهل حمرم سنة تسع وعشرين ومخسمائة باملهدية، 
  ودفن يف املنستري ، وقال عند موته أبياتاً وأمر أن تنقش على قربه وهي 

 إلى دار البقاء أصير بأني  ء مصدقاًيا دار الفنا سكنتك

  إلى عادل في الحكم ليس يجور  ما في األمر أني صائر وأعظم
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 قليل والذنوب كثير وزادي  فيا ليت شعري كيف ألقاه عندها

 بشر عقاب المذنبين جدير  فإن أك مجزياً بذنبي فإنني

 نعيم دائم وسرور فثم  يك عفو ثم عني ورحمة وإن

و الصلت أمية بن عبد العزيز قد توجه إىل األندلس، قال ظافر احلداد اإلسكندري وأنفذها إىل وملا كان أب
  املهدية إىل الشيخ أيب الصلت من مصر يذكر شوقه إليه، وأيام اجتماعهما باإلسكندرية 

 السم لكن في لقائك درياق هو  أال هل لدائي من فراقك افراق

 قطر بالمشارق إشراقعلى كل   شمس فضل غربت ولضوئها فيا

 بقلبي عهد ال يضيع وميثاق عهده  سقى العهد عهداً منك عمر

 كنتها من األيك أوراق وريقاء  ذكر يطيب كما شدت يجدده

 وأكثر أخالق الخليفة أخالق  الخلق الجزل الرفيع طرازه لك

 عن داري هموم وأشواق ديارك  ضاءلتني يا أبا الصلت مذ نأت لقد

 ولها ما بين جفني إحراق جرت  فاؤها بمدامعيعزني اط إذا

 التراقي والترائب تشهاق خالل  يحدرها زفير تجره سحائب

 منه في صعب النوائب انفاق فلي  كان لي كنز مع الصبر واسع وقد

 خطوب صدها منه إرهاق لجيش  إذا جرت بعض غراره وسيف

 القغرور وإن الكنز فقر وإم  أن أبان البين أن غراره إلى

 له من رق ودك إعتاق وليس  سيدي موالي دعوة من صفا أخي

 طامي الغوارب خفاق ومطرد  بعدت ما بيننا شقة النوى لئن

 طالئح أنضاها ذميل وأعناق  إذا كلفتها العيس قصرت وِبيد

 أعناق الحمائم أطواق يالزم  لك الود المالزم مثل ما فعندي

 وثغر الثغر أشنب براق يكنهد  أال هل اليامي بك الغر عودة

 القرب كالصنوين ضمهما ساق من  يدنينا جواب أعادنا ليالي

  روضة بها حسدت منا المسامع أحداق  بيننا من حسن حظك وما

 مفيد إلى قلب المحدث سباق  حديث كلما طال موجز حديث
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 كل بحر فائض اللج رقراق له  بحر من علومك زاخر يزجيه

 عذب من اللفظ غيداق تضمنها  خ جزلةكأطواد الشوام معان

 الغر الفالسف عشاق ألبكارها  ِحكَم مستنبطات غرائب به

 غرام وقلب دائم الفكر تواق بها  عاش رسطاليس كان له فلو

 وأهلوه مشتاق بشم وذواق قوته  واحد الفضل الذي العلم فيا

 لعائق عذر والمقادير أوهاق أنه  لئن قصرت كتبي فال غرو

 لم يكن رد علي فإغراق فإن  وآفات البحار تردها بتكت

 في أبوابهن وأغالق مفاتيح  بأحكام الرياح فإنها بحار

 فيسكن مقالك ويرقا مهراق  لي أن أحظى إليك بنظرة ومن

    

ومن شعر أيب الصلت أمية بن عبد العزيز قال ميدح أبا الطاهر حيىي بن متيم بن املعز بن باديس ويذكر 
  لك الروم باهلدايا راغباً يف ترك الغزو وذلك يف سنة مخس ومخسمائة وصول م

 فضمنه المثقفة الملدا وإال  يهاديك من لو شئت كان هو المهدى

 تعوض من هام الكماة له غمدا  سريجي إذا ابتز غمده وكل

 شيم يوم الروع أن يزوج الفردا إذا  فرداً في ظبا الهند شأنه تخير

 ألفت منهن أغمادها الصدا كما  قاب وصالهاألفت غلب الر ظبا

 ما أخفاه منه وما أبدى وللرعب  بقسطنطينة رب ملكها وتركت

 حذارا منك لو جاوز السدا فود  عليه مغرب الشمس بالظبا سددت

 الحب في هذي الرسائل والودا لك  منه ما أطاعك مبدياً وبالرغم

 يداً وال وعداولم تخلف وع وفيت  إن أوعدته أو وعدته ألنك

 شيباً وصبيانه مردا جحاجحه  أجل، وإذا ما شئت جردت نحوه

 على أيديهم مقالً رمدا يخلن  يردون أطراف الرماح دواميا

 قدراً وأقدمها مجدا وأرفعها  ملوك األرض أبعدها مدى فدتك

  كلفت بحب الطرف عبل الشوى نهدا  كلفوا بالطرف ادعج ساجياً إذا
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 في أثنائها الحلق السردا فضاعف  كم القين نسجهاأضاة أح وكل

 ذا قداً ويلثم ذا خدا يعنق  عسال وأبيض صارم وأسمر

 بأيسرها البيض منهن ما اسودا  لو أن الليالي حليت محاسن

رحكماً ال يطيق لها ردا ألمرك  بالذي تختاره الدهر يمتثل فَم 

 العساكر إىل الشام حملاربة الفرنج بعد ازام عسكره يف وقال أيضاً ورفعها إىل األفضل يذكر يتجريده
املوضع املعروف بالبصه، وكان قد اتفق يف أثناء ذلك التاريخ أن قوماً من األجناد وغريهم أرادوا الفتك به 

  فوقع على خربهم فقبض عليهم وقتلهم 

 وهي الكتائب من أشياعها الظفر القدر  العزائم من أ نصارها هي

 سيفاً تفل به األحداث والغير مغمدة  ين واألسيافللد جردت

 تذب عنه وتحميه وتنتصر كلهم  إذ قعد األمالك وفمت

 تحت ظالل النقع تشتجر والسمر  تسقط فوق البيض أنجمهم بالبيض

 فمن منابرها األكباد والقصر السنها  إذا خطبت بالنصر بيض

 دا قصرطولهن ألعمار الع في  من رماح الخط مشرعة وذبل

 الكماة إذا ما استنجدوا ابتدروا من  بها غمرات الموت أسد شرى يغشى

 خلجاً مدت بها غدر شبهتها  إذا سلوا سيوفهم مستلئمين

 فما يضر ظباها أنها بتر إذرعهم  تصول ببيض الهند قوم

 كالشمس طالعة والليل معتكر فوقهم  انتضوها وذيل النقع إذا

 طرباً كأنما الدم راح والظبا زهر  أنفسه نحو الوغى ترتاح

  عجب قد يكهم السيف وهو الصارم الذكر  هم نكصوا يوماً فال وإن

 النجاح ووعد اللّه ينتظر عقبى  أحمد األيام ضامنة العود

 يسرك ساعات لها أخر بما  ساءت األقدار ثم جرى وربما

 لك الحجول من األيام والغرر  زان بك األيام من ملك اللّه

 ونار الحرب تستعر تردى  بأسك واأللباب طائشة والخيل للّه

 الدخان وأطراف القنا شرر هي  وللعجاج على صم القنا طلل
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 كصفحة البكر أدمى خدها الخفر علقاً  يرجع السيف بيدي خده إذ

    

 يصدك ال جبن وال خور وال  تسد مسد السيف منفرداً وإذ

 عندك قل القوم أو كثروا سيان  أما يهولك ما القيت من عدد

 الشجاعة إال أنها غرر هي  السماحة إال أنها شرف هي

 كهف وال ركن وال وزر سواك  اهللا في الدين والدنيا فما لهما

 المنى خطرات بعضها خطر أن  كيدك أقوام وما علموا ورام

 سدد منه الفكر والنظر وكان  أين من العيوق طالبه هيهات

 العرين ظباء الربرب العفر وسط  أن يروعهااألسود لتأبى  أن

 العير ال ورد وال صدر كوقفة  نووه ولو هموا به وقفوا أمر

 الجرائر تعفو حين تقتدر عن  كل حين ترى األمالك صافحة ما

  ال يستهان به وفي الذنوب ذنوب ليس تغتفر  ومن ذوي البغي من

 عدى ثمروما لهن سوى هام ال بها  الرماح غصون يستظل إن

 إال بحيث ترى الهامات تنتثر منتظماً  وليس يصبح شمل الملك

 أدرى بما تأت وما تذر وأنت  رأيك فيما أنت فاعله والرأي

 كل البالد إلى سقياه تفتقر غدقاً  شهنشاه غيثاً للندى أضحى

 والواهب األلف إال أنها ِبدر نسق  األلف إال أنها الطاعن

 تطمع في غاياته البشر فكيف  عدهملك تبوأ فوق النجم مق

 يوجد فيه النفع والضرر كالدهر  نداه ويخشى عند سطوته يرجى

 عن أحد من قبله يهب الدنيا ويعتمر  سمعت وال حدثت وال

 إذا تجلى سناها أغدق المطر غرته  بصرت بشمس قبل وال

 به الليالي وقر البدو والحضر ابتهجت  أيها الملك السامي الذي يا

 تطوي لبهجتها اإلبراد والحبر محبرة  من كلم الحاكي جاءتك

 الضمير ومن غواصها الفكر طي  الآللئ إال أن ناظمها هي
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 أولى بقائلها من قوله الحصر  وتذهب أشعار ملفقة تبقى

 كل مطيل فيه مختصر بأن  أطلها ألني جد معترف ولم

 هذه الدررتلك المعالي  أجياد  للدين والدنيا وال عدمت بقيت

  وقال أيضاً 

 مجه في الكاس من إبريقه ما  ومهفهف شركت محاسن وجهه

 وطعمها من ريقه وجنتيه،  من مقلتيه، ولونها من ففعالها

  وقال أيضاً يصف الثريا 

 فيهما معجب منظرها  الثريا لها حالتان رأيت

 مخالفها المغرب يريك  عند مشرقها صورة لها

  وتغب كالكاس إذ يشرب  ثفتطلع كالكاس إذ تستح

  وقال يف املوضع املعروف بربكة احلبش مبصر 

 واألفق بين الضياء والغبش  يومي ببركة الحبش للّه

 كالسيف سلته كف مرتعش  والنيل تحت الرياح مضطرب

 بالنور عطفها ووشي دبج  في روضة مفوفة ونحن

 من نسجها على فرش فنحن  نسجتها يد الربيع لنا قد

 داعي الصبا فلم يطش دعاه  الناس كلهم رجل قلوأث

 سورة الهم غير منتعش من  الراح أن تاركها فعاطني

 فتلك أروى لشدة العطش  بالكبار مترعة واسقني

  وقال أيضاً 

 يصيد البطل األصيدا كيف  عجبت من طرفك في ضعفه

 ما يفعل السيف إذا جردا  فينا وهو في جفنه يفعل

  وقال أيضاً 

  فأبى فليس عن الغرام بسالي  مسامعه عن العذال تحجب
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 برق أو طروق خيال بخفوق  ويح المتيم ال يزال معذباً

 بأضلعه جوى البلبال بعثت  البالبل بالعشي تجاوبت وإذا

 يشكو فراغ البال بمنعم  لمعذب يشكوا الجوى وارحمتا

 بمقلته وخمر دالل عبثت  من خمرين خمر زجاجة نشوان

 في كل حال حالي وذا  لريم إال أن هذا عاطل أبداكا

 رق فيه سالفة الجريال من  يستفيق وهل يفيق بحاله ال

 الحسود بليتي فرثى لي ورأى  عِلم العدو بما لقيت فرق لي

 سمحت ولو بوعد وصال أال  يا من برى الجسم بطول صدوده

 لعتب ال صدود مال بصدور  كنت أطمع منك لو عاقبتني قد

  وقال يصف فرساً أشهب 

  يجول في مذهب الجالل  كالشهاب أضحى وأشهب

 يجنب خلفي إلى القتال  حسودي وقد رآه قال

 البرق بالهالل وأسرج  ألجم الصبح بالثريا من

  وقال أيضا 

  النهى فضل ما ساس به أمره  ذي األمر ألهل تقريب

 أهل اللهو في الندرة تقريب  به أولى وما ضره هذا

 إلى الشمس من الزهرة أدنى  في جل أوقاته عطارد

  وقال أيضاً 

 بسهم الحور الصائب قلبي  بي من بني األصفر ريم رمى

 كثب قوس من الحاجب عن  من اللحظ رمتني به سهم

 علي بن أبي طالب سيف  مقلتيه في الحشا كأنما

  وقال أيضاً 

  ا تنطفيناراً بغير الوصل م  موقداً بالهجر في أضلعي يا

 بالوعد وأن لم تف رضيت  إن لم يكن وصل فعدني به
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  وقال أيضاً 

 أك منتظراً أن تلي ولم  وليت وردت إليك األمور

 فكن بابي أنت لي علي  أنا بين عدا كلهم وها

 بأدمعي الهمع فجدت  نواهم لدي قربهم ذكرت

 بكائي إذ هم معي وهذا  فكيف أكون إذا هم نأوا

   وقال أيضاً

 به فدونك فاغتنمه وكيف  ألفيت حراً ذا وفاء إذا

  وساءك في الفعال فال تلمه  آخيت ذا أصل خبيث وإن

  وقال أيضاً 

  النوى وللحب سلطان على مهجتي فظ  وقد شطت به غربة أقول

 وشط فما للعين من شخصه حظ  بان عني من كلفت بحبه لئن

 الرعاية والحفظفيه  تكنفه  له في أسود القلب منزالً فإن

 شتى ليس يدركها اللحظ معاني  والوهم مدرك بعين الوهم أراه

  وقال أيضاً 

 في القبول جلمود لكنه  في العلوم مجتهد وراغب

  أو مشتهي األكل وهو ممعود  فهو كذي عنة به شبق

  وقال أيضاً 

 وتغفل عن نقصان جسمك والعمر  في نقصان مالك دائماً تفكر

 حال الفقر من أعظم الفقر وخوفك  لفقر عن كل بغيةخوف ا ويثنيك

  وأن ليس من شيء يدوم على الدهر  تر أن الدهر جم صروفه ألم

 حال عسر فيه آلت إلى اليسر وكم  فرحة فيه أزيلت بترحة فكم

  وقال يف الرباغيث 

 الممسى من الشروق بعيدة  دائمة الغسوق وليلة

 ا تشريقيظلمائه طال  المتيم المشوق كليلة
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  يرى دمي أشهى من الرحيق  أحب خلق ألذى مخلوق

 يترك الصبوح للغبوق ال  يغب فيه غير مستفيق

 عاقه ذلك عن طروقي ما  لو بت فوق قمة العيوق

 من بقراط بالعروق أعلم  أسرى إلى معشوق كعاشق

يب احلاذق الرقيق وقال من أكحل منها وباسليق يفصدها مببضع دقيق من خطمة املذرب الذليق فصد الطب
  أيضاً 

 قط في جد وال لعب أحمدهم  دهري وجربت األنام فلم مارست

  يسلي من الهم أو يعدي على النوب  تمنيت أن ألقى به أحداً وكم

 كانت مواعيدهم كاآلل في الكذب  فما وجدت سوى قوم إذا صدقوا

    

  ببأحظى به وإذا دائي من الس  لي سبب قد كنت أحسبني وكان

 كتائب أعدائي سوى كتبي وال  مقلم أظفاري سوى قلمي فما

  وقال يصف األسطرالب 

 تعدل به في المقام والسفر فال  ما استُصحب النبيل أفضل

 على التبر وهو من صفر جل  إذا ما التمست قيمته جرم

 ملح العلم غير مختصر عن  وهو إذ تفتشه مختصر

 ب للحظ صادق النظرصائ عن  مقلة يستبين ما رمقت ذو

 يدر بالبنان لم يدر لم  وهو حامل فلكا لو تحمله

  عن جل ما في السماء من خبر  األرض وهو ينبئنا مسكنه

 عن أن تقاس بالفكر اللطف  رب فكرة بعدت في أبدعه

 كل ذي فطنة من البشر من  الشكر والثناء له فاستوجب

  والفطرعلى اختالف العقول  لذي اللب شاهد عجب فهو

 أعطيت من الصور ما  هذه الجسوم بائنة بقدر وأن

  وقال أيضاً 
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 دل عينيك على قتلي من  مفرداً بالغنج والشكل يا

 من نورك تستملي والشمس  البدر من شمس الضحى نوره

  وقال وقد رأى أمرد مجيالً قام من موضع وجاء أسود قعد يف مكانه 

  ت أشقى بعدما كنت أنعمفقد صر  جنة المأوى وجاءت جهنم مضت

 قطع من الليل مظلم وأعقبها  هي إال الشمس حان أفولها وما

  وقال أيضاً 

  أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز  ما بال مثلك خامالً وقائلة

 لم يحوزوه من المجد حائز لما  لها ذنبي إلى القوم أنني فقلت

  غرائزالمعالي فهي في وأما  فاتني شيء سوى الحظ وحده وما

وأليب الصلت أمية بن عبد العزيز من الكتب الرسالة املصرية، ذكر فيها ما رآه يف ديار مصر من هيئتها 
وآثارها، ومن اجتمع م فيها من األطباء واملنجمني والشعراء وغريه من أهل األدب؛ وألف هذه الرسالة 

ملفردة على ترتيب األعضاء املتشاة األجزاء أليب الطاهر حيىي بن متيم بن املعز بن باديس، كتاب األدوية ا
واآللية، وهو خمتصر قد رتبه أحسن ترتيب، كتاب االنتصار حلنني بن إسحاق علي بن رضوان يف تتبعه 

ملسائل حنني، كتاب حديقة األدب، كتاب امللح العصرية من شعراء أهل األندلس والطارئني عليها، 
 يف اهلندسة رسالة يف العمل باألسطرالب، كتاب تقومي منطق ديوان شعره، رسالة يف املوسيقى، كتاب

  .الذهن

  ابن باجة

    

هو أبو بكر حممد بن حيىي بن الصائغ، ويعرف بابن باجة، من األندلس، وكان يف العلوم احلكمية عالّمة 
 وقته وأوحد زمانه، وبلي مبحن كثرية وشناعات من العوام، وقصدوا هالكه مرات وسلمه اللّه منهم،

وكان متميزاً يف العربية واألدب حافظاً للقرآن، ويعد من األفاضل يف صناعة الطب، وكان متقناً لصناعة 
املوسيقى جيد اللعب بالعود، وقال أبو احلسن علي بن عبد العزيز بن اإلمام، يف صدر اموع الذف نقله 

 ما قيد من أقوال أيب بكر بن الصائغ من أقاويل أيب بكر حممد بن الصائغ بن باجة ما هذا مثاله هذا جمموع
رمحه اللّه يف العلوم الفلسفية، وكان ذا ثقابة الذهن، ولطف الغوص على تلك املعاين الشريفة الدقيقة 
أعجوبة دهره، ونادرة الفلك يف زمانه، فإن هذه الكتب كانت متداولة باألندلس، من زمان احلكم 
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، ونقل من كتب األوائل وغريها، نصر اللّه وجهه، مستجلبها، ومستجلب غرائب ما صنف باملشرق،
وتردد النظر فيها، فما انتهج فيها الناظر قبله سبيالً، وما تقيد عنهم فيها إال ضالالت وتبديل، كما تبدد 
عن ابن حزم اإلشبيلي وكان من أجل نظار زمانه وأكثره ملن تقدم على إثبات شيء من خواطره، وكان 

لنفسه متييزاً، وإمنا انتهجت سبل النظر يف هذه العلوم ذا احلرب ومبالك بن وهيب أحسن منه نظراً وأثقب 
اإلشبيلي، فإما كانا متعاصرين، غري أن مالك مل يقيد عنه إال قليل نزر يف أول الصناعة الذهنية؛ وأضرب 

مه لسببها، ولقصده الرجل عن النظر ظاهراً يف هذه العلوم، وعن التكلم فيها ملا حلقه من املطالبات يف د
الغلبة يف مجيع حماوراته يف فوز املعارف، وأقبل على العلوم الشرعية فرأس فيها أو زاحم ذلك، لكنه مل 
يلوح على أقواله ضياء هذه املعارف، وال قيد فيها باطناً شيئاً ألفى بعد موته، وأما أبو بكر فنهضت به 

د لكل ما ارتسمت حقيقته يف نفسه على أطوار أحواله، فطرته الفائقة، ومل يدع النظر والتنتيج والتقيي
وكيفا تصرف به زمنه، وأثبتت يف الصناعة الذهنية يف أجزاء العلم الطبيعي ما يدل على حصول هاتني 

  .الصناعتني يف نفسه صورة ينطق عنها، ويفصل ويركب فيها فعل املستويل على أمدها

 بروعه يف هذا الفن، وأما العلم اإلهلي فلم يوجد يف تعاليقه وله تعاليق يف اهلندسة وعلم اهليئة تدل على
شيء خمصوص به اختصاصاً تاماً إال نزعات تستقرأ من قوله يف رسالة الوداع، واتصال اإلنسان العقل 

الفعال، وإشارات مبددة يف أثناء أقاويله لكنها يف غاية القوة، والداللة على نزوعة يف ذلك العلم الشريف 
غاية العلوم ومنتهاها، وكل ما قبله من املعارف فهو من أجله وتوطئة له، ومن املستحيل أن الذي هو 

يرتع يف التوطئات وتنفصل له أنواع اجلود على كماهلا، ويكون مقصراً يف العلم الذي هو الغاية، وإليه 
ه من الظلمات كان التشوق بالطبع لكل ذي فطرة بارعه، وذي موهبة إهلية ترقيه عن أهل عصره، وخترج

إىل النور، كما كان، رمحه اللّه، وقد صدرنا هذا اموع بقول له يف الغاية اإلنسانية، على اية من 
الوجازة، تعرب عما أشرنا إليه من إدراكه يف العلم اإلهلي، وفيما قبله من العلوم املوطئة له، وعسى أنه قد 

أيب نصر الفارايب مثله يف الفنون اليت تكلم عليها من تلك علق فيه ما مل يعثر عليه، ويشبه أنه مل يكن بعد 
العلوم، فإنه إذا قارنت أقاويله فيها بأقاويل ابن سينا والغزايل، ومها اللذان فتح عليهما بعد أيب نصر 

باملشرق يف فهم تلك العلوم، ودونا فيها، بان لك الرجحان يف أقاويله، ويف حسن فهمه ألقاويل أرسطو، 
أئمة دون ريب، وآتون ما جاء به من قبلهم بارع احلكمة عن يقني متتاز به أقاويلهم، ويتواردون والثالثة 

  .فيها مع السلف الكرمي

أقول وكان هذا أبو احلسن علي بن اإلمام من غرناطة، وكان كاتباً فاضالً متميزاً يف العلوم، وصحب أبا 
ن اإلمام من املغرب، وتويف بقوص، وكان من بكر بن باجة مدة واشتغل عليه، وسافر أبو احلسن علي ب

مجلة تالميذ ابن باجة أيضاً القاضي أبو الوليد حممد ابن رشد، وتويف ابن باجة شاباً مبدينة فاس ودفن ا، 
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وأخربين القاضي أبو مروان األشبيلي أنه رأى قرب ابن باجة، وقريباً من قربه قرب أيب بكر بن العريب الفقيه، 
،ومن كالم ابن باجة قال األشياء اليت ينفع تعلمها بعد زمان طويل ال يضيع تذكرها، صاحب التصانيف

    وقال حسن عملك تفز خبري من اللّه سبحانه، 

والبن باجة من الكتب شرح كتاب السمع الطبيعي ألرسطوطاليس، قول على بعض كتاب اآلثار العلوية 
سطوطاليس، قول على بعض املقاالت األخرية ألرسطوطاليس، قول على بعض كتاب الكون والفساد ألر

من كتاب احليوان ألرسطوطاليس، كالم على بعض كتاب النبات ألرسطوطاليس، قول ذكر فيه التشوق 
الطبيعي وماهيته، وابتدأ أن يعطي أسباب الربهان وحقيقته، رسالة الوداع، قول يتلو رسالة الوداع، كتاب 

ة الرتوعية، فصول تتضمن القول على اتصال العقل باإلنسان، اتصال العقل باإلنسان، قول على القو
كتاب تدبري املتوحد، كتاب النفس، تعاليق على كتاب أيب نصر يف الصناعة الذهنية فصول قليلة يف 

السياسة املدنية، وكيفية املدن وحال املتوحد فيها، نبذ يسرية على اهلندسة واهليئة، رسالة كتب ا إىل 
 يوسف بن أمحد بن حسداي بعد قدومه إىل مصر تعاليق حكمية وجدت متفرقة، جوابه صديقه أبو جعفر

ملا سئل عن هندسة ابن سيد املهندس وطرقه، كالم على شيء من كتاب األدوية املفردة جلالينوس، كتاب 
 التجربتني على أدوية ابن وافد، واشترك يف تأليف هذا الكتاب أبو بكر بن باجة، وأبو احلسن سفيان،

كتاب اختصار احلاوي للرازي، كالم يف الغاية اإلنسانية كالم يف األمور اليت ا ميكن الوقوف على العقل 
الفعال، كالم يف االسم واملسمي، كالم يف الربهان، كالم يف األسطقسات، كالم يف الفحص عن النفس 

  الرتوعية وكيف هي ومل ترتع ومباذا ترتع، كالم يف املزاج مبا هو طيب، 

  أبو مروان بن زهر

هو أبو مروان عبد امللك بن الفقيه حممد بن مروان بن زهر األيادي اإلشبيلي، كان فاضالً يف صناعة 
الطب خبرياً بأعماهلا مشهوراً باحلذق، وكان والده الفقيه حممد من مجلة الفقهاء واملتميزين يف علم 

 رحل إىل املشرق ودخل القريوان ومصر احلديث بإشبيلية، وقال القاضي صاعد أن أبا مروان بن زهر
وتطبب هناك زمناً طويالً، مث رجع إىل األندلس وقصد مدينة دانية، وكان ملكها يف ذلك الوقت جماهداً، 

فلما وصل أبو مروان بن زهر إليه أكرمه إكراماً كثرياً، وأمره أن يقيم عنده ففعل وحظي يف أيامه، 
لطب، وطار ذكره منها إىل أقطار األندلس، وله يف الطب آراء شاذة واشتهر يف دانية بالتقدم يف صناعة ا

منها منعه من احلمام، واعتقاده فيه أنه يعفن األجسام، ويفسد األمزجة قال هذا رأي خيالفه فيه األوائل 
واألواخر،، ويشهد خبطئه اخلواص والعوام بل إذا استعمل على الترتيب الذي جيب بالتدريج الذي ينبغي 

رياضة فاضلة، ومهنة لتفتيحه للمسام، وتطريقه وتلطيفه ملا غلظ من الكيموسات، أقول وانتقل أبو يكون 
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مروان بن زهر من دانية إىل مدينة إشبيلية، ومل يزل ا إىل أن تويف وخلف أمواالً جزيلة، وكان غين 
  .إشبيلية حمط أنظارها يف الرباع والضياع

  أبو العالء بن زهر

    

 زهر بن أيب مروان عبد امللك بن حممد بن مروان، مشهور باحلذق واملعرفة، وله عالجات هو أبو العالء
خمتارة تدل على قوته يف صناعة الطب واطالعه على دقائقها، وكانت له نوادر يف مداواته املرضى ومعرفته 

و عندما جيس ألحواهلم وما جيدونه من اآلالم من غري أن يستخربهم عن ذلك بن بنظره إىل قواريرهم، أ
نبضهم، وكان يف دولة امللثمني، ويعرفون أيضاً باملرابطني وحظي يف أيامهم، ونال املرتلة الرفيعة والذكر 

اجلميل، وكان قد اشتغل بصناعة الطب وهو صغري يف أيام املعتضد باللّه أيب عمرو عباد بن عباد، واشتغل 
 زمانه وصل كتاب القانون البن سينا إىل أيضاً بعلم األدب، وهو حسن التصنيف جيد التأليف، ويف

املغرب، وقال ابن مجيع املصري يف كتاب التصريح باملكنون يف تنقيح القانون، إن رجالً من التجار جلب 
من العراق إىل األندلس نسخة من هذا الكتاب، وقد بولغ يف حتسينها فاحتف ا أليب العالء بن زهر تقرباً 

 وقع إليه قبل ذلك فلما تأمله ذمه واطرح، ومل يدخله خزانة كتبه، وجعل إليه، ومل يكن هذا الكتاب
يقطع من طرره ما يكتب فيه نسخ األدوية ملن يستفتيه من املرضى وقال أبو حيىي اليسع ابن عيسى بن 

حزم بن اليسع يف كتاب املغرب عن حماسن أهل املغرب؛ إن أبا العالء ابن زهر كان مع صغر سنه تصرخ 
 بذكره، وختطب املعارف بشكره، ومل يزل يطالع كتب األوائل متفهماً، ويلقى الشيوخ مستعلماً، النجابة

والسعد ينهج له مناهج التيسري، والقدر ال يرضى له من الوجاهة باليسري، حىت برز يف الطب إىل غاية 
الشناعة؛ عجز الطب عن مرامها، وضعف الفم عن إبرامها وخرجت عن قانون الصناعة إىل ضروب من 

خيرب فيصيب، ويضرب يف كل ما ينتحله من التعاليم بأوىف نصيب، ويشعر سابق مدى، وبغري يف وجوه 
الفضالء علماً وحمتداً، ويفوق اجللة مساحة وندى، لوال بذاء لسان، وعجلة إنسان، وأي الرجال تكمل 

  .خصاله، وتتناسب أوصاله؟

و من أهل املغرب، وله نظر وعناية بصناعة الطب، ونقلت من خط حممد بن أمحد بن صاحل العبدي، وه
قال أبو العيناء املصري، وهو شيخ أبو العالء بن زهر، ومن قبله انصرف من بغداد وحكايته معه طويلة، 
قال أخربين ذا الشيخ الطبيب أبو القاسم هشام ابن إمساعيل بن حممد بن أمحد بن صاحب الصالة بداره 

  .بإشبيلية حرسها اللّه



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  466  

قول وكان من مجلة تالميذ أيب العالء بن زهر يف الب أبو عامر بن ينق الشاطيب الشاعر، وتويف أبو العالء أ
  بن زهر ودفن بإشبيلية خارج باب الفتح، ومن شعر أيب العالء بن زهر، قال يف التغزل 

 وهو العزيز القاهر لغرامه  من كلفت به و ذلت عزتي يا

  ويقول ذاك الحسن مالك ناصر  التصبر عندما ألقى الجفا رمت

 قلب عزيز قادر وأطاعه  الجاه إال جاه من ملك القوى ما

  وقال أيضاً 

 الفؤاد وما لها منه عوض إال  راشقي بسهام ما لها غرض يا

  صحت ومن طبعها التمريض والمرض  بجفون حشوها سقم وممرضي

 ضيسد مسد الجوهر العر فقد  ولو بخيال منك يطرقني منن

  : وقال يف ابن منظور قاضي قضاة اشبيلية، وقد وصله عنه أنه قال أميرض ابن زهر؟ على جهة االستهزاء

  أني مرضت فقلت يعثر من مشى  ابن منظور تعجب دائباً قالوا

 الفقيه المرتضى أكل الرشا فمن  قد كان جالينوس يمرض دهره

  : وقال أيضاً

 صبوة حتى نظرت إلى هند أخا  سمعت بوصف الناس هنداً فلم أزل

 أن ازداد بعداً على بعد تمنيت  أراني اللّه هنداً وزيها فلما

وأليب العالء بن زهر من الكتب كتاب اخلواص، كتاب األدوية املفردة، كتاب اإليضاح بشواهد 
االفتضاح يف الرد على ابن رضوان فيما رده على حنني بن إسحاق يف كتاب املدخل إىل الطب، كتاب 
حل شكوك الرازي على كتب جالينوس، جمربات، مقالة يف الرد على أيب علي بن سينا يف مواضع من 

كتابه األدوية املفردة، ألفها البنه أيب مروان، كتاب النكت الطبية، كتب ا إىل ابنه أيب مروان، مقالة يف 
ه وجمربات أمر جبمعها بسطه لرسالة يعقوب بن إسحاق النكدي يف تركيب األدوية، وأمثلة ذلك نسخ ل

علي بن يوسف بن تاشفني بعد موت أيب العالء، فجمعت مبراكش، وبسائر بالد العدوة واألندلس، 
  .وانتسخت يف مجادى اآلخرة سنة ست وعشرين ومخسمائة

    

  أبو مروان بن أبي العالء بن زهر
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حممد بن مروان بن زهر، حلق هو أبو مروان عبد امللك بن أيب العالء، زهر بن أيب مروان عبد امللك بن 
بأبيه يف صناعة الطب، وكان جيد االستقصاء يف األدوية املفردة واملركبة، حسن املعاجلة، قد ذاع ذكره 

يف األندلس ويف غريها من البالد، واشتغل األطباء مبصنفاته، ومل يكن يف زمانه من مياثله يف مزاولة أعمال 
يه ملعرفة األمراض ومداواا مما مل يسبقه أحد من األطباء إىل مثل صناعة الطب، وله حكايات كثرية يف تأت

ذلك، وكان قد خدم امللثمني، ونال من جهتهم من النعم واألموال شيئاً كثرياً، ويف الوقت الذي كان فيه 
لّه أبو مروان عبد امللك بن أيب العالء بن زهر دخل املهدي إىل األندلس وهو أبو عبد اللّه حممد بن عبد ال

بن تومرت ومعه عبد املؤمن، وشرع يف بث الدعوة لعبد املؤمن، ومتهيد أمره إىل أن انتشرت كلمته 
واتسعت مملكته، وملك البالد وأطاعه اخللق، وحكاية املهدي يف تأتيه إىل أن نال امللك وصفا له األمر 

واستوىل على خزائن املغرب، معروفة مشهورة، وملا استقل عبد املؤمن باململكة، وعرف بأمري املؤمنني، 
بذل األموال، وأظهر العدل، وقرب أهل العلم وأكرمهم، وواىل إحسانه إليهم، واختص أبا مروان عبد 

امللك بن زهر لنفسه، وجعل اعتماده عليه يف الطب، وأناله من اإلنعام والعطاء فوق أمنيته، وكان مكيناً 
مانه، وألف له أبو مروان بن زهر الترياق السبعيين، عنده، علي القدر، متميزاً على كثر من أبناء ز

واختصره عشارياً واختصره سباعياً، ويعرف بترياق األنتلة، حدثين أبو القاسم املعاجيين األندلسي أن 
اخلليفة عبد املؤمن احتاج إىل شرب دواء مسهل، وكان يكره شرب األدوية املسهلة فتلطف له ابن زهر 

يف بستانه فجعل املاء الذي يسقيها به ماء قد أكسبه قوة أدوية مسهلة بنقعها يف ذلك، وأتى إىل كرمة 
فيه، أو بغلياا معه، وملا تشربت الكرمة قوة األدوية املسهلة اليت أرادها، وطلع فيها العنب، وله تلك 

بن زهر، فلما القوة، احم اخلليفة، مث أتاه بعنقود منها وأشار عليه أن يأكل منه، وكان حسن االعتقاد يف ا
أكل منه وهو ينظر إليه قال له يكفيك يا أمري املؤمنني فإنك قد أكلت عشر حبات من العنب، وهي 
ختدمك عشر جمالس،، فاستخربه عن علة ذلك وعرفه به، مث قام على عدد ما ذكره له ووجد الراحة 

  .فاستحسن منه فعله هذا وتزايدت مرتلته عنده

 عبد اللّه بن علي بن حممد بن الريب الطائي احلامتي من أهل مرسية أن أبا وحدثين الشيخ حميي الدين أبو
مروان عبد امللك بن زهر، كان يف وقت مروره إىل دار أمري املؤمنني باشبيلية، جيد يف طريقه عند محام أيب 

كوا إليه اخلري بالقرب من دار ابن مؤمل مريضاً به سوء قتبه، وقد كرب جوفه، واصفر لونه فكان أبداً يش
حاله، ويسأله النظر يف أمره، فلما كان بعض األيام سأله مثل ذلك فوقف أبو مروان بن زهر عنده، ونظر 
إليه فوجد عند رأسه إبريقاً عتيقاً يشرب منه املاء، فقال اكسر هذا االبريق فإنه سبب مرضك، فقال له ال 

ره فظهر منه ملا كسر ضفدع وقد كرب مما باللّه يا سيدي فإين ما يل غريه، فأمر بعض خدمه بكسره فكس
له فيه من الزمان، فقال له ابن زهر خلصت يا هذا من املرض انظر ما كنت تشرب، وبرأ الرجل بعد 
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    ذلك، 

وحدثين القاضي أبو مروان حمد بن أمحد بن عبد امللك اللخمي مث الباجي قال حدثين من أثق به أنه كان 
الطب يعرف بالفار، وله كتاب جيد يف األودية املفردة سفران وكان أبو باشبيلية حكيم فاضل يف صناعة 

مروان بن زهر كثرياً ما يأكل التني ومييل إليه، وكان الطبيب املعروف بالفار ال يغتذي منه بشيء، وإن 
أخذ منه شيئاً فيكون واحدة يف السنة، فكان يقول هذا أليب مروان بن زهر أنه ال بد أن تعرض لك نغلة 

عبة مبداومتك أكل التني، والغلة هو الدبيلة بلغتهم، وكان أبو مروان يقول له ال بد لكثرة محيتك ص
وكونك مل تأكل شيئاً من التني أن يصيبك الشناج قال فلم ميت املعروف بالفار إال بعلة التشنج وكذلك 

كون يف تقدمة اإلنذار، قال أيضاً عرض أليب مروان بن زهر دبيلة يف جنبه، وتويف ا، وهذا من أبلغ ما ي
وملا عرض أليب مروان هذه العلة، كان يعاجلها وصنع هلا مراهم وأدوية، ومل تؤثر نفعاً يعتد به، فكان 

يقول له ابنه أبو بكر يا أيب لو غريت هذا الدواء بالدواء الفالين، ولو زدت من هذا الدواء أو استعملت 
 أراد اللّه تغيري هذه البنية فإنه ال يقدر يل أن استعمل من األدوية دواء كذا وكذا، فكان يقول له يا بين إذا

  .إال ما يتم به مشيئته وإرادته

أقول وكان من أجل تالميذ أيب مروان عبد امللك بن أيب العالء بن زهر يف صناعة الطب واآلخذين عنه 
سن قاضي إشبيلية، وأبو حممد أبو احلسني بن أسدون، شهر باملصدوم، وأبو بكر بن الفقيه القاضي أيب احل

الشذوين والفقيه الزاهد أبو عمران بن أيب عمران، وتويف أبو مروان عبد امللك بن أيب العالء بن زهر يف 
  .سنة ومخسمائة، ودفن بإشبيلية خارج باب الفتح

 أبو الوليد وأليب مروان بن أيب العالء بن زهر من الكتب كتاب التيسري يف املداواة والتدبري، ألفه للقاضي
حممد بن أمحد بن رشد، كتاب األغذية ألفه أليب حممد عبد املؤمن بن علي، كتاب الزينة تذكرة إىل ولده 

أيب بكر يف أمر الدواء املسهل وكيفية أخذه، وذلك يف صغر سنه، وأول سفرة سافرها فناب عن أبيه 
يلية يف عليت الربص والبهق، كتاب فيها، مقالة يف علل الكلى، رسالة كتب ا إىل بعض األطباء بإشب

  .تذكرة ذكر ا البنه أيب بكر أول ما تعلق بعالج األمراض

احلفيد إبو بكر بن زهر هو الوزير احلكيم األديب احلسيب أبو بكر حممد بن أيب مروان بن أيب العالء بن 
يه، وباشر أعماهلا، وكان زهر، مولده مبدينة إشبيلية ونشأ ا ومتيز يف العلوم، وأخذ صناعة الطب عن أب

معتدل القامة صحيح البنية، قوي األعضاء، وصار يف سن الشيخوخة ونضارة لونه وقوة حركاته مل يتبني 
فيها تغري، وإمنا عرض هلا يف أواخر عمره ثقل يف السمع، وكان حافظاً للقرآن، ومسع احلديث، واشتغل 

مبعرفة اللغة، ويوصف بأنه قد أكمل صناعة الطب بعلم األدب والعربية، ومل يكن يف زمانه أعلم منه 
واألدب، وعاىن عمل الشعر وأجاد فيه، وله موشحات مشهورة ويغين ا، وهي من أجود ما قيل يف 
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  .ذلك

    

وكان مالزماً لألمور الشرعية، متني الدين، قوي النفس، حمباً للخري، وكان مهيباً وله جرأة يف الكالم، ومل 
 منه بصناعة الطب، وذكره قد شاع واشتهر يف أقطار األندلس وغريها من البالد، يكن يف زمانه أعلم

وحدثين القاضي أبو مروان حممد بن أمحد بن عبد امللك الباجي من أهل إشبيلية قال، قال يل الشيخ الوزير 
ونة احلكيم أبو بكر بن زهر أنه الزم جلدي عبد امللك سبع سنني يشتغل عليه، وقرأ عليه كتاب املد

لسخنون يف مذهب مالك، وقرأ أيضاً عليه مسند ابن أيب شيبة، وحدثين أيضاً القاضي أبو مروان الباجي 
عن أيب بكر بن زهر أنه كان شديد البأس جيذب قوساً مائة ومخسني رطالً باالشبيلي، والرطل الذي 

رنج جداً ومل يكن يف بإشبيلية ستة عشر أوقية، وكل أوقية عشرة دراهم، وأنه كان جيد اللعب بالشط
زمانه أحد مثله يف صناعة الطب، وخدم الدولتني، وذلك أنه حلق دولة امللثمني واستمر يف اخلدمة مع أبيه 

يف آخر دولتهم، مث خدم دولة املوحدين وهم بنو عبد املؤمن، وذلك أنه كان يف خدمة عبد املؤمن هو 
دمته مث خدم البن عبد املؤمن أيب يعقوب يوسف، مث وأبوه، ويف أيام عبد املؤمن مات أبوه وبقي هو يف خ

البنه يعقوب أيب يوسف الذي لقب باملنصور، مث خدم ابنه أبا عبد اللّه حممد الناصر، ويف أول دولته تويف 
أبو بكر بن زهر، وكانت وفاته رمحه اللّه يف عام ستة وتسعني ومخسمائة مبراكش وقد أتاها ليزور ا 

ع املعروف مبقابر الشيوخ، وعمر حنو الستني سنة، قال وكان أبو بكر بن زهر صائب ودفن هناك يف املوض
الرأي، حسن املعاجلة، جيد التدبري، وقد عرف هذا منه، حىت أنه يوماً كان قد كتب والده أبو مروان بن 

ال جيب زهر نسخة دواء مسهل لعبد املؤمن اخلليفة، فلما رآه أبو بكر بعد ذلك، وكان يف حال شبيبته ق
أن يبدل هذا الدواء املفرد منه بدواء آخر، فلم يتناول عبد املؤمن ذلك الدواء، وملا رآه أبوه قال يا أمري 

املؤمنني إن الصواب يف قوله، وبدل الدواء املفرد بغريه فاثر نفعاً بيناً، وألف أبو بكر ابن زهر الترياق 
ثق به أن رجالً من بين اليناقي كان صديقاً اخلمسيين للمنصور أيب يوسف يعقوب، قال وحدثين من أ

للحفيد أيب بكر بن زهر، وكان جيالسه كثرياً ويلعب معه بالشطرنج، وأنه كان عند احلفيد أيب بكر يوماً 
ومها يلعبان بالشطرنج، فرآه احلفيد على غري ما يعهده به من االنبساط، فقال له ما خلاطرك كأنه مشتغل 

نعم إن يل بنتاً زوجتها لرجل وهو يطلبها، وقد احتجت إىل ثلثمائة دينار فقال بشيء عرفين ما هو؟ فقال 
له العب وما عليك فإن عندي يف وقتنا هذا ثلثمائة دينار إال مخسة دنانري تأخذها، فلعب معه ساعة 

ال واستدعى بالذهب وأعطاه له، فلما كان عن قرب أتاه صاحبه وترك بني يديه ثلثمائة دينار إال مخسة فق
له ابن زهر ما هذا؟ فقال إنين بعت زيتوناً يل بسبعمائة دينار، وقد أتيت منها بثلثمائة دينار إال مخسة 

عوض الذي تفضلت به علي، وأقرضتين إياه،، وقد بقي عندي حاصالً أربعمائة دينار، فقال له ابن زهر 
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 أبداً، فأىب الرجل وقال إنين ارفع هذا عندك وانتفع به، فإين ما دفعت لك الذهب على أين أعود آخذه
حبمد اللّه حبال سعة، وال يل حاجة آخذ هذا وال غريه من أحد أصالً، وتفاوضا يف ذلك، فقال له ابن زهر 

يا هذا، أنت صديقي أو عدوي فقال له بل صديقك، وأحب الناس فيك، فقال له ابن زهر واللّه لئن مل 
    ، فأخذه منه، وشكره على فعله، تأخذه ألعادينك بسببه، وال أعود أكلمك أبداً

قال القاضي أبو مروان الباجي وكان املنصور قد قصد أن ال يترك شيئاً من كتب املنطق واحلكمة باقياً يف 
بالده، وأباد كثرياً منها بإحراقها بالنار وشدد يف أن ال يبقى أحد يشتغل بشيء منها، وأنه مىت وجد أحد 

 شيء من الكتب املصنفة فيه فإنه يلحقه ضرر عظيم، وملا شرع يف ذلك ينظر يف هذا العلم أو جد عنده
جعل أمره مفوضاً إىل احلفيد أيب بكر بن زهر، وأنه الذي ينظر إليه، وأراد اخلليفة أنه إن كان عند ابن 

زهر شيء من كتب املنطق واحلكمة مل يظهر، وال يقال عنه أنه يشتغل ا، وال يناله مكروه بسببها وملا 
ظر ابن زهر يف ذلك، وامتثل أمر املنصور يف مجع الكتب من عند الكتبيني وغريهم، وأن ال يبقى شيء ن

منها، وأهانة املشتغلني ا، وكان بإشبيلية رجل من أعياا يعادي احلفيد أبا بكر بن زهر وحيسده وعنده 
أن عنده يف داره شيئاً كثرياً من شر، فعلم حمضراً يف أن ابن زهر دائم االشتغال ذا الفن والنظر فيه، و

كتبه، ومجع فيه شهادات عدة وبعث به إىل املنصور، وكان حينئذ يف حصن الفرة وهو موضع بناه قريباً 
من إشبيلية على ميلني منها، صحيح اهلواء حبيث بقيت احلنطة فيها مثانني سنة مل تتغري لصحته، وكان أبو 

 أن يبنيه يف ذلك املوضع، ويقيم فيه بعض األوقات، فلما كان بكر بن زهر هو الذي أشار على املنصور
املنصور به، وقد أتاه احملضر نظره، مث أمر بأن يقبض على الذي عمله وأن يودع السجن ففعل به ذلك، 
وازم مجيع الشهود الذين وضعوا خطوطهم فيه، مث قال املنصور إنين مل أول ابن زهر يف هذا إال حىت ال 

ىل شيء منه وال يقال عنه، وواللّه لو أن مجيع أهل األندلس وقفوا قدامي وشهدوا على ابن ينسبه أحد إ
زهر مبا يف هذا احملضر مل أقبل قوهلم، ملا أعرفه يف ابن زهر من متانة دينه وعقله، وحدثين أبو العباس أمحد 

الطلبة اثنان ليشتغال عليه بن حممد بن أمحد االشبيلي قال كان احلفيد أبو بكر ابن زهر قد أتى إليه من 
بصناعة الطب فترددا إليه، والزماه مدة وقرأا عليه شيئاً من كتب الطب، مث إما أتياه يوماً وبيد أحدمها 

كتاب صغري يف املنطق، وكان حيضر معهما أبو احلسني املعروف باملصدوم، وكان غرضه أن يشتغلوا فيه، 
 هذا؟ مث أخذه ينظر فيه، فلما وجده يف علم املنطق رمى به فلما نظر ابن زهر إىل ذلك الكتاب قال ما

ناحية، مث ض إليهم حافياً ليضرم، وازموا قدامه، وتبعهم يعدو على حالته تلك وهو يبالغ يف شتمهم، 
وهم يتعادون قدامه إىل أن رجع عنهم عن مسافة بعيدة فبقوا منقطعني عنه أياماً ال جيسرون أن يأتوا إليه، 

م توسلوا إىل أن حضروا عنده واعتذروا بأن ذلك الكتاب مل يكن هلم، وال هلم فيه غرض أصالً، مث أ
وأم إمنا رأوه مع حدث يف الطريق وهم قاصدون إليه فهزأوا بصاحبه وعبثوا به وأخذوا من الكتاب قهراً 
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 يف قراءم عليه صناعة وبقي معه ودخلوا إليه، وهم سامهون عنه، فتخادع هلم، وقبل معذرم، واستمروا
الطب، وملا كان بعد مديدة أمرهم أن جييدوا حفظ القرآن، وأن يشتغلوا بقراءة التفسري واحلديث والفقه، 

وأن يواظبوا على مراعاة األمور الشرعية واالقتداء ا، وال خيلوا بشيء من ذلك، فلما امتثلوا أمره، 
مراعاة األمور الشرعية سجية وعادة قد ألفوها، كانوا يوماً وأتقنوا معرفة ما أشار به عليهم، وصارت هلم 

عنده وإذا به قد أخرج هلم الكتاب الذي كان رآه معهم يف املنطق، وقال هلم اآلن صلحتم ألن تقرأوا هذا 
الكتاب وأمثاله علي، وأشغلهم فيه، فتعجبوا من فعله رمحه اللّه، وهذا يدل منه على كمال عقله وتوفر 

  .مروءته

دثين القاضي أبو مروان الباجي قال كان أبو زيد عبد الرمحن بن يوجان وزير املنصور يعادي احلفيد وح
أبا بكر بن زهر وحيسده ملا يرى من عظم حاله، وعلو مرتلته وعلمه، فاحتال عليه يف سم صريه مع أحد 

 أيضاً بنت أخته، من كان عند احلفيد بن زهر فقدمه إىل احلفيد ابن زهر يف بيض، وكانت مع احلفيد
وكانت أخته وابنتها هذه عاملتني بصناعة الطب واملداواة، وهلما خربة جيدة مبا يتعلق مبداواة النساء، 

وكانتا تدخالن إىل نساء املنصور، وال يقبل للمنصور وأهله ولداً إال أخت احلفيد أو بنتها ملا توفيت أمها، 
 مجيعاً ومل ينفع فيهما عالج، قال ومل ميت أبو زيد عبد فما أكل احلفيد من ذلك البيض وبنت أخته ماتا

الرمحن بن يوجان إال مقتوالً قتله مع بعض أقاربه، أقول وكان من أجل تالمذة احلفيد أيب بكر بن زهر يف 
  .صناعة الطب، واآلخذين عنه أبو جعفر بن الغزال

    

لّه حممد بن علي ابن علي بن حممد العريب ومن شعر احلفيد أيب بكر بن زهر أنشدين حميي الدين أبو عبد ال
  احلامتي قال أنشدين احلفيد أبو بكر بن زهر لنفسه يتشوق إىل ولده 

  لذلك الشخيص وذاك الوجيه  عنه داري فيا وحشتي نأت

 علي وأبكي عليه فيبكي  وتشوقته تشوقني

الباجي قال، أنشدين أبو عمران بن وقد تعب الشوق ما بيننا فمنه إيل ومين إليه أنشدين القاضي أبو مروان 
  : عمران الزاهد املرتلي القاطن بإشبيلية قال أنشدين أبو بكر بن زهر لنفسه يف آخر عمره

 جليت فأنكرت مقلتاي كلما رأتا  نظرت إلى المرآة إذ إني

 أعرف فيها قبل ذاك فتى وكنت  فيها شييخاً لست أعرفه رأيت

  ى ترحل عن هذا المكان متى؟مت  أين الذي مثواه كان هنا فقلت

 كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى قد  وقالت لي وما نطقت فاستجهلتني
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 ترى العشب يفنى بعدما نبتا أما  هون عليك فهذا ال بقاء له

 الغواني يقلن اليوم يا أبتا صار  الغواني يقُلْن يا أخَي فقد كان

  : فيد بن زهر له من أبياتوأنشدين أيضاً القاضي أبو مروان الباجي عن احل

  إن الحديث عن الحبيب حبيب  الحديث علي من جنباته أعِد

وأنشدين شيخنا علم الدين قيصر بن أيب القاسم بن عبد الغين بن مسافر احلنفي املهندس، للحفيد أيب بكر 
  : بن زهر، وهي بديعة املعىن كثرية التجنيس

 لب بلبهأودى به لما أ  ما صنع الغرام بقلبه للّه

 يدعه داعي الغرام يلبه من  لما أن دعاه وهكذا لباه

 السالم وإن شككت فعج به رد  الذي ال تستطيع لعجبه بأبي

 من سلوة لمحبه ألحاظه  ظبي من األتراك ما ترك الضنا

 سلبه يوم الغوير فسل به في  كنت تنكر ما جنى بلحاظه إن

 أسد العرين فسر بهسربه  في  شئت أن تلقى غزاالً أغيداً أو

 وأذلني في حبه وأعزه  ما اميلحه وأعذب ريقه يا

 وأشد قسوة قلبه وأرقها  ما أليطف وردة في خده أو

 وعذاب قلب دون رائق عذبه  من خمار دون خمرة ريقه كم

 عاشقين تمنعوا من قربه يا  بنفسج عارضيه تعمداً نادى

د، سبط احلكيم أيب حممد عبد اللّه ابن احلفيد أيب بكر بن زهر، ومن موشحاته مما أنشدين أبو عبد اللّه حمم
وكان والد هذا املذكور أيب عبد اللّه، وهو أبو مروان أمحد ابن القاضي أيب عبد اللّه حممد بن أمحد بن 

 عبد امللك الباجي، قد تزوج ببنت أيب حممد عبد اللّه بن احلفيد أيب بكر بن زهر، ورزق منها أبا عبد اللّه

 قد ملك إشبيلية، وبقيت يف يده تسعة أشهر، مث قتله ابن األمحر -  أعين أبا مروان أمحد -حممد، وكان 
  غدراً يف سنة ثالثني وستمائة، وكان عمره إذ ذاك سبعاً وثالثني سنة فمن ذلك قال وهي من أول قوله 

 أفراح الهوى نكد ان  أنفاسي الصعدا زعمت

  لمطلبه إن كتمت الحب مت بهأشكو وأنا  قلبي في معذبه هام

 األعداء وانتقدوا فرح  ما صحت وا كبدا وإذا

 الراح باألمل أنا من عينيك في شغل ومدير  أيها الباكي على الطلل
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 الشوق تتقد وضرام  الدمع السفوح سدى فدع

  عرفت ذلك الهوى فبكت وشكت مما بها ورثت  جادت بما ملكت مقلة

 يه للسلو يدعل ما  هائم بدأ وفؤادي

 قلبي وأتعبها لنجوم بت أرقبها  عيني ال أذنبها إن

 ال يحصى لها عدد وهي  أن أحصي لها عدداً رمت

  وغزال يغلب األسدا جئت السنتجاز ما وعدا فانزوى عين وقال غدا 

  في أي مكان يسكن أو يجد  يا قوم أين هو غدا أترى

     وقال أيضاً 

 ونديم راح  شمس قارنت بدرا

    أدر أكؤس الخمرعنبرية النشرإن الروض ذو بشر

 النسيم هبوب  وقد درع النهرا

    وسلت على األفقيد الغرب والشرقسيوفاً من البرق

 الغيوم بكاء  وقد أضحك الزهرا

   أن لي مولىتحكم فاستولىأما أنه لوال أال

 كتوم لكنت  دمع يفضح السر

   نأن لي كتمان ودمعيطوفانشبت فيه نيرا

 لج يعوم في  فمن أبصرا الجمرا

   ال مني فيه منرأى تجنيهشدوت أغنيه إذ

 تلوم وأنت  لعل له عذراً

  وقال أيضاً 

 دعوناك وإن لم تسمع قد  الساقي إليك المشتكى أيها

   ونديم همت في غرته وشربت الراح من راحته كلما استيقظ من سكرته

  في أربوسقاني أربعاً  جذب الزق إليه واتكا

 من يهواه من فرط الجوى بات  بان مال من حيث استوى غصن
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   األحشاء موهون القوى خفق

 له يبكي لما لم يقع ما  كلما فكر في البين بكى

   لي صبر وال لي جلد يا لقومي عذلوا واجتهدوا أنكروا شكواي مما أجد ليس

 اليأس وذل الطمع كمد  مثل حالي حقه أن يشتكي

    ن عشيت بالنظر أنكرت بعدك ضوء القمر وإذا ما شئت فاسمع خبريما لعي

 بعضي على بعضي معي وبكى  شقيت عيناي من طول البكا

   حرى ودمع يكف يعرف الذنب وال يعترف أيها المعرض عما أصف كبد

 يظن الحب أني مدعي ال  قد نمى حبك عندي وزكا

  وقال أيضاً 

   ما ألقاه من قد الحبائبيا صاحبي نداء مغتبط بصاحب هللا

  قلب أحاط به الجوى من كل جانب

  أي قلب هاذم ال يستريح من اللواحي

  يا من أعانقه بأحناء الضلوع وأقيمه بدالً من القلب الصديع

  أنا للغرام وأنت للحسن البديع

  وكالم الالئم شيء يمر مع الرياح

  ار عن نور الصباحأنحى على رشدي وأفقدني صالحي ثغر ثنى األبص

  يسقى بختلطين من مسك وراح

  كالحباب العائم في صفحة الماء القراح

  من لي به بدراً تجلى في الظالم علق من وجناته بدر التمام

  وعلقت من أعطافه لدن القوام

  كالقضيب الناعم لم يستطع حمل الوشاح

   يراعحملتني في الحب ما ال يستطاع شوقاً يراع لذكره من ال

  بل أنت أظلم من له حكم مطاع

  وقال أيضاً 
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 كحل العيون وحي  الوجوه المالح حي

    هل في الهوى من جناحوفي نديم وراحرام النصوح صالحي

 بين الهوى والمجون  وكيف أرجو صالحاً

   يا غائباً ال يغيب أنت البعيد القريب كم تشتقيك القلوب

    العيونأثخنتهن جراحاً واسأل سهام 

    أبكى العيون البواكي تذكار أخت السماك حتى حمام األراك

 فروع الغصون على  بكى بشجو وناح

   إليها زمامهصب يداوي غرامهوال يطيق المالمه ألقى

 بين سبي الظنون ما  غدا بشوق وراحا

   راحالً لم يودعرحلت باألنس أجمعوالعجز يعطي ويمنع يا

 وما ودعوني سحراً  حامروا واخفوا الروا

  وقال أيضاً 

 ينفع الوجد أو يفيد أم هل على من بكى جناح هل

 منية القلب غبت عني فالليل عندي بال صباح يا

 من معرض تولى ال عين منه وال أثر أفديه

 في هواه كال لم يبق مني وال يذر عذبني

 عين عيني فليس إال صبر على الدمع والسهر يا

 ا يريد في كبد كلها جراحالشوق م ويفعل

 مخجل اليد ال تسلني عن جور ألحاظك المالح يا

 على بهجة النهار من حسنِه ادهر في ازدياد زاد

 له سطوة العقار يفعل في العقل ما أراد لحظ

 كالورد في البهار يقطف باللحظ أم يكاد خداه

 المبسم البرود حصاه در وصرف راح وذلك

 ن يسقي به يانع األقاحمثل ما قلت ماء مز أو
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 من له أبدع الصفات يا غصن يا دعص يا قمر يا

 فلم يأت منك آت فاستوحش السمع والبصر غبت

 صبا تلكم الجهات لذاب قلبي من الفكر لوال

 يا أيها النازح البعيد جادت بانبائك الرياح

  أن الصبا عنك أخبرتني ما اهتز روض الربى وفاح

 حر ومن له حسنه أصفساحراً فوق كل سا يا

 له كالصباح باهر أردية الحسن يلتحف وجه

    

 حفت به األزاهر يقطف باللحظ أم قطف كالروض

 كالبدر في ليلة السعود أشرق ألالؤه والح

 اللدن في التثني تهز أعطافه الرياح كالغصن

 لي بمخضوبة البنان ممشوقة القد والدالل من

 تقبل وحالهجرها مشية الزمان ماض ومس من

 رثى عاذلي لشاني ثم انثنى ضاحكاً وقال فيها

  عاشق ومسكين اللّه يريد وارض لمن يعشق المالح

 يهجر أو يصلني ليس على ساحر اقتراح فدع

أبو حممد بن احلفيد أيب بكر بن زهر هو أبو عبد اللّه بن احلفيد أيب بكر حممد بن أيب مروان عبد امللك بن 
 أيب مروان عبد امللك بن حممد بن مروان بن زهر، كان جيد الفطرة، حسن الرأي، أيب العالء زهر بن

مجيل الصورة، مفرط الذكاء، حممود الطريقة، حمباً للبس الفاخر، وكان كثري االعتناء بصناعة الطب 
ها، والنظر فيها، والتحقيق ملعانيها واشتغل على والده ووقفه على كثري من أسرار علم هذه الصناعة وعمل

وقرأ كتاب النبات أليب حنيفة الدينوري على أبيه واتقن معرفته، وكان اخلليفة أبو عبد اللَّه حممد الناصر 
  .بن املنصور أيب يعقوب يرى له كثرياً وحيترمه، ويعرف مقدار علمه وبيتوتته

رة خرج منه فيما حدثين القاضي أبو مروان الباجي قال ملا توجه أبو حممد عبد اللَّه بن احلفيد إىل احلض
اشتراه لسفره ونفقته يف الطريق حنو عشرة آالف دينار، قال وملا اجتمع باخلليفة الناص باملهدية ملا فتحها 

الناصر خدمه على ما جرت به العادة وقال له إنين يا أمري املؤمنني حبمد اللَّه بكل خري من إنعامكم 
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بيد أيب من إحسانكم ما يغنيين مدة حيايت وأكثر، وإحسانكم علي وعلى آبائي، وقد وصل إيلّ مما كان 
وإمنا أتيت ألكون يف اخلدمة كما كان أيب، وأن أجلس يف املوضع الذي كان جيلس فيه بني يدي أمري 
املؤمنني، فأكرمه الناصر إكراماً كثرياً، وأطلق إليه من األموال والنعم ما يفوق الوصف، وإن جملسه إذا 

ضع الذي كان جيلس فيه والده احلفيد، فكان جيلس إىل جانب اخلليفة الناصر حضر قريباً منه يف املو
اخلطيب أبو عبد اللَّه حممد بن احلسن بن أيب يوسف حجاج القاضي، وكان جيلس تلوه القاضي الشريف 

 أبو عبد اللَّه احلسيين، وكان جيلس تلوه أبو حممد عبد اللَّه بن احلفيد أبو بكر بن زهر، وكان جيلس إىل

جانبه أبو موسى عيسى بن عبد العزيز اجلزويل صاحب املقدمة املشهورة يف النحو املعروفة باجلزولية، 
  .وكان هذا يف النحو يشتغل عليه أبو حممد عبد اللَّه بن احلفيد، وجيلس بني يديه ويتعلم منه

 مبدينة إشبيلية، وتويف وكان مولد أيب حممد عبد اللَّه بن احلفيد أيب بكر يف سنة سبع وسبعني ومخسمائة
رمحه اللَّه مسموماً يف سنة اثنتني وستمائة يف مدينة سال يف اجلهة املسماة برباط الفتح ودفن ا، وكان 

متوجهاً إىل مراكش فاخترمه األجل دوا، مث محل من املوضع الذي دفن فيه إىل إشبيلية، ودفن عند آبائه 
  .ته مخساً وعشرين سنةبإشبيلية خارج باب الفتح فكانت مدة حيا

ومن أعجب ما حدثين القاضي أبو مروان الباجي عنه قال كنت يوماً عنده وإذا به قد قال يل إنين رأيت 
البارحة يف النوم أخيت، وكانت أخته قد ماتت قبله قال وكأين قلت هلا يا أخيت باللَّه عرفيين كم يكون 

 للبناء معروفة يف املغرب ذا االسم طوهلا عشرة عمري؟ فقالت يل طابيتني ونصفاً والطابية هي خشبة
أشبار فقلت هلا أنا أقول لك جد وأنت جتيبني باهلزء؟ فقالت ال واللَّه ما قلت لك إال جداً، وإمنا أنت ما 
فهمت، أليس الطابية عشرة أشبار والطابيتني ونصفاً مخسة وعشرون يكون عمرك مخساً وعشرين سنة، 

فلما قص علي هذه الرؤيا قلت له ال تتوهم من هذا فلعله من أضغاث األحالم، قال القاضي أبو مروان 
قال ومل تكمل تلك السنة إال وقد مات فكان عمره كما قيل له مخساً وعشرين سنة ال أزيد وال أنقص، 
وخلف ولدين كل منهما فاضل يف نفسه كرمي يف جنسه، أحدمها يسمى أبا مروان عبد امللك، واآلخر 

ء حممد، واألصغر منهما وهو أبو العالء معنت بصناعة الطب، وله نظر جيد يف كتب جالينوس، أبا العال
  .وكان مقامهما يف إشبيلية

  أبو جعفر بن هارون الترجالي

    

من أعيان أهل إشبيلية، وكان حمققاً للعلوم احلكمية، متقناً هلا معتنياً بكتب أرسطوطاليس وغريه من 
 يف صناعة الطب، متميزاً فيها، خبرياً بأصوهلا وفروعها؛ حسن املعاجلة، حممود احلكماء املتقدمني؛ فاضالً
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الطريقة، وخدم أليب يعقوب والد املنصور، وكان من طلبة الفقيه أيب بكر بن العريب الزمه مدة واشتغل 
عاليم عليه بعلم احلديث، وكان أبو جعفر بن هارون يروي احلديث وهو شيخ أيب الوليد ابن رشد يف الت

والطب، وأصله من ترجالة من غور األندلس، وهي اليت أصاا املنصور خالية، وهرب أهلها وعمرها 
  .املسلمون، وكان أبو جعفر هارون أيضاً عاملاً بصناعة الكحل، وله آثار فاضلة يف املداواة

قاضي أبا عبداللَّه حدثين القاضي أبو مروان حممد بن أمحد بن عبد امللك اللخمي، مث الباجي أن أخاه ال
حممد بن أمحد ملا كان صغرياً أصاب عينه عود، واخترق السواد حىت أنه يئس له من الربء فاستدعى أبوه 

أبا جعفر بن هارون، وأراه عني ولده وقال له أنا أدفع لك ثالمثائة دينار وتعاجلها فقال واللَّه ما حاجة إىل 
ء اللَّه تعاىل، وشرع يف مداواته إىل أن صلحت عينه وأبصر هذا الذي ذكرته، وإمنا أداويه ويصلح إن شا

  .ا، وأصاب ابن هارون خدر وضعف يف أعضائه فالتزم داره بإشبيلية وكان يطب الناس، وتويف بإشبيلية

  أبو الوليد بن رشد

هو القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد؛ مولده ومنشؤه بقرطبة مشهور بالفضل معنت 
حصيل العلوم، أوحد يف علم الفقه واخلالف، واشتغل على الفقيه احلافظ أيب حممد بن رزق، وكان بت

أيضاً متميزاً يف علم الطب، وهو جيد التصنيف حسن املعاين، وله يف الطب كتاب الكليات، وقد أجاد يف 
الكلية قصد من ابن زهر تأليفه، وكان بينه وبني أيب مروان بن زهر مودة، وملا ألف كتابه هذا يف األمور 

أن يؤلف كتاباً يف األمور اجلزئية لتكون مجلة كتابيهما ككتاب كامل يف صناعة الطب، ولذلك يقول ابن 
رشد يف آخر كتابه ما هذا نصه، قال فهذا هو القول يف معاجلة مجيع أصناف األمراض بأوجز ما أمكننا 

 عرض عرض من األعراض الداخلة على عضو من وأبينه، وقد بقي علينا من هذا اجلزء القول يف شفاء
األعضاء، وهذا وإن مل يكن ضرورياً ألنه منطو بالقوة فيما سلف من األقاويل الكلية ففيه تتميم ما 

وارتياض، ألنا نرتل فيها إىل عالجات األمراض حبسب عضو عضو، وهي الطريقة اليت سلكها أصحاب 
األشياء الكلية األمور اجلزئىة، فإن هذه الصناعة أحق صناعة الكنانيش، حىت جنمع يف أقاويلنا هذه إىل 

يرتل فيها إىل األمور اجلزئىة ما أمكن إال أنا نؤخر هذا إىل وقت نكون فيه أشد فراغاً لعنايتنا يف هذا 
الوقت مبا يهم من غري ذلك، فمن وقع له هذا الكتاب دون هذا اجلزء، وأحب أن ينظر بعد ذلك إىل 

ق الكنانيش له الكتاب امللقب بالتيسري الذي ألفه يف زماننا هذا أبو مروان بن زهر وهذا الكنانيش فأوف
الكتاب سألته أنا إياه وانتسخته فكان ذلك سبيالً إىل خروجه، وهو ما قلنا كتاب األقاويل اجلزئية اليت 

ات، وإعطاء األسباب قلت فيها، شديدة املطابقة لألقاويل الكلية، إال أنه مزج هنالك مع العالج العالم
على عادة أصحاب الكنانيش، وال حاجة ملن يقرأ كتابنا هذا إىل ذلك بل يكفيه من ذلك جمرد العالج 
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فقط، وباجلملة من حتصل له ما تبناه من األقاويل الكلية أمكنه أن يقف على الصواب واخلطأ من مداواة 
  .أصحاب الكنانيش يف تفسري العالج والتركيب

    

اضي أبو مروان الباجي قال كان القاضي أبو الوليد بن رشد حسن الرأي ذكياً رث البزة قوي حدثين الق
النفس، وكان قد اشتغل بالتعاليم وبالطب على أيب جعفر بن هارون، والزمه مدة وأخذ عنه كثرياً من 

صور وجيهاً يف العلوم احلكمية، وكان ابن رشد قد قضى مدة يف إشبيلية قبل قرطبة، وكان مكيناً عند املن
دولته، وكذلك أيضاً كان ولده الناصر حيترمه كثرياً قال وملا كان املنصور بقرطبة وهو متوجه إىل غزو 

ألفنس وذلك يف عام أحد وتسعني ومخسمائة استدعى أبا الوليد بن رشد، فلما حضر عنده احترمه كثرياً، 
مد عبد الواحد بن الشيخ حفص اهلنتايت وقربه إليه حىت تعدى به املوضع الذي كان جيلس فيه أبو حم

صاحب عبد املؤمن، وهو الثالث أو الرابع من العشرة، وكان هذا أبو حممد عبد الواحد قد صاهره 
املنصور وزوجه بابنته لعظم مرتلته عنده، ورزق عبد الواحد منها ابناً امسه علي، وهو اآلن صاحب إفريقية 

 جانبه حادثه، مث خرج من عنده ومجاعة الطلبة، وكثري من فلما قرب املنصور ابن رشد وأجلسه إىل
أصحابه ينتظرونه فهنؤوه مبرتلته عند املنصور وإقباله عليه، فقال واللَّه إن هذا ليس مما يستوجب اهلناء به 

فإن أمري املؤمنني قد قربين دفعة إىل أكثر مما كنت أؤمله فيه، أو يصل رجائي إليه، وكان مجاعة من أعدائه 
د شيعوا بأن أمري املؤمنني قد أمر بقتله فلما خرج ساملاً أمر بعض خدمه أن ميضي إىل بيته، ويقول هلم أن ق

  .يصنعوا له قطاً وفراخ محام مسلوقة إىل مىت يأيت إليهم، وإمنا كان غرضه بذلك تطييب قلوم بعافيته

م يف اليسانة وهي بلد قريب من قرطبة، مث إن املنصور فيما بعد نقم على أيب الوليد بن رشد، وأمر بأن يقي
وكانت أوالً لليهود، وأن ال خيرج عنها، ونقم أيضاً على مجاعة أخر من الفضالء األعيان، وأمر أن 

يكونوا يف مواضع أخر وأظهر أنه فعل م ذلك بسبب ما يدعي فيهم أم مشتغلون باحلكمة وعلوم 
رشد، وأبو جعفر الذهيب، والفقيه أبو عبد اللّه حممد بن إبراهيم األوائل، وهؤالء اجلماعة هم أبو الوليد بن 

قاضي جباية، أبو الربيع الكفيف، وأبو العباس احلافظ الشاعر القرايب، وبقوا مدة مث إن مجاعة من األعيان 
بإشبيلية شهدوا البن رشد أنه على غري ما نسب إليه، فرضي املنصور عنه وعن سائر اجلماعة، وذلك يف 

مخس وتسعني ومخسمائة، وجعل أبا جعفر الذهيب مزواراً للطلبة ومزواراً لألطباء، وكان يصفه سنة 
املنصور ويشكره ويقول إن أبا جعفر الذهيب كالذهب اإلبريز الذي مل يزدد يف السبك إال جودة، قال 

، وتكلم معه القاضي أبو مروان ومما كان يف قلب املنصور من ابن رشد أنه كان مىت حضر جملس املنصور
أو حبث عنده يف شيء من العلم خياطب املنصور بأن يقول تسمع يا أخي، وأيضاً فإن ابن رشد كان قد 

صنف كتاباً يف احليوان، وذكر فيه أنواع احليوان، ونعت كل واحد منها، فلما ذكر الزرافة وصفها مث قال 
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 املنصور صعب عليه، وكان أحد األسباب وقد رأيت الزرافة عند ملك الرببر يعين املنصور، فلما بلغ ذلك
املوجبة يف أنه نقم على ابن رشد وأبعده، ويقال إنه مما اعتذر به ابن رشد أنه قال إمنا قلت ملك الربين، 

وإمنا تصحفت على القارئ فقال ملك الرببر، وكانت وفاة القاضي أيب الوليد بن رشد رمحه اللَّه يف 
ائة، وذلك يف أول دولة الناصر، وكان ابن رشد قد عمر عمراً مراكش أول سنة مخس وتسعني ومخسم

طويالً، وخلف ولداً طبيباً عاملاً بالصناعة، يقال له أبو حممد عبد اللَّه، وخلف أيضاً أوالداً قد اشتغلوا 
  .بالفقه واستخدموا يف قضاء الكور

     باللَّه، ومن كالم أيب الوليد بن رشد قال من اشتغل بعلم التشريح ازداد إمياناً

وأليب الوليد بن رشد من الكتب كتاب التحصيل مجع فيه اختالف أهل العلم مع الصحابة والتابعني 
وتابعيهم، ونصر مذاهبهم وبني مواضع االحتماالت اليت هي مثار االختالف، كتاب املقدمات يف الفقه، 

ة إىل الشيخ الرئيس بن سينا يف كتاب اية اتهد يف الفقه، كتاب الكليات، شرح األرجوزة املنسوب
الطب، كتاب احليوان، جوامع كتب أرسطوطاليس يف الطبيعيات واإلهليات، كتاب الضروري يف املنطق، 
ملحق به تلخيص كتب أرسطوطاليس، وقد خلصها تلخيصاً تاماً مستوفياً، تلخيص اإلهليات لنيقوالوس، 

اب األخالق ألرسطوطاليس، تلخيص كتاب تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة ألرسطوطاليس، تلخيص كت
الربهان ألرسطوطاليس، تلخيص كتاب السماع الطبيعي ألرسطوطاليس شرح كتاب السماء والعامل 

ألرسطوطاليس، شرح كتاب النفس ألرسطوطاليس، تلخيص كتاب األسطقسات جلالينوس، تلخيص 
خيص كتاب العلل واألعراض كتاب املزاج جلالينوس، تلخيص كتاب القوى الطبيعية جلالينوس، تل

جلالينوس، تلخيص كتاب التعريف جلالينوس، تلخيص كتاب احلميات جلالينوس، تلخيص أول كتاب 
األدوية املفردة جلالينوس، تلخيص النصف الثاين من كتاب حيلة الربء جلالينوس، كتاب افت التهافت 

لم األصول، كتاب صغري مساه فصل املقال يرد فيه على كتاب التهافت للغزايل، كتاب منهاج األدلة يف ع
فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال، املسائل املهمة على كتاب الربهان ألرسطوطاليس، شرح كتاب 
القياس ألرسطوطاليس، مقالة يف العقل، مقالة يف القياس، كتاب يف الفحص هل ميكن العقل الذي فينا، 

املفارقة بآخره أو ال ميكن ذلك، وهو املطلوب الذي كان وهو املسمى باهليوالين أن يعقل الصور 
أرسطوطاليس وعدنا بالفحص عنه يف كتاب النفس، مقالة يف أن ما يعتقده املشاؤون، وما يعتقده 

املتكلمون من أهل ملتنا يف كيفية وجود العامل متقارب يف املعىن، مقالة يف التعريف جبهة نظر أيب نصر يف 
اعة املنطق اليت بأيدي الناس، وجبهة نظر أرسطوطاليس فيها، ومقدار ما يف كتاب كتبه املوضوعة يف صن

كتاب من أجزاء الصناعة املوجودة يف كتب أرسطوطاليس، ومقدار ما زاد الختالف النظر يعين نظريهما، 
يب بكر مقالة يف اتصال العقل املفارق باإلنسان، مقالة يف اتصال العقل باإلنسان، مراجعات ومباحث بني أ
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بن الطفيل وبني ابن رشد يف رمسه للدواء يف كتابه املرسوم بالكليات، كتاب يف الفحص عن مسائل 
وقعت يف العلم اإلهلي يف كتاب الشفاء البن سينا، مسألة يف الزمان، مقالة يف فسخ شبهة من اعترض 

و احلق املبني، مقالة يف الرد على احلكيم وبرهانه يف وجود املادة األوىل، وتبيني أن برهان أرسطوطاليس ه
على أيب علي بن سينا يف تقسيمه املوجودات إىل ممكن على اإلطالق، وممكن بذاته واجب بغريه، وإىل 

واجب بذاته، مقالة يف املزاج، مسألة يف نوائب احلمى، مقالة يف محيات العفن، مسائل يف احلكمة، مقالة 
ألرسطوطاليس يف كتاب الربهان من ترتيبه وقوانني يف حركة الفلك، كتاب فيما خالف أبو النصر 

  .الرباهني واحلدود، مقالة يف الترياق

  أبو محمد بن رشد

هو أبو حممد عبد اللَّه بن أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممد ابن رشد، فاضل يف صناعة الطب عامل ا 
  من الكتب مقالة يف حيلة الربء مشكور يف أفعاهلا، وكان يفد إىل الناصر ويطبه، وأليب حممد بن رشد 

  أبو الحجاج يوسف بن موراطير

من شرقي األندلس، وموراطري قرية قريبة من بلنسية، كان فاضالً يف صناعة الطب خبرياً ا، مزاوالً 
ألعماهلا، حممود الطريقة، حسن الرأي، عاملاً باألمور الشرعية، ومسع احلديث وقرأ املدونة، وكان أديباً 

باً للمجون كثري النادرة، حدثين القاضي أبو مروان الباجي قال كنا يف تونس مع الناصر وكان يف شاعراً حم
العسكر غالء، وقل وجود الشعري فعمل أبو احلجاج بن موراطري موشحاً يف الناصر، وأتى يف ضمنه تغيري 

  بيت عمله احلفيد أبو بكر بن زهر يف بعض موشحاته وذلك أن ابن زهر قال 

  وإنما العيد في التالقي مع الحبيب  يد في حلة وطاق وشم طيبالع ما

  فعل ابن موراطري 

 العيد في التالقي مع الشعير إنما  ما العيد في حلة وطاق من الحرير

    

فأطلق له الناصر عشرة أمداد شعري كانت قيمتها يف ذلك الوقت مخسني ديناراً، وكان أبو احلجاج بن 
الطب املنصور أبا يوسف يعقوب، وملا تويف املنصور خدم لولده الناصر، وهو أبو موراطري قدخدم بصناعة 

عبد اللَّه حممد بن يعقوب، ومن بعد الناصر أيضاً خدم لولده أيب يعقوب يوسف املستنصر بن الناصر، 
رتلة، وكان أبو احلجاج بن موراطري قد عمر عمراً طويالً، وكان حظياً عند املنصور، مكيناً عنده رفيع امل
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وكان يدخل جملس اخلاصة مع األشياخ للمذاكرة يف العربية وغريها، ومات بالنقرس يف مراكش يف دولة 
  .املستنصر

  أبو عبد اللَّه بن يزيد

  .هو ابن أخت أيب احلجاج يوسف بن موراطري كان طبيباً فاضالً وأديباً شاعراً وشعره موصوف باجلودة

  أبو مروان عبد الملك بن قبالل

ه ومنشؤه بغرناطة، وكان جيد النظر يف الطب، حسن العالج، وخدم بصناعة الطب املنصور، مث مولد
  خدم بعده لولده الناصر، ومات يف دولة الناصر يف مراكش، 

  أبو إسحق إبراهيم الداني

ه كانت له عناية بالغة يف صناعة الطب، وأصله من جباية، ونقل إىل احلضرة، وكان أمني البيمارستان وطبيب
باحلضرة، وكذلك ولداه، واألكرب منهما، وهو أبو عبد اللَّه حممد قتل يف غزوة العقاب يف األندلس مع 

  .الناصر، وتويف الداين يف مراكش يف دوالاملستنصر بن الناصر

  أبو يحيى بن قاسم اإلشبيلي

ا، وكان صاحب خزانة كان فاضالً يف صناعة الطب، خبرياً بقوى األدوية املفردة واملركبة، كثري العناية 
األشربة اليت يأخذها اخلليفة املنصور من عنده، وكذلك كان والده يف خدمة أيب يعقوب والد املنصور، 

  وتويف أبو حيىي يف مراكش يف دولة املستنصر، وكان له ولد فجعل موضعه يف اخلزانة عوضاً عن أبيه، 

  أبو الحكم بن غلندو

باً شاعراً حسن الشعر، متميزاً يف صناعة الطب حممود الطريقة، وكان مولده ومنشؤه بإشبيلية، وكان أدي
مفنناً وخدم بصناعة الطب املنصور، وكان مكيناً عنده وجيهاً يف دولته، وكان املنصور يف عام مثانني 
ومخسمائة محله معه ملا ويل اخلالفة، وكان ابن غلندو صاحب كتب كثرية، ويكتب خطني أندلسيني 

   ودفن ا، وتويف مبراكش

  أبو جعفر أحمد بن حسان
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هو احلاج أبو جعفر أمحد بن حسان الغرناطي، مولده ومنشؤه بغرناطة، واشتغل بصناعة الطب، وأجاد 
يف علمها وعملها، وخدم املنصور بالطب، وحج أبو جعفر بن حسان مع أيب احلسني بن جبري الغرناطي، 

 الرحلة، وتويف أبو جعفر بن حسان مبدينة فاس، األديب الكاتب، صاحب كتاب الرحلة وذكره معه يف
وأليب جعفر بن حسان من الكتب كتاب تدبري الصحة ألفه للمنصور، أبو العالء بن أيب جعفر أمحد بن 
حسان من مدينة غرناطة، وأحد األعيان ا واملتميزين من أهلها، قوي الذكاء، حسن الفطرة، مشتغل 

بيب وكاتب، وخدم بصناعة الطب املستنصر، وكان حظياً عنده، باألدب، وعنده براعة وفضل، وهو ط
  .وهو من مجلة الفضالء يف صناعة الطب بإشبيلية وقد قطن ا

  أبومحمد الشذوني

مولده ومنشؤه بإشبيلية وكان ذكياً فطناً، وله معرفة جيدة بعلم اهليئة واحلكمة، وكان قد اشتغل بصناعة 
زهر، والزمه مدة وباشر أعماهلا، وكان مشهوراً بالعلم جيد العالج، الطب على أيب مروان عبد امللك بن 

  .وخدم الناصر بالطب وتويف بإشبيلية يف دولة املستنصر

  المصدوم

هو أبو احلسني بن أسدون، شهر باملصدوم، وهو تلميذ أيب مروان عبد امللك بن زهر، وكان املصدوم 
 ا، أديباً شاعراً، ومولده ومنشؤه بإشبيلية، وكان مقيماً يف ديناً كثري اخلري معتنياً بصناعة الطب، مشهوراً

البلد وحيضر عند املنصور، ويطلبه يف أوقات املداواة، وتويف املصدوم يف إشبيلية سنة مثان ومثانني 
  ومخسمائة، 

  عبد العزيز بن مسلمة الباجي

 احلفيد، وكان فاضالً يف أصله من باجة الغرب، كان من أعيان أهل األندلس وأجالئها، ويعرف بابن
صناعة الطب، متميزاً يف األدب، وله شعر جيد، وكان تلميذ املصدوم، وخدم بالطب املستنصر، وتويف يف 

  دولته يف مراكش، 

  أبو جعفر بن الغزال

    

مولده بقنجرية من أعمال املرية، وأتى إىل احلفيد أيب بكر بن زهر، والزمه حق املالزمة، وقرأ عليه صناعة 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  484  

لطب وعلى غريه حىت أتقن الصناعة، وخدم املنصور بالطب وكان خبرياً بتركيب األدوية ومعرفة ا
مفرداا، وكان املنصور يعتمد عليه يف األدوية املركبة واملعاجني ويتناوهلا منه، وكان املنصور قد أبطل 

عد ذلك مبدة، قال اخلمر، وشدد بأن ال يأيت بشيء منه إىل احلضرة، أو يكون عند أحد، فلما كان ب
املنصور أليب جعفر بن الغزال أريد أن جتمع حوائج الترياق الكبري وتركبه فامتثل أمره، ومجع حوائجه 

وأعوزه اخلمر الذي يعجن به أدوية الترياق، وأى ذلك إىل املنصور فقال له تطلبه من كل ناحية وانظر 
تطلبه أبو جعفر من كل أحد، ومل جيد شيئاً لعل يكون عند أحد منه ولو شيء يسري لنكمل الترياق، ف

منه، فقال املنصور واللَّه ما كان قصدي بتركيب الترياق يف هذا الوقت إال ألعترب هل بقي من اخلمر شيء 
  عند أحد أم ال، وتويف أبو جعفر ابن الغزال يف أيام الناصر، 

  أبو بكر بن القاضي أبي الحسن الزهري

ي أبو احلسن الزهري القرشي قاضي إشبيلية مولده ومنشؤه بإشبيلية، وكان هو أبو بكر بن الفقيه القاض
جواداً كرمياً حسن اخللق شريف النفس، قد اشتغل باألدب ومتيز يف العلم، وكان أحد الفضالء يف صناعة 

الطب واملتعينني يف أعماهلا، وخدم بالطب للسيد أيب علي بن عبد املؤمن صاحب إشبيلية، وكان يطبب 
س من دون أجرة ويكتب النسخ هلم، وكان يف مبدأ أمره حمباً للشطرنج كثري اللعب به، وجاد لعبه يف النا

الشطرنج جداً حىت صار يوصف به، وحدثين القاضي أبو مروان الباجي قال سألت القاضي أبا بكر بن 
، ومل يكد أيب احلسن الزهري عن سبب تعلمه صناعة الطب فقال يل إنين كنت كثري اللعب بالشطرنج

يوجد من يلعب مثلي به يف إشبيلية إال القليل، فكانوا يقولون أبو بكر الزهري الشطرجني، فكان إذا بلغين 
ذلك أغتاظ منه ويصعب علي، فقلت يف نفسي ال بد أن اشتغل عن هذا بشيء غريه من العلم ألنعت به، 

لت به عمري كله، مل خيصين منه ويزول عين وصف الشطرنج، وعلمت أن الفقه وسائر األدب، ولو اشتغ
وصف أنعت به، فعدلت إىل أيب مروان عبد امللك بن زهر واشتغلت عليه بصناعة الطب، وكنت أجلس 
عنده، وأكتب ملن جاء مستوصفاً من املرضى الرقاع، واشتهرت بعد ذلك بالطب، وزال عين ما كنت 

مثانني سنة، وتويف يف دولة املستنصر، أكره الوصف به، وعاش أبو بكر بن أيب احلسن الزهري مخساً و
  .ودفن بإشبيلية

  أبو عبد اللَّه الندرومي

هو أبو عبد اللَّه حممد بن سحنون، ويعرف بالندرومي منسوباً إىل ندرومة من نظر مدينة تلمسان، وهو 
كومي أيضاً ينسب إىل قبيله، جليل القدر، فاضل النفس، حمب للفضائل، حاد الذهن، مفرط الذكاء، 
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ومولده بقرطبة يف حنو سنة مثانني ومخسمائة، ونشأ بقرطبة، مث انتقل إىل إشبيلية، وكان قد حلق القاضي 
أبا الوليد بن رشد واشتغل عليه بصناعة الطب، واشتغل أيضاً على أيب احلجاج يوسف بن موراطري، 

 وخدم الناصر يف آخر والندرومي من مجلة املتميزين يف علم األدب والعربية ومسع كثرياً من احلديث،
دولته بصناعة الطب، وخدم بعده لولده املستنصر، وأقام بإشبيلية، وخدم بعد ذلك النجاء سامل بن هود، 

وألخيه أيب عبد اللَّه بن هود صاحب األندلس، وأليب عبد اللَّه الندرومي من الكتب اختصار كتاب 
  املستصفى للغزايل، 

  أبو جعفر أحمد بن سابق

بة، وكان فاضالً ذكياً جيد النظر، حسن العالج، موصوفاً بالعلم، وكان من طلبة القاضي أصله من قرط
أيب الوليد بن رشد، ومن مجلة املشتغلني عليه بصناعة الطب، وخدم بالطب الناصر، وتويف يف دولة 

  .املستنصر

  ابن الحالء المرسي

صور ملا أتى إليه خدمة وافد، وتويف من مرسية وكان موصوفاً جبودة املعرفة بصناعة الطب، وخدم املن
  .ببلده

  أبو إسحاق بن طملوس

من جزيرة شقر من أعمال بلنسية، وهو من مجلة الفضالء يف صناعة الطب، وأحد املتعينني من أهلها، 
  .وخدم الناصر بالطب وتويف ببلده

  أبو جعفر الذهبي

د املعرفة هلا، حسن التأين يف أعماهلا، هو أبو جعفر أمحد بن جريج، كان فاضالً عاملاً بصناعة الطب، جي
وخدم املنصور بالطب وكذلك أيضاً خدم بعده الناصر ولده، كان حيضر جملس املذاكرة يف األدب، 

  .وتويف أبو جعفر الذهيب بتلمسان عند غزوة الناصر إىل إفريقية سنة ستمائة

  أبو العباس بن الرومية



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  486  

    

نبايت املعروف بابن الرومية، من أهل إشبيلية ومن أعيان علمائها هو أبو العباس أمحد بن حممد بن مفرج ال
وأكابر فضالئها، قد أتقن علم النبات ومعرفة أشخاص األدوية وقواها ومنافعها، واختالف أوصافها، 

وتباين مواطنها، وله الذكر الشائع والسمعة احلسنة، كثري اخلري، موصوف بالديانة، حمقق لألمور الطبية، 
فسه بالفضائل، ومسع من علم احلديث شيئاً كثرياً عن ابن حزم وغريه ووصل سنة ثالث عشر قد شرف ن

وستمائة إىل ديار مصر، وأقام مبصر والشام والعراق حنو سنتني، وانتفع الناس به، وأمسع احلديث، وعاين 
ا يف مواضعها، وملا نباتاً كثرياً يف هذه البالد مما مل ينبت باملغرب، وشاهد أشخاصها يف منابتها ونظره

وصل من املغرب إىل اإلسكندرية مسع به السلطان امللك العادل أبو بكر بن أيوب رمحه اللَّه، وبلغه فضله 
وجودة معرفته بالنبات، وكان امللك العادل يف ذلك الوقت بالقاهرة فاستدعاه من اإلسكندرية، وتلقاه 

يماً عنده فلم يفعل، وقال إمنا أتيت من بلدي وأكرمه ورسم بأن يقرر له جامكية وجراية، ويكون مق
ألحج إن شاء اللَّه وأرجع إىل أهلي وبقي مقيماًعنده مدة، ومجع الترياق الكبري وركبه، مث توجه إىل 

احلجاز، وملا حج عاد إىل املغرب وأقام بإشبيلية، وأليب العباس بن الرومية من الكتب تفسري أمساء األدوية 
  .قوريدس، مقالة يف تركيب األدويةاملفردة من كتاب ديس

  أبو العباس الكنيناري

هو أبو العباس أمحد بن أيب عبداللَّه حممد، من أهل إشبيلية، عارف بصناعة الطب، من فضالء أهلها 
واملتميزين من أرباا، قرأ الطب يف أول أمره على عبد العزيز بن مسلمة الباجي، مث قرأ بعد ذلك على أيب 

ن موراطري يف مراكش وأقام بإشبيلية، وخدم أليب النجاء بن هود صاحب إشبيلية، احلجاج يوسف ب
  .وكان يطب أيضاً ألخيه أيب عبد اللَّه بن هود

  ابن األصم

هو من األطباء املشهورين بإشبيلية، وله خربة يف صناعة الطب، وقوة نظر يف االستدالل على األمراض 
كثرية يف معرفته بالقوارير وأخباره عندما يراها جبملة حال ومداواا، وله حكايات مشهورة، ونوادر 

املريض، وما يشكوه وما كان قد تناوله من األغذية، وحدثين أبو عبد اللَّه املغريب قال كنت يوماً عند ابن 
األصم وإذا جبماعة قد أقبلوا إليه، ومعهم رجل على دابة، وهو منكب عليها فلما وصلوا وجدنا ذلك 

فمه حية قد دخل بعضها مع رأسها يف حلقه، وبقيتها ظاهرة، وهي مربوطة خبيط قنب إىل الرجل ويف 
ذراع الرجل فقال ما شأن هذا؟ فقالوا له إن عادته ينام وفمه مفتوح، وكان قد أكل لبناً، فنام، فلما 
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جاءت هذه احلية لعقت فمه، وداخل فمه وهو نائم، وملا أحست مبن أتى خافت وانساب بعضها يف 
حلقه، وأدركناها فربطناها ذا اخليط لئال تدخل يف حلقه، فلما نظر إىل ذلك الرجل وجده وهو يف 

املوت من اخلوف فقال له ما عليك، كدمت لكون الرجل، مث قطع اخليط فانسابت احلية يف حلقه 
ا يف ماء غلياً واستقرت يف معدته، فقال له اآلن تربأ، وأمره أن ال يتحرك وأخذ أدوية وعقاقري فأغاله

جيداً، وجعل ذلك املاء يف إبريق، وسقاه الرجل وهو حار فشربه، وصار جيس معدته حىت قال ماتت 
احلية، مث سقاه ماء آخر مغلياً فيه حوائج، وقال هذه رئ احلية مع هضم املعدة، وصرب مقدار ساعتني 

ء فعصب عينيه وبقي يتقيأ يف وسقاه ماء قد أغلي فيه أدوية مقيئة فجاشت نفس الرجل وذرعه القي
طشت فوجدنا فيه احلية وهي قطع، وهو يأمره بكثرة القيء، حىت تنظفت معدته، وخرجت بقايا احلية 

.فقال له طب نفساً فقد تعافيت، وذهب الرجل مطمئنا صحيحاً بعد أن كان يف حالة املوت
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  لرابع عشر الباب ا

  طبقات األطباء المشهورين من أطباء ديار مصر

  بليطيان

    

كان طبيباً مشهوراً بديار مصر، نصرانياً عاملاً بشريعة النصارى امللكية، قال سعيد بن البطريق يف كتاب 
نظم اجلوهر، ملا كان يف السنة الرابعة من خالفة املنصور من اخللفاء العباسيني صري بليطيان بطريركاً على 

مات، قال وملا كان يف أيام الرشيد هرون ووىل الرشيد اإلسكندرية وكان طبيباً أقام ستاً وأربعني سنة و
عبيد اللَّه بن املهدي مصر، أهدى عبيد اللَّه إىل الرشيد جارية من أهل البيما من أسفل األرض، وكانت 

حسنة مجيلة، وكان الرشيد حيبها حباً شديداً فاعتلت علة عظيمة فعاجلها األطباء، فلم تنتفع بشيء، فقالوا 
 عبيد اللَّه عاملك مبصر ليوجه إليك واحداً من أطباء مصر فإم أبصر بعالج هذه اجلارية من له ابعث اىل

أطباء العراق، فبعث الرشيد إىل عبيد اللَّه بن املهدي خيتار له من أحذق أطباء مصر من يعاجل اجلارية فدعا 
لرشيد اجلارية وعلتها، ومحله إىل عبيد اللَّه بليطيان بطريرك اإلسكندرية وكان حاذقاً بالطب فأعلمه حبب ا

الرشيد، ومحل بليطيان معه من كعك مصر اخلشن والصري، فلما دخل إىل بغداد ودخل إىل اجلارية 
أطعمها الكعك والصري فرجعت إىل طبعها، وزالت عنها العلة فصار من ذلك الوقت حيمل من مصر إىل 

طيان البطريرك ماالً كثرياً، وكتب له منشوراً خزانة السلطان الكعك اخلشن والصري، ووهب الرشيد لبلي
يف كل كنيسة يف يد اليعقوبية مما أخذوها، وتغلبوا عليها أن ترد إليه فرجع بليطيان إىل مصر واسترد من 

  .اليعقوبية كنائس كثرية، وتويف بليطيان يف سنة ستة ومثانني ومائة للهجرة

  إراهيم بن عيسى

مانه متميزاً يف أوانه، صحب يوحنا ابن ماسويه ببغداد وقرأ عليه وأخذ عنه، كان طبيباً فاضالً معروفاً يف ز
وخدم بصناعة الطب األمري أمحد بن طولون، وتقدم عنده وسافر معه إىل الديار املصرية، واستمر يف 

خدمته ومل يزل إبراهيم بن عيسى مقيماً يف فسطاط مصر إىل أن تويف، وكانت وفاته يف حنو سنة ستني 
  تني، ومائ

  الحسن بن زيرك
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كان طبيباً يف مصر أيام أمحد بن طولون يصحبه يف اإلقامة، فإذا سافر صحبه سعيد بن توفيل، وملا توجه 
ابن طولون إىل دمشق يف شهور سنة تسع وستني ومائتني، وامتد منها إىل الثغور إلصالحها، ودخل 

ته هيضة مل ينجع فيها معاناة سعيد بن توفيل، أنطاكية عائداً عنها أكثر من استعمال لنب اجلواميس فأدرك
وعاد ا إىل مصر وهو ساخط على سعيد بن توفيل، فلما دخل الفسظاط أحضر احلسن بن زيرك وشكا 
إليه سعيداً فسهل عليه ابن زيرك أمر علته، وأعلمه أنه يرجو له السالمة منها عن قرب، وخففت عنه علته 

ل، وهدوء النفس، وحسن القيام، وبر احلسن ابن زيرك، وكان يسر بالراحة والطمأنينة واجتماع الشم
التخليط مع احلرم فازدادت علته، مث دعا باألطباء فأرهبهم وخوفهم وكتمهم ما أسلفه من سوء التدبري 
والتخليط، واشتهى على بعض حظاياه مسكاً قريصاً فأحضرته إياه سراً فما متكن من معدته، حىت تتابع 

 احلسن بن زيرك وقال له أحسب الذي سقيتنيه اليوم غري صواب، قال له احلسن بن اإلسهال فأحضر
زيرك يأمر األمري أيده اللّه بإحضار مجاعة أطباء الفسطاط داره يف غداة كل يوم، حىت يتفقوا على ما 
يأخذه كل غداة، وما سقيتك إال أشياء توىل عجنها ثقتك، ومجيعها تنهض القوة املاسكة يف معدتك 

كبدك، فقال أمحد واللَّه لئن مل تنجحوا يف تدبريكم ألضربن أعناقكم فإمنا جتربون على العليل، وال و
حيصل منكم على شيء يف احلقيقة، فخرج احلسن بن زيرك من بني يديه وهو يرعد، وكان شيخاً كبرياً 

 واستوىل الغم فحميت كبده من سوء فكره وخوفه، وتشاغله عن املطعم والنوم فاعتراه إسهال سريع،
  .عليه فخلط وكان يهذي بعلة أمحد بن طَولون، حىت مات يف غد ذلك اليوم

  سعيد بن توفيل

    

كان طبيباً نصرانياً متميزاً يف صناعة الطب، وكان يف خدمة أمحد ابن طولون من أطباء اخلاص يصحبه يف 
قدم ذكره، كان قد خرج إىل السفر واحلضر، وتغري عليه قبل موته، وسببه أن أمحد بن طولون، كما ت

الشام، وقصد الثغور إلصالحها، وعاد إىل أنطاكية فأدركته هيضة من ألبان اجلواميس، ألنه أسرع فيها، 
واستكثر منها فالتمس طبيبه سعيداً فوجده قد خرج إىل بيعة بأنطاكية فتمكن غيظه عليه فلما حضر أغلظ 

، مث زاد األمر عليه يف الليلة الثانية فطلبه فجاء متنبذاً، له يف التأخر عنه، وأنف أن يشكو إليه ما وجده
فقال له يل من يومني عليل وأنت شارب نبيذ؟ فقال يا سيدي طلبتين أمس وأنا يف بيعيت على ما جرت 
عاديت، وحضرت فلم ختربين بشيء قال فما كان ينبغي أن تسأل عن حايل؟ قال ظنك يا موالي سيء، 

تيك عن شيء من أمرك، قال فما الصواب الساعة؟ قال ال تقرب شيئاً من ولست أسأل أحداً من حاش
الغذاء، ولو قرمت إليه الليلة وغداً، قال أنا واللَّه جائع،، وما أصرب، قال هذا جوع كاذب لربد املعدة، 
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فلما كان يف نصف الليل استدعى شيئاً يأكله فجيء بفراريج كردباج حارة وبزماورد من دجاج، وجداء 
دة فأكل منها فانقطع اإلسهال عنه، فخرج نسيم اخلادم، وسعيد يف الدار فقال له أكل األمري خروف بار

كردباج فخفف عنه القيام، قال سعيد اللَّه املستعان ضعفت قوته الدافعة بقهر الغذاء هلا، وستتحرك حركة 
كية وعلته تتزايد إال أن يف منكرة فواللَّه ما واىف السحر حىت قام أكثر من عشرة جمالس، وخرج من أنطا

قوته احتماالً هلا، وطلب مصر وثقل عليه ركوب الدواب فعملت له عجلة كانت جتر بالرجال، وطِّئت 
  .له، فما وصل الفرما حىت شكا إزعاجها فركب املاء إىل الفسطاط، وضرب له بامليدان قبة نزل فيها

طبيب هذا، وشكاه إىل إسحاق بن إبراهيم وملا حل ابن طولون مبصر ظهرت منه نبوة يف حق سعيد ال
كاتبه وصاحبه فقال إسحاق بن إبراهيم لسعيد يعاتبه وحيك، أنت حاذق يف صناعتك وليس لك عيب إال 

أنك مدل ا، غري خاضع أن ختدمه فيها، واألمري، وإن كان فصيح اللسان، فهو أعجمي الطبع، وليس 
 وقد أفسده علي اإلقبال فتلطف له، وارفق به، وواظب يعرف أوضاع الطب فيدبر نفسه ا وينقاد لك،

عليه، وراع حاله، فقال سعيد واللَّه ما خدميت له إال خدمة الفأر للسنور، والسخلة للذئب، وإن قتلي 
  .ألحب إيل من صحبته، ومات أمحد بن طولون يف علته هذه

خدمة األمري أمحد بن طولون وقال نسيم خادم أمحد بن طولون إن سعيد بن توفيل املتطبب، كان يف 
فطلبه يوماً فقيل له مضى يستعرض ضيعة يشتريها فأمسك حىت حضر، مث قال له يا سعيد اجعل ضيعتك 
اليت تشتريها فتستغلها صحبيت وال تغفلها، واعلم أنك تسبقين إىل املوت إن كان مويت على فراشي، فإين 

يد بن توفيل آيساً من احلياة الن أمحد بن طولون ال أمكنك باالستمتاع بشيء بعدي، قال نسيم وكان سع
امتنع من مشاورته ومل يكن حيضر إال ومعه من يستظهر عليه برأيه ويعتقد فيه أنه فرط يف أول أمره 

  .وابتداء العلة به حىت فات أمره

    

كتان ويف التاريخ أن سعيد بن توفيل كان له يف أول ما صحب أمحد شاكري قبيح الصورة، كان ينفض ال
مع أب له وامسه هاشم، وكان خيدم بغلة سعيد وميسكها له إذا دخل دار أمحد بن طولون، وكان سعيد 
يستعمله يف بعض األوقات يف سحق األدوية بداره إذا رجع معه، وينفخ النار على املطبوخات، وكان 

 طولون إىل سعيد لسعيد بن توفيل ابن حسن الصورة، ذكي الروح، حسن املعرفة بالطب فتقدم أمحد بن
أول ما صحبه أن يرتاد متطبباً يكون حلرمه، ويكون مقيماً باحلضرة يف غيبته، فقال له سعيد يل ولد قد 
علمته وخرجته، قال أرنيه فأحضره، فرأى شاباً رائقاً، حسن األسباب كلها، فقال له أمحد بن طولون 

لصورة، فأشفق سعيد أن ينصب هلم غريباً ليس يصلح هذا خلدمة احلرم، أحتاج هلن حسن املعرفة قبيح ا
فينبو عنه، وخيالف عليه، فأخذ هامشاً وألبسه دراعة وخفني ونصبه للحرم، فذكر جريج بن الطباخ 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  491  

املتطبب قال لقيت سعيد بن توفيل ومعه عمر بن صخر، فقال له عمر ما الذي نصبت هامشاً له؟ قال 
ل له عمر قد كان يف أبناء األطباء قبيح قد حسنت تربيته، خدمة احلرم ألن األمري طلب قبيح اخللقة، فقا

وطاب مغرسه يصلح هلذا،ولكنك استرخصت الصنعة، واللَّه يا أبا عثمان إن قويت يده لريجعن إىل دناءة 
منصبه، وخساسة حمتده، فتضاحك سعيد بغرته من هذا الكالم، ومتكن هاشم من احلرم بإصالحه هلم ما 

 الشحم واحلبل، وما حيسن اللون ويغزر الشعر، حىت قدمه النساء على سعيد فلما يوافقهم من عمل أدوية
مجع األطباء على الغدو إىل أمحد بن طولون يف كل يوم عند اشتداد علته قالت مائة ألف أم أيب العشائر 

 سراً حىت قد أحضر مجاعة من األطباء، ومل حيضر هاشم، واللَّه يا سيدي ما فيهم مثله، فقال هلا أحضرينيه
أشافهه وأمسع كالمه، فأدخلته إليه سراً وشجعته على كالمه، فلما مثل بني يديه نظر وجهه وقال أُغِْفل 

األمري حىت بلغ إىل هذه احلالة، ال أسن اللَّه جزاء من كان يتوىل أمره، قال له أمحد ابن طولون فما 
ريباً من مائة عقار، وهذه القمائح متسك الصواب يا مبارك؟ قال تتناول قميحة فيها كذا وكذا، وعدد ق

وقت أخذها وتعود بضرر بعد ذلك ألا تتعب القوى، فتناوهلا أمحد، وأمسك عن تناول ما عمله سعيد 
واألطباء، وملا أمسكت حسن موقع ذلك عند أمحد وظن أن الربء قد مت له، مث قال أمحد هلاشم إن سعيداً 

 أشتهيها قال يا سيدي، أخطأ سعيد وهي مغذية وهلا أثر محيد قد محاين من شهر عن لقمة عصيدة وأنا
فيك، فتقدم أمحد بن طولون بإصالحها فجيء منها جبام واسع فأكل أكثره وطاب نفساً ببلوغ شهوته 
ونام وحلجت العصيدة فتوهم أن حاله زادت صالحاً، وكل هذا يطوى عن سعيد بن توفيل، وملا حضر 

صيدة؟ قال هي ثقيلة على األعضاء وحتتاج أعضاء األمري إىل ختفيف عنها، سعيد قال له ما تقول يف الع
قال له أمحد دعين من هذه املخرقة قد أكلتها ونفعتين واحلمد للّه، وجيء بفاكهة من الشام فسأل أمحد 
بن طولون سعيد بن توفيل عن السفرجل فقال له متص منه على خلو املعدة واألحشاء فإنه نافع، فلما 

عيد من عنده أكل أمحد بن طولون سفرجالً فوجد السفرجل العصيدة فعصرها فتدافع اإلسهال، خرج س
فدعا سعيداً فقال يا ابن الفاعلة ذكرت أن السفرجل نافع يل وقد عاد إيل اإلسهال، فقام فنظر املادة 

ة يف األحشاء ال ورجع إليه فقال هذه العصيدة اليت محدا وذكرت أين غلطت يف منعها فإا مل تزل مقيم
تطيق تغيريها وال هضمها لضعف قواها، حىت عصرها السفرجل، ومل أكن أطلقت لك أكله، وإمنا أشرت 

مبصه،، مث سأله عن املقدار ما أكل منه فقال سفرجلتني، فقال سعيد أكلت السفرجل للشبع ومل تأكله 
عليل مدنف، مث دعا بالسياط للعالج، فقال يا ابن الفاعلة جلست تنادرين وأنت صحيح سوي، وأنا 

فضربه مائيت سوط وطاف به على مجل، ونودي عليه هذا جزاء من ائتمن فخان، وب األولياء مرتله 
ومات بعد يومني، وذلك يف سنة تسع وستني ومائتني مبصر، وقيل يف سنة تسع وسبعني ومائتني، وهي 

  .السنة اليت مات ابن طولون يف ذي قعدا، واللّه أعلم
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  ف الطولونيخل

    

هو أبو علي موىل أمري املؤمنني، كان مشتغالً بصناعة الطب،وله معرفة جيدة يف علم أمراض العني 
ومداواا، وخللف الطولوين من الكتب كتاب النهاية والكفاية يف تركيب العينني وخلقتهما وعالجهما 

عاناته كانت لتأليف هذا الكتاب يف وأدويتهما، ونقلت من خطه يف كتابه هذا، ومجلة الكتاب خبطه، إن م
  .سنة أربع وستني ومائتني، وفراغه منه يف سنة اثنتني وثلثمائة

  نسطاس بن جريج

كان نصرانياً عاملاً بصناعة الطب، وكان يف دولة اإلخشيد بن طغج، ولنسطاس بن جريج من الكتب 
  .كناش، رسالة إىل يزيد بن رومان النصراين األندلسي يف البول

   بن إبراهيم بن نسطاسإسحاق

هو أبو يعقوب، إسحق بن إبراهيم بن نسطاس بن جريج، نصراين فاضل يف صناعة الطب، وكان يف 
خدمة احلاكم بأمر اللّه ويعتمد عليه يف الطب وتويف إسحق بن إبراهيم بن نسطاس بالقاهرة يف أيام 

  .جعله رئيساً على سائر األطباء احلاكم، واستطب بعده أبا احلسن علي بن رضوان، واستمر يف خدمته و

  البالسي

كان طبيباً فاضالً متميزاً يف معرفة األدوية املفردة وأفعاهلا، وله من الكتب كتاب التكميل يف األدوية 
  .املفردة ألفه لكافور اإلخشيدي

  موسى بن العازار اإلسرائيلي

لّه، وكان يف خدمته أيضاً ابنه مشهور بالتقدم واحلذق يف صناعة الطب، وكان يف خدمة املعز لدين ال
إسحاق بن موسى املتطبب، وكان جليل القدر عند املعز ومتولياً أمره كله يف حياة أبيه وتويف إسحاق بن 
موسى الثنيت عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثالث وستني وثلثمائة، واغتم املعز ملوت إسحاق ملوضعه منه 

ى وابنه يعقوب بن إسحاق، وكان ذلك يف حياة أبيهم ولكفايته، وجعل موضعه أخاه إمسعيل بن موس
موسى وتويف قبل وفاة إسحاق بيوم أخ له مسلم امسه عون اللّه بن موسى، وملوسى بن العازار من الكتب 
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الكتاب املعزي يف الطبيخ، ألفه للمعز، مقالة يف السعال، جواب مسألة سأله عنها أحد الباحثني عن 
  . مثارها، كتاب األقراباذينحقائق العلوم الراغبني جين

  يوسف النصراني

كان طبيباً عارفاً بصناعة الطب فاضالً يف العلوم، وقال حيىي بن سعيد بن حيىي،يف كتاب تاريخ الذيل إنه 
ملا كان يف السنة اخلامسة من خالفة العزيز صري يوسف الطبيب بطريركاً على بيت املقدس، أقام يف 

شهر، ومات مبصر ودفن يف كنيسة مار ثوادرس مع آباء أخر منطودال الرئاسة ثالث سنني ومثانية أ
  .القيسراين

  سعيد بن البطريق

من أهل فسطاط مصر، وكان طبيباً نصرانياً مشهوراً عارفا بعلم صناعة الطب وعملها متقدماً يف زمانه، 
 احلجة سنة ثالث وكانت له دراية بعلوم النصارى ومذاهبهم، ومولده يف يوم األحد لثالث بقني من ذي

وستني ومائتني للهجرة، وملا كان يف أول سنة من خالفة القاهر باللّه حممد بن أمحد املعتضد باللّه، صري 
سعيد بن البطريق بطريركاً على اإلسكندرية ومسي أوثوشيوس، وذلك لثمان خلون من شهر صفر سنة 

 سنة، وبقي يف الكرسي والرئاسة سبع إحدى وعشرين وثلثمائة ولسعيد بن البطريق من العمر حنو ستني
سنني وستة أشهر، وكان يف أيامه شقاق عظيم وشر متصل بينه وبني شعبه، واعتل سعيد بن البطريق 
مبصر باإلسهال، وكان متميزاً يف صناعة الطب فحدس أا علة موته، فصار إىل كرسيه باإلسكندرية، 

سلخ رجب من سنة مثان وعشرين وثلثمائة، ولسعيد بن وأقام به أياماً عدة عليالً، ومات يوم االثنني 
البطريق من الكتب كتاب يف الطب، علم وعمل، كناش، كتاب اجلدل بني املخالف والنصراين، كتاب 
نظم اجلوهر، ثالث مقاالت،كتبه إىل أخيه عيسى بن البطريق املتطبب يف معرفة صوم النصارى وفطرهم 

اء وامللوك املتقدمني؛ وذكر البطاركة وأحواهلم، ومدة حيام وتوارخيهم وأعيادهم، وتواريخ اخللف
ومواضعهم، وما جرى هلم يف واليتهم، وقد ذيل هذا الكتاب نسيب لسعيد ابن البطريق يقال له حيىي بن 

  .سعيد بن حيىي، ومسى كتابه كتاب تاريخ الذيل

  عيسى بن البطريق
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عملها، متميزاً يف جزئيات املداواة والعالج، مشكوراً فيها كان طبيباًَ نصرانياً عاملاً بصناعة الطب علمها و
وكان مقامه مبدينة مصر القدمية، وكان هذا عيسى بن البطريق أخا سعيد بن البطريق املقدم ذكره ومل يزل 

  .عيسى مبدينة مصر طبيباً إىل أن تويف ا

  أعين بن أعين

    

يل وحسن معاجلة، وكان يف أيام العزيز باللّه وتويف أعني كان طبيباً متميزاً يف الديار املصرية، وله ذكر مج
بن أعني يف شهر ذي القعدة سنة مخس ومثانني وثلثمائة، وله من الكتب كناش كتاب يف أمراض العني 

  .ومداواا

  التميمي

هو أبو عبد اللّه حممد بن سعيد التميمي، كان مقامه أوالً بالقدس ونواحيها وله معرفة جيدة بالنبات 
وماهياته والكالم فيه، وكان متميزاً أيضاً يف أعمال الطب واالطالع على دقائقها؛ وله خربة فاضلة يف 
تركيب املعاجني واألدوية املفردة؛ واستقصى معرفة أدوية الترياق الكبري الفاروق وتركيبه وركب منه 

ة، وأقام ا إىل أن تويف رمحه اللّه، شيئاً كثرياً على أمت ما يكون من حسن الصنعة، وانتقل إىل الديار املصري
وكان قد اجتمع يف القدس حبكيم فاضل راهب يقال له أنبا زخريا بن ثوابة، وكان هذا الراهب يتكلم يف 
شيء من أجزاء العلوم احلكمية والطب، وكان مقيماً يف القدس يف املائة الرابعة من اهلجرة، وكان له نظر 

تمع به حممد التميمي الزمه وأخذ عنه فوائد ومجالً كثرية مما يعرفه، وقد يف أمر تركيب األدوية، وملا اج
ذكر التميمي يف كتابه مادة البقاء، صفة سفوف الرجفان احلادث عن املرة السوداء احملترقة وذكر أنه نقل 

  .ذلك عن أنبا زخريا

خبار احلكماء إن وقال الصاحب مجال الدين بن القفطي القاضي األكرم يف كتاب أخبار العلماء بأ
التميمي حممد بن أمحد بن سعيد كان جده سعيد طبيباً، وصحب أمحد بن أيب يعقوب موىل ولد العباس، 

وكان حممد من البيت املقدس، وقرأ علم الطب به وبغريه من املدن اليت ارحتل إليها، واستفاد من هذا 
 له غرام وعناية تامة يف تركيب األدوية، الشأن جزءاً متوفراً، وأحكم ما علمه منه غاية اإلحكام، وكان

وحسن اختيار يف تأليفها، وعنده غوص على أمور هذا النوع، واستغراق يف طلب غوامضه، وهو الذي 
أكمل الترياق الفاروق مبا زاده فيه من املفردات، وذلك بإمجاع األطباء على أنه الذي أكمله، وله يف 

ط وصغري، وقد كان خمتصاً باحلسن بن عبد اللّه ابن طغج الترياق عدة تصانيف ما بني كبري ومتوس
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املستويل على مدينة الرملة، وما انضاف إليها من البالد الساحلية وكان مغرماً به ومبا يعاجله من املفردات 
واملركبات، وعمل له عدة معاجني وخلاخل طبية ودخناً دافعة للوباء وسطر ذلك يف أثناء مصنفاته، مث أدرك 

 العلوية عند دخوهلا إىل الديار املصرية وصحب الوزير يعقوب بن كلس وزير املعز والعزيز وصنف الدولة
له كتاباً كبرياً يف عدة جملدات مساه مادة البقاء بإصالح فساد اهلواء، والتحزر من ضرر األوباء وكل ذلك 

مني من أهل املغرب يف صحبة بالقاهرة املعزية، ولقي األطباء مبصر وناظرهم واختلط بأطباء اخلاص القاد
املعز عند قدومه واملقيمني مبصر من أهلها، قال وحكى حممد التميمي خرباً عن ولده وهو، قال حدثين 

والدي رضي اللّه عنه أنه سكر مرة سكراً مفرطاً غلب فيه على عقله فسقط يف بعض اخلانات من موضع 
وخدمه حىت أدخله إىل احلجرة اليت كان عال من أسفل اخلان، وهو ال يعقل فحمله صاحب اخلان 

ساكنها، فلما أصبح قام وهو جيد وجعاً ووهناً يف مواضع من جسده، وال يعرف لذلك سبباً فركب 
وتصرف يف بعض أموره إىل أن تعاىل النهار مث رجع، فقال لصاحب اخلان ينبغي أن حتمد اللّه على 

رحة؟ قال ال، قال فإنك سقطت من أعلى اخلان إىل سالمتك، قال مم ذا؟ قال أو ما علمت ما نالك البا
أسفل وأنت سكران، قال ومن أي موضع؟ فأراه املوضع، فلما رآه حدث به للوقت من الوجع والضربان 

ما مل جيد معه سبيالً إىل الصرب، وأقبل يضج ويتأوه إىل أن جاؤوه بطبيب ففصده، وشد على مفاصله 
  .ة إىل أن برأ وذهب عنه الوجعاملتوهنة جباراً فأقام أياماً كثري

    

أقول ومما يناسب هذه احلكاية أن بعض التجار كان يف بعض أسفاره يف مغارة ومعه رفقة له فنام يف مرتلة 
نزهلا يف الطريق ورفقته جلوس فخرجت حية من بعض النواحي، وصادفت رجله فنهشته فيها وذهبت، 

وه منها، فقال له بعضهم ما عليك، إنك مددت رجلك وانتبه مرعوباً من األمل وبقي ميسك رجله ويتأ
بسرعة، وقد صادفت رجلك شوكة يف هذا املوضع الذي يوجعك، وأظهر له أنه أخرج الشوكة، وقال ما 

بقي عليك بأس، وتساكن عنه األمل بعد ذلك، ورحلوا فلما كان بعد عودهم مبدة وقد نزلوا يف تلك 
ع الذي عرض لك يف هذا املوضع من أي شيء كان؟ فقال ال، املرتلة قال له صاحبه أتدري ذلك الوج

قال إن حية ضربتك يف رجلك ورأيناها وما أعلمناك، فعرض له للوقت ضربان قوي يف رجله، وسرى 
يف بدنه إىل أن قرب من قلبه وعرض له غشي، مث تزايد به إىل أن مات، وإن السبب يف ذلك أن األوهام 

البدن أثراً قوياً فلما حتقق أن اآلفة اليت عرضت له كانت من شة احلية تأثر واألحداث النفسانية تؤثر يف 
من ذلك وسرى ما كان يف ذلك املوضع من بقايا السم يف بدنه، وملا وصل إىل قلبه أهلكه،ال الصاحب 
ب مجال الدين وملا كان التميمي ببلده البيت املقدس معانياً لصناعة الطب وأحكام التركيبات، صنف ورك

ترياقاً مساه خملص النفوس وقال فيه هذا ترياق ألفته بالقدس وأحكمت تركيبه، خمتص، نافع الفعل، دافع 
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لضرر السمومات القاتلة املشروبة واملصبوبة يف األبدان، بلسع ذوات السم من األفاعي والثعابني وأنواع 
ربعني رجالً، ومن لدغ الرتيالء احليات املهلكة السم، والعقارب اجلرارات وغريها، وذوات األربع واأل

والعظايات جمرب ليس له مثل، مث ساق مفرداته وصورة تركيبه يف كتابه املسمى مبادة البقاء، وملا كان 
مبصر صنف جوارشن وركبه ومساه مفتاح السرور من كل اهلموم، ومفرح النفوس، ألفه لبعض إخوانه 

ه ركبه مبصر ومساها الفسطاط، امسها األول يف زمن مبصر، وذكر صورة تركيبه وأمساء مفرداته، غري أن
عمرو بن العاص عند افتتاحها، وذلك مذكور يف كتابه مادة البقاء وكان التميمي هذا موجوداً مبصر يف 

  .سنة سبعني وثالمثائة

ن وللتميمي من الكتب رسالة إىل ابنه علي بن حممد يف صنعة الترياق الفاروق والتنبيه على ما يغلظ فيه م
أدويته، ونعت أشجاره الصحيحة وأوقات مجعها وكيفية عجنه، وذكر منافعه وجتربته، كتاب آخر يف 

الترياق، وقد استوعب فيه تكميل أدويته وحترير منافعه، كتاب خمتصر يف الترياق، كتاب يف مادة البقاء 
ن كلس مبصر، مقالة يف بإصالح فساد اهلواء والتحرر من ضرر األوباء، صنفه للوزير أيب الفرج يعقوب ب

  .ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه، وعالجه، كتاب الفاحص واألخبار

  سهالن

هو أبو احلسن سهالن بن عثمان بن كيسان، كان طبيباً نصرانياً من أهل مصر ينتحل رأي الفرقة امللكية، 
حمروس اجلانب مقتنياً وخدم اخللفاء املصريني، وارتفع جاهه يف األيام العزيزية، ومل يزل مرتفع الذكر 

للمال اجلزيل إىل أن تويف مبصر يف أيام العزيز باللَّه، يف يوم السبت خلمس بقني من ذي احلجة سنة مثانني 
وثلثمائة وأخرج يوم األحد بعد صالة الظهر إىل كنيسة الروم بقصر الشمع، فأخذ جبنازته من داره على 

 محام الغارو، بني يديه مخسون مشعة موقودة، وعلى تابوته النخاسني على اجلامع العتيق على املربعة إىل
ثوب مثقل وخلف جنازته املطران أخو السيد، وأبو الفتح منصور بن مقشر طبيب اخلاص مشاة، وسائر 

النصارى تبع هلم، مث أخرج من الكنيسة بعد أن قسس عليه بقية ليلتهم إىل دير القصري فدفن هناك عند قرب 
  .ان بن كيسان، ومل يعترض العزيز لتركته، وال ترك أحداً ميد يده إليها على كثراأخيه كيسان بن عثم

  أبو الفتح منصور بن سهالن بن مقشر

كان طبيباً نصرانياً مشهوراً، وله دراية وخربة بصناعة الطب، وكان طبيب احلاكم بأمر اللَّه، ومن اخلواص 
، وكان متقدماً يف الدولة، وتويف يف أيام األكم عنده، وكان العزيز أيضاً يستطبه ويرى له وحيترمه
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واستطب احلاكم بعده إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس، ومات إسحاق بن نسطاس أيضاً يف أيام احلاكم 
  .بعد ذلك

  عمار بن علي الموصلي

د كان كحاالً مشهوراً، ومعاجلاً مذكوراً، له خربة مبداواة أمراض العني، ودربة بأعمال احلديد، وكان ق
سافر إىل مصر وأقام ا وكان يف أيام احلاكم ولعمار بن علي من الكتب كتاب املنتخب يف علم العني 

  .وعللها ومداواا باألدوية واحلديد، ألفه للحاكم

  الحقير النافع

    

كان هذا من أهل مصر، يهودي النحلة يف زمن احلاكم، وكان طبيباً جرائحياً، حسن املعاجلة ومن ظريف 
أنه كان يرتزق بصناعة مداواة اجلراح، وهو يف غاية اخلمول واتفق أن عرض لرجل احلاكم عقر أمره 

أزمن ومل يربأ، وكان ابن مقشر طبيب احلاكم واحلظي عنده، وغريه من أطباء اخلاص املشاركني له 
ح عليه يتولون عالجه فال يؤثر ذلك اإلشراف يف العقر فأحضر له هذا اليهودي املذكور، فلما رآه طر

دواء يابساً فنشفه وشفاه يف ثالثة أيام فأطلق له ألف دينار، وخلع عليه، ولقبه باحلقري النافع؛ وجعله من 
  .أطباء اخلاص

  أبو بشر طبيب العظيمية

  كان يف أيام احلاكم، مشهوراً يف الدولة، ويعد من األفاضل يف صناعة الطب، 

  ابن مقشر الطبيب

لعلماء املذكورين، مكيناً يف الدولة، حظياً عند احلاكم، وكان يعتمد عليه كان من األطباء املشهورين وا
يف صناعة الطب، وقال عبيد اللَّه بن جربئيل إن ابن مقشر الطبيب كان يف خدمة احلاكم، وبلغ معه أعلى 

 عاده املنازل وأسناها، وكان له منه الصالت الكثرية، والعطايا العظيمة، قال وملا مرض ابن مقشر الطبيب
  .احلاكم بنفسه، وملا مات أطلق ملخلفيه ماالً وافراً

  علي بن سليمان
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كان طبيباً فاضالً متقناً للحكمة والعلوم الرياضية، متميزاً يف صناعة الطب، أوحد يف أحكام النجوم، 
لي بن سليمان وكان يف أيام العزيز باللَّه وولده احلاكم وحلق أيام الظاهر إلعزاز دين اللَّه ولد احلاكم، ولع

من الكتب اختصار كتاب احللوى يف الطب، كتاب األمثلة والتجارب واألخبار والنكت واخلواص الطبية 
املنتزعة من كتب أبقراط وجالينوس وغريمها، تذكرة له ورياضة ووجدت هذا الكتاب خبطه أربع جملدات 

قاهرة، كتاب التعاليق الفلسفية ووجدته وقد ذكر فيه أنه ابتدأ بتأليفه يف سنة إحدى وتسعني وثالمثائة بال
أيضاً خبطه وهو يقول فيه أنه ابتدأ بتصنفه حبلب يف سنة إحدى عشرة وأربعمائة، مقالة يف أن قبول اجلسم 
التجزؤ ال يقف وال ينتهي إىل ما ال يتجزأ، وتعديد شكوك تلزم مقالة أرسطوطاليس يف األبصار، وتعديد 

  .شكوك يف كواكب الذنب

  ثمبن الهي

هو أبو علي حممد بن احلسن بن اهليثم أصله من البصرة، مث انتقل إىل الديار املصرية وأقام ا إىل آخر 
عمره، وكان فاضل النفس قوي الذكاء متفنناً يف العلوم، مل مياثله أحد من أهل زمانه يف العلم الرياضي، 

، حمباً للخري، وقد خلص كثرياً من كتب وال يقرب منه، وكان دائم االشتغال، كثري التصنيف، وافر التزهد
أرسطوطاليس وشرحها، وكذلك خلص كثرياً من كتب جالينوس يف الطب، وكان خبرياً بأصول صناعة 

الطب وقوانينها وأمورها الكلية إال أنه مل يباشر أعماهلا، ومل تكن له دربة باملداواة، وتصانيفه كثرية 
العربية، وحدثين الشيخ علم الدين بن أيب القاسم بن عبد الغين اإلفادة، وكان حسن اخلط، جيد املعرفة ب

بن مسافر احلنفي املهندس قال كان ابن اهليثم يف أول أمره بالبصرة ونواحيها قد وزر، وكانت نفسه متيل 
إىل الفضائل واحلكمة والنظر فيها، ويشتهي أن يتجرد عن الشواغل اليت متنعه من النظر يف العلم، فأظهر 

 يف عقله وتغرياً يف تصوره وبقي كذلك مدة حىت مكن من تبطيل اخلدمة، وصرف من النظر الذي خباالً
كان يف يده، مث إنه سافر إىل ديار مصر، وأقام بالقاهرة يف اجلامع األزهر ا، وكان يكتب يف كل سنة 

    رمحه اللَّه، إقليدس واسطي ويبيعهما، ويقتات من ذلك الثمن، ومل تزل هذه حاله إىل أن تويف 

ووجدت الصاحب مجال الدين أبا احلسن بن القفطي قد ذكر أيضاً عن ابن اهليثم ما هذا نصه، قال إنه 
بلغ احلاكم صاحب مصر من العلويني، وكان مييل إىل احلكمة، خربه وما هو عليه من اإلتقان هلذا الشأن، 

ر لعملت يف نيلها عمالً حيصل به النفع يف كل فتاقت نفسه إىل رؤيته، مث نقل له عنه أنه قال لو كنت مبص
حالة من حاالته من زيادة ونقص، فقد بلغين أنه ينحدر على موضع عال هو يف طرف اإلقليم املصري، 

فازداد احلاكم إليه شوقاً وسري إليه سراً مجلة من املال، وأرغبه يف احلضور فسار حنو مصر وملا وصلها 
رية يف باب القاهرة املعزية تعرف باخلندق، وأمر بإنزاله وإكرامه واحترامه، خرج احلاكم للقائه والتقيا بق
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وأقام ريثما استراح وطالبه مبا وعد به من أمر النيل، فسار ومعه مجاعة من الصناع املتولني للعمارة 
من بأيديهم ليستعني م على هندسته اليت خطرت له، وملا سار إىل اإلقليم بطوله ورأى آثار من تقدم 

ساكنيه من األمم اخلالية، وهي على غاية من إحكام الصنعة وجودة اهلندسة، وما اشتملت عليه من 
أشكال مساوية ومقاالت هندسية وتصوير معجزة، حتقق أن الذي يقصده ليس مبمكن، فإن من تقدمه، يف 

 خاطره، ووصل الصدور اخلالية، مل يغرب عنهم علم ماعمله، ولو أمكن لفعلوه، فانكسرت مهته، ووقف
إىل املوضع املعروف باجلنادل، قبلي مدينة أسوان، وهو موضع مرتفع ينحدر منه ماء النيل، فعاينه وباشره 

واختربه من جانبيه فوجد أمره ال ميشي على موافقة مراده، وحتقق اخلطأ والغلبة عما وعد به، وعاد خجالً 
 مث إن احلاكم واله بعض الدواوين فتوالها رهبة ال ومنخذالً واعتذر مبا قبل احلاكم ظاهره ووافقه عليه،

رغبة، وحتقق الغلط يف الوالية فإن احلاكم كان كثري االستحالة مريقاً للدماء بغري سبب أو بأضعف سبب 
من خيال يتخيله، فأجال فكرته يف أمر يتخلص به فلم جيد طريقاً إىل ذلك إال إظهار اجلنون واخلبال، 

يط على موجوده له بيد احلاكم ونوابه وجعل برمسه من خيدمه ويقوم مبصاحله، فاعتمد ذلك وشاع، فأح
وقيد وترك يف موضع من مرتله، ومل يزل على ذلك إىل أن حتقق وفاة احلاكم، وبعد ذلك بيسري أظهر 

العقل وعاد إىل ما كان عليه، وخرج عن داره واستوطن قبة على باب اجلامع األزهر أحد جوامع 
أقام ا متنسكاً متعزياً مقتنعاً، وأعيد إليه ماله من حتت يد احلاكم، واشتغل بالتصنيف والنسخ القاهرة، و

واإلفادة، وكان له خط قاعدته يف غاية الصحة، كتب به الكثري من علوم الرياضة، قال وذكر يل يوسف 
الثة كتب يف ضمن الفاسي اإلسرائيلي احلكيم حبلب قال مسعت أن ابن اهليثم كان ينسخ يف مدة سنة ث

اشتغاله، وهي إقليدس واملتوسطات واسطي ويستكملها يف مدة السنة فإذا شرع يف نسخها جاءه من 
يعطيه فيها مائة ومخسني ديناراً مصرية، وصار ذلك كالرسم الذي ال حيتاج فيه إىل مواكسة وال معاودة 

قاهرة يف حدود سنة ثالثني وأربعمائة أو قول، فيجعلها مؤونته لسنته، ومل يزل على ذلك إىل أن مات بال
  .بعدها بقليل، واللَّه أعلم

    

أقول ونقلت من خط ابن اهليثم يف مقالة له فيما صنعه وصنفه من علوم األوائل إىل آخر سنة سبع عشرة 
 وأربعمائة هلجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم، الواقع يف شهور سنة ثالث وستني اهلاللية من عمره ما هذا

نصه، قال إين مل أزل منذ عهد الصبا مرتاباً يف اعتقادات هذه الناس املختلفة ومتسك كل فرقة منهم مبا 
تعتقده من الرأي، فكنت متشككاً يف مجيعه، موقناً بأن احلق واحد، وأن االختالف فيه إمنا هو من جهة 

 احلق، وجهت رغبيت وحدسي السلوك إليه، فلما كملت إلدراك األمور العقلية، انقطعت إىل طلب معدن
إىل إدراك ما به تنكشف متويهات الظنون، وتنقشع غيابات املتشكك املفتون، وبعثت عزمييت إىل حتصيل 
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الرأي املقرب إىل اللَّه جل ثناؤه، املؤدي إىل رضاه اهلادي لطاعته وتقواه، فكنت كما قال جالينوس يف 
 تلميذه لست أعلم كيف يأ يل، منذ صباي، إن شئت املقالة السابعة من كتابه يف حيلة الربء خياطب

قلت باتفاق عجيب، وإن شئت قلت بإهلام من اللَّه، وإن شئت قلت باجلنون، أو كيف شئت أن تنسب 
ذلك، أين ازدريت عوام الناس واستخففت م، ومل التفت إليهم، واشتهيت إيثار احلق وطلب العلم، 

 الدنيا أشياء أجود وال أشد قربة إىل اللَّه من هذين األمرين، قال واستقر عندي أنه ليس ينال الناس من
حممد ابن احلسن فخضت لذلك يف ضروب اآلراء واالعتقادات، وأنواع علوم الديانات، فلم أحظ من 

شيء منها بطائل، وال عرفت منه للحق منهجاً، وال إيل الرأي اليقيين مسلكاً جمدداً، فرأيت أنين ال أصل 
إال من آراء يكون عنصرها األمور احلسية، وصورا األمور العقلية، فلم أجد ذلك إال فيما قرره إىل احلق 

أرسطوطاليس من علوم املنطق والطبيعيات واإلهليات، اليت هي ذات الفلسفة وطبيعتها، حني بدأ بتقرير 
وتقسيمها إىل أناسها الزوائل، مث األمور الكلية واجلزئية والعامية واخلاصية، مث تاله بتقرير األلفاظ املنطقية 

أتبعه بذكر املعاين اليت تتركب مع األلفاظ فيكون منها الكالم املفهوم املعلوم، مث أفرد من ذلك األخبار 
اليت هي عنصر القياس ومادته فقسمها إىل أقسامها، وذكر فصوهلا وخواصها اليت متيزها بعضها من بعض، 

ه اتفاقها واختالفها وتضادها وتناقضها، مث ذكر بعد ذلك القياس ويلزم منه صدقها وكذا، ويعرض مع
فقسم مقدماته، وشكل أشكاله، ونوع تلك األشكال، وميز من األنواع ما ال يلزم دائماً نظاماً واحداً، 

وأفردها مما يلزم أبداً نظاماً واحداً، مث ذكر النتائج اليت تلزم منها مع اقترانات عناصر األمور اليت هي 
لواجب واملمكن واملمتنع، وبين وجوه اكتساب مقدمات القياس الضرورية واالقناعية وما هو من جهة ا

األوىل واألشبه واألكثر، وما يلزم من جهة العادات واالصطالحات وسائر األمور القياسية، وذكر صور 
 وأوضح صوره، القياس، وفصل فصوله، ونوع أنواعه، مث ختم ذلك بذكر طبيعة الربهان وشرح مواده،

وبني الشبه املغلطة فيه، وكشف عن مستوره وخافيه، مث تال ذلك بالكالم يف الصناعات األربع اجلدلية 
واملراثية واخلطبية والشعرية فأوضح من ذلك ما يكون سبباً مميزاً لصناعة الربهان من هذه الصناعات 

 األمور الطبيعية، فبدأ يف ذلك بكتابه يف األربع، وفصالً فاصالً هلا من جنسها؛ مث أخذ بعد ذلك يف شرح
السماع الطبيعي فقرر فيه األمور املعلومة بالطبع اليت ال حتتاج إىل برهان، إمنا يؤخذ من االستقرار 

والقسمة والتحليل، وبرهن على بطالن االعتراضات فيها، وكشف عن أغالط من شك يف شيء منها، 
ملبادئ الكونية والطبيعية، واملكان، واخلالء، وما ال اية له، وكان جممل كالمه يف ذلك على ستة أمور ا

والزمان، واحلركة، واحملرك األول، مث أتبع ذلك بكتابه يف الكون والفساد، فأوضح فيه قبول العامل 
األرضي الكون والفساد، مث تاله بكتابه يف اآلثار والعلوية وهي اليت تعرض يف اجلو كالسحاب، 

، واألمطار، والرعد، والربق، الصواعق، وسائر ما يكون من أنواع ذلك، وذكر يف والضباب، والرياح
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آخره أمور املعدنيات وأسباب كوا، مث أتبعه بكتابه يف النبات واحليوان فذكر ضروب النبات واحليوان 
 فأبان وطبائعهما، وفصوهلما، وأنواعهما وخواصهما، وأعراضهما، مث أتبع ذلك بكتابه يف السماء والعامل

  .عن طبيعة العامل وذاتيته، واتصال القوة اإلهلية به

    

مث وااله بكتابه يف النفس فتكلم على رأيه يف النفس، ونقض آراء مجيع من قال فيها قوالً خيالف قوله 
واعتقد يف ذاتيتها اعتقاداً غري اعتقاده، وقسمها إىل الغاذية، واحلاسة والعاقلة، وذكر أحوال الغاذية، 

 أمور احلواس، وفصل أسباب العقل، فذكر من ذلك ما كشف كل مستور وأوضح عن كل وشرح
خفي، مث ختم مجيع ذلك بكتابه فيما بعد الطبيعة، وهو كتابه يف اإلهليات فبني فيه أن اإلله واحد، وأنه 

حكيم ال جيهل، وقادر ال يعجز، وجواد ال يبخل، فأحكم األصول اليت فيها يسلك إىل احلق فيدرك 
فلما تبينت ذلك أفرغت وسعي يف طلب علوم الفلسفة وهي ثالثة .طبيعته وجوهره، توحيد ذاته وماهيته

علوم رياضية، وطبيعية، وإهلية، فتعلقت من هذه األمور الثالثة باألصول واملبادئ اليت ملكت ا فروعها، 
بلة للفساد،متهيئة إىل الفناء وتوقلت بأحكامها من حيث اخنفاضها وعلوها، مث إين رأيت طبيعة اإلنسان قا

والنفاد وأنه، مع حدة الشباب وعنفوان احلداثة، متلك على فكرة طاعة التصور هلذه األصول، فإذا صار 
إىل سن الشيخوخة وأوان اهلرم قصرت طبيعته، وعجزت قوته الناطقة مع إخالق آلتها، وفسادها عن 

تصرت من هذه األصول الثالثة ما أحاط فكري القيام مبا كانت تقوم به من ذلك، فشرحت وخلصت واخ
بتصوره، ووقف متييزي على تدبره، وصنفت من فروعها ما جرى جمرى اإليضاح واإلفصاح عن غوامض 

هذه األمور الثالثة إىل وقت قويل هذا، وهو ذو احلجة سنة سبع عشرة وأربعمائة هلجرة النيب صلى اهللا 
 جهدي ومستفرغ قويت يف مثل ذلك توخياً به أموراً ثالثة، عليه وسلم، وأنا ما مدت يل احلياة باذل

أحدها إفادة من يطلب احلق ويؤثره يف حيايت وبعد وفايت، واآلخر أين جعلت ذلك ارتياضاً يل ذه 
األمور يف إثبات ما تصوره وأتقنه فكري من تلك العلوم، والثالث أين صريته ذخرية وعدة لزمان 

ت يف ذلك كما قال جالينوس يف املقالة السابعة من كتابه يف حيلة الربء إمنا الشيخوخة وأوان اهلرم، فكن
قصدت وأقصد يف وضع ماوضعته وأضعه من الكتب إىل أحد أمرين إما إىل نفع يف حيلة الربء، أفيده إياه، 

وإما أن أتعجل أنا يف ذلك رياضة أروض ا نفسي يف وقت وضعي إياه، وأجعله ذخرية لوقت 
 قال حممد بن احلسن وأنا أشرح ما صنعته يف األصول الثالثة ليوقف منه على موضع عناييت الشيخوخة،

بطلب احلق وحرصي على إدراكه، وتعلم حقيقة ما ذكرته من عزوف نفسي عن مماثلة العوام الرعاع 
مخسة وعشرون األغبياء ومسوها إىل مشاة أولياء اللَّه األخيار األتقياء، فما صنعته يف العلوم الرياضية 

  .كتاباً أحدها شرح أصول إقليدس يف اهلندسة والعدد وتلخيصه
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والثاين كتاب مجعت فيه األصول اهلندسية والعددية من كتاب إقليدس وأبلونيوس، ونوعت فيه األصول 
وقسمتها، وبرهنت عليها برباهني نظمتها من األمور التعليمية واحلسية واملنطقية، حىت انتظم ذلك مع 

  .ض توايل إقليدس وأبلونيوسانتقا

والثالث شرح اسطي وتلخيصه شرحاً وتلخيصاً برهانياً مل أخرج منه شيئاً إىل احلساب إىل اليسري، وإن 
أخر اللَّه يف األجل، وأمكن الزمان من الفراغ، استأنفت الشرح املستقصي لذلك الذي أخرجه به إىل 

  .األمور العددية واحلسابية

جلامع يف أصول احلساب وهو كتاب استخرجت أصوله جلميع أنواع احلساب، من والرابع الكتاب ا
أوضاع إقليدس يف أصول اهلندسة والعدد، وجعلت السلوك يف استخراج املسائل احلسابية جبهيت التحليل 

  .اهلندسي والتقدير العددي، وعدلت فيه عن أوضاع اجلربيني وألفاظهم

من كتايب إقليدس وبطليموس ومتمته مبعاين املقالة األوىل املفقودة واخلامس كتاب خلصت فيه علم املناظر 
  .من كتاب بطليموس 

  .والسادس كتاب يف حتليل املسائل اهلندسية

  .والسابع كتاب يف حتليل املسائل العددية جبهة اجلرب واملقابلة مربهناً

عاً، لكن القول على املسائل والثامن كتاب مجعت فيه القول على حتليل املسائل اهلندسية والعددية مجي
العددية غري مربهن بل هو موضوع على أصول اجلرب واملقابلة، والتاسع كتاب يف املساحة على جهة 

  .األصول

  .والعاشر كتاب يف حساب املعامالت

واحلادي عشر مقالة يف إجارات احلفور واألبنية جبميع األشكال اهلندسية، حىت بلغت يف ذلك إىل أشكال 
  .خروط الثالثة املكافئ والزائد والناقصقطوع امل

  .والثاين عشر تلخيص مقاالت أبلونيوس يف قطوع املخروطات

  .والثالث عشر مقالة يف احلساب اهلندي

    

والرابع عشر مقالة يف استخراج مست القبلة يف مجيع املسكونة، جبداول وضعتها ومل أورد الربهان على 
  .ذلك

 إليه حاجة األمور الشرعية من األمور اهلندسية وال يستغىن عنه بشيء واخلامس عشر مقالة فيما تدعو
  .سواه

والسادس عشر رسالة إىل بعض الرؤساء يف احلث على عمل الرصد النجومي، والسابع عشر كتاب يف 
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  .املدخل إىل األمور اهلندسية

 يلقيانه يقتربان أبداً وال والثامن عشر مقالة يف انتزاع الربهان على أن القطع الزائد واخلطني اللذين ال
  .يلتقيان

  .والتاسع عشر أجوبة سبع مسائل تعليمية سئلت عنها ببغداد فأجبت

والعشرون كتاب يف التحليل والتركيب اهلندسيني على جهة التمثيل للمتعلمني، وهو جمموع مسائل 
  .هندسية وعددية حللتها وركبتها

  . وخلصته من كتاب إبراهيم بن سنان يف ذلكواحلادي والعشرون كتاب يف آلة الظل، اختصرته

  .والثاين والعشرون مقالة يف استخراج ما بني بلدين يف البعد جبهة األمور اهلندسة

  .والثالث والعشرون مقالة يف أصول املسائل العددية الصم وحتليلها

  .يف األصول الرياضيةوالرابع و العشرون مقالة يف حل شك رداً على إقليدس يف املقالة اخلامسة من كتابه 

واخلامس والعشرون رسالة يف برهان الشكل الذي قدمه أرمشيدس يف قسمة الزاوية ثالثة أقسام ومل يربهن 
  .عليه

ومما صنعته من العلوم الطبيعية واإلهلية، أربعة وأربعون كتاباً أحدها تلخيص مدخل فرفوريوس وكتب 
  .أرسطوطاليس األربعة املنطقية

  .لخيص مدخل فرفوريوس وكتب أرسطوطاليس السبعة املنطقيةواآلخر اختصار ت

  .والثالث رسالة يف صناعة الشعر ممتزجة من اليوناين والعريب

والرابع تلخيص كتاب النفس ألرسطوطاليس، وإن أخر اللَّه يف األجل وأمكن الزمان من الفراغ والتشاغل 
  .بالعلم خلصت كتابيه يف السماع الطبيعي والسماء والعامل

  .واخلامس مقالة يف مشاكلة العامل اجلزئي وهو اإلنسان للعامل الكلي

  .والسادس مقالتان يف القياس وشبهه

  .والسابع مقالة يف الربهان

  .والثامن مقالة يف العامل من جهة مبدئه وطبيعته وكماله

  .والتاسع مقالة يف املبادئ واملوجودات

  .والعاشر مقالة يف هيئة العامل

كتاب يف الرد على حيىي النحوي وما نقضه على أرسطوطاليس وغريه من أقواهلم يف واحلادي عشر 
  .السماء والعامل

والثاين عشر رسالة إىل بعض من نظر يف هذا النقض فشك يف معان منه يف حل شكوكه ومعرفة ذلك من 
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  .فهمه

  . املنجمنيوالثالث عشر كتاب يف الرد على أيب احلسن علي بن العباس بن فسا جنس نقضه آراء

  .والرابع عشر جواب ما أجاب به أبو احلسن بن فسا جنس نقض من عارضه يف كالمه على املنجمني

  .واخلامس عشر مقالة يف الفضل والفاضل

  .والسادس عشر مقالة يف تشويق اإلنسان إىل املوت حبسب كالم األوائل

  .والسابع عشر رسالة أخرى يف هذا املعىن حبسب كالم احملدثني

  .ثامن عشر رسالة يف بطالن ما يراه املتكلمون من أن اللَّه مل يزل غري فاعل مث فعلوال

  .والتاسع عشر مقالة يف خارج السماء ال فراغ وال مالء

والعشرون مقالة يف الرد على أيب هاشم رئيس املعتزلة ما تكلم به على جوامع كتاب السماء والعامل 
  .ألرسطوطاليس

  . تباين مذهيب اجلربيني واملنجمنيواحلادي والعشرون قول يف

  .والثاين والعشرون تلخيص املسائل الطبيعية ألرسطوطاليس

والثالث والعشرون رسالة يف تفضيل األهواز على بغداد من جهة األمور الطبيعية، والرابع والعشرون 
  .رسالة إىل كافة أهل العلم يف معىن مشاغب شاغبه

  . إدراك احلقائق جهة واحدةواخلامس والعشرون مقالة يف أن جهة

والسادس والعشرون مقالة يف أن الربهان معىن واحد وإمنا يستعمل صناعياً يف األمور اهلندسية وكالمياً يف 
  .األمور الطبيعية واإلهلية

  .والسابع والعشرون مقالة يف طبيعيت األمل واللذة

  .قية واملعادلةوالثامن والعشرون مقالة يف طبائع اللذات الثالث احلسية والنط

  .والتاسع والعشرون مقالة يف اتفاق احليوان الناطق على الصواب مع اختالفهم يف املقاصد واألغراض

  .والثالثون رسالة يف أن برهان اخللف يصري برهان استقامة حبدود واحدة

  .واحلادي والثالثون كتاب يف تثبيت أحكام النجوم جبهة الربهان

  . األعمار واآلجال الكونيةوالثاين والثالثون رسالة يف

  .والثالث والثالثون رسالة يف طبيعة العقل

  .والرابع والثالثون كتاب يف النقض على من رأى أن األدلة متكافئة

  .واخلامس والثالثون قول يف إثبات عنصر االمتناع
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  .والسادس والثالثون نقض جواب مسألة سئل عنها عض املعتزلة بالبصرة

  .ون كتاب يف صناعة الكتابة على أوضاع األوائل وأصوهلموالسابع والثالث

  .والثامن والثالثون عهد إىل الكتاب

  .والتاسع والثالثون مقالة يف أن فاعل هذا العامل إمنا يعلم ذاته من جهة فعله

  .واألربعون جواب قول لبعض املنطقيني يف معان خالف فيها من األمور الطبيعية

  .يف تلخيص جوهر النفس الكليةواحلادي واألربعون رسالة 

  .والثاين واألربعون يف حتقيق رأي أرسطوطاليس أن القوة املدبرة هي من بدن اإلنسان يف القلب منه

والثالث واألربعون رسالة يف جواب مسألة سئل عنها ابن السمع البغدادي املنطقي فلم جيب عنها جواباً 
  .مقنعاً

ناعة الطبية، نظمته من مجل وجوامع ما نظرت فيه من كتب والرابع واألربعون كتاب يف تقومي الص
جالينوس وهو ثالثون كتاباً كتابه يف الربهان، كتابه يف فرق الطب، كتابه يف الصناعة الصغرية، كتابه يف 

التشريح، كتابه يف القوى الطبيعية، كتابه يف منافع األعضاء، كتابه يف آراء أبقراط وأفالطن، كتابه يف 
ابه يف الصوت، كتابه يف العلل واألعراض، كتابه يف أصناف احلميات، كتابه يف البحران، كتابه املين، كت

يف النبض الكبري، كتابه يف األسطقسات على رأي أبقراط، كتابه يف املزاج، كتابه يف قوى األدوية املفردة، 
حيلة الربء، كتابه يف حفظ كتابه يف قوى األدوية املركبة، كتابه يف مواضع األعضاء اآللية، كتابه يف 

الصحة، كتابه يف جودة الكيموس وردائته، كالمه يف أمراض العني، كتابه يف أن قوى النفس تابعة ملزاج 
البدن، كتابه يف سوء املزاج املختلف، كتابه يف أيام البحران، كتابه يف الكثرة، كتابه يف استعمال الفصد 

يف أفضل هيئات البدن، مجع حنني بن إسحاق من كالم لشفاء األمراض، كتابه يف الذبول، كتابه 
  .جالينوس وكالم أبقراط يف األغذية

مث شفعت مجيع ما صنعته من علوم األوائل برسالة بينت فيها أن مجيع األمور الدنيوية والدينية هي نتائج 
السبعني، وذلك العلوم الفلسفية، وكانت هذه الرسالة هي املتممة لعدد أقوايل يف هذه العلوم بالقول 

سوى رسائل ومصنفات عدة حصلت يل يف أيدي مجاعة من الناس بالبصرة واألهواز ضاعت دساتريها، 
وقطع الشغل بأمور الدنيا وعوارض األسفار عن نسخها، وكثرياً ما يعرض ذلك للعلماء، فقد اتفق مثله 

ساتريها إىل مجاعة من جلالينوس حىت ذكر ذلك يف بعض كتبه فقال وقد صنفت كتباً كثرية دفعت د
  .إخواين، وقطعين الشغل والسفر عن نسخها حىت خرجت إىل الناس من جهتهم

قال حممد بن احلسن و إن أطال اللَّه يل يف مدة احلياة وفسح يف العمر صنفت وشرحت، وخلصت من 
يفعل ما يشاء، هذه العلوم أشياء كثرية تتردد يف نفسي ويبعثين وحيثين على إخراجها إيل فكري، واللَّه 
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وحيكم ما يريده، وبيده مقاليد كل شيء، وهو املبدئ املعيد وهذا ما وجب أن أذكره يف معىن ما صنعته 
واختصرته من علوم األوائل قصدت به مذاكرة احلكماء األفاضل، والعقالء األماثل من الناس كالذي 

  يقول 

 قد مات جهالً وغيا ومبقّى  ميت قد صار بالعلم حياً رب

  ال تعدوا البقاء في الجهل شيا  اقتنوا العلم كي تنالوا خلوداًف

وهذان البيتان مها أليب القاسم بن الوزير أيب احلسن علي بن عيسى رضي اللَّه عنهما، وكان فيلسوفاً 
قاهلما ووصى بأن يكتبا على قربه مل أقصد به خماطبة مجيع الناس ال غري الفاضل منهم، وقلت يف ذلك 

جالينوس يف كتابه يف النبض الكبري ليس خطايب يف هذا الكتاب جلميع الناس، بل خطايب لرجل كما قال 
منهم يوازي ألوف رجال بل عشرات ألوف رجال، إذ كان احلق ليس هو بأن يدركه الكثري من الناس، 

ثار احلق جل لكن هو بأن يدركه الفهم الفاضل منهم ليعرفوا رتبيت يف هذه العلوم، ويتحققوا مرتليت من إي
وعال من طلب القربة إىل اللَّه يف إدراك العلوم واملعارف النفسية، ويعلموا حتقيقي بفعل ما فرضته هذه 

العلوم علي من مالبسة األمور الدنيوية، وكلية اخلري وجمانية كلية الشر فيها، فإن مثرة هذه العلوم هو علم 
لعدل هو حمض اخلري الذي يفعله يفوز أين العامل األرضي احلق والعمل بالعدل يف مجيع األمور الدنيوية؛ وا

وبنعيم اآلخرة السماوي ويعتاض عن صعوبة ما يلقاه بذلك مدة البقاء املنقطع يف دار الدنيا، دوام احلياة 
  .منعماً يف الدار األخرى، وإىل اللّه تعاىل أرغب يف توفيقي ملا فزت إليه، وأزلف لديه

    

 ابن اهليثم هلذه الرسالة يف ذي احلجة سنة سبع عشرة وأربعمائة، وكان تلوها أقول وكان تاريخ كتابة
أيضاً خبطه ما هذا مثاله، ما صنعه حممد بن احلسن بن اهليثم بعد ذلك إىل سلخ مجادى اآلخرة سنة تسع 
لى عشرة وأربعمائة، تلخيص السماع الطبيعي ألرسطوطاليس، مقالة حملمد بن احلسن يف املكان والزمان ع

ما وجده، يلزم رأي أرسطوطاليس فيهما، رسالة إىل أيب الفرج عبد اللَّه بن الطيب البغدادي املنطقي يف 
عدة معان من العلوم الطبيعية واإلهلية، نقض حممد بن احلسن علي أيب بكر الرازي املتطبب رأيه يف 

 أجزاء كل جزء منها ال جزء له، اإلهليات والنبؤات، مقالة له يف إبطال رأي من يرى أن العظام مركبة من
مقالة له يف عمل الرصد من دائرة أفق بلد معلوم العرض، كتاب له يف إثبات النبوات، وإيضاح فساد رأي 

الذين يعتقدون بطالا، وذكر الفرق بني النيب واملتنيب، مقالة حملمد بن احلسن يف إيضاح تقصري أيب علي 
دي ولزومه ما ألزمه إياه ابن الراوندي، حبسب أصوله، وإيضاح احليايت يف نقضه بعض كتب ابن الراون

الرأي الذي ال يلزم معه اعتراضات ابن الراوندي، رسالة له يف تأثريات اللحون املوسيقية يف النفوس 
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احليوانية، مقالة يف أن الدليل الذي يستدل به املتكلمون على حدوث العامل دليل فاسد، واالستدالل على 
 بالربهان االضطراري والقياس احلقيقي، مقالة له يرد فيها على املعتزلة رأيهم يف حدوث حدوث العامل

صفات اللَّه تبارك وتعاىل، رسالة له يف الرد على املعتزلة رأيهم يف الوعيد، جواب له عن مسألة هندسية 
يف إبانة الغلط ممن سئل عنها ببغداد يف شهور سنة مثان عشرة وأربعمائة، مقالة ثانية حملمد بن احلسن 

قضى أن اللَّه مل يزل غري فاعل من فعل، مقالة يف أبعاد األجرام السماوية وأقدار إعظامها، تلخيص كتاب 
اآلثار العلوية ألرسطوطاليس، تلخيص كتاب أرسطوطاليس يف احليوان، وبعد ذلك مقالة يف املرايا احملرقة 

 وبطلميوس يف املناظر، وكتاب يف استخراج اجلزء مفردة عما ذكرته من ذلك يف تلخيص كتايب إقليدس
العملي من كتاب اسطي، مقالة يف جوهر البصر وكيفية وقوع اإلبصار به، مقالة يف الرد على أيب الفرج 
عبد اللَّه بن الطيب، رأيه املخالف به لرأي جالينوس يف القوى الطبيعية يف بدن اإلنسان، أقول وهذا آخر 

  .ط حممد بن احلسن بن اهليثم املصنف رمحه اللَّهما وجدته من ذلك خب

    

وهذا أيضاً فهرست وجدته لكتب ابن اهليثم إىل آخر سنة تسع وعشرين وأربعمائة، مقالة يف هيئة العامل، 
مقالة يف شرح مصادرات كتاب إقليدس كتاب يف املناظر، سبع مقاالت، مقالة يف كيفية اإلرصاد، مقالة 

يف اجلو، مقالة يف ضوء القمر، مقالة يف مست القبلة باحلساب، مقالة يف قوس قزح يف الكواكب احلادثة 
واهلالة، مقالة فيما يعرض من االختالف يف ارتفاعات الكواكب، مقالة يف حساب املعامالت، مقالة يف 

ثقال، الرخامة األفقية، مقالة يف رؤية الكواكب، كتاب يف بركار القطوع، مقالتان، مقالة يف مراكز األ
مقالة يف أصول املساحة، مقالة يف مساحة الكرة، مقالة يف مساحة اسم املكافئ، مقالة يف املرايا احملرقة 

بالدوائر، مقالة يف املرايا احملرقة بالقطوع، مقالة خمتصرة يف األشكال اهلاللية، مقالة مستقصاة يف األشكال 
، مقالة مشروحة يف بركار الدوائر العظام، مقالة يف اهلاللية، مقالة خمتصرة يف بركار الدوائر العظام

السمت، مقالة يف التنبيه على مواضع الغلط يف كيفية الرصد، مقالة يف أن الكرة أوسع األشكال اسمة 
اليت إحاطتها متساوية، وأن الدائرة أوسع األشكال املسطحة اليت إحاطتها متساوية، مقالة يف املناظر على 

 كتاب يف تصحيح األعمال النجومية، مقالتان، مقالة يف استخراج أربعة خطوط بني طريقة بطلميوس،
خطني، مقالة يف تربيع الدائرة، مقالة يف استخراج خط نصف النهار على غاية التحقيق، قول يف مجيع 
ية األجزاء، مقالة يف خواص القطع املكافئ، مقالة يف خواص القطع الزائد، مقالة يف نسب القسى الزمان

إىل ارتفاعها، مقالة يف كيفية اإلظالل، مقالة يف أن ما يرى من السماء هو أكثر من نصفها، مقالة يف حل 
شكوك املقالة األوىل من كتاب اسطي يشكك فيها بعض أهل العلم، مقالة يف حل شك يف جمسمات 

من املقالة العاشرة من كتاب إقليدس، قول يف قسمة املقدارين املختلفني املذكورين يف الشكل األول 
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كتاب إقليدس مسألة يف اختالف النظر، قول يف استخراج مقدمة ضلع املسبع، قول يف قسمة اخلط الذي 
استعمله أرمشيدس يف كتاب الكرة واألسطوانة، قول يف استخراج خط نصف النهار بظل واحد، مقالة 

ع املكعب، مقالة يف أضواء الكواكب، يف عمل خممس يف مربع، مقالة يف ارة، مقالة يف استخراج ضل
مقالة يف األثر الذي يف القمر، قول يف مسألة عددية، مقالة يف إعداد الوفق، مقالة يف الكرة املتحركة على 

السطح، مقالة يف التحليل والتركيب، مقالة يف املعلومات، قول يف حل شك يف املقالة الثانية عشرة من 
ك املقالة األوىل من كتاب إقليدس، مقالة يف حساب اخلطأين، قول يف كتاب إقليدس، مقالة يف حل شكو

جواب مسألة يف املساحة، مقالة خمتصرة يف مست القبلة، مقالة يف الضوء، مقالة يف حركة االلتفاف، مقالة 
يف الرد على من خالفه يف ماهية ارة، مقالة يف حل شكوك حركة االلتفاف، مقالة يف الشكوك على 

س، مقالة يف اجلزء الذي ال يتجزأ، مقالة يف خطوط الساعات، مقالة يف القرسطون، مقالة يف بطلميو
املكان، قول يف استخراج أعمدة اجلبال، مقالة يف علل احلساب اهلندي، مقالة يف أعمدة املثلثات، مقالة يف 

ة يف استخراج ارتفاع خواص الدوائر، مقالة يف شكل بين موسى، مقالة يف عمل املسبع يف الدائرة، مقال
القطب على غاية التحقيق، مقالة يف عمل النكام، مقالة يف الكرة احملرقة، قول يف مسألة عددية جمسمة، 
قول يف مسألة هندسية، مقالة يف صورة الكسوف، مقالة يف أعظم اخلطوط اليت تقع يف قطعة الدائرة، 

 شرح األرمثاطيقي على طريق التعليق، مقالة يف مقالة يف حركة القمر، مقالة يف مسائل التالقي،مقالة يف
شرح القانون على طريق التعليق، مقالة يف شرح الرومنطيقي على طريق التعليق، قول يف قسمة املنحرف 

الكلي، مقالة يف األخالق، مقالة يف آداب الكتاب، كتاب يف السياسة، مخس مقاالت، تعليق علقه 
ن اهليثم يف كتاب ديوفنطس يف مسائل اجلرب، قول يف استخراج إسحاق بن يونس املتطبب مبصر عن اب

  .مسألة عددية

  المبشر بن فاتك

    

هو األمري حممود الدولة أبو املبشر بن فاتك اآلمري من أعيان أمراء مصر وأفاضل علمائها، دائم 
وكان ممن االشتغال، حمب للفضائل، واالجتماع بأهلها ومباحثهم، واالنتفاع مبا يقتبسه من جهتهم 

اجتمع به منهم، وأخذ عنه كثرياً من علوم اهليئة والعلوم الرياضية أبو حممد بن احلسن بن اهليثم، وكذلك 
أيضاً اجتمع بالشيخ أيب احلسني املعروف بابن اآلمدي، وأخذ عنه كثرياً من العلوم احلكمية، واشتغل أيضاً 

  .بصناعة الطب، والزم أبا احلسن علي بن رضوان الطبيب

وللمبشر بن فاتك تصانيف جليلة يف املنطق وغريه من أجزاء احلكمة، وهي مشهورة فيما بني احلكماء 
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وكان كثري الكتابة، وقد وجدت خبطه كتباً كثرية من تصانيف املتقدمني، وكان املبشر بن فاتك قد اقتىن 
ابه، وحدثين الشيخ سديد كتباً كثرية جداً، وكثري منها يوجد وقد تغريت ألوان الورق الذي له بغرق أص

الدين املنطقي مبصر قال كان األمري ابن فاتك حمباً لتحصيل العلوم، وكانت له خزائن كتب، فكان يف 
أكثر أوقاته إذا نزل من الركوب ال يفارقها، وليس له دأب إال املطالعة والكتابة، ويرى أن ذلك أهم ما 

ب الدولة فلما تويف، رمحه اللَّه، ضت هي وجوار عنده، وكانت له زوجة كبرية القدر أيضاً من أربا
معها إىل خزائن كتبه، ويف قلبها من الكتب، وأنه كان يشتغل ا عنها، فجعلت تندبه، ويف أثناء ذلك 

ترمي الكتب يف بركة ماء كبرية يف وسط الدار هي وجواريها، مث شيلت الكتب بعد ذلك من املاء وقد 
  .ب املبشر بن فاتك يوجد كثري منها وهو ذه احلالغرق أكثرها، فهذا سبب أن كت

أقول وكان من مجلة تالميذ املبشر بن فاتك واآلخذين عنه أبو اخلري سلمة بن مبارك بن رمحون، وللمبشر 
بن فاتك من الكتب كتاب الوصايا واألمثال واملوجز من حمكم األقوال، كتاب خمتار احلكم وحماسن 

  نطق، كتاب يف الطب، الكلم، كتاب البداية يف امل

  إسحاق بن يونس

كان طبيباً عاملاً بالصناعة الطبية، عارفاً بالعلوم احلكمية، جيد الدربة، حسن العالج، قرأ احلكمة على ابن 
  .السمح، وكان مقيماً مبصر

  علي بن رضوان

 ذكر هو أبو احلسن بن رضوان بن علي بن جعفر، وكان مولده ومنشؤه مبصر، وا تعلم الطب، وقد
علي بن رضوان يف سريته من كيفية تعلمه صناعة الطب وأحواله ما هذا نصه، قال إنه ملا كان ينبغي لكل 

إنسان أن ينتحل أليق الصنائع به، وأوفقها له، وكانت صناعة الطب تتاخم الفلسفة طاعة للَّه عز وجل، 
عندي يف الفضيلة ألذ من كل وكانت دالالت النجوم يف مولدي تدل على أن صناعيت الطب، وأن العيش 

عيش، أخذت يف تعلم صناعة الطب وأنا ابن مخس عشرة سنة، واألجود أن أقتص إليك أمري كله 
ولدت بأرض مصر يف عرض ثالثني درجة، وطول مخس ومخسني درجة، والطالع بزيج حيىي بن أيب 

 والقمر "اه لب" ومواضع الكواكب الشمس بالدلو "ه كح" وعاشرة اجلدي "ه لو"منصور احلمل 
 واملريخ "ه كح" وللمشتري باجلدي "كط" وزحل بالقوس "ح يز" وعرضه جنوب "ح يه"بالعقرب 

 "ه" "د" وسهم السعادة اجلدي "يط،" وعطارد بالدلو "ك،" "كد" والزهرة بالقوس "مح" "كا"بالدلو 
 "ما،" "يز"ب باجلوزاء  والذن"يا" "يز"، والزهرة بالقوس "كب ي،"وجزء االستقبال املتقدم بالسرطان 
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، فلما بلغت السنة السادسة أسلمت "يب،" والشعرى العبور بالسرطان "كب" "1"والنسر الواقع ياجلدي 
نفسي يف التعليم، وملا بلغت السنة العاشرة انتقلت إىل املدينة العظمى وأجهدت نفسي يف التعلم، وملا 

 يكن يل مال أنفق منه، فلذلك عرض يل يف أقمت أربع عشرة سنة أخذت يف تعلم الطب والفلسفة ومل
التعلم صعوبة ومشقة، فكنت مرة أتكسب بصناعه القضايا بالنجوم، ومرة بصناعة الطب، ومرة بالتعليم، 

ومل أزل كذلك وأنا يف غاية االجتهاد يف التعليم، إىل السنة الثانية والثالثني، فإين اشتهرت فيها بالطب 
 بل وكان يفضل عين إىل وقيت هذا، وهو آخر السنة التاسعة واخلمسني، وكفاين ما كنت أكسبه بالطب،

وكسبت مما فضل عن نفقيت أمالكاً يف هذه املدينة إن كتب اللَّه عليها السالمة وبلغين سن الشيخوخة 
    كفاين يف النفقة عليها، 

 سنة إىل أن قررا على وكنت منذ السنة الثانية والثالثني إىل يومي هذا أعمل تذكرة يل وأغريها يف كل
هذا التقرير الذي أستقبل به السنة الستني من ذلك، أتصرف يف كل يوم يف صناعيت مبقدار ما يغين، ومن 

الرياضة اليت حتفظ صحة البدن، وأغتذي بعد االستراحة من الرياضة غذاء أقصد به حفظ الصحة، 
، وكشف كربة املكروب، وإسعاف احملتاج، وأجتهد يف حال تصريف يف التواضع واملداراة وغياث امللهوف

وأجعل قصدي يف كل ذلك االلتذاذ باألفعال، واالنفعاالت اجلميلة، وال بد أن حيصل مع ذلك، كسب 
ما ينفق فأنفق منه على صحة بدين، وعمارة مرتيل نفقة ال تبلغ التبذير، وال تنحط إىل التقتري وتلزم احلال 

كل وقت، وأتفقد آالت مرتيل فما حيتاج إىل إصالح أصلحته، وما الوسطى بقدر ما يوجبه التعقل يف 
حيتاج إىل بدل بدلته، وأعد يف مرتيل ما حيتاج إليه من الطعام والشراب، والعسل والزيت واحلطب، وما 

حيتاج إليه من الثياب، فما فضل بعد ذلك له صرفته يف وجوه اجلميل واملنافع مثل إعطاء األهل واإلخوان 
، وعمارة املرتل، وما اجتمع من غلة أمالكي ادخرته لعمارا ومرمتها، ولوقت احلاجة إىل مثله، واجلريان

وإذا مهمت لتجديد أمر مثل جتارة أو بناء أو غري ذلك فرضته مطلوباً، وحللته إىل موضوعاته ولوازمها، 
ه، وأتعرف ما ميكنين فإن وجدته من املمكن األكثر بادرت إليه، وإن وجدته من املمكن القليل اطرحت

تعريفه من األمور املزمعة وآخذ له أهبته، وأجعل ثيايب مزينة بشعار األخيار والنظافة وطيب الرائحة، 
وألزم الصمت وكف اللسان عن معايب الناس، وأجتهد أن ال أتكلم إال مبا ينبغي، وأتوقى األميان ومثالب 

رصي واالغتمام، وإن دمهين أمر فادح أسلمت فيه اآلراء، فأحذر العجب وحب الغلبة، وأطرح اهلم احل
إىل اللَّه تعاىل، وقابلته مبا يوجبه التعقل من غري جنب وال ور، ومن عاملته عاملته يداً بيد، ال أسف وال 

أتسلف، إال أن أضطر لذلك، وإن طلب مين أحد سلفاً وهبت منه، ومل أرد منه عوضاً وما بقي من يومي 
 صرته يف عبادة اللَّه سبحانه بأن أترته بالنظر يف ملكوت السموات واألرض، بعد فراغي من رياضيت

ومتجيد حمكمها، وأتدبر مقالة أرسطاطاليس يف التدبري، وآخذ نفسي بلزوم وصاياها بالغداة والعشي، 
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رت وأتفقد يف وقت خلويت ما سلف يف يومي من أفعايل وانفعااليت، فما كان خرياً أو مجيالً أو نافعاً سر
به، وما كان شراً أو قبيحاً أو ضاراً اغتممت به، ووافقت نفسي بأن ال أعود إىل مثله، وأما األشياء اليت 
أترته فيها فألين فرضت نزهيت ذكر اللَّه عز وجل ومتجيده بالنظر يف ملكوت السماء واألرض، وكان قد 

لى ما أنصه من ذلك مخسة كتب من كتب القدماء والعارفون يف ذلك كتباً كثرية رأيت أن أقتصر منها ع
كتب األدب؛ وعشرة كتب من كتب الشرع؛ وكتب أبقراط وجالينوس يف صناعة الطب وما جانسها 

مثل كتاب احلشائش لديسقوريدس، وكتب روفس، وأريباسيوس، وبولس وكتاب احلاوي للرازي؛ ومن 
له، وما أنتفع به فيه واملربعة كتب الفالحة والصيدلة أربعة كتب؛ ومن كتب التعاليم اسطي ومداخ

لبطلميوس؛ ومن كتب العارفني كتب أفالطن، وأرسطوطاليس، واإلسكندر، وثامطيوس، وحممد الفارايب، 
وما أنتفع به فيها، وما سوى ذلك إما أبيعه بأي مثن اتفق، وإما أن أخزنه يف صناديق، وبيعه أجود من 

ولده يف ديار مصر باجليزة ونشأ مبدينة مصر، وكان أبوه خزنه، أقول هذا مجلة ما ذكره من سريته، وإن م
فراناً ومل يزل مالزماً لالشتغال والنظر يف العلم إىل أن متيز وصار له الذكر احلسن والسمعة العظيمة، 

وخدم احلاكم وجعله رئيساً على سائر املتطببني، وكانت دار ابن رضوان مبدينة مصر يف قصر الشمع، 
 وقد دمت ومل يتبني إال بقايا يسرية من آثارها، وحدث يف الزمان الذي كان فيه وهي اآلن تعرف به،

ابن رضوان بديار مصر الغالء العظيم، والغالء الفادح الذي هلك به أكثر أهلها، ونقلت من خط املختار 
سنة بن احلسن بن بطالن أن الغالء عرض مبصر يف سنة مخس وأربعني وأربعمائة قال ونقص النيل يف ال

اليت تليها، وتزايد الغالء، وتبعه وباء عظيم، واشتد وعظم يف سنة سبع وأربعني وأربعمائة، وحكي أن 
  .السلطان كفن من ماله مثانني ألف نفس، وأنه فقد مثامنائة قائد، وحصل للسلطان من املواريث مال زيل

    

له يف آخر عمره، وكان السبب يف ذلك وحدثين أبو عبد اللَّه حممد املالقي الناسخ أن ابن رضوان تغري عق
أنه يف ذلك الغالء، كان قد أخذ يتيمة رباها، وكربت عنده فلما كان يف بعض األيام خال هلا املوضع، 

وكان قد ادخر أشياء نفيسة، ومن الذهب حنو عشرين ألف دينار فأخذت اجلميع وهربت ومل يظفر منها 
  . من حينئذعلى خرب، وال عرف أين توجهت فتغريت أحواله

أقول وكان ابن رضوان كثري الرد على من كان يعاصره من األطباء وغريهم، وكذلك على كثري ممن 
تقدمه، وكانت عنده سفاهة يف حبثه، وتشنيع على من يريد مناقشته، وأكثر ذلك يوجد عندما كان يرد 

مد بن زكريا الرازي، على حنني بن إسحاق، وعلى أيب الفرج بن الطيب، وكذلك أيضاً على أيب بكر حم
ومل يكن البن رضوان يف صناعة الطب معلم ينسب إليه، وله كتاب يف ذلك يتضمن أن حتصيل الصناعة 
من الكتب أوفق من املعلمني، وقد رد عليه ابن بطالن هذا الرأي وغريه يف كتاب مفرد، وذكر فصالً يف 
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املتعلم من الصف إذا كان القول واحداً، وأورد العلل اليت ألجلها صار املتعلم من أفواه الرجال أفضل من 
عدة علل األوىل منها جتري هكذا وصول املعاين من النسيب إيل النسيب، خالف وصوهلا من غري النسيب 
إىل النسيب، والنسيب الناطق أفهم للتعليم بالنطق وهو املعلم، وغري النسيب له مجاد وهو الكتاب، وبعد 

ريق الفهم، وقرب الناطق من الناطق مقرب للفهم، فالفهم من النسيب، وهو اجلماد من الناطق مطيل لط
  .املعلم أقرب وأسهل من غري النسيب، وهو الكتاب

والثانية، هكذا النفس العالمة عالمة بالفعل، وصورة الفعل عنها يقال له تعليم، والتعليم والتعلم من 
الطبع، والنفس املتعملة عالمة بالقوة، وقبول املضاف، وكلما هو للشيء بالطبع أخص به مما ليس له ب

  .العلم فيها يقال له تعلم، واملضافان معاً بالطبع، فالتعليم من املعلم أخص باملتعلم من الكتب

والثالثة، على هذه الصورة املتعلم إذا استعجم عليه ما يفهمه املعلم من لفظ نقله إىل لفظ آخر، والكتاب 
الفهم من املعلم أصلح للمتعلم من الكتاب، وكل ما هو ذه الصفة فهو يف ال ينقل من لفظ إىل لفظ، ف
  .إيصال العلم أصل للمتعلم

والرابعة العلم موضوعه اللفظ، واللفظ على ثالثة أضرب قريب من العقل، وهو الذي صاغه العقل مثاالً 
ا صاغه العقل؛ وبعيد، وهو ملا عده من املعاين؛ ومتوسط، ومتوسط، وهو املتلفظ به بالصوت، وهو مثال مل

املثبت يف الكتب، وهو مثال ما خرج باللفظ، فالكتاب مثال مثال مثال املعاين اليت يف العقل، واملثال 
األول ال يقوم مقام املثل لعوز املثل، فما ظنك مبثال مثال مثال املثل، فاملثال األول ملا عند العقل أقرب يف 

ول هو اللفظ، والثاين هو الكتاب، وإذا كان األمر على هذا فالفهم من الفهم من مثال املثال، واملثال األ
  .لفظ املعلم أسهل وأقرب من لفظ الكتاب

واخلامسة وصول اللفظ الدال على املعىن إىل العقل يكون من جهة حاسة غريبة من اللفظ، وهي البصر، 
النسيب، وهو اللفظ، أقرب من ألن احلاسة النسبية للفظ هي السمع ألنه تصويت، والشيء الواصل من 

  .وصوله من الغريب، وهو الكتابة، فالفهم من املعلم باللفظ أسهل من الكتاب باخلط

والسادسة هكذا يوجد يف الكتاب أشياء تصد عن العلم قد عدمت يف تعليم املعلم، وهي التصحيف 
ة باإلعراب، أو عدم وجوده العارض من اشتباه احلروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر وقلة اخلرب

مع اخلربة به، أو فساد املوجود منه، واصطالح الكتاب ما ال يقرأ وقراءة ما ال يكتب، وحنو التعليم ومنط 
الكالم ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ ورداءة النقل، وادماج القارئ مواضع املقاطع، وخلط 

صناعة، وألفاظ يونانية مل خيرجها الناقل من اللغة مبادئ التعاليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها يف تلك ال
كالثوروس وهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح املتعلم من تكلفها عند قراءته على املعلم، وإذا كان 

  .األمر على هذا فالقراءة على العلماء أفضل وأجدى من قراءة اإلنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه
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 سابع أظنه مصدقاً عندك، وهو ما قاله املفسرون يف االعتياض عن السالبة البسيطة قال وأنا آتيك ببيان
باملوجبة املعدولة، فإم جممعون على أن هذا الفصل لو مل يسمعه من أرسطوطاليس تلميذه تاؤفرسطس 

وأوذميوس، ملا فهم قط من كتاب، وإذا كان األمر على هذا فالفهم من املعلم أفضل من الفهم من 
كتاب، وحبسب هذا جيب على كل حمب للعلم أن ال يقطع بظن فرمبا خفي الصواب، وإذا خفي ال

الصواب، علم األشياء علماًردياً، فثار عليه حبسب اعتقاده يف احلق أنه محال شكوك يعسر حلّها، وكانت 
 املستنصر باللَّه وفاة علي بن رضوان، رمحه اللَّه، يف سنة ثالث ومخسني وأربعمائة مبصر، وذلك يف خالفة

أيب متيم معد بن الظاهر إلعزاز دين اللَّه احلاكم، ومن كالم علي بن رضوان قال إذا كانت لإلنسان 
صناعة ترتاض ا أعضاؤه، وميدحه ا الناس، ويكسب ا كفايته يف بعض يومه، فأفضل ما ينبغي له يف 

 امللكوت، ومتجيد املالك هلا سبحانه، ومن باقي يومه أن يصرفه يف طاعة ربه، وأفضل الطاعات النظر يف
رزق ذلك فقد رزق خري الدنيا واآلخرة، وطوىب له وحسن مآب، ومن كالمه نقلته من خطه قال 

الطبيب على رأي بقراط هو الذي اجتمعت فيه سبع خصال األوىل أن يكون تام اخللق، صحيح األعضاء، 
  .الطبعحسن الذكاء، جيد الروية، عاقالً، ذكوراً، خري 

  .الثانية أن يكون حسن امللبس، طيب الرائحة، نظيف البدن والثوب

  .الثالثة أن يكون كتوماً ألسرار املرضى ال يبوح بشيء من أمراضهم

الرابعة أن تكون رغبته يف إبراء املرضى أكثر من رغبته فيما يلتمسه من األجرة، ورغبته يف عالج الفقراء 
  .ءأكثر من رغبته يف عالج األغنيا

  .اخلامسة أن يكون حريصاً على التعليم واملبالغة يف منافع الناس

السادسة أن يكون سليم القلب، عفيف النظر، صادق اللهجة، ال خيطر بباله شيء من أمور النساء 
  .واألموال اليت شاهدها يف منازل األعالء فضالً عن أن يتعرض إىل شيء منها

واح واألموال، ال يصف دواء قتاالً وال يعلمه، وال دواء يسقط السابعة أن يكون مأموناً ثقة على األر
  .األجنة، يعاجل عدوه بنية صادقة كما يعاجل حبيبه

وقال املعلم لصناعة الطب هو الذي اجتمعت فيه اخلصال بعد استكماله صناعة الطب، واملتعلم هو الذي 
لى التعليم، ذكياً، ذكوراً ملا قد فراسته تدل على أنه ذو طبع خري، ونفس ذكية، وأن يكون حريصاً ع

  .تعلمه

وقال البدن السليم من العيوب هو البدن الصحيح الذي كل واحد من أعضائه باق على فضيلته، أعين أن 
  .يكون يفعل فعله اخلاص على ما ينبغي
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وقال تعرف العيوب هو أن تنظر إىل هيئة األعضاء والسحنة واملزاج وملمس البشرة، وتتفقد أفعال 
األعضاء الباطنة والظاهرة، مثل أن تنادي به من بعيد فتعترب بذلك حال مسعه، وأن تعترب بصره بنظر 

األشياء البعيدة والقريبة، ولسانه جبودة الكالم، وقوته بشيل الثقل واملسك والضبط واملشي وأحناء ذلك، 
يدين قد نصب رجليه وصفهما، مثل أن تنظر مشيه مقبالً ومدبراً؛ ويؤمر باالستلقاء على ظهره ممدود ال

وتعترب بذلك حال أحشائه؛ وتتعرف حال مزاج قلبه بالنبض وباألخالق، ومزاج كبده بالبول وحال 
األخالط؛ وتعترب عقله بأن يسأل عن أشياء، وفهمه وطاعته بأن يؤمر بأشياء، وأخالقه إىل ما متيل بأن 

ثال أجر احلال يف تفقد كل واحد من األعضاء تعترب كل واحد منها مبا حيركه أو يسكنه، وعلى هذا امل
واألخالق، أما فيما ميكن ظهوره للحس فال تقنع فيه حىت تشاهده باحلس، وأما فيما يتعرف باالستدالل 
فاستدل عليه بالعالمات اخلاصة، وأما فيما يتعرف باملسألة فاحبث عنه باملسألة، حىت تعترب كل واحد من 

  .ضر أو كان أو متوقع، أم احلال حال صحة وسالمةالعيوب فتعرف هل هو عيب حا

ومن كالمه قال إذا دعيت إىل مريض فأعطه ما ال يضره إىل أن تعرف علته فتعاجلها عند ذلك، ومعىن 
معرفة املرض هو أن تعرف من أي خلط حدث أوالً، مث تعرف بعد ذلك يف أي عضو هو، وعند ذلك 

  .تعاجله

    

 كتاب العرق جلالينوس، وفرغ من شرحه له يف يوم اخلميس لليلتني ولعلي بن رضوان من الكتب شرح
بقيتا من ذي احلجة سة اثنتني وثالثني وأربعمائة، شرح كتاب الصناعة الصغرية جلالينوس، شرح كتاب 

النبض الصغري جلالينوس، شرح كتاب جالينوس إىل أغلوقن يف التأين لشفاء األمراض، شرح املقالة األوىل 
الت، وشرح املقالة الثانية يف مقالتني، شرح كتاب األسطقسات جلالينوس، شرح بعض يف مخس مقا

كتاب املزاج جلالينوس، ومل يشرح من الكتب الستة عشر جلالينوس سوى ما ذكرت، كتاب األصول يف 
الطب، أربع مقاالت، كناش، رسالة يف عالج اجلذام، كتاب تتبع مسائل حنني، مقالتان، كتاب النافع يف 

يفية تعليم صناعة الطب، ثالث مقاالت، مقالة يف أن جالينوس مل يغلط يف أقاويله يف اللنب على ما ظنه ك
قوم، مقالة يف دفع املضارعن األبدان مبصر، مقالة يف سريته، مقالة يف الشعري وما يعمل منه، ألفها أليب 

ها يهوذا بن سعادة، تعاليق طبية، زكريايهوذا بن سعادة الطبيب، جوابه ملسائل يف لنب األتن، سأله إيا
تعاليق نقلها يف صيدلة الطب، مقالة يف مذهب أبقراط يف تعليم الطب، كتاب يف أن أفضل أحوال عبد 

اللَّه بن الطيب احلايل السوفسطائية، وهو مخس مقاالت، كتاب يف أن األشخاص كل واحد من األنواع 
ب الفلسفة، تفسري مقالة احلكيم فيثاغورس يف املتناسلة أب أول، منه تناسلت األشخاص على مذه

الفضيلة، مقالة يف الرد على إفرائيم وابن زرعة يف االختالف يف امللل، انتزاعات شروح جالينوس لكتب 
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أبقراط، كتاب االنتصار ألرسطوطاليس، وهو كتاب التوسط بينه وبني خصومه املناقضني له يف السماع 
  .الطبيعي، تسع وثالثون مقالة

سري ناموس الطب ألبقراط، تفسري وصيةأبقراط املعروفة بترتيب الطب، كالم يف األدوية املسهلة، كتاب تف
يف عمل األشربة واملعاجني، تعليق من كتاب التميمي يف األغذية واألدوية، تعليق من كتاب فوسيدونيوس 

عة اللذيذة يف أوقات يف أشربة لذيذة لألصحاء، فوائد علقها من كتاب فيلغريوس يف األشربة الناف
األمراض، مقالة يف الباه مقالة يف أن كل واحد من األعضاء يغتذي من اخللط املشاكل له، مقالة يف 

الطريق إىل إحصاء عدد احلميات، فصل من كالمه يف القوى الطبيعية، جواب مسائل يف النبض وصل إليه 
شيخ أبو الطيب أزهر بن النعمان يف األورام، السؤال عنها من الشام، رسالة يف أجوبة مسائل سأل عنها ال

رسالة يف عالج صيب أصابه املرض املسمى بداء الفيل وداء األسد، نسخة الدستور الذي أنفذه أبو 
العسكر احلسني بن معدان ملك مكران يف حال علة الفاجل يف شقة األيسر، وجواب ابن رضوان له، فوائد 

 فوائد علقها من كتاب تدبري الصحة جلالينوس، فوائد علقها من علقها من كتاب حيلة الربء جلالينوس،
كتاب األدوية املفردة جلالينوس، فوائد علقها من كتاب تدبري الصحة جلالينيوس، فوائد علقها من كتاب 

األدوية املفردة جلالينوس، فوائد علقها من كتاب امليامر جلالينوس، فوائد علقها من كتاب قاطاجانس 
  .وائد علقها يف األخالط من كتب عدة ألبقراط وجالينوسجلالينوس، ف

    

كتاب يف حل شكوك الرازي على كتب جالينوس، سبع مقاالت، مقالة يف حفظ الصحة، مقالة يف أدوار 
احلميات، مقالة يف التنفس الشديد، وهو ضيق النفس، رسالة كتب ا إىل أيب زكريا يهوذا بن سعادة يف 

الينوس يف حتليل احلد يف كتابه املسمى الصناعة الصغرية، مقالة يف نقض مقالة ابن النظام الذي استعمله ج
بطالن يف الفرخ والفروج، مقالة يف الفأر، مقالة فيما أورده ابن بطالن من التحيريات، مقالة يف أن ما 

نفسه جهله يقني وحكمة، وما علمه ابن بطالن غلط وسفسطة، مقالة يف أن ابن بطالن ال يعلم كالم 
فضالً عن كالم غريه،رسالة إىل أطباء مصر والقاهرة يف خرب ابن بطالن، قول له يف مجلة الرد عليه، كتاب 
يف مسائل جرت بينه وبني ابن اهليثم يف ارة واملكان، أخرجه حلواشي كامل الصناعة الطبية املوجود منه 

ب إىل السعادة، مقالة يف أسباب مدد بعض األوىل، رسالة يف أزمنة األمراض، مقالة يف التطرق بالط
محيات األخالط وقرائنها، جوابه عما شرح له من حال عليل به علة الفاجل يف شقه األيسر، مقالة يف 

األورام، كتاب يف األدوية املفردة على حروف املعجم، اثنتا عشرة مقالة املوجود منه إىل بعض السادسة، 
الفساد، مقالة يف سبيل السعادة وهي السرية اليت اختارها مقالة يف شرف الطب، رسالة يف الكون و

لنفسه، رسالة يف بقاء النفس بعد املوت، مقالة يف فضيلة الفلسفة، مقالة يف بناء النفس على رأي أفالطون 
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وأرسطوطاليس، أجوبته ملسائل منطقية من كتاب القياس، مقالة يف حل شكوك حيىي بن عدي املسماة 
 يف احلر، مقالة يف بعث نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم من التوراة والفلسفة، مقالة يف باحملراسات، مقالة

أن الوجود نقط وخطوط طبيعية، مقالة يف حدث العامل، مقالة يف التنبيه على حيل من ينتحل صناعة 
ن القضايا بالنجوم وتشرف أهلها، مقالة يف خلط الضروري والوجودي، مقالة يف اكتساب احلالل م

املال، مقالة يف الفرق بني الفاضل من الناس والسديد والعطب، مقالة يف كل السياسة، رسالة يف السعادة، 
مقالة يف اعتذاره عما ناقض به احملدثني، مقالة يف توحيد الفالسفة وعبادم، كتاب يف الرد على الرازي 

لوم والصنائع، ثالث مقاالت، رسالة يف العلم اإلهلي وإثبات الرسل، كتاب املستعمل من املنطق يف الع
صغرى يف اهليويل، صنفها أليب سليمان بن بابشاد، تذكرتاه املسماة بالكمال الكامل والسعادة القصوى 

غري كاملة، تعاليقه لفوائد كتب أفالطون املساجرة هلوية طبيعة اإلنسان، تعاليق فوائد مدخل فرفوريوس، 
ملوجود منه بعض ال كل، تعاليق يف أن خط االستواء بالطبع أظلم ذيب كتاب احلابس يف رياسة الثنا ا

ليالً، وأن جوهره بالعرض أظلم ليالً، كتاب فيما ينبغي أن يكون يف حانوت الطبيب، أربع مقاالت، 
مقالة يف هواء مصر، مقالة يف مزاج السكر، مقالة يف التنبيه على ما يف كالم ابن بطالن من اهلذيان، 

  .مضار احللوى باحملروررسالة يف دفع 

  أفرائيم بن الزفان

هو ابو كثري أفرائيم بن احلسن بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب، إسرائيلي املذهب وهو من األطباء 
املشهورين بديار مصر، وخدم اخللفاء الذين كان يف زمام وحصل من جهتهم من األموال والنعم شيئاً 

ب على أيب احلسن علي بن رضوان وهو من أجل تالمذته، وكانت كثرياً جداً، وكان قد قرأ صناعة الط
له مهة عالية يف حتصيل الكتب، ويف استنساخها حىت كانت عنده خزائن كثرية من الكتب الطبية وغريها، 

وكان أبداً عنده النساخ يكتبون وهلم ما يقوم بكفايتهم منه، ومن مجلتهم حممد بن سعيد بن هشام 
 بابن ملساقه ووجدت خبط هذا عدة كتب قد كتبها ألفرائيم، وعليها خط احلجري، وهو املعروف

أفرائيم، وحدثين أيب أن رجالً من العراق كان قد أتى إىل الديار املصرية ليشتري كتباً ويتوجه ا وأنه 
كان اجتمع مع أفرائيم، واتفق احلال فيما بينهما أن باعه أفرائيم من الكتب اليت عنده عشرة آالف جملد، و

ذلك يف أيام والية األفضل بن أمري اجليوش، فلما مسع بذلك أراد أن تلك الكتب تبقى يف املصرية، وال 
تنتقل إىل موضع آخر فبعث إىل أفرائيم من عنده جبملة املال الذي كان قد اتفق تثمينه بني أفرائيم 

نين قد وجدت كتباً كثرية من والعراقي، ونقلت الكتب إىل خزانة األفضل وكتبت عليها ألقابه، وهلذا إ
الكتب الطبية وغريها عليها اسم أفرائيم، وألقاب األفضل أيضاً، وخلف أفرائيم من الكتب ما يزيد على 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  517  

  .عشرين ألف جملد، ومن األموال النعم شيئاً كثرياً جداً

    

تاب خبطه، وألفرائيم بن الزفان من الكتب تعاليق وجمريات جعلها على جهة الكناش، ووجدت هذا الك
وقد استقصى فيه ذكر األمراض ومداواا، وقد ذكر يف أوله ما هذا نصه قال أقول وأنا أفرائيم إنين 

جعلت هذا الكتاب تذكرة على طريق اموع، ال على جهة التصنيف احتياطاً على من يعاجل من السهو، 
ة أيب علي احلسني بن أيب علي احلسن كتاب التذكرة الطبية يف مصلحة األحوال البدنية، ألفها لنصري الدول

بن محدان، ملا أراد االنفصال عن مصر، والتوجه إىل ثغر اإلسكندرية والبحرية وتلك األعمال، مقالة يف 
  .التقرير القياسي على أن البلغم يكثر تولده يف الصيف، والدم واملرار األصفر يف الشتاء

  سالمة بن رحمون

ن رمحون بن موسى، من أطباء مصر وفضائلها، وكان يهودياً وله أعمال هو أبو اخلري سالمة بن مبارك ب
حسنة يف صناعة الطب، واطالع على كتب جالينوس والبحث عن غوامضها، وكان قد قرأ صناعة الطب 

أفرائيم، واشتغل ا عليه مدة، وكان البن رمحون أيضاً اشتغال جيد باملنطق والعلوم احلكمية، وله 
كان شيخه الذي اشتغل عليه ذا الفن األمري أبو الوفاء حممود الدولة املبشر بن تصانيف يف ذلك، و

فاتك، وملا وصل أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت األندلسي من املغرب إىل الديار املصرية 
اجتمع بسالمة بن رمحون وجرت بينهما مباحث ومشاغبات، وقدذكره ابن أيب الصلت يف رسالته 

صرية عندما ذكر من رآه من أطباء مصر قال وأشبه من رأيته منهم وأدخلهم يف عدد األطباء رجل من امل
اليهود يدعي أبا اخلري سالمة بن رمحون فإنه لقي أبا الوفاء املبشر بن فاتك، فأخذ عنه شيئاً من صناعة 

سن بن رضوان فقرأ عليه املنطق ختصص به ومتيز عن أضرابه، وأدرك أبا كثري بن الزفان تلميذ أيب احل
بعض كتب جالينوس، مث نصب نفسه لتدريس مجيع كتب املنطق ومجيع كتب الفلسفة الطبيعية واهليئة، 
وشرح بزعمه وفسر وخلص ومل يكن هناك يف حتصيله وحتقيقه واستقصائه عن لطيف العلم ودقيقه، بل 

 له واجتماعي به عن مسائل كان يكثر كالمه فيضل، ويسرع جوابه فيزل، ولقد سألته أول لقائي
استفتحت مباحثه ا مما ميكن أن يفهمها من مل يكن ميتد يف العلم باعه، ومل يكثر تبحره واتساعه، 

فأجاب عنها مبا أبان عن تقصريه ونطق بعجزه، وأعرب عن سوء تصوره وفهمه، وكان مثله يف عظم 
  دواعيه وقصوره عن أيسر ماهو متعاطيه كقول الشاعر 

  ويغمره الموج في الساحل  لج عن ساقهيشمر ل
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 فارس واحد فردكم  مائتي فارس تمنيتم

قال أبو الصلت وكان طبيب من أهل إنطاكية يسمى جبرجس، ويلقب بالفيلسوف على حنو ما قيل يف 
ة الغرب أبو البيضاء، ويف اللديغ سليم قد تفرغ للتولع بابن رمحون واإلزراء عليه، وكان يزور فصوالً طبي
وفلسفية، يقررها يف معارض ألفاظ القوم، وهي حمال ال معىن هلا وفارغة ال فائدة فيها، مث إنه ينفذها إىل 
من يسأله عن معانيها، ويستوضحه أغراضها، فيتكلم عليها ويشرحها بزعمه دون تيقظ وال حتفظ، بل 

وأنشدت جلرجس هذا فيه باسترسال واستعجال وقلة اكتراث واهتبال، فيوجد فيها عنه ما يضحك منه، 
  وهو أحسن ما مسعته يف هجو طبيب مشؤوم، وأنا متهم له فيه 

 في كفته الفاضل يخف  أبا الخير على جهله إن

  في بحر هلك ماله ساحل  المسكين من شؤمه عليله

 والنعش والغاسل طلعته  تدخل في دفعة ثالثة

  ولبعضهم 

 يد ما تقصر ج  ألبي الخير في العال

 يومين يقبر بعد   يستطبهمن كل

 أكثر وشهدناه  غاب عنكم والذي

  وله 

 جنون عنده غاية العقل وكل  أبي الخير الجنون بعينه جنون

 عاقل من يستهين بمختل فما  فغلوه، فشدو وثاقه خذوه

  فقد صار يؤذي الناس بالقول والفعل  كان يؤذي الناس بالقول وحده وقد

ب كتاب نظام املوجودات، مقالة يف السبب املوجب لقلة املطر مبصر، مقالة ولسالمة بن رمحون من الكت
  .يف العلم اإلهلي، مقالة يف خصب أبدان النساء مبصر عند تناهي الشباب

  مبارك بن سالمة بن رحمون

    

هو مبارك بن أيب اخلري سالمة بن مبارك بن رمحون، مولده ومنشؤه مبصر، وكان أيضاً طبيباً فاضالً 
  .ارك بن سالمة بن رمحون من الكتب مقالة يف اجلمرة املسماة بالشقفة واخلزفة خمتصرةوملب
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  ابن العين زربي

هو الشيخ موفق الدين أبو نصر عدنان بن نصر بن منصور من أهل عني زربة، وأقام ببغداد مدة، واشتغل 
لك انتقل من بغداد إىل بصناعة الطب بالعلوم احلكمية ومهر فيها، وخصوصاً يف علم النجوم، مث بعد ذ

الديار املصرية إىل حني وفاته وخدم اخللفاء املصريني، حظي يف أيامهم، ومتيز يف دولتهم وكان من أجل 
املشايخ، وأكثرهم علماً يف صناعة الطب، وكانت له فراسة حسنة وإنذارات صائبة يف معاجلته، وصنف 

يف غري ذلك من العلوم، وكانت له تالميذ عدة بديار مصر كتباً كثرية يف صناعة الطب، ويف املنطق و
يشتغلون عليه، وكل منهم متيز وبرع يف الصناعة وكان ابن العني زريب يف أول أمره إمنا يتكسب 

  .بالتنجيم

وحدثين أيب قال حكى يل سبط الشيخ أيب نصر عدنان بن العني زريب أن سبب اشتهار جده يف الديار 
 ورد من بغداد رسول إىل ديار مصر، وكان يعرف ابن العني زريب ببغداد املصرية، واتصاله باخللفاء أنه

وما هو عليه من الفضل والتحصيل واإلتقان لكثري من العلوم، فلما كان ماراً يف بعض الطرق بالقاهرة، 
وإذا به قد وجد ابن العني زريب جالساً وهو يتكسب بالتنجيم فعرفه وسلم عليه، وبقي متعجباً من كثرة 

يله للعلوم، وكونه متميزاً يف علم صناعة الطب، وهو على تلك احلال، وبقي يف خاطره ذلك، فلما حتص
اجتمع بالوزير وحتدثا أجرى ذكر ابن العني زريب، وما هو عليه من العلم والفضل والتقدم يف صناعة 

ا ال يهمل، فاشتاق الطب وغريها، وكوم مل يعرفوا قدره وال انتهى إليهم أمره، وإن الواجب يف مثل هذ
الوزير إىل رؤيته، واالجتماع مبشاهدته، فاستحضر، ومسع كالمه فأعجب به، واستحسن مما مسعه منه، 
وحتقق فضله ومرتلته يف العلم، وأى أمره إىل اخلليفة فأطلق له ما يليق مبثله، ومل تزل أنعامهم تصل إليه 

  .ومواهبهم تتواىل عليه

خبرياً بالعربية، جيد الدراية هلا، حسن اخلط، وقد رأيت كتباً عدة يف الطب أقول وكان ابن العني زريب 
ويف غريه خبطه، هي يف اية احلسن واجلودة ولزم الطريقة املنسوبة، وكان أيضاً يشعر وله شعر جيد، 

  .وتويف رمحه اللَّه يف مثان وأربعني ومخسمائة بالقاهرة، وذلك يف دولة الظافر بأمر اللَّه

العني زريب من الكتب كتاب الكايف يف الطب، وصنفه يف سنة عشر ومخسمائة مبصر وكمل يف والبن 
السادس والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وأربعني ومخسمائة، شرح كتاب الصناعة الصغرية جلالينوس، 

لطب على جهة الرسالة املقتنعة يف املنطق ألفها من كالم أيب نصر الفارايب والرئيس بن سينا، جمربات يف ا
الكناش مجعها ورتبها ظافر بن متيم مبصر بعد وفاة ابن العني زريب، رسالة يف السياسة، رسالة يف تعذر 

  .وجود الطبيب الفاضل ونفاق اجلاهل، مقالة يف احلصى وعالجه
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  بلمظفر بن معرف

صر يف العلوم هو بلمظفر نصر بن حممود بن املعرف، كان ذكياً فطناً، كثري االجتهاد والعناية واحل
احلكمية، وله نظر أيضاً يف صناعة الطب واألدب ويشعر، وكان قد اشتغل على ابن العني زريب والزمه 
مدة وقرأ عليه كثرياً من العلوم احلكمية وغريها، ورأيت خطه يف آخر تفسري اإلسكندر لكتاب الكون 

اريخ كتابته لذلك يف شعبان سة أربع والفساد ألرسطوطاليس، وهو يقول إنه قرأه عليه، وأتقن قراءته، وت
وثالثني ومخسمائة، وكان بلمظفر حسن اخلط، جيد العبارة، وكان مغرى بصناعة الكيمياء ، والنظر 

فيها، واالجتماع بأهلها، وكتب خبطه من الكتب اليت صنفت فيها شيئاً كثرياً جداً، وكذلك أيضاً كتب 
  . مهة عالة يف حتصيل الكتب وقراءاكثرياً من الكتب الطبية واحلكمية، وكانت له

وحدثين الشيخ سديد الدين املنطقي عنه أنه كان يف داره جملس كبري مشحون بالكتب على رفوف فيه، 
  .وأن بلمظفر مل يزل يف معظم أوقاته يف ذلك الس مشتغالً يف الكتب ويف القراءة والنسخ

ة من الكتب يف كل فن، وأن مجيع كتبه ال يوجد أقول ومن أعجب شيء منه أنه كان قد ملك ألوفاً كثري
شيء منها إال وقد كتب على ظهره ملحاً ونوادر مما يتعلق بالعلم الذي قد صنف ذلك الكتاب فيه، وقد 
رأيت كتباً كثرية من كتب الطب وغريها من الكتب احلكمية كانت أليب املظفر وعليها امسه، وما منها 

  . وفوائد متفرقة من جيانس ذلك الكتابشيء إال وعليه تعاليق مستحسنة،

    

  ومن شعر بلمظفر بن معرف 

  فيا ليت شعري ما هي الطبيعة؟  الطبيعة مبدأ الكيان وقالوا

 على ذاك أم ليس بالمستطيعة؟  طبعت نفسها أقادرة

  وقال أيضاً 

 نبين ما حدها ونحن  الطبيعة معلومنا وقالوا

  ومون ما بعدهافكيف ير  يعرفوا اآلن ما قبلها ولم

  .ولبلمظفر بن معرف من الكتب تعاليق يف الكيمياء، كتاب يف علم النجوم، خمتارات يف الطب

الشيخ السديد رئيس الطب هو القاضي األجل السديد أبو املنصور عبد اللَّه بن الشيخ السديد أيب احلسن 
 أبيه وعرف به وصار له علماً علي، وكان لقب القاضي أيب املنصور شرف الدين، وإمنا غلب عليه لقب

بأن يقال الشيخ السديد، وكان عاملاً بصناعة الطب خبرياً بأصوهلا وفروعها، وجيد املعاجلة، كثري الدربة، 
حسن األعمال باليد، وخدم اخللفاء املصريني وحظي يف أيامهم، ونال من جهتهم من األموال الوافرة، 
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ر األطباء الذين كانوا يف زمانه، وال قريباً منه، وكانت له عندهم والنعم اجلسيمة، ما مل ينله غريه من سائ
املرتلة العليا واجلاه الذي ال مزيد عليه، وعمر عمراً طويالً، وكان من بيتوتة صناعة الطب، وكان أبوه 

  .أيضاً طبيباً للخلفاء املصريني مشهوراً يف أيامهم

 الشيخ السديد وقرأ عليه صناعة الطب، قال قال يل حدثين القاضي نفيس الدين بن الزبري، وكان قد حلق
الشيخ السديد رئيس الطب إن أول من مثلت بني يديه من اخللفاء وأنعم علي اآلمر بأحكام اللَّه ، وذلك 

أن أيب كان طبيباً يف خدمته، وكان مكيناً عنده، رفيع املرتلة يف أيامه قال وكنت صبياً يف ذلك الوقت 
 كل يوم دراهم، وأجلس عند باب الدار اليت لنا، وأقصد مجاعة يف كل ار، حىت فكان أيب يهب يل يف

مترنت وصرت يل دربة جيدة يف الفصد، وكنت قد شدوت شيئاً من صناعة الطب، فذكرين أيب عند 
اآلمر وأخربه مبا أنا عليه وأنين أعرف صناعة الفصد، ويل درجة جيدة ا، فاستدعاين، فتوجهت إليه وأنا 

لة مجيلة من امللبوس الفاخر واملركوب الفاره املتحلي مبثل الطوق الذهب وغريه، وإنين ملا دخلت إليه حبا
القصر مشيت مع أيب حىت صرنا بني يديه فقبلت األرض وخدمت، فقال يل افصد هذا األستاذ وكان 

وق بينة واقفاً بني يديه، فقلت السمع والطاعة، مث جيء بطشت فضة وشددت عضده، وكانت له عر
الظهور ففصدته وربطت موضع الفصادة، فقال يل أحسنت وأمر يل بإنعام كثرية وخلع فاخرة وصرت 
من ذلك الوقت متردداً إىل القصر، ومالزماً للخدمة، وأطلق يل من اجلاري ما يقوم بكفاييت على أفضل 

  .األحوال اليت أؤملها، وتواترت علي من اهلبات واإلطالقات الشيء الكثري

دثين أسعد الدين عبد العزيز بن أيب احلسن إن الشيخ السديد حصل له يف يوم واحد من اخللفاء يف وح
بعض معاجلاته ألحدهم ثالثون ألف دينار، وقال يل القاضي نفيس الدين بن الزبري عنه أنه ملا طهر ولَدي 

أكثر من ذلك، سوى ما احلافظ لدين اللَّه، حصل له يف ذلك الوقت من املال حنو مخسني ألف دينار و
    كان يف الس من أواين الذهب والفضة فإا وهبت مجيعها له وكانت له مهة عالية وإنعام عام، 

حدثين الشيخ رضي الدين الرحيب قال ملا وصل املهذب بن النقاش إىل الشام من بغداد، وكان فاضالً يف 
بكفايته، ومسع بالديار املصرية وإنعام اخللفاء صناعة الطب، أقام بدمشق مدة، ومل حيصل له ا ما يقوم 

فيها وكرمهم وإحسام إىل من يقصدهم وال سيما من أرباب العلم والفضل وتاقت نفسه إىل السفر، 
وتوجهت أمانيه إىل الديار املصرية، فلما وصلها أقام ا أياماً، وكان قد مسع بالشيخ السديد طبيب 

ل وسعة احلال، واألخالق اجلميلة واملروءة العزيزة، فمشى إىل داره وسلم اخللفاء، وما هو عليه من األفضا
عليه، وعرفه بصناعته، وأنه إمنا أتى قاصداً إليه، ومفوضاً كل أموره لديه ومغترفاً من حبر علمه، ومعترفاً 

 الشيخ بأن مهما يصله من جهة اخللفاء فإمنا هو من بره، ويكون معتداً له بذلك يف سائر عمره، فتلقاه
السديد مبا يليق مبثله وأكرمه غاية اإلكرام، مث بعد ذلك قال له وكم تؤثر أن يطلق لك من اجلامكية إذا 
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كنت مقيماً بالقاهرة؟ فقال يا موالنا يكفيين مهما تراه وما تأمر به، فقال له قل باجلملة، فقال واللَّه إن 
 أراها خرياً كثرياً، فقال له ال، هذا القدر ما أطلق يل يف كل شهر من اجلاري عشرة دنانري مصرية فإين

يقوم بكفايتك على ما ينبغي وأنا أقول لوكيلي أن يوصلك يف كل شهر مخسة عشر ديناراً مصرية وقاعة 
قريبة مين تسكنها، وهي جبميع فرشها وطرحها، وجارية حسناء تكون لك، مث أخرج له بعد ذلك خلعة 

ن يأيت له ببغلة من أجود دوابه فقدمها له، مث قال له هذا اجلاري يصلك يف فاخرة ألبسه إياها وأمر الغالم أ
كل شهر ومجيع ما حتتاج إليه من الكتب وغريها فهو يأتيك على ما ختتاره، وأريد منك أننا ال خنلو من 
، االجتماع واإلنس وأنك ال تتطاول إىل شيء آخر من جهة اخللفاء، وال تتردد إىل أحد من أرباب الدولة

فقبل ذلك منه، ومل يزل ابن النقاش مقيماً يف القاهرة على هذا احلال، إىل أن رجع إىل الشام، وأقام 
  .بدمشق إىل حني وفاته

أقول وكان الشيخ السديد قد قرأ صناعة الطب واشتغل على أيب نصر عدنان بن العني زريب، ومل يزل 
مته عندهم تتزايد من حني اآلمر بأحكام اللَّه إىل الشيخ السديد مبجالً عند اخللفاء، وأحواله تنمى، وحر

آخر أيام العاضد باللَّه، وذلك أنه كان وهو صيب مع أبيه يف خدمة اآلمر بأحكام اللّه، وهو أبو املنصور بن 
أيب القاسم أمحد املستعلي باللَّه بن املستنصر، إىل أن استشهد اآلمر يف يوم الثالثاء رابع ذي القعدة من سنة 

ع وعشرين ومخسائة باجلزيرة، وكانت مدة خالفته مثانية وعشرين سنة وتسعة أشهر وأيام،، مث بقي يف أرب
خدمة احلافظ لدين اللَّه، وهو أبو امليمون عبد ايد بن األمري أيب القاسم حممد بن اإلمام املستنصر باللَّه 

ن انتقل يف اليوم اخلامس من مجادى وبويع للحافظ يوم استشهاد اآلخر، ومل يزل يف خدمة احلافظ إىل أ
اآلخرة من سنة أربع وأربعني ومخسمائة، مث خدم بعده للظافر بأمر اللَّه وهو أبو منصور إمساعيل بن 

احلافظ لدين اللَّه وبويع له يف ليلة صباحها اخلامس من مجادى اآلخرة سنة أربع وأربعني ومخسمائة عند 
 أن استشهد الظافر بأمر اللَّه وذلك يف التاسع والعشرين من احملرم سنة انتقال والده، ومل يزل يف خدمته إىل

  .تسع وأربعني ومخسمائة

    

مث بعد ذلك خدم الفائز بنصر اللَّه، وهو أبو القاسم عيسى بن الظافر بأمر اللَّه، وبويع له يف الثالثني من 
ل الفائز بنصر اللَّه يف سنة ومخسمائة، مث احملرم سنة تسع وأربعني ومخسمائة، ومل يزل يف خدمته إىل أن انتق

خدم بعده العاضد لدين اللَّه وهو أبو حممد عبد اللَّه بن املوىل بن أيب احلجاج يوسف بن اإلمام احلافظ 
لدين اللَّه، ومل يزل يف خدمة العاضد لدين اللَّه إىل أن انتقل يف التاسع من احملرم سنة سبع وستني 

فاء املصريني، وخدمهم ونال يف أيامهم من العطايا السنية واملنن الوافرة مخس ومخسمائة، وهو آخر اخلل
خلفاء اآلمر واحلافظ والظافر والفائز والعاضد،مث ملا استبد امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب 
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تواترة، بامللك يف القاهرة، واستوىل على الدولة كان يفتقد الشيخ السديد باإلنعام الكثري، واهلبات امل
واجلامكية السنية مدة مقامه بالقاهرة إىل أن توجه إىل الشام وكان يستطبه ويعمل على وصفاته وما يشري 
به أكثر من بقية األطباء ومل يزل الشيخ السديد رئيساً على سائر املتطببني إىل حني وفاته، وكان يسكن 

سينها، وجرت عليه يف أواخر عمره حمنة، يف القاهرة عند باب زويلة يف دار قد اعتين ا وبولغ يف حت
وذلك أن داره قد احترقت وذهب له فيها من األثاث واآلالت واألمتعة شيء كثري جداً، وملا دم بعضها 

من النار وقعت براين كبار وخوايب ممتلئة من الذهب املصري، وتكسرت وتناثر فيها بعد احلريق واهلدم 
  .لناس وبعضه قد انسبك من النار وكان مقدار ذلك الوفاً كثرية جداًمنها الذهب إىل كل ناحية، وشاهد ا

وحدثين القاضي نفيس الدين بن الزبري إن الشيخ السديد كان قد رأى يف منامه قبل ذلك بقليل أن داره 
اليت هي ساكنها قد احترقت فاشتغل سره بذلك وعزم على االنتقال منها، مث إنه شرع يف بناء دار قريبة 

وحث الصناع يف بنائها، وعند كماهلا حيث مل يبق منها إال جملس واحد وينتقل إليها احترقت داره منها، 
اليت كان ساكنها، وذلك يف السادس والعشرين من مجادى اآلخرة سنة تسع وسبعني ومخسمائة، والدار 

عادل أيب بكر بن اليت عمرها قريباً منها هي اليت صارت بعده للصاحب صفي الدين بن شكر وزير امللك ال
  .أيوب، وهي اليت تعرف به اآلن

ونقلت من خط فخر الكتاب حسن بن علي بن إبراهيم اجلويين الكاتب يف الشيخ السديد عن حريق داره 
  وذهاب منفوساته يعزيه، وكان صديقاً له وبينهما أنس ومودة، 

 المرؤوس منا والرئيس على  من حق نعمته قديم أيا

 عنا نضوت لباس بوس وكم  عوافيعاف أعدت له ال فكم

 المنفوس يعدم والنفيس من  من نفسه أعلى محالً ويا

 من كميت خندريس لمثلك  مرارة أحلى مذاقاً جرعت

 خالئقك التي هي كالشموس  فعاين ما عراك بنور تقوى

 البشر في اليوم العبوس يريك  بالذي أضحى ثواباً مصابك

 عن العرض الخسيس ماثلةم  اللَّه يوم العرض يسمو عطاء

 عليهم مثل الكؤوس يدور  هموم الخلق في الدنيا شراب

  ترى األرواح منها في حبوس  الروح في الدنيا بعقل تروم

 إذا بقيت حشاشات النفوس  حوادث الدنيا يسير وكل

  ونقلت أيضاً من خطه مما نظمه يف مآثر القاضي السديد جميزاً البيتني عمالً فيه ومها 
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  عدت المريض فأنت من أوقاتها  عافية عفت وقت فإن لكلو

 بك الدنيا على عالتها صحت  ليسلم من تعلله فقد فاسلم

  فعمل هذه األبيات 

 منشرها عقيب مماتها سبحان  عرفت نفسي لذيذ حياتها بك

 للّه بعد وفاتها بمشيئة  حياض الموت فاستنقذتها وردت

 األشياء بعد فواتها سترجعي  وأعدت فائتها بقدرة قادر

 سائر األوقات من أوقاتها في  شكرك بعد شكر إلهها فلذاك

 تعتام أم بركاتها ألعلمها  نفسك ما أتم ضياءها للَّه

 ونهى تجير النفس من آفاتها  تقر الروح في أوطانها تقوى

 عنها وهي في سكراتها فرددت  كم مثل مهجتي اختلست من الردى

    

 بها األمراض في غراتها قذفت  راً وبرءاً بعدماب وغمرتها

 روح الروح عن لهواتها لنسيم  عنها النزع وهو مدافع ونزعت

 فعدت بها إلى عاداتها نفساً  ولكم بإذن اللَّه عدت مودعاً

 تهدي البرء من نفثاتها  يا من غدت ألفاظه لتالوة القرآن

 اء من حسناتهاالبيض للملة  يا أيها القاضي السديد ومن غدا

 األشياء في مرآتها تتصور  من بعين العلم منه قريحة يا

 عنه من جيمع جهاتها األعضاء  فكرك مدركاً ما اكتن في للَّه

 وال على طرقاتها فكأنه  طريق الروح من دعاره يحمي

 عليهم أنت من آياتها خفيت  في هذا األنام لطائف للَّه

  المريض فأنت من أوقاتهاعدت   عافية عفت وقت فإن ولكل

 بك الدنيا على عالتها صحت  ليسلم من تعلله فقد فأسلم

  ونقلت أيضاً من خطه مما نظمه فيه وقد عاجله من بعض األمراض العظيمة اخلطر فكتب إليه 

 غدا بيني وبين إلهي سفيراً  شكراً لست عنه بالهي أواصل
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 الوجود والهيإلى هذا  أعود  بإذن اللّه روحي ولم أكد أعاد

 أرباب العال وأباهي أفاخر  هو السيد القاضي السديد الذي به

 آلماده في المكرمات تناهي  التناهي في البرايا لقلت ما فلوال

 خفايا الغائبات كما هي تريه  له المشكالت بصيرة تنير

 آمر في الفرقتين وناهي له  العوافي والسقام بكفه زمام

 الدنيا ولست بزاهي ببهجتك  له فكم زهتاللَّه يا عبد اإل لك

 يقاس هواء منعش بمياه  عن الماء الزالل وجله أن تجل

  وتويف الشيخ السديد رمحه اللّه بالقاهرة يف سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة 

  ابن جميع

بن إمساعيل هو الشيخ املوفق مشس الرياسة أبو العشائر هبة اللَّه بن زين بن حسن ابن إفرائيم بن يعقوب 
بن مجيع اإلسرائيلي، من األطباء املشهورين، والعلماء املذكورين، واألكابر املتعينني، وكان متفنناً يف 
العلوم، جيد املعرفة ا، كثري االجتهاد يف صناعة الطب، حسن املعاجلة، جيد التصنيف، وقرأ صناعة 

 مدة، وكان مولد ابن مجيع ومنشؤه الطب على الشيخ املوفق أيب نصر عدنان بن العني زريب ولزمه
بفسطاط مصر، وخدم امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب وحظي يف أيامه وكان رفيع املرتلة 
عنده، عايل القدر، نافذ األمر، يعتمد عليه يف صناعة الطب وركب الترياق الكبري الفاروق وكان البن 

 وذكر أنه كان كثري التحصيل يف صناعة الطب، مجيع جملس عام للذين يشتغلون عليه بصناعة الطب،
  .متصرفاً يف علمها، فاضالً يف أعماهلا

أقول ومما يؤيد ذلك ما جنده يف مصنفاته، فإا جيدة التأليف، كثرية الفوائد، منتخبة العالج، وكان له 
ضر بني يديه، نظر يف العربية، وحتقيق لأللفاظ اللغوية، وكان ال يقرأ إال وكتاب الصحاح للجوهري حا

وال متر كلمة لغة مل يعرفها حق املعرفة إال ويكشفها منه، ويعتمد على ما أورده اجلوهري يف ذلك، 
وكنت يوماً عند الصاحب مجال الدين حيىي بن مطروح يف داره بدمشق، وكان ذلك يف أيام امللك الصاحل 

دين يومئذ وزيره يف سائر البالد، جنم الدين أيوب صاحب البالد املصرية والشامية، والصاحب مجال ال
وهو صاحب السيف والقلم، ويف خدمته مائتا فارس، وجتارينا احلديث وتفضل وقال يل ما سبقك إىل 
تأليف كتابك يف طبقات األطباء أحد ، مث قال يل وذكرت أصحابنا األطباء املصريني؟ فقلت له نعم، 

قدمني منهم مثل ابن رضوان، ويف املتأخرين مثل ابن فقال وكأين بك قد أشرت إىل أن ما يف األطباء املت



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  526  

  .مجيع، فقلت له صحيح يا موالنا

    

وحدثين بعض املصريني أن ابن مجيع كان يوماً جالساً يف دكانه عند سوق القناديل بفسطاط مصر وقد 
وه فإمنا مرت عليه جنازة فلما نظر إليها صاح بأهل امليت، وذكر هلم أن صاحبهم مل ميت، وأم إن دفن

يدفنوه حياً، قال فبقوا ناظرين إليه كاملتعجبني من قوله، ومل يصدقوه فيما قال، مث إن بعضهم قال لبعض 
هذا الذي يقوله ما يضرنا، إننا منتحنه فإن كان حقاً فهو الذي نريده، وإن مل يكن حقاً فما يتغري علينا 

هم باملسري إىل البيت، وأن يرتعوا عن امليت شيء؟ فاستدعوه إليهم وقالوا بني الذي قد قلت لنا، فأمر
أكفانه، وقال هلم امحلوه إىل احلمام، مث سكب عليه املاء احلار، وأمحى بدنه ونطله بنطوالت، وغطسه، 

فرأوا فيه أدىن حس، وحترك حركة خفيفة، فقال أبشروا بعافيته مث متم عالجه إىل أن أفاق وصلح، فكان 
اعة والعلم، وظهرت عنه كاملعجزة، مث إنه سئل بعد ذلك من أين علمت ذلك مبدأ اشتهاره جبودة الصن

أن ذلك امليت، وهو حممول وعليه األكفان أن فيه روحاً؟ فقال إين نظرت إىل قدميه فوجدما قائمتني، 
وأقدام الذين قد ماتوا منبسطة، فحدست أنه حي، وكان حدسي صائباً أقول وكان مبصر ابن املنجم 

 شاعراً مشهوراً خبيث اللسان، وله أهاجي كثرية يف ابن مجيع ومن ذلك مما أنشدت له املصري، وكان
  فيه 

 يسب طب المسيح من سببه  جميع في طبه حمق البن

 مريض ولو تمخض به بول  وليس يدري ما في الزجاجة من

 قتل المريض من عصبه أجرة  األمر أخذه أبداً وأعجب

  وله أيضاً فيه 

  ودعواه في الطب والهندسة  وبهتانهابن جميع  دعوا

 حل في بلد أنحسه وإن  هو إال رقيع أتى فما

 كما تشرب النرجسه ولكن  وقد جعل الشرب من شأنه

  وله أيضاً فيه 

 أبوك جميع اليهودي وقلت  كذبت وصحفت فيما ادعيت

 أباك جميع اليهود ولكن  وليس جميع اليهودي أباك

  اللّه بن مسلم قصيدة لنفسه، وهو يرثي ا الشيخ املوفق بن مجيع وهي ونقلت من خط يوسف بن هبة 

 بما تحوي من الدمع فاسجعي وإن نفذت منك الدموع فبالدم أعيني
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 بأن تذرفي على فقد سيد فقدنا به فضل العال والتكرم فحق

  وأفضل أهل العصر علماً وسؤدداً وأفضلهم في مشكل القول مبهم

 مر مبهم وأعلمهم بالغيب علم تفهموأهداهم بالرأي واأل

 صدراً وكفاً ومنزالً ووجهاً كمثل الصبح عند التبسم وأرحبهم

 من يممته لملمة وأنجد من أملته لتألم وأنجد

 كان يفدى من حمام فديته بنفس متى تقدم على الموت تقرم ولو

 أسود كاألساود ترتمي بهزة هندي وعزة لهذم وبطش

  الخلق نافذ فال دافع لآلمر المتحكمقضاء اللّه في ولكن

 رد بقراطاً عن الموت طبه وقد كان من أعيانه في التقدم وما

 حاد جالينوس عن حتف يومه فسلم ما أعياه للمتسلم وال

 كسر كسرى ثم تابع تبعاً وعاد بعاد ثم جر بجرهم ال

 معلناً للشامتين بيومه ذروا الجهل إن الجهل منكم بمأتم فقل

 فيهات الرياح عواصفاً فهل زعزعت ضعفاً نبات يلملمس تمر

 سرح السرح الضعيف حراكه بأرض فكان الليث فيها بمجثم وما

 يك ذا ورد النفوس بأسرها فكل أخير تابع المتقدم ألم

 فرح إال ويعقبه األسى وال غاية البنيان غير التهدم فال

 تيتملدهر ردنا بعد فقده حيارى بال هاد حليف ال فقبحاً

 عجب إذ غاله الحتف رامياً وقد كان أرمى للخطوب بأسهم أما

 إلى الداء الخفي بعلمه إذا جال بين اللحم والعظم والدم وأهدى

 بيتاً في القبيل مكارما كما الح بدر التم ما بين أنجم وأرفع

 أيها المولى الموفق أينما رأيناه من در الكالم المنظم فيا

 أفصح مقول ينير دجى ليل من الشك مظلمغال ذاك النطق  وما

 أخمد الحس الذكي توقداً وقد كان يهدي كل سار ميمم وما

 لعمرك ما قلب الشجي كغيره وال محرق األحشاء كالمتجشم
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 كل من أجرى المدامع ثاكل وأين جميل في األسى من متمم وال

 تعذلوني إن بكيت تأسفاًَ فقدر عظيم الحزن قدر المعظّم فال

 ما وفيت واجب حقه ولو أن جسمي كل عين بمرزم واللّهو

 ألفني مدة العمر والهاً تصرم أيامي ولم يتصرم وإني

 المنايا ما درت كنه حادث رمت سيداً يحيا به كل منعم فويح

    

 يضوع به النادي ذكي التنسم  ثوى بين أحجار الثرى ولقد غدى

 الخلق كالمتجهمبفظ  وليس  المحيا رائق البشر باسماً وطلق

 أنا أهديه الرثا جهد معدم فها  كنت أهديه الثناء مبجالً وقد

 من جود ومجد مخيم ترابك  فيا قبره الوضاح لم يدر ما حوى

 عليك العين ذات توسم تحيل  من الوسمي كل سحابة سقاك

 أنفاس الصبا بمسلم فيهديه  زال منك النشر يأرج عرفه وال

كتاب اإلرشاد ملصاحل األنفس واألجساد أربع مقاالت، كتاب التصريح باملكنون والبن مجيع من الكتب 
يف تنقيح القانون، رسالة يف طبع اإلسكندرية وحال هوائها ومياهها وحنو ذلك من أحواهلا وأحوال أهلها، 

 الليمون رسالة إىل القاضي املكني أيب القاسم علي ابن احلسني فيما يعتمده حيث ال جيد طبيباً، مقالة يف
وشرابه ومنافعه، مقالة يف الراوند ومنافعه، مقالة يف احلدبة، مقالة يف عالج القولنج، وامسها الرسالة 

  .السيفية يف األدوية امللوكية

  أبو البيان بن المدور

لقب بالسديد، وكان يهودياً قراًء عاملاً بصناعة الطب، حسن املعرفة بأعماهلا وله جمربات كثرية، وآثار 
ودة، وخدم اخللفاء املصريني يف آخر دولتهم وبعد ذلك خدم امللك الناصر صالح الدين، وكان يرى حمم

له ويعتمدعلى معاجلته، وله فيه حسن ظن، وكانت له منه اجلامكية الكثرية واالفتقاد املتوفر، وعمر الشيخ 
 والتردد إىل اخلدمة، أبو البيان بن املدور وتعطل يف آخر عمره من الكرب والضعف، من كثرة احلركة

فأطلق له امللك الناصر صالح الدين رمحه اللّه يف كل شهر أربعة وعشرين ديناراً مصرية تصل إليه، 
ويكون مالزماً لبيته، وال يكلف خدمة، وبقي على تلك احلال وجامكيته تصل إليه حنو عشرين سنة، 

طب، وال خيلو موضعه من التالميذ واملشتغلني وكان يف مدة انقطاعه يف بيته ال خيل باالشتغال يف صناعة ال
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عليه واملستوصفني منه، وكان ال ميضي إىل أحد ملعاجلته يف تلك املدة إال من يعز عليه جداً، ولقد بلغين 
عنه من ذلك أن األمري ابن منقذ ملا وصل من اليمن، وكان قد عرض له استسقاء بعث إليه ليأتيه ويعاجله 

 على قرب موضعه منه، ومل ميض إليه دون أن بعث إليه القاضي الفاضل وكيله ابن باملعاجلة فاعتذر إليه
سناء امللك، وقصده يف ذلك حىت مضى إليه ووصف له ما يعتمد عليه يف املداواة، وعاش أبو البيان بن 

ب، وأليب املدور ثالثاً ومثانني سنة، وتويف يف سنة مثانني ومخسمائة بالقاهرة، وكان من تالميذه زين احلسا
  .البيان بن املدور من الكتب جمرباته يف الطب

  أبو الفضائل بن الناقد

لقبه املهذب، كان طبيباً مشهوراً، وعاملاً مذكورراً، له العلم الوافر، واألعمال احلسنة، واملداواة الفاضلة، 
ش، عظيم وكان يهودياً مشتهراً بالطب والكحل، إال أن الكحل كان أغلب عليه، وكان كثري املعا

االشتيام، حىت أن الطلبة واملشتغلني عليه كانوا يف أكثر أوقاته يقرؤون عليه، وهو راكب وقت مسريه 
وافتقاده للمرضى، وتويف سنة أربع ومثانني وخسمائة بالقاهرة، وأسلم ولده أبو الفرج، وكان طبيباً 

اقد صاحب له من اليهود، ضعيف وكحاالً أيضاً، وحدثين أيب قال كان قد أتى إىل أيب الفضائل بن الن
احلال، وطلب منه أن يرفده بشيء فأجلسه عند داره وقال له معاشي اليوم خبتك ورزقك، وركب ودار 
على املرضى والذين يكحلهم وملا عاد أخرج عدة الكحل وفيها قراطيس كثرية مصرورة، وشرع يفتح 

ما فيها دراهم ناصرية، وبعضها فيها دراهم واحدة واحدة منها فمنها ما فيها الدينار واألكثر، ومنها 
سواد فاجتمع من ذلك ما يكون قيمته اجلملة حنو ثالمثائة درهم سود فأعطاها ذلك الرجل، مث قال واللَّه 

مجيع هذه الكواغد ما أعرف الذي أعطاين الذهب أو الدراهم، أو الكثري منها أو القليل بل كل من 
، وهذا يدل على معاش زائد وقبول كثري، وأليب الفضائل بن الناقد من أعطاين شيئاً أجعله يف عدة الكحل

  .الكتب جمرباته يف الطب

  الرئيس هبة اللَّه

كان إسرائيلياً فاضالً مشهوراً بالطب، جيد األعمال، حسن املعاجلة، وكان يف آخر دولة اخللفاء 
الصالت املتوالية، مث انقرضت املصريني، وخدمهم بصناعة الطب، وكانت له منهم اجلامكية الوافرة و

دولتهم وبقي بعدهم يعيش فيما أنعموا به عليه إىل أن تويف، وكانت وفاته يف سنة مخسمائة ونيف 
  .ومثانني

  الموفق بن شوعة
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كان من أعيان العلماء وأفاضل األطباء، إسرائيلي مشهور بإتقان الصناعة وجودة املعرفة يف علم الطب 
دمثا خفيف الروح كثري اون، وكان يشعر ويلعب بالقيثارة، خدم امللك الناصر والكحل واجلراح، كان 

صالح الدين بالطب ملا كان مبصر، وعلت مرتلته عنده، وكان بدمشق فقيه صويف صحب حممد بن حيىي 
وسكن خانقاه السميساطي كان يعرف باخلوبشاين ويلقب بالنجم، وله معرفة بنجم الدين أيوب وبأخيه 

ين، وكان اخلوبشاين ثقيل الروح، قشفاً يف العيش، يابساً يف الدين يأكل الدنيا بالناموس؛ وملا أسد الد
صعد أسد الدين مصر تبعه ونزل مبسجد عند دار الوزارة يعرف اليوم مبسجد اخلوبشاين، وكان يثلب 

 يتحامونه، وملا أهل القصر وجيعل تسبيحه سبهم، وكان سلطاً، ومىت رأى ذمياً راكباً قصد قتله فكانوا
كان يف بعض األيام رأى ابن شوعة وهو راكب فرماه حبجر أصاب عينه فقلعها، وتويف ابن شوعة 

  .بالقاهرة يف سنة تسع وسبعني ومخسمائة

ومن شعر املوفق بن شوعة أنشدين القاضي نفيس الدين بن الزبري قال أنشدين املوفق بن شوعة لنفسه، 
  ين ملا قلع عينه فمن ذلك قال يف النجم اخلوبشا

 العيون وهذا الشأن مشهور منه  ال تعجبوا من شعاع الشمس إذ حسرت

 وهو ضئيل الشخص مستور للنجم  بل اعجبوا كيف أعمى مقلتي نظري

  وأنشدين أيضاً قال أنشدين املذكرلنفسه يهجو ابن مجيع اليهودي 

  أوضحت يا ابن جميع واضح الزور  أيها المدعي طباً وهندسة يا

 عن طب داء فيك مستور قواك  كنت بالطب ذا علم فلم عجزت إن

 بمبضع طوله شبران مطرور  فيه طبيباً ذا معالجة تحتاج

 ذا السؤال بتمييز وتفكير عن  وال تشتفي منه فقل وأجب هذا

 ترغب فيه غير منشور وليس  هندسي له شكل تهيم به ما

 ويربين مخروط وتد تألفت  أسطواني على أكر مجسم

 كمثل الحبل في البير فهو  مجسم إال نصف زاوية

  وقال أيضاً 

 علينا بوشي لم تحكه يد جادت  وروضة جادها صوب الربيع فقد

 وورق بكف الريح تنتقد تبر  كأن أصغره الزاهي وأبيضها
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 قمريها شجواً بما يجد وناح  وباح نشر خزاماها بما كتمت

  أبو البركات بن القضاعي

فق، وكان من مجلة األطباء املهرة واملتميزين يف صناعة الطب، وكان مشكوراً يف علمها، مشهوراً لقبه املو
جبودة املعرفة يف علمها، وكان يعاين أيضاً صناعة الكحل واجلراح، ويعد من األفاضل فيهما، وخدم 

ضاعي بالقاهرة يف بصناعة الطب امللك الناصر صالح الدين يف الدياراملصرية وتويف أبو الربكات بن الق
  .سنة مثان وتسعني ومخسمائة

  أبو المعالي بن تمام

هو أبو املعايل متام بن هبة اهللا بن متام، يهودي، غزير العلم، وافر املعرفة، وكان مشهوراً يف الدولة، 
موصوفاً بالفضل، مشكوراً باملعاجلة، وكان مقيماً بفسطاط مصر، وأسلم مجاعة من أوالده، وكان أبو 

ايل قد خدم بصناعة الطب امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، وحظي يف أيامه؛ وخدم أيضاً املع
  .بعد ذلك ألخيه امللك العادل أيب بكر بن أيوب

  وأليب املعايل بن متام من الكتب تعاليق وجمربات يف الطب 

  الرئيس موسى

ن اليهود، ويعد من أحبارهم هو الرئيس أبو عمران موسى بن ميمون القرطيب، يهودي، عامل بسن
وفضالئهم، وكان رئيساً عليهم يف الديار املصرية، وهو أوحد زمانه يف صناعة الطب، ويف أعماهلا، متفنن 

يف العلوم، وله معرفة جيدة بالفلسفة، وكان السلطان امللك الناصر صالح الدين يرى له ويستطبه، 
وسى كان قد أسلم يف املغرب وحفظ القرآن وكذلك ولده امللك األفضل علي، وقيل إن الرئيس م

واشتغل بالفقه، مث إنه ملا توجه إىل الديار املصرية وأقام بفسطاط مصر ارتد، وقال القاضي السعيد بن 
  سناء امللك ميدح الرئيس موسى 

  وطب أبي عمران للعقل والجسم  طب جالينوس للجسم وحده أرى

  الجهالة بالعلممن داء ألبراه  أنه طب الزمان بعلمه فلو

 له ما يدعيه من التم لتم  كان بدر التم من يستطبه ولو

 يوم السرار من السقم وأبرأه  يوم التم من كلف به وداواه
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وللرئيس موسى من الكتب اختصار الكتب الستة عشر جلالينوس، مقالة يف البواسري وعالجها، مقالة يف 
 امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، مقالة يف تدبري الصحة صنفها للملك األفضل علي بن

  .السموم والتحرز من األدوية القتالة، كتاب شرح العقار كتاب كبري على مذهب اليهود

  إبراهيم بن الرئيس موسى

هو أبو املىن إبراهيم بن الرئيس موسى بن ميمون، منشؤه بفسطاط مصر، وكان طبيباً مشهوراً عاملاً 
اً يف أعماهلا، وكان يف خدمة امللك الكامل حممد بن أيب بكر بن أيوب ويتردد أيضاً بصناعة الطب، جيد

إىل البيمارستان الذي بالقاهرة من القصر، ويعاجل املرضى فيه، واجتمعت به سنة إحدى وثالثني أو اثنتني 
يف اجلسم، وثالثني وستمائة بالقاهرة وكنت حينئذ أطب يف البيمارستان ا فوجدته شيخاً طويالً حن

حسن العشرة، لطيف الكالم، متميزاً يف الطب، وتويف إبراهيم بن الرئيس موسى مبصر يف سنة وثالثني 
  وستمائة، 

  أبو البركات بن شعيا

ولقبه املوفق شيخ مشهور، كثري التجارب، مشكور األعمال يف صناعة الطب، وكان يهودياً قراء، عاش 
لف ولداً يقال له سعيد الدولة أبو الفخر، وهو طبيب أيضاً، ومقامه ستاً ومثانني سنة وتويف بالقاهرة، وخ

  .بالقاهرة

  األسعد المحلي

هو أسعد الدين يعقوب بن إسحاق، يهودي من مدينة احمللة من أعمال ديار مصر، متميز يف الفضائل، وله 
ن باملداواة اشتغال باحلكمة، واطالع على دقائقها، وهو من املشهورين يف صناعة الطب، واخلبريي

والعالج، وأقام بالقاهرة، وسافر يف أول سنة مثان وتسعني ومخسمائة إىل دمشق، وأقام امديدة، وجرت 
بينه وبني بعض األفضال من األطباء ا مباحث كثرية ونكد، ورجع بعد ذلك إىل الديار املصرية وتويف 

 النساء قد عرض هلا مرض وتغري مزاج، بالقاهرة، ومن نوادره يف حسن املداواة أنه كان بعض أهلنا من
وتطاول ا ومل ينجع فيها عالج فلما افتقدها قال لعمي، وكان صديقه عندي أقراص قد ركبتها هلذا 

املرض خاصة وهي تربأ ا إن شاء اللَّه، تكون تتناول يف كل يوم بالغداة منها قرصاً مع شراب 
لألسعد احمللي من الكتب مقالة يف قوانني طبية وهي ستة سكنجبني، وأعطاه األقراص فلما ناولتها برأت،و
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أبواب، كتاب املرته يف حل ما وقع من إدراك البصر يف املرايا من الشبه، كتاب يف مزاج دمشق ووصفها 
وتفاوا من مصر، وأا أصح وأعدل، ويف مسائل أخر يف الطب وأجوبتها وهو حيتوي على ثالث 

  . سأهلا لبعض األطباء بدمشق، وهو صدقة بن ميخا بن صدقة السامريمقاالت، مسائل طبية وأجوبتها

  الشيخ السديد بن أبي البيان

هو سديد الدين أبو الفضل داوود بن أيب البيان سليمان بن أيب الفرج إسرائيل بن أيب الطيب سليمان بن 
 حمققاً للصناعة مبارك إسرائيلي، قراء، مولده يف سنة ست ومخسني ومخسمائة بالقاهرة، وكان شيخاً

الطبية، متقناً هلا، متميزاً يف علمها وعملها، خبرياً باألدوية املفردة واملركبة، ولقد شاهدت منه حيث نعاجل 
املرضى بالبيمارستان الناصري بالقاهرة من حسن تأنيه ملعرفة األمراض وحتقيقها، وذكر مداواا، 

الوصف، وكان أقدر أهل زمانه من األطباء على واالطالع على ما ذكره جالينوس فيها ما يعجز عن 
تركيب األدوية ومعرفة مقاديرها وأوزاا على ما ينبغي، حىت إنه كان يف أوقات يأيت إليه من املستوصفني 
من به أمراض خمتلفة أو قليلة احلدوث، فكان ميلي صفات أدوية مركبة حبسب ما حيتاج إليه ذلك املريض 

ألشربة أو غري ذلك يف الوقت احلاضر، وهي يف اية اجلودة وحسن التأليف، من األقراص والسفوفات وا
وكان شيخه يف صناعة الطب الرئيس هبة اللَّه بن مجيع اليهودي، وقرأ أيضاً على أيب الفضائل بن الناقد، 

  وكان الشيخ السديد بن أيب البيان قد خدم امللك العادل أبا بكر بن أيوب ووجدت لبعض فيه 

 أتى ابن بيان له بالبيان  كل الداء في باطنأش إذا

 لسقامك منه األمان فخذ  فإن كنت ترغب في صحة

  .وعاش فوق الثمانني سنة، وكان قد ضعف بصره يف آخر عمره

وللشيخ السديد بن أيب البيان من الكتب كتاب األقراباذين، وهو اثنا عشر باباً قد أجاد يف مجعه، وبالغ 
ى األدوية املركبة املستعملة املتداولة يف البيمارستانات مبصر والشام والعراق وحوانيت يف تأليفه واقتصر عل

  .الصيادلة، وقرأته عليه ومجعته معه، وتعاليق على كتاب العلل واألعراض جلالينوس

  جمال الدين بن أبي الحوافر

    

لقيسي، ويعرف بابن أيب احلوافر، هو الشيخ اإلمام العامل أبو عمرو عثمان بن هبة اللّه بن أمحد بن عقيل ا
أفضل األطباء، وسيد العلماء، وأوحد العصر، وفريد الدهر، قد أتقن الصناعة الطبية، ومتيز يف أقسامها 
العلمية والعملية، وله اشتغال جيد بعلم األدب وعناية فيه، وله شعر كثري صحيح املباين، بديع املعاين 
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ز العربية، معروفاً باألفضال، موصوفاً حبسن اخلالل، قد غمر بإحسانه وكان رمحه اللَّه كثري املروءة، عزي
اخلاص والعام، ومشلهم بكثرة اإلنعام، مولده ومنشؤه بدمشق واشتغل بصناعة الطب على اإلمام مهذب 
الدين بن النقاش وعلى الشيخ رضي الدين الرحيب، وخدم بصناعة الطب امللك العزيز عثمان بن امللك 

 الدين، وأقام معه يف الديار املصرية، وواله رياسة الطب ومل يزل يف خدمته، وهو كثري الناصر صالح
اإلحسان إليه واإلنعام عليه، إىل أن تويف امللك العزيز رمحه اللّه، وكانت وفاته ليلة األحد العشرين من 

 ا، مث خدم بعد ذلك احملرم سنة مخس وتسعني ومخسمائة بالقاهرة، وبقي هو مقيماً بالديار املصرية وقطن
امللك الكامل حممد بن أيب بكر بن أيوب، وبقي معه سنني، وتويف مجال الدين بن أيب احلوافر رمحه اهللا 

  .بالقاهرة

وحدثين بعض أصدقائه قال كان يوماً راكباً فرأى يف بعض النواحي على مصطبة بياع محص مسلوق، 
 املكحلة وامليل، هو يكحل ذلك البياع، فحني رآه وهو قاعد، وقدامه كحال يهودي، وهو واقف، وبيده

على تلك احلال ساق بغلته حنوه وضربه باملقرعة على رأسه، وشتمه، وعندما مشى معه قال له إذا كنت 
أنت سفلة يف نفسك، أما للصناعة حرمة؟ كنت قعدت إىل جانبه وكحلته، وال تبقى واقفاً بني يدي 

  .ل مثل ذلك الفعل وانصرفعامي بياع محص،، فتاب أن يعود يفع

أقول واشتغل على الشيخ مجال الدين بن أيب احلوافر مجاعة، ومتيزوا يف صناعة الطب، وأفضل من اشتغل 
  .عليه منه، وكان أجل تالمذته وأعملهم عمي احلكيم رشيد الدين علي بن خليفة رمحه اللّه

  فتح الدين بن جمال الدين بن أبي الحوافر

الدين يف العلم والفضل والنباهة، نزيه النفس، صائب احلدس، أعلم الناس مبعرفة كان مثل أبيه مجال 
األمراض، وحتقيق األسباب واألعراض، حسن العالج واملداواة، لطيف التدبري واملداراة، عايل اهلمة، كثري 

أيوب، املروءة، فصيح اللسان، كثري اإلحسان، وخدم بصناعة الطب امللك الكامل حممد بن أيب بكر بن 
  .وبعد امللك الصاحل جنم الدين أيوب ابن امللك الكامل حممد، وتويف رمحه اللَّه يف أيامه بالقاهرة

  شهاب الدين بن فتح الدين

هو سيد العلماء ورئيس األطباء؛ عالمة زمانه، وأوحد أوانه، قد مجع الفضائل، ومتيز على األواخر 
، وحررها تفصيالً ومجالً؛ وهو عالمة وقته يف حفظ الصحة واألوائل؛ وأتقن الصناعة الطبية علماً وعمالً

  .ومراعاا، وإزالة األمراض وعالجاا،، وقد قتفى سرية آبائه، وفاق نظراءه يف مهته وإبائه

 أنبوباً على أنبوب كالرمح  ورث المكارم عن أبيه وجده
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ن بيربس امللك الصاحل صاحب ومقامه يف الديار املصرية، وخدم بصناعة الطب امللك الظاهر ركن الدي
  .الديار املصرية والشامية

  القاضي نفيس الدين بن الزبير

هو القاضي احلكيم نفيس الدين أبو القاسم هبة اللَّه ابن صدقة بن عبد اللّه الكوملي، والكومل من بالد 
  ة وهو القائل اهلند، وهو ينسب من جهة أمه إىل ابن الزبري الشاعر املشهور الذي كان بالديار املصري

  هل أنجدوا من بعدنا أو أتهموا  ربع أين ترى األحبة يمموا يا

ومولد القاضي نفيس الدين يف سنة مخس أو ست ومخسني ومخسمائة، وقرأ صناعة الطب على ابن شوعة 
أوالً، وقرأ بعد ذلك على الشيخ السيد رئيس الطب، ومتيز يف صناعة الطب وحاول أعماهلا، وأتقن أيضاً 

ناعة الكحل، وعلم اجلراح، وكثرت شهرته بصناعة الكحل، وواله امللك الكامل ابن امللك العادل ص
رياسة الطب بالديار املصرية، ويكحل يف البيمارستان الناصري الذي كان من مجلة القصر للخلفاء 

وستمائة، وله أوالد املصريني وتويف القاضي نفيس الدين بن الزبري رمحه اللّه بالقاهرة يف سنة ست وثالثني 
  .مقيمون يف القاهرة، وهم من املشهورين بصناعة احلكل واملتميزين يف علمها وعملها

  أفضل الدين الخونجي

    

هو اإلمام العامل، الصدر الكامل، سيد العلماء واحلكماء، أوحد زمانه، وعالمة أوانه، أفضل الدين أبو عبد 
 العلوم احلكمية، وأتقن األمور الشرعية قوي االشتغال كثري اهللا حممد بن ناماوار اخلوجني، قد متيز يف

التحصيل، اجتمعت به يف القاهرة يف سنة اثنتني وثالثني وستمائة فوجدته الغاية القصوى يف سائر العلوم، 
وقرأت عليه بعض الكليات من كتاب القانون للرئيس بن سينا، وكان يف بعض األوقات يعرض له انشداه 

نصباب ذهنه إىل العلم، وتوفر فكرته فيه، ويف آخر أمره توىل القضاء مبصر، وصار قاضي خاطر لكثرة أ
القضاة ا وبأعماهلا، وكانت وفاته رمحه اللَّه بالقاهرة يوم األربعاء خامس شهر رمضان سنة ست 

  يرثيه وأربعني وستمائة ودفن بالقرافة، وقال الشيخ عز الدين حممد ابن حسن الغنوي الضرير األربلي 

 بموت الخونجي الفضائل ومات  قضى أفضل الدنيا فلم يبق فاضل

 لنا ما لم تحل األوائل فحل  أيها الحبر الذي جاء أخرة فيها

 اتضحت للسائلين المسائل بها  العلم الخفي بفكرة ومستنبط



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  536  

 يسم لواله لها المتطاول فلم  باب المشكالت بها لنا وفاتح

 علمه بحراً وتلك الجداول غدا  علمهإذا قيس البحار ب وحبراً

 أصيبت من سواه المقاتل وكانت  المنايا عنه طاش سهامها فليت

 أحبوه ومن هو حامل عداه  أتدري بمن قد سار حامل نعشه

 علوم ماله الدهر ساحل وبحر  فريداً في الزمان وأهله ومات

 ملعلمه خاف وال الذكر خا فما  غيبوه في الثرى عن عيوننا فإن

 علمه عن طالب العلم زائل فما  أِفلت شمس المعالي بموته وإن

 وأن البدر في الترب نازل أفوالً  وما كنت أدري أن للشمس في الثرى

 بأن البدر في اللحد حاصل قضينا  إلى أن رأيناه وقد حل قبره

 يف اخلدور والوروم، وألفضل الدين اخلوجني من الكتب شرح ما قاله الرئيس بن سينا يف النبض، مقالة
كتاب اجلمل يف علم املنطق، كتاب كشف األسرار يف علم املنطق، كتاب املوجز يف املنطق، كتاب أدوار 

  .احلميات

  أبوسليمان داود بن أبي المنى بن أبي فانة

لمها كان طبيباً نصرانياً مبصر يف زمان اخللفاء، وكان حظياً عندهم، فاضالً يف الصناعة الطبية، خبرياً بع
وعملها، متميزاً يف العلوم، وكان من أهل القدس، مث انتقل إىل الديار املصرية، وكانت له معرفة بالغة 

  .بأحكام النجوم

حدثين احلكيم رشيد الدين أبو حليقة بن الفارس بن أيب سليمان املذكور قال مسعت األمري جمد الدين أخا 
شر مساح عند حضوره إليه، بعد وفاة امللك العادل، الفقيه عيسى، وهو حيدث السلطان امللك الكامل ب

ونزول الفرنج على ثغر دمياط من أحوال جدي أيب سليمان داود ما هذا نصه قال كان احلكيم أبو 
سليمان يف زمان اخللفاء، وكان له مخسة أوالد، فلما وصل امللك مارى إىل الديار املصرية أعجبه طبه 

 وأوالده اخلمسة إىل البيت املقدس، ونشأ للملك مارى ولد جمذم فركب فطلبه من اخلليفة ا، ونقله هو
له الترياق الفاروقي بالبيت املقدس، وترهب وترك ولده األكرب وهو احلكيم املهذب أبو سعيد خليفته على 

  .مرتله وإخوته

    

اواته، فلما وصل واتفق أن ملك الفرنج املذكور بالبيت املقدس أسر الفقيه عيسى، ومرض فسريه امللك ملد
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إليه وجده يف اجلب مثقالً باحلديد فرجع إىل امللك وقال له إن هذا الرجل ذو نعمة، ولو سقيته ماء احلياة 
وهو على هذا احلال مل ينتفع به، قال امللك فما أفعل يف أمره؟ قال يطلقه امللك من اجلب ويفك عنه 

ال امللك خناف أن يهرب وقطيعته كثرية، قال حديده ويكرمه فما حيتاج إىل مداواة أكثر من هذا، فق
للملك سلمه إيل وضمانه علي، فقال له تسلمه وإذا جاءت قطيعته كان لك منها ألف دينار، فمضى 

وشاله من اجلب وفك حديده، وأخلى له موضعاً يف داره أقام فيه ستة أشهر خيدمه فيها أمت خدمة، فلما 
د ليحضر له الفقيه املذكور فحضر وهو صحبته، ووجد قطيعته جاءت قطيعته طلب امللك احلكيم أبا سعي

يف أكياس بني يديه فأعطاه منه الكيس الذي وعده به، فلما أخذه قال له يا موالنا هذه األلف دينار قد 
صارت يل أتصرف فيها تصرف املالك يف أمالكهم؟ فقال له نعم، فأعطاها للفقيه يف الس وقال له أنا 

قطيعة ما جاءت إال وقد تركت خلفك شيئاً ورمبا قد تدين لك شيئاً آخر فتقبل مين هذه أعرف أن هذه ال
  .األلف دينار إعانة نفقة الطريق، فقبلها الفقيه منه، وسافر إىل امللك الناصر

واتفق أن احلكيم أبا سليمان داود املذكور ظهر له يف أحكام النجوم أن امللك الناصر يفتح البيت املقدس 
وم الفالين من الشهر الفالين من السنة الفالنية، وأنه يدخل إليها من باب الرمحة، فقال ألحد أوالده يف الي

اخلمسة وهو الفارس أبو اخلري بن أيب سليمان داود املذكور، وكان هذا الولد قد ترىب مع الولد اذم 
 من بني إخوته األربعة ملك البيت املقدس، وعلمه الفروسية، فلما توج امللك فرسه وخرج املذكور

األطباء جندياً، وكان قول احلكيم أيب سليمان لولده هذا بأن ميضي رسوالً عنه إىل امللك الناصر، ويبشره 
مبلك البيت املقدس يف الوقت املذكور،، فامتثل مرسومه ومضى إىل امللك الناصر، فاتفق وصوله إليه يف 

 ا وهم على فاميه، فمضى إىل الفقيه املذكور ففرح به غاية غرة سنة مثانني ومخسمائة، والناس يهنؤونه
الفرح، ودخل به إىل امللك الناصر، وأوصل إليه الرسالة عن أبيه، ففرح بذلك فرحاً شديداً، وأنعم عليه 

جبائزة سنية، وأعطاه علماً أصفر ونشابة من رنكة، وقال له مىت يسر اللَّه ما ذكرت اجعلوا هذا العلم 
نشابة فوق داركم فاحلارة اليت أنتم فيها تسلم مجيعها يف خفارة داركم، فلما حضر الوقت األصفر وال

صح مجيع ما قاله احلكيم املذكور فدخل الفقيه عيسى إىل الدار اليت كان مقيماً ا ليحفظها، ومل يسلم 
 ألوالده ما من البيت املقدس من األسر والقتل ووزن القطيعة سوى بيت هذا احلكيم املذكور، وضاعف

كان هلم عند الفرنج، وكتب له كتاباً إىل سائر ممالكه براً وحبراً مبساحمتهم جبميع احلقوق الالزمة 
للنصارى، فاعفوا عنها إىل اآلن، وتويف احلكيم أبو سليمان املذكور بعد أن استدعاه امللك الناصر إليه، 

راك، ومت مجيع ما ذكرته فتمن علي، فقال له وقام له قائماً وقال له أنت شيخ مبارك، قد وصل إلينا بش
أمتىن عليك حفظ أوالدي، فأخذ امللك الناصر أوالده واعتىن م، وأعطاهم للملك العادل، ووصاه بأن 
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يكرمهم ويكونوا من اخلواص عنده وعند أوالده، وكان كذلك، أقول وكان فتح السلطان امللك الناصر 
  ابع وعشرين رجب سنة ثالث ومثانني ومخسمائة، صالح الدين يوسف بن أيوب للقدس يف س

  أبو سعيد بن أبي سليمان

هو احلكيم مهذب الدين أبو سعيد بن أيب سليمان بن أيب املىن بن أيب فانة، كان فاضالً يف صناعة الطب، 
طان امللك عاملاً ا، متميزاً يف أعماهلا، متقدماً يف الدولة، وقرأ علم الطب على أبيه وعلى غريه، وكان السل

العادل أبو بكر بن أيوب قدجعله يف خدمة ولده امللك املعظم، وأكرمه غاية اإلكرام وأمر أن ال يدخل 
قلعة من قالعه إال راكباً مع صحة جسمه، فكان يدخل يف قالعه األربعة كذلك، وهي قلعة الكرك وقعلة 

ك الناصر صالح الدين وامللك العادل جعرب وقلعة الرها وقلعة دمشق، وخدم أبو سعيد بن أيب سليمان املل
أيضاً بالطب، وانتقل إىل الديار املصرية، وأقام ا إىل حني وفاته، وتويف سنة ثالث عشرة وستمائة، ودفن 

  .بدير اخلندق عند القاهرة

  أبو شاكر بن أبي سليمان

    

 متميزاً يف علمها هو احلكيم موفق الدين أبوشاكر بن أيب سليمان داود، وكان متقناً لصناعة الطب
وعملها جيد العالج مكيناً يف الدولة وقرأ صناعة الطب على أخيه أيب سعيد بن أيب سليمان، ومتيز بعد 

ذلك واشتهر ذكره، وكان السلطان امللك العادل قد جعله يف خدمة ولده امللك الكامل فبقي يف خدمته، 
ونال يف دولته حظاً عظيماً وكانت له منه وحظي عنده احلظوة العظيمة، ومتكن عنده التمكن الكثري، 

إقطاعات ضياع وغريها، ومل يزل أبدا يفتقده باهلبات الوافرة، والصالت املتواترة، وكان أيضاً امللك 
العادل يعتمد عليه يف املداواة، ويصفه حبسن العالج، وكان يدخل أيضاً يف مجيع قالعه وهو راكب، مثل 

لرها وقلعة دمشق، مث قلعة القاهرة، مع صحة جسمه، ولقد بلغ من أمره قلعة الكرك وقلعة جعرب وقلعة ا
عند سكن امللك الكامل بقصر القاهرة احملروسة أن أسكنه عنده فيه ، وكان امللك العادل ساكناً بدار 

الوزارة، وأنه ركب ذات يوم على بغلة النوبة اليت له، وخرج إىل بني القصرين فركب فرساً آخر وسري 
ليت كان راكباً عليها إىل دار احلكيم املذكور بالقصر، وأمر بركوبه عليها خلروجه من القصر راكباً بغلته ا

ومل يزل راكباً بني القصرين إىل أن وصل إليه فأخذ بيده وسايره يتحدث معه إىل دار الوزارة، وسائر 
  الوزراء ميشون بني يدي امللك الكامل، وللعضد بن منقذ يف أيب شاكر 

 كثير المحبين والشاكر  حكيم أبو شاكرال هذا
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 في علمه الباهر وثانيه  خليفة بقراط في عصرنا

  .وتويف أبو شاكر بن أيب سليمان يف سنة ثالث عشرة وستمائة، ودفن بدير اخلندق عند القاهرة

  أبو نصر بن أبي سليمان

  رك، كان طبيباً عارفاً بصناعة الطب، حسن املعاجلة، جيد العالج، وتويف بالك

  أبو الفضل بن أبي سليمان

كان طبيباً مشكوراً يف صناعة الطب، عاملاً ا، متميزاً يف املعاجلة واملداواة، وكان أصغر إخوته وعمر من 
دوم، كان مولده يف سنة ستني ومخسمائة، ووفاته يف سنة أربع وأربعني وستمائة، فمدة حياته أربع 

وكان طبيباً للملك املعظم، مقيماً بالكرك، مث خدم امللك الكامل ومثانون سنة مل يبلغها أحد من إخوته 
  .بالديار املصرية وتويف فيها

  رشيد الدين أبو حليقة

    

هو احلكيم األجل العامل رشيد الدين أبو الوحش بن الفارس أيب اخلري بن أيب سليمان داود بن أيب املىن بن 
 صناعة الطب والعلوم احلكمية، متفنناً يف العلوم أيب فانة، ويعرف بأيب حليقة، كان أوحد زمانه يف

واآلداب، حسن املعاجلة، لطيف املداواة، رؤوفاً باملرضى، حمباً لفعل اخلري، مواظباً لألمور الشرعية اليت هو 
عليها، كثري العبادة، ولقد اجتمعت به مرات، ورأيت من حسن معاجلته وعشرته، وكمال مروءته ما 

 بصناعة الطب يف أول أمره على عمه مهذب الدين أيب سعيد بدمشق، واشتغل يفوق الوصف، واشتغل
بعد ذلك بالديار املصرية، وقرأ أيضاً على شيخنا مهذب الدين عبد الرحيم بن علي رمحه اللَّه، ومل يزل 
دائم االشتغال، مالزماً للقراءة، ومولده بقلعة جعرب، وذلك يف سنة إحدى وتسعني ومخسمائة، وخرج 

ا إىل الرها وريب ا مدة سبع أو مثان سنني، وكان والده يلبسه لباس اجلندية مثل لباسه، وكان ساكناً منه
بدار يقال هلا دار ابن الزعفراين عند باب شاع بالرها، وكانت هذه الدار مالصقة لدار السلطان، فاتفق 

 وماء ورد، وأمره حبمله إىل أن امللك الكامل دخل فيها احلمام فأعطاه والده الفارس املذكور فاكهة
السلطان فحمله إليه فلما خرج من احلمام وقدمه إليه أخذه ودخل به إىل اخلزانة، وفرغ تلك األطباق 
الفاكهة ومألها له شقاقاً سنية، وسريها مع غالمه لوالده وأخذ امللك الكامل بيده، وكان عمره يومئذ 

ا أبصره امللك العادل، ومل يكن رآه قبلها قط، قال للملك حنو مثان سنني، ودخل إىل امللك العادل، وعندم
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الكامل يا حممد هذا ابن الفارس؟ ألنه أخذه بالشبه، فقال نعم، قال هاته إيل، فحمله امللك الكامل، 
ووضعه بني يديه فمسك بيده وحتدث معه حديثاً طويالً، مث التفت إىل والده، وقد كان قائماً يف خدمته 

وقال له ولدك هذا ولد ذكي ال تعلمه اجلندية فاألجناد عندنا كثريون، وأنتم بيت مبارك، مع مجلة القيام 
وقد استربكنا بطبكم، وتسريه إىل احلكيم أيب سعيد إىل دمشق ليقرئه الطب، فامتثل والده األمر وجهزه 

رفة، مث وصل وسريه إىل دمشق، أقام فيهامدة سنة كاملة حفظ فيها كتاب الفصول ألبقراط، وتقدمة املع
إىل القاهرة يف سنة تسع ومخسمائة، ومل يزل مقيماً ا، وخدم بصناعة الطب امللك الكامل، وكان كثري 
االحترام له، حظياً عنده، وله منه اإلحسان الكثري، واإلنعام املتصل، وله خبز بالديار املصرية وهو الذي 

ا تويف أبو شاكر جعل امللك الكامل هذا اخلبز باسم كان مقطعاً باسم عمه موفق الدين أيب شاكر، فإنه مل
رشيد الدين املذكور، وهو نصف بلد يعرف بالعزيزية واخلربة من أعمال الشرقية ومل يزل يف دمة امللك 

  .الكامل إىل أن تويف رمحه اللَّه

 وخدم أيضاً ولد مث خدم بعده ولده امللك الصاحل جنم الدين أيوب، إىل أن تويف امللك الصاحل رمحه اللَّه،
امللك الصاحل بعد ذلك، وهو امللك املعظم ترنشاه، وملا قتل رمحه اللَّه، وذلك يف يوم االثنني سابع 

وعشرين احملرم سنة مثان وأربعني وستمائة، وجاءت دولة الترك واستولوا على البالد واحتووا على املمالك 
م امللك الظاهر ركن الدين بيربس امللك الصاحل، صار يف خدمتهم وأجروه على ما كان بامسه، مث خدم منه

وبقي يف خدمته على عادته املستمرة، وقاعدته املستقرة وله منه االحترام التام وجزيل اإلنعام واإلكرام، 
وللحكيم رشيد الدين أيب حليقة نوادر يف أعمال صناعة الطب، وحكايات كثرية متيز ا على غريه من 

  .مجاعة األطباء

    

ذلك أنه مرضت دار من بعض اآلدر السلطانية بالعباسية، وكان من سريته معه أن ال يشرك معه ومن 
طبيباً يف مداوته ويف مداواة من يعز عليه من دوره وأوالده، فباشر مداواة املريضة املذكورة أياماً قالئل، مث 

ة عشر يوماً، مث خرج إىل حصل له شغل ضروري أجلأه إىل ترك املريضة، ودخل القاهرة وأقام ا مثاني
العباسية فوجد املريضة قد توىل مداواا األطباء الذين يف اخلدمة، فلما حضر وباشر معهم قالوا له هذه 
املريضة متوت واملصلحة أن نعلم السلطان بذلك قبل أن يفاجئه أمرها بغتة، فقال هلم إن هذه املريضة 

ئة اللَّه تعاىل من هذه املرضة، فقال له أحدهم، وهو عندي ما هي يف مرضة املوت، وإا تعاىف مبشي
أكربهم سناً، وكان احلكيم املذكور شاباً إنين أكرب منك، وقد باشرت من املرضى أكثر منك فتوافقين 

على كتابة هذه الرقعة؟ فلم يوافقه، فقالت مجاعة احلكماء ال بد لنا من املطالعة، فقال هلم إن كان ال بد 
العة فيكون بأمسائكم من دوين، فكتب إليه األطباء مبوا فسري إهلم رسوالً ومعه جنار لكم من هذه املط



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  541  

ليعمل هلا تابوتاً حتمل فيه، وملا وصل الرسول والنجار معه إىل الباب، واألطباء جلوس، قال له احلكيم 
ياة؟ فقال الرسول املذكور ما هذا النجار؟ قال يعمل تابوتاً ملريضتكم، فقال له تضعوا فيه وهي يف احل

ال، لكن بعد موا، قال له ترجع ذا النجار وتقول للسلطان عين خاصة إا يف هذه املرضة ال متوت، 
  .فرجع وأخربه بذلك

فلما كان الليل استدعاه السلطان خبادم ومشعة وورقة خبطه يقول فيها ولد الفارس حيضر إلينا، ألنه مل يكن 
اه بذلك فيما بعد السلطان امللك الكامل، فإنه كان يف بعض األيام جالساً مع بعد مسي أبا حليقة، وإمنا مس

األطباء على الباب، فقال السلطان للخادم يف أول مرة اطلب احلكيم، فقال له يا خوند أي احلكماء هو؟ 
 فقال له أبو حليقة، فاشتهر بني الناس ذا االسم من ذلك اليوم إىل حيث غطى نعته ونعت عمه الذي

كانوا يعرفون به ببين شاكر، فلما وصل إليه قال أنت منعت عمل التابوت؟ فقال نعم، قال بأي دليل 
ظهر لك هذا من دون األطباء كلهم؟ قال له يا موالنا، ملعرفيت مزاجها وبأوقات مرضها على التحرير من 

فطب املذكورة دوم، وليس عليها بأس يف هذه املرضة، فقال له امض وطبها واجعل بالك هلا، 
  .وعوفيت، مث أخرجها السلطان وزوجها وولدت من زوجها أوالداً كثريين

ومن مجلة ما مت أيضاً له أنه حكم معرفة نبض امللك الكامل حىت أنه يف بعض األيام خرج إليه من خلف 
ض الستارة مع اآلدر املرضى فرأى نبض اجلميع ووصف هلم، فلما انتهى إىل نبضه عرفه فقال هذا نب

  .موالنا السلطان، وهو صحيح حبمد اللَّه، فتعجب منه غاية العجب وزاد متكنه عنده

ومن حكاياته معه أنه أمره بعمل الترياق الفاروق فاشتغل بعمله مدة طويلة، ساهراً عليه الليل حىت حقق 
ك حصل كل واحد من مفرداته امساً على مسمى بشهادة أئمة الصناعة أبقراط وجالينوس، ويف غضون ذل

للسلطان نزلة على أسنانه فأفصد بسببها وهو بربكة الفيل يتفرج ا، فطلع إىل القلعة وتوىل مداواته 
األسعد الطبيب بن أيب احلسن، بسبب شغل املذكور بعمل الترياق، فعاجلة األسعد مدة واحلال كلما مر 

صد مرة أخرى، ويل عن الفصد اشتد، فشكا ذلك لألسعد فقال له ما بقي قدامي إال الفصد، فقال له أف
ثالثة أيام، اطلبوا يل أبا حليقة، فحضر إليه وشكا له حاله، وأعلمه أن ذلك الطبيب قد أشار عليه بالفصد 
واستشاره فيه أو يف شرب دواء، فقال يا موالنا بدنك حبمد اللَّه نقي، واألمر أيسر من هذا كله،، فقال له 

 شدة عظيمة من هذا األمل ال أنام الليل، وال أقر النهار، فقال له السلطان إيش تقول يل أيسر، وأنا يف
يتسوك موالنا من الترياق الذي محله اململوك يف الربنية الفضة الصغرية، وترى، بإذن اللَّه، العجب، وخرج 

إىل الباب، ومل يشعر إال بورقة خبط السلطان قد خرجت إليه، وهو يقول فيها يا حكيم، استعملت ما 
 فزال مجيع ما يب لوقته، وكان ذلك حبضور األسعد الطبيب الذي كان يعاجله أوالً، فقال له وحنن ذكرت

ما نصلح ملداواة امللوك، وال يصل ملداوام إال أنتم، مث دخل امللك الكامل إىل خزنته، وبعث إليه منها 
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  .خلعاً سنية وذهباً متوفراً

    

ق الفاروق، لتعذر حضور أدويته الصحيحة من اآلفاق، عمل ومن حكاياته أنه ملا طال عليه عمل التريا
ترياقاً خمتصراً توجد أدويته يف كل مكان، ونوى أنه ال يقصد به قرباً من ملك، وال طلب مال وال جاهاً 

يف الدنيا، وال يقصد به إال التقرب إىل اللَّه ينفع خلقه أمجعني، والشفقة على سائر العاملني، وبذله للمرضى 
خيلص به املفلجني، ويقوم به األيدي املتقوسة لوقته وساعته حبيث كان ينشئ يف العصب زيادة يف فكان 

احلرارة الغريزية، وتقوية وإذابة البلغم الذي فيه فيجد املريض الراحة به لوقته، ويسكن وجع القولنج من 
 احملروسة، وهو رجل يعرف بعد االستفراغ، لوقته، وإنه مر على بواب الباب الذي بني السورين بالقاهرة

بعلي، وهو ملقى على ظهره ال يقدر أن ينتصب من جنب إىل جنب، فشكا إليه حاله فأعطاه منه شربة، 
وطلع القلعة وباشر املرضى وعاد يف الساعة الثالثة من النهار، فقام املفلوج يعدو يف ركابه يدعو له، فقال 

  . أمتلى بنفسيله اقعد، فقال يا موالنا قد شبعت قعوداً خليين

ومن حكاياته أن امللك الكامل كان عنده مؤذن يعرف بأمني الدين جعفر، حصل له حصاة سدت جمرى 
البول، وقاسى من ذلك شدة أشرف فيها على املوت، فكتب إىل امللك الكامل وأعلم حباله، وطلب منه 

فوصف كل منهم له ما وصف دستوراً ميشي إىل بيته يتداوى، فلما حضر إىل بيته أحضر أطباء العصر، 
فلم ينجع، فاستدعى احلكيم أبا حليقة املذكور فأعطاه شربة من ذلك الترياق، فبمقدار ما وصلت إىل 

وخلص لوقته، .معدته نفذت قوا إىل موضع احلصاة ففتتتها وخرجت من اإلراقة، وهي مصبوغة بالدواء
ئذ خميماً على جيزة القاهرة، فلما مسع صوته وخرج خلدمة سلطانه، وأذن أذان الظهر، وكان السلطان يوم

أمر بإحضاره إليه، فلما حضر قال له ما ورقتك؟ باألمس وصلتنا، وأنت تقول إنك كنت على املوت 
فأخربين أمرك، فقال يا موالنا األمر كان كذلك، لوال حلقين مملوك موالنا احلكيم أبو حليقة، فأعطاين 

تفق أن يف ذلك اليوم جلس إنسان لرييق ماء فنهشته أفعى يف ذكره ترياقاً خلصت به للوقت واحلال، وا
فقتلته، فلما مسع السلطان خبربه رق عليه ألنه كان رؤوفاً باخللق، مث دخل إىل قلعة القاهرة بات ا، 

وأصبح من باكر واحلكيم املذكور قاعد يف اخلدمة عند زمام الدار على الباب، والسلطان قد خرج فوقف 
 إليه، وقال له يا حكيم أيش هذا الترياق الذي عملته؛ واشتهر نفعه للناس هذه الشهرة العظيمة، واستدعاه

ومل تعلمين به قط؟ فقال يا موالنا، اململوك ال يعمل شيئاً إال ملوالنا، وما سبب تأخري إعالمه إال ليجربه 
 منه، وإذ قد صح هذا ملوالنا، اململوك ألنه هو الذي أنشأه فإذا صحت له جتربته ذكره ملوالنا على ثقة

فقد حصل املقصود، فقال له متضي وحتضر يل كلما عندك منه، وترك خادماً قاعداً على الباب يف انتظاره، 
ورجع إىل داره كأنه مل يطلع القلعة يف تلك الليلة، وال خرج من الدار يف تلك الساعة إال هلذا املهم 
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جد عنده من ذلك الترياق شيئاً يسرياً، ألن اخللق كانت تفنيه خاصة، فمضى احلكيم املذكور إىل داره فو
مما تطلبه منه فمضى إىل أصدقائه الذين كان أهدى هلم منه شيئاً، ومجع منه مقدار أحد عشر درمهاً 

ووعدهم بأنه يعطيهم عوضاً عنه أضعافه، فجعله يف برنية فضة صغرية وكتب عليه منافعه ومقدار الشربة 
 اخلادم املذكور القاعد يف انتظاره فحملها إىل السلطان، ومل يزل حافظاً هلا، فلما آملته منه ومحلها إىل

  .أسنانه دلكه عليها فحصل له منه من الراحة ما ذكر

    

ومن حكاياته معه أنه كان قد عرض لبعض جهاته مرض عجز عن مداواته، فسريت تلك اجلهة تقول له 
لديار املصرية طبيباً خرياً منك ملا سلم نفسه وأوالده اإليك من أنا أعرف أن السلطان لو عرف أن يف ا

دون كافة األطباء، فأنت ماتؤتى يف مداوايت من قلة معرفة بل من التهاون بأمري بدليل أنك مترض 
فتداوي نفسك يف أيام يسرية، وكذلك ميرض أحد أوالدك فتداويه يف أيام يسرية أيضاً، وكذلك بقية 

 ما منهم إال من تداويه وتنجع مداواتك بأيسر سعي، فقال هلا ما كل األمراض تقبل اجلهات اليت عندنا
املداواة، ولو قبلت األمراض كلها املداواة ملا مات أحد، فلم تسمع ذلك منه، وقالت أناأعرف أن ما بقي 

بيبني يف الديار املصرية طبيب، وأنا أشري إىل السلطان يستخدم يل أطباء من دمشق، فاستخدم هلا ط
نصرانيني فلما حضرا ملداواا من دمشق اتفق سفر السلطان إىل دمياط، فاستؤذن من ميضي معه من 

األطباء ومن يترك، فقال األطباء كلهم يبقون يف خدمة تلك اجلهة، واحلكيم فالن وحده يكون معي، فأما 
م ينجع فانبسط يف ذلك عذر أولئك األطباء فإم عاجلوها بل ما يقدرون عليه، وتعبوا يف مداواا فل

  .املذكور، وأورد ما ذكر أبقراط يف تقدمة املعرفة

مث إنه ملا سافر مع السلطان بقي يف خدمته مدة شهر مل يتفق له أن يستدعيه، وبعد ذلك بدمياط استدعاه 
اً يوافق ليالً فحضر بني يديه فوجده حمموماً، ووجد به أعراضاً خمتلفة يباين بعضها بعضاً فركب له مشروب

تلك األعراض املختلفة، ومحله إليه يف السحر فلم تغب الشمس إال وقد زال مجيع ما كان يشكوه، 
فحسن ذلك عنده جداً، ومل يزل مالزماً الستعمال ذلك التدبري إىل أن وصل إىل االسكندرية، واتفق أول 

 الذين يف اخلدمة واستشاروه يوم من صيام شهر رمضان أن احلكيم املذكور مرض ا، فحضر إليه األطباء
فيما حيملون إىل السلطان يفطرعليه، فقال هلم عنده مشروب قد جربه وهو يثين عليه ويطلبه دائما، فما 

دام ال يشكو لكم شيئاً متجدداً مينع من استعماله فامحلوه إليه، وإن جتدد لكم شيء فاستعلموا ما تقتضيه 
قصداً منهم أن جيددوا تدبرياً من جهتهم، فلما جددوا ذلك التدبري املصلحة احلاضرة، فمضوا ومل يقبلوامنه 

تغري عليه مزاجه، فاستدعاهم واستدعى نسخة احلكيم املذكور، وأخذ حياققهم عليها، فكان من مجلة ما 
فيها بزر هندبا، وقد حذفوه فقال هلم ملاذا حذفتم هذا البزر وهو مقو للكبد منق للعروق، قاطع للعطش؟ 
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د األطباء الذين حضروا واللَّه ما للمماليك يف حذفه ذنب، إال أن األسعد بن أيب احلسن نقل يف فقال أح
بزر اهلندبا نقالً شاذاً بأنه يضر بالطحال، اململوك واللَّه ما يعرفه؛ وزعم أن مبوالنا طحاالً فوافقه املماليك 

بزر اهلندبا إىل مكانه، مث حاققهم على على ذلك، فقال واللَّه يكذب، أنا ما يب وجع طحال، وأمر بإعادة 
منفعة دواء من مفردات ذلك املشروب اليت حذفوها إىل أن أعادوها وأعاد استعماله دائماً ومل يزل منتفعاً 

  .به شاكراً له

ومن حكاياته أنه طلب منه يوماً أن يركب له صلصاً يأكل به اليخين يف األسفار، واقترح عليه أن يكون 
 منبهاً للشهوة، وهو مع ذلك ملني للطبخ فركب له صلصاً هذه صفته يؤخذ من املقدونس مقوياً للمعدن

جزء، ومن الرحيان الترجناين وقلوب األترج الغضة احملالة باملاء وامللح أياماًمث باملاء احللو أخرياً، من كل 
لط اجلميع يف واحد نصف جزء يدق يف جرن الفقاعي كل منهم مبفرده، حىت يصري مثل املرهم، مث خي

اجلرن املذكور ويعصر عليه الليمون األخضر املنتقى، ويذر عليه من امللح األندراين مقدار ما يطيبه، مث 
يرفع يف مسلالت صغار تسع كل واحدة منها مقدار ما يقدم على املائدة ألا إذا نقصت تكرجت، وختتم 

صلت له منه املقاصد املطلوبة، وأثىن عليه ثناء تلك األواين بالزيت الطيب وترفع، فلما استعمله السلطان ح
كثرياً، وكان مسافراً إىل بالد الروم، فقال للحكيم املذكور هذا الصلص يدوم مدة طويلة؟ فقال له ال، 

فقال ما يقيم شهراً؟ فقال له نعم إذا عمل على هذه الصورة اليت ذكرا، فقال تعمل يل منه راتباً يف كل 
دة ذلك الشهر، وتسريه يل يف رأس كل هالل، فلم يزل احلكيم املذكور جيدد ذلك شهر ما يكفيين يف م

  .الصلص يف كل شهر ويسريه له إىل دربندات الروم، وهو يالزم استعماله يف الطريق ويثين عليه ثناء كثرياً

    

ملرض، ومن نوادره أنه جاءت إليه امرأة من الريف، ومعها ولدها، وهو شاب قد غلب عليه النحول وا
فشكت إليه حال ولدها، وأا قد أعيت فيه من املداواة، وهو ال يزداد إال سقاماً وحنوالً، وكانت قد 

جاءت إليه بالغداة قبل ركوبه، وكان الوقت بارداً، فنظر إليه واستقرأ حاله، وجس نبضه، فبينما هو جيس 
ض ذلك الشاب عند قوله تغرياً كبرياً، نبضه قال لغالمه ادخل ناولين الفرجية حىت أجعلها علي، فتغري نب

واختلف وزنه، وتغري لونه أيضاً فحدس أن يكون عاشقاً، مث جس نبضه بعد ذلك فتساكن، وعندما خرج 
الغالم إليه وقال له هذه الفرجية، جس نبضه فوجده أيضاً قد تغري، فقال لوالدته إن ابنك هذا عاشق واليت 

ه يا موالي هو حيب واحدة امسها فرجية، وقد عجزت مما أعذله فيها، يهواها امسها فرجية، فقالت أي واللَّ
وتعجبت من قوله هلا غاية التعجب، ومن اطالعه على اسم املرأة من غري معرفة متقدمة له لذلك، أقول 
ومثل هذه احلاية كانت قد عرضت جلالينوس ملا عرف املرأة العاشقة، وذلك أنه كان قد استدعي إىل 

 القدر، وكان املرض قد طال ا وحدس أا عاشقة، فتردد إليها، وملا كان يوماً وهو جيس امرأة جليلة



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  545  

نبضها وكانت األجناد قد ركبوا يف امليدان وهم يلعبون، فحكى بعض احلاضرين ما كانوا فيه، وأن فالناً 
د ذلك تبينت له فروسية ولعب جيد، وعندما مسعت باسم ذلك الرجل تغري نبضها واختلف، جسه بع

فوجده قد تساكن، إىل أن عاد إىل حاله األول، مث إن جالينوس أشار لذلك احلاكي سراً أن يعيد قوله، 
فلما أعاده، وجس نبضها وجده أيضاً قد تغري، فتحقق من حاهلا أا تعشق ذلك الرجل، وهذا يدل على 

يد الدين أيب حليقة أكثر وفور العلم، وحسن النظر يف تقدمة املعرفة، أقول ومجاعة أهل احلكيم رش
شهرم يف الدياراملصرية والشام ببين شاكر، لشهرة احلكيم أيب شاكر ومسعته الذائعة، فصار كل من له 
نسب إليه يعرفون ببين شاكر، وإن مل يكونوا من أوالده، وملا اجتمعت باحلكيم رشيد الدين أيب حليقة 

هله، ووصفت فضلهم وعلمهم فتشكر مين وتفضل وكان قد بلغه أنين ذكرت األطباد املشهورين من أ
  فأنشدته بديهاَ 

  قد صار في المشرق والمغرب  ال أشكر من فضلهم وكيف

 نجوم سعد قط لم تغرب  منهم في سماء العال تشرق

 تسمو رتبة الكواكب بالعلم  ترى أقدارهم في الورى قوم

 بكل معنى مبدع مغرب  صنفوا في الطب كتباً أتت كم

 زال في األبعد واألقرب ما  شكري في بني شاكر وإن

 وصف وثنا طيب بحسن  مجداً دائماً فيهم خلدت

وأما سبب احللقة اليت وضعت يف أذن الرشيد، واشتهر ا امسه فإن والده مل يعش له ولد ذكر غريه، 
رج فيها إىل فوصف له ووالدته حامل به أن يهيئ له حلقة فضة، قد تصدق بفضتها، ويف الساعة اليت خي

العامل يكون صائغ جمهزاً يثقب أذنه ويضع احللقة فيها، ففعل ذلك وأعطاه اللَّه احلياة، فعاهدته والدته أن 
ال يقلعها فبقيت، مث تزوج هو وجاءه أوالد ذكور عدة، وميوتون كما جرى احلال يف أمره فتنبه إىل عمل 

  .ب الدين أيب سعيد، ألنه مساه باسم عمه املذكوراحللقة املذكورة فعملها لولده الكبري املعروف مبهذ

  ومن شعر احلكيم رشيد الدين أيب حليقة وهو مما أنشدين لنفسه، فمن ذلك قال حبضرة سيف اإلسالم 

 الرقيب ونام عن جنباتها غفل  الحبيب بوصله في ليلة سمع

 عدن في جميع صفاتها جنات  روضة لوال الزوال لشابهت في

 تجلى في كؤوس سقاتها والراح   الغصون بصوتهفالطير يطرب في

 الحواس باسمها وكناتها فيه  ومجالس القمر المنير تنزهت

  وقال أيضاً 
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 النياق العيس عن لها الورد حنين  إلى ذكر التواصل يا سعد أحن

 وقربي لها عند اللقاء هو القصد  على قلبي ألذ من المنى فسعدي

 كمثل األقحوان به شهد وثغراً  ظماًمبسماً كالدر أضحى من حوت

  ووجهاً كضوء الصبح هذا لذا ضد  كمثل الليل أو حظ عاشق وفرعاً

 كنشر المسك خالطه ند حديث  لها عند الوداع وبيننا أقول

 مشتاق أضر به البعد ويظفر  نلتقي بعد الفراق بمنزل ترى،

    

 دباق يجدده العه وذكركم  الليالي ليلة بعد ليلة تمر

 وال يمضي له منكم وعد فيقضي  ولكن خوف الصب إن طال هجركم

 في فعل ألحاظها الهند تشابهها  سيوف الهند من أجل أنها عشقت

 قداً فيا حبذا القد تشابهها  ولي في الرماح السمر سمر ألنها

 فيها إذا عدم الورد نشاهده  الورد معنى شاهد فوق خدها وفي

 عبرتي يوماً وما نفع الجحد به  عبرتمن هواها ما جحدت و وبي

  وقال أيضاً 

 الحب مأسور الفؤاد مقيدا من  إني قد بقيت مسهداً خليلي

 سيما في ليل شعر إذا بدا وال  بحب فتاة يخجل البدر وجهها

 عجباً منه أضل وما هدى فوا  ضللت بها وهي الهالل مالحة

 مس مبدداكمثل الدر أ ونطق  مبسم كالدر أضحى منظماً لها

  وقال أيضاً ملا كان بدمياط، ومرض والده يف القاهرة فجاءه كتابه بعافيته 

 زال ما تشكو من البلواء مذ  على سحائب النعماء مطرت

 أقوم لشكرها بوفاء فيها  ولبست مذ أبصرت خطك نعمة

انية ألذ من املالذ ولرشيد الدين أيب حليقة من الكتب مقالة يف حفظ الصحة، مقالة يف أن املالذ الروح
اجلسمانية، إذ الروحانية كماالت وإدراك الكماالت، واجلسمانية إمنا هي دفع آالم خاصة، وإن زادت 

أوقعت يف آالم أخر، كتاب يف األدوية املفردة، مساه املختار يف األلف عقار، كتاب يف األمراض وأسباا 
 قد أظهرت التجربة جنحها، ومل يداو ا مرضاً يؤدي إىل وعالماا ومداواا باألدوية املفردة واملركبة اليت
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السالمة إال وجنحت، التقطها من الكتب املصنفة يف صناعة الطب من آدم وإىل وقتنا هذا ونظم متشتتها 
ومتفرقها، مقالة يف ضرورة املوت، وملا ذكر من التحليل يف هذه املقالة أن اإلنسان مل يزل يتحلل من بدنه 

ليت يف داخله، وحبرارة اهلواء الذي من خارجه كانت ايته إىل الفناء ذين السببني، ومتثل بعد باحلرارة ا
  ذكرمها ذا البيت 

  فكيف إذا استجمعا  قاتلي واحدهما

وهذا البيت فيما يكون موقعه بأوىل مما هو يف هذا املوضع، فإنه قد جاء موافقاً ملا أورده ومطابقاً للمعىن 
  .هاملقصود إلي

  مهذب الدين أبوسعيد محمد أبي حليقة

أوحد العلماء وأكمل احلكماء، مولده يف القاهرة سنة عشرين وستمائة، ومسي حممداً ملا أسلم يف أيام 
امللك الظاهر ركن الدين بيربس امللكي الصاحلي وهو، فقد منحه اللَّه من العقل أكمله، ومن األدب 

أكثره، قد أتقن الصناعة الطبية، وعرف العلوم احلكمية فال أحد أفضله، ومن الذكاء أغزره، ومن العلم 
يدانيه فيمايعانيه، وال يصل إىل اخلالئق اجلميلة اليت اجتمعت فيه، لطيف الكالم جزيل اإلنعام إحسانه إىل 
الصديق والنسيب، والبعيد والقريب، وصلين كتابه وهو يف املعسكر املنصور الظاهري يف شهر شوال سنة 

ستني وستمائة، وهو يعرب عن فضل باهر، وعلم وافر، وفطنة أصمعية، وشنشنة أخزمية، وتودد سبع و
عظيم وإحسان جسيم، ويقول فيه إنه وجد مبصر نسخة من هذا الكتاب الذي ألفته يف طبقات األطباء 

 وقد اقتناها وصارت يف مجلة كتبه اليت حواها وبالغ يف الوصف الذي يدل على كرم أخالقه، وطيب

  أعراقه،،، وكان يف أول كتابه الواصل إيل 

  سمعت بها واألذن كالعين تعشق  أمرؤ أجبتكم لمحاسن وإني

  فقلت على الوزن والروي وكتبت إليه اجلواب 

  وفيه المعاني وهي كالشمس تشرق  كتاب وهو بالنقش مونق أتاني

 المحيا نوره يتألق صبيح  كريم أريحي ممجد كتاب

  به قد زها في العلم غرب ومشرق  ى المهذب والذيالسيد المول هو

 عنه باب للمكارم يغلق وما  حوى كل العلوم بأسرها حكيم

 للمال جوداً مفرق ولكنه  ألنواع المحامد جامع كريم

 طيبها نشر من المسك يعبق فمن  ذكرت أوصافه في محافل إذا
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 س يلحقرام تشبيهاً به لي ومن  قصبات السبق في طلب العال حوى

 قس عنده، حين ينطق ويصمت  قال، بذ القائلين بالغة إذا

    

 بهذا في التطبب يوثق لقال  أن جالينوس كان لوقته ولو

 مثله في الجسم للداء يحدق، وال  أحد يحكيه في حفظ صحة فما

 امرئ فيما أقول يصدق فكل  قلت مدحاً في معالي محمد إذا

 ولو أني البليغ الفرزدق عجزت،  ولو رمت أحصي ما حواه من العال

 الوال في قبضة الرق موثق بصدق  غرو في ابني حليقة أنني وال

 لهم طول الزمان محقق فشكري  عندي أياد قديمة لوالدهم

 قال لي إذ جد فيه التشوق لمن  ففي العلياء سام وسيما وكل

 بها واألذن كالعين تعشق، سمعت  امرؤ أحببتكم لمحاسن وإني

 ما دامت الدوح تورق مؤبدة  برحوا في نعمة وسالمة فال

ومل يزل مهذب الدين أبو سعيد حممد مالزماً لالشتغال،حممود السرية يف األقوال واألفعال، وقرأعلى أبيه 
الصناعة الطبية، وحرر أقسامها الكلية واجلزئية، وحصل معانيها العلمية والعملية، وخدم السلطان امللك 

امللكي الصاحل بصناعة الطب، وله منه غاية االحترام وأوفر اإلنعام، واملرتلة اجلميلة، والعطايا الظاهر بيربس 
اجلزيلة، وملهذب الدين املذكور أخوان أحدمها موفق الدين أبو اخلري، متميز يف صناعة الكحل، غزير العلم 

أن يصري له من العمر والفضل؛ وكان قد صنف للملك الصاحل جنم الدين كتاباً يف الكحل، من قبل 
عشرون سنة، واألخ اآلخر علم الدين أبو نصر، وهو األصغر، مفرط الذكاء، معدود من مجلة العلماء، 

  .متميز يف صناعة الطب، وافر العلم واللب

  .وملهذب الدين حممد بن أيب حليقة من الكتب كتاب يف الطب

  رشيد الدين أبو سعيد

بن موفق الدين يعقوب من نصارى القدس، وكان متميزاً يف صناعة هو احلكيم األجل العامل، أبو سعيد 
الطب، خبرياً بعلمها وعملها، حاد الذهن، بليغ اللسان، حسن اللفظ، واشتغل يف العربية على شيخنا تقي 
الدين خزعل بن عسكر بن خليل، وكان هذا الشيخ يف علم النحو أوحد زمانه، مث اشتغل احلكيم رشيد 

 بعد ذلك بعلم الطب على عمي احلكيم رشيد الدين علي بن خليفة، ملا كان يف خدمة الدين أبو سعيد
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السلطان امللك املعظم، وقرأ عليه، ومل يكن يف تالمذته مثله، فإنه الزمه حق املالزمة، وكان ال يفارقه يف 
غي أن حيفظ سفره وحضره، وأقام عنده بدمشق، وهو دائم االشتغال عليه، إىل أن أتقن حفظ مجيع ما ينب

من الكتب اليت هي مبادي لصناعة الطب، مث قرأ عليه كثرياً من كتب جالينوس وغريها، وفهم ذلك فهماً 
ال مزيد عليه، واشتغل أيضاً على شيخنا احلكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي، وملا كان يف سنة 

قي يف خدمته زماناً بالقاهرة، مث خدم اثنتني وثالثني وستمائة، قرت له جامكية يف خدمة امللك الكامل، وب
  .بعد ذلك امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن امللك الكامل، وبقي يف خدمته حنو تسع سنني

وكان قد عرض للملك الصاحل جنم الدين وهو بدمشق أكلة يف فخذه، وكان يعاجله احلكيم رشيد الدين 
سعيد وشكا حاله إليه، وكان بني احلكيم رشيد أبو حليقة وملا طال األمر بامللك الصاحل استحضر أبا 

الدين أيب حليقة وبني رشيد الدين أيب سعيد منافسة ومناقشة، وتكلم أبو سعيد يف أن معاجلة أيب حليقة مل 
تكن على الصواب فنظر امللك الصاحل إىل أيب حليقة نظر غضب فقام من بني يديه، وقعد على باب دار 

ا هو فيه من املناواة يف املداواة، مث يف أثناء ذلك الس بعينه قدام السلطان السلطان، وبقي أبو سعيد فيم
عرض أليب سعيد فاجل، وبقي ملقى قدامه فأمر السلطان حبمله إىل داره وبقي أربعة أيام حباله تلك ومات، 

لصاحل وكانت وفاته بدمشق يف العشر األخري من شهر رمضان سنة ست وأربعني وستمائة، مث إن امللك ا
توجه إىل الديار املصرية، وقوي مرضه ومل يزل به إىل أن تويف رمحه اللَّه، وكانت وفاته يف يوم االثنني 

خامس عشر شعبان سنة سبع وأربعني وستمائة، بعد أن كان عظيم الشأن قوي السلطان، وملا أتاه 
  ن كما قلت املمات، وحل به هادم اللذات، ذهب كأنه مل يكن، وكذلك يفعل بأهله الزما

  دهر يجور على الكرام وإن عدل  زمانك ما استطعت فإنه احذر

 البرية واستطال على الدول ملك  قد كان نجم الدين أيوب الذي

 جسمه داء فأعيته الحيل في  صحة بسعوده حتى عثا في

    

 له أبداً ففاجأه األجل تبقى  له الدنيا وظن بأنها وصفت

  وكذا النجوم وبعد ذلك قد أفل  الحقيقة أنه نجم عال وعلى

ولرشيد الدين أيب سعيد من الكتب عيون الطب، صنفه للملك الصاحل جنم الدين أيوب وهو من أجل 
كتاب صنف يف صناعة الطب، وحيتوي على عالجات خملصة خمتارة، تعاليق على كتاب احلاوي أليب بكر 

  .الرازي يف الطب

  أسعد الدين بن أبي الحسن
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األوحد العامل أسعد الدين عبد العزيز بن أيب احلسن علي، من أفاضل العلماء، وأعيان هو احلكيم 
الفضالء، حاد الذهن، كثري االعتناء بالعلم، قد أتقن الصناعة الطبية، وحصل العلوم احلكمية، وكان أيضاً 

بياسي يف ديار عاملاً بأمور الشرع مسموع القول، وكان قد اشتغل بصناعة الطب على أيب زكريا حيىي ال
مصر، وخدم امللك املسعود أقسيس بن امللك الكامل، وأقام معه باليمن مدة وله منه االحترام الكثري 

واإلحسان الغزير، وكان قرر له منه يف كل شهر مائة دينار مصرية، ومل يزل يف خدمته إىل أن تويف امللك 
غلها يف كل سنة بالديار املصرية ورسم بانتظامه املسعود رمحه اللّه،مث أطلق له امللك الكامل إقطاعات يست

يف سلك اخلدمة، وكان مولد أسعد الدين بالديار املصرية يف سنة سبعني ومخسمائة، وكان أبوه طبيباً 
أيضاً بديار مصر، واشتغل الشيخ أسعد الدين بعلم األدب والشعر، وله شعر جيد، وأول اجتماعي به 

ثني وستمائة فوجدته شيخاً حسن الصورة مليح الشيبة، تام القامة، كان بدمشق يف مستهل رجب سنة ثال
أمسر اللون، حلو الكالم، غزير املروءة، واجتمعت به أيضاً بعد ذلك مبصر وأحسن إيل واشتمل علي، 

  .وكان صديقاً أليب من السنني الكثرية، وكانت وفاة األسعد املذكور بالقاهرة سنة مخس وثالثني وستمائة

دين بن أيب احلسن من الكتب كتاب نوادر األلباء يف امتحان األطباء، صنفه للملك الكامل وألسعد ال
  .حممد بن أيب بكر بن أيوب

  ضياء الدين بن البيطار

هو احلكيم األجل العامل أبو حممد عبد اللَّه بن أمحد املالقي النبايت، ويعرف بابن البيطار، أوحد زمانه، 
 وحتقيقه واختياره، ومواضع نباته، ونعت أمسائه على اختالفها وتنوعها، وعالمة وقته يف معرفة النبات

سافر إىل بالد األغارقة وأقصى بالد الروم، ولقي مجاعة يعانون هذا الفن، وأخذ عنهم معرفة نبات كثري، 
وعاينه يف مواضعه، واجتمع أيضاً يف املغرب وغريه بكثري من الفضالء يف علم النبات، وعاين منابته، 

وحتقق ماهيته، وأتقن دراية كتاب ديقوريدس إتقانا بلغ فيه إىل أن ال يكاد يوجد من جياريه فيما هو فيه، 
وذلك أنين وجدت عنده من الذكاء والفطنة والدراية يف النبات، ويف نقل ما ذكره ديسقوريدس 

ستمائة، ورأيت وجالينوس فيه ما يتعجب منه، وأول اجتماعي به كان بدمشق يف سنة ثالث وثالثني و
أيضاً من حسن عشرته، وكمال مروءته، وطيب أعراقه، وجودة أخالقه ودرايته، وكرم نفسه، ما يفوق 

  .الوصف ويتعجب منه

ولكن شاهدت معه يف ظاهر دمشق كثرياً من النبات يف مواضعه وقرأت عليه أيضاً تفسريه ألمساء أدوية 
ه وفهمه شيئاً كثرياً جداً، وكنت أحضر لدينا عدة كتاب ديسقوريدس فكنت أجد من غزارة علمه ودرايت

من الكتب املؤلفة يف األدوية املفردة مثل كتاب ديسقوريدس وجالينوس والغافقي وأمثاهلا من الكتب 
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اجلليلة يف هذا الفن، فكان يذكر أوال ما قاله ديسقوريدس يف كتابه باللفظ اليوناين على ما قد صححه يف 
ل ما قاله ديسقوريدس من نعته وصفته وأفعاله، ويذكر أيضاً ما قاله جالينوس فيه بالد الروم، مث يذكر مج

من نعته ومزاجه وأفعاله وما يتعلق بذلك، ويذكر أيضاً مجالً من أقوال املتأخرين وما اختلفوا فيه، 
ر ومواضع الغلط واالشتباه الذي وقع لبعضهم يف نعته، فكنت أراجع تلك الكتب معه، وال أجده يغاد

شيئاً مما فيها، وأعجب من ذلك أيضاًأنه كان ما يذكر دواء إال ويعني يف أي مقالة هو من كتاب 
    ديسقوريدس وجالينوس، ويف أي عدد هو من مجلة األدوية املذكورة يف تلك املقالة، 

وكان يف خدمة امللك الكامل حممد بن أيب بكر بن أيوب، وكان يعتمد عليه يف األدوية املفردة 
حلشائش، وجعله يف الديار املصرية رئيساً على سائر العشابني وأصحاب البسطات، ومل يزل يف خدمته وا

إىل أن توىف امللك الكامل رمحه اللَّه بدمشق، وبعد ذلك توجه إىل القاهرة فخدم امللك الصاحل جنم الدين 
ياء الدين العشاب رمحه اللَّه أيوب بن امللك الكامل، وكان حظياً عنده متقدماً يف أيامه، وكانت وفاة ض

  .بدمشق يف شهر شعبان سنة ست وأربعني وستمائة فجأة

ولضياء الدين بن البيطار من الكتب، كتاب اإلبانة واإلعالم، مبا يف املنهاج من اخللل واألوهام، شرح 
ردة أدوية كتاب ديسقوريدس، كتاب اجلامع يف األدوية املفردة، وقد استقصى يف ذكر األدوية املف

وأمسائها وحتريرها وقواها ومنافعها، وبني الصحيح منها وما وقع االشتباه فيه، ومل يوجد يف األدوية املفردة 
كتاب أجل وال أجود منه، وصنفه للملك الصاحل جنم الدين أيوب بن امللك الكامل، كتاب املغين يف 

.فعال الغريبة واخلواص العجيبةاألدوية املفردة، وهو مرتب حبسب مداواة األعضاء اآلملة، كتاب األ
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  لخامس عشر الباب ا

  طبقات األطباء المشهورين من أطباء الشَام

  أبو نصر الفارابي

هو أبو نصر حممد بن حممد بن أوزلغ بن طرخان، مدينته فاراب، وهي مدينة من بالد الترك يف أرض 
مدة مث انتقل إىل الشام وأقام ا إىل خراسان، وكان أبوه قائد جيش، وهو فارسي املنتسب، وكان ببغداد 

حني وفاته، وكان رمحه اهللا فيلسوفاً كامالً وإماماً فاضالً قد أتقن العلوم احلكمية، وبرع يف العلوم 
الرياضية، زكي النفس، قوي الذكاء، متجنباً عن الدنيا، مقتنعاً منها مبا يقوم بأوده، يسري سرية الفالسفة 

 يف صناعة الطب، وعلم باألمور الكلية منها، ومل يباشر أعماهلا، وال حاول املتقدمني، وكانت له قوة
  .جزئياا

وحدثين سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي اآلمدي أن الفارايب كان يف أول أمره ناطوراً يف بستان 
رح معانيها، بدمشق وهو على ذلك دائم االشتغال باحلكمة والنظر فيها، والتطلع إىل آراء املتقدمني وش

وكان ضعيف احلال حىت إنه كان يف الليل يسهر للمطالعة والتصنيف، ويستضيء بالقنديل الذي 
للحارس، وبقي كذلك مدة، مث إنه عظم شأنه وظهر فضله، واشتهرت تصانيفه وكثرت تالميذه، وصار 

لَّه بن محدان التغليب أوحد زمانه وعالمة وقته، واجتمع به األمري سيف الدولة أبو احلسن علي بن عبد ال
وأكرمه إكراماً كثرياً، وعظمت مرتلته عنده وكان له مؤثراً، ونقلت من خط بعض املشايخ أن أبا نصر 

الفارايب سافر إىل مصر سنة مثان وثالثني وثالمثائة، ورجع إىل دمشق، وتويف ا يف رجب سنة تسع 
فةالراضي، صلى عليه سيف الدولة يف مخسة وثالثني وثالمثائة عند سيف الدولة علي بن محدان يف خال

عشر رجالً من خاصته، ويذكر أنه مل يكن يتناول من سيف الدولة من مجلة ما ينعم به عليه سوى أربعة 
دراهم فضة يف اليوم خيرجها فيما حيتاجه من ضروري عيشه، ومل يكن معتنياً يئة وال مرتل وال مكسب، 

مالن مع اخلمر الرحياين فقط، ويذكر أنه كان يف أول أمره قاضياً ويذكر أنه كان يتغذى مباء قلوب احل
فلما شعر باملعارف نبذ ذلك، وأقبل بكليته على تعلمها، ومل يسكن إىل حنو من أمور الدنيا البتة، ويذكر 

أنه كان خيرج إىل احلراس بالليل من مرتله يستضيء مبصابيحهم فيما يقرؤه، وكان يف علم صناعة املوسيقا 
عملها قد وصل إىل غاياا وأتقنها إتقاناً ال مزيد عليه، ويذكر أنه صنع آلة غريبة يستمع منها أحلاناً و

بديعة حيرك ا االنفعاالت، ويذكر أن سبب قراءته احلكمة أن رجالً أودع عنده مجلة من كتب 
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 إىل أن أتقن فهمها وصار أرسطوطاليس، فاتفق أن نظر فيها فوافقت منه قبوالً وحترك إىل قراءا ومل يزل
  .فيلسوفاً باحلقيقة

    

ونقلت من كالم أليب نصر الفارايب يف معىن اسم الفلسفة قال اسم الفلسفة يوناين وهو دخيل يف العربية، 
وهو على مذهب لسام فيلسوفاً ومعناه إيثار احلكمة، وهو يف لسام مركب من فيال ومن سوفيا، ففيال 

ة،والفيلسوف مشتق من الفلسفة، وهو على مذهب لسام فيلسوفوس، فإن هذا اإليثار وسوفيا احلكم
التغيري هو تغيري كثري من االشتقاقات عندهم، ومعناه املؤثر للحكمة، واملؤثر للحكمة عندهم هو الذي 

جيعل الوكد من حياته وغرضه من عمره احلكمة، وحكى أبو نصر الفارايب يف ظهور الفلسفة ما هذا نصه 
إن أمر الفلسفة اشتهر يف أيام ملوك اليونانيني، وبعد وفاة أرسطوطاليس باإلسكندرية إىل آخر أيام قال 

املرأة، وأنه ملا تويف بقي التعليم حباله فيها إىل أن ملك ثالثة عشر ملكاً، وتواىل يف مدة ملكهم من معلمي 
الء امللوك املرأة فغلبها أوغسطس الفلسفة اثنا عشر معلماً أحدهم املعروف بأندرونيقوس، وكان آخر هؤ

امللك من أهل رومية، وقتلها واستحوذ على امللك، فلما استقر له نظر يف خزائن الكتب وصنعها، فوجد 
فيها نسخاً لكتب أرسطوطاليس قد نسخت يف أيامه وأيام ثاوفرسطس، ووجد املعلمني والفالسفة قد 

أمر أن تنسخ تلك الكتب اليت كانت نسخت يف أيام عملوا كتباً يف املعاين اليت عمل فيها أرسطو، ف
أرسطو وتالميذه، وأن يكون التعليم منها، وأن ينصرف عن الباقي، وحكم أندرونيقوس يف تدبري ذلك، 

وأمره أن ينسخ نسخاً حيملها معه إىل رومية ونسخاً يبقيها يف موضع التعليم باإلسكندرية؛ وأمره أن 
سكندرية ويسري معه إىل رومية، فصار التعليم يف موضعني وجرى األمر يستخلف معلماً يقوم مقامه باإل

على ذلك إىل أن جاءت النصرانية فبطل التعليم من رومية، وبقي باإلسكندرية إىل أن نظر ملك النصرانية 
يف ذلك، واجتمعت األساقفة وتشاوروا فيما يترك من هذا التعليم وما يبطل، فرأوا أن يعلم من كتب 

إىل آخر األشكال الوجودية، وال يعلم مابعده، ألم رأوا أن يف ذلك ضرراً على النصرانية، وإن املنطق 
فيما أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم فبقي الظاهر من التعليم هذا املقدار، وما ينظر فيه من 

اإلسكندرية إىل أنطاكية، وبقي ا الباقي مستوراً إىل أن كان اإلسالم بعده مبدة طويلة فانتقل التعليم من 
زمناً طويالً إىل أن بقي معلم واحد فتعلم منه رجالن وخرجا ومعهما الكتب، فكان أحدمها من أهل 

حران واآلخر من أهل مرو، فأما الذي من أهل مرو فتعلم منه رجالن أحدمها إبراهيم املروزي واآلخر 
ألسقف وقويري وسار إىل بغداد فتشاغل إبراهيم بالدين، يوحنا ابن حيالن، وتعلم من احلراين إسرائيل ا

وأخذ قويري يف التعليم وأما يوحنا بن حيالن فإنه تشاغل أيضاً بدينه واحندر إبراهيم املروزي إىل بغداد 
فأقام ا، وتعلم من املروزي مىت بن يونان، وكان الذي يتعلم يف ذلك الوقت إىل آخر األشكال 
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صر الفارايب عن نفسه أنه تعلم من يوحنا بن حيالن إىل آخر كتاب الربهان، وكان الوجودية، وقال أبو ن
يسمى ما بعد األشكال الوجودية اجلزء الذي ال يقرأ إىل أن قرئ ذلك، وصار الرسم بعد ذلك حيث 

صار األمر إىل معلمي املسلمني أن يقرأ من األشكال الوجودية إىل حيث قدر اإلنسان أن يقرأ، فقال أبو 
  .نصر إنه قرأ إىل آخر كتاب الربهان

وحدثين عمي رشيد الدين أبو احلسن علي بن خليفة رمحه اللَّه إن الفارايب تويف عند سيف الدولة بن 
محدان يف رجب سنة تسع وثالثني وثالمثائة، وكان أخذ الصناعة من يوحنا بن حيالن ببغداد يف أيام 

 ويونان وكان أسن من أيب نصر، وأبو نصر أحد ذهنا وأعذب املقتدر، وكان يف زمانه أبو املبشر مىت بن
كالماً، وتعلم أبو املبشر مىت من إبراهيم املروزي وتويف أبو املبشر يف خالفة الراضي فيما بني سنة ثالث 
وعشرين إىل سنة تسع وعشرين وثالمثائة، وكان يوحنا بن حيالن وإبراهيم املروزي قد تعلما مجيعاً من 

  .مرورجل من أهل 

    

وقال الشيخ أبو سليمان حممد بن طاهر بن رام السجستاين، يف تعاليقه أن حيىى ابن عدي أخربه أن مىت 
قرأ إيساغوجي على إنسان نصراين وقرأ قاطغورياس بأرمينياس على إنسان يسمى روبيل، وقرأ كتاب 

تاب التعريف بطبقات األمم القياس على أيب حيىي املروزي، وقال القاضي صاعد بن أمحد بن صاعد يف ك
إن الفارايب أخذ صناعة املنطق عن يوحنا بن حيالن املتويف مبدينة السالم يف أيام املقتدر فبذ مجيع أهل 
اإلسالم فيها، وأرىب عليهم يف التحقق ا، فشرح غامضها، وكشف سرها، وقرب تناوهلا، ومجع ما 

شارة، منبهة على ما أغفله الكندي وغريه من صناعة حيتاج إليه منها يف كتب صحيحة العبارة، لطيفة اإل
التحليل وأحناء التعاليم، وأوضح القول فيها عن مواد املنطق اخلمس، وأفاد وجوه االنتفاع ا، وعرف 
طرق استعماهلا، وكيف تصرف صورة القياس يف كل مادة منها، فجاءت كتبه يف ذلك الغاية الكافية، 

د هذا كتاب شريف يف إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها مل يسبق إليه، وال والنهاية الفاضلة، مث له بع
ذهب أحد مذهبه فيه، ال يستغين طالب العلوم كلها عن االهتداء به، وتقدمي النظر فيه، وله كتاب يف 
أغراض فلسفة أفالطون، وأرسطوطاليس يشهد له بالرباعة يف صناعة الفلسفة والتحقق بفنون احلكمة، 

 عون على تعلم طريق النظر وتعرف وجه الطلب اطلع فيه على أسرار العلوم ومثارها علماً وهو أكرب
علماً، وبني كيف التدرج من بعضها إىل بعض شيئاً شيئاً، مث بدأ بفلسفة أفالطون فعرف بغرضه منها، 

جه إىل ومسى تآليفه فيها، مث أتبع ذلك بفلسفة أرسطوطاليس فقدم له مقدمة جليلة، عرف فيها بتدر
الفلسفة، مث بدأ بوصف أغراضه يف تآليفه املنطقية والطبيعية كتاباً كتاباً، حىت انتهى به القول يف النسخة 

الواصلة إلينا إىل أول العلم اإلهلي واالستدالل بالعلم الطبيعي عليه، وال أعلم كتاباً أجدى على طالب 
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م واملعاين املختصة بعلم علم منها، وال سبيل إىل فهم الفلسفة منه فإنه يعرف باملعاين املشتركة جلميع العلو
معاين قاطيغورياس وكيف هي األوائل املوضوعة جلميع العلوم إال منه، مث له بعد هذا يف العلم اإلهلي ويف 

العلم املدين كتابان النظري هلما، أحدمها املعروف بالسياسة املدنية، واآلخر املعروف بالسرية الفاضلة عرف 
جبمل عظيمة من العلم اإلهلي على مذهب أرسطوطاليس يف مبادئ الستة الروحانية، وكيف يؤخذ فيهما 

عنها اجلواهر اجلسمانية على ما هي عليه من النظام واتصال احلكمة، وعرف فيهما مبراتب اإلنسان وقواه 
ياج املدينة إىل النفسانية وفرق بني الوحي والفلسفة، ووصف أصناف املدن الفاضلة وغري الفاضلة، واحت

  .السرية امللكية والنواميس النبوية

أقول ويف التاريخ أن الفارايب كان جيتمع بأيب بكر بن السراج فيقرأ عليه صناعة النحو وابن السراج يقرأ 
عليه صناعة املنطق، وكان الفارايب أيضاً يشعر، وسئل أبو نصر من أعلم أنت أم أرسطو؟ فقال لو أدركته 

ميذه، ويذكر عنه أنه قال قرأت السماع ألرسطو أربعني مرة، وأرى أين حمتاج إىل لكنت أكرب تال
معاودته، وهذا دعاء أليب نصر الفارايب قال اللّهم إين أسألك يا واجب الوجود، ويا علة العلل، قدمياً مل 

اجتمع من يزل، أن تعصمين من الزلل، وأن جتعل يل من األمل ما ترضاه يل من عمل، الَّهم امنحين ما 
املناقب، وارزقين يف أموري حسن العواقب، جنح مقاصدي واملطالب، يا إله املشارق واملغارب، رب 

اجلوار الكنس السبع اليت انبجست عن الكون انبجاس األر، هن الفواعل عن مشيئته اليت عمت فضائلها 
ي، اللَّهم ألبسين حلل مجيع اجلوهر، أصبحت أرجو اخلري منك وأمتري زحالً ونفس عطارد واملشتر

البهاء، وكرامات األنبياء، وسعادة األغنياء، وعلوم احلكماء، وخشوع األتقياء، اللَّهم أنقذين من عامل 
الشقاء والفناء واجعلين من إخوان الصفاء، وأصحاب الوفاء، وسكان السماء، مع الصديقني والشهداء، 

ياء، ونور األرض والسماء، امنحين فيضاً من العقل الفعال، أنت اللَّه اإلله الذي ال إله إال أنت، علة األش
يا ذا اجلالل واإلفضال، هذب نفسي بأنوار احلكمة، وأوزعين شكر ما أوليتين من نعمة، أرين احلق حقاً 
وأهلمين اتباعه، والباطل باطالً واحرمين اعتقاده واستماعه، هذب نفسي من طينة اهليوىل إنك أنت العلة 

  األوىل 

 به عن فيضه المتفجر كان  علة األشياء جمعاً والذييا 

  في وسطهن من الثرى واألبحر  السموات الطباق ومركز رب

    

 فاغفر خطيئة مذنب ومقصر  إني دعوتك مستجيراً مذنباً

  كدر الطبيعة والعناصر عنصري  بفيض منك رب الكل من هذب
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األرواح السماوية، غلبت على عبدك الشهوة البشرية، اللهم، رب األشخاص العلوية، واألجرام الفلكية، و
وحب الشهوات والدنيا الدنية، فاجعل عصمتك جمين من التخليط، وتقواك حصين من التفريط، إنك بكل 

شيء حميط، اللهم أنفذين من أسر الطبائع األربع، وانقلين إىل جنانك األوسع وجوارك األرفع، اللهم، 
موم العالئق اليت بيين وبني األجسام الترابية، واهلموم الكونية واجعل احلكمة اجعل الكفاية سبباً لقطع مذ

سبباً الحتاد نفسي بالعوامل اإلهلية، واألرواح السماوية، اللهم طهر بروح القدس الشريفة نفسي وأِثر 
هلدى، وثبت باحلكمة البالغة عقلي وحسي، واجعل املالئكة بدالً من عامل الطبيعة أنسي، اللَّهم، أهلمين ا

إمياين بالتقوى، وبغض إىل نفسي حب الدنيا، اللَّهم، قو ذايت على قهر الشهوات الفانية، وأحلق نفسي 
مبنازل النفوس الباقية، واجعلها من مجلة اجلواهر الشريفة الغالية، يف جنات عالية، سبحانك اللهم سابق 

وجاعل .  كل شيء منها ما هو مستحقه باحلكمةاملوجودات اليت تنطق بألسنة احلال واملقال، إنك املعطي
الوجود هلا بالقياس إىل عدمها نعمة ورمحة، فالذوات منها واألعراض مستحقة بآالئك، شاكرة فضائل 
نعمائك، وإن من شيء إال يسبح حبمده، ولكن ال تفقهون تسبيحهم، سبحانك اللهم وتعاليت، إن اللَّه 

 يولد ومل يكن له كفواً أحد، اللَّهم، إنك قد سجنت نفسي يف األحد، الفرد الصمد، الذي مل يلد ومل
سجن من العناصر األربعة، ووكلت بافتراسها سباعاً من الشهوات، اللَّهم، جد هلا بالعصمة، وتعطف 

عليها بالرمحة اليت هي بك أليق وبالكرم الفائض الذي هو منك أجد وأخلق؛ وامنن عليها بالتوبة العائدة 
ها السماوي؛ وعجل هلا باألوبة إىل مقامها القدسي؛ وأطلع على ظلمائها مشساً من العقل ا إىل عامل

الفعال؛ وأمط عنها ظلمات اجلهل الضالل، واجعل ما يف قواها بالقوة كامناً بالفعل؛ وأخرجها من 
لنور اللهم ظلمات اجلهل إىل نور احلكمة وضياء العقل، اللَّه ويل الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إىل ا

أر نفسي صور الغيوب الصاحلة يف منامها، وبدهلا من األضغاث برؤيا اخلريات والبشرى الصادقة يف 
أحالمها؛ وطهرها من األوساخ اليت تأثرت ا عن حمسوساا وأوهامها؛ وأمط عنها كدر الطبيعة؛ وأنزهلا 

  .اينيف عامل النفوس املرتلة الرفيعة، اللَّه الذي هداين وكفاين وآو

  ومن شعر أيب نصر الفارايب قال 

 وليس في الصحبة انتفاع  رأيت الزمان نكسا لما

 وكل رأس به صداع  رئيس به مالل كل

  عرضاً به من العزة اقتناع  بيتي وصنت لزمت

 على راحتي شعاع لها  أشرب مما اقتنيت راحاً

 قراقيرها سماع ومن  من قواريرها ندامى لي
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 أقفرت منهم البقاع قد  قوممن حديث  وأجتني

  وقال أيضاً 

 للحقائق في حيز وكن  خل حيز ذي باطل أخي

  وال المرء في األرض بالمعجز  الدار دار خلود لنا فما

 كرة وقع مستوفز على  نحن إال خطوط وقعن وهل

 من الكلم الموجز أقل  هذا لهذا على ينافس

  في المركزذا التزاحم فكم  السماوات أولى بنا محيط

    

وأليب نصر الفارايب من الكتب شرح كتاب اسطي لبطليموس شرح كتاب الربهان ألرسطوطاليس، 
شرح كتاب اخلطابة ألرسطوطاليس، شرح املقالة الثانية والثامنة من كتاب اجلدل ألرسطوطاليس، شرح 

كبري شرح كتاب كتاب املغالطة ألرسطوطاليس شرج كتاب القياس ألرسطو طاليس وهو الشرح ال
بارميينياس ألرسطوطاليس على جهة التعليق، شرح كتاب املقوالت ألرسطوطاليس على جهة التعليق، 

كتاب املختصر الكبري يف املنطق، كتاب املختصر الصغري يف املنطق على طريقة املتكلمني، كتاب املختصر 
لفرفوريوس، إمالء يف معاين األوسط يف القياس، كتاب التوطئة يف املنطق، شرح كتاب إيساغوجي 

إيساغوجي، كتاب القياس الصغري، ووجد كتابه هذا مترمجاً خبطه، إحصاء القضايا والقياسات اليت 
تستعمل على العموم يف مجيع الصنائع القياسية، كتاب شروط القياس، كتاب الربهان، كتاب اجلدل، 

ب املواضع املغلطة، كتاب اكتساب املقدمات وهي كتاب املواضع املنتزعة من املقالة الثامنة يف اجلدل، كتا
املسماة باملواضع وهي التحليل، كالم يف املقدمات املختلطة من وجودي وضروري، كالم يف اخلالء صدر 

لكتاب اخلطابة، شرح كتاب السماع الطبيعي ألرسطوطاليس على جهة التعليق، شرح كتاب السماء 
 شرح كتاب اآلثار العلوية ألرسطوطاليس على جهة التعليق، والعامل ألرسطوطاليس على جهة التعليق،

شرح مقالة اإلسكندر األفروديسي يف النفس على جهة التعليق، شرح صدر كتاب األخالق 
ألرسطوطاليس، كتاب يف النواميس، كتاب إحصاء العلوم وترتيبها، كتاب الفلسفتني لفالطن 

ة واملدينة اجلاهلة واملدينة الفاسقة واملدينة املبدلة واملدينة وأرسطوطاليس خمروم اآلخر، كتاب املدينة الفاضل
الضالة، ابتدأ بتأليف هذا الكتاب ببغداد، ومحله إىل الشام يف آخر سنة ثالثني وثالمثائة، ومتمه بدمشق يف 
 سنة إحدى وثالثني وثالمثائة، وحرره مث نظر يف النسخة بعد التحرير فأثبت فيها األبواب، مث سأله بعض

الناس أن جيعل له فصوالً تدل على قسمة معانيه فعمل الفصول مبصر يف سنة سبع وثالثني، وهي ستة 
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فصول، كتاب مبادي آراء املدينة الفاضلة، كتاب األلفاظ واحلروف كتاب املوسيقا الكبري، ألفه للوزير 
مضافاً إىل اإليقاع، كالم أيب جعفر حممد بن القاسم الكرخي، كتاب يف إحصاء اإليقاع كالم له يف النقلة 

يف املوسيقا، خمتصر فصول فلسفية منتزعة من كتب الفالسفة، كتاب املبادئ اإلنسانية، كتاب الرد على 
الرازي يف العلم اإلهلي، كتاب الرد على جالينوس فيما تأوله من كالم أرسطوطاليس على غري معناه، 

لرد على حيىي النحوي فيما رد به على كتاب الرد على ابن الراوندي يف أدب اجلدل، كتاب ا
أرسطوطاليس كتاب الرد على الرازي يف العلم اإلهلي كتاب الواحد والوحدة، كالم له يف احليز واملقدار، 

كتاب يف العقل صغري، كتاب يف العقل كبري، كالم له يف معىن اسم الفلسفة، كتاب املوجودات املتغرية 
رائط الربهان، كالم له شرح املستعلق من مصادر املقالة األوىل املوجودة بالكالم الطبيعي، كتاب ش

واخلامسة من إقليدس، كالم يف اتفاق آراء أبقراط وأفالطن، رسالة يف التنبيه على أسباب السعادة، كالم 
  .يف اجلزء وما ال يتجزأ

 اجلن، كالم يف كالم يف اسم الفلسفة وسبب ظهورها وأمساء املربزين فيها وعلى من قرأ منهم، كالم يف
اجلوهر، كتاب يف الفحص املدين، كتاب السياسات املدنية ويعرف مببادئ املوجودات، كالم يف امللة 
والفقه مدين، كالم مجعه من أقاويل النيب صلى اهللا عليه وسلم يشري فيه إىل صناعة املنطق، كتاب يف 

املعايش واحلروب، كتاب يف التأثريات اخلطابة كبري، عشرون جملداً، رسالة يف قواد اجليوش، كالم يف 
العلوية، مقالة يف اجلهة اليت يصح عليها القول بأحكام النجوم،كتاب يف الفصول املنتزعة لالجتماعات، 

كتاب يف احليل والنواميس، كالم له يف الرؤيا، كتاب يف صناعة الكتابة، شرح كتاب الربهان 
راهيم بن عدي تلميذ له حبلب، كالم له يف العلم اإلهلي، ألرسطوطاليس على طريق التعليق، أماله على إب

شرح املواضع املستغلقة من كتاب قاطيغورياس ألرسطوطاليس ويعرف بتعليقات احلواشي، كالم يف 
  .أعضاء احليوان، كتاب خمتصر مجيع الكتب املنطقية، كتاب املدخل إىل املطنق

    

ض املقوالت، كالم له يف الشعر والقوايف، شرح كتاب التوسط بني أرسطوطاليس وجالينوس، كتاب غر
كتاب العبارة ألرسطوطاليس على جهة التعليق، تعاليق على كتاب القياس، كتاب يف القوة املتناهية وغري 

املتناهية، تعليق له يف النجوم، كتاب يف األشياء اليت حيتاج أن تعلم قبل الفلسفة فصول له مما مجعه من 
 أغراض أرسطوطاليس يف كل واحد من كتبه، كتاب املقاييس، خمتصر كتاب كالم القدماء، كتاب يف

اهلدى، كتاب يف اللغات، كتاب يف االجتماعات املدنية، كالم يف أن حركة الفلك دائمة، كالم فيما 
يصلح أن يذم املؤدب، كالم يف املعاليق واجلون وغري ذلك، كالم يف لوازم الفلسفة، مقالة يف وجوب 

مياء والرد على مبطليها، مقالة يف أغراض أرسطوطاليس يف كل مقالة من كتابه املوسوم صناعة الكي
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باحلروف، وهو حتقيق غرضه يف كتاب ما بعد الطبيعة، كتاب يف الدعاوى املنسوبة إىل أرسطوطاليس يف 
ات ومعىن الفلسفة جمردة من بياناا وحججها، تعاليق يف احلكمة، كالم أماله على سائل سأله عن معىن ذ

جوهر ومعىن طبيعة، كتاب جوامع السياسة خمتصر، كتاب بايرمينياس ألرسطوطاليس، كتاب املدخل إىل 
اهلندسة الومهية، خمتصراً، كتاب عيون املسائل على رأي أرسطوطاليس، وهي مائة وستون مسألة، 

 اليت تنقسم إليها جوابات ملسائل سئل عنها وهي ثالث وعشرون مسألة، كتاب أصناف األشياء البسيطة
القضايا يف مجيع الصنائع القياسية، جوامع كتاب النواميس لفالطن، كالم من إمالئه وقد سئل عما قال 
أرسطوطاليس يف احلار، تعليقات أنالوطيقا األول ألرسطوطاليس، كتاب شرائط اليقني، رسالة يف ماهية 

  .النفس، كتاب السماع الطبيعي

  عيسى الرقي

وراً يف أيامه، عارفاً بالصناعة الطبية حق معرفتها، وله أعمال فاضلة ومعاجلات بديعة، كان طبيباً مشه
وكان يف خدمة سيف الدولة بن محدان ومن مجلة أطبائه، وقال عبيد اللَّه بن جربئيل، حدثين من أثق 

 فيهم من بقوله أن سيف الدولة كان إذا أكل الطعام حضر على مائدته أربعة وعشرون طبيباً، قال وكان
يأخذ رزقني ألجل تعاطيه علمني، ومن يأخذ ثالثة لتعاطيه ثالثة علوم، وكان من مجلتهم عيسى الرقي 
املعروف بالتفليسي، وكان مليح الطريقة، وله كتب يف املذهب وغريها، وكان ينقل من السرياين إىل 

  . بسبب علمني آخرينالعريب ويأخذ أربعة أرزاق رزقاً بسبب الطب، ورزقاً بسبب النقل، ورزقني

  اليبرودي

هو أبو الفرج جورجس بن يوحنا بن سهل بن إبراهيم، من النصارى اليعاقبة، وكان فاضالً يف صناعة 
الطب عاملاً بأصوهلا وفروعها معدوداً من مجلة األكابر من أهلها واملتمرنني من أرباا، دائم االشتغال، حمباً 

  .للعلم، مؤثراً للفضيلة

الدين بن عنني رمحه اللَّه، أن اليربودي كان الميل االشتغال وال يسأم منه، قال وكان أبداً حدثين شرف 
  .سائر أوقاته ال يوجد إال معه كتاب ينظر فيه

حدثين أحد النصارى بدمشق، وهو السين البعلبكي الطبيب قال كان مولد اليربودي ومنشؤه يف صدر 
دنايا وا نصارى كثري، وكان اليربودي ا كسائر أهلها عمره بيربود، وهي ضيعة كبرية قريبة من صي

النصارى من معانام الفالحة وما يصنعه الفالحون، وكان أيضاً جيمع الشيح من نواحي دمشق القريبة 
من جهته وحيمله على دابة ويأيت به إىل داخل دمشق يبيعه للذين يقدونه يف األفران وغريها، وأنه ملا كان 
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، وقد عرب من باب توما بدمشق ومعه محل شيح، رأى شيخاً من املتطببني، وهو يفصد يف بعض املرات
إنساناً قد عرض له رعاف شديد من الناحية املسامتة للموضع الذي ينبعث منه الدم فوقف ينظر إليه، مث 

له لينقطع قال له مل تفصد هذا ودمه جيري من أنفه بأكثر مما حيتاج إليه بالفصد؟ فعرفه أن ذلك إمنا يفع
الدم الذي ينبعث من أنفه، لكونه جيتذبه إىل مسامتة اجلهة اليت ينبعث منها، فقال له إذا كان األمر على ما 

تقول فإننا يف مواضعنا قد اعتدنا أنه مىت كان ر جار، وأردنا أن نقطع املاء عنه فإننا جنعل له مسيالً إىل 
ويعود إىل املوضع اآلخر، فأنت مل ال تفعل هكذا أيضاً ناحية أخرى مسامتة له فينقطع من ذلك املوضع 

وتفصد من الناحية األخرى؟ ففعل ذلك وانقطع الرعاف عن الرجل، وإن ذلك الطبيب ملا رأى من 
اليربودي حسن نظر فيما سأل عنه، قال له لو أنك تشتغل بصناعة الطب جاء منك طبيب جيد، فمال 

لعلم، وبقي متردداً إىل الشيخ يف أوقات، وهو يعرفه ويريه أشياء من اليربودي إىل قوله، وتاقت نفسه إىل ا
  .املداواة

    

مث إنه ترك يربود وما كان يعانيه، وأقام بدمشق يتعلم صناعة الطب، وملا تبصر يف أشياء منها، وصارت له 
ا وعالماا، وتفنن معرفة بالقوانني العلمية، وحاول مداواة املرضى، ورأى اختالف األمراض وأسبا

معاجلاا، وسأل عمن هو إمام يف وقته مبعرفة صناعة الطب واملعرفة ا جيداً، فذكروا له أن ببغداد أبا 
الفرج بن الطيب كاتب اجلاثليق، وأنه فيلسوف متفنن، وله خربة وفضل يف صناعة الطب ويف غريها من 

وتوجه إىل بغداد وصار ينفق عليه ما يقوم الصنائع احلكمية، فتأهب للسفر وأخذ سواراً كان ألمه لنفقته، 
بأوده ويشتغل على ابن الطيب إىل أن مهر يف صناعة الطب وصارت له مباحثات جيدة، ودراية فاضلة يف 

  .هذه الصناعة، واشتغل أيضاً بشيء من املنطق والعلوم احلكمية، مث عاد إىل دمشق وأقام ا

ة، وإن كانت الرواية بينهما خمتلفة، عن شيخنا احلكيم مهذب ونقلت أيضاً قريباً من هذه احلكاية املتقدم
الدين عبد الرحيم بن علي قال حدثين موفق الدين أسعد بن الياس بن املطران قال حدثين أيب قال حدثين 

أبو الفرج بن احلديد قال حدثين أبو الكرم الطبيب، عن أبيه أيب الرجاء، عن جده قال كان بدمشق فاصد 
اخلري، ومل يكن من املهرة، فكان من أمره أن فصد شاباً فوقعت الفصدة يف الشريان فتحري يقال له أبو 

وتبلد، وطلب قطع الدم فلم يقدر على ذلك، فاجتمع الناس عليه، ويف أثناء ذلك اطلع صيب عليه فقال يا 
ألول، فشده عماه افصده يف اليد األخرى، فاستراح إىل كالمه وفصده من يده األخرى فقال شد الفصد ا

ووضع الزوقاً كان عنده عليه، وشده فوقف جرية الدم، مث مسك الفصدة األخرى فوقف الدم وانقطع 
اجلميع، ووجد الصيب يسوق دابة عليها محل شيح فتشبث به وقال من أين لك ما أمرتين به؟ قال أنا أرى 

ال يقدر على إمساكه دون أن أيب يف وقت سقي الكرم، إذا انفتح شق من النهر، وخرج املاء منه حبدة 
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يفتح فتحاً آخر، ينقص به املاء األول الواصل إىل ذلك الشق، مث يسده بعد ذلك، قال فمنعه اجلرائحي من 
بيع الشيح واقتطعه، وعلمه الطب فكان منه اليربودي من مشاهري األطباء الفضالء، أقول وكانت 

 األطباء املصريني، وله مسائل عدة إليهم طبية لليربودي مراسالت إىل ابن رضوان مبصر وإىل غريه من
ومباحثات دقيقة، وكتب خبطه شيئاً كثرياً جداً من كتب الطب، وال سيما من كتب جالينوس وشروحها 

وجوامعها، وحدثين أيضاً السين البعلبكي إن اليربودي عرب يوماً يف سوق جريون بدمشق، فرأى إنساناً 
ن حلم فرس مسلوق مما يباع يف األسواق، فلما رآه وقد أمعن يف أكله وقد بايع على أن يأكل أرطاالً م

بأكثر مما حيتمله قواه، مث شرب بعده فقاعاً كثرياً وماء بثلج واضطربت أحواله تفرس فيه أنه ال بد أن 
يغمى عليه، وأن يبقى يف حالة يكون املوت أقرب إليه إن مل يتالحق، فتبعه إىل املرتل الذي له واستشرف 

ىل ماذا يؤول أمره، فلم يكن إال أيسر وقت، وأهله يصيحون ويضجون بالبكاء ويزعمون أنه قد مات إ
فأتى إليهم وقال أنا أبرئه وما عليه بأس، مث إنه أخذه إىل محام قريب من ذلك املوضع وفتح فكيه كرهاً 

 وقيأه برفق، مث عاجله بشيء، مث سكب يف حلقه ماء مغلياً وقد أضاف إليه أدوية مقيئة، والىف الغاية،
وتلطف يف مدواته حىت أفاق وعاد إىل صحته، فتعجب الناس منه يف ذلك الفعل وحسن تأتيه أىل مدواة 

  .ذلك الرجل، واشتهرت عنه هذه القضية، ومتيز بعدها

    

أقول وهذه احلكاية اليت قصد اليربودي أن يتتبع أحوال ذلك الرجل فيها ويشاهد ما يكون من أمره أن 
كون عنده من ذلك معرفة باألعراض اليت حتدث له، وأن ينقذه أيضاً مما وقع فيه إن أمكنه معاجلته ي

ومعاجلته، ومثل ذلك أيضاً ما حكاه أبو جعفر أمحد بن حممد بن أيب األشعث رمحه اللّه يف كتاب الغاذي 
ره حبد ما، فحضرت أكله ألرى واملغتذي، وذلك أنه قال إن إنساناً رأيته يوماً وقد بايع أن يأكل جزراً قد

ما يكون من حاله، ال رغبة مين السة من هذه حاله، وال ألن يل بذلك عادة وللّه احلمد؛ بل ألرى إيراد 
الغذاء على املعدة قسراً إىل ماذا يؤول هذا الفعل فرأيته يأكل من حائط لريى من حوله ويضاحكهم، 

أيت اجلزر ممضوغاً قد خرج من حلقه ملتفاً متحبالً متعجناً حىت إذا مر على األكثر مما كان بني يديه ر
بريقه؛ وقد جحظت عيناه، وانقطع حسه، وأمحر لونه، ودرت وداجاه وعروق رأسه، واربد وكمد 

وجهه، وعرض له من التهوع أكثر مما عرض له من القذف، حىت رمى من ذلك الذي أكله شيئاً كثرياً، 
عدة حجابه إىل حنو الفم ومنعها إياه من الرجوع إىل االنبساط للتنفس، فزكنت أن انقطاع نفسه لدفع امل

وأما ما عرض للونه من االمحرار ودرور وداجيه وعروقه فزكنت أنه إلقبال الطبيعة حنو رأسه، كما يعرض 
ملن شدت يده للفصد أن تقبل الطبيعة حنو اجلهة اليت استنهضت حنوها، وأما ما عرض بعد ذلك لوجهه 

ربداد والكمودة فزكنت أيضاً لسوء مزاج قلبه، وأنه لو مل خيرج ما خرج، ودافعت املعدة حجابه من اال



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  562  

هذه املدافعة اليت قد عاقته البتة عن التنفس، عرض له املوت باالختناق، كما قد رأينا ذلك يف عدد كثري 
ت من ذلك أن ماتوا بعقب القذف، وأما ما عرض له من التهوع أكثر مما عرض له من القذف فزكن

التهوع لشدة اضطراب املعدة، قال بن أيب األشعث بعد ذلك إن الغذاء إذا حصل يف املعدة وهو كثري 
الكمية متددت متدداً يبسط سائر غضوا، كما رأيت ذلك يف سبع شرحته حياً حبضرة األمري الغضنفر، 

 نصب يف حلقه دورقاً بعد آخر وقد استصغر بعض احلاضرين معدته فتقدمت بصب املاء يف فيه، فما زلنا
حىت عددنا من الدوارق عدداً كان مقدار ما حوت حنو أربعني رطالً ماء، فنظرت إذ ذاك إىل الطبقة 

الداخلة، وقد امتدت حىت صار هلا سطح مستو ليس بدون إستواء اخلارج، مث شققتها فلما اجتمعت عند 
  .لّه يف مجيع ذلك ال يرسل نفسهخروج املاء منها عاد غضون الداخلة والبواب يشهد ال

وحدثين الشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي قال حدثين موفق الدين أسعد ابن الياس بن املطران قال 
حدثين أيب، عن خايل أيب الفرج بن حيان قال حدثين أبو الكرم الطبيب قال حدثين أيب، عن أبيه قال 

ذ اعترضه رجل فقال يا سيدي كنت يف صناعيت هذه يف كنت يوماً أساير الشيخ أبا الفرج اليربودي إ
احلمام، وحلقت رأسي وأجد اآلن يف وجهي كله انتفاخاً وحرارة عظيمة، قالفنظرنا إىل وجهه فوجدناه 
يربو وينتفخ وتزيد محرته بغري توقف وال تدريج، قال فأمره أن يكشف رأسه ويلقي به املاء اجلاري من 

الزمان إذ ذاك صميم الشتاء وغاية الربد، مث مل يزل واقفاً حىت بلغ ما أراد مما قناة كانت بني يديه، وكان 
أمر به، مث أمر الرجل باالنصراف وأشار عليه باألوفق له، وهو تلطيف التدبري واستعمال النقوع احلامض 

  .مربداً وقطع الزفر، قال فامتنع أن حيدث له شراً ما

دثين بعض الشاميني أن رجالً خبازاً بينما هو خيبز يف تنوره وقال الطرطوشي يف كتاب سراج امللوك ح
مبدينة دمشق إذ عرب عليه رجل يبيع املشمش فاشترى منه، وجعل يأكله باخلبز احلار فلما فرغ سقط 

مغشياً عليه، فنظروا فإذا هو ميت فجعلوا يتربصون به وحيملون له األطباء فيلتمسون دالئله، ومواضع 
دوا، فقضوا مبوته، فغسل وكفن وصلي عليه، وخرجوا به إىل اجلبانة، فبينما هم يف احلياة منه، فلم جي

الطريق على باب البلد، فاستقبلهم رجل طبيب يقال له اليربودي، وكان طبيباً ماهراً حاذقاً عارفاً بالطب 
وه، فسمع الناس يلهجون بقضيته، فاستخربهم عن ذلك فقصوا عليه قصته فقال حطوه حىت أراه، فحط

فجعل يقلبه، وينظر يف أمارات احلياة اليت يعرفها، مث فتح فمه وسقاه شيئاً، أو قال حقنه فاندفع ما هنالك 
  .فسيل، فإذا الرجل قد فتح عينيه وتكلم وعاد كما كان إىل حانوته

    

هذب وتويف اليربودي بدمشق يف أربعمائة، ودفن يف كنيسة اليعاقبة ا عند باب توما، حدثين الشيخ م
الدين عبد الرحيم بن علي عن موفق الدين أسعد بن الياس بن املطران قال حدثين خايل، قال حدثين أيب، 
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قال حدثين عبد اللّه بن رجا بن يعقوب، قال حدثين ابن الكتاين، وهو إذ ذاك متصرف يف أعمال 
تويف ظهر يف تركته السلطان يومئذ بدمشق، قال بلغين أن أبا الفرج جورجس بن يوحنا اليربودي ملا 

ثلثمائة مقطع رومي جموم لباب واحد ومخسمائة قطعة فضة ألطفها ثلثمائة درهم، قال موفق الدين بن 
املطران وليس ذلك بكثري ألن الشخص مىت حتققت أعماله وصفت نيته، وطلب احلق، وعامل الصحيح، 

 كان بالضد عاش فقرياً ومات يائساً، واجتهد يف معرفة صناعته كان حقاً على اللّه تعاىل أن يرزقه، ومىت
ولليربودي من الكتب مقالة يف أن الفرخ أبرد من الفروج، نقض كالم ابن املوفقي يف املسائل ترددت 

  .فيما بينهم يف النبض

  جابر بن منصور السكري

أمحد بن من أهل موصل، وكان مسلماً ديناً، عاملاً بصناعة الطب، من أكرب املتميزين فيها، وكان قد حلق 
أيب األشعث وقرأ عليه، مث الزم حممد ابن ثواب تلميذ ابن أيب األشعث وقرأ عليه، وذلك يف حنو سنة 

ستني وثلثمائة، واشتهر بصناعة الطب وأعماهلا، وعمر وكان أكثر مقامه مبدينة املوصل، وإمنا ابنه ظافر 
  .انتقل إىل الشام وأقام ا

  ظافر بن جابر السكري

افر بن جابر بن منصور السكري، كان مسلماً فاضالً يف الصناعة الطبية، متقناً للعلوم هو أبو حكيم ظ
احلكمية، متحلياً بالفضائل وعلم األدب، حمباً لالشتغال والتضلع بالعلوم، وكان قد لقي أبا الفرج بن 

داً يف سنة الطيب ببغداد، واجتمع به، واشتغل معه، وكان ظافر بن جابر قد عمر مثل أبيه، وكان موجو
اثنتني ومثانني وأربعمائة وهو موصلي، وإمنا انتقل من املوصل إىل مدينة حلب، وأقام حبلب إىل آخر 

  .عمره، ومن خلفه مجاعة مشتغلني بصناعة الطب ومقامهم حبلب

  ومن شعره 

 علمت بأنني ال علم لي حتى  ما زلت أعلم أوالً في أول

  وني أنني ال أجهلمن حيث ك  العجائب أن أكون جاهالً ومن

  .ولظافر بن جابر من الكتب مقالة يف أن احليوان ميوت مع أن الغذاء خيلف عوض ما يتحلل منه

  موهوب بن الظافر
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هو أبو الفضل موهوب بن ظافر بن جابر بن منصور السكري، كان فاضالً أيضاً يف صناعة الطب، 
افر من الكتب اختصار كتاب املسائل حلنني بن مشهوراً متميزاً وكان مقيماً مبدينة حلب، وملوهوب بن ظ

  .إسحق

  جابر بن موهوب

هو جابر بن موهوب بن ظافر بن جابر بن منصور السكري، كان أيضاً مشهوراً يف صناعة الطب خبرياً 
  .ا، وأقام حبلب

  أبو الحكم

ندلسي املريب، كان فاضالً هو الشيخ األديب احلكيم أبو احلكم عبيد اللّه بن املظفر بن عبد اللّه الباهلي األ
يف العلوم احلكمية، متقناً للصناعة الطبية، متعيناً يف األدب، مشهوراً بالشعر، وكان حسن النادرة، كثري 

املداعبة، حمباً للهو واخلالعة، وكثري من شعره يوجد مراثي يف أقوام كانوا يف زمانه أحياء، وإمنا قصد 
راب مدمناً له، ويعاين اخليال، وكان إذا طرب خيرج يف اخليال ويغين بذلك اللعب واون، وكان حمباًَ للش

  له 

  قم اخرج من بكرة هات العسل  صياد النحلة جاك العمل يا

وكان يعرف املوسيقا، ويلعب بالعود، وجيلس على دكان يف جريون للطب، ومسكنه يف دار احلجارة 
انوا رؤساء دمشق، واملتحكمني فيها، وذلك يف أيام باللبادين، وله مدائح كثرية يف بين الصويف الذين ك

جمري الدين أبق بن حممد بن بوري بن أتابك طغتكني، وسافر أبو احلكم إىل بغداد والبصرة وعاد إىل 
دمشق، وأقام ا إىل حني وفاته، وتويف رمحه اللّه لساعتني خلتا من ليلة األربعاء سادس ذي القعدة سنة 

بدمشق، وقال أبو الفضل بن امللحي، وكتب ا إىل أيب احلكم يف أثناء كتاب تسع وأربعني ومخسمائة 
  كتبه إليه شاكراً لفعله 

  فجازى األخ البر الحكيم أبا الحكم  ما جزى اللّه امرءاً بفعاله إذا

 له بالحكمة العرب والعجم أقر  هو الفيلسوف الفرد والفاضل الذي

 أبقراط زلت به القدم راءه  تدبير المسيح مريضه فلو يدبر

 بأنواع من الضر واأللم ألم  من قبضة الدهر بعدما فينتاشني
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 فبرأ من ضري وأبرا من السقم  من رأيه خير معقل وبوأني

 مفضال له سنّها الكرم بآراء  زال يهديني إلى كل منهج وما

 شموس جال إشراقها حندس الظلم  سنا أفكارها فكأنها يضيء

 أبي في كرمتي أو مقام أم مقام  إذ تقاعد أسرتيبأمري  وقام

 بي طرفاً إذا نمت لم ينم ووكل  ظهري ما تحامل ثقله وأنقض

 قد أصبحت لحماً على وضم فلواله  ولم يمنن لجسمي شفاءه وضم

  حروبه عليه سالم اللّه ما أورق السلم  سلمي الدهر بعد فأصبح

 الذين كانوا يف وقته ويهاجونه، وللعرقلة، وهو أبو الندى وكان أبو احلكم يهاجي مجاعة من الشعراء
  حسان بن منري الكليب، يهجو أبا احلكم 

 من شخصه اللّه أراحنا  طبيب شاعر أشتر لنا

 وفي باقيه رثاه إال  ما عاد في صبحة يوم فتى

  وقال أيضاً فيه 

 الحكيم الذي يكنى أبا الحكم على  عين سحي بدمع ساكب ودم يا

 سقى قبره من صيب الديم وال  ان ال رحم الرحمن شيبتهقد ك

 دم الحجاج في الحرم ويستحل  شيخاً يرى الصلوات الخمس نافلة

أقول وصف العرقلة أليب احلكم يف هجوه إياه بأنه أشتر العني له سبب، وهو أن أبا احلكم خرج ليلة وهو 
 وجهه، فلما أصبح زاره الناس يسألونه كيف سكران من دار زين امللك أيب طالب بن اخلياط فوقع فانشج

  وقع فكتب هذه األبيات، وتركها عند رأسه فكان إذا سأله إنسان يعطيه األبيات يقرؤها 

  وضاع ِشمشْكي وانبطحت على األرض  على رأسي وطارت عمامتي وقعت

 وبعض الشر أهون من بعض ووجهي،  وأسراب الدماء بلحيتي وقمت

 وال حيلة للمرء فيما به يقضي هتكة   في الحالاللّه أني صرت قضى

 لم يكن سكر إلى مثل ذا يفضي إذا  وال خير في قصف وال في لذاذة

  وأخذ املرآة فرأى اجلرح يف وجهه غائراً حتت اجلفن بعد وقعته فقال 

 جرحاً ككس النعجة  النبيذ بوجنت رك

  على وجهي وطارت عمتي  منبطحاً ووقعت
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 الليل بانت سوءتي ال  فلومنهتكاً  وبقيت

 لك من تمام اللذة ذ  أن جميع وعلمت

 ولو بحلق اللحية تلك  لي بأخرى مثل من

ومن شعر أيب احلكم، وديوان شعره هو رواييت عن الشيخ مشس الدين أيب الفضل املطواع الكحال، عن 
 احلكم املذكور، قال ميدح الرئيس احلكيم أمني الدين أيب زكريا حيىي البياسي، عن أيب اد، عن والده أيب

  مؤيد الدين أبا الفوارس بن الصويف 

 وشكت فقصر وجدها عما بي  لما بي إذا رأت أوصابي رقت

 ذاويت حر جوى ببرد رضاب  ضر يا ذات اللما الممنوع لو ما

 طيف أو برد جواب بمرار  هائم في حبكم متقنع من

  آذنت بذهابنفساً تحيين  تسعفي بالقرب منك فإنما أن

 ولهي لعظم مصابي واعتادني  ال تنكري إن بان صبري بعدكم

 إال عن األحباب مستحسن  في كل المواطن دائماً فالصبر

 بد من شهد هناك وصاب ال  أن يصفو الهوى لمتيم هيهات

 أترى لحيني وكلت بعذابي  لي وللحدق المراض تذيبني ما

  شأنها الفتكات باأللبابمن  وكذا العيون النجل قدماً لم تزل

 فال أنفك غير مجاب أدعو  لي وحظي ال يني متباعداً ما

 بين ظفر للخطوب وناب ما  رجاء أبي الفوارس لم أزل لوال

 وإن أعيا ذوي اإلسهاب شرف  دعني أخبر بعض ما قد حاز من

 الهمام على ذوي اآلداب  غدا فرضاًَ مديح مؤيد الدين فلقد

 البادون في األعراب وسليم  ته هوازنقيس عيالن نم من

    

 في جعفر بن كالب بنيانه  من أبناء صعصعة سما والبيت

 عوف في ذوي األنساب منهم  ربيعة إن نسبت وخالد وبنو

 براء هازم األحزاب وأبو  لبيد والطفيل وعامر منهم
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  إذ قرنوا األيادي الغر في األحساب  العال منهم بنو الصوفي ورث

 حازت فذلك جمع كل حساب كما  المسيب ما به افتخروا وحوى

 مجد قديم من صميم لباب به  ذروة الشرف الرفيع سما في

 على القرناء واألضراب فسما  أندية المكارم ناشئاً وأحل

 منهّل صوب سحاب وأمده  مفعم لجب طمى آذيه ما

 مزبد ذو زخرة وعباب أو  سيباً من نوال بنانه بأعم

 دونه إن صال ليث الغاب بل  لته على أعدائهصو لليث

 يوم ندى ويوم ضراب يومان  إلى أشيائه وعداته وله

 أرجائها من فتية أنجاب في  يا دولة عبق الندى والجود

 وبزينها تبقى على األحقاب  وجمالها وبعزها بشجاعها

 تغني عن األلقاب أسماؤهم  بما نسبوا إليه وإن غدت حسبي

 بخير أرومة ونصاب جاؤوا  رباً إذ افتخر الورىبهم ع أكرم

 للمعتفين عذاب ومشارع  العال بندى وعز باذخ شادوا

 العبيد لسطوة األرباب ذل  ترى لذوي النفاق لديهم قوم

 للطارق المتناب مبذولة  أيها المولى الذي نعماؤه يا

 من أوكد األسباب لسعادتي  ألعلم أن برك بي غدا إني

 سأرود من نعماك خير جناب  سي هناك بأننينف وتيقنت

 الح برق في خالل سحاب ما  زلت ترقى في المكارم دائماً ال

  وقال أيضاً ميدح الرئيس مجال الدولة أبا الغنائم أخا املمدوح 

 إذا نكثت يوماً ورثت حبالها  علينا هجرها ووصالها سواء

 الهامنا بذلها ونو ويمنع  برحت ليلى تجود بوعدها وما

 وصل إال أن يزور خيالها وال  ميعادها في دنوها ويطمعنا

 عذرها واعتاللها علينا  أما منك إال عذرة وتعلل لطال

 عشق نقص جسمي كمالها وقوة  بجسمي من جفونك أصله سقام
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 يا من شف جسمي زيالها بقربك  تسعفي صباً يكن لك أجره فإن

 ن بعد هدي ضاللهام وعاودها  ذكرتك النفس إال تفرقت وما

 طمعت لها بالبرء راث اندمالها  برحت تعتادني زفرة إذا وما

 للهوى داع أجاب أنا لها دعا  عبرات ال يني الدهر كلما ومن

 على الخدين يهمي انسجالها دموع  الكرى عن مقلتي فتنثني تصدى

 جفوناً بماء المقلتين اكتحالها الكرى  وكيف يؤاتي النوم أو يطرق

 في عيني وقلبي مثالها تصور  ذ قلت أنساها على نأي دارهاإ

 القطا فيها إذا خب آلها يحار  تردي المطايا تنوفة ودوية

 قواها غير باد كاللها أمون  بفتالء الذراعين عرمس قطعت

 لها سعي وينعم بالها يخيب  بنا ربع المسلم حيث ال تؤم

 حاريها بنا ورمالهاترامت ص وال  جمال الملك ما جئتها ولوال

 ويحمد بين العالمين فعالها قدرها  أسرة ال يجهل الناس إلى

  رأيها وإن راب خطب فالمقال مقالها  أشكلت دهماء فالرأي إذا

 وطال عليهم حميها واشتعالها بكماتها  اضطرمت نار الوغى أو

 الشرى قدامها ونزالها أسود  لهم بأساً يقصر دونه ترى

    

 المنايا نهالها بأكواب  خطية يزنية تساقي بأيديهم

 جال األطباع منها صقالها رهاف  تقد الدارعين صوارم وبيض

 إذا ناوحت نكباء ريح شمالها الذرى  يطعمون الضيف من قمع وهم

  ذوي البأس واأليدي المهاب مصالها  لبني الصوفي في الناس مشبه فما

 ال يخاف انحاللها هاعرا  سما لهم مجد قديم ورفعة شديد

 في نزار فخرها واختيالها سما  جعفر في العرب خير قبيلة بني

 يمنى اليدين شمالها قابلت  فيهم من سليم ذؤابة كما تقابل

 من رامها ال ينالها رامها  ابن علي حزت أرفع رتبة إذا أيا
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 لها إذ أنت فيها جمالها وحق  بك الدولة الغراء تزهى على الورى

 علينا كنت أنت هاللها سماء  أنها أمست سناء ورفعة ولو

 عليهم بعد ذاك وبالها وعاد  ما ذوو الشحناء أموك خيبوا إذا

 بنعماك إن فاءت علي ظاللها  من دهري بأرغد عيشة سأظفر

 عم المكرمات وخالها ألنك  لذوي الحاجات عنك تأخر فما

 واختاللهاضعفها  منها  كالدر ال مستعارة فينكر فدونكها

 إذا شان القوافي انتحالها يروق  نتاج الفكر عذراء حسنها ولكن

 وال مدحة إال إليك مآلها  نعمة إال ومنك نواله فال

  وقال ميدح عز الدولة أخا مؤيد الدين 

 عتابك عمن عتب وقصر  بك داعي الهوى فاستجب دعا

 يقض من طرفيه أرب ولم  فما العيش إن غيض ماء الشباب

 مرور الليالي بها والحقب  اكر معتقة زانهاوب

 ما استدار عليها الحبب إذا  على كأسها لؤلؤاً كأن

 لذيذ المقبل عذب الشنب  بها بابلي اللحاظ يطوف

 ذي الخمر من خده تجتلب؟ أ  الذي راقه حسنها يقول

 الصفاء لبنت العنب؟ وهذا  فمن أين ذا االحمرار وإال

 وموت الهموم محيا الطرب  رومالكروم حياة الك بنات

 ينفس عنه الكرب كريماً  للذي همه أن يرى فقل

 ما الناس فخر العرب رويدك  امرئ يرتجي سيبه أكل

 به حادثات النوب أمنت  إذا أنت وفيته جواد

 ما ضمن طي الكتب سوى  شاع من ذكره في األنام فقد

 فلواله لم يغترب وذكر  تأرج منه البالد ثناء

 بآباء صدق نُجب وفخر  وحلم إلى سؤدد افعف

 فرضاً على نفسه قد وجب ه  وبشر وجود يرا وفضل
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 قايس الدر بالمختلب فقد  قاسه بفتى عصره فمن

 حوى بعض ما حازه قد كذب  قال إن امرءاً غيره ومن

 فخره طارف مكتسب كمن  الذي فخره تالد وليس

 لرتبمنها أجل ا وتعطيه  قيس به خندفاً تفاخر

 بأكرم أم وأب وسيطاً  سيما إن غدا فيهم وال

 العز تنحط عنه الشهب من  الجعفريين في باذخ من

 تشريفه يحتسب ومثلك  يرغب في خلعة وعبدك

 كان قارب فيما طلب وإن  ذلك من قدره ليرفع

 إلي مدحكم وانتدب اشرأب  خاطره كلما ويشحذ

  أربالمظفر أوفى بجود  فلي كلما ظفرت راحتي

 تنال األماني بأدنى سبب  كل دولة أنت عز لها ففي

 مكارمهم لم يخب حياض  من معشر من يرد ألنك

    

 وأموالهم تنتهب تصاب  أبداً لم تزل وأعراضهم

 ما بدا كوكب واحتجب ودم  لك العيد فانعم به هنيئاً

 علينا نأى أو قرب سواء  وما العيد أنت إذا ما حضرت

 نبالي إذا لم تغب فلسنا   عنا الهاللغيب الغيم وإن

 قائلها من كثب يناديك  حرة تجتلى فدونكها

 تنخلها وانتخب حكيم  أتاك بها إثر تهذيبها

 بفنون األدب مطرزة  خير في حكمة ال ترى وال

ماء ومن مطبوع قصائده األرجوزة اليت ومسها مبعرة البيت، يذكر فيها ما ينال اإلنسان إذا عمل دعوة للند
  من املضرة والغرامة وهي هذه 

 بال شك من اإلخوان تطرا  البيت على اإلنسان معرة

 بالشرح على ترتيب يأتك  إلى قول أخي تجريب فاصغ
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 وكل ما فيها من اآلفات  جميع ما يحدث في الدعوات

 بد أن يحتمل المضره ال  الدعوة والمسره فصاحب

  تطفيلالقوم وذي يكرهه  ال بد من ثقيل أولها

 أن يحتمل المالما يحتاج  إن قدم الطعاما صاحبها

 بد أن يشرعوا في ذمه ال  أنه يندس في حرمه لو

 حافت عليه النار وبعضهم  بعض عازه أبزار يقول

 أني فطن ذو نصح يظهر  هذا قليل الملح وآخر

 الماء القراح العذبا ويشرب  ما بين يديه نهبا ينهب

 ذلك يطلب الفقاعا وبعد  عاًله في ذلك انتفا يرى

 يلتمس النار بال استحياء  في الصيف وفي الشتاء بالثلج

 نسلوا الحصر ولم يبالوا قد  يعزهم أثر ذا خالل وإن

 المنتخب اللذيذ الطيب  هذا يحضر النبيذ وبعد

 وآخر ذا قافز معتل  يقول هذا خل فواحد

 يقول ال بد من التصفيق  من يسأل عن راووق وثم

 النبيذ باحتياط ويمزج  هذا تحضر البواطي وعند

 ويقلب الماء وال يكف  يقول هذا صرف فواحد

 الماء وال تعودوا فاجتنبوا  يقول ذا ممعود وآخر

 مهجو وال مسؤوم فغير  والنقل ال بد مع المشموم

 الريحان والخيار يروقه  له في نقله اختيار فذا

 ما دارت عليه الراحأحسن   يقول الورد والتفاح وذا

 وخوفهم من ضامن القيان  خشيت حجة المغاني وإن

  في الحال إن كنت تخاف العارا  عجل وقشقل لهم الدينارا

 إن تنعموا بالصبحه تعيش  قد حان منهم شطحه وربما

 بد من فحم على كانون ال  دعوت القوم في كانون وإن
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 ثاريثبت في البسط لها آ  منه أبداً شرار يطير

 كشبه جلد الفهده منقطعاً  ويصبح البساط بعد الجده

 غاد منهم ورائح لكل  عن الكباب والشرائح فضالً

 من بعد ماء الورد مراوحاً  لهم عند انقضاء البرد واعزل

 الخمر فتستبين يظهرها  أبداً فنون وللندامى

 فيهم من إليه يصغي وليس  جشعاً له بالمضغ منعماً

 قد غيب األدبار عنه حسه   وينسى نفسهويمسك الدور

 ويظهر اإلعظاما تراؤساً  ومنهم من يزن الكالما

 كي تضحك الجماعه تعمداً  ومنهم من يظهر الوضاعه

 يأخذ الدور وال يروح ال  من سكره قبيح ومنهم

 ويحصي هفوات الخمر صاح  من يدخل وقت السكر وثم

 مليحاً لفهرأى شيئاً  إذا  من في يديه خفه ومنهم

 طاسة التكعيب أو قنينة أو  للكم أو سكِّينة منيدال

    

 سالسل تسيل فوق الشمع  وبعضهم موكل بقلع

 وإنما ذلك منه حيله  أن يكسو بها فتيله يوهم

 مضى القوم لبيت الماء إذا  تقل في الغمز واإليماء وال

 قرصوا نهداً وعضوا خدا قد  لقوا جارية أو عبدا فإن

 من عرس الفتى انقياد وكان  تطرق الفساد اوربم

 السيما إن راقهم بحسنه  أو أخته أو بنته أو ابنه

 النديم والجليس ويطمع  قد تسمح النفوس وعندها

 بصخر جامد وال صنم ليس  اإلنسان من لحم ودم فإنما

 مأمون وال معذور فغير  يكن فيهم أبو تلور وإن

  اكتراث أو يجيد اللقمابال  ما يلقاه أكالً لما يأكل
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 ألنه ال يوثر المداما  يشرب الراح مع الندامى ال

 فليس يشقى فيهم سواكا  تقع عربدة هناكا وإن

 الح من األواني وكلما  األقداح والقناني تنكسر

 بالزور والبهتان رموه  وإن تأدى األمر للجيران

 تمت عليه محنة وربما  شكوه عاجالً للشحنة ثم

 سيما إن كان ليل جمعة ال  اإلنسان سوء السمعة ويربح

 يرجى للفتى صالح فليس  وإن فشت بينهم جراح

 شيء أرشه قليل فذاك  تردى بينهم قتيل وإن

 يقرب المنية فإنه  إن كان في ِعلِّية وشربهم

  والقيء فوق البسط في األحيان  وال تكن تنسى أذى الندمان

 الشرب مع النداما ليوصل  يلتمس الطعاما وبعده

 انتبهت وقت كنس الدار إذا  وال الذي يلقى من النقار

 الصعب إذا ما قامت وخلفها  من ربة البيت إذا ما نامت

 ما دار له باألمس بكل  عند طلوع الشمس تذكره

 الصبوح ثم ناموا واقتصدوا  إذا راحوا فإن أقاموا هذا

 لها والحاإذا بدا الصبح   ترجو بعد ذا فالحا فكيف

 أثر الجردق والرؤوس في  على القوم بخندريس لوح

 صار رهناً في يد الخمار إن  عن بعض أثاث الدار واستغن

 تخلو عاجالً من لوم فليس  تضع بعض نعال يوم وإن

 يقل منهم المالم لكي  أن يحفظها الغالم فوص

 السرج على المنارة وأكثر  تبال ويك بالخسارة وال

 يستلب المصباحا فإنه   منهم الرواحاأراد ومن

 يرضى بها أصحابه مملوءة  في يده قرابة مستصحباً

 هذا من خراب البيت فكل  تفكر في فراغ الزيت وال
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 إن لُز بالميزان السيما  فصاحب الدعوة في خسران

 مخلوق بصقع الجرب أحق  الوقت بغير شرب وصاحب

  دقن سرمالفتى ال شك إن  ما يلزمه من غرم يدل

 كان شهماً فطناً ذكياً لو  من ذا كله غنياً وكان

 من يصلى بها في كرة تنحس  ما مثلها معرة معرة

 من هذا على القياس أحسن  عندي في بيوت الناس فالشرب

 ما دارت عليه النوبة أوفق  هذا كله فالتوبة وبعد

  وقال يف البصرة سنة إحدى وعشرين ومخسائة 

  على البصرة الغراء حييت من مصر  فت من نهر معقلوقد أشر أقول

 وطيب رباها ال عرين من القطر  حبذا ساحاتها ورسومها أيا

 رأيت لها وجهاً ينوب عن البدر  فيك من يوم لهوت وليلة فكم

  وقال لغزاً يف عبد الكرمي 

 تفتير عينيه تيمني  بمهجتي يا صاح أفدي الذي

 و بوصلي ضد ثلثيهوه  له ثلث اسمه طائعاً صرت

 خيالن بخديه أنجم  وجنته إذا بدت كأنما

    

  مقلوب ما يشبه صدغيه  هالل تم والثريا له

  وقال أيضاً لغزاً يف اسم شفتر وهو لقب أليب املعايل السلمي الشاعر 

 سباني طرفه األحور  من بني األصفر غزال

 الدل والمنظر بحسن  لقد فضله اللّه

 وما قد ضمنا كوثر  رالشفع والوت بحق

 يلغز أو يستر أن  فهذا اسم قضى الرحمن

  وقال يهجو الطبيب املفشكل اليهودي على سبيل املرثية 

 على قبر الطبيب المفشكل وعرج  عد عن ذكرى حبيب ومنزل أال
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 عن الشيخ الوضيع بمعزل وكوني  رحمة اللَّه استهيني بقبره فيا

 مقنعة وأسقله سقل السجنجلب  منكراً جود هديت قذاله ويا

  كجلمود صخر حطه السيل من عل  في قعر الجحيم بوجبة وكبكبه

 بمنهل من السلح مسبل عليه  زال وكاف تزجيه ديمة فال

 ميت بين ترب وجندل وأوضع  لقد حاز ذاك اللحد أخبث جيفة

 وأورده من مائها شر منهل  من بطني عليه مدامعي سأسبل

 له أسرع إلي وعجل وقال   لشخصهلعل أبا عمران حن

 من رهط الغوي السموأل وأنذل  ضم بطن األرض أنجس منهما فما

وقال يهجو األديب نصري احلليب أيضاً على سبيل املرثية، وكان نصري قد اشتغل بالكتابة وتعرض للشعر 
  والطب والنجوم 

 نصير الحلبي مات  يا هذه قومي اندبي

 ل الذنبطوي كان  يرحمه اللّه لقد

 في الترب نكهته  قد ضجت األموات في

 بلب أجرب منه  لو عوضوا وودهم

 في الهرب وممعن  بين صارخ والقوم

 ميت مربي أوضع  ومنكر يقول ذا

 شرقها والمغرب بين  ما ضم بطن األرض

 في عجمها والعرب  منه طينة أخبث

 على التعجب نصباً  قوم ما أنجسه يا

 مسطورة في الكتب  من فحشه أوصافه

 يا معذبي أسرف  لمنكر وقوله

 ألهل األدب شيخ  أما علمت أنني

 والتطبب والمنطق  والحكمة والنحو

  وقال يهجو ملك النحاة 
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  نسيم على عارضي ذا الملك  هب من باذهنك الورك لقد

 على وجهه مرتبك فصار  سيل على أثره وأقبل

 لسماء الحبكأفق ا ودبج  كما درج الماء مر الصبا

  وقال يهجو أبا الوحش الشاعر 

 لؤم عنه ال تتزحزح خالئق  إذا رمت أن أهجو أبا الوحش عاقني

 ما يهجى به المرء يمدح بأقبح  تجاوز حد الذم حتى كأنه

  وقال يهجوه أيضاً 

 ولم يدع فكه وظلمه  دام في غيه وحيش إن

  قد أكلوا في الحجاز لحمه  آذانه بعنز سلقت

   أيضاً وقال

 فإن زاد شيئاً عاد مفلوجا بيتاً  عنيت بمحموم نظمت له إذا

 أن غدا بالشعر ممزوجا ليهنهم  لقوم رأوا طبي لهم فرجاً فقل

  مضنى ويطعمه في الحال فروجا  الهم عن أحشاء ذي حرق يفرح

  وقال يف الشجاعة 

 خامر القلب تذكارها إذا  أرى الحرب تكسبني نجدة

 في الفرش آثارها تبين  نوم أبصرتهاأنا في ال فإن

  وقال يف قصيدته اليت مساها ذات املناقب 

 فيما أعاني أوحدا يرونني  قد جعلوني قدوة ومعشر

  إلي في الطب كأعمار الجدا  تركت أعمارهم إذ ركنوا

  وقال أيضاً 

 من ظن أني ذو جهل ليعذرني  في إصالح شأني تغافالً سأظهر

 ركة يوماً أحلت على الهزل به  اً فإن بدتوأهزل مهما قلت شعر

  وقال أيضاً 

 جنبيه بعجزاء من سلم فمتعت  ليل أمني بعد هجعة وطارق
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  لقلت ابن آوى عج في حندس الظلم  سمعت أذناك تحتي عواءه فلو

 ولم تحلل بربع أبي الحكم بليل  له لوال شقاؤك لم تسر وقلت

    

  قعدة سنة تسع وأربعني ومخسمائة وقال ملا أدركته الوفاة يف ذي ال

 عن األهلين والوطن وغيبوني  يا لهف نفسي إذا أدرجت في الكفن

 الذي نظر األعمى فلم يرني أنا  ال يبعدن من كان ينشدنا وقيل

  مث أنشد يوم الثالثاء قبل وفاته وأمر ولده أبا اد أن يرويها بعد موته عنه 

 ليت شعري من يرثيكم بعدي يماف  ندمت على موتي وما كان من أمري

 ولكن ال سبيل إلى الرد أرد  وإني ألختار الرجوع لو أنني

 لما كنت قد أسرعت سيراً إلى اللحد  كنت أدري أنني غير راجع ولو

 لزمان قد تسلف من رد وهل  هل من الموت المفرق من بد أال

 ديوغودرت في دهماء موحشة وح  األهل واألحباب عني وودعوا مضى

 يعرف المولى لدينا من العبد وال  على بعض لديكم مزية لبعض

 موتي وآنسكم فقدي وسركم  كنت قد أفرحتكم بمنيتي لئن

  رضيت به في الهزل بعدي وفي الجد  تلميذي عليكم خليفتي فدقيوس

 وعما قليل سوف أسكنه عندي  أنا قد وليته األمر فاعلموا فها

 لنا من رحمة اللّه من بد فليس   بعد ذاتقنطوا من رحمة اللَّه وال

  .وأيب احلكم من الكتب ديوان شعره، ومسي ديوانه هذا ج الوضاعة

  أبو المجد بن أبي الحكم

هو أفضل الدولة أبو اد حممد بن أيب احلكم، عبيد اللَّه بن املظفر بن عبد اللَّه الباهلي، ومن احلكماء 
األفاضل يف الصناعة الطبية، واألماثل يف علم اهلندسة والنجوم، وكان املشهورين، والعلماء املذكورين، و

يعرف املوسيقي، ويلعب بالعود، وجييد الغناء واإليقاع والزمر وسائر اآلالت، وعمل أرغناً وبالغ يف 
إتقانه، وكان اشتغاله على والده وعلى غريه بصناعة الطب، ومتيز يف علمها وعملها، وصار من األكابر 

لها، وكان يف دولة السلطان امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي رمحه اللَّه، وكان يرى له من أه
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وحيترمه، ويعرف مقدار علمه وفضله، وملا أنشأ امللك العادل نور الدين البيمارستان الكبري جعل أمر 
حدثين مشس الدين أبو الطب إليه فيه، وأطلق له جامكية وجراية، وكان يتردد إليه ويعاجل املرضى فيه، و

الفضل بن أيب الفرج الكحال املعروف باملطواع، رمحه اللَّه، أنه شاهده يف البيمارستان، وأن أبا اد بن 
أيب احلكم كان يدور على املرضى به ويتفقد أحواهلم، ويعترب أمورهم وبني يديه املشارفون والقوام خلدمة 

املداواة والتدبري ال يؤخر عنه وال يتواىن يف ذلك، قال وكان املرضى، فكان مجيع ما يكتبه لكل مريض من 
بعد فراغه من ذلك وطلوعه إىل القلعة وافتقاده املرضى من أعيان الدولة يأيت وجيلس يف اإليوان الكبري 

الذي للبيمارستان ومجيعه مفروش، وحيضر االشتغال، وكان نور الدين رمحه اللَّه قد وقف على هذا 
لة كبرية من الكتب الطبية، وكانت يف اخلرستانني اللذين يف صدر اإلىوان فكان مجاعة البيمارستان مج

من األطباء واملشتغلني يأتون إليه ويقعدون بني يديه، مث جتري مباحث طبية ويقرئ التالميذ، وال يزال 
و اد بن معهم يف اشتغال ومباحثة، نظر يف الكتب مقدار ثالث ساعات، مث يركب إىل داره، وتويف أب

  أيب احلكم بدمشق يف مخسمائة، 

  ابن البذوخ

هو أبو جعفر عمر بن علي بن البذوخ القلعي املغريب، كان فاضالً خبرياً مبعرفة األدوية املفردة واملركبة، 
وله حسن نظر يف االطالع على األمراض ومداواا، وأقام بدمشق سنيناً كثرية، وكانت له دكان عطر 

فيها، ويعاجل من يأيت إليه أو يستوصف منه، وكان يهيئ عنده أدوية كثرية مركبة يصنعها باللبادين جيلس 
من سائر املعاجني واألقراص والسفوفات وغري ذلك، يبيع منها وينتفع الناس ا، وكان معتنياً بالكتب 

ى كتاب القانون الطبية والنظر فيها وحتقيق ما ذكره املتقدمون من صفة األمراض ومداواا، وله حواش عل
البن سينا، وإن له أيضاً اعتناء بعلم احلديث، ويشعر وله رجز كثري إال أن أكثر شعره ضعيف منحل، 

وعمر عمراً طويالً، وضعف عن احلركة حىت إنه كان مل يأت إىل دكانه إال حمموالً يف حمفة، وعمي يف 
يقصد بذلك ترطيب بدنه، وتويف بدمشق يف آخر عمره مباء نزل يف عينه، ألنه كان كثرياً يغتذي باللنب و

    سنة مخس أو ست وسبعني ومخسمائة 

  ومن شعر ابن البذوخ قال وهو من قصيدة كبرية له يف ذكر املوت واملعاد فمن خمتارها 

 األنام بموجودي وإمكاني مع  رب سهل لي الخيرات أفعلها يا

 نى جانييغرس أثمار الم للخير  باب إلى دار البقاء ومن فالقبر

 يفعله مع كل إنسان والخير  أنس الفتى تقوى بصاحبه وخير
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 بخير وتوحيد وإيمان اختم  ذا الجاللة واإلكرام يا أملي يا

  بل من أطاعك، من للمذنب الجاني؟  كان موالي ال يرجوك ذو زلل إن

 أنوار عيني وسمعي ثم أسناني  الثمانين يا موالي قد سلبت عشر

 بين اثنين، شكوائي لرحماني ما  اً غير معتمدأستطيع قيام ال

 لذة غير تنصيت لقرآن لي  بقي في لذيذ يستلذ به وما

 يختص بالطب أو تفكيه أقران  شرحه أو شروحات الحديث وما أو

 أو عمى أو داء أزمان يذله  تعميره يفضي إلى هرم فالشيخ

 الممات فكم يبقى لنقصان عن  ستره إذ ال محيص له فموته

 الممات وشر اإلنس والجان شر  باللَّه من شر الحياة ومن نعوذ

 يرجي لها توريق أغصان فليس  الشيوخ كأشجار غدت حطبا إن

 رأي صفا من طول أزمان وحسن  لم يبق في الشيخ نفع غير تجربة

 جئت ضيفاً لتقريني بغفران قد  خالق الخلق يا من ال شريك له يا

 به منعماً يا خير منان فاختم   من عملمالي سوى التوحيد موالي

  وقال يف مدح كتب جالينوس 

 ما قال بقراط والماضون في القدم  بكتب لجالينوس قد جمعت أكرم

 عند أهل الطب في األمم مسلم  كديسقوريدس علم الدواء له

 من بعدهم كانتشار النور في الظلم  عن ذين مع بقراط منتشر فالطب

 ضياء الشفا في ظلمة السقم ترى  ار مشرقةتقتدي األفك بطبهم

 وجدانه في الطب كالعدم فإن  في شفاء الداء غيرهم التبتغي

 يحتاج فيهم إلى إتمام غيرهم  كملوا ما أصلوه فما ألنهم

 وعده كثرة في العرب والعجم  الدواء فما تحصى منافعه إال

 واألكممن ذا يعد جميع الرمل   النجوم نبات األرض أجمعها عد

 التجارب واآليات والحكم من  في كل يوم ترى في األرض معجزة
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والبن البذوخ من الكتب شرح كتاب الفصول ألبقراط، أرجوزة، شرح كتاب تقدمة املعرفة ألبقراط 
  .أرجوزة، كتاب ذخرية األلباء، املفرد يف التأليف من األشباه، حواش على كتاب القانون البن سينا

  د المنعم الجليانيحكيم الزمان عب

هو حكيم الزمان أبو الفضل عبد املنعم بن عمر بن عبد اللّه بن حسان الغساين األندلسي اجللياين، كان 
عالمة زمانه يف صناعة الطب والكحل وأعماهلما بارعاً يف األدب وصناعة الشعر وعمل املدحيات، أتى من 

ر عمراً طويالً، وكانت له دكان يف اللبادين األندلس إىل الشام، وأقام بدمشق إىل حني وفاته، وعم
لصناعة الطب، وكان امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب يرى له وحيترمه، وله يف صالح الدين 

مدائح كثرية، وصنف له كتباً وكان له منه اإلحسان الكثري واإلنعام الوافر، وكان حكيم الزمان عبد 
، وتويف بدمشق يف ستمائة وخلف ولده عبد املؤمن بن عبد املنعم وكان املنعم يعاين أيضاً صناعة الكيمياء

كحاالً ويشعر أيضاً ويعمل مدحيات، وخدم بصناعة الكحل امللك األشرف أبا الفتح موسى بن امللك 
  .العادل أيب بكر ابن أيوب وتويف مبدينة الرها يف عشرين وستمائة

نقلته من خطه، وهو أيضاً مما مسعته من أيب قال أنشدين ومن شعرحكيم الزمان عبد املنعم اجللياين مما 
احلكيم عبد املؤمن املذكور، فمن ذلك قال ميدح امللك الناصر صالح الدين أبا املظفر يوسف بن أيوب 
ووجهها إليه من مدينة دمشق إىل خميمه املنصور بظاهر عكا، وهو حماصر للفرنج احملاصرين ملدينة عكا، 

    صفر سنة سبع ومثانني ومخسمائة، وهذه القصيدة تسمى التحفة اجلوهرية، فعرضت عليه يف شهر 

 طالباً لعز أو غالباً لضائم  الشهم اقتحام العظائم رفاهية

 عناناً دون قرع الصوارم فغض  فلم يحظ بالعلياء من هاب صدمة

 انفساح بان ال عن مآزم وأي  اتضاح كان ال بعد مشكل فأي

 إليها عن قسي العزائم فترمي  ظ غايةهي الهمة الشماء تلح

 ارتاح ندب لم يصل بصوارم وال  انساح سرب لم يصل سبب العال فما

 بميت هالك في مكارم وليس  فليس بحي سالك في خسائس

 ثوت آثارهم كالمعالم رجال  الناس إال راحلون وبينهم وما

 نفس واتساع مراحم وهزة  بأس، واطالع بصيرة بعزة

 شخص ما اختفى في العوالم بمرآة  ل أظهرت من عجائبكما حظوظ

 إنما التخصيص قسمة راحم أال  يستطيع المرء يختص نفسه وما
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 بسبق الطبع أقوى األعاظم فقاد  أهل الفضل من ساد بالقوى وأعظم

 الجبل الالتي خلت في األقادم من  ضمت األفالك ملكاً كيوسف ترى

 مثل حرب هاجها في مالحم وال  مثل ملك ساسه في أحادث فما

 آن من دماء الغواشم بمسرب  دار العدل في مارق الوغى أباني

 من مبل لضدك هادم وأفديك  من معل لدينك مبتن فديتك

 جهاداً وهم في غفلة المتناوم محمد  الذي أيقظت حزب فأنت

 للرضوان ال لمغانم ورابطت  لإليمان ال لضغائن فحاربت

 حيث اشتك سدم اللهاذم قبابك  ب هكذالن ينفك يضر أجدك

 كأمواج لج للهضاب مالطم صوارخ  حجرات النقع سيح وفي

 وخفاق بصعدة داهم عنان  أمراسها وشراعه ومقلعة

 سفين كماء في بحار شياظم جرت  رست فيها خيامك إذ فكيف

 يلق إال متق بحيازم وال  يبق إال ملتق بأسنة فلم

 وتد إال تجلد عارم وال  طنب إال توثب مقدم فال

 حيالها مقر سرور في مفر مآثم  واألبطال ثارث فدارك

 سرير ثبات مطمئن القوائم على  فيها إذ هفوا جالس ألنك

 كبير نياب مرجحن الشكائم طلي  فيهم إذ سطوا خالس وأنك

  ممعناً يرى دهم شوك الحرب مهد النواعم  المليك الناصر الحق فأنت

 لها في وصال من حبيبين دائم عاشق  اء أم أنتأتعشقك الهيج

 مساء وصبح كاألذان المالزم في  وصيفاً ال نزال نرا شتاء

 حتى قيل ليس بنائم وبيت  حتى قيل ليس بقائل فهجرت

 غثاء في سيول الهزائم فكانوا  روماً إذ خرقت فرنجة وأرجفت

 كدى فزت ألضباب حاطم  أعلى التالل كأنهم ضباب كددتهم

 وفاء العهد قيد المخاصم فهم  وفيت لهم حتى أحبوك ساطيا

 خذلنا بارتكاب الجرائم فقالوا  فحابوا فانتدوا فتالوموا فخانوا
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 أتى بقلب سليم راحماً للمسالم إذ  صالح الدين بالنصر وخص

 اعتقدوها كاعتقاد األقانم لك  بأرجاء الهياكل صورة فحطوا

 يشفى به في التمائم ويكتبه  يدين لها قس ويرقى بوصفها

 فطوبى لصبار وبؤس آلثم  للمرء الجزاء بفعله يعجل

 باإليهام قوة حازم وتضعف  يفسد الحر الكريم جليسه وقد

    

 توهم رشداً في سفاهة الئم  لج لوم من سفيه لراشد إذا

 في نقائص أحوال قسيم السوائم وهو  عجبت من اإلنسان يعجب

 عن أعراض جسم لوازم ويذهل  ليق فيزدهيجوهر النفس الط يرى

 فتنقرض األعمار بين المغارم ساعة  اضطرار تقتضي كل ديون

 باألدنى خفاء الخواتم ويغريه  فمغرور بحب حياتي وكل

 مص مشروطاً زجاج المحاجم كما  مال ال انتفاع له به وجماع

 لرشفة صاد أو لرشفة صادم  وما أوعاه يرعاه مهدفاً يفيض

 يقظان وطيفة حالم مطية  عرف الدنيا تيقن أنها ومن

 عدل أو إلتالف ظالم إليالف  ساع في مناهج طاعة فلله

 الهدى مغالق باب المآثم لقفل  بيت القدس سيفك مفتح أفاتح

 فأحكمت في نفر الوغى المتخاصم  في الضدين غير معارض حكمت

 بطون القشاعمشركاً في  وأغربت  فأطلقت تركاً في ظهور سوابح

 فلم يبق زند منهم في معاصم أصفر  قَدحت البيض في آل غداة

 عدة إلى تل عكا كالدبى المتراكم  وإذ درجوا كالرمل أعجز

 من التل تخشى منهم كالمرادم هوى  وكالنحل ملتفاً كوارثه

 لهاأسراب وحش سوائم يحاش  كأن لهم في تل عكا مصادة

 حسير مرهق في مقاحم وسرب  كسير موبق في حفائ فسرب

 فزادهم نقصاً زيادة عادم  فكم ملك منهم أتاها بكثرة
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 رومة الكبرى فجاج مخارم ومن  من إسبان أثباج زاخر يشقون

 بحدي مخدم لك هاضم وذابوا  بنجدي جاريات ووخد فهالوا

 بصوت نجيع أحمر القطر ساجم منهم  الطراز األخضر الرقم غلست

 ساح فيه عن حشا وغالصم بما  رج النفوس ألينعتأنبت الم ولو

 طلى تجري بميزاب صارم وعين  قليب كلى يسقى بأشطان ذابل

 وأرؤس أعيان غواشي البراجم  وأضلع فرسان نعال سوابك

 به لمليك مثل يوسف عالم متحف  فليرصع جوهر القول كذا

 تشق دجون المغمضات العواتم  فتى ذهنه يرمي بشهب خواطر

 هاب منه اليأس غلب الضراغم كما  رقيق الشعر رقة طبعه هابي

 انتحلت جدواه وطف الغمائم كما  الوصاف رونق نعته وينتحل

 بها أهل النهى في والئم يظل  زلت أجلو من حاله عرائساً وما

 ثغر مستنير المباسم مفلج  التفضيل طلق كأنه بمنتظم

 رالتبر في عقد ناظمكشذ ولفظ  كبهر السحر في عقد ناظر معان

  حكمة وجل بصاحي الفكر عن نهج هائم  عن حضيض الشعر في أوج سما

 نوراً شائعاً في األقالم وينبت  بذكراه أقاويل من مضى ستنسى

 مزرياً بتبع أعراب وكسرى أعاجم  شاع هذا األمر في الخلق كما

 سواه كاجتناب المحارم مديح  أرى مدحي له متجنباً ففرضاً

 آثار وتأييد عازم وتأييد  يس اجتداء بل تحية شاكرول

 عنها كل ألب مقاوم يكافح  خير قوام على خير ملة فيا

 فليس سواه ناصر نصر عاصم  بحبل اللّه معتصماً به تمسك

 ما ترجو لحسنى الخواتم ويعطيك  بمن أعطاك ما قد رجوته تمسك

    

 نى كل قادممجلس فيه م إلى  بعثت بها والشوق يقدم ركبها

  مفيد الهدى مروي صدى كل حائم  بعيد المدى، عدن الجدا نار من عدا
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 عمود المكرمات العظائم أقيم  على ذاك المقام الذي به سالم

  وقال أيضاً 

 ذا فاتخذ مالذا لمثل  ذو دولة فقالوا أقبل

 أن يموت هذا أجائز  للحاضرين حولي فقلت

  ظنه رذاذامن يعطش  قالوا نعم، قلت فهو طل

 من بالقديم الذا وعز  ذل من الذ بالفواني قد

  وقال أيضاً 

 ولو كان عزيز النفر عنه  من لم يسل عنك فال تسألن

 امتهان النفس إال نفر إلى  فتى لم تدعه حاجة وكن

  وقال أيضاً 

  واغن بالمطل فيه عن ترويج  تصدق عليك عقد صداق ال

 ن خطبة بال تزويجفلتك  ما ذكرت يوم الخطب ومتى

  وقال أيضاً 

 لهم همة تسمو وال ورع وما  قالوا نرى نفراً عند الملوك سموا

 ظمئت وهم في الجاه قد كرعوا فلم  ذو همة في الفضل عالية وأنت

  وصنت نفسي فلم أخضع كما خضعوا  فقلت باعوا نفوساً واشتروا ثمناً

 النخوة السبعيهان لفرط  وقد  يكرم القرد إعجاباً بخسته قد

وحلكيم الزمان عبد املنعم اجللياين عدة من الكتب، فما قاله من منظوم الكالم ومطلقه عشرة دواوين 
األول ديوان احلكم وميدان الكلم يشتمل على اإلشارة إىل كل غامض املدرك من العلم، وإىل كل صادق 

ثاين ديوان املشوقات إىل املأل األعلى املنسك من العمل، وإىل كل واضح املسلك من الفضيلة وهو نظم وال
وهو نظم، والثالث ديوان أدب السلوك، وهو كالم مطلق يشتمل على مشارع كلمات احلكمة 

املبصرات، والرابع كتاب نوادر الوحي، وهو يشتمل على كالم حكمة مطلق يف غريب معان من القرآن 
امس كتاب حترير النظر، وهو يشتمل على العظيم، ومن حديث الرسول عليه أفضل الصالة والتسليم واخل

كلمات حكمة مفردات يف البسائط واملركبات والقوى واحلركات، والسادس كتاب سر البالغة وصنائع 
البديع يف فصل اخلطاب، والسابع ديوان املبشرات القدسيات وهو نظم وتدبيج وكالم مطلق، يشتمل 
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دين أيب املظفر يوسف بن أيوب فاتح مدينة البيت على وصف احلروب والفتوح اجلارية على يد صالح ال
املقدس يف سنة ثالث ومثانني ومخسمائة، والثامن ديوان الغزل والتشبيب واملوشحات والدوبييت، وما 

يتصل به منظوماً، والتاسع ديوان تشبيهات وألغاز ورموز وأحاجي وأوصاف وزجريات وأغراض شىت 
ت يف معان كثرية وأصناف من اخلطب والصدور واألدعية، وله منظوماً، والعاشر ديوان ترسل وخماطبا

أيضاً من الكتب كتاب منادح املمادح وروضة املآثر واملفاخر، من خصائص امللك الناصر صالح الدين 
  .يوسف بن أيوب ألفه يف سنة تسع وستني ومخسمائة، تعاليق يف وصفات أدوية مركبة

  أبو الفضل بن أبي الوقار

 العامل أبو الفضل إمساعيل بن أيب الوقار، أصله من املعرة، وأقام بدمشق، وسافر إىل هو الشيخ األجل
بغداد، وقرأ على أفاضل األطباء من أهلها، واجتمع جبماعة من العلماء ا، وأخذ عنهم، مث عاد إىل دمشق 

وافر الذكاء، وكان متميزاً يف صناعة الطب علمها وعملها، كثري اخلري، حممود الطريقة، حسن السرية 
وكان يف خدمة السلطان امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي،ويعتمد عليه يف صناعة الطب، وكان 

اليفارقه يف السفر واحلضر، وله احلظ الوافر واإلنعام الكثرية، وتويف امللك العادل نور الدين، وهو يف 
  .سمائةحلب، يف العشر األول من شهر ربيع األول سنة أربع ومخسني ومخ

  مهذب الدين بن النقاش

    

هو الشيخ اإلمام العامل أبو احلسن علي بن أيب عبد اللَّه عيسى بن هبة اللَّه النقاش، مولده ومنشؤه ببغداد، 
عامل بعلم العربية واألدب، وكان يتكلم الفارسي، واشتغل بصناعة الطب على األجل أمني الدولة هبة اللَّه 

زمه مدة واشتغل بعلم احلديث، مسع ببغداد من أيب القاسم عمر بن احلصني، بن صاعد بن التلميذ، وال
وحدث عنه، مسع منه القاضي عمر بن القرشي وروى عنه حديثاً يف معجمه، وكان أبو عبد اللَّه عيسى 

 يف بن هبة اللَّه بن النقاش بزازاً أديباً، قال عماد الدين أبو عبد اللَّه حممد بن حامد األصبهاين الكاتب
  كتاب اخلريدة أنشدين مهذب الدين أبو احلسن علي بن النقاش لوالده 

 فذلك موت خفي نشاطاً  وجد الشيخ في نفسه إذا

 لهب قبل أن ينطفي له  ألست ترى أن ضوء السراج



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  586  

 قال وأنا لقيت أبا عبد اللَّه بن النقاش ببغداد، وتويف رمحه اللَّه يف العشرين من مجادى اآلخرة سنة أربع

وأربعني ومخسمائة ا بعد مسريي إىل أصبهان قال وقرأت خبط السمعاين أنشدين أبو عبد اللّه النقاش 
  لنفسه 

 به حين لم يرزق قدرت  يساراً فوافيت من رزقت

 اعتذار أخ مملق إليه  وأملقت من بعده فاعتذرت

 فسيعذر فيما بقي بذا  وإن كان يشكر فيما مضى

  ه أيضاً من قطعة قال، قال، وأنشدين لنفس

  عندي كمجرى الروح يجري  الرئيس فإنه وكذا

 تهتكا من بعد ستر عليه  في دلف أنكرت

 مهجتي من غير أمري  السلو وقد تملك كيف

 أربعة وعشر كمثل  تراه إذا استمر قمر

 سقامهما ويبري من  يرفو بنجالوين يسقم

 شهدت له بفجر ليل  تبسم في دجا وإذا

 قد قام عذري عذاره  ه وحسنوجنت وبورد

أقول وملا وصل مهذب الدين بن النقاش إىل دمشق بقي ا يطلب، وكان أوحد زمانه يف صناعة الطب، 
وله جملس عام للمشتغلني عليه، مث توجه إىل الديار املصرية، وأقام بالقاهرة مدة، مث رجع إىل دمشق، ومل 

 امللك العادل نور الدين بن حممود بن زنكي، وكان يعاين يزل مقيماً إىل حني وفاته، وخدم بصناعة الطب
أيضاً كتابة اإلنشاء وكتب كثرياً لنور الدين املراسالت والكتب إىل سائر النواحي، وكان مكيناً عنده، 
وخدم أيضاً يف البيمارستان الكبري الذي أنشأه امللك العادل نور الدين بدمشق، وبقي به سنني، وكتب 

  دولة أبو املظفر أسامة بن منقذ إىل مهذب الدين بن النقاش يستهدي دهن بلسان األمري مؤيد ال

 وفي كل حكمة وبيان العلم  تخدم المهذب في ركبتي

  العمر في ضعفها وطول الزمان  تشكو إليه تأثير طول وهي

 على مشيها من البلسان يقويها  فاقة إلى ما فلها

 بالنهوض يدانز الثمانين   هذا عاللة من لمن جا كل

 والموت غاية اإلنسان العمر  رغبة في الحياة من بعد طول
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فبعث إليه ما أراد من ذلك، ومل يزل يف خدمة نور الدين إىل أن تويف رمحه اللَّه، وكانت وفاة نور الدين 
يف شوال سنة تسع وستني ومخسمائة بدمشق، وخدم مهذب الدين ابن النقاش أيضاً بصناعة الطب بعد 

 للملك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، ملا ملك دمشق، وحظي عنده، وكان مهذب الدين ذلك
بن النقاش كثري اإلحسان حمباً للجميل يؤثر التخصص، ومل يتخذ امرأة وال خلف ولداًًً، وكانت وفاته 

  .بل قاسيونرمحه اللَّه بدمشق يف يوم السبت ثاين عشر حمرم سنة أربع وسبعني ومخسمائة ودفن ا يف ج

  أبو زكريا يحيى البياسي

    

هو أمني الدين أبو زكريا حيىي بن إمساعيل األندلسي البياسي من الفضالء املشهورين والعلماء املذكورين، 
قد أتقن الصناعة الطبية، ومتيز يف العلوم الرياضية، وصل من املغرب إىل ديار مصر، وأقام بالقاهرة مدة، مث 

 ا، وقرأ على مهذب الدين أيب احلسن علي بن علي بن هبة اللَّه املعروف بابن توجه إىل دمشق وقطن
النقاش البغدادي، والزمه وكتب الستة عشر جلالينوس وقرأها عليه، وكتب خبطه كتباً كثرية جداً يف 

الطب وغريه، وكان يعرف النجارة، وعمل البن النقاش آالت كثرية تتعلق باهلندسة، وكان أبو زكريا 
 البياسي جيد اللعب بالعود، وعمل األرغن أيضاً، وحاول اللعب به، وكان يقرأ عليه علم املوسيقا، حيىي

وخدم امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب بصناعة الطب، وبقي معه مدة يف البيكار مث استعفى 
وهو يتناوهلا إىل أن من ذلك، وطلب املقام بدمشق فأطلق له امللك الناصر جامكية وبقي مقيماً يف دمشق 

  .تويف رمحه اللّه

  سكرة الحلبي

كان شيخاً قصرياً من يهود مدينة حلب، وكانت له دربة بالعالج، وتصرف يف املداواة، حدثين الشيخ 
صفي الدين خليل بن أيب الفضل بن منصور التنوخي الكاتب الالذقي قال كان امللك العادل نور الدين 

له يف القلعة ا حظية مييل إليها كثرياً، ومرضت مرضاً صعباً، وتوجه حممود بن زنكي حبلب، وكانت 
امللك العادل إىل دمشق وبقي قلبه عندها، وكل وقت يسأل عنها فتطاول مرضها، وكان يعاجلها مجاعة 

من أفاضل األطباء، وأحضر إليها احلكيم سكرة فوجدها قليلة األكل متغرية املزاج، مل تزل جنبها إىل 
فتردد إليها مع اجلماعة، مث استأذن اخلادم يف احلضور إليها وحده فأذنت له، فقال هلا يا سيت أنا األرض، 

أعاجلك بعالج تربئي به يف أسرع وقت إن شاء اللّه تعاىل، وما حتتاجي معه إىل شيء آخر، فقالت افعل، 
ها أماناً فقال تعرفيين ما فقال أشتهي إن مهما أسألك عنه ختربيين به وال ختفيين، فقالت نعم، وأخذ من
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جنسك؟ فقالت عالنية، فقال العالن يف بالدهم نصارى، فعرفيين أيش كان أكثر أكلك يف بلدك؟ فقالت 
حلم البقر، فقال يا سيت، وما كنت تشربني من النبيذ الذي عندهم فقالت كذا كان، فقال أبشري 

جاب معه يف زبدية منه قطع حلم مسلوق، وقد بالعافية، وراح إىل بيته واشترى عجالً وذحبه وطبخ منه، و
جعلها يف لنب وثوم، وفوقها رغيف خبز فأحضره بني يديها وقال كلي، فمالت نفسها إليه، وصارت 

جتعل اللحم يف اللنب والتوم وتأكل حىت شبعت، مث بعد ذلك أخرج من كمه برنية صغرية، وقال ياسيت 
نوم، وغطيت بقرجة فرو سنجاب، فعرقت عرقاً كثرياً هذا شراب ينفعك فتناوليه فشربته، وطلبت ال

وأصبحت يف عافية، وصار جييب هلا من ذلك الغذاء والشراب يومني آخرين، فتكاملت عافيتها فأنعمت 
عليه، وأعطته صينية مملوءة حلياً، فقال أريد مع هذا أن تكتيب يل كتاباً إىل السلطان وتعرفيه ما كنت فيه 

 على يدي، فوعدته بذلك وكتبت إىل السلطان تشكر منه، وتقول له فيها أا من املرض وأنك تعافيت
كانت قد أشرفت على املوت وأن فالناً عاجلين وما وجدت العافية إال على يديه، ومجيع األطباء الذين 

كانوا عندي ما عرفوا مرضي، وطلبت منه أن حيسن إليه، فلما قرأ الكتاب استدعاه واحترمه، وقال له هم 
شاكرون من مداواتك، فقال يا موالنا كانت من اهلالكني، وإمنا اللَّه، عز وجل، جعل عافيتها على يدي 

لبقية أجل كان هلا، فاستحسن قوله، وقال أيش تريد أعطيك، فقال يا موالنا تطلق يل عشر فدادين مخسة 
مؤبدة لك، وكتب له بذلك يف قرية صمع ومخسة يف قرية عندان، فقال نطلقها لك بيعاَ وشراء حىت تبقى 

  .وخلع عليه، وعاد إىل حلب وكثرت أمواله ا، ومل يزل يف نعمة طائلة ا وأوالده بعده

  عفيف بن سكرة

هو عفيف بن عبد القاهر سكرة يهودي من أهل حلب، عارف بصناعة الطب، مشهور بأعماهلا وجودة 
مقامهم مبدينة حلب ولعفيف بن سكرة من النظر فيها، له أوالد وأهل أكثرهم مشتغلون بصناعة الطب،و

الكتب مقالة يف القولنج ألفها للملك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب وذلك يف سنة أربع ومثانني 
  .ومخسمائة

  ابن الصالح

    

هو الشيخ العامل جنم الدين أبو الفتوح أمحد بن حممد بن السري، وكان يعرف بابن الصالح فاضل يف 
جيد املعرفة ا مطلع على دقائقها وأسرارها، فصيح اللسان قوي العبارة مليح التصنيف العلوم احلكمية 

متميز يف علم صناعة الطب، وكان أعجمياً أصله من مهدان، وقطن ببغداد واستدعاه حسام الدين مترتاش 
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 دمشق، ومل بن الغازي بن أرتق إليه وأكرمه غاية اإلكرام، وبقي يف صحبته مدة، مث توجه ابن الصالح إىل
يزل ا إىل أن تويف، وكانت وفاته رمحه اللّه بدمشق ليلة األحد سنة نيف وأربعني مخسمائة ودفن يف 

  .مقابر الصوفية عند ر بانياس بظاهر دمشق 

ونقلت من خط الشيخ احلكيم أمني الدين أيب زكريا حيىي بن إمسعيل البياسي رمحه اللّه قال كان قد ورد 
 اإلمام العامل الفيلسوف أبو الفتوح بن الصالح من بغداد، ونزل عند الشيخ احلكيم أيب إىل دمشق الشيخ

الفضل إمسعيل بن أبو الوقار الطبيب، وارد ابن الصالح أن يستعمل له متشكا بغداديا، وسأل عن صانع 
 بعد جميد لعمل ذلك، فدل على رجل يقال له سعدان اإلسكاف، فاستعمل التمشك عنده، وملا فرغ منه

مدة وجده ضيق الصدر زائد الطول رديء الصنعة، فبقي يف أكثر أوقاته يعيبه، ويستقبح صنعته، ويلوم 
الذي استعمله، وبلغ ذلك الشيخ أبا احلكم املغريب الطبيب، فقال على لسان الفيلسوف هذه القصيدة على 

  كمية واهلندسية وهي سبيل اون، وذكر فيها أشياء كثرية من اصطالحات املنطق واأللفاظ احل

 عجيب شرحه يا أبا الفضل وأمري  مصاب تاه في وصفه عقلي مصابي

 قد لقيت في دمشق من الذل وما  ما بي من أسى وصبابة أبثك

 على أنني حوشيت في العلم من جهل  إليها جاهالً بأمورها قدمت

 زمان ليس يحمد في فعل عليه  كان في رجلي تمشك فخانني وقد

 أن ألقاه في الحزن والسهل وهيهات  ى أن يخلف الدهر مثلهعس فقلت

 ما قاسيت من ذلك النذل فلله  نذل دهيت بقربه والحقني

 بها شكر امرئ عالم مثلي تحوز  له يا سعد جد لي بحاجة فقلت

 األدم المدبوغ بالعفص والخل من  عسى تستنخب اليوم قطعة بحقي

 نسان يرى مذهب العقلكل إ على  على رأسي وحقك واجب فقال

 شهرين بالدفع والمطل وسوفني  في الحال عشرين درهما فناولته

 ترى سعدان أنجز لي شغلي وقلت  فلما قضى الرحمن لي بنجازه

 غدا حتفاً على الكعب والرجل بكعب  بتمشك ضيق الصدر أحنف أتى

 إلى نعل شبيه به فسل أضيف  بشتيك سوء مقارب وبشتيكه

 ذوي األلباب والعقد والحل ويعي  ذهان يعسر حلهبشكل على األ

 ووجه إلى القطب الجنوبي مستعلي  إلى القطب الشمالي مائل وكعب
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 ولكن فساد شاع في الفرع واألصل  وما كان في هندامه لي صحة

 إلى علو وجزء إلى سفل فجزء  خطي جانبيه تخالفا موازاة

 من الزيج والنعلومن قطع  يعاف  فيه من عيب وخرز مفتق وكم

 أن يأتي التمشك بال وصل لعمرك  بوصل ضروري وقد كان ممكناً

 ينتج الشرطي منه وال الحملي فال  اختالل من قياس مركب وفيه

  بأسه أخاف على جسمي من السقم والسل  عظم ما قاسيت من ضيق ومن

 يقيناً أنه موجب قتلي علمت  لتمشك مذ تأملت شكله فيا

 فوق الرمل ما بك في الرمل منك  تيه نعيي بجلق بنامن يأ وينشد

 وجدت به ما لم يجد أحد قبلي  تعجبوا مهما دهاني فإنني فال

والبن الصالح من الكتب مقالة يف الشكل الرابع من أشكال القياس احلملي، وهذا الشكل املنسوب إىل 
    جالينوس، كتاب يف الفوز األصغر يف احلكمة، 

روردي هو اإلمام الفاضل أبو حفص عمر بن كان أوحداً يف العلوم احلكمية، جامعاً شهاب الدين السه
للفنون الفلسفية، بارعاً يف األصول الفلكية،مفرط الذكاء، جيد الفطرة، فصيح العبارة، مل يناظر أحداً إال 

دين بن عمر قال بزه، ومل يباحث حمصالً إال أرىب عليه، وكان علمه أكثر من عقله، حدثين الشيخ سديد ال
كان شهاب الدين السهروردي قد أتى إىل شيخنا فخر الدين املارديين، وكان يتردد إليه يف أوقات 

وبينهما صداقة، وكان الشيخ فخر الدين يقول لنا ما أذكى هذا الشاب وأفصحه، ومل أجد أحداً مثله يف 
ن يكون ذلك سبباً لتالفه، قال فلما زماين، إال أين أخشى عليه لكثرة وره واستهتاره، وقلة حتفظه أ

فارقنا شهاب الدين السهروردي من الشرق، وتوجه إىل الشام أتى إىل حلب وناظر ا الفقهاء، ومل جياره 
أحد فكثر تشنيعهم عليه، فاستحضره السلطان امللك الظافر غازي بن امللك الناصر صالح الدين يوسف 

الفقهاء واملتكلمني ليسمع ما جيري بينهم وبينه من املباحث بن أيوب واستحضر األكابر من املدرسني و
والكالم، فتكلم معهم بكالم كثري بان له فضل عظيم، وعلم باهر، وحسن موقعه عند امللك الظاهر 
وقربه، وصار مكيناً، عنده خمتصاً به، فازداد تشنيع أولئك عليه وعملوا حماضرة بكفره وسريوها إىل 

 صالح الدين، وقالوا إن بقي هذا فإنه يفسد اعتقاد امللك الظاهر، وكذلك إن دمشق إىل امللك الناصر
أطلق فإنه يفسد أي ناحية كان ا من البالد، وزادوا عليه أشياء كثرية من ذلك فبعث صالح الدين إىل 
 ولده امللك الظاهر حبلب كتاباً يف حقه خبط القاضي الفاضل وهو يقول فيه إن هذا الشهاب السهروردي

ال بد من قتله وال سبيل أنه يطلق وال يبقى بوجه من الوجوه وملا بلغ شهاب الدين السهروردي ذلك، 
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وأيقن أنه يقتل، وليس جهة إىل اإلفراج عنه اختار أنه يترك يف مكان مفرد ومينع من الطعام والشراب إىل 
ائة بقلعة حلب، وكان عمره أن يلقى اللّه تعاىل ففعل به ذلك، وكان يف أواخر سنة ست ومثانني ومخسم

حنو ست وثالثني سنة،قال الشيخ سديد الدين حممود بن عمروملا بلغ شيخنا فخرالدين املارديين قتله قال 
  .لنا أليس كنت قلت لكم عنه هذا من قبل، وكنت أخشى عليه منه

    

 عنه من هذا أقول وحيكى عن شهاب الدين السهروردي أنه كان يعرف علم السيمياء وله نوادر شوهدت
الفن ومن ذلك حدثين احلكيم إبراهيم بن أيب الفضل بن صدقة أنه اجتمع به وشاهد منه ظاهر باب 

الفرج، وهم يتمشون إىل ناحية امليدان الكبري، ومعه مجاعة من التالميذ وغريهم، وجرى ذكر هذا الفن 
هذه املواضع، قال فنظرنا وإذا وبدائعه وما يعرف منه وهو يسمع، فمشى قليالً ، وقال ما أحسن دمشق و

من ناحية الشرق جواسق عالية متدانية بعضها إىل بعض مبيضة، وهي من أحسن ما يكون بناية وزخرفة، 
وا طاقات كبار فيها نساء ما يكون أحسن منهم قط، وأصوات مغان وأشجار متعلقة بعضها مع بعض، 

ا نتعجب من ذلك وتستحسنه اجلماعة، وانذهلوا وأار جارية كبار، ومل نكن نعرف ذلك من قبل، فبقين
ملا رأوا، قال احلكيم فبقينا كذلك ساعة مث غاب عنا، وعدنا إىل رؤية ما كنا نعرفه من طول الزمان، قال 

يل إال أن عند رؤية تلك احلالة األوىل العجيبة بقيت أحس يف نفسي كأنين يف سنة خفية، ومل يكن 
مين، وحدثين بعض فقهاء العجم قال كنا مع الشيخ شهاب الدين عبد إدراكي كاحلالة اليت أحتققها 

القابون، وحنن مسافرون عن دمشق فلقينا قطيع غنم مع تركماين، فقلنا للشيخ يا موالنا نريد من هذا 
الغنم رأساً نأكله، فقال معي عشرة دراهم خذوها واشتروا ا رأس غنم، وكان مث تركماين فاشترينا منه 

، فمشينا فلحقنا رفيق له وقال ردوا الرأس وخذوا أصغر منه فإن هذا ما عرف بيعكم يسوي هذا رأساً ا
الرأس البختية الذي معكم أكثر من الذي قبض منكم، وتقاولنا حنن وإياه، وملا عرف الشيخ ذلك قال لنا 

فلما أبعدنا قليالً خذوا الرأس وامشوا، وأنا أقف معه وأرضيه، فتقدمنا وبقي الشيخ يتحدث معه ومينيه، 
تركه وتبعنا وبقي التركماين ميشي خلفه ويصيح به، وهو ال يلتفت إليه، وملا مل يكلمه حلقه بغيظ وجذب 
يده اليسرى وقال أين تروح وختليين؟ وإذا بيد الشيخ قد اخنلعت من عند كتفه، وبقيت يف يد التركماين 

اليد وخاف،فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده ودمها جيري، فبهت التركماين، وحتري يف أمره، ورمى 
اليمىن وحلقنا، وبقي التركماين راجعاً وهو يتلفت إلينا حىت غاب، وملا وصل الشيخ إلينا رأينا يف يده 

  .اليمىن منديله ال غري

    

وحدثين صفي الدين خليل بن أيب الفضل الكاتب قال حدثنا الشيخ ضياء الدين ابن صقر رمحه اللّه أن يف 
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نة مخسمائة وتسعة وسبعني قدم إىل حلب الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي، ونزل يف مدرسة س
اجلالوية، وكان مدرسها يومئذ الشريف رئيس احلنفية افتخار الدين رمحه اللّه، فلما حضر شهاب الدين 

لما حبث الدرس، وحبث مع الفقهاء، وكان البس دلق، وهو جمرد بإبريق وعكاز وما كان أحد يعرفه، ف
ومتيز بني الفقهاء، وعلم افتخار الدين أنه فاضل أخرج له ثوباً عتابياً وغاللة ولباساً وبقياراً، وقال لولده 

تروح إىل هذا الفقري وتقول له والدي يسلم عليك ويقول لك أنت رجل فقيه، وحتضر الدرس بني 
 إىل الشيخ شهاب الدين وقال له الفقهاء، وقد سري لك شيئاً تكون تلبسه إذا حضرت، فلما وصل ولده

ما أوصاه سكت ساعة وقال يا ولدي حط هذا القماش، وتفضل اقض يل حاجة، وأخرج له فص بلخش 
يف قدر بيضة الدجاجة رماين، ما ملك أحدمثله يف قده ولونه، وقال تروح إىل السوق تنادي على هذا 

 السوق عند العريف، ونادى على الفص الفص ومهما جاب ال تطلق بيعه حىت تعرفين، فلما وصل به إىل
فانتهى مثنه إىل مبلغ مخسة وعشرين ألف درهم، فأخذه العريف وطلع إىل امللك الظاهر غازي بن صالح 
الدين، وهو يومئذ صاحب حلب وقال هذا الفص قد جاب هذا الثمن، فأعجب امللك الظاهر قده ولونه 

ف حىت أنزل إىل ابن افتخار الدين وأقول له، وأخذ الفص وحسنه فبلغه إىل ثالثني ألف درهم، فقال العري
ونزل إىل السوق وأعطاه له، وقال له رح شاور والدك على هذا الثمن، واعتقد العريف أن الفص الفتخار 

الدين، فلما جاء إىل شهاب الدين السهروردي وعرفه بالذي جاب الفص صعب عليه، وأخذ الفص 
حىت فتته وقال لولد افتخار الدين خذ يا ولدي هذه الثياب ورح إىل وجعله على حجر وضربه حبجر آخر 

والدك قبل يده عين وقل له لو أردنا امللبوس ما غلبنا عنه، فراح إىل افتخار الدين، وعرفه صورة ما جرى 
فبقي حائراً يف قضيته، وأما امللك الظاهر فإنه طلب العريف وقال، أريد الفص، فقال يا موالنا أخذه 

ه ابن الشريف افتخار الدين مدرس اجلالوية، فركب السلطان ونزل إىل املدرسة وقعد يف اإليوان، صاحب
وطلب افتخار الدين إليه وقال أريد الفص، فعرفه أنه لشخص فقري نازل عنده، قال فأفكر السلطان مث قال 

تمع بشهاب الدين يا افتخار الدين إن صدق حدسي فهذا شهاب الدين السهروردي، مث قام السلطان واج
وأخذه معه إىل القلعة وصار له شأن عظيم، وحبث مع الفقهاء يف سائر املذاهب، وعجزهم واستطال على 
أهل حلب وصار يكلمهم كالم من هو أعلى قدراً منهم، فتعصبوا عليه وأفتوا يف دمه حىت قتل، وقيل إن 

د مدة نقم على الذين أفتوا يف دمه، وقبض عل امللك الظاهر سري إليه من خنقه، قال مث إن امللك الظاهر بع
  .مجاعة منهم واعتقلهم، وأهام وأخذ منهم أمواالً عظيمة

حدثين سديد الدين حممود بن عمر املعروف بابن رقيقة قال كان الشيخ شهاب الدين السهروردي رث 
ياه نتمشى يف جامع ميافارقني البزة، ال يلتفت إىل ما يلبسه، وال له احتفال بأمور الدنيا، قال وكنت أنا وإ

وهو البس جبة قصرية مضربة زرقاء، وعلى رأسه فوطة مفتولة، ويف رجليه زربول، ورآين صديق يل فأتى 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  593  

إىل جانيب وقال ما جئت متاشي إال هذا اخلربند؟ فقلت له اسكت هذا سيد الوقت، شهاب الدين 
  .السهروردي، فتعاظم قويل وتعجب ومضى

 قال ملا تويف شهاب الدين رمحه اللّه، ودفن بظاهر مدينة حلب، وجد مكتوباً وحدثين بعض أهل حلب
  على قربه، والشعر قدمي 

 قد براها اللّه من شرف مكنونة  قد كان صاحب هذا القبر جوهرة

 غيرة منه إلى الصدف فردها  تكن تعرف األيام قيمته فلم

اجلود، ومرتل الربكات، ومنتهى الرغبات، منور ومن كالمه قال يف دعاء اللهم يا قيام الوجود، وفائض 
النور، ومدبر األمور، وواهب حياة العاملني، أمددنا بنورك، ووفقنا ملرضاتك، وأهلمنا رشدك، وطهرنا من 

رجس الظلمات، وخلصنا من غسق الطبيعة إىل مشاهدة أنوارك، ومعاينة أضوائك، وجماورة مقربيك، 
  . الذين أنعمت عليهم من املالئكة والصديقني واألنبياء واملرسلنيوموافقة سكان ملكوتك، واحشرنا مع

  ومن شعر شهاب الدين السهروردي 

 ريحانها والراح ووصالكم  تحن إليكم األرواح أبداً

 لذيذ وصالكم ترتاح وإلى  وقلوب أهل ودادكم تشتاقك

    

 المحبة والهوى فضاح ستر  للعاشقين تكلفوا وارحمتا

 دماء البائحين تباح وكذا   تباح دماؤهمإن باحوا بالسر

 الوشاة المدمع السحاح عند  هم كتموا تحدث عنهم وإذا

 لمشكل أمرهم إيضاح فيها  شواهد للسقام عليهم وبدت

  عليهم للصب في خفض الجناح جناح  الجناح لكم وليس خفض

 رضاكم طرفه طماح وإلى  لقاكم نفسه مشتاقة فإلى

 فالهجر ليل والوصال صباح الدجا  ن غسقبنور الوصل م عودوا

 الشراب ودارت األقداح رق  فالوقت طاب لكم وقد وتمتعوا

 الصهباء والتفاح وبخده  وهو الغزال الشارد مترنحاً

 أحسن الياقوت منه أقاح في  الشهد الشهي وقد بدا وبثغره

  : وقال عند وفاته وهو جيود بنفسه ملا قتل
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 إذ رأوني حزنا فبكوني  قل ألصحاب رأوني ميتا

 ذا الميت واللّه أنا ليس  ال تظنوني بأني ميت

 طرت عنه فتخلى رهنا  عصفور وهذا قفصي أنا

 اللّه عياناً بهنا وأرى  اليوم أناجي مأل وأنا

 الحق حقاً بينا لترون  فاخلعوا األنفس عن أجسادها

 هي إال انتقال من هنا  ترعكم سكرة الموت فما ال

 وكذا األجسام جسم عمنا  األرواح فينا واحد رعنص

 أنكم أنتم أنا واعتقادي  أرى نفسي إال أنتم ما

 ما كان شراً فبنا ومتى  ما كان خيراً فلن فمتى

 أنكم في أثرنا واعلموا  ترحموا أنفسكم فارحموني

 الدنيا على قرن الفنا إنما  من رآني فليقو نفسه

 اللّه مدح وثنا المفس  وعليكم من كالمي جملة

ولشهاب الدين السهروردي من الكتب كتاب التلوحيات اللوحية والعرشية، كتاب األلواح العمادية، ألفه 
لعماد الدين أيب بكر بن قرا أرسالن بن داود بن أرتق صاحب خرت برت، كتاب اللحمة، كتاب 

ب املعارج، كتاب املطارحات، املقاومات وهو لواحق على كتاب التلوحيات، كتاب هياكل النور، كتا
  كتاب حكمة اإلشراق 

  شمس الدين الخويي

هو الصدر اإلمام العامل الكامل قاضي القضاة مشس الدين، حجة اإلسالم، سيد العلماء واحلكام، أبو 
العباس أمحد بن اخلليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى من مدينة خوي كان أوحد زمانه يف العلوم 

قته يف األمور الشرعية، عارفاً بأصول الطب وغريه من أجزاء احلكمة، عاقالً، كثري احلكمية، وعالمة و
احلياء، حسن الصورة، كرمي النفس، حمباً لفعل اخلري، وكان رمحه اللّه مالزماً للصالة والصيام وقراءة 

ه، ومسع كالمه القرآن، وملا ورد إىل الشام يف أيام السلطان امللك املعظم عيسى بن امللك العادل استحضر
فوجده أفضل أهل زمانه يف سائر العلوم، وكان امللك املعظم عاملاً باألمور الشرعية والفقه فحسن موقعه 
عنده، وأكرمه وأطلق له جامكية وجراية، وبقي معه يف الصحبة، مث جعله مقيماً بدمشق، وله منه الذي 

دد إليه، وقرأت عليه التبصرة البن سهالن، له، وقرأ عليه مجاعة من املشتغلني وانتفعوا به، وكنت أتر
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وكان حسن العبارة قوي الرباعة، فصيح اللسان بليغ البيان، وافراملروة كثري الفتوة، وكان شيخه اإلمام 
فخر الدين بن خطيب الري حلقه وقرأ عليه، مث واله امللك املعظم القضاء وجعله قاضي القضاة بدمشق، 

ف الكالم، ميضي إىل اجلامع ماشياً للصلوات يف أوقاا،وله تصانيف ال وكان مع ذلك كثري التواضع لطي
مزيد عليها يف اجلودة، وكان ساكناً يف املدرسة العادلية ويلقي ا الدرس للفقهاء، ومل يزل على هذه 
احلال إىل أن تويف رمحه اللّه، وهو يف سن الشباب، وكانت وفاته حبمى الدق بدمشق، وذلك يف شهر 

  .سنة سبع وثالثني وستمائةشعبان 

ولشمس الدين اخلويي من الكتب تتمة تفسري القرآن البن خطيب الري، كتاب يف النحو، كتاب يف علم 
األصول، كتاب يشتمل على رموز حكمية على ألقاب السلطان امللك املعظم، صنفه للملك املعظم عيسى 

  .بن أيب بكر بن أيوب

  رفيع الدين الجيلي

    

جل، اإلمام العامل، رفيع الدين أبو حامد عبد العزيز بن عبد الواحد بن إمسعيل بن عبد هو القاضي األ
اهلادي اجليلي، من أهل فيلمان شهر من اجليالن،وكان من األكابر املتميزين يف العلوم احلكمية، وأصول 

اوية داخل باب الدين والفقه والعلم الطبيعي والطب، وكان مقيماً بدمشق، وهو فقيه يف املدرسة العذر
النصر، وله جملس للمشتغلني عليه يف أنواع العلوم والطب، وقرأت عليه شيئاً من العلوم احلكمية، وكان 
فصيح اللسان قوي الذكاء، كثري االشتغال واملطالعة، واستخدم قاضياً يف مدينة بعلبك، وبقي ا مديدة، 

متلك السلطان امللك الصاحل عماد الدين إمسعيل وكان صديقاً للصاحب أمني الدولة، وبينهما عشرة، وملا 
دمشق، وتويف قاضي القضاة مشس الدين اخلويي رمحه اللّه فأشار الصاحب أمني الدولة أن جيعل موضعه، 

فواله السلطان، وصار قاضي القضاة بدمشق، وارتفعت مرتلته وأثرى، وبقي كذلك مدة، وكان كثري من 
، وباجلملة فإن احلال تأدى به إىل أن قبض عليه، وقتل رمحه اللّه يف الناس يتظلمون منه، ويشكون سريته

أيام امللك الصاحل إمسعيل، وكان قد وقع بني القاضي رفيع الدين وبني الوزير أمني الدولة فبعثوه حتت 
احلوطة مع رجال عوامله إىل قريب بعلبك يف موضع فيه هوة عظيمة ال يعرف هلا قعر، يقال هلا مغارة 

 وكانوا أمروهم مبا يفعلونه به فكتفوه، مث دفعوه يف وسطها، وحدثنا بعض الذين كانوا معه أنه ملا افقه،
دفع يف تلك اهلوة حتطم يف نزوله، وكأنه تعلق يف بعض جوانبها أسفل بثيابه، قال فبقينا نسمع أنينه حنو 

  .ثالثة أيام، وكلما مر يضعف وخيفى حىت حتققنا موته ورجعنا عنه

ن عجيب ما حيكى أن القاضي رفيع الدين وقف على نسخة من هذا الكتاب حبضوري، وما أقول وم
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كنت ذكرته يف تلك النسخة فطالع فيه، وملا وقف على أخبار شهاب الدين السهروردي تأثر من ذلك 
وقال يل ذكرت هذا وغريه أفضل منه ما ذكرته، وأشار إىل نفسه، مث قال وأيش كان من حال شهاب 

 أنه قتل يف آخر أمره، وقدر اللّه عز وجل أن رفيع الدين قتل أيضاً مثله، فسبحان اللّه العظيم الدين إال
املدبر يف خلقه مبا يشاء، وكانت وفاة القاضي رفيع الدين يف شهر ذي احلجة سنة إحدى وأربعني 

ان وثالثني وستمائة، وملاكان رفيع الدين قد توىل القضاء بدمشق، وصار قاضي القضاة، وذلك سنة مث
  وستمائة، عملت فيه هذه القصيدة وأهنئه فيها 

 الزمان ورفعة وسناء أبد  وسعد دائم وعالء مجد

 العميم ومن له النعماء الجود  ببقاء موالنا رفيع الدين ذي

 بعاله يسمو العلم والعلماء يزل  القضاة أجل مولى لم قاضي

 كاءكل الورى في بعضها شر  بالمكرمات وإنما متفرد

 عاله لقصر البلغاء يحصي  رام كل بليغ قول أنه لو

 ما شهدت به األعداء والفضل  من عداة شاهدين بفضله كم

 كل ما قد أعجم القدماء عن  التصانيف التي قد أعربت وله

 وكذا لهذا الجيل منه عالء  لجيل في البالد مفاخر وبه

 خفاءوصف ليس فيه  بجميل  سيداً فاق األنام حقيقة يا

 ومن رؤياك جاء شفاء ألم  كان عندي من فراقك والنوى قد

 الحبور وزالت البرحاء شمس  وأتى إلى قلبي السرور وأشرقت

 من نور اإلله بهاء يعلوه  تباشير الهناء بمنصب وبدت

 به وبفضلك الغبراء ملئت  أحكام وعدل شائع إحكام

 هواءمنهم لك األ وتجمعت  في الناس منك فواضل وتفرقت

 واألفضال واآلالء والفضل  السيادة والسعادة والعال فلك

 الخطاب فإنك الجوزاء فصل  للحمد أنت وإن تقل والمشتري

 األنام بما وليت هناء عم  ولئن خصصتك بالهناء فإنه

 الزمان وما لها إحصاء مر  كم أوليتني منناً على للّه

 كها الورقاءما غردت في أي  ودم في رغد عيش دائم فاسلم
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ولرفيع الدين اجليلي من الكتب شرح اإلشارات والتنبيهات، ألفه املظفر تقي الدين عمر بن امللك األجمد 
رام شاه بن فرخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب، اختصار الكليات من كتاب القانون البن سينا، كتاب 

  مجع ما يف األسانيد من حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   الدين الخسروشاهيشمس

هو السيد الصدر الكبري، العلم مشس الدين عبد احلميد بن عيسى اخلسروشاهي، وخسروشاه ضيعة قريبة 
من تربيز، إمام العلماء، سيد احلكماء، قدوة األنام شرف اإلسالم، قد متيز يف العلوم احلكمية، وحرر 

غال، جامعاً للفضل واألفضال، وكان شيخه األصول الطبية، وأتقن العلوم الشرعية ومل يزل دائم االشت
اإلمام فخر الدين بن خطيب الري وهو من أجل تالمذته، ومن حيث وصل إىل الشام اتصل خبدمة 

السلطان امللك الناصر صالح الدين داود بن امللك املعظم، وأقام عنده بالكرك، وهو عظيم املرتلة عنده 
مث توجه مشس الدين بعد ذلك إىل دمشق وأقام ا إىل أن تويف وله منه اإلحسان الكثري واإلنعام الغزير، 

رمحه اللّه، وكانت وفاته يف شهر شوال سنة اثنتني ومخسني وستمائة، ودفن جببل قاسيون،وملا وصل إىل 
دمشق اجتمعت به فوجدته شيخاً حسن السمت، مليح الكالم قوي الذكاء، حمصالً للعلوم، ورأيته يوماً 

ض فقهاء العجم بكتاب دقيق اخلط مثن البغدادي، معتزيل التقطيع، فلما نظر فيه صار يقلبه وقد أتى إليه بع
ويضعه على رأسه، فسألته عن ذلك فقال هذا خط شيخنا اإلمام فخر الدين اخلطيب رمحه اللّه، فعظم 

ن حممد بن عندي قدره لتعظيمه شيخه، وملا تويف مشس الدين اخلسروشاهي رمحه اللّه، قال الشيخ عز الدي
  : حسن الغنوي الضرير اآلربلي يرثيه

 ببدر الفضل والبدر كامل وأردى  شمس الدين مات الفضائل بموتك

 كل ذي علم من الناس عامل وما  فتى علم بالحق بالخير عامل

 إذا وافيته وهو قائل فكيف  بذ كل القائلين بصمته فتى

 المسائلأعيت الحذّاق منا  إذا  لحل المشكالت نعده وكنا

  وحيد المعالي من حلى الفضل عاطل  الحجا من بعده اليوم قد خال فرب

 وأي فتى أودى وغال الغوائل  المنايا من رمت بسهامها أتدري

  ومن قصرت في الفضل عنه األوائل  أوحد الدنيا وبحر علومها رمت

 غيبت عبد الحميد الجنادل لما  كان بالفضل الفتى يدفع الردى ولو
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 في بقاء المرء يطمع آمل وال  دفع الموت ما فيه حيلة كنول

 الدعاوى في المحافل جاهل وأبدى  شمس الدين أعوز عالم فبعدك

  : وقال الصاحب جنم الدين اللبودي يرثيه

 علي فإن العلم أدرج في كفن  ناعياً عبد الحميد تصبراً أيا

 د والحزنفريد الهم والوج وعدت  مفرداً في فضله وعلومه مضى

  فما حسن صبري بعده اليوم بالحسن  عين سحي بالدموع لفقده فيا

 األسنى على ذلك السنن بمقدمه  أصناف المالئك بهجة تلقته

 فتى وافى إلى ذلك الوطن بخير  له أهالً وسهالً ومرحباً تقول

 لهم إلف يعوق وال سكن فليس  معشر أضحى الوجود ذواتهم إلى

 بها إفك وال عندها إحن فليس  العين حقةمن ذات هي  وحسبك

 عن األكوان والكون والزمن تعالى  ترى ذات الذوات بمرصد تبيت

 من الحق أسنى ذا لسان له لسن  اللّه شمس الدين كم شدت معلماً لك

 ومثلي من أضحى بمثلك يمتحن  شمس الدين تسلية لنا مصابك

ب املهذب يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي أليب ولشمس الدين اخلسروشاهي من الكتب خمتصر كتا
إسحق الشريازي، خمتصر كتاب الشفاء للرئيس بن سينا، تتمة كتاب اآليات البينات البن خطيب الري، 

وكان وصل فيها يف الشكل الثاين، وهذه اآليات البينات غري النسخة الصغرية املعروفة اليت هي عشرة 
    سيف الدين اآلمدي 222أبواب، 

هو اإلمام الصدر العامل الكامل سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد بن سامل التغليب اآلمدي، 
أوحد الفضالء، وسيد العلماء، كان أذكى أهل زمانه، وأكثرهم معرفة بالعلوم احلكمية، واملذاهب 

 قد خدم امللك املنصور ناصر الشرعية، واملبادئ الطبية، ي الصورة، فصيح الكالم، جيد التصنيف، وكان
الدين أبا املعايل حممد بن امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب محاة، وأقام خبدمته 
حبماة سنني، وله منه اجلامكية السنية، واإلنعام الكثري، وكان من أكابر اخلواص عنده ومل يزل يف خدمته 

ة سبع عشرة وستمائة، فتوجه إىل دمشق، وملا دخلها أنعم عليه إىل أن تويف امللك املنصور وذلك يف سن
امللك املعظم شرف الدين عيسى بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب إنعاماً وأكرمه غاية اإلكرام، وواله 

التدريس، وكان إذا نزل وجلس يف املدرسة وألقى الدرس والفقهاء عنده يتعجب الناس من حسن كالمه 
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بحث، ومل يكن أحد مياثله يف سائر العلوم، وكان نادراً أن يقرئ أحداً شيئاً من العلوم يف املناظرة وال
احلكمية، وكنت اجتمعت به واشتغلت عليه يف كتاب رموز الكنوز من تصنيفه، وذلك ملودة أكيدة 

ة عند كانت بينه وبني أيب، وأول اجتماعي به دخلت أنا وأيب إليه إىل داره، وكان ساكناً بدمشق يف قاع
املدرسة العادلية، فلما جلسنا عنده بعد السالم وتفضل حبسن التودد والكالم نظر وقال ذا اللفظ ما 

  .رأيت ولداً أشبه بوالد منكما

وأنشدين الصاحب فخر القضاة بن بصاقة لنفسه وقد تشفع به العماد بن السلماسي إىل سيف الدين 
  اآلمدي بأن يشتغل عليه 

 من جميع العجم والعرب وأهله  ه الزمان بهسيداً جمل اللَّ يا

 لعماد الدين عن كثب وعوده  يذكر مواله بما سبقت العبد

 غير وعد وجدواه بال طلب عن  موالي من جاءت مواهبه ومثل

 من كنوز العلم ال الذهب وأغنه  فأصف من بحرك الفياض مورده

 النسبالعلم تعلو لحمة  فلحمة  واجعل له نسباً يدلي إليك به

 أصدق أنباء من الكتب فالسيف  تكله إلى الكتب تنبئه وال

أقول وقد جاء يف هذا البيت أحسن ما يكون من تضمني قول أيب متام الشتراك لفظه السيف، ومل يزل 
سيف الدين مقيماً بدمشق إىل أن تويف رمحه اللَّه، وكانت وفاته يف رابع شهر صفر سنة إحدى وثالثني 

  .وستمائة

  شعر سيف الدين اآلمدي، أنشدين ولده مجال الدين حممد مما أنشده والده سيف الدين لنفسه ومن 

 غريبة إال هو منشأها وال  فضيلة إال من فضائله فال

 الممالك لما أن توالها به  الفخار بفضل العلم وارتفعت حاز

  وهو الطريق إلى الزلفى بأخراها  فهو الوسيلة في الدنيا لطالبها

يف الدين اآلمدي من الكتب كتاب دقائق احلقائق، كتاب رمز الكنوز، كتاب لباب األلباب، كتاب ولس
أبكار األفكار يف األصول، كتاب غاية املرام يف علم الكالم، كتاب كشف التمويهات يف شرح 

 التنبيهات، ألفه للملك املنصور صاحب محاة بن تقي الدين، كتاب غاية األمل يف علم اجلدل، شرح

كتاب شهاب الدين املعروف بالشريف املراغي يف اجلدل، كتاب منتهى السالك يف رتب املسالك، كتاب 
املبني يف معاين ألفاظ احلكماء واملتكلمني، دليل متحد االئتالف وجاد يف مجيع مسائل اخلالف، كتاب 

ب التعليقة الكبرية، الترجيحات يف اخلالف، كتاب املؤاخذات يف اخلالف، كتاب التعليقة الصغرية، كتا
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عقيدة تسمى خالصة األبريز، تذكرة امللك العزيز بن صالح الدين كتاب منتهى السول يف علم األصول، 
  .كتاب منائح القرائح

  موفق الدين بن المطران

    

هو احلكيم اإلمام العامل الفاضل موفق الدين أبو نصر أسعد ابن أيب الفتح إلياس بن جرجس املطران، كان 
احلكماء وأوحد العلماء، وافر اآلالء، جزيل النعماء، أمري أهل زمانه يف علم صناعة الطب وعملها، سيد 

وأكثرهم حتصيالً ألصوهلا ومجلها، جيد املداواة لطيف املداراة، عارفاً بالعلوم احلكمية، متعيناً يف الفنون 
ن أيب اليمن زيد بن احلسن الكندي، األدبية، وقرأ علم النحو واللغة واألدب على الشيخ اإلمام تاج الدي

ومتيز يف ذلك، وكان مولد موفق الدين بن املطران ومنشؤه بدمشق، وكان أبوه أيضاً طبيباً متقدماً جواالً 
يف البالد لطلب الفضيلة، وسافر إيل بالد الروم إلتقان األصول اليت يعتمد عليها يف علم النصارى 

ق واجتمع بأمني الدولة بن التلميذ، واشتغل عليه بصناعة الطب ومذاهبهم، مث عدل بعد ذلك إيل العرا
مدة، وقرأ عليه كثرياً من الكتب الطبية، صار موسوماً بالطب، مث إنه عاد إيل دمشق وبقي طبيباً ا إىل 
حني وفاته، وكان موفق الدين بن املطران حاد الذهن فصيح اللسان كثري االشتغال، وله تصانيف تدل 

نبله يف صناعة الطب ويف غريها من العلوم واشتغل بالطب على مهذب الدين بن النقاش، على فضله و
وكان ابن املطران مجيل الصورة، كثري التخصص حمباً للبس الفاخر املثمن، وخدم بصناعة الطب امللك 

الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، وحظي يف أيامه، وكان رفيع املرتلة عنده عظيم اجلاه، وكان 
يتحجب عنده ويقضي أشغال الناس، ونال من جهة املال مبلغاً كثرياً، وكان صالح الدين، رمحه اللَّه، 
كرمي النفس كثري العطاء ملن هو يف خدمته، وملن يقصده من سائر الناس، حىت أنه مات ومل يوجد يف 

و حضر، وهلذا أنه غمره خزانته من املال شيء، وكان له حسن اعتقاد يف ابن املطران ال يفارقه يف سفر أ
بإحسانه، وأترفه بامتنانه، وكان يغلب على ابن املطران الزهو بنفسه والتكرب حىت على امللوك، وكان 

صالح الدين قد عرف ذلك منه وحيترمه ويبجله ملا قد حتققه من علمه وأسلم ابن املطران يف أيام صالح 
  .الدين

تعلق بعجبه وإدالله على صالح الدين، أنه كان معه يف وحدثين بعض من كان يعرف ابن املطران فيما ي
بعض غزواته، وكانت عادة صالح الدين يف وقت حروبه أن يصب له خيمة محراء، وكذلك دهليزها 

وشقتها، وإن صالح الدين كان يوماً راكباً وإذا به قد نظر إىل خيمة محراء اللون، وكذلك شقتها 
ن هي؟ فأخرب أا البن املطران الطبيب، فقال واللَّه لقد عرفت أن ومستراحها فبقي متأمالً هلا، وسأل مل
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هذا من محاقة ابن املطران، وضحك، مث قال ما بنا إال يعرب أحد من الرسل فيعتقد أا ألحد امللوك، وإذا 
كان ال بد فيغري مستراحها، وأمر به أن يرمي وملا رمي صعب ذلك على ابن املطران وبقي يومني مل 

اخلدمة فاسترضاه السلطان ووهب له ماالً، وحدثين أيضاً من ذلك أنه كان يف خدمة صالح الدين يقرب 
طبيب يقال له أبو الفرج النصراين، وبقي يف خدمته مدة وله تردد إيل دوره، فقال يوماً للسلطان أن عنده 

 له صالح الدين بنات، وهو حيتاج إىل جتهيزهن، وطلب منه أن يطلق له ما يستعني به من ذلك فقال
أكتب يف ورقة مجيع ما حتتاج إليه يف جتهيزهن، وجيب الورقة، فمضى أبو الفرج، وكتب يف ورقة من 

املصاغ والقماش واآلالت وغري ذلك ما يكون بنحو ثالثني ألف درهم، وملا قرأ صالح الدين الورقة أمر 
منه، وملا بلغ ذلك ابن املطران قصر يف اخلزندار بأن يشتري أليب الفرج مجيع ما تضمنته، وال خيل بشيء 

مالزمته اخلدمة، وتبني لصالح الدين منه تغري يف وجهه فعرف السبب، مث أمر اخلزندار بأن حيضر مجيع ما 
وصل إىل أيب الفرج الطبيب مما اشتراه له، وحيسب مجلة مثنه، ومهما بلغ من املال يدفع إيل ابن املطران 

 أبو الظاهر إمساعيل، وكان يعرف ابن املطران ويأنس به؛ أن العجب مثله سواء ففعل ذلك، وحدثين
والتكرب الذي كان يغلب على ابن املطران، مل يكن على شيء منه يف أوقات طلبه العلم، وقال أنه كان 

يراه يف األوقات اليت يشتغل فيها بالنحو يف اجلامع يأيت إذا تفرغ من دار السلطان، وهو يف مركبة حفلة،، 
اليه مجاعة كثرية من املماليك الترك، وغريهم، فإذا قرب من اجلامع ترجل، وأخذ الكتاب الذي وحو

يشتغل فيه يف يده أو حتت إبطه، ومل يترك أحداً ما يصحبه، وال يزال ماشياً والكتاب معه إىل حلقة الشيخ 
راءة ويعود إىل ما كان الذي يقرأ عليه فيسلم ويقعد بني اجلماعة، وهو بكيس ولطف إىل أن يفرغ من الق

  .عليه

    

وقال الصاحب مجال الدين القاضي األكرم أبو احلسن علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي أن احلكيم 
موفق الدين أسعد بن املطران ملا أسلم وكان نصرانياً، حسن إسالمه، وزوجه امللك الناصر صالح الدين، 

، وكانت جوزة هذه جارية خوندخاتون بنت معني قدس اللَّه روحه، إحدى حظايا داره وامسها جوزة
الدين وزوجة صالح الدين، وكانت مدبرة دارها واملتقدمة عندها من جواريها وأعطتها الكثري من حليها 
وذخائرها، ومولتها وخولتها فرتبت أموره وهذبت أحواله، وحسنت زيه، ومجلت ظاهره وباطنه، وصار 

ال مجة من أمراء الدولة يف حال مباشرته هلم يف أمراضهم، له ذكر سام يف الدولة وحصلت له أمو
وتنافسوا يف العطاء له، وترقت حاله عند سلطان إىل أن كاد يكون وزيراً، وكان كثري االشتمال على أهل 
هذه الصناعة الطبية واحلكمية، يقدمهم ويتوسط يف أرزاقهم، قال ولقد أخربين الفقيه إمساعيل بن صاحل بن 

فطي،خطيب عيذاب قال ملا فتح السلطان الساحل ارحتلت عن عيذاب لزيارة البيت املقدس، فلما البناء الق
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حصلت بالشام رأيت جباالً مشجرة بعدد براري عيذاب املصحرة فاشتقت إىل املقام بالشام، وحتيلت يف 
الكرك، فكتب الرزق به، فقصدت الفاضل عبد الرحيم وسألته كتاباً إىل السلطان يف تولييت خطابة قلعة 

يل كتاباً هو مذكور يف ترسله، وهو حسن التلطف، قال فأحضرته إىل دمشق والسلطان ا فأرشدت يف 
عرضه إىل ابن املطران، فقصدته يف داره ودخلت عليه بإذنه فرأيته حسن اخللقة واخللق، لطيف االستماع 

 ورأيت أنابيب بركته اليت يربز واجلواب، ورأيت داره وهي على غاية من احلسن يف العمارة والتجمل،
منها املاء وهي ذهب على غاية ما يكون من حسن الصنعة، ورأيت له غالماً يتحجني يديه امسه عمر يف 
غاية مجال الصورة، مث رأيت من الفرش الطرح، ومشمت من الرائحة لطيبة ما هالين، وسألته احلاجة اليت 

ال الدين ورأيت زوجته وابن عمر حاجبه، وقد حضرا قصدته فيها، فأنعم بإجنازها، وقال الصاحب مج
بعد سنة ستمائة إىل حلب على رقة من احلال، ونزال يف الكنف امللكي الظاهري، سقى اللَّه عهده، وأقيما 
به بصدقة قررت هلما، وماتت هي بعد مدة وال أعلم بعدها لولد عمر خرباً، وحدثين الشيخ موفق الدين 

راين قال ملا فتح امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب الكرك، أتى دمشق بن البوري الكاتب النص
احلكيم موفق الدين يعقوب بن سقالب النصراين، وهو شاب على رأسه كوفية وختفيفة صغرية، وهو 

البس جوخة ملوطة زرقاء، زي أطباء الفرنج، وقصد احلكيم موفق الدين بن املطران، وصار خيدمه 
ه ينفعه، فقال له هذا الزي الذي أنت عليه ما ميشي لك به حال يف الطب يف هذه الدولة ويتردد إليه لعل

بني املسلمني، وإمنا املصلحة أن تغري زيك، وتلبس عادة األطباء يف بالدنا، مث أخرج له جبة واسعة عنابية 
مون القصري وهو مريض، وبقياراً مكمالً وأمره أن يلبسهما، مث قال له أن هاهنا أمرياً كبرياً يقال له مي

وأنا أتردد إليه وأداويه، فتعال معي حىت تكون تعاجله، فلما راح معه قال لألمري هذا طبيب فاضل، وأين 
أعتمد عليه يف صناعة الطب، وأثق به فيكون يلزمك ويباشر أحوالك يف كل وقت، ويقيم عندك إىل أن 

عقوب مالزماً له ليالً واراً إىل أن تعاىف فأعطاه تربأ إن شاء اللّه تعاىل، فامتثل قوله وضار احلكيم ي
مخسمائة دنيار، فلما قبضها محلها إىل ابن املطران وقال له يا موالنا هذا ما أعطاين، وقد أحضرته إىل 

  .موالنا، فقال له خذه فأنا ما قصدت إال نفعك، فأخذه ودعا له

    

ن السويد قال كان ابن املطران جالساً على باب وحدثين احلكيم عز الدين أبو إسحق إبراهيم بن حممد ب
داره، وقد أتاه شاب من أهل نعمة، وعليه زي اجلندية، وأعطاه ورقة فيها اثنا عشر بيتاً من الشعر ميتدحه 

ا، فلما قرأها ابن املطران قال أنت شاعر؟ فقال ال، ولكين من أهل البيوت، وقد نزل الدهر يب، وقد 
ادي بيدك لتدبري مهما حسن فيه رأيك العايل، فدخل إىل داره واستدعى الشاب، أتيت املوىل وجعلت قي

وقدم له طعاماً فأكل وقال له أيش تقول قد مرض عز الدين فرخشاه، صاحب صرخد، وهذا املرض 
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يعتاده يف كل حني فإين رأيت أن أسريك إليه تعاجله فهو حيصل لك من جهته شيء جيد، قال له يا 
 معرفة بصناعة الطب أو دربة؟ فقال ما من جهته شيء جيد، قال له يا موالي، من موالي، من أين يل

أين يل معرفة بصناعة الطب أو دربه؟ فقال ما عليك أنا أكتب معك دستوراً متشي عليه، وال خترج عنه، 
فقال الشاب السمع والطاعة، فلما خرج الشاب حلقه الغالم ببقجة فيها عدة قطع قماش خميط، وفرس 

سرج وجلام فقال له خذ هذا القماش ألبسه، وهذا الفرس إركبه، وجتهز إىل صرخد، فقال له يا سيدي، ب
إنه مل يكن يل مكان أبيت الفرس، فقال إتركها عندنا، وشد عليها بكرة النهار، وسافر على خرية اللَّه 

اباً قد كتبه على يده إىل تعاىل، فلما كان بكرة النهار حضر الشاب إيل باب دار ابن املطران فأعطاه كت
عز الدين فرخشاه بكرة النهار حضر الشاب إىل باب دار ابن املطران فأعطاه كتاباً قد كتبه على يده إىل 

عز الدين فرخشاه صاحب صرخد، وأعطاه تذكرة مبا يعتمده يف مداواته، وأعطاه مائيت درهم، وقال 
عز الدين فرخشاه مبا أمره به فربئ، ودخل إتركها عن بيتك نفقة، وسافر الشاب إىل صرخد وداوى 

احلمام وخلع عليه خلعة مليحة من أجود ما يكون، وأعطاه بغلة بسرج وسرفسار ذهب، وألف دينار 
مصرية، وقال ختدمين؟ فقال له ما أقدر يا موالنا، حىت أشاور شيخي احلكيم موفق الدين، ابن املطران 

دين، ما هو إال غالم أخي ال سبيل إىل خروجك من صرخد، فقال له عز الدين ومن هو احلكيم موفق ال
وأحلوا عليه يف لقول وشددوا، فقال إذا كان وال بد فأنا أمضي إىل مرتيل وأجيء، فمضى إىل مرتله 

وأحضر اخللعة والذهب، وما معه، وقال هذا الذي أعطتموين خذوه، وأنا فواللَّه ما أعرف صناعة الطب، 
أنا جرى يل مع احلكيم ابن املطران كذا وكذا، وقص عليه الواقعة كما وقعت، وال أدري ما هي، وإمنا 

فقال له عز الدين ما عليك أن ال تكون طبيباً، أنت ما تعرف تلعب بالرد والشطرنج؟ فقال بلى، وكان 
الشاب لديه أدب وفضيلة، فقال له عز الدين قد تركتك حاجيب، وجعلت لك أقطاعاً يف السنة يعمل 

عشرين ألف درهم، فقال السمع والطاعة يا موالنا، بل أسأل دستوراً إىل دمشق أن أروح إىل اثنني و
احلكيم موفق الدين وأقبل يده وأشكره على ما فعل معي من اخلري، فاعطي دستوراً وأتى احلكيم موفق 

خذه، الدين وقبل يده وشكره شكراً كثرياً وأحضر الذي حصل بني يديه، وقال له قد حصل يل هذا ف
فرده عليه وقال له أنا ما قصدت إال نفعك، خذه بارك اللَّه لك فيه، وعرفه الشاب مبا جرى له مع عز 

الدين وصورة اخلدمة، واستمر الشاب يف خدمة عز الدين، وكان ذلك اإلحسان من مروءة موفق الدين 
  .بن املطران

    

كتب، حىت أنه مات ويف خزانته من الكتب أقول وكانت ملوفق الدين بن املطران مهة عالية يف حتصيل ال
الطبية وغريها ما يناهز عشرة آالف جملد خارجاً عما استنسخه، وكانت له عناية بالغة يف استنساخ 
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الكتب وحتريرها، وكان يف خدمته ثالثة نساخ يكتبون له أبداً وهلم منه اجلامكية واجلراية، وكان من 
لة، وكان خطه منسوباً، وكتب ابن املطران أيضاً خبطه كتباً كثرية، مجلتهم مجال الدين املعروف بابن اجلما

وقد رأيت عدة منها، وهي يف اية حسن اخلط والصحة واإلعراب، وكان كثري املطالعة للكتب ال يفتر 
من ذلك يف أكثر أوقاته، وأكثر الكتب اليت كانت عنده توجد، وقد صححها وأتقن حتريرها، وعليها 

 من كثرة اعتنائه بالكتب وغوايته فيها أنه جامع لكثري من الكتب الصغار واملقاالت خطه بذلك، وبلغ
املتفرقة يف الطب، وهي يف األكثر يوجد مجاعة منها يف جملد واحد استنسخ كالم منها بذاته يف جزء 
صغري قطع نصف مثن البغدادي مبسطرة واضحة، وكتب خبطه أيضاً عدة منها واجتمع عنده من تلك 

جزاء الصغار جملدات كثرية جداً فكان أبداً ال يفارق يف كمه جملداً يطالعه على باب دار السلطان أو األ
  .أين توجه، وبعد وفاته بيعت مجيع كتبه، وذلك أنه ما خلف ولداً

وحدثين احلكيم عمران اإلسرائيلي أنه ملا حضر بيع كتب ابن املطران وجدهم وقد أخرجوا من هذه 
ألوفاً كثرية أكثرها خبط ابن اجلمالة، وأن القاضي الفاضل بعث يستعرضها فبعثوا إليه مبلء األجزاء الصغار 

خزانة صغرية منها وجدت كذلك فنظر فيها، مث ردها فبلغت يف املناداة ثالث آالف درهم واشترى 
منها بدرهم احلكيم عمران أكثرها وقال يل أنه حصل االتفاق مع الورثة يف بيعها أم أطلقوا مع كل جزء 

  .فاشترى األطباء منهم هذه األجزاء الصغار على الثمن بالعدد

أقول وكان ابن املطران كثري املروءة كرمي النفس، ويهب لتالمذته الكتب وحيسن إليهم وإذا جلس أحد 
منهم ملعاجلة املرضى خيلع عليه، ومل يزل معتنياً بأمره، وكان أجل تالمذته شيخنا مهذب الدين بن عبد 

لرحيم بن علي رمحه اللَّه، وكان كثرياً ملالزمة له واالشتغال عليه وسافر معه مرات يف غزوات صالح ا
  .الدين ملا فتح الساحل

ومما حدثين شيخنا مهذب الدين عنه فيما يتعلق مبعاجلاته قال كان أسد الدين شريكوه صاحب محص قد 
بعض الطريق، وإذا رجل جمذوم استقبله، وقد طلب ابن املطران فتوجه إليه وكنت معه، فبينما حنن يف 

قوي به املرض حىت تغريت خلقته، وتشوهت صورته، فاستوصف منه ما يتناوله وما يتداوى به، فبقي 
كاملتربم من رؤيته، وقال له كل حلوم األفاعي، فعاوده يف املسألة فقال كل حلوم األفاعي فإنك تربأ، قال 

ي راح بسببه إىل أن متاثل وصلح، حلوم األفاعي فإنك تربأ، ورجعنا ومضينا إىل محص وعاجل املريض الذ
فلما كنا يف الطريق، وإذا بشاب حسن الصورة، كال الصحة قد سلم علينا وقبل يده فلم نعرفه، وقال له 
من أنت؟ فعرفه بنفسه وأنه صاحب املرض الذي كان قد شكاه إليه، وأنه ملا استعمل ما وصفه له صلح 

ن حيتاج معه ىل دواء آخر، فتعجبنا من ذلك يف كمال برئه وودعنا وانصرف، وحدثين أيضاً به من غري أ
عنه أنه كان معه يف البيمارستان الكبري الذي أنشأه نور الدين بن زنكي وهو يعاجل املرضى املقيمني به 
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البيمارستان فكان من مجلته رجل به استسقاء زقي استحكم به فقصد إىل بزله، وكان يف ذلك الوقت يف 
ابن محدان اجلرائحي، وله يد طوىل يف العالج فجزموا على بزل املستسقي قال فحضرنا وبزل املوضع على 

ما جيب، فجرت مائية صفراء وابن املطران يتفقد نبض املريض، فلما رأى أن قوته ال تفي بإخراج أكثر 
صالً، ووجد املريض خفة وراحة من ذلك، أمر بشد املوضع، وأن يستلقي املريض وال يغري الرباط أ

كبرية، وكانت عنده زوجته فأوصاها ابن املطران أا ال متكنه من حل الرباط، وال تغريه بوجه من 
الوجوه إىل أن يبصره يف ثاين يوم، فلما انصرفنا وجاء الليل قال زوجها إنين قد وجدت العافية وما بقي 

حلي الرباط حىت خيرج هذا املاء الذي قد بقي، وأقوم يف يب شيء، وإمنا األطباء قصدهم أن يطولوا يب ف
شغلي فأنكرت عليه قوله، ومل تقبل منه، فعاودها بالقول وكرر ذلك عليها مرات، ومل يعلم أن بقية املائية 

إمنا جعلوا إخراجها يف وقت آخر مراعاة حلفظ قوته وشفقة عليه، فلما حلت الرباط وجرت املائية 
  .هلكبأسرها خارت قوته و

    

وحدثين أيضاً أنه رأى يف البيمارستان مع ابن املطران رجالً قد فلجت يده من أحد شقي البدن ورجله 
  .املخالفة هلا من الشق اآلخر فعاجله يف أسرع وقت ودبره باألدوية املوضعة فصلح

أحدمها هبة اللَّه أقول وكان ملوفق الدين أسعد بن إلياس بن املطران إخوان أيضاً قد اشتغال بصناعة الطب 
بن إلياس، واآلخر ابن إلياس، وتويف موفق الدين بن املطران يف شهر ربيع األول سنة سبع ومثانني 

ومخسمائة بدمشق، ونقلت من خط البديع عبد الرزاق ابن أمحد العامري الشاعر ميدح موفق الدين بن 
  ومخسمائة املطران بعد إسالمه، وذلك يف ثالث شهر رمضان سنة مخس ومثانني 

 صاب الصبابة مكرهي على  إليك وليس عندك بمنته قلب ينهي

 فد بمدله اإلغرام غير مدله  أدل على الفؤاد فلمي شوقاً

 ولكم بعدت فبات إلف تفكه  فيغدو فيك حلف تفكه يدنو

 تشتهي فيصد عما يشتهي ما  يهوى الذي تهوي ويعشق قلبه

 هه بوجه أبلِهعذراً يوج  ويعلم ما جنيت فيجتني تجني

 ما زال مستنداً إلى صبر يهي الغضا  من مغض على نار لعجبت

  غرراً ولن يدهي سوى الفطن الدهي  فطن دهاه في حشاشته الهوى

 غياً في هواك إذا نهي يزداد  نها، ونهاه عنك ولم يزل ولقد

 بسوى الموفق ذي المحل األنبه  ساعد التوفيق لم يك الئذا لو
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 لم يتلها بفعال غير مموه ما  إلحسان في األقوالال يرى ا من

 ما عنها امرؤ بمنهنه للوفد  النهي ويداه أنهاء الندى جم

 شفاه بذلك الوجه البهي مشف  لألدواء حاسمة فكم رؤياه

 يطرز حلة المجد الشهي حمد  حوى جداً وجود محوز جد

 األعز له عنو موله فعلنا  ابن مريم حكمة وسعادة ضاهى

 األده للمستجير فالده يكن  عصمة الالجي فإن هو لم وه

 أخي الجاه الوجيه فالجه نصر  العفاة علي الزمان ندى أبي نصر

 فيالنادي ولما ينده والنطق  المنصب العادي غير مدافع ذي

 الفيلسوف المدره واللوذعي  اإلريحي المرتجى األلمعي

 طفالً فلب وما زهيالعال  وحوى  الحبر الذي حاز الغنى العالم

 األكرمين فما له من مشبه في  الخالئق أشبهت أمثالها وإذا

 فضل األنام بخاطر لم يشده  وإذا الخواطر أصبحت مشدوهة

 بيدي جواد باللهي متنبه  األنام عن الثناء فحازه أعفى

 بأعلى أوجه عن أوجه أغنى  من اإلحسان حين وصلته فلك

 اإلياب كما إليه توجهي عنه  غنىأضحى ثرى مغناه وهو لي ال

 بين مقهقر ومقهقه الحساد  نفثة المصدور أصدر وردها هي

 سرى وأبعدها من المترفه الح  أقرب اآلمال من ذي الهمة ما

 من بعد ما سبقت عتاق الفره  رجاء البرء ما أرجأتها لوال

 فسرت إليه وجسمه لم ينقه  سرت بمبدا برئه لكنها

 بفصيح قول لم يكن بمفهفه  هر صيامهمهنئة بش وغدت

 بعالك فاق على البليغ األفوه  أسعد أصغ إلى مدائح أفوه يا

 الرجاء بكل مووت مهمه عيسى  حداه والءه فسرى على راج

 بضياء نور سريرة لم تعمه  للشكوى الممضة مشكياً وأراك

 شكوت إليه غير مسفه ممن  اشتكائي لألنام وال أرى طال
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 أمري بأول واثق يقظ دهي في  يت مع الوثوق ولستولكم ده

 حظاً وأكثر في المديح األنزه  كنت في أهل الرسوم أقلهم قد

    

وملوفق الدين بن املطران من الكتب كتاب بستان األطباء وروضة األلباء، غرضه فيه أن يكون جامعاً لكل 
ه من الشيوخ أو نسخه من الكتب الطبية، ما جيده من ملح ونوادر وتعريفات مستحسنة مما طالعه أو مسع

ومل يتم هذا الكتاب؛ والذي وجدته منه خبط شيخنا احلكيم مهذب الدين جزآن األول منهما قد قرأه 
على ابن املطران وعليه خطه؛ واجلزء الثاين ذكر مهذب الدين فيه أن ابن املطران وافاه األجل قبل قراءته 

األمور الصحية قصد فيها اإلجياز والبالغ، وقد رتبها أحسن ترتيب له عليه، القالة الناصرية يف حفظ 
وجعها باسم السلطان امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، ووجدت األصل األول من هذا 

الكتاب، وهو خبط مجال الدين املعروف باسم اجلمالة كاتب ابن املطران مترمجاً، املقالة النجمية يف التدابري 
ه كان صنفها لنجم الدين أيوب والد صالح الدين، فلما تويف ومل يوصلها إليه جعلها باسم الصحية وكأن

ولده، اختصار كتاب األنوار للكسدانيني إخراج أيب بكر أمحد بن علي بن وحشية، إختصره وفرغ منه يف 
دوية رجب سنة إحدي ومثانني ومخسمائة، لغز يف احلكمة، كتاب على مذهب دعوة األطباء، كتاب األ

املفردة، مل يتم، وكان قد قصد فيه أن يستوعب ذكر كل دواء على غاية ما ميكنه، كتاب آداب طب 
امللوك، وحدثين نسيب له أنه ملا تويف كانت عنده مسودات عدة ملصنفات طبية وغريها وتعاليق متفرقة 

أرادت أن تبطنه وقد فأخذ أخواته تلك املسودات وضاعت بينه، وقال يل أنه رأى عند إحداهن صندوقاً 
  .ألصقت يف باطنه مجلة من هذه األوراق اليت خبطه

  مهذب الدين بن الحاجب

كان مشهوراً فاضالً يف الصناعة الطبية، متقناً للعلوم الرياضية، معتنياً باألدب، متعيناً يف علم النحو، مولده 
زمه مدة، وملا كان شرف بدمشق، ونشأ ا، واشتغل بصناعة الطب على مهذب الدين بن النقاش وال

الدين الطوسي مبدينة املوصل، وكان أوحد زمانه يف احلكمةوالعلوم الرياضية وغريها، سافر ابن احلاجب 
واحلكيم موفق الدين عبد العزيز إليه ليجتمعا به، ويشتغال عليه فوجداه قد توجه إىل مدينة طوس فأقاما 

 ا فخر الدين بن الدهان املنجم فاجتمع به، والزمه هنالك مدة، مث سافر ابن احلاجب إىل إربل، وكان
وحل معه الزيج الذي كان قد صنعه ابن الدهان، وأتقن قراءته عليه ونقله خبطه، ورجع إىل دمشق، وكان 

هذا ابن الدهان املنجم يعرف بأيب شجاع ويلقب بالثعيلب، وهو بغدادي أقام باملوصل عشرين سنة 
 الدين والفاضل ومجاعة الرؤساء وأجرى له ثالثني ديناراً كل شهر، وتوجه إىل دمشق فأكرمه صالح
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وكان له دين وورع ونسك، كثري الصيام يعتكف يف جامع دمشق أربعة أشهر وأكثر، وألجله عملت 
املقصورة اليت بالكالسة، وله تصانيف كثرية منها الزيج املشهور الذي له، وهو جيد صحيح، ومنها املنرب 

و مشهور، كتاب يف غريب احلديث عشر جملدات، وكتاب يف خالف جمدول على وضع يف الفرائض، وه
تقومي الصحة، وكان دائم اإلشتغال وله شعر كثري، وقصد احلج فلما رجع إىل بغداد تويف ا ودفن عند 

 قرب أبيه وأمه بعد غيبته أكثر من أربعني سنة وكان مهذب الدين بن احلاجب كثري اإلشتغال حمباً للعلم

قوي النظر يف صناعة اهلندسة، وكان قبل اشتهاره بصناعة الطب قد خدم يف الساعات اليت عند اجلامع 
بدمشق، مث متيز يف صناعة الطب وصار من مجلة أعياا، وخدم بصناعة الطب يف البيمارستان الكبري الذي 

 ومل يزل يف خدمته حبماة أنشأه امللك العادل نود الدين بن زنكي، مث خدم تقي الدين عمر صاحب محاة،
إىل أن تويف تقي الدين، مث عاد ابن احلاجب إىل دمشق وتوجه إىل الديار املصرية، وخدم امللك الناصر 
صالح الدين يوسف بن أيوب بصناعة الطب، وبقي يف خدمته إىل أن تويف صالح الدين، مث توجه إىل 

  .و سنتني، وتويف حبماة بعلة االستسقاءامللك املنصور صاحب محاة ابن تقي الدين، وأقام عنده حن

  الشريف الكحال

    

هو السيد برهان الدين أبوالفضل سليمان،أصليته من مصر، وانتقل إىل الشام، شريف األعراق، لطيف 
األخالق، حلو الشمائل، جمموع الفضائل، وكان عاملاً بصناعة الكحل، وافر املعرفة والفضل، متقناً للعلوم 

 يف فنون العربية، متميزاً يف النظم والنثر، متقدماً يف عمل الشعر، وخدم بصناعة الكحل األدبية، بارعاً
السلطان امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، وكان له منه اجلامكية السنية، واملرتلة العلية، 

  .ويف رمحه اللَّهواإلنعام العام والتفضل التام، ومل يزل مستمراً يف خدمته متقدماً يف دولته إىل أن ت

ومن ملح ما للقاضي الفاضل فيه على سبيل اون، ومما أنشدين الشيخ احلافظ جنيب الدين أبو الفتح نصر 
  اللَّه بن عقيلة الشيباين قال أنشدين القاضي الفاضل عبد الرحيم بن على لنفسه يف الشريف الكحال 

  فدهيت في عيني وفي عيني  توكل بي وكحلني رجل

  يضاً وقال أ

  سلب السواد من العيون بكحلة  بني العباس حتى أنه عاد

وكان قد أهدى الشريف أبو الفضل الكحال املذكور إيل شرف الدين بن عنني خروفاً، وهو يومئذ 
  بالديار املصرية فلما وصل إليه وجده هزيالً ضعيفاً فكتب إليه يقول على سبيل املداعبة 
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 بديع أن يكون لك الفضل فغير  هالفضل وابن الفضل أنت وأهل أبو

 ال كفر نعمى وال جهل لكثرتها  أياديك التي ال أعدها أتتني

 ما وافى لها قبلها مثل تروقك  أنبيك عنها بطرفة ولكنني

 هوى قد شفه الهجر والعذل حليف  أتاني خروف ما شككت بأنه

 سرى في ظلمة ما له ظل خياالً  قام في شمس الظهيرة خلته إذا

 ما شفه قال لي األكل وقاسمته  ما تشتهي قال قتة ناشدتهف

 ما خص أو راقها الفتل مسلمة  خضراء مجاجة الثرى فاحضرتها

 والدمع في العين منهل وينشدها  يراعيها بعين ضعيفة فضل

  وجادت بوصل حين ال ينفع الوصل  وحياض الموت بيني وبينها أتت

  أبو منصور النصراني

هوراً عاملاً حسن املعاجلة واملداواة وخدم بصناعة الطب امللك الناصر صالح الدين بن أيوب كان طبيباً مش
  .وبقي سنني يف خدمته

  أبو النجم النصراني

هو أبو النجم بن أيب غالب بن فهد بن منصور بن وهب بن قيس بن مالك، كان طبيباً مشهوراً يف زمانه، 
فيها، مشكور املعاجلة، حسن العشرة،حمباً للخري، وكان يقرأ جيد املعرفة بصناعة الطب، حممود الطريقة 

عليه علم الطب، ويعد من مجلة الفضالء املتميزين يف وقته، وحدثين أبو الفتح بن مهنا النصراين أن أبا 
النجم كان أبوه فالحاً يف قرية شفا من أرض حوران، وكان يعرف بالعيا، وكان ابنه أبو النجم هذا صبياً 

ض األطباء بدمشق عنده، وملا كرب علمه صناعة الطب وعرفه أعماهلا، وخدم أبو النجم بصناعة فأخذه بع
الطب امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب وحظي عنده، وكان مكيناً يف الدولة، وبقي يف خدمته 

 سنة تسع مدة، وكان يتردد إىل دوره، ويعاجل مع مجلة األطباء، وتويف أبو النجم النصراين بدمشق يف
وتسعني ومخسمائة، وله ولد طبيب وهو أمني الدولة أبو الفتح بن أيب النجم، وله من الكتب كتاب 

  .املوجز يف الطب، وهو يشتمل على علم وعمل

  أبو الفرج النصراني
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كان طبيباً فاضالً عاملاً بصناعة الطب، جيد املعرفة ا، حسن العالج، متميزاً يف زمانه، وخدم بصناعة 
طب امللك الدين يوسف بن أيوب، وكان حيترمه ويرى له، وخدم أيضاً امللك األفضل نور الدين علي ال

بن أيوب، وكان حيترمه ويرى له، وخدم أيضاً امللك األفضل نور الدين علي بن صالح الدين وأقام عنده 
 خدمة أوالد بسميساط، وكذلك أيضاً أوالد أيب الفرج إشتغلوا بصناعة الطب، وأقاموا بسميساط يف

  .األفضل

  فخر الدين بن الساعاتي

    

هو رضوان بن حممد بن علي بن رستم اخلراساين الساعايت، مولده ومنشؤه بدمشق، وكان أبوه حممد من 
خراسان وانتقل إىل الشام وأقام بدمشق إىل أن تويف، وكان أوحداً يف معرفة الساعات وعلم النجوم، وهو 

اجلامع بدمشق، صنعها يف أيام امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي، الذي عمل الساعات عند باب 
وكان له منه األنعام الكثري، واجلامكية واجلراية ملالزمته الساعات، وبقي كذلك إىل أن تويف رمحه اللَّه، 

وخلف ولدين أحدمها اء الدين أبو احلسن علي بن الساعايت الشاعر، الذي هو أفضل أهل زمانه يف 
لشعر، وال أحد مياثله فيه، وتويف بالقاهرة، وديوانه مشهور ومعروف، واآلخر فخر الدين رضوان بن ا

  .الساعايت الطبيب الكامل يف الصناعة الطبية، الفاضل يف العلوم األدبية

وقرأ فخر الدين صناعة الطب على الشيخ رضي الدين الرحيب، والزمه مدة، وكان فطناً ذكياً متقناً ملا 
يه، حريصاً يف العلم الذي يشتغل فيه، وقرأ أيضاً صناعة الطب على الشيخ فخر الدين املارديين، وملا يعان

ورد إىل دمشق، كان فخر الدين بن الساعايت جيد الكتابة يكتب خطاً منسوباً يف النهاية من اجلودة 
بعلم األدب على الشيخ تاج ويشعر أيضاً، وله معرفة جيدة بصناعة املنطق العلوم احلكمية، وكان اشتغاله 

الدين الكندي بدمشق، وخدم فخر الدين بن الساعايت امللك الفائز بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب 
وتوزر له، وخدم أيضاً امللك املعظم عيسى بن امللك العادل بصناعة الطب، وتوزر له، وكان ينادمه 

نا يف الطب مغرى به، وتويف رمحه اللَّه بدمشق بعلة ويلعب بالعود، وكان حمباً لكالم الشيخ الرئيس بن سي
  .الريقان

  ومن شعره 

 ألنني بينهم فارس  قومي على صنعتي يحسدني

  لن يستوي الدارس والناعس  في ليلي واستنعسوا سهرت
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ولفخر الدين بن الساعايت من الكتب تكميل كتاب القولنج للرئيس بن سينا، احلواشي على كتاب 
   سينا، كتاب املختارات يف األشعار وغريها، القانون البن

  شمس الدين بن اللبودي

هو احلكيم اإلمام العامل الكبري مشس الدين أبو عبد اللَّه حممد بن عبدان بن عبد الواحد بن اللبودي، عالمة 
وقته، وأفضل أهل زمانه يف العلوم احلكمية ويف علم الطب، سافر من الشام إىل بالد العجم، واشتغل 

هناك باحلكمة على جنيب الدين أسعد اهلمداين، وقرأ صناعة الطب على رجل من أكابر العلماء وأعيام 
يف بالد العجم، كان أخذ الصناعة عن تلميذ البن سهالن عن السيد األيالقي حممد، وكان لشمس الدين 

أتقن احلكمة وصناعة بن اللبودي مهة عالية وفطرة سليمة وذكاء مفرط، وحرص بالغ فتميز يف العلوم و
الطب، وصار قوياً يف املناظرة، جيداً يف اجلدل، يعد من األئمة الذين يقتدى م، واملشايخ الذين يرجع 

إليهم، وكان له جملس لالشتغال عليه بصناعة الطب وغريها، وخدم امللك الظاهر غياث الدين غازي بن 
حبلب، وكان يعتمد عليه يف صناعة الطب، ومل امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، وأقام عنده 

يزل يف خدمته إيل أن تويف امللك الظاهر رمحه اللَّه، وذلك يف شهر مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة 
وستمائة، وبعد وفاته أتى إىل دمشق، وأقام ا يدرس صناعة الطب، ويطب يف البيمارستان الكبري النوري 

 وفاته بدمشق يف رابع ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وستمائة، وله من إىل أن تويف رمحه اللَّه، وكانت
العمر إحدى ومخسون سنة، ومن كالم مشس الدين بن اللبودي كل شيء إذا شرع يف نقص مع إصراف 

  .اهلمة إليه تناهى عن قرب

 البن ولشمس الدين بن اللبودي من الكتب كتاب الرأي املعترب يف القضاء والقدر، شرح كتاب امللخص
  .اخلطيب، رسالة يف مجع املفاصل، شرح كتاب املسائل حلنني بن إسحاق

  الصاحب نجم الدين بن اللبودي

هو احلكيم السيد العامل الصاحب جنم الدين أبو زكريا حيىي بن احلكيم اإلمام مشس الدين حممد بن عبدان 
احلكمية، مفرط الذكاء، فصيح بن عبدان بن عبد الواحد، أوحد يف الصناعة الطبية، ندرة يف العلوم 

اللفظ، شديد احلرص يف العلوم، متفنن يف اآلداب، قد متيز يف احلكمة يف األوائل، ويف البالغة على 
سحبان وائل، له النظم البديع، والترسل البليغ فما يدانيه يف شعره لبيد، وال يف ترسله عبد احلميد وملا 

  .س ناقدرأيت الناس دون حمله تيقنت أن الدهر للنا
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مولده حبلب سنة سبع وستمائة، وملا وصل أبوه إيل دمشق كان معه وهو صيب وكانت النجابة تتبني فيه 
من الصغر وعلو اهلمة، وقرأ على شيخنا احلكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي، واشتغل عليه بصناعة 

أوانه، وخدم امللك املنصور إبراهيم الطب، واشتغل بعد ذلك ومتيز يف العلوم حىت صار أوحد زمانه وفريد 
بن امللك ااهد بن أسد الدين شريكوه بن شاذي صاحب محص، وبقي يف خدمته ا، وكان يعتمد عليه 
يف صناعة الطب، ومل تزل أحواله تنمي عنده حىت استوزره وفوض إليه أمور دولته، واعتمد عليه بكليته، 

ويف امللك املنصور، رمحه اللّه، وذلك يف سنة ثالث وأربعني وكان ال يفارقه يف السفر واحلضر، وملا ت
وستمائة بعد كسره اخلوارزمية، توجه احلكيم جنم الدين إىل امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن امللك 
الكامل، وهو بالديار املصرية فأكرمه غاية اإلكرام، ووصله جبزيل اإلنعام، وجعله ناظراً على الديوان 

وله منه املرتلة العلية وجعل مقرره يف كل شهر ثالثة آالف درهم وبقي على ذلك مدة، مث باإلسكندرية، 
  .توجه إىل االشم وصار ناظراً على الديوان جبميع األعمال الشامية

ومن ترسله كتب رقعة وقف اخلادم على الشمرفة الكرمية أدام اللَّه نعمة املنعم مبا أودعها من النعم 
ا من األرحيية اليت أرىب فيها على كل من تقدمه من الكرام، وأبان فيها عما يقضي اجلسام، وأقتضبه فيه

على اخلادم باالسترقاق، وعلى الدولة خلدها اللَّه مبزايا االستحقاق، وكلما أشار املوىل عليه فهو كما نص 
دودة حتتاج إىل عليه، لكنه يعلم بسعادته أن الفرص متر مر السحاب، وأن األمور املعينة يف األوقات احمل

تاليف األسباب، وقد ضاق الوقت حبيث ال حيتمل التأخري، واملوىل يعلم أن املصلحة تقدمي النظر يف املهم 
على مجيع أنواع التدبري، وما اخلادم مع املوىل يف هذا املهم العظيم إال كسهم، واملوىل مدده، وسيف 

وقد ظهرت خمايل السعادة واالنتصار، واحلذر احلذر من واملوىل جرده، فاللَّه اللَّه يف العجلة والبدار، 
التأخري واإلمهال فنتفوت والعياذ باللَّه األوقات اليت نرجو من اللَّه فيها بلغ اآلمال، واملرجو من كرم اللَّه 

أن ينهض اململوك يف خدمة موالنا السلطان مبا يبيض وجه أمله، ويكون ذلك على يد املوىل ويقوله 
  .اء اللَّه تعاىلوعمله إن ش

ومن شعره وهو مما أنشدين لنفسه فمن ذلك قال يف اخلليل عليه الصالة والسالم، وهو متوجه إىل خدمته 
عند عودته من الديار املصرية، وأنشدها عند باب السرداب وهو قائم يف ذي القعدة سنة إحدى وستني 

  وستمائة 

 القائلفماذا أن يقول  بهرا  هذي المهابة والجالل الهائل

 لديك حسبته هو باقل يوماً  أن قساً حاضراً متمثالً لو

 عن ذي الجالل يناضل وبيانهم  هل تقدر الفصحاء يوماً أن يروا
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 ولديك أضحت حجة ودالئل  اقتدي جل النبيين األولى وبك

 والمعروف أنت العامل والخير  إبراهيم أسباب الهدى أظهرت

 أن اإلله الفاعل قرراًوم  أركان الشريعة معلناً شيدت

 مقفر ربعك آهل لجالله  زال بيتك مهبط الوحي الذي ما

 أن يخالف فيه يوماً عاقل ما  في كل األمور بمعجز وبهرت

  يوم التناسب في النجار مواصل  يوم الفخر أن محمداً وكفاك

 غدا لمحمد هو حاصل حتى  زلت تنقل للنبوءة سرها ما

 يأتيكما منه ثنا وفواصل  لصلوات رب لم يز فعليكما

 متوسالً وأنا الفقير السائل  وقد التجأت إلى جنابك خاضعاً

 غفران ما قد كنت فيه أزاول  أرجوك تسأل لي لدى رب العال

 مقصوديوما أنا آمل وبلغت  وقد غفرت لديه خطيتي وأرى

 عن غيره أنا سائل ألتقي  منقطعاً إلى أبوابه ال ورجعت

 بال من وال هو باخل يعطي  مل في جودهسألت لكا ولقد

 لما سألت الحامل وأنت  فحقيقة أني بلغت إرادتي سيما

وقال أيضاً يف اخلليل عليه الصالة والسالم عند عوده من الديار املصرية يف شهر مجادى اآلخرة سنة أربع 
    وستني وستمائة وأنشدها عند باب السرداب 

 إلى بابك المقصود من كل موضع  داًيا خليل اللَّه قد جئت قاص أال

 بها قدماً على كل من يعي مننتم  حقوقاً واجبات لفضلكم أؤدي

 بذاك الهدي في خير مهيع فصاروا  أقواماً بهديك اقتدوا فأرشدت

 فأضحت بمرأى لألنام ومسمع  أعالم الشريعة معلناً وأظهرت

 فكنت بما أودعته خير مودع  أسرار كل خفية وأودعتها

 به من لم يكن قبل يقطع قطعت  وأظهرت برهاناً غدا بك قاطعاً

 مسكين وذل تخضع بوقة  أنا قد وافيت بابك سائالً وها

 مسؤول وأكرم من دعي  تسأل اللَّه الكريم فإنه ألفضل بأن
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 صرف الحوادث مجمعي عن  بأن يحمني من شر كل بلية ويصرف

 الً بأنه موجعالتقي خ وال  يبلني من بعدها بمصيبة وال

 مهموماً بقلب مصدع بت  ويفرج لي مما ابتليت بهمه فق

 إلى مغناك قصدي ومفزعي جعلت  إذا ما نابني خطب حادث فإني

 بتبليغ آمالي وتحصيل مطمعي  لي عند اإلله فأنثني لتشفع

 أمر أخراي بقلب موسع إلى  عن إشعال دنيا وأنثن فأفرغ

  أحظ من أنواره بتمتعوإن  أن يعف عني تكرما وتسأله

 بد في الجنات يحظى بمرتع فال  كان مشفوعاً وأنت شفيع ومن

  ورأى اخلليل عليه الصالة والسالم فيما بني النائم واليقظان عقيب حال كانت اتفقت له يقول له 

 تبيتن مهموماً على حال وال  تأسفن على خيل وال ما ال

 إلى سائر األشيا بإهمالفانظر  سالمة  ما دامت، النفس والعلياء

 لتضييع وإبدال معرضات  المال أعراض مجددة فإنما

 تجدد من هم وإشغال فيما  ولذة المال أن النفس تصرفه

  في صون عرضك عن قيل وعن قال  ما صرفت كفاك ما جمعت وخير

 يد األقدار في الحال وفرقتها  جمعت من األموال مقتدراً فكم

 أهل حاجات وآمال تزل  ى أحد ولمتر قط محتاجاً إل ولم

 على عوائد إحسان وإجمال عادته  يجزيك رب العرش وسوف

 سالفاً في عصرك الحالي مضى  كل سير بت ترقبه كما وتلتقي

وقال، ونظمه يف القدس الشريف عند عوده من مصر يف منتصف مجادي األوىل سنة ست وستني 
  وستمائة 

 إلى لقياك زاد بها كربي وشوق  أال يا خليل اللَّه عندي صبابة

 به الهادي إلى السنن الرحب فكنت  الذي سننت للناس مذهباً فأنت3

 من األشواق يعلو على الشهب فراح  في طرق النبوة منهجاً وأوضحت

 يدفعن بالقدح والثلب فال  بما كنت مبديه من الحجج التي قوين
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  على التربمغناك خدي في  وكان بودي لو أتيتك زائراً أعفر

 غدت لكم بالفضل في أفضل الكتب  حقوقاً واجبات لفضلكم وأقضي

 وما بات من هم وأصبح في قلبي  وأنهي ما عندي من الوجد واألسى

 بماحط من شأني وقلل من غربي  وإن الليالي قد رمتني بصرفها

 عني كل مستكره صعب لتكشف  لذي أرجوك في كل شدة وأنت

 الرحمن ما بي من الخطب فرج  فأنني وقدلي عند اإلله  وتشع

 به شرفت كل األعاجم والعرب  سيما والعبد في شيمة الذي وال

  شرفت كان في األراء في غاية القرب  خير الناس أعني محمداً ومن وذلك

 راح في السلم والحرب عظيماً  كنتما ذخراً له ووسيلة وكنزاً ومن

 والضراء والعتب والسلب بأسال  عجباً إن راح وهو مسلم من فال

 قريراً آمن القلب والسرب يبات  بديع أن يرى غير خائف وغير

    

 عثاري شافعين إلى ربي أقيالً  فيا صاحبي طرق النبوة والهدى

 أن اللَّه حينئذ حسبي ألعلم  لي شافعان فإنني فحسبكما

  وقال أيضاً 

  بسالمينجلي فكم حر نار أعقبت   ضاق أمر فاصبر سوف إذا

 فلست ترى أمراً حليف دوام  تسأل األيام دفع ملمة وال

  وقال وكتبه إىل امللك الناصر يوسف بن حممد 

 الذي تهواه يوماً وتطلب بنيل  نيروز أتاك مبشراً ليهنك

 وحالي منه عندك أعجب عجيب  بقاء الملك مع غير أهله وإن

  قاضيه ترغبومن عند غيري في ت  إليك الملك طوعاً فتلقه أسوق

 من الملك الذي راح يصعب عليه  في تحصيل ما أنا قادر وتدأب

 ألمسى الذي استعبدته وهو يقرب  لو ساعدتني بعض مدة وأقسم

  وقال 
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 تسعفك النفس وكم تعسفها كم  مالك مهجتي ويا متلفها يا

 ها أنت على حسانها يوسفها  إن كنت أنا في الحب يعقوب هوي

ين بن اللبودي من الكتب خمتصر الكليات من كتاب القانون البن سينا، خمتصر كتاب وللصاحب جنم الد
املسائل حلنني بن إسحق، خمتصر كتاب اإلشارات والتنبيهات البن سينا، خمتصر كتاب عيون احلكمة البن 

سينا، خمتصر كتاب امللخص البن خطيب الري، خمحتصر كتاب املعاملني يف األصولني، خمتصر كتاب 
قليدس، خمتصر مصدرات أوقليدس، كتاب اللمعات يف احلكمة، كتاب آفاق األشراق يف احلكمة، أو

كتاب املناهج القدسية يف العلوم احلكمية، كفاية احلساب يف علم احلساب، غاية الغايات يف احملتاج إليه 
 املسائل خالف أوقليدس واملتوسطات، تدقيق املباحث الطبية، يف حتقيق املسائل اخلالفية، علي طريق

الفقهاء، مقاله يف الربشعثا، كتاب إيضاح الرأي السخيف من كالم املوفق عبد اللطيف، وألف هذا 
الكتاب وله من العمر ثالث عشرة سنة، غاية اإلحكام يف صناعة األحكام، الرسالة السنية يف شرح 

ة الناظر يف املثل السائر، الرسالة املقدمة املطرزية، األنوار الساطعات يف شرح اآليات البينات، كتاب نزه
الكاملة يف علم اجلرب واملقابلة، الرسالة املنصورية يف األعداد الوفقية، الزاهي يف اختصار الزيج املقرب املبين 

  على الرصد ارب، 

  زين الدين الحافظي

شتغل بصناعة الطب هو الصدر اإلمام العامل األمري زين الدين سليمان بن املؤيد علي بن خطيب عقرباء، ا
على شيخنا مهذب الدين عبد الرحيم بن علي رمحه اللَّه فحصل علمها وعملها، وأتقن فصوهلا ومجلها، 
وخدم بصناعة الطب امللك احلافظ نور الدين أرسالن شاه بن أيب بكر بن أيوب، وكان يومئذ صاحب 

ه، وخوله يف دولته، واشتمل عليه قلعة جعرب، وأقام يف خدمته يف قلعة جعرب، ومتيز عنده، وأجزل رفد
بكليته، وكان زين الدين يعاين األدب والشعر والكتابة احلسنة، وكان أيضاً يعاين اجلندية، وداخل أوالد 

امللك احلافظ، وصار حظياً عندهم مكيناً يف دولتهم، وملا تويف امللك احلافظ، وتسلم قلعة جعرب امللك 
حلب وذلك مبراسالت كان فيها زين الدين احلافظي وانتقل الناصر يوسف بن حممد بن غازي صاحب 

زين الدين إىل حلب، وصارت له يد عند امللك الناصر، ومرتلة رفيعة، وتزوج زينالدين بابنة رئيس حلب، 
واقتىن أمواالً كثرية، وملا ملك الناصر يوسف بن حممد دمشق وصل معه إيل دمشق، وصار مكيناً يف 

  ه، معانياً للصناعة الطبية، معيناً يف اإلمره واجلندية، ولذلك قلت فيه دولته، وجيهاً يف أيام

 له في سماء المجد أعلى المراتب  زال زين الدين في كل منصب وما
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 الورى في رأيه والتجارب وفاق  حوى في العلم كل فضيلة أمير

 كان في حرب فقلب الكتائب وإن  كان في طب فصد مجالس إذا

  وفي الحرب كم أفنى العدا بالقواضب  يا ولياً بطبهالسلم كم أح ففي

    

ومل يزل امللك الناصر بدمشق، وهو عنده حىت جاءت رسل التتر من الشرق إىل امللك الناصر وهم يف 
طلب البالد، والتشرط عليه مبا حيمله إليهم من األموال وغريها، فبعث زين الدين احلافظي رسوالً إىل 

تر، وسائر ملوكهم، فأحسنوا إليه اإلحسان الكثري، واستمالوه حىت صار من خاقان هوالكو ملك الت
جهتهم ومازجهم، وتردد يف املراسلة مرات، وأطمع التتر يف البالد، وصار يهول على امللك الناصر 

أمورهم، ويعظم شأم ويفخم مملكتهم، ويصف كثرة عساكرهم، ويصغر شأن امللك الناصر ومن عنده 
كان امللك الناصر مع ذلك جباناً متوقفاً عن احلرب، وملا جاءت التتر إيل حلب، وكان من العساكر، و

هوالكوا قد نازهلا بقوا عليها حنو شهر، وملكوها وقتلوا أهلها وسبوا النساء والصبيان، وبوا األموال، 
ت وهدموا القلعة وغريها، هرب امللك الناصر يوسف من دمشق إل مصر وقصد أن ميلكها، فخرج

عساكر مصر وملكها يومئذ امللك املظفر سيف الدين قطز، فكسر امللك احلافظ وتفرقت عساكره وزال 
ملكه، وملكت التتر دمشق باألمان، وجعلوا فيها نائباً من جهتهم، وصار زين الدين أيضاً ا وأمروه، 

ظفر قطز صاحب مصر، وبقي معه مجاعة أجناد حىت كانوا يدعونه امللك زين الدين وملا وصل امللك امل
ومعه عساكر اإلسالم، وكسر التتر يف وادي كنعان الكسرة العظيمة املشهورة، وقتل من التتر اخللق 

العظيم الذي ال حيصى، ازم نائب التتر ومن معه من دمشق وراح زين الدين احلافظي معهم خوفاً علي 
نت عليه، وملكها بعد امللك املظفر قطز رمحه نفسه من املسلمني، وصارت بالد الشام حبمد اللَّه إىل ما كا

  .اللَّه السلطان مللك الظاهر ركن الدين بيربس وصار صاحب الديار املصرية والشام خلد اللَّه ملكه

  أبو الفضل عبد الكريم المهندس

هو مؤيد الدين أبو الفضل حممد بن عبد الكرمي ابن عبد األمن احلارثي، مولده ومنشؤه بدمشق، وكان 
رف باملهندس جلودة معرفته باهلندسة وشهرته ا قبل أن يتحلى مبعرفة صناعة الطب، وكان يف أول يع

أمره جناراً وينحت احلجارة أيضاً، وكان تكسبه بصناعة النجارة، وله يد طوىل فيها، والناس كثرياً ما 
دل نور الدين ابن زنكي رمحه يرغبون إىل أعماله، وأكثر أبواب البيمارستان الكبرية الذي أنشأه امللك العا

اللَّه من جنارته وصنعته أخربين سديد الدين بن رقيعة عنه أنه أخربه بذلك، وحدثين مشس الدين بن املطواع 
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الكحال عنه، وكان صديقاً له أن أول اشتغاله بالعلم أنه قصد إىل أن يتعلم أوقليدس ليزداد يف صناعة 
ف يف أعماهلا، قال وكان يف تلك األيام يعمل يف مسجد خاتون النجارة جودة ويطلع على دقائقها ويتصر

الذي حتت املنيبع غريب دمشق، فكان يف كل غداة ال يصل إىل ذلك املوضع إال وقد حفظ شيئاً من 
أوقليدس، وحيل أيضاً منه يف طريقه، وعند فراغه من العمل، إىل أن حل كتاب أوقليدس بأسره، وفهمه 

مث نظر إيضاً يف كتاب اسطي، وشرع يف قراءته وحله، وانصرف بكليته إىل فهماً جيداً وقوي فيه، 
    صناعة اهلندسة وعرف ا، 

أقول واشتغل أيضاً بصناعة النجوم وعمل الزجيات، وكان قد ورد إىل دمشق ذلك الوقت الشرف 
 وقرأ عليه، وأخذ عنه الطوسي، وكان فاضالً يف اهلندسة والعلوم الرياضية، ليس يف زمانه مثله فاجتمع به،

شيئاً كثرياً من معارفه وقرأ أيضاً صناعة الطب على أيب اد حممد بن أيب احلكم والزمه حق املالزمة 
ونسخ خبطه كتباً كثرية يف العلوم احلكمية، ويف صناعة الطب، ووجدت خبطه الكتب الستة عشر 

ليها خط ابن أيب احلكم له بالقراءة، وهو الذي جلالينوس، وقد قرأها على أيب اد حممد بن أيب احلكم، وع
أصلح الساعات اليت للجامع بدمشق، وكان له على مراعاا وتفقدها جامكية له بالقراءة، وهو الذي 

أصلح الساعات اليت للجامع بدمشق، وكان له على مراعاا وتفقدها جامكية مستمرة يأخذها، وكانت 
ان الكبري، وبقي سنيناً كثرية يطلب يف البيمارستان إىل حني وفاته، له أيضاً جامكية لطبه يف البيمارست

وكان فاضالً يف صناعة الطب، جيد املباشرة ألعماهلا، حممود الطريقة، وكان قد سافر إىل ديار مصر، 
ومسع شيئاً من احلديث باإلسكندرية يف سنة اثنتني أو ثالث وسبعني ومخسمائة، من رشيد الدين أيب الثناء 

د بن هبة اللّه بن محاد بن الفضيل احلراين، ومن أيب طاهر أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم محا
السلفي األصفهاين، واشتغل أيضاً باألدب وعلم النحو، وكان ىشعر وله قطع جيدة، وتويف رمحه اللَّه يف 

 ومن شعر أيب الفضل سنة تسع وتسعني ومخسمائة بدمشق بإسهال عرض له، وعاش حنو السبعني سنة،
بن عبد الكرمي املهندس نقلت من خطه يف مقالته يف رؤية اهلالل ألفها للقاضي حميي الدين بن القاضي 

  زكي الدين ويقول فيها ميدحه 

 دعوا بنعتك أشخاصاً من البشر  باألب لما أن رأيتهم خصصت

 وقد يسمى بصيراً غير ذي بصر  النعوت ترتاهم أن بلوتهم ضد

 على صورة خطت من الصور اسم  ما لم تك األفعال تعضده توالنع

 كنجل القضاة الصيد من مضر نى  وما الحقيق به لفظ يطابقه المع

 في أمان من يد الغير برأيه  فالدين والملك واإلسالم قاطبة
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 وقام للَّه فيها غير معتذر  سن سنة خير في واليته كم

 ملك عزيز جل مقتدر جوار  بذاك نعيماً ال نفاد له يرجو

  ما غردت هاتفات الورق في الشجر  يكلؤه من كل حادثة فاللّه

وأليب الفضل بن عبد الكرمي املهندس من الكتب رسالة يف معرفة رمز التقومي، مقالة يف رؤية اهلالل، 
اختصار كتاب األغاين الكبري أليب الفرج األصبهاين، وكتب من تصنيفه هذا نسخه خبط يف عشر 

لدات، ووقفها بدمشق يف اجلامع مضافاً إىل الكتب املوقوفة يف مقصورة ابن عروة، كتاب يف احلروب جم
  .والسياسة، كتاب يف األدوية املفردة، على ترتيب حروف أجبد

  موفق الدين عبد العزيز

اخلرب حمباً له هو الشيخ اإلمام العامل موفق الدين عبد العزيز بن عبد اجلبار بن أيب حممد السلمي، كان كثري 
مؤثراً للجميل، عزيز املروءة، وافر العربية، شديد الشفقة على املرضى وخصوصاً ملن كان منهم، ضعيف 
احلال يفتقدهم ويعاجلهم ويوصل إهلم النفقة وما حيتاجونه من األدوية واألغذية، وكان كثري الدين، طلق 

اً يف املدرسة األمينية بدمشق عند اجلامع، الوجه، حيبه كل أحد، وكان يف أول أمره يف املدرسة فقيه
واشتغل بعد ذلك على إلياس بن املطران بصناعة الطب وأتقن معرفتها وصل عملها وعملها، وصار من 

املتميزين من أرباا، واملشايخ الذين يقتدى م فيها، وكان له جملس عام للمشتغلني عليه بالطب، وخدم 
بري الذي أنشأه امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي، مث خدم بعد بصناعة الطب يف البيمارستان الك

ذلك امللك العادل أبا بكر بن أيوب، وبقي معه سنني، وله منه اإلنعام الكثري، واإلفضال الغزير، واملرتلة 
شق بعلة العلية، واجلامكية السنية، ومل يزل يف خدمته إىل أن تويف كموفق الدين عبد العزيز رمحه اللَّه بدم

القولنج، وذلك يف يوم اجلمعة العشرين من ذي القعدة سنة أربع وستمائة، ودفن جببل قاسيون وعمره حنو 
  .الستني سنة، ومولده يف سنة مخسمائة ونيف ومخسني

  سعد الدين بن عبد العزيز

    

جلبار بن أيب حممد هو احلكيم األجل اإلمام العامل سعد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد ا
السلمي، قد أشبه أباه يف خلقه وخلقه ومعرفته وحذقه، كثري الدين، شريف اليقني، بارع يف العلوم 

الفقهية، ورع يف األمور الدينية، وملا كان بدمشق كان يعتكف باجلامع شهر رمضان، ومل يتكلم فيه، 
وذلك يف أيام امللك األشرف موسى بن وهو الذي توىل عمارة املدرسة احلنبلية يف سوق القمح بدمشق، 
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امللك العادل، وكان اإلمام املستنصر باللّه خليفة بغداد قد أمره بعمارا، وكان احلكيم سعد الدين أوحد 
زمانه وعالمة أوانه يف صناعة الطب، قد أحكم كليات أصوهلا وأتقن جزئيات أنواعها وفصوهلا، ومل يزل 

ه يف كل األحوال، مولده بدمشق يف أوائل احملرم سنة ثالث ومثانني مواظباً على االشتغال مالزماً ل
  .ومخسمائة، وخدم بصناعة الطب يف البيمارستان الكبري الذ أنشأه امللك العادل نور الدين بن زنكي

وبعد ذلك خدم امللك األشرف أبا الفتح موسى بن أيب بكر بن أيوب وأقام معه يف بالد الشرق وله منه 
ثري، واإلفضال الغزير، واجلامكية الوافرة، والصالت املتواترة، وكان حظياً عنده، مكيناً يف اإلحسان الك

دولته، ومل يزل يف خدمته إىل أن أتى امللك األشرف إىل دمشق وتسلمها من ابن أخيه امللك الناصر داود 
قي ا، مث واله بن امللك املعظم، وذلك يف شعبان سنة ست وعشرين وستمائة فأتى معه إىل دمشق، وب

السلطان رئاسة الطب، ومل يزل يف خدمته إىل أن تويف امللك األشرف، وكانت وفاته رمحه اللَّه بقلعة 
دمشق، أول ار يوم اخلميس رابع احملرم سنة مخس وثالثني وستمائة، مث بعد ذلك ملا ملك دمشق امللك 

ى األوىل سنة مخس وثالثني وستمائة أمر الكامل مبحمد بن أيب بكر بن أيوب يف العشر األول من مجاد
باستخدامه، وأن يقرر له مجيع ما كان بامسه من أخيه امللك األشرف، وبقي يف خدمته مدة يسرية، وتويف 

امللك الكامل رمحه اللَّه، وذلك يف ليلة اخلميس أول الليل ثاين وعشرين رجب سنة مخس وثالثني 
ماً بدمشق، وله جملس عام للمشتغلني عليه بصناعة الطب إىل أن وستمائة، ومل يزل احلكيم سعد الدين مقي

  .تويف رمحه اللّه، وكانت وفاته بدمشق يف شهر مجادى اآلخرة سنة أربع وستمائة

  وللشريف البكري يف احلكيم سعد الدين من أبيات 

  يود المعافى السقم حتى يعوده  لطيف من لطافة وصفه حكيم

  رضي الدين الرحبي

 احلكيم اإلمام العامل رضي الدين أبو احلجاج يوسف بن حيدرة بن احلسن الرحيب، من األكابر هو الشيخ
يف صناعة الطب، واملتعينني من أهلها، وله القدر واالشتهار والذكر الشائع عند اخلواص والعوام، ومل يزل 

، كثري التحقيق حسن مبجالً عند امللوك وغريهم، كثريي االحترام له،، وكان كبري النفس، عايل اهلمة
السرية، حمباً للخري وأهله، شديد االجتهاد يف مداواة املرض، رؤوفاً باخللق، طاهر اللسان، ما عرف منه يف 

سائر عمره أنه آذى حداً وال تكلم يف عرض غريه بسوء، وكان والده من بلد الرحبة، وله أيضاً نظر يف 
ه وعرف ا، وكان مولد الشيخ رضي الدين جبزيرة صناعة الطب، إال إن صناعة الكحل كانت أغلب علي

ابن عمر، ونشأ ا وأقام أيضاً بنصيبني وبالرحبة سنني، وسافر أيضاً إىل بغداد وإىل غريها، واشتغل 
بصناعة الطب ومتهر فيها، واجتمع أيضاً يف ديار مصر بالشيخ املوفق املعروف بابن مجيع املصري، وانتفع 
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ه إىل دمشق يف سنة مخس ومخسني ومخسمائة وكان يف ذلك الوقت ملكها به، وكان وصوله مع أبي
السلطان امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي، وأقام رضي الدين ووالده بدمشق سنني، وتويف والده 

ا ودفن جببل قاسيون، وبقي رضي الدين قاطناً بدمشق، ومالزماً للدكان ملعاجلة املرضى ونسخ ا كتاباً 
  .ة، وبقي على تلك احلال مدةكثري

    

واشتغل على مهذب الدين بن النقاش الطبيب والزمه فنوه بذكره وقدمه، وتأدت به احلال إىل أن اجتمع 
بامللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب فحسن موقعه عنده، وأطلق له يف كل شهر ثالثني ديناراً، 

لك مدة دولة صالح الدين بأسرها، وكان صالح الدين ويكون مالزماً للقلعة والبيمارستان،، فبقي كذ
قد طلبه للخدمة يف السفر فلم يفعل وملا تويف صالح الدين رمحه اللّه بدمشق، وذلك يف ليلة األربعاء ثلث 

الليل األول سابع وعشرين صفر سنة تسع ومثانني ومخسمائة،، وانتقل امللك عن أوالده أىل أخيه امللك 
أيوب واستوىل على البالد أمر بأن يكون يف خدمته يف الصحبة فلم جيب إىل ذلك، العادل أيب بكر بن 

وطلب أن يكون مقمياً بدمشق فأطلق له امللك العادل ما كان مقرراً بامسه يف أيام صالح الدين، وأن 
ملعظم يبقى مستمراً على ما هو عليه، وبقي على ذلك أيضاً إىل أن تويف امللك العادل، وملك بعده امللك ا

عيسى ابن امللك العادل فأجرى له مخسة عشر ديناراً، ويكون متردداً إىل البيمارستان فبقي متردداً إليه إىل 
  .أن تويف رمحه اللّه

واشتغل عليه بصناعة الطب خلق كثري ونبغ منهم مجتاعة عدة، وأقرأوا لغريهم وصاروا من املشايخ 
هور األطباء بالشام لوجد إما أن يكون منهم من قد قرأ املذكورين يف صناعة الطب، ولو اعترب أحد مج

على الرحيب، أو من قرأ على من قرأ عليه، وكان من مجلة من قد قرأ عليه أيضاً يف أول أمره الشيخ 
  .مهذب الدين عبد الرحيم بن علي قبل مالزمته البن املطران

 فإم سعدوا وانتفع الناس م، وذكر وحدثين الشيخ رضي الدين يوماً قال أن مجيع من قرأ علي والزمين
يل أمساء كثريين منهم قد متيزوا واشتهروا يف صناعة الطب منهم من قد مات، ومنهم من كان بعد يف 

احلياة، وكان يرى أنه ال يقرئ أحداً من أهل الذمة أصالً صناعة الطب، وال ملن ال جيده أهالً هلا، وكان 
عظيم، وقال يل أنه مل يقرئ يف سائر عمره من أهل الذمة سوى اثنني يعطي الصناعة حقها من الرآسة والت

ال غري أحدمها احلكيم عمران اإلسرائيلي، واآلخر إبراهيم بن خلف السامري بعد أن ثقال عليه بكل 
طريق، وتشفعا عنده جبهات ال ميكنه ردهم، وكل منهما نبغ وصار طبيباً فاضالً، وال شك أن من املشايخ 

شتغال عليه بركة وسعد كما يوجد ذلك يف بعض الكتب املصنفة دون غريها يف علم علم، من يكون لال
وكنت يف سنة انتني وثالث وعشرين وستمائة قد قرأت عليه كتاباً يف الطب، وال سيما فيما يتعلق باجلزء 
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  .العملي من كالم أيب بكر حممد بن زكريا الرازي وغريه وانتفعت به

حمباً للتجارة مغري ا، وكان يراعي مزاجه ويعتين حبفظ صحته، وقال وكان الشيخ رضي الدين 
الصاحب مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي عن احلكيم الرحيب أنه كان يلزم فيه 

أموره قوانني حفظ الصحة املوجودة، قال ولقد بلغين أنه كان يقتين أجود الطباخات، ويتقدم إليها 
يغلب على ظنه االنتفاع باستعماله يف اره ذلك مبا باشره من نفسه، وما غلب عليه من بأحكام ما 

األخالط يف يومه، فإذا أجنزته وأعلمته بذلك طلب من يؤاكله من مؤانسيه، فإذا حضر منهم من حضر 
 يقول استأذنته يف إحضار الطعام فيقول هلا أخريه فإن الشهوة مل تصدق بعد، فتؤخره إىل أن يستدعيه،

أعجلي فتأتيه به ويتناول منه، فقال له بعض أصحابه يوماً ما املراد ذا؟ فقال األكل مع الشهوة هو 
املندوب إله حلفظ الصحة فإن األعضاء إذا احتاجت إىل تعويض ما حتلل منها استدعت ذلك من املعدة 

 العمر الطبيعي، فقال له إنك قد فتستدعيه املعدة من خارج، فقال له وما مثرة هذا؟ قال أن يعيش اإلنسان
بلغت من السن ما ملي بق بينك وبني العمر الطبيعي إال القليل، فأي احلاجة إىل هذا التكلف؟ فقال له 

ألبقى ذلك القليل فوق األرض استنشق اهلواء وأجرع املاء، وال أكون حتتها بسوء التدبري، ومل يزل على 
  .حالته تلك إىل أن أتاه أجله

    

ومما يناسب هذا املعىن املتقدم يف أنه ال ينبغي أن يؤكل الطعام إال بشهوة صادقة لألكل، إنين كنت أقول 
يوماً أقرأ عليه يف شيء من كالمه الرازي يف ترتيب تناول األغذية، وقد ذكر الرازي أن اإلنسان ينبغي له 

مع هذا، والذي ينبغي له أن يأكل يف أن يأكل يف اليوم مرتني، ويف اليوم الثاين مرة واحدة، فقال يل ال تس
اليوم مرتني، ويف اليوم الثاين مرة واحدة، فقال يل ال تسمع هذا، والذي ينبغي أن تعتمد عليه أنك تأكل 
وقت تكون الشهوة لألكل صادقة يف أي وقت كان، سواء أكان مرتني يف النهار أو مرة أو ليل أو ار، 

و الذي ينفع، وإذا مل يكن كذلك فإنه مضرة البدن، وصدق يف فاألكل عند الشهوة الصادقة لألكل ه
قوله، وقد لزم يف سائر أيامه أشياء ال خيل ا، وذلك أنه كان جيعل يوم السبت أبداً خلروجه إىل البستان 
وراحته فيه، ويتركه يوم بطالة عن االشتغال، وكان ال يدخل احلمام إال يف يوم اخلميس، وقد جعل ذلك 

، وكان يف يوم اجلمعة يقصد من يريد رؤيته وزيارته من األعيان والكرباء، وكان أبداً يتوخى أنه له راتباً
ال يصعد يف سلم، وإذا كان له مريض يفتقده إن مل يكن يف موضع ال يصعد إليه إذا أتاه يف سلم، وإال مل 

  .يقربه وكان يصف السلم بأنه منشار العمر

 قال إنين منذ اشتريت هذه القاعة اليت أنا ساكن فيها أكثر من ومن أعجب ما حكى أليب من ذلك أنه
مخس وعشرين سنة ما أعرف أنين طلعت إىل احلجرة اليت فوقها، إال وقت استعرضت الدار واشتريتها، 
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  .وما عدت طلعت إىل احلجرة بعد ذلك إىل يومي هذا

ي الدين إبراهيم بن مرزوق ومن نوادره وسن تصرفاته فيما يتعلق بصناعة الطب، حدثين الصاحب صف
وزير امللك اإلشرف بن امللك العادل، وقد حكى مجالً من مناقب الشيخ رضي الدين، فمن ذلك قال إن 

الصاحب صفي الدين بن شكر وزير امللك العادل أيب بكر بن أيوب كان أبداً يالزم أكل حلم الدجاج 
 كان قد غلب على لونه، وكان األطباء ويعدل عن حلم الضأن يف أكثر األوقات، فشكا إليه شحوباً

يصفون له كثرياً من األشربة وغريها فلما شكا إليه هذا مضى حلظة، وعاد ومعه قطعة من صدر دجاجة، 
وقطعة محراء من حلم ضأن، مث قال له أنت تالزم أكل حلم الدجاج فلم يأت الدم املتو لد منه مشرق 

ون هذا اللحم من الضأن ومباينته يف اللون هلذه القطعة من احلمرة كما يأيت من حلم الضأن، وأنت ترى ل
الدجاج فينبغي أن تترك أكل حلم الدجاج، وتالزم أكل حلم الضأن فإنك تصلح، وما حتتاج معه إىل 

  .عالج، قال فقبل هذا الرأي منه وتناول ما أوصاه به، واستمر على ذلك مدة فصلح لونه، واعتدل مزاجه

أوجده ملن أراد عالجه، وتدبري بليغ يف حفظ صحته، وذلك أن الوزير كان عبل أقول وهذا إقناع حسن 
البدن، تام البنية، قوي التركيب، جيد االستمراء، فكانت أعضاؤه ترزاً من حلم الدجاج بدم لطي وهي 

 حتتاج إىل غذاء أغلظ منه وأمنت، فلما الزم أكل حلم الضأن صار يتولد له منه دم متني يقوم بكفاية ما

  .حتتاج إليه أعضاؤه فصلح مزاجه وظهر لونه

وكان مولد الشيخ رضي الدين الرحيب يف شهر مجادى األوىل سنة أربع وثالثني ومخسمائة جبزيرة ابن 
عمر، وكان أول مرضه يف يوم عيد األضحى من سنة ثالثني وستمائة، ووفاته رمحه اللَّه بكرة يوم األحد 

ني وستمائة بدمشق، ودفن جببل قاسيون، فعاش حنو املائة سنة، ومل العاشر من احملرم سنة إحدى وثالث
يتبني تغري شيء من مسعه وال بصره، وإمنا كان يف آخر عمره قد عرض له نسيان لألشياء القريبة العهد 

املتجددة، وأما األشياء البعيدة املدة اليت كان يعرفها من زمان طويل فإنه كان ذاكراً هلا، وخلف ولدين 
رب منهما شرف الدين أبو احلسن علي، واآلخر مجال الدين عثمان، وحكي يل بعض أهله ممن الزمه األك

يف املرض أنه عند موته جس نبض يده اليسرى بيده اليمىن، وبقي كاملتأمل املفكر يف ذلك، مث ضرب 
 واستبسل بيديه كفاً على كف ألنه علم أن قوته قد سقطت، قال وعدل زورقية كانت على رأسه بيديه،

  .للموت ومات بعد ذلك

ولرضي الدين الرحيب من الكتب بتهذيب شرح ابن الطيب لكتاب الفصول ألبقراط، اختصار كتاب 
  .املسائل حلنني، كان قد شرع يف ذلك ومل يكمله

  شرف الدين بن الرحبي
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 بن يوسف بن هو احلكيم اإلمام العامل الفاضل عالمة عصرة وفريد دهرة، شرف الدين أبو احلسن علي
حيدرة بن احلسن الرحيب، كان مولدة بدمشق يف سنة ثالث ومثانني ومخسمائة ، وكان قد سلك حذو 

أبية،واقتفى ما كان يقتفية، وهو أشبة به خلقاً وخلقاً وطرائق، مل يزل متوفراً على قراءة الكتب 
عة الطبية وحتقيق ملباحثها وحتصيلها، ونفسه تشرئب إىل طلب الفضائل وتفصيلها، وله تدقيق يف الصنا

الكلية واجلزئية، وله يف الطب كتب مؤلفة وحواش متفرقة، واشتغل بصناعة الطب على أبيه، وقرأ أيضاً 
على الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي، وحرر عليه كثرياً من العلوم، وال سيما من 

باألدب عل الشيخ علم الدين السخاوي وعلى غريه تصانيف الشيخ موفق الدين البغدادي، وإشتغل أيضاً 
من العلماء، وقد أتقن علم األدب إتقاناً ال مزيد عليه، وال يشاركه أحد فيه، وله فطرة جيدة يف قول 

الشعر، وأحب ما إليه التخلي مع نفسه، واملالزمة لقراءته ودرسه، واإلطالع على آثار القدماء، واإلنتفاع 
ن نزيه النفس، عايل اهلمة مل يؤثر التردد إىل امللوك وال إىل أرباب الدولة، وخدم مبؤلفات احلكماء، وكا

مدة يف البيمارستان الكبري الذي أنشأه امللك العادل نور الدين بن زنكي، وملا وقف شيخنا مهذب الدين 
ب وينتفع عبد الرحيم بن علي رمحه اللّه الدار اليت له بدمشق، وجعلمها مدرسة يدرس فيها صناعة الط

املسلمون بقراءم فيها أوصى أن يكون مدرسها شرف الدين بن الرحيب ملا قد حتققه من علمه وفهمه، 
فتوىل التدريس ا مدة، وتويف شرف الدين بن الرحيب بدمشق ودفن جببل قاسيون، وكانت وفاته رمحه 

  .ني وستمائة بعلة ذات اجلنباللّه يف الليلة اليت صباحها يوم اجلمعة حادي عشر احملرم سنة سبع وست

وحدثين احلكيم بدر الدين بن قاضي بعلبك، ومشس الدين الكتيب املعروف باخلوامتي قاال كان شرف 
الدين قبل أن ميرض وميوت بأشهر يقول للجماعة املترددين إليه، والتالميذ املشتغلني عليه أنه بعد قليل 

م قولوا للناس هذا حىت يعرفوا مقدار علمي يف حيايت أموت وذلك يكون عند قران الكوكبني، مث يقول هل
  .وعلمي بوقت مويت، وكان قوله موافقاً ملا حكم به

  ومن شعر شرف الدين بن الرحيب وهو مما أنشدين لنفسه فمن ذلك قال 

 له يوماً وإن عاش مصرع فكل  سهام المنايا في الورى ليس تمنع

 حٍد في ثرى منه يودعقعر ل إلي  وإن طال المدى سوف ينتهي وكّل

 إلى مثلها عما قليل ستدفع  للذي قد عاش بعد قرينه فقل

 بعد األرائك شرجع ويرفعه  ابن أنثي سوف يفضي إلى ردى فكل

 تساوى فيه هم ومرضع قضاء  يوماً وإن عاش برهة ويدركه
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 فما في عيشة المرء مطمع لبيب  فال يفرحن يوماث بطول حياته

 الموت إال مثل ما العين تهجع وما   لمحة بارقالعيش إال مثل فما

 وغض إثر ما باد يطلع هشيم  الناس إال كالنبات فيابس وما

 كأس مرة ليس تقنع أفاويق  لدنيا ما تزال تعلنا فتباً

 شيم برق خلب ليس يهمع إذا  سحاب أمانيها جهام وبرقها

 عنفائس تيجان ودر مرص لها  لم يكن يوماً عال مرفقاً كأن

 وعافهم األهلون والناس أجمع  عنهم وحشة كل وامق تباعد

 وجداً بهم ليس يطمع بوصلهم  من كان حال حياتهم وقاطعهم

 من كان ضداً ويججزع ويرحمهم  األعداء من سوء حالهم يبكيهم

 قد حواه من زخارف تخدع وما  للذي قد غره طول عمره فقل

  ما فيها ودائع ترجعكل تجد  و،انظر الدنيا بعين بصيرة أفق

  من األرض ما كانت به الشمس تطلع  فأين الملوك الصيد قدماً ومن حوى

 جمانه حين يذرع يقصرعن  ضريح من فضاء بسيطها حواه

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

 ما يقوله السفهاء فاطرح  ليس يجدي ذكر الفتى بعد موت

 ال صخرة صماء حي  أنما يدرك التألم واللذة

    

ال وأنشدين إياها ملا تويف امللك الكامل حممد بن أيب بكر بن أيوب بدمشق، وذلك يف سنة مخس وق
  وثالثني وستمائة، 

 النظام ويفسد الثقالن يزل  قال جهالً بأني إن أمت كم

 ولم يحفل به اثنان حي  مضي الحمام ولم يرع وافاه

 زانينتطح في موته عن لم  فغدا لقي تحت التراب مجندالً

 عنية في عالم اإلكوان ذو  ظن أن ال بد منه وإنه من

 إلي دعوى بغير بيان منه  ذهبت وساوس فكره فلبئسما
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 ويخلفه بديل ثاني إال  وما فوق البسيطة فاسد أني

  وقال وأشدين إياها بعد وفاة أخيه احلكيم مجال الدين عمثان يف سنة مثان ومخسني وستمائة 

 وعزاً نفى شر الحسود المعاند  ينةلما أن وجدت سك تبدلت

 من األهلين كل مساعد ومات  ناهزت سني ثمانين حجة وقد

  لدى نازل في الخطب ركني وساعدي  سيما األخر الشقيق وإن غدا وال

 تزل تأتي بعكس المقاصد ولما  األيام فيما رجوته فخانتني

 باعدإلى اإلنصاف بعد الت يؤول  فصبراً على كيد الزمان لعله

  وكان خيضب احلناء فقلت له لو تركت اللحية بيضاء كان أليق فأنشدين لنفسه بديهاً 

 تيقنت أن الشيب بالموت منذر  مشيبي بالخضاب ألنني سترت

 مساء ما به العيش يكدر صباح  كيال ترى منه مقلتي فواريته

 ما منه يخاف ويحذر تناسى  ما يشنى عن العين موجب فغيبة

 وال رد المنية يقدر شابباً  ا علم بأن ليس ملبسيوإن كنت ذ

  وقال هو مما كتب به إيل من دمشق وكنت يومئذ بصرخد عند مالكها األمري عز الدين أيبك املعظمي 

 نلت من رتبة في العلم واألدب ما  الدين ماذا السهو منك على موفق

 بعد طول الجد والدأب أرخصتها  نفسك بالنزر الحقير لقد أبعت

 يرتضيه لبيب من ذوي الرتب ال  في بلد يزري بساكنه أقمت

 سوى صخور وحر منه ملتهب به  عن الخير ذي جدب فليس ناء

 تصرم وقت منه لم يؤب إذا  فيه عمراً ما له عوض مضيعاً

  هيهات أن يرجع الماضي من الحقب  أتحسب العمر مردوداً تصومه

 عدذهاب العمر بالذهبب ينال  تحسب العمر ما ولت لذاذته أم

 فما له في بقايا العمر من أرب  تولى شباب العمر في نغص إذا

 وفى بذهاب العمر في نصب لما  كان ما أنت فيه مكسباً لغنى لو

 كل ذي فضل وذي أدب من  مع قلة الجاري وخسته والبعد فكيف

 الحسن في أثوابها القشب لمجتلي  إلى جنة الدنيا فقد برزت فعد
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 فيما سواها غير محتسب فالعمر   تقم بسواها مع حصول غنىوال

 إلى اللهو واللذات والطرب وعد  واقطع زمانك طيباً في محاسنها

 دمت حياً فإن الموت في الطلب ما  العمر قبل الفوت مغتنما وبادر

 تبع طيب موجود بمرتقب وال  عياناً إذا ما أمكنت فرص وخذ

 ِغير فانعم به تصب ذو   والدهرمنصرم والوقت مغتنم فالعمر

 يفند من عمري وذي رغب  بقولي وال تجنح إلى أحد ممن فاعمل

 نصب من سوء مكتسب مع  يرى السعادة في نيل الحطام ولو حواه

 بالنأي عن مثواك من كثب فليس  الفائت المقضي في عمر فاستدرك

 شهبسمت همة منه على ال ممن  تعش عيش ذي نقص وكن أبداً وال

 غبت عنه لبعد منك مكتئب مذ  حياة أب ما زال ذا حزن واغنم

 بالقنع من عري ومن سغب يسد  تعدم مع رؤياه مكتسباً فلست

 تصخ نحو فدم غير ذي حدب وال  ما قلته فاعمل به عجالً فالرأي

    

  عن واضح بين من أعجب العجب  المرء مع علم ومعرفة فغفلة

 ا إليه فقلت يف جوابه وكتبت  

 مساعيه أعلى رتبة األدب أدنى  يا شرف الدين الذي بلغت موالي

 في المعالي أرفع الرتب فأدركت  ومن سمت في سماء المجد همته

 سحبان في شعر وفي خطب وفاق  فاق بقراط في علم وفي حكم قد

 يماثلها من سائر الكتب شيء  له التصانيف في كل العلوم وال

 كل شبه كمثل السبعة الشهب في عن   الناس وارتفعتقد علت في أقدارها

 خط وخير اللفظ منتخب سلك  المعاني التي كالدر قد نظمت فيها

 بحر علم لمولى في العلى دئب من  عجيب لدر كان مورده وال

  من راحة حصلت إال عن التعب البعض  نال راحة تحصيل العلوم وما قد

 منه وكّل جد في الطلب عضالب  مسعاه أقوام وما بلغوا ورام
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 يجتديه كغيث دائم الصيب من  علم وجود فهو منه إلى وكل

 في سالف األيام والحقب إلي  كم من أياد منه قد وصلت للَّه

 نعماه طول الدهر أجدر بي وشكر  ألشكرها ما دمت مجتهداً إني

 في الجدب أشواق إلى السحب للناس  من البين أشواق إليك كما عندي

 فؤاد بنار الشوق ملتهب على  دموعي إذا ما عن ذكركم تهمي

 وأتى قلبي أبو لهب متمم  حل طرفي بعد بينكم كأنما

 فذلك عمر غير محتسب عني  عمر تقضى لي بعدكم وكل

 البعد ما كنت مختاراً فراق أبي في  ولو تكون لي الدنيا بأجمعها

 ن بعد ومن كثبوالبر م علي  الذي لم يزل أشفاقه أبداً هو

 لم يصف لي عيش ولم يطب والبعد  بعد ما جد الفراق بنا وأنني

 هذا الزمان إلى قوم من الحطب  يلتذ عيشاً من أتاح به وكيف

 وليس ذلك في الجهال بالعجب  يعرفوا قدر ذي علم لجهلهم لم

 العجم تدري فطنة العرب غباوة  من ضاع فضلي في فناه وهل أتيت

 وقد مر بعض العمر في نصب مني  قوام على خطأوإن أقمت بأ

 نجلة يشكو حادث النوب بأرض  أقام سميي قبل في نفر فقد

 وليس شيء من الدنيا بال سبب  األمور التي تأتي مقدرة وهي

 به حكم من رأي ذي حدب بيت  بدائع نظم أنت قائله ومن

  أربله في بقايا العمر من فما  انقضى شباب المرء في نغص إذا

 أوقاتها لو أنها تؤب وطيب  حبذا طيب أيام لنا سلفت يا

 الحسن في أثوابها القشب لمجتلي  جنة الديا إذا برزت وحبذا

 نصحت بال شك وال ريب وما  رأيت صواباً ما أمرت به وقد

 النصيحة واآلراء غير غبي من  ينكر شيئاً أنت قائله وليس

 الفضائل والعلياء مطلبي إال  وإن لي همة تسمو السماك وما

 من كل ذي فضل وذي أدب والقرب  وسوف أقصد أرضاً قد نشأت بها
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 في كل حال خير مكتسب فالعلم  العزم في علم أحصله واجعل

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

  ينصب لذا البكا من العين دما  يبق تولهي بكم غير ذماً لم

 تي ألماحبك لم أجد لمو  كان يقتلني إلهي حكماًفي إن

ولشرف الدين بن الرحيب من الكتب كتاب يف خلق اإلنسان وهيئة أعضائه ومنفعتها، مل يسبق إىل مثله، 
  وحواش على كتاب القانون البن سينا، حواش على شرح ابن أيب صادق ملسائل حنني 

  جمال الدين بن الرحبي

    

حيدرة الرحيب، مولده ومنشؤه بدمشق هو احلكيم األجل العامل الفاضل مجال الدين عثمان بن يوسف بن 
من أكابر الفضالء وسادة العلماء، أوحد زمانه وفريد أوانه، اشتغل بصناعة الطب على والده وعلى غريه، 
وأتقنها إتقاناً ال مزيد عليه، وكان حسن املعاجلة، جيد املداواة، وخدم يف البيمارستان الكبري الذي أنشأه 

نكي رمحه اللَّه ملعاجلة املرضى، وبقي به سنني، وكان حيب التجارة ويتعانيها، امللك العادل نور الدين بن ز
ويسافر ا يف بعض األوقات إىل مصر، ويأيت من مصر بتجارة، وملا وصلت التتر إىل الشام وذلك يف سنة 

قاهرة، سبع ومخسني وستمائة توجه احلكيم مجال الدين بن الرحيب إىل مصر، وأقام فيها مث مرض وتويف بال
  .وذلك يف العشرين من شهر ربيع اآلخر سنة مثان ومخسني وستمائة

  كمال الدين الحمصي

هو أبو منصور املظفر بن علي بن ناصر القرشي من الفضالء املشهورين، والعلماء املذكورين، وكان كثري 
الشيخ رضي الدين اخلري، وافر املروءة، كرمي النفس حمباً الصطناع املعروف، واشتغل بصناعة الطب على 

الرحيب، وعلى غريه وشرع قراءة كتاب القانون على احلكيم القاضي اء الدين أيب الثناء حممود بن أيب 
الفضل منصور بن احلسن بن إمساعيل الطربي املخزومي، ملا أيت إىل دمشق، وقرأ عليه منه إىل عالج 

 يف سنة مثان وستمائة، وكان كمال الدين اإلسهال الدماغي، مث سافر الشيخ اء الدين إىل بلد الروم
احلمصي قد اشتغل أيضاً باألدب، وقرأ على الشيخ تاج الدين الكندي، وكان حمباً للتجارة وأكثر معيشته 
منها، وكانت له دكان فياخلواصني بدمشق جيلس فيها، ويكره التكسب بصناعة الطب، وإمنا كان امللوك 

ملا ظهر من علمه، وبان من فضله، وطلبه امللك العادل أبو بكر بن وأكثر األعيان يطلبونه ويستطبونه 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  630  

أيوب وغريه ليخدمه ويبقى معه يف الصحبة فما فعل، وبقي سنني يتردد إىل البيمارستان الكبري الذي 
أنشأه امللك العادل نور الدين بن زنكي، ويعاجل املرضى فيه احتساباً، مث ألزم بعد ذلك بأن قررت له فيه 

 وجراية، وبقي كذلك إىل أن تويف رمحه اللَّه، وكانت وفاته يف يوم الثالثاء تاسع شهر شعبان سنة جامكية
  .اثنيت عشرة وستمائة

ولكمال الدين احلمصي من الكتب مقالة يف الباه وهي مستقصاة يف فنها، شرح بعض كتاب العلل 
 كتاب احلاوي للرازي مل يتم، مقالة يف واألعراض جلالينوس، الرسالة الكاملة يف األدوية املسهلة، اختصار

االستسقاء، تعاليق على الكليات من كتاب القانون، تعاليق يف الطب، تعاليق يف البول ألفها يف أول رجب 
  .سنة ثالث وستمائة، اختصار كتاب املسائل حلنني بن إسحاق وقد أجاد فيه

  موفق الدين عبد اللطيف البغدادي

فق الدين أبو حممد عبد اللطيف بن يوسف بن حممد بن علي بن أيب سعد هو الشيخ اإلمام الفاضل مو
ويعرف بابن اللباد، موصلي األصل بغدادي املولد، كان مشهوراً بالعلوم، متحلياً بالفضائل، مليح العبارة، 

رياً كثري التصنيف، وكان متميزاً يف النحو واللغة العربية، عارفاً بعلم الكالم والطب، وكان قد اعتىن كث
بصناعة الطب ملا كان بدمشق واشتهر بعلمها، وكان يتردد إليه مجاعة من التالميذ وغريهم من األطباء 

للقراءة عليه؛ كان والده قد أشغله بسماع احلديث يف صباه من مجاعة منهم أبو الفتح حممد بن عبد الباقي 
  .م حيىي بن ثابت الوكيل وغريهماملعروف بابن البطي، وأبو زرعة طاهر بن حممد القدسي، وأبو القاس

    

وكان يوسف والد الشيخ موفق الدين مشتغالً بعلم احلديث بارعاً يف علوم القرآن والقراءات، جميداً يف 
املذهب واخلالف واألصولني، وكان متطرفاً من العلوم العقلية، وكان سليمان عم الشيخ موفق الدين 

بد اللطيف كثري االشتغال ال خيلي وقتاً من أوقاته من النظر يف فقيهاً جميداً، وكان الشيخ موفق الدين ع
الكتب والتصنيف والكتابة، والذي وجدته من خطه أشياء كثرية جداً حبيث أنه كتب من مصنفاته نسخاً 
متعددة، وكذلك أيضاً كتب كتباً كثرية من تصانيف القدماء، وكان صديقاً جلدي وبينهما صحبة أكيدة 

ة ملا كنا ا، وكان أيب وعمي يشتغالن عليه بعلم األدب، واشتغل عليه عمي أيضاً بكتب بالديار املصري
أرسطوطاليس، وكان الشيخ موفق الدين كثري العناية ا، والفهم ملعانيها، وأتى إىل دمشق من الديار 

 مرة أتى إليها، وهو املصرية، وأقام ا مدة وكثر انتفاع الناس بعلمه، ورأيته ملا كان مقيماً بدمشق يف آخر
شيخ حنيف اجلسم، ربع القامة، حسن الكالم، جيد العبارة؛ وكانت مسطرته أبلغ من لفظه، وكان رمحه 

اللَّه رمبا جتاوز يف الكالم لكثرة ما يرى يف نفسه، وكان يستنقص الفضالء الذين يف زمانه وكثرياً من 
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مصنفام، وخصوصاً الشيخ الرئيس بن سينا املتقدمني، وكان وقوعه كثرياً جداً يف علماء العجم و
  .ونظرائه

ونقلت من خطه يف سريته اليت ألفها ما هذا مثاله قال أين ولدت بدار جلدي يف درب الفالوذج يف سنة 
سبع ومخسني ومخسمائة وتربيت يف حجر الشيخ أيب النجيب ال أرف اللعب واللهو، وأكثر زماين 

جازات من شيوخ بغداد وخراسان والشام ومصر، وقال يل مصروف يف مساع احلديث، وأخذت يل إ
والدي يوماً، قد مسعتك مجيع عوايل بغداد وأحلقتك يف الرواية بالشيوخ املسان، وكنت يف أثناء ذلك 

أتعلم اخلط، وأحتفظ القرآن والفصيح،و واملقامات، وديوان املتنيب وحنو ذلك، وخمتصراً يف الفقه، وخمتصراً 
ترعرعت محلين والدي إىل كمال الدين عبد الرمحن األنباري،و وكان يومئذ شيخ بغداد، يف النحو، فلما 

وله بوالدي صحبة قدمية أيام التفقه بالنظامية، فقرأت عليه خطبة الفصيح فهذر كالماً كثرياً متتابعاً مل 
أمحله إىل تلميذي أفهم منه شيئاً، لكن التالميذ حوله يعجبون منه، مث قال أنا أجفو عن تعليم الصبيان 

الوجيه الواسطي يقرأ عليه فإذا توسطت حاله قرأ علي، وكان الوجيه عند بعض أوالد رئيس الرؤساء، 
وكان رجالً أعمى من أهل الثروة واملروءة، فأخذين بكليت يديه، وجعل يعلمين من أول النهار إىل آخره 

جيعل مجيع الشروح يل وخياطبين ا، بوجوه كثرية من التلطف، فكنت أحضر حلقته مبسجد الظفرية، و
ويف آخر األمر أقرأ درسي وخصين بشرحه، مث خنرج من املسجد فيذاكرين يف الطريق، فإذا بلغنا مرتله 
أخرج الكتب اليت يشتغل ا مع نفسه فاحفظ له وأحفظ معه مث يذهب إىل الشيخ كمال الدين فيقرأ 

ت أسبقه يف احلفظ والفهم، وأصرف أكثر الليل يف درسه ويشرح له، وأنا أمسع، وخترجت إىل أن صر
احلفظ والتكرار، وأقمنا على ذلك برهة، كلما جاء حفظي كثر وجاد، وفهمي قوي، واستنار، وذهين 

احتد واستقام، وأنا أالزم الشيخ وشيخ الشيخ، وأول ما ابتدأت حفظت اللمع يف مثانية أشهر، وأمسع كل 
 وأنقلب إىل بييت فأطالع شرح الثمانني، وشرح الشريف عمر بن محزة، يوم شرح أكثرها مما يقرؤه غريي،

وشرح ابن برهان، وكل ما أجد من شروحها، وأشرحها لتالميذ خيتصون يب إىل أن صرت أتكلم على 
كل باب كراريس، وال ينفذ ما عندي، مث حفظت أدب الكاتب البن قتيبة حفظاً متقناً، أما النصف 

تقومي اللسان ففي أربعة عشر يوماً ألنه كان أربعة عشر كراساً، مث حفظت األول ففي شهور، وأما 
مشكل القرآن له وغريب القرآن له، وكل ذلك يف مدة يسرية، مث انتقلت إىل اإليضاح أليب علي الفاسي 

فحفظته يف شهور كثرية، والزمت مطالعه شروحه وتتبعته التتبع التام حىت تبحرت فيه ومجعت ما قال 
، وأما التكملة فحفظتها يف أيام يسرية كل يوم كراساً، وطالعت الكتب املبسوطة واملختصرات الشراح

وواظبت على املقتضب للمربد، وكتاب ابن درستويه، ويف اثناء ذلك ال أغفل مساع احلديث والتفقه على 
  .شيخنا ابن فضالن بدار الذهب، وهي مدرسة معلقة بناها فخر الدولة بن املطلب
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وللشيخ كمال الدين مائة تصنيف وثالثون تصنيفاً، أكثرها يف النحو وبعضها يف الفقه واألصولني ويف قال 
التصوف والزهد، وأتيت على أكثر تصانيفه مساعاً وقراءة وحفظاً، وشرع يف تصنيفني كبريين أحدمها يف 

بويه وأكببت على املقتضب اللغة واآلخر يف الفقه وملن يتفق له إمتامهما وحفظت عليه طائفة من كتاب سي
فأتقنته، وبعد وفاة الشيخ جتردت لكتاب سيبويه ولشرحه للسريايف، مث قرأت على ابن عبيد الكرخي كتباً 

كثري منها كتاب األصول البن السراج، والنسخة يف وقف ابن اخلشاب برباط املأمونية، وقرأت عليه 
يذ ابن الشجري، وأما ابن اخلشاب فسمعت الفراض والعروض للخطيب التربيزي، وهو من خواص تالم

الرامحون "بقراءته معاين الزجاج على الكتابة شهدة بنت األبري، ومسعت منه احلديث املسلسل وهو 
وقال أيضاً موفق الدين البغدادي إن من " يرمحهم الرمحن؛ ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء

 الدولة بن التلميذ، وبالغ يف وصفه وكثر، وهذا فلكثرة تعصبه مشاخيه الذين انتفع م كما زعم ولد أمني
للعراقيني، وإال فولد أمني الدولة مل يكن ذه املثابة وال قريباً منها، وقال أنه ورد إىل بغداد رجل مغريب 

جوال يف زي التصوف له أة ولسن، مقبول الصورة، عليه مسحة الدين، وهيئة السياحة، ينفعل لصورته 
رآه قبل أين أخربه، ويعرف بابن نائلي، يزعم أنه من أوالد املتلثمة، خرج من املغرب ملا استوىل عليها من 

عبد املؤمن، فلما إستقر ببغداد اجتمع إليه مجاعة من األكابر واألعيان، وحضره الرضي القزويين، وشيخ 
 ابن بابشاد يف النحو وكان الشيوخ ابن سكينة، وكنت واحداً ممن حضره فاقرأين مقدمة حساب، ومقدمة

له طريق يف التعليم عجيب، ومن حيضره يظن أنه متبحر وإمنا كان متطرفاً، ولكنه أمعن يف كتب الكيمياء 
والطلسمات وما جيري جمراها، وأتى على كتب جابر بأسرها، وعلى كتب ابن وحشية، وكان جيلب 

علوم كلها، واجتمع باإلمام الناصر لدين اللَّه القلوب بصورته ومنطقه وإيهامه، فمأل قليب شوقاً إىل ال
وأعجبه، مث سافر وأقبلت على اإلشتغال، ومشرت ذيل اجلد واالجتهاد، وهجرت النوم واللذات، وأكببت 

على كتب الغزايل املقاصد، واملعيار، وامليزان، حمك النظر، مث انتقلت إىل كتب ابن سينا صغارها 
تبت الشفاء وحبثت فيه، وحصلت كتاب التحصيل لبهمنيار تلميذ وكبارها، وحفظت كتاب النجاة، وك

ابن سينا، وكتبت وحصلت كثرياً من كتب جابر بن حيان الصويف وابن وحشية وباشرت عمل الصنعة 
الباطلة وجتارب الضالل الفارغة، وأقوى من أضلين ابن سينا بكتابه يف الصنعة الذي متم به فلسفته اليت ال 

  . نقصاتزداد بالتمام إال

قال وملا كان يف سنة مخس ومثانني ومخسمائة حيث مل يبق ببغداد من يأخذ بقليب وميأل عيين، وحيل ما 
يشكل علي،و دخلت املوصل فلم أجد فيها بغييت، لكن وجدت الكمال بن يونس جيداً يف الرياضيات 

ء وعملها، حىت صار يستخف والفقه متطرفاً من باقي أجزاء احلكمة، قد استغرق عقله ووقته حب الكيميا
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بكل ما عداها، واجتمع إىل مجاعة كثرية، وعرضت علي مناصب فاخترت منها مدرسة ابن مهاجر املعقلة 
ودار احلديث اليت حتتها، وأقمت باملوصل سنة يف اشتغال دائم متواصل ليالً واراً، وزعم أهل املوصل 

حملفوظ، وسرعة وسكون الطائر، ومسعت الناس يهرجون أم ملن يروا من أحد قبلي ما رأوا مين من سعة ا
يف حديث الشهاب السهروردي املتفلسف، ويعتقدون أنه قد فاق األولني واآلخرين، وإن تصانيفه فوق 

تصانيف القدماء فهممت لقصده مث أدركين التوفيق فطلبت من ابن يونس شيئاً من تصانيفه، وكان أيضاً 
حيات، واللمحة، واملعارج، فصادفت فيها ما يدل على جهل أهل الزمان، معتقداً فيها فوقعت على التلو

ووجدت يل تعاليق كثرية ال أرتضيها هي خري من كالم هذا األنوك، ويف أثناء كالمه يثبت حروفاً مقطعة 
    يوهم ا أمثاله أا أسرار إهلية، 

 اإلحسان الصالحي، مجعاً كثرياً، قال وملا دخلت دمشق وجدت فيها من أعيان بغداد والبالد ممن مجعهم
منهم مجال الدين عبد اللطيف ولد الشيخ أيب النجيب، ومجاعة بقيت من بيت رئيس الرؤساء، وابن 

طلحة الكاتب وبيت ابن جهري وابن العطار املقتول الوزير، وابن هبرية الوزير واجتمعت بالكندي 
 ًياً ذكياً مثرياً، له جانب من السلطان، لكنه كان بالبغدادي النحوي وجرى بيننا مباحثات، وكان شيخا

معجباً بنفسه مؤذياً جلليسه، وجرت بيننا مباحثات فأظهرين اللّه تعاىل عليه يف مسائل كثرية، مث أين أمهلت 
جانبه فكان يتأذى بإمهايل له أكثر مما يتأذى الناس منه، وعملت بدمشق تصانيف مجة منها غريب 

فيه غريب أيب عبيد القاسم بن سالم وغريب ابن قتيبة وغريب اخلطايب وكنت احلديث الكبري، مجعت 
إبتدأت به يف املوصل وعملت كتاب الواضحة يف إعراب الفاحتة حنو عشرين كراساً، وكتاب األلف 
والالم، وكتاب رب، وكتاباً يف الذات والصفات الذاتية اجلارية على ألسنة املتكلمني، وقصدت ذه 

رد على الكندي، ووجدت بدمشق الشيخ عبد اللَّه بن نائلي نازالً باملأذنة الغربية، وقد عكف املسألة ال
عليه مجاعة وحتزب الناس فيه حزبني له وعليه فكان اخلطيب الدولعي عليه، وكان من األعيان له مرتلة 

فلسفة، وكثر وناموس، مث خلط ابن نائلي على نفسه فأعان عدوه عليه، وصار يتكلم يف الكيمياء وال
التشنيع عليه، واجتمعت به فصار يسألين عن أعمال أعتقد أا خسيسة نزرة فيعظمها وحيتفل ا ويكتبها 
مين، وكاشفته فلم أجده كما كان يف نفسي، فساء به ظين وبطريقه، مث باحثته يف العلوم فوجدت عنده 

 طلب الصنعة إىل بعض العلوم الشرعية منها أطرافاً نزرة فقلت له يوماً لو صرفت زمانك الذي ضيعته يف
أو العقلية كنت اليوم فريد عصرك، خمدوماً طول عمرك، وهذا هو الكيمياء ال ما تطلبه، مث اعتربت حباله 
وانزجرت بسوء ما له، والسعيد من وعظ بغريه، فأقلعت ولكن ال كل اإلقالع، مث إنه توجه إىل صالح 

 وعاد مريضاً ومحل إىل البيمارستان فمات به، وأخذ كتبه املعتمد الدين بظاهر عكا يشكو إليه الدولعي،
شحنة دمشق وكان متيماً بالصنعة، مث أين توجهت إىل زيادرة القدس، مث إىل صالح الدين بظاهر عكا 
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فاجتمعت ببهاء الدين بن شداد قاضي العسكر يومئذ، وكان قد اتصل به شهريت باملوصل فانبسط إيل 
تمع بعماد الدين الكاتب فقمنا إليه، وخيمته إىل خيمة اء الدين فوجدته يكتب وأقبل علي، وقال جن

كتاباً إىل الديوان العزيز بقلم الثلث من غري مسودة، وقال هذا كتاب إىل بلدكم، وذاكرين يف مسائل من 
وقلب، وهو علم الكالم، وقال قوموا بنا إىل القاضي الفاضل فدخلنا عليه، فرأيت شيخاً ضئيالً كله رأس 

يكتب وميلي على اثنني، ووجهه وشفتاه تلعب ألوان احلركات لقوة حرصه يف إخراج الكالم، وكأنه 
حىت إذا جاؤها وفتحت أبواا "يكتب جبملة أعضائه، وسألين القاضي الفاضل عن قوله سبحانه وتعاىل 

وعن " رآناً سريت به اجلبالولو أن ق"أين جواب إذاً، وأين جواب لو يف قوله تعاىل " وقال هلم خزنتها
مسائل كثرية ومع هذا فال يقطع الكتابة واإلمالء، وقال يل ترجع إىل دمشق، وجتري عليك اجلرايات 

فقلت أريد مصر، فقال السلطان مشغول القلب بأخذ الفرنج عكا وقتل املسلمني ا، فقلت ال بد يل من 
  .مصر فكتب يل ورقة صغرية إىل وكيله ا

    

لت القاهرة جاءين وكيله وهو ابن سناء امللك، وكان شيخاً جليل القدر، نافذ األمر، فأنزلين داراً فلما دخ
قد أزحيت عللها، وجاءين بدنانري وغلة، مث مضى إىل أرباب الدولة وقال هذا ضيف القاضي الفاضل 

ي الفاضل فدررت اهلدايا والصالت من كل جانب، وكان كل عشرة أيام أو حنوها تصل تذكرة القاض
إىل ديوان مصر مبهمات الدولة وفيها فصل يؤكد الوصية يف حقي، وأقمت مبسجد احلاجب لؤلؤ رمحه 

اللَّه إقرئ، وكان قصدي يف مصر ثالثة أنفس ياسني السيميائي والرئيس موسى بن ميمون اليهودي وأبو 
اً، يشهد للشاقاين بالكيمياء، القاسم الشارعي، وكلهم جاؤوين، أما ياسني فوجدته حمالياً كذاباً، مشعبذ

ويشهد له الشاقاين بالكيمياء، ويقول عنه أنه يعمل أعماالً يعجز موسى بن عمران عنها، وأنه حيضر 
الذهب املضروب مىت شاء، وبأي مقدار شاء، وبأي سكة شاء، وأنه يف الغاية قد غلب عليه عحب 

ه من الستة عشر جلالينوس، ومن مخسة كتب الرياسة، وخدمة أرباب الدنيا، وعمل كتاباً يف الطب مجع
أخرى، وشرط أن ال يغري فيه حرفاً إال أن يكون واو عطف أو فاء وصل، وإمنا ينقل فصوالً ال خيتارها، 
وعمل كتاباً لليهود مساه كتاب الداللة، ولعن من يكتبه بغري القلم العرباين، ووقفت عليه فوجدته كتاب 

ئد مبا يظن أنه يصلحها وكنت ذات يوم باملسجد وعندي مجع كثري سوء يفسد أصول الشرائع والعقا
فدخل شيخ رث الثياب، نري الطعلة مقبول الصورة فهابه اجلمع ورفعوه فوقهم، وأخذت يف إمتام كالمي، 
فلما تصرم الس جاءين إمام املسجد وقال أتعرف هذا الشيخ؟ هذا أبو القاسم الشارعي فاعتنقته وقلت 

أخذته إىل مرتيل وأكلنا الطعام وتفاوضنا احلديث، فوجدته كما تشتهي األنفس، وتلذ إياك أطلب، ف
األعني، سريته سرية احلكماء العقالء وكذا صورته، وقد رضي من الدنيا بربض، ال يتعلق منها بشيء 
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 يشغله عن طلب الفضيلة، مث الزمين فوجدته قيماً بكتب القدماء وكتب أيب نصر الفارايب ومل يكن يل

اعتقاد يف أحد من هؤالء ألين كنت أظن أن احلكمة كلها حازها ابن سينا وحشاها كتبه، وإذا تفاوضنا 
احلديث أغلبه بقوة اجلدل وفضل اللسن، ويغلبين بقوة احلجة وظهور احملجة، وأنا ال تلني قنايت لغمزه، وال 

كتب أيب نصر واإلسكندر أحيد عن جادة اهلوى والتعصب برمزه، فصار حيضرين شيئاً بعد شيء من 
  .ثامسطيوس يؤنس نفاري، ويلني عريكة مشاسي حىت عطفت عليه أقدم رجالً وأؤخر أخرى

وشاع أن صالح الدين هادن الفرنج وعاد إىل القدس فقادتين الضرورة إىل التوجه إليه، فأخذت من كتب 
روعة، والقلوب حمبة، قريباً بعيداً، القدماء ما أمكنين توجهت إىل القدس فرأيت ملكاً عظيماً ميأل العني 

ونزعنا ما يف صدورهم من "سهالً حمبباً، وأصحابه يتشبهون به، يتسابقون إىل املعروف كما قال تعاىل 
، وأول ليل حضرته وجدت جملساً حفالً بأهل العلم يتذاكرون يف أصناف العلوم وهو حيسن "غل

ر وحفر اخلنادق ويتفقه يف ذلك احلجارة على عاتقه، االستماع واملشاركة ويأخذ يف كيفية بناء األسوا
ويتأسى به مجيع الناس الفقراء واألغنياء، واألقوياء والضعفاء، حىت العماد الكاتب والقاضي الفاضل؛ 

ويركب لذلك قبل طلوع الشمس إىل وقت الظهر، ويأيت داره، وميد الطعام، مث يستريح، ويركب العصر 
ثر الليل يف تدبري ما يعمل اراً، فكتب يل صالح الدين بثالثني ديناراً يف ويرجع يف املساء، ويصرف أك

  .كل شهر على ديوان اجلامع وأطلق أوالده رواتب حىت تقرر يل يف كل شهر مائة دينار

ورجعت إىل دمشق وأكببت على االشتغال وإقراء الناس باجلامع، وكلما أمعنت يف كتب القدماء ازددت 
ب ابن سنا زهادة وأطلعت على بطالن الكيمياء، وعرفت حقيقة احلال يف وضعها، فهيا رغبة، ويف كت

ومن وضعها وتكذّب ا، وما كان قصده يف ذلك، وخلصت من ضاللني عظيمني موبقني، وتضاعف 
    شكري للَّه سبحانه على ذلك، فإن أكثر الناس إمنا هلكوا بكتب ابن سينا وبالكيمياء، 

دمشق، وخرج يودع احلاج، مث رجع فحم ففصده من ال خربة عنده فخارت مث أن صالح الدين دخل 
القوة ومات قبل الرابع عشر ووجد الناس عليه شبيهاً مبا جيدونه على األنبياء، وما رأيت ملكاً حزن الناس 

بأ، مبوته سواه ألنه كان حمبوباً حيبه الرب والفاجر، واملسلم والكافر، مث تفرق أوالده وأصحابه أيادي س
ومزقوا يف البالد كل ممزق، وأثرهم توجه إىل مصر خلصبها وسعة صدر ملكها وأقمت بدمشق وملكها 

امللك األفضل وهو أكرب األوالد يف السن إىل أن جاد امللك العزيز بعساكر مصر حياصر أخاه بدمشق، فلم 
منه فأذن يل يف الرحيل ينل منه بغية، مث تأخر إل مرج الصفر لقولنج عرض له فخرجت إليه بعد خالصه 

معه، وأجرى علي من بيت املال كفاييت وزيادة، وأقمت مع الشيخ أيب القاسم يالزمين صباح مساء إىل 
  أن قضى حنبه، وملا اشتد مرضه،و وكان ذات اجلنب عن نزلة من رأسه وأشرت عليه بدواء فأنشد 
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  قد بلوت المر من ثمره  أذود الطير من شجر ال

  مله فقال مث سألته من أ

  ما لجرح بميت إيالم

وكان سرييت يف هذه املدة، أنين أقرئ الناس باجلامع األزهر من أول النهار إىل حنو الساعة الرابعة، وسط 
النهار يأيت من يقرأ الطب وغريه، وآخر النهار أرجع إىل اجلامع األزهر فيقرأ قوم آخرون، ويف الليل 

 أن تويف امللك العزيز، وكان شاباً كرمياًً شجاعاً كثري احلياء ال أشتغل مع نفسي، ومل أزل على ذلك إىل
  .حيسن قول ال، وكان مع حداثة سنه وشرخ شبابه كامل العفة عن األموال والفروج

أقول مث أن الشيخ موفق الدين أقام بالقارة بعد ذلك مدة، وله الرتب واجلرايات من أوالد امللك الناصر 
صر ذلك الغالء العظيم واملوتان الذي مل يشاهد مثله، وألف الشيخ موفق الدين صالح الدين، وأتى إىل م

يف ذلك كتاباً ذكر فيه أشياء شاهدها أو مسعها ممن عاينها تذهل العقل، ومسى ذلك الكتاب كتاب اإلفادة 
 سيف واالعتبار يف األمور املشاهدة واحلوادث املعاينة بأرض مصر، مث ملا ملك السلطان امللك العادل

الدين أبو بكر بن أيوب الديار املصرية وأكثر الشام والشرق، وتفرقت أوالد أخيه امللك الناصر صالح 
الدين، وانتزع ملكهم توجه الشيخ موفق الدين إىل القدس، وأقام ا مدة، وكان يتردد إىل اجلامع األقصى 

 أنه توجه إىل دمشق ونزل باملدرسة ويشتغل الناس عليه بكثري من العلوم، وصنف هنالك كتباً كثرية، مث
العزيزية ا، وذلك يف سنة أربع وستمائة وشرع يف التدريس واالشتغال، وكان يأتيه خلق كثري يشتغلون 
عليه ويقرأون أصنافاً من العلوم، ومتيز يف صناعة الطب بدمشق، صنف يف هذا الفن كتاباً كثرية وعرف 

لم النحو، وأقام بدمشق مدة وانتفع الناس به، مث إنه سافر إىل به، وأما قبل ذلك فإمنا كانت شهرته بع
حلب، وقصد بالد الروم وأقام ا سنني كثرية، وكان يف خدمة امللك عالء الدين داود ابن رام صاحب 
أرزجنان، وكان مكيناً عنده، عظيم املرتلة، وله من اجلامكية الوافرة، واالفتقادات الكثرية، وصنف بامسه 

ب، وكان هذا امللك عايل اهلمة، كثري احلياء، كرمي النفس، وقد اشتغل بشيء من العلوم، ومل يزل عدة كت
يف خدمته إىل أن استوىل على ملكه صاحب أرزن الروم، وهو السلطان كيقباد بن كيخسرو بن قلج 

  .أرسالن، مث قبض على صاحب أرزجنان ومل يظهر له خرب

ملا كان يف سابع عشر ذي القعدة من سنة مخس وعشرين وستمائة، قال الشيخ موفق الدين عبد اللطيف و
توجهت إىل أرزن الروم، ويف حادي صفر من سنة ست وعشرين وشتمائة، رجعت إىل أرزجنان من 

أرزن الروم، ويف نصف ربيع األول توجهت إىل كماخ، ويف مجادى األوىل توجهت منها إىل دبركي، 
 آخر رمضان توجهت إىل حلب وصلينا صالة عيد الفطر ويف رجب توجهت منها إىل ملطية، ويف
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بالبهنساء، ودخلت حلب يوم اجلمعة تاسع شوال فوجدناها قد تضاعفت عمارا وخريها حبسن سرية 
  .أتابك شهاب الدين واجتمع الناس على حمبتة ملعدلته يف رعيته

    

صانيفه، وكان له من شهاب الدين أقول وأقام الشيخ موفق الدين حبلب والناس يشتغلون عليه، وكثرت ت
طغريل اخلادم أتابك حلب جار حسن، وهو متنحل لتدريس صناعة الطب وغريها، ويتردد إىل اجلامع 
حبلب ليسمع احلديث ويقرئ العربية، وكان دائم االشتغال، مالزماً للكتابة والتصانيف، وملا أقام حبلب 

كان كتبه أبداً تصل إلينا ومراسالته، وبعث إيل أشياء قصدت أين أتوجه إليه واجتمع به فلم يتفق ذلك، و
من تصانيفه من خطه وهذه نسخة كتاب كتبته إليه ملا كان حبلب اململوك يواصل بدعائه وثنائه، وشكره 

وانتماءه إىل عبودية الس السامي املولوي، السيدي السندي، األجل الكبريي، العاملي الفاضل، موفق 
 يف الغابرين واحلاضرين، جامع العلوم املتفرقة يف العاملني، ويل أمري املؤمنني، أوضح الدين،و سيد العلماء

اللَّه به سبل اهلداية، وأنار ببقائه طرق الدراية، وحقق حبقائق ألفاظه صحيح الوالية، وال زالت سعادته 
 سائر األدباء واحلكماء، دائمة البقاء، وسيادته سامية االرتقاء، وتصانيفه يف اآلفاق قدوة العلماء، وعمدة

اململوك جيدد اخلدمة، ويهدي من السالم أطيبه، ومن الشكر والثناء أعذبه، وينهي ما يكابده من أليم 
التطلع إىل مشاهدة أنوار مشسه املنرية، وما يعانيه من االرتياح إىل مالحظة شريف حضرته األثرية، وما 

   من األرق تزايد من القلق، وتعاظم عند مساعه قرب املزار

 دنت الديار من الديار إذا  وأبرح ما يكون الشوق يوماً

ولوال قفول الركاب العايل، ووصول اجلناب املوفقي اجلاليل، لسارع اململوك إىل الوصول، ولبادر املبادرة 
رى باملثول، وجلاء إىل شريف خدمته، وفاز بالنظر إىل ي طلعته، فيا سعادة من فاز بالنظر إليه، ويا بش
من مثل بني يديه، ويا سرور من حظي بوجه إقباله عليه، ومن ورد حبار فضله من غريها، واستضاء 
بشمس علمه فسرى يف ضياء منريها، نسأل اللّه تعاىل تقريب االجتماع، وحتصيل اجلمع بني مسريت 

بد اللطيف أنه بعث اإلبصار واإلمساع، مبنه وكرمه إن شاء اللّه تعاىل، ومن مراسالت الشيخ موفق الدين ع
إىل أيب يف أول كتاب، وهو يقول فيه عندي ولد الولد أعز من الولد، وهذا موفق الدين ولد ولدي وأعز 

الناس عندي، وما زالت النجابة تتبني يل فيه من الصغر، ووصف وأثىن كثرياً، وقال فيه ولو أمكنين أن آيت 
 قد عزم أن يأيت إىل دمشق ويقيم ا، مث خطر له أنه إليه بالقصد ليشتغل علي لفعلت، وباجلملة فإنه كان

قبل ذلك حيج، وجيعل طريقه على بغداد، وأن يقدم ا للخليفة املستنصر باللّه أشياء من تصانيفه، وملا 
وصل بغداد مرض يف أثناء ذلك، وتويف رمحه اللّه يوم األحد ثاين عشر احملرم سنة تسع وعشرين وستمائة، 
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ند أبيه، وذلك بعد أن خرج من بغداد وبقي غائباً عنها مخساً وأربعني سنة، مث إن اللّه ودفن بالوردية ع
تعاىل ساقه إليها وقضى منيته ا، ومن كالم موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، مما نقلته من خطه قال 

 فتشكر ينبغي أن حتاسب نفسك كل ليلة إذا آويت إىل منامك، وتنظر ما اكتسبت يف يومك من حسنة
اللّه عليها، وما اكتسبت من سيئة فتستغفر اللّه منها وتقلع عنها، وترتب يف نفسك مما تعمله يف غدك من 

  .احلسنات، وتسأل اللّه اإلعانة على ذلك

    

وقال أوصيك أن ال تأخذ العلوم من الكتب وإن وثقت من نفسك بقوة الفهم، وعليك باألستاذين يف 
 كان األستاذ ناقصاً فخذ عنه ما عنده حىت جتد أكمل منه، وعليك بتعظيمه كل علم تطلب اكتسابه، ولو

وتوجيبه، وإن قدرت أن تفيده من دنياك فافعل، وإال فبلسانك وثنائك، وإذا قرأت كتاباً فاحرص كل 
احلرص على أن تستظهره ومتلك معناه وتوهم أن الكتاب قد عدم وأنك مستغن عنه، ال حتزن لفقده، وإذا 

باً على دراسة كتاب وتفهمه فإياك أن تشتغل بآخر معه، ولصرف الزمان الذي تريد صرفه يف كنت مك
غريه إليه، وإياك أن تشتغل بعلمني دفعة واحدة، وواظب على العلم الواحد سنة أو سنتني أو ما شاء اللّه، 

 بل حتتاج إىل فإذا قضيت منه وطرك فانتقل إىل علم آخر، وال تظن أنك إذا حصلت علماً فقد اكتفيت
مراعاته لينمو وال ينقص ، ومراعاته تكون بالذاكرة، والتفكر واشتغال املبتدئ بالتلفظ والتعلم، ومباحثة 

األقران، واشتغال العامل بالتعليم والتصنيف، وإذا تصديت لتعليم علم أو للمناظرة فيه فال متزج به غريه من 
، فإن استعانتك يف علم بعلم عجز عن استيفاء أقسامه العلوم، فإن كل علم مكتف بنفسه مستغن عن غريه

كمن يستعني بلغة يف لغة أخرى إذا علمها أو جهل بعضها، قال وينبغي لإلنسان أن يقرأ التواريخ، وأن 
يطلع على السري وجتارب األمم فيصري بذلك كأنه يف عمره القصري قد أدرك األمم اخلالية،وعاصرهم 

  .موعاشرهم، وعرف خريهم وشره

قال وينبغي أن تكون سريتك سرية الصدر األول، فاقرأ سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وتتبع أفعاله 
وأحواله، واقتف آثاره، وتشبه به ما أمكنك وبقدر طاقتك، وإذا وقفت على سريته يف مطعمه ومشربه 

زواجه وأصحابه وأعدائه، وملبسه ومنامه ويقظته ومترضه وتطببه ومتتعه وتطيبه ومعاملته مع ربه ومع أ
  .وفعلت اليسري من ذلك فأنت السعيد كل السعيد

قال وينبغي أن تكثر إيهامك لنفسك وال حتسن الظن ا، وتعرض خواطرك على العلماء وعلى تصانيفهم، 
وتتثبت وال تعجل وال تعجب فمع العجب العثار، ومع االستبداد الزلل، ومن مل يعرق جبينه إىل أبواب 

 مل يعرق يف الفضيلة،ومن مل خيجلوه مل يبجله الناس، ومن مل يبكتوه مل يسد، ومن مل حيتمل أمل العلماء
التعلم مل يذق لذة العلم، ومن مل يكدح مل يفلح، وإذا خلوت من التعلم والتفكر فحرك لسانك بذكر اللّه 
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منامك، وإذا حدث لك وبتسابيحه، وخاصة عند النوم، فيتشربه لبك، ويتعجن يف خيالك، وتكلم به يف 
فرح وسرور ببعض أمور الدنيا فاذكر املوت وسرعة الزوال وأصناف املنغصات، وإذا أحزنك أمر 

فاسترجع، وإذا اعترتك غفلة فاستغفر، واجعل املوت نصب عينك،والعلم والتقى زادك إىل اآلخرة، وإذا 
يون اللّه على العبد يريهم خريه وإن أردت أن تعصي اللّه فاطلب مكاناً ال يراك فيه، واعلم أن الناس ع

أخفاه، وشره وإن ستره، فباطنه مكشوف للّه، واللّه يكشفه لعباده، فعليك أن جتعل باطنك خرياً من 
ظاهرك، وسرك أصبح من عالنيتك، وال تتأمل إذا أعرضت عنك الدنيا فلو عرضت لك لشغلتك عن 

 أن يكون شريف اهلمة جداً أو أن يثري بعد حتصيل كسب الفضائل، وقلما يتعمق يف العلم ذو الثروة، إال
العلم، وإين ال أقول إن الدنيا تعرض عن طالب العلم بل هو الذي يعرض عنها، ألن مهته مصروفة إىل 

العلم فال يبقى له التفات إىل الدنيا، والدنيا إمنا حتصل حبرص وفكر يف وجوهها فإذا غفل عن أسباا مل 
العلم تشرف نفسه عن الصنائع الرذلة، واملكاسب الدنية، وعن أصناف التجارات، تأته وأيضاً فإن طالب 

  وعن التذلل ألرباب الدنيا والوقوف على أبوام، ولبعض إخواين بيت شعر 

  شرف العلوم دناءة التحصيل  جد في طلب العلوم أفاته من

    

لزمان إليها، واملشتغل بالعلم ال ومجيع طرق مكاسب الدنيا حتتاج إىل فراغ هلا وحذق فيها، وصرف ا
يسعه شيء من ذلك، وإمنا ينتظر أن تأتيه الدنيا بال سبب، وتطلبه من غري أن يطلبها طلب مثلها، وهذا 

ظلم منه وعدوان، ولكن إذا متكن الرجل يف العلم وشهر به، خطب من كل جهة وعرضت عليه 
راً، وعرضه ودينه مصون، واعلم أن للعلم عقبة املناصب، وجاءته الدنيا صاغرة، وأخذها وماء وجهه موفو

وعرفاً ينادي على صاحبه، ونوراً وضياء يشرق عليه ويدل عليه،كتاجر املسك ال خيفى مكانه، وال جتهل 
بضاعته، وكمن ميشي مبشعل يف ليل مدهلم، والعامل مع هذا حمبوب أينما كان وكيفما كان، ال جيد إال 

نس به، ويرتاح مبداناته واعلم أن العلوم تغور مث تفور يف زمان مبرتلة النبات من مييل إليه، ويؤثر قربه ويأ
  .أو عيون املياه، وتنتقل من قوم إىل قوم ومن صقع إىل صقع

ومن كالمه أيضاً نقلته من خطه قال اجعل كالمك يف الغالب بصفات أن يكون وجيزاً فصيحاً يف معىن 
ثري أو قليل، وال جتعله مهمالً ككالم اجلمهور، بل ارفعه عنه، مهم أو مستحسن فيه إلغاز تام، وإيهام ك

وال تباعده عليهم جداً، وقال إياك واهلذر، والكالم فيما ال يعين، وإياك والسكوت يف حمل احلاجة، 
ورجوع النوبة إليك إما الستخراج حق، أو اجتالب مودة، أو تنبيه على فضيلة، وإياك والضحك مع 

م، وتبتريالكالم، بل اجعل كالمك سرداً بسكون، حبيث يستشعر منك أن وراءه كالمك، وكثرة الكال
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أكثر منه، وأنه عن مخرية سابقة، ونظر متقدم، وقال إياك والغلظة يف اخلطاب، واجلفاء يف املناظرة، فإن 
ذلك يذهب ببهجة الكالم، ويسقط فائدته، ويعدم حالوته، وجيلب الضغائن، وميحق املودات، ويصري 

ائل مستثقال سكوته وأشهى إىل السامع من كالمه، ويثري النفوس على مفاندته، ويبسط األلسن الق
  .مبخاشنته وإذهاب حرمته

  .وقال ال تترفع حبيث تستثقل، وال تتنازل حبيث تستخس وتستحقر

  .وقال اجعل كالمك كله جدالً، وأجب من حيث تعقل ال من حيث تعتاد وتألف

ا، وجترد عن مألوفات الطبيعة، واجعل كالمك الهوتياً يف الغالب ال ينفك وقال انتزح عن عادات الصب
  .من خرب أو قرآن أو قول حكيم أو بيت نادر أو مثل سائر

  .وقال جتنب الوقيعة يف الناس وثلب امللوك، والغلظة على املعاشر، وكثرة الغضب، وجتاوز احلد فيه

 احلكمية واملعاين املستغربة، ومن دعائه رمحه اللّه قال وقال استكثر من حفظ األشعار األمثالية والنوادر
اللهم أعذنا من مشوس الطبيعة ومجوع النفس الردية، وأسلس لنا مقاد التوفيق، وخذ بنا يف سواء الطريق، 
يا هادي العمي؛ يا مرشد الضالل، يا حميي القلوب امليتة باإلميان، يا منري ظلمة الضاللة بنور اإلتقان؛ خذ 

نا من مهواة اهللكة، جننا من ردغة الطبيعة، طهرنا من درن الدنيا الدنية، باإلخالص لك والتقوى، بأيدي
إنك مالك اآلخرة والدنيا، وتسبيح أيضاً له قالسبحان من عم حبكمته الوجود، واستحق بكل وجه أن 

  .قاً وأي إشراقيكون هو املعبود، تألألت بنور جاللك اآلفاق، وأشرقت مشس معرفتك على النفوس إشرا

    

وملوفق الدين عبد اللطيف البغدادي من الكتب كتاب غريب احلديث، مجع فيه غريب أيب عبيد القاسم 
بن سالم، وغريب ابن قتيبة، وغريب اخلطايب، كتاب ارد من غريب احلديث، كتاب الواضحة يف 

يده مل يكد يراها، مسألة حنوية، إعراب الفاحتة، كتاب األلف والالم، مسألة يف قوله سبحانه إذا أخرج 
جمموع مسائل حنوية وتعاليق، كتاب رب، شرح بانت سعاد، كتاب ذيل الفصيح، الكالم يف الذات 

والصفات الذاتية اجلارية على ألسنة املتكلمني، شرح أوائل املفصل، مخس مسائل حنوية، شرح مقدمة ابن 
تية، شرح احلديث املتسلسل، شرح سبعني حديثاً، شرح بابشاذ ومساه باللمع الكاملية، شرح اخلطب النبا

أربعني حديثاً طبية، كتاب الرد على ابن خطيب الري يف تفسري سورة اإلخالص، كتاب كشف الظالمة 
عن قدامة،شرح نقد الشعر لقدامة، أحاديث خمرجة من اجلمع بني الصحيحني، كتاب اللواء العزيز، باسم 

 قوانني البالغة، عمله حبلب سنة مخس عشرة وستمائة، حواش على امللك العزيز يف احلديث، كتاب
كتاب اخلصائص البن جين، كتاب اإلنصاف، بني ابن بري وابن اخلشاب على املقامات للحريري، 

وانتصار ابن بري للحريري، مسألة يف قوهلم أنت طالق يف شهر قبل ما بعد قبلة رمضان، تفسري قوله عليه 
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هم الرمحن، كتاب قبسة العجالن يف النحو، اختصار كتاب الصناعتني للعسكري، السالم الرامحون يرمح
  .اختصار كتاب العمدة البن رشيق

مقالة يف الوفق، كتاب اجللي يف احلساب اهلندي، اختصار كتاب النبات أليب حنيفة الدينوري وكتاب 
احلكيم سبع مقاالت فرغ منه يف آخر يف فنه مثله، اختصار مادة البقاء للتميمي، كتاب الفصول وهو بلغة 

شهر رمضان سنة مثان وستمائة، شرح كتاب الفصول ألبقراط، شرح كتاب تقدمة املعرفة ألبقراط، 
اختصار وشرح جالينوس لكتب األمراض احلادة ألبقراط، اختصار كتاب احليوان ألرسطوطاليس، ذيب 

كتاب منافع األعضاء جلالينوس، اختصار مسائل مابال ألرسطوطاليس، كتاب آخر يف فنه مثله، اختصار 
كتاب آراء بقراط وأفالطن، اختصار كتاب اجلنسني، اختصار كتاب الصوت، اختصار كتاب املين، 

اختصار كتاب آالت التنفس، اختصار كتاب العضل، اختصار كتاب احليوان للجاحظ، كتاب يف آالت 
 يتقوم به كل واحد منها وكيفية تولدها، التنفس وأفعاهلا ست مقاالت مقالة يف قسمة احلميات وما

كتاب النخبة وهو خالصة األمراض احلادة، اختصار كتاب احلميات لإلسرائيلي، اختصار كتاب البول 
لإلسرائيلي، اختصار كتاب النبض لإلسرائيلي، كتاب أخبار مصر الكبري، كتاب أخبار مصر الصغري، 

األمور املشاهدة واحلوادث املعاينة بأرض مصر، وفرغ من مقالتان، وترمجة كتاب اإلفادة واالعتبار يف 
تأليفه يف العاشر من شعبان سنة ثالث وستمائة بالبيت املقدس،كتاب تاريخ وهو يتضمن سريته ألفه لولده 
شرف الدين يوسف، مقالة يف العطش، مقالة يف املاء، مقالة يف إحصاء مقاصد واضعي الكتب يف كتبهم 

نافع واملضار، مقالة يف معىن اجلوهر والعرض، مقالة موجزة يف النفس، مقالة يف وما يتبع ذلك من امل
  .احلركات املعتاضة، مقالة يف العادات، الكلمة يف الربوبية

    

مقالة تشتمل على أحد عشر باباً يف حقيقة الدواء والغذاء ومعرفة طبقاا وكيفية تركيبها، مقالة يف 
شفاء الضد بالضد، مقالة يف ديابيطس واألدوية النافعة منه، مقالة يف البادئ بصناعة الطب، مقالة يف 

الراوند حررها حبلب يف مجادى اآلخرة من سنة سبع عشرة وستمائة، كان قد وضعها مبصر سنة مخس 
وتسعني ومخسمائة، مقالة يف السقنقور، مقالة يف احلنطة، مقالة يف الشراب والكرم، مقالة يف البحران، 

لة إىل مهندس فاضل عملي، كتب ا من مدينة حلب، اختصار كتاب األدوية املفردة البن صغرية، رسا
وافد، اختصار كتاب األدوية املفردة البن مسحون، كتاب كبري يف األدوية املفردة، خمتصر يف احلميات، 

لعمي مقالة يف املزج، كتاب الرد على ابن اخلطيب يف شرحه بعض كليات القانون، وألف كتابه هذا 
رشيد الدين علي بن خليفة رمحه اللّّه وأرسله إليه، وكان تأليفه لذلك حبلب قبل توجهه إىل بالد الروم، 

كتاب تعقب حواشي ابن مجيع على القانون، مقالة يرد فيها على كتاب علي بن رضوان املصري يف 
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 كتاب السبعة، كتاب اختالف جالينوس وأرسطوطاليس، مقالة يف احلواس، مقالة يف الكلمة والكالم،
حتفة اآلمل، مقالة يف الرد على اليهود والنصارى، مقالتان أيضاً يف الرد على اليهود والنصارى، مقالة يف 

ترتيب املصنفني، كتاب احلكمة العالئية ذكر فيه أشياء حسنة يف العلم اإلهلي وألف كتابه هذا لعالء الدين 
  .هة التوطئة يف املنطق، حواش على كتاب الربهان للفارايبداود بن رام صاحب أرزجنان، مقالة على ج

كتاب الترياق فصول منتزعة من كالم احلكماء حل شيء من شكوك الرازي على كتب جالينوس، 
كتاب املراقي إىل الغاية اإلنسانية، مثان مقاالت، مقالة يف ميزان األدوية، مقالة أخرى يف املعىن وكشف 

قالة يف املعىن يف جواب ثالث مسائل، مقالة سادسة خمتصرة، مقالة تتعلق شبه وقعت لبعض العلماء، م
مبوازين األدوية الطبية يف املركبات، قول أيضاً يف املعىن، مقالة يف التنفس والصوت والكالم، مقالة يف 

اختصار كالم جالينوس يف سياسة الصحة، انتزاعات من كتاب ديسقوريدس يف صفات احلشائش، 
رى يف منافعها، مقالة يف تدبري احلرب كتبها لبعض ملوك زمانه يف سنة ثالث وعشرين انتزاعات أخ

وستمائة، ووجدته أيضاً وقد ترمجها، مقالة يف السياسة العملية، كتاب العمدة يف أصول السياسة، مقالة 
ائغ يف يف جواب مسألة سئل عنها يف ذبح احليوان وقتله وهل ذلك سائغ يف الطبع ويف العقل كما هو س

الشرع، مقالتان يف املدينة الفاضلة، مقالة يف العلوم الضارة، رسالة يف املمكن، مقالتان، مقالة يف اجلنس 
والنوع أجاب ا يف دمشق سؤال سائل يف سنة أربع وستمائة، الفصول األربعة املنطقية، ذيب كالم 

ية والالاية، كتاب تأريث الفطن يف أفالطن، حكم منثورة إيساغوجي مبسوط الواقعات، مقالة يف النها
املنطق والطبيعي واإلهلي، مقالة يف كيفية استعمال املنطق، وكتب ذه املقالة إيل من بالد الروم، مقالة يف 

  .حد الطب، مقالة يف البادئ بصناعة الطب، مقالة يف أجزاء املنطق التسعة، جملد كبري، مقالة يف القياس

    

ن كراساً، مث أضيف إليه املدخل واملقوالت والعبارة والربهان فجاء مقداره أربع كتاب يف القياس، مخسو
جملدات،مقالة يف جواب مسألة يف التنبيه على سبل السعادة الطبيعيات من السماع إىل آخر كتاب احلس 

واحملسوس ثالث جملدات، كتاب السماع الطبيعي، جملدان، كتاب آخر يف الطبيعيات من السماع إىل 
اب النفس، كتاب العجيب، حواش على كتاب الثمانية املنطقية للفارايب، شرح األشكال الربهانية من كت

مثانية أيب نصر، مقالة يف تزييف الشكل الرابع،مقالة يف تزييف ما يعتقده أبو علي بن سينا من وجود أقيسة 
انياس مبسوط، مقالة يف شرطية تنتج نتائج شرطية، مقالة يف القياسات املختلطات والصرف، بارير م

تزييف املقاييس الشرطية اليت يظنها ابن سينا، مقالة أخرى يف املعىن أيضاً،كتاب النصيحتني لألطباء 
واحلكماء، كتاب احملاكمة بني احلكيم والكيميائي، رسالة يف املعادن وإبطال الكيمياء، مقالة يف احلواس، 

أيب األشعث، اختصار القولنج البن أيب األشعث، مقالة يف عهد إىل احلكماء، اختصار كتاب احليوان البن 
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السرسام، مقالة يف العلة املراقية، مقالة يف الرد على ابن اهليثم يف املكان، خمتصر فيما بعد الطبيعة، مقالة يف 
النخل، ألفها مبصر سنة تسع وتسعني ومخسمائة وبيضها مبدينة أرزجنان يف رجب سنة مخس وعشرين 

قالة يف امللل، الكتاب اجلامع الكبري يف املنطق والعلم الطبيعي والعلم اإلهلي، وهو زهاء عشر وستمائة، م
جملدات التأم تصنيفه يف حنو نيف وعشرين سنة، كتاب املدهش يف أخبار احليوان املتوج بصفات نبينا عليه 

 أربعة أشهر حبلب أفضل الصالة والسالم قال ابتدأت بكراسة منه بدمشق سنة سبع وستمائة وكمل يف
  .سنة مثان وعشرين وستمائة وهو يف مائة كراس، كتاب الثمانية يف املنطق وهو التصنيف الوسط

  أبو الحجاج يوسف اإلسرائيلي

مغريب األصل من مدينة فاس، وأتى إىل الديار املصرية، وكان فاضالً يف صناعة الطب واهلندسة وعلم 
يس موسى بن ميمون القرطيب، وسافر يوسف بعد ذلك إىل النجوم، واشتغل يف مصر بالطب على الرئ

الشام، وأقام مبدينة حلب وخدم امللك الظاهر غازي ابن امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، 
وكان يعتمد عليه يف الطب، وخدم أيضاً األمري فارس الدين ميمون القصري، ومل يزل أبو احلجاج 

 الطب إىل أن تويف ا، وأليب احلجاج يوسف اإلسرائيلي من يوسف مقيماً يف حلب، ويدرس صناعة
  الكتب رسالة يف ترتيب األغذية اللطيفة والكثيفة يف تناوهلا، شرح الفصول ألبقراط، 

  عمران اإلسرائيلي

هو احلكيم أوحد الدين عمران بن صدقة، مولده بدمشق يف سنة إحدى وستني ومخسمائة، وكان أبوه 
 واشتغل عمران على الشيخ رضي الدين الرحيب بصناعة الطب، ومتيز يف علمها، وصار أيضاً طبيباً مشهوراً

من أكابر املتعينني من أهلها ، وحظي عند امللوك، واعتمدوا عليه يف املداواة واملعاجلة، ونال من جهتهم 
جد عند من األموال اجلسيمة والنعم ما يفوق الوصف، وحصل من الكتب الطبية وغريها ما ال يكاد يو

غريه، ومل خيدم أحداً من امللوك يف الصحبة، وال تقيد معهم يف سفر، وإمنا كل منهم إذا عرض له مرض 
أو ملن يعز عليه طلبه، ومل يزل يعاجله ويطببه بألطف عالج وأحسن تدبري، إىل أن يفرغ من مداواته، ولقد 

ما فعل، وكذلك غريه من امللوك، حرص به امللك العادل أبو بكر بن أيوب بأن يستخدمه يف الصحبة ف
وحدثين األمري صارم الدين التبنيين رمحه اللّه إنه ملا كان بالكرك، وبه صاحب الكرك يومئذ امللك الناصر 

داود بن امللك املعظم، وكان امللك الناصر قد توعك مزاجه، واستدعى احلكيم عمران إليه من دمشق 
ليه، ووهب له ماالً كثرياً، وقرر له جامكية يف كل شهر ألفا فأقام عنده مديدة وعاجله حىت صلح فخلع ع

ومخسمائة درهم ناصرية ويكون يف خدمته، وأن يسلف منها عن سنة ونصف سبعة وعشرين ألف درهم 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  644  

  .فما فعل

    

أقول وكان السلطان امللك العادل مل يزل يصله باإلنعام الكثري، وله منه اجلامكية الوافرة واجلراية، وهو 
 بدمشق، ويتردد إىل خدمة الدور السلطانية بالقلعة، وكذلك يف أيام امللك املعظم، وكان قد أطلق له مقيم

أيضاً جامكية وجراية تصل إليه، ويتردد إىل البيمارستان الكبري، ويعاجل املرضى، وكان به أيضاً يف ذلك 
اجتماعهما كل فضيلة، الوقت شيخنا مهذب الدين عبد الرحيم بن علي رمحه اللّه، وكان يظهر من 

ويتهيأ للمرضى من املداواة كل خري، وكنت يف ذلك الوقت أتدرب معهما يف أعمال الطب، ولقد رأيت 
من حسن تأيت احلكيم عمران يف املعاجلة وحتققه لألمراض ما يتعجب منه، ومن ذلك أنه كان يوماً قد أتى 

غايل وغريها من صفام، فلما رآه وصف له يف البيمارستان مفلوج واألطباء قد أحلوا عليه باستعمال امل
ذلك اليوم تدبرياً يستعمله، مث بعد ذلك أمر بفصده، وملا فصد وعاجله صلح وبرأ برأ تاماً كذلك أيضاً 
رأيت له أشياء كثرية من صفات مزاوير وألوان كان يصفها للمرضى على حسب ميل شهوام، وال 

 ا، وهذا باب عظيم يف العالج، ورأيته أيضاً وقد عاجل أمراضاً كثرية خيرج عن مقتضى املداواة فينتفعون
مزمنة كان أصحاا قد سئموا احلياة، ويئس األطباء من برئهم، فربوا على يديه بأدوية غريبة يصفها، 

ومعاجلات بديعة عرفها، وقد ذكرت من ذلك مجالً يف كتاب التجارب والفوائد وتويف احلكيم عمران يف 
  .ص يف شهر مجادى األويل سنة سبع وثالثني وستمائة، وقد استدعاه صاحبها ملداواتهمدينة مح

  موفق الدين يعقوب بن سقالب

نصراين، كان أعلم أهل زمانه بكتب جالينوس ومعرفتها والتحقيق ملعانيها، والدراية هلا، وكان من كثرة 
لعة لكتب جالينوس، وجودة فطرته اجتهاده يف صناعة الطب وشدة حرصه ومواظبته على القراءة واملطا

وقوة ذكائه، أن مجهور كتب جالينوس وأقواله فيها كانت مستحضرة له يف خاطره، فكان مهما تكلم به 
يف صناعة الطب على تفاريق أقسامها، وتفنن مباحثها، وكثرة جزئياا، إمنا ينقل ذلك عن جالينوس، 

ضيع املستعصية وغريها ال جييب بشيء من ذلك إال أن ومهما سئل عنه يف صناعة الطب من املسائل واملوا
يقول قال جالينوس، ويورد فيه أشياء من كالم جالينوس، حىت كان يتعجب منه يف ذلك، ورمبا أنه يف 

بعض األوقات كان يذكر شيئاً من كالم جالينوس، ويقول هذا ما ذكره جالينوس يف كذا وكذا ورقة من 
ينوس، ويسميه ويعين به النسخة اليت عنده، وذلك لكثرة مطالعته إياها وأنسه املقالة الفالنية من كتاب جال

ا، ومما شاهدته يف ذلك من أمره أنين كنت أقرأ عليه يف أوائل اشتغايل بصناعة الطب وحنن يف املعسكر 
راط  شيئاً من كالم أبق- وكان أيب أيضاً يف ذلك الوقت يف خدمة امللك املعظم رمحه اللّه - املعظمي 
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 بأحسن عبارة - حفظاً واستشراحاً، فكنت أرى من حسن تأتيه يف الشرح، وشدة استقصائه للمعاين 
 ما ال جيسر أحد على مثل ذلك وال يقدر عليه مث يذكر خالصة ما ذكره وحاصل -وأوجزها وأمتها معىن 

اجلودة، مث إنه يورد ما قاله حىت ال يبقى يف كالم بقراط موضع إال وقد شرحه شرحاًَ ال مزيد عليه يف 
نص ما قاله جالينوس يف شرحه لذلك الفصل على التوايل إىل آخر قوله، ولقد كنت أراجع شرح 

جالينوس يف ذلك فأجده قد حكى مجلة ما قاله جالينوس بأسره يف ذلك املعىن، ورمبا ألفاظ كثرية من 
ذا شيء تفرد به يف زمانه، وكان يف ألفاظ جالينوس يوردها بأعياا من غري أن يزيد فيها وال ينقص، وه

أوقات كثرية ملا أقام بدمشق جيتمع هو والشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي يف املوضع الذي جيلس 
فيه األطباء عند دار السلطان ويتباحثان يف أشياء من الطب، فكان الشيخ مهذب الدين أفصح عبارة، 

وب أكثر سكينة، وأبني قوالً، وأوسع نقالً، ألنه كان مبرتلة وأقوى براعة، وأحسن حبثاً، وكان احلكيم يعق
الترمجان املستحضر ملا ذكره جالينوس يف سائر كتبه من صناعة الطب، فأما معاجلات احلكيم يعقوب فإا 

كانت يف الغاية من اجلودة والنجح، وذلك أنه كان يتحقق معرفة املرض أوالً حتقيقاً ال مزيد عليه، مث 
  .داواته بالقوانني اليت ذكرها جالينوس مع تصرفه هو فيما يستعمله يف الوقت احلاضريشرع يف م

    

وكان شديد البحث واستقراء األعراض حبيث أنه كان إذا افتقد مريضاً ال يزال يستقصي منه عرضاً 
ملرض إال عرضاً، وما يشكوه مما جيده، من مرضه حاالً حاالً إىل أن ال يترك عرضا يستدل به على حتقيق ا

ويعتربه، فكانت أبداً معاجلاته ال مزيد عليها يف اجلودة، وكان امللك املعظم يشكر منه هذه احلالة ويصفه 
ويقول لو مل يكن يف احلكيم يعقوب إال شدة استقصائه يف حتقيق األمراض حىت يعاجلها على الصواب، 

 للسان الرومي خبرياً بلغته ونقل معناه وال يشتبه عليه شيء من أمرها، وكان احلكيم يعقوب أيضاً متقناً
إىل العريب، وكان عنده بعض كتب جالينوس مكتوبة بالرومي مثل حيلة الربء والعلل واألعراض وغري 

ذلك، وكان أيضاً مالزماً لقراءا واالشتغال ا، وكان مولده بالقدس وأقام ا سنني كثرية، والزم ا 
 دير السبق كان خبرياً بالعلم الطبيعي، متقناً للهندسة وعلم احلساب، قوياً رجالً فاضالً فيلسوفاً راهباً يف

يف علم أحكام النجوم واالطالع عليها، وكانت له أحكام صحيحة، وإنذارات عجيبة، وأخربين احلكيم 
يعقوب عنه معرفته للحكمة وحسن فطرته وفطنته شيئاً كثرياً، واجتمع أيضاً احلكيم يعقوب يف القدس 

  .شيخ أيب منصور النصراين الطبيب، واشتغل عليه، وباشر معه أعمال صناعة الطب وانتفع بهبال

وكان احلكيم يعقوب من أمت الناس عقالً، وأسدهم رأياً، وأكثرهم سكينة، وملا خدم امللك املعظم عيسى 
ليه يف كثري بن أيب بكر بن أيوب، وصار معه يف الصحبة كان حسن االعتقاد فيه، حىت أنه كان يعتمد ع

من اآلراء الطبية وغريها فينتفع ا وحيمد عواقبها، وقصد امللك املعظم أن يوليه بعض تدبري دولته والنظر 
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يف ذلك، فما فعل، واقتصر على مداومة صناعة الطب فقط، وكان قد عرض للحكيم يعقوب يف رجليه 
، فكان امللك املعظم يستصحبه يف نقرس، وكان يثور به يف أوقات، ويأمل بسببه، وتعسر عليه احلركة

أسفاره معه يف حمفة ويفتقده، ويكرمه غاية اإلكرام، وله منه اجلامكية السنية واإلحسان الوافر، وقال له 
يوماً يا حكيم مل ال تداوي هذا املرض الذي يف رجليك؟ فقال يا موالنا اخلشب إذا سوس ما يبقى يف 

 تويف امللك املعظم، وكانت وفاته رمحه اللّه يف الساعة الثالثة من إصالحه حيلة، ومل يزل يف خدمته إىل أن
اريوم اجلمعة سلخ ذي القعدة سنة أربع وعشرين وستمائة بدمشق، وملك بعده وله امللك الناصر داود 

فدخل إليه احلكيم يعقوب، ودعا له وذكره بقدمي صحبته، وسالف خدمته، وأنه قد وصل إىل سن 
  الضعف وأنشده الشيخوخة واهلرم و

 أرحل عنكم وهي أسمال فكيف  أتيتكم وجالبيب الصبا قشب

 وكهول الحي أطفال أتاكم  لي حرمة الضيف والجار القديم ومن

وهذا الشعر البن منقذ رمحه اللّه، فأحسن إليه امللك الناصر إحساناً كثرياً، وأطلق له ماالً وكسوة وأمر 
لك املعظم يستمر، وأن ال يكلف خلدمة، فبقي كذلك مديدة، مث بأن مجيع ما قد كان له مقرراً من امل

  .تويف بدمشق يف عيد الفصح للنصارى، وذلك يف شهر ربيع اآلخر سنة مخس وعشرين وستمائة

  سديد الدين أبو منصور

هو احلكيم األجل العامل أبو منصور بن احلكيم موفق الدين يعقوب بن سقالب، من أفاضل األطباء 
ماء، متميز يف علم صناعة الطب وعملها متقن لفصوهلا ومجلها اشتغل على والده وعلى غريه وأعيان العل

بصناعة الطب، وقرأ أيضاً بالكرك على اإلمام مشس الدين اخلسروشاهي كثرياً من العلوم احلكمية، وخدم 
ن أيب بكر بن احلكيم سديد الدين أبو منصور امللك الناصر صالح الدين داود ابن امللك املعظم عيسى ب

أيوب، وأقام يف صحبته بالكرك، وكان مكيناً عنده معتمداً عليه يف صناعة الطب، مث أتى أبو منصور إىل 
  .دمشق وتويف ا

  رشيد الدين ابن الصوري

    

هو أبو املنصور بن أيب الفضل بن علي الصوري،قد اشتمل على مجل الصناعة الطبية، واطلع على حماسنها 
، وكان أوحداًَ يف معرفة األدوية املفردة وماهياا واختالف أمسائها وصفاا، وحتقيق اجللية واخلفية

خواصها وتأثرياا، ومولده يف سنة ثالث وسبعني ومخسمائة مبدينة صور ونشأ ا، مث انتقل عنها واشتغل 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  647  

بد اللطيف بن بصناعة الطب على الشيخ موفق الدين عبد العزبز، وقرأ أيضاً على الشيخ موفق الدين ع
يوسف البغدادي، ومتيز يف صناعة الطب، وأقام بالقدس سنتني،وكان يطب يف البيمارستان الذي كان 

فيه، وصحب الشيخ أبا العباس اجلياين، وكان شيخاً فاضالً يف األدوية املفردة متفنناً يف علوم أخر، كثري 
يفهمه، واطلع رشيد الدين بن الصوري أيضاً الدين، حمباً للخري، فانتفع بصحبته له، وتعلم منه أكثر ما 

على كثري من خواص األدوية املفردة حىت متيز على كثري من أرباا، وأرىب على سائر من حاوهلا واشتغل 
ا هذا مع ما هو عليه من املروءة اليت ال مزيد عليها، والعصبية اليت مل يسبق إليها، واملعارف املذكورة، 

كان قد خدم بصناعة الطب امللك العادل أبا بكر بن أيوب يف سنة اثنيت عشرة والشجاعة املشهورة، و
وستمائة ملا كان امللك العادل متوجهاً إىل الديار املصرية واستصحبه معه من القدس، وبقي يف خدمته إىل 

ناً عنده أن تويف امللك العادل رمحه اللّه، مث خدم بعده لولده امللك املعظم عيسى بن أيب بكر، وكان مكي
وجيهاً يف أيامه، وشهد معه مصافات عدة مع الفرنج ملا كانوا نازلوا ثغر دمياط، ومل يزل يف خدمته إىل 

أن تويف املعظم رمحه اللّه؛ وملك بعده ولده امللك الناصر داود بن امللك املعظم فأجراه على جامكيته، 
اخلدمة إىل أن توجه امللك الناصر إىل ورأى له سابق خدمته، وفوض إليه رياسة الطب، و بقي معه يف 

الكرك، فأقام هو بدمشق، وكان له جملس للطب واجلماعة يترددون إليه، ويشتغلون بالصناعة الطبية، 
وحرر كثرياً يف أيام امللك املعظم، وتويف رشيد الدين بن الصوري رمحه اللّه يوم األحد أول شهر رجب 

رشيد الدين بن الصوري قد أهدى إيل تأليفاً له حيتوي على سنة تسع وثالثني وستمائة بدمشق، وكان 
  فوائد ووصايا طبية فقلت وكتبت ا إليه يف رسالة 

 عال يأتمه كل مهتدي منار  رشيد الدين في كل مشهد لعلم

 عن سيد بعد سيد توارثها  حكيم لديه المكرمات بأسرها

 قديم فيه غير مجدد فذاك  حوى الفضل عن آبائه وجدوده

 صفات حصرها لم يجدد بخير  في ذا العصر عن كل مشبه تفرد

 كالم كل فصل منضد بنثر  وصاياه الحسان التي حوت أتتني

 يسدي لمثلي من يد بإحسانه  إلى قلبي السرور ولم يزل وأهدى

 بها أبداً فيما أحاول مقتدي  بها ما أرتجيه وإنني وجدت

  عد اللّه في العلم مرشديإذا كان ب  غرومن علم الرشيد وفضله وال

أدام اللّه أيام احلكيم األوحد األجمد، العامل، الفاضل الكامل، الرئيس رشيد الدنيا والدين، معتمد امللوك 
والسالطني، خالصة أمري املؤمنني، بلغه يف الدارين اية سؤله وأمانيه، وكبت حسدته وأعاديه، وال زالت 
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ادرة منه إىل أوليائه، واأللسن جمتمعة على شكره وثنائه، والصحة الفضائل خميمة بفنائه، والفواضل ص
حمفوظة حبسن مراعاته، واألمراض زائلة بتدبريه ومعاجلته، اململوك ينهي ماجيده من األشواق إىل خدمته، 

والتأسف على الفائت من مشاهدته، ووصلت املشرفة الكرمية اليت وجد ا اية األمل، واإلرشاد إىل 
 الطبية اجلامعة للعلم والعمل، وقد جعلها اململوك أصالً يعتمد عليه، ودستوراً يرجع إليه، ال خيليها املطالب

من فكره، وال خيل مبا تتضمنه يف سائر عمره، وليس للمملوك ما يقابل به إحسان موالنا إال الدعاء 
احل أدعيته، وجيزي موالنا كل الصاحل، والثناء الذي يكتسب من حماسنه النشر العطر الفائح، من اململوك ص

  .خري على كمال مروءته، إن شاء

وأنشدين مهذب الدين أبو نصر حممد بن حممد بن إبراهيم بن اخلضر احلليب ميدح احلكيم رشيد الدين بن 
  الصوري ويشكره على إحسان أسداه إليه، 

  هجود فبات قريباً والمزار بعيد  طيفها والكاشحون سرى

    

 دونه بيد تهول وبيد ومن  طيفها كيف زارنيعجباً من  فيا

 الكرى عن ناظريه صدود لطيب  يزور الطيف طرف مسهٍد وكيف

 بين أحناء الضلوع وقود لها  قلبه نار من الوجد واألسى وفي

 اصطباري والغرام جديد لباس  وقد أخلق السقم المبرح والضنا

 يعوداألفكار لي ف تخيله  وتاللّه ال عاد الخيال وإنما

 وجدي والغرام مزيد فوق  فيا الئمي كف المالم وال تزد فما

 يحب الغانيات عميد وقلب  كبد حرى وطرف مسهد ولي

 صبوة ومن قتلته الغيد فهو شهيد  في سبيل الحب من مات أال

 بوصلي والخيال يجود تضن  تر عيني مثل أسماء خلة ولم

 وى وعهودأقوت بالل معاهد  أشجاني بها وصبابتي تجدد

 حسان والمفارق سود ببيض  اللّه بيضاً من ليال وصلتها رعى

 غصون البان وهي قدود أضم  وبت وجنح الليل مرخ سدوله

 ورداً أنبتته خدود وأقطف  راحاً روقتها مباسم وأرشف

 ظالم الليل وهو حميد وزال  أن تبدى الصبح غير مذمم إلى
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  مودود به وودودريع وإن  أذم الصبح أو ال أوده وكيف

 رشيد الدين وهو سعيد بوجه  صباح فيه للعين حظوة وكل

 يضاهي الدر وهو نضيد كالم  العالم الصدر الحكيم ومن له هو

 تالميذ له وعبيد حنين  األطباء ابن سينا وقبله رئيس

 عليه يبتدي ويعيد لكان  أن جالينوس حياً بعصره ولو

 الناس إال سيد ومسود وما  لبني الصوري قد سدتم الورى فقل

 كذلك آباء لكم وجدود كاللة  وما حزتم إرث العال عن

 من به للمكرمات وجود ويا  عالم الدنيا ويا علم الهدى فيا

 معال بالثناء مشيد وقصر  من له ربع من الفضل آهل ويا

 على الالجي إليه مديد وظل  ودوح من اإلحسان أثمر بالمنى

 لي الجبار وهو عنيد وذل  الجموح أطاعنيمن به العاصي  ويا

 وعيشي في ذراه رغيد حصين  عزي في حماه ممنع فمعقل

 وقام بأمري واألنام قعود  ومن راشني معروفه واصطناعه

 ففي مدحي عاله أجيد وجاد  بي فعالً فأحسنت قائالً وأحسن

 لبيد في المديح بليد وعندي  نداه حاتم الجود باخل فعند

  وجهة وللقوم عن كسب الثناء صدود  سب الحمد من كللك تصدى

 مفيء وعلم باألمور مفيد الجىء  ظل ذي فضل على كل له

ولرشيد الدين الصوري من الكتب كتاب األدوية املفردة، وهذا الكتاب بدأ بعمله يف أيام امللك املعظم، 
 اطلع على معرفتها ومنافعها مل يذكرها وجعله بامسه واستقصى فيه ذكر األدوية املفردة، وذكر أيضاً أدوية

املتقدمون، وكان يستصحب مصوراً، ومعه األصباغ والليق على إتالفها وتنوعها فكان يتوجه رشيد 
الدين بن الصوري إىل املواضع اليت ا النبات، مثل جبل لبنان وغريه من املواضع اليت قد اختص كل منها 

، ويريه للمصور فيعترب لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله، بشيء من النبات فيشاهد النبات وحيققه
ويصور حبسبها وجيتهد يف حماكاا، مث إنه سلك أيضاً يف تصوير النبات مسلكاً مفيداً، وذلك أنه كان 

يري النبات للمصور يف إبان نباته وطراوته فيصوره، مث يريه إياه أيضاً وقت كماله وظهور بزره فيصوره 
يريه إياه أيضاًََ يف وقت ذواه ويبسه، فيصوره، فيكون الدواء الواحد يشاهده الناظر إليه يف تلو ذلك، مث 
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الكتاب، وهو على أحناء ما ميكن أن يراه يف األرض فيكون حتقيقه له أمت، ومعرفته له أبني، الرد على 
  .يلّكتاب التاج للغاوي يف األدوية املفردة،تعاليق له وفرائد ووصايا طبية كتب ا ا

    

  سديد الدين بن رقيقة

هو أبو الثناء حممود بن عمر بن حممد بن إبراهيم بن شجاع الشيباين احلانوي ويعرف بابن رقيقة ذو 
النفس الفاضلة واملروءة الكاملة، وقد مجع من صناعة الطب ما تفرق من أقوال املتقدمني، ومتيز على سائر 

ا مع ما هو عليه من الفطرة الفائقة، واأللفاظ الرائقه، والنظم نظرائه وأضرابه من احلكماء واملتطببني، هذ
البليغ، والشعر البديع وكثرياً ما له من األبيات األمثالية، والفقر احلكمية، وأما الرجز فإنين ما رأيت يف 

وقته من األطباء أحداً أسرع عمالً له منه، حىت إنه كان يأخذ أي كتاب شاء من الكتب الطبية وينظمه 
جزاً يف أسرع وقت مع استيفائه للمعاين ومراعاته حلسن اللفظ، والزم الشيخ فخر الدين حممد بن عبد ر

السالم املارديين وصحبه كثرياً واشتغل عليه بصناعة الطب وبغريها من العلوم احلكمية، وكان لسديد 
حلديد يف مداواة أمراض الدين بن رقيقة أيضاً معرفة بصناعة الكحل واجلراح، وحاول كثرياً من أعمال ا

العني، وقدح أيضاً املاء النازل يف العني اجلماعة، وأجنب قدحه وأبصروا، وكان املقدح الذي يعانيه جموفاً 
  .وله عطفة ليتمكن يف وقت القدح من امتصاص املاء، ويكون العالج به أبلغ

شياء مستطرفة، وكان فاضالً وكان قد اشتغل أيضاً بعلم النجوم، ونظر يف حيل بين موسى، وعمل منها أ
يف النحو واللغة، وله أيضاً أخ فاضل يقال له معني الدين، أوحد زمانه يف العربية وهي فنه وله شعر كثري، 
مسع سديد الدين بن رقيقة أيضاً شيئاً من احلديث، ومن ذلك حدثين سديد الدين حممود بن عمر بن حممد 

 اإلمام الفاضل فخر الدين حممد بن عبد السالم املقدسي، مث الطبيب احلانوي مساعاً من لفظه قال حدثين
املارديين، قال حدثنا الشيخ أبو منصور موهوب بن أمحد بن حممد اخلضر اجلواليقي، قال أخربنا أبو زكريا 

حيىي بن علي اخلطيب التربيزي، قال حدثنا أبو القاسم علي بن عبيد اللَّه الرقي، قال حدثين الرئيس أبو 
 علي بن أمحد البيت، قال حدثين أبو بكر حممد عبد اللَّه الشافعي، قال حدثنا القاضي أبو إسحاق احلسن

إمساعيل بن إسحاق، قال حدثنا إمساعيل بن أيب أويس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي 
للّه ومل يبق لنا مجل يئط، اللَّه عنها قالت جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أتيناك يا رسول ا

  وال صيب يصطبح، مث أنشده 

 شغلت أم الصبي عن الطفل وقد  والعذراء تدمى لثاتها أتيناك

 الجوع هوناً ما يمر وما يحلي من  بكفيه الفتى الستكانة وألقى
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  سوى العلهز العامي والحنظل الفسل  شيء مما يأكل الناس عندنا وال

 فرار الناس إال إلى الرسل وأين  لنا إال إليك فرارنا وليس

قال الرقي العلهز الوبر يعاجل بدم احللم، واحللم القراد إذا كرب ويؤكل يف اجلدب ويروى والعنقر بضم 
  .القاف وفتحها وهو أصل الربدي فهذان صحيحان

لّه وأثىن ويروى العقهر وهو تصحيف مردود، فقام صلى اهللا عليه وسلم جير رداءه حىت رقي املنرب فحمد ال
عليه، مث رفع حنو السماء يديه مث قال اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً، سحاً سجاالً، غدقاً طبقاً، دمياً 

عاجالً غري رائث نافعاً غري ضار، تنبت به الزرع ومتأل به الضرع، وحتيي به األرض بعد موا، فواللّه ما 
 حنره حىت التقت السماء بأرواقها، وجاءه أهل البطانة يضجون رد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يده إىل

يا رسول اللّه الغرق الغرق، فأومأ بطرفه إىل السماء وضحك حىت بدت نواجذه، مث قال اللهم حوالينا وال 
علينا فاجناب السحاب عن املدينة حىت أحدق ا كاإلكليل مث قال للّه در أيب طالب لو كان حياً قرت 

  ن ينشدنا قوله فقال علي عليه السالم يا رسول اللّه لعلك أردت عيناه، م

 اليتامى عصمة لألرامل ثمال  يستسقي الغمام بوجهه وأبيض

 عنده في نعمة وفواضل فهم  تطوف به الهالك من آل هاشم

 ولما نقاتل دونه ونناضل  وبيت اللّه رب محمد كذبتم

 ا والحالئلعن أبنائن ونذهل  وال نسلمه حتى نصرع حوله

  فقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم أجل، مث قام رجل من كنانة فأنشده 

  لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا بوجه النبي المطر

 وأشخص منه البصر إليه  دعا اللَّه خالقه دعوة

    

 حتى رأينا الذرر وأسرع  كان إال كما ساعة فما

   اللّه عليا مضرالبعاق أغاث به  العزالى، وجم دفاق

 طالب ذا رواء غرر أبو  كما قال عمه فكان

 فهذا العيان لذاك األثر الغمام  يسر اللّه صوب به

 يكفر اللّه يلقى الغير ومن  يشكر اللّه يلقى المزيد فمن



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  652  

فقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم اجلس إن يك شاعراً أحسن فقد أحسنت، وأخربين سديد الدين بن 
رقيقة أن مولده يف سنة أربع وستني ومخسمائة مبدينة حيين ونشأ ا، وملا كان فخر الدين املارديين مبدينة 

حيين، وصاحبها نور الدين بن مجال الدين بن أرتق كان قد عرض لنور الدين مرض يف عينيه فداواه 
تق بأن يداويه سديد الدين بن الشيخ فخر الدين مدة أيام، مث عزم على السفر وأشار على نور الدين بن أر

رقيقة فعاجله سريعاً، وبرأ برءاً تاماً وأطلق له جامكية وجراية يف صناعة الطب، وقال يل سديد الدين أن 
عمره يومئذ كان دون العشرين سنة، واستمر يف خدمته، مث خدم بعد ذلك امللك املنصور حممد صاحب 

ر إىل خالط وكان صاحبها يف ذلك الوقت امللك األوحد محاه ابن تقي الدين عمر وبقي معه مدة مث ساف
جنم الدين أيوب بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب، وخدم صالح الدين بن ياغيسان وكان هذا صالح 

الدين قد تزوج امللك األوحد ابن امللك العادل بأخته، وكان سديد الدين بن رقيقة يتردد إىل خدمتها 
ن إليه، وأقام خبالط مدة إىل أن تويف امللك األوحد يف مالزكرد بعلة ذات أيضاً، وكانت كثرية اإلحسا

اجلنب، وذلك يف يوم السبت ثامن عشر ربيع األول سنة تسع وستمائة،، وكان يعاجله هو وصدقة 
السامري، وخدم أيضاً بعد ذلك امللك األشرف أبا الفتح موسى ابن امللك العادل، وأقام مبيافارقني سنني 

وملا كان يف ثالث مجادى اآلخرة سنة اثنتني وثالثني وستمائة، وصل سديد الدين بن رقيقة إىل كثرية، 
دمشق إىل السلطان امللك األشرف فأكرمه واحترمه، وأمر بأن يتردد إىل الدور السلطانية بالقلعة، وأن 

دين بن زنكي، وأطلق له يواظب أيضاً معاجلة املرضى بالبيمارستان الكبري الذي أنشأه امللك العادل نور ال
  .جامكية وجراية

وكان يل أيضاً يف ذلك الوقت مقرر جامكية وجراية ملعاجلة املرضى يف هذا البيمارستان، وتصاحبنا مدة 
فوجدت من كمال مروءته، وشرف أرومته، وغزارة علمه، وحسن تأتيه يف معرفة األمراض ومداواا، ما 

بصناعة الطب إىل أن تويف رمحه اللَّه يف سنة مخس وثالثني يفوق الوصف، مل يزل بدمشق وهو يشتغل 
وستمائة، وكنت أنا قد انتقلت إىل صرخد يف خدمة صاحبها األمري عز الدين املعظمي يف شهر ربيع 

  .األول سنة أربع وثالثني وستمائة

  ومن شعر سديد الدين بن رقيقة، وهو مما أنشدين لنفسه فمن ذلك قال 

 ومكملي جواد به ومقومي كرامة  بملبسي بالنطق ثو يا

 عمري على خط إليك مقوم وانقضى  إذا أجلي تناهى خذني

 الصدا عن نفس عبدك وارحم واجل  بلطفك يا إلهي غمتي واكشف

 المهابة في المحل األكرم حلل  من بعد المهانة أكتسي فعساي
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 في منزل بادي السماجة مظلم  بالفردوس بعد إقامتي وأبوء

 دار الغرور له محالً يسأم تكن  تويت ثواي فيه ومناج فقد

 حلها وكأنه لم ينعم من  يغادر بؤسها وشقاءها دار

 فال تجنح إليها تسلم كدراً  صافي عيشه وحياته ويديل

 المالذ من الغواية فاعصم وبك  المعاذ إلهنا من شرها فبك

 فوا خسراه إن لم ترحم قصدي  متكلي وعفوك لم يزل وعليك

  بعرى الهدى وعرى الموانع فافصمي  نفس جدي وأدأبي وتمسكي يا

 نسيان ربك فاعلمي نسيانها  تهملي يا نفس ذاتك إن في ال

 جناته وتنعمي لتبوئي  بالتفكير في آالئه وعليك

 وعن لقم الضاللة أحجمي منج  نهج الهداية إنه وتيممي

 لسواري األنجمعلى رتب ا تعلي  ال ترتضي الدنيا الدنية موطناً

    

 وعت فإليه جدي تغنمي أذن  ما ال رأت عين وال وتعايني

 أو يتوهم المتوهم بالفكر  وتشاهدي ما ليس يدرك كنهه

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

  فالبشر منه ال محالة حائل  يغرنك من زمانك بشره ال

  والطبع باق والتطبع زائل  طبع وليس تطبعاً فقطوبه

   لنفسه وأنشدين أيضاً

 ولو كنت مت عرياً وجوعا ف  من يطلب التكسب بالسخ لست

  ن لما اخترت عن وقاري رجوعا  أني ملكت ملك سليما ولو

  وقال اقتداء بقول أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم انظر إىل ما قال وال تنظر إىل من قال 

 ا يقولبل انظر إليه ماذ ل  تكن ناظراً إلى قائل القو ال

 ولو قاله غبي جهول ال  القول حين تلقيه معقو وخذ

 منزل الكريم دليل على  فنباح الكالب مع خسة فيها
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 ولكنه الخطير الجليل ض  النضار معدنه األر وكذاك

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

 إلى أحد منهم وال تثق تأمن  صحبة أبناء الزمان وال توقّ

  عاً من المكر والتمويه والملقطب  يسلم منهم من تصاحبه فليس

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

 ويبدي ظلمه حين يقدر يعف  أرى كل ذي ظلم إذا كان عاجزاً

 قدره أخالقه تتنكر على  نال من دنياه ما كان زائداً ومن

 بد أن يلقى الذي كان يؤثر فال  امرئ تلفيه للشر مؤثراً وكل

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

 ينفقون وكل فدم ينفق ال  فضائل والحجارأيت ذوي ال لما

 يجود بما أروم ويرزق رباً  ألزمت نفسي اليأس علماً أن لي

 بأنواع الفضائل ينطق سفراً  بيتي واتخذت مسامري ولزمت

 حوى روض نضير مونق عما  لي منه أنى جئته متصفحاً

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

  نهج النهى عدمينهاني عن وال  ضر خلقي إقاللي وال شيمي ما

  أعطى المهيمن من مال ومن نعم  والعلم حظي وهو أنفس ما وكيف

 إن أدمن اإلنفاق لم يدم والمال  بالعلم يزكو دائماً أبداً العلم

 يحرس أهليه من النقم والعلم  صاحبه األيام يحرسه فالمال

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

 إذ ذاك شخصاوقد خالفتهم   مشاركاً في النوم قوماً خلقت

 يبغون لي ضراً ونقصا وهم  والنفع جهدي أريدكمالهم

  فقد حاولت شيئاً ليس يحصى  إذا عددت ما فيهم عيوباً

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

 منهما ال يستفيق وغماً  وإن أشد أهل األرض حزناً
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 وأنه لبه الخليق سواه  حل موضعه المعلى كريم

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

 معاودة اإللحاح في الطلب على  ارف عند النذل يتبعهالعو وضع

  حسن الجزاء لمولى العرف عن كثب  الفاضل الطبع الكريم على ويحمل

 وتنبت مثل الشري والرطب عذباً  كاألرض تسقى وهي واحدة فالناس

  وقال أيضاً 

  فما حرصه يغنيه في طلب الرزق  كان رزق المرء من قدر أتى إذا

 نحو الدنا غاية الحمق فإخالده   كان ضربة الزبموته إن كذا

 فإن اليأس من كرم الخلق يؤوساً  شئت أن تحيا كريماً فكن فتى فإن

 إذا ما رام مسألة الخلق لديه  فيأس الكريم الطبع حلو مذاقه

  وقال أيضاً 

 لتكمل منك النفس فانتبه أال  وجودك هذا لم يكن عبثاً أرى

  ومل إلى رعاية ما اإلنسان أنت به  ل عليهعن الجسم ال تقب فاعدل

 النفس فيها غير منتبه ومطمع  النفس عن أهوائها يقظ فمؤيس

 الحق بادر غير مشتبه فمنهج  سبيل الهدى تحمد مغبته فاسلك

  وأنشدين أيضاً لنفسه 

 بحر فهو يستشعر الغرق بلجة  وما صاحب السلطان إال كراكب

 نفسه فيه يفارقها الفرق فما  ياًعاد منه سالم الجسم ناج فإن

     وأنشدين أيضاً لنفسه 

 فإن أخا الفضيلة يعذر اعذر  ناظراً  في ما قصدت لجمعه يا

  في العمرالقى الموت وهو مقصر  بأن المرء لو بلغ المدى علماً

ء دار وأنشدين أيضاً لنفسه مما كتبه على كأس يف وسطه طائر على قبة خمرمة، إذا قلب يف الكأس ما
دوراناً سريعاً، وصفر صفرياً قوياً، ومن إذا وقف بإزائه الطائر حكم عليه بالشرب فإذا شربه وترك فيه 

شيئاً من الشراب صفر الطائر، وكذلك لو شربه يف مائه مرة فمىت شرب مجيع ما فيه ومل يبق فيه درهم 
  واحد فإن صفريه ينقطع 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  656  

 ن االدامباليسير م تلهن  عند الخوى والجوع حتى وال

 المبرح واألوام العطش  منه القليل ففيه نفع لذي وخذ

 باإلبارج كل عام وأسهل  وهضمك فاصلحنه فهو أصل

 رطيب الطبع حامي مرض  وفصد العرق نكب عنه إال لذي

 ذاك بند االنهضام وصير  تتحركن عقيب أكل وال

 في المنافذ والمسام فيلحج  ينزل الكيلوس فجا لئال

 كل خلط فيك خام تولد   السكون فإن منهتدم وال

 واجتنب شرب المدام الرياضة  ما استطعت الماء بعد وقلل

  تبقي الحرارة فيك دائمة الضرام  مزج كأسك فهي وعدل

 السكر من فعل الطغام فإن  السكر واهجره ملياً وخل

 تفز بالخلد في دار السالم هواها  صون نفسك عن وأحسن

  وقال أيضاً 

  هتكي وافتضاحي بعد الصيانة فيكا  الشادن الذي طاب هاأي

 ارتشاف خمرة فيكا وشفاي  الجفن فيك علة سقمي علة

  : وأنشدين أيضاً لنفسه ميدح صالح الدين حممد بن باغيبسان

 المالحة ذو الجالل لديه جمع  ساجي الجفون مهفهف ومدلل

 أفئدة األنام إليه وأمال  فيه فأصبح ربها وأحلها

  محمد باد ومن جفني سحب يديه  جفنه سيف الصالح من

  : وأنشدين أيضاً لنفسه يهنئ الصاحب جالل الدين أبا الفتح حممد بن نباتة ببناء داره

 الدين ابن الكرام السادة الشرفا ل  يا أيها الصاحب الصدر الكبير جل

 قديماً بنيت المجد والشرفا كما  داراً على الجوزاء مشرفة بنيت

 زالت رؤوس أعاديكم لها شرفاً  محل سرور ال يحول ول دامت

 ممن بأصل وحده شرفا فلست  أصالً وأخالقاً وشنشنة شرفت

  : وأنشدين أيضاً لنفسه، وقد كتبها يل شيخه فخر الدين حممد بن عبد السالم املارديين
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 الركاب وبلغ بعض أشواقي بها  سائقاً نحو ميافارقين أنخ يا

 وصبابات وإيراق ولوعة   من وجد ومن كمدوما أعانيه

 ومحتداً ثناهم طيب أعراق  إلى الذي فاق أبناء الزمان نهى

 وما سواك له من دائه راقي  محب لكم قد شفه مرض وقل

 نكايته عنه بترياق فاصرف  صل الطبيعة ال ينفك يلدغه

 مكملها في شطرها الباقي فكن  الحياة مضى والنفس ناقصة شطر

 بما يهذب أوصافي وأخالقي  ت أولى بتهذيبي وتبصرتيفأن

  الوصول عند التفاف الساق بالساق  يخلص نفسي من موانعها وما

 فأجلها بالواحد الواقي صديئة  ذهني قد أمست زجاجتها مشكاة

  : وأنشدين أيضاً لنفسه يرثي ولداً له

  جوانحي لفقدك ناراً حرها يتسعر  لقد غادرت بين بني

 فلن تنفك بعدك تسهر سهاداً  باألجفان بعد رقاده ريتوأغ

 أر من أخشى عليك وأحذر ولم  أبالي حين بنت بمن ثوى فلست

  تمادى وحزني الدهر ينمي ويكبر  وقال أناس يصغر الحزن كلما

 فمذ أرديت عز التصبر تلم  صبوراً عند كل ملمة وكنت

    

  البدر إبان يبدريوافي الخسوف   كملت فوافتك المنون وهكذا

  : وقال أيضاً

 تقتل المرضى المساكين بالجهل فكم  فاعالً خل التطبب واتئد أيا

 ال كالك اللّه تعجل بالحل فلم  أجسام األنام مؤجل فتركيب

 على رجع أرواح األنام ألى األصل  يا هذا خلقت موكال كأنك

  ث في فصلدائماً وذلك في األحيان يحد  الوبا إذ قتلك الناس بهرت

 إذا عدته قبل التعرض للفعل قاتالً  الوصب المسكين شخصل كفى
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ولسديد الدين بن رقيقة من الكتب؛ كتاب لطف السائل وحتف املسائل، وهذا الكتاب قد نظم فيه 
مسائل حنني، كليات القانون البن سينا رجزاً، ومعاين أخر ضرورية حيتاج إليها يف صناعة الطب، وشرح 

ب، وله أيضاً عليه حواش مفيدة، كتاب موضحة األشباه يف أدوية الباه كتاب الفريدة الشاهية، هذا الكتا
والقصيدة الباهية، وهذه القصيدة صنعها مبيافارقني يف سنة مخس عشرة وستمائة للملك األشرف، شاه 

وصنع هلا أرمن، موسى بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب، وذكر يل أنه نظمها يف يومني وهي بيت، 
أيضاً شرحاً مستقصى بليغاً يف معناه، كتاب قانون احلكماء وفردوس الندماء، كتاب الغرض املطلوب يف 

  .تدبري املأكول واملشروب، مقالة مسائل وأجوبتها يف احلميات، أرجوزة يف الفصد

  صدقة السامري

ين من أهلها، واألماثل من هو صدقة بن منجا بن صدقة السامري، من األكابر يف صناعة الطب، واملتميز
أرباا، كان كثري االشتغال حمباً للنظر والبحث، وافر العلم، جيد الفهم، قوياً يف الفلسفة، حسن الدراية 

هلا، متقناً لغوامضها، وكان يدرس صناعة الطب وينظم متوسطاً، ورمبا ضمنه ملحاً من احلكمة، وأكثر ما 
ة ويف الطب، وخدم امللك األشرف موسى ابن امللك العادل كان يقوله دوبيت، وله تصانيف يف احلكم

أيب بكر بن أيوب، وبقي معه سنني كثرية يف الشرق إىل أن تويف يف اخلدمة، وكان امللك األشرف حيترمه 
غاية االحترام ويكرمه كل اإلكرام، ويعتمد عليه يف صناعة الطب، وله منه اجلامكية الوافرة والصالت 

  .صدقة مبدينة حران يف سنة نيف وعشرين وستمائة، خلف ماالً جزيالً، ومل يكن له ولداملتواترة، وتويف 

ومن كالمه مما نقلته من خطه قال الصوم منع البدن من الغذاء، وكف احلواس عن اخلطاء، واجلوارح عن 
 يراه إال اآلثام، وهو كف اجلميع عما يلهي عن ذكر اللّه، وقال اعلم أن مجيع الطاعات ترى إال الصوم ال

اللّه فإنه عمل يف الباطن بالصرب ارد، وللصوم ثالث درجات صوم العموم، وهو كف البطن والفرج عن 
قضاء الشهوة؛ وصوم اخلصوص وهو كف السمع والبصر واللسان وسائر اجلوارح عن اآلثام؛ وأما صوم 

  .ما سوى اللّه تعاىلخصوص اخلصوص فصوم القلب عن اهلمم الدنية واألفكار الدنياوية، وكفه ع

وقال ما كان من الرطوبات اخلارجة من الباطن ليس مستحيالً، وليس له مقر فهو طاهر كالدمع والعرق 
  .واللعاب واملخاط، وأما ما له مقر وهو مستحيل فهو جنس، كالبول والروث

مة من الوزير يف قال اعلم أن الوزير مشتق امسه من محل الوزر عمن خدمه، ومحل الوزر ال يكون إال بسال
خلقته وخالئقه، أما يف خلقته فأن يكون تام الصورة، حسن اهليئة، متناسب األعضاء، صحيح احلواس؛ 

وأما يف خالئقه فهو أن يكون بعيد اهلمة، سامي الرأي، ذكي الذهن، جيد احلدس، صادق الفراسة، 
ان كذلك كان أفضل عدد اململكة رحب الصدر، كامل املروءة، عارفاً مبوارد األمور ومصادرها، فإذا ك
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ألنه يصون امللك عن التبذل، ويرفعه عن الدناءة، ويغوص له على الفرصة، ومرتلته مرتلة اآللة اليت يتوصل 
ا إىل نيل البغية، ومرتلة السور الذي حيرز املدينة من دخول اآلفة، ومرتلة اجلارح الذي يصيد لطعمه 

لة يصلح لكل سلطان ما مل يكن معروفاً باإلخالص ملن خدمه، صاحبه، وليس كل أحد يصلح هلذه املرت
  .واحملبة ملن استخصه، واإليثار ملن قربه

  وقال صرب العفيف ظريف ومن شعره قال 

  وأورث الجفن بعد الرقدة السهرا  سلوه لم صدني تيهاً ولم هجرا

 وفيت بميثاقي فلم غدرا وقد  جفاني بال ذنب وال سبب وقد

 فغيري لم يصدقكم خبرا ومني  وا واستشرحوا خبريقف ياللرجال

 بان أو آنسته نفرا دانيته  لنت ذالً قسا عزاً علي وإن إن

    

  هيهات أن يستوي الصادي ومن صدرا  هذا هو الموت عندي كيف عندكم

  وقال أيضاً 

  وجد فضيلة الطب والسداد  وارثاً عن أب يا

 البعادعن الجسم ب همت  وضامناً رد كل روح

 لعاد كوناً بال فساد دهراً  لو كان طب أقسم

  وقال يهجو 

 شكل القياس مجموعه حدود  وموالته وسيده درى

  والست تحت االثنين موضوعه  فوق االثنين منحمل والسيد

 لحرمة بينهن مرفوعه ذا  محمول ذي وحامل والعبد

 في دمشق مطبوعه قرينة  قياس جاءت نتيجته ذاك

  اً وقال أيض

 افتخرت بلطفها الروحاني ثم  بدت بريحها الريحاني الراح

  رقت وصفت خالئق اإلنسان  سطعت بنورها النورا لما

  وقال أيضاً 

 فالراح قوام جوهر األرواح  نكد الزمان باألقداح أنفي
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  أو يسمع من زخارف النصاح  يفلح من يظل يوماً صاحي فما

  وقال أيضاً 

  فالدهر كما ترى خيال وسراب   وشرابنكد العيش بماء أطفئ

 مصيره كما كان تراب فالجسم  زمن اللذة بين األتراب واغنم

  وقال أيضاً 

 بلطفها تنافي األتراح صفراء  الراح هي الروح فواصل يا صاح

 طارت فرحاً إلى محل األرواح  شبك يصيدها في األقداح لوال

اب النفس، تعاليق يف الطب ذكر فيها األمراض وعالماا، ولصدقة السامري من الكتب شرح التوراة، كت
شرح كتاب الفصول ألبقراط مل يتم، مقالة يف أسامي األدوية املفردة، مقالة أجاب فيها عن مسائل طبية 

  .سأله عنها األسعد احمللي اليهودي، مقالة يف التوحيد ومسها كتاب الكرت يف الفوز،كتاب االعتقاد

   أبي سعيدمهذب الدين يوسف بن

هو الشيخ اإلمام العامل الصاحب الوزيرمهذب الدين يوسف بن أيب سعيد بن خلف السامري، قد أتقن 
الصناعة الطبية، ومتيز يف العلوم احلكمية، واشتغل بعلم األدب، وبلغ يف الفضائل أعلى الرتب، وكان كثري 

طب على احلكيم إبراهيم السامري اإلحسان، غزير االمتنان، فاضل النفس، صائب احلس، وقرأ صناعة ال
املعروف بشمس احلكماء، وكان هذا مشس احلكماء يف خدمة امللك الناصر صالح الدين يوسف، وقرأ 

أيضاًَ على الشيخ إمساعيل بن أيب الوقار الطبيب، وقرأ على مهذب الدين بن النقاش، وقرأ األدب على تاج 
    ، واشتهر حبسن العالج واملداواة الدين النكدي أيب اليمن، ومتيز يف صناعة الطب

ومن حسن معاجلاته أنه كانت ست الشام أخت امللك العادل أيب بكر بن أيوب قد عرض هلا دوسنطاريا 
كبدية وترمي كل يوم دماً كثرياً، واألطباء يعاجلوا باألدوية املشهورة هلذا املرض من األشربة وغريها، 

ا قوم ما دامت القوة قوية، أعطوها الكافور ليصلح كيفية هذا فلما حضرها وجس نبضها قال للجماعة ي
اخللط احلاد الذي فعل هذا الفعل، وأمر بإحضار كافور قيصوري وسقاها مع حليب بزر بقلة حممصة، 

وشراب رمان وصندل فتقاصر عنها الدم وحرارةالكبد اليت كانت، وسقاها أيضاً منه ثاين يوم فقل أكثر، 
 أن تكامل برؤها وصلحت، وحدثين بعض مجاعة الصاحب بن شكر وزير امللك والطفها بعد ذلك إىل

العادل قال كان قد عرض للصاحب أمل يف ظهره عن برد فأتى إليه األطباء فوصف بعضهم مع إصالح 
األغذية بغلي يسري جندبيدستر مع زيت ويدهن به، وقال آخر دهن بابونج ومصطكى، فقال املصلحة أن 
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شياء شيء ينفع مع طيب رائحة، فأعجب الصاحب قوله، وأمر مهذب الدين يكون عوض هذه األ
يوسف بإحضار غالية ودهن بان، فحل ذلك على النار، ودهن به املوضع فانتفع به، وخدم مهذب الدين 
يوسف بصناعة الطب لعز الدين فرخشاه بن شاهىان شاه بن أيوب، وملا تويف عز الدين فرخشاه رمحه 

مجادى األوىل سنة مثان وسبعني ومخسمائة، خدم بعده لولده امللك األجمد جمد الدين رام اللّه، وذلك يف 
شاه بن عز الدين فرخشاه بصناعة الطب، وأقام عنده ببعلبك، وحظي يف أيامه، ونال من جهته من 

ذب الدين األموال والنعم شيئاً كثرياً، وكان يستشريه يف أموره ويعتمد عليه يف أحواله، وكان الشيخ مه
حسن الرأي وافر العلم جيد الفطرة، فكان يستصوب آراءه ويشكر مقاصده، مث استوزره واشتغل 

بالوزارة وارتفع أمره، وارتقت مرتلته عنده حىت صار هو املدبر جلميع الدولة واألحوال بأسرها ال تعدل 
  عن أمره ويه، ولذلك قال فيه الشيخ شهاب الدين فتيان 

 جميع الملوك بالفضل له  ذي شهدتاألمجد ال الملك

  ما اعتقد السامري في العجل  في السامري معتقداً أصبح

أنشدين هذين البيتني مشس الدين حممد بن شهاب الدين فتيان قال أنشد فيهما والدي لنفسه، أقول ومل 
ن أهله تزل أحوال الشيخ مهذب الدين على سننها وعلو مرتلته على كياا، حىت كثرت الشكاوى م

وأقاربه السمرة، فإنه كان قد جاءه إىل بعلبك مجاعة منهم من دمشق، واستخدمهم يف مجيع اجلهات، 
وكثر منهم العسف وأكل األموال والفساد، وكان له اجلاه العريض بالوزير مهذب الدين السامري فال 

كلوها وكثر فسادهم، والمته يقدر أحد أن يقاومهم باجلملة، فإن امللك األجمد ملا حتقق أن األموال قد أ
امللوك يف تسليم دولته للسمرة قبض على املهذب السامري، وعلى مجيع السمرة املستخدمني واستقصى 

منهم أمواالً عظيمة، وبقي الوزير معتقال عنده مدة إىل أن مل يبق له شيء يعتد به، مث أطلقه وجاء إىل 
ع أيب لنسلم عليه فوجدته شيخاً حسناً فصيح الكالم دمشق ورأيته يف داره، وملا جاء من بعلبك وكنت م

لطيف املعاين، ومات بعد ذلك وكانت وفاته يوم اخلميس مستهل صفر سنة أربع وعشرين وستمائة 
  .بدمشق

  ومن شعر مهذب الدين يوسف 

 سر دهرا فإنه  إن ساءني الدهر يوماً

 تعوضت أجرا فقد  دهاني بمال وإن

 للّه شكرا والحمد  أغنى وأقنى اللّه

  .وملهذب الدين يوسف بن أيب سعيد من الكتب شرح التوراة
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  الصاحب أمين الدولة

    

هو الصاحب الوزير العامل العامل، الرئيس الكامل، أفضل الوزراء، سيد احلكماء، إمام العلماء، أمني 
ان مهذب الدين الدولة أبو احلسن بن غزال بن أيب سعيد، كان سامرياً وأسلم، ولقب بكمال الدين، وك

السامري عمه، وكان أمني الدولة هذا له الذكاء الذي ال مزيد عليه، والعلم الذي ال يصل إليه، واإلنعام 
العام، واإلحسان التام، واهلمم العالية، واآلالء املتوالية، وقد بلغ من الصناعة غاياا، وانتهى إىل اياا، 

 وفصوهلا، حىت قل عنه املماثل وقصر عن إدراك معاليه كل واشتمل على حمصوهلا، وأتقن معرفة أصوهلا
فاضل وكامل، كان أوال عند امللك األجمد جمد الدين رام شاه بن عز الدين فرخشاه بن أيوب، معتمداً 

عليه يف الصناعة الطبية وأعماهلا، مفوضاً إليه أمور دولته وأحواهلا، ومل يزل عنده إىل أن تويف امللك األجمد 
اللّه، وذلك يف داره بدمشق آخر ار يوم الثالثاء حادي عشر شهر شوال سنة مثان وعشرين رمحه 

  .وستمائة

وبعد ذلك استقل بالوزارة للملك الصاحل عماد الدين أيب الفداء إمساعيل ابن امللك العادل أيب بكر بن 
بت قواعد امللك وأيدها أيوب، فساس الدولة أحسن السياسة، وبلغ يف تدبر اململكة اية الرياسة، وث

ورفع مباين املعايل وشيدها، وجدد معامل العلم والعلماء، وأوجد من الفضل ما مل يكن ألحد من القدماء، 
ومل يزل يف خدمة امللك الصاحل، وهو عايل القدر نافذ األمر، مطاع الكلمة كثري العظمة إىل أن ملك 

امل، وجعل نائبه ا األمري معني الدين بن شيخ دمشق امللك الصاحل جنم الدين أيوب ابن امللك الك
الشيوخ، وكان ملا ملك دمشق أعطى امللك الصاحل إمساعيل بعلبك ونقل إليها ثقله وأهله، وذلك يف سنة 
ثالث وأربعني وستمائة، وكان أمني الدولة يف مدة وزارته حيب مجع املال وحصل لصاحبه امللك الصاحل 

  . من أهل دمشق وقبض على كثري من أمالكهمإمساعيل أمواالً عظيمة جداً

وكان موافقه يف ذلك قاضي القضاة بدمشق وهو رفيع الدين اجليلي والنواب، وملا بلغ نائب السلطنة 
بدمشق، وهو األمري معني الدين بن شيخ الشيوخ والوزير مجال الدين ابن مطروح بدمشق وأكابر الدولة 

صدوا أن يقبضوا عليه، ويستصفوا أمواله فعملوا له مكيدة،وهي ما وصل إىل أمني الدولة من األموال ق
أم استحضروه وعظموه، وقاموا له ملا أتى، وملا استقر يف الس قالوا له إن أردت أن تقيم بدمشق فابق 

كما أنت، وإن أردت أن تتوجه إىل صاحبك ببعلبك فافعل، فقال ال واللّه أروح إىل خمدومي وأكون 
خرج ومجع أمواله وذخائره وحواصله ومجيع ما ميلكه حىت األثاث وحصر دوره ومجع عنده، مث إنه 

اجلميع على عدة بغال، وتوجه قاصداً إىل بعلبك، وملا صار ظاهر دمشق قبض عليه وأخذ مجيع ما كان 
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معه، واحتيط على أمالكه واعتقل، وكان ذلك يوم اجلمعة ثاين شهر رجب سنة ثالث وأربعني وستمائة، 
سري إىل الديار املصرية حتت احلوطة، وأودع السجن يف قلعة القاهرة مع مجاعة أخر من أصحاب امللك مث 

الصاحل إمساعيل، وملا كان بعد ذلك بزمان وتويف امللك الصاحل جنم الدين أيوب مبصر يف سنة سبع وأربعني 
م األحد ثامن شهر وستمائة، وجاء امللك الناصر يوسف بن حممد من حلب وملك دمشق، وذلك يف يو

ربيع اآلخر سنة مثان وأربعني وستمائة صار معه امللك الصاحل إمساعيل وملوك الشام، وتوجه إىل مصر 
ليأخذها فخرجت عساكر مصر، وكان ملك مصر يومئذ امللك املعز عز الدين أيبك التركماين، كان قد 

كانت أول الكسرة على عسكر مصر، مث متلك بعد وفاة أستاذه امللك الصاحل جنم الدين أيوب، والتقوا ف
عادوا وكسروا عسكر الشام، وقبض على امللك الصاحل إمساعيل ومجاعة كثرية من امللوك واألمراء 

وحبسوا مجيعهم يف مصر، مث أطلق بعضهم فيما بعد، وأما امللك الصاحل إمساعيل فكان آخر العهد به وقيل 
  .إنه خنق بوتر

    

ملشد علي بن عمر رمحه اللّه ملا مسع الوزير أمني الدولة يف قلعة القاهرة بأن حدثين األمري سيف الدين ا
ملوك الشام قد كسروا عسكر مصر، ووصل اخلرب إليهم بذلك من بلبيس، قال أمني الدولة لصاحب اآلمر 

يف القلعة دعنا خنرج يف القلعة حىت تطلع امللوك، وتبصر أيش تعمل معك من اخلري فأطمعته نفسه، 
خرجهم وكانوا يف ذلك املوضع يف احلبس ثالثة من أصحاب امللك الصاحل إمساعيل وزيره أمني الدولة، وأ

وأستاذ داره ناصر الدين بن يغمور، وأمري كردي يقال له سيف الدين، فقال الكردي هلم يا قوم ال 
نا عليه وحيسن إلينا تستعجلوا مواضعكم، فإن كان األمر صحيحاً فمصري أستاذنا خيرجنا ويعيدنا إىل ما ك

وخنلف، وإن كان األمر غري صحيح فنكون يف موضعنا مل خنرج منه فهو أسلم لنا فلم يقبلوا منه، وخرج 
الوزير وناصر الدين بن يغمور وبسطوا مواضع يف القلعة وأمروا ووا، وملا صح اخلرب بعكس ما أملوه أمر 

ين بن يغمور فقتل، وأمر بشنق الوزير فشنقوه، وحكى عز الدين التركماين ملا طلع القلعة بقتل ناصر الد
يل من رآه ملا شنق وأنه كان عليه قندورة عنايب خضراء، وسرموزة يف رجليه، ومل ينظر مشنوقاً يف رجليه 

  .سرموزة سواه، وأما رفيقهم الكردي فأطلقه وخلع عليه وأعطاه خرياً

ذا املعىن ما حكاه األمري ناصر الدين زكري أقول وأعجب ما أتى من األحكام النجومية فيما يتعلق 
املعروف بابن عليمة وكان من مجاعة امللك الصاحل جنم الدين أيوب قال ملا حبس الصاحب أمني الدولة 

أرسل إىل منجم يف مصر له خربة بالغة يف علم النجوم وإصابات ال تكاد خترم يف أحكامها،وسأله ما 
قال فلما وصلت الرسالة إليه أخذ ارتفاع الشمس للوقت، وحقق يكون من حاله وهل خيلص من احلبس 

درجة الطالع والبيوت االثين عشر ومركز الكواكب، ورسم ذلك كله يف ختت احلساب وحكم مبقتضاه 
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فقال خيلص هذا من احلبس وخيرج منه وهو فرحان مسرور، وتلحظه السعادة أن يبقى له أمر مطاع يف 
يه مجاعة من اخللق، فلما وصل إليه اجلواب بذلك فرح به، وعندما وصله الدولة مبصر، وميتثل أمره و

جميء امللوك وأن النصر هلم خرج وأيقن أن يبقى وزيراً مبصر، ومت له ما ذكره املنجم من اخلروج من 
احلبس والفرح واألمر والنهي وصار له أمر مطاع يف ذلك اليوم، ومل يعلم أمني الدولة ما جيري عليه بعد 

لك، وإن اهللاّّ عز وجل قد أنفذ ما جعله عليه مقدوراً وكان ذلك يف الكتاب مسطوراً، وكان للصاحب ذ
أمني الدولة نفس فاضلة ومهة عالية يف مجع الكتب وحتصيلها، واقتىن كتباً كثرية فاخرة يف سائر العلوم، 

افظ ابن عساكر وهو باخلط وكانت النساخ أبداً يكتبون له حىت أنه أراد مرة نسخة من تاريخ دمشق للح
الدقيق مثانون جملداً فقال هذا الكتاب، الزمن يقصر أن يكتبه ناسخ واحد ففرقه على عشرة نساخ، كل 
واحد منهم مثان جملدات فكتبوه يف حنو سنتني وصار الكتاب بكماله عنده وهذا من علو مهته، وملا كان 

لك الصاحل إمساعيل، وكان أيب صديقه وبينهما مودة رمحه اللّه بدمشق، وهو يف دست وزارته يف أيام امل
فقال له يوماً سديد الدين، بلغين أن ابنك قد صنف كتاباً يف طبقات األطباء ما سبق إليه، ومجاعة األطباء 
الذين يأتون إيل شاكرين منه، وهذا الكتاب جليل القدر، وقد اجتمع عندي يف خزانيت أكثر من عشرين 

ء من هذا الفن، وأشتهي منك أن تبعث إليه يكتب يل نسخة من هذا الكتاب، ألف جملد ما فيها شي
وكنت يومئذ بصرخد عند مالكها األمري عز الدين أيبك املعظمي فامتثل أمره، وملا وصلين كتاب أيب 

أتيت إىل دمشق واستصحبت معي مسودات من الكتاب واستدعيت الشريف الناسخ وهو مشس الدين 
 كثرياً ينسخ لنا، وخطه منسوب يف اية اجلودة، وهو فاضل يف العربية فأخليت له حممد احلسيين، وكان

موضعاً عندنا، وكتب الكتاب يف مدة يسرية يف تقطيع ربع البغدادي أربعة أجزاء، وملا جتلدت عملت 
ي، قصيدة مديح يف الصاحب أمني الدولة، وبعثت باجلميع إليه مع قاضي القضاة بدمشق رفيع الدين اجليل

وهو من مجلة املشايخ الذين اشتغلت عليهم فإين قرأت عليه شيئاً من كتاب اإلشارات والتنبيهات البن 
سينا، وكان بيين وبينه أنس كثري، وملا وقف أمني الدولة على ذلك أعجبه غاية اإلعجاب، وفرح به كثرياً 

 منك أن كلما تصنفه من الكتب وأرسل إيل مع القاضي املال اجلزيل واخللع الفاخرة وتشكر وقال أشتهي
    تعرفين به، وهذه نسخة القصيدة اليت قلتها فيه، وذلك يف أوائل سنة ثالث وأربعني وستمائة 

 سار ركبهم يسير وأنّى  في محبتهم أسير فؤادي

 حنيناً قد تضمنه سعير  إلى العذيب وساكنيه يحن

 من طيب نشرهم عبير بها  نسمة هبت سحيرا ويهوى

 بطيف من خيالهم يزور  انع بعد التدانيق وإني
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 على المحب وال يجير يجور  ومعسول اللمى مر التجني

 هجره أبداً هجير بوافر  للصدود ففي فؤادي تصدى

 هذي القطيعة والنفور فما  وصلت جفوني فيه سهدي وقد

 وجهه بدر منير وطلعة  قوامه غصن رطيب كأن

 في لواحظه فتوريميد و  نشوان من خمر التصابي يرى

 خدي من دمعي غدير وفي  ففي وجناته للحسن روض

 وإنني فيه صبور علي  زمن أراه قد تعدى وكم

 اليمازجه سرور وسري  مع بنيه غير حال وحالي

 الدولة المولى الوزير أمين  أشكو الزمان فإن ذخري وإن

 كما همى الجون المطير تعم  أريحي ذو أياد كريم

 تحت أخمصه األثير تأثر  اء المجد حتىفي سم تسامى

 محله الشعرى العبور ودون  شعر يعبر عن عاله وهل

 تعتدل األمور الخلق  أمر وعدل مستمر به في له

 العزمات للعادي مبير  األزمان للعافي مبر وفي ففي

 من أول فاق األخير وكم  فاق األوائل في المعالي لقد

 منك عاد له ظهور رحبش  وكم في الطب من معنى خفي

 إليك مرؤوساً يصير يجده  قاس الرئيس إليك يوماً وقد

 لك فيهما أبداً نظير وما  وهل يحكيك في لفظ وفضل

 اسمك ال تغيره الدهور على  أرسلت تأليفاً ليبقى وقد

 وموالنا بذاك هو الخبير  ما سبقت إليه قدماً فريد

 هجر التمورتهدى إلى  كما  في علومك فهو يهدى ولكن

 زفت إلى المولى تبور إذا  أن أبكار المعالي وحاشا

 فعن أمثالها أنت الغفور  وإن تك زلة أبديت فيه
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ونقلت من خط الشيخ موفق الدين هبة اللّه أيب القاسم بن عبد الوهاب بن حممد ابن علي الكاتب 
ب منه خطاً وعده به امللك األجمد، املعروف بابن النحاس، من أبيات كتبها إىل الصاحب أمني الدولة يطل

  وذلك يف سنة سبع وعشرين وستمائة 

 من له نعم تترى بال منن يا  وعدت بالخط فأرسل ماوعدت به

 ِمدحاً تتلى بال ثمن ويشتري  يفعل الخير يجن كل مكرمة من

 في شجر يوماً على فنن ورقاء  يزيدك حظاً كلما صدحت خطاً

ل بن عبد اللّه بن عمر الكاتب املعروف بابن قاضي اليمن لنفسه قصيدة وأنشدين شرف الدين إمساعي
  كتبها إىل الصاحب أمني الدولة من مجلتها 

 صفو لذتي التكدير ومحا  نالني من زماني التغيير

 بجور الزمان وهو مرير د  عيشي يظل حلواً وقد عا كان

 للهجر منه هجير فبقلبي  من أحب لم يلو عطفاً ونأى

 فهو في حشاي سعير شفني  الشفاء من داء سقم تورجو

 وعزا الدوا وعاز المشير ء  لي قائل وقد أعضل الدا قال

  ء على الجسم والطبيب الوزير  تشكو اآلالم أو يعضل الدا كيف

 تخش فإحسانه عميم غزير وال  الصاحب الوزير اقصد

 يشفي إال الحكيم البصير ليس  الداء خيف منه تالفاً وإذا

 ماجد وزير كبير عالم  صاحب أريب حكيم سيد

 مؤثر كريم أثير محسن  منقذ منصف لطيف رؤوف

ومن شعر الصاحب أمني الدولة قال، وكتب به يف كتاب إىل برهان الدين وزير األمري عز الدين املعظمي 
  تعزية لربهان الدين يف ولده اخلطيب شرف الدين عمر 

  زين مثله فاقدقول ح  قوال لهذا السيد الماجد

    

  هيهات ما في الناس من خالد  بد من فقد ومن فاقد ال

 كان ال بد من الواحد إن  كن المعزي ال المعزى به
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وللصاحب أمني الدولة من الكتب كتاب النهج الواضح يف الطب، وهو من أجل كتاب صنف يف 
إىل كتب مخسة الكتاب األول يف ذكر الصناعة الطبية، وأمجع لقوانينها الكلية واجلزئية، وهو ينقسم 

األمور الطبيعية واحلاالت الثالث لألبدان وأجناس األمراض، وعالئم األمزجة املعتدلة والطبيعية والصحية 
لألعضاء الرئيسة وما يقرب منها، وألمور غريها شديدة النفع يصلح أن تذكر يف هذا املوضع، ويتبعها 

كتاب الثاين يف األدوية املفردة وقواها الكتاب الثالث يف األدوية املركبة بالنبض والبول والرباز والبحران ال
ومنافعها الكتاب الرابع يف تدبري األصحاء وعالج األمراض الظاهرة وأسباا وعالئمها، وما حيتاج إليه من 

س يف ذكر عمل اليد فيها ويف أكثر املواضع ويذكر فيه أيضاً تدبري الزينة وتدبري السموم الكتاب اخلام
  .األمراض الباطنة وأسباا وعالئمها وعالجها وما حيتاج إليه من عمل اليد

  مهذب الدين عبد الرحيم بن علي

هو شيخنا اإلمام الصدر الكبري، العامل الفاضل مهذب الدين أبو حممد عبد الرحيم بن علي بن حامد 
مة زمانه،وإليه انتهت رياسة صناعة ويعرف بالدخوار، وكان رمحه اللّه أوحد عصره، وفريد دهره، وعال

الطب ومعرفتها على ما ينبغي، وحتقيق كلياا وجزئياا، ومل يكن يف اجتهاده من جياريه، واليف علمه من 
مياثله، أتعب نفسه يف االشتغال، وكد خاطره يف حتصيل العلم حىت فاق أهل زمانه، يف صناعة الطب، 

املال واجلاه ما مل ينله غريه من األطباء إىل أن تويف، وكان مولده وحظي عند امللوك، ونال من جهتهم من 
ومنشؤه بدمشق، وكان أبوه علي بن حامد كحاالً مشهوراً، وكذلك كان أخوه وهو حامد بن علي 
كحاالً، وكان احلكيم مهذب الدين أيضاً يف مبدأ أمره يكحل، وهو مع ذلك مواظب على االشتغال 

، وكتب كتباً كثرية خبطه، وقد رأيت منها حنو مائة جملد أو أكثر يف الطب والنسخ، وكان خطه منسوباً
وغريه، واشتغل بالعربية على الشيخ تاج الدين الكندي أيب اليمن، ومل يزل جمتهداً يف حتصيل العلوم 
ومالزمة القراءة واحلفظ حىت يف أوقات خدمته وهو يف سن الكهولة، وكان يف أول اشتغاله بصناعة 

قد قرأ شيئاً من املكي على الشيخ رضي الدين الرحيب رمحه اللّه، مث بعد ذلك الزم موفق الدين بن الطب 
املطران وتتلمذ له، واشتغل عليه بصناعة الطب، ومل يزل مالزماً له يف أسفاره وحضره إىل أن متيز ومهر، 

 تسع وسبعني ومخسمائة بشيء واشتغل بعد ذلك أيضاً على فخر الدين املارديين ملا ورد إىل دمشق يف سنة
من القانون البن سينا، وكان فخرالدين املارديين كثري الدراية هلذا الكتاب والتحقيق ملعانيه وخدم احلكيم 
مهذب الدين امللك العادل أبا بكر بن أيوب بصناعة الطب، وكان السبب يف ذلك أنه يف أول أمره كان 

ا يف البيمارستان الكبري الذي أنشأه ووقفه امللك العادل نور يعاين صناعة الكحل وحياول أعماهلا، وخدم 
الدين حممود بن زنكي، مث بعد ذلك ملا اشتغل على ابن املطران، ووسم بصناعة الطب، أطلق له الصاحب 
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صفي الدين بن شكر وزير امللك العادل أيب بكر بن أيوب جامكية على الطب وخدم ا، وهو مع ذلك 
العلم والعمل، وال خيل خبدمة الصاحب صفي الدين بن شكر والتردد إليه، وعرف يشتغل ويتزيد يف 

الصاحب مرتلته يف صناعة الطب وعلمه وفضله، وملا كان يف شهرشوال سنة أربع وستمائة كان امللك 
العادل قد قال للصاحب بن شكر نريد أن يكون مع احلكيم موفق الدين عبد العزيز حكيم آخر، برسم 

كر والتردد إليهم يف أمراضهم، فإن احلكيم عبد العزبز ما يلحق لذلك، فامتثل أمره وقال ههنا خدمة العس
حكيم فاضل يف صناعة الطب يقال له املهذب الدخوار يصلح أن يكون يف خدمة موالنا، فأمره 

  .باستخدامه

    

اً ناصرية لك يف وملا حضر مهذب الدين عند الصاحب قال له إين شكرتك للسلطان وهذه ثالثون دينار
كل شهر وتكون يف اخلدمة، فقال يا موالنا احلكيم موفق الدين عبد العزيز له يف كل شهر مائة دينار 

ورواتب مثلها، وأنا أعرف مرتليت يف العلم وما أخدم بدون مقرره، وانفصل عن الصاحب ومل يقبل، مث 
عاود الصاحب ليخدم، وكان مقرره يف إن اجلماعة ذمت مهذب الدين على امتناعه، وما بقي ميكنه أن ي

البيمارستان شيء يسري، واتفق املقدورأن بعد ذلك احلديث بنحو شهر، وكان يعاود املوفق عبد العزيز 
قولنج صعب فعرض له وتزايد به ومات منه، وملا بلغ امللك العادل موته قال للصاحب كنت قد شكرت 

وفق عبد العزيز فترتل على مجيع مقرره، واستمريف خدمة لنا حكيماً يقال له املهذب نزله على مقرر امل
امللك العادل من ذلك الوقت، مث مل تزل مرتلته عنده، وتترقى أحواله، حىت صار جليسه وأنيسه وصاحب 

  .مشورته

وظهر أيضاً منه يف أول خدمته له نوادريف تقدمة املعرفة، أكدت حسن ظنه به واعتماده عليه، ومن ذلك 
ادل كان قد مرض والزمه أعيان األطباء، فأشار احلكيم مهذب الدين عليه بالفصد فلم أن امللك الع

يستصوب ذلك األطباء الذين كانوا معه، فقال واللّه مل خنرج له دماً إال خرج الدم بغري اختيارنا، ومل 
عرف أن ما يوافقوه يف قوله فما كان قعد ذلك بأيسر وقت إال والسلطان قد رعف رعافاًَ كثرياً وصلح ف

يف اجلماعة مثله، ومن ذلك أيضاً أنه كان يوماً على باب دار السلطان ومعه مجاعة من أطباء الدور فخرج 
خادم ومعه قارورة جارية يستوصف هلا من شيء يؤملها، فلما رآها األطباء وصفوا هلا ما حضرهم، 

يوجب هذا الصبغ الذي وعندما عاينها احلكيم مهذب الدين قال إن هذا األمل الذي تشكوه مل 
للقارورة،يوشك أنه الصبغ من حناء قد اختضبت به، فأعلمه اخلادم بذلك وتعجب منه، وأخرب امللك 

  .العادل فتزيد حسن اعتقاده فيه

ومن حماسن ما فعله الشيخ مهذب الدين من كمال مروءته ووافر عصبيته، حدثين أيب قال كان امللك 
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حميي الدين بن زكي الدين بدمشق ألمر نقم عليه به، وأمر باعتقاله العادل قد غضب على قاضي القضاة 
يف القلعة، ورسم عليه أن يزن للسلطان عشرة آالف دينار مصرية وشدد عليه يف ذلك، وبقي يف احلبس 
واملطالبة عليه كل وقت فوزن البعض وعجز عن وزن بقية املال، وعظم امللك العادل عليه األمر وقال ال 

بقية املال وإال عذبته، فتحري القاضي وأبلغ مجيع موجوده وأثاث بيته حىت الكتب اليت له، بد أن يزن 
وتوسل إىل السلطان وتشفع بكثري من األمراء واخلواص واألكابر، مثل الشميس أستاذ الدار ومشس 
ي مهاً اخلواص صواب والوزير وغريهم أن يساحمه بالبعض، أو يسقط عليه فما فعل السلطان، ومحل القاض

عظيماً على ذلك حىت قل أكله ونومه، وكاد يهلك فافتقده احلكيم مهذب الدين، وكان بينهما صداقة 
قدمية، وشكا إليه حاله، وسأله املساعدة حبسب ما يقدر عليه ففكر مهذب الدين وقال أنا أدبر لك أمراً 

  .وأرجو أن يكون فيه نفع لك إن شاء اللّه تعاىل وفارقه

لك العادل أم امللك الصاحل إمساعيل بن امللك العادل متغرية املزاج يف تلك األيام،وكانت وكانت سرية امل
تركية اجلنس وعندها عقل ودين وصالح وهلا معروف كثري وصدقات، فلما حضر احلكيم مهذب الدين 

ال عندها وزمام الدور أوجدها مهذب الدين حال القاضي وضره وأنه مظلوم وقد ألزمه السلطان بشيء 
يقدر عليه، وطلب منها شفاعة لعل السلطان ينظر إليه بعني الرمحة ويساحمه بالبعض أو يقسط عليه، 

وساعده اإلمام يف ذلك فقالت واللّه كيف يل باخلري للقاضي وأن أقول للسلطان عنه، ولكن ما ميكن هذا 
لو كان هو يف املثل فإن السلطان يقول يل أيش املوجب أنك تتكلمي يف القاضي، ومن أين تعرفيه و

حكيم يتردد إلينا، أو تاجر يشتري لنا القماش كان فيه توجه للكالم والشفاعة، وهذا فما ميكن أتكلم 
فيه، فقال هلا احلكيم يا سيت أنت لك ولد ومالك غريه وتطليب له السعادة والبقاء، وتلقي من اللّه كل خري 

الً، فقالت أيش هو؟ فقال وقت يكون السلطان بشيء تقدري تفعليه، وما تقويل للسلطان شفاعة أص
     وأنتم نيام توجديه أنك أبصرت مناماً يف أن القاضي مظلوم، وعرفها ما تقول، هذا ميكن، 

وملا تكاملت عافيتها، وكان امللك العادل نائماً عندها وهي إىل جانبه انتبهت يف أواخر الليل، وأظهرت 
عد وتتباكى، فانتبه السلطان وقال مالك؟ وكان حيبها كثرياً فلم أا مرعوبة وأمسكت فؤادها وبقيت ترت

جتبه مما ا، فأمر بإحضار شراب تفاح وسقاها ورش على وجهها ماء ورد، وقال أما ختربيين أيش جرى 
عليك وأيش عرض لك؟ فقالت يا خوند منام عظيم هالين، وكدت أموت منه، وهو إنين رأيت كأن 

ظيم، وكان يف موضع به نريان كثرية تشعل وناس يقولون هذا للملك العادل القيامة قد قامت، وخلق ع
لكونه ظلم القاضي، مث قالت هل فعلت قط بالقاضي شيئاً؟ فما شك يف قوهلا وانزعج، مث قام لوقته 

وطلب اخلدام وقال امضوا إىل القاضي وطيبوا قلبه وسلموا عليه عين، وقولوا له جيعلين يف حل مما مت عليه 
ن مجيع ماوزنه يعاد إليه، وما أطالبه بشيء فراحوا إليه وفرح القاضي غاية الفرح بقوهلم، ودعا وإ
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للسلطان وجعله يف حل، وملا أصبح أمر له خبلعة كاملة وبغلة وأعاده إىل القضاء، وأمر باملال الذي وزنه 
شترين هلا ويعطوا الثمن أن حيمل إليه من اخلزانة، وأن مجيع ما باعه من الكتب وغريها تسترجع من امل

  .الذي وزنوه، وحصل للقاضي الفرج بأهون سعي وألطف تدبري

قال وملا كان امللك العادل بالشرق، وذلك يف سنة عشر وستمائة مرض مرضاً صعباً وتوىل عالجه احلكيم 
وبعث مهذب الدين إىل أن برئ مما كان به فحصل له منه يف تلك املرضة حنو سبعة آالف دينار مصرية، 

إليه أيضاً أوالده امللك العادل وسائر ملوك الشرق وغريهم الذهب واخللع والبغالت بأطواق الذهب وغري 
ذلك، وكذلك توجه امللك العادل إىل الديار املصرية يف سنة اثنيت عشرة وستمائة وأقام بالقاهرة، أتى يف 

ك الكامل ابن امللك العادل، ومرض ذلك الوقت وباء عظيم إىل أن هلك أكثر اخللق، وكان قد مرض املل
كثري من خواصه، وهو صاحب الديار املصرية فعاجله بألطف عالج إىل أن برئ،وحصل له أيضاً من 

الذهب واخللع والعطايا السنية شيء كثري، وكان مبلغ ما وصل إليه من الذهب حنو اثين عشر ألف دينار 
الثياب األطلس وغريها، أقول وواله السلطان الكبري وأربع عشرة بغلة بأطواق ذهب، واخللع الكثرية من 

يف ذلك الوقت رياسة أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء الشام، وكنت يف ذلك الوقت مع أيب وهو يف 
خدمة امللك العادل ففوض إليه النظر يف أمر الكحالني واعتبارهم، وإن من يصلح منهم ملعاجلة أمراض 

ا يعرفه منه ففعل ذلك، وملا كان يف سنة أربعة عشرة وستمائة ومسع امللك العني ويرتضيه يكتب له خطاً مب
العادل بتحرك الفرنج يف الساحل أتى إىل الشام، وأقام مبرج الصفر مث حصل له وهو يف أثناء ذلك مرض 

س وهو مبرتله خبانقني، وتويف رمحه اللّه ا يف الساعة الثانية من يوم اجلمعة سابع مجادى اآلخر سنة مخ
عشرة وستمائة، وملا استقر ملك امللك املعظم بالشام استخدم مجاعة عدة ممن كانوا يف خدمة أبيه امللك 
العادل، وانتظم يف خدمته منهم من احلكماء احلكيم رشيد الدين بن الصوري وأيب، وأما احلكيم مهذب 

 البيمارستان الكبري الذي الدين فإنه أطلق له جامكية وجراية، ورسم أنه يقيم بدمشق، وأن يتردد إىل
أنشأه امللك العادل نور الدين بن زنكي ويعاجل املرضى به، وملا أقام الشيخ مهذب الدين بدمشق شرع يف 
تدريس صناعة الطب، واجتمع إليه خلق كثري من أعيان األطباء وغريهم يقرأون عليه، وأقمت أنا بدمشق 

ه يف املعسكر ملا كان أيب واحلكيم مهذب الدين يف خدمة ألجل القراءة عليه، وأما أوال فكنت أشتغل علي
السلطان الكبري فبقيت أتردد إليه مع اجلماعة، وشرعت يف قراءة كتب جالينوس، وكان خبرياً بكل ما 

يقرأ عليه من كتب جالينوس وغريها، وكانت كتب جالينوس تعجبه جداً، وإذا مسع شيئاً من كالم 
واا واألصول الطبية يقول هذا هو الطب، وكان طلق اللسان حسن جالينوس يف ذكر األمراض ومدا

التأدية للمعاين جيد البحث الزمته أيضاً يف وقت معاجلته للمرضى بالبيمارستان فتدربت معه يف ذلك 
وباشرت أعمال صناعة الطب، وكان يف ذلك الوقت أيضاً معه يف البيمارستان ملعاجلة املرضى احلكيم 
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يان األطباء وأكابرهم يف املداواة والتصرف يف أنواع العالج فتضاعفت الفوائد املقتبسة عمران وهو من أع
  .من اجتماعهما، ومما كان جيري بينهما من الكالم يف األمراض ومداواا ومما كانا يصفاه للمرضى

    

جلة واإلقدام وكان احلكيم مهذب الدين يظهر من ملح صناعة الطب ومن غرائب املداواة والتقصي يف املعا
بصفات األدوية اليت تربئ يف أسرع وقت ما يفوق به أهل زمانه وحيصل من تأثريها شيء كأنه سحر، 

ومن ذلك أنين رأيته يوماً وقد أتى حمموم حبمى حمرقة وقواريره يف غاية احلدة فاعترب قوته، مث أمر بأن يترك 
الدستور، وأن يشربه وال يتناول شيئاً غريه، فلما له يف قدح بزور من الكافور مقداراً صاحلاً عينه هلم يف 

أتينا من الغد وجدنا ذلك املريض واحلمى قد احنطت عنه، وقارورته ليس فيها شيء من احلدة، ومثل هذا 
أيضاً أنه وصف يف قاعة املمرورين ملن به املرض املسمى مانيا، وهو اجلنون السبعي، أن يضاف إىل ماء 

ياه مقدار متوفر من األفيون، فصلح ذلك الرجل وزال ما به من تلك احلال، الشعري يف وقت إسقائه إ
ورأيته يوماً يف قاعة احملمومني وقد وقفنا عند مريض، وجست األطباء نبضه فقالوا عنده ضعف ليعطى 
مرقة الفروج للتقوية فنظر إليه، وقال إن كالمه ونظر عينيه يقتضي الضعف، مث جس نبض يده اليمىن 

خرى وقال جسوا نبض يده اليسر، فوجدناه قوياً، فقال انظروا نبض يده اليمىن وكيف هو من وجس األ
قريب كوعه قد انفرق العرق الضارب شعبتني، فواحدة بقيت اليت جتس واألخرى طلعت يف أعلى الزند 

يه هكذا، وامتدت إىل ناحية األصابع، فوجدناه حقاً، مث قال إن من الناس، وهو نادر، ومن يكون النبض ف
ويشتبه على كثري من األطباء ويعتقدون أن النبض ضعيف، وإمنا يكون جسم لتلك الشعبة اليت هي نصف 

العرق فيعتقدون أن النبض ضعيف، وكان يف ذلك الوقت أيضاً يف البيمارستان الشيخ رضي الدين 
على دكة ويكتب ملن الرحيب، وهو من أكرب األطباء سناً وأعظمهم قدراً وأشهرهم ذكراً، فكان جيلس 

يأيت إىل البيمارستان، ويستوصف منه للمرضى أوراقاً يعتمدون عليها ويأخذون ا من البيمارستان 
األشربة واألدوية اليت يصفها، فكنت بعد ما يفرغ احلكيم مهذب الدين واحلكيم عمران من معاجلة 

لدين الرحيب فأعاين كيفية استدالله املرضى املقيمني بالبيمارستان، وأنا معهم، أجلس مع الشيخ رضي ا
على األمراض، ومجلة ما يصفه للمرضى وما يكتب هلم، وأحبث معه يف كثري من األمراض ومداواا، ومل 
جيتمع يف البيمارستان منذ بين وإىل ما بعده من الزمان من مشايخ األطباء كما اجتمع فيه يف ذلك الوقت 

  .ك مدةمن هؤالء املشايخ الثالثة وبقوا كذل

 وكأنهم أحالم فكأنها  ثم انقضت تلك السنون وأهلها
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وكان الشيخ مهذب الدين رمحه اللَّه إذا تفرغ من البيمارستان، وافتقد املرضى يف أعيان الدولة وأكابرها 
وغريهم، يأيت إىل داره مث يشرع يف القراءة والدرس واملطالعة، وال بد له مع ذلك من نسخ، فإذا فرغ منه 

لجماعة فيدخلون إليه ويأيت قوم بعد قوم من األطباء واملشتغلني، وكان يقرأ كل واحد منهم درسه، أذن ل
ويبحث معه فيه، ويفهمه إياه بقدر طاقته، ويبحث يف ذلك مع املتميزين منهم إن كان املوضع حيتاج إىل 

 من ذلك الكتاب يقرأه فضل حبث، أو فيه إشكال حيتاج إىل حترير، وكان ال يقرئ أحداً إال وبيده نسخة
ذلك التلميذ، وينظر فيه ويقابل به، فإن كان يف نسخة الذي يقرأ غلط أمره بإصالحه، وكانت نسخ 

الشيخ مهذب الدين اليت تقرأ عليه يف غاية الصحة، وكان أكثرها خبطه، وكان أبداً ال يفارقه إىل جانبه 
 الصحاح للجوهري، وامل البن فارس مع ما حيتاج إليه من الكتب الطبية ومن كتب اللغة كتاب

وكتاب النبات أليب حنيفة الدينوري، فكان إذا فرغت اجلماعة من القراءة يعود هو إىل نفسه فيأكل شيئاً 
  .مث يشرع بقية اره يف احلفظ والدرس واملطالعة يسهر أكثر ليله يف االشتغال

    

لي بن أيب علي اآلمدي، وكان يعرفه قدمياً وكان أيضاً يف ذلك الزمان جيتمع بالشيخ سيف الدين ع
فالزمه يف االشتغال عليه بالعلوم احلكمية، وحفظ شيئاً من كتبه، وحصل معظم مصنفاته ليشتغل ا مثل 

كتاب دقائق احلقائق، وكتاب رموز الكنوز، وكتاب كشف التمويهات يف شرح التنبيهات وكتاب أبكار 
دين، مث بعد ذلك أيضاً نظر يف علم اهليئة والنجوم، واشتغل ا األفكار، وغري ذلك من مصنفات سيف ال

على أيب الفضل اإلسرائيلي املنجم، واقتىن من آالت النحاس اليت حيتاج إليها يف هذا الفن، ما مل يكن عند 
غريه ومن الكتب شيئاً كثريا جداً، ومسعته حيكي أن عنده ست عشرة رسالة غريبة من األصطرالب 

ملصنفني، ويف أثناء ذلك طلبه امللك األشرف أبو الفتح موسى ابن امللك العادل وهو بالشرق جلماعة من ا
توجه إليه، وذلك يف شهر ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين وستمائة، وقال يل إنه خرج منه يف هذه السفرة 

ملا وصل ملا عزم على احلركة من شراء بغالت وخيم وآالت ال بد منها للسفر عشرون ألف درهم، و
ذلك إىل امللك األشرف أكرمه وأحسن إليه، وأطلق له إقطاعاً يف الشرق يغل له يف كل سنة ألف 

ومخسمائة دينار فبقي معه مدة، مث عرض له ثقل يف لسانه واسترخاء فبقي ال يسترسل يف الكالم ووصل 
 رياسة الطب، وبقي إىل دمشق ملا ملكها امللك األشرف يف سنة ست وعشرين وستمائة، وهو معه فواله

كذلك مديدة، وجعل له جملساً لتدريس صناعة الطب، مث زاد وهو معه فواله رياسة الطب، مث زاد به ثقل 
لسانه حىت بقي إذا حاول الكالم ال يفهم ذلك منه إال بعسر، وكانت اجلماعة تبحث قدامه فإذا استعصى 

أوقات يعسر عليه الكالم فيكتبه يف لوح وتنظر معىن جييب عنه بأيسر لفظ يدل على كثري من املعىن، ويف 
اجلماعة، مث اجتهد يف مداواة نفسه، واستفرغ بدنه بعدة أدوية مسهلة، وكان يتناول كثرياً من األدوية 
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واملعاجني احلارة ويغتذي مبثلها فعرضت له محى وتزايدت به حىت ضعفت قوته وتوالت عليه أمراض 
  .كثرية، وال جاء األجل بطل العمل 

 ألفيت كل تميمة ال تنفع  وإذا المنية أنشبت أظفارها

وكانت وفاته رمحه اللّه يف الليلة اليت صبيحتها يوم االثنني خامس عشر صفرسنة مثان وعشرين وستمائة 
  .ودفن جببل قاسيون ومل خيلف ولداً

حيم بن علي عند وملا كان يف سنة اثنتني وعشرين وستمائة، وذلك قبل سفر الشيخ مهذب الدين عبد الر
امللك األشرف وخدمته له، وقف داره وهي بدمشق عند الصاغة العتيقة شرقي سوق املناخليني، وجعلها 

مدرسة يدرس فيها من بعده صناعة الطب، ووقف هلا ضياعاً وعدة أماكن يستغل ما ينصرف يف 
فيها احلكيم شرف الدين مصاحلها، ويف جامكية املدرس وجامكية املشتغلني ا، ووصى أن يكون املدرس 

علي بن الرحيب وابتدأ بالصالة يف هذه املدرسة يوم اجلمعة صالة العصر ثامن ربيع األول سنة مثان 
  .وعشرين وستمائة

وملا كان يوم االثنني ثاين عشر ربيع اآلخر سنة مثان وستمائة حضر احلكيم سعد الدين إبراهيم بن احلكيم 
 مشس الدين اخلوئي والقاضي مجال الدين اخلرستاين، والقاضي عزيز موفق الدين عبد العزيز، والقاضي

الدين السنجاري ومجاعة من الفقهاء واحلكماء، وشرع احلكيم شرف الدين بن الرحيب يف التدريس ا يف 
صناعة الطب واستمر على ذلك، وبقي سنني عدة، مث صار املدرس فيما بعد احلكيم بدر الدين املظفر بن 

، وذلك أنه ملا ملك دمشق امللك اجلواد مظفر الدين يونس بن مشس الدين ممدود ابن امللك قاضي بعلبك
العادل، كتب للحكيم بدر الدين ابن قاضي بعلبك منشوراً برياسته على سائر احلكماء يف صناعة الطب، 

م وأن يكون مدرساً للطب يف مدرسة احلكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي، وتوىل ذلك يف يو
  .األربعاء رابع صفر سنة سبع وثالثني وستمائة

وأنشدين مهذب الدين أبو نصر حممد بن حممد بن إبراهيم بن اخلضر احلليب، قال أنشدين الشيخ األديب 
  شهاب الدين فتيان بن علي الشاغوري لنفسه ميدح احلكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي 

 أقصى أمانيكابها  تنال  ولذ بأقدار تؤاتيكا حتى أنعم

 يا ابن علي من يباريكا شأوت  مهذب الدين يا عبد الرحيم لقد

 سلفن وما خابت لياليكا بأيام  قداحك في حفظ الدروس فازت

 بلغت األواني من مساعيكا حتى  ما زلت تسعى لكسب الحمد مجتهداً
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 دقيق المعاني من معانيكا أملت  امرؤ أودعت ألفاظه حكماً أنت

 لبساً في تعاليكا التواضع  يت بحجر العلم متخذاً لكحتى رب

 مثل ابتسام المجد في فيكا سان  ابتسام في خالئقك الح فللمعاني

 الفضل سبحان باريه وباريكا في  من له قلم كم مد من لقم يا

 خلق عن المجد والعلياء يثنيكا فما  الثناء جميالً حيث كنت لك

 مدح يبد أقصى المدى أدنى الذي فيكا في  تمادى المجيد المدح متى

 عدمت امرءاً في الجود يحكيكا جم  جامعاً حسباً عدا إلى أدب يا

 الوفاء بمعروف يوافيكا حسن  عندي إليك صبابات يؤكدها

 ليت لي سبباً للوصل مسلوكا يا  إليك اشتياق ال يفارقني ولي

 اجيكابابك بواباً أن فارقت  ولو تهيأ لي المسعى إليك لما

 غادر الجسم منهوباً ومنهوكا قد  في يدي شيخوخة وضنا لكنني

 بأخمصها كيوان معروكا األعلى  همة لك قد أوفت على الفلك كم

 وقد رأيا ما اللّه يوليكا عاشا  وددت أن علياً والرشيد معاً

 لك المحب فما ينفك يطريكا  كان في سر وفي علن كالهما

  في خل ع الملوك واخلع قلوباً من أعاديكا  وابق وارفل طول الدهر عش

 أزحام إلى السلطان تدعوكا رسل  تزل أبداً في باب دارك لل وال

 بالمنى منجعا فيه تداويكا قصوى  بالعادل الميمون طائره ونلت

 أمسى وأضحى بسيف الدين مسفوكا دمهم  الذي ثل عرش الشرك إذ فهو

 الملوك فكل عنه ينبيكابه  فسل  النصر والفتح القريب معود

 كالء سنان الرمح مشكوكا وفي  ستهزم الملك األنكور وثبته

 تخوفه واللَّه كاليكا مما  حمل هم دمشق اللّه كالئها دع

 بالقانون وافاك بالبشرى يغنيكا ب  الرئيس بن سينا وهو يطر هل

 تقول فتأويها فتاويكا عما  مقاالت جالينوس صادرة وهل

 من منهم بناديه في الجلى يناديكا  وك أنت أفلححدث مل فنعم
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 سعادته يا أنوك النوكا تنمى  قلت البن خروف دع كم

 تبوأه إلى القيامة ما ينفك مدكوكا قد  من حتى هوى بحضيض هجاءك

 شديد الفقر صعلوكا مات  وعشت أنت غنياً بالهبات ومن عاداك

  مغانيكاعن مغانيها نأت  جنة عدن للمقيم بها فال دمشق

 دعا به نحسه يوماً ليهجوكا إذ  كلى ابن خروف نار سعدك شوت

 بعد ضيق األسر مفكوكا جعلته  أسير سقام من جوامعه فكم

 سواك من للخنا يبغي المماليكا  عن هفوات يستفز بها نزهت

 حلماً بخير تحيات تحييكا لها  تضع صلوات ما برحت ولم

 فأصبح منها العقل موعوكا صحت  تكن راغباً في شرب صافية ولم

أقول وكان هذا ابن خروف الذي ذكره شهاب الدين فتيان مغربيا شاعراً، وكان كثري اهلجاء للحكيم 
مهذب الدين، وكان آخرة ابن خروف أنه توجه إىل حلب، ومدح صاحبها امللك الظاهر غازي بن 

  .، وكان مث بئر فوقع فيها وماتصالح الدين، وأنشده املديح، وملا فرغ تأخر القهقرى إىل خلف

ومن شعر مهذب الدين عبد الرحيم بن علي، قال وكتب به إىل عمي احلكيم رشيد الدين علي بن خليفة 
  يف مرضة مرضها 

 حدثت له أعراض إن  يا من أؤمله لكل ملمة وأخاف

    

 ما بقيت لنا أعراض وبقيت  حوشيت من مرض تعاد ألجلها

 أن عدوا فهم أعراض وسواك  نانعدك جوهراً في عصر إنا

وملهذب الدين عبد الرحيم بن علي من الكتب اختصار كتاب احلاوي يف الطب للرازي، اختصار كتاب 
األغاين الكبري أليب الفرج األصفهاين، مقالة يف االستفراغ ألفها بدمشق يف شهر ربيع األول سنة اثنتني 

ق ومسائل يف الطب وشكوك طبية ورد أجوبتها له، وعشرين وستمائة، كتاب اجلنينة يف الطب، تعالي
كتاب الرد على شرح ابن صادق ملسائل حنني، مقالة يرد فيها على رسالة أيب احلجاج يوسف اإلسرائيلي 

  .يف ترتيب األغذية اللطيفة والكثيفة يف تناوهلا

  عمي رشيد الدين علي بن خليفة
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م بن خليفة، من اخلزرج من ولد سعد بن عبادة، هو أبو احلسن علي بن خليفة بن يونس بن أيب القاس
مولده حبلب يف سنة تسع وسبعني ومخسمائة، وكان مولد أيب قبله يف سنة مخس وسبعني ومخسمائة 
بالقاهرة املعزية، ونشأ أيضاً بالقاهرة واشتغال ا وذلك أن جدي رمحه اللَّه كانت له مهة عالية وحمبة 

لوم، ويعرف بابن أيب أصيبعة، وكان قد توجه إىل الديار املصرية عندما للفضائل وأهلها، وله نظر يف الع
فتحها امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، وكان يف خدمته وخدمة أوالده، وكان من مجلة 

معارف جدي وأصدقائه من دمشق مجال الدين أيب احلوافر الطبيب، وشهاب الدين أبو احلجاج يوسف 
 جدي كان بدمشق، ونشأ ا وأقام سنني كثرية، فلما اجتمع جبمال الدين بن أيب الكحال وذلك أن مولد

احلوافر مبصر وبأيب احلجاج يوسف، وكان قد ترعرع أيب وعمي، وقصد إىل تعليمهما صناعة الطب 
ملعرفته بشرفها، وكثرة احتياج الناس إليها، وأن صاحبها امللتزم ملا حيب من حقوقها يكون مبجالً حظياً 

 الدنيا، وله الدرجة العليا يف اآلخرة، وترك أيب وعمي يالزمان ذينك الشيخني ويغتنماما، فالزم أيب يف
أبا احلجاج يوسف واشتغل بصناعة الكحل، وباشر معه أعماهلا، وكان أبواحلجاج يكحل يف البيمارستان 

 مالزماً أليب احلجاج ذلك الوقت يف السقطني أسفل القاهرة، وكان جدي يسكن إىل جانبه، فبقي أيب
يوسف ومتعلماً منه إىل أن أتقن صناعته، وقرأ أيضاً على غريه من أعيان املشايخ األطباء يف ذلك الوقت 

مبصر مثل الرئيس موسى القرطيب صاحب التصانيف املشهورة ومن هو يف طبقته، والزم عمي جلمال 
تغال عمي بالعلم أنه كان عند تقي املعلم، الدين ابن أيب احلوافر واشتغل عليه بصناعة الطب، وأول اش

وهو أبو التقي صاحل بن أمحد إبراهيم بن احلسن بن سليمان العرشي املقدسي، وكان هذا تقي يعرف 
علوماً كثرية، وكانت له سرية حسنة يف التعليم يف الكتب، وسياسة مشهورة عنه مل يكن أحد يقدر عليها 

فظ القرآن عند تقي وعلم احلساب، وشرع يف تعلم صناعة الطب إال هو، وملا أتقن عمي رمحه اللّه ح
والنظر فيه الزم مجال الدين بن أيب احلوافر، وكان يف ذلك الوقت رئيس األطباء بالديار املصرية، 

وصاحبها امللك العزيز عثمان بن عبد امللك الناصر صالح الدين، وقرأ عليه شيئاً من كتب جالينوس 
  . الكتب األولية يف أسرع وقتالستة عشر، وحفظ منها

مث باحث األطباء والزم مشاهدة املرضى بالبيمارستان، ومعرفة أمراضهم، وما يصف األطباء هلم، وكان 
فيه مجاعة من أعيان األطباء، مث قرأ يف أثناء ذلك علم صناعة الكحل، وباشر أعماهلا عند القاضي نفيس 

وقت يف البيمارستان، وكذلك أيضاً باشر معه يف البيمارستان الدين الزبري،وكان املتويل للكحل يف ذلك ال
أعمال اجلراح، وكان الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي يومئذ يف القاهرة، وكان 

صديقاً جلدي وبينهما مودة أكيدة فاشتغل عمي عليه بشيء من العربية واحلكمة، وكان يبحث معه يف 
 املواضع املشكلة منها وكان جيتمع أيضاً بسديد الدين، وهو عالمة يف كتب أرسطوطاليس ويناقشه يف
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  .العلوم احلكمية، ويشتغل عليه

    

وكان أيضاً قبل ذلك قد اشتغل بعلم النجوم على أيب حممد بن اجلعدي، وكان هذا الشيخ فاضالً يف علم 
اص عندهم، وكان أبوه من أعيان النجوم متميزاً يف أحكامه، وكان حلق اخللفاء املصريني، ويعد من اخلو

األمراء يف دولتهم، وأما صناعة املوسيقا فكان قد أخذها عن ابن الدجيور املصري، وعن صفي الدين أيب 
علي بن التبان، مث بعد ذلك أيضاً اجتمع بأعيان املصنفني يف هذا الفن مثل البهاء املصلح الكبري وشهاب 

البغدادي ومن هو يف طبقتهم وأخذ عنهم كثرياً من تصانيف الدين النقجوين وشجاع الدين بن احلصن 
العرب والعجم، ومل يكن لعمي دأب يف سائر أوقاته من صغره إال النظر يف العلوم واالشتغال، وتكميل 
نفسه بالفضائل، وملا عاد جدي إىل الشام وانتقل إليها، وذلك يف سنة سبع وتسعني ومخسمائة، وكان 

العمر حنو العشرين سنة، شرع عمي يف معاجلة املرضى والتزيد يف صناعة الطب، لعمي يف ذلك الوقت من 
وكان يف دمشق الشيخ رضي الدين يوسف بن حيدرة الرحيب، وكان كثري الصداقة جلدي من السنني 

الكثرية، ومسع بعمي وملا شاهده ورأى حتصيله فرح به، وبقي عمي حيضر جملسه ويقرأ عليه، ويبحث معه 
الطب، وباشر املرضى يف البيمارستان الذي أنشأه امللك العادل نور الدين ابن زنكي وكان فيه يف صناعة 

  .من األطباء موفق الدين بن الصرف، والشيخ مهذب الدين عبد الرحيم ابن علي

واشتغل أيضاً باحلكمة يف ذلك الوقت على موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي، ألنه كان أيضاً 
إىل الشام، وكان بدمشق أيضاً مجاعة من أهل األدب ومعرفة العربية مثل زين الدين بن معطي قد عاد 

فالزمه واشتغل عليه، مثل تاج الدين بن حسن الكندي أيب اليمن، وكان صديقاً جلدي، وبينهما مودة 
 العلوم سالفة من عند عز الدين فرخشاه، فالزمه عمي أيضاً واشتغل عليه بالعربية، وأتقن عمي هذه

بأسرها، وصار شيخاً يقتدى به يف صناعة الطب، ويشتغل عليه ا، وله من العمر دون اخلمس وعشرين 
سنة وكان أيضاً يشعر ويترسل، وكان يتكلم بالفارسية ويعرف تصاريف لغة الفرس وينظم شعراً 

ان سنة مخس بالفارسي، وكان أيضا يتكلم بالتركي، وملا كان يف يوم اجلمعة خامس عشر شهر رمض
وستمائة، استدعاه السلطان امللك املعظم عيسى ابن امللك العادل أيب بكر ابن أيوب ومسع كالمه، وحسن 
موقعه عنده وأنعم عليه، وأمر أن ينتظم يف خدمته فاتفقت تعاويق من حركات السلطان، وبعد ذلك بأيام 

ن عز الدين فرخشاه بن شاهان شاه بن مسع به صاحب بعلبك، وهو امللك األجمد جمد الدين رام شاه اب
أيوب، فبعث إليه يستدعيه ويستدعي جدي ألنه كان يعرفه من عهد أبيه، فلما وصال إليه تلقامها وأحسن 
إليهما غاية اإلحسان، وأطلق هلما اجلامكية، واجلراية والرتب، وحسن موقع عمي عنده جداً حىت كان ال 

ه باحلساب، وجودة تصرفه فيه، طلب منه يريه شيئاً من احلساب يفارقه يف أكثر أوقاته، وملا رأى علم



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  678  

فامتثل أمره، وعرفه مجلة منه، وألف له كتاباً يف احلساب حيتوي على أربع مقاالت، وكان للملك األجمد 
  .رمحه اللَّه نظر يف الفضائل، ورغبة يف أهلها، وينظم شعراً جيداً وله ديوان مشهور

ئة مرضت عيين خادم يقال له سليطة للسطان امللك العادل أيب بكر بن أيوب وملا كان يف سنة تسع وستما
وهو يعزه كثرياً، وتفاقم املرض يف عينيه حىت هلكت ويئس منها، ورآه املشايخ من األطباء والكحالني، 

تأمل وكل عجز عن مداواته، وأمجعوا أنه قد عمي، وأن املداواة مل يبق هلا فيه تأثري أصالً، ملا رآه أيب و
عينيه قال أنا أداوي عيين هذا ويبصر ما إن شاء اللّه تعاىل، وشرع يف مداواته ويف عالجه، وعيناه يف 

كل وقت تصلح حىت كملت عافيته وبرأ برءاً تاماً، وركب وعاد إىل ما كان عليه أوالً حىت كان يتعجب 
دل ظنه به كثرياً، وأكرمه غاية منه، وظهرت منه يف مداواته معجزة مل يسبق إليها فأحسن امللك العا

اإلكرام من اخللع وغريها، وكان له قبل ذلك أيضاً تردد إىل الدور السلطانية بالقلعة بدمشق وداوى ا 
  .مجاعة كانت يف أعينهم أمراض صعبة فصلحوا يف أسرع وقت

    

وطلبه للخدمة وعرف بذلك أيضاً امللك العادل وقال مثل هذا جيب أن يكون معي يف السفر واحلضر، 
فسأل أن يعفى، وأن يكون مقيماً بدمشق فلم جيبه إىل ذلك، وأطلق له جامكية وجراية، واستقرت 

خدمته له يف خامس عشر ذي احلجة سنة تسع وستمائة، وكان حظياً عنده وعند مجيع أوالده امللوك 
 يزل يف اخلدمة إىل أن تويف امللك ويعتمدون عليه يف املداواة وله منهم اإلحسان الكثري واالفتقاد التام، ومل

العادل رمحه اللَّه وملك دمشق بعده امللك املعظم فأمر أن يستمر يف خدمته، وكان له فيه أيضاً من حسن 
االعتقاد والرأي مثل أبيه وأكثر وخدم امللك املعظم الستقبال صفر سنة ست عشرة وستمائة، ومل يزل يف 

ه اللَّه، ورسم امللك الناصر داود ابن امللك املعظم بأن يستمر يف خدمته إىل أن تويف امللك املعظم رمح
خدمته، وأن جيري له ما كان مقرراً يف أيام والده، فبقي معه إىل أن اتفق توجه امللك الناصر إىل الكرك، 

فأقام أيب بدمشق وصار يتردد إىل القلعة خلدمة الدور السلطانية لكل من ملك دمشق من أوالد امللك 
ادل وغريهم، وكلهم يرون له ويعتمدون عليه يف املداواة، وله اجلامكية واجلراية واإلنعام الكثري، ويتردد الع

أيضاً إىل بيمارستان نور الدين الكبري وله اجلامكية واجلراية، والناس يقصدونه من كل ناحية ملا جيدون يف 
ا باحلديد يربئها بذلك على أجود ما ميكن مداواته من سرعة الربء، وأن أمراضاً كثرية مما تكون مداوا

ومنها ما يعاجلها باألدوية ويربئها ا ويستغين أصحاا عن احلديد، وهذا املعىن قد مدحه جالينوس يف 
كتابه يف حمنة الطبيب الفاضل وقال رأيت طبيباً يربئ باألدوية األدواء اليت يربئها املعاجلون باحلديد بالقطع 

 علماً ودربة وحذقاً، قال وأمحد أيضاً من رأيته يربئ باألدوية وحدها من أدواء العني فعد ذلك على أن له
ما يعاجله غريه بالقطع، مثل الظفرة واجلرب والربد واملاء والغلظ والشعر وزيادة اللحم الذي يف املآقي 
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ة اليت يقال هلا العنابية ونقصانه، وأمحد أيضاً من رأيته حلل من العني مادة حمتقنة فيها بسرعة، أو رد الطبق
بعد أن نتأت نتوءاً كثرياً إىل موضعها حىت لطئت، أو ظهر منه غري ذلك مما هو شبيه يف عالج العني بغري 

حديد، هذا نص جالينوس، وقد رأيت كثرياً من ذلك وأمثاله قد تأتى أليب يف املداواة وكثرياً أيضاً من 
ت مبداواته، كما قال فيه بعض من عاجله وبرأ على يديه أمراض العني اليت قد يئس من برئها قد صلح

  وهو مشس العرب البغدادي 

 تنقذ طرفاً من قذى تزل  الدين في الطب يد لم لسديد

 عن جفون من أذى وأماطت  جلت عن مقلة من ظلمة كم

 إال حاذق كان كذا قط  ال يعاني طب عين في الورى

 راً ذاك وذاأضحى مبص بك  يا مسيح الوقت كم من أكمه

 للروح غذا ظك  للداء دوا وبألفا فبآرائك

 شاكر أيسرها يا حبذا  لك عندي منن لو أنني

ومشس العرب هو أبو حممد عبد العزيز بن النفيس بن هبة اللّه بن وهبان السلمي، ومل يزل أيب متردداً إىل 
ه اللّه، وكانت وفاته يف ليلة اخلميس اخلدمة بقلعة دمشق وإىل البيمارستان الكبري النوري إىل أن تويف رمح

الثاين والعشرين من ربيع اآلخر سنة تسع وأربعني وستمائة، ودفن ظاهر باب الفريدس يف طريق جبل 
قاسيون، وذلك يف أيام امللك الناصر يوسف بن حممد صاحب دمشق، وملا كان عمي عند امللك األجمد، 

ألجمد عند عداوته اإلسبتار، واجتمعوا كان عمي جيتمع معهم، وأتى إىل بعلبك امللك املعظم لنجدة امللك ا
ومل يكن يف زمانه من يعرف املوسيقا واللعب بالعود مثله، وال أطيب صوتاً منه، حىت أنه شوهد من تأثر 

األنفس عند مساعه مثل ما حيكى عن أيب نصر الفارايب، فكثر إعجاب امللك املعظم به جداً وبعد ذلك 
مر يف خدمته من أول مجادى سنة عشر وستمائة، وأطلق له اجلامكية واجلراية، ومل يزل أخذه إليه واست

يواصله باالفتقاد واإلنعام، وال يفارقه يف أكثر أوقاته، وكان يعتمد عليه يف صناعة الطب، وكذلك كان 
 ال يزال امللك الكامل حممد وامللك األشرف يعتمدان عليه، وإذا حضر أحدمها عند أخيه امللك املعظم

     عندمها، وكان له منهما اإلنعام الكثري، 

وأعرف مرة قد حضر امللك الكامل عند أخيه امللك املعظم، وكان عمي معهما، وكانوا يف جملس األنس 
فأعطى امللك الكامل له يف تلك الليلة خلعة كاملة، ومخسمائة دينار مصرية، وملا كان امللك املعظم 

ة اجليش، وأكد عليه يف ذلك، فلم يسعه إال امتثال أمره، وقعد يف الديوان بدمشق ندبه أن يتوىل كتاب
وحضر عنده اجلماعة والنواب، وشرع يف الكتابة أياماً، مث رأى أن أوقاته متر بأسرها يف الكتابة 
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واحلساب، ومل يبق له وقت لنفسه، والشتغاله يف العلوم العقلية وغريها، فطلب من السلطان أن يعفيه من 
  .ك، وتشفع إليه جبماعة من خواصه حىت أقالهذل

وملا كان يف سنة إحدى عشرة وستمائة حج امللك املعظم، وحج عمي معه، ومل يزل يف خدمته إىل أن 
اتفقت نوبة عمنا يف نصف شعبان سنة أربع عشرة وستمائة، وتقدمت الفرنج وختالف الطريق بني 

مضى عمي صحبة امللك العادل حنو دمشق، ومضى امللك السلطان الكبري امللك العادل وولده املعظم، ف
املعظم حنو نابلس، مث خرج عمي من دمشق صحبة امللك الناصر داود ابن امللك املعظم، وملا وصلوا 

عجلون أمر برجوع ولده فرجعوا، وبعد ذلك مرض عمي مرضاً وطال إىل آخر السنة املذكورة فرأى أن 
 االنفراد واالشتغال بالكتب، استدعاه امللك العادل أبو بكر بن أيوب احلركة تضره، وهو بالطبع مييل إىل

ملا مسع بتحصيله وسريته، وذلك يف اخلامس من احملرم سنة مخس عشرةوستمائة وواله طب البيمارستانني 
بدمشق اللذين وقفهما امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي، فكان يتردد إليهما وإىل القلعة، وقرر له 

مكية وجراية، وأطلقت له أيضاً ست الشام أخت امللك العادل جامكية يف الطب، وكان يتردد إىل جا
  .دارها

وملا أقام بدمشق وجعل له جملساً عاماً لتدريس صناعة الطب، واشتغل عليه مجاعة، وكلهم متيزوا يف 
ين، وهو عالمة وقته يف الطب، وكان جيتمع يف ذلك الوقت مع علم الدين قيصر بن أيب القاسم بن عبد الغ

العلوم الرياضية فقرأ عليه علم اهليئة، وأتقنها يف أسرع وقت، ولقد كان علم الدين يوماً عنده،وهو يريه 
أشكاالً يف علم اهليئة وقال له وأنا أمسع واللّه يا رشيد الدين هذا الذي قد علمته يف حنو شهر دأب غريك 

مي يف دمشق بالسيد اإلمام العامل شيخ الشيوخ صدر الدين يف مخس سنني حىت يعلمه، واجتمع أيضاً ع
بن محويه، وألبسه خرقة التصوف، وذلك يف العشرين من شهر رمضان سنة مخس عشرة وستمائة، وهذه 

نسخة ما كتبه له معها بسم اللّه الرمحن الرحيم هذا ما أنعم به املوىل السيد األجل، اإلمام العامل، شيخ 
 حجة اإلسالم، علم املوحدين، أبو احلسن حممد ابن اإلمام السيد األجل العامل، الشيوخ، صدر الدين،

شيخ الشيوخ عماد الدين أيب حفص عمر بن أيب احلسن بن حممد بن محوية، أدام اللّه تأييده، من إلباس 
خرقة التصوف على مريده علي بن خليفة بن يونس اخلزرجي الدمشقي وفقه اللّه على الطاعات، ألبسه 
وأخربه أنه أخذها عن والده املذكور رمحه اللّه، وأن والده أخذها عن أبيه شيخ اإلسالم معني الدين أيب 

عبد اللّه حممد بن محوية رمحه اللّه، وأنه أخذها عن اخلضر عليه السالم، واخلضر عن رسول اللّه صلى اهللا 
، وأخذها املذكور عن شيخ وقته عليه وسلم، وأخذها جده أيضاً عن الشيخ أيب علي الفارندي الطوسي

أيب القاسم الكركاين وأخذها أبو القاسم عن األستاذ اإلمام أيب عثمان املغريب، وأخذها أبو عثمان عن 
شيخ احلرم أيب عمرو الزجاجي، وأخذها املذكور عن سيد الطائفة اجلنيد بن حممد، وأخذها اجلنيد عن 
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بن موسى الرضا عليه السالم، وصحيه وتأدب به، خاله سري السقطي، عن معروف الكرخي، عن علي 
وخدمه، وأخذ علي عن أبيه موسى بن جعفر الكاظم، عن أبيه جعفر بن حممد الصادق، عن أبيه حممد بن 
علي الباقر، عن أبيه علي بن احلسني زين العابدين، عن أبيه علي بن أيب طالب عليه السالم، وأخذها علي 

لني وإمام املتقني نبينا حممد عليه أفضل الصالة والتسليم، وأخذ معروف كرم اللّه رجهه عن سيد املرس
أيضاً عن داود الطائي، عن حبيب العجمي عن سيد التابعني احلسن البصري عن علي عليه السالم، عن 

رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وكان لباسه اخلرقة أعاد اللّه عليه من بركاا، وعلى مجيع من تشرف ا 
  . العشرين من شهر رمضان سنة مخس عشرة وستمائة بدمشق احملروسةيف

    

وبني األسطر خبط املوىل صدر الدين شيخ الشيوخ ما هذا مثاله ألبست اخلرقة للمذكور وفقه اللّه تعاىل، 
وكتب ابن محويه أبو احلسن بن عمر بن أيب احلسن بن حممد يف شهر رمضان سنة مخس عشرة وستمائة، 

ه ومصلياً على رسوله، ومستغفراً من ذنوبه، وملا كان يف سنة ست عشرة وستمائة ، وصل إىل حامداً لرب
عمي كتاب من امللك الصاحل إمساعيل ابن امللك العادل خبطه، وهو يطلب منه أن يتوجه إليه إىل مدينة 

ليه وعاجل بصرى ليعاجل والدته، ومرضى أُخر عنده ويعود، وكان قد عرض يف بصرى وباء عظيم فتوجه إ
والدته، فصلحت يف مدة يسرية، وأنعموا عليه بالذهب واخللع، وعرضت لعمي محى حادة فعاد إىل 

دمشق، ومل يزل املرض يتزايد به، وأعيان األطباء ومشاخيهم يالزمونه إىل أن انقضت مدة حياته، وكانت 
ةست عشرة وستمائة، وله من العمر وفاته رمحه اللّه يف الساعة الثانية من يوم االثنني سابع عشر شعبان سن

مثان وثالثون سنة، ودفن عند أبيه وأخيه يف ظاهر باب الفراديس، ومن كالمه يف احلكمة، مما مسعته منه، 
رمحه اللّه، فمن ذلك وصية أول النهار قال قد أقبل هذا النهار وأنت فيه مهيأ لكل فعل، فاختر لنفسك 

 باخلري فإنه يقربك من اللّه وحيببك إىل الناس، وإياك والشر فإنه أفضلها لتوصلك إىل أفضل الرتب، وعليك
يبعدك عن اللّه ويبغضك إىل الناس، وافعل ما حتاسب نفسك عليه عند انقضاء هذا النهار، واحلذر من أن 
يغلب شرك على خريك، وليس الفاضل من بقي على حالة الطبيعية مع عدم املؤذيات بل الفاضل من بقي 

جود املؤذيات، واالنقطاع عن الناس أكرب مانع لألذى، واقبل وصايا األنبياء، واقتد بأفعال عليها مع و
احلكماء، وعليك بالصدق فإن الكذب يصغر اإلنسان عند نفسه فضالً عن غريه، واحلم تشكر، وتفضل 

ى، فإن احلقد يعجل اهلم، ويوقع يف العداوات والشرور، وكذلك احلسد، وجتنب األشرار تكف األذ
وابعد عن أرباب الدنبا تكف األشرار، واقنع من دنياك مبا تدفع به ضرورة بدنك، واعلم أن ارك هذا 

قطعة تذهب من حياتك، فأنفقها فيما يعود عليك نفعه، وإذا اندفعت ضرورة بدنك اقض باقي ارك يف 
ة إىل االنتقام من مصلحة نفسك، وافعل بالناس ما تشتهي أن يفعلوه بك، وإياك والغضب واملبادر
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  .املغضب أو االنفصال عنه، فإنه رمبا أوقع يف الندم، وعليك بالصرب فإنه رأس كل حكمة

وصية أول الليل قد انقضى ارك مبا فيه، وأقبل عليك هذا الليل، وليس لك فيه فعل بدين ضروري، 
ق، ومهما استطعت فاعطف على مصلحة نفسك باالشتغال يف العلم، والفكر يف االطالع على احلقائ

اليقظة يف ذلك فافعل، فإذا أردت النوم فاجعل يف نفسك مالزمة ما أنت فيه لتكون رؤياك من هذا 
اجلنس، وافعل ما حتاسب نفسك عليه عند الصباح، واحرص أن تكون يف غدك أفضل من يومك 

اب الدنيا فتضيع وقتك، املنقضي، وإياك أن جتدبك الطباع إىل الفكر فيما عاينته يف ارك من أحوال أرب
وتنفتح لك أبواب اخلداع واحليل واملكر يف حتصيل أمور الدنيا، وتظلم نفسك، وتفسد حالك، وتبعد عن 

احلقائق، وتكتسب األخالق املذمومة، ويعسر ختلصك منها، لكن اعلم أن هذه أعراض زائلة ال فائدة 
لى نفسك نفعه، ويأ للقاء اللّه فإن علمك فيها، وإن ضرورات اإلنسان قليلة جداً، وفكر فيما يعود ع

مبوتك مىت يكون، مستوراً عنك، وما جاؤوك يف أن يأيت يوم آخر عليك أقوى من ومهك أن متوت يف 
  .هذه الليلة، فودع بالثبات على ما تنتفع به بعد املفارقة، والسالم

وكالل القوى، أو ألنك وقال احترم املشايخ ولو سكتوا عن جواب سؤالك، فلعل ذلك لبعد العهد 
  .سألت عما ال يعنيك، أو معرفتهم بعجز فهمك عن اجلواب، واعلم أن فوائدك منهم أكثر من ذلك

وقال اشتغل بكالم املشهورين اجلامعة أوالً، فإذا حصلت الصناعة، فاشتغل بالكتب اجلزئية من كالم كل 
أمكن بالتجربة، وحينئذ اقبل الصحيح، وإن قائل عارياً عن حمبة أو بغضة، مث زنه بالقياس، وامتحنه إن 

  .أشكل فأشرك غريك فيه، فإن لكل ذهن خاصية مبعان دون معان

  .وقال إذا أقدمك األفاضل تقدم، وإال تأخرت

  .وقال اطلب احلق دائماً حتظ بالعلم لنفسك، وباحملبة من الناس

ك، وجتود جتربتك، وتتأكد تقدمة وقال طابق أعمالك اجلزئية ما يف ذهنك من القانون الكلي يتيقن علم
  .معرفتك، وتكثر منافعك من الناس

    

وقال اشتغل من الكالم مبا قصد قائله التعليم، فإذا حصلت الصناعة فأكدها باالشتغال بكالم حميب احلق 
مبطلي الباطل، فإذا تربهن علمك وتيقن حبيث ال تقدح فيه الشكوك، ال يضرك حينئذ يف بعض أوقاتك 

تب املتشككني واجلدليني، فإن قصدهم إظهار قوم فيما يدعونه، سواء كانوا يعلمونه علماً مطالعة ك
  .يقينا أم ال، وسواء كان ما يدعونه حقاً أم باطالً 

وقال إذا تطببت فاتق اللّه، واجتهد أن تعمل حبسب ما تعلمه علماً يقيناً، فإن مل جتد فاجتهد أن تقرب 
  .منه
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ة املعلمني فال متنع مستحقاً وهو العاقل الذكي اخلري احلكيم النفس، وامنع من وقال إذا وصلت إىل رتب
  .سواه

  .وقال إذا رأيت أدوية كثرية ملرض واحد فاختر أوفقها يف حال حال

وقال األمراض هلا أعمار، والعالج حيتاج إىل مساعدة األقدار، وأكثر صناعة الطب حدس وختمني، وقلما 
 القياس والتجربة، ال السفسطة وحب الغلبة، ونتيجتها حفظ الصحة إذا كانت يقع فيه اليقني، وجزآها

موجودة، وردها إذا كانت مفقودة، وفيهما يتبني سالمة الفطر، ودقة الفكر، ويتميز الفاعل عن اجلاهل، 
و واد يف الطلب عن املتكاسل، والعمال مبقتضى القياس والتجربة، عن احملتال على اقتناء املال وعل

وقال إن بالعلم من الطول وعسر احلصول، ولو سلك فيه اإلجياز والبيان جهد اإلمكان، مع طول .املرتبة
وقال انظر إىل أفعال .األعمار ودقة األفكار، وتعاون البشر وسالمةالفطر، ما يعجز الناظر ويذبذب اخلطر

وقال . لوال أن النفقة عليه من العمروقال ما أحسن الصرب.الطبيعة إذا مل يعقها عائق، واقتد ا يف أفعالك
وقال الظلم يف .وقال اخلري منتظر، فالظن فيه قليل.كلما انتظر الشيء استبعد زمانه، واستقل مقداره
  .وقال ال تتم مصلحة إال مبفاسد.الطباع، وإمنايترك خوف معاد، أو خوف سيف

    

وقال إن شئت .تعاىل بأضعاف مضاعفةوقال القاصدون مصاحلهم أكثر من املشفقني على خملوقات اللّه 
وقال .املقام بني الناس مظلوماً فاحترز منهم،أو غري مظلوم فاظلمهم، وأما احلال الوسطى فال تطمع ا

وقال األردياء .االنقطاع أفضل أوقات احلياة وقال االنقطاع أفضل السري، وقال االنقطاع نتيجة احلكمة
 واللهو والبطالة، وأم مىت خلوا بأنفسهم تأملوا مما جيدونه يف يطلبون مع من يفنون ارهم يف احلديث

وقال أصل كل بلية الرغبة يف .أنفسهم من الرداءة، واألخيار على خالف ذلك ألم يأنسون بأنفسهم
وقال عجيب ملن ال يعلم مىت ميوت . الدنيا، وقال طاملا يلي الناس عن مصاحلهم لتشبثهم بالدنيا ففاتتهم

ادة وشقاء على أي حال كانت كيف يركن إىل الدنيا ويهمل املهم من أمره، وقال ما أكثر ويعتقد سع
وقال لكل وقت أشغال كثرية . وقال اآلمال أحالم اليقظان.امللتذين باآلمال من غري الشروعفي بلوغها

هلا مدافعاً وقال كيف حال من يهمل مهماته يف أوقاا مؤمالً أن ستأيت أوقات أخرى . فليفعل فيه أمهها
من كل وقت إىل غريه، إىل أن ميوت مؤمالً، وقال ما دمت يف حال تقدر على تدبري جسدك ورياضة 

نفسك، حبسب استعدادمها، غري مقتر وال مسرف فال تنتقل إىل غريه، فإن لك حمركاً لو رمت السكون ملا 
لسعيد فضد السعيد الشقي، أمكنك، وكم من متنقل إىل حال خاهلا أفضل ألفاها أخس، وقال ال تعاد ا

وقال إن ألقى كلِّ من عدوين مهته على اآلخر أسعدمها جداً يقهر عدوه، ولذلك أمر بإمجاع اهلمم عند 
طلب األمور العظيمة لتقوم مقام اهلمة الواحدة املعانة بالتأييد السماوي، وقال احرص على اختاذ الناس 
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ل احذروا أذية العلماء فإم آل اللّه، وقال ما ظلم ذو علم إخواناً، وإياك وسهام اهلمم فإا صائبة، وقا
حقيقي إال كشف اللّه ظالمته ونره، وخذل ظامله قريباً، وقال إن للّه أحباباً حيرسهم بعينه اليت ال تنام هم 
العلماء، وقال العلماء هم السعداء على احلقيقة، وقال سعداء الدنيا على اصطالح اجلمهور، ما مل تصدر 

هم اخلريات فهم األشرار، وقال قد ينطق إنسان يف وقت ما باحلكمة، فإذا طلب من نفسه ذلك يف عن
وقت آخر مل جيده، وقال من صاحب اجلهال على جهالتهم، وجذبه حب الدنيا إىل احلضور يف جمالسهم 

ت إنساناً فناله شرهم فليسلم نفسه، وقال أصلح امليزان مث زن به، وقال إذا صرت ذا عقل هيوالين صر
بالفعل بقول مطلق، وقال ثق بعلمك إذا مل يقدح فيه االعتراض، وقال نعم الرأي الواحد، وقال نعم 

الرأي املتناسب، وقال العمل يف الرأي حبسب غاية تصدر به، ال حبسب املصلحة املطلقة، وقال نعم الرأي 
تثق إال مبعتقد يف شيء ما يرجوه، وخيافه احلادث بني املستشري الصادق، واملستشار األمني العاقل، وقال ال 

متيقن أنه ال حق إال اعتقاده، فأما الشاك فيما يعتقده، أو من ال يعتقد شيئاً البتة فال تثق به، وال تتخذه 
صاحباً، وذلك املعتقد املتيقن اعتقاده إن كان غري أهل ملتك فاحذره أيضاً ألنه يعتقد فيك الكفر مبعتقده 

عل بك فعل األعداء، وقال ثق بالدين من أهل دينك، وقال تيقن أن صحة االعتقاد فيتخذك عدواً فيف
سبب ملالزمة األعمال الدينية ومالزمة األعمال الدينية قد تكون دليالً على تيقن صحة االعتقاد؛ وقد 

تيقن صحة يفعلها فاعلها تابعاً لغريه، غري عامل بشيء آخر؛ وقد يفعلها تقية، وعالمتها إذا كانت تابعة ل
    االعتقاد ظهور اآلثار اإلهلية عليها، وعدل سائر سرية فاعلها من نفسه مع مجيع املخلوقات، 

وقال احلرية نعم العيش، وقال القناعة باب احلرية، وقال من قدر على العيش الكفاف حبسب ضروراته، مث 
ورات اإلنسان لو أنصف ملك نفسه لغري رغبة يف فضول العيش فهو أمحق احلمقاء، وقال ما أقل ضر

نفسه، وقال، اجتنب اإللف بأهل الدنيا فإم يشغلونك إن وجدم، وحيزنونك إن فقدم، وقال اصحب 
عند ضجرك من تبعدك صحبته مما كنت فيه، وقال فقد اخلليل مؤذن بالرحيل، وقال احلكيم إن أسأت 

لتنصل إن كنت بريئاً وباالعتذار إن كنت إليه أو توهم أنك أسأت إليه وإن مل تسيء، فقد تنتفع عنده با
مسيئاً، فأما احلقود فمىت أشعرت بأنه توهم منك إساءة، عدم نفع أو خمالفة أمر، فاحذره فإنه ال يزال يف 

خاطره التدبري يف أذيتك، وقال األصدقاء كنفس واحدة يف أجساد متفرقة، وقال الطبيب مدبر لبدن 
ال من حيث هو بدن إنسان بالقول املطلق، وهذا التركيب من اإلنسان من حيث هو مقارن لنفسه،و 

أشرف التراكيب فينبغي أن يكون معانيه من أشرف الناس، وقال املال مغناطيس أنفس اجلهالء، والعلم 
مغناطيس أنفس العقالء، وقال رأيت اجلهالء يعظمون أرباب األموال، مع تيقنهم أم ال ينيلوم منه شيئاً 

، أو أجرة صناعة، كما ينالونه من الفقراء، وقال خري العلماء من ناسب علمه عقله، وقال إذا إال مثن متاع
أمكن االنقطاع من الناس بأقل املقنعات فهو أفضل األحوال، وقال إذا كنت تشفق على مالك فال تنفق 
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 تعاىل، وقال إمنا يطلع شيئاً منه إال يف املهم، فأحرى أن تفعل ذلك يف عمرك، وقال احلكمة االقتداء باللَّه
اإلنسان على عيوب نفسه من اطالعه على عيوب الناس، وقال إذا لزمت نفسك اخللق اجلميل فكأنك 
أكرمتها غاية الكرامة، وذلك أنك إذا مل تغضب مثالً والناس كلهم يغضبون فأنت أفضل الناس من هذا 

 ما يف كل ذات من النقص فيها من األمل، الوجه، وقال بقدر ما لكل ذات من الكمال هلا من اللذة؛ بقدر
وقال أكثر من مطالعة سري احلكماء واقتد منها مبا ميكن االقتداء به يف زمانك، وقال قو نفسك على 

جسدك، وقال أصلح كيفية الغذاء واقتصد يف كميته، وقال اكتف من غذاء اجلسم مبا حيفظ قواه، وإياك 
 وقال غذاء النفس بالعلوم على التدريج فابتدئ بالسهل القليل والزيادة فيها واستكثر من غذاء النفس،

وتدرج، فإا تشتاق حني تقوى، وتعتاد إىل الصعب الكثري، فإذا صار هلا ملكة سهل عليها كل شيء، 
قال املعدة القوية ضم مجيع ما يرد إليها من أنواع األغذية؛ والنفس الفاضلة تقبل مجيع ما يرد عليها من 

وقال ما مل تطق التوحد فأنت مضطر إىل مصاحبة الناس، وقال صاحب الناس مبا يرضيهم، وال العلوم، 
تطرح جانب اللَّه تعاىل، وقال كتب بعضهم إىل شيخه يشكو تعذر أموره فكتب إليه إنك لن تنجو مما 

وقال تكره حىت تصرب عن كثري مما حتب؛ ولن تنال ما حتب حىت تصرب على كثري مما تكره، والسالم، 
اشكر احملسن ومن ال يسيء، واعذر الناس فيما يظهر منهم وال تلمهم، فلكل من املوجودات طبع خاص، 

وقال، استحسن للناس ما تستحسنه لنفسك، واستقبح لنفسك ما تستقبحه هلم، وقال ال ختل فعالً من 
ء أجنع يف األمور من اهلمة أفعالك من تقوى اللَّه تعاىل، وقال أطع اللَّه حمقاً يطعك الناس، وقال ال شي

الصادقة، وقال خذ من كل شيء ما يوصلك إىل الغاية اليت وضع من أجلها، وقال كل ماحيصل بالعرض 
    فال تثق به، 

وقال اخضع للناس وخاصة العلماء واملشايخ، وال تزدر أحداً، فطاملا كتم العامل علمه ليتخري له من يودعه 
وقال اشتغل من كل علم بكالم أربابه األول، وقال استكثر من العناية إياه كما يتخري الفالح األرض، 

بالكتب اإلهلية املرتلة ففيها كل حكمة، وقال أكثر من صحبة املشايخ فإما أن تستفيد من علمهم وإما من 
سريم، وقال إذا تأملت حركات الفضالء وسكنام وجدت فيها حكماً مجة، وقال رأيت املهم عند 

س ما جيتلبون به املال، وقال ما أكثر ما يسمع الناس الوصايا النبوية واحلكمية، وال يستعملون أكثر النا
منها إال ما جيتلبون به املال، وقال ما أشد ركون الناس إىل اللذات اجلسمانية، وقال ال ختل وقتك احلاضر 

ل القناعة سبب كل خري من الفكر يف اآليت، وقال من مل يفكر يف اآليت أتى قبل أن يستعد له، وقا
وفضيلة، وقال وبالقناعة يتوصل إىل كل مطلوب، وقال القانع مساعد على بلوغ مآربه، وقال اقصد من 

الكمال اإلنساين الغاية القصوى، فإن مل يكن يف قوتك الوصول إليها فإنك تصل إىل ما يف قوتك أن تصل 
ه أن تقصد ما يليه، فرمبا ركنت إىل الراحة وقنعت إليه، وإذا قصدت الكمال التايل لكمالك آمالً إذا وصلت



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  686  

بدون ما تستحقه، وقال احرص على أن ال ختل بشيء من العبادات البدنية فإا نعم املعني املوصل إىل 
العبادات النفسانية، وقال كفى بالوحدة شرفاً أن اللَّه تعاىل واحد، وقال كلما متحضت الوحدة كانت 

عاىل ال يشوا كثرة من وجه أصالً، وقال اعتصم باللّه تعاىل، وتوكل عليه، وثق أشرف، ألن وحدة اللَّه ت
به حمقاً، حيرسك ويكفيك كل مؤونة، وال خييب لك ظناً، وقال اجعل امللة عضدك، وأهلها إخوانك، وال 

ه تعاىل، ومن تركن إىل الدول، فإن امللل هي الباقية، وقال عود نفسك اخلري علماً وعمالً تلق اخلري من اللَّ
الناس عاجالً وآجالً، وقال ال تطمع باالنقطاع ما دام لك أدىن طمع، وقال لو وقف الضعيف عند قدره 
ألمن كثرياً من األخطار، وقال ليت شعري مبا أعتذر إذا علمت ومل أعمل، أرجو عفو اللَّه تعاىل، ومن 

  شعره وهو مما مسعته من لفظه رمحه اللّه فمن ذلك قال 

 تريدا من مشوق عاني ماذا  بي سال الهوى وذرانيصاح يا

 الفراق هو الممات الثاني إن  تسأاله عن الفراق وطعمه ال

 في قلبي وفي خالني ففجعت  الحداة دنا الرحيل فودعوا نادى

 ممن سار في األظعان فأضاء  وسرت ركائبهم وقد غسق الدجى

 انيفعلت وغرني سلو حتى  كنت أعلم أن بعدك قاتلي ما

 أني وقد صار اللقاء أماني  وجداَ بعد ذاك فلم أجد وبكيت

  وقال يف صفة جملس 

 وكأس الشمول تجمعنا فيه  ليوم تم السرور بنا سقياً

 ونحن في لذة ونيل منى  ولت عنا حوادثه والدهر

 به يحل الجنيد الفتتنا لو  بمجلس كامل المحاسن

 ناراح وراحة وغ  بيننا وفاكهة وكأس فكاهة

 وفضل ورفعة وسنا علم  ندامى مثل الشموس لهم بين

 تحسد األذنا العين  ال يمل سامعه لطيبه حديثهم

 عفاف ال يضمرون خنا أولو  إخوان صدق صفت ضمائرهم

 له في األنام طيب ثنا صنع  سماح ما أن يزال لهم أهل

 غزال أضحى يغازلنا باسم  أغزالنا ونلغزها ننشد

 كأنها كف رب منزلنا سحائبه  ييوم دجن تهم في
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 الناس فهي تدفئنا أرجائه  منقل تألأل في وعند

 كصب لديه ذاب ضنا طير  شادن وفي يده تجاهه

 قلبي الذي قد ارتهنا  إذ غدا يقلبه في النار كأنه

 حيث السرور عكرنا للهم  ظلت كؤوس المدام طاردة

 معنانبديه خوف الوشاة تس  ما بيننا الحديث وال نسر

 إال عيون الحباب ترمقنا  ترانا عين لذي بصر فما

 وإن كان سرنا علناً خوفاً  العيش ما نكتمه وأطيب

 ببعلبك أم تعود لنا ثانية  يومنا هل نراك يا

     وقال أيضاً 

 الحسن واإلحسان من ند في  رشيق القد ليس له أفدي

 رائد التسهيد، من بد من  ما لجفون عاشقه وسنان،

 بالماء والند مشمولة  ريقته معتقة أنوك

 واإلعراض والصد بالهجر  أضحى يعارضني لكنه

 تصبري يجدي عليه  فألصبرن على ماللته فعسى

  وقال أيضاً 

  بالنوح في الدوح ففاضت أدمعي  رق لي ورق الحمى في لعلع قد

 ونحت نوح ثاكل مفجع قلبها  مراء من حنين ناحت

 قلبي وهم يا خيبة المودع  ثم رجعت عادماً ودعتهم

 لم يرجعوا ال ترجعي وإن  يا روحي بيني فلقد بانوا وقلت

  وقال لغزاً يف أبو الكرام 

 فقد جئتك بالمشكل فكر  سائلي عمن لعيني حال يا

 أعدادها فافهم وال تغفل في  تسعة تعد لها شاء ذو

 والرابع كاألول روف  األحرف كالرابع المع وثامن

  وعشرة السادس فأظهره لي  التاسع في خمسة والسابع
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 كالثالث األفضل خامسه  ثانية إذا كان في وعشر

 معرفة فأخبر وال تمطل ذا  اسم من أهوى فإن كنت هذا

  وقال لغزاً يف أتش 

 فإني طول الدهر أخفيه مهالً  سائلي عن األقمار تحكيه يا

 نيهثالثه نصف لثا وسدس  مركب االسم من تاء ومن ألف

  لما أقول واكتمه إني ال أسميه  االسم عشر الياء فاصغ وأول

  وقال 

  صب غدا يندب ما صابه  بعد القوم آرابه حرم

 يعالج الموت وأسبابه  من يهواه ثم انثنى ودع

 جزاء من فارق أحبابه  له صاحبه هكذا قال

  وقال أيضاً 

  بعض مطالبيوما يئست وال نولت   ثالثون عاماً من حياتي مضت

 البلوى منيع الجوانب على  وإنني صبور األيام عمداً تعاندني

 فجازاني بضيق المذاهب وفضل  من حظي بكل فضيلة تقربت

  وأطيب من نجوى األماني الكواذب  إن يأس النفس أوفق للفتى أال

  وقال أيضاً 

  بشيء إنه عرض يزول  الدنيا فال تغتر منها هي

 علي بن خليفة من الكتب كتاب املوجز املفيد يف علم احلساب، أربع مقاالت، ألفه ولعمي رشيد الدين
للملك األجمد صاحب بعلبك، وذلك يف شهر صفر سنة مثان وستمائة، وهم يف املخيم بالطور، كتاب يف 

الطب، ألفه للملك املؤيد جنم الدين مسعود بن امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، وقد 
فيه ذكر األمور الكلية من صناعة الطب، ومعرفة األمراض وأسباا ومداواا، كتاب طب استقصى 

السوق، ألفه لبعض تالمذته وهو يشتمل على ذكر األمراض اليت حتدث كثرياً ومداواا باألشياء السهلة 
رية، مقالة يف الوجود اليت قد اشتهر التداوي ا، مقالة يف نسب النبض وموازنته إىل احلركات املوسيقا

  .السبب الذي له خلقت اجلبال، ألفها للملك األجمد، كتاب األسطقسات، تعاليق وجمربات يف الطب

  بدر الدين ابن قاضي بعلبك
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هو احلكيم األجل العامل الكامل بدر الدين املظفر ابن القاضي اإلمام العامل جمد الدين عبد الرمحن بن 
ك، ونشأ هو بدمشق، واشتغل ا يف صناعة الطب، وقد مجع اللّه فيه من إبراهيم، كان والده قاضياً ببعلب

العلم الغزير والذكاء املفرط واملروءة الكثرية ما تعجز األلسن عن وصفه، قرأ صناعة الطب على شيخنا 
احلكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي رمحه اللَّه، وأتقنها يف أسرع األوقات، وبلغ يف اجلزء العلمي 

لعملي منها إىل الغايات، وله مهة عالية يف االشتغال، ونفس جامعة حملاسن اخلالل، ووجدت له يف وا
أوقات اشتغاله من االجتهاد ما ليس لغريه من املشتغلني، وال يقدر عليه سواه أحد من املتطببني كان ال 

من الكتب الطبية واملصنفات خيلي وقتاً من التزيد يف العلم والعناية يف املطالعة والفهم، وحفظ كثرياً 
احلكمية، ومما شاهدته من علو مهته وجودة قرحيته أن الشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي كان قد 
صنف مقالة يف االستفراغ، وقرأها عليه كل واحد من تالمذته، وأما هو فإنه شرع يف حفظها، وقرأها 

شيخ مهذب الدين ذلك منه، وكان مالزماً له عليه من خاطره غائباً من أوهلا إىل آخرها، فأعجب ال
  .مواظباً على القراءة والدرس

وملا خدم الشيخ مهذب الدين األشرف موسى ابن امللك العادل، وكان يف بالد الشرق، وسافر احلكيم 
مهذب الدين إىل خدمته وذلك يف سنة اثنتني وعشرين وستمائة، وتوجه احلكيم بدر الدين مع الشيخ 

 ومل يقِطع االشتغال عليه، مث خدم احلكيم بدر الدين بالرقة يف البيمارستان الذي ا، مهذب الدين،
وصنف مقالة حسنة يف مزاج الرقة وأحوال أهويتها، وما يغلب عليها، وأقاما ا سنني، واشتغل ا يف 

ر الدين إىل دمشق، احلكمة على زين الدين األعمى رمحه اللَّه، وكان إماماً يف العلوم احلكمية، مث أتى بد
وملا متالك امللك اجلواد مظفر الدين يونس بن مشس الدين مودود ابن امللك العادل دمشق وذلك يف سنة 
مخس وثالثني وستمائة استخدمه وكان حظياً عنده مكيناً يف دولته معتمداً عليه يف صناعة الطب، وواله 

ب له منشوراً بذلك يف شهر صفر سنة سبع الرياسة على مجيع األطباء والكحالني واجلرائحيني، وكت
وثالثني وستمائة، فجدد من حماسن الطب ما درس وأعاد من الفضائل ما دثر، وذلك أنه مل يزل حمباً لفعل 

  .اخلريات، مفكراً يف املصاحل يف سائر األوقات

فر األقسام أنه مل يزل ومما وجدته قد صنعه من اآلثار احلسنة اليت تبقى مدى األيام، ونال ا من املثوبة أو
جمتهداً حىت اشترى دوراً كثرية مالصقة للبيمارستان الكبري الذي أنشأه ووقفه امللك العادل نور الدين 

حممود بن زنكي رمحه اللَّه، وتعب يف ذلك تعباً كثرياً واجتهد بنفسه وماله حىت أضاف هذه الدور 
نت صغرية للمرضى، وبناها أحسن البناء، وشيدها، املشتراة إليه وجعلها من مجلته، وكرب ا قاعات كا

وجعل املاء فيها جارياً، فتكمل ا البيمارستان وأحسن يف فعله ذلك غاية اإلحسان، ومل يزل يدرس 
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صناعة الطب، وخدم أيضاً امللك الصاحل جنم الدين أيوب ابن امللك الكامل، ملداواة األدر السعيدة بقلعة 
ردد إىل البيمارستان ومعاجلة املرضى فيه، وكتب له منشوراً برياسته أيضاً على دمشق، ومن يلوذ ا والت

  .مجيع األطباء، وذلك يف سنة مخس وأربعني وستمائة

    

وخدم أيضاً ملن أتى بعده من امللوك الذين ملكوا دمشق، وله منهم اجلاري املستمر، والراتب املستقر، 
الزم التردد إىل القلعة والبيمارستان، ودائم التزايد يف العلم يف سائر واملرتلة العلية والفواضل السنية، وهو م

األزمان، ومما وجدته من علو مهته وشرف أرومته، أنه جترد لعلم الفقه فسكن بيتاً يف املدرسة القليجية اليت 
لكتب وقفها األمري سيف الدين علي بن قليج رمحه اللَّه، وهي جماورة لدار احلكيم بدر الدين فقرأ ا

الفقهية، والفنون األدبية، وحفظ القرآن حفظاً ال مزيد عليه، وعرف التفسري والقراءات حىت صار فيها 
هو املشار إليه، واشتغل بذلك على الشيخ اإلمام شهاب الدين أيب شامة رمحه اللّه، وليس للحكيم بدر 

ين تفضله ويصلين إنعامه وتفضله، الدين دأب إىل العبادة والدين والنفع لسائر املسلمني، ومل يزل يبلغ
وكان وصل إيل من تصنيفه كتاب مفرج النفس، فكتبت إليه يف رسالة وقف امللوك على ما أودعه موالنا 

احلكيم اإلمام العامل بدر الدين أيد اللَّه سعادته، وأدام سيادته، يف كتابه املعجز ولفظه املوجز املوسوم 
 الذي أرىب به على القدماء، وعجز سائر األطباء واحلكماء، وتقلبت مبفرح النفس، املوجد للسرور واألنس

األدوية القلبية منه فرقاً، وصار الرئيس مرؤوساً يف هذا املرتقى، وال غرو صدور مثله عن موالنا وهو شيخ 
  .ا اإلفادةاألوان وعالّمة الزمان، فاللّه جيعل حياته مقروناً ا السعادة، وميأل اآلفاق من تصانيفه لتكثر منه

  وكتبت يف هذه الرسالة إليه هذه األبيات ونظمتها بديها 

 تخفى طلعة الشمس ين  لنور بدر الد تكاد

 الخيم والنفس شريف  فاضل حبر حكيم

 وعلم النبض والحبس طب  الناس في وأدرى

 ليس عن حدس يقين  بالتداوي عن خبير

 من اليونان والفرس  بقراط والشيخ فمن

 أنقذ من عكس وكم  من برءأوجد  فكم

 وفي األلفاظ عن قس قيس  في الرأي عن سما

 مفرح النفس كتاب  أهدى إلى قلبي وقد

 في عالم القدس به  حل تأييد كتاب
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 في ظلمة النفس لنا  نور معناه تجلى

  الخط في روض من الطرس  أحسن زهر وما

 الطرف في عرس فكان  بدت أبكار أفكار

 الراحة واألنس من  هوما أكثر لي في

 والدرس بالتقبيل  قابلت ما يحويه وقد

 من طيب الفرس حلت  منه أثماراً فأجني

  مما كتبته إليه أيضاً يف كتاب 

 فضائل تتلى وإحسان له  الدين يا من بدر موالي

 قصر عن علياه كيوان لقد  عال في المجد حتى ومن

 نذيل العي سحبا يحسب  إذا قال فمن لفظه ومن

 عن حد وصدق الود برهان  إلى لقياك قد زاد شوقي

  بما أنعمت طول الدهر نسيان  تخل عن فكري ومالي لم

    

أدام اللّه أيام الس السامي، األجلي املولوي، احلكيمي العاملي، الفاضلي الصدري، الكبريي املخدومي، 
السالطني، خالصة أمري املؤمنني، حرس اللّه عالمة عصره، وفريد دهره، بدر الدنيا والدين، عمدة امللوك و

معاليه، وبلغه يف الدارين اية أمانيه، وكبت حسدته وأعاديه، وال زالت السعادة خميمة بفنائه، واأللسن 
جمتمعة على شكره وثنائه، اململوك ينهي أن عنده من تزايد األشواق إىل اخلدمة ما لو أن له فصاحة الشيخ 

الفاضل جالينوس، لقصر عن ذكر بعض ما جيده من برح ألشواق، ومكابدة ما الرئيس مع طول عبارة 
يشكوه من أمل الفراق، وهو يبتهل إىل اللّه تعاىل يف تسهيل االجتماع السار، وتيسري اللقاء على االختيار 

اىل بذلك واإليثار، وملا اتصل بامللوك ما صار إىل املوىل من رياسته على سائر األطباء، وما خصهم اللّه تع
من النعمة، وأسبغ عليهم من زيل اآلالء، وجد اية الفرح والسرور، وغاية ما يتوخاه من احلبور، وحتقق 
أن اللَّه تعاىل قد نظر إىل اجلماعة بعني رعايته، ومشلهم حبسن عنايته؛ وأن هذه الصناعة قد عال مقدارها، 

 والسعد األمسى، واد األسىن؛ وقد شرف وقتها وارتفع منارها، وصار هلا الفخر األكرب والفضل األكثر،
به على سائر األوقات، وصارت حال العلم حينئذ على خالف ما ذكره ابن اخلطيب يف الكليات، فلله 
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احلمد على ما أوىل من نعمه الشاملة، ومننه الكاملة، واملوىل هو من جعلت أمور هذه الصناعة لديه، 
  .وفوضت رياسة أهلها وأرباا إليه

  ولم يك يصلح إال لها  تك تصلح إالَّ له ولم

فإن شواهد اد مل تزل توجد من مشائله، وأعالم السؤدد تدل على فضائله وفواضله، فاللّه تعاىل يؤيده 
فيما أواله، ويسعده يف آخرته وأواله، إن شاء اللّه تعاىل، ومما قلته أيضاً، وكتبت به إليه يف سنة مخس 

  .وأربعني وستمائة

ململوك يقبل اليد املولوية احلكيمية، األجلية العاملية، والفاضلية الرئيسية، الصدرية األوحدية البدرية، أدام 
اللَّه هلا التأييد والنعماء، وضاعف من منائحها على أوليائها اآلالء، وكَبت بدوام سعودها احلسدة 

لة، ما تتابعت األيام يف السنني، وتالزمت واألعداء، وال زالت يف نعم متوالية، وعوارف دائمة وغري زائ
حركة القلب والشرايني، ويواظب ملوالنا حبسن الدعاء الذي ما زال عرف أنفاسه متضوعاً، والثناء الذي 
ما انفك أصله الثابت متفرعاً متنوعاً، ويواصل باحملامد اليت ما برح نشرها يف جمالس اد والشكر نافحاً 

 ما فتئ وجه حماسنها أبداً متربجاً متبلجاً، وينهي ما عنده من كثرة األشواق متأرجحاً، واملدائح اليت
واألتواق اليت تستوعبها العبارة وال تسعها األوراق، غري أنه يعول على إحاطة علم موالنا بصدق حمبته 

روراً، ونفسه ووالئه، واعتداده جبزيل أياديه وآالئه، وإن كتاب والد اململوك ورد إليه ببشارة مألت قلبه س
حبوراً بنظر موالنا يف سائر األطباء ورياسته، واشتماله عليهم حبسن رعايته وعنايته، ووصف من إنعام 

موالنا عليه وإحسانه إليه، ما املعهود من إحسانه، واملشهور من تفضله وامتنانه، وموالنا فهو أعلم بطرق 
جيعل موالنا أبداً فاعالً للخريات، بالغاً يف املعايل الكرم، وأدرى بأن املعارف يف أهل النهي ذمم، فاللَّه 

  أرفع الدرجات، دائم السعادة موقى من اآلفات 

  ألني سألت اللّه فيك وقد فعل  دعاء لو سكت كفيته وهذا

وموالنا فتتجمل به املناصب العالية، وتتشرف حبسن نظره املراتب السامية، فإنه قد مسا بفضله وأفضاله، 
رف الفضل واشتهر، ومتيز على أبناء زمانه مبحاسن اآلداب وميامن األثر، وهذا هنا عام على كل من ع

  لسائر األطباء، ومجلة األولياء واألحباء، 

  قسماً فكان أجلهم حظاً أنا  وتقاسم الناس المسرة بينهم

اضي بعلبك من اململوك جيدد تقبيل اليد املولوية للنعم، ويستعرض احلوائج واخلدم،ولبدر الدين ابن ق
الكتب مقالة يف مزاج الرقة، وهي بليغة يف املعىن الذي صنفت فيه، كتاب مفرج النفس استقصى فيه ذكر 

األدوية واألشياء القلبية على اختالفها وتنوعها، وهو مفيد جداً يف فنه، وصنفه لألمري سيف الدين املشد 



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  693  

يف الطب، ذكر فيه أشياء حسنة، فوائد كثرية من أيب احلسن علي بن عمر بن قزل رمحه اللَّه، كتاب امللح 
  .كتب جالينوس وغريها

  شمس الدين محمد الكلي

    

هو احلكيم األجل األوحد العامل أبو عبد اللَّه حممد بن إبراهيم بن أيب احملاسن، كان والده أندلسياً من أهل 
كيم مشس الدين حممد بدمشق، وقرأ املغرب، وأتى إىل دمشق وأقام ا إىل أن تويف رمحه اللَّه، ونشأ احل

صناعة الطب على شيخنا احلكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي رمحه اللّه، والزمه حق املالزمة، 
وأتقن عليه حفظ ما ينبغي أن حيفظ من الكتب األوائل اليت حيفظها املشتغلون يف الطب، وبالغ احلكيم 

 من القانون، وهو الكليات مجيعها، حفظاً متقناً ال مشس الدين يف ذلك حىت حفظ أيضاً الكتاب األول
مزيد عليه، واستقصى فهم معانيه، ولذلك قيل له الكلي، وقرأ أيضاً كثرياً من الكتب العلمية، وباشر 

أعمال الصناعة الطبية، وهو جيد الفهم، غزير العلم، ال خيلي وقتاً من االشتغال، وال خيل بالعلم يف حال 
احملاضرة، مليح احملاورة، وخدم بصناعة الطب امللك األشرف موسى بن امللك العادل من األحوال، حسن 

بدمشق، ومل يزل يف خدمته إىل أن تويف امللك األشرف رمحه اللَّه، مث خدم بعد ذلك يف البيمارستان 
اجل املرضى الكبري الذي أنشأه امللك العادل نور الدين بن زنكي رمحه اللَّه وبقي مدة وهو يتردد إليه ويع

  .فيه

  موفق الدين عبد السالم

لقد مجع الصناعة الطبية، والعلوم احلكمية، واألخالق احلميدة واآلراء السديدة والفضائل التامة والفواضل 
العامة، أصله من بلد محاة وأقام بدمشق واشتغل على شيخنا احلكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي 

ب، مث سافر إىل حلب وتزيد يف العلم، وخدم امللك الناصر يوسف بن وعلى غريه، ومتيز يف صناعة الط
حممد بن غازي صاحب حلب، وأقام عنده، ومل يزل يف خدمته إىل أن متلك امللك الناصر يوسف بن 

حممد دمشق فأتى يف صحبته، وكان معتمداً عليه، كثري اإلحسان إليه، وقلت هذه القصيدة أتشوق فيها 
  دحه ا إىل دمشق وأصفها وأم

 وتدنو الدار بعد التفرق يعود  زماناً قد تقضى بجلق لعل

 بعدل وأني باألحبة نلتقي جورها  تسمح األيام من بعد وأن

 لي إلي سكانها من تشوق وكم  لي إلى أطاللها من تشوف فكم
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 رنحت صرف المدام المعتق  الذكرى إليه تشوقاً كما ترنحني

 لهب من دمعي المترقرق هال  ومن عجب نار اشتياق بأضلعي

 صروف البين قلبي قد لقي من  طال عهدي بالديار وأهلها وكم لقد

 كان من كل الحوادث يتقي  كان للمرء اختيار وقدرة لقد ولو

 بأمر كنهه لم يحقق وتقضي  األقدار تحكم في الورى ولكنها

 كل حسن في البالد وينتقي يرى  هي القصوى لمن كان قصده دمشق

  حاكماً فوصف سواها من قبيل التحمق  فها إذا ما كنت بالعقلفص

 شعب بوان وذكر الخورنق فدِع  مثلها في سائر األرض جنة وما

 وأقماراً بأحسن رونق شموساً  الحور والولدان تبدو طوالعاً بها

 الريح أو ماء من الدفق مطلق من  ما بين ماد مسلسل وأنهارها

 من كل نوع منمق وأثمارها  قسممن كل جنس م وأشجارها

 أسجع الورقاء من فوق مورق فما  وللطير من فوق الغصون تجاوب

وملا قصد التردد إىل دمشق ومسع بذلك أهلها، توجه احلكيم موفق الدين إىل مصر، وأقام ا مدة، مث خدم 
، والفضل الغزير، بعد ذلك امللك املنصور صاحب محاة، وأقام عنده حبماة، وله منه اإلحسان الكثري

  .واآلالء اجلزيلة، واملرتلة اجلليلة

  موفق الدين المنفاخ

هو احلكيم العامل األوحد أبو الفضل أسعد بن حلوان، أصله من املزة، واشتغل بصناعة الطب ومتهر فيها 
ومتيز يف أعماهلا، وخدم امللك األشرف موسى بن أيب بكر بن أيوب يف الشرق وبقي يف خدمته سنني 

  .نفصل عنه، وكانت وفاته يف محاة سنة اثنتني وأربعني وستمائةوا

  نجم الدين بن المنفاخ

    

هو احلكيم األجل العامل الفاضل أبو العباس أمحد بن أيب الفضل أسعد بن حلوان،ويعرف بابن العاملة ألن 
 وتسعني أمه كانت عاملة دمشق، وتعرف ببنت دهني اللوز، وجنم الدين مولده بدمشق يف سنة ثالث

ومخسمائة، وكان أمسر اللون حنيف البدن حاد الذهن مفرط الذكاء فصيح اللسان كثري الرباعة، ال جياريه 
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أحد يف البحث وال يلحقه يف اجلدل، واشتغل على شيخنا احلكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي 
م املنطق، مليح التصنيف، جيد بصناعة الطب حىت أتقنها، وكان متميزاً يف العلوم احلكمية، قوياً يف عل

التأليف، وكان فاضالً يف العلوم األدبية، ويترسل ويشعر، وله معرفة بالعود، حسن اخلط، وخدم بصناعة 
الطب امللك املسعود صاحب آمد، وحظي عنده واستوزره، مث بعد ذلك نقم عليه وأخذ مجيع موجوده، 

عة الطب، وكان متميزاً يف الدولة وكتب إليه وأتى إىل دمشق وأقام ا، واشتغل عليه مجاعة بصنا
  الصاحب مجال الدين بن مطروح يف جواب كتاب منه 

  وسمت فأهدت أنجماً زهرا  للّه در أنامل شرفت

 ما ادعيا إذن سحرا كين  وكتابة لو أنها على المل

 رأيت اآلية الكبرى إال  أقر سطراً من بالغتها لم

 ألنام الشمس والبدراا أنسى  لنجم في فضائله فاعجب

وكان جنم الدين رمحه اللَّه حلدة مزاجه قليل االحتمال واملداراة، وكان مجاعة حيسدونه لفضله ويقصدونه 
  باألذية وأنشدين يوماً متمثالً 

  د استراق السمع ترجم بالنجوم  سمعت أن الجن عن وكنت

 بكل شيطان رجيم رميت  أن علوت وصرت نجما فلما

ره خدم امللك األشرف ابن امللك املنصور صاحب محص بتل باشر، وأقام عنده مديدة ويف آخر عم
يسرية، وتويف رمحه اللَّه يف ثالث عشر ذي القعدة سنة اثنتني ومخسني وستمائة، وحكى يل أخوه ألمه 

  .القاضي شهاب الدين بن العاملة أنه تويف مسموماً

ق يف اجلمع والتفريق، ذكر فيه األمراض وما تتشابه فيه، ولنجم الدين بن املنفاخ من الكتب كتاب التدقي
والتفرقة بني كل واحد منها وبني اآلخر مما تشابه يف أكثر األمر، كتاب هتك األستار يف متويه الدخوار 

تعاليق ما حصل له من التجارب وغريها، وشرح أحاديث نبوية تتعلق بالطب، كتاب املهمالت يف كتاب 
  .خل إىل الطب، كتاب العلل واألعراض، كتاب اإلشارات املرشدة يف األدوية املفردةالكليات، كتاب املد

  عز الدين بن السويدي

هو احلكيم األجل األوحد العامل أبو إسحاق إبراهيم بن حممد، من ولد سعد بن معاذ من األوس مولده يف 
ضائل، كثري الفواضل، كرمي سنة ستمائة بدمشق، ونشأ ا وهو عالمة أوانه، وأوحد زمانه، جمموع الف

األبوة عزيز الفتوة، وافر السخاء حافظ اإلخاء، واشتغل بصناعة الطب حىت أتقنها إتقاناً ال مزيد عليه، 
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ومل يصل أحد من أرباا إىل ما وصل إليه، قد حصل كلياا، واشتمل على جزئياا، واجتمع مع أفاضل 
هم من الفوائد الطبية، واألسرار احلكمية، مثل شيخنا احلكيم األطباء، والزم أكابر احلكماء، وأخذ ما عند

مهذب الدين عبد الرحيم بن علي وغريه، وقرأ أيضاً يف علم األدب حىت بلغ فيه أعلى الرتب، وأتقن 
العربية وبرع يف العلوم األدبية، وشعره فهو الذي عجز عنه كل شاعر، وقصرت عنه األوائل واألواخر، ملا 

لفاظ الفصيحة، واملعاين الصحيحة، والتجنيس الصنيع، والتطبيق البديع، فهو اجلامع قد حواه من األ
ألجناس العلوم، احلاوي ألنواع املنثور واملنظوم، وهو أسرع الناس بديهة يف قول الشعر، وأحسنهم 

سواه، وال إنشاداً، ولقد رأيت منه يف أوقات ينشد شعراً على البديهة يف معان خمتلفة ال يقدر عليها أحد 
  .خيتص ذا الفن إال إياه

وكان أبوه رمحه اللَّه تاجراً من السويداء حبوران، حسن األخالق طيب األعراق لطيف املقال مجيل 
األفعال، وكان صديقاً أليب وبينهما مودة أكيدة وصحبة محيدة، وكنت أنا وعز الدين أيضاً يف املكتب 

املودة بيننا من القدم باقية على طول الزمان، نامية يف كل حني عند الشيخ أيب بكر الصقلي رمحه اللّه، ف
وأوان، واحلكيم عز الدين من أجل األطباء قدراً، وأفضلهم ذكراً، وأعرف مداواة، وألطف مداراة، وأجنع 
عالجاً، وأوضح منهاجاً، ومل يزل طبيباً يف البيمارستان النوري حيصل به للمرضى اية األغراض يف إزالة 

  .مراض، وأفضل املنحة يف اجتالب الصحةاأل

    

وخدم أيضاً يف البيمارستان بباب الربيد، وتردد إىل قلعة دمشق، وكان مدرس الدخوارية، وكان له 
جامكية يف هذه األربع جهات، وكتب عز الدين خبطه كتباً كثرية جداً يف الطب وغريه فمنها خط 

 الكويف، وكل واحد من خطيه فهو أى من األجنم منسوب طريقة ابن البواب، ومنهاخط يشابه مولد
الزواهر، وأزهى من فاخر اجلواهر، وأحسن من الرياض املونقة، وأنور من الشمس املشرقة، وحكى يل أنه 

كتب ثالث نسخ من كتاب القانون البن سينا، وملا كان يف سنة اثنتني وثالثني وستمائة، وصل إىل 
نسخة من شرح ابن أيب صادق لكتاب منافع األعضاء جلالينوس، وهي دمشق تاجر من بالد العجم، ومعه 

صحيحة معقولة من خط املصنف، ومل يكن قبل ذلك منها نسخة يف الشام فحملها أيب فكتب إليه عز 
  الدين بن السويدي قصيدة مدحياً فمما على خاطري منها يقول 

 شرح منافع األعضاء بكتاب  فأنت أخو المكارم والعلى وامنن

  تزل من عادة العلماء والفضالء  الكتب الغربية لم وإعارة



ابن أيب أصيبعة-عيون األنباء يف طبقات األطباء  697  

فبعث إليه الكتاب وهو يف جزءين فنقل منه نسخة يف الغاية من حسن اخلط وجودة النقط والضبط، ومن 
  شعره وهو مما أنشدين لنفسه، فمن ذلك قال فيما يعانيه ويعنيه من كلفة اخلضاب بالكتم 

  فات من شبابيما بعيد  أن تغير لون شيبي لو

  روحي من كلفة الخضاب  وفى لي بما تالقي لما

  وأنشدين ملا ألفت هذا الكتاب يف تاريخ املتطببني املعروف بكتاب عيون األنباء يف طبقات األطباء 

 أعلى الرتب الفاخرة ونلت  الدين بلغت المنى موفق

  مضى وإن غدت أعظمه ناخرة  في التاريخ من قد حملت

 هذه الدنيا وفي اآلخرة في  ه بإحسانهاللّ فخصك

  وقال أيضاً 

  ويح من يصغي إلى مينه  باطنه فاتك يا وناسك

 أضيق من عينه وخلقه  أحرج من صدره منزله

ولعز الدين بن السويدي من الكتب كتاب الباهر يف اجلواهر، كتاب التذكرة اهلادية والذخرية الكافية يف 
  .الطب

  عماد الدين الدنيسري

هو احلكيم العامل األديب األريب عماد الدين أبو عبد اللَّه حممد بن القاضي اخلطيب تقي الدين عباس بن 
أمحد بن عبيد الربعي، ذو النفس الفاضلة، واملروءة الكاملة، واألرحيية التامة، والعوارف العامة، والذكاء 

ة، ونشأ ا واشتغل بصناعة الطب اشتغاالً الوافر، والعلم الباهر، مولده مبدينة دنيسر يف سنة مخس وستمائ
برع به فيها وحصل مجل معانيها، وحفظ الصحة حاصلة واستردها زائلة، وأول اجتماعي به كان 

بدمشق يف شهر ذي القعدة سنة سبع وستني وستمائة، فوجدت له نفساً حامتية، وشنشنة أخزمية، وخلقاً 
م، وأمسعين من نظمه الشعر البديع معناه، البعيد مرماه، ألطف من النسيم، ولفظاً أحلى من مزاج التسني

الذي قد مجع أجناس التجنيس، وطبقات التطبيق النفيس، واأللفاظ الفصيحة، واملعاين الصحيحة، فهو يف 
علم الطب قد متيز على األوائل واألواخر، ويف األدب قد عجز كل ناظم وناثر، هذا مع ما أنه يف علم 

مام الشافعي سيد زمانه وأوحد أوانه، وسافر من دنيسر إىل الديار املصرية مث رجع الفقه على مذهب اإل
إىل الشام وأقام بدمشق، وخدم اآلدر الناصرية اليوسفية بقلعة دمشق، مث خدم يف البيمارستان الكبري 
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  .النوري بدمشق

  ومن شعره وهو مما أنشدين لنفسه فمن ذلك قال 

 عليه رداء الحكم والكرم أسبل  يا قارئاً شعري وسامعه باللّه

 علمي قد أثرى من العدم فإن  واستر بفضلك ما تلقاه من زللي

  وقال أيضاً 

 بذاك الخال والمقلة الكحال كلفت  فليقل من شاء عني فإنني نعم

 فما أشهاه عندي وما أحلى تجنى  بالصد منه وكلما وعذبني

  ن أن حرم الوصالكما حلل الهجرا  نومي بعد ما صد معرضاً وحرمت

 من أجفانه في الحشا نبال ومكّن  غزا قلبي بعامل قده غزال

 بذاك الوجه ال أسمع العذال حلفت  تعذلوني في هواه فإنني فال

  وقال أيضاً 

 بدا في الخد ثم استدار لما  المخضر يا منيتي عذارك

  الهوى وصح ما قيل عن األعذار  عذري عند أهل وأقام

 جمع الليُل معاً والنهار إذ   لنا أيةفي ذلك وكان

     وقال أيضاً 

 وفي قلبي مكان وإمكان مقيل  له بين الجوانح والحشا غزال

 وإن رمت سلوانا فإني خوان  تطمع العذال مني بسلوة فال

 الجفن نيران علي وطوفان وفي  ففي كبدي من فرط وجدي ولوعتي

  وقال من أبيات 

 بالحسن هالهعليه   بدراً مليحاً عشقت

 منه الغزالة تغار  الغزال ولكن مثل

 إليه رساله مني  من نار وجدي بعثت

 ال محاله ومالكي  وقلت أنت حبيبي

 بالعداله معروفة  عليك شهود ولي
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  وجفني دموعه هطاله  يذوب جسمي

  وقال أيضاً 

  والموت من جور الهوى ما أعدله  أما الحديث فعنهم ما أجمله

 السلوى وبين قلبي مرحله بين  ل أطلت لست بسامعللعذو قل

 دام قلبي والهوى في منزله ما  أنتهي من حب من أحببته ال

 ليت شعري صدغه من أرسله يا  تفيأ بالجمال على الورى ظبي

 له في حبه من حلله فدمي  حل في قلبي وكل جوانحي قد

 بعارض خده متململه روحي  ناظره وعامل قده وحياة

 في خده من سلسله فعذاره  أنني متجنن في حبههب 

  وقال أيضاً 

  عليه أو غاض دمعي قلت من ناري  فاض ماء جفوني قلت من فكري إن

 النار في حبه أولى من العار ى  رمت أن أسلو هواه أر وكلما

  وقال أيضاً 

 الجمال إشارة عن قائل عنه  سألت وصاله فأجابني ولقد

  مع ميم مبسمه جواب السائل  ونهنون حاجبه وعين جف في

  وقال أيضاً 

 حاجبه وميم المبسم نون  في صاد مقلته إذا حققتها مع

 يعذل فيه من لم يفهم فعالم  لمن قد ضل فيه مولهاً عذر

  وقال يف مليح امسه عيسى 

 كأس الردى في الجفن واألحداق  يا من هوى االسم المسيح وقد حوى

 يحيي وأنت تميت باألشواق غدا  دعيسى في الفعال وق خالفت

  وقال 

 زائل ووجدي باقي حسنك  يا من نقض العهد مع الميثاق ها

 في الهوى مع العشاق أسلك  كنت عذرت فالوفا علمني أن إن
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  وقال أيضاً 

  بهواك ما أسعد يوماً فيه واللَّه أراك  وحق من قضى لي موالي

 الكل واللَّه فداككبدي ف أتلف  كان تالف مهجتي فيه رضاك إن

ولعماد الدين الدنيسري من الكتب املقالة املرشدة يف درج األدوية املفردة، كتاب نظم الترياق الفاروق، 
  .كتاب يف املثروديطوس، كتاب يف تقدمة املعرفة ألبقراط، أرجوزة، كتاب ديوان شعر

  موفق الدين يعقوب السامري

ه وعالمة أوانه، أبو يوسف يعقوب بن غنائم، مولده ومنشؤه هو احلكيم األجل األوحد العامل رئيس زمان
بدمشق، بارع يف الصناعة الطبية، جامع للعلوم احلكمية، قد أتقن صناعة الطب علماً وعمالً، واحتوى 

على مجلتها تفصيالً ومجالً، حممود املداواة مشكور، متعني عند األعيان متميز يف سائر األزمان، مؤيد يف 
 وحفظها يف األبدان، واشتغل عليه مجاعة من املتطببني، وانتفع به كثري من املتطلبني وله اجتالب الصحة

التصانيف اليت هي فصيحة العبارة، صحيحة اإلشارة، قوية املباين، بليغة املاين، وملوفق الدين يعقوب 
ن خطيب الري السامري من الكتب شرح الكليات من كتاب القانون البن سينا، وقد مجع فيه ما قاله اب

يف شرحه للكليات، وكذلك ما قاله القطب املصري يف شرحه هلا، وما قاله غريمها، وحرره يف أقواهلم من 
املباحثات، وقد أجاد يف تأليفه، وبالغ يف تصنيفه، حل شكوك جنم الدين بن املنفاخ على الكليات، كتاب 

  .ن سنة إحدى ومثانني وستمائةتويف يف شهر رمضا.املدخل إىل علم املنطق والطبيعي واإلهلي

  أبو الفرج بن القف

    

هو احلكيم األجل العامل أمين الدولة أبو الفرج ابن الشيخ األوحد العامل موفق الدين بن إسحاق بن القف 
من نصارى الكرك، مولده بالكرك يف يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة سنة ثالثني وستمائة، كان والده 

 مستمراً يف تأكيد مودته، حافظاً هلا طول أيامه ومدته؛ تستحلى نفائس جمالسته، موفق الدين صديقاً يل
وتستجلى عرائس مؤانسته؛ أملعي أوانه وأصمعي زمانه، جيد احلفظ لألشعار، عالمة يف نقل التواريخ 

وعها، واألخبار، متميز يف علم العربية، فاضل يف الفنون األدبية، قد اشتمل يف الكتابة على أصوهلا وفر
وبلغ الغاية من بعيدها وبديعها، وله اخلط املنسوب الذي هو نزهة األبصار، وال يلحقه كاتب يف سائر 

األقطار واألمصار، كان يف أيام امللك الناصر يوسف بن حممد كاتباً بصرخد عامالً يف ديوان الرب، وكان 
ه، حسن السمت كثري الصمت، وافر ولده هذا أبو الفرج تتبني فيه النجابة من صغره، كما حتققت يف كرب
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الذكاء حمباً لسرية العلماء فقصد أبوه تعليمه الطب فسألين ذلك فالزمين حىت حفظ الكتب األولة املتداولة 
حفظها يف صناعة الطب كمسائل حنني والفصول ألبقراط، وتقدمة املعرفة له، وعرف شرح معانيها، 

العالج من كتب أيب بكر حممد بن زكريا الرازي، ما عرف وفهم قواعد مبانيها، وقرأ علي بعد ذلك يف 
به أقسام األسقام، وجسيم العلل يف األجسام، وحتقق معاجلة املعاجلة ومعاناة املداواة، وعرفته أصول ذلك 

وفصوله، وفهمته غوامضه وحمصوله، مث انتقل أبوه إىل دمشق احملروسة، وخدم ا يف الديوان السامي، 
الزم مجاعة من الفضالء، فقرأ يف العلوم احلكمية واألجزاء الفلسفية على الشيخ مشس وسار ولده معه و

الدين عبد احلميد اخلسروشاهي وعلى عز الدين احلسن الغنوي الضرير وقرأ أيضاً يف صناعة الطب على 
شيخ احلكيم جنم الدين بن منفاخ وعلى موفق الدين يعقوب السامري، وقرأ أيضاً كتاب أوقليدس على ال

مؤيد الدين العرضي، وفهم هذا الكتاب فهماً فتح به مقفل أقواله، وحل مشكل أشكاله، وخدم أبو 
الفرج بن القف بصناعة الطب يف قلعة عجلون وأقام ا عدة سنني مث عاد إىل دمشق وخدم يف قلعتها 

تب كتاب الشايف يف احملروسة ملعاجلة املرضى وهو حممود يف أفعاله مشكور يف سائر أحواله وله من الك
الطب، شرح الكليات من كتاب القانون البن سينا ست جملدات، شرح الفصول كتابني مقالة يف حفظ 
الصحة كتاب العمدة يف صناعة اجلراح عشرين مقالة علم وعمل يذكر فيه مجيع ما حيتاج إليه اجلرائحي 

ثالث القانون مل يوجد، شرح حبيث ال حيتاج إىل غريه، كتاب جامع الغرض جملد واحد، حواش على 
اإلشارات مسودة ومل يتم، املباحث املغربية ومل تتم، تويف يف مجادى األوىل سنة مخس ومثانني وستمائة 

  .واللّه أعلم
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