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Abstract
Man from the beginning, to keep his health, tried to identify the food and medicine so 
that he could keep himself healthy. This experience has been passed over from genera-
tion to generation. Scientists and physicians, wrote books about the science of medicine 
to transfer these experiences to posterity. Each of these books has been written in a style 
or method and if we become familiar with these styles it will help to understand them.
This article is going to consider the style of Ibn Nafis’ in writing “Alshaml  fi Sana’at 
Tebbi’at”. For achieving this goal, the descriptive and analytical method is selected.
The results show that Ibn Nafis’ has been chosen a new approach for his book. This ap-
proach had avoided the deceased method in repeating the entries of drugs and expressed 
the animal, vegetable and mineral drugs that had been available for the physicians. The 
writer used the classification of the materials to convey the content to the reader and in 
each entry, mentioned  the nature and actions of drug in organs. Modes of reasoning, 
analogy, repetition, redundancy are the most used styles of the author in the book. Us-
ing these methods, although in some cases facilitated the text, but repeating it for many 
times in some cases, caused the text to lose its coherence.
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الملخص
عنی اإلنسان منذ قديم الزمن بمعرفة األغذية و األدوية و استکشاف أسرارها 
هذه  تناقلت  و  القرون  تتابعت  أسقامه.  مداواة  و  حياته  لحفظ  خواصها  و 
القرون، تجارب السلف إلی الخلف فتراکمت المعارف حتی صار علم الطب 
و  في علم الطب و اختارکل کاتب منهجاً  بذاته فدون العلماء كتباً  قائماً  فناً 

أسلوباً متميزاً لبيان ما فی ذهنه صاحبه من التجارب و المعلومات. 
أسهم األطباء المسلمون في تطور هذا العلم بما قاموا به من تجارب و عانوه 
من بحث و تنقيب و تجوال؛ منهم ابن النفيس مؤلف موسوعة «الشامل في 
تاريخ  في  الطبی  العلمي  التراث  ذخائر  من  تعتبر  التي  الطبية»  الصناعة 
الطب اإلسالمی. هذه الدراسة قامت بتبين منهج ابن النفيس فی مؤلفه هذا و 
اتخذت المنهج الوصفی طريقاً للوصول إلی الهدف المنشود و هو تبين منهج 

ابن النفيس في تاليف کتابه هذا. 
و أخيراً وصلت الدراسة إلی أنه نهج منهجاً جديداً مخالفاً لمن سبقه بالکالم 
في هذا المجال و عمد في منهجه إلی ذکر األدوية المشهورة المحققة و إلی 
حذف أسماء القائلين عند ذکر األدوية و األغذية مشيراً إلی ماهية الدواء و 
طبيعته و أفعاله علی اإلطالق أو في عضو من أعضاء البدن. استمّد الکاتب 
فی كتابه هذا، من أسلوب االستدالل، والتشبيه، واالستطراد، واإلطناب، و 

التکرار . 
النفيس،  ابن  األسلوب،  و  المنهج  اإلسالمی،  الطب  األساسية:  الکلمات 

الشامل في الصناعة الطبية

المقدمة
الطبية  المکتبة  في  و  منها  البّد  أمر  اإلسالمي  الطبي  التراث  دراسة      
اإلسالمية کثير من الکتب المخطوطة و المطبوعة التي لم تدرس حتی اآلن 
و بحاجة إلی من يخرجها إلی النور و يعّرفها إلی أصحابها. أصبحت اآلثار 
الطبية غنية بکٍم وافر من األسماء و المصطلحات الطبية و ضّمنت معارف 
المسلمين القدماء و هي کثيرة؛ منها، کتاب «النبات» ألبی حنيفة الدينوري، 
کتاب  و  سينا  البن  و «القانون»   الرازي  بکر  ألبی  کتاب «الحاوي»  و 
«عمدة الطبيب في معرفة النبات» ألبي الخير اإلشبيلي و کتاب«التذکرة» 
لداوود األنطاکي و غيرهم من العلماء الذين ترکوا آثارهم الرائعة في علمی 

الطب و الصيدنة.
کان من أبرز األطباء الذين ظهروا في الطب اإلسالمي و عملوا في ميدانين، 
العمل الطبي و الکتابة الطبية هو ابن النفيس. ألّف کتابه «الشامل» ليکون 
مرجعاً و دستوراً لألطباء في معرفة أنواع األغذية و األدوية و طرق العالج 
الموسوعات  ثالث  و  اإلنساني  التاريخ  في  طبية  موسوعة  أکبر  هو  و  بها. 
الطبية الکبری بعد «الحاوي» و كتاب  القانون» في الطب اإلسالمي.کان 
قبل سنة ۱۹۹۹حتی قام بتحقيقه يوسف زيدان و قدم إلی  الکتاب مخطوطاً 

المکتبة الطبية اإلسالمية کتاباً صار مصدراً يراجعه کثيرون من األطباء.
قامت هذه الدراسة بتبين المنهج الذي نهجه المؤلف في کتابه و اعتمدت علی 

المنهج الوصفی و التحليلي في خطتها مستهدفة إلی بيان منهج الكاتب فيه.
إن المحاوالت التي بذلت حتی اآلن من جانب الباحثين و المفکرين لدراسة 
ابن النفيس، في غاية األهمية و تلقي أضواء علی کثير من جوانبه العلمية 
زيدان1  يوسف  دراسة  منها  تطوراً.  أکثر  دراسات  إلی  تدفع  و  الفکرية  و 
(۲۰۰۸) تحت عنوان« عالء الدين (ابن النفيس) القرشي، إعادة اکتشاف». 
إبداعاته  في  التجوال  و  الکاتب  هذا  صورة  استکشاف  فيه  الکاتب  حاول 
العلمية دون التطرق إلی أسلوبه و منهجه فی الکتابة و اعتبره الکاتب فاتحة 

لتحقيق موسوعة الشامل التي تعّد أضخم کتاب في الترااث العلمي.

ابن النفيس
مراکز  انتقل  الهجري  السابع  القرن  في  العباسية  االمبراطورية  انهيار  بعد 
العلم من بغداد إلی مصر و الشام و ازدهر العلم في الشام و مصر، غير 
أن الشام واجهت آنذاک خطر المغول و الصليبيين. في العقود األخيرة من 
القرن السابع وجدت مصر نفسها وحيدة، و کان علی مصر و هی الحاضرة 
اإلسالمية الوحيدة أن تقوم بدور کبير في إنقاذ الکيان الحضاري اإلسالمي. 

1- Zeydan, 2008. 
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فبدأ علماء مصر من بعد سقوط بغداد في تدوين المطّوالت و الکتب الضخمة 
و الموسوعات في شتی مجاالت العلم. في هذا الجو، عکف ابن النفيس علی 
تدوين موسوعته «الشامل في الصناعة الطبية» فيضع المسودات بحيث تأتي 
في ثالثمائة مجلد، بّيض منها ثمانين ثم وافته المنية- عن ثمانين سنة- سنة 
۶۸۷ هجرية بالقاهرة و أهدی المجلدات الثمانين بل مکتبه و داره و أمواله 
عليه باعتباره أکبر  إلی البيمارستان المنصوري بالقاهرة الذي کان مشرفاً 

مستشفيات القاهرة آنذاک. 
تميز عصر ابن النفس باألحداث السياسية الکبری، منها؛ دخول الفرنجة في 
دمياط بمصر، و هجوم هوالکو علی بغداد و هدمها سنة ۶۵۶ هـ، و هزيمة 
التتار في حلب و فتحها سنة ۶۷۶هـ، و هجوم ملک النوبة علی أسوان سنة 
۶۷۴ هـ، و الوباء الذی فتک بأهل مصر سنة ۶۷۱هـ و نزاع المماليک علی 

السلطة.2 في مثل هذا الجو الهائل نشأ و ترعرع ابن النفيس. 
دّون المسلمون الرسائل الطبيه و الکنانيش ثم عکفوا علی کتابة المطوالت، 
في  الشامل  کتاب  منها  موسوعاٍت؛  االسالمية  الطبية  المکتبة  إلی  وأضافوا 
الصناعة الطبية فهو ثالث الموسوعات الکبری بعد «الحاوی» و «القانون» 

في الطب اإلسالمی. 
النفيس  بابن  المشهور  القرشي  الخرم  أبی  ابن  عالءالدين  ابوالعالء  اسمه 
الحکيم. ولد  في قرية القرش بدمشق عام۶۰۷هـ و درس الطب فيها علی 
يناهز  بعمٍر  هو  و  القاهرة  إلی  نزح  ثم  اإلسرائيلی  عمران  و  الدخوار  يد 
فيه  تقدم  هو  و  فيها.  الصالحی  البيمارستان  دخل  و  العشرين.  و  الخامسة 
حتی راّس أطبائه ثم انتقل إلی البيمارستان المنصوری حيث خدم فيه زهاء 
خمسين سنة. و فيها وضع مؤلفاته و کان يمارس الطب و يعلمه في مجلس 
له يتردد إليه أعالم القاهرة و طالب العلم. و لم يتزوج طيلة حياته ولم يقرب 
الخمرة. و هو متفقٌه في الشريعة اإلسالمية و طبيٌب کثيرالقراءة  و الکتابة. 
فکانت تستحضر له االقالم المبرية حتی اليضيع وقته حتی تزدحم فی رأسه 
األفکار. و يروی أنه قال «لو لم أعلم أن تصانيفی تبقی عشرة آالف سنة ما 
وضعتها» وله الحق فإن اکتشافه للدورة الدموية الصغری سيحفظ له ذکر 

اسمه علی مدی التاريخ. 
توفي ابن النفيس سنة ۶۸۷هـ بعمر يناهز الثمانين، و أوصی قبيل وفاته بما 
عنده من المال و الکتب إلی البيمارستان المنصوری. و تصرف من مؤلفاته 
أربعه عشر کتاباً، خمسه منها شروح علی بعض مؤلفات ابقراط و جالينوس 
و اثنان علی کتاب القانون البن سينا و قد ضمنه اکتشافه للدورة الدموية. 
کما البن النفيس کتاب «الشامل» وهو موسوعة بثالثمائة سفر، و کان منها 
ثمانون في مکتبة بيمارستان قالوون. و کتاب الموجز و هو کتاب موجز فی 
الصورة لکّنة کامل في الصناعة و هو مختصر لکتاب القانون البن سينا. 
شرح  کتاب  و  العيون.  طب  في  هو   و  المهذب  کتاب  ايضاً  النفيس  والبن 
شرح  و  النبض  فی  مقالة  و  االغذية  من  المختار  کتاب  و  القانون  مفردات 
هو  و  ناطق  بن  فاضل  کتاب  و  الطفل،  أوجاع  في  رسالة  و  حنين.  مسائل 

قريب الشبه من کتاب حی بن يقظان.4,3 
في  القانون  شرح  النفيس)  (ابن  العالء  «إن  العمری:  هللا  فضل  ابن  يقول 
عشرين مجلداً. و کان يحفظ کليات القانون، و أنه هو الذی جّسر الناس علی 

هذا الکتاب».5 

منهج ابن النفيس في الشامل  
في أبحاثه إلی منهج معين حدد خطواته بدقة،  أن العالم يستند دائماً  الشکّ 
و رسم أبعاده بصورة تکفل له سالمة انتقاله من مقدمات إلی نتايج جديدة 
علی  العلماء  أبحاث  علی  غالبة  السمة  تلک  و  نفسه،  الوقت  في  أصيلة  و 
مّر العصور. اذ يندر أن نجد من بين العلماء من يتوصل ألي الکشف دون 

االستناد إلی منهج محکم واضح المعالم.6 
دّون ابن النفيس کتابه هذا بموجب المنهج المتتبع في تدوين الکتب في عصره 
فهو يتکّون من مقدمة و فصول. بالرغم من ايجاز المقدمة التی دوّنها الکاتب 
من  الغرض  إلی  أشار  و  األساسية،  المقدمة  عناصر  علی  اشتملت  أنها  إال 
تأليفه فذکر أنه أراد أن يتکلم في أحکام األدوية المفردة کالماً مفصالً بحسب 
لجميع األجسام التی يصدق عليها أنها  دواء دواء حتی يکون الکالم شامالً 

Ibn Nafis’ Style in the Book of Alshamel

2- Abdol Ghader, 1988: 189.
3- Al Sameraei, 1996: 57-63.
4- Ibn Taghri  bardi, 1971: 377.
5- Ibn Nafis, 2008: 14.
6- Abdol Ghader, 1997: 115
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أدوية. و انتقد منهج السابقين له بالکالم في هذا الفن و خطی خطوة مخالفة 
للطريقة المتتبعة و شرح خطته الجديدة في المقدمة في ثالث صفحات. 

حّدد ابن النفيس منهجه في مقدمة الجزء الثاني من الفن الثالث، و سار في 
الکتب الثمانية و العشرين علی المنهج الذی رسمه في هذه المقدمة7 جرت 
الکتب  ببسط  األدوية  بيان  في  المؤلفين  من  الشامل  کتاب  سبق  من  عادة 

بأمرين: 
معرفتهم  إلی  وصل  ما  جميع  يستقصوا  حتی  األدوية،  أعداد  کثرة  أحدهما: 
من هذه األدوية ولو باسمه فقط. و ربما ترادفت أسماء و کان الدواء في ذاته 
واحداً فکّثروه ألجل تکّثر أسمائه، ظانين أن مسميات تلک األسماء متغايرة 
و رّبما حکم بعضهم علی ذلک بأحکام مختلفة. و کان المحکوم عليه في 

نفس األمر واحداً. 
 و ثانيهما: تکثر أسماء القائلين في کل دواء، إن کانت تلک األقوال متوافقة، 
يزيد علی ذلک، الکتب المشتملة علی تلک األقوال و کذلک أسماء المقاالت 

في تلک الکتب.8 
و  المفردة  األدوية  و  باألغذية  کتاباً  عشرين  و  ثمانية  النفيس  ابن  خصص 
الحروف  من  معين  بحرف  أدويتها  أسماء  مبتدأ  التي  المقاالت  جميع  جعل 
الهجائية، في کتاب واحٍد علی حدة، فلذلک وصل عدد الکتب إلی ثمانية و 
بعدد الحروف. و جعل لکل کتاب خاتمًة و ذکر فيها أحکام  عشرين کتاباً 
األدوية المشهورة التي لم تتحق بعد، من األدوية التي أول أسمائها الحرف 

الذي لذلک الکتاب.
اليعرفه  ما  و  اليوجد  ما  ترک  و  المشهورة  األدوية  علی  المؤلف  اقتصر 
المشهورة  األدوية  عن  المؤلف  تحدث  األدوية.  من  األطباء  و  الجمهور 
المحقّقه و غير المحقّقه، و أما المشهورة المحقّقه فدرس ماهيتها و أفعالها 
علی اإلطالق و في کل عضٍو و أما المشهورة غير المحقّقة فتکلم فيها علی 
نمط کالم المؤلفين السابقين و فذکر ما قيل في أحکامه من الشروح. جعل 
المؤلف لکل داوء مقالًة مستقلة رّتبها علی فصول مشتملة علی فنون أحکام 

ذلک الدواء و تحدث عن المباحث التالية و کّل ذلک في فصل واحد:
- في ماهية الدواء و جوهره
- في أفعاله علی اإلطالق

- في أفعاله في أعضاء الغذاء
- في أفعاله في أعضاء التعّفن (أعضاء النفض)

- في أفعاله في أعضاء الرأس
- في األحوال التی ال اختصاص لها بعضٍو 

مية - في أحوال ذلک الدواء في الترياقية و السُّ
- في بدله و شیٍء من خواصه

تحتوی بعض المقاالت علی ثمانية فصول و ربما اشتمل بعضها علی سبعة 
أو أقّل من ذلک. و قد يجمع المؤلف هذه األحکام في فصل واحد، انطلق ابن 
النفيس من قاعدة منهجية مفادها أن الطبيب يهتّم من النباتات بأفعالها في بدن 
اإلنسان ال بخواصها من حيث هی نباتات فهذا عمل الطبيعيين و هو ما کان 
أبوبکر الرازی قد حّدده بوضوح في الحاوي حيث قال: «إنما يسمی الطبيب 
َمن عرف أفاعيل هذه في أبدان الناس... ألن لألدوية أفاعيل باطنة» و علی 
هذا النهج سار المؤلف، و أشار إليه غير مرة بعبارات. يستفاد من هذا أن ابن 
النفيس مع أنه وضع أوسع موسوعة صيدالنية بکتبه الثمانية و العشرين، إال 
أنه لم يقصد الصيدلة بذاتها، و أّنها کان يستکمل کاّفة التخصصات الداخلة 

في الصناعة الطبية... ليکون کتاباً شامال9ً 
إن المؤلف ظّل دوماً حيوی األسلوب ولم يغب عن باله القاریء و لذا اليزال 
يتوجه لقارئه بالخطاب بعبارات مثل: إّنک قد علمت... و ستعرف کيفة ذلک 
کلّه، فيما بعد، علی ما تعرفه في موضعه... إلخ. مع تدفق قلم ابن النفيس، 
إال أّنه کان حريصاً کل الحرص علی الوضوح و اإلبانة، و استعمل الأللفاظ 
تحتها،  الطائل  التی  المزالق  من  الخروج  و  المنسابة،  العبارات  و  السهلة، 
متخلصاً منها بعبارات، منها: و لسُت بالذی يخوض في ذلک... وال مشاحة 
في األلفاظ... و من أراد هذا األمر فعليه بالمراجعة... وال يزيد التطويل... 

إلخ.10 
الصورة  أما  التحليلی:  للمنهج  صورتين  علی  منهجه  في  النفيس  ابن  اعتمد 

7- Ibn Nafis, 2008: 61. 
8- Ibid: 61-2.
9- Ibid: 41-3.
10- Ibid: 43.
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من  کثير  في  مشهور  هو  کما  العام  بمفهومه  التحليل  فيها  فيستخدم  األولی 
الکتابات الفلسفية و المنطقية، و أما الصورة الثانية فهی ما يمکن أن نطلق 
عليه التحليل الداخلی الذی يحاول أن ينفذ إلی المعنی الکامن من خالل إجراء 
عملية تفکيک لبنية النص ليقف علی المعنی الحقيقی للکلمات و داللتها، ثم 
يقوم مرة أخری بإجراء عملية بناء للنص محدداً مفهومه و داللته من خالل 
علی التواصل اإلبستمولوجی للنص من خالل شرحه، هذه  السياق، معتمداً 

الطريقة.11 
أنواع  من  نوع  لکل  مفصلة  و  کاملة  هوية  علی  يقف  أن  المؤلف  استطاع 
و  جذره  و  ساقه  و  لونه  من  النبات  أجزاء  وصف  فقد  األدوية.  و  األغذية 

رائحته، من ذلک قوله في ماهية آبنوس:
«اآلبنوس خشٌب کثيف رزين، ذو رائحة تفوح منه إذا تبّخر بالنار داخله 
أسود، و ظاهره بّين البياض و الحمرة و رّبما کان في داخله عروق هي 

کذلک أيضاً، و سواده ذو إشراق»12 
و  الالتينية  و  کاليونانية  لغات  بعدة  األغذية  و  األدوية  أسماء  المؤلف  أورد 
يبدأ  الناس.  عامة  بين  الشائعة  األسماء  عن  فضالً  و...  النبطية  و  الفارسية 
المؤلف في کل حرف بذکر أسماء األدوية و األغذية نباتية أو حيوانية أو 
معدنية و التي لها أکثر من اسم في اللغة العربية و اللغات األجنبية فيقتصر 
علی ذکر مرادفها الذي يکون أکثر شيوعاً بين األطباء بعد ذلک يذکر االسم 
ذکر  علی  المؤلف  يحرص  قد  منها.  المختلفة  األنواع  إلی  يشير  ثم  الشائع 

المعنی اللغوي للنبات، کقوله في ماهية األثل:
«هذا الثمر يسمی الَعذَبة و يسمی الکزمازج و الکَزَمازک و الجوزمازک، 
و معنی کوزمازک: عفُص الطرفاء. و سّمی بذلک علی سبيل التشبيه في 
بالعفص  الطبع  شبيه  نفسه،  في  الثمر  هذا  ألن  إليه،  المضاف  و  المضاف 
هو  ما  کَعفِص  االسم:  هذا  معنی  فيکون  الطرفاء،  يشبه  ثمره  شجر  هو  و 

کالطرفاء»13 
الطبية  المؤلفات  في  النبات  تعريف  في  المتتبع  األسلوب  النفيس  ابن  يتبع 
أوراقه  و  أغصانه  و  أعضائه  لتحديد  آخر  بشئ  الشئ  تشبيه  أسلوب  هو  و 
بدقة متناهية کما هو المشهور عند کتاب « الحاوي» ألبي بکر الرازي و 
کتاب «عمدة الطبيب في معرفة النبات» ألبي الخير اإلشبيلی. هذا األسلوب 

واضح في النص السابق و في مدخل « األّشّق»:
«و هو صمغ شجرظ تشبه القنا في استقامتها»14

يصف  و  فصائلها  و  أجناسها  يعّدد  و  الغذاء  و  الدواء  ماهية  المؤلف  يفسر 
کل نبات من جهة شکله و جذره و ساقه و بذره و ثمره و قديذکر منابت 

األعشاب و بيئتها الطبيعية و فضالً عن عنايته بالجانب اللغوي.
يتبين من قراءة الکتاب المرتبة ترتيباً أبجدياً أن المؤلف اعتمد علی خبرته 
و معرفته بأعيان األدوية و األغذية المشهورة، کما أنه رجع إلی عدد کبير 
من المراجع اللغوية العلمية المتوافرة في هذا الباب. و من المراجع الطبية 
ما  و  مباشرة  غير  منها  المؤلف  فاستمد  اإلسالمي  الطب  في  المتخصصة 
ذکر أسماء ها بحسب منهجه الذي وضحه في مقدمة کتابه في حذف أسماء 

القائليين في کل دواء. 
إن ابن النفيس عنی عناية خاصة بجوهر األدوية و األغذية فما کان من غذاء 
أو دواء إال و قد أطنب المؤلف في شرح جوهره. استمد في هذا القسم من 
أسلوب االستدالل الذي عبر  عنه بألفاظ « ذلک، ألن، ألجل،البّد و .. » ثم 
غلب في هذا القسم اسلوب اإلطناب و التکرار الممل علی کتابته. يقول فی 

جوهر األرز:
قليل  يابس  فهو  السقي،  کثرة  إلی  يحتاج  کان  إن  و  النبات  هذا  «فلذلک، 
المائية، کثير األرضية، و ذلک ألجل انجذاب مائيته، ألجل تخلخل جرمه و 
ألجل هذا التخلخل، فإن جوهره ليس برزين، و لما کانت يبوسة هذا النبات 
ألجل تخلخل مائيته، بحيث کان ما يتحلل من مائيته أکثر، کانت يبوسته أشد. 
و لذلک األرز الهندي أيبس من غيره و أکثر أرضية. و ذلک ألجل کثرة 

تحلّل مائيته  و بسبب قوة الحّر هناک»15
 بعد بيان جوهر الدواء و الغذاء يرشد القارئ إلی طبيعتها علی اإلطالق و 
علی األعضاء المعينة في البدن. ثم يعمد إلی استعمالها في معالجة بعض 

األمراض لتکون دستوراً للطبيب.
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14- Ibid: 385.
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أن  المرجو  فمن  مستقلة  دراسة  تقتضي  كتابه  في  المؤلف  أساليب  دراسة   
تفتح هذه الدراسة آفاقاً أمام الباحثين في مجال الطب و إذا كان البد من ذكر 
بعض الخصائص األسلوبية فإن الكاتب أغرق في استخدام أسلوب االستدالل 
و التشبه و االستطراد و اإلطناب بحيث جعلت هذه الخصائص النص في 

بعض األحيان أقّل تماسكاً و انسجاماً.

حصيلة البحث
  إن ابن النفيس استطاع ان يقف علی هوية کاملة و مفصلة لکل نوع من 
أنواع النبات و أحکامها الطبية في کتاب الشامل، فقد وصف ماهية النبات و 
جوهره و طبيعته و أفعاله علی االطالق أو في أعضاء الجسم بدقة متناهية.

أسلوب المؤلف في کتابه الشامل يمتاز بالوضوح و الدقة و قد صاغ ذلک 
توضح  التی  المصطلحات  او  األلفاظ  اختيار  يحسن  ناصعة،  عربية  بلغه 

الفکرة و تخدم الموضوع في صياغة عملية تجنج  إلی التشبيه و التعليل.
و  الطبية  المؤلفات  في  النبات  تعريف  في  المتتبع  المنهج  النفيس  ابن  يتبع 
هو أسلوب تشبيه الشئ بشئ آخر لتحديد أعضائه و أغصانه و أوراقه بدقة 

متناهية
ما نهج ابن النفيس منهج َمن سبقه من المؤلفين في کتبهم في األدوية بل خطی 
خطوة جديدة مخالفة لطريقة السابقين. اقتصر المؤلف علی األدوية المشهورة 

و ترک ما اليوجد و ما اليعرفه الجمهور و األطباء من األدوية. 
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