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آنچه از متن کتاب برمی آید این است که این کتاب مختصر ،مفید و جامع ،توسط یکی از شاگردان حکیم تاجاا باه
فارسی نگاشته شده است .وی در نگارش و فصلبندی این کتاب از محمد زکریای رازی پیروی کرده به نحوی کاه
در ابتدا امراض خاص هر عضو را ذکر کرده و سپس قرابادین (داروهای مرکب) را به ترتیب علل نوشته و شرح داده
است.
این کتاب ارزشمند فارسی در دو بخش تدوین شده است؛
بخش اول آن در دوازده باب و یک خاتمه میباشد که دربارهی بیماریها و طریقه معالجه آنها از سر تا قدم اسات
و بیماری هر عضو ،اسباب و عالئم و داروهای مورد نیاز برای معالجه آن بیماری را شرح و توضیح میدهد.

بخش آخر دربارهی کیفیت ساخت داروهای ترکیبی از قبیل معجونها ،مرهمها ،روغنها ،ضمادها و چاگاوناگای
ترکیب داروها برای معالجه بیماریهای گوناگون میباشد و همچنین مقادار مصاره هار داروی مافارد را بارای
استفاده در داروهای مرکب (قرابادین) نوشته و جمعآوری کرده است.
در خاتمه نیز دستور ساخت چند معجون خاص و مهم را آورده که بسیار حائز اهمیت میباشد .از نکات برجستاه
و مهم کتاب این است که مولف ،طبیبان ،طالب و دیگر رهپویان دانش طب را به مطالعه و تحقیق در کتب طبیه و
آگاهی از نظر متقدمین توجه میدهد و آنها را به رعایت اخالق انسانی و مسائل شرعی توصیه میکناد و گااه
تجارب ارزشمند و ذیقیمت خود را در باب معالجات مختلف بیان کرده و استفاده و کاربارد باعاضای از ماحارماات
شرعی را با مراجعه به قرآن و استخاره با آن و توسل به ائمه علیهمالسالم توضیح داده است.
این منبع در انتها دارای نمایه میباشد.
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