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   دانشمند عاليقدر، محمد زكرياي رازيدانشمند عاليقدر، محمد زكرياي رازي   :::تاليفتاليفتاليف

  دكتر حسين حاتميدكتر حسين حاتمي  ::كدگذاري و امور الكترونيكيكدگذاري و امور الكترونيكي

   
 

 
 

 

 
 

  13771377 سال  سال DDOOSSمقدمه كميته رايانه اي كردن طب و بهداشت بر ويرايش محيط مقدمه كميته رايانه اي كردن طب و بهداشت بر ويرايش محيط 
 و  نياز همه چيز بوده، بي     يگانه خداي ارجمندي را كه قدرتش بر        سپاس باد 

به   را  محمد، بنده خدا كه او       وي بر   درود  و.  اهان است بخشاينده گن 
 گرامي وي كه نياكاني ارجمند        خاندان پاك و     بر  پيامبري برگزيده و   

 ) مقدمه آتاب الحاوي در آالم استاد ( .باشندمي 
شكيبايي و فعاليت     و   به پيام عقيدتيت اقتداء ميكنيم و ضمن اعالم دريافت پيام صبر           "رازي"عزيز    استاد

پزشك نماهاي كارشكن زمان خودت و اينكه اگر چه نتوانستي مشكالت             با  مالي و مدارا    ه روز ي و تحمل فقر    شبان
حتي مخارج درمان     طبقه خودمان باشي و     كنار  اقتصادي جامعه خودت را حل كني ولي همواره سعي كردي در            

ريشه هاي اصلي طب نوين،      با  شترمتحمل شوي به محضرت اعالم ميكنيم كه به نيت آشنايي هرچه بي             آنانرا بارها 
 به حافظه رايانه ميسپاريم و       را  به اين آثار، آنها      دستيابي هرچه سريعتر    به منظور   به مطالعه آثارت ميپردازيم و     

كه   چرا!  بهداشت نوين نماييم    طب و ، يعني   پزشكي رايج جايگزين    حقيقتش را بخواهي تصميم نداريم آثارت را       
عنوان يكي از منابع    آثارت به     بلكه در !  وظيفه ديگري برعهده است     ل را گُ  برگ و   ساقه و   اي و  وظيفه  ريشه را 

  . . . ه است به چنين حركت پربركتي گرديد دنبال آن انگيزه هاي مقدسي ميگرديم كه منجر پزشكي نياكان
 

 بهداشت  طب وآميته رايانه اي آردن                                                                  
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 سم اهللا الرحمن الرحيمب
 

والدماميل والدبيالت  واألورام أمراض السرطان:  عشر الجزء الثاني
 {J12P5} يحلل جسأ القروح والدشبد وغيرها وما

    المتأكل المتعفنالمتأكل المتعفن  في ظاهر الجسم والسرطانفي ظاهر الجسم والسرطان  السرطانيةالسرطانية  السرطان والقروحالسرطان والقروح
وقال .  كالضماد نفع من السرطان الذي ال تقرح معه          استعمل أن أريسمن متى  :  حكى جالينوس عن ديسقوريدوس   

إن قوة هذا النبات ملهبة وطعمه شبيه بطعم الحرف           :  ج.  إذا ضمد به عليه    أنه ينفع من السرطان الخفي     :  بولس
  .الصلبة التي في أصل األذن والصالبات المزمنة في الثديين واألنثيين ويصلح لألورام

  :ج
 داخل الجوز الزنخ يوضع على الورم: د. من غير لذع المتأكل ألنها تجفف بقوة السرطان األبخرة تشفي

األسرب  يؤخذ إسفيذاج :  المتقرح الشديد البثور والضربان الحار جداً يسكن حرارته وضربانه           استخراج لي السرطان  
لحوم :  اج لي وكيد جيد   استخر.  اهللا وماء الهندباء وخل وشيء من أفيون يهيأ منه لطوخ فإنه جيد بالغ محمود بإذن               

ريحاني أوقفت السرطان المبتدىء ونفعته وملح األفاعي يفعل         األفاعي متى أكلت مطبوخة بماء وملح وشبث وشراب       
  .بعد طبخة بالماء نفع من القروح السرطانية الحمص متى تضمد به. ذلك
 جملة اللبن :دوج

التي تحتاج إلى تسكين وجعها وأجود األدوية         لسرطانيةيعالج به وحده ومع األدوية المسكنة المملة جميع القروح ا          
 ساكن اللقاء   156لو فقر غش يجري هذا المجرى وهو ألف ج           :  المغسول وقال  التوتيا المحرق :  التي يستعمل معها  
  .ذلك من جميع األدوية الحجارية التي قد أحكم عملها للجسم أسكن في

  .المتقرح  الفعل جداً في السرطانمرهم حكاك األسرب والعصارات الباردة عجيبة: ج
ج دواء يذر على     .  أجود األسرب المحرق جيد للقروح السرطانية والسرطان المتأكل ومتى غسل كان            :  جالينوس

على القروح السرطانية غدوة وعشية ويغسل        خشب الخالف العتيق فهو خير يدق وينخل ويذر        :  السرطان المتقرح 
  .الغسل ورق الخباز البستاني عليه بعدبماء قد طبخ فيه ورق الدلب ويوضع 

الترياق والمثروديطوس ولبن األتن     السرطان يسهل بما يخرج السوداء ويغذي بما يرطب الجسم وينفع منه          :  أشليمن
  .جيد له ويطلى بالمراهم الملينة التي ليست بحارة

 البرء حيلة ج
السوداء باالسهال ثم يمنع من اجتماع        تفراغالسرطان يكون من خلط سوداوي وتعرفه في ابتدائه يعسر ويجب اس            
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يمكن استفرغناه في كل أيام معلومة واقصد لتقوية العضو ونفضه            هذا الخلط في العروق وتولده أن امكن ومتى لم         
وتحتاج  أربعة مثاقيل بماء الجبن أو بماء العسل أو بالدواء الذي ألفته أنا من حجر دواء مفرد                  باألفيثمون يسقى منه  

تعجز عن تحليله والقوية إنما تحلل       ة التي توضع عليه أن تكون معتدلة القوة في التحليل وذلك أن الضعيفة             األدوي
لداعة فإن هذه العلة لرداءتها تنفر وتهيج من األدوية اللذاعة           لطيفه وتحجر الباقي ويجب أن تكون مع اعتدالها غير        

معها بعض   دام في ابتدائة يبرأ بهذه األدوية متى استعمل        المعدينة المغسولة فإن السرطان ما        ومادة هذه األدوية  
منعه من التزيد فإن أنت أقدمت       النفض للجسم باسهال السوداء فأما ما كان من السرطان أعظم من هذا فقصاراه              

ك للسوداء ثم استقص على الموضع حتى ال يبقى له أصل البتة واتر            على عالجه بالحديد فابدأ أيضاً أوالً باالستفراغ      
 :حبسه واعصر ما حوله من العروق من الدم الغليظ الذي فيها وبعد ذلك داو القرحة وقال                الدم يسيل وال تعجل في    

  .السرطان وجميع القروح التي ال برء لها يجب أن يقلع أصله بقطع العضو الذي هو فيه
 الطبيعة جوامع الغلظ الخارج عن

ليس بحار واألوعية التي فيه أشد امتالء         ن دمه أسود ولمسه   السرطان يحدث عن الدم السوداوي ولذلك يكون لو        
سوداء ومجسته حارة فإن كان حاراً متقرحاً فهذا عند ذلك ردى              منها في الورم الحار وكذلك نرى عروقه كمدة         

  .أقل ومتى لم يتقرح فرداءته
  .أكثر تولد السرطان إنما هو في الرحم والثدي والعين: اليهودي

 سهلةالم األدوية:  ج
ألنه يبقى غلظه وكذلك في الثدي إذا سال         السرطان يعرض في الرحم إذا سال منه مدة طويلة دم رقيق          :  جورجس

  .منه دائماً لبن رقيق
يقرح وهذه األورام ونحوها أكثر      السرطان يعرض من خلط السوداء وإن كان حاراً       :  من الغلظ الخارج عن الطبيعة قال     

تمتلىء وتتمدد أكثر منها في األورام الحارة ألن الذي يرشح منها            ل حرارة والعروق منها   سواداً من األورام الحارة وأق    
خضراً  قليل الغلظ وال تكون العروق التي فيها بيضاً وحمراً كما تكون في الفلغموني لكن تكون                  الخلط 157ألف ج   

غير خطر أمكن أن تسهله مرات        وسوداً بلون الخلط المولد لها السرطان إذا كان متقرحاً وكان صغيراً في عضو                
  .وإذا كان على غير هذا فال: ابيذيميا وتفصده ثم تجعل عليه الدواء الحاد حتى تستأصله من

 الفصول
. هلك سريعاً  السرطان الخفي فاألصلح أال تعالج فإنه إن لم يعالج بقي صاحبه زمناً طويالً وإن عولج                    إذا حدث 

أمر أن يعالج السرطان بالكي والقطع        إنما:  ج.  الذي هو في باطن البدن     السرطان الخفي هو الذي ال قرحة فيه و         
صديد القرحة إذا كان مع السرطان فاألشياء التي ال تهيج وال تعفن             وبهذين يكون عالج ما يبرأ منه فأما التي تغسل        

أعلم  ا أعلم وال  وقد علم أن السرطان الباطن ال يبرأ فيم       .  يستعمل متى كانت مع السرطان قرحة      فإن ذلك يجب أن   
رأيت قوماً قطعوا وكووا سرطاناً      أحداً عالجه إال كان إلى تهيجه أسرع منه إلى إبرائه وقتل صاحبه سريعاً فإني قد                 

أحد على ادمال تلك القرحة وعذبوا األعالء بالعالج ولم يزالوا           حدث في أعلى الفم وفي المقعدة وفي الفرج فلم يقد         
أذاه ما   ية اهللا أن لو لم يعالجوا بهذا العالج أن يبقوا مدة طويلة وال ينالهم من                 يمكن بمش  كذلك حتى ماتوا وقد   

على ما وصفت إن كان متقرحاً       نالهم فما كان من السرطان هذه حاله فال تعرض لعالجه إال أن تغسل عنه صديده               
 فأصوله هي العروق    ما يمكن قطعه مع أصله جميعاً      فأما ما كان من السرطان في ظاهر الجسم فاقصد منه لعالج            
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وقد نهى أيضاً عن قطع هذه كثير من جلة األطباء ولم يأذنوا            .  مملوءة دماً أسود   التي تراها ممدودة منه إلى ما حواليه      
بأصوله وكيه   قطع ما كان معه قرحة مؤذية جداً فاشتهى صاحبه ذلك وكان في األعضاء التي يمكن قطعه                  إال في 
  .هو نافع من القروح السرطانية: جريج على السرطان المتقرح نفع منه جداً أبوصمغ الجوز متى سحق ونثر . بعده

شيء ووضعت على    متى أحرقت سلحفاة بحرية حتى تبيض حرقاً وسحقت مع السمن وطليت على             :  أطهورسفس
: قال.  ربأن تبرىء جميع القروح وحرق النا      السرطان المتقرح نقت أوساخه وألحمته ومنعته أن يعود ثانية وهو أولى           

السرطان ربما يبرأ في ابتدائه وذلك عسير قليل         :  من كتاب العين   قرن:  فإن طليت انفحة األرنب رأيت العجب قال      
كان  إحداها النزف القوي وخاصة متى    :  فإنه ال يبرأ إال بالقطع وقطعه نفسه خطر لثالث خالل           وأما بعد استحكامه  

رطوبات العروق والثالثة أنه ال        ألم األعضاء الرئيسة متى سالت      العضو كثير العروق عظيماً والثانية لما يحدث من         
مجاوراً لعضو شريف وأما في أول ابتدائه فإن عالجه تعديل  يمكن في كل موضع أن يكون بعد القطع ألنه ربما كان          

 غذية يجب أن  واأل.  بالفصد أوالً وبالطمث وكثرة إسهال السوداء باألفيثمون وماء الجبن          البدن وإفراغ العضو الوارم   
  والقرع والسمك  157لحرقة السوداء كماء الشعير وماء الجبن والسرمق ألف ج             تكون رطبة لطيفة باردة مسكنة     

  .الصغار فإنه إذا فعل ذلك إما أن يبرأ وإما أن يتوقف
 على ما   بالطمث فإنه إن كانت التنقية      كثيراً ما يكون السرطان في ثدي النساء إذا لم تنق ابدانهن             :  أغلوقن قال 

وهذه تكون من فضول سوداوية     :  قال.  شيء من األمراض أصالً    ينبغي لم تزل المرأة صحيحة من غير أن ينالها         
العكر  الكبد مستعدة لتوليدها وهي األكباد الحارة واألغذية مما يتولد عنها الدم الغليظ             وتتولد هذه الفضول إذا كانت    

غلظ الدم وتكدر وعند ذلك      د فإنه إذا اجتمعت هذه األحوال      والطحال بحال من الضعف يعجز عن جذبه من الكب          
الرجل واتسعت عروقها وكان منها الدوالي واندفع إلى الجلد          ربما دفعتها العروق إلى السفلة وكان منها البواسير وإلى        

  .إلى عضو ورسخ فيه فكان منه السرطان فكان منها الجذام أو اندفع
أغلظ وأشد سواداً فالعلة أردى       ممتلئة من الدم الكمد الغليظ وكلما كان الدم         ورأيت العروق التي في ذلك العضو        

كما أن أرجل ذلك الحيوان عن جنبي بدنه كذلك تكون            وجملة شكل هذا الورم كثيراً كشكل السرطان وذلك أنه         
ذا صار لورمها عظم    متواترة حتى تكون كأنها أرجل وهذه العلة في بدئها تبرأ فأما إ            عن جنبي هذا الورم عروق كثيرة     

كما يدور إلى أن يبلغ      قدر فما من أحد وصل إلى عالجها إال بعالج الحديد والغرض فيه بالحديد استئصاله بأسره               ذو
وال سيما إذا كانت ضوارب فال يومن النزف          الموضع الصحيح إال أنه إن كان في الموضع الذي فيه عروق غالظ             

بمشاركتها ما يتصل بها من األعضاء النفيسة ومتى أردت أن تكوي               على المكان ومتى شددنا تلك العروق ألم        
 ليس باليسير إذا كان الكي يقرب من األعضاء النفيسة فأما في ابتدائها عالجناها وبرئت              الموضع كان في ذلك خطر    

رؤه وهذه هي   بسهولة وبه يكون ب    وال سيما إذا لم يكن الخلط مفرط الغلظ فإنه إذا كان كذلك برأ باألدوية المسهلة              
تواتره حتى يعود العضو إلى حالته الطبيعية عودا صحيحاً ويكون           األدوية التي تستفرغ األخالط السوداوية وينبغي أن      

وضع على   يولد دماً محموداً فإن التدبير في هذه العلة عظيم الخطر وابدأ بالفصد وإدرار الطمث              مع ذلك التدبير الذي   
يتهيأ ذلك فضع عليه مرهم التوتيا يعالج        ه من أبلغ دواء في مثل هذه العلل فإن لم         موضع العلة ماء عنب الثعلب فإن     

الشعير ومن البقول الخباز والبقلة الحمقاء والبقلة اليمانية والقرع             به السرطان المتقرح واجعل أكثر غذائه كشك        
  .االجامية والسمك الصخري ولحوم الطير
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له والهائج منه يكون وجعه بوخز       حواليه عروق ممتلئة غائصة كأنها أرجل     هذا الورم يكون مستديراً و    :  إنطليش قال 
بوخز ونخس والخاصة التي ال تفارق السرطان أن يكون           ونخس والخاصة التي ال تفارق السرطان أن يكون وجعه         

ن تقرحه  تصعد منه إلى يدك والعروق التي حواليه وأرمة منتفخة وأما المتقرح فإ             إذا جسته طويالً أحسست بحرارة    
عضو ال يمكن قطع     مائل إلى داخل وصديده سائل ردى وله شفاه حمر غالظ فإنه إن كان متثبتاً غائراً وفي                 وتأكله

األصابع والثدي أو كان في عضو يحتمل        أصله فال تعرض له إال بتسكين الوجع ومتى كان في طرف األنف وبعض            
ن أصله البتة حتى ال يبقى منه شيء وسل عروقه           فاقطعه م   شيء 158أن يقرض حتى ال يبقى من أصله ألف ج           

  .له واكوه ثم عالجه وإال فال تعرض
نزول مادته لغلظها ال تستقر إال       السرطان يحدث في األمر األكثر في اللحم الرخو كالثدي ونحوه إلن          :  ابن سرابيون 

 باالستفراغ ويجب أن يكون     وابدأ في عالجها في األول     :قال.  فيه وإذا انصبت إليه وحصلت فيه عسر جريها منه         
بهذه  قليالً قليالً بماء الجبن واألفيثمون وال تسهل مرة البتة بل يدام عليه باالسهال             استفراغ صاحب السرطان دائماً   

استفرغت البدن حينئذ ضع عليها ما       ويسقى أربعة مثاقيل أفيثمون مع ماء الجبن واسقه ذلك مرات كثيرة وإذا            :  قال
فإن هذا مالكه وإن أنت قطعته فاستأصل جداً وأسل عروقه            ال تبرده ويطفىء مع تحليل لين      ال يلذع وال يهيج و    

 بما يجفف وال يلذع فإن ورم فاجعل عليه المبردة كعنب الثعلب ونحوه وأما السراطين               واعصر العضو جداً ثم عالجه    
كالسرمق والسمك الصغار     المسكنة الباطنة فال تعرض لها وال برء لها بل يجب أن تحري أال يهيج باألغذية اللينة               

  .الوجع الشديد والرجلة والبقلة اليمانية وليكن قصارى أمرك أال يهيج فليجلب
البتة ودمى به فخرج به سرطان في         قد قطع بعض القدماء سرطاناً مزمناً في الثدي واستأصل الثدي          :  إنطليش قال 

  .الثدي اآلخر ألن المادة اندفعت إليه
يعلمون أنه سرطان ويكون من انصباب الدم         يفوت أكثر األطباء فال    السرطان ابتداء :حيلة البرء الرابعة عشر من    

افصده ألن   فافصد على المكان الستفراغ هذا الخلط بالمسهلة ثم         إلى عضو ما فإذا علمت ذلك        السوداوي العكر 
تقوية العضو   ة واقصد مع ذلك   معلوم الخلط في العروق فإن لم يكن ذلك فاستفرغه في كل أيام             تمنع تولد هذا  

مثاقيل بماء الجبن أو بماء العسل أو بالدواء الذي          األفيثمون وزن أربعة   واجعل االسهال بما يجذب السوداء واسق من      
على تلطيفة   هذا الخلط األدوية المحللة ألنها ال تقدر على تحليله بل           حجري مفرد وليس تعمل في     ألفته أنا جزء  

المحرقة المغسولة   الطبع باألدوية المعدنية    فيصير شراً فيحتاج إلى أدوية ال لذع معها معتدلة         أو تقرحه  وتحجر كثيفه 
قد كبر وعظم فإنه يمنع من التزيد وإن          وطلى هذه األدوية فأما ما     وإن السرطان ما دام مبتدئاً يبرأ بالنفض الدائم        

ودع الدم    العلة حتى ال يبقى له أصل البتة        أوالً ثم استقص قطع موضع     بالحديد فانفض الجسم   اجترأت أن تعالجه  
الورم الصلب   لي إن من  .  حوالي القرحة  ما حوله من العروق واعصرها من الدم الغليظ الذي فيها ثم           يسيل واغمز على  

بينهما وبين السرطان فإن الورم الصلب أكثر     حس له واآلخر تحس فافرق     أحدهما ال :  ما يشبه السرطان وهو جنسان    
لشيء والسرطان   يحدث ابتداء ويتبع الورم البلغمي أو نحو ذلك فيكون أبدا تابعاً             لورم الحار وال يكاد   ا ذلك يتبع 

السرطان فأما الذي ال     حرارة عند المجس من    ابتداء وإن تلك األورام حواليها عروق ممتدة وإنها كلها أقل           يحدث
  .أسخن السرطان يحس وخاصة إن كان يحس فال عالمة أجود من هذه ألن

كثيرة من السرطان باالسهال وحده من غيره         قد ابرأت مراراً  :   من كتاب األخالط قال     158المقالة األولى ألف ج      
سرطان خفي فاألجود أال يعالج ألنه متى عولج هلك سريعاً ومتى لم             إذا حدث بإنسان  :  الفصول السادسة .  شيء آخر 
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تقرح  نحو ذلك فأما إن كان مع السرطان الداخل والخارج         يعني أن يعالج بالقطع والكي و     :  ج يعالج بقي مدة طويلة   
البتة فأما غير المتقرح فال يحتاج       فيحب أن يعالج بالقطع أو بالمياه التي تغسل ذلك الصديد وتسكن اللذع وال تهيج             

عالج السرطان متى أمكن ذلك فيه والسرطان الباطن ال يبرأ بهذا ال            والقطع والكي فقط يكونان برء    :  قال.  إلى هذا 
أقر منه إلى برئه وقتل صاحبه سريعاً فإني قد رأيت قوماً            برء السرطان الباطن إال كان إلى تهيجه       وال أعلم أحداً رام   

وعذبوا  حدث في أعلى الفم وفي المقعدة والفرج فلم يقدر أحد منهم على ادمال تلك القرحة                 قطعوا وكووا سرطاناً  
ويكون ما ينالهم من األذى اقل       لو لم يعالجوهم أن يبقوا مدة طويلة      العليل حتى ذاب ومات بعد ذلك وقد يمكنهم         

كان من السرطان في ظاهر البدن فافصد منه لعالج ما             وما.  فما كان من السرطان هذه حاله فال تلتمس عالجه          
 األطباءالعروق التي تراها ممدودة إلى ما حواليه مملوءة دماً سوداوياً وكثير من                يمكن قطعه من أصوله أعني به      

الذي يختار صاحبه قطعه وكان      األجلة قد نهوا عن قطع هذا ولم يأذنوا إال في قطع السرطان المتقرح العظيم األذى              
 عن قطع هذا أيضاً وأشاروا إلى أن يحذر في كل          مع ذلك في عضو يمكن أن يقطع بأصوله ويكوى بعد ونهى قوم           

  .ال يكاد يبرأ فأحرى بالباطنالسرطان الظاهر  سرطان جميع العالج الشديد فإن كان
من جنس السرطان ورم جاس      أنا أستفرغ بدن امرأة في كل سنة إذا دخل الربيع وكان يعرض لها              :  السادسة قال 

إسهالها في الوقت أصابها ذلك الوجع فيسكن إذا           فاتر فأبرأتها منه بدواء قوي مسهل للسوداء فإن تغافلت عن            
  .سقيتها

 العالمات من كتاب
ينتقل من مكان إلى مكان وربما عظم حتى يصير           ن يكون ابتداؤه ورما صغيراً بشبه الباقلي أو الجلوزة ثم          السرطا

موضعه إذا عظم ويكون جاسياً جداً ويضرب إلى حمرة مخالفة للون الجسد              كالجوزة وربما عظم جداً وال يبرح من       
حدة  ة وينفر من كل دواء يوضع عليه وله        لون األبار وأصفر ويكون معه وجع يشبه النخس وحرق          وربما كان على  

ما حوله ويفسده ويكون كثير       وحرافة وربما انفجر من ذاته فيوجد جوفه ردياً عفناً يسيل منه دم كالدردي يأكل                 
التشنج والحمى والغشى والنافض والمدة التي        الحس فإن وضعت عليه في هذه الحال أدوية لها قوة عرض منه              

  .وربما اقرحته  اللحم الصحيحتسيل من هذه القرحة تلذع
بحار والعروق التي في العضو      السرطان يحدث عن السوداء وورمه أسود ولمسه ليس        :  من الغلظ الخارج عن الطبيعة    

ومتى كان الخلط حاراً أقرح وكانت رداءته حينئذ أكثر           أكثر امتالء في جميع األورام وتكون مع ذلك خضراً وسوداً          
  .وسمى سرطاناً خفياً يتقرحوإذا لم تكن معه حدة لم 

باستفراغ الكيموس   منعتها من التزيد   وأما السراطين التي هي في ابتداء كونها فاعلم أنا قد          :  من اختصار حيلة البرء   
بعد مخالطاً للدم ويجيء منه الشي بعد الشيء إلى           األسود وذلك أنه في ابتداء السرطان يكون هذا الكيموس من          

كثير فارتبك في العضو فإنه يعسر أن يستفرع باالسهال لي وفي هذه الحالة               ذا لحج شيء   إ 159العضو فأما ألف ج     
إلى ما يولد    ما حصل فإنه يمنع من التزيد وعليك بادمان الفصد واالسهال للخلط األسود وأمل الغذاء              وإن لم ينقص  

سرطان أبقراط في السادسة من الثانية من       الجذام وال  دماً رقيقاً بارداً وامنع في الجملة ابدا كيف كانت الحال من تزيد           
 باسهال السوداء ثالث مرات وال أربعاً إال أكثر فأسهل السوداء مرات كثيرة ثم ضع عليه        السرطان ال يكتفي  :  ابيذيميا

حاراً ووضعت فوقه خرقة باردة      زنجاراً محرقاً حتى يحمر فإن لم يكن متقرحاً ووضعت عليه بعد ذلك زنجاراً أو دواء               
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يأكل أصله ويكون عالجاً له وأما أنا فإني أعلم أن رأيته              بحيث يسيل إليه الخلط فإن ابقراط يرجو بذلك أن          رطبة
لي استعمل هذا بحسب األعضاء ففي أي موضع يمكنك أن تتالحق شره جربه وقد                 ينفر منه ويزيد في مطروهه    

ورجوت أنه يمكن أن     الً ولم ينفر كثير نفور    زنجاراً على سرطان في أصل ذقن رجل فكان يأكله قليالً قلي           ذررت أنا 
  .يبرأ به

االسهال والفصد وضع فوق الدواء على       متى كان السرطان المتقرح مبتدئاً فال عليك أن تعالجه بهذه األدوية بعد           :  ج
 وكندر  نشا وإسفيذاج :  جيداً ليمنع سيالن اليهودي للسرطان المتقرح      العضو إسفنجاً مبلوال بماء بارد وشد فوق العضو       

يابسه  اتخذه مرهماً بدهن ورد واجعله عليه ومتى كان رطباً ومتى كان شديد الرطوبة فذر عليه                 وصبر وطين ارمني  
  .فإنه جيد

بماء عنب الثعلب ودهن ورد      وهو أن يؤخذ نشا وإسفيذاج الرصاص وطين أرمني فاسحقه         :  اهرن للسرطان المقترح  
  .الدواء جيد له ه الدواء فإن هذاواطله عليه ومتى كان رطباً رهالً فذر علي

 أكثر السرطان في النساء
أسرع ألن هذه الفضلة عظيمة الغلظ واألبدان         السرطان كونه في النساء أكثر لرخاوة ابدانهن فتقبل الفضلة         :  بولس

ء تغلى  والسرطان يكون من مرة سودا    :  والثدي والمواضع العصبية أكثر قال     الجاسية ال تكاد تقبلها ويكون في العنق      
واألدوية القوية تنفره    يمكنها استفراغها من العضو واألدوية اللينة إذا وضعت عليه لم تعمل فيه شيئاً               والمسهلة ال 

يسقي نصف أوقية من الفيثمون بماء الجبن أو         :  السوداء وتهيجه وفي ابتدائه يمن منعه فليبدأ بافصد ثم بما يسهل          
د واجعل على السرطان خرقة قد غمست في عصارة عنب الثعلب فإنه عالج              الخربق األسو  بماء العسل فاتراً وبايارج   

بعصارة عنب الثعلب    للسرطان الذي مع ضربان أو جرح ورطبها متى جفت وكذلك أيضاً أطله بعصارة الخس أو               نافع
ذيته ما يبرد   بعصارة هذه األشياء واطله واجعل اغ      أو حي العالم مع اسفيذاج مسحوق فأيها حضر أو اسحق طيناً أرمنيا           

  .والقثاء وماء الشعير وماء الجبن والسماق والبقلة الحمقاء والسمك والطير الصغار ويرطب وال يكون غليظاً كالخيار
 المحترقة ويجب في    59الصفراء ألف ج     إذا كان في فم صاحب السرطان مادة فإنها من        :  الثانية من مسائل ابيذيميا   

السوداء مرات واعتمد على االسهال فيه أكثر من الفصد ألن هذه              بما يخرج ابتداء السرطان بعد الفصد أن يسهل        
  .من كميته العلة من كيفية الدم ال

شراب قابض وسماق الدباغة نصف      يؤخذ:  اوريباسيوس دواء السرطان الشديد التأكل المفرط الفساد عجيب في نفعه          
 أربعة أيام ثم يطبخ بعد ذلك حتى يغلي           الشراب عشره وعفص غير مثقوب وسليخة من كل واحد ربع ينقع في            

ويعاد طبخ ما صفيت حتى يصير في قوام العسل ثم يرفع في إناء               غليات ويحرك بخشب السرو ثم يعصر ويصفى       
ومتى كان في السرطان ضربان      .  بالشراب ويستعمل طالء عليه وعلى اآلكلة فإنه عجيب         زجاج ومتى ثخن فأدفه   

السرطان ضربان فعليك بما     لي إذا كان في   .  و يبرىء القروح الساعية برءاً عجيباً      فأدف هذا الدواء باللبن وه     شديد
فهذا ونحوه لي السرطان ورم مستدير في أكثر          يسكن الوجع كمرهم حكاك األسرب وإذا اردت منعه من التأكل           

 حرارة على   خارج له أصل كبير وعروق ممتدة منها خضر وفي مجسته           األمر الزم األصل فهو في العضو أكثر منه        
 ما وربما كان أشد ويكون صغيراً ثم يكبر قليالً قليالً ويعرض في األكثر في األعضاء                   األمر األكثر وله ضربان    

  .عروقه أو بط انقلبت وغلظت شفاهه احمر وصار وحشاً ولم يبرأ البته إال باستئصاله وسل العصبية وإن تقرح
غاية الحرارة فيكثر توليد الدم       إما ألن الكبد في    :  البدن ثالثة العلل التي بها يكثر الخلط األسود في           :  اغلوقن
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واألغذية المركبة واالسهال المتواتر    :  قال.  موافقة لذلك  السوداوي وإما ألن الطحال ال يجذب وإما ألن األغذية          
استدارته يبرىء هذه العلة في ابتدائها فأما إذا عظم ونشبت أرجله أعنى عروقه و                 للسوداء والفصد وإدرار الطمث    

فضع عليه دواء    أصله فال يبرأ إال بانقطاع أصله وال يجوز ذلك إذا كان في عضو خطير فإن كان متقرحاً                    وتمكن
األسود ورطب الجسم بالغذاء واجعله ماء        التوتيا ونحوه من المسكنة وإن كان غير متقرح فداوم االسهال للخلط             

  .ه ال يزيد ويقففإن الشعير والسرمق والخباز والقرع والسمك الصخري
وربما كانت معه قرحة وله      السرطان ورم جاس غير مستوى الشكل ردي المنظر مائل إلى السواد مؤلم            :  بولس قال 

هو :  ارطناش قال .  من أصله وكيه فربما برأ     ومتى عرض في عضو يمكن قطعه البتة       .  عروق ممتدة من كل جانب    
 كثيراً وقد يهيج إذا عولج فأما الحرارة فإنها الزمة بالسرطان إذا            يرم ورماً  ورم مستدير الشكل منه ما يرم ومنه ما ال        

ورمه في العمق    يدك عليه طويالً احست بحرارة تصعد إليك وتكون حوله عروق ممتلئة ويكون أكثر جسمه              وضعت
في الناحية  الريح وتأكل ما حوله ويكون تأكله        أكثر وأما المتقرح فإن الرطوبة التي تسيل منه صديدية رقيقة منكرة           

قد يهيج منه كثيراً انفجار الدم وهو صلب مع ذلك صلب الشفتين                 الداخلة في الجسم في عمق اللحم فلذلك        
 ونحن ال نعالج بالحديد منه إال ما كان في األطراف كطرف األنف والثدي واألصابع وحيث                 :قال.  احمرها منقلبها 

امتنعنا من عالجه     غائراً في عمق الجسم     160لف ج   يمكن أن يقطع أصله وأما سائر األعضاء فإنه متى كان أ             
بال خوف لقاء عضو شريف قطعناه قطعاً         بالحديد وإن أمكن أن يقور كله بأصله حتى ينتهي إلى اللحم الصحيح              

لئال يعود البتة وتعلم أنك قد وصلت إلى اللحم الصحيح من لين اللحم          مستديراً وقطعنا معه جزءاً من اللحم الصحيح      
 اوريباسيوس.  تكويه بعد ذلك ثم ضع عليه ما يسقط الخشكريشه وعالجه بعد ذلك بالمراهم               لصالبة ثم وذهاب ا 

وجيد ما يسهل به إبارج     :  قال .السرطان أقل حرارة وحمرة من الفلغموني إال أن العروق التي حوله أشد امتالء             :  قال
ينبغي أن يستعمل االسهال المتواتر     :  رطانكامل للس  فيقرا قد ركب فيه خربق لي على ما رأيت في إبيذيميا عالج            

عرق  ويقلل إلى أن تسقط القوة ثم تسترجعها ثم تعاود ومتى كان بالقرب            كل أسبوع ويجعل الغذاء كل رقيق رطب      
يبلغ أن ينفر أو يسخن ويكثر االستحمام        عظيم فصدته أو سللته وينطل كل يوم ويضمد باألشياء اللينة التحليل وال           

السرطان اسهله مرات ثم ضع     :  ابقراط.  كل يوم حتى يفنى على الدهر      العذب فإنه على هذه الجهة يقل     بالماء الفاتر   
 لي إذا حدث السرطان اسهله كل اسبوع مرة عشر        .  حتى احمر وضع فوقه خرقة باردة واربطه       عليه زنجاراً قد أحرق   

سله ثم ضع على     ان فافصده أو  مرات ورطب التدبير فيما بين ذلك ثم انظر هل فوق الموضع عرق عظيم فإن ك                
وخرقاً مبلولة تعاد ابداً حتى يكون ما حوله إلى          الموضع دواء محلالً قوياً جداً كالمعتدلة وضع فوق الموضع اطلية باردة          

 التحليل يعمل فيه والبدن نقي جيد الدم ورطبه فإن هذا أبلغ في عالجه ولينه حيناً                  السرطان بارداً والدواء القوي   
برفق مع قبض كالقلقطار      وانثر عليه ما يأكل    :  فإن تقرح فعليك بهذا التدبير     .   على عالج سقيروس    وحلله حيناً 

  .والزنجار واجهد أال يشتد الوجع وأن تمنع انصباب المادة
  .التودري نافع متى ضمد به السرطان الغير المتقرح يضمد بالماء والعسل: ج ود

اللوف ألنه شديد اليبس يشفي      بزر:  داً وخاصة في الثدي واألنثيين    جالينوس أنه عجيب في حل األورام الصلبة ج        
هاون أسرب وشد في الشمس وخاصة عصارة لسان           إن سحقت بعض العصارات الباردة في      :  السرطان المزمن ج  

والتوتيا إذا غسل صار منه دواء مجفف أشد         .  المتقرح والقروح السرطانية   الحمل رأيت منه العجب في نفع السرطان       
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  .مجفف وال يلذع فهو لذلك نافع موافق للقروح السرطانية جداً كل دواءمن 
غلف شبيه بالقرون دقاق مثل      اورسمن أن له ورقاً شبه ورق الجرجير وأغصان دقاق وزهر صفر وعلى األطراف             :  ج

  .ام الصلبةفهو عجيب للسرطان غير المتقرح وجميع األور غلف الحلبة فيها بزر صغير يشبه بزر الحرف يلذع اللسان
الحمص ينفع السرطان إذا ضمد به       دقيق:  الخوز.  الكنكرزد يضمد به السرطان مع لعاب بزر الكتان فيحللها        :  مجهول
رماده بشحم ويضمد به السرطان فإنه يحلله أوالً أوالً          يحرق أصول الكرنب النبطي ويعجن    :  مجهول قال .  السرطان

 160حتى يسكن ثم أعد عليه التضميد وعليك بالفصد ألف ج               الدجاج أياماً    ومتى نفر فامسحه بالشحم شحم     
السراطين  لي اصبت في بعض نسخ االسكندر إن لسان الحمل متى ضمد به             .  والغذاء المرطب والحمام   واالسهال

فضع عليه يدك    العنق واالبط  إذا شككت في شيء شبه السرطان في      :  لي على ما رأيت في إنطليش     .  حلل أكثرها 
  .والخنازير ابرد من الجسد أو مثله فإن السرطان يحس منه بحرارة تصعد إلى يدك ليزماناً طويالً 

كالمرهم ويضمد به الموضع      تؤخذ سراطين نهرية يلقي مثلها من القليميا وتعجن حتى تصير            :  ارجنجانس:  قسطا
 المتقرحة فالطين   وأما.  ودهن ويضمد به الموضع    الذي فيه ابتدأ السرطان فينفع أو تحرق يلقى رمادها على شمع            

لي اجعل بدل   .  األسرب ويطلى به وينفع منه ماء عنب الثعلب بخاصة         المختوم يداف بخل قد سحق فيه على صالية       
  .إسفيذاج األسرب صالية األسرب قليل
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أورام فيها فضل من     أورام فيها فضل من       واألورام النفخية وهي   واألورام النفخية وهي     والنفخية والرخوة والنفخية والرخوة   األورام البلغمية األورام البلغمية 
في أرجل الحبالى والناقهين في أرجل الحبالى والناقهين   ف والنفخة وما يعرضف والنفخة وما يعرضاألطرااألطرا  الرطوبة والريح والتهبج فيالرطوبة والريح والتهبج في

من الورم البلغمي وال يعتمد على ما       من الورم البلغمي وال يعتمد على ما         ههنا ما في الرابعة عشر    ههنا ما في الرابعة عشر      فينبغي أن يحول إلى   فينبغي أن يحول إلى   
    الغلظ الخارج عن الطبيعةالغلظ الخارج عن الطبيعة  األورام من األورام مناألورام من األورام من  في باب قانونفي باب قانون

لورم رخو أبيض يبقى فيه أثر       قليل اللزوجة أحدث التهيج وهذا ا       البلغم متى كان رقيقاً في قوامه      :  قال جالينوس 
  .كان غليظاً لزجاً أحدث الورم الصلب المسمى سقيروس األبيض اللون األصبع ال وجع معه ومتى

بالمناديل وانثر عليه األدوية المجففة      الثانية من السادسة من ابيذيميا إذا ترهل عضو ما فابدأ بدلكه بالدلك الصلب             
  .وامنعه الماء أن يصب عليه

في األورام البلغمية كالم جيد قد       لبولس.  ورق النيلوفر يسلق نعماً ويعصر ويوضع عليه فإنه عجيب        :   مسيح من كتاب 
: وقال إن هذه تكون بالعرض في االستسقاء والسل وقال          .حول في باب النقرس حيث ذكر الورم الرخو فانظر فيه          

الزيت أو بدهن الورد والخل وفي بعض         يكتفي منها بدلك الساقين ومسحها ب        وهذه ال تحتاج إلى عالج البتة       
فربما اكتفى في    مع الزيت ملحاً وقد يجمع الخل والملح ودهن الورد وأما الورم البلغمي الحادث لذاته              األوقات اجعل 

الناحية السفلى وينتهي عند الناحية      عالجه بأن يؤخذ إسفنج ويغمس في خل وماء ويوضع عليه ويربط بالرباط من              
الرماد فإن لم يسكن الوجع بهذا فاجعل مع         بالنطرون أو بماء   حضر إسفنج جديد فاغسل ما حضر منه      العليا فإن لم ي   

ماميثا أيضاً جيد في هذا الموضع فإن كان الورم مزمناً فادهن العضو بالزيت أوالً               الخل والماء شيئاً من الشب وشياف     
ويبدد هذه األورام ألف     الصحة وجميع األطيان يفش   يوضع عليه اسفنج مبلوال بماء الرماد ويربط فإنه يبرئه على            ثم
الورم الرخو تغمس خرقة بطاقين في ماء رماد           لي.   الرخوة إذا لطخ عليها من الطين سيما الطين المصري           61ج  

بالغ وإن كان عظيماً فاغمسه في ماء النورة فإنه بالغ لالسكندر في ذلك              ويوضع عليه ومتى جف أعيد إليه فإنه جيد       
  .باب النقرس فاقرأه د فيكالم جي

المسكنة بالخل ويوضع عليه  يغمس حمل القصب الذي من  :  بولس في الترهل العارض في اقدام النساء الحوامل قال        
والشب أو تطبخ قشور األترج بماء وينطل به أو يطبخ             أو يدق ورق الكرنب ويضمد به أو يطلى بالقيموليا والخل           

  .الشبث
وجع معه ويكون أما من بلغم        الورم المسمى الترهل هو الورم الرخو ال       :  غلوقن قال اوريباسيوس قال مثل ذلك ا     

ينتفخ وهذا يتولد في األطراف كثيراً في علل           رقيق وإما من ريح بخارية كالذي يتولد في جنوب الموتى حتى             
 تلك الحال هذا الورم     يفسد فيها مزاج األعضاء األصلية فساداً قادحاً في         االستسقاء والسل ونحوها من العلل التي      

الملح مع   وقد يسكن الورم بالدلك فقط بدهن ورد مخلوط بخل وربما استعمل فيه             :  قال.  لتلك العلل  عرض تارع 
خلط بلغميى فربما سكنه إسفنج      فأما متى كان الورم من أجل      :  قال.  الدهن والمح مع دهن الورد المضروب بالخل       
زبد فيه من الخل فليل واستعمل القليل المزاج من الخل   يسكنه ذلك مبلول بماء فيه شيء يسير من الخل فمتى لم        

 والكثير الخل في الصلبة والقوية وفيمن استعمل الرقيق المزاج فلم ينتفع به ويكون                 في األبدان اللينة الرطبة    
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ء الذي مزج به    فألق في الما   االسفنج حديثاً فمتى لم يحضر الجديد فاغسله بماء الرماد فإن لم يسكن االنتفاخ بهذا              
من أسفل إلى فوق ويكون الرباط في شده رباط الكثير            شيئاً قليالً من الشب فإن كان في الرجلين واليدين شدهما          

أحدهما أن يحلل ما في الورم والثاني شد جوهر العضو وتقويته فإن استعملت هذه               :فإن الغرض في هذا الورم شيئان     
قريباً مزمناً من هذا النحو      ما هو أقوى من هذه وأما أنا فقد عالجت ورماً         تنجح فاستعمل من المحللة الممزوجة       فلم

بماء الرماد وشددته شدًا وثيقاً فبرأ برءاً تاماً وإن طالت أكثر             فإن دهنته بالزيت أوالً ثم وضعت عليه إسفنجاً مبلوالً         
  .وحدها فاستعمل المحللة

الشب في الخل أو ماء      ل إلى فوق فإن لم ينحل فحل      شرب صوفة خال وضعها عليه وشدها من أسف       :  اطالوس قال 
بالزيت ثم ضع عليه صوفاً قد شرب بخل وشده عليه            الرماد وأدف حضضاً بخل واطله عليه فإن طال الورم فادهنه          

يذهب الورم  :  من رسالة فليغريوس في النقرس قال     .  عليه وشده فإنه يحلله    شداً جيداً أو يدق ورق الصفصاف ويوضع      
فإنه يجفف   واألطراف الدلك بالزيت والملح وأقوى من ذلك البلح ورماد الطرفاء والصفصاف يضمد به                في القدم 

وملح ودهن ورد يجاد ضربه ويطلى أو         خل:  للورم الحادث في أرجل الحبالى والناقهين      :  اشليمن قال .  تجفيفاً قوياً 
وينفع الورم الرخو إذا عسر أن يحرق       :  قال  161والزيت ألف ج     برماد الكرنب وزيت وبورق يضمد به أو يدلك بالملح        

  .عجيب ويذر عليه أو يطلى بالزيت ورماد الكرنب دائماً أو ينطل دائماً بطبيخ الكرنب فإنه الطرفاء ويدهن بالزيت
. ازمن فزد فيه بزر حرمل وفربيونا      والتهبج اطله بالصبر والحضض ورماد الكرنب بماء الكرنب وإن         :  من التذكرة قال  

  .ذا اعيا فلطخه برماد التين وخطمي نصفه وخلوإ: قال
ويطلى عليه ويوضع عليه ورق      خل خمر ودهن ورد يضرب    :  للورم العارض في أطراف المستسقين    :  الكمال والتمام 

ورق األقحوان وأصل الكرنب النبطي     :  البلغمية الغليظة  ضماد يحلل األورام  :  الفجل ويشد أياماً حتى يسكن المنجح     
وحرف وأصل الخطمي وحب الغار وحرمل وشيح ومقل ومر تجمع مع قليل زعفران                وحلبة وبزركتان وبزره وبابونج   
  .أو دهن الناردين ويطلى غدوة وعشية ودهن السوسن
 وبين الورم الرهل الفرق بين الورم النفخي :ابن سرابيون

عالج .  بقى مكانه وال صوت له    فإن األصبع تدخل فيه وت     إن النفخي يدافع األصبع وله صوت إذا ضربته فأما الرهل         
إن حدث عن مرض كما يحدث في االستسقاء والسل فعالجه عالج العلة ألنه                الورم الرخو األبيض الذي ال يوجع     

هو  الحاجة إلى عالجه فعالج النفخي بخل الخمر ودهن الورد مع ملح قليل يمرخ به فأما الذي                   عرض فإن دعت  
يصلح :  وتربط من أسفل إلى فوق قال      تبل خرقة بخل وماء الرماد    :   يحلل معاً  ترهل البلغم فإنه يعالج بما يشدد وبما      

ضمد به أو تمسح الرجلين بالخل ودهن الورد مع ملح              للترهل في أرجل الحبالى إن ينقع البردي في الخل ثم            
ه أو يطلى   يسحق بزيت ويطلى به إذا كان قوياً أو يسلق ورق الكرنب ويضمد ب             وقيموليا أو كرنب محرق وملح مقلو     

  بماء الكرنب أو يطلى بالزيت والصبر والصندل عليه حضض
 البلغمي طالء شريف للورم

وزعفران درهمان درهمان ورماد الكرنب       مر وصبر وحضض وشياف ماميثا وصندل أحمر        :  ذكره في باب النقرس    
  .أربعة دراهم ويطلى

قوالً وجب منه أن الملح في غاية النفع         ية المفردة قال  ج في األدو  .  ينفع من التهبج أن يطلى بأخثاء البقر      :  سابور قال 
  .التجفيف لألورام البلغمية وذلك أنه قال أنه في غاية
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والخل ويشد والصعب يحتاج أن      التهبج الضعيف يكفيه وضعك عليه صوفاً قد غمص في ماء الرماد           :  جوامع اغلوقن 
لي التهبج الغالب يشفيه الدلك     .   أسفل إلى فوق   من يدهن بزيت ثم يوضع عليه صوف مغموس في ماء الرماد ويشد          

فليكن الرباط أشد على موضع الورم ثم يرخى ليسترح قليالً قليالً تأمر أن يرفع               بالملح والزيت وهو عجيب في ذلك     
 الباداورد متى :  ج.  شيئاً فوق ويمعن به إلى فوق امعاناً صالحاً فإن هذا الرباط يمنع من أن يقبل الموضع الوارم                  إلى

الصبر من  :  وكل ما قبض قبضاً معتدالً وجفف وقال        وضع على األورام الرخوة نفع جداً وأضمرها وكذلك الشكاعى         
: قال فيه .  ويحلل ما قد حصل وعلى هذا فإني أحسب أنه جيد األدوية للورم الرخو             شأنه أن يمنع ما ينزل في األورام      

قوياً ولست أشك أنه     رام النفخية التي في األجفان فعال     لورم العين وقد رأت من فعله مع الحضض في األو          إنه جيد 
البستاني يضمر األورام الرخوة اضماراً كثيراً ألنه        النيل:  يفعل مثل ذلك في التهبج الكائن في جميع األعضاء وقال          

  .الطين الحر متى طلي به الورم الرخو عظم نفعه يجفف تجفيفاً قوياً بال لذع
 ورام البلغميةاأل ورق الدلب الطري يفش :د

: د.  وورقه إذا تضمد به أضر األورام البلغمية وكذلك طبيخه           والطرفاء وثمرته متى تضمد بها أبرأ األورام البلغمية         
يحلل الورم البلغمي وورق الكرنب متى دق وضمد به جيد للورم البلغمي الصعتر متى                  دقيق الشعير مع ماء العسل     

قيروطي حللها   حديث المرزنجوش متى تضمد به األورام البلغمية مع          به مع الخل حل الورم البلغمي ال          تضمد
  .السوسن مع الخل يحلل األورام البلغمية التي قد ازمنت

الشعير جيد  :  روفس.  الكرنب فيحللها  تطلى بماء :  متى ضمدت األورام البلغمية بالكرنب حللها قال       :  ابن ماسويه قال  
سعد وطين ودقيق الشعير والعدس مقلوين وشب بالسوية يطلى          لترهلللترهل دقيق العدس جيد للترهل طالء جيد ل       

 انطله بماء:  لي تدبير جيد للترهل   .  مصلح:  إن شاء اهللا فليغريوس في رسالته في النقرس        بماء الرماد والخل ويستعمل   
ل فضالً آخر أو    الرمان لئال يقب   البحر سخنا نطالً جيداً ثم دعه ينفش ساعة فإذا رأيت قد تفشى فانطله بطبيخ قشور               

  .بخرق خشنة يدلك حيناً وينفش حيناً بطبيخ ورق اآلس أو بخل وماء وقد يحلله الدلك اليابس
 البلغمي مجهول للترهل والورم

يوضع عليه صوف   :  في جميع الجسم   يتاذوف للترهل .  يدلك بخل خمر ودهن ورد ويوضع عليه ورق الفجل ويشد          
عليه أو يطلى بالماميثا بخل أو برماد البلوط أو يسحق             ء الرماد ويطلى  يشرب خالً ممزوجاً أو يسحق البورق بما        

عليه البعر واألخثاء بخل ومتى جعل معه شيء من الكرنب كان أقوى وينفع منه                الشب بخل ويطلى عليه أو يطلى     
 موضع إلى   يتحول من  إن كان الورم  :  بختيشوع.  الشبية والكبريتية وينفع منه ماء الكراث والكرنب وجرمهما         الجمة

: ج.  االسفنج الجديد يقبض األورام البلغمية       :د.  موضع فإنه ريح فبخره باللبان واألشنان وصب عليه ماء حاراً             
إن ضمد به   :  األورام البلغمية أصل الباذاورد يتضمد به لألورام البلغمية ج         اناغورس ورقه إذا تضمد به وهو طري حلل       

بزرقطونا متى  :  وقال مسمى بهاراً إذا سحق بقيروطي حل األورام البلغمية         عين الثور ال  :  د.  الرخوة أضمرها  األورام
بالدوقو حل األورام البلغمية ورق الدلب الطري        ضمد به مع الخل ودهن الورد والماء نفع األورام البلغمية إن تضمد            

ل مع اآلس   فشه الدردي دردى الخل أو الشراب غير محرق إن استعم            متى طبخ بخمر وضمد به الورم البلغمي       
  .الحضض خاصته النفع من األورام البلغمية الرخوة والنفاخات: د .قبض األورام البلغمية

  .الحاشي متى تضمد به مع الخل حلل األورام البلغمية الحديثة: بديغورس
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 المتولدة من البلغم النخالة تحل األورام :د
الرمل الحار الذي على شط البحر يجفف اللحم المترهل         في   متى ضمد بها بعد طبخها بالماء واالرندفان      :  ابن ماسويه 

فعل  وقشر الطرفاء يفعل  :  د.  ثمرة الطرفاء متى تضمد بها أبرأت األوارم البلغمية       :  ج.  العضو الشبيه بالماء متى دفن فيه    
يحل :   سرابيون .فانتفعه بذلك نفعاً عظيماً    رأيت أقواماً طلوا ابدانهم وهي متهبجة بالطين مرات كثيرة        :  د قال .  الثمرة

 الكرنب: وقال. ورق الكرنب متى انعم دقه وتضمد به نفع الورم البلغمي: د. ابتدائها األورام البلغمية متى تضمد به في
الكاشم موافق لألورام البلغمية    :  وقال .إن طلي بماء الكرنب األورام البلغمية حللها      :  وقال.  البري يحل األورام البلغمية   

ورق المرزنجوش يوضع يابساً مع القيروطي يحل       :  البلغمية وقال  تضمد به رطباً حل األورام    ليناطوطس متى   :  وقال
مرات  أظن أن أجود ما استعمل في األرجل الوارمة بعقب المرض أن يطلي في اليوم              :  استخراج لي.  األورام البلغمية 

أصحاب هذه انتفعوا بذلك نفعاً      ينتكثيرة بالطين والملح ويخلط بالزيت ويتمسح به جيد لألورام البلغمية فمتى عا             
النيل البستاني يضمر إضماراً كثيرا     :  ج.  األورام البلغمية الرخوة   إن أصله يحل  :  زعم د :  مزمار الراعي قال ج   :  د.  عظيماً

يفنى ما   السرو وجوزه وورقه  :  د.  الترمس متى طبخ ورقه بشراب وضمدت به األورام البلغمية حللها            األورام الرخوة 
  .عاً في العين من العلل الرهلةكان مجتم

الخنزير متى خلط بالنورة أو       شحم:  د.  أصل القثاء متى تضمد به مع سويق شعير حلل كل ورم بلغمي عتيق               :  ج
الشحوم تفعل ذلك ألن الرماد يحلل والنورة تحلل مثل هذه           :استخراج تخيره سابور  :  بالرماد حلل األورام البلغمية د    

 ما يضعفه دقيق الشعير متى طبخ بماء العسل أو بطبيخ التين وضمد به حلل األورام                 إلى األورام لكنه قوي فيحتاج   
تلطخ به األورام البلغمية فينفع      الشونيز متى تضمد به مع الخل حل األورام البلغمية المزمنة الشبت          .  البلغمية المزمنة 

ده أو بعد طبخه بالشراب حل األورام       الخطمي متى تضمد به وح     ج أصل خصى الكلب األعظم يحل األورام البلغمية       
 الورم الرخو يكون من أخالط بغلمية وهو رخو غير مؤلم وعالجه أن يغسل قطعة اسفنج                :اسحق.  البلغمية النفخية 

وشدها فإنه مالكه اضغط     ببورق أو بماء الرماد واغمسها في خل ممزوج أو في ماء الرماد وضعها عليه أو اربطها                   
فإن لم يحضر اسفنج فاستعمل بدله قطنة فإن لم            وتبتدئ بالرباطات من أسفل إلى األعلى      ضغطاً رفيقاً ال تزعجه   

عليه مثل ماء    الماميثا إذا بللته ببعض الرطوبات المحللة وطليته      :  يصلح له  ومما.  ينحل فاخلط بذلك شيئاً من الشب     
البنج .  اد وارفدها وشدها فضل شد     بماء الرم  فإن طال مكثه فامسحه ببعض األدهان المحللة وبل قطنة          .  االسداريا

  .البستاني يحله بقوة شديدة
. يستعمل بدل االسفنج للتهبج    قطن خلق يلقى في شمس حارة أياماً ويغمس في ماء الشبت ثم يجفف ثم             :  استخراج

 يعجن بماء الكرنب ويطلى عليه رماد الكرنب أو بماء         بزر الحرمل صبر فرييون حضض مر رماد الكرنب       :  من التذكرة 
خل وملح ودهن ورد يجاد ضربه ويطلى به أو          :  الكائن في أقدام الحبالى والناقهين     للورم الرخو :  اشليمن قال .  الرماد
خمر ودهن ورد    يؤخذ خل :  من الكمال والتمام للورم في اليد والرجل        .  بماء الكرنب وزيت أو بملح وزيت       يطلى

  .ويدمن ذلك أياماً ا ورق الفجلبالسوية يخلطان ويطلى على المواضع المتورمة ويوضع عليه
أرجل المستسقين والمسلولين  وهو رخو المجسة ال وجع معه وقد يحدث شيء من هذا الجنس في            :  ج في حيلة البرء   

العلة ومتى احتجت في بعض األوقات أن يفنى فيكفيك            إال أن هذا في هؤالء عرض تابع للعلة ومداواته مداواة           
وزيت أخرى وبدهن ورد وخل خمر أخرى فأما إذا حدث الورم الرخو بأحد                  حدلك الساقين بدهن ورد مرة وبمل      

يسير  بلغم ينصب إليه فقد يكتفي كم من مرة بأن تضع عليه اسفنجة مبلولة بماء قد مزج بخل                   األعضاء من أجل  
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هاؤه إلى  ابتداؤه من أسفل وانت    حتى أنه قد يمكن أن يشرب أو يزاد فيه فضل قليل ماء وشد االسفنجة برباط يكون                
تكون االسفنجة جديدة متى أردت أن يكون العمل قوياً           فوق ويجب أن تنظر في األسفل والفوق ههنا وينبغي أن          

ببورق ونطرون أو بماء الرماد فإن فعلت هذا ولم ينخفض الورم وسكن فعاود الشد                   نافعاً فإن لم يتهيأ فاغسلها     
يقال له خيميون    لها به شيئاً قليالً وإن وجدت الجوهر الذي        جديدة مبلولة على ما وصفت وألق فيها ما يب          باسفنجة

أجود من االسفنج فاغمسه في الخل والماء        اللين منه الذي يكون منه بمنزلة ما يجلب من طرسوس فاستعمله فإنه            
العظام المكسورة تجعل لها للسفلى أشد ثم ارخه بعد ذلك حتى            والشب وشده من أسفل إلى فوق على مثال ما تشد         

 تضطرب والماميثا من أجود األدوية لهذه العلة إذا ديفت وها بخل ممزوج وأفضل منها في فرغ وال كل اإلرخاء لئالت
مداواة الورم الرخو بحسب األعظاء      ذلك الدواء الذي ألفته أنا نع فيه ما ميثا وقد يكتفي باألدوية المركبة وتختلف               

يجعل عليه اسفنجة مبلولة بخل ممزوج بماء بارد وال تجد حداً            ألنه متى حدث بمراق البطن لم تجد أحد من الناس         
واحداً وال   وليس عالج الورم الرخو وعالج الورم النفخي عالجاً        :  على ركبة وارمة قال    وتجعله يطبخ افسنتينا بزيت  

خ فإنما  انخفض له عمق كبير وأما انتفا       نوعهما واحد ألن الورم الرخو يحدث عن البلغم فإذا غمزت عليه باألصبع             
عني ريحا بخارية وهذه تجتمع مرة تحت الجلد ومرة تحت            يحدث عندما تجتمع في موضع من البدن ريح نفخية         

وقد تجتمع كم من مرة في المعدة واألمعاء وفيما بين األمعاء والغشاء المستبطن                األغشية لمغشية للعظام والعضل   
ال ينخفض ومتى ضربت      الرخو ينغ ويتأثر باليد واالنتفاخ      والفرق بين الورم الريحي والورم الرخو أن الورم         للعضل

الكبار نحو المعدة واألمعاء فقد ذكرناه في        بيدك عليه سمعت له كصوت الطبل فإن كانت هذه النفخ في التجاويف            
الرجل أو في عضل تحت الجلد أو في بعض األغشية المغشية على العظام                باب النفخ فأما إن كان في اليد أو في         

سالبطي :  له وجع معه فإن بعض األشياء السة اللطيفة األجزاء تفي باشفائه بمنزلة الرماد الذي يقال               ه إن كان ال   فإن
تحدث عن ضربة ترض وتفسخ      فإن كان معه وجع فيجب أن يمرخ العضو بمروخ تلين وترخى وأمثال هذه العلل               

ض لعضلة ينبغي أن يداوى بما يسكن الوجع        الر بعض العضل أو بعض األغشية التي على العظام إال أنه متى عرض           
الطبيعة التهبج ورم رخو يبقى فيه أثر األصابع ال وجع معه ويحدث عن بلغم                وقد ذكرناه في من الغلظ الخارج عن      

  .إن حدث التهبج وهو الورم الرخو عن بلغم رقيق إن لم تبرز األورام البلغمية :ومنه .رقيق
  يسمى االنتفاخ ورماً الخلط المائي يحدث :نأبو جريج وقال حنين في كتاب العي

النفخي باألدوية المركبة مما يلطف ويحلل        وعالج الورم :  وأما البلغمي الرقيق فإنه يحدث ورماً يسمى التهبج قال         
بأدوية مركبة تشد وتحلل كالخل الممزوج والشب مع الملح والبورق            ويقبض ويسدد وأما التهبج فعالج في االبتداء       

 تستعمل أوال الدون من هذه فإن لم ينجح فاستعمل األقوى فإن طال مكثه استعملت األدوية ماد ويجب أنوماء الر
أحدها :  من األورام  لي الذي يحدث عن البلغم صنوف      .  التي تقطع وتحلل فقط وتربط رباطاً أسفله أشد من أعاله           

ي اللحم الرخو فهو خنازير وثالثة أضرب من        ف الترهل والثاني هو الرخو والثالث الجسأ وهو ورم صلب وهذا إذا كان            
اوديما ورم رخو ال وجع معه أبيض كلون الجسم ويكون            :  أغلوقن قال  .الدبيالت العسلي والشحمي واألرد هالجي     

 بخارية مثل ما يتولد في جنوب الموتى حتى ينتفخ منها ويتولد في األطراف في االستسقاء                من جوهر بلغمي وريح   
ممزوجين أو بالملح    قين فال يحتاج إلى عالج يخصه وقد يسكنه الدلك بدهن الورد والخل              فأما الحادث للمستس  

اسفنج مبلول بماء وشيء يسير من خل فإن         والدهن ومتى كان من أجل كيموس بلغمي سال إلى عضو فربما سكنه           

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



 1190 /وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت                            
 

 

فنج جديداً مغسوالً   شربه وعلى قدر صالبة األبدان فيكون االس       لم يسكن فزد في الخل وال تجاوز مقدار ما يمكن          
 فإن لم يسكن فضع عليه اسفنجاً قد سقى شيئاً يسيراً من ماء الشب وإن كان في أعضاء                   بالنطرون أو بماء الرماد   

للكسر فإن الغرض في هذه      يمكن أن تشدها فشدها وابدأ من أسفل وانته إلى فوق ويكون الرباط مثل الرباط الذي               
وأما أنا فقد عالجت    :  نجمع جوهر العضو وتشده قال     ن جوهرها واآلخر أن   أحدهما أن تحلل شيئاً م    :  العلل غرضان 

 بالدهن أوالً ثم وضعت عليه اسفنجاً مبلوالً بماء الرماد وشددته شداً فيه فضل قوة              ورماً من هذا الجنس بأن مسحته     
  .فبرأ برءاً تاماً

أما من ريح بخارية وإما من بلغم        وثه يكون الورم المعروف بالتهبج هو ورم رخو ال وجع معه وحد         :  جوامع اغلوقن قال  
سريعاً وال يحتاج إلى مداواة فإن احتيج إلى مداواة فإنه           ينصب إلى بعض األعضاء والتهبج العارض من الريح يذهب        

سريعاً والدلك بالخل ودهن الورد إما وحده وإما مع ملح وأما الحادث عن البلغم                 يسهل ذلك ألنه يذهب ويتحلل    
يحلل والخل يدفع    اشياء تشد وتحلل معاً فيوضع عليه اسفنج جديد مغموس بخل ألن االسفنج الجديد            يداوى ب  فإنه
الرماد فإن طال األمر به فاطرح       لم ينفع فزد في القوتين جميعاً بأن يخلط مع الخل شب ويشرب االسفنج ماء               فإن

واً ويصير إلى فوق وهو صلب وهو الرباط         من أسفل العضو رخ    الدافعة البتة واستعمل المقطعة واربطه رباطاً يبتدئ       
  .كيما ال يقبل العضو شيئاً مما ينصب إليه قبوالً مفرطاً المعروف برباط العظم المكسور
  .ورق الفجل دهن ورد وملح وخل واجعل فوقه ورق السلق أو: الساهر قال لورم الساق والقدم

خمر وشيء من ملح يدلك به       ن يعالج بدهن ورد وخل    يكتفي الترهل الحادث في الرجل واليد أ      :  ابن سرابيون قال  
فوق ويكون الشد على ارخاء وينفع الرماد مع           والورم البلغمي باالسفنج المشرب بخل وماء ويشد من أسفل إلى            

لترهل أرجل الحبالى ينفع رماد البردي بخل ويضمد به أو            :  وقال قيروطي ودهن الشبث فإنه يحلل هذه األورام       
 رماد الكرنب وملح مقلو   :  وللورم الجاسي البلغمي  .  ويطلى به أو ملح وخل أو قيموليا بخل        الورديضرب الخل بدهن    

قيموليا يعجن بماء    يسحق بزيت ويطلى عليه أو يسلق الكرنب ويضمد به أو يطلى على الورم الرخو أينما كان                    
  .لعين إن شاء اهللاهذا يصلح ل الكرنب أو يؤخذ صبر وفوفل وصندل أحمر يبل بماء عنب الثعلب ويطلى
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والخراجات وعالمات التقيح والمقيحة    والخراجات وعالمات التقيح والمقيحة      الباطنة والظاهرة والبثور  الباطنة والظاهرة والبثور    والدبيالتوالدبيالت  الدماميلالدماميل
إذا خرج عن البدن والتصاق الجلد والسلع وما        إذا خرج عن البدن والتصاق الجلد والسلع وما          فيها تأخذ المدة والقيح   فيها تأخذ المدة والقيح     والطرق التي والطرق التي 

  ورداءتها وحس الخراجات والبط والطاعون وما يجب أال       ورداءتها وحس الخراجات والبط والطاعون وما يجب أال         لذلك وجودة المدة  لذلك وجودة المدة    يصلحيصلح

    يد بل باألدويةيد بل باألدويةيبط بالحديبط بالحد
  :من الرابعة عشر من حيلة البرء قال

 الدبيلة
يتقدمه ورم حار لكن     عند انطباق ورم حار عظيم في مقداره فيكون فتحه إذا نضج كأنه في جراب واآلخر ال                 تكون

ة لكثرتها وتمديدها وتكتسب بطول مكثها عفون      رطوبة ليست بحراة تنصب إلى بعض المواضع وتوسع لنفسها مكاناً          
واألظفار وضروب الطين والدردي وعكر الزيت وربما كان لها ريح منكرة              وتوجد فيها أشياء بديعة كالشعر والخزف      

والثالث العسلي   الدبيالت تجري منها ثالثة أشياء منها ما يجري منها كاألردهالج والثاني الشحمي             واألكثر من .  جداً
واألردهالجي إما أن يعفن وإما أن يقطع           قطعت بالحديد  والغرض في عالجه أنه ربما حللت وربما عفنت وربما           

  .أن يعفن وال أن يتحلل والشحمي يعالج بالحديد فقط ألنه ال يمكن فيه
وفعل هذه األدوية أن تحل وتذيب الرطوبة        وأما الباطنة وخاصة في األحشاء فإن األدوية المتخذة باألفاويه نافعة لها          

 السبيل كثيرة وأحسنها كلها اثر الترياق الكبير واألميروسيا وأما سهلة الوجود           ها هذه المجتمعة وأما األدوية التي سبيل    
التي يأخذ فيها القيح والمدة التي       وأما الطرق :  في كتاب األعضاء األلمة قال    .  فأفضلها كلها المتخذة بالفوذنج النهري    

نقى في خراجات الصدر بالنفث والتي في        األمر األكثر كما ت    فيها تجاويف تشترك فإن تنقية المدة تكون فيها في         
بالبول وكذلك   والتي في األمعاء بالبراز والتي في مقعر الكبد بالبراز أيضاً والتي في حدبة الكبد               المعدة بالقىء والبراز  

  .الخراجات التي في الكلى ومجاري البول والمثانة بالبول
ما يعرض إذا استنقت مواضع       ال يكاد يصدق بها مثل     وهنا أمراض يعرض فيها ضروب ال تعرض إال في الندرة         :  قال

رأيت خراجاً كان في الرئة استقى بالبول وخراجاً كان في             وقد:  قال.  الصدر بالغائط ومواضع المعدة واألمعاء بالبول      
 ومجيء القيح من الرئة إلى الكلى له طرق وتجاويف موقوفة عليها وذلك أنه كما تأتي                 :الصدر تنقى بالغائط قال   

 كذلك تجيئها شعب من العرق الضارب األعظم فاستفراغ القيح من الرئة بالبول قد             لكلى شعب من العرق األجوف    ا
باالجانين وذلك ألن العرق     يعرض في االجانين وهذا طريقه وأما استفراغ قيح الرئة بالغائط فقد يظهر بالتشريح               

اق الشجرة مواصالً له بعرق آخر متوسط بينهما         بس األجوف قد يوجد في بعض األحوال مشتركاً مع العرق الشبيه           
أسفل الحجاب إلى المثانة إال أن هذه األشياء إنما تكون في االجانين ألن               وهذا أيضاً يمكن أن يصير القيح الذي      

ذلك إلى   لي وألن علالً تقع في المجاري المعتادة مانعة فتضطر الطبيعة عند             .  تتفق في االجانين   هذه األشكال 
أو عظم لدفع إليه في ذلك        واها ولقد قرأت في بعض الكتب أنه لو لم يكن بين العضوين إال عصب                استعمال س 

في اللحم ال يجب أن يتعجب منه البتة وذلك ألن            العصب والعظم فضالً عن اللحم باالضافة إلى هذه فإن الدفع          
  .تمر على استقامة فيه مجار كمجاري االسفنج وإن لم تكن
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 مةاآلل جوامع األعضاء
الحمى الحارة وشدتها خاص بأن المدة قد كانت          حدوث النافض أبداً خاص بانفجار الخراجات الباطنة وبتكون فورة         

في الكون مع شدة الوجع ولذلك يتكون الوجع فيكون خاصاً بأن             وفرغت وشدة هيجان الحميات خاص بأن المدة       
  .المدة قد كانت

والشراب :  قال.  كالدارصيني والمرو نحوهما   ها األدوية اللطيفة المجففة    الدبيالت الباطنة تنفع  :  السابعة من الميامر  
الورم الذي من جنس الدبيالت إذا كانت في البطن في آالت التنفس أو               :قال.  اللطيف الرقيق إذا شرب قليالً قليالً     

شيء   متى شرب منه   إلى األدوية الملطفة المجففة وينتفع بشرب الشراب العتيق اللطيف الرقيق           آالت الغذاء يحتاج  
  .إذا كانت مع ذلك أفاويه يسير ألنه يجفف ويلطف وتحتاج الدبيالت الباطنة إلى ما يجفف ويلطف وأنفع ما يكون

 مراق البطن األورام التي تحدث في :المقالة األولى من تقدمة المعرفة
 أن تكون عظيمة جداً ويقع في       يمكن أن تقتل إال    إن كانت في المراق فقط وكانت األحشاء التي وراءها سليمة لم           

 األحشاء التي وراءها أعني في الكبد والطحال والمعدة والحجاب ونحوها فإنها ردية تدبيرها خطأ وأما التي تكون في     
المراق التي معها حمى فإنها      فأما األورام الحادثة في   :  قال.  قاتلة إال أن يكون لها بحران برعاف وتدفعها الطبيعة          

يبقى معه الحمى فإنها تتقيح ومدة تقيحها متى كانت           ها أو ينفش بعضها أو يتحجر البعض لكن        متى لم تنفش كل   
كانت أوذيما ففي ستين يوماً وإن كانت متوسطة ففي أربعين أحمد هذه                 فلغمونيا تكون في عشرين يوماً وإن       

محدد  ى الخارج وهو مروس   منها مائالً إلى خارج الذيليس له رأس محدد وبالجملة فالمائل إل              الخراجات ما كان  
المائل إلى داخل وإن لم يكن جيداً        الرأس صغير وأرداها العريض العظيم القليل الميل إلى خارج جيد باالضافة إلى            

يدل على قوة القوة     خارج فالذي كأنه صنوبرة أجودها كلها ألنه       بقياسه إلى بعض المائلة إلى خارج فأما المائل إلى         
ويكون الطياً   الخراج لم يفسد موضعاً كبيراً فأما المائل إلى داخل فما لم يمل البتة إلى خارج               الدافعة للمدة وعلى أن   

من المائلة إلى داخل حميد البتة وذلك        ال وجع معه وال يرى في الموضع الخارج في مكانه كثير تغير على أنه ليس              
يه دواء ألنه ال يرى وال يظهر وألنه          انفتح لم يمكن أن يوضع عل       أنه تندفع من األخس إلى األشرف وألنه إذا         

 فإن المدة إذا انفجرت إلى المعي الغليظ ربما سحجته ومتى انصبت إلى المعي الصائم                 ينصب إلى أعضاء شريفة   
من هذه ما انفجر إلى       واألمعاء الدقاق سدت نفوذ الغذاء ومتى انصبت إلى فضاء المعدة أفسدت االستمراء وأردى               

يكون من ذلك للطبيعة حينئذ موضع يبتدىء منه نبات          د جمع الحالتين الرديتين كلتيهما وال     الجانبين جميعاً ألنه ق   
فأما المدة فأحمدها البيضاء الملساء التي ليس لها رائحة منكرة والمضاد لها في                اللحم فتجعله لها بمنزلة األساس    

اللون فألن الشيء الذي   بالنضج وأما بياض  الرداءة ألن الرائحة المنكرة تدل على أن تغير الخلط كان بالعفن ال            غاية
المحيل وألن األعضاء األصلية بيض والمدة ال تبلغ          يستحيل إذا كان مغلوباً على الحقيقة واالستقصاء يشبه بلون         

في بياض المنى واستوائه ألنه الحرارة التي تنضج الخلط حتى تجعله مدة البد               ولو كانت في غاية الجودة أن تكون      
في ذلك   شيء من عفن وليست حرارة طبيعية خالصة كالتي تنضج الدم حتى يصير منياً لكن ما كانت                  أن يشوبها 

تحدث إذا كانت العفونة     الرائحة أكثر فهو أجود وكذلك متى كانت أقل في الرائحة المنكرة فهي أجود ألن هذه                
 فإنه يتولد منها عفن كالعفن الذي        الدم في غاية الحرارة    أقوى من الهضم فأما إذا كانت الحرارة التي تنضج ذلك          

وقد بينت في   :  غلبة هذه الحرارة الردية تكون بميل المدة عن الحال الحميدة قال             يكون في أبدان الموتى ومقدار    
الصغار التي هي    أن الدم الذي يحصل في العضو عند الورم الحار قد خرج عن األوردة             :  سوء المزاج المختلف   كتاب
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أعني الدموية أو إلى مكانه والبد له من           طبع وأنه ال يمكن أن يرجع إلى طبيعته األولى          مواضعه التي تخصه بال   
تسخن سخونة شديدة في موضع غير مواضعها إال أنها متى سخنت              االستحالة والتعفن بمنزلة جميع األشياء التي      

 سخونة معتدلة   بها سخونة شديدة جداً عفن كعفن جنوب الموتى ومتى سخنت              في هذا الموضع الغير الخاص     
 وإن كان األمر متوسطاً توسطت في ذلك فإن المدة الجيدة متوسطة بين األخالط                .  جيدة نضجت وكانت مدة  

. إلى الحال الطبيعية والغير الطبيعية     لي يعني بالطبيعة المنى واللبن وسائر ما يتولد استحالته         .  الطبيعية وغير الطبيعية  
تطول مدة نضجها بحسب األعضاء وبحسب الخلط الغالب والسن            الخراجات:  المقالة الثانية .  لي الصديد والفضول  

والخلط أسخن والزمان والمكان أيضاً كذلك كان النضج أسرع وما حدث عن خلط               والزمان فمتى كان العضو ألين    
ات نضج الخراج  لي رأيت الفصد موجباً أن يؤخر     .  عضو أصلب وزمان وسن باردين يابسين كان النضج أبعد         أبرد وفي 

الخراج الباطن قد تفتح وجمع المدة إذا         فإذا أردت نضج خراج فال تخرج الدم ألنه يضعف نضجه والدليل على أن              
ويصيرفي مكان الوجع والنخس ثقل والدليل على انفجاره أن           استحكم ذلك فيها أن تسكن الحميات وشدة الوجع        

مة المعرفة قوالً مخالفًا لهذا فلينظر في ذلك         وقد قال في تقد   .  الثقل بعد ذلك   يهيج نافض يتبعه حمى ثم يقوم      
ففي ذلك   إذا عرض النافض والحمى بعقبه تجيء أشد من العادة وأحس بثقل في المكان              :  جالينو قال  وذلك أن 

  .انفجر القيح الوقت قد طالت المدة واستحكمت ومن هذا الوقت إذا سكن الثقل وبطل هذا فقد
الدم كله رديء فاستعمل االستفراغ       كان من الخراجات ما يبرز مراريا فاعلم أن         إذا:  لي المقالة الثانية من الفصول    

الصحيح فليس الجسم بعليل ويجب حينئذ بالتقدم على تغذيته           وإذا كان ما يبرز من الجسم كما يبرز من الجسم           
 ت إنما تكون عند ما    البثور والخراجا :  الجيدة وعالج ذلك الموضع فأما من داخل فال قال         وحفظ القوة فقط باألغذية   

  .يسخن الدم من المرار األصفر
الذي يريد أن يصير     ألن الدم :  ج في وقت تولد المدة يعرض الوجع والحمى أكثر مما يعرض بعده تولده قال             :  ومنها

يكون قد قل كميته فيقل تمديده وفي وقت تولد           مدة يهيج الوجع ويمدد العضو وفي وقت ما يكون قد صار مدة             
بها يصير الدم مدة ويكون عنها حمى لشدى السخونة يتأذى القلب بها              في العضو يعرض سخونة شديدة     المدة أيضاً 

 ما كان من  :  ومن السادسة من الفصول   .  سكنت تلك الحرارة ألنها تكون بمنزلة نار قد طفيت           وإذا صارت المدة  
وألطأ وأعرض فالخلط     كان أخفض  الخراجات أشد ارتفاعاً وإشرافاً وأشد تحدد رأس فالخلط المحدث له حار وما              

  .المحدث عنه أبرد
  .فوقها وإما لهما ال تتبين للحس في الخراجات إما لغلظها وإما لكثرة اللحم الذي: ومنها قال

يتقيح عمر صاحبه البتة لكن يبقى       بين الخراجات فرق كبير في الموضع والخلط حتى إن من الخراجات ما ال             :  قال
  .فتجذب خرز الصلب ويورث الجذب ويرده كالخراجات التي تخردبحاله لغلظ ذلك الخلط 

: قوة وذبول نفس وقيء ج     إذا انفجر خراج إلى داخل حدث عن ذلك سقوط         :  ومن السابعة من الفصول قال ابقراط     
اره إلى  إنما يكون القيء إذا كان انفجاره إليها فأما انفج          يعني بالخراج الدبيلة وباالنفجار إلى داخل إلى المعدة ألنه         

اختالف  قيئاً لكنه يحدث ضرورة سعاالً وربما أحدث اختناقاً وانفجاره إلى األمعاء يحدث              الصدر والرئة فال يحدث   
متى كانت قوية لم يعجزها طريق ينفذ  ينبغي أن تعلم أن ابقراط يرى أن الطبيعة      :  المدة ويعم كل ومن السابعة أيضاً     

إنفاذه غليظاً وكانت المجاري التي في ذلك الموضع رقيقة ضيقة           ذي تريد فيه الشيء تريد انفاذه وإن كان الشيء ال       
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 قد تدفعها الطبيعة في العظم وقد نرى نحن المدة تنفذ في الفضاء الذي فيما بين الرئة                  إن الفضول :  أو كان يقول  
 تقوية القوة فإن    الدبيلة لي اجعل عنايتك في   .  والصدر إلى الصدر والدم من الجلد الصحيح عند الرطوبات في الجنب          

  .مات وإذا كانت القوة قوية نفت الطبيعة المدة به يكون التنقية وبه ال يحدث العشي وجلهم يموت بالغشي إذا
يبولها أو من تخرج من برازه اخالط ردية         من ينفث مدة وخلطاً غليظاً شبه المدة أو       :  الثانية من طبيعة االنسان قال    

وثالثين سنة فإنهم قد كانوا فيما تقدم أصحاب كد ثم تركوه              اوز خمساً من غير أن تكون بهم حمى بمن قد ج          
وكان  وامتالء فينصب منهم صديد إلى األفضية مما قد انصب إلى المعدة واألمعاء خرج بسرعة               فاكتسبوا لحماً رهالً  

 االستفراغات  هؤالء من هذه   مثل ما يختلف الدم وما انصب إلى الصدر وغيره وعفن فصار مثل المدة وال خوف على               
  .تنغص أبدانهم وتنقي منها في أربعين يوماً أو شهراً أو في سنة تامة لكنها

التقيح إلى أعظم تجاويف العضو وأسهله       إذا كان الورم ما يتقيح فأحمد ما يكون أن يميل         :  من سوء المزاج المختلف   
ون في األكثر فإنه إلى هنالك ينفجر       يميل إلى تجويفها وكذلك يك     وبالضد فإذا كان في تجاويف المعدة فأسله أن       

والتقيح  وإن كان الخراج في نواحي الدماغ فإن مال الجمع        .  الفضاء الذي دون الصفاق فإنه ردي      وأما إن انفجر إلى   
والجمع تحت أم الدماغ وفي التجويف       :قال.  إلى التجويفين المقدمين كان أحمد لي ألنه يسيل من األنف والحنك          

فانفجارها في األكثر يكون إلى فضاء الصدر والكائنة في سائر            تي تكون في األضالع ونواحيها    المؤخر ردي فأما ال   
  .إما إلى أكبر تجاويف فيها وإما إلى بعض العروق وإما إلى خارج نحو األغشية المحيطة األعضاء فانفجارها يكون

إن كانت الدبيلة في مراق البطن        وأما صاحب الدبيلة في األحشاء يغذى بأغذية في غاية اللطافة        :  من محنة الطبيب  
  .واألحشاء سليمة فال

وإما لخلط تدفعه الطبيعة في اللحم        الخراجات تكون إما عن انطباخ الفلغموني      :  من الغلظ الخارج عن الطبيعة قال      
: نة قال وتوجد في الخراجات أشياء عجيبة متفن     :  قال.  ذلك ألينها  حتى إذا بلغ الجلد لم يمكن أن ينفذ وأسكنها في          

 تكون فيها هذه األشياء البديعة تخص باسم السلعة وأكثرها يجري في غشاء يخصه بمنزلة                  وهذه األشياء التي  
والقوام وقد يوجد فيها     الكيس وأما اآلخر فيخص باسم الدبيلة ويكون ما في جوفه ضروباً من المدة مختلفة اللون                

وخرج ما فيها يجب أن يبادر بلصق الجلد           ا بططت هذه  فإذ:  شيء مثل اللحوم ومثل الحساء ومثل العصيدة قال         
طول المدة ولم يمكن أن يلصق إال أنه قد ينقبض ويلطأ إذا                باللحم سريعاً فإنك إن لم تفعل ذلك صلب على          

 المالزم حتى تظن بالعضو أنه قد صح وبرأ وما دام صاحبه يتحذر في تدبيره بقي ذلك                    جففت باألدوية والتدبير  
فيبدأ المخبأ من الرأس وعاد       الطياً ومتى خلط في تدبيره بعض التخليط حتى يجتمع في بدنه امتالء            المخبأ منقبضاً 

الدمل يحدث عن دم غليظ      .  وبالجملة أيضاً فإنه يصير ناصوراً      :قال.  الخراج فإذا تفرغ الخراج حدث أيضاً المخبأ       
 أزيد بعد عن الجلد وصار في غور          من الجلد وكان مكروهه أقل ومتى كان غلظه          فمتى كان غلظه انقص قرب     

  .عند ذلك خبيثاً ردياً الجسم فيكون
فأما الثاني فأسميه    اخالط آخر  أنا ال اسمى دبيلة إال التي ال تجمع مدةبل تكون فيه             :  من اختصارات حيلة البرء   

موني فإذا لم يكن    متى كان معها فلغموني فما يسكن الفلغ        عالج الدبيلة الظاهرة  :  قال.  خراجاً وال شح في األسماء    
وأما :  قال .المجففة فإن لم يتحلل بهذا التدبير فالعالج بالحديد بطها وإخراج ما فيها وإدمالها              معها فاألدوية المحللة  

  .والمثروديطوس واألمروسيا الباطنة فالتي تشرب لها من األدوية ما يلطف ويحلل ويفش كالترياق
تريد أن تبطل فعل ذلك العضل        ط ذاهباً مع ليف العضل اللهم إال أن         اجعل ابدا الب  :  األولى من التشريح الكبير    
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  :عرضاً ويسلم بذلك الرابعة للخوف من تشنج فإنك حينئذ تقطعه عرضاً لينقطع ليفه
 العريضة العضلة

الحاجبين والجهال من أصحاب عالج اليد        الموضوعة تحت جلدة الجبهة تمتد في طول الجسم وعملها أن تشيل            
قطعاً عظيماً وخاصة بالقرب من الحاجبين أن تقع بعد ذلك               قطع فيها بالعرض فيعرض إذا قطعوها       يجعلون ال 

  .فتحهما وتنقلهما الحاجبان على العينين فيعسر
في األعضاء المجوفة تجويفاً      المدة والفضول تندفع من عضو إلى عضو ال          :  ابيذيميا األولى من الثانية ابقراط      

قد رأيت قوماً كانت بهم مدة في        :  ج.  والجلد والعظام  اء الصلبة كالعصب واألوتار   محسوساً فقط ولكن في األعض     
  .بذلك وآخرين قاموا مدة فسلموا بذلك وقد رأيت ذلك غير مرة فضاء الصدر فبالوا مدة وتنقوا

وما كان  يكون تزيده بيناً من خارج       أحمد الخراجات ما كان ميله إلى خارج حتى        :  األولى من السادسة من ابيذيميا    
خلط أسخن وأرق فهو لذلك أسرع نضجاً وتقيحاً وأما            محدد الرأس فإن هذه أحمد من العريض ألنه يكون من           

باردة ونضجها عسير وتكون أبدا إلى العفونة أقرب منها إلى التقيح على طول              العريضة المفرطحة فتكون عن اخالط    
المدة عسرة وعالجها    بعضه ولم يتقيح بعض فإنها طويلة      ويجمد أيضاً ما تقيح جميعه باستواء ألن ما تقيح             المدة

تقيحت إلى عالج آخر فتختلف وما كان منها          أصعب وذلك أن المواضع التي لم تتقيح تحتاج إلى شيء والتي قد             
صلباً أعني ما كان وسطه ليناً وحواليه صلب بطيء النضج أو ال ينضج              ليس ما حوله صلب فهو أحمد مما كان حوله        

إذا  إال أن يكون رأسه الذي أسرع إلى التقيح في أسفل موضع منه ألنه ال يحمل حينئذ كيساً                    جمد أيضاً البتة وي 
اللحم غير سليم كاللحم      انفجر وما كان له رأس واحد فهو أحمد وأسلم ألنك تجد دائماً ما بين الرأسين من                     

الجوامع  لي ينظر في ذلك في    .   جودته صلب غير متقيح وال سليم والصلب منها فبحسب لينه         الصحيح وال ينتفخ بل   
. خارج ليكون انفجاره إلى موضع واحد      وأما المائلة إلى داخل فاألجود أال تميل إلى        :  قال.  فإن النسخة عندي غلط   

مما يحدث في مراق البطن وتنور الصدر ألن ههنا تجويفاً يتهيأ            والخراجات التي تسيل منها وتنفجر إلى داخل      :  قال
  .داخل فأما في األعضاء الصلدة كالقحف فال يتهيأ أن يميل رأسه إلى داخل منه إلىللخراج أن يميل 

والخراج يمتنع من التقيح    :  قال.  التقيح إنما ينبغي لك أن تستعمل األدوية المقيحة حيث ترجو         :  الثانية من السادسة  
در البتة على نضج ذلك الفضل وإما الغريزية قد ضعفت جداً حتى ال تق   لعلتين أما ألن ما في ذلك العضو من الحرارة        

مقيحة  وفي مثل هذين الموضعين ال تستعمل األدوية المغرية التي ذكرت إنها           :  قال.  ردي خبيث  ألن الخلط نفسه  
لي .  التي هي في غاية التجفيف     ألنها ربما عفنت العضو لكن استعمل في هذه الحالة الشرط الغائر والبط واألدوية              

كالحال في الخبيثة فهذا يحتاج أن يبادر بالشرط الغائر          ات أحدهما ما يختنق فيه دم كثير      هذان النوعان من الخراج   
وسع الطبع أن يحل وينضج ذلك كله وإن أنت وضعت على هذه األدوية المغرية                 ليسيل منه الدم ألنه ليس في      

جمعها يكون ردياً منكراً     أناختناقاً وضيف مسام وأعنت على عفن العضو كله واآلخر الخراجات التي تجمع إال               زدته
األصل ال لكثرة كميته كالحال في األولى وهذا أيضاً          كالمدة الرقيقة الحريفة المنتنة وذلك يكون لرداءة الخلط من        

ذلك الخلط الردي وال ينبغي أن تضع عليها المغرية ألنها تحصره أكثر وهو حار    يحتاج أن يبادر في بطه ليخرج منه      
استطالق بطن   ى توسع الخراج وأكله ما حواليه وعند وقت انفجار المدة إلى البطن يحدث               فيكون سبباً إل   حريف

  .يظن به نجح يعرض به سحج شديد وذلك أن المدة تلذع األمعاء وتهيجها
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كثيرة مجتمعة فإذا بط لم يكن فيه        قد يعرض في الركبة ورم عظيم ويوهم إن فيه رطوبة         :  السابعة من السادسة قال   
برطوبة كثيرة وإما بالحالين جميعاً لي قد رأيت في المارستان            لكن توجد العضلة إما منتفخة وإما مبلولة       شيء البتة   

 وقد يحدث مثل هذا في جميع المفاصل      :  شيء البتة ومات العليل الثانية من السادسة قال        هذا وبط فلم يخرج منه    
  .فيغر األطباء وإذا بطوه لم يكن فيه شيء البتة

الجسد فتجتمع فيه    بعض أعضاء   قد تعرض من الخرز في المعدة وأكثر ما تتولد من فساد الهضم في              الدبيلة:  اهرن
  .أوالً أوالً ثم يصير دبيلة إذا عفن

والمميلة للمادة مثل الفصد أوالً ثم        الخراج في الجوف يحتاج أوالً إلى األشياء الدافعة         :  أبو هالل الحمصي قال    
االبتداء بالقرب من النضج فأقراص األفسنتين والغافث والسنبل           ع فإذا كان بعد    أقراص الورد والطباشير لكي تدف     

  .يعطي الترياق واألدوية الحارة المسهلة ونحوه وفي الوقت الثالث
ويدمن ذلك فإنه يحللها      من اختيارات الكندي للسلع نافع جدًا يؤخذ عنزروت فيطلى على خرقة وتوضع عليها                 

بالماء ويلزق عليه فإنه إن كان مما يجمع أسرع به           بدء الخراج يسحق الترمس ويعجن    ول:  قال.  وتبطل البتة مجرب  
  .وإال حلله

يتعجن ويوضع عليه أو دق الحلبة        يدق الخردل بالتين أو بالتمر دقاً ناعماً حتى        :  للدمل ينضجه سريعاً وهو خفيف     
زر المرو أو بزر الكرنب دقاً ناعماً بشيرج التين         وضعه عليه أو دق ب     بالتمر وضعه عليه أو دق بزر الكتان بالتمر والتين        

  .عليه أو التمر وضعه
قشعريرات وحميات ال ترتيب لها       عالمة ذهاب الورم الحار الذي في باطن البدن إلى التقيح أن يعرض               :  بولس

قشعريرة زماناً حتى إذا استحكمت المدة خفت الحميات واأل         وأوجاع شديدة وتكون القشعريرة في أول األمر أطول        
وقت انفجار المدة عادت األوجاع وصارت حريفة ناخسة وتكون في أوقات الحميات               واألوجاع قليالً حتى إذا حضر    

  .والوجع البتة امتداداً شديداً حتى إذا انفجر عرض بغتة نافض وسالت المدة بعد ذلك ويسكن الثفل مؤذية
فضع عليه تيناً يابساً خلواً       ه وإذا كان عسر الجمع     انطل العضو إذا أردت تفتح بطبيخ أصل الخطمي ونحو          :  بولس

مما يفتح الخراجات   :  ملحاً مقلواً فإنه يكون قوياً قال       دسماً يطبخ حتى يتهرأ ويخلط به دقيق الشعير واخلط فيه           
وعسل ثم خبصه بدهن سوسن وضمد به أو يغلى القصب الطري بالماء وتغليه                سريعاً أن يسحق النرجس مع ماء      

وإذا بط   :قال.  تسحقه مع عسل وإن أخذت من الزفت جزءاً ومن وسخ الكوائر جزءاً انضج الخراجات                ثم غلية جيدة 
شحم ألنه الخراج يحتاج إلى ما يجفف ال         الخراج فال تقربه ماء وال دهناً وال شيئاً من نحوهما وال مرهماً يقع فيه              

  .إلى ما يرطب
الدبيلة في عضو    وإذا كانت :  قال . بل خراج بال وجع وال ضربان       إما ورم حار عظيم يتقيح وإما بال ورم حار          :  قال

وال ترتيب حتى إذا استحكمت المدة سكن الوجع         رئيس كان معها حمى وأكثرها بالليل وقشعريرات على غير نظام          
سكون العضو قد خدر ويصير له رأس وينجذب إن كان ظاهراً وكان يريد               وصار شبيهاً بالحسكة وسكن الوجع مثل     

  .يتفجر إلى خارجأن 
وينضج الدمل لحم الزبيب مع      الدماميل تكون من خلط غليظ وأشرها أعمقها التي تصعد من مكان غائر بعيد            :  بولس

لي ولم يذكر له جالينوس عالجاً غير االنضاج البتة فإنه           .ملح قد دق ناعماً والخمير وبزر الكتان مع عسل يلزق عليه          
ينضج  ذلك يجب أن تبادر إليه وأما أنا فما رأيت دمالً إلى هذه الغاية تحلل ولم               النضج ول  توهم أنه البد للدمل من    
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ما أمكن وهو سليم القرحة ألن       ولو كان صغيراً بعد أن يكون دمالً خالصاً له أصل وضربان فلذلك الرأي أن تنضجه              
ح فلم يمكن ذلك وما     سكون وجعها وانفشاشاها بال تقي     خلطه ليس بردي ورأيت دماميل صغاراً في رجل طمعت في         

كان رجل من الماهين كان معه دواء ذراريح فلم أر شيئاً أسرع في               :  رأيت لي على ما  .  زالت تضرب حتى تقيحت   
فينعم سحقها   يؤخذ ذراريح بال رؤوس وال أجنحة     :  وعالج به دمالً وقد بدت كميته فأقرحه في نصف يوم          التقيح منه 

الدبيالت :  عليه الذراريح ويشاط قال    ود حتى يصير له قوام ما ثم يذر       ثم يغلى بزيت عتيق مرداسنج حتى ينحل ويس       
يمكن أن يتحلل وال تعالج بالحديد وأما التي في جوفها شيء             ثالثة أصناف فالتي تخرج رطوبات عسلية رقيقة قد        

ا ما  عالجان أعني التحليل والبط على قدر ما يكون غلظ ما يحويه وذلك إن منه                  كالعصيدة فإنه يستعمل فيها    
يعالج بالبط وما    يتحلل ومنها ما ال يتحلل وأما التي تحوي شيئاً من الشحم فإنه غير ممكن تحللها لكن                 يمكن أن 

يابس ثم تضمد بزبيب منزوع العجم فإنه         يحل الخنازير يحل الدبيلة العسلية ويخصها أن تكمد أوالً بشيء حار             
كوارات وعلك البطم بالسوية يدق ويسوي ضماداً فإنه جيد لها           ووسخ ال  يحلل ما فيه أو خذ الذنا ومقالً وقنة وأشقا        

أن تحلل ما    واعلم أن األدوية كلها ال يمكنها     :  قال.  والتي تعرض في أصول اآلذان والدماميل كلها       وللخنازير أيضاً 
ق أعني  والخنازير باألدوية التي تحر    في جوف الدبيلة والجلد على العضو فلذلك يجب أن يكشط الجلد من الدبيلة             

يؤخذ نورة ورماد وصابون ينعم سحقها ويضمد       :  المحللة وأسهلها هذا   الحارة حتى تشوي الجلد وتهيجه ثم ضع عليها       
العسل متى  ثم يطلى ويوضع عليه المحلالت أو دق هذا الدواء بماء الرماد واطله عليه وهو مثل           به حتى يكشط الجلد   

  .أردت ذلك وكذلك سائر األدوية الحارة
الرجيع والبول ومن الغم والنوم      الدبيلة تكون من االكثار من الطعام والشراب خاصة ومن حبس          :  هندي قال شرك ال 

وقال في  .  الثنة والسرة والمعدة واألضالع   :  ومواضعها الخاصة بها أربعة    .الكثير أو تعب شديد أو ركوب دابة خشنة جداً        
باألدوية  مخوفة يجب أال تبط بالحديد بل تفجر        الخراجات التي تكون في مواضع هائلة ردية           إن:  كتاب شرك 

مجاوراً لعضو شريف يخاف أن يماسه       لي يجب أن يتوقى بط الخراج إذا كان       .  ووصف أدوية تفجرها عندنا خير منه     
عاقبة وذلك أن الذي يفتح باألدوية البد أ يفسد قطعة من             بالحديد في بطه فأما إذا لم يكن ذلك فالحديد أحمد          

كل خراج في الجنبين والمراق      :  وقال شرك .  كثيراً إلى استعمال القص بالمقراض       فيحتاج لذلك الجلد ويعفنه    
  .تعالج هذين بالمبضع ومواضع العضالت فإياك والمبضع وال سيما في األطفال والشيوخ فال والحلق

رق وينعم دقه   ربعه من بو   تين يطبخ حتى يتهرأ بماء قليل ثم يلقى عليه           :  ضماد ينضج الدماميل  :  ابن ماسويه 
من :  على ما رأيت في السادسة من مسائل ابيذيميا         لي.  ويخبص بزيت أو بسمن أو بثيرج ويضمد به فإنه جيد بالغ           

انظر إذا خرج الخراج فإن رأيت الحرارة         :  وقال.  البدن بالرياضة والحمام   كثر به خروج الدماميل فليلزم تسخيف       
األدوية  كن فيه إذا انضجته أن يستحيل إلى مدة جيدة فضع عليه            والخلط ليس بشديد الرداءة فيم      الغريزية قوية 

كالزعفران فإن رأيت الحرارة الغريزية      المنضجة وهي إما المسددة المغرية كدقيق الحنطة وإما الذي له قبض يسير            
فعلت ذلك تولد في العضو عفونة لكن استعمل حينئذ الشرط             ضعيفة والخلط ردياً فاحذر أن تنضجه ألنك متى         

لي تعلم أبداً رداءة الخلط من      .  عليه من األدوية ما هي في غاية التجفيف والتحليل         والحروف الغائرة في مواضع وضع    
يستدل على انفجار    :مسائل ابيذيميا السادسة  .  الخراج وشدة أذاه وضعف الحرارة الغريزية من ابطاء النضج            لون

لي .  دائمة لطلب خروج الثفل ألنه يلذع األمعاء        لذع وحركة  الخراج إلى األمعاء من انطالق البطن المزعج الذي معه        
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أن تسلخ وال أن ينثر فيها دواء حاد فإن فعل ذلك بهم حموا وعالجهم               من السلع سلعة عظيمة ال يحتمل أصحابها      
المدة  خرج منها وتصب فيها كل يوم سمنا مفتراً فإن من شأنه أن يرخى الكيس العفن على طول        أ تشقها وتخرج ما   

  .حتى يعفن ويخرج كله بال وجع
ماء وال دهناً بل استعمل ماء        إذا جمع الورم واحتجت إلى بطه فبط وإياك أن تستعمل في الخراج              :  اغلوقن قال 

حواليه األدوية الباردة المجففة     في الخراج ورم بعد فضع     وإن كان قد بقي   .  العسل والخل الممزوج بالماء والشراب    
يدنو من الخرراج شيء من المراهم الدسمة كالباسليقون ونحوه وذلك            ء وخل واحذر أن   فضع فوقه خرقة مبلولة بما    

  .إلى أن تجفف تجفيفاً قوياً أن هذه إنما تحتاج
 التقيح عالمات

له رأس محدد أبيض لين المجسة تغور         سكون الوجع والحميات وتهيج الحركة فيه والخدر فإن كان ظاهراً صار            
وإذا كانت الدبيلة في جانب توجع صاحبها من النوم          :  قال.  مد التي على رأسه تمتد إذا    األصبع فيه وتكون الجلدة     

 وذلك أنه يتعلق فيهيج التمدد والوجع والبط بحسب الموضع إذا كان عند العين فبطه بطاً                 على الجانب المقابل له   
الموضع مستو    هذا يشبه وضع العين وفي األنف بطول األنف وفي الفك وقرب األذن بشق مستو ألن تركيب                   

والفخذ والعضد كله مستوياً يصير       ويعرف ذلك من أجساد الشيوخ وأما خلف األذن فبط مستوياً والذراع والساق               
واالبط واجعله بطاً يأخذ من العرض أيضاً لئال يصير فيه            بالطول وكذلك في عضل البطن وفي الظهر وفي األربية         

دة فخذ فيه من العرض أيضاً لئال يحدث مخبأ فيصير ناصورا                كان قرب المقع    مخبأ يصير ناصورا وكذلك ما      
هذا العضو أعني    والقضيب مستوياً بالطول وفي الجنب واألضالع هذا بالعرض أيضاً ليكون مقرناً ألن وضع             واألنثيين

بط ولف عضلته ألنا إنما نحرص على أن ن        وتفقد أيضاً وضع لحم الموضع    :  قال.  األضالع كذلك واللحم الذي عليها    
االلتحام حسناً غير وحش وليكن في كل حال من همك أال              بأتباع الموضع لئال يحدث قطع ولكي يكون موضع        

أو عصبة أو ليفاً يكون لعضلة بحسب عظم الخراج متى كان صغيراً يسيل ما فيه من                   تقطع شرياناً أو عرقاً عظيماً    
حيث ينتهي   ك السبابة اليسرى فيه وبطه    فشق في ذلك الموضع وإن كان عظيماً فبطه هكذا ادخل اصبع             موضع

للخراج موضع متسفل يمكن أن يخرج       رأسه ثم ادخل في البط الثاني أيضاً وعلى ذلك حتى تأتي عليه ومتى كان              
أو له شكل ال يخرج ما فيه من بطة واحدة بططناه في               ما فيه منه بططناه في ذلك الموضع ومتى كان مستديراً          

إذا كان الخراج في مفصل أو      :  قال.  تعلم إن كل ما يجتمع فيه يسيل في الوقت         بقدر ما أسفله في موضعين أو ثالثة      
شيئاً من   أو موضع قريب من العظم أو غشاء أسرعنا في بطه قبل استحكامه بالنضج لئال يفسد القيح                  عضو شريف 
  .هذه األعضاء

نحو ما يستمكن    يمده لك على    خادم مد أوالً الجلد الذي فوق السلعة بيدك اليسرى أو          :  انطيلس في السلع قال   
فإذ امددت إليك الجلد نعماً فشقه برفق        ألنك تحتاج أال تشق الكيس من السلعة فيمنعك ذلك من تقصي الكشط           

األحوال فتأن حتى يظهر لك حجاب السلعة ثم مد الجلد من               ألنه قد يمكن أن يكون حجاب السلعة امتد في          
  اللحم فإنه ربما يمكن كشطه وربما كان ملتزقاً به فعند ذلك فاسلخه             الكيس عن  جانبين بصنانير وخذ في كشط    

كان الجلد ال يفضل     بالقمادين حتى يخرج الكيس صحيحاً بما في جوفه فإن ذلك أحكم ما يكون فإذا أخرجته إن                
اً وخطه وألحمه وإن كان يفضل عليه كثير        عن موضع الجرح لصغر السلعة فامسح الدم واغسل الجرح بماء العسل            

السلعة تجاوز عصباً أو عرقاً وكانت مما تنكشط فال بأس بكشطها            لعظم السلعة فاقطع فضله كله ثم عالج وإن كانت        
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 يسلخ بالقمادين وخفت أن تقطع شيئاً من ذلك فأخرج منه ما خرج واجعل في الباقي دواء                وإن كان مما يحتاج أن    
لي إذا فتحت سلعة عظيمة      .يس ألنه ما بقي فيه فإنه يعود      حاداً وال تلحمه حتى تعلم أنه لم يبق فيه شيء من الك            

  .فاحشها بالقطن وعالجها بالدواء
يعلم أنه قد نضج بالحس فبطه        إذا كانت الدبيلة مائلة إلى خارج لها رأس ظاهر يقع عليه الحس فإنه              :  بولس قال 

م من سكون الوجع والحمى ونقصان       وتولد المدة على التما    حينئذ وإذا كانت غائرة فوقها لحم كثير فاعلم نضجها          
شبه حكاك وذهاب جميع عالمات الورم الحار أعني االلتهاب والوجع والتمدد الصلب             الحمرة والضربان ويصير وجعها   

نضجه وذلك   واعلم أنك تحتاج في بعض األحايين أن تبطه قبل استحكام          :  قال.  حينئذ وعمق بحسب ذلك    فبطه
التام شيء منها وقد أمر ابقراط أن تبط         ء من األعضاء الرئيسة لئال يفسد بالنضج      إذا كان قريباً من المفاصل أو شي      

واتبع في  :  قال.  قبل أن تنضج على التمام من خيفتنا التقيح إلى داخل           الخراجات التي تكون قريباً من المقعدة البتة      
الشق   فيها عضالت فاجعل    األعضاء الخطوط الطبيعية مثل األسرة في الجبهة وفي المواضع التي             البط أبدا في  

بالعرض وإن كان ما يعلو      بالطول وفي بعض المواضع إلى الجيت بسبب عضو رئيس تهرب من مسه بالحديد فاجعله             
ومتى كان نحيفاً رقيقاً مهزوالً فسقه من أوله إلى            تجويف الخراج سميناً غليظاً فشق منه أسفله وشده فإنه يلزق           

  .آخره لئال يلتزق
المفاصل ويجب أن تتحفظ     قد يكون نوع من السلع فيه رطوبة عسلية وأكثر ما يعرض في مابض             و:  وقال انطيلس 

فحطه فإن خرج من الخياطة فألصق        انخرق لئال ينخرق كيس هذه ألنه متى انخرق لم تقدر على اخراجه فإن              
اعلم أنه قد يعرض    و.  في غشائها فإنك بذلك تقدر على اخراجها       عليها أشياء تمنعه واحتل في ذلك حتى تنقى ما         

 مواضع أخر شيء يشبه السلعة وليس سلعة ولكنه المسمى بعقد العصب وعالمته أنه يندفع              في الرأس والجبهة وفي   
اخراجه كما تخرج السلع إن      الغمز يمنة ويسرة وال يندفع في طول الجسم وعالجه إذا كان الغرض في هذه المواضع              

وإذا كان في اليد والساق فال يخرج البتة ألنه يكسب           يه شيئاً ثقيالً  وإن شئت رضه وشد عل    :  قال انطيلس .  شئت كذا 
  .وله عالمة أخرى وهي أنك إذا غمزت عليه حدر العضو. بعد رضه تشنجاً لكن شد عليه شيئاً ثقيالً

  واألشر أن األجود أن يكون القطع أبدا يذهب مع وضع ليف العضل: األولى من التشريح قال
 المفردة األدوية

من الجسم لكن تكون بمقدار ما يسخن الجسم         الدواء المقيح ال يجب أن تبلغ حرارته إلى أن تحلل          :  امسة قال الخ
ليحفظ على الجسم رطوبته ومتى كان الجسم أسخن من البدن المعتدل            اسخاناً شبيهاً به ويكون به مع ذلك تغرية       

الضماد  يحة خبز الحنطة مع الماء والزيت ألن هذا       وأبلغ األدوية المق  :  قال.  بحسب ذلك االسخان   كان الدواء المقيح  
الورد وإن كان الورم به اللهب       حار رطب والشحوم التي ليست بشديدى الحرارة والزفت المذاب مع شيء من دهن              

والزيت العتيق والشمع يذاب ببعض هذه األدهان فإن الشمع          وإن كان ساكناً بارداً فأدفه بدهن الخروع ودهن الفجل        
  .حرارته تقصر عن ذلك فلذلك يجب أن يكون يذاب ببعض هذه األدهان المسخنة فنى بالتقيح لكنتغريته ت

أحشائه فلما لم يكن في نبضه دليل        كان برجل ورم في مراق بطنه فتوهم األطباء أن به دبيلة في            :  محنة الطبيب 
فوا تدبيره كما يفعل بمن به دبيلة        وقد كان األطباء لط   :  قال .لذلك بل كان صلباً أعلمته أنه ليس إال في المراق           

  .المواضع المشتبهة صالبة النبض لي تفقد في هذه. فأنهكوه
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الحرارة الغريزية قوية وقدرت أنها       متى كان في الخراجات    :  الثانية من تفسير السادسة من مسائل ابيذيميا قال          
خفيفة والخلط رديا ولم ترح أن        بالمقيحة ومتى رأيت الحرارة       تستحيل إلى المدة فأعنه إن احتجت إلى ذلك          

  .فإياك والمقيحة فإنها تعفن العضو يستحيل إلى مدة جيدة
انتفاخاً ووجعاً في موضع عضو من       متى وجدت وجعاً أو ثقالً أو     :  لي يعطى عالمات الخامسة من األعضاء األلمة قال       

الجنب أو في المثانة أو في       موضع الكلى كان أو في        األعضاء ووجدت معه نافضاً وحميات على غير نظام في           
لي ما دامت حميات مختلطة فإن الخراج       .  بهم في الموضع الذي كان يوجعهم فانفجر       الحجاب فاعلم أن خراجاً كان    

الحميات البتة وهاج    ينفجر حتى إذا انفجر جاء نافض شديد على قدر حال الموضع الذي ينصب إليه وسكنت                  لم
  .غير موضع تكون على هذا  في ذات الجنب وفي الكلى فيوقد رأيت ذلك. ذلك العضو لدفع المدة

مساوية لحرارة الجسم ويكون مع ذلك       األدوية المقيحة يجب أن تكون حرارتها     :  الخامسة من األدوية المفردة قال    
حينئذ تحلل وليس شيء أسرع في التقيح مما مزاجه وقوامه هذا            لها تغرية وال يجب أن تسخن أكثر من ذلك ألنها         

أن  والذي يحتاج إليه  :  قال.  يحلل من العضو شيئاً ويمنع رطوباته بلزوجته أن تتحلل منه          ال ام ألن ما هذا سبيله    القو
تكون حاله مجففة ألن هذه       أحدهما اللحم الذي ينشرح والثاني الخلط الفاعل للورم وال يجب أن             :  يقيح شيئان 

ارة مغرية تسد المسام وتحصر البخار فلذلك أبلغ         الحر تحلل من الورم رطوبات كثيرة وال تنضج لكن معتدلة في           
قليالً بالماء والزيت والخبز المطبوخ كذلك والشحوم الغير اللطيفة بل الغليظة             ومن األضمدة دقيق الحنطة المطبوخ    

 وقد  فليذوب بدهن الورد   والراتينج المذوب بزيت أو دهن خروع إذا كان الورم بارداً غليظاً فإن كان حاراً يغلي               والزفت
لي يجب أن تعلم    .  السوسن جيد مفتح لألورام الحارة     يفتح هذا الشمع ودهن الورد ولباب الحلبة والشمع يذوب بدهن         

ألن المقيحة إنما تحلل ما قد حصل خارجاً عن الطبع إلى المدة وهذه ال يحتاج                  أن الدواء المقيح ليس هو المقرح     
تقرح اللحم الصحيح   بيكج والشيطرج والعنصل والتافسيا فإن هذه     محللة فأما المقرحة فقوية االسهان كالك      أن تكون 

.  
الشعير حل الدبيالت التي     النعنع متى تضمد به مع دقيق     :  د.  الخطمي ينضج الخراجات العسرة نضجاً تاماً      :جالينوس

  .البطم ينضج الخراجات علك: ج. لي استعمل ذلك في المواضع المخوفة. تحتاج إلى شق
  .رف ينضج ويفتق الدبيالت الداخلة متى شربالح: ابن ماسويه
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من الكسر وما يحلل تعقد العصب      من الكسر وما يحلل تعقد العصب        والدشبد والمفاصل الصلبة  والدشبد والمفاصل الصلبة    القروحالقروح  ما يحلل جسأ  ما يحلل جسأ  
    ويلينهويلينه
أحرق وعجن بخل وتضمد به حل جسأ القروح الزوفا الرطب يحل جسأ القروح ويلين جفافها متى قشر الغرب :قال د

  .غلظ األورام وضع حلل جسأ القروح في السمسم متى تضمد به حللقشر الغرب متى أحرق وطلي على الم: د .
بخل عليه يدلك الدشبد بورق       من الكمال والتمام للدشبد ووجع الوركين يؤخذ بعر الشاة ودقيق الشعير ويطلي               

به مع شحم عتيق أبرأ تعقد العصب المقل متى           الحماض الرطب وورق الجوز ورماد القصب قصب الكرم إذا تضمد          
  .األيل يحل الصخر في العضل والوتر والرباط فضالً عن غيرها مخ ساق: د. د به حلل عقد األعصابتضم
الرطب يلين ذلك استخراج     الزوفا:  د.  يلين تعقد العصب السمسم ان تضمد به حلل ورم األعصاب          السوسن دهن :ج

  .يها قطعة آلية حتى تلين ثم ترفعشد عل: المفاصل لي لتليين. جيد استعن بباب الخنازير فإن فيه مراهم ملينة
تجيء وتذهب كأنه نفاخة     السلع خراجات تكون في أغشية وعالمتها أال تكون الزمة األصول بل            والعق السلع في

المجس وتعلق بالصنانير وتشال حتى تخرج       تحت ثوب أو غدة تحت جلد يشق ويسلخ غشاؤها أجمع حواليها بذنب           
تختلف وربما كان فيها حجر والحجر في جلدتها إلى فوق صلب            وبات ومجستها وربما كانت منها عسلية وضروب رط     

ويكون التعقد يذهب إذا غمزته وعالجه أن يغمز ويمسح يده فإن ذهب فشده                 رقيق الزم ومجسته مجس حجر     
غددي  لي رأيت امرأة ضربت بعصا على زندها فحصل هناك شيء          .  موضعه خميرة أياماً فإنه ال يعود       واجعل على 

فبرأ وهذه كلما كانت أقرب       زناه فذهب سريعاً ألنه كان قريب العهد ولم يكن قد جمد جموداً شديداً وشددناه                غم
  .عهداً كان يفشيها الغمز أسرع

الخراج عفنا كله فإن ذلك       يبط بطاً مستديراً ويعنى به أن يقور في موضعين وأما إذا كان رأس                :  انطيلس قال 
ثخن له ألنه حينئذ ان بططت مستوياً احتجت أن           ذا كان ما يعلوه جلد فقط ال      الموضع كله يجب أن يكشط وأما إ      
  .شيء وليس هو مما يلصق لرقته فتقويره من أول األمر أصلح تقور الجلد بعد ذلك وإال اجتمع تحته

 االسطقسات جوامع
  .ن والرائحةمختلفة في القوام واللو من عالمات النضج الردي أن يكون السائل من الخراج أشياء: قال

 الدماميل
ردياً فيكون   من زيادة مع غلظ وأعظم مكروهها أن تخرج في موضع خطر وقد يكون الدم الذي يصير إليها                   تكون

في ذلك الجسم حريفاً وهو أبدا        منه خراج ردي مؤذ ويكون فيمن يكثر التعب بعد األكحل خاصة إذا كان الدم                 
الفصد وتلطيف الغذاء    :  تعباً على غير نظام العالج       لة ثم يتعب   يكون فيمن يكثر الشراب واألكل ويدمن البطا         

  .واألغذية الحامضة القابضة وترك الحلو والشراب واالسهال المتواتر بماء الفواكه
في المفاصل كلها إذا اجتمعت       األورام التي تعرض  :  مصلح لي الثانية من تفسير السادسة من مسائل ابيذيميا قال           

لي إذا كان خراج شديد      .  متكاثفة فتحدث عفناً    واسع فتحدث رهالً وليست منضغطة      تكون مخاطية وفي مكان    
فليكن ثقتك بتفجيرك أقل ألن الضربان يكون من أجل ذلك العرق ال             الضربان في موضع فيه عرق ضارب عظيم      

  .الخراج عند اللمس من أجل شدة حرارة ذلك
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والقردمانا والجاوشير والقسط والسليخة     لخردل والفلفل والحرف  دقيق الكرسنة والزرواند وا   :  مما يفجر الدبيلة  :  اهرن
إن األطباء كانوا يتوهمون على مريض أن به دبيلة         :  األطباء قال جالينوس   محنة.  والدارصيني وأشباهها من األدوية   

لي . محللةملطفة  أن الدبيلة يعطي صاحبها أدوية :  فكانوا لذلك يغذونه بألطف األغذية وقال في مكان آخر         في جوفه 
  .أن يحلله وإما أن يفجره هذا بعد االنتهاء يرى له تحليل ذلك إن لم يكن قد جمع فإن هذا إما

الحرارة فاحجمه بعد فصد العرق      إذا كان دمل غير التقيح ساكن     :  من كتاب ينسب إلى ج في أمر الحجامة والمبضع        
خراج والدبيالت فإن في ذلك الوقت يغلظ الدم        الدمل وال  الذي يسقى ذلك الموضع وال يكون ذلك في ابتداء ظهور         

 متى تضمد باألبخرة مع الملح أبرأ الخراجات   :  د.  خبيثة ويخرج الدم الرقيق فقط     الذي في ذلك المكان فيصير قرحة     
البرسياوشان يحل الدبيالت     والدبيالت دقيق الباقلي إذا خلط بدقيق الحلبة وعمل حلل الدبيالت والدماميل                 

 . عليها انضج كل األورام الظاهرة إذا وضع الدبق متى خلط براتينج وموم بالسوية كلها: د. والدماميل
الشبرمة إذا طلي على الخراجات     :  وقال.  يفتح دهن الزعفران :  وقال.  دردي الشراب إذا طلي على الخراجات حللها      :  د

: قال.  لحماما ينضج األورام الحارة   ا:  جميع األورام الحارة حللها وقال      وورق الزيتون البري متى ضمد به      :  د.  حللها
  .ينضج الدبيلة الحرف يفجر األورام الحرف البايلي يفجر الدبيالت الباطنة إذا شرب ودهن الحلبة

 الحنطة خمير دقيق :ج
. ومتى خلط بالماء أنضج الدماميل وفتح أفواهها       يلطف األورام الغليظة العارضة في أسفل القدم وينضج سائر األورام          

  .فجرت األورام طة متى طبخت بالماء وتضمد بهاالحن: ج
. األورام وأنضجها ظاهرة كانت أو باطنة      بزر الكتان والحلبة أيهما خلط بالعسل والزيت والماء الحار حل         :  ابن ماسويه 

لسان الحمل متى تضمد به     :  الحادثة في أصل األذن واألربية ج      السمن ألنه يرخي وينضج إن استعمل في األورام        
 القرويون يمضغون الحنطة  :  وقال.  الحارة العارضة في أصول األذن التي تسمى فوجيال         ملح نفع من األورام   مع ال 

  .حل الدماميل الملح إذا تضمد به مع الزيت والعسل. ويضعونها على الخراج تحلل الورم وتنضجه سريعاً
 بصل النرجس  :د

به مع دقيق حل     النعنع متى تضمد  :  د.  العسرة النضج خلط بدقيق الكرسنة والعسل وأنعم دقة فجر الدبيالت            متى
: د.  متى خلطت بالشحم أنضجت وفتحت     النورة:  د.  النطرون متى خلط بصمغ البطم فجر الدماميل      :  وقال.  الدبيالت

وضمد به نفع لكل خراج في وقت تزيده وانتهائه قبل أن             متى دق بزر السرمق مع ورقه وعمل منه ضماد بشراب          
أصل قثاء الحمار متى تضمد به مع صمغ البطم فجر       :  د.  به مع شراب فجر الدبيلة     الفاشرا متى تضمد  أصل  :  ج.  يتقيح
  .الزيت الذي طبخ فيه الشبث ينضج األورام: وقال. القنة يتضمد بها الدماميل: وقال .الدبيلة

 الشعير دقيق :ج
عل على األورام وفتحها ومتى خلط      وج متى طبخ بماء حتى يصير في قوام الحسو الرقيق ثم يطبخ مع زفت وزيت               

الشيلم إذا طبخ مع بزركتان وخرء الحمام بالشراب قيح األورام          :  د.  الصلبة بالراتينج والزفت وخرء الحمام انضج األورام     
وضمد به لين    التين اليابس متى طبخ ودق نعماً     .  تكاد تنضج إذا وقعا في األضمدة والرطب أقوى في ذلك           التي ال 

: د.  إن خلط به االيرسا والنطرون أو النورة       ج األورام الحادة وخاصة الكائنة في اللحم الرخو وال سيما          الدماميل وأنض 
التين الفج متى   .  الصحيح وكذلك عصارته إذا لم يكن قد ظهر ورقه بعد           لبن التين يفتح جداً حتى إنه يفتح اللحم        

  .يد جداً في التقريحماء رماد التين المثلث العتيق ج: د. الدماميل جعل معه موم حل

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  12                                 جزو نسخه پژوهشي الحاوي                                             بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1203
 

 
 

تخلط به دقيق الشعير بعد طبخه       التين السمين يفي بانضاج األورام الصلبة ويجب متى أردت أن          :  وقال جالينونس 
الخطمي متى  :  د.  خلط بالكرنب وطلي على الخراجات فجرها      عصارة التافسيا إن  .  بالماء ويخلط دقيق الشعير بشيرجه    

 الخطمي ينضج الخراجات العسرة   :  د.  الخطمي يفجر األورام  :  د.  حل الدبيالت بالشراب   تضمد به وحده أو بعد طبخه     
بدقيق الكرسنة ملح    يضمد الدمل :  د.  أصل الخنثى متى خلط بدردي الخمر وتضمد به نفع الدماميل            :  د.  النضج

  .وسمن وكرنب مدقوقة يفجره ويخرج ما في جوفه
  .يتولد من فساد الهضم دماميل: ابن ماسويه قال

  .فيفجرها أواق وعسل ماذني أوقية الدبيلة الباطنة يسقى بماء الكرنب النبطي ثالث: لمجهو
يعجن به فإنه يفجر     قدر ما  شيلم الحنطة تين شحم األيل دقيق الشعير دقيق الحلبة شيرج           :  ضماد ينضج سريعاً  

  .الدبيلة
 الحديد دواء يقوم مقام :د

الرصاص اوقيتان بياض أوقيتان قنة       مرداسنج أوقية افيذاج  :  في تفجير الدبيلة وكل ورم صلب يحتاج أن يبط           
خيري أصفر ثالث أواق ثالث أواق قلقديس نصف أوقية           درهمان ملح نفطي درهم بورق أرمني نصف درهم دهن         

خمسة دراهم بول االيل أوقية جاوشير درهمان اشنان فارسي خمسة قشر أصل              تراب الزئبق أربعة دراهم نورة حية     
 شيرج أوقية ونصف زيت ركابي أوقية مرارة ثور نصف أوقية يجعل الكل قيروطياً بشمع أصفر                   نالكبر ستة ده  

  .ويجمع الجميع مرهما ويضمد به
زنته وضع عليه أو خذ من        امضغ حنطة وضعه عليه أو خذ زبيباً فانزع عجمه ودقه واخلطه بملح مسحوق              :  اسحق

يؤخذ خمير  :  ضماد يفجر الخراج  .  البطم وضعه عليه   لط معه صمغ  التين التين اليابس فاطبخه بماء واسحقه نعماً واخ        
مغرفة ويضمد به فإنه يلين جداً حتى يمكن البط وإن ترك أكثر فجرة                وثوم وموم قليل وشيء من خل يغلي في        

  .وعسالً بالسواء فاسخنه بالنار واجعله على الخراج أوخذ أشقا وخميراً
أو كرنباً على حسب ما ترى من        مع المدة فاطبخ الخبز أو دقيق الشعير      إذا رأيت الورم قد أخذ في طريق ج       :  اسحق

البأس من تحليله وإذا رأيته يعسر تقيحه فخذ شيرج التين            حدة الورم وبالدته وضمده ليعينه على التقيح وذلك بعد         
. كون أقوى دقيق الشعير والخطمي ضماداً وربما جعل معه فوذنج أو حشيش الزوفا لي               األبيض السمين واجعله مع   

ينضج منها حتى    ينشف المدة من الخراجات التي قد نضجت حتى إنه يصاب عليه إذا رفع مدة ويحلل ما لم                  مرهم
على جلد ويشده وال يقلع حتى يقع        تؤخذ المرقشيشا فتسحق وتعجن بماء صمغ عربي ويطلى        :  ال يبقى منها شيء   

  .من ذاته
الكتان وبزر المرو مدقوقة بشيرج      قيق الخشكار مع الحلبة وبزر     د:  من تذكرة عبدوس دواء ينضج الدماميل والحدر       

  .التين
  .الكمية قسطاً في كتابه في علل الدم إن الدماميل تحدث من دم معتدل الطبيعة زائد

تين وورق  :  وأيضاً.  بزيت تجمع خمير بورق ملح حناء حاشى خرء الحمام      :  ضماد يفجر الدبيالت والدماميل   :  مجهول
  .السوسن ن ويدقان مع بورق ويجعل ضماداً بدهنالكرنب يسلقا

الحار جداً بزر قطوناً ولبناً وعلى       فاجعل على الورم  :  يجب أن يجعل على كل ورم إذا أردت فتحه ما ينبغي          :  استخراج
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شيرج التين ولعاب الخردل وحلبة بزر الكتان وسمن وعلى ما          :  هذا بزر مرو ولبناً وعلى ما هو دون      :  ما هو أقل حرارة   
  .التين ولعاب الخردل ودهن السوسن وهو أقوى مرهم يحلل ويفتح أعني الدياخيلون شيرج: هو أعسر من هذا

مدقوقة درهم سكر ثالثة دراهم      طرخشقوق درهم بزر مرو درهم ونصف حلبة      :  من الكمال والتمام للدبيلة من داخل     
  .جيد غاية لبن النعاج ولبن الماعز ثالث أواق يشرب أياماً فإنه

بزر مرو وبزر   :  متى انفجرت إلى داخل    واء نافع للدبيلة الداخلة محلل لها مسكن للوجع مخرج للقيح الكائن بسهولة            د
يعجن بعد الدق بدهن اللوز الحو ودهن البنفسج ويسقى بالغداة           خطمي وبزر الخيار خمسة خمسة كثيراء ستة دراهم       

ق قدر ثالث أواق فإن لم تكن حمى فإن أحببت أن               وبالعشي درهمين بماء الطرخشقو     ثالثة أيام ثالثة دراهم    
  .سريعاً فاخلط بالشربة كل يوم من الصبر السقوطري دانقاً ومن الزعفران دانقين تفجرها

ويمضغ ويؤخذ بوزنه من الصابون      يؤخذ دبق فيقشر  :  دواء جيد يفجر بقوة من غير وجع وال أذى ويمحق اللحم الزائد           
  .من العروق المنخولة ربع درهم واجعله على ما تريد لزج فإذا تلزج طرح عليهويدق به في هاون نعماً حتى يت

العليل بزر قطونا وبزر  ومما ينفع الدبيلة بعد انفجارها إلى داخل أن يسقى. بصل النرجس الصلبة مما تفجر األورام
ماء بارد وشيء من دهن ويسقى ثالثة دراهم ب مرو وبزر الخطمي والخبازي وكثيراء ونشا وبزر بطيخ وطين أرمني

متخذاً من أرز مغسول ونشا وشعير مقشر مع ضمغ البطم واجعل  بنفسج بالغداة ودرهمين بالعشى ويحسى حساء
 والسرمق والشراب بالسكر ورب اآلس إن كان البطن مسرف اللين ومتى كانت الدبيلة في طعامه الحماض والخبازي

  .وات البزور اللينةاألسافل حقن بصمغ وصفرة البيض ودهن ورد ورغ
فأعنه على ذلك باألضمدة التي      إذا كان الضربان في الورم قوياً جداً فليس يرجى أن يبرأ دون أن يتقيح               :  ج قال 

وينطل بماء حار حتى يبرأ والمرهم المتخذ من أربعة           تسخن وترطب كدقيق الشعير المضروب بالزيت والماء الحار        
  .ربعة ينضج األوراماأل مرهم: أدوية وهو الباسليقون وقال

الورم الحار فيجتمع القيح كله في       الورم المعروف بالخراج صنفان أحدهما يكون عندما يقيح        :  قال ج في حيلة البرء    
األعضاء من غير أن يكون قد تقدم هناك ورم حار وهذه                وعاء واآلخر يكون عندما يجتمع أما في عضو من           

نواع مختلفة إال أنها على حال رطوبة ليست بحارة وتقشط ما حولها              المختلفة على أ   الرطوبات تكون في الحاالت   
وقشطها لهذه   األجسام حتى تجعل لنفسها موضعاً وإما فيما بين صفاقين وإما من وراء غشاء من األغشية                    من

 تكتسب بطول مكثها حدة وعفونة فإذا       األجسام بسبب أنها تمدد األجسام وتضربها لكثرتها وربما كان ذلك ألنها            
ليست من أصناف الرطوبات فقط لكن من أجناس األجسام الصلبة           بطت هذه الدبيالت وجد فيها أشياء كثيرة بديعة       

 والشعر وفتات العظام والحصاة والطين ودردي الشراب وقد يكون في الندرة منها شيء منكر               تشبه األظفار والخزف  
األردهالجي والشحمي والعسلي وتسمى     في األكثر فثالثة  الرائحة جداً وقليالً ما يكون ذلك وأما أنواعه التي تعرض           

أن تحلل الشيء المحتقن فيها أو تعفنه أو تقطعه وبعض              بهذه لشبه الرطوبات التي تحويها بهذه والغرض فيه         
األغراض معاً وهي العسلية والتي تكون ما فيها أرق وألطف وبعضها يحتاج إلى                 الدبيالت تحتاج إلى هذه الثالثة     

إذا كانت ال    منزلة األردهالجية فإن هذه قد يجوز أن تقطع ويجوز أن تعفن وإنما تعالج بالحديد فقط                  ب غرضين
األحشاء فإن األدوية المتخذة      يمكن أن تعفن وال تحلل وأما الدبيالت الحادثة في باطن الجسم وخاصة في                  

جتمعة وتحللها واألدوية التي سبيلها هذا      الرطوبة الم  وتذيب باألفاويه نافعة لها جداً وفعل هذه األدوية هو أن تحل          
وأما  ترياق األفاعي واألمروسيا وفائق أدويته هو أن يحل ويذيب الرطوبة المجتمعة ويحللها             السبيل كثيرة وأجودها  
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  من األدوية الموجودة
 الطبيعة جوامع الغلظ الخارج عن

محسوس دفعته حينئذ في المسام نفسها حتى        إذا دفعت الطبيعة خلطاً ووقع االندفاع في عضو ليس له مجرى          :  قال
ارتبك وجعل لنفسه خلالً وفرق بين ذلك الموضع وما يليه             إذا صار إلى سطح الجسم وكان ذلك الموضع أكثف          

 الدبيلة وتوجد فيه أشياء مختلفة المنظر مثل األظفار والشعر والحصاة والعصيدة وغير             وصار في تجويفه فتكون منه    
الذي تحته لزق ولزم وبرأ برءاً        ما في الدبيلة فبادر إلى إلصاق الجلد الذي في تجويفه باللحم           إذا فرغت :  وقال.  ذلك

يمكن أن يلصق إال أنه ينقبض ويلطأ متى جفف             صحيحاً وإن توانيت عن ذلك صلب على طول المجة ولم            
ىء بدنه منه امتأل ذلك المخبأ      التدبير فهو صالح ومتى غلظ التدبير حتى يمتل        باألدوية والتدبير وما دام صاحبه يلطف     

أقل  الدمل يحدث من دم غليظ فمتى كان غلظه        .  وعاد الخراج ولكن يكون وجعه في هذه المدة أقل          من الرأس 
خمير :  ينضج الدمل والدبيلة   دواء.  قرب من الجلد وكان أقل مكروهاً وبالضد والكثير الغلظ كثير الغور خبيث ردي               

تين يابس مطبوخ يلقى عليه بورق ويدق ويخبص           :آخر.  يعجن بالزيت ويلزم  ثالثة بورق جزء خرء الحمام جزء         
  .بالزيت ويستعمل

أجساماً رطبة وصلبة   :  أنواعاً مختلفة  إذا بططت الدبيالت رأيت في داخلها     :  من جوامع الغلظ الخارج عن الطبيعة قال      
 وقطع اللحم وحيوانات عجيبة كالحيوانات      والعظام والحجارة واألظفار   يوجد فيها شبه الحمأة والبول والعسل والمخاط      

انفجرت  وكالعصيدة والشحم والعسل ويحوي هذه الرطوبات في أكثر األمر غشاء شبيه بالحجاب ومتى                 العفونية
  .النفس والغشي وسقوط القوة الدبيلة إلى المعدة أو الصدر فإنه يلزمه ويلزم كل انفجار إلى داخل ذبول

  .فجرت إلى الصدر اختناقوقد يحدث من العظيمة إذا ان
إن األشياء  :  التدبير الملطف  في:  قال ج .  اصحاب الدبيالت في البطن يغذون بأغذية لطيفة        :  من محنة الطبيب  

  .الحريفة كلها تفجر الدماميل
فيه من الرداءة فتدفعه إلى مواضع        إن الطبيعة تروم أبدا تصفية الدم من جميع ما يعرض           :  وقال في المرة السوداء   

  .لفة فيكون فيها ضروب الخراجات والقروحمخت
الفته فاخر جداً وهو أنفذ من        لي مرهم مفتح  .  تكون الدبيلة من الحزن الشديد ومن التخم المتتابعة        :  جورجس قال 

عليه مرات حتى يقوى ثم يصفى ويصب الماء على ظرف             يؤخذ قلي ونورة فينقع الجميع في الماء ويعاد        :  الحديد
فيغلى حتى يذهب أكثر مائه ويميل إلى الغلظ ثم يعقد الجميع مع المرداسنج                  ذ هذا اللعاب  ويؤخذ لعابه ثم يؤخ    

خذ خردالً   احتيج إلى شيء يفتحه بسرعة تفتيحاً قوياً فدق الدياخيلون بلعاب الخردل وضعه عليه أو                والزيت ومتى 
  . عليهوضعه وتيناً وعلكاً فدقه حتى ينعلك ثم ضعه عليه أو خذ صابوناً فدقه مع تين

: قال.  يسيراً ألنه يلطف وإلى هذا يحتاجون      ينفع الدبيالت الباطنة شرب الشراب اللطيف الرقيق مقداراً        :  الميامر قال 
  .فلذلك أوفق األدوية لها األفاويه الدبيالت تحتاج إلى أدوية تجفف وتلطف

  .األشق يفتح األورام الصلبة: أبو جريج
متى خلط بالتين اليابس ودقيق       خرء الحمام :  وقال.   الدبيلة المتحجرة جداً   ماء العسل إذا شرب ينفع     :  اطهورسفس

  .جداً الشيلم والخل والعسل وضمد به الدبيلة والخنازير نفع
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له غلظ وعفن ولد ورماً في جوفه         متى كان البلغم رقيقاً ولد الورم الرخو ومتى كان الورم           :  حنين في كتاب العين   
ورماً في جوفه شيء شبيه بالشحم وإن كان في غاية الغلظ            لظ من هذا أو أخف ولد     لزوجة مثل العسل ومتى كان أغ     
  .الجسأ في اللحم الرخو سمى خنازير واليبس ولد الجسأ وإن كان هذا

وقد تحدث عن الفلغمونيات وقد     الدبيلة تكون من أخالط وتجتمع وتفترق بين مواضع من الجلد متصلة          :  اغلوقن قال 
على طول األيام في ذلك الفضاء رطوبة فتصير          فرق بين طبقات اللحم ثم يحدث فيها       تحدث عن جوهر ريحي ي    

األفضية تولدت عنها استحاالت مختلفة كثيرة حتى أنه يوجد فيها مثل              دبيلة وإذا حصلت هذه الرطوبة في هذه       
ومن قد  :  قال . عليها والظاهرة يسهل تعرفها باللمس وتعالج بأشياء توضع      .  واللحم والطين والدردي   الحجارة والخشب 

فليكن طريقك  :  تحتوي رطوبة قال   وإذا كانت .  لمسها مرات وحفظ صورتها في نفسه قدر أن يعلم ما في تجويفها            
وكان عظيماً فإنه ابتداء الدبيلة االرخاء وتسكين الوجع           في هذا الورم إذا رأيته قد حدث وفرق بين طبقات اللحم            

  استحكم األمر وطال وانتقل إلى االنضاج والتقيح وقد وصفت ذلك الطرق فياألمر فإذا بارخاء ذلك التمدد في أول
على العضو الذي فيه الورم       الثامنة من األدوية المفردة فقد ينفع حينئذ أن تمعن في صب الماء الحار ابدا                 المقالة

الضماد أسرع تقيحاً   ودهن طبخاً معتدالً فإن هذا       وغرقه بالدهن المسخن وضمد بدقيق الحنطة بعد أن يطبخ بماء          
وإذا أنت  :  قال.  من الخبز أبلغ في التحليل لما في الخبز من الملح والخمير            من المتخذ من الخبز وذلك أن المتخذ      

بعد بله بماء    ورم حار قد أخذ في التقيح ثم رجوت أن تمنعه من التقيح فاطبخ الخبز وبالغ في طبخه                    رمت مداواة 
الضماد المتخذ من دقيق الشعير متى طبخ         بلغ من هذا الضماد في منع التقيح       ودهن وليكن الماء أضعاف الدهن وأ     

  .فيه دقيق الشعير قد طبخ بطبيخ أصل الخطمي على هذا المثال وليكن هذا الماء الذي يطبخ
فاشرطه شرطاً غير غائر ثم اطبخ دقيق         فإن كان في الجلد المحيط بالعضو الذي فيه الورم قد تمدد تمدداً شديداً              

الغير الغائر قليل النفع والغناء والغائر يستفرغ من الورم دماً كثيراً أكثر           لشعير كما وصفت وألزمه عليه واعلم أن الشرط       ا
فلذلك أشرت   ويحتاج إلى مداواة خاصة به والذي بين الشرطين سليم من اآلفتين          .  حتى يكاد يغشى عليه    مما يجب 

أن األخالط الالحجة في ذلك العضو فيها        التحليل عسر النضج فقد تعلم    استعماله دائماً إال أنه متى كان الورم عسر         
لي هذا الكالم ههنا هو في األورام التي يرام         .  استعمال الشرط الغائر   فضل غلظ ولزوجة ففي مثل تلك الحال يصلح       

ويصلح في   :قال.  انضاجها وذلك أنه ال يجب لك أن تروم إنضاج هذا الورم إال بعد اليأس من تحلله                   تحليلها ال 
ويجب أن يكون اسمن التين ثم        هذه األورام الضماد المتخذ بالتين اليابس المطبوخ يطبخ ويؤخذ طبيخه بعسل             

فاخلط به مرة دقيق الشعير ومرة خبز الخشكار ومرة دقيق            يؤخذ ذلك الماء بعد أن جعلته في قوام العسل الرقيق           
 :قال.  لة والذي من دقيق الحنطة مفتح والخبز فيما بينهما         الشعير تكون فيه قوة محل     الحنطة فإن الذي من دقيق    

األضمدة في التحليل    والمتخذ من دقيق الشعير من أبلغ األضمدة في التحليل والمتخذ من دقيق الحنطة من أبلغ                
 وإن رأيت الورم إلى التحليل أميل منه إلى        .  هذين والتقييح والمتخذ من الخبز فيما بين هذين كما أن دقيقه بين            

وإن احتجت أن   .  من التحليل فاطبخ في طبيخ التين من الزوفا اليابس والفودنج          التقيح إال أنه يقصر عما يحتاج إليه      
بعد اخراج   الورم ما يجفف تجفيفاً أقوى فألق في ماء التين شيئاً من ملح ثم اعجن به دقيق الشعير                    تستعمل في 

منه بقية متحجرة ويجب لك أن        لتحليل فاحذر أن يبقى   ومتى رأيت الورم عسر ا    .  جميع نخاله واطبخه وضمد به    
تجفيفاً قوياً قد تصلب     إليه ألن العالج باألضمدة التي تجفف      تتفقد الورم عند كل حلة تحلها فتنظر إلى ما آل أمره           

العضو فقس حاله بالحال األولى فمتى خفت على          الورم وأنت تعرف ذلك باللمس عند كل حلة تحل الضماد عن            
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فيه دقيق الشعير طبيخ أصل قثاء الحمار وأصل الخطمي واخلط بالضماد             ن يصلب فاجعل الماء الذي تعجن     الورم أ 
 والشحوم والمخاخ وخاصة شحم البط فإن الضماد حينئذ يحلل وال يصلب وكذلك متى جعلت               لبن التين أو عسله   

حملت على العضو المحللة     فإنك متى الماء الذي تعجن به دقيق الشعير طبيخ أصل اللوف أو الفاشرا وال تضع هذا                
وإذا يئست من تحلل الورم فاستعمل األضمدة المتخذة         :قال.  ولم تلينه تحجرت منه بقية برجع من ههنا إلى التقيح         

التقيح معونة بالغة ثم بعد أن تبطها أن رأيت ما حول موضع البط نقياً من الورم                  بدقيق الحنطة فإن هذه تعين على     
أدوية قابضة   مرهم ويجب أن تكون قوة هذه المراهم قوة مجففة ال لذع معها وال تركيبها من                 فاستعمل ال  أصالً

مكروه وإما من أدوية فيها مع التحليل        لكن يكون تركيبها أما من أدوية محللة فقط ليس معها في ذلك عنف وال              
هم القلقطار المحرق ومرهم    مثل هذه األحوال مرهم الخمير ومر       وقد استعملت مراراً كثيرة في     .  شيء من القبض  

 من النار واتركه حتى يبرد قليالً ثم ألقه على صالبة ورش عليه شيئاً من نبيذ وادلكه                     القلقطار بدهن ثم انزله    
  .وربما صار من هذا ناصوراً فاستعمل ما قلنا في باب النواصير. بكفيك

فإن الخراج والدبيلة الباطنة تتقيح       حمى حارة  الدليل الخاص إذا أصاب االنسان نافض في عروقه مع        :  األعضاء األلمة 
  .وإذا سكن النافض وذهب األلم فقد كان بعد التقيح

سائل رطب جزء وعسل البالدر      زفت:  لي على ما رأيت هذا المرهم يقوم مقام الحديد عجيب فعله في ذلك جداً                
إنه عجيب واستعمل بدل الدواء الحاد      األسود ويوضع عليه ف    جزءان يجمع في قدر على نار لينة حتى ينعقد كالمرهم         

 يؤخذ ذراريح منزوعة الرؤوس واألرجل واألجنحة فألقها في دهن ما يغمرها واقلها            :  آخر هذا في النواصير وما تريد    
لبن اللواعي التي    ومتى كنت في موضع ال تجد هذه فاستعمل       .  وشطها حتى تصير كالقطران وضع منها على الموضع       

  .ذلك عليه والصابون ولعاب الخردل ولبن التين ونحوتحمر الجسم إذا طليت 
ماؤه ولكن يطبخ حتى يجتمع       الجرجير السليق بالماء المخبص بالسمن ال يصب        :  الطبري مما يقيح تقييحاً قوياً     

  .الجميع
صبر دانق زعفران دانقين     يؤخذ بزر مرو بزر خطمي درهم درهم حرف درهمان          .  مجهول للدبيلة الداخلة يفجرها    

يؤخذ زيت قد طبخت فيه ذراريح      :  مرهم قوى في التقيح    .ه بثالث أواق من ماء الطرخشقوق متى لم تكن حمى         اسق
فيذر عليه كبيكج ويعقد به ويعالج به فإنه حار سريع التقيح جداً ومتى أردته                  حتى صار كأنه عسل وعسل البالدر      

  .بصابون يه وأجود ما يعمل أن يخلطفاسحق الكبيكج واخلط بالشمع والدهن شيئاً صالحاً واجعل عل أسرع
مرداسنجا بزيت وانثر عليه ميويزجا فإنه       ومتى ضمدت الموضع بذرق العصافير أو ذرق البط قرحه سريعاً جداً أو اعقد            

األدوية المقرحة ألن المقرحة هي التي تولد مدة وهذه تحتاج أن               ليست األدوية المقيحة هي   .  سريع التقيح جداً  
 لزجة علكة كما يذكر جالينوس ألنا إنما نريد أن نحفظ على العضو بخاره كيال يتحلل منه                   رارةتكون معتدلة الح  

المقيحة تصلح إذا احتجت أن      األدوية.  شيء فقط وأما المقرحة فهي التي تبلغ من شدة تحليلها أن تنقض االتصال             
  .دحتى ينوب عن الحدي تنضج خراجاً حتى تصير مدة والمقرحة إذا أردت أن تقرحه

طبخ بالماء والزيت وخبز السميذ        من أبلغ األدوية للتقيح دقيق الحنطة القليل النخالة الذي قد             :  قال جالينوس 
  .المطبوخ بالماء والزيت أبلغ وأسرع انضاجاً

وإن كان كثير الحرارة فالمذاب بدهن       ويصلح أيضاً الزفت والراتينج المذاب بالزيت إن كان الورم قليل الحرارة           :  قال
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الدهن في حرارته وبرودته بقد حال الورم فإن كان قليل الجرارة             والشمع المذاب ببعض األدهان يقيح واجعل     .  لوردا
ويضمد  اسحق المرقشيشا كالكحل ثم اعجنه بماء قد جعل فيه قنة مذابة          :  لي دواء يحل المدة    فأذبه باألدهان الحارة  

ما ذكر القدماء أن المرقشيشا بماء       ريج والمرقشيشا كذلك وأما   به فإن القنة وحدها تفي بتحلل المدة فيما ذكر أبو ج          
الخراج في الرأس فشقه شقاً مستوياً وبكون مع أصل نبات الشعر            إذا كان :  صمغ تحل المدة فكيف هذا قال انطيلس      

ومتى  وإن كان في موضع العين فإنا نبطه مورباً         :  قال.  لكي يغطيه الشعر وال يتبين إذا برأ        ال يكون متعرضاً فيه   
يشبه رأس الهالل وصيرنا     عرض في األنف بططناه مستوياً بقدر طول األنف وإن كان يقرب العين بططناه بطاً                 

ألن تركيب هذا الموضع مستو ويعرف ذلك من          االعوجاج إلى أسفل ومتى عرض في الكفين شققناه شقاً مستوياً          
 اعان والمرفقان واليدان واألنامل واألربيتان فإنا نبطها إلى       مستوياً وأما الذر   فأما خلف األذن فإنا نبطه    .  أجساد الشيوخ 

من  يأخذ في طول الجسم شيئاً     وإن كان بقرب الفخذين بططناه بطاً مستديراً والبط المستدير هو الذي          :  قال.  الطول
اً يبط ما   ويصير ناصوراً وكذلك أيض    ألن هذا الموضع متى لم يبط مستديراً أمكن أن يجتمع فيه المواد           :  قال.  عرضه

وفي الجنب واألضالع يبط مورباً وأما الخصى والقضيب فيبطان           كان بقرب المقعدة لمكان الرطوبة التي تجتمع ثم        
بالطول  فأما الساقان والعضالت فلتشق   .  أن يكون البط تابعاً للشكل الكياني ما قدرنا عليه         واحرص أبدا :  قال.  مستوياً

الذي هو سداه وهذا يقع أبدا        يكون إذا لم يمنع مانع بحسب ليف البدن        لي البط يجب أن   .  وتحفظ من إصابة العصب   
كالحالب والمراق وكل موضع يقع أسره فاتبع في تلك          في طول العضو ولكن لما كانت األعضاء كثيرة تشق مخالفة         

ة ما  فتحر أن يكون الباب إلى أسفل والكيس إلى فوق لتكون المدة مصبوب                وأما بحسب العلة  .  المواضع األسرة 
  .أمكنك

الرقيقة وال ترجع إلى مكانها      لي مجس المدة الرقيقة يخالف مجسة المدة الثخينة كأنها ال تقرح للجس في سرعة              
بالتزحزح تحت األصابع وأجود ما تعرف به التزحزح أن           أيضاً في سرعة رجوع الرقيقة وتعلم في الخراج غثى أم ال           

تزحزح زق دوشاب أو    :  مثال ذلك .  نظر هل يتزحزح بسرعة رطوبة رقيقة     األخرى فت  تغمزه ببعض األصابع وتفقد باليد    
لعابات فاستدل   اللزوجات واللعابات يدخل فيها اليد كدخولها في الزبد وال يتزحزح ألنه لين لزج فهذه               زق فيه بعض  

كان يدل على أن الحاصل دم فإن          من لون الجلد على ما في تجويف الخراج فإن الجلد الذي إلى البنفسجية                
المرض وإذا كان لون الجلد أبيض وله غلظ ومتانة فإن فيه             يتزحزح سريعاً فهو دم رقيق وهذا كثيراً ما يكون من          

 الجلد أخضر أو أصفر وليس بمجسته كثير مدافعة ففيه مدة رقيقة ومائيته صفراء أو خضراء         مدة ثخينة وإذا كان لون    
  . ففيه لعاب أبيض وعلى ذلك فقسبحسب الجلد وإذا كان الجلد أبيض ومجسته فيها لين

واألعصاب واألربطة ال ترجع وال      متى انقطع من األذن واألنف شيء وكوى لم ينبت فإن الغضاريف           :  في األعضاء 
  .ألنها أصلب يرجع إال اللحم وقد ترجع العروق وال ترجع الشرايين
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يال والورم في الغدد    يال والورم في الغدد    األورام والفوج األورام والفوج   القوية للصالبات وبقايا  القوية للصالبات وبقايا    المحللةالمحللة  الخنازير واألدوية الخنازير واألدوية 
جرى من السلع مجراه من الخراجات       جرى من السلع مجراه من الخراجات         جميعاً في باب سقيروس وما    جميعاً في باب سقيروس وما      كلها الملينات كلها الملينات 

والخراجات المسماة فوجيال في أصل األذن       والخراجات المسماة فوجيال في أصل األذن         المدة وعلق الدم وغير ذلك    المدة وعلق الدم وغير ذلك      وما يحلل وما يحلل 
  جرى مجراه يستعان في هذا بباب الدبيالت وما        جرى مجراه يستعان في هذا بباب الدبيالت وما          األربية وغيره وما  األربية وغيره وما  .  .  أجمعأجمع    والغددوالغدد

جرى جرى   في الغدد أجمع كاألربية واالبط وغير ذلك وما          في الغدد أجمع كاألربية واالبط وغير ذلك وما            لتيلتياألورام ا األورام ا .  .  جرى مجراه جرى مجراه 
    مجراهمجراه

  .وهو عسير البرء الورم الصلب الحادث في الغدد هو الخنازير: جالينوس في الثانية عشر من حيلة البرء قال
  :في الرابعة عشر منه

 الورم الخنازير تحدث عند حدوث
األعضاء والفرق في ما بينه وبين اللحم الرخو          و في ما بين   الصلب في الغدد وهذا اللحم الرخو إنما هو دعامة وحش          

للبن والمولد للمنى والمولد للريق إن في ذلك عروقاً كثيرة وهذا ال عرق               الذي له منافع عظيمة مثل اللحم المولد      
ل والتليين  والتحلي الورم الصلب في هذا اللحم الصلب الشريف فعالجه كما يعالج الورم الصلب باألدوية             فيه فإذا حدث  

قلعه من اللحم الذي حدث فيه وذلك        فإذا حدث في اللحم الذي هو حشو فقط فاقصد إن لم يمكنك تحليله إلى               
يبقى منه شيء وذلك يكون إما بأن يقطع بالحديد ويستأصل            يكون إما بأن يقطع بالحديد ويستأصل نعماً حتى ال        

 ي تفقد موضع الخنازير فمتى رأيت فيه عروقاً كثيرة فعالجه          ل.  وإما أن تعفنه باألدوية    نعماً حتى ال يبقى منه شيء     
  .بما يلين ويحلل واترك الحديد واألدوية الحارة

العصب الراجع إلى فوق وأعدم صاحبه       كان رجل يعالج خنازير غائرة فقطع     :  المقالة األولى من األعضاء األلمة قال     
للهواء البارد فيبرد فيذهب الصوت ويحتاج أن يعالج         ينكشف   الصوت وربما لم يقطع هذا العصب إال أنه يتفق أن           

  .حتى يسخن ليعود
 اآللمة جوامع األعضاء المقالة األولى من

االبط واألربية فاعمل أال يبقى ذلك الورم لكن         إذا حدث قرحة أو في اليد تورم      :  قال قوالً يجب منه هذا الذي أقول      
لقرحة وأزمن فصار ورماً صلباً فتكون خنازير وعنايتك بذلك تكون          بعد برء ا   يتحلل سريعاً فإنه ربما بقي ذلك الورم      

الوجع ترخيه   الوجع عن الموضع وابتدأ القرحة مع تقوية له من أسفل فإذا سكنت فورة القرحة ولم يسكن                بأن يسكن 
  .ليست بورم حار الخنازير ال يكون فيها ضربان ألنها. باألدهان لئال ينعقد ذلك الورم

مملح أبلغ األدوية في تحليل األورام       رماد الحلزون متى عجن بشحم عتيق غير      :  لثانية من الميامر قال   في الفوجيال ا  
إلى الموضع الوارم وهذا يحلل الفوجيال من أصل األذن أو اسحق عاقر             العتيقة ولو كان تولدها عن مادة تجلب دائماً       

وتخلط بعسل وتوضع    ن ال يكون فيها وجع أو تؤخذ نورة       اليابس ويلزم الصالبات والفوجيال ونحوها بعد أ       قرحاً بالتين 
الفوجيال واألورام الصلبة خال قد غلى ثم ضع           على الفوجيال وما شابهه بدم ابن عرس فإنه يحلله أو تصب على              

  .عليها اسفنجة مغموسة في ماء الملح
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د ابن عرس فيخلط بقيروطي قد اتخذ       رما يؤخذ:  هذا ال يصلح إال ألبدان العولج وال تحتمله األبدان الناعمة         :  قال ج 
. يعتق ويصلب ويعسر انحالله وهذا يحل الخنازير تحليالً عجيباً         من دهن السوسن وعالج به يحلل الفوجيال بعد أن        

 األورام ال مدة فيه وال صالبة شديدة فيها فمرهم دياخيلون ومرهم مياساوس ومرهم كشك                 وما كان من هذه   
. حراقة أقوى في ذلك     أسهل وأقل من إذا طبخ وتضمد به والذي في طعمه من التين             الشعير يبرئها وما كان أمرها    

  .دقيق الترمس إذا طبخ بالخل وتضمد به أبرأ الخنازير
 الخنازير الترمس يحل :د

  .والخراجات الصلبة
  .الصلبة الخردل األبيض يذهب األورام. متى طبخ بخل وعسل أو خل وماء وضمد به: ج

نافعاً جداً في تحليل األورام        الذي يطبخ فيه الخيري إذا شوب بقيروطي ودهن خيري كان دواء              الماء:  بديغورس
  .الصلبة

  .الخطمي إذا طبخ بالشراب أو تضمد به وحده حلل الخنازير: استخراج
  .خزف التنور واألتون القريب العهد بالحرارة متى خلط بقيروطي: د

سحقه زنة ثالثين درهماً وزفت وزراوند       االيرسا إذا أنعم  :  خنازير إذا تضمد بها   األدوية التي تنفع ال   :  قال ابن ماسويه  
  .الخنازير فإنه يحلها عشرة عشرة يخلط مع دياخيلون ويوضع على

نضج وأنه لم ير شيئاً أبلغ في         أخبرني صاحب الخراجات أنه قد حلل خنازير بالدياخيلون فمنها ما انحل ومنها ما               
  .مره جداًذلك من المغاث وعظم أ

اغسله في الحمام أو بماء سخن        مرقد أنعم سحقه بشراب ويعاد عليه الطلي ثالثة أيام ثم           :  للخنازير يطلى عليها  
عشرة مثاقيل أشق اذبه مع مثقال كندس        :  وأيضاً للخنازير  .وتعيد عليه العمل مرات يذهبه وال يبقى له أثر البتة           

  .عه أياماً ثالثاً فإن ذهب به وإال أعده عليهوألزمه إياه ود واطله عليها على خرقة جديدة
ضماد .  كتب في باب الدبيلة     مرهم المرقشيشا والصمغ يحل الخراجات الغير النضيجة ويحلل المدة وقد            :  اسحق

 عبدوس من تذكرة للخنازير
حنظل الباقلي والشعير والشبث وأصل ال      دقيق:  آخر مثله .  دقيق شعير وزفت رطب وشمع وشيرج وأبوال الصبيان         

  .والشونيز والشمع وشحم االوز والزفت العتيق
مرارة القنفذ البحري بماء     صبر سمجاني حضض بسباسة زعفران كندس      :  سعوط نافع للخنازير من تذكرة عبدوس      

  .قطر الحب
استعداداً للخنازير أصحاب    ورأيت أشد الناس  .  تضمد بأصل السوسن اآلسمانجوني ما يمأل عروق العنق من الدم            

  .ب القصار والذين أمزجتهم رطبةالرقا
وإما ألن في جانبه في القدم أو في         اللحم الرخو الذي في األربية يرم أما لفضل ينصب إليه          :  األولى من الثانية قال   

  .الساق قرحة وإما آلفة تعرض في بعض األحشاء
ميعاً ويستخرج دهنه   ج نوى الخوخ مقشراً خمسة عشر مثقاالً محوث جيد مثقاالن يدقان           :  مجهول مجرب يؤخذ  

  .ويسعط به صاحب الخنازير في كل منخر ثالث قطرات فإنه عجيب
سحق وعجن بالزيت ووضع على       والفلفل إذا :  قال.  الخنازير في الصبيان سليم وفي الشباب عسر البرء         :  الطبري
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  .الخنازير حللها
وجع معه البتة فإنه ال يكاد يبرأ إال           ر ال ما كان من الخنازي    :  الخنازير تتولد من التخم المتواترة قال      :  اهرن قال 

  .باالخراج بالحديد أو باألدوية التي تعفن
  .على الخنازير يبرئها يؤخذ خرء الحمام جزء وبزركتان جزءان يدق نعماً ويجمع بالخل ويطلى: ماسرجويه

يومين ثم اطل عليها المخاخ     ثقيف   لي عالج الخنازير بقلة الغذاء ثم اطلها بالملينات ثم اطلها باألشق الدسم بخل              
  .والشحوم ثم رده إلى األشق حتى يحللها كلها

يضمد بدقيق الترمس وقد غلى      بولس الخنازير سقيروس في الغدد فلتعالج بالجملة بعالج سقيروس ومما يخصه أن            
د يحلل  يفش جميع األورام الصلبة فشا محكماً وق         سكنجبين أو اطبخ اخثاء البقر بالخل ثم ضمد به فإن هذا              

أو نورة وشحم أو يؤخذ نطرون ونورة بالسوية ومن الحرف أربعة أجزاء                الخنازير نورة وعسل يلزق عليها بحريرة      
وأصل قثاء   ويحللها أيضاً القردمانا والزفت وخرء الحمام     :  قال.  يفش الرياح والغلظ ويقيح ما يقيح      ويوضع عليها فإنه  

ويخلط رمادها بلعاب    مسدود الرأس  يؤخذ حية ميتة فتحرق في قدر     :  دوهذا جي .  الحمار وميويزج مع الملك والجرجير    
يوخذ مر وأشق ودبق وشجرة البلوط جزء       :  وهذا دواء جيد   .والدواء الذي يعمل بالكندس جيد بالغ     .  الحلبة ويضمد به  

ط جزء  أو يجمع رماد شجرة البلو    .  نصف جزء يجمع حتى يصير ضماداً ويضمد به        جزء وقنة نصف جزء ووسخ الكوارة     
بدواء حاد   وإذا أردت أن تضع على الخنازير دواء يحللها فاطلها قبل ذلك          :  قال.  نصف جزء ويضمد به    زفت جزء قنة  

يكشط الجلد ثم ضع عليه المراهم        تديفه بماء الرمان وتطليه وهو في ثخن العسل على ما في باب الدبيلة حتى                
  .المحللة فإنه ما دام الجلد عليه عسر التحلل

  .به األشق متى عجن بعسل سحقاً وضمد: يوس ضماد يحل الخنازير حالً محكماًاريباس
  .ينفع الخنازير أن يسحق األشق بالتين ويلزم الموضع فإنه عجيب: ابن طالوس

مثلها يوضع على الخنازير     أصل السوسن اآلسمانجوني وزرارند مدحرج وزفت ومرهم دياخيلون         :  من التذكرة قال  
  .يحللها باذن اهللا

  .عليه رماد التين ونصفه من الخطمي يعجن بخل ويوضع: وللورم الذي قد أعيا وال يتحلل
ثالثون درهماً زفت أوقية راوند      ايرسا مدقوق منخول  :  يحل الخنازير عجيب في ذلك    :  ابن ماسويه في المنقية قال    

لخراجات إذا أعياهم الدياخيلون    لي رأيت أصحابنا من أهل ا      .صيني أوقية يخلط بالدياخيلون وتضمد به إن شاء اهللا        
  .وهذا يحل الخنازير العسرة وهو عندهم سر مكتوم. االيرسا مسحوقاً فلم يحل الخنازير خلطوا به

  .ينفع الخنازير أن يسحق األشق والتين وتلزمه فإنه عجيب: اطالوش
 في الندرة وتكون في حجاب لها     إال تتولد من واجد كثيرة وتكون أبداً في الغدد وال تكاد تكون عظيمة           :  انطليس قال 

فإن عرضت في عرقي    :  قال.  عليها أنها تشبه العنقود المنظوم     وأدل.  عصبي وال وجع معها إال إذا ورمت ورماً حاراً         
 البتة أعني عند الودجين فإن قطعها مميت من ساعته وتوق الغائر منها وال تخف من                 السبات فامتنع من عالجها   

عسراً وبقي منه شيء فاجعل   حجابها الذي هي فيه كما تكشط عن السلع وإن كان موضعاً      فاكشط عنها :  قال.  الظاهر
  .فيه األدوية الحارة

وإن كانت دون ذلك ففي ثالثة       مرهم يحل الخنازير سريعاً إن كانت صلبة ففي أسبوع        :  من األولى من قاطاجانس   
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لبحر راوند مقل أشق دهن عتيق شمع يجمع         زبد ا  خرجل بزر األبخرة كبريت   :  أيام يوضع عليها حتى يتنفط وهو      
  .الجميع

البقر المطبوخ بالخل يفشيها      يحل الخنازير سريعاً دقيق الترمس المعجون بسكنجين وأخثاء          :  ابن سرابيون قال  
وأقوى من هذه كلها رماد أصل الكرنب النبطي المجموع          .والدياخيلون يفعل ذلك  :  قال.  ويفشى جميع األورام الحارة   

 أشق وجاوشير ومقل يسحق بالخل البالغ     :  الخنازير الصلبة هذا الدواء غاية في الجودة       لي على ما رأيت في    .  بالزفت
  .الثقاف اللطيف العتيق حتى يصير مثل العجين ويطلى عليها

 المارستان تجارب
ل فيها دواء حاد    األدوية الحادة حينئذ تبط وتفرغ ويدخ      الخنازير ربما حم صاحبها وإذا نضجت وال سيما عند انتهاء          

تدمل الخنازير تكون في األكثر جماعة وال تجيء وتذهب كالسلع وتكون أبداً في      حتى ال يبقى فيها شيء وتنقى ثم      
  .الغدد

البرسياوشان يحلل  :  ج زراوند كندس بالسوية أشق مثلهما يدق األشق بشيء من          :  بولس ضماد عجيب للخنازير    
قشر أصل الكبر   .  إذا طبخت بسكنجبين وضمد بها     زبرة البئر تحل الخنازير   ك.  الخنازير إذا طبخ بسكنجبين وضمد به     

لي على  .  شيء يكسر قوته لئال يقرح كالمقل والشحم واألشق وما قاربها          وورقه يحل الخنازير ويجب أن يطرح معه      
وة في التحليل   الق يؤخذ رماد الكرنب فيخلط بشحم عتيق وتضمد به الخنازير فإنه دواء في غاية            :  لجالينوس ما رأيت 

بعر الماعز يحل األورام الصلبة المزمنة بليغ في        .  حلها التين متى تضمد به الخنازير    .  ويحل الصالبات حالً عجيباً بالغاً    
  .الكزبرة تخلط بدقيق الباقلي فتحل الخنازير والخراجات. بالزفت حل الخنازير الفلفل متى خلط: د. ذلك

  .لي استعمل هذا في الهائجة. ذلك به يحل الخنازير واألورام وهو بليغ فيلسان الحمل متى ضمد : االسكندر قال
  .صمغ السذاب نافع للخنازير في الحلق متى سعط منه بوزن دانق: أبو جريج
  .حالً عجيباً الخردل يحل الخنازير: الفالحة. من كانت به خنازير فال يأكل الثوم: سندهشار

من االيرسا يسحق ويعجن به مثله       ه لم ير شيئاً أبلغ في استئصال الخنازير       أخبرني أبو الحسن صاحب الخراجات أن     
الخنازير من االسهال المتدارك وكان رجل يسقي الصبيان من حب          لي لم أر شيئاً أبلغ في استئصال      .  من الدياخيلون 

دث من مادة غير حارة     الخنازير ورم يح   :والء ثم يريحهم ثالث ليال الفصول الثانية قال         المنتن دانقين ثالث ليال   
وإلى طبيعة البلغم أميل لي احسب أنه ال شيء أبلغ لهذه من الدواء المتخذ                وال سريعة إلى التقيح لكنها إلى البرودة      

الغليظ فاعتمد عليه    والزنجبيل والسكر فإن هذه تسهل خلطاً لعابياً ويجود الهضم ويستأصل مادة البلغم              من التربد 
  . وال يسحجفي الصبيان فإنه ال يسخن

قيروطي أبرأ الخنازير    دم ابن عرس متى لطخ على الخنازير نفعها وأصل األنجدان متى تضمد به مع                   :  قال د 
األشق في التليين ولذلك    :  قال اوريباسيوس .  الرياح قوة األشق محللة جداً ولذلك تفش      :  قال ج .  والخراجات جداً 

رم صلب دقيق الباقلي إذا خلط به سويق الشعير بماء وزيت            الخنازير وكل و   األشق يحل :  قال بولس .  يحل الخنازير 
الصلبة فيما ذكر د     عين البقر المسمى البهار إذا خلط بقيروطي حلل الخنازير واألورام         .  حل الخنازير  عتيق وتضمد به  

  .كزبرة البئر تبرد الخنازير. و ج
الخنازير متى ضمدت به وأصل لسان        عمل في  أصل لسان الثور له   .  دم الثور متى تضمد به مع الملح حل الخنازير        :  د

لبناطين متى دق وضمد به أنضج الخنازير واألورام العسرة          :وقال.  الحمل يعلق على من به خنازير في عنقه فيحلها        
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في الماء ويلقى عليه مثل عشر األشق من الكندس ويعقد حتى يصير مثل                    يؤخذ أشق فيغلى   :  وقال.  النضج
  .قة جديدة ويلزم الخنازير ثالثة أيام فيحللهاعلى خر الدياخيلون ويجعل

  .المصطكي األسود قوى التحليل نافع جداً لألورام الصلبة في ظاهر الجسم: مجهول
  .المقل اليهودي متى ديف بريق صائم ووضع على الجسأ كله حلله  :ج
  .والورم الصلب حلله: د

  .المقل العربي والصقلبي يلينان األورام الصلبة
قوية شديدة نحن نستعمله بأن نخلطه       قوته:  ج.  المرقشيشا محلل منضج لألورام الجاسية إذا خلط براتينج       :  وسجالين

يسمى شحطوش وقد حلل هذا الضماد مراراً كثيرة القيح            في المراهم المحللة ويلقى معه شيء من الحجر الذي          
الماء .  بين العضل ويجب أن يسحق كالكحل     محتقناً في المواضع التي في ما         وعلق الدم إذا كان كل واحد منهما       

  .الصالبة الكبريتي يحل
  .ورق شجرة النيل يحل الخراجات في ابتدائها: روفس

السوسن إذ طبخ بالشراب وضمدت به       اإليرسا إذا سلق وضمدت به الخنازير واألورام الصلبة المزمنة لينها ورق             :د
متى دق جوز السرو مع التين نعماً        :  جالينوس.  يحلل الخنازير  رسااالي.  األورام التي تجمع بعد رطوبة انفخه حللها       

. السمسم يبرىء األورام الصلبة إذا دق وضمد به أو طبخت شجرته وضمدت به              :  وقال .وتضمد به حل الصالبات   
  .العنب إذا خلط بالملح ضماد جيد لألورام الصلبة ثجير

متى طبخ وضمدت به األورام      أصل القصب البري  :  وقال.  رالمقل متى خلط بالزيت حل الخنازي     :  أصل الفاشرا د  :  ج
القنطوريون الصغير  .  الخنازير وسائر األورام المتحجرة    عصارة بخور مريم تحل   .  العتيقة المتحجرة الصلبة جداً حللها    

  الخنزير شحم:  وقال.  الزيت الذي يطبخ به الشبث يحل األورام الصلبة       :  وقال.  جداً مثلها  يلين األورام الصلبة العفنة   
  .األورام الصلبة متى خلط بنورة أو رماد حلل األورام الصلبة فلفل الماء متى أنعم دقه بنورة حل

شحم الثور وشحم السباع     خذ شحم أسد فإنه أشد تحليالً من شحم الخنزير جداً وشحم الخنزير مثل               :  استخراج
  . خلط بزفت رطب وموم وبول صبي أنضج الخنازيرمتى ودقيق الشعير. فاخلطه برماد التين فإنه يحلل تحليالً قوياً

الشونيز متى تضمد به مع الخل      :  د .الشيلم متى طبخ مع بزر الكتان وزبل الحمام بشراب وضمد به حلل الخنازير             :  د
ثمرة التوت يحلل   :  وقال.  الشعير وبول الصبي أنضج الخنازير      الزفت متى خلط بدقيق    :  وقال.  حلل األورام الصلبة  

 لبن التين المسمى الجميز يحل     :  د.  التين اليابس إذا طبخ ثم أنعم دقه حلل الجسأ           :وقال.   والخراجات الخنازير
تين الجميز يحل   .  وورقه يفعل ذلك   التين الفج إذا طبخ وتضمد به أالن الخنازير والعقد        :  وقال.  األورام العسرة التحلل  

  .األورام الصلبة إذا طبخ وتضمد به
  .بالزوفا الرطب والسمن ونحوه يبرئه لسمين يفي بتحليل األورام الصلبة هذا فالمرهم المتخذالتين ا: قال جالينوس

تكون وهي   وفي المشايخ أقل ما    الخنازير تكون في الصبيان أكثر منها في سائر األسنان          :  من كتاب ما بال قال     
أن رجالً كانت به خنازير     :  نة األطباء جالينوس في مح   قال.  فوران وغليان الدم وهي في األبدان الحارة الرطبة كثيرة        

فقطع بعض المعالجين ذلك بجهل فأورثه بسوء فعله برداً في العصبتين                 عظيمة في رقبته من كال الجانبين       
فم المعدة منها    وهاتان العصبتان تنبتان في أعضاء كثيرة وتأتي منهما شعبة إلى         :  للعرقين الضاربين قال   المجاورتين
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فأورث ذلك الرجل من ذلك أن عدم         كله وطائفة قليلة من هذا العصب تحرك آالت الصوت         ينال فم المعدة الحس   
  .رقبته دواء مسخناً فبرأ في ثالثة أيام صوته وذهبت شهوته للطعام ولما علمت ذلك وضعت على

تحرك من  نفسها ومنها ما تزول وت     مكانها في االبطين واألربيتين والعنق وهي جاسية في       :  من كتاب العالمات قال   
  .مستديرة وربما كانت مستطيلة ولونها لون الجسم مكانها إلى مكان آخر وربما كانت ال تتحرك وربما كانت

تتحل قليالً قليالً مع أمن من انجذاب        لي الخنازير إذا كانت جاسية ومعها حرارة وإن لم ترد أن تنضج لكن تريد أن              
زبرة الرطبة واطل عليه مرات ثم زد في المر وانقص الحضض            الك يؤخذ مر جزء حضض جزءان أعجنها بماء      :  المادة

  .أكثر متى أردت أن يكون التحليل
غليظ وقوماً كانت بهم خنازير قد       لي رأيت خلقاً بهم ابتدأ خنازير فاحتجوا فاستحكم ذلك بهم وصاروا منه إلى أمر              

مة من به لطخ من هذه العلة ويفصد        يجب أن يقرب الحجا    فعادت أشر مما كانت ولذلك ال      برئت بالعالج احتجموا  
 رأسه منصوباً وال موجعاً له البتة وال يطيل السجود وال الصياح وال جميع وزراوند القيفال وال يجب له أن يكون وضع

  .يخلطان بمرهم الدياخيلون
  .دهن المرزنجوش نافع لوجع األربية: من تذكرة عبدوس

  .رمة فبرئت سريعاًاستعملت عرق المصارعين في أربية وأ: قال ج
  .الورم للورم الصلب يسحق بعر الغنم بدهن الشبث ويضمد به فإنه عجيب في تحليل: اسليمن

بلون الجسم ومنها ما تتحرك  الخنازير تكون في العنق واالبط واألربية وتكون: المنسوب إلى ج العالمات من كتاب
  .كالسلع ومنها ما ال تتحرك ومنها مستديرة ومنها مستطيلة

  .ويجعل عليها نافع رماد أصل الكرنب النبطي ومثله من الزفت الرطب يجمع معه: مجهول ضماد للخنازير
بزر الكتان ولعاب بزر الخطمي      لعاب:  ضماد دياخيلون عجيب قوي على ما رأيت يصلح في المواضع الباردة قوي جداً            

وحب الغار وورق الدفلي وأصول قثاء الحمار تنقع        األبخرة   ولعاب حب الرشاد ولعاب الحبلة والخردل وبزر مرو وحب         
 ولعابها ويلقى عليه لكل ثالثة أرطال أوقيتان من المرداسنج المربى ومثله من الصابون              هذه في الماء ويؤخذ ماؤها    

الجميع ويستعمل   ومثله من دهن السوسن وأوقيتان من شحم عتيق أو دهن الجوز تحل الصموغ بالدهن وتعقد                  
  .رماد الكرنب ورماد الشبث أوقيتان من كل واحدويزاد في هذا 
الخبازي ولعاب بزر الشاهسفرم     لعاب بزر قطونا وحب السفرجل وبزر كتان وأصل الخطمي وأصل           :  دياخيلون بارد 

  .مغسول ومرداسنج وبنفسج يابس ينقع بماء حار وتعقد هذه األلعبة بزيت
اآلسمانجوني ثالثون ثالثون قنة       الغار وأصل السوسن    زفت وبورق أرمني وحب    :  من الجامع دواء يحل الخنازير     

الثور ودهن السوسن ما يكفي يجمع ويجعل عليها          خمسة عشر فلفل أبيض ستة دراهم نورة خمسة دراهم شحم           
  .قوياً ويلزم الليل والنهار فإنه يحلها حالً

يجعل ضماداً ويضمد به فإنه       لدقيق شعير وزفت رطب ودردي البو      :  من الكمال والتمام دواء نافع جيد للخنازير        
  .مع الزفت أو ضمدها بأصول الكبر والمقل والفلفل. عجيب في تحليلها

  .واطل عليها اخلط الضفادع مع الزيت والملح: ولألورام البطيئة النضج الحادثة في العضو
م صلب عامة له وللورم     حيث هي ور   الخنازير ورم صلب يعرض في اللحم الرخو ومداواتها من        :  في حيلة البرء  :  قال ج 

الذي يولد اللبن والريق    :  أن اللحم الرخو ضربان أحدهما     :الصلب فأما على طريق العضو الذي هي فيه فإني أقول          
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اللحم الذي جعل حشواً فيما بين األعصاب والعروق كي          :  هذا اللحم عظمية والثاني    والمنى والرطوبات والحاجة إلى   
  .الثاني  وجوهر اللحم الرخو المولد للرطوبات أسخف منفليس يقع هذا بكثير العظم يدعمها

اللحم اللين الذي عمل للحشو       وإذا حدث الورم الصلب فيه فليداو كما تداوى سائر األعضاء وأما إذا حدث في                  
  .الذي حل فيه معاً ويتم إما بقطعه بالحديد وإما بتعفينه والدعامة فاقصد مع ذلك إلى قلع الداء مع العضو الردي

والخراجات أن الخنازير تكون أشد تفرطحاً       أن الفرق بين الخنازير   :  قرأت في كتاب جالينوس إلى أغلوقن بنقل قديم       
يبادر إلى الجمع وذلك أنها من خلط بلغمي بارد والخراجات الحادة             وأشد بياض لون وال يكون لها رأس محدد وال        

  .بخالف ذلك
  .ألنها ليست من جنس الورم الحارالخنازير ال ضربان معها : األعضاء األلمة

عليه ويضرب حتى يستوي نعماً      رماد أصل الكرنب النبطي يذاب الزفت الرطب ويلقى       :  دواء يفش الخنازير جيد جداً    
  .ويجعل على جلد ويلزم الدياخيلون

 المجاور  الرقبة آفات بالعصب   قد يحدث لسوء االحتياط في قطع الخنازير وغيرها مما في           :  من محنة الطبيب قال   
لذلك ضرب الشهوة وغيره من آفات المعدة وآفات          للعرق النابض وهذا العصب ينبث أكثره في المعدة فيعرض له           

وعرض لرجل قروي دوى من خنازير بالقطع       :  قال.  هذا العصب ويتوقى   الصوت أيضاً فلذلك يجب أن تعرف مكان      
  .ته دواء مسخناً فبرأ في مدة ثالثة أيامهذا العصب فلما علمت ذلك وضعت على رقب ضرر في الشهوة لمكان

  1881صفحة حسها فلذلك لي إنما ينال هذه العصبة البرد في حال كشفها في العالج فيغلظ جوهرها ويقل
  .الترياق إلى قيصر السرطان النهري إذا سحق وجعل على الورم الجاسىء فشه

الجاسئة عارفاً بطبيعة الجسم      لتحليل األورام يجب أن يكون المتولي      :  من كتاب جالينوس المعروف بقاطاجانس     
بالحدس المقرب ويفهم بعد يومين أو ثالثة يحتاج أن            وطبيعة العضو الذي يعالجه ويستعمل الدواء في أول أمره          

متى طبخ وخلط بشحم لين تلييناً صالحاً فإذا أردت أن تضع شيئاً منها على الجسد                 بزر الحلبة :  قال!  يزيد أو ينقص  
  .وضع أيضاً بالزيت ثم ضع عليه وتحر أن تكون لزوجة تعلق بالجسدالم فعرق

  .وشحم الدجاج والبط ونحوها السمن والفلونيا والراتينج والشمع األبيض والوج: الملينة في الطبقة األولى
ع اليهود مثله كندر ومر أرب     أشق شمع من كل واحد ستة وثالثون أوقية علك البطم ثمان أواق مقل              :  مرهم ملين 

قوطوالت ينقع المقل والكندر والمر بشراب ويحل األشق           أواق من كل واحد بارزذ ثمان أواق دهن الحناء أربعة           
يؤخذ شمع  :  آخر.  بدهن الحناء حتى يندق الجميع وينخل وهو دواء مشهور فائق          بخل ويدق الجميع ويمسح الراتينج    

فيه  لسوية دهن السوسن المطيب وشراب ما      أشق مقل مر وسخ الكور أصل السوسن ميعة سائلة با             علك البطم 
  .الكفاية

المقل يحل الخنازير   :  وقال .صمغ السذاب متى سعط منه صاحب الخنازير في العنق واالبط ابرأه             :  قال أبو جريج  
الموم يحل  :  وقال.  ومرهم الزفت الرطب يبدد الخنازير جداً       والقنة تبلغ أمرها إلى أن تحلل المدة وتحلل الخنازير          

  .ام الصلبةاألور
زنة درهمين كل أسبوع يفعل      يحرق مشاش قرن الماعز ويسقى من به خنازير       :  أبو جريج من اختيارات الكندي قال     

  .ذلك شهرين فإنه يبرأ من الخنازير برءاً تاماً
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وطلي على الخنازير    متى أحرقت الحيات التي تكون في البيوت وسحقت وخلط رمادها بزيت             :  اطهورسفس قال 
عسل وراتينج ووضعت على الخنازير فتحتها       الشحوم متى خلطت مع   :  قال.  تة وقد جربه زعم فوجده نافعاً      فشها الب 
  .بزيت وطلي على الخنازير بردها بقوة قوية وحافر الحمار متى أحرق وسحق: قال. وأبرأتها

عفنة وإما بالقطع إذا لم      إما بالت  الخنازير ورم بلغمي من بلغم غليظ تحدث في اللحم الرخو يعالج            :  من كتاب العين  
عولجت  الخنازير قد تكون أيضاً عن قروح كانت في اللحم الرخو           :  من األعضاء األلمة قال    تعمل فيه المحلالت  

غور بالحديد وكان يتوقى أن       وكان رجل يعالج خنازير لها فضل      :  قال.  بالتعفين فبرئت وبقي الورم فيصير خنازير      
من األغشية بأظفاره فقطع منها وهو ال يشعر العصب            كثر يكشط ما يظهر له     يقطع عصباً أو شرياناً فكان في األ       

  .الخنازير إال أنه أعدمه الصوت وآخر أعدمه نصف صوته ألنه كان من جانب واحد الراجع إلى فوق فبرأ الغالم من
  .لي يجب أن يحذر موضع هذا العصب ههنا ومقدار غوره

  .ويكون في حجب محيطة بهايتولد من واحد منها كثيرة : انطيلس قال
دلكت الخنازير  :  قال.  الصبيان الخنازير في الصبيان سليمة وفي الشباب عسرة وأكثر ما تكون في             :  الطبري قال 

  .بخصي الثعلب الذي هو الحيوان أبرأها
  .كتاب الخواص لي يجب أن يكون إذا فرغنا من كالمنا نقول إن لهذه العلة أشياء تنفع بخاصة في

أحرقت وسحق رمادها مع الزفت       حيات البيوت متى  :  وقال.   ورق الكبر وأصله يحل الخنازير إذا ضمد به          :الطبري
  .وطلي على الخنازير حللها وأذهبها مجرب صحيح

باألكالة ألن هذه اللحوم ال       الخنازير سقيروس يحدث في لحوم غددية وعالجه قطعه وإفناؤه          :  ابن سرابيون قال  
  .منفعة عظيمة لها

  .بها فإنه يحللها دقيق الترمس المعجون بسكنجبين وأخثاء البقر المطبوخة بخل يضمد:  يحللومما
الكرنب فيحرق ويعجن رماده     يؤخذ أصل :  وهذا عجيب لذلك وهو أوقى من الدياخيلون ومن كل شيء يستعمل فيه           

 رأيت صبياً كان في عنقه كما       تبرأ إن عسر ذلك منها وقد      لي إذا كانت الخنازير عظيمة جداً لم      .  بالزيت ويضمد به  
يعالجه أصحاب الخراجات ألن الخنازير غرضها أن تذاب وتؤكل باألدوية الحادة حتى             يدور ورم غليظ قوي جداً فلم     

الخراجات ال يعالجون    فإذا كانت على مثل هذا العظم لم يمكن أن تعالج ال بحديد وال بدواء حاد فأصحاب                  تتأكل
أمثال هؤالء كيال تنقرح فإن تقرحت عسر أمرها          وأما أنا فأرى أال يداوى    .  عة أفضل أصحاب هذه ويرون إن المداف    

  .األبخرة متى تضمد بها مع الملح أبرأت الفوجيالت. الحيات وقلل لهم الغذاء جداً جداً واطل برماد
البزر قطونا  :  د.  ةاألذن واألربي  دقيق الباقلي متى خلط بدقيق الحلبة وعسل حل األورام العارضة في أصل            :  جالينوس

دردي الشراب إذا طلى على      .  الحادثة في أصل األذن     إن ضمد به مع خل وماء ودهن ورد نفع من الخراجات              
بعر المعز ضماد نافع للخراجات      .  إن ضمد به األورام الحادثة في الغدد حللها          ورق الزيتون البري  .  الفوجيال حلله 

األورام في أصل    الراوند يحلل .  ل األورام في أصل األذن إذا أزمن       الراوند يحل .  في أصل األذن إذا أزمن      الحادثة
  .لألورام التي في األربية دهن الحناء جيد: جالينوس. السمن يشفي ذلك: جالينوس. األذن واألربية

األورام التي في    طين شاموس يسكن جميع    :  جالينوس.  الحمص الكرسني يذهب لورم الحادث في أصل األذن         
: وقال ج أيضاً  .  الحادثة في أصل األربية واألذن     السمن ألنه يرخي وينضج يستعمل في األورام       :  وساريبلسي.  الغدد

  .من األورام الحارة الحادثة في أصول األذن التي تسمى فوجيال لسان الحمل متى تضمد به مع الملح نفع
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بالملح وضمد به حل األورام      طالثعلب متى أنعم دقه وخل     عنب:  وقال.  السرمق إن طبخ وضمد به حلل الفوجيال       :  د
  .التي تعرض في أصل األذن

بعضها حتى تصير في ثخن العسل        الرطوبة الموجودة في الحلزون متى خلطت بالصبر والمر والكندر كلها أو             :  ج
الزوفا اليابس محلل للخراجات التي تكون في       :  وقال.  حللها وجعلت على األورام المخاطية الحادثة في أصل األذن        

  .الكائنة من الصفراء د مائلة إلى خارجالغد
الخل وهو فاتر على الورم       إن صب .  القفر إذا طبخ ثم أنعم دقه وضمد به حلل الورم العارض في أصل األذن                :  د

  .المسمى فوجيال أو شرب صوفة ووضع عليه اذهبه
 سبب معروف مات في     غير إن عرض ال مرئي وجع كلمح البرق في أربيته من           :  انذار من عالمات الموت السريع     

  .الثالث
يتبين لهذه أثر حميد استعملنا       وإن لم .  يعالج الخراجات النفخية في أصل األذن باألدوية الجاذبة          :  الميامر قال 

ظاهر الجسم وخاصة إن كان على سبيل بحران أو علة في            المحاجم وذلك أن غايتنا أن نجذب الخلط المؤذي إلى        
طبيعة حتى يستحكم ذلك المزاج وإن كان الطبع قوياً ورأيت الورم قوي الكون               ال الرأس فإنه يجب أن تعان على      

 أنك متى جذبت حينئذ بدواء ووضعت محجمة عرض من الوجع أمر صعب ال يحتمل ألن في تلك                   ترك وذلك 
ال مثل هذه الح   فاقصد في  الحالة لكثرة االنصباب يجري إليه ويورث شدة الوجع سهراً وزيادة حمى وانحالل القوة             

معتدلة الحرارة والرطوبة فإن هذه موافقة في هذه          إلى تسكين الوجع ال للجذب باألدوية ولتكن األدوية المسكنة          
كانت هذه الخراجات تبتدئ بوجع وصعوبة فاعلم إن الميل قوي وحار فضع عليه                الحال فإذا أجمع فبطه وانظر إذا     

وجع فهذه   ع المدة وإن كانت تبتدئ بضعف وهيئة بال       المسكنة للوجع وحسبك أن تبلغ هذه فتسرع في جم         األدوية
الدياخيلون ومرهم الزوفا الرطب ومرهم       بطيئة الجمع فأعن الطبع فإن أردت تحليلها فعليك بمرهم اللعابات وهو            

  .ساساوس
األذن فإنه نافع من الورم       كبد الحبارى يرفع فإن احتجت إليه يسحق بدهن الناردين وقطره في              :  اطهورسفس

النوم وليقطر مرات كثيرة إذا كان الوجع شديداً          دث في أصل األذن الظاهر ويسكن الوجع من ساعته ويجلب           الحا
  .فإنه عظيم النفع

في اللحم الرخو ويحتمل األدوية      الخراجات التي تسمى فوجيال مركبة من الفلغموني والحمرة تحدث        :  جوامع اغلوقن 
Ko  .القوية لحدوثها في اللحم
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والتشنج والهتك والوهن في العضل والورم      والتشنج والهتك والوهن في العضل والورم        العضل والوتر والربط  العضل والوتر والربط  وو  خراجات العصب خراجات العصب 
  واألورام التي تضر بالحركات وفي التواء العصب       واألورام التي تضر بالحركات وفي التواء العصب         وهتكها وانقطاعها البتة  وهتكها وانقطاعها البتة    ونحوهاونحوها

    وتمددهاوتمددها  ضربة ووهنها وجراحاتها وحصرها وتعقدهاضربة ووهنها وجراحاتها وحصرها وتعقدها  وفسوخ العضل والعصب منوفسوخ العضل والعصب من
ولم تقدر على دفعه   جراحة أو وجبة فتبع ذلك تشنجمتى أصابت رأس العضلة: في الثالثة عشر من حيلة البرء      قال ج 

. فتدفع بذلك التشنج وتبطل فعل تلك العضلة       بشيء مما يداوى به هذا التشنج احتجت إلى قطع تلك العضلة عرضاً           
فقد يضطر األمر إلى بترها وذلك عندما ترى العليل قد أشرف              وكذلك متى أصابت عصبة وجبة أو نخست       :  قال

العقل بسبب تلك الوجبة وكالهما علتان عسرة القبول للعالجات جوامع ما في القانون               لى اختالط على التشنج أو ع   
  .هنا إلى

  .لي ال يجب أن يقطع العضلة إال إذا لم تنفع العالجات واضطررت
 العظيمة الخراجات

  .يويسخن العليل ويسترخ في العضلة تتبعها حمى وصفرة اللون والنبض الصغير الضعيف المتواتر
العليل في حين تعالجه في موضع        احذر في عالج جراحات العصب أن يكون       :  قاطيطريون المقالة األولى منه قال    

  .بارد وتهب عليه ريح باردة
  :المقالة الخامسة من الفصول قال

 القروح
  .يحدث بسببها تشنج ال تتقيح التي

بطء وكان نضجها كذلك وكثيراً       ونحوها ورمت في   ومتى حدثت الجراحة في العصب واألوتار والرباط      :  السادسة قال 
القروح في هذه األعضاء أبطأ نضجاً وتحلالً       :  وقال.  غيرها فال  ما يعرض التشنج متى ورم العصب أو الوتر فأما الورم          

  .لتلززها كما أنها أبطأ قبوالً
حس هذه األعضاء وال تصالها       وأما تفرق االتصال الكائن في العصب واألوتار فإنه بفضل          :  الصناعة الصغيرة قال  

التي فيه إلى خارج وذلك يكون إذا انسد شق الجلد             بالدماغ يحدث التشنج سريعاً ال سيما إذا لم تنحل الفضول           
  .القرحة بدواء جوهره لطيف يمكن أن يغوص ويصل إلى عمق الشق فلذلك ينبغي أن يفتح هذا الشق ويجفف

ال يدنو منه ماء البتة وكذلك       العصب مس الماء للجرح غاية التوق حيث      توق في جراحات    :  من اختصارات حيلة البرء   
مرتين أو ثالثاً في اليوم وليكن من الزيت اللطيف أو دهن            كل ضماد يطبخ بالماء ويجب أن يقطر عليه الزيت وحده         

هكذا عالج  التي نالتها اآلفة من الزيت ويغمس صوف في زيت حار وتضعه على الجرح و              الخروع ويقطر على العصبة   
فليعالج من أدوية    وأما إذا انكشف منها عند الجراحات ولم ينقطع اتصاله في نفسه            .  وقع به جرح من األعصاب     ما

ظاهراً فأما األعصاب التي ينالها النخسة فتحتاج إلى         العصب بما هو أقل قوة من هذا ألنها نفسها تلقى العصب بارزاً           
فإن حدث في جراحة العصب واألعضاء       .  لى العصب مثل دواء الفربيون     تنفذ إ  أدوية أقوى ألن كيفيتها تريد أن      

واألحجار المعدنية التي    فلغموني وكان الفلغموني ملتهباً جداً فاستعمل في العالج األدوية التي تتخذ بالخل             العصبية
  .قد ذكرتها وأكثرت منها
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توبال النحاس أوقيتان ودرهمان     اهم ومن يؤخذ من قلقيدس درهم وربع ومن الزاج سبعة در         :  الثالثة من قاطاجانس  
ومن الشمع تسع أواق ومن الزيت تسع أواق ومن الخل            ونصف ومن قشار الكندر أوقية ونصف ومن البارزد أوقية         

اليابسة بالخل عشرة أيام ويذوب ما يذوب ويبرد ويخلط الجميع في قدر                  الثقيف رطالن وربع تسحق األدوية     
وعند  وب ويستوي وليقطر على العضو العليل من الزيت مرتين أو ثالثاً في اليوم             مستقصي حتى يذ   ويحرك تحريكاً 

معتدلي الحرارة فإنه ليس     وضع هذا الدواء عليه يجب أن يوضع عليه من خارج صوف قد بل بخل وزيت مسخنين                
 في حال بالضماد    فإن احتجت تضمد هذه األعضاء    .  بارداً شيء أصالً أضر باألعصاب العليلة وال أردى عليها مما كان         

فليكن الضماد مطبوخاً وأن يكون دقيقه دقيق الكرسنة ومتى لم يحضرك فاستعمل              المتخذ بالعسل والخل والرماد   
  .الباقلي ودقيق الشعير دقيق

والنخصة التي تقع في العصب أو       أخوف الجراحات التي تقع في العصب أن يتشنج منها العليل          :  من التشريح الكبير  
الجراحة نخسة أو وجبة فإن هذه قد تضطر فيها إلى            زء العصبي وخاصة في رأس وترها وإن كانت        العضل في الج  

  .بتر العضل
هؤالء  قد يعرض من ورم العضل اختالط العقل والتشنج وبعض: المقالة األولى من حركة العضل قال من ورم العضل

هذه إال أنه يفسد ال محالة  عليل بذلك منصادف طبيباً حكيماً فقطع ذلك العصب المتصل بذلك العضل فأراح ال
ولم ينبسط وبالضد وأما إن ورم فإن الورم إذا كان في  بعض الحركات أن انبترت العضلة التي تنبسط انقبض العضو

وذلك إن الورم الذي . العضو ولم ينبسط فإن كان في الذي ينبسط ال ينقبض العضل الذي يقبض العضو انقبض
  .فيكون الجذب أبدا في الجانب الوارمالعضلة  يزيد في تمدد

المعروف بالرضفة التي فوقه حيث      من أصابه جرح في مفصل الركبة من قدام عند العظم          :  الرابعة من السادسة قال   
وذلك أن الركبتين عيا عن المشي      .  لم يكد ما تخلص    تجري وترات العضل التي في الفخد فبعضهم مات وبعضهم        

  .من سائر المفاصل رض أكثرفي حال الصحة فضالً عن الم
بتسكين الوجع بالدهن المسخن حتى      إذا حدثت في العصب فإياك والمبادرة بالحام الجراحة لكن عليك         :  اهرن قال 

  .وغيره فعند ذلك فخذ في إلحام الجراحة إذا سكن الورم وأمنت انصباب الفضول والورم فالفصد
ولذلك يعرض في جراحات العصب       وجع وربما تبعه ورم حاد     إذا وقع في العصب جراحة ونخسة مع ذلك       :  بولس قال 

مواضع غير موضع الجراحة فوقها ولذلك يجب أن           حميات وامتداد واختالط في العقل وربما ظهرت األورام في          
ومتى كان الخراج في الركب ولم يكن واسعاً فلتشق شقين متقاطعين وإن             يترك الجلد مفتوحاً لتسيل منه الرطوبات     

الخراج من األدوية    ممتلئاً وكان الورم عظيماً فابدأ بالفصد وإن كان ردي المزاج فاالسهال واجعل حول              دكان الجس 
واعلم .  يلتحم الفم للسيالن وخاصة إذا لم يوسع       ما يسكن الوجع وانطله وامسحه بدهن فاتر وعلى الجرح نفسه ما ال           

انطلهم بدله بدهن لطيف األجزاء حار ما أمكن ليس فيه           األورام ردي لهؤالء ف    أن الماء الحار على أنه موافق لسائر      
عليه علك البطم    ويكفي الصبيان والنسوان من األدوية التي توضع      .  وذلك أن البارد والحار جداً ضار لهم       قبض البتة 

  .الفربيون وفي الذين أجسادهم أصلب اخلط معه. فإنه من أدوية جراحة العصب
أو دقيق الباقلي قد      الكرسنة  وعفونات فاستعمل دقيق الشعير أو دقيق        وإن عرض في جراحات العصب ورم حار        

موضع العفن ويفتح الفم أبداً وإذا أصابت في العصب            طبخت بماء الرماد أو بماء السكنجبين يوضع على الموضع          
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وانقص عفن فاستعمل مرهم الفربيون أو خرء الحمام على ما ذكر جالينوس وزد              نخسة ولم يكن هناك ورم حار وال      
  .بحسب الجسم

زبل الحمام أو جاوشير أو      أصفر أو  الباسليقون بعد أن يزاد عليه نطرون ونورة وفربيون أو كبريت         :  ومن أدوية العصب  
تستعمل لحفظ جراحة عضة الكلب بعد أال يكون معها ورم حار وال             سكبينج أو حلتيت أو جندبادستر أو المراهم التي       

  الباسليقون أوقية ومن هذه التي ذكرنا فإنه جيد في جراحات العصب وخاصة في  من مرهم  ضربان ويلقى في الرطل   
  .لبن اليتوع يخلط بسمن وإذا لم يوجد شيء من هذه فليؤخذ الخمير ووسخ الكوارات أو. النخسة والجراحات الضيقة

 العصب خراجات
ن كان الجرح واسعاً حتى أنه يرى        فأما إ  :قال.  لي ينظر فيه  .  واجتنب األضمدة المرخية في خراجات العصب      :  قال

مجروحاً وكان الشق في طول العصب فال تستعمل حينئذ األدوية القوية            العصب ظاهراً سليماً كان في نفسه أو كان       
ال يحتمل شدة هذه بل استعمل الكلس الذي قد رطب بزيت كثير مرات كثيرة ومرهم                     ألن العصب المكشوف  

رطوباته بصوفة  العصب متصل بالدماغ وال تنطل بالزيت ألنه يشنج بل امسح     وال يمس الجرح شيء بارد ألن        العسل
  .لينة
قوة جيدة فاستعمل المكشوف     فإذا رأيت الجراحة في اقبال لم تخوف أن ترطبه بميبختج حلو وأما فيمن له               :  قال

وشده بخرقة  األدوية التي تستعمل في نخس العصب         يلحمه وضع بعد أن تغطيه على الجرح من خارج شيئاً من            
وأما أن يكون الجرح بالعرض فلتكن أكثر حرصاً في أن تتغطى           :  قال.  كثيراً عريضة تأخذ من الموضع الصحيح شيئاً     

ويجب أن   اللحم ال يرجع فوقه كما يرجع فوق الذي يرجع بالطول فلذلك يستعمل فيه الحدب الخياطة               العصب ألن 
جميعهم التدبير اللطيف والفراش      الدافع بالطول واستعمل في    يكون عمقه قليالً وتوق نخس العصب ثم عالج بعالج        

وإذا كان الجرح في الساق يصب الدهن المسخن         .  والرأس الوطىء واستعمل الدهن المسخن على االبطين والعنق       
 نحطوعلى هذا القياس فامنع من الحمام البتة حتى يؤمن الورم وي. القريبة من الجراحة على األربية والعانة والمواضع

يقرب العضو الماء وال يصل      وإن لم يكن فليتوثق شده ويحتاج أال      .  وال يقرب شيئاً من الماء البارد إلى ذلك العضو         
 رض العصب فإن كان عرض للجلد معه جرح فاستعمل الضماد المعمول بدقيق الباقلي                    إليه ويستحم وأما   

بدهن محلل وهو سخن      الورم بال جرح فانطله    والسكنجبين وربما زيد عليه دقيق الكرسنة وأصل السوسن فإن كان         
العصب البتة فإنه ال يتخوف منه باليا مثل الذي            فإن انبتر .  تنطيالً كثيراً مثل دهن الشبث والسذاب واألقحوان        

الذي يجيئه وحركته أو هما معاً فاستعمل فيه سائر عالجات الجراحات           يتخوف من انشداخه لكن يذهب حس العضو      
.  

القروح الطرية فإن حدث فيها ورم       كان معلمي يضعون على جراحات العصب األدوية التي تلحم         :  نيةقاطاجانس الثا 
وهذا أشر ما يكون من العالج وذلك أن العصب           :  قال.  المقيحة نطلوه بالماء الحار نطالً كثيراً وضمدوا بالمراهم        

 .الصديد فيورث الوجع والتشنج والعفونة    يصير بمنزلة المطبوخ وفم الجرح يلتصق ويجتمع         يتحلل بالماء الحار حتى   
إنما يكون من الحر      وأنا لما رأيت ما يورثه عالجهم هذا بالمرخيات المرطبات من العفن علمت أن العفن                 :  قال

لما علمت أن البارد عدو للعصب كما قال أبقراط          والرطوبة عزمت على أن أعالج جراحات العصب بالباردة اليابسة ثم         
ويكون معتدالً في الحر والبرد أو يكون إلى الحرارة قليالً وتكون لطيفة               دوية للعصب ما يجفف   علمت أن أنفع األ   

  .أن تصل الجوهر ليمكن
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بمراهم بعد أن أضع عليه من خارج        إذا توليت عالج جرح في العصب أعالجه مرة بأدوية رطبة القوام ومرة            :  قال ج 
الجرح مرتين أو ثالثاً في النهار وأعرقه بدهن زيت مسخن            حلصوفا من غزل لين غاية اللين مبلوالً بزيت حار وأ          

لذع  بالليل وأكثر ما أفعل ذلك إذ كانت القرحة تلذعها األدوية فأما إذا لم يصب العليل                وإن كان الليل طويالً حللته    
عليل بقدر ما ال تؤذي ال      وال تمدد فإني أحل جرحه مرتين في كل يوم بالغداة والعشي ويكون الدهن المسخن                  

الفاتر ليس في غاية الموافقة وال أقرب من العضو ماء            سخونته فإنه كما أن البارد في هذه العلة ال يوافق فكذلك            
الدم غسلته بالزيت فإذا خف ما بالعليل ودل الحمام لم آذن له أن يدخل ذلك                   ومتى احتجت إلى أن أغسله من      

  .لعصب بالكفينالعليل في الماء وذلك أن أكثر ما يقع جراحات ا العضو
الرابع غاية السكون ورأى أن      وكان رجل أصابته جراحة مثل هذه في يده احتراق الوجع سكن عنه في اليوم               :  قال

إليه في وقت برد شديد فأبطأ في العمل ثم انصرف            عضوه المجروح ليس بوارم فخرج عن منزله إلى عمل اضطر          
ورجع وأتاني رسوله فعرفت ما كان فيه فأمرته أن يرمي ما كان            إلى الرقبة    إلى منزله وهو يحس بتمدد في يده كلها       

 ألنه قد برد جداً وعرقت يده كلها بزيت مسخن وعرقت الموضع المحاذي ليده من              جرحه من الصوف   موضوعاً على 
وجندبادستر فهدأ ونام من ساعته      رقبته وكمدته بصوف مبلول بزيت ووضعت على الجرح دواء رطباً يقع فيه فربيون             

  .األعراض التي به لم يزل نائماً إلى العشي وأتيته وقد بطل جميعو
وذلك أنه إن كان العليل إلى السابع ال          وأمر العليل متى كان شاباً بلزوم البيت إلى اليوم الخامس أو السابع             :  قال

يكن الزيت ال   المريض ال يحس بامتداد لم يتخوف عليه بعد ذلك ول          يظهر فيه ورم ولم يكن هناك وجع البتة وكان        
 مرة فلم يحضرني الدواء المتخذ بالفربيون وضعت على جرحة وسخ الكوارات ومرة وضعت عليه      وأما:  قال.  قبض فيه 

ثقيفاً بليغاً في ذلك اخلطه بزيت        خميراً عتيقاً وحده وآخر عالجته بلين اليتوع مخلوطاً بخمير وربما استعملت خالً             
وأما رجل آخر   .  ورفعته ووثقت بالخل ألنه كان بالغاً في ثقافته         رح ساعة وأسخنه وأبل فيه صوفة وأضعها على الج       

 جراحته ألنه أصابه رض في عصبه قبل أن يلقاني بساعة أو أكثر من ساعة امرته بأن يعرق فإني صادفته وقد بردت
دقيق مرة عجنت    وكم.  وفي بعض األوقات خلطت مع الزيت خالً ألن الوقت كان صائفاً             .  عضو المجروح بزيت  

وفي بعض األحوال جاءني رجل يذكر أنه         .الشعير أو دقيق الباقلي بماء الرماد وضمدت به الجراحة في أول أمرها             
فربيونا وأمرته أن يسحقه بزيت حتى يصير في ثخن القيروطي              أصابه عفن في وتر من أوتار يديه فدفعت إليه          

ي الموضع مسا من حرارة كثيرة فزعم أنه يحس          هل يجد قف  :  فسألته بعد ساعات   الرطب ويضعه على موضع العفن    
الدواء على   فتركت الدواء على الجرح إلى الليل فلما أمسينا وأخدت           !  شبيهاً بالحركة والدغدغة   بلذع لكن يحس  

مفتوح لم ينضم رأيت أن الصواب إذاً الدوام         الجراحة رأيت أن الحرارة التي حدثت فيها حرارة معتدلة وأن فم الجرح           
فذهب انسان رأي فعلى فعالج مثل تلك العلة        .  إلى أن انقضت علته    ال ذلك نفسه ثم أني عالجته بذلك      على استعم 

 الموضع حرارة ووجعاً ولذعاً فحللت الجرح وأخذت عنه الدواء وعرقته بالزيت ووضعت عليه                بفربيون فأحدث في  
. أن أخلط به شمعاً ودهناً كثيراً      فربيون بعد ولو لم يتهيأ لي لكنت أضع عليه الدواء المتخذ بال          .  الدواء المتخذ بالخل  

قليالً وإما كثيراً الحد للحديث نصف سدس والعتيق سدس وأكثر           وبقد قوة الفربيون بعد أن يخلط من القيروطي أما        
  .هذا القيروطي وسخ الكوارات فإنه جيد ألنها تجذب من العمق ويقع في: قال. من ذلك

يكون معه لذع أو حمضة      من هذه  ذبة موافقة لجراحة العصب ولكن ألن مع كثير       وبالجملة فجميع األدوية الجا   :  قال
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  .يجب أن يعدل ذلك
فإن لم يكن بد ولم يطعك فلف عليه        :  قال .واألجود أن ال يقرب العليل الحمام والماء إلى أسبوع أو أربعة أيام           :  قال

  .حمبالزيت وجود شدها ثم يست خرقاً كثيرة مبلولة بزيت وعرقها بعد ذلك
وقد يحدث  :  قال.  شفتيه الرباط  وجراحة العصب إذا وقعت بالعرض احتاجت إلى خياطة ألن التي بالطول يجمع            :  قال

  .وأما الرباط فال يعرض فيه شيء ألن نباته من العظم .عن جراحات العصب والعضل والوترات آفات عظيمة غليظة
دواء قد امتحنه في      العضل فوضع عليه طبيب     وكان صبي أصابه نخس في الجانب األيسر من عضده في           :  قال

نخسة وهذا شيء يجب أن تعلمه أن          جراحات أخر فتشنج الغالم ومات ألن جراحته لم تكن واسعة لكن كانت              
يكون في قوة الدواء الذي يوضع على النخسة ويجب أن             الجراحة التي العصب فيها ظاهر مكشوف ال ينبغي أن          

وإذا وقعت النخسة   .  لجرح أبداً مفتوحاً ليكون الصديد يسيل بعضه ويتحلل البعض         ا تعني بالنخسة الضيقة أن يكون    
  .عصب أو على عصب عظيم كانت شديدة الخطر ويجب أن يكون العناية بهذا أشد بجنب
شديد االنكشاف جداً فعليك     واحذر في عالج العصب األدوية القابضة وعليك بالجاذبة إال أن يكون العصب             :  قال

كأقراص أندرون تذاب بعقيد العنب حتى تصير كالعسل          يقع فيه القوابض وتغلب عليه الجاذبة أو يعتدل        حينئذ بما   
البارد المكشوف فإذا وضعت عليه وغطيته بها فضع فوق ذلك بعض األدوية             وتغمس فيه صوفة وتوضع على العصب     

األخر نحو    يتخذ بخرء الحمام واألشياء    العصب وهي المتخذة بألبان الشجر المتخذة بالفربيون والذي        التي يعالج بها  
يواريه شيء البتة وتعرق أعالي       وسخ الكوارات واألشياء اللينة التي تستعمل في عالج العصب المكشوف الذي ال              

. ثالثاً متى احتيج إلى ذلك ويستعان بهذه المقالة وهي الثالثة           الموضع إلى مسافة طويلة بالنطول مرتين بالنهار أو        
 نفر من األدوية التي وضعت عليه فعرقته بعد ذلك بالشحوم فإنه يسكن اللذع ويرجع إلى                  عضو قد ومتى رأيت ال  

  .الحالة الطبيعية ومتى لم تجد الفربيون فاستعمل بدله خرء الحمام أو حلتيتا
بض يسير  ينبغي أن يعالج بأدوية لها ق      النخسة تعالج بما تعالج مخافة أن ينضج فم الجرح فأما المكشوف فإنما           :  قال

  .وفيها مع ذلك قوة تحلل وال تسرع
وقعت ضربة بالعرض علمت أنها قد       وأما.  ومتى وقعت ضربة في العضل بالطول فإن الرباط تفي بضم فم الجرح           :  قال

متى لم تخلط لم تجتمع نعماً ومتى خيطت اطرافها فقط لم             عملت إلى داخل كثيراً فألنها تحتاج إلى خياطة ألنها         
 ال تكون الخياطة غائرة منقعرة إال أنه ربما كان هناك أوتار عريضة              فلذلك ينبغي أن   منها باطناً تلتحم ما كان    

األوتار تشبه األغشية في     كالحال في األوتار التي عند الركبة أسفل الفخذين من قدام والتي عند جلدة الكتف وهذه               
  .العرض

وإنما تفرق من هذه من       .يس في خياطتها مكروه    وأما األغشية فل  .  ومتى خيطت مع العضل جلبت زمانة وباليا        
حال أغلظ وأصلب من األغشية وهذه األوتار         عاقبها وعرف نوعها بالتشريح على أن هذه األوتار وإن فإنها على             

  .ذكرتها في باب التشريح الدقيقة إنما هي في مواضع من الجسم قد
فيه وجدت ليفه طوالً وال يكون       أن الوتر إذا تفرست   لي إذا انكشف شيء يشك فيه أنه وتر أو غشاء أو عضل فاعلم              

. كل أحوال النبض والوتر ال يخلو أن ترى فيه مسالك الليف           اندماجه كاندماج الغشاء ألن الغشاء متشابه األجزاء في       
يزل يتصل بقطعه وال عفونته وال له أيضاً إذا نخس حس الوتر وإذا أنت مددته لم                     وأيضاً أنه إن كان غشاء لم      

بالمرفق كل واحد    والعضل الذي يتصل بالعقب والذي يتصل     :  قال.  له شيء وهو أشد صالبة أبداً من الغشاء        دثيح
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  .األلم وكذلك العضل الذي في الفخذ منهما يشترك معه في اآلفة ما فوق الموضع الموقوف حتى يبلغ الدماغ
الجسم وإن امتد إلى فوق حتى       ر في طول  وجع العصب يمتد في موضع دقيق غائ       :  الثانية من األعضاء األلمة قال    

ووتره قديداً وجع في طول البدن وأخذ في العلو ناحية           لي متى رأيت في جراحات العصب     .  يبلغ الرأس حدث التشنج   
  .قبل أن يحدث التشنج الرأس فخذ في النطول والمروخ

 األدوية
. الحامها لقطع العصب    قد وقع االجماع على    والخراطين.  الخيل يلحم الجراحات العصبية واألعضاء العصبية      ذنب:  ج

واألبخرة متى ضمد به مع     .  عليه متى ضمد به    دهن األقحوان موافق اللتواء العصب إذا بل به صوف ووضع          :  قال د 
البلبوس متى تضمد به مع العسل أو       .  بأحدهما أو بهما التواء األعصاب ابرأه      ثمرة الفنجنكشت وورقه متى ضمد    .  ملح

: ج قال .  األعصاب بزر قطوناً متى تضمد به مع خل ودهن وماء نفع من أورام التواء                .  واء العصب اللت وحده جيد 
قطونا متى تضمد به مع العسل أو وحده         بزر.  استعملت دقيق الباقلي بعد أن طبخته بعسل في فسوخ العضل وهتكه          

البسبايج أصله متى تضمد به   .  ألعصابوماء نفع من أورام التواء ا      جيد اللتواء العصب وإذا ضمد به مع خل ودهن ورد         
  .جيد اللتواء العصب
  .إذا استعملت دقيق الباقلي في فسوخ العضل والعصب فاعجنه بخل: اوريباسيوس قال

الجاوشير :  وقال.  العصب عصارة الجنطيانا متى شرب منه درهمان نفع من وهن العضل خال أطرافها والتواء                  :د
  .الوج نافع من شدخ العضل طبيخ. ق وهن العضل وأطرافهيشرب بماء القراطن أو بشراب واف

الزراوند المدحرج متى شرب    :  وقال .زبل الخنزير البري متى تضمد به مع موم ودهن ورد أبرأ التواء العصب              :  وقال
المدحرح بالماء هو من أقوى األدوية لفسوخ أوساط العضل            إذا شرب الزراوند  :  وقال.  نفع من شدخ العضل ووهنه     

  .افهاوأطر
أو رماد قضبان الكرم متى      رماد ثجير العنب  .  سقومرطين يشرب مع الخل والعسل لفسوخ العضل والعصب       :  جالينوس

  .ضمد به مع خل التواء العصب أبرأه
الكمادريوس متى شرب   :  وقال .رماد قضبان الكرم إذا ضمد به مع شحم عتيق أو مع زيت نفع من شدخ العضل                :  د

أصل الكبر متى شرب بالشراب ثالثين يوماً كل يوم          قشور:  د قال .  من شدخ أطراف العضل   أو طبيخه وهو طري نفغ      
  .زنة درهمين نفع من وهن العضل

بزر :  د.  من وهن العضل   أصل لوف الحية ينفع   .  ثمرة الكبر وقشور أصله تنفع من هتك رؤوس العضل وأطرافها           :د
ورق المرزنجوش اليابس يعجن    :  وقال.  وأطرافها لعضللينابوطس إن خلط بدقيق شيلم وخل وتضمد به وافق شدخ ا          

. يظن به أنه يشفي فسوخ العضل     :  ج.  المقل نافع من شدخ أوساط العضل      :وقال.  بقيروطي ويوضع على التواء العصب    
 شراب عنصل نافع من شدخ    :  وقال.  بالشام متى شرب منه درهم بماء العسل نفع من شدخ العضل            الملوخ معروف 
: وقال.  لوهن أطرافها  البلبوس متى سلق وأكل بالخل كان صالحاً لوهن أوساط العضل ردي           :  الوق.  أطراف العضل 

بصل :  وقال.  بالدقيق والعسل نفع من التواء العضل       الملح متى خلط  :  وقال.  األفسنتين نافع من خضرة لحم العضل      
 النمام نافع من ورم العضل متى       :وقال.  من انفتال األوتار التي في العقبين      النرجس متى سحق بعسل وتضمد به نفع      

بالعسل أبرأ   أصل السوسن متى خلط   :  وقال.  النطرون يضمد به مع قيروطي نافع اللتواء العصب        :  وقال .تضمد به 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



 1224 /وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت                            
 

 

  .جيد لخضرة العضل واألوتار السكبينج: ج. االيرسا جيد للفسخ والهتك في العضل: وقال. التواء األعصاب
 العرعر حب :د

ورق الفاشرا متى تضمد به مع      :  وقال.  لشدخ العضل  الفاشرا منه يهيأ مع العسل لعوق نافع      :  قالو.  موافق لشدخ العضل  
طبيخ الفوذنج نافع من رض      :  وقال.  عصارة بخور مريم ينفع من التواء العصب        :وقال.  الشراب وافق التواء العصب   

من رض   رض اللحم والتي تنفع   األدوية التي تنفع من شدخ أوساط العضل هي التي تنفع من              .  أطرافه العضل في 
القسط :  د.  شدخ العضل  القسط متى شرب بخمر وألسنتين نفع من       .  أطراف اللحم هي التي تنفع من رض العصب        

  .نافع من الفسخ والهتك في العضل
أصل القصب الفارسي متى تضمد      :وقال.  قصب الذريرة متى أخذ مع بزر الكرفس والنيل أبرأ شدخ العضل          :  جالينوس

شرب ورقه مجففاً مسحوقاً أو شرب طبيخه نفع من          متى:  وقال.  الخل سكن وجع انفتال العصب ووجع الصلب      به مع   
القنطوريون الكبير متى أعطي من أصله من ال حمى به مع الشراب زنة درهمين               :وقال.  حضرة لحم العضل وأطرافه   

  .العضل نافع من الفسخ والهتك فيأصل القنطوريون الكبير . درهمين بالماء نفع من وهن العضل ومن به حمى
  .والعضل الراوند يشفي الفسوخ الحادثة في العصب: وقال. القنة تؤخذ لخضرة العضل: وقال

المطبوخة بماء وملح وزيت      مرق الضفادع .  الزفت اليابس جيد لورم العضل     .  ثمرة الشونيز نافعة من شدخ العضل       
. من شدخ أوساط العضل متى سقي منه ثالثة قراريط          ب الخيل نافع  ذن.  موافق لألورام المزمنة العارضة في األوتار      

  .والعصب الثوم متى شرب شفي فسوخ العضل: وقال
متى جعل من األسرب صفيحة     :  وقال .الغاريقون متى سقي منه ثالثة قراريط كان صالحاً لوهن أوساط العضل          :  وقال

  .ووضع على الغدة المعروفة بتعقد العصب اذهبته
أو بعد طبخه بالشراب نفع من       الخطمي متى ضمد به وحده    .  أنا هذه تدق بالمرطقة دقًا جيداً فذهبت به        ورأيت  :  د

الخطمي متى طبخ بالشراب وشرب نفع من شدخ أوساط          أصل:  د.  تمدد األعصاب وتعقدها ألنه يلين ويحل ويرخي      
 المجتمع على أبدان المصارعين     الوسخ:  وقال.  الخنثى نفع من وهن العضل     متى أخذ درهم من أصل    :  وقال.  العضل

  .الكائن في البراجم نافع من التعقد
ثالثة أرطال شمع أصفر أربعة       لعاب بزر الكتان بزر خطمي حلبة بزر قطوناً        :  مرهم ملين للعصب الذي فيه صالبة      

 ويجعل عليها العلك والزيت والشمع ويطبخ حتى        أرطال علك ست أواق زيت رطالن يطبخ اللعابات حتى يغلظ           
عصارة بنج وشحم وشمع وارتينج بالسوية يعمل مرهماً          :  وأيضاً مثله .  ويستعمل يغلظ ويرجع إذا برد كالدياخيلون     

الحادث في   ورق الخطمي الرطب يوضع عليه وينفع من التشنج وينفع من الرض             .  والسقطة على العصب   للضربة
  .والكندر وضمد به نفع  المرلحم الصدف وغبار دقيق الرحى إذا خلط مع. األعضاء العصبية والقطع

به ورم تفجر فال تعالجه بما       إذا حدث الرض في العضلة فعالجه بدواء يسكن وإن كان قد حدث            :  ج في حيلة البرء   
الوجع فاستعمل حينئذ العنب مع شراب وخل يسير وزيت          يحل الورم المتفجر كالرماد وغيره لكن اقصد إلى تسكين        

عتدالً واغمس فيها صوفاً وسخا وهو صوف الزوفا الرطب وضعه عليه فمتى لم               م بمقدار قصد وأسخن هذه اسخانا    
بصوف ويجب أن    هذا الصوف فألق مع هذه األشياء شيئاً من الودج وهو الزوفا الرطب نفسه وعالجه به                 تقدر على 

كان ال  قبضاً معتدالً فإنه إن       تسكن وجع المفاصل المرضوض أبداً بدواء قوي مركب مما ينضج ويحلل ويقبض              
وانظر أبداً في رض العضل فمتى كان الوجع        .  األبدان الممتلئة  قبض فيه أصالً فكثيراً ما يزيد في الورم وال سيما في          
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يكون  لتسكينه ومتى لم يكن هناك وجع فاستعمل العالج األبلغ في حال الورم والعالج األبلغ              أشد من غيره فاقصد   
وجع فيها فقد يمكنك أن تطرح       وبعد هذين الشراب ومتى كانت العضلة ال      باألدوية القوية جداً كماء الرماد والخل        

في العضل قد كال مكثه من أجل توان كان عنه في المداواة              ومتى كان االنتفاخ  .  بدل ماء الرماد بورقاً أبيض زبدياً     
 ة الداخلة في باب   يداوي صاحبه بالدواء المتخذ بماء الرماد ثم ثق بواحد من األدوي            فيجب أوالً على ما وصفت أن     

ويلقى عليه نورة    المراهم ومثل ذلك يؤخذ من وسخ الحمام فغله ثم صفه أو ال حتى يصفو ثم اجعله في طنجير                    
المتخذ بالخمير أيضاً يوافق لهؤالء وغيره مما        والدواء.  مسحوقة قد صارت كالدقيق بمقدار ما يصير في ثخن الطين          

  .أشبهه
وجعه فإنه متى انضم قبل       ق فأسمنه دائماً واحفظ أال يلتحم حتى يسكن        متى أصاب العصب هتك وش     :  اليهودي

رض بقرب من مفصل اصبعه من شقه         أصابه حانى متى :  وقال في قاطاجانس  .  سكون وجعه وينحل ما فيه عفن      
من الرطوبة إلى التعفن فضمدت هذا الموضع بضماد متخذ من دقيق             اليمنى فرأينا ما حول العصبة العليلة قد صار        

 الرماد القوي وعرقت الموضع الذي لم يكن قد حدث فيه عفونة لكن كان قد تمدد بزيت سخن                 لشعير معجوناً بماء  ا
هذه األعضاء أيضاً    من شأن الناس أن يسموا الفسخ في       :  وقال.  يسقيه ووضعت عليه بعد ذلك قيروطي الفربيون       

والعضل هو جراحات العصب وكل هذه الجراحات      يةجراحات العصب والكائن أيضاً في األوتار والرباط واألعضاء العضل        
  .يتحد بعينه

دقيق الكرسنة معجوناً بماء الرماد      لي كذلك قد جعلنا الباقين واحداً ثم جعلت من غد في ضماده مكان دقيق الشعير              
ر في الموضع  في اليوم الثالث مثل ذلك سكن وجعه البتة إال أنه ظه           ولما عالجته .  فأصبح في اليوم الثاني أصلح حاالً     

 شبيه بالعصب غليظ فساعة حركته سقط ألنه كان قد عفن فظن الحاضرون أنه وتر األصبع                الذي كان تعفن جسم   
الغشاء ورأيت الوتر    وأما أنا فعلمت أن هذه األوتار تلين األصابع وعليها أغشية غليظة علمت أن تلك هي ذلك                   

بوليداس واندرون فأدفته بعقيد العنب وطليت          أقراص تحته سليماً فعمدت لذلك إلى بعض األدوية التي أحدها           
األول وضعت عليه قيورطي الفربيون كما كنت أفعل فكنت انتظر أن            الموضع المكشوف منه ثم ضمدته على المثال      

الحمت  وإن لم يكن ما به من الورم عالجته ببعض المجففات فلما برأ الورم             .  ثم الحم الجرح   تبرأ العصبة من الورم   
المكشوفة من جراحته بهذه     وأما رجل آخر فإني طليت المواضع     .  فسلم من كل آفة حادثة لجراحات العصب       الجرح  

  .حتى برأ األقراص مدافة بعقيد العنب ووضعت فوق ذلك قيوطي الفربيون
ع عصبه أيضاً كثيراً فلذلك لم نض      لي هذا إذا لم يكن في حول الجراحة ورم فلذلك لم نعرقه بالزيت وال كان ورم                 

  .عليها ضماد الكرسنة
لي هذا  .  أداويه بأدوية ازم قوماً منها     وجملة عالجي للجراحة في العصب أعالجها بأدوية بطيئة القوام ذائبة ومرة          :  قال

المرهم صوف ماعز ليناً مبلوالً بزيت حار وأحله في النهار والليل             وأضع خارج :  قال.  على نحو سعة الموضع وضيقه    
تلذعها فإن لم    وأكثر ما يستعمل الحل عن القرحة كل قليل إذا كانت األدوية            .   وأعرقه بالزيت  أربعاً مرات ثالثاً أو  

أعرق به يكون مفتراً فإنه كما أن البرد في          والزيت الذي كنت  .  تلذع فإنما احله مرتين في يوم وليلة بالغداة والعشي        
وييبسه والبارد    الحار فإياك وإياه فإنه يقحل اللحم      فأما الدهن .  غاية الموافقة  غاية المضادة لهؤالء كذلك الفتورة في     

وكان رجل  .  وأكثر ما يقع جراحات العصب في الكفين       .يمدده والفاتر موافق جداً وأهرب أن يصيب العضو ماء البتة          
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سكن عنه الوجع في اليوم الرابع غاية السكون وذهب الورم فتصرف في حاجته               قد أصابته جراحة في يده واعتر بأن      
يده بزيت   شديد في يده فانصرف وهو يحس بتمدد في يده يبلغ إلى الرقبة فصرت إليه فأمرته أن يعرق                 ابه برد فأص

على الجرح دواء رطباً يقع فيه       مسخن والموضع المحاذي من رقبته وكمدته بصوف مبلول بذلك الزيت ووضعت منه           
ألعراض عنه وألزم المريض البيت متى كان منه        بطلت تلك ا   الفربيون وجندبادستر فهدأ من ساعته فنام وأتيته وقد       

باردة البتة وذلك أنه إن بقي إلى السابع ال يوجعه وال يتمدد ولم يتخوف عليه بعد                 خمسة أيام وإياك أن يصيبه ريح     
قبض البتة وقد وضعت     البتة ينبغي أن يوضع فوق الزيت دثار يمنع العضو من البرد ويجب أال يكون في الزيت                ذلك

يحتاج إليه ألنه كان طرياً وكان هذا اللبن          هذه وسخ الكور حيث ظننت أن الخمير ال يبلغ من اسخانه ما            على بعض 
فأما األضمدة المتخذة بالخل والعسل ودقيق الشيلم          .  بخمير ووضعته عليه    قريباً منى وخلطت أيضاً زفتاً رطباً       

كثيرة  ورات في جراحات العصب واقتصرت مرات     استعملتها دائماً في المدن ال في القرى وعند الضر          والترمس فقد 
الجراحة ساعة وقعت وأتاني     إن ضربت خال فائق الثقافة بزيت ووضعته بصوف على         :  لي شيء آخر  .  حيث لم يتهيأ  

فربيوناً عتيقاً وأمرته أن يخلطه بقيروطي ويضعه        رجل من أهل بيتى قد عرض له عفن في بعض أوتاره فدفعت إليه            
هل وجد لذعاً فزعم أنه وجد فيه دغدغة فقط وتركته كذلك إلى             :  سألته ا رجعت من حاجتي   على موضع العفن فلم   

. أن برأ  أخذت الدواء عن الموضع رأيت أن الصواب استعمال ذلك الدواء بعينه ولم أزل أعالجه إلى                أن أمسيت فلما  
رم أو برد تشنج فلذلك يحتاج      و لي غرض جراحات العصب أال تعفن أوالً وأال تبرد وال ترم ألنه إن عفن زمن وإن                

الفاترة ليصيبه تجفيف يمنعه من قبول مادة ترطب وتعفن ويتحلل           أن تعالجه باألدوية الحارة اليابسة وبالمحللة اللينة      
فينبغي أال   .وإال ينضم فم الجرح ألنه إذا اجتمع ذلك الصديد حول العصبة عفنها واشتد الوجع               عنه الورم وال يبرد   
وذهب :  قال.  وال وجعاً ثم يلحم    حتى يسكن ورم الجرح ويجف جفوفاً محكماً وال تخشى ورماً           يلتحم فم الجرح    

وخلط بالقيروطي بمثل ذلك الوزن فأحدث في الجراحة          إنسان رأى فعلى فعالج مثل عالجي بفربيون حديث قوي         
أحمى  لخل ألنه قد كان    أخذت عنه ذلك الدواء ووضعت عليه الدواء المتخذ با            لذعاً ووجعاً شديداً ولما جىء به      

الفربيون والدواء الحار الذي تستعمله وإن       بالفربيون الحديث وذلك يجب أن يتعاهد فإن كان اللذع قوياً أقللت من            
معتدلة اقررته على حاله في الفربيون وبين العتيق والحديث بون بعيد            قصر عما تريده زدت وإن وجدته يحدث حرارة       

القيروطي  تى عليه خمس سنين وهذا قدير القوة وليخلط من الحديث جزءاً وعشرة من            دفعت إليه أ   وكان الذي .  جداً
فاحفظ هذا الوزن وزد في اشمع وأدخل في  فاجعل الفربيون ضعفيه أو ثالثة أضعافه وإذا أردت أن يكون الدواء ثخيناً           

ردته غليظاً أدخلت فيه علك البطم      والزيت إذا أردته ثخيناً بالسوية ومتى أ       الدواء علكاً ونحو ذلك ويكون وزن الشمع      
وجرب هذا المرهم    يكون القيروطي على ما تحتاج إليه ثم تزن بالميزان نصف سدسه من الفربيون واخلط به               قدر ما 

تأليفه جيد وإن كان ال يسخن البتة فزد         بأن تضعه على ساقك ودعه ثالث ساعات فإن اسخنك اسخاناً معتدالً فإن           
في القيروطي ومتى قدرت على وسخ الكور فاجعله بدل العلك فإنه اخود             لذعاً شديداً جداً فزد   فربيوناً وإن كان يلذع     

لذلك في   وتجنب الرطوبات الردية والرياح البخارية من عمق القرحة إلى ظاهرها فيصير الدواء              من جميع العلوك  
افذاً جداً وقد عالجت أيضاً هذه       ن غاية الجودة وألنه هو وحده عالجت به جراحات العصب ومع لبن اليتوع ووجدته               

كبريتاً لم يطفأ ونطرونا وزهرة البورق أو زهر حجر اسيوس ونحو              الجراحات بمرهم الباسليقون بعد أن خلطت فيه       
 وبالجملة فكل األدوية التي تجذب الرطوبات من عمق الجسم إلى ظاهره موافقة لجراحات               ذلك أو رغوة البورق   

يعمع هذه من غير أن       رة مفرطة وال برودة مفرطة وال حموضة أو يخلط معها ما            العصب بعد أال يكون معها حرا      
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  .يفسد قواها
الجراحة طاقات كثيرة من خرق       واألجود أال يستحم صاحب هذه العلة فإن لم يقبل منك فلف على موضع               :  قال

  .وجدد له العالج مشربة زيتاً وإذا خرج فارم بها وبما على الجرح اجمع
الوتر بالعرض أن تقطع باقي      ويجب متى وقعت الضربة على    .   األوتار تشنج إن عفنت عفن معها       ويحدث عن علة  

  .بالزيت وال أقرب منهن الماء فابرأتها في أيام يسيرة الوتر لتأمن التشنج وكذا كنت أفعل وكنت أديم التعرق
  .موافق لجراحات العضل متى بل به صوف ووضع عليه وأصل االذخر: د
  .وهتكه وفسوخه ملت دقيق الباقلي مرات بعد أن طبخت دقيقه بالعسل في جراحات العصبقد استع: ج

  .بخل وعسل إذا استعملت دقيق الباقلي في فسوخ العصب وجراحاته فاعجنه: اوريباسيوس قال
وهن منها زنة درهمين نفع من       عصارة الجنطيانا متى شرب   .  دهن الجوز لكثرة تحليله يداوي به جراحات العصب       :  ج

: وقال.  وخلطت بخل فإنها لقبضها توافق جراحات األعصاب       وفوة الصباغين متى أنعم دقها    :  د.  العضل خال أطرافها  
. بصل النرجس إذا تضمد أفرق خراجات األعصاب       .  العصب وحجب الدماغ وفم المثانة     الزبد يقع في أدوية جراحات    

  .ي األوتاريبلغ من قوة بصل النرجس أن يلحم الجراحة ف: قال جالينوس
سحقت وخلطت بالعسل    النيل البستاني يلحم الجراحات ولو كانت في رؤوس العضالت أصول السوسن متى              :  ج

  .أبرأت انقطاع األعصاب
  .من جراحات العصب الدواء المعمول من عصارة السوسن بالخل والعسل على ما في انبات اللحم جيد: د
استعملت لحم الحلزون مرة     قد:  ج.  لجراحات التي تقع في األعصاب    لحم الصدف متى سحق مع كندر ومر الزق ا        :  ج

معها قطع وفسخ في العصب فاندملت حسناً ولم          في قرية بأن سحقته ووضعته على غبار الرحى على جراحة كان            
الخراطين متى أنعم دقها    :  ج.  من غير لذع يصلح جراحات األعصاب      حب القرظ ألنه يجفف   .  يحدث في العصبة ورم   

  .المنقطعة ألحمها ويجب أال يحلها ثالثة أيام  بها األعصابوضمدت
  .نفعت من ساعتها زعم أقوام أنهم جربوا الخراطين متى سحقت ووضعت على العصب المقطوع: د و ج

االذخر قصب الذريرة راسن اقحوان      قردمانا قسط مر وحلو أصل    :  ابن ماسويه في األدوية النافعة لجراحات العصب       
. راوند صيني زراوند طويل قنطوريون علك ايرسا فوتنج          لسوسن مقل اليهود حب العرعر غاريقون      قنة مع دهن ا    

  .منها درهمان نفعت من ذلك هذه جميعاً متى شرب: اليهودي
متى : في حيلة البرء: الرحى ج يضمد بالخراطين المدقوقة أو بلحم الصدف مع غبار       :  من تذكرة عبدوس لقطع العصب    

وجع شديد أكثر من سائر األعضاء وأنه ال محالة يرم            فال بد له ضرورة لفضل جسا أن يناله        أصابت العصت نخسة    
حدوث الورم فلذلك رأيت أن الصواب أال يلحم في النخسة بل يمنع االلتحام             متى لم يحتل في تسكين وجعه ومنع      

 وجع والحزم أن توسعالصديد وينقي الجسم من الفضول واحرص كل الحرص أال يحدث في العضو  كي يخرج منها
الجسم ردي الخلط    الموضع إن كان ضيقاً واستفرغ جملة الجسم بفصد العرق إن كان في القوة محمل ومتى كان                 

جراحات العصب وذلك أن قد شق جوهر العصب         نقيته بالدواء المسهل تبادر به في أول األمر واجتنب الماء الحار في           
قوام جوهره هذا القوام فهو ينحل ويتعفن من األشياء الحارة              ونمن مادة رطبة تجمدها البرودة وكل شيء يك         

فأما .  أصالً أن ال يقرب منه الماء الحار البتة واطله بالزيت مفتراً ويكون الزيت ال قبض معه                الرطبة معاً ولهذا ينبغي   
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لى اجتذاب الصديد من    هذه وحدها تقدر ع    أدويته فلتكن لطيفة األجزاء معتدلة الحرارة تجف تجفيفاً ال أذى معه فإن           
الذب تعالج به ولهذا جعلت أول شيء استعملته علك البطم وحده            عمق الجسم من غير أن تثور وتهيج وتلذع العضو        

 وحده ففي األبدان الرطبة ومع فربيون في األبدان اليابسة وكذلك وسخ الكور وحده مع               مع شيء من الفربيون أما    
الشديدة الصالبة فقد     باً فاعجنه بزيت لطيف غير قابض فأما األبدان          الفربيون ومتى تهيأ أن يكون الوسخ صل         

فقد استعملت هذه وأرى أن الحتيت أيضاً نافع متى          استعملت فيها السكبينج مع الزيت وعلك البطم والجاوشير أيضاً        
احات العصب  والكبريت ألنه لطيف األجزاء وليس من جنس الحجارة ينفع جر           اتخذ منه دواء إال أني لم أسخنه بعد       

صلباً فاجعله   الزيت بمقدار ما يصير له الجميع في ثخن وسخ الحمام فإن أنت عالجت بهذا الدواء بدناً                يخلط معه من  
النورة إذا غسلت بماء البحر في الصيف         أثخن وقد خلطت لهذه العلة أيضاً نورة مغسولة بزيت فنفع وأنفع ما تكون              

الناس استعمال الدواء الذي ألفته واستعملته وهو مركب من            ع وقد عم  الحار وإن غسلتها غسالت كان أجود وأنف       
والعلك والزفت من كل واحد نصف جزء ومن الشمع جزء وإن لم يتهيأ علك البطم                   شمع وراتينج وفربيون وزيت   

 يابساً  فإن كان العلك   فأما الفربيون فليكن نصف سدس الشمع ومتى أردته أقوى فأكثر قليالً          .  مكانه راتينجاً  فاجعل
  .المراهم الزيت وصفة هذا الدواء مكتوبة في قوياً بمنزلة العلك المطبوخ فإنه يكفيه حينئذ شيء يسير من

كان يجب أن يكون أدويتها       وبالجملة فمداواة العصبة التي يصيبها نخس ووجبة أو ينتقص اتصالها بأي ضرب               
حادثاً لطيف األجزاء ويجب أن تزيد في قوة الدواء          اتحدث حرارة فاترة وتجفف تجفيفاً غاية التجفيف ويكون جوهره        

تروم أمره إذا حللته كل مرة فإن رجالً من األطباء قد كان داوى بمرهمي                  وتنقص منه وتبقيه على حاله بقدر ما       
وورم  النخس الواقع بالعصب مرات فأنجح ثم أنه داوى به رجالً فلم ينجح وحدث بالعضو وجع                    مرهم الفربيون 

أنه لم يجد   :  لينة فذكر  هل أحس في اليوم الذي وضع عليه مرهم بمس حرارة شبيهة بحرارة شمس            :  يلفسألت العل 
الذين داواهم به صبياناً وشباناً وفكرت في هذا أن          وسألت الطبيب فإذا هو قد اتخذ منه أرجح من سنة وكان           .  ذلك

يقاً وعرقت العضو بالزيت اللطيف الذي      مقداره ووسعت فمي الجرح ألنه كان ض       الفربيون ناقص عما ينبغي فزدت في     
الدواء  وأمرت أن يحل بالعشي وأن يعالج بالزيت اللطيف الذي ال قبض معه الذي عالجته به مع                     ال قبض معه  

وتبرد الورم فإن كان الخرق      وأمرت العليل أن يمسك عن الطعام فلما فعل ذلك أصبح العليل وقد سكن الوجع عنه              
عرض العصبة أو في طولها وكم مقدار ما انخرق من           أهو ذاهب في  :  ل هو خرق فانظر   الواقع بالعصب ليس يحسه ب    

انخرق خرقاً بيناً حتى أن العصبة بقيت مكشوفة وخرقها بالطول فليس يجب              الجلد الذي يعلوها وانظر أن الجلد قد      
األدوية وهي   تمل قوة هذه  العصبة شيئاً من األدوية التي تتخذ بالفربيون وأمثاله ألن العصبة ال تح              أن تقرب هذه  

تعجن النورة المغسولة بزيت كثيراً       مكشوفة كما كانت تحتملها عندما كان بينها وبين الجلد واألجود ههنا أن                
الموضع متى ديف بدهن ورد يخلط به ملح وجملة غرضك في              وعالجها والدواء المتخذ بالتوتيا جيد في مثل هذا        

 فيفاً ال لذع معه وأجود ما يكون منها النورة إذا غسلت مرات كثيرة بماء عذبتجففها تج مداواة العصبة المكشوفة أن
بالعسل ويجب أن يكون شمعه      في وقت واحد والتوتيا إذا فعل به ذلك ألنه يسلخ حدتها في الماء والمرهم المتخذ               

ل نقي البدن أمكن أن     وإن كان العي  .  فليكن معتدالً  وإن وقع في هذه األدوية علك     .  مغسوالً ودهن ورد ال ملح فيه     
فإني داويت شاباً معتدل الطبع إال أنه كان عرض لبدنه احتراق من الشمس كان                 يداوي باألدوية المغسولة المقوية   

على ماء   خرق واسع في زنديه وعصبه فأخذت شيئاً من أقراص بوليداس فأدفنها بعقيد العنب وسخنتها              قد عرض له  
ويجب أن يكون هذا مما ال تفعله وهو أال يلقى لموضع الجرح والعصبة                ححار وغمزت فيه فتيلة وجعلته في الجر       
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في  جملة يؤمن إن كان هذا العصب من عصب عضلة أن يحدث التشنج              .  الخرق من األدوية الباردة    وشيء من 
الجراحة وعلى مواضع    أسرع األوقات وقد يعرض التشنج أيضاً عندما يصيب األوتار آفة فلما وضعت على موضع                 

والرأس بزيت حار لن الجراحة كانت في اليد          ة مما حوله وفوقه من الدواء جعلت أعرق موضع الرقبة واإلبطين           كثير
فصد في اليوم األول فلما كان في الرابع حسنت حاله وضمدت قرحته وانقبضت          تعريقاً متواتراً وأخرجت أيضاً دماً من     

ألن الزيت   هذه الحال فليس يجب أن يصب عليها زيت        السابع برءاً تاماً وما كان من القروح في مثل             وبرئ في 
القروح الكبيرة كما تستعمله في       مضاد لقوة هذا التدبير الذي ذكرته وهو مع هذا يوسخ القرحة وال تستعمله في                 

احتجت أن تغسل العصبة من صديدها فنشفها بصوفة على            القروح الصغيرة التي العصبة فيها مغطاة بالجلد فإن         
لكي ال يلقى القرحة وهي يابسة فبلها بعقيد العنب وبالشراب الحلو البعيد من              احتجت أن تبله بشيء   طرف ميل وإن    

من الضماد   واللذع واترك الماء دائماً واهرب منه في عالج العصب نخسة كانت أو خرقاً وكذلك اهرب                    القبض
ذكرت فأدف هذا أيضاً في الصيف بدهن        المرخى فإن استعملت الدواء المتخذ بالقلقطار فإنه قريب من األقراص التي          

وفراسيون تقوم مقام هذا الدواء الذي ألفناه نحن وهو أقوى من كلها              ورد وفي الشتاء بزيت لطيف وأقراص أندرون      
العصبة فإن هذا    األبدان القوية يجب عالجها باألدوية القوية وبالعكس ومتى وقعت الجراحة في عرض            أن:  وقد قلت 

المقطوعة التي لم تنقطع فيحدث        أن يصيب صاحبها تشنج وذلك أن الورم يصل الشظايا           أشد خطراً وأقرب من   
يجب لصاحبها أن يخرج له من الدم بال زحمة أكثر مما              لذلك التشنج وعالج الجرح ههنا هو ذلك بعينه إال أنه           

بطه ورقبته بزيت   ويحفظه على الهدوء والسكون ولينوم على فراش وطىء ويعرق إ           أخرج لذلك ولطف تدبيره أكثر    
والرأس وأما رض    كانت الجراحة في الرجل فليعرق الحالبين ويمرخ عظم الصلب كله حتى تصير إلى الرقبة              حار فإن 

أن تجفف تجفيفاً كثيراً وتجمع وتشد       العصب فإن كان عه رض في الجلد أو قرحة فإنه يحتاج إلى أدوية غرضها               
اصاب العضد رض غير أن يرض معه الجلد وما أقل ما يكون               أنفأما  .  األجزاء التي قد استرخت من أجل الرض       

 منزيت قوته محللة صباً متواتراً واعن عن أمر الجسم جملة مثل ما وصفنا وهو يبرأ في                 ذلك فصب عليه زيتاً حاراً    
واته وأصحاب الصناعة قد علموا بالتجربة مدا      أسرع األوقات بصب الزيت وأما رض العصب مع الجلد فقد يكون كثيراً           

ومتى كان مع الرض وجمع فاخلط معه زفتاً عند طبخه وضمد           .  ان هذا دواء جيد    وبالحق.  بدقيق الباقلي وخل وعسل   
  .به وهو حار

أكثر فاخلط معه العسل وأصول      ومتى أردت أن يكون تجفيفه أشد فاخلط معه دقيق الكرسنة ومتى أحببت تجفيفه             
انقطعت العصبة فابترها بال خوف على من أصابه ذلك إال أن            فإن.  غيرهوالعناية بأمر الجسم كله يعم هذا و      .  السوسن

 فأما الرباطات فإنها وإن كان نوعها من أشد شيء         .  يفلج ومداواته مداواة سائر القروح     العضو الذي كان يتحرك به    
فألنها تشارك  األوتار   وأما.  فقد يحتمل من المداواة ما هو أشد وأقوى ألنها تتصل بالدماغ وألنها عديمة الحس                

الجراحة في عصب أو وتر أو رباط من          العصب ألنها من عصب ورباط فقد يحدث من أجلها التشنج وتعرف هل              
الرباط جراحة فإن كان رباطاً ينبت من عظم ويتصل بعظم           جنس تفرك بجوهر كل واحد منها بالتشريح وإذا أصاب        

إن الجراحة الواقعة في األوتار والعصب والعضل       :  صغيرةبما شئت وإن في الصناعة ال      فال مكروه فيه ويجوز مداواته    
خارج وذلك النسداد    حسها واتصالها بالدماغ تورث التشنج سريعاً ال سيما متى لم يتحل الفضول التي فيه إلى               لفضل

بدواء جوهره جوهر لطيف يمكن أن        فم الجرح فلذلك يجب في مداواة هذه أن تفتح فم الجرح وتجفف القرحة               
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  .الشق ل إلى العضو حتى يصل إلى العصبة التي نالهايغوص ويص
متى كان سقوط األجسام      :ومن هذا الكتاب  .  اهرب عند عالج هذه أعني العصب من البرد والريح           :  قاطيطريون

ال خطر فيه ويكون في مدة أطول قليالً فإذا            العصبية من الجسم في القروح بعد أن يتقيح الموضع كان سليماً             
تقطع باآلالت واألدوية ومددتها حدث عن ذلك أورام وتشنج وحميات في              الوترة التي تحتاج أن    استكرهت العصبة 

  .بعض المواضع
المواضع من الشيء    جراحات العصب ليست تحتاج إلى أدوية تقبض بل أدوية تجتذب ما في عمق                :  قاطاجانس

 الجراحات الواقعة بالعصب بعالج الجراحات      يعالجون وكنت أرى معلمي  :  قال.  المؤذي اجتذاباً كافياً وتخرج إلى خارج     
 يضعون عليها في األكثر األدوية الملزقة يريدون بذلك إلزاق الجراحة وإن كان مع الطرية وهو العالج الملحم وكانوا

دقيق الحنطة المطبوخ بالماء     الجراحة ورم صبوا عليه ماء فاتراً كثير المقدار ويعرقونه بالزيت ثم يضمدونه بضماد               
الركبة  عند الوتر العريض بهذا العالج بعينه وهو فوق عين         زيت ورأيتهم يعالجون من أصبته جراحة على ركبته أو        وال

حيلهم منهم يموتون ومنهم من يتخلص بعرج        بقليل وهذا بأن يكون قاتالً أولى منه بأن يكون عالجاً له فإنه كان             
اً وعفنت الجراحة ببعضهم كثيراً فلما رأيت كثرة العفن         أوتارهم كثير  وكذلك جميع من عالجوه في أوتار كفه تعقدت       

أدوية العصب   حكمت أنه يجب أن يعالج بالبرد والبنج ثم ما رأيت البرد عدواً للعصب علمت بأن أدود                في هذا العالج  
يمكن يكون بالغ التجفيف وذلك أنه ال        ما كان يجفف مع توسط بين الحرارة والبرودة وإن كان أيضاً جاراً جاز بأن              

يجب أن يعالج به العصبة وهي مكشوفة غير ما ينبغي أن تعالج به              التعفن من العديم الرطوبة وعلمت أيضاً أن الذي       
وأقوى  هذه يسيرة ال يلقاها الدواء بل إنما الواصل إليها قوته فلذلك يجب أن تكون ألطف                 وهي متوارية إذا كانت   

  .إلى المواضع رة ألن حرارته تنفذ قبل الوصولوال يكن مع هذا أن يكون هذا الدواء بالغ الحرا
فقور فيه فعزمت أن أخبطه      ورأيت رجالً أصابته ضربة على عضل فخذه حيث هي قريب من الركبة بالعرض              :  قال

وامتنعت من التغرية ألني علمت أن األجزاء اللحمية من           ألن الرباط إذا كانت الضربة بالعرض لم تضبط فم الجرح          
فأمنت بذلك هذه الجراحة من جميع المعايب وذلك أن بعضهم كان يخيط فم                 يها من ذلك  العضل ال بأس عل   

وغيره  فيبقى ما وراءه غير ملتحم وكان يخيط األوتار مع اللحم فكان يورث أشياء ودية من تشنج                    الجرح ظاهراً 
. وتر ألن منبته من العظم    جراحة ال  وهذه األوتار التي ههنا عريضة فأما الرباط فليس من جراحته مكروه مثل ما في              

الجراحة التي في العصب فالعصب منها مكشوف وتحتمل أن          لي فيه استرخاء المفصل وزواله عن موضعه وإذا كانت        
 ألنها معراة مكشوفة فأما التي هي تحس فليست العصبة فيها ظاهرة فإنها توضع عليها              توضع عليها األدوية الحارة   

على زوايا قائمة ألن     وسعها إن كانت في غاية الضيق فوسعها بشقين يتقاطعان        ويحذر التحامها ومتى احتجت إلى ت     
  .بغتة تشنج قاتل النخسة إذا التحم رأسها واجتمع الصديد داخالً على العصب حدث

ما كان يجلو كتوابل النحاس      احذر القابضة وخاصة في النخسة في العصب فأما        :  في تأليف أدوية جراحات العصب    
خالً غير قابض عتيقاً جداً والزاج والقلقطار والزنجار          حق معه المعدنية بالخل ليلطف جوهرها وليكن      فهو موافق واس  

لي هذا يجفف العصب ويوضع فوقها الدواء الحار        .  على العصب المكشوف بعقيد العنب     وأقراص الدرون ونحوها تطلى   
  .على ما قيل يسحق

ثم ضع فوقها المراهم وعرق       رخصة لكن بعض األدوية األخر     وال تستعمل هذه األقراص إال في األبدان ال         :  قال
بالنهار مثل الدواء المغري الذي لي رأيت العقد التي تكون في              المواضع العالية فوق الجراحة بالزيت مرتين وثالثاً       
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نالفسخ متى شدت ووضع عليها خميرة قوية القبض أياماً لم تعد وإن عادت أقوى ما يكو                ظاهر الكتف الذي يذهب   
الزاج والقلقطار جزءاً    قلقطار محرق جزء ومن الزاج جزء توبال النحاس ثالثة أجزاء هذا أقوى ما يكون فإن جعلت                 :

ما يكون والوسط أن تأخذ زاجاً وقلقطاراً محرقين          جزءاً جعلتهما محرقين وتوبال النحاس أربعة أجزاء فهذه أضعف         
قهما بالخل كما وصفت وخذ الدواء األقوى مثليه ومقل مثل            ثالثة أجزاء فاسح   كلهما جزءاً جزاء وتوبال النحاس     

وفي األضعف   ونصف زيت في األوسط من هذا القيروطي بهذا الوزن مثل األدوية المعدنية مرتين وربع               الشمع مرة 
  .فيه مرتين ونصف ثم عالج كل بدن بما يحتمله منها وانظر الزيت أن يكون ال قبض

الدواء أقوى فأقل من النصف       فها من الكندر وعلك البطم وإن أردت أن يكون          وألق على المعدنية مثل نص     :  قال
فإنه حينئذ ينفع نفعاً عظيماً ألنه يسكن الوجع وإن           ومثل نصف الكندر وبارزد إن كنت تداوي به عصبة مكشوفة           

وز والدجاج  نخسة فليس يضرك أن تطرح البارزد وإن كان عندك أيضاً شحم اإل            كنت ال تداوي عصباً مكشوفاً لكن     
  .الشحوم اللطيفة فاخلط في بعض األحايين حين تريد تسكين الوجع ونحوه من

وزيت اثني عشر جزءاً تجمع وضع       فربيون حديث جزء ومن الشمع ثالثة أجزاء      :  وفي قيروطي الفربيون منفعة وصفه    
إلى أن يلقى ثالثة أجزاء     الفربيون ضعيفاً فزد فيه بحسب ذلك        عليه منه حتى يحس العصبة بثقة واتكال وإن كان        

والزيت فإن حكى المريض أنه شديد اللذع ورأيت الموضع الذي حول النخسة حاراً وقد                في هذه األجزاء من الشمع    
أحببت أال تسقط عن     وتجببت شفتاها ورمت فزد في القيروطي وإال فزد في قوة الدواء وإن اعتدل فدعه ومتى               اتسع

  . عروق الشجرالجلد سريعاً فألقى معه شيئاً من
عليه علك البطم مرات ووسخ      اسحق سكنجبينا بالخل حتى ينحل في هاون ثم ألق        :  دواء متوسط لجراحات العصب   

  .الكور وبعض الشحوم
الفربيون بأن تجعل منه مكان      وسخ الكور وعلك وشحم اجمعها فهذا ألين جداً لهذه العلة وإن شئت خذ دواء              :  آخر

وقد .  الفربيون وإنما يصلح أن تعالج به األبدان الجافية        من مت الفربيون وهذا أقل لطافة    الفربيون خرء الحمام إذا عد    
ينبغي  النخسة في العصب  :  قال.  الحلتيت بطيب ريحه بمثل األدهان الطيبة إذا اتخذته لذلك         ألقيت مكان الفربيون  

يسير وفيها مع ذلك قوة تحلل  قبضأن تحفظ ال تنضم وأما العصبة المكشوفة فإن من الواجب أن تعالج بأدوية لها              
  .بال لذع

زاج ستة مثاقيل قلقطار     شمع ست أواق زيت تسع أواق      :  مرهم لم يؤله جالينوس إال أنه رضيه لجراحات العصب          
أوقية تسحق المعدنية بخل ثقيف سحقاً نعمًا وتذاب          أربعة مثاقيل توبال النحاس أوقيتان كندر أوقية ونصف بارزد         

وقد وصفت عالج العصب والعضل المجروح إذا كان عارياً من الورم وهو               :  قال .عليها أو تجمع  الذائبة ثم تطرح     
الموضع  متى أصابت عضلة أو عصبة جراحة وأصابت غشاء بقرب من عظم طعنة وجدت في              :  الورم قال  عالجه مع 

 واختالط العقل وعطشاً وجفاف     كثيراً بعد اليوم الرابع وجعاً دائماً متصالً وورماً وحمى مع عوارض ردية أعني سهراً              
منها صديد وعكر خاثر كالدردي ويكون لون الجراحة أحمر وما             اللسان وتزداد الجراحة في كل يوم حراً ويجري         

  .فهذا حكاه جالينوس عن غيره وشفاؤه األدوية الملينة توضع عليه حولها منتفخاً متمدداً
يكونوا أحسوا بألم شديد فدل      من جراحات العصب من غير أن     قد تشنج خلق كثير     :  مما يعتقده ج رأياً لنفسه قال      

  .الوجع عظيماً يسلم من مضرة ذلك بالتليين ذلك على أن الورم في عصبهم لم يكن عظيماً فإن لم يكن
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األلية تحل تعقد   .  فإنها تلزقه  الخراطين ينعم دقها وتوضع على العصب المنقطع وال تحل ثالثة أيام             :  بختيشوع
  .والشيرج  المخبرين يستعملون في التليين التمرالعصب ورأيت

وال يستقصي حرقه ثم     يؤخذ حطب الكرم فيحرق   :  دواء ينفع من وهن العصب واضطراب المفاصل وتعقد العصب          
  .يصفي على المواضع الواهية من العصب يلقى عليه من الماء ما يغمره ويترك أيام ثم ينطل منه بعد أن

مرزنجوش ويضمد به إن شاء      سمسم مقشر عشرون يدق مع عشرة دراهم من ورق         :  ضماد يلين العصب جيد جداً    
  .اهللا تعالى

بماء حتى ينحل ويؤخذ عشرة      مقل يهودي عشرة ينقع   :  ضماد نافع للمواضع الصلبة العصبية التي يحدث فيها غلظ         
  .العنب ويلزم الموضع بعقيد دراهم من أصل الخطمي المسحوق وقد نخل بحريرة يعجن ويلين

الموضع واستعن بباب التشنج     أصل السوسن ينعم دقه ويخلط بعقيد العنب ويضمد به         :  ضماد نافع من التواء العصب    
  .وبباب االسترخاء متى أردت منه شيئاً

أرطال من الماء حتى يبقى رطل       يطبخ عشرة دراهم حاشا منخولة بثالثة     :  شراب نافع من تعقد العصب ويلين حركته      
  .وتؤخذ رغوته ويسقى مثل الجالب  سكر نصف رطل وعسل مثله ويطبخ كالجالبويصفي ويلقى عليه

  .وكذلك الموم. الفربيون يحل األعصاب الجاسية: أبو جريج
يعرض :  األعضاء األلمة  متى سحقت الخراطين ووضعت على العصب المنقطع ألحمته ومتى ضمد بها           :  اطهورسفس

  .ويسترخي العليل ويسخن ض وصغره وتواترهمع جراحات العضل غشي وصفرة اللون وضعف النب
أصابتها نخسة في الجزء العصبي      قد يضطر مرات كثيرة إلى قطع ليف العضل بالعرض إذا          :  من التشريح الكبير قال   

  .ضيقة فيخاف أن يلتحم ظاهر الجراح وال يلتحم باطنه منها وخاصة إذا كان ذلك في رأس وترها وكانت الجراحة
  .برؤها  األمراض الحادثة في الغضاريف أما أال تبرأ وإما أن يعسر:من منافع األعضاء
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والجراحات التي تنقطع فيها     والجراحات التي تنقطع فيها       التي في ظاهر الجسم    التي في ظاهر الجسم      والعروقوالعروق  انقطاع الشرايين انقطاع الشرايين 
الذي يسمى أبو رسما     الذي يسمى أبو رسما       غشاء الدماغ وفتق الشريان    غشاء الدماغ وفتق الشريان      العروق والدم المنبعث من    العروق والدم المنبعث من    

علق والتي تقطع النزف    علق والتي تقطع النزف    وتمنع نزف ال  وتمنع نزف ال    ضربانها يتفجر منها الدم   ضربانها يتفجر منها الدم     والقروح التي لشدة  والقروح التي لشدة  
عضو كان والفتق الحادث عن الحر      عضو كان والفتق الحادث عن الحر        وقوانين خروج الدم من أي    وقوانين خروج الدم من أي      بقوة من أين كان   بقوة من أين كان   

الحادث من جراحة فيستعان بالتي داخل      الحادث من جراحة فيستعان بالتي داخل        الضارب وما يقطع نزف الدم    الضارب وما يقطع نزف الدم      والبرد والعرق والبرد والعرق 
    البدنالبدن

 يلتحم وانقطع الدم  إن الشريان متى بتر عرضاً البتة لم يمكن أن يتصل بعد و             :  البرء قال ج في الثالثة من حيلة      
  .الجاري منه

عنه انبثاق عظيم ومتى كان      متى شق عرق ضارب أو غير ضارب فال بد أن يعرض          :  في الخامسة من حيلة البرء قال     
ضارب يخاف أال يلتحم بحسب ما قد قضي به قوم           هذا الشق عظيماً في عرق ضارب عسر التحامه وإن كان عرق          

  .من األطباء
 العروق الخرق الذي في :أنه إن قال الدم فاحتل لشد العرق وأمل الدم إلى ناحية الضد وذلكمتى حدث انبثاق : قال

أو بأن يضبطه باليد أو بالرباط أو بأشياء          وال يمكن أن يخاط فبقي أن يكون فوهة العرق تنسد أما بدم يجمد فيه               
ذا كانت الحرارة عزيمة ولم يمكن عليها من خارج في بعض األحايين إ      تجعل عليها من خارج والذب يمكن أن يلقى       

بالخرق وتعرى   الجراح والجلد واألشياء التي احتالها األطباء كالفتائل واألدوية التي تعلق وتنشب            فصده ونحوه لحم  
الجرح قشرة محترقة بالكي واألدوية       وتنسد من أجل ما لها في طبعها من الغلظ واألشياء التي تحدث عن فم                 

  .القشرة كي يكون طبقاً لسده اء إنما احتالوا بهذهالشبيهة بالكي فإن القدم
موافقة واقصد أال يناله وجع وأن يكون        ومن عظيم المداواة أن تجعل العضو الذي تنزف منه الدم منصوباً نصبة           :  قال

أسفل ونصبه لشدة    هذين أغنى أن يكون العضو الذي ينزف نصبه إلى         الموضع الذي منه ينبعث الدم عالياً فإن ضد       
 إذا حضرت موضعاً قد انفجر منه الدم فأول ما         :  قال.  الدم ولو لم يمكن فيه أن تزيد فيه         عه بما يحدث انفجار   وج

فيه أمرين أحدهما أن     تفعله بأن تضع اصبعك على الخرق من العرق واغمزه غمزاً رفيقاً وأقره ساعة فإنك تدمج                
في فوهة العرق فيمنع الدم فإن كان العرق غائراً          صيرتستبقي شيئاً من الدم ولو مدة والثاني أنه يجمد منه شيء في            

موضعه وكم مقدار عظمه وضارب هو أو غير ضارب فإذا علمت ذلك منه                 بعيداً فاستقص النظر حتى تعلمها أين      
قطع الدم   إلى فوق وافتله فتالً يسيراً فإذا انقطع الدم بتلك العرق فدم إن كان عرقاً غير ضارب                 فعلقه بصنارة ومده  

وتمديد الورم وهي التي تؤلف من العلك        غير أن تربطه ببعض األدوية التي تقطع الدم وأفضلها ما كان له تغرية            من  
شرياناً فإنما يمكن قطع الدم أما بربطه وإما ببتره بنصفين وقد              المطبوخ وغبار الرحى والجبسين ونحوها وإن كان       

إذا   متى كانت عظيمة وكثيراً ما تحتاج إلى بترها وذلك           إلى شد العروق الغير الضوارب برباط       يضطر مراراً كثيرة  
البدن ضعيفاً أو عضواً من       كانت تصعد من موضع بعيد الغور صعوداً مستوياً منتصباً وخاصة إذا كان الموضع من                 

  .األعضاء األلمة
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  .فإن شق الودج الذي في العنق خطر متى كان شقاً عظيماً: لي على ما ذكر
واحزم األمور أن تربطه في        انبتر تقلص من جانبيه وتكمش وضبط اللحم عليه من جانبيه             فإن العرق إذا  :  قال

  .الموضع الذي يلي أصله ثم تبتره
األعلى وفي الرقية الجانب     الجانب وأصل العروق وهو الجانب الذي يلي الكبد والقلب وهو في اليدين والرجلين           :  قال

  .بالتشريح األسفل وفي كل عضو بحسب ما يتعرفه من أمره
في الجراحة قبل أن يسقط      لي متى شككت في شيء من هذا فاربط ثم اقطع فإذا فعلت ذلك فبادر بانبات اللحم                 

الخرق من العرق الضارب وبقي حول الخرق موضع خال          الرباط من العرق فإنه إن تبادر اللحم فيغسل ما حول موضع          
دم وهو لين المجسة في جوفه دم مخالط للدم الذي في            ابورسما وهو فتق ال    حدث في ذلك الموضع شيء يقال له      

ولذلك أرى أن    فاربط هذا الفتق متى أصابته آفة كان كالحال األول ويسمى بعض الناس هذا أم الدم               العرق الضارب 
وتحرق ألن هذه تنبت اللحم فيكون حبس         استعمال األدوية المنبتة للحم أجود من استعمال األدوية التي تكوى           

ال تؤمن إن سقطت القشرة المحترقة قبل واللحم ينبت إن يسكن             ق وأبعد من الخطر واألدوية التي تكوى      الدم أوث 
وال خطر   علمناه لذلك مما استعملنا لذلك أيضاً في انبعاث الدم من الغشاء المغشي على الدماغ              الدم ثانية وأفضل ما   

البيض بعد سحقهما كالغبار بقدر       فاخلطهما ببياض  يؤخذ من الكندر جزء ومن الصبر نصف جزء فإذا احتجت إليه          :  فيه
شيئاً ليناً فلوثه فيه وضع على العرق المنخرق والقرحة كلها            ما يصير الدواء في ثخن العسل وتأخذ من وبر األرنب          

 تلفها على موضع الخرق ثالث مرات أو أربعاً أو خمس مرات ثم يمر بها إلى أصل العرق                  وأكثر منه واربطه بخرقة   
الدماغ ثم حل ذلك     خرق في األعضاء التي يمكنك أن تمدها إليه وهذا ممكن في جميع المواضع خال غشاء                المن

فال تقلعه لكن ضع حوله من الدواء شيئاً آخر كأنه           الرباط بعد ثالثة أيام وانظر فإن رأيت الدواء الزماً للجرح محكماً           
ألول من القرحة من تلقاء نفسه فاغمز بأصبعك غمزاً يسيراً          ربطت وإن تبرأ البر ا     يندى به الوبر ثم اربطه أيضاً كما      

ذلك أياماً حتى ينبت     أصل العرق كي ال يسيل منه دم واقلع الوبر األول وضع مكانه وبراً آخر وال تزال تفعل                  على
 يكون مفرطاً فتوجع فإنه ال شيء أزيد في        حول العرق لحم واحفظ العضو في عالجك منتصباً إلى فوق وإياك أن            

  .الورم وانبعاث الدم من الوجع
والدواء الذي فيه   .  الكندر فيه أكثر   وما كان من األبدان صلباً فاجعل من أدويته صبراً أكثر وربما كان ألين فليكن                

وكذلك إذا كان طلبك شدة التغرية فاطلب كندرا شديد العلوكة وهو             الصبر أكثر قبضاً والذي فيه الكندر أشد تغرية        
  .بياضاً وألين إذا مضغ لم ينفت سريعاً در أشدما كان من الكن

الكندر والذي اركب    الكندر دقاق  ومتى أردت أن تكون قوية القبض ولم تمل إلى التغرية كثير ميل فاجعل بدل             :  قال
ولست أعرف دواء أفضل منهن     :  قال.  الكندر شيئاً يسيراً   من هذا الدواء مرة على ما وصفت ومرة بالسوية وأزيد في           

الدم من الغشاء المغشي على الدماغ والجراحات الحادثة في الرقبة حتى أعالج به                   استعمله أنا في انبعاث     ولذلك
  .الدم من األوداج ألنه يقطع الدم المنبعث من الودج من غير أن يربط الودج برباط انبعاث
مجانبين لكن يترفق فيضع    ال ويجب لمن تولى عالج الودج أال يبادر كما يفعل كثير من معالجي الجراحات               :  قال

شديداُ حتى ينقطع الدم ويضع باليد األخرى         إحدى يديه على الخرق األسفل من العرق ويعصره ويضبطه ضبطاً           
ألن ميل العرق ههنا إلى أسفل وكذلك يجب أبداً أن يربط ليمر                الدواء على الجرح ويربطه من فوق إلى أسفل         

  .فيمنع انبعاث الدم الرباط نحو أصل العرق
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انبات اللحم من جميعها وهذا هو       وليس في األدوية التي تفعل هذا النحو من الفعل دواء أجود منه ألنه يسرع              :  قال
تغري العضو وتصلب اللحم عند سقوط تلك القشرة فأكثر مما           المطلوب فأما األدوية التي تجذب قشرة محرقة فإنها       

  .الدم أيضاً كان عليه فال يؤمن انبعاث
يظهر من قوة فعله يدل على أنه        جالينوس إنما يقطع الدم بأن يجذب غشاء وطبقاً على الخرق الذي           لي الكي عند    

نفسه ويزوي اللحم الذي فيه ويصلب الموضع كله حتى            يفعل شيئاً أكثر وأقوى من هذا وهو أنه يكمش العرق            
دة التكميش وتزوي كما يعرض     جداً وتبطل المسالك التي ينبعث منها الدم بش         ينضم ويضيق الجميع ضيقاً شديداً    

  .النار للجلد في
ويستعمل سائر  !  من الخطر    فيجب للرجل أن يتوقف في مثل هذه المواضع وينظر أي األبواب أسلم وأبعد             :  قال ج 

  .األبواب من اضطر إليها
آكلة وقعت في   النزف إنما هو من أجل       وأعظم اآلفات أن تضطر إلى الكي بالنار أو باألدوية الكاوية متى كان            :  قال

وأما التي  .  فيها مع حدتها قبض بمنزلة القلقطار والقلقنت والزاج        العضو وليكن قصدك في األدوية المحرقة أن يكون       
وتسقط  مطفأة فهي لعمري أقوى من هذه األدوية إال أنه ال يكون للقشرة التي تحدث عنها بقاء                 متخذة بنورة غير  

فتسبق اللحم فينبت قبل سقوط القشرة       دوية القابضة فإنها تمكث مدة طويلة     وأما القشرة التي تتولد عن األ     .  سريعاً
كثير من المعالجين قبل أن ينبت اللحم ومتى بادرت إلى              ولذلك يجب أن ال تبادر في قلع القشرة كما يفعل            

 إن الدم :  فأما محصل جملة كالمي كله فأقول       :  قال.  إلى الكي عفناً فقط     كشطها بقي الموضع الذي يضطرك     
من قبل أن الخرق ينسد وإما من األمرين جميعاً           أما من أجل أن مجيئه لتلك العروق ينقطع وإما          المنبعث ينقطع 

الخرق ينقطع إما لغشي يعرض لصاحب العلة أو باجتذاب الدم إلى ناحية الخالف               وهو أجود ومجيء الدم إلى موضع     
وكثيراً ما يقطع انبعاث     .اصة ذلك العضو الذي به الجرح     عن تلك المواضع إلى غيرها وتبريد جملة البدن وخ         أو بنقله 

لي .  وتنسد أما بقشره وإما بالفتل واألدوية وإما بعلق الدم         الدم شربة ماء بارد أو صب الماء البارد على البدن والخرق           
  العروق العضو الذي ينزف الدم من جراحة ألن ذلك يدفع الدم إلى باطن الجسم وتمأل به                إني ألجد تبريد  :  قال ج 

الرأس وإذا كان هذا الحال في       وقد رأيت قوماً كثيراً رعفوا اضرهم تبريد      .  فيكون النزف الذي من داخل لذلك أقوى      
النزف الذي من ظاهر البدن جيد بالغ ألنه يدفع الدم من             النزف الذي من داخل فإن تبريد العضو ظاهر الجسم في          

 لعروق الغير الضوارب فإن مداواتها كمداواة القروح الحادثة في          الخراج الحادث في ا    ظاهر الجسم إلى باطنه فإن     
  .اللحم وقد وصفناه وكتبناه نحن في قوانين القروح

القروح إلحامها باألدوية الملحمة وإن      وذلك أنها إن كانت إنما حدثت عن ضربة قريبة العهد فمن الواقعة أن             :  قال
اك في القروح الخبيثة الردية ثم عالج بحسب ما تحتاج إليه            هن كانت إنما حدثت على جهة األكلة فمثل ما ذكرت         

 برباط أو داويته بأدوية من شأنه قطع الدم أو كويته بالنار وكان غرضك أن تنبت في                  وكذلك فمتى ربطت العرق   
ة القروح الغائرة وبالجمل   شفتي الجرح لحماً فاستعمل األدوية التي تعلمت بالطريق الصناعي استعاملها في مداواة               

  .في اللحم فعالج القروح الحادثة في العروق الغير الضوارب مثل الحادثة
التحامه وبعضهم ظن أنه مما ال        وأما الجرح الحادث في الشرايين فقد ظن قوم من األطباء أنه مما يمكن               :  قال

صفاقي إن الضارب أحد     :  يستشهد بالقياس فيقولون   يمكن التحامه وبعضهم يستشد في ذلك بالتجربة وبعضهم         
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ال تلتحم وذلك أنا لم نجد غضروفاً قط اتصل بغضروف وال عظماً التحم              الشريان صلب غضروفي واألجسام الصلبة    
  .يلتزق العظام بعضها ببعض بالدشبد بعظم بل إنما

والنساء ففي الجبهة والعنق والكفين      إني رأيت شرايين التحمت ونبت حول خرقها لحم أما في الصبيان           :  وأنا أقول 
على أنه عرق ضارب فبادرت إلى شفتي الجرح فجمعتهما            لرسغ وأما في رجل شاب فإن رجالً فصد الشريان          وا

المغرية المسددة ووضعت فوق الدواء اسفنجة لينة رطبة وتقدمت إليه أن يرطب             باستقصاء ووضعت عليه من األدوية    
حللناه فوجدنا موضع    فلما كان في اليوم الرابع    في كل يوم وال يحله إال في اليوم الرابع بحضرتنا            وينديها االسفنجة

أياماً أخر فبرأ خرق العرق الضارب من هذا الرجل دون            الخرق قد التحم التحاماً محكماً فأعدنا عليه الدواء وربطناه         
شرياناً فأما سائر من فصد من مأبضه شريان فكلهم عرضت لهم العلة التي تسمى                سائر من رأيته فصد من مأبضه     

  .إال أنها كانت في بعضهم أعظم وفي بعضهم أصغر اابورسم
  .عظيمة وذلك أن الذي برأ من غير فتق كانت الضربة التي وقعت بالشريان غير: قال ج

  .ذلك لي وأنا أظن أيضاً أن الفتق يكون عظمه وصغره على حسب الضربة بل ال أشك في
البتة ألنه ليس في صالبة        صالبته أال يلتحم    صفة الشريان صلب عسر االلتحام إال أنه لم يبلغ من             :  ج قال

فلذلك ليس هو من الصواب أن ييأس اإلنسان عن التحام           الغضاريف بل هو ألين وأقرب من طبيعة اللحم منه كثيراً         
 يسيراً وكان الجسم ليناً رطباً والتجارب تشهد للقياس وذلك أني قد رأيت خروقاً وقعت              جزء يقع منه إذا كان الجزء     

في الشاب الذي ذكرت     عروق ضوارب بأبدان نساء وصبيان فالتحمت لرطوبة أبدانهم ولينها والتحم أيضاً            في عدة   
إال أن استعمال األدوية التي يعالج بها هذان          أمره والعرق الضارب متى انخرق فبرؤه أعسر من برء الغير الضارب            

ينهما من طريق العضو وذلك أن العرق الضارب         نوع واحد وإنما الخالف ب     العرقان ليس بمختلف اختالفاً كثيراً بل      
لحم  ايبس بحسب فضل نفسه على غير الضارب بالطبع فأما إن احتاجا إلى أن ينبت حول خرقها                 يحتاج إلى أدوية  

وقال في  .  بيناه في العروق الغائرة    فكالهما يحتاج إلى أدوية واحدة بعينها ألن تولد اللحم حول هذين على نحو ما              
  .وملوثة في األدوية في الجراحات التي ينفجر فيها الدم قد تدخل الفتل وحدها: اطيطريونالثانية من ق

االلتحام ألن اللحم الذي ينبت ال        لي إذا كان هذا هكذا فليس للخوف من ادخال الفتيلة في موضع الفتيلة يمنع                
لنا عنه المخبر هو صواب وذلك أنه       عمله ذلك الطبيب الذي حكى       يزال يدفع الفتيلة قليالً قليالً حتى ينبت فالذي       

هذا  ولوثها في دواء ودسها دساً جيداً في شريان قد فصد وربطه فالتحم وإدخال الفتيلة في                 فتل فتيلة على مجسة   
وأدخلها فيه واربطه فإن هذا       الموضع أعون على قطع الدم من كل شيء فلوثا في بياض البيض والصبر والكندر                

  .أحكم ما يكون له
يلصق به األولى من الفصول      جود شيء له أال يتبرأ ويسقط هذه األدوية عن الجرح الذي تحشى فيه لكي               وأ:  قال
  .انفجار الدم ردياً ألن الطبيعة قد دفعته بقوة لحقها كان قد يلحق الضربان الشديد في القروح انفجار الدم فإذا: قال

  :من كتاب الفصد
 الشريان األطباء يهربون من فصد

  .عاقبه مخافة الشريان باس دمه وأنهم إن حبسوه لم يلتحم لكن يحدث الفتق الذيلعسر احت
  .وأما أنا فقد ألحمت مراراً كثيرة الشريان ولم يحدث هذا الفتق

األحوال وقد يحدث من القوابض      وقد يعرض مثل هذا في البرد الشديد من العروق الغير الضوارب في بعض              :  قال
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  .دائماً
  .ت من أجل النزف بترته بنصفين ضارباً كان أو غير ضاربوإذا اضطرر: قال
الشريان ووضعت على الموضع دواء      وكان رجل أصابته ضربة في عنقه فأصابت شرياناً فعسر قطع الدم فبترت            :  قال

  .يحدث شق الصبر والكندر وبياض البيض ووبر األرنب فالتحم ولم
: عظيم فأما من اختصار حيلة البرء      قطار والنورة وقد انفتح شريان    لي أصحابنا في المارستان يستعملون الكمون والقل      
والرباط برأسين يقطع الدم ومتى خيطت الجراحة كان أجود مع             متى انبثق دم من جراحة فإن ضم شفتيها برفائد         

 بخرق مبلولة بخل قطع الدم وبالفصد في الجانب المخالف باستفراغ دم كثير في مرات              ذلك ومتى حشيت الجراحة   
  .كثيرة فإن هذا النحو أبلغ في جذب الدم

يكون سلساً فإنه ال ينفع وال شديداً      والرباط أيضاً من فوق موضع الجرح نعم العون على قطع الدم ويجب أن ال             :  قال
  .جداً فإنه ينفع ويوجع

و ذلك فإنه   تخيطه وتربطه ونح   لي أما ساعة بمقدار ما تعالج أنت موضع الجرح بما تريد من شيء يحبس فيه أو                  
فرغت مما تحتاج إليه من عالج الجرح لم تحل الرباط ضربة            يجب أن تشده شداً شديداً ليقطع انبعاث الدم البتة فإذا         

 يصير بحالة يقدر العليل أن يحتمله وإذا رأيت أن الدم قد انقطع أرخيته أيضاً ما قدرت                لكن ترخيه قليالً قليالً حتى    
قطع الدم بل ال يمكن بغيره        دعه بهذه الحالة مدة فإن هذا التدبير نعم العون على          عليه حتى يصير غير مؤذ البتة ثم      

من حشو الجراحة وال خياطتها وال من وضع دواء           وذلك أنه ما دام يزرق في وجهه ال يمكنك أن تستمكن           .  البتة
  .العالج عليها وال من شدها وال غير ذلك من

 األولى األدوية المفردة
الكي في وقت نزف الدم بمكاو قد أحميت غاية         ولذلك نستعمل :  قال.  ه القشرة الصلبة التي يحدثها    الكي إنما يقطع ب   

ينتفع به من منع الدم فقد يزيد انبعاثه ألنه ال يبلغ أن يحدث قشرة                 اإلحماء ألنه ما لم يكن كذلك فإنه مما ال         
  .أن يسخن المكان اسخاناً شديداً عميقة قوية ويبلغ

أن تشد قليالً مما يلي القلب ومن        إن العروق الضوارب متى بترت ينبغي     :  ة من آراء ابقراط وأفالطن    قال ج في الثاني   
ذلك ألنه يمكن أن يكون يتصل من أسفله شريان آخر فيكون            قريب الناحية األخرى أيضاً وأنا أرى أنه يحتاج إلى        

  .الحزم شده من الناحيتين له اتصال بالقلب فلذلك من
: قال.  والشديد جداً إذا كان فوق الجراحة قطعه        الشد الغير الشديد يهيج انبعاث الدم      :  انية من ابيذيميا  الثالثة من الث  

الدم الظاهر األدوية والفتل حيث يمكن والرطوبة البيضية وشد العرق نفسه            جميع أصناف العالج التي يعالج بها نزف      
: الثامنة قال  يه ال دواء حاد وال رباط وال السابعة من        كان ضربان أو وجع حاد أو وجع شديد لم يمكن ف            فإذا.  والكي

الرحم ومن المقعدة ومن جميع المواضع       والمحجمة تقطع الدم من الرعاف ومن     .  إذا حدث الغشي انقطع جرية الدم     
المحجمة على القفا متى أسرف الرعاف وأبرد الرأس جزءاً وذلك            إذا وضع بحذائها وشد اليدين والرجلين وأنا أعلق        

  .أسفل د الفصد والمحاجمبع
يجري منه الدم ويشد ويمد به       وقد رأيتموني كيف أشد وذلك أنه يجب أن يوضع أول الشد في الموضع الذي             :  قال

  .إلى المواضع التي منها ينصب
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العرق ساعة جيدة فيجمد علق الدم       وربما أكتفي بحبس الدم إذا كان ضعيفاً بأن توضع اليد على فم الجراحة أو             :  قال
  .في فوهة الجرح ويصير مانعاً لجري الدم

وفواق مات سريعاً فإن لم      متى سال من إنسان دم كثير من رعاف أو عرق انفجر وتبع ذلك غشي               :  اليهودي قال 
  .أيضاً يعرض الغشي لكن عرض فواق وقيء وخلفة وتبع ذلك رعاف مات

  . ويشدمما يحبس الدم أن ينعم دق زبد البحر وينثر عليه: في كتاب الهند
فشقه وعلقه بصنارة والوه وإن      إذا كان النزف من عرق صغير فرم قطعه باألدوية وإن كان له عظم كبير             :  بولس قال 

وكذلك في الشريان إال أن يكون عظيماً فيضطر إلى قطعه            شد ما يلي الكبد ثم ضع على الموضع الدواء الملتحم          
 بير في عضو لحم فإنه يتقلص حينئذ وينضم اللحم عليه من         بنصفين إذا كان يرتفع من عرق ك       بنصفين وإنما يقطع  

  .طرفيه
والمأبض فيعرض من ذلك ورم لين تدخل     إن الشريانات تنفتق في العنق واألربية     :  انطيلس في فتوق الشريانات قال    

 ذلك من الفصد إال أن العارض من الفصد مستدير واآلخر            األصبع إذا غمز ويرجع وله نبض الشريان وقد يعرض         
والعارض منه في اإلبط واألربيتين والعنق مكروه       :  قال.  إذا غمز عليه دخل بصوت     والذي من الفصد  :  قال.  مستطيل

  .العالج لعظم هذه الشرايين خطر
. عظيماً أين كان فعالجه خطر وتركه أصلح       وإذا كان مقداره  :  قال.  فأما العارض في األطراف وفي الرأس فإنا نعالجها       

وقدامه ويشق الجلد ويمدد بالصنانير ويكشف عن الشريان غشاؤه             في موضعين خلف الورم    يشق الشريان   :  قال
ابره بخيط كتان ثم يقطع الخيط حتى يصير له أربعة رؤوس ويشد شداً محكماً يفعل                  ويمدد إلى فوق وتدخل فيه    

كثيراً ويعالج    كان جنبي الورم وبعد ذلك يفصد الورم حتى يخرج ما فيه من الدم ويقطع فضل الجلد وإن                 ذلك عن 
  .الجميع بالمراهم

  .وتحفظ ويتولى عليها الشق لي أنا أرى أال يقرب هذا العالج البتة والنفع في هذا أن يعرف هذه الفتوق
رجوع الدم وخروجه فامتنع من       وقد تعرض هذه الفتوق قصبة الرئة وعالماتها هذه العالمات بأعيانها من             :  بولس

أنه يقطع الدم   :  تكون على قصبة الخامسة من قاطاجانس       وقد.  ردة واسعة قوية النفخ   عالجه بالحديد ألن هذه أو     
الكندر ثمانية عشر علك يابس ثمانية صبر مثله راتينج أربعة جبسين مسحوق                قطعاً عجيباً قلقطار عشرون دقاق     

  .خمسة عشر نورة أربعة ينعم سحقه ويعالج به منخول بحريرة
ثقباً واسعاً لم يمكن أن      متى انثقب واحد من العروق الضوارب التي في الفخذ والرجل         :  لمنافع األعضاء قا   الثانية من 

  .يعيش صاحبه
 النبض منفعة
  .البدن إن لم يمنع وأي غرق ضارب ذي قدر شق فإنه يستفرغ منه جميع الدم الذي في: قال

كثيرة ال يزال يخرج منها الدم        اراًلي ليس يرى أنه يستفرغ من الصغار وكذلك رأيناه نحن فإنا رأينا شرايين صغ                
  .حتى يضعف ثم يستقر وال يخرج منه دم

الموضع لحيماً كثير اللحم وذلك      قطع العروق عرضاً يقطع نزف الدم البتة إن كان         :  الثامنة من صناعة التشريح قال    
الدم الذي ينبعث   :  غطاء من التشريح قال في التاسعة      أن العرق يتقلص ويصير ذلك اللحم بوقوع بعضه على بعض          

  .لي وكذلك كل شريان عظيم. الرأس يقطع بأهون شيء بأن تشده من قطع الشرايين التي خارج قحف
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مثاقيل زرنيج أصفر خمسة     شب ستة عشر مثقاالً عفص ستة عشر مثقاالً زاج ثمانية          :  من الخامسة من قاطاجانس   
  .من األنف والمقعدة ونحوها نورة ثمانية مذا الدواء يحرق ويكوي ويمنع الدم منعاً قوياً

الشريان أال يقتصال على أن      لي فلذلك ينبغي في فصد    .  استعمل في نزف الدم الفتيلة حيث يمكن       :  قال جالينوس 
المجس ولوثها فيه واغمزها في الجرح أكثر ما تهيأ ثم           تضع دواء جالينوس وضعاً على العرق ولكن تتخذ فتيلة على         

  .ذكرنا ضع فوقها الرباط وعالج على ما
عليها العلق قطع نزف الدم منها       الباقل متى شق بنصفين ووضعت انصافه على المواضع التي علق          :  مفردة جالينوس 
  .بعد أخذ العلق

  .دم األخوين يحبس الدم: ماسرجويه
يان ينبض فاعلم أنه يتصل به شر      لي متى رأيت العرق الضارب بعد ما تشد بخيط أو تضع اليد عليه من ناحية القلب               

  .فيكفيه الشد من ناحية القلب فقط وإن سكن نبضه البتة. من فوقه فشده من الجانبين جميعاً
وربما كان في الندرة أغلظ وأشد سواداً        الدم الذي في الشريان على األكثر أرق وأشد حمرة        :  آراء ابقراط السادسة قال   

  .العروق وهو في جميع الحاالت أشد حرارة من الذي في
تغير القلب بعد فأما الذي في        م الذي في البطن األيمن من القلب مثل الذي في العروق ألنه لم يقبل                والد:  قال

  .األيسر فعلى ما وصفنا في الشرايين
إلى اإلبط والرجل من القدم إلى        أن الشد الذي يأمر به قدماء األطباء أن تشد اليد من الكف              :  لي على ما رأيت   

القصد في هذا أن يحتبس دم كثير في هذه العروق فإذا            دثون خطأ عظيم وذلك أن    األربية على ما فهم عنهم المح     
يعصر جميع الدم إلى موضع أضيق لكن يشد عند اإلبط ويترك العضد وسائر                 شددت هذه اجمع زاد النزف ألنه      

  .الرجل فإن بهذا الوجه يمتلىء عروق هذه دماً كثيراً فيقبل النزف ضرورة الساعد وكذلك
محكماً فإنه عجيب جداً وخاصة       أصلح حيث يمكن أن تدخل فتيلة في رأس الجرح ويكون تملؤها مأل             لي ال شيء  

على فم العرق مدة طويلة نحو ثالث ساعات وصابر           في فصد الشريان ورأيت مرة شرياناً فصد فوضع رجل اصبعه          
الشد هذا ألن الشد إذا لم       وليس يمكن ب  .  جمد في الفوهة علقة صلبة     ذلك فلما رفع عنه لي يسل الدم وكان قد         

  .وإن كان شديداً هاج الوجع حتى ال يمكن أن يزول إال بالمبردة يكن شديداً سال الدم
المحرق في الجرح العارض عند اإلبط       إن رجالً من معلميه كان يستعمل اإلسفنج الخلق       :  لي اإلسفنج الخلق قال ج    

نداوة فيه البتة وقد كان أكثر ذلك يستعمله في هذه            ال   فكان يعده ليكون يتهيأ له في وقت حاجته وهو يابس           
ويشعل فيه النار ويضعه عليه ليقوم مقام الكي ويصير رماد اإلسفنجة مانعاً من                 الجراحات بأن يغمسه في الزيت     

  .فيجتمع األمران جميعاً النزف
  .ل اطهورسفسفيما قا بول اإلنسان إذا عتق وجعل على رماد الكرم ووضع على موضع سيالن الدم قطعه

بياض  M0 جبسين وغبار الرحى   :د.  القرطاس المحرق فيما ذكر بديغورس يقطع الدم البرشياوشان يقطع نزف الدم          
الطين المختوم  .  سحق وذر على موضع النزف قطع الدم       الحجر إن :  ج.  البيض ووبر األرنب يتخذ ضماداً لنزف الدم      

  .احد يستعمل في انفجار الدمجالينوس من كل و وطين ساموش المسمى بالكوكب قال
اليابسة متى قليت وسحقت ونثر منها       الكزبرة:  وقال.  الكندر يقطع نزف الدم من أي موضع كان من حجب الدماغ          :  د
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  .على موضع جرى الدم حبسته بخاصة فيها عجيبة
ع الدم وكذلك   الجراحات قط  ورق السرو متى انعم دقه وضمد به        :  د.  ورق النيل يمنع سيالن الدم     :  ابن ماسويه 

رماد العفص قاطع للدم ويجب أن يحرق على        .  الدم العفص المحرق المطفأ بالخل والملح يقطع نزف      :  وقال.  االهرنج
  .الدم من أين سال نسج العنكبوت يقطع. فحم ثم يطفأ بخل

ب يقطع نزف الدم الش حكاك األسرب يقطع :  وقال.  عصارة عصى الراعي يقطع نزف الدم إذا شرب من حيث كان           :د
  .الدم من الجراح الطرية ورق الينبوت إذا ضمدت الجراحات به مدقوقاً قطع نزف. نزف الدم

الخل قاطع  :  وقال.  منع انفجار الدم   متى ضمد بورق الخالف الطري    :  د.  رماد الضفادع متى ذر على الجراحة قطع الدم       
ه ملح كثير وقد عتق أياماً وهو سخن         صب الخل الذي في    متى:  وقال.  لنزف الدم شرب أو جلس فيه أو صب عليه         

الدم من أي عضو كان فضع اليد على فم الجرح عرقاً كان أو غير ذلك واكبسه                    متى انفجر :  اسحاق.  منع النزف 
بذلك فأجود ما تقطعه     رفيقاً ال يؤلمه والبث كذلك مدة طويلة فإنه يجمد عليه علقة تقطع الدم فإن لم ينقطع                كبساً

البيض حتى يصير في قوام العسل ثم يغمس         در جزء صبر نصف جزء يجمعان ويعجنان ببياض       كن:  به وأحمده عاقبة  
شيء كثير على الموضع كله الذي فيه الجرح ويشد بعصابة تلف              فيه وبر األرنب الذي في غاية اللين ويوضع منه         

 عرق وال يحل ثالثة أيام    على ذلك العضو نفسه موضع الجراحة ثم يمر بالشد نحو أصل ال            أوالً أربع لفات أو خمساً    
عليه ببياض البيض أو تبله      فإن وجدت بعد الثلث الدواء متعلقاً بالجرح وضعت أيضاً حوله كما يدور من الدواء تذره                

أصل العرق واغمز عليه برفق لئال يخرج منه شيء          وتذر عليه الدواء ومتى وجدته قد تبرأ من نفسه فضع يدك على           
العفص :  ومما يقطع الدم  .  وليكن هذا دأبك حتى ينبت اللحم في فيم العرق            ع عليه وبل الدواء قليالً قليالً وض     

الدم الجاري من    يقطع.  والجبسين إذا خلطا ببياض البيض وغبار الرحى وجعل عليه مع قطن أو وبر األرنب               المحرق
 في بابه وكذلك من     المقعدة ما ذكرناه   فصد في الفم أو جراحة بطبيخ العفص والسماق والخل والملح العتيق ومن             

  .فاألجود فيه أن ينصب شكله وال يكون مؤلمًا وإن كان الدم في عضو ال يلحقه اليد. الرعاف
  .ببياض البيض وشعر أرنب دواء يقطع الدم من الجراحات يتخذ من الصبر وقشور الكندر ودم األخوين وأنزروت

  .يشدانزروت مر دم األخوين يجمع ويحشى و: مخدر النفجار الشريان
وقرطاس محرق مثله وطين مختوم      استخراد يؤخذ صبر وقشور الكندر بالسوية وزاج نصف جزء        :  من الكمال والتمام  

ويصير على الموضع بنسج العنكبوت ويكبس به          ثلث جزء وأفيون خمس جزء وقافيا نصف جزء مر ثلث جزء              
 أمكن في الشتاء خاصة فأما في الصيف         فيه ويشد نعماً وال يحل ما      ثميغمس وبر األرنب في بياض البيض ويلوث       

  .لشدة الحر فيجب أن ال تبطىء
  .كتان ومن عندي ببياض بيض ونورة لم تطفىء فتضرب ولوث فيه وبر األرنب وخيوط ثوب

  .ويجعل على الموضع ويطلى به خرقة نعماً ويجعل فوقه ويشد فإنه عجيب جداً: قال
كندر بالسوية ويجعل منها في فم       ض البيض وينثر عليها صبر وقشور     يغمس خرقة كتان في بيا    :  من الكمال والتمام  

  .الضفادع الجرح ثم توضع الخرقة عليه أو اجعل على الجرح رماد
  .الدم إذا كان الشق في عرق ضارب أو غير ضارب بعد أن يكون عظيماً نفعه انبثاق: قال

والدم .  األطباء أن يلتحم    على رأي بعض   وإن كان في غير ضارب عسر التحامه وإن كان في ضارب فليس يمكن             
وصفاق العرق يخرق أما    .  يخرق وإما ألن الدم يرشح منها      يخرج من العروق أما ألن أطرافها تتفتح وإما ألن صفاقها         
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 أطرافه يكون أما بسبب ضعف العروق وإما ألن دماً كثيراً سال إلى جهة أسفلها دفعة    وانفتاح.  لقطع أو فسخ أو تأكل    
ويتسخف صفاق العروق أو     ورشح الدم يكون إما عند ما يتخلخل      .  شيئاً حاراً من خارج يلقى هذه األطراف      وإما ألن   

عروقاً صغاراً تنفتح أفواهها واألسباب التي يعرض        يرق ويلطف الدم وقد يكون ذلك في بعض األوقات من أجل أن           
يعرض منها الفسخ تكون على جهة التمدد        والتي يعرض منها الرض ثقيلة والتي         منها القطع والتخلخل كلها حارة    

عليها فإنه يعرض    يكون لشدة الفعل مثل حمل ثقيل أو صيحة أو لكثرة ما في تجويف العروق أو لشيء يقع                 والتمدد
حجر عظيم فأنظر فإن كان السبب الفاعل        للعرق إذا وقع عليه شيء مثل ما يعرض للركوة المملؤة إذا أرسل عليها             

  .وإن كان باقياً فاقصد إليه .وق قد بطل فاقصد للمرض فقطلخروج الدم عن العر
كان من امتالء    المرض وإن  إن خروج الدم إذا كان من ضربة أو صيحة بطل السبب فعليك بعالج               :  مثال ذلك 

االمتالء موجوداً فاقصد في هذا السبب إلى استفراغ   فيجوز أن يكون العرق في ذلك الوقت دائماً فيفسخ ما دام ذلك           
  .الموضع كثير أوالً ثم صر إلى عالجدم 

يسيل إلى غيره وذلك أنه إن دامت  وقطع الدم يكون إما بأن تحتال للجرح أن ينضم أو ينتقل الدم عن العضو الذي             
  .وبقيت فوهة العرق مفتوحة مات العليل قبل انقطاع الدم جرية الدم على حركته التي كان عليها منذ أول أمره

وإما باألدوية الباردة القابضة وتكشط إذا       روق تنضم إما بضمها باليد إذا وصل إليها وإما بالرباط          وفوهة الجراحة والع  
  .مثل األدوية المغرية جمد فمها وإما بأشياء تلقى عليها من خارج

 إليه  العضو فيكون مرة إلى أقرب المواضع      وأما نقل الدم عن   .  والتي تحدث محترقة إما بالبارد وإما باألدوية الكاوية        
  .ومرة إلى جهة الخالف

بأن تميله إلى األنف أو إلى الجهة        أنه إذا كان الدم يسيل من الفم فاجتذابه إلى أقرب المواضع يكون            :  مثال ذلك 
أو إلى الرجل وذلك يكون بغيب االستفراغ أيضاً بالجذب فقط            المخالفة بأن تميله إلى أسفل مثل العضد في اليد         

فإن المحجمة العظيمة إذا علقت     .  البدن لدرور الطمث وعلى الطحال والكبد للرعاف       فلكما توضع المحجمة على أس    
  .الطحال والكبد للرعاف قطعته على

. الجانبين قطعت من الجانبين    ومتى كانت من  .  فالتي من الجانب األيمن للكبد والتي من الجانب األيسر للطحال           
المحاذية للمنخر الذي يخرج منه الرعاف ويخرج له من           اليد وإن ان الرعاف لم يجف بالقوة فصد العليل من مأبض         

  .ثم يخرج له أيضاً وينتظر ثم يعاود بحسب ما يكون من القوة الدم مقدار يسير وينتظر به ساعة
وجع وال يكون العضو منكباً      ومن عظيم عالج نزف الدم أن ينصب العضو فوق بعد أال يكون عليه من هذه النصبة                

غمزاً رفيقاً ال يوجع وامكث ساعة فإن ذلك         عرق ظاهر فضع اصبعك من ساعتك عليه واغمزه       ومتى خضرت قطع    
والثاني أنه إذا احتبس الدم عن جريته انعقد منه في الموضع الذي                ربح أمرين أحدهما أن يبقى الدم في البدن         

وأين  ارب هو أم غير ضارب    فإن كان العرق غائراً بعيد الموضع فأجد البحث منه حتى تعلم أض             .انخرق فصار علقة  
بفتاك إياه فانظر فإن كان غير ضارب فرم         موضعه ثم علقه بصنارة ومده إلى فوق وافتله قليالً قليالً وإذا انقطع الدم            

تغرية وسد ولزوم مثل الذي يؤلف من         وأفضل األدوية ما كان لها     .قطع سيالن الدم باألدوية من غير رباط العرق        
ونحوها وإن كان العرق ضارباً فأما ينقطع منه الدم بأحد أمرين أما بأن                  رحى والجبسين العلك المطبوخ وغبار ال    

غير ضوارب متى    برباط وإما بقطع يبتر نصفين وقد يضطرنا األمر مرارًا كثيرة إلى شد العروق وإن كانت               يستوثق منه 
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ن يصعد من موضع بعيد الغور صعوداً        إذا كا  كانت عظاماً وكثيراً ما يضطرنا إلى بترها أيضاً وإنما يضطر إلى ذلك             
من الجسم ضيق وفي غير عضو من األعضاء الشريفة الجليلة              مستوياً منتصباً وخاصة إذا كان ذلك في موضع         

تكمش جانباه فيتغطى موضع الخرق بما يصير فوقه من األجسام واألحزم أن تربط أصل                الخطر فإن العرق إذ انبتر    
األسفل وفي اليد الجزء     وق الموضع الذي بلي الكبد والقلب وهذا في الرقبة هو الجزء          ثم تبتره أعني بأصل العر     العرق

ذلك فبادر في انبات اللحم في الجروح قبل أن            األعلى وفي سائر األعضاء على ما تبين في التشريح فإذا فعلت            
 الضارب من الدم وبقي     اللحم النابت فيسفل ما حول موضع الخرق من العرق         يسقط الرباط من العرق فإنه لم يسبق      

 خال حدث في ذلك العضو تنولين المجسة في جوفه دم مخالط لما في العرق الضارب من الدم                 حول الخرق موضع  
أرى استعمال األدوية التي   إن بط انبعث منه دم حاله حال األول في عسر االحتباس ويسمى ابورسما وأم الدم لذلك               

ألن تلك األدوية تنبت اللحم في الجراحة         ة وتغطي موضع الجرح   تسد وتغري أكثر من التي تكوي وتحدث قشر        
إلى األمن وذلك أن األدوية المرحقة إذا استعملت في هذا الموضع              أسرع ويكون ما ينبته أبعد عن الخطر وأقرب        

 يإذا وقعت تلك العسرة أن ينبعث الدم ثانية فأفضل هذه األدوية مما استعماله مع هذا ف                 كان اإلنسان على خطر   
ببياض البيض كالعسل بعد     انبعاث الدم من غشاء الدماغ ال خطر فيها أن يؤخذ كندر جزء وصبر نصف جزء فتجعلهما               

العرق المخروق وعلى القرحة كلها وأكثر منه        جودة السحق ويؤخذ من وبر األرنب شيء لين فلوثه فيه وضعه على            
 العرق في األعضاء التي يمكن ذلك فيها وال يمكن          ثم اذهب نحو أصل    واربطه بخرقة تلف على الموضع لفات أوالً      

فال تقلعه   غشاء الدماغ ثم حل الرباط بعد الثالث فإن رأيت الدواء الزماً للجرح لزماً محكماً                 في كل عضو إال في     
وبر األرنب ثم اربطه كما ربطته       ولكن ضع حوله شيئاً آخر كأنك تشوى به في ذلك الوقت الوبر الذي هنالك من                

من القرحة فاغمز بأصبعك غمزاً يسيراً على أصل العرق حتى ال            رة األولى فإن بتر الوبر األول من تلقاء نفسه        في الم 
األول وضع مكانه آخر وال يزال هذا دأبك حتى ينبت حول العرق لحم بعد أن تحفظ                     يسيل منه دم واقلع الوبر     

واجعل هذا الدواء    اجلب للنزف والورم من الوجع    الوقت كله أن يكون منصباً بال وجع فإنه ال شيء             في هذا  العضو
قليالً أو اجعل مكان الكندر قشوره فإنه اقبض         مرة على ما وصفته ومرة اجعلها بوزن سواء أو تزيد في الكندر قليالً             

ندر كان من األبدان صلباً فاجعل في هذا الدواء الصبر أكثر وما كان أرطب فالك               والكندر ابلغ في اللزوم والتغرية وما     
باستعماله دائماً في    وأحد هذين الدواءين يكون أشد قبضاً واآلخر أشد تغرية وهذا أفضل األدوية ولهذا أمرت                أكثر

حتى إني استعملته في الدم المنبعث من الودج من          العالج النبعاث الدم من غشاء الدماغ وانبعاثه من جراحات الرقبة         
 العالج بتؤدة ورفق وتبتدئ فتضع اليد على أصل العرق وتضبطه             تعالج هذا  غير أن اربط العرق برباط ويجب أن       

حول  ذلك الدواء على الخرق واربطه إلى ناحية أصل العرق والغرض ههنا هو أن يكون قد نبت                   شديداً وضع بعد  
 العضو وتصلبه وتلحمه أيضاً عند     فأما األدوية التي تحدث قشرة فإنها تقوى       .  العرق لحم عند ما يسقط عنه الدواء       

انبعاث الدم عند سقوطها فلذلك ينبغي أن نختار الطريق            سقوط القشرة بأكثر مما كان في الطبع وكثيراً ما يعود           
أن يضطر إلى هذا بأكثر مما يضطر إليه إذا كان انبعاث الدم بسبب آكلة وقعت في                   األول إذا كان أجود عاقبة إال     

  .ت فيهافإن الكي ههنا أبلغ وذلك أن اللحم ههنا ال ينب العضو
والقلقنت فأما التي ال قبض فيها       ومن هذه األدوية المحرقة فأفضلها لهذا العالج ما كان معها مع ذلك قبض كالزاج             

القشرة إال أن قشرتها تسقط سريعا والمتولدة عن حرق األدوية           كالمتخذة بنورة لم يصبها ماء فهو أقوى في احداث        
تحتها  هذا اصلح كثيرا ألن القشرة متى طال مكثها يسبق نبات اللحم            طويال الصقة بالجرح و    القابضة تبقى زمانا  
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وقلعها فإن اضطررت إلى      قبل سقوطها فصارت ضماما لفم العرق ولذلك ينبغي أن ال تبادر في كشط القشرة                  
من العروق إنما ينقطع أما ألن مجيئه إليها          إن الدم المنبعث  :  كشطها فحيث يضطرك إلى الكي العفن فقط واقول        

جميعا وهو أجود مجيء الدم في العروق وينقطع عنها بغشى يعرض للعليل أو              نقطع وإما ألن خرقها ينسد وإما لهما      ي
وكثيرا ما   إلى ضد الناحية أو تنقله إلى عضو آخر وتبريد جملة الجسم وخاصة العضو الذي فيه الخرق                 باجتذاب الدم 

  .أن يقبض ويبرد خارج أو شيء مما شأنهينقطع الدم من شربة ماء بارد أو صب الخل الممزوج من 
ونقلها إلى موضع آخر واألطعمة       والعالج في الدم المنبعث في العروق الباطنة اجتذاب المادة إلى خالف الناحية               

  .ذلك بحسب األعضاء واألشربة المقوية واألدوية القابضة المبردة ويستعمل
أنه من جهة طول مكثه ال يؤمن         ى واألرحام قويا كثيرا إال    وقل ما يعرض أن يكون انبعاث الدم من المثانة والكل          

ينقطع عنها بشيء من العالج حتى عولجت في الرابع بعصارة            سوء عاقبته وأعرف امرأة كانت تنزف أربعة أيام فلم         
  .لها انقطع النزف البتة لسان الحمل فإنها مع عالجنا

بعض األوقات أشياء قوية بحسب      ة وينبغي أن يخلط بها في     وهذه العصارة نافعة من انبعاث الدم إذا كان بسبب آكل         
ينبعث من عرق عظيم فقد يحتاج في مداواته إلى أشياء  ما ترى ويؤخذ الدليل على ذلك من كثرة الدم ألنه إن كان           

وسماق وعصارة الحصرم والعفص الغض وقشور الرمان فإن كان انبعاث الدم إنما هو                قابضة كالجلنار ولحية التيس   
المصري  صغار فهو قليل قليل فإن دقاق الكندر ولحي شجر الصنوبر والطين المختوم وثمرة الشوك                   عروق من

وعنب الثعب فإن لم تتهيأ هذه        والزعفران وشاذنة ونحوها مع شراب اسود قابض من خيار األدوية ولسان الحمل             
وإذا كان انبعاث الدم    .   والزعرور واستعمل طبيخ حب اآلس    فخذ أطراف الشجر القابض فاطبخها واستعمل طبيخها       

 األمر ال يكون انبعاثه قويا لكنه قليال قليال واستعمل في هذا الموضع اقراص اندرون               حدث عن آكلة فإنه في أكثر     
هذه أقوى وذلك ألن     وأقراص فراسيون وأقراص بولونداس واألقراص التي الفتها أنا فإنها من جنس هذه إال أن               

كان انبعاث الدم قويا فاستعمل من األدوية         ة وتدفعها واعن مع ذلك بجملة الجسم وإن        هذه األقراص تقطع اآلكل   
اخلط مع هذه األدوية األقراص التي ذكرتها ثم استعملها وحدها              القابضة جدا حتى تقطع ذلك قوة االنبعاث ثم         

 مما يقبض ويبرد من غير    المطبوخة وليست أحمد األدوية التي توضع خارجا النبعاث الدم            ببعض العصارات والمياه  
. البدن وتمأل العروق الباطنة    أن يقبض جدا مطلقا لكنها كثيرا ما تفعل جالء ويحتاج إليه بأن تدفع الدم إلى ظاهر                 

وكذلك كان قوم ينفثون الدم لما      .  صدورهم اضرارا بينا   وأعرف قوما ممن كان الدم ينصب من رثاتهم اضربهم تبريد         
وعلى هذا المثال كثير ممن أصابهم الرعاف اضر بهم تبريد الرأس اضرارا بينا             بهم بردت معدهم من خارج اضر ذلك     

  .إلى أعضاء أخر ينبغي أن تبرد األعضاء التي ينبعث منها الدم إال بعد أن يكون قد روت الدم وقلبته ولذلك ال
 وغمز األطراف وربطها    الدلك مثال ذلك أنه إن كان الدم ينبعث من المنخرين فصدت صاحبه أوال واستعملت فيه              

تبريد الرأس لكن اجذب ما قد حصل في الرأس إلى            وإذا فعلت ذلك ايضا فال تبادر     .  وتعليق المحاجم على جنبيه   
في مؤخر الرأس ثم برد الرأس بعد ذلك فاستعمل في إلحام              المحاجم خالف الجهة التي يجري منها بأن تضع       

وقد .  روح التي هي خرق اللحوم والخروق الحادثة عن عرق ضارب          تستعملها في إلحام الق    خرق العرق الطرق التي   
  .بالتجارة انه عسير االلتحام ومن القياس عرف

التحم في النساء والصبيان     وذلك أن أحد صفاقي العرق الضارب شديد اليبس على أني قد رأيت خرق عرق ضارب               
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حب أن يفتصد أكثر عضوه اتفق ان انفتح عرقه          لما أ  في الجبهة والعينين والكعبين والرسغين فأما رجل شاب فإنه         
ساعته وثبا نبضيا وهو أحمر مستو فبادرت إلى شفتي الجرح فجمعتهما جمعا               الضارب وظهر فرأيت الدم يثب من      

أن ال يحل    واستقصاء ثم وضعت عليه دواء مما يلزق ويغري وجعلت فوقه اسفنجة رطبة وربطته وأمرته              شديدا بعناء 
العرق نفسه قد التحم التحاما محكما       رتي وتبدل تلك اإلسفنجة كل يوم فلما حللته وجدت خرق         إال في الرابع بحض   

  .وال يحله أياما كثيرة فبرأ هذا الرجل فأمرته أن يعيد عليه ذلك الدواء بعينه والرباط
أبورسما فعالج  العلة التي تعرف ب    فأما سائر من رأيته ممن وقعت به ضربة في العضد بالعرق الضارب فكلهم أصابهم              

والتحام .  أال يلتحم البتة وخاصة إن كانت في ابدان رطبة           خروق العروق الضوارب فغنه لم يبلغ بس صفاقها إلى          
العروق الغير الضوارب وأدويتها يجب أن تكون أجف من أدوية الغير الضوارب بفضل                 العروق الضوارب اعسر من   

  .ينها إال أنه يجب أن يكون أحدهما ايبسعليها وكالهما يحتاجان إلى أدوية واحدة بع يبسه
  .قشور الكندر قوية التجفيف جدا ولذلك يستعمله في انبعاث الدم: قال جالينوس

فجعل يعطيها قطعة بعد قطعة      لي خبرت أن امرأة قطعت لها جهارك فعولجت ليرقأ دمها فامتنع فجاء رجل بثلج               
وفوق العضو والعرق الذي ينزف ألنه يشد ويكثف         المواضعإلى أن خدر فمها فأمسك الدم فاستعمل ذلك في جميع           

وفي الرعاف الشديد ينبغي أن يلزم ذلك الفتق اجمع والرأس          .  في ذلك  وينبغي أن يجمد العضو ويخدر حتى يعمل      
  .الثلج إلى أن يخضر جملة الجسم قاطع للنزف جدا جدا الدخول في ماء

 الطبيعة جوامع الغلظ الخارج عن
العرق الضارب قد التحم وانسد وتعرفه من        ا يلتحم الجلد الذي فوق العرق الضارب وال يكون خرق         هذا يحدث عندم  

ويمنع الشريان من   .  عليه الدم ألن ذلك الدم اجمع يرجع إلى العرق          أنه ينبض وهو كالفتق يرجع إذا وضعت اليد        
وألنه   وهو القلب فكذا احتيج إليه     صالبة جرحه فإنه صلب غضروفي ألن نباته من موضع صلب         :  منها االلتحام أشياء 

  .وألن الحرارة فيه كثيرة جدا يتحرك ويدفع دائما وال يتحرك يستقر فيه وال يزال يضربه الدم كما يضرب الموج
  .األول وإذا بقي ابورسماعسر حبس الدم كالحال في: من الغلظ الخارج عن الطبيعة قال

قويا فليس يجب أن يجعل عليه       ي العضو ورم حار يضرب ضربا مؤلما      متى كان مع انبعاث الدم ف     :  وقال في ابيذيميا  
بالصنارة فيربط بالخيط وال أن تدخل في الجرح فتيلة وال أن            أدوية تكوى وال شيء يلذع أصال وال أن يعلق العرق         

 صبة العضوأن يعالج بشيء إال بالمغرية والقابضة والشكل الموافق ومتى اجتمع أن تكون ن تشد شدا عنيفا وال يمكن
تتوسطه في ذلك    إلى فوق تهيج الوجع احتجت أن تجعل النصبة بحسب ذلك فتميل العضو نحو أصعب األمرين أو               

  .وأشد ما يهيج العضو للوجع إذا كان في العضو ورم حار
فإن شد شدا جدا منع الدم من         والشد إذا لم يكن صلبا جدا فإنه يجلب الدم إلى العضو كالحال في الفصد                 :  قال

  .الجري
فيما يلي القلب في موضعين أو  لي قد فكرت في هذا فيربط حتى يظهر الشريان ثم يغلق ويشد           .  الشريان يخزم :  قال

عليه األدوية الملحمة وشددته إلى أن يعفن الخيط         ثالثة لتكون أوثق وإن شئت خطت موضع الخرق منه ثم جعلت          
  .وتخرج األخالط

  .النوم يسكن نزف الدم من جراحة: قال
البدن دم كثيرا فإذا عرفته       لي األشياء المخدرة تسكن نزف الدم وتجلب النوم معا فاعلم الفضول متى خرج من                 
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المعتاد وذلك انك إذا غدوته من أول مرة قبل البرء           فتوقف برفق حتى تعود هضمه إلى ما يجب ثم اعد إليه بالقدر           
  .د هضمهحرارته الغريزية وفس النت طبيعته أكثر مما ينبغي لضعف

وإذا .  هذا التشنج من استفراغ    إذا تبع خروج الدم الكثير من الجسم تشنج فذلك من عالمات الموت ألن              :  الفصول
ليس يكون كثيرا قويا لكنه يشبه الهذيان         االختالط حدث بعد نزف الدم اختالط الذهن وتشنج فذلك ردي وهذا           

بتة واختالط الذهن وحده دليل ردي وأكثر من رداءة التشنج  فليس يبرأ صاحبه ال    ومتى اجتمع إلى هذا الهذيان تشنج     
  .وبر األرنب خذه من بطن األرنب فإنه الجيد الناعم: االختالط فليغريوس قال وإن كان

لوثه بريقه في الذرور األصفر     لي حدثني رجل إنه أصابه فصد واسع في شريانه فجاء رجل فلف قطنة على مجسة ثم               
الناحيتين وشده شدا بضم الرفادتين وتركه فالتحم وتخلص وأنا          دا ثم ضمه برفادتين من    ودسه في الجراحة دسا جي    
 وبر األرنب ويبل ببياض البيض ويلوث في الصبر والكندر ومتى لم يوجد وبر األرنب فإن               أرى أن يكون بدل القطن    

فلف نسج العنكبوت على     ئتنسج العنكبوت مثله وأجود منه ثم يجعل فوقه أيضا منه ثم يضم بالرفائد ويشد وإن ش               
من قد أصابه نزف في ماء الثلج حتى يخدر بدنه           مجس ولوثه في بياض البيض والنورة ودسه فيه وأنا أرى أن تقعد           

  .الدم واسقه افيونا ونحوه مما يبرد جدا ويغلظ
  .لي اذكر حديث هاشم في وضع الثلج على آخر الدماغ

مؤلفه أبو بكر محمد بن زكريا الرازي         السفر التاسع والعاشر على ما رتبه     انتهى السفر الرابع من كتاب الحاوي وهو         
والقروح الخبيثة والقروح الردية والودكة وما أشبه ذلك مما انتسخ             ويتلوه في الحادي عشر في القروح التي تتعفن        

الشيخ المرحوم   سف بن حرسها اهللا لخزانة الوزير األجل الخضل الطالب األجر األطول أبي الحجاج يو            بمدينة طليطلة 
  .المكرم أبي إسحاق بن نخميش

من شهر شعبان المعظم سنة       انتهى الجزء الثاني عشر وقد وقع الفراغ من طبعه يوم الخميس الخامس والعشرين               
 وآله وصحبه اجمعين آمين  م وصلى اهللا تعالى على سيدنا محمد1962 راير سنة 1 ه 1381
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  وازدهموازدهمفهرست مطالب جزو دفهرست مطالب جزو د
 1176...........1377 سال DOSمقدمه كميته رايانه اي كردن طب و بهداشت بر ويرايش محيط 

 1177.....................ة في ظاهر الجسم والسرطان المتأكل المتعفنالسرطان والقروح السرطاني

األورام البلغمية والنفخية والرخوة واألورام النفخية وهي أورام فيها فضل من الرطوبة والريح 
هين فينبغي أن يحول إلى ههنا ما والتهبج في األطراف والنفخة وما يعرض في أرجل الحبالى والناق

في الرابعة عشر من الورم البلغمي وال يعتمد على ما في باب قانون األورام من األورام من الغلظ 
 1185..........................................................................................الخارج عن الطبيعة

راجات وعالمات التقيح والمقيحة والطرق التي الدماميل والدبيالت الباطنة والظاهرة والبثور والخ
فيها تأخذ المدة والقيح إذا خرج عن البدن والتصاق الجلد والسلع وما يصلح لذلك وجودة المدة 

 1191............ورداءتها وحس الخراجات والبط والطاعون وما يجب أال يبط بالحديد بل باألدوية

 1201..ما يحلل جسأ القروح والدشبد والمفاصل الصلبة من الكسر وما يحلل تعقد العصب ويلينه

نات الخنازير واألدوية المحللة القوية للصالبات وبقايا األورام والفوجيال والورم في الغدد كلها الملي
جميعاً في باب سقيروس وما جرى من السلع مجراه من الخراجات وما يحلل المدة وعلق الدم 

األربية وغيره وما جرى . وغير ذلك والخراجات المسماة فوجيال في أصل األذن والغدد  أجمع
األورام التي في الغدد أجمع كاألربية . مجراه يستعان في هذا بباب الدبيالت وما جرى مجراه

 1209.......................................................................بط وغير ذلك وما جرى مجراهواال

خراجات العصب والعضل والوتر والربط والتشنج والهتك والوهن في العضل والورم ونحوها 
لعصب وهتكها وانقطاعها البتة واألورام التي تضر بالحركات وفي التواء العصب وفسوخ العضل وا

 1218...........................................من ضربة ووهنها وجراحاتها وحصرها وتعقدها وتمددها

انقطاع الشرايين والعروق التي في ظاهر الجسم والجراحات التي تنقطع فيها العروق والدم 
ما والقروح التي لشدة ضربانها يتفجر المنبعث من غشاء الدماغ وفتق الشريان الذي يسمى أبو رس

منها الدم وتمنع نزف العلق والتي تقطع النزف بقوة من أين كان وقوانين خروج الدم من أي عضو 
كان والفتق الحادث عن الحر والبرد والعرق الضارب وما يقطع نزف الدم الحادث من جراحة 

 1233.................................................................................فيستعان بالتي داخل البدن
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