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  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
 

وعالج القروح  الذي ينشق منه داخالً الرض والفسخ:  الجزء الثالث عشر
  ؟؟؟{J13P97}في أعضاء التناسل

البطن والمراق   رض العصب وفي خياطة جراحة      العصب والعضل والوتر والربط وفي عالج       والمقعدة وفي جراحات  
التحام  العروق في القروح وفي عسر     الشريان وفي إدمال القروح وفي تولد      لقرحة التي جنب  الثرب وا   واألمعاء وفي 

 المراقية من برء القروح    الفاسد وفي خروج الثرب وجمل العلل      األعضاء وعالج العظام    الجراحات وسهولتها بحسب  
باطن  الباطنة ونزف الدم من   عالج القروح    في داخل األذن وفي قوانين       وفي جراحات الدماغ والخراجات الحادثة     

ورشحه وبعض القول في     الطمث وعالج طفر الدم    األعضاء الباطنة وبعض القول في نزف دم       البدن وفي اآلكلة في   
القروح الحادثة   القروح الباطنة عامة وفي    التي في فضاء الصدر وفيه قوانين عالج       والرئة وفي تنقية المدة    قروح الصدر 

وخروجه من أسفل وفيه     عالج من أصابه نفث الدم من نزلة وفي الدم         ن لقروح الرئة وفي   اللب في قصبة الرئة وشرب   
والكسر في   يقلع الخشكريشة وفيه عالج الخلع      والنفاخات وعالج الكي وما     حرق النار والماء الحار والنفط      عالج

  .والوثي جميع األعضاء
  "\ ألف د ا "\

  منه داخالمنه داخال  الرض والفسخ الذي ينشقالرض والفسخ الذي ينشق
الجرح باألدوية المرخية وبالتي هي أجف منها          تجتهد في تحليل ذلك الدم الالحج بين الجلدين حول           ينبغي أن 

كان هذا الدم أبعد من سطح البدن جعلت األدوية أقوى وأشد قوة وتقطيعاً              قليالً وال يكون فيها لذع وال تهيج ومتى       
هذه الصفة   فاسد وما كان من هذه العلة على        ينبغي أن تكون األدوية أقوى فعالً بمقدار غور الدم ال              وبالجملة

موضعه فأقبل حينئذ على الشق       فالمحجمة تنفعه وذلك أنها تجتذب بقوة وعنف فإذا تحلل الدم الذي خرج عن               
ما ترجو به التحام تلك الشقوق الحادثة عن الرض وإن            الذي مع الفسخ باألدوية المجففة والربط وبالجملة فتجمع        

سريعاً التحم ذلك اللحم الذي انفسخ في أسرع األوقات وإن لم يتحلل               خرج عن موضعه  تحلل ذلك الدم الذي      
تمنع  طويل تولد في الفسخ على طول المدة وضر كثير وصار فيما بين شفتي الشقوق التي فيه                  ذلك إال في زمان   

للعليل أن يحم أو يعمل     متى عرض    من التحام الفسخ التحاماً جيداً فال ينبغي أن يغرك ذلك اإللحتام الضعيف فإنه            
أن شفتي الشقوق الحادثة في الفسخ لم تلتحم بل إنها             ذلك العضو عمالً شاقاً يجد فيه من ساعته وجعاً وذلك           

المجاورة ولهذا صارت تفترق من أدنى سبب ويخرج منها صديد رقيق يبقى بين              نشبت أحدها باألخرى على طريق    
لرقة ذلك   دم ولذلك تكون هذه العلة األخيرة تنحل أسرع من األولى          مثال ما خرج في أول األمر ال       الجلدين على 
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للحم داخالً أن يتفرق اتصاله       وينبغي أن تعلم أن هذا الفسخ هو الذي يعرض          "\ لي   "\  "\  2 ألف د    "\.  الصديد
ه بعد أن كلها حركات باطنة واألدوية المجففة توضع علي وأما ظاهر البدن والجلد فيتصل على حاله فيكون في المثل         

تحلل ذلك الدم ألن ذلك الدم الالحج إن بقي عفن وصارت منه قرحة فتريد أن                ينحل ذلك الدم لئال يعسر ويمنع     
هذا مثل   الدم ثم تضع على العضو أدوية مجففة حتى تلتحم تلك الشقوق التي عرضت في اللحم وليس                تحلل ذلك 

  . من فسخالذي ذكرناه وال الذي يفتحه ألن ذلك هو جراحة وشق ظاهر
أن القرحة  :  الثالثة والرابعة بإيجاز فأقول    أريد أن أذكر جمل ما قتله في      :  جمل ما تقدم المقالة الخامسة قال جالينوس      

تحتاج إلى أدوية تجفف تجفيفاً يسيراً وتجلو باعتدال والقروح التي تحتاج            الغائرة التي تحتاج إلى أن ينبت فيها لحم       
يكون عديمة الجالء   هي شق فقط تحتاج إلى أدوية أشد تجفيفاً من المنبتة للحم وأن          تلتحم أعني التي إنما    إلى أن 

. قوياً ويقبض قبضاً شديداً أشد من الملحمة       يسيرة القبض والتي تحتاج إلى أن تدمل تحتاج إلى ما يجفف تجفيفاً            
القرحة عرض آخر ولم     ن كان مع  فإ.  لحم زائد فتحتاج إلى أدوية حادة أكالة وهي ضرورة حارة يابسة           فأما التي فيها  

وضرا مجتمعاً فيها فإنه يحتاج إلى أدوية         تكن ساذجة بسيطة فاستخرج المداواة من نفس ذلك العرض فإن كان            
وإن كانت في القرحة رطوبة كثيرة       .  يكون أكثر جالء من المنبتة للحم       ينبغي أن .  تقلعه وتستنظفه وما هذه سبيله    

لحم القرحة   فأما إن كان في   .   ولكن ال يبلغ من التجفيف أن يفارق نوع الخاص به          الدواء أشد تجفيفاً   ظاهرة فليكن 
فإن كان اللحم قد يبس بأكثر من طبعه         . المزاج "\  2 ألف د    "\سوء مزاج فينبغي أن يقصد أوالً لعالج ذلك السوء          

 أقل فأما القرحة التي     ومركبة وأن العضو األيبس ينبغي أن يجفف       رطبته وكذلك فافهم في جميع الكيفيات مفردة      
تجفف أكثر وأن المداواة تقع بحسب ذكاء حس العضو وبالدته وخطره وضعفه ووضعه                هي أرطب فتحتاج إلى أن    

  .وشكله
 "\آخرها هذا الذي منه يبتدئ اآلن        كتبنا جميع ما في هذه المقالة الخامسة من بعد هذا الموضع وهو ابتداؤها إلى              

  ."\ العروق ظاهراً وباطناً يها عالج نزف الدم منفي قوانين القروح الباطنة وف
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  والمقعدةوالمقعدة  القروح في أعضاء التناسلالقروح في أعضاء التناسل
بها القروح في سائر لحم البدن فلم تنجح فأمرته          كان رجل يداوي قرحة رطبة في الكمرة باألدوية التي تداوى         :  قال

  .أكثر فاستعملها فبرأ أن يداويه باألدوية اليابسة يبساً
بدواء دامل فضل يبسه على يبس        تي تحدث في الفروج من الرجال والنساء من غير ورم فليداووا            القروح ال :  وقال

القروح الحادثة في اإلحليل أحوج إلى كثرة التجفيف          األدوية الداملة بحسب يبس هذه األعضاء على اللحم وبعض         
لتي تكون في القلفة والتي تكون      الكمرة وبعضها تحتاج إلى تجفيف أقل وهي ا        وهو ما كان قد أخذ اإلحليل كله مع       

  .جلدة اإلحليل تحتاج إلى تجفيف أكثر من تجفيف التي تكون في القلفة في سائر
بالقرطاس المحرق والشب المحرق والقرع      وهذه القروح التي في الكمرة إذا كانت رطبة إنما تبرأ بالدواء المتخذ           :  قال

فأما التي من هذه قليل الرطوبة قريب العهد فالصبر يبرئها وهو            التجفيف   اليابس المحرق ونحوه من األدوية القوية     
تكون في   "\ 3  ألف د  "\األدوية ينثر عليها بعد أن يسحق يابساً وهو أيضاً يبرئ القروح الجافة التي                  من جياد 

.  يقرب منه  إذا عولج به يابساً أيضاً     "\ 1 و   "\المقعدة وأشبه شيء بالصبر في فعله هذا القيموليا المغسول بشراب             
تهيأ أن تكون القروح أرطب فعالجها بلحاء شجر الصنوبر التي تحمل حباً               فإن:  والمولوندلنا والتوتيا مع إنه ال قال      

  . يعني بأرطب ههنا في أبدان أرطب"\ لي "\. وبالشاذنة صغاراً
من دقاق الكندر ما    األدوية   فإن كانت قروح لها غور فبعد أن تجففها بما وصفت ينبغي لك أن تخلط مع                  :  قال

  .يكتفى به في إنبات اللحم
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  العصبالعصب  الوجبة والخرق وجراحاتالوجبة والخرق وجراحات  المقالة السادسةالمقالة السادسة
أن هذا الرجل إن كان تبرأ قروحه        :  إشفي أقول  أنزل أن إنساناً أصابته وجبة لم تخرق الجلد وجلده بإبرة أو            :  قال

سوء وإن كان ممن لحمه رديء وهو الذي ال         الوجبة شيء لم يندهه منها       وتلتحم سريعاً فإنه إن لم يوضع على هذه       
وورم بعسر فأول شيء يصيبه أن العضو الذي وقعت به الوجبة يوجعه ثم يحدث فيه بعد ذلك ضربان                 يبرأ قروحه إال  

.  
قد كان لم يحس وتملؤ البدن        وبالضد.  والعلة في طيب اللحم بطء حس البدن وقلة امتالء البدن وجودة األخالط             

أو بعضها فهو متى أصابته وجأة يثقب الجلد فال بد أن             فإن ما كان من األبدان فيه هذه الخالل        .  ورداءة األخالط 
به لم تضع على الوجأة ما يلحم كما يوضع على الجراحات الطرية لكن تضع عليه          يحدث له ورم وإذا علمنا هذا نحن      

أن تخرص   عظيم الخرق فينبغي  األشياء المسكنة عن أن يوجع ويؤلم وذلك أنه متى حدث في البدن جرح                بعض
فأما متى حدث في البدن       الجلد كله عن أن تداويه بأدوية معها فضل يبس وجمع شفتي الخرق ليلتحم ويندمل                

  .بواحدة وهو أن ال يدام الموضع  برأس إبرة أو نحوها فمما ينبغي أن يعنى به"\ 3 ألف د "\ثقب 
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    والوتر والربط ووضعهاوالوتر والربط ووضعهاجراحات العصب والعضل جراحات العصب والعضل 
يده فوضع علها طبيب مرهماً      أصاب رجالً وجأة بحديدة دقيقة الرأس فجرحت الجلد ووصلت إلى بعض عصب           :  لقا

الموضع فلما ورم وضع عليه أدوية مرخية كضماد دقيق          ملحماً قد جربه في إلحام الجراحات العظيمة في اللحم فورم         
  .الرجل ومات الحنطة والماء والزيت فعفنت يد

التي استخرجناها نحن لجراحات     م تصب أحداً ممن أصابته وجأة في عصبه فبادر فتداوى باألدوية          فأما نحن فل  :  قال
وهو أنه إذا أصاب العصب نخسة فال بد ضرورة            العصب تشنج وذلك أني بنيت في عالجها على أمر قد فهمته             

يرم إن لم يحتل في      ينال سائر األعضاء لفضل حسه وأنه ال بد أن             لفضل حسه أن يناله وجع شديد أكثر مما         
الورم ولذلك رأيت أن الصواب في أن استنقي وأشقه خوف االلتحام ليخرج منه ما                   تسكين الوجع ومنع حدوث    

يحدث في العضو    النخسة من الصديد وأنا أبادر فأنقي البدن من الفضول وأجهد الجهد كله أن ال               موضع يرشح من 
  .وتفتح الطريق الذي يجري فيه الصديد ي فيها تسكين الوجعالذي وقعت به الوجأة وجع ولذلك اجتلب أدوية غرض

جملة البدن بالفصد إن كان      وأحزم األمور في هذا الموضع أن يزاد في خرق الجلد ويوسع موضع الجرح ويستفرغ               
 مسهل فبادر فيه في أول األمر فأما الماء الحار فإنه           وإن كان البدن رديء األخالط فلينق بدواء       .  في القوة محمل  

 "\  4 ألف د    "\غاية التسكين فينبغي لك أن تعلم أنه من أضر األشياء لجراحات             على أنه مسكن لوجع سائر األورام     
وتنحل من   وذلك ألن جوهر العصب مادة رطبة تجمدها البرودة وجميع األشياء التي لكونها كذلك تعفن                العصب

الماء الحار وال أدعه يقربه البتة ورأيت أن          ذه العلة من  األشياء الحارة الرطبة تبعاً وهذا لم أزل أمنع من إصابته ه            
الزيت إذا كان بارداً تشبث البدن وسد مسامه ومتى أدنى إليه وهو حار               النطول إنما ينبغي أن يكون بزيت حار ألن       

 قبضاً من الزيت اللطيف غاية اللطف واجتنبت زيت اإلنفاق المعصور من الزيتون الفج ألن معه                 حلل منه واخترت  
أو ثالث ألن هذا يحلل تحليالً       وبالجملة فإني أكره كل زيت قابض ههنا واخترت منه ما يكون قد أتت عليه سنتان              

مسكناً للوجع فأما ما كان أعتق من هذا فإنه يحلل أكثر ويبلغ              كثيراً وال يبلغ به األمر إلى أن يخرج عن أن يكون           
  .تسكيناً للوجع إلى أنه يصير أقل

تجفيفاً ال أذى معه فإن األدوية التي        فقصدت منها إلى أن يكون معتدلة الحرارة لطيفة األجزاء تجفف          وأما األدوية   
تقدر على اجتذاب الصديد عن عمق البدن من غير أن تثور وتهيج و              حالها هذه الحال هي وحدها دون سائر األدوية       

 ية علك البطم واستعمله وحده ومع شيء يسيربها ولهذا جعلت أول شيء استعملته من األدو تلذع العضو الذي يعالج
في األبدان الجافة الصلبة اللحم      من الفربيون أما وحده ففي أبدان النساء والصبيان واألبدان الناعمة وأما مع فربيون             

وإذا تهيأ أن يكون الوسخ صلباً عجنته ببعض أنواع الزيت             وكذلك استعملت وسخ الكور وحده أيضاً ومع فربيون         
هذا  الكثيرة الصالبة فاستعملت فيها السكبينج مع الزيت مرة ومرة خلطته مع علك البطم وعلى               وأما األبدان  اللطيفة

الزق على مثال ما اتخذنا نحن        أن الحلتيت نافع أن اتخذ منه دواء       "\  4 ألف د    "\المثال استعملت الجاوشير وأرى     
حنه بعد بالتجربة لكنه داخل في جملة الطريق الذي به            امت الدواء الذي يقع فيه فربيون إال أن الحلتيت دواء لم           

 امتحنها والقياس سائق في استخراج هذه ثم تحقق التجربة ذلك في ذلك وبهذا                 استخرجت األدوية التي قد    
جراحات األعصاب فخلطت    الطريق ظننت بالكبريت الذي هو لم تصبه نار أنه في غاية لطافة األجزاء فهو نافع في                
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  .مقدار ما صار به في ثمن وسخ الحمام وعالجت بهمعه من الزيت 
نفعته بذلك وقد امتحنت ذلك      وإن أنت عالجت بهذا الدواء بدناً له فضل صالبة فجعلته بالزيت في ثخن العسل                

به وأنفع ما تكون النورة إذا غسلت بماء البحر في عنفوان             فوجدته نافعاً وقد خلطت النورة المغسولة بزيت وأداويها        
جزء  وقد لزم الناس اليوم استعمال الدواء الذي ألفته أنا من          :  غسلتها غسالت جعلتها قال    رة في الشمس وإن   الحرا

الفربيون نصف سدس    شمع ونصف جزء علك البطم ونصف جزء زفت وربما جعلت مقدارهما أكثر من الشمع ومن                
وجملة أن المداواة   :  قاطاجانس بأحكام قال  في   الشمع أدقه وأنخله وأجمعه مع األدوية وهي ذائبة وتأليف هذا الدواء           

اتصالها بضرب آخر أي الضروب كان ويكون بأدوية تحدث حرارة             العصب الذي تصيبه وجأة أو نخسة أو ينتقض        
  .المداواة التجفيف ويكون جوهرها جوهراً جاذباً لطيف األجزاء وينبغي أن يكون عالماً بوجوه فاترة وتجفيفاً غاية

 "\مرات فأنجح في جراحات      وضع دواء الفربيون على وجأة في العصب ساعة وقعت وكان جربه          من ذلك أن رجالً     
هل وجدت في أول يوم وضع الدواء عليه        :  أنا المريض   العصب فأراني العضو في الثالث وقد ورم فسألت        "\  5ألف د   

مل الدواء وذكر أن عمله     أنه لم يجد شيئاً من ذلك فسألت الطبيب فذكر ع          في ذلك شبه حرارة شمس فاترة فذكر      
فعلمت أن   كانت بيضاً رخصة  :  غالمان وفتى وسألته عن حال أبدانهم فقال      :  عمن عالجهم به فقال    منذ سنة وسألته  

يجيء بشيء من هذا الدواء وشيء من         الفربيون كان ناقصاً عن مقدار ما يحتاج إليه مزاج هذا العليل فأمرته أن               
وخلطته به ثم أخذت من الزيت اللطيف فسخنته تسخيناً           حقته غاية السحق  فربيون مقدار ما ظننت أنه يكفي فس       

ووسعت فم الجرح قليالً ألنه كان ضيقاً ووضعت الدواء عليه وأمرت العليل                   معتدالً وعرقت به العضو العليل      
  .رمهو الطعام وأمرت الطبيب أن يحله بالعشى ويعيد العالج فأصبح العليل وقد سكن وجعه وتبدد باإلمساك عن

ثقب في طول العصبة أو في        فإن كان لم تصب العصب نخسة فقط لكن انخرق خرقاً بينا فانظر إلى الخرق إذاً                  
انخرق كثيراً حتى تكون العصبة مكشوفة        الجلد قد  عرضها وكم مقدار ما انخرق من الجلد الذي يعلوها فانزل أن            

رح شيء من األدوية التي ذكرت مما يتخذ بالفربيون         ينبغي أن يقرب هذا الج     أنه ليس :  ويكون خرقها بالطول أقول   
كانت تحتملها   األدوية الحارة وذلك ألن العصبة بسبب أنها مكشوفة ال تحتمل قوة هذه األدوية كما                وأمثاله من 

  .تعجن نورة مغسولة بزيت كثير وتعالجها به عند ما كان بينها وبينها الجلد ولهذا صار األجود في هذا الموضع أن
يخالطه ملح ألن جملة غرضك في        بالتوتياء جيد في هذا الموضع إذا ديف بدهن لم         "\  5 ألف د    "\دواء المتخذ   وال

ولذلك ينبغي أن تغسل النورة مرات بماء عذب في وقت           مداواة العصب المكشوف ينبغي أن يكون تجفيفها بال لذع        
ا أريد منها أن تجفف بال لذع فينبغي أن تغسل كلها            أن األدوية المعدنية كلها إذ     واحد ولتغسل التوتياء أيضاً وذلك    

نقياً من الفضول فقد     ما يدخل في مداواة العصب من العلل وغيره فليغسل وإن كان العليل قوياً وكان بدنه                 وجميع
في التجفيف كما فعلت أنا في بعض األوقات          يعني "\ لي   "\يمكنك أن تداويه ببعض األدوية التي معها فضل قوة          

وسائر حاالته جيد البنية إال أنه كان قد أحرقت الشمس بدنه فأخذت             كان أصابه حرق في زنده وكان في بدنه       بشاب  
فإن  بولوانداس فدفته بعقيد العنب وسخنته على رماد حار وغمست فيه فتيلة ووضعتها في الجرح                شيئاً من أقراص  

العصب شديد الحس وهو     لقاه شيء بارد ألن   هذا من أهم األمور أن يكون ال يقرب موضع الحرق من العصب وال ي             
ويوصل ما يناله إلى الدماغ فإن تهيأ مع هذا أن             مع هذا متصل بالدماغ ومزاج العصب بارد والبرد يؤثر فيه سريعاً            

تتصل بالعضل فإنه ستحدث تشنجاً في أسرع األوقات ولما وضعت هذا الدواء              تكون العصبة واحدة من العصب التي     
 ووضعته أيضاً على مواضع كثيرة من فوقه جعلت أعرق جميع مواضع اإلبطين والرقبة والرأس                 في خرق العصبة  
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فلما كان في الرابع حسنت حال       بزيت حار تعريقاً متواتراً وأخرجت له أيضاً دماً من عرق فصدته له في اليوم األول               
  . تاماً"\ 6 ألف د "\أ في السابع برءاً حدثاً إلى السابع فبر الفتى وضمرت قرحته وانقبضت ورأيت أن ال أحداث فيها

عولجت بمثل هذا العالج     وما كان من القروح على هذه الحال فليس ينبغي أن يصب عليها زيت وال سيما متى                  
  .وهو مع هذا يوسخ القرحة ويوضرها الذي وصفته ههنا ألن الزيت مضاد لقوة هذا العرض الذي ذكرته

ليس بأمر واحد ولهذا     مغطاة بالجلد  ة بزيت وهي مكشوفة وفى أن تعالج به وهي        وذلك أن األمر في أن تعالج العصب      
صديدها بأن تنشفها أوالً بصوفة ملفوفة على طرف ميل          ينبغي في مثل هذا الموضع أن تغسل العصبة وتنظف من          

تبلها بعقيد  ببعض األشياء الرطبة كيال تلقى القرحة وهي يابسة فحسبك أن             وأن اجتنب بعد ذلك أن تبل الصوفة      
  .فيه وتعصرها فإن لم يتهيأ فبشراب حلو في غاية البعد أن تلذع ال حدة له العنب تغمها

القليل االحتمال للماء العديم الرائحة      فأما إذا صارت القرحة إلى حد االندمال فأنواع الشراب الصادق البياض والرقة             
  .أفضل أنواع الشراب

  .حرق فيجب الضماد المرخى وإذا أصابته وجأة. ه دائماً في عالج العصبفأما استعمال الماء فاهرب منه وجنب
في الصيف بدهن ورد وفي الشتاء        والدواء المتخذ بالقلقطار يقرب فعله من فعل األقراص التي ذكرتها فدفه            :  قال

ن العصب   هذه األدوية تستعمل إذا كا      "\ لي   "\.  استعملها بزيت لطيف وأقراص اندرون وأقراص فراسيون أيضاً        
  .العصب عرضاً مكشوفاً في الجراحة التي تقطع

صاحبها تشنج وذلك ألن الورم      فأما الجراحات التي تقطع العصب عرضاً فإنها أشد خطرًا وأقرب من أن يصيب            :  قال
منها وعالج القرحة في هذا الموضع أيضاً هو ذلك             التي لم ينقطع   "\  6 ألف د    "\يصل من الشظايا المقطوعة      

لصاحبها الدم بال زحمة أكثر مما يخرج لغيره ويدبر تدبيراً ألطف مما يدبر به                 بعينه إال أنه ينبغي أن يخرج     العالج  
  .كثير ويحفظ على غاية الهدوء والسكون وينوم على فراش وطئ لين وتعرق إبطاه ورقبته بزيت حار غيره

تعرق اإلبطان بالزيت كذلك ينبغي      ينبغي أن فإن كانت العصبة المقطوعة في الرجل فكما إنها إذا كانت في اليد ف             
  .عظم الصلب حتى يصير إلى الرقبة والرأس إذا كانت في الرجل تعرق الجنبين بزيت كثير ويمرخ
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  رض العصبرض العصب
األجزاء التي قد نفرت     رض العصب فإن كان معه قرحة فإنها تحتاج إلى أدوية تجفف تجفيفاً كثيراً وتجمع بشد               فأما

أن تصب عليه زيتاً حاراً من زيت قوته          اب العصب رض من غير أن يرض معه الجلد فينبغي          بسبب الرض فإن أص   
وصفنا وما أعلم أني رأيت هذا إال مرة واحدة وداويته في أسرع األوقات              محللة صبا متواتراً وأعن في جملة البدن بما       

  .بصب الزيت
بالضماد المتخذ من دقيق الباقلى      ياضة يداوونه وأما رض العصب مع رض الجلد فقد رأيته مراراً شتى وأصحاب الر             

  .وخل وعسل وحقاً أن هذا دواء جيد
حار فإن أردت أن يكون أشد       فإن كن الرض وجعاً فينبغي أن يخلط معه زفت ويطبخ طبخاً جيداً ويضمد به وهو                

عناية بأمر البدن كله    فاخلط معه أصل السوسن وأما ال      تجفيفاً فاخلطه مع دقيق الكرسنة وإن أحببت أن تجفف أكثر          
  .فإنها تعم هذا وغيره

يتحرك بتلك العصبة يزمن ومداراة      قطعاً فليس منها خوف البتة إال أن يكون العضو الذب كان          ...  فإن كنت العصبة  
قروح العصب ألنه ال يخاف من هذا وجع وال ورم وال غيره               يعني غير  "\ لي   "\  "\  7 ألف د    "\.  سار القروح أيضاً  

ال  ويدمل الرباط فأما الرباطات فإنها تحمل من المداواة ما هو أشد تجفيفاً وأقوى ألنها              غي أن يلحم الجرح   وإنما ينب 
قد يحدث بسببها تشنج     تتصل بالدماغ وألنها عديمة الحس فأما األوتار فألن جوهرها مركب من عصب ورباط صار             

كثيراً ما يغلط جهال األطباء      .  في خلقتها  من طريق ومشاركتها للعصب وألن الرباطات المدورة تشبه األعصاب           
وينبغي أن تكون عارفاً بنوع كل واحد منهما لتقدر أن تفرق بينهما               فيلقونها وهي أصلب كثيراً من العصب محسا       

طريق  الرباطات العريضة فمن طريق عرضها قد يعرفها أكثر الحاجة وأما الرباطات العريضة فمن               عند الحاجة وأما  
بسهولة هل المجروح عصبة أو      ا أكثر األطباء ويجهلها البعض والعارف بخلقة هذه ووصفها يعرف          عرضها قد يعرفه  

  .رباط أو وتر

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  13نسخه پژوهشي الحاوي                                                   جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1255
 

 
 

  في جراحات الرباط في جراحات الرباط 
وتتصل بعظم آخر فليس على      متى أصاب الرباط جراحة تخرقه إن كان واحد من الرباطات التي تنبت من عظم             :  قال

وإن كان من الرباطات التي تتصل بالعضل       .  شيء دوية شئت لم يضره   وإن أحببت أن تداويه بأي األ     .  صاحبه مكروه 
  إال أنه أشد خطراً من سائر الرباطات فهو دون العصب والوتر في ما يتخوف منه
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    وبالمراق واألمعاءوبالمراق واألمعاء  الواقعة بالبطنالواقعة بالبطن  خياطة البطن في الجراحةخياطة البطن في الجراحة
المعي وتدخل وإن خرج شيء من       مأن انخرق مراق البطن حتى خرج بعض األعضاء فينبغي أن تعلم كيف تض            :  قال

أن تربط برباط وثيق أو ال وهل تخاط الجراحة أو ال             الثرب فيحتاج أن تعلم هل ينبغي أن تقطع أو ال وهل ينبغي            
  .وذكر جالينوس تشريح المراق وذكرناه نحن في التشريح. خياطته  وكيف السبيل في"\ 7 ألف د "\

البهرة والبهرة وسط البطن     لخاصرتين أقل خطراً إذا انخرق من موضع       ولما قد ذكرنا في التشريح فموضع ا       :  قال
ألن الشق إذا وقع في موضع البهرة خرجت منه األمعاء            :والخاصرتان من الجانبين بقدر أربع أصابع عن البهرة قال        

 البدن  أن الشيء الذي كان يضبطها إنما كان العضلتين المنحدرتين من طول            وذلك.  أكثر وردها فيه يكون أعسر    
أن يخرج بعض    ولذلك متى انخرقت واحدة من هاتين العضلتين فال بد        .  تنحدران من الصدر إلى عظم العانة      اللتين

  .األمعاء وتنتأ من ذلك الخرق
فإن تهيأ أن تكون    .  تضبطه وذلك ألن العضل التي في الخاصرتين تضغطه وال يكون له في الوسط عضلة قوية                

وأما الجراحات الصغار فإن لم تبادر بإدخال المعي        .  وأعسر ألمعاء فيكون إدخالها أشد   الجراحة عظيمة خرج عدة من ا     
ولذلك أسلم الجراحات   .  وذلك لما يتولد فيها من الريح فال تدخل في ذلك الخرق             من ساعتها انتفخت وغلظت   

  .بالمراق ما كان معتدل العظم الواقعة
والثاني أن تخاط   .  الذي هو لها خاصة    ترد المعي البارزة إلى الموضع    أولها أن   :  وتحتاج هذه الجراحات إلى أشياء    :  قال

. يجهد أن ال ينال شيئاً من األعضاء الشريفة من أجل ذلك خطر             والرابع أن .  أن يوضع عليها دواء موافق    :  والثالث
الريح  ل ذلك الصغر بحال ال يمكنها لصغرها أن تدخل الماء البارد وعند ذلك ال بد أن يحل                فانزل أن الجراحة من   

برد الهواء فلذلك ينبغي أن       وأما إن توسع الخرق فإن الريح أجود أن قدرت عليه والسبب في انتفاخ المعي هو                  
 ألف  "\القابض إذا سخن كان أيضاً نافعًا في هذا الموضع           والشراب.  تغمس إسفنجة في ماء حار وتعصرها وتكمد بها       

يقوي األمعاء فإن لم يحل هذا العالج انتفاخ األمعاء فليستعمل           من إسخان الماء و     وذلك أنه يسخن أكثر    "\  8د  
فأما سكاكين البط الحادة من الجهتين       .  النواصير الجراحة أوفق اآلالت لهذا الشق اآللة التي تعرف بمبط           لتوسع

  .والمحددة الرأس فلتحذر
لشكل والنصبة إلى فوق وإن      فا وأصلح األشكال والنصب للمريض أن كانت الجراحة متجهة إلى الناحية السفلى             

  .أسفل كانت الجراحة متجهة إلى فوق فالشكل والنصبة المتجهة إلى
التي برزت فتنقله وإذا أنت       ولكن غرضك الذي تقصده في األمرين جميعاً أن ال تقلع بسائر األمعاء على المعي                 

لمريض بالميل إلى الشق األيسر فينبغي أن تأخذ ا   جعلت هذا غرضك علمت أنه إن كانت الجراحة في الشق األيمن          
األيمن ويكون قصدك دائماً أن تجعل الناحية التي فيها الجراحة أرفع من              وإن كانت في األيسر أخذته بالميل إلى      

  .األخرى فإن هذا أمر يعم جميع هذه الجراحات الناحية
الجراحات عظيمة فتحتاج إلى     فأما حفظ األمعاء في مواضعها التي هي لها خاصة بعد أن ترد إلى البطن إذا كنت                  

من خارج فتضمه وتجمعه وتكشف منه شيئاً بعد          خادم جزل وذلك أنه ينبغي أن يسمك موضع الجراحة كله بيده           
خيط منها أيضًا فتجمعه وتضمه قليالً قليالً حتى تخيط الجراحة كلها               شيء للمتولي لخياطتها وتعمد إلى ما قد        

أن  يكون من خياطة البطن فأقول أنه لما كان األمر الذي يحتاج إليه هو              واصف لك أجود ما      خياطة محكمة وأنا  
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إلى داخل وإذا نفذت اإلبرة      تصل ما بين الصفاق والمراق قد ينبغي لك أن تبتدئ فتدخل اإلبرة في الجلد من خارج               
ق في هذا   في طول البطن تركب الحافة في الصفا         على استقامة  "\  8 ألف د    "\في الجلد وفي العضلة الذاهبة       

اإلبرة في حافته األخرى من داخل إلى خارج من المراق فإذا أنفذته فأنفذها                الجانب ال تدخل فيه اإلبرة وأنفذت      
وأنفذ اإلبرة في    هذه الحافة نفسها في المراق أو من خارج إلى داخل ودع حافة الصفاق الذي في الجانب                 ثانية في 

حافة المراق التي في ناحيته حتى تنفذها        إنفاذك لها في الصفاق في    حافته األخرى من داخل إلى خارج وأنفذها مع         
وخطه مع الحافة التي من الصفاق في الجانب اآلخر وأخرج اإلبرة من               كلها ثم ابتدئ أيضاً من هذا الجانب نفسه        

المراق  فة من ثم رد اإلبرة في تلك الجلدة وخط حافة الصفاق التي في الجانب اآلخر مع هذه الحا                الجلدة التي تقربه  
فأما .  الجراحة كلها على ذلك المثال     وأخرجها من الجلدة التي في ناحيته وافعل ذلك مرة بعد أخرى إلى أن تخيط              

والضيق ألن السعة ال تثبت على ما ينبغي والضيق يتعذر والخيط            مقدار البعد بني الغرزتين فتوق اإلسراف في السعة       
الجلد فإن   وكذلك إن عمقت الغرز في    .  إن كان رخواً انقطع فاختر اللين الصلب      أعان على التغرز و    أيضاً إن كان وتراً   
  .إال أنه يبقى من الجلد ال يلتحم فاحفظ االعتدال ههنا أيضاً كان أبعد من التغرز

  .ألنه عصبي واجعل غرضك في خياطة البطن الزاق الصفاق بالمراق فإنه بكد ما يلتزق: قال
وتنفذه إلى داخل وتدع حاشيتي      ينبغي أن تغرز اإلبرة في حاشية المراق الخارج        :  هةوقد يخيطه قوم على هذه الج     

اإلبرة في حاشيتي الصفاق وترد اإلبرة من خالف الجهة التي             الصفاق جميعاً ثم ترد اإلبرة وتنفذها ثانية ثم تنفذ          
 خياطة أفضل من الخياطة   الحافة األخرى من حاشيتي المراق على هذا وهذا الضرب من ال            ابتدأت ثم تنفذها في   

التي ذكرنا قد يستبين الصفاق      وذلك إنها بهذه الخياطة أيضاً    .   التي تشبك األصابع في غرزة     "\  9 ألف د    "\العامية  
  .وراء المراق ويتصل به استبانة محكمة

 حار قليل   ويبل صوف مرعزي بزيت    ثم اجعل عليه من األدوية الملحمة والحاجة إلى الرباط في الجراحات أشد           :  قال
وإن كانت الجراحة قد     .  أيضاً مثل األدهان واأللعاب     ويلف على اإلبطين والحالبين كما يدور حفنة بشيء ملين           

ما قد ذكرناه إال أنه ينبغي أن يحقن بشراب أسود قابض فاتر وخاصة إن كانت                  وصلت إلى األمعاء فعرفته بالتدبير    
  .الخرق إلى تجويفهبلغت إلى أن تقرب األمعاء حتى وصل  الجراحة قد

جراحة يقع بها لرقة جرمه وكثرة ما فيه من   واألمعاء الدقاق أعسر برءاً والغالظ أسهل والمعي الصائم ال يبرأ البتة من           
  .المرار إليه وشدة حرارته ألنه أقرب األمعاء من الكبد العروق وقربه من طبيعة العصب وكثرة انصباب

 يعني المعدة ليس ألنها     "\لي   "\ .ن طبيعة اللحم صرنا من مداواتها على ثقة        وأما أسافل البطن فإنه لما كانت م       
  .وأما فم المعدة فيمنعه من البرء كثرة الحس لحمية فقط بل وألن األدوية تثبت فيها زماناً طويالً

ا الكتاب قوة   تستفيد حينئذ من هذ    وينبغي أن تقرأ كتاب أبقراط في القروح وكتابه في الجراحات المتلفة فإنك            :  قال
  .عظيمة

 الثرب

فليستوثق معاً دون الخضرة     وأما الثرب فإذا برد فإن لم يخضر ويسود فليرد إلى مكانه وأما إن اخضر واسود                 :قال
اقطع ما دون الرباط وارم به فإن منفعة الثرب في            برباط ليؤمن نزف الدم فإن فيه عروقاً ضوارب وغير ضوارب ثم           
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 به خارجاً من    "\  9 ألف د    "\واجعل طرفي الخيط الذي تربطه      :  بقاء الحياة قال   زمة في البدن ليست منفعة جليلة ال    
  .الجراحة التي خيطت ليمكنك سله وإخراجه بسهولة إذا سقط وفاحت الجراحة أسفل

 الشريان قرحة لجنب

ب فإن اللحم   عرق عظيم ضارب أو غير ضار       متى حدثت قرحة إلى جنب     :  المقالة الثالثة عشر من حيلة البرء قال       
فإن كان  .  مرة في ذلك العضو وإن مسست العضو اشتد وجعه          الرخو يرم في أسرع األوقات ويظهر ذلك العرق كم         

رديء عسر عالجه فإن كان البدن سليماً منهما فعالجه سهل فينبغي لك أن                 مع هذا في البدن امتالء أو خلط       
مرهم األربعة   ألدوية الفاعلة وتضع على موضع القرحة     العضو وتربطه حتى ال يجد مس الوجع البتة با         تسخن بجملة 

بزيد مسخن وضمد فوق القرحة بضماد متخذ        مدافا بدهن ورد وتلف على العضو كله يداً كان أو رجالً صوفاً مبلوالً             
  .على القرحة الباسليقون الذي يدخله كندر من دقيق الحنطة والماء والزيت وإن شئت فضع

وينبغي حينئذ أن تستفرغ الدم من       متالء وأخالط رديئة فليس يمكن أن تعالج بهذا العالج        فأما متى كان في البدن ا     
  .القرحة جهة الضر ثم خذ في منع الورم حتى إذا سكن عولجت

 يصلح عالج خراج

 الضربان الشديدة الحمرة المحددة الرأس فرم أن       إذا نضج الورم الحار وأكثر ما ينضج ذلك في الخراجات القوية          :  قال
كثيراً فبطه وليكن غرضك في البط أن يقع منتهاه في أسفل موضع لتسيل                تحلل القيح باألدوية فإن طال القيح      

  .موضع المدة إن تكن في
الموضع أرق واجعل في الموضع األدوية       وأما ابتداؤه فليقع في أعلى موضع منه وأشد نتوءاً وذلك أن الجلد في هذا              

  .فليذهب بالعرض مع شدة الجلد أبداً في األربيةوإن وقع البط . المجففة بال لذع
كافياً فتعرقه بالدهن وتضع عليه        بقر ما تراه   "\  10 ألف د    "\وضع على العضو من األدوية المسكنة للوجع         :  قال

  .مرهماً مرخياً لئال يكون به وجع

 اإلدمال

إذا تركته حتى    ئال يعلو ذلك فإنك   وال تبتدئ بإدمال القرحة حتى يستوي اللحم مع سطح الجسد قبل ذلك ل              :قال
  .يستوي ثم أدملت عال

ال يابساً ثم إذا عالجته بذلك مرة        ولكن قبل أن يستوي اللحم وفيه غور فضع عليه بعض األدوية المدملة رطباً            :  قال
  .فقط فأحرقه وضع عليه يابساً تمره عليه بطرف الميل

إنما تجمع عند اإلدمال إذا بودر       الجات عند اإلدمال ألن المدة     هذا العالج يجمع مدة كما يفعل سائر الع         "\لي   "\
مانعة الرطوبة أن تنحل جامعة لها تحته فإذا جففت بالمرهم وهو             باليابس ونثر عليها شيء كثير فيصير طبقة فوقها       

  .ينثر عليه من اليابس شبه الغبار لم يعرض شيء من ذلك رطب حيناً ثم كان الذي
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 العروق تولد

  .تنبت لحماً كما ينبت اللحم قد رأيت مرات عروقاً تولدت في القروح وغارت: الرابعة عشرقال في 
  والدليل على فأما الجلد فإن اللحم الذي يصلب ينوب عنه ولكن ال يرجع نوع الجلد البتة: قال

    بحسب األعضاءبحسب األعضاء  وسهولتهاوسهولتها  عسر التحام الجراحاتعسر التحام الجراحات
  .باألرحام فعسر ما يبرأ هولة وأما البط الواقعقد وقع البط في القولون غير مرة فبرأ بس: قال

كانت وقوماً التحمت منهم الشفتان       قد رأينا قوماً كثيراً التحمت أصابعهم بسبب قرحة         :  قاطيطريون المقالة الثانية  
  .والجفنان

  .وتحتاج في وقت نبات اللحم أقل ما يكون من الرباط وأخفها: قال
من الركبة فأبرأناه بال بط البتة بأن         قريباً "\  10 ألف د    "\ من األربية وفوهته     كان برجل جرح كان غوره قريباً     :  قال

منصوبة بسهولة وكذلك علمنا بجروح كانت في الساق            جعلنا تحت ركبته مخاد ونصبناه نصبة صارت فوهته          
  .والصاعد فبرئت كلها بسهولة

إلى أن يتغير معه سائر ما هناك        ة ألمكنه داخل  من عانى التجربة يعلم أن الخراجات التي تحتاج أن تصير مد           :  قال
  .أجود وأسرع للتغير معاً

أن يكون عليها من ذلك وجع أو         الخراجات المتبرئة المتباعدة الشفتين تحتاج أن تجمع برباط يجمع شفتيها إال            
نا جلدة الرأس   وكذلك إذا شقق  :  أبترت عرضاً فإنه قال    تكون وارمة فيتجمع لذلك ولو كان برفق أو تكون عضلة قد          

وربما انقبضت جلدة الشفة إلى داخل القرحة فتحتاج حينئذ أن تروم بالرباط أن                  وضعنا بني الشفتين شيئاً يملؤه     
  .إلى خارج تجذبه

الرطبة وخاصة إذا كان البدن ممتلئاً       ينتفع كثيراً بخروج الدم من الخراجات     :  المقالة األولى من كتاب األخالط قال     
للحمرة والورم ومتى لم يجر في مثل هذه الحالة من أحوال البدن              تفرغ الدم أكثر كان أنفع وآمن     فإنه حينئذ ما اس   

  .يكون من الورم دم كثير حدث أعظم ما
للشعر ألن أصول الشعر التي حولها        القروح الرهلة تجعل اللحم الذي حولها عديماً       :  الثالثة من كتاب األخالط قال     

  .تعفن
  .لذلك البدن  العفنة عند الهواء الحار الرطب وهبوب الجنوب واستعدادشر ما يكون حال القروح

الطحال عسرة ألنه ينصب إليها      من يكد وينصب تخرج به القروح التي بالحبالى وأصحاب         :  من كتاب ما بال قال    
  . رديئة"\ 11 ألف د "\منهم فضول رطبة 

إن رجالً لو عرضت له في رجله يحتاج         :لعادة والتغيرات من تدبير األمراض الحادة قال في تصحيح ا       :  المقالة الثانية 
مشياً رفيقاً كان الضرر الذي يناله أقل من ضرر من لم             أن يسكن ويدع المشي فلم يفعل ذلك لكنه جعل يمشي          

 القروح التي في الرجل تحتاج أن يستقر صاحبها         "\ لي   "\ثم أخذ يمشي بعقبه في       يمشي وترك الحركة البتة أياماً    
عن الحركة أياماً ثم  تحرك فإن استعمل التحرك فألن يستعمله قليالً قليالً منذ أول األمر خير من أن يمسك             ي وال

  .يتحرك حركة شديدة
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بسيطة إن استقر وسكن في      من كانت القروح التي تعرض له سليمة وكانت التي عرضت له في ساقه صغيرة             :  قال ج 
رديء القروح وكانت عظيمة خبيثة ثم مشى عظم          كانت في بدن   األيام برئت قرحته وإن مشى لم يضره ذلك وإن        

  .ضرره
  .فاستعن بباب األهوية الصيف الرمد الجنوبي والرطب يحدث القروح العفنة: المقالة الثالثة من الفصول
: وح أنواع  هذه القر  "\ لي   "\.  الدم فيهم  القروح التي في أبدان المشايخ يعسر برؤها لقلة        :  المقالة الثالثة من الفصول   

الدلك والحكة الشديدة فالمراهم التي معها جذب الدم وحرارة مثل              القروح البيض العديمة الدم التي تحتاج إلى        
  .الباسليقون

خبث لها وتفتح الماء الحار الخراجات        الماء الحار يفتح القروح السليمة التي ال        :  المقالة الخامسة من الفصول قالِ     
وبراءته من الرداءة وذلك أن القروح إذا كانت متعفنة أو كانت تنصب                سالمة الخراج  أعظم الدالالت وأوثقها على   

الحرارة في   وتولد:  قال.   تقيحاً لكنه يضرها مضرة عظيمة     "\  11 ألف د    "\لم يحدث الحار فيها      إليها فضول رديئة  
ه ال يمكن أن تكون القرحة      وذلك ألن  القرحة من أعظم الدالئل على سالمتها بالدواء المقيح كان ذلك أو بنفسها            

التي يحدث بسببها التشنج ال تتقيح وكذلك القروح التي عفنت            التي تتولد فيها مدة عارية وال مكروهة فإن القروح        
أعظم  السرطانية والخيرونية وطيالفيون واآلكلة فإن جميع هذه مما ال يتقيح فالتقيح إذاً من              والعسرة االندمال مثل  
 وبالجملة  "\ لي   "\.  فهي بخيفة  لثقة واألمن في القرحة ولذلك إذا لم تقيح القرحة الحارة           العالمات داللة على ا   

المرض بعد النضج عادية وال آفة فكذلك        يخشى من  محل التقيح من الخراجات محل النضج من األمراض وأنه ال         
  .هذا

تشنج وال جنون فإن عاد االنتفاخ       من حدثت به قرحة فأصابه بسببها انتفاخ فال يكاد يصيبه          :  الخامسة من الفصول  
وإن كانت من قدام عرض له جنون أو وجع في الجنب أو             دفعة ثم كانت القرحة من خلف عرض له تشنج أو تمدد           

  .االنتفاخ أحمر تقيح أو اختالف دم أو كان ذلك
بها ورم فال يكاد    قرحة فحدث بسب   أفهم من قوله انتفاخ ورم فيكون قوله على هذا إذا حدثت بإنسان           :  قال جالينوس 

في الندرة إن كان الورم عظيم الكمية أو رديء            يعرض له تشنج وال جنون في األكثر ويمكن أن يعرض ذلك             
. يغيب بغتة ثم كانت القرحة من خلف عرض له تشنج أو تمدد في الظهر                فإن عرض لذلك الورم أن    .  الكيفية جداً 

 كرتها ألن جلد البدن عصبي وقدام الغالب عليه العروق          قدام عرض لصاحبها العلل التي ذ       وإن كانت القرحة من   
أحدث الورم فإنه إن كانت       تراقى إلى موضع القرحة ذلك الخلط الذي       "\  12 ألف د    "\الضوارب وغير الضوارب فإذا     

كان في مقدم البدن فإنه إن ارتقى إلى الدماغ ولد           وإن.  القرحة في المواضع العصبية من خلف حدث التشنج والتمدد        
ولد وجع الجنب وكثراً ما يصير صاحب هذه التقبيح إذا لم تخلل ذلك الخلط فإن                 جنوناً وإن صار إلى نواحي الصدر     

  .األمعاء الخلط إلى األمعاء حدث اختالف الدم إن كان ذلك الورم األحمر من غير قرحة في صار ذلك
ذلك ليس يجب مطلقاً ألن في       إن:  أقولقال وكالم أبقراط في خلف البدن وقدامه مطلق على جميع البدن وأنا               

ويحدث بسببه تشنج أكثر مما يحدث بسبب العضل الموضوع          مقدم الفخذ الوتر الذي ينتهي إلى الركبة العظيم جداً        
 إن:  الذي من وراء الفخذ كله الغالب عليه اللحم وكذلك في اليدين أرى بأنه يقول               في وراء الفخذ ألن هذا العضل     

خبيثة ولم يحدث معها ورم فالبلية       إذا حدثت خراجة عظيمة   :  قال أبقراط .   المقدم أشد جلباً للتشنج    القروح الحادثة في  
  .عظيمة
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العضل الغالب عليه العصب ال      يعين بحديثه التي تكون في رؤوس العضل أو منتهاها وخاصة ما كان من              :  قال ج 
تار وكما أنه في القول المتقدم األورام التي          تنبت األو  برؤوس العضل يتعقل العصب وأطرافها التي تنتهي عند ما          

أن ال يحدث مع مثل هذه إذا لم يكن معها ورم أن تكون األخالط التي كانت                    نقيت بغتة كذلك في هذا القول      
أيضاً  إلى موضع الجراحة ينصب إلى موضع أشرف وأكثر ما يكون ذلك إذا كان األطباء يغلطون                 يجب أن تنصب  

  .شديداً  ما يمنع ويردع ويقبض قبضاً"\ 12 ألف د "\جراحة فيضعون على موضع هذه ال
فهو يعالج باألدوية المسخنة     والوجع يعرض خاصة في الخراجات التي في األعضاء العصبية وما كان كذلك              :  قال

فإنه حميد والصلب رديء ألنه يدل على أن الطبيعة لم             وما كان من األورام التي تنفع الخراجات رخواً         .  المجففة
  .تنضج ذلك الخلط

وكذلك إذا تنثر مما حواليها الجلد فاعلم         أي قرحة انتثر الشعر مما حواليها فإنها قرحة رديئة         :  قال:  المقالة السادسة 
في تلك القرحة تأكالً وتمنعها من اإلندمال وذلك أنه ال يمكن أن             أنه يجري إلى تلك القرحة أخالط رديئة تحدث       

  .ا حول القرحة ويدع القرحة تندملويأكل م يكون خلط يفسد الشعر
تجف جفوفاً بليغاً وال يسهل ذلك       القروح التي في أبدان أصحاب االستسقاء يعسر برؤها ألن القروح ال تدمل حتى             

يطلي حوالي قروح هؤالء بالطين ونحوه مما يجفف بقوة            يعني أن  "\ لي   "\.  في المستسقين لكثرة الرطوبة فيهم    
  .الرطبة المزاج أبطأ اندماالً بالتجربة وانتهاؤها في األبدان اليابسة باعتدال بدانويعلم أن القروح في األ

قد :  األمعاء الدقاق قال جالينوس    إذا حدث في المثانة خرق أو في الدماغ أو القلب أو الكلى أو بعض                :  قال أبقراط 
إلى القلب فالموت نازل بصاحبها     عليه أن الجراحة إذا وصلت       يمكن أن يسلم بعض هؤالء في الندرة ومما قد اتفق          

 األعضاء فليس يجب ضرورة أنه متى نالته جراحة تبعها الموت ال محالة لكن متى كانت                 ال محالة فأما غيره من    
 13 ألف د    "\تدرك بدن     العظيمة الغائرة حتى تكون    "\ خرق   "\غائرة عظيمة وخلق أن يكون عنى أبقراط بقوله          

يمكن أن تلتحم وتتصل وكذلك الحال في         إلى الفضاء في جوفها وكذلك لم       المثانة كله حتى يصل القطع         "\
  .الموضع العصبي من الحجاب واألمعاء الدقاق

  .منه في الندرة فأما المعدة فقد اختلف فيها فقال قوم أنه متى حدث بها مثل هذا الخرق قد سلم
زوائدها فتبرأ وقد تسقط بعض زوائدها البتة         موضع فأما الكبد فقد قالوا فيها إن الجراحات الغائرة قد تحدث فيها في           

حركته وكذلك في الحجاب وفي المثانة ألنها عصبية عديمة الدم ولذلك             فتبرأ والجراحة ال تتصل في القلب لدوام      
فيحدث من   فأما الكبد .  كثيراً من القطع الذي يقع فيها الستخراج الحصاة من قبل أن فيها لحمية              ترى رقبتها تبدأ  

 وإنما يكون ذلك إذا كان قد وصل       احة الواقعة بها انفجار الدم فلذلك يموت صاحبها قبل أن يلتحم جراحته            الجر
تكن وأما الجراحة التي تقع      إلى عرق عظيم فانقطع ولذلك يظن الناس أنهم قد يبرؤون من جراحات الكبد ما لم                

فأما ما يبلغ   .  ة فيه برأت إال أن هذا يكون الندرة        غائرة عظيم  بالدماغ فقد رأيت مراراً كثيرة برءها وقد رأيت جراحة         
إلى  لعظمه وغوره فإنه يجلب فيه الموت ضرورة فقد اتفق الناس على أن الجراحات التي تبلغ                إلى أن يسمى خرقاً   

  .بعض بطون الدماغ مميتة ال محالة
 حدثت فيها جراحات ولم تكن خارقة       إن وأما األمعاء الدقاق وأكثر منها المعدة فإن طبيعتها فيه لحمية كثيرة فلذلك           

  .إلى جوفها فال يكاد يلتحم إال في الندرة "\ 13  ألف د"\فأما إذا خرق . غائرة فكثيراً ما تلتحم
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  .القلفة لم ينبت وال يلتحم متى انقطع عظم أو غضروف أو عصبة أو الموضع الرقيق من اللحى أو: قال أبقراط
  .شفتا الجرح يئاً مثل ما ذهب وبقوله يلتحم أن تلتزقيعني بقوله ينبت أن يخلف ش: قال ج

ظاهره مثالً ولذلك ال ينبغي       قد رأيت الجفن شق من باطنه وأخرجت منه سلعة فالتحم سريعاً أسرع من              "\لي   "\
 تزيد حتى يرجع كلها ولكن قد يمكن أن تعلو علواً كبيراً     أن يخاف ولو انشق الجفن كله ألنه يلتحم ورأيت األذن ال          

وعولجت بالمرهم األسود ورأيت طرفي األنف الورقتين يلتحمان في ساعة وال يمكن أن                إذا أديم حكيماً كل يوم    
أقله ويلتحم على    من التحامهما إال بجهد شديد فتجعل فيه مرهماً أخضر ونحوه مما يأكل فال ينجع ذلك إال                يمنع

  .ليخرج النفس نابيبحال أو يبادر إلى االلتحام حتى يحتاج أن يدخل فيه ريش وأ

 فاسدة عظام

تنقبض بعد االندمال من غير خطأ من األطباء فإنه          القروح التي تطول مدتها فال تندمل البتة أو       :  المقالة السادسة قال  
وإما أن تكون قد اكتسب موضع القرحة بعينه حاالً رديئة بسبب تلك الرطوبات                إما أن تجري إليها رطوبات رديئة     

ورداءة وكان   ت قد انقطعت وإما لعظم فسد في ذلك الموضع والصنفان األوالن يزدادان عظماً                وإن كان  الرديئة
أنا فإني أسمي كلما كانت تسعى إال أنها في          فأما:  قال.  األوائل يسمونها باسم جامع آكلة ثم أنه فرقت أسماؤها بعد         

وأما القرحة  .  ى تفسده فإني أسميها آكلة    ومتى كانت تسعى في اللحم حت      الجلد قرحة من جنس النملة والنار الفارسي      
  . علة مركبة من قرحة وعفونة"\ 14 ألف د "\الناس المتعفنة فليس هي قرحة بسيطة لكنها  التي يسميها بعض

  .وإذا حدثت الجراحة بالدماغ تبعها دم وقيء مرار

 خروج الثرب

قليالً وهو في ذلك أشد  خرج منه ولو لبث زماناً    إذا خرج الثرب من البطن في جراحة فال بد أن يعفن ما             :  أبقراط قال
مدة طويلة حتى تبرد برداً شديداً فإنها إذا دخلت إلى           من األمعاء والكبد ألن المعي وأطراف الكبد أن لم يبق خارجاً           

ن فأما الثرب فإنه وإن لبث أدنى مدة فال بد إن دخل البطن ما بدا منه أ                  .  طبائعها البطن والتحم الجرح يعود إلى     
يوجد في الثرب خالف     وإن كان قد  .  ولذلك يبادر األطباء في قطعه وال يدخلون ما بدا منه إلى البطن البتة               يعفن

  .هذا فذلك قليل جداً ال يكاد يوجد
وذلك يلحقه كثيراً فهو رديء وإنما       إذا حدث عن الضربان الشديد في القروح انفجار الدم         :  السابعة من الفصول قال   

. نبض العروق الضوارب مع ضيق الموضع عليها لشدة الورم          الضربان وشدة الضربان إنما هو شدة     يلحق ذلك لشدة    
  .انفجار دم كان شديداً مستكرهاً فإذا حدث عنه. ولذلك يوجع

  .إن انقطع شيء من الغضروف أو العظم لم يتم بعده
  .ولم ينبت يلتحممتى انقطع عظم أو غضروف أو عصبة أو الموضع الدقيق من اللحى والقلفة لم 

  بينا ابتداء وانحطاط يحتاج فيه بحسب ذلك إلى عالجات مختلفة وقد: وللقروح أزمان

 األعضاء البلخية بحسب

  .شبه النواصير لم يقدر على عالجه من ظهرت به قرحة من حصب أو لذعة دابة فصارت: من الموت السريع قال
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سريعاً والذي في أغشيته تهيج      ليه عرض منها السكتة والموت    القروح في الدماغ إذا وصلت إ      :  من كتاب العالمات  
وقيء الصفراء والتشنج والحمى وربما عرض منها            العينين والورم واختالط العقل      "\  14 ألف د     "\منه حمرة    

  .القحف االسترخاء وتعتل في األكثر وتفسد عظم

 األعضاء الخراجات بحسب

والغشي وبرد الجسد والقيء الكثير وعسر        العرق الكثير وصغر النفس   وإذا كانت القرحة في فم المعدة عرض معها           
وإن كانت القرحة في    .  المعدة كان القيء كثيراً ووجع شديد في المعدة        البلع ويموت سريعاً في األكثر وإن كانت في       

بالنفث دم   خرجوإذا كانت في الرئة     .  التندوة اليسرى سأل من المنخرين دم كثير أسود ومات سريعاً           القلب مما يلي  
. عرض من ذلك أن ترم رقبته وتنحدب       إن احتبس الدم في الرئة    .  كثير أشقر شبه الزبد ويأخذه سعال وفواق وخناق       

  .نفس ويكون أكثر الوجع في الجانب األيسر وإن كانت القرحة في الحجاب عرض وجع شديد مؤذ وضيق
القرحة في الطحال عرض الوجع      وإن كانت .  د غائر وإن كانت القرحة في المراق كان ورم ظاهر ولم يكن وجع شدي            
الكبد كان الوجع في الجانب األيمن ويبلغ الترقوة           في األيسر حتى يبلغ الترقوة مع ضيق النفس وإن كانت في             

وإن كانت في الباريطاون حدث به       .  واليرقان في بعض األحوال ويموت سريعاً       ويعرض معه قيء المدة واختالفها     
األمعاء وربما اختلف     في األمعاء اختلف بحسب اختالفها فربما احتبس الثفل البتة وربما أصابه زلق             كانت وإن.  الفتق

  .في البول قيح وإن كانت في المثانة ورمت العانة وخرج. الدم والمرة واللزوجات
  .وإن كانت في الرحم خرج الصديد من القبل وعرض لها صداع وكزاز وأوجاع مؤذية

والقديم ممتدحاً غليظ الشفة وارماً       الطرئ من أن ال يكون وارماً وال شديد الوجع         "\  15 ألف د    "\يعرف الجرح   :  قال
  .أحمر وأسود كمداً

 الوسخ عالمة

البياض أو إلى السواد ويسيل مثل الدردى         القرحة الوسخة تعرف من أن يكون عليها رطوبات جامدة وتضرب إلى            
  .ونحوه من الصديد الرديء

وفيها وسخ ولم يستقص تنقيتها      روح قروح إذا أدملها الطبيب احتكت وانتقصت وذلك يكون إذا أدملها          ومن الق :  قال
  .تدع الجرح يلتئم إال وهو نقي قبل إنبات اللحم واإلدمال فينبغي أن تستقص التنقية وال

دة فاعمل أوالً في منع     تجري إليه ما   إذا كان مزاج اللحم الذي فيه القرحة فاسداً وكان         :  من الصناعة الصغيرة قال   
القرحة وإال لم يتم غرضك فيه وكذلك إن كان مع القرحة ورم حار               المادة وإصالح المزاج ثم في إنبات اللحم في       

  .فاقصد أوالً لعالج ذلك ثم عد إلى عالج القرحة أو صلب أو رخو أو شدخ
شريان أو عصب أو غضروف أو       ب عرق وإن ذه .  إذا قطع من البدن لحم أو شحم تولد مرة ثانية          :  كتاب المني قال  

  .من المني غشاء أو رباط أو وتر أو عظم لم يتولد ثانية ألن كون هذه
أيضاً قد تولدت مراراً كثيرة إال أنه ليس         فأما العروق الغير الضوارب فإنها ربما تولدت في القروح العظيمة ورأينا نحن           

بر وال شريان وال عصب يمكن أن يتولد البتة فإنما تولدت              له عظم ك   وال يتولد منها شيء    .  عام أن يتولد دائماً    
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فألنه ثخين   فأما الشريان .  قد يمكن أن توجد في البدن من مادة المني ما يتولد منها ألنه قليل               العروق الصغار ألنه  
ي ذلك  الذي يفي بتوليده وأبعد منه ف       غليظ ال يمكن أن يوجد في الدم من مادة المني ذلك القدر            "\  15 ألف د    "\

  .سائر ما ذكرنا
يتولد ما يتولد من من رسم الطب         فإذا لم يوجد في الدم مادة من المني غزيرة كثيرة سبقها تولد اللحم قبل أن                 

  .للجراحة تقع بالقلب مثال الشيء الكائن دائماً اتباع الموت: بالتجارب قال
الغليظة من أم الدماغ وأما الشيء        يقع باألم  فأما الشيء الذي يكون وال يكره فمثل نزول الموت مع الجراحة           :  قال

  .حدثت بنفس الدماغ الكائن في الندرة فمثل السالمة إذا لحقت جراحة

 القروح جمل العلل المانعة من برء

معها أعراض أخر حتى تبطل تلك األعراض         ال يمكن أن يتولد لحم في القرحة التي        :  من اختصار حيلة البرء قال    
وضرها وال في التي معها ورم أو فساد مزاج ما أو قلة الدم أو رداءته                قرحة الوضرة لحم حتى ينقى    فإنه ال يتولد في ال    
الرديء الذي   أبداً في القرحة فإن كانت سليمة فرم إنبات اللحم فيها وإال فكن في عالج العرض                ونحو ذلك فانظر  

  .معها ثم خذ في إنبات اللحم

 البرء القروح العسرة

واإلندمال أولها الورم الحار وينبغي أن يعالج أوالً ثم          تعرض للقروح فتمنع من إنبات اللحم وااللتحام      العلل التي   :  قال
 في القرحة التي فيها ورم إال أن تلتحم وال أن ينبت فيها لحم وال أن يدخل حتى يذهب  تعالج القرحة فإنه ال يتهيأ    

اللحم إلى مزاجه باألدوية      حار وينبغي أن ترد أوالً     الورم الحار أو فساد مزاج لحم القرحة وهو شر من الورم ال                
تليها وذلك يكون في بعض الناس ألن البدن كله           وانصباب كيموس رديء إلى القرحة من األعضاء التي        .  المضادة

 ألف  "\ألن عضوًا فوق القرحة رديء عليل أو رديء المزاج أو ألن فوقه              بحال سوء وألن الكبد والطحال عليالن أو      
تقطع  فينبغي أن يصلح إما فساد البدن كله أو مزاج العضو أو يمنع ما ينصب من ذلك العضو أو                       دالية "\  16د  

تكمد فأما القروح التي يعرض فيها       الدالية أو ألن حافته أو شفته تصلب أو تغلظ أو تعرض لهما جميعاً أو تسود أو                 
كانت حافته جاسئة متلبدة فداو حافاته باألدوية        الحافات وأما ما     الورم الصلب المسمى سقيروس فاقطع أوالً تلك       

  .الملينة
  .بطل حسها أو ضعف جداً  الحافات التي فيها سقيروس هي التي ال تحس البتة وقد صلبت جداً وقد"\لي  "\
تضمد باألضمدة المحللة ألن لحمها      فأما القروح التي حافاتها كمدة فينبغي أوالً أن تشرط تلك الحافات ثم             :  قال
إما أن يكون هذا الفساد مزاجاً في القرحة        :  على ثالث جهات   مع يصير كمداً أو يصير رديء المزاج وذلك يكون         أج

األخالط وال عضو فوقه وال تحته في الجملة رديء لكن الدم الذي يجيء القرحة دم                  وحولها والبدن ليس برديء   
العضو الذي فوق القرحة     ي يكون في البدن أو في     لسوء مزاج لحمها يحيله إلى الرداءة وإما أن يكون الدم الذ            جيد

األمران جميعاً أعني أن يكون لحم القرحة ومادتها          رديئاً فتكتسب القرحة الرداءة من ذلك وإما أن يكون يجتمع           
  .جميعاً رديئين

ن ونحوها من   التجفيف مثل أقراص أندرو    وإذا كان الفساد في القرحة نفسها فإنها تعالج نفسها باألدوية القوية           :  قال
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  .القوية التجفيف
الفاسد كله واستعمل فيه الكي في بعض        فإن لم تنتفع بهذه فاستعمل األدوية الدافعة فإن لم تغن شيئاً فاقطع اللحم            

 منه فإن كان سوء     "\  16 ألف د    "\فينبغي أن تقطع ما تعفن       األوقات وعلى هذه الجهة إن تعفن الموضع المتقرح       
قويين  باألدوية المركبة من الدافعة والقوية المحللة معاً بعد أن يكون صنفا األدوية جميعاً              لجهحال العليل يسيراً فعا   

والتوتياء والقلقديس المحرق    كالنحاس المحرق وتوبال النحاس والشب اليماني المحرق والزنجار وبورق الصاغة             
وقد :  ل الثقيف يجعل منها مراهم قال     زيت عتيق أو الخ    ويستعمل هذه مع الشمع والراتينج أو مع دهن الخروع أو          

  .قاطاجانس كتبت هذه المراهم في الرابعة من
إما في جملة البدن وإما في العضو        وإن كان لحم القرحة غير رديء والخلط في البدن رديئاً فاقصد إلى إصالح الدم              

  .ديئة فاجمع العملين جميعاًكان اللحم رديئاً واألخالط ر وإن. الذي ينصب منه إلى القرحة أو منعه من أن ينصب
الالحج فيها حتى صلح مزاج       وقد بقيت حالة من أحوال القروح تعسر جداً ألنه ال يمكن أن تجتذب الخلط                :  قال

صفراء مختلط بالدم ألن الذي يفسد مزاج الدم حينئذ            لحمها باإلسهال كما تهيأ ذلك إذا كان فساد اللحم لمزاج           
  .السوداء

فإن وضعت عليه القوية هاج ونفد       تحليل إنما يوضع عليه في نفسه لغلظه إال باألدوية القوية          وال يجب إلى ال   :  قال
ال يتهيأ لها أن تحلل منه شيئاً ولذلك لجأ األطباء أمره إلى              وإن وضعت عليه الضعيفة لم تؤثر فيه ألنها       .  منها جداً 

التقسيم   قد بقي من هذا    "\ لي   "\األدوية المحرقة   إذا أمكن وكيه بعد القطع إما بالنار وإما ب         قطع العضو العليل كله   
بيضاء قليلة الدم وينبغي أن تعالج هذه     نقصان وذلك إن من القرح العسرة البرء ما يعسر برؤها لغور الدم وهذه تجدها             

ؤها  التي تجذب الدم ومن القروح ما يعسر بر        "\  17 ألف د    "\الحادة   بالحك الدائم ويكثر الدم في البدن وبالمراهم      
تجفيفاً قوياً   رديئة وهذه تحتاج إلى ما يجفف      الرمل كثيرة الرطوبة وإن كانت هذه الرطوبة ليست        بسبب أنها شديدة  

أبداً يسرع إلى الخشكريشة وعالجها حك        بال لذع ومن القروح قروح ال تبرأ لغلبة اليبس عليها وهذه تجد لحمها              
سليقون وينبغي أن يتمم جميع ذلك ويلتقط من أماكنه إن شاء             البا الخشكريشة عنها والنطول بالماء الحار ومرهم      

  .اهللا
خياطة تلتزق الصفاق    وليكن غرضك عند انخراق البطن مع الصفاق أن تخليطها           :  قال في مختصر حيلة البرء     

اق التي ذكرنا ألنها تجمع وتلزم في عروة الصف        بالمراق ألنه عصبي بطيء االلتحام بغيره وذلك يكون بتوع الخياطة         
  .بالمراق

فإنه يبرد انتفاخه ويضمره     واألمعاء إذا خرجت فادع بشراب أسود قوي فيسخن ويغمس فيه صوف ويوضع عليه            :  قال
فإن لم يحضر فكمده بالماء الحار حتى يضمر فإن لم            وإن لم يحضر فاستعمل نفض األمعاء بالقوية القبض مسخناً         

 بقي قليالً من الزمان خارجاً فكمد لونه وال بد من قطعه فشد فوقالثرب فإنه ولو  فأما. تدخل مع ذلك وسع الموضع
  .لتسلة إذا التحم القطع لتأمن نزف الدم ثم اقطعه وخط البطن واترك الخيط الذي به شددت الثرب خارجاً

  .وأوفقها لصب الصديد اختر لألعضاء المجروحة من المواضع أبعدها من الوجع: من التشريح الكبير قال
 "\يحكم خياطته أعني خياطة بطنه       من انخرق منه الغشاء الذي تحت المراق ولم        :  ة من منافع األعضاء قال    الثالث

نفخة أو ظفرة أمعاؤه خارج الصفاق فيوجعه ويمتنع من           عرض له إذا التحم العضل أن يدخل عند كل         "\  17ألف د   
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  .رفع الثقل
أشياء تسخنه بالفعل فضعها     دته واحتاج بعد ذلك إلى    من قطع منه الثرب عند انخراق البطن قل هضمه وبردت مع           

  .على معدته
الحقيقة كذلك لكن    على أن كل تجويف ينبغي أن يكشف وليس ذلك على           ......   أصحاب الجراحات  "\لي   "\

جاءنا رجل إلى المارستان وفي مرفقه جرح ضيق         ينبغي أن ينظر إلى ما يسيل منه وإلى الموضع فيعمل بحسبه فإنه           
وكان الذي يسيل من هذا الجرح دمويا فيه غلظ كأنه لحم منحل              فيه المجلس كله فأمر بعضهم أن يكشف      يدخل  

 آنفاً وأمرته أن ينصب زراعه وجعلنا على فم الجرح قطنة ال يمنع ما يسيل وأمرته إن هو                ليس برديء الريح فرقدناه   
فلذلك ال ينبغي أن تبادر إلى       ن البرء والتام  أحس بشيء ينزل أن يعينه بالعصر فعاد إلينا من غد وقد لزق وقرب م              

الذي في جوفها مع رداءته وال يمكن أن ينصب            كشف أمثال هذه إال أن تكون مزمنة قد تنضرت وصل باللحم            
منه رديئاً خبيثاً ويكون منه عظم فإن هذه ال يمكن أن تلتحم البتة إال                نصبة يسيل منه ما فيه أو يكون ما يسيل         

  .تعالج بعد ذلكنعماً و بان تكشف
التحم سريعاً جداً وبطه     عليه الشد  شد الرجل لما ترك بالتواء خلفه من الفراغ شيء فألجئ إلى بطه ألن الذي وقع                

كان هناك لحم قريب العهد بالجمود ومصل هذا اللحم           بعد يوم فخرج منه شيء كثير جداً وإنما كان كذلك ألنه           
  .ن تبتدئ بالشد من خلف الفراغ بشيء صالح وإال كان منه مثل هذاالرأي أ مستعد ألن يصير مدة بسرعة فلذلك

وكان جرحاً ضيقاً والثرب ظاهر       في مراق بطنه   "\  18 ألف د    "\طعن رجل بالمنشار الدقيق     :  من تشريح الموتى قال   
لخطر عند  أن الباريطاون قد انخرق وكانت جراحة قليلة ا         منه إذا نظر فيه وكان من ال يعرف صورة الثرب ال يعلم            

ورجل آخر طعن خرجت من جراحته مرة صفراء فعلم أن الضربة وصلت إلى              :  قال .ونحن وسعناه :  من ال يدري قال   
  .وآخر كانت الريح تخرج من جراحته فعلم أن الغشاء المستبطن لألضالع انخرق مجاري المرة

  .وقد رأيت خروج الزبل عن جراحة وتخلص: قال
قد انخرق منه المعي      ث عظم الكاهل فخرج البول من مقعدته فمعلوم أن هذا             ورأيت رجالً أصابته ضربة حي      

  .المستقيم والمثانة
يشكل اإلنسان أشكاالُ مختلفة     وإذا وقعت الجراحة حيث تشك أنه قد وصلت إلى فضاء الصدر فإنه يجب أن              :  قال

  .ويؤمر بالتنفس الشديد
وعصباً يخفى على الحس نفعها في       ديد قطعوا عصباً صغيراً   كثير من الجهال بعالج الح    :  من نحو القطع والبط قال    

نفيسة جليلة وكثير منهم يقطعون العضل بالعرض وكثير يخرجون          البدن عظيم جداً وكثير منه قطعوا عروقاً وشرايين       
 الدم أو سيالن البول أو عدم التناسل وذلك كله لجهلهم بالتشريح ألنهم ال يعرفون                الحصاة فيورث العليل نزف   

موضع العروق والشرايين    الموضع الذي تتصل فيه أوعية المني بعنق المثانة فيوقعون القطع عليها ويقع القطع في               
  .التي ليس من شأنها أن تلتحم العظام أو يقع القطع في المواضع التي ليست لحمية من المثانة

بلغ إلى العظم الذي في وسط         قد "\  18 ألف د    "\كان غالم في صدره     :  المقالة األولى من آراء أبقراط وأفالطن      
أصابه فساد فاضطررنا إلى قطعه وكان الموضع الفاسد         قصه وكشفنا عن عظم القص جميع ما يحيط به فوجدناه قد           

 القلب فلما رأينا ذلك توقفنا توقفاً شديداً في انتزاع العظم الفاسد وكانت عنايتنا منه الموضع الذي عليه مستقر غالف
بالقص كان قد عفن     ء المغشى عليه من داخل وحفظه على سالمته بكل ما اتصل من هذا الغشاء                باستبقاء الغشا 
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ذلك الغالم   فسلم:  قال.  كشفنا عنه بالتعمد في التشريح     وكنا ننظر إلى القلب نظراً بينا مثل ما نراه إذا           :  أيضاًَ قال 
وصار يقوم من ستر القلب وتغطيته      ببعض   ونبت اللحم في ذلك الموضع الذي من القص حتى امتأل واتصل بعضه            

 هذه القصة نذكرها في مواضع بحولها كلها        "\ لي   "\وليس هذا    :بمثل ما كان يقوم به قبل ذلك بغالف القلب قال         
  .اهللا إلى ههنا وأجمعها إن شاء

  .كالفتقأصابه في مراقه انتفاخ  من لم يلتزم صفاقه لمراقه في خياطة البطن: األولى من الثانية من ابيذيميا
في قرحة الجارية التي في       القروح الرديئة العسرة تعرض للذين يفرط عليهم البياض وفي أصحاب النمش             :  قال

فيها لحم البتة ولون هذه الجارية أبيض أصفر قليل الدم             لم ينبت ......  المارستان فإنها قرحة صغيرة جداً إال إنها       
تحتاج إلى أدوية قوية في إنبات اللحم ومعها جذب الدم وينبغي            القرحة البيضاء    كالذي يكون من فساد الكبد هذه     

  .حتى يجتذب من بعد هذا بقليل أن يضمد
 البيض المفرطة   "\  19ألف د    "\ األبدان التي فيها نمش واألبدان     :  هذان الصنفان من األبدان يعسر برء قروحها       

 القروح أعني أن يكون اخلط الرديء يأكل مثل         برء جميع  القليلة الدم لرداءة الكبد ألن هذين هما السبب في عسر          
  .التي من نقصان الدم والغذاء كالحال في األبدان البيض الحال التي في النمش والحال

 . هذه القرحة أمر جالينوس أن يجتذب إليها الدم بالتكميد"\لي  "\
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    جراحات الدماغ جراحات الدماغ 
تحدث استرخاء في الجانب الذي هي فيه        لى غشاء الدماغ  الجراحات التي تصل إ   :  الثانية من الثالثة من ابيذيميا قال     
  .وتحدث تشنجاً في الجانب المقابل

أمن أن يحدث من تلك       من كانت به قرحة فحدث به بسببها ورم رخو مناسب لعظم القرحة أو أكثر منها فقد                    
وقد .  الورم أحمر واختالف دم إن كان      القرحة تشنج وتمدد وإن كانت من قدام عرض جنون ووجع حاد في الجنب             

فألن ذهاب ذلك الورم ضربة يدل على انتقاله ال على تحلله             يحدث التشنج مع الورم الصلب الحار فأما مع الرخو         
النخاع فجاء تشنج وإن كان من قدام إما أن ينتقل إلى البطن األعلى فيحدث وجع                  فإن كان من خلف انتقل إلى     

  .سفل فيحدث اختالف الدموجنون بسبب مشاركة الحجاب وإما إلى أ الجنب
  .وإما اختالف دم وإذا كان الورم أحمر قانياً ثم غاب فتوقع إما جنوناً وإما وجعاً في الجنب

القروح وجعها   وذلك أن من به هذه     القروح المستديرة العميقة في الصبيان قاتلة      :  األول من السادس من ابيذيميا     
  .ذلكشديد وعالجها شديد عسر والصبيان ال يحتملون 

لتخشن فإن بالتخشن وباألدوية التي       استعملنا الحك ...  متى أردنا الزاق شفتى قرحة أو      :  الثانية من السادسة قال    
  . الجالء يكون لزومه"\ 19 ألف د "\تخشن وهذا 

  .من تعب وفي بدنه أخالط رديئة حدثت به قروح: الخامسة من السادسة
أن تستأصل بالقطع أو بالكي أو        ديئة وفي جميع المواضع التي تحتاج      ينبغي في القروح الر   :  السادسة من السادسة  

فما :  قال.  من اللحم العليل شيء البتة ويبلغ الصحيح         بالدواء الحاد أن يقطع ذلك كله وتكويه إلى أن ال يبقى             
 الحد في   "\ لي   "\فيه ذلك فانثر عليه بعد عالجك دواء أكاالً ليأكل البقية             أمكنك فيه هذا فذلك وما لم يمكن      

تعرفه بنوعه   والكي إن كان على عظم أن يظهر العظم وإن كان تحته صحيحاً لم يظهر واللحم الصحيح                    القطع
  .وبجودة الدم السائل منه بكثرة الحس

  .ضعيفة الخراجات الحادثة في داخل األذن تقيح خمسة أيام والحادثة في سبعة أيام
  .رديئة خلطها خلط حريف أكال شعر ويتقشر الجلد مما حواليها قروحالقروح التي ينتثر ال: السابعة من السادسة

رطوبة وزبد مات بعد ثالثة أيام      جاءني إنسان وجب فخرج من الوجبة ريح مثل ما ينفخ اإلنسان وخرج معه            :  اليهودي
.  

والقروح الرخوة  إلى الخلط األسود     جميع القروح الصلبة التي تخضر وتسود مهلكة ألنه يدل على أن الدم قد استحال             
تصيبه رديئة مهلكة لها ينثر الشعر حول القرحة أذن باإلقبال وكل             التي ترشح شيئاً اصفر حاراً تقرح الموضع الذي        

  .وراحة قرحة تحتاج إلى سكون
البدن فاقطعه واكو الموضع     إذا تبرأ بعض اللحم أو عضو من       :  من الكتاب المنسوب إلى جالينوس في الحبن قال        

 كذلك يفعل أصحاب     "\ لي   "\فإنه يصير خبيثة       ذلك وإياك أن ترد المتبرئ على مكانه وتشده           بالزيت بعد 
بالتجربة أنه يصير خبيثة فيقطعونها أبداً والكي بالزيت بعد ذلك أحمد              ألنهم قد عرفوا   "\  20 ألف د    "\الجراحات  

  .إذن اهللايصير ما بقي قرحة رديئة لكن تصير خشكريشة ثم تسقط وتبرأ ب ألنه يمنع أن
ناحية أن يشد بالرباط من تلك الناحية  الجرح البسيط ينبغي أن يربط هكذا إن كان أحد شفتيه مائالً إلى         :  بولس قال 
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الشفتين فاربطه برباط تبتدئ من جانبين فإنه        .... الفم جداً واسعة   ويذهب به إلى الجهة المقابلة وإن كان مكشوف       
 وإن كان الجرح عظيماً ال يجمعه الرباط فاجمعه أوالُ بالخياطة         .   شقيه شيء  في ما بين   هكذا يلتحم إما إن لم يقع     

  .ثم بالرباط
أو يؤخذ قيروطى بدهن     ويصلح للخراجات في أبدان المشايخ مرهم مهيأ من شمع ودهن ورد وشعير محرق              :  قال

  .اآلس ثالثة أجزاء وإسفيذاج الرصاص جزء فيجعل مرهماً
تقع فيها إلى أدوية شديدة اليبس        ائر األعضاء اللحمية فلذلك تحتاج القروح التي       المفاصل أشد يبساً من س     :  قال

في ثخن العسل ويلطخ وما يجفف كجفوفها مثل          ويصلح في ذلك أقراص بولوانداس تسحق بشراب حتى يصير          
لبرش أما البرش   القروح يعسر برؤها في األبدان البيض وا      :  بماء البحر قال   أقراص أندرون ونحوها وكثيراً ما نطلناها     

كان بها قرحة في وجهها      اذكر حال المرأة الشديدة البياض العديمة الدم      .  أخالطها وأما البيض فلقلة الدم فيها      فلرداءة
أمرت بتكميد وجهها حتى احمر ودلكه وأمرتها         فعولجت سنين في المارستان فلم تبرأ وكانت قريحة صغيرة حتى          

  .مثل هذه بمرهم الزنجار قرحةوبرئت . بالشرب وخنق االزدراد فبرئت
الحرارة الغريزية قليلة الدم وتعسر       الخضر الكمدة قليلة   "\  20 ألف د    "\األبدان  :  على ما رأيت في مسائل ابيذيميا     

األبدان البيض قليلة الدم لحمها      .  وحركة اليدين ويشتغل   قروحها وتحتاج إلى إسخان ومراهم لها إسخان وحك         
  .وجذب الدم سخانكلحم السمك وتحتاج إلى إ

واألبدان الشديدة النحافة تعسر قروحها      واألبدان الصفر تعسر قروحها من رداءة الدم وتحتاج إلى إسهال وتعديل الدم           
  .الحمر فإن هذه سريعة نبات اللحم لقلة المادة وأحمد األبدان للقروح البيض

بالعرض احتاجت إلى الخياطة وبقدر        وإذا كانت  إذا وقعت الجراحة بالطول فالرباط يفي بجمعها جمعاً محكماً          :  قال
  .غور الجرح يكون غور الخياطة

يلتحم أعالها وال يلتحم قعرها      ربما اضطررنا أن نزيد في سعة الجرح إذا كانت نخسة وخفنا أن يكون لغورها              :  قال
 منه مدة وال    عاد إلى استوائه لم يمكن أن تسيل        ويكون العضو المجروح في وقت الجرح على شكل يكون إذا           

  .هاج وجعاً فيضطر أن يشق شقاً موافقاً يدخله دواء وإن رد إلى شكله حين خرج
إذا كان الجرح يريد أن يتقيح وإذا         إذا كانت القروح وارمة فال ينبغي أن تربط وكذلك ال تحتاج إلى الرباط               :  قال

أقل ما يكون وفي مثل هذا الرباط         ط إلى فإنها تحتاج من الربا    نضج فإنها ما دامت تحتاج أن تنقى أو تبنى لحماً          
  .رباط يضبط عليها ويلزق بعضها ببعض ليس تكتفي األجزاء المتفرقة ألنها تحتاج إلى

قليًال قليالً إلى فوق لئال يميل       الخراجات الطرية تحتاج إلى رباط محكم شديد يكون شده عليها بجمعها ثم يذهب             
أن تنقى وقد أمنت أن يجيء إليها شيء تحتاج إلى رباط                التي تحتاج إليها المواد وتلتزق وال ترم والجراحات         

أن ينبت فيها لحم ينبغي أن يكون الرباط رخواً وخاصة نحو مجراه إلى فوق لئال                  يعصرها نحو الفوهة والتي تريد    
د في  اللحم ويزي   فإنه ال شيء أضر من أن ينحف العضو ويضمر في وقت نبات            "\  21 ألف د    "\انصباب الدم    يمنع

  .االلتحام مدته قليالً قليالً كل يوم بمقدار ما يلزق الجزءين بعضهما ببعض ليقع
مكث المدة هناك إلى أن       األجود أال تبادر إلى بط الخراج وقد بقي منه شيء لم يستحكم نضجه ألن                  :  وقال

  .يستحكم جميع ما تريد أن ينضج ويصير مدة أسرع وأبلغ
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أياماً صديد رديء وقدرت أن      ف من النضج فكانت ال تنقى إال بجهد ويسيل منها         بططنا غير مرة خراجات على النص     
المستحكمة النضج تنقى وتدف سريعاً فاألجود أن تترك حتى          ذلك هو ما كان أزمع أن يصير مدة ورأيت الخراجات         

  .مفصل أو عظم أو عضو شريف يجود النضج إال أن يكون عند
خارجها انقلبت شفتاها وإذا دخلت      ض أو تكمش شفتاها إلى داخل ومتى ورم       متى ورم داخل القرحة أو نقص أو تقب       

كان ضرورة شفتا القرحة رقيقتين مهزولتين كأنهما خرقة          شفتا القرحة إلى داخل بسبب نقصان يكون في الداخل          
  .رخوة
ماء بحر جففها فأما    ماء ملحاً أو     إن بللت خرقة بالماء العذب ووضعتها على القروح رطبتها ورهلتها فإن كن             :  قال

للتي ينجلب إليها شيء من المواد أعظم وأسرع نفعاً بتجفيفه لها            الذي يخالطه الشب فأنه ينفع القروح كلها إال أنها        
  .كلها

ورجاله وتشال فيقوس ظهره     كان رجل قد خرجت أمعاؤه فلم تدخل وهو مستلق على قفاه فأمر رجل أن تؤخذ يداه               
  .ودخلت األمعاء

يسكن عنها الوجع بالنطوالت     األورام التي تذهب إلى النضج ينبغي أوالً أن         :  خراجات التي تنضج قال   قال في ال  
فإن بقي شيء من الورم حول الجرح أو وجع ضمد            والضمادات المرخية ليجمع ذلك تسكين الوجع والتقيح ثم يبط         

تجفيفها وبناء اللحم ثم أخذت في      تنقية القرحة و    في "\  21ألف د    "\ بمثل تلك حتى إذا سكن الوجع كله أخذت       
  .اإلدمال

استدل .  ما هناك أجود وأسرع للتغيير     وال تستعجل بالبط وإخراج المدة ألن مكثها داخالً إلى أن يتغير معه سائر            :  قال
يكون قليالً غليظاً ويكون ضامراً وبالضد وعالج الكهف على هذه           على أن الكهف قد لزق بأن ال يسيل منه شيء أو          

لطيف  العسل إن احتاج إلى ذلك ثم ترزق فيه مرهماً ينبت اللحم وتطلي مرهماً قوي التجفيف                 تغسله بماء :  الصفة
موضع الكهف خرقة مبلولة     األجزاء مع ذلك غواصاً على خرقة ويوضع خارجاً على الكهف كما هو ثم يوضع فوق                 

 ال تملؤه مطلية بالمرهم وال تجعل       الكهف خرقة  بشراب قابض ثم يشد شداً يرخي نحو فم الكهف ويجعل على فم           
األول صديد رقيق فال بأس في التحامه وإن سال شيء صديدي في اليوم                إال بعد الثالث فإن سال منه في اليوم        

  .يلتحم فأعد التدبير عليه الثالث فإنه لم
فنجا وآخر مثله برئ    فضاء الصدر    رأيت رجالً أصابته ضربة بين أضالعه السفلى خرج منها غائط ألنه كان دون            :  قال
  .أيضاً
  .األمعاء أيضاً وآخر لم يخرج منه ثفل وبرئ أيضاً ومعلوم أن األولين تخرقت منهم بعض: قال
القروح العارضة  :  ورجالً قال .  انخرق ورجالً جرح حيث عظم الكاهل فخرج منه بول فعلمنا أن معاه المستقيم             :  قال

أبدانهم هؤالء يحتاجون إلى أن يكمدوا وتجعل أدويتهم التي تنبت             في أبدان المشايخ يعسر برؤها لقلة الدم في        
 وكانت امرأة في المارستان في وجهها قرحة حولها لحم كلحم السمك عديم الدم            .  فإنه عجيب  اللحم حارة كالزفت  

يدلك ذلك الموضع     الكبد بالبرد فعولجت سنة فلم تبرأ فأمرت أن          "\  22 ألف د     "\كانت بيضاء صفراء رديئة      
  .يضمد ويزاد في الدواء زراوند ونورة ويزاد في الغذاء ويشرب فبرئتو

  .البط كله بالطول إال تحت اللحى وفي الحالب
الحامية وخاصة في الصيف واألبيض جيد       المرهم األسود يلين الجرح جيد للمواضع العصبية في الشتاء رديء للقروح          
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أيت على قرحة وضراً كثيراً بأكثر مما تستحق هي في            ر متى.  لهؤالء ومتى كان بالقرب عظم مكشوف فاألبيض       
  .فإن تحتها كهفاً نفسها لصغر مقدارها فقس بالمجس

  .النواصير الذاهبة على عمود ال تبط بل الدواء الحاد
  .بالجلد اللحم األحمر صلب والرخو الذي يشبه لحم الرئة الرهل رديء يحتاج إلى أن يؤكل

إلى جوف الصديد    بعمل النافذ  ا خاصة بحيث مفصل أو عظم إذا بدأت الجراحة تبرأ          المدة ال ينبغي أن تطول مدته     
  .ال يبرأ والناصور الذي يخرج منه البول. والذي قد خرق األمعاء ال يبرأ

األنف يندمل بسرعة ويلتزق     األذن والشفة ينبغي أن تحك أبداً وال تترك تندمل لئال تجيء ناقصة بمدة وطرف                
خرقة حمراء أو بنفسجية لم تلتزق وإذا كانت بيضاء          إذا كانت الجلدة رقيقة شبه    .  ع بمرهم أخضر  حتى يحتاج أن يمن   

  .ويشد فإنه يلزم غليظة سمينة فلتحك ويحك الموضع
قلع ذلك الضرس الذي يخرج      والناصور الذي في الفك عالجه    .  القروح الرديئة إذا ضربها حمرة صلحت بعد ذلك        

  .منه مدة فإنه يبرأ
  .شق في المفاصل فإن عندها أبداً تكون شرايين عظاماً ظاهرةتوق ال

بحضرتك دواء جالينوس وبياض     ينبغي أن احتجت أن تأخذ سلعة أو تبط بطاً عظيماً أن يكون بعد استقصاء النظر                
جهدك في النظر لئال يقع عرق عظيم فإنا كنا نخرج             األرنب أو ريش مقرض وتفقد     "\  22 ألف د    "\البيض ووبر   

علينا من الدم ما منع واحتجنا بسببه إلى ترك العمل وإذا حدث مثل هذه                   ة فعند السلع انقطع عرق فانبعث      سلع
تضع  إلى إمساك الدم بهذه واألجود أن تكون المكاوي حاضرتك وتضع اإلصبع على الشق ساعة ثم               األشياء بادرت 

  .عليها الكي إن كان أمراً غالباً شديداً
وغير محددة الرأس كمثل      صير ومراق البطن أن تتخذ له رقيقة حادة من جانب واحد             ينبغي في شق النوا    :  قال

  .السكين وهذا يصلح لنواصير األنف
  .ربما قطع القضيب كله واألنثيان معه إذا تعفن: قال

العضو كله لذلك ينبغي أن       إذا بقي دم في الجراحات الغائرة وجمد وصار علقاً وعفن قد عفن               :  الكيموسين قال 
  .تقصي ذلكتس

فينبغي أن تجري من الجرح نفسه       كل قرحة طرية أي قرحة كانت سوى القرحة التي تكون في البطن           :  قال أبقراط 
  .تورمها وتورم ما حولها أقل دم إما كثير وإما قليل فإنه إذا جرى من القرحة كان

صوف مرعزي لين في زيت حار  لإذا قصر الدم في الجراحات الضيقة أن يجري في هذه الجراحة أشد فينبغي أن يب              
تحقنه بشيء هذا سبيله فإن كانت الجراحة قد وصلت           ويلف على ما بين اإلبط إلى الجانب كما يدور وال بأس أن            

كما وصفت فأما الحقنة فاحقنه بشراب أسود قابض فاتر وخاصة إن كان الجرح              إلى المعي واعتقر واحد منها فعالجه     
الصائم خاصة ال برء     واألمعاء الغالظ أسهل برءاً والدقاق أعسر والمعي      .  فذاً إلى جوفه  حتى صار نا   المعي قد أبلغ إلى  

جرمها وقربه من طبيعة العصب وألنه ينصب        "\ 23 ألف د    "\له إذا خرج لكثرة ما فيه من العروق وعظمها ورقة            
 المعي السفلي فإنها لما كانت      هذا أقرب األمعاء كلها إلى الكبد فأما        إليه المرار وهو صرف حار بعد خالص فهو من         

برز الثرب واسود    وإن.  صرنا من مداواتها على ثقة واألدوية أيضاً تقف فيها وتلبث الزمة لها مدة طويلة              طبيعة اللحم 
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وأدخله إلى داخل وخط المراق ودع طرفي         واخضر ما برز منه فأوثق ما اخضر منه برباط ثم أقطع ما اخضر منه                 
عفن وقاحة الجراحة بسهولة وال تخش من قطع الثرب فإنه ليس            رب خارجاً لكي تمده إذا    الخيط الذي ربطت به الث    

وإنما .  مكروه خطر وال العروق الضوارب وغير الضوارب ومنفعته في البدن أكثر               يشرك العصب مشاركة توجب    
  .البطن وقد يقل الهضم بقطع الثرب وخاصة إن كان العليل نحيفاً يسخن
  .العراض على خلط غليظ بارد الحمر المحددة الرؤوس تدل على خلط حار لطيف والبيضالخراجات : أبيذيميا

  .وما عفن من األعضاء فاقطعه واكوه وارم به: قال
إسفنجية وإما مبلولة برطوبة كثيرة وإما       كثيراً ما ترم الركبة فال يكون فيها إذا بطت شيء ولكن تكون الفضلة إما               

  .اجتماع الحالين
النواصير تنتقص إما لالمتالء وإما لرداءة         ي ينتثر الشعر حولها ويتقشر الجلد قروح خبيثة أكالة رديئة             القروح الت 

  .هي فيه األخالط وإما لحركة مفرطة في العضو الذب
قوى حدث عليه فإن العضو الذي       إذا صار البدن عسر التحلل فال ينحل منه شيء البتة بسبب تكاثف           :  طيماوس قال 

 الذين يصيبهم   "\ لي   "\.  شقاقلوس وهي الخبيثة   العضو يعفن فيعرض من ذلك للحم والعظام       يتنفس من ذلك    
الموضع انضغاطاً شديداً ثم يجيئها بعقب ذلك دم كثير ألنها توسعت                أوالً ذلك  "\  23 ألف د     "\البرد ينضغط   

أيضاً  افسها ألن منافسها  تحلل جميع ما يجيئها ألنه يجيئها فرق ما يمكن أن يتحلل من من              بالفسخ فال يمكن أن   
منع الخبيثة أبداً أن يشرط العضو   قد ضاقت فوق الحال الطبيعية فيعفن ما جاء ويسمى بفساد ذلك العضو فالرأي في             

وإذا كانت  .  كما يفعل بالمضروب من الناس جلد الكبش حاراً         الذي كثرت فيه المادة أو يسخفه بالمحللة ما أمكن         
في الضرب فإنما صار يبرأ بالجلد ألن الجلد         الحال في البرد فليس يعني إال الشرط فأما       ك المادة كثيرة والجلد مكتنز   

  .هناك فيه خرق كثيرة
منصوباً إلى أسفل وبالضد     متى حدثت جراحة فأردت أن تستفرغ الدم فاجعل الشكل الذي شكل به المريض              :  قال

.  عند ذلك إن لم يجر دم كثير حدث ورم عظيم جداً            ألنه والذي ينفع استفراغه في الجراحات إذا كان البدن ممتلئاً        
فينبغي أن تعمل بالضد فتقلعه وقس على ذلك جميع االستفراغات فمهما أردت أن              ومتى كان الدم في البدن قليالً     

  .فصوب شكله إلى أسفل وبالضد تستفرغ
عهم بالقروح فيما بينها وأحذر في      أصاب إذا كان األصابع قروح فاجعل بنيها خرقاً ألن قوماً قد التحمت           :  قاطيطريون

  .ألماً يورث الورم القروح الغائرة أن تزحمها بالرباط وبما يؤلمها
فأما إذا كان يحتاج أن ينبت فيه        .  وااللتحام وإنما يحتاج الجرح إلى الربط الجامع للشفتين إذا أريد االلتزاق           :  قال

ع للشفتين لكن مرة الرباط الذي يصب الوضر من فيه            إلى الرباط الجام   لحم وأن يبقى سائر ذلك فإنه ال يحتاج        
  .يمسك الدواء عليه ومرة رباط بقدر ما

بطبعها إما بأن يوقع البط        ويجزئ أن تكون فوهة الجرح لمكان ينصب الوضر منه دائماً             "\  24 ألف د    "\:  قال
كبة وفوهته في الفخذ من غير      كبيراً كان غوره حيث الر     هناك وإما بأن يشكله بذلك الشكل فإني قد أبرأت جرحاً          

الركبة لكن نصبت الفخذ نصبة كان القعر فوق الفوهة أسفل فبرأ من غير بط في                   أن جعلت له فوهة أسفل عند      
  .وكذلك قد علقت الساعد والكف وغيرهما تعليقاً تكون الفوهة أبداً إلى أسفل األسفل

جافة نقية إذا كان مع الجراحات ورم        التنقية حتى تصير  الجروح الغائرة ينبغي أن تداوى بدواء قوي التجفيف و         :  قال
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  .فتوق أن تثقلها بالخرق واألضمدة توقياً شديداً
فهو أجود له وإن هو سكن       من عرضت له قرحة في ساقه فإنه يسكن وال يمشي          :  من كتاب األمراض الحادة قال    

  .أول األمرالمشي منذ  أياماً ثم مشى بأخرة فضرره له أعظم من أن يكون قد عودها
من غير أن تكون قد أفسدت مزاج         أنا أسمي القروح التي تتجلب إليها مادة إما كثيرة وإما حارة            :  قاطاجانس قال 

فأما التي  .  كان خلطاً جيداً بسوء مزاجه قروحاً عسرة اإلندمال        العضو العليل وصيرته في حد ما يفسد ما يصير إليه ولو          
  .قروح خبيثة هي بالصفة الثانية فهي

مفردة من أجل أنها     تكون غائرة  ويصلح لها من األدوية ما يجفف بقوة من غير لذع وذلك إن أكثر هذه القروح              :  قال
  .لحم تحدث عن رطوبة لذاعة رديئة فهي لذلك تحتاج أن ينبت فيها

انحياز ال تجاوزه   تدب والعسرة تنحاز     طبيعة القروح العفنة غير طبيعة القروح العسرة اإلندمال وذلك أن العفنة           :  قال
 من  "\  24 ألف د    "\.  ومن غير أن تحدث معها حمى الزمة لها        واآلكلة تأكل ما يتصل بموضعها من غير أن تعفنه        

األبيض المستوي األملس الذي ال رائحة له منكرة وبالضد من هذا فهو رديء ألن                   أحمد المدة :  تقدمة المعرفة 
  .الشديدة تدل على النضج الرائحة

ولون .  األعضاء التي تجيئه   لونها فيدل على جودة النضج وذلك أن النضج إنما هو تشبه الشيء بلون               فأما بياض   
إنما تكون عن الدم الذي يبرز و يخرج إلى خارج              والمدة.  األعضاء األصلية التي تحيل الخلط إلى المدة أبيض         

ن الموتى وإن انطبخ بحرارة معتدلة لم        عفن عفناً بمنزلة ما يكون في أبدا        العروق فإن انطبخ بحرارة نارية شديدة      
يبلغ حال   الحدة ما يحدث من الهضم كالحال في المني ولكن ينبغي أن تعلم أن المدة ال يمكن أن                 يحدث فيه من  

العفونة شيء صالح فينبغي أن تعلم أن         المني في عدم الرائحة الرديئة وشدة البياض ألنه ال بد أن يكون فيه من               
داخل فرديء جداً ألنه ال يكون للطبيعة موضع تبتدئ منه             ل خراج يتقيح إلى خارج وإلى      وك:  أصلح حاالته قال  

  .بإنبات اللحم
إن المدة إنما تتولد من دم يتغير        .في وقت تولد المدة يعرض الوجع والحمى أكثر مما يعرضان بعد تولدها            :  الفصول

والتغير الجيد هو الذي يتغير فيه       .  يكون إلى العفونة  الرديء هو الذي     والتغير.  فيصير إلى حال بين الجيدة والرديئة      
الطبع وحدها وال من     فأما المدة فتتغير بتغير متوسط فإنه ليس يكون من الحرارة الخارجة من           .  باألعضاء إلى التشبه 

رم بين الحرارتين والوجع يكون في العضو الوا         الحرارة الغريزية وحدها ألن تغير الدم إلى المدة كأنه متولد من              
القلب يسخن بسخونة العضو الوارم وهذان األمران يعرضان أشد عندما             بتمديده وإسخانه وتتبع ذلك الحمى ألن      

واألعراض ألن   االستحالة الشبيهة بالغليان واالحتراق فإذا استكمل هذه االستحالة خفف الوجع            يعرض للدم من  
  .جالينوس قد بين أن الوجع يكون ما دامت تجارب

لقلة الدم في أبدانهم وليس يمكن أن        والقروح في أبدان المشايخ ال تكاد تبرأ       :   سوء المزاج المختلف   في كتابه في  
  .وفي تولد المدة في القروح غاية الثقة واألمن من فساد القرحة يتكون القروح التي تتولد فيها المدة خبيثة عارية

من حدثت له قرحة      والخيرونية قروح السرطانية القروح التي يحدث من أجلها التشنج ال تجمع مدة واآلكلة وال              
تمدد وإن كانت القرحة من قدام عرض له جنون أو            فأصابه بسببها انتفاخ فال يكاد أن يصيبه من أجلها تشنج أو            

  .كان ذلك االنتفاخ أحمر وجع في الجنب أو تقيح أو اختالف دم إن
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يصيبه من أجلها تشنج وال جنون إال         ها ورم فال يكاد   إنه إذا حدثت بأحد قرحة فأصابه بسبب       :  جالينوس يقول :  قال
رديئة وإنما يعرض إذا كانت من خلف التشنج ألن ما خلف من               في الندرة إذا كان الورم عظيماً جداً وكانت خبيثة         

 قدام الغالب عليه العروق الشرايين فإذا برأ فإن ذلك الخلط مال إلى بعض األعضاء               البدن يعني الظهر عصبي وأما    
الصدر ويحدث التقيح    شريفة إن كانت أعضاء عصبية حدث تشنج وإن كان في مقدم البطن فكثيراً ما يصير إلى                 ال

ولم يظهر معها ورم فالبلية التي تكون في          إذا حدثت جراحات عظيمة   .  وإن صارت إلى األمعاء حدثت قروح األمعاء      
العصب عظيمة فإذا لم يحدث مع هذه         في العضل الكثير      "\ 25 ألف د     "\رؤوس العضل وفي منتهاه وخاصة       

 فمنعوه باألدوية المانعة وربما رجع ذلك العضل إلى عضو شريف فأحدث باليا وهذه             الجراحات ورم أو غلط األطباء    
والصلبة ذميمة ألن الصلبة     الجراحات تحتاج أن تعالج باألدوية المسخنة المجففة واألورام الرخوة في هذه محمودة            

  . عسر النضجتدل على أن خلطه فج
يجري إلى العضو أخالط رديئة تحدث       إذا رأيت القرحة ينتثر الشعر من حواليها ويتقشر من الجلد قشور فاعلم أنه              

  .أنها تأكل أصول الشعر وال تدع القرحة تندمل في تلك القرحة تأكالً وتمنعها من اإلندمال وذلك
تجف جفوفاً محكماً وليس يسهل في       ال تبرأ حتى  :  الينوسقال ج .  القروح العارضة في أبدان المستسقين عسرة البرء      

  .المستسقين ذلك لفرط رطوباتهم
. الدقاق أو في المعدة أو في الكبد فإنه قتال         الخرق إذا حدث في المثانة أو الدماغ أو القلب أو الكلى أو بعض األمعاء             

  .قاتل ال محالةفي األقل وأما في القلب فإنه  قد يمكن أن يسلم من هذه: قال جالينوس
جوفها فقد اتفق الناس أنه ال يمكن        وإذا انقطع بدن المثانة أيضاً كلها إلى أن وصل القطع في الفضاء الذي في             :  قال

واألمعاء الدقاق فأما المعدة فقد اختلف الناس فيها هل تبرأ إذا حدث             أن يلتحم وكذلك الحال في األعضاء العصبية      
الكبد ولو أنه قطعت منها إحدى زوائدها والسبب في أنه ال              أنها تبرأ ويبرأ  :  ناسغائرة وقال بعض ال    فيها جراحة 

رقبتها  القلب وفي الحجاب دوام الحركة وفي المثانة رقتها وعصبيتها وعدمها للدم ولذلك تبرأ                يلتحم القطع في  
 26 ألف د    "\فيحدث من   الكبد   وأما.  كثيراً من القطع الذي يحدث فيه الستخراج الحصى ألن رقبة المثانة لحمية            

يموت صاحبها قبل أن تلتحم إذا كانت الجراحة قطعت            جراحتها الموت ألن الدم يكثر منه فرجه جداً فلذلك           "\
إن بعض جراحاته تبرأ وذلك إذا لم يقطع عرقاً وإن قطعت زائدة             :  الذين يقولون  فيها عرقاً ولذلك تختلف بتصديق    

الندرة وخاصة إن كانت      وأما الجراحات التي تقع بالدماغ فقد برأ صاحبها في          مراراً كثيرة    فإنه يبرأ صاحبها   منها
تنفذ إلى بعض بطون الدماغ فقد اتفق جميع           فأما الجراحات التي  .  صغيرة فإن كانت عظيمة جاءه الموت اليقين        

م الجوهر اللحمي   الدقاق وأكثر منها في ذلك طبيعة المعدة فإن فيها من           الناس على أنها تجلب الموت فأما األمعاء      
انخرق حتى ينفذ    باليسير ولذلك إذا حدث فيها الجراحة فلم تكن غائرة جداً فكثيراً ما تلتحم فأما متى                مقداراً ليس 

في امتناع برء هذه فيما احسب ليس طبيعة         والسبب األعظم .  الخرق إلى فضائها فال يكاد صاحبه يبرأ إال في الندرة         
  .كسائر األعضاء  األدويةالعضو بل إنه ال يتهيأ أن يلزم

قد اتفق الناس   .  ينبت ولم يلتحم   متى انقطع عظم أو غضروف أو عصبة أو الموضع الدقيق من اللحى أو القلفة لم                
  .يلتزقا وال يلتحم وأما أن ال. أن العظم والغضروف ال يتولدان إذا ذهبا

والعظم ال  .  يلتحما فقد اختلفوا فيه     يلتزقا وال  وأما أن ال  .  قد اتفق الناس أن العظم والغضروف ال يتولدان ذا ذهبا           
الحيوان المكسور الذي كل دم يخرج عن أوعيته إلى فضاء آخر فال              يلتحم بالحقيقة وإنما يشده دشبد وإن شرحت      
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 من بط من المتقيحين والمستسقين فجرى منه من        .  يسود وإما أن يعفن وإما أن يصير مدة         بد أن يفسد إما أن    
  .العظيمة وكل خراج عظيم  كثير دفعة هلك ال محالة كذلك في الدبيالت"\ 26 ألف د "\شيء المدة أو الماء 

  .وغيره وإما لهما جميعاً المدة المتولدة ال تظهر للحس إما لغلظها نفسها وإما لغلظ ما عليها من اللحم
وضع األثر بعد اندماله    م إذا مضت للقرحة سنة أو مدة أطول من ذلك وجب ضرورة أن يبرز منها عظم وأن يكون                  

  .غائراً
من غير أن يكون      اندملت انتقصت  القروح التي تطول مدتها إما أن ال تندمل البتة وإما أن هي              :  قال جالينوس 

يجري إليها رطوبات تفسد مزاج العضو لطول جري          األطباء يخطؤن في عالجها فإنما يعسر برؤها ضرورة إما ألنه          
  .الموضع في ذلكتلك الرطوبات وإما لعظم يفسد 

سعيه في الجلد نملة والنار الفارسية وما        وقد اختلف في أسمائها فأما أنا فأسمي ما كان        :  قال.  واآلكلة تتسع دائماً  :  قال
  .والتجربة تشهد بصحة قول أبقراط وكثيراً ما تندمل القروح كان يسعى مع ذلك في اللحم غائراً آكلة

الورم يحدث في الدماغ إذا       يحدث به حمى وقيء مرار أما الحمى فألن         من حدث به في دماغه جراحة فال بد أن         
وقد .  المرار فلمشاركة فم المعدة للدماغ في العلة       حدثت فيه حرارة ويتبع الورم في كل عضو رئيس حمى وأما قيء            

  .أن يعفنإذا بدا الثرب فال بد . بالغشاء الصلب من أغشية الدماغ أيضاً يعرض قيء المرار إذا وقعت الجراحة
مزاجه وبقي خارجاً فضل بقاء فليس يبقى        إذا بدا الثرب وهو الغشاء المتوسط على المعدة واألمعاء من         :  قال جالينوس 

زوائد الكبد إذا كانت من مزاجه فإن هذه إن لم يطل بقاؤها خارجاً جداً                والزائدة من .  صحيحاً بطبعه كما يبقى الماء    
 "\وثب خارجاً مدة يسيرة      فأما الثرب فإنه لو   .   إلى حالها األولى بعد اندمال الجرح       برداً شديداً فإنما تعود    حتى تبرد 

األطباء ما يبدو منه في أقل الحاالت يكون أال يعفن             فإنه إذا أدخل وخيط عفن داخالً ولذلك يقطع         "\  27ألف د   
  .جداً وذلك إذا لم يبق إال قليالً

  .وة وذبول النفسإذا حدث خراج إلى داخل حدث من ذلك سقوط الق
انفجاره من عروق ضوارب لحفز من       إذا حدث عن الضربان الشديد في القروح انفجار الدم فذلك رديء ألنه يدل إن             

  .الطبيعة لدفع ما يؤلمه
وأبطأ ألن التحام األشياء الرطبة       األبدان اليابسة التحام قروحها أعسر     :   على ما رأيت في كتاب المزاج       "\لي   "\

وإذا شق للصبيان حنين قال في كتاب العين كتبناه          .  التحامه  ذلك من أن الشريان ليبسه ال يسهل        أسهل و يعرف  
كل قرحة إما أن تكون بسيطة وإما مركبة فإن كانت بسيطة أعني أن تكون               :  إصالح الجتماعه واختصاره ولي فيه   

أو الخياطة   على االنضمام بالربط  ضم الشفتين وحفظها    :  فإنها إن كانت صغيرة تحتاج إلى ثالثة أشياء          شقاً فقط 
يقدر على جمع الشفتين ألنه يبقى في        والحفظ ألن ال يقع بين الشفتين شيء كالدهن والغبار وإن كانت عظيمة لم            

يفني الرطوبة   والوجع فيحتاج حينئذ الجرح إلى دواء مجفف        عمق الجرح فارغة وتجتمع فيها رطوبة لضعف العضو        
  .ويمأل القرحة لحماً

يسيل إليها فأقصد لذلك فإن كان       انت القرحة مركبة أعني أن يكون معها وجع أو ورم أو سوء مزاج أو شيء               فإن ك 
تجفيف القرحة بالتي تجفف بقوة وإن كان معها وجع فاقصد            يسيل شيء فأفرغ البدن وأصلح الغذاء وقلله وزد في         

 وإن كان معها ورم فاقصد لحل        "\  27 ألف د    "\.  من الرطوبة من أجل الوجع     لتسكين الوجع وتجفيف ما يجيء    
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القوة بما   كان معها سوء مزاج فليدفع ذلك السوء المزاج عن البدن بأسره وعن العضو ثم عن موضع                 ذلك الورم وإن  
أعراض تحتاج إلى أن تتقدم قبل أن       يبطل قوتها بما يمنع مجيء تلك الرطوبات أو ذلك الدم الرديء إليه فإن هذه             

جوهر العضو شيء فاقصد القصد األول وهو إلحام فقط وإن           ة فإن كان بعد هذا لم يذهب من       تأخذ في إلحام القرح   
إلخالفه بإنبات اللحم وإنبات اللحم يكون باألدوية التي تجفف وتجلو أما              كان قد ذهب شيء من جوهره فاقصد       

فلتنقي القرحة من    ما الجالء فلنفي الرطوبة التي تجتمع في القرحة التي تمنع الطبيعة من إنبات اللحم وأ               التجفيف
العروق وغليظة وهي الوسخ ألنه ال يمكنه        الوسخ وذلك ألن فضلتين دائمتي االستفراغ من مسام الجلد لطيفة وهي          

  .يابس جالء ليفني بيبسه الرطوبة ويجلي به الوسخ أن يغتذي بما يجيئه فيحتاج في ذلك إلى دواء
فاستعمل األدوية المدملة وهي      القرحة إنما ذهب منها الجلد فقط       وإذا نظرت في األعراض التي ذكرت فإن كانت        

يفعله إما األدوية القابضة فبجوهرها وإما بالعرض فكاألدوية         التي تغير سطح اللحم فتصلبه حتى تكون كالجلدة وهذا        
 للحم ثم يلزق  وإن كان الذي ذهب لحماً فقط فيحتاج إلى ما ينبت ا          .  وكثيرها ينقص اللحم   الحارة فإن قليلها يدمل   

وكل دواء تعالج به قرحة فهو ال        .اللحم بالجلد وإن كان ما ذهب لحماً وجلداً فيحتاج إلى ما ينبت اللحم ثم ما يدمل               
تجفيفاً ألن اإلفراط في التجفيف يمنع الطبيعة من إنبات           محالة يابس إال أنه إن كان مما يبني اللحم فهو أقلها            

 ألف "\ من األول ليجفف الفضلة وال يجفف اللحم وينبغي أن يكون جالء ليجلو       قريباً اللحم فينبغي أن يكون يبسه    
يكون أشد تجفيفاً وال ينبغي  ما بقي في القرحة من الوسخ وأما الدواء الذي يلصق الجلد باللحم فينبغي أن              "\ 28 د

 جملة عالج القروح التي ال  ليصلب اللحم فيجعله جلدة فهذه     أن يكون جالء وأما المدمل فإنه ينبغي أن يكون أجفها         
  .رداءة معها

ماء ودهناً لكن اجعل غسله إذا       إذا أنت بططت الفلغمونى إذا جمع فإياك أن تقربه بعد ذلك           :  اغلوقن قال جالينوس  
من الورم شيء فضمده فوق بالعدس        بقي في الجرح   احتجت إلى ذلك بماء العسل أو بالخل والماء وإن كان قد            

القلقطار ونحوه وضع فوقه على العضو صوفاً مبلوالً بشراب عفص أو             اهم المجففة مثل مرهم   ونحوه وضع عليه المر   
 يتهيأ شربه وإياك في مثل هذه الجراحة والمراهم اللدنة مثل الباسليقون ونحوه ألن هذه                 خل ممزوجين مزاجاً  

  .ترخي وهذا الجرح يحتاج أن يجفف بأكثر مما يكون
  .األسفل ففيها حكة وعفن خلط بارد ال يكون فيها حكة وإن كانت حادةكل قرحة عريضة األسفل فهي من 

  .يبقى بعد اندماله غائراً إذا ذهب من الجراحة عظم فليس يمتلئ امتالء محكماً لكنه: قال ج في حيلة البرء
من عليه أن   والبدن مستعداً لم يؤ    أن الزيت إن صب في قرحة غائرة وضرها وإن كان الوقت حاراً            :  وقال أيضاً ههنا  

  .ولذع وورم حار وإن طالت المدة به أصاب العليل منه تشنج والزنجار وحده يأكل مع وجع شديد. يتعفن ذلك العضو
متى كان  :  أن ينظر في وقال    الشراب دواء جيد لجميع القروح ألنها كلها تحتاج أن تجفف وتقبض ينبغي              :  وقال

 يكون عليه عرض ذلك قبل حدوث        "\  28ألف د    "\ ينبغي أن اللحم الذي فيه القرحة أشد حرارة أو برودة مما            
بالدواء على مقدار ما تحتاج إليه القرحة من التجفيف فقط لكن تجعله مع ذلك                 القرحة أو بعده فينبغي أال يقتصر      

وتندمل على طريق    يبرد بالقدر الذي فيه البدن عن مزاجه الطبيعي ألنه محال أن تميل القرحة وتلتحم               يسخن أو 
يكون لحم القرحة في خالل اإلدمال وإنبات        مود جيد ما دام تحتها لحم رديء المزاج فلذلك ينبغي أن يعنى أن            مح

القرحة ورم حار فإني لم أجد أحداً يروم إلحامها حتى يقصد أوالً لدفع                اللحم بحاله الطبيعي فكما أنه إذا كان في        
تكون  ن يقتصر على أدوية القروح بما تحتاج إلى أن          سوء المزاج اآلخر فمن ههنا ليس ينبغي أ         الورم كذلك في  
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إليه في غرضك هذا من       مجففة فقط فإن كان التجفيف عاماً لها فتأخذ منها ما يجمع إلى التجفيف ما تحتاج                  
فيسخن أو يبرد كثيراً ألن البنج واليبروج ونحوهما          اإلسخان أو التبريد بقدر ما تحتاج إليه وتجتنب ما تجاوز ذلك           

 تحتاج إليه فإنها تبرد تبريداً مفرطاً وكذلك الراتينج والزفت والخمر فإن هذه وإن ت تجفف القرحة بمقدار ماوإن كان
تخلط بها ما يعدلها وينبغي      كان تجفيفها قصداً فإنها تسخن أكثر مما ينبغي ولذلك ال تستعمل هذه مفردة دون أن              

قد بان في األدوية المدملة أن       أبرد وبالعكس كما إنه    ةمع ذلك أن تنظر إلى مزاج الجو فتستعمل في الحارة أدوي           
أدويتها مع ذلك أبرد وبالعكس فتأخذ االستدالل على الشيء الطبيعي           األبدان التي مزاجها أبرد تحتاج إلى أن تكون       

 عن الطبيعة لتمد الطبيعي بشكله وتقابل الخارج عن الطبيعة بضده فينبغي أن تأخذ من كل                بخالف الشيء الخارج  
القرحة ثم حال القرحة في      واحد من هذه استدالالً فأول ما تأخذه من مزاج جملة البدن ثم مزاج العضو الذي فيه                  

  . وغير ذلك ثم حال الهواء"\ 29 ألف د "\رطوبتها 
فأنزل أن مريضاً مزاجه أرطب     .  والقانون فيها بهذا القول   وربما اجتمعت استدالالت متضادة فينبغي حينئذ أن تأخذ        

إال أن القرحة في عضو يابس مثل األعضاء القليلة اللحم كاألنف              ن المعتدل فهو يحتاج إلى أدوية أقل تجفيفاً        م
ذلك فإن االستدالل حينئذ من موضع العلة خالفه من جملة البدن فيجب حينئذ إن كان                واألذنين ونحوها وبعكس  

منه فإن كان    ن معتدل المزاج في عضو معتدل      يبس العضو بالدواء الذي يداوى به إذا كانت القرحة في بد             فضل
البدن في الرطوبة لالعتدال فزد بذلك المقدار        العضو الذي فيه القرحة مجاوراً في اليبس لالعتدال بأكثر من مجاورة          

  .وكذلك فافهم في الحرارة والبرودة
أن القرحة  :   يعطل مثال ذلك   الداء وإن تضاد االستدالالت فربما عطل أحدهما إذا لم يمكن أن يكون إال بعد كون              

المأخوذ من تقوير القرحة وهو إنها تحتاج أن تمأل والمأخوذ            إذا كان فيها ورم حار ويكون لها غور وفيها وضر فإن           
تنقى يتعطالن ألنه ال يمكن أن تمأل إال بنبات اللحم وال يمكن أن ينبت لحم إال                   من الوضر وهو أن تحتاج أن     

واحد وهو أن تمأل لحماً      تنقية الوضر إال بعد أن تدفع الحمرة فإذا ذهبت الحمرة تعطل           تنقية الوضر وال يمكن      بعد
أن تدمل حتى تمأل وعلى هذا فقس وكذلك إن كان            وأقبلت على التنقية فإذا نقيت تعطل اإلدمال ألنه ال ينبغي          

لحم إال من اللحم الصحيح     االبتداء به ألنه ال يمكن أن يبتدئ نبات ل          في العضو تأكل أو فساد مزاج اللحم كان        
إذا كان    تحته وليس يمكن للحم وارم أو فاسد المزاج أن يتولد منه لحم طري وأيضاً              "\  29ألف د    "\ السليم الذي 

تشنج ولم تنفعه األدوية التي      إن أصابت رأس عضلة وجأة فتبع ذلك      :  بعض األمور أعظم خطراً بدأت به مثال ذلك       
وكذاك متى عرض في مفصل من المفاصل الكبار خلع مع             ل اضطررنا إلى قطعها   يعالج بها التشنج واختالط العق     

حتى تبرأ وتركنا الخلع ال يبرأ وذلك أنا متى رمنا أن نبرئ الخلع أيضاً أصاب                 قرحة قصدنا نحن إلى عالج القرحة     
  .تنج في األكثر العليل
والقرحة التي لها غور ذاهب يخفى        ة العهد القرحة التي هي شق فقط تحتاج إلى إلحام مزمنة كانت أو قريب             :  وقال

فإن كان سبيل   !  منه الصديد أو أسفل فيحتقن فيه       على البصر فانظر هل ذلك الغور من فوق فيمكن أن يسيل            
فمرة سل  :  وإن كان صديدها يحتبس فاحتل لها حينئذ في ذلك ضربين          خروج الصديد أسفل فعالجها عالج القروح     

  أسلفه فتحاً وطبيعة الموضع وعظم القرحة يدلك على أنا نفعل ذلك وذلك أنه إن               تفتح في  غور القرحة كله ومرة   
الرباط يبتدئ من أعلى     كان الغور عظيماً أو في موضع سعة مخاطرة فاألجود أن تفتح من أسفله بالعكس واجعل                 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



 1278 /وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت                            
 

 

  .القرحة وينتهي إلى أسفلها
تحتاج إلى أن تجمع شفتيها       داً ومن أجل ذلك   القرحة التي تكون ذاهبة في عرض العضلة فشفتها أبداً أشد تباع            

الخياطة فأما الذاهبة في طول العضلة فإن ربطتها برباط          باستقصاء أشد ولذلك ينبغي أن تخاط أمثال هذه وترفد بعد         
 وما كان من القروح عظيماً فعالجه بأدوية أشد تجفيفاً         .  إلى خياطة وال إلى رفائد     يبتدئ من رأسين لم تحتج معه     

رأسين وأن تضم شفتيه      إلى رباط يبتدئ من    "\  30 ألف د    "\ وما كان من القروح كثير الغور فهو يحتاج          وبالعكس
أدوية قوية التجفيف من أجل الغور والعظم وإلى ربط           وما كان منها طويالً غائراً فهو يحتاج إلى        .  ضماً محكماً جداً  

يبتدئ م رأسين وإلى خياطة عميقة وعلى هذا المثل         والطول والعظم وإلى رباط      وضم الشفتين شديداً من أجل الغور     
كانت استدالالت   االستدالل على العالج إذا صادفت قروحاً مركبة األصناف من عالج أصنافها المفردة فإن                فخذ

  .غير متضادة فاستعملها أجمع وإن كانت متضادة فأجد الشد والنظر
طباعه وأال يسقط فيما بين شفتي       حم الذي فيها باقياً على    كل قرحة غائرة كانت أو غير غائرة فتحتاج أن يكون الل          

يمنع التحام القرحة ومحل بقاء اللحم على حاله محل السبب           القرحة شعر أو غبار أو دهن أو وضر أو شيء آخر مما            
المانع من الفعل فلذلك ينبغي أن تعني بحفظ مزاج اللحم وأن يكون الدم الذي                 الفاعل وعلى هذه محل العارض    

سبباً لتأكل العضو وفساده     القرحة طبيعياً وذلك أنه إن كان هذا الدم خارجاً عن الطبع فإنه قد يكون كم مرة                  تييأ
اعتدال مزاجه معتدالً في كمية ألنه إن كثر أكثر الصديد            فضالً أن يكون مادة إلنبات اللحم وينبغي أن يكون مع          

 رداءة:  حدها فساد اللحم الذي هيئ بخروجه عن الطبع والثاني        الثالثة يعسر برء القروح أ     في القرحة فلهذه األسباب   
اللحم عن الطبيعة وربما كان مع حس ما حدث وربما             من قبل مقدار ذلك الدم وخروج      :  الدم الذي يحمه والثالث   

  .األسباب المفردة التي يعسر برء القروح من أجلها كان في كيفيته فقط فهذه
يابساً قحالً بالماء المعتدل الحرارة       كان "\  30 ألف د    "\ مزاج اللحم يداوى إن      إن رداءة :  وقد تتركب أيضاً فنقول   

ويقطع عنه ساعة قد بدأ اللحم ينتفخ وذلك أنه إن جاوز هذا جليل              يصب عليه إلى أن يجري العضو قد أحمر وانتفخ        
كان اللحم   ها أقل تجفيفاً فإن   إليه من الرطوبة فنضع ما قد حصل فيه ونجعل األدوية التي تعالج ب             ما قد جذبه العضو   

احتجت إلى غسل القرحة فاغسلها      الرطب منه في الحال الطبيعية وبالعكس فلك أن تزيد في تجفيف األدوية وإن             
وعلى هذا المثال متى أفرط على      .  طبخ فيه الحشائش القابضة    بشراب أو بخل ممزوج واجتنب الماء القراح أو بماء قد         

فيعرف ذلك من اللحم ومن اللمس ومن حس المريض وذلك أن المريض يجد مرة                 اللحم الحر فبرده وبالعكس   
خفيفة رقيقة   ومرة برودة ويستريح إلى البرودة مرة وإلى الحرارة أخرى ويجد القروح تعلق بعضها حمرة                التهاباً فيه 

وحدها قد تغيرت إما    متى كان مع القرحة      إنه:  وبعضها يضرب لونه إلى البياض أكثر مما كان عليه في الصحة ونقول           
فاقطعها إلى اللحم الصحيح فإن كان قد أمعن ذلك الجسوء أو التغير وذهب              في لونها وإما في صالبتها تغيراً شديداً      

طول  مسافة طويلة فينبغي أن تتوقف وتنظر هل ينبغي أن يستقصى على ذلك كله أو يتعالج له في                     في اللحم 
  .ريض فإن المداواة تتم بهما جميعاًوارجع في ذلك إلى ما يهواه الم! الزمان

الطبع فيكفيك أن تقبض وتبرد ما       متى كان الدم الذي ينصب إلى العضو الذي فيه القرحة ليس بالكثير الخروج عن             
أعالها وتجعل أدويتها أشد تجفيفاً فإن كان ال يتحلب           فوق العضو والرباط يبتدئ من أسفل القرحة ويذهب نحو         

ال تقدر األدوية التي تعالج بها نفس العضو على قهره فابحث عن السبب في                  "\ 31ألف د     "\إلى العضو مقداراً    
أنه الرطوبة أو    كان ضعف العضو الذي فيه القرحة فاقصد لعالجه وضعفه إنما يكون لسوء مزاج ما وأحسب               ذلك فإن 
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ء عضو فوق العضو الذي فيه       البدن وامتال  مع الحرارة أو مفردتين وإن كان السبب في ذلك امتالء أو رداءة جميع              
عروق قد اتسعت وهي التي تسمى الدوالي أو انفسد الطحال أو            القرحة فأصلح ذلك فإن كان قد حدث فوق القرحة        

: قال .لمداواة القرحة ورداءة أخالط البدن كلها واالمتالء ليمنع أيضاً من التحام القروح             الكبد فاقصد لعالجه ثم عد    
  .ينبغي أن تقطعها

  .تأكل تحدث عن  كل قرحة خبيثة رديئة فهي من أول أمرها تكون عارية عميقة ألنها إنما:وقال
مساواة وأن هذا كله كان في       أنزل أن بثرة خرجت برجل فحكها فلما انفجرت صارت بثرة وتأكلت تأكالً غير             :  قال

رأيت هذا أن أستدل على الخلط      القروح وإني ال أريب إذا       إن هذه قروح أخبث من جميع     :  ثالثة أيام أو أربعة أقول    
وفي جملة البدن فأقصد على المكان الستفراغه بدواء مسهل وال انتظر به فيصير حاله                الغالب مما يظهر في القرحة    

  .حالة رديئة على
وإذا أزمنت عسر برؤها فلذلك ينبغي أن        القرحة الرديئة الخبيثة يمكن أن تبرأ ما دامت مبتدئة في أيام يسيرة            :  قال
  .أنها خبيثة وطول مكثها يدل على رداءة األخالط طول مكث القرحة يدل على: قال. ادر بعالجهاتب

وكذلك متى  :  قال.  كله بدواء مسهل   متى كان مع القرحة الورم المعروف بالحمرة فاستفرغ البدن         :  وقال أبقراط :  قال
 "\  31 ألف د    "\ أن تجفف ألن اليابس      كل قرحة ينبغي  .  الورم كان مع القرحة ورم أسود وتهيج فاقصد إلنقاء ذلك        

التي معها فسخ ورض فاحرص على أن تفتحها بسرعة ألنه إذا عاجلها الفتح كان                   والقروح.  أقرب إلى الصحيح  
يبدو والقروح   وال بد ضرورة أن يتقيح اللحم المترضض فإذا تقيح وخرج القيح لم ينبت اللحم الطري أن                تورمها أقل 

فيها لحم فضالً وأما التي بعكس هذه         داً تبدأ بنبات اللحم فيها فهي أحرى أن ينبت          التي من قبل أن تنقى جي      
الكائنة من رض أو فسخ في اللحم فإن هذه تحتاج إلى أن               وكل القروح تحتاج إلى أن تجفف إال       .  فعكس ذلك 

 ى فساد العضو وكذلك   سريعاً واإلسهال بالدواء نافع لجميع القروح العسرة التي تؤول إل          ترطب وتسخن لتقيح المادة   
األحشاء والتي   القيء وأي جراحة نفذت إلى تجويف الصدر أو البطن فصاحبها على خطر وخاصة إن خرقت بعض                  

  .كان من البدن أوتار أو عصب تصيب المفاصل أيضاً تصير إلى حال رديئة في أسرع األوقات وذلك أنه حيث
الوجع على التشنج والسهر      به جراحة فيه مشرفاً لشدة     مواضع معروفة عديمة اللحم كثيرة العظام كان من أصا           

  .القوي والقيء واختالط العقل فمثل هذه الجراحات كلها تحتاج إلى اإلسهال
تدب وتنتشر تتولد من صفراء والتي تزمن       والقروح التي تريد أن يؤول أمرها إلى فساد العضو معها أبداً ورم حار والتي             

اإلسهال وكل قرحة تكون معها حمرة فاستفرغ البطن لها إما               لك ينفعها كلها   إنما تزمن لرداءة األخالط فلذ      
 الناحية التي هي أصلح وأوفق للقرحة تجذب المادة إلى جهة الخالف أو إلى موضع غير                باإلسهال وإما بالقيء من   

 "\ت القرحة   دام الفضل ينصب فالجذب ينبغي أن يكون إلى جهة الخالف فإن كان             الموضع الذي قد مال إليه وما     
انقطعت جذبناها إلى   فوق جعلنا استفراغ البطن من أسفل وإن كانت أسفل فالقيء وإن كانت المادة قد            "\  32د   ألف

  .موضع قريب ألن ذلك أمكن وكذلك استفراغ الدم
  .أن ينبت اللحم ما دامت القرحة وارمة إذا كان في القرحة ورم فليس يمكن: قال

الموضع أرق وتوخ أن يكون البط       ن تبط الخراج فشقه في أشد موضع فيه نتوءاً فإن هذه           إذا أردت أ  :  قال جالينوس 
  .عليه بعض األدوية التي تجذب بال لذع إلى الناحية التي تكون مسيل القيح إلى أسفل ثم ضع
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ع ذهاب الجلد   واإلبط فليكن ذاهباً م    وإن وجدت شيئاً من العضو قد تعفن فال بد من قطعه وإذا كان البط في األربية               
بدقاق قشور الكندر فإن فيه قبضاً يسيراً فهو لذلك أفضل من الكندر              بالطبع عند ما يبنى وعند البط فامأل الموضع        

سكن وجع   الدسم بسبب إنه ال قبض فيه يقيح قليالً وأما قشاره فإنه يجفف بقوة قوية وقبل ذلك                 ههنا فإن الكندر  
حشوت بها القرحة في أول األمر        ئل التي توضع فوق دقاق الكندر التي        العضو بتعريقه بالدهن وتجعل على الفتا      

القرحة بعد غور فعالجها بما ينبت اللحم وإن لم وإذا كان الورم              األدوية المقيحة ثم األدوية المنقية ثم إن كان في         
له   فالمشي صالح  الرجل فال يقم على رجليه ويدلك بدنه ويحركها وهو جالس وإذا كان في اليد               الحار والقرحة في  

  .وذلك الساقين ألن القانون اجتذاب المادة إلى ضد الجهة
فعلنا ذلك فقد نبت مكانه لحم صلب في         إنا ربما قطعنا من عظم الساق جزءاً عظيماً فإذا        :  قال جالينوس ههنا أيضاً   

 األصابع  "\  32 ألف د    "\وكذلك إذا قطع سالمى من سالميات         .أول األمر ثم أنه يصلب حتى ينوب عن العظم         
 السالمى جوهر آخر شبيه بالجوهر الذي ذكرته قبل في الصالبة حتى أنه ينوب عن تلك رأينا أنه ينبت موضع تلك

  .السالمى
أغور فإنه يكون من خلط مثال       وقد رأيت العروق مرات تتولد في القروح ويتبين من كالمه أن كان قرحاً هو               :  قال

إما الحمرة  :  يكون أقرب إلى سطح الجسد مثال ذلك       ذي منه يكون الطف فإنه    ذلك السرطان وما كان من الخلط ال      
ال تكون إال في الجلد والنملة للطافتها ال تكون إال في سطح الجلد الذي هو                 فإنها للطافتها تخرق اللحم حتى إنها     

  .األعلى في الغشاء
العروق يستدل عليه بالبول      ي جوف كما أن الهضم الجيد والرديء في داخل البدن ف          :  من أصناف الحميات قال    

الطبيعة للخلط العفن الحادث في       على هضم  الراسب والثفل األبيض األملس المستوي كذلك من خارج يستدل          
على غلبة العفونة بالمدة الرديئة الرقيقة المنتنة واالستحالة المركبة            بعض األعضاء بالمدة البيضاء الجيدة ويستدل      

  .ين في المدةبتركيب الحال يستدل عليها
وال يزال يغلظ حتى تخرج منها       إن القروح ما دامت مبتدئة يخرج منها صديد رقيق        :  وقال في كتاب أزمان األمراض    

وقت منتهاها فإذا قلت فهو انحطاطها وليس يمكن أن          مدة رقيقة ثم إن تلك المدة تقبل الغلظ وتقل وذلك الوقت          
 : قد قال في الغلظ الخارج عن الطبيعة قوالً كتبناه في باب الدبيلة            "\ي   ل "\.  أوقاتها تبرأ هذه أيضاً دون أن تستوي     

بالزاقه وربطه حتى    يوجب أن يكون إذا بططت الخراج لم تطاول بدفع ذلك الجزء من اللحم عما تحته لكن تبادر                  
 األمور والذي    إلى بعض في أكثر    "\  33ألف د    "\ يلتحم جميعاً فإن المدافعة بهذا تجعل ذلك الجزء جوفياً يحتاج          

جوفه فإن كان صغيراً أدخلت فيه خرقة وحككته نعماً ورفدته رفداً محكماً             عندي أن تبادر يوم تحطه بتنظيف ما في       
ليسيل ومن   وإن كان عظيماً حشوته وجعلت الرباط من بعد الجرح رخواً وإذا انتهى إلى فمه سلس                 وضبطته بالشد 

الكهف دواء يابساً ملحماً إال أن يكون        الطين وإن احتجت أن تنظر في     الغد تدخل فيه خرقة وتنظف وتبادر برفائد         
  .أن ال يلجأ إلى قصه بالمقراض: فإن فيه أمرين عظيمين أحدهما الوضر كثيراً وفي الجملة فاشقق على ذلك الجزء

 أدنى امتالء   فإنه غير حديد ومن    أنه إذا التحم هذا االلتحام الثاني الذي بعد أن يجف بعض فضل جفوف              :  والثاني
واندفع لما يدفعه فافهم ذلك وكذا قال جالينوس في الغلظ            ومادة إذا اندفع إليه شيء امتأل ذلك التجويف بسهولة         

  .الخارج عن الطبيعة
والتي أصولها عريضة وبالضد وكل      القروح التي فيها حرقة وحكة وأصولها حارة فهي من خلط حريف           :  اليهودي قال 
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  .خبيثة ونبات الشعر بالقرب منه يدل على سرعة برئه واليها فهي قرحة سوء رديئةقرحة ينتثر الشعر من ح
وإذا ظهرت قرحة من حصف أو       إن كانت بامرئ أورام وقروح لينة جداً فذهل عقله مات         :  من عالمات الموت السريع   

  .لذعة دابة فصار شبه النواصير لم يقدر على عالجه
أخالط حارة وغليظة ورقيقة فتدفع       روم تنقية الدم أبداً فيكون عن دفعها مرة        إن الطبيعة ت  :  قال في المرة السوداء   

من الحارة الحمرة واآلكلة وغير ذلك من نحوه         "\ 33  ألف د  "\ذلك إلى ظاهر الجسد وباطنه فيكون من ذلك          
 طبيعة تحب دائماً  الغليظة داء الفيل والسرطان والدوالي والقروح الرديئة وذلك أن ال          وضروب الجراحات والقروح ومن   

  .الرئيسة دم رديء وهي أيضاً تدفع عن نفسها ذلك أال يحصل في األعضاء
الخلط الغالب فيفصد وينظر إلى لون       وقال قوالً أوجب هذا الذي أوفي أنه ينبغي في القروح العسرة أن يجسر على              

ما يفرغ الكيموس األسود أو الخلط      غير ذلك حبسته وأسهلت بعد       الدم فإن كان أسود أفرغته مراراً كثيرة وإن كان        
على البدن حتى يبقى منه ثم غذوت بأغذية حميدة تصلح حال الدم ثم تصير إلى عالج                  الذي بان ذلك أنه الغالب    

  .القروح بالمراهم تلك
والحارة يدل األول على البلغم       ونعرف ذلك من الدم ومزاج البدن وحال القرحة فإن الرهلة الكثيرة الرطوبة              :  قال

  .الكمدة فسوداوية فأما الرديئة جداً المزمنة. والثاني على الصفراء
موضعها كله حتى ال يبقى من ذلك         والقروح العارضة من المرة السوداوية ال برء لها إال أن يقور             :  قال جالينوس 

  .اللحم شيء البتة
دة وإذا كان معها نمش في اللون         فاس القروح الرديئة إذا كان لون البدن معها أبيض أصفر فالكبد            :  أبيذيميا قال 

  .فالطحال فاسد والدم سوداوي
  .وهذان التدبيران رديئان: قال
النمش فلرداءة الخلط ألنه يمنع نبات       والقروح إما أحدها فلقلة الدم ال نقصان الغذاء يمنع من برء القروح وأما             :  قال

  .اللحم وال يزال يؤكل
تلك المواد إلى عضو آخر مثل       وح أخر تخرج من عضو آخر وإما بانصباب        وقد يكون للقروح الرديئة بحران إما بقر       

ال يختم الجرح حتى يتنظف جميع ما فيه من الرطوبة             ذلك ينبغي أن   "\  34 ألف د    "\اختالف المدة والدم ونحو     
بد صلبة ألن نباتها من القلب وهو صلب وغير الضوارب ألين ألنها من الك                  وإال انتقص غريب العروق النابضة     

  .التحامها أسرع فبحسب ذلك يكون
وأما إذا كان مع القرحة ورم دموي        من كان به مع القرحة ورم رخو فإنه ال يصيبه بسببه تشنج وال جنون              :  أبيذيميا

هذا الورم األحمر ثم غاب دفعة فإنه إن كان في مؤخر              أحمر فربما أصاب من أجله تشنج ومتى كان مع القرحة           
النخاع بسببه آفة وإن كان في مقدم البدن ربما أحدث اختالف الدم إذا كان أسفل                  ه ينال البدن أحدث التمدد ألن   

عسرة جداً وتحتها    الدم إن كان فوق الحجاب وأما اختالط عقل الجراحة على موضع الركبة فوقها من قدام                 ونفث
بارد أو ضماد مبرد فوق العضو الذي       يوضع إسفنج بماء     أو.  أيضاً وفي الجملة في هذه الناحية ألن هناك أوتاراً عظاماً         

  .من انصباب المواد في تلك الحال يجعل عليه الدواء الحاد جيد يمنع
يريد أن ينفجر إلى داخل فأحمدها ما        أحمد الخراجات المائلة إلى خارج المحددة الرأس فأما ما كان منها           :  أبيذيميا
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أن يكون ميله كله إلى داخل وللخارج أن يكون إلى خارج        إلى داخل    لم يالبس ظاهر البدن البتة ألن األجود للمائل       
 المحددة أحمد ألن نضجها يكون أسرع والعريضة تكون عن أخالط غليظة لزجة مائلة إلى                والخراجات المرؤوسة 

أيضاً من هذه الخراجات     وقد يحمد .  البرد ويعسر نضجها لذلك ويكون لطول مدتها إلى العفونة أقرب منه إلى النضج            
 والبعض ال صارت أطول مدة      "\  34 ألف د    "\تقيح   دة ما كان تقيحه مستوياً وذلك أنه إذا كان البعض قد           المحمو

دفعة ويعسر عالجها وذلك إن التقيح منها يحتاج إلى غير األدوية التي يحتاج               وأبطأ نضجاً من التي تتقيح بجملتها     
حوله صلباً ما كان     ا كان حوله صلباً ويعنى ما كان       المتقيح وما لم يكن أيضاً حواليه صلب فهو أحمد مم           إليها غير 

  .تقيحه وسطه ليناً نضيجاً وما كان يستدير عليه صلب بطيء النضج ال يمكن
والذي يتقيح باستواء ورأسه إلى      ويحمد أيضاً ما كان تقيحه ورأسه إلى أسفل جوانب الجرح ألن مدته تسيل بسهولة             

رأسان والذي يكون في الرأسين من اللحم ال يسلم من            د أحمد مما له   والذي له رأس واح   .  اسفل جوانبه أحمدها  
  .متقيح فيكون لذلك من جنس الذي ال يتقيح باستواء الرداءة لكنه في األكثر صلب غير

  .أوجاعها وال على عالجها القروح المستديرة العميقة رديئة وخاصة في الصبيان ألنهم ال يقوون على: قال
  .أردنا التحامه نحبس شفتي الجرح إذا أردنا إلتزاقها وجميع لحم المحي إذاإنا نحتاج أن : قال

كبيراً فاعلم أن العصب قد بقي فيه        إذا عالجت جراحة فبقي العضو بعدها عسر الحركة أو الحس أو           :  األعضاء األلمة 
  .ورم أو ضرر فضع عليه أدوية ملينة ومسخنة محللة

وورمت ولم ترجع فأمر الطبي      ظيمة خرقت مراقه وبرزت أمعاؤه فانتفخت       أصاب رجالً وجأة في بطنه ع       "\لي   "\
وسائر األحشاء فلم يزل يضمر ورمها ويجف حتى أعادها          بأن يحضر رفادات حارة وجعل يغشيها بها واحداً بعد واحد         

إلبط الخراجات التي في المفاصل عسرة وخاصة التي في ا           :  الرجل على الطبري   فلما عادها خاط البطن ثم نوم       
  . والعنق لكثرة ما ينصب إليها ورقيتها"\ 35ألف د  "\ واألربية

في رأسه فأغمي    كان به خراج   وكل خراج حوله حمرة فإنه ال يبرأ حتى تذهب تلك الحمرة من حواليه ومن               :  قال
  .الخراج فهو رديء عليه في اليوم الرابع أو السابع أو الحادي عشر منذ ظهر ذلك

  .تجفيفاً سريعاً الشب جيد لجميع القروح خاصة ألنه يجففها:  المفردة قالجالينوس في األدوية
  .سكن وجع الخراجات في ما يسكن وجع الخراجات يستعان بباب ما يسكن الوجع دقيق الترمس إذا خلط بخل

 نفعاً  ويوضع عليها فإنه ينفع    أن يؤخذ رمان حلو فيطبخ بالشراب الحلو       :  إسحق مما يسكن وجع الخراجات وورمها      
  .في الرأس والعين عظيماً من ذلك في جميع أوجاع الخراجات وخاصة الحادثة

أريد أن أذكر   :  من حيلة البرء قال    قوانين عالج القروح الباطنة ونزف الدم من باطن البدن من آخر المقالة الرابعة               
نت قرحة في المعدة وسقينا      أنه من هذا االستدالل متى كا       االستدالل المأخوذ من وضع األعضاء وخلقتها فأقول       

 المريء لم يعط صاحبها الدواء في مرة واحدة بل قليالً قليالً دائماً وذلك ألن المريء صاحبها أدوية ومتى كانت في
طويالً كما تلقى المعدة ومن      إنما ينال االنتفاع باألدوية في مرورها به إذا كان ليس يمكن أن تلقاه األدوية وقتاً                 

ينبغي أن تكون أشد لزوجة وأغلظ ألن المريء إنما هو مجرى             أن األدوية التي يداوى بها المريء      ههنا أيضاً علمنا  
 فاحتاج لذلك إلى أدوية يمكن أن تلزج وتتشبث وتجمد عليه ال            "\  35 ألف د    "\وتشرب   ومنفذ لألشياء التي تؤكل   

األمعاء الغالظ فأكثرها    ما كان منها في   ما يكون يزلق عنه ويجوزه سريعاً وأما القروح الحادثة في األمعاء ف               إلى
في الدقاق فتحتاج إلى أدوية من الوجهين جميعاً           تحتاج إلى أدوية تحتقن بها ألنها إلى المقعدة أقرب وما كان             
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  .سواء وذلك إن بعدها عن الفم والمقعدة
تداوى قروحها باألدوية القريبة    ينبغي أن    ويستدل داللة عامة من طبائع األعضاء الباطنة كلها وهي األحشاء أنه          :  قال

ألفها غاية األلف وتجنب ما خالف ذلك وتتوقاها هذا على أن القروح                 إلى طبع الحيوان يعني األغذية التي قد        
مضرة مثل   البدن قد تعالج باألدوية التي يحذر منها على القروح الباطنة فال يندهها منه أذى وال                الحادثة في ظاهر  

فإن هذه األدوية ونحوها ال ينبغي أن         بال النحاس ولقليميا والتوتياء والمرتك واإلسفيذاج      الزنجار والروسختج وتو  
  .تعالج بها القروح الحادثة في بطن البدن

  .ما تعالج بها فعلى هذا فافهم  ال ينبغي أن تعالج بهذه من ناحية الفم فأما من ناحية الدبر فكثيراً"\لي  "\
القرحة وتختمها وتلزقها وتلحمها ما       الباطنة من األدوية واألغذية متى أردت أن تدمل        واختر من النافعة للقروح   :  قال

  .فاختر ما فيا جالء يسير كان قابضاً غير لذاع ومتى أردت أن تنقي القرحة
  .الحاجة إلى التنقية  يعني عند"\ لي "\. وقد علمنا أن أفضل هذه األغذية وأمثلها كلها العسل: قال
وإدمالها ونزف الدم منها ومثالها لحية       شربة واألغذية القابضة فنافعة لهذه القروح يعني في حال ختمها          فأما األ :  قال

الكوكب المسمى شاموس والطين المختوم وعصارة السماق والحصرم         التيس والجلنار والعفص وقشور الرمان وطين     
 ستعملها بطبيخ األشياء القابضة مثل طبيخ      الورد واألقاقيا وسائر ما أشبهه وينبغي أن ت          "\ 36 ألف د     "\وماء  

القابضة وينبغي أن    وينبغي أن تجتنب األشربة   .  السفرجل والعليق والكرم وحب اآلس أو ببعض األشربة القابضة          
ومن استعماله وتعجن هذه األدوية التي وصفناها        فأما إذا لم يكن فال مانع     .  تجتنب الشراب إذا كان هناك ورم حار      

معها الكثيراء والصمغ وال سيما متى أردت أن تعالج بها قروحاً في                 بات التي وصفناها ويخلط    ببعض هذه الرطو  
قصبة الرئة   وإذا كانت في  .  كانت القرحة في الحلق والنغانغ أن يكون عالج العليل بها بالتغرغر            المريء وينبغي إذا  

هناك من العضل ويطلقه فإنه إذا        ما فتقدم إلى العليل إن يضطجع على قفاه ويمسك الدواء في فيه ويرخي جميع             
نزوالً ظاهراً محسوساً وينبغي أن تتوقى أن ينزل إليها           فعل ذلك سال من الدواء شيء إلى قصبة الرئة ونزل فيها           

 .فإنه ما دام ما ينزل فيها ينزل عليها كما ينزل الماء على الحائط فليس يحدث سعال شيء كثير دفعة فيهيج السعال
الضجرة في قصبة الرئة     جوف القصبة هاج السعال ألنه في طريق التنفس وقد ينزل دائماً في حال            وإذا ذهب يهوي    

  .البتة شيء مما يشرب على مثال السيالن عليها فال يهيج ذلك سعاالً
والصدر وذلك إنك إن عالجت هذه        واخلط العسل في جميع األدوية التي تعالج بها القروح الحادثة في الرئة             :  قال

فيه فلذلك العسل يقوم لهذه األدوية مقاماً مركباً منفذاً            اء بالقوابض وحدها أبطأت في المعدة وطال مكثها        األعض
  متى كانت القرحة في    "\  36 ألف د    "\العسل مع هذا إنه ال يضر بالقروح وكذلك أيضاً            سريعاً حتى يوصلها وفي   

  .ما يدر البولالكلى والمثانة خلطنا باألدوية التي نعالج بها العسل وبعض 
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    فتحها في باطن البدنفتحها في باطن البدن  الكائن عن فسخ العروق أوالكائن عن فسخ العروق أو  نزف الدمنزف الدم  المقالة الخامسةالمقالة الخامسة
انبثاق دم عظيم شديد فإن حدث في عرق عسر التحامه وإن             متى انشق عرق أو شريان فال بد أن يتبع ذلك         :  قال

  .عرض في شريان كاد أن ال يلتحم
يخرق وإما ألن الدم يرشح منها         أطرافها تتفتح وإما ألن صفاقها      الذي يخرج عن العروق الشرايين إما ألن       :  قال

وأطرافه تتفتح إما بسبب ضعف العروق وإما بسبب دم           .وصفاق العروق ينخرق من قطع أو رض أو فسخ أو تأكل            
 وأما رشح الدم فيكون عند مال يتحلل ويخفف صفاق        .  كيفية حادة تلقاها من خارج     كثير مال إليها دفعة وإما بسبب     

  .ويرق ويلطف الدم وقد يكون في بعض األوقات بسبب أن عروقاً صغاراً تنفتح أفواهها العروق
والذي يرضها ثقيل صلب      والتي تقطع العروق من خارج كان أو من داخل فحاره من داخل يقلعها اآلكلة                 :  قال

ل الشاقة الصعبة أو من كثرة      والتمدد يعرض من األعما    واألشياء التي يفسخها ويهتكها يفعل بها على جهة التمدد         
موضع مشرف أو لوقوع شيء ثقيل عليها فأما الصيحة الشديدة والوثبة واإلحضار               الدم في تجويفها أو لسقوط من      

سقطة أو رض فقد     المسرع فكلها تستقبل العروق بالتمدد إال أنه إن كان التفسخ والسل من قبل صيحة أو                الشديد
تكون العروق في ذلك الوقت دائماً        إنما حدث من قبل امتالء فقد يجوز أن        بطل السبب الفاعل وهذه وإن كان        

 ألف د   "\ينبغي أن تبادر إذا كان السبب ذلك إلى استفراغ الدم             تنفسخ بعد ما دام السبب الفاعل للفسخ ثابتاً ولهذا        
فأما  وى الخرق ليلتحم  أوالً ثم تأخذ في عالج ما يسيل بعد ذلك وبعد عالجك لما يسيل يدا                ليقل االمتالء  "\  37

الدم ثم مداواة القرحة بعد       متى لم يكن مع الفسخ والسل السبب الفاعل موجوداً فأول ما ينبغي أن تبتدئ بقطع                  
  .جالينوس يسمي خرق العروق ههنا قرحة. ذلك
التي لم  أخر وأن تشد القروح      وقطع الدم يكون بأن يحتال للدم أن ينتقل ويميل عن ذلك الموضع إلى أعضاء             :  قال

ذلك الموضع ويبقى الموضع الذي يخرج منه بحاله مات           يخرج منها الدم وذلك أنه إن دام الدم حمية جذبته إلى           
وهذه الفوهة التي في العروق الباطنة أيضاً يمكن أن تجمع وتشد               .  الدم من أصابه ذلك قبل أن ينقطع انبثاق        

أنه .  إلى جهة بعيدة مخالفة وإما إلى موضع قريب مكان ذلك          الموضع إما    القابضة فأما الدم فإنه يمال عن      باألدوية
المنخرين واجتذابه   الدم يسيل من أعلى الفم فنقله إلى أقرب المواضع يكون بإزالته عن ذلك الموضع إلى                إن كان 

رحام المقعدة فنقله يكون بإزالته عنها إلى األ       وإن كان الدم يخرج من    .  إلى ناحية الخالف ويكون تمييله إلى أسفل      
  .تجده يكون بالطبع واجتذابه باستدعائه إلى فوق فإن هذا

  .قدر طمثها سكن عنها ذلك القيء إن المرأة إذا تقيأت الدم: وهذا قد يكون بالطبع كما قال أبقراط: في الدم قال
جهته علقنا  األرحام شيء على غير      وبهذا السبب صرنا متى أفرط بالمرأة انحدار دم الطمث أو انبعث من           :  في الطمث 

  .تحت اليدين محجمة عظيمة
 ناحية الكبد إن    "\  37ألف د    "\ ولذلك صار الدم المنبعث من األنف تقطعه المحجمة العظيمة تعلق على           :  الرعاف

األيسر وعليها جميعاً إن كان من الجانبين وإن كان            كان الرعاف من األيمن وعلى الطحال إن كان الرعاف من           
مأبض الركبة من الجانب الذي يرعف منه وأخرج له من الدم مقداراً يسيراً                ل فاقصده من  الرعاف لم يحجف بالعلي   

ونصبة العضو نصبة    :قال.  ساعة ثم تخرج أيضاً شيئاً قليالً وينتظر به ثم تعاود بحسب ما يحتمل قوته                 وينتظر به 
  .قائمة عون عظيم على منع االستفراغ
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 باطن البدن قانون نزف الدم أيضاً من

الدم إلى ناحية الخالف أو نقله إلى عضو قريب أو            نزف الدم من باطن البدن إنما يمكننا أن نعالجه باجتذاب          :  قال
ويختلف العالج اختالفاً جزئياً بحسب األعضاء فلذلك يستعمل اتصال هذه               باألطعمة واألشربة القابضة المبردة    

بالمحقنة  األرحام بمحقنة الرحم وإلى األمعاء      األعضاء المختلفة بحسب ما هو أوفق فتوصل إلى              األدوية إلى 
  .الذراقة ههنا أجود  أرى أن"\ لي "\. المعروفة وإلى المثانة بالقاثاطير وليكن واسع الثقبة

كثيراً ما يكون استفراغه وإن لم يكن من          وقل ما يعرض للدم أن ينبعث من هذه المواضع انبعاثاً قوياً إال أنه             :  قال
  .مكثه ودوامه وال يؤمن سوء عاقبته ر فإنه خطر من جهة طولجهة قوة انبعاثه خط

األشياء التي يداوى بها حتى        وإني ألعرف امرأة مكثت أربعة أيام تنزف فلم ينقطع نزفها بشيء من                :  الطمث
 من  وهذه العصارة نافعة  .  عولجت به انقطع عنها النزف البتة      عالجناها في اليوم الرابع بعصارة لسان الحمل فإنها لما         

  .آكلة تقع في العضو انبعاث الدم الحادث بسبب
أقوى منها وأخلط معها منها في       ومن عادتي إذا عالجت به أمثال هذه العلل أن أخلط معها بعض األدوية التي هي               

  . الحاضرة"\ 38 ألف د "\العضو الحالة  وقت دون وقت دواء دون دواء بحسب العرض المأخوذ من
تنظر أوالً في كمية الدم لتكسب       أن  انبعاث دم من المثانة أو من األمعاء فقد ينبغي لك           أنه متى حدث  :  مثال ذلك 

فإنه إن  !  انخرق أو انفسخ أصغير هو ذلك العرق أم عظيم         من ذلك دليالً وال تضيع أن تنظر هل السبب من عرق           
 أدوية قابضة مثل الجلنار ولحية    انفجر انفجاراً واسعاً فإنك تحتاج في مداواته إلى          كان انبعاث الدم من عرق عظيم     

انفجاراً يسيراً فصار لذلك الدم      التيس والسماق واألقاقيا والعفص وإن كان انبعاث الدم إنما هو من عرق صغير انفجر             
والشاذنة والزعفران ونحوها مع شراب أسود قابض فإن الشراب األسود           المنبعث قليالً كفاك الكندر والطين المختوم     

نافعان  األدوية فإن لم يتهيأ شراب على هذه الصفة وال لسان الحمل وال عنب الثعلب فإن هذين                 القابض من جياد  
  .طبيخ حب اآلس والزعرور أيضاً فاستعملها بطبيخ السفرجل وحب اآلس وأطراف الشجر القابضة وأنفع منها
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  الباطنةالباطنة  اآلكلة في بعض األعضاءاآلكلة في بعض األعضاء
أكثر األمر ال يكاد يكون انبعاث الدم قوياً لكنه          ت في العضو فإنه في    فإن كان انبعاث الدم إنما حدث بسبب آكلة وقع        

ينبغي أن تستعمل في هذا الموضع أقراص أندرون وأقراص بولوانداس التي ألفتها              يكون يسيراً قليالً قليالً ولذلك    
لعناية بأمر جميع   ا وينبغي أن يكون ذلك مع    .  فإنها أقوى من هذه وذلك إن هذه األقراص تقطع اآلكلة وتوقفها           أنا

القابضة جداً حتى تقطع قوة ذلك االنبعاث ثم           البدن فإن كان انبعاث الدم قوياً فينبغي لك أن تستعمل األدوية             
 التي وصفتها   "\  38 ألف د    "\العصارات أو واحدة من المياه المطبوخة        تخلط مع هذه األقراص وحدها مع واحدة من       

  .لك
ينبعث من خارج مما يقبض أو يبرد        ها انبعاث الدم بأن يوضع على العضو الذي منه         فأما األشياء التي يداوى ب    :  قال

إنها كثيراً ما تفعل خالف ما تحتاج إليه أعني أنها تدفع الدم             :من غير تقبض فلست أحمدها حمداً مطلقاً لكني أقول        
ضرراً  م أضر بهم تبريد صدورهم    به العروق الباطنة وأعرف ممن كانوا ينفثون الدم من رئاته           إلى باطن البدن وتمأل   

وعلى .  هذا المثال في الرعاف    بيناً وكذلك قوم كانوا ينفثون الدم لما بردت معدهم من خارج أضر ذلك بهم وعلى                
إضراراً بيناً ولذلك ال ينبغي أن تبرد ما حول األعضاء            هذا المثال كثير ممن أصابهم الرعاف أضر بهم تبريد الرأس          

  .عن العضو أوالً إلى أعضاء أخر ددت الدمإال بعد أن تكون قد ر
واستعملت الدلك وغمز    أنه إن كان الدم ينبعث من األنف فصدت لصاحب ذلك العرق على ما وصفت              :  مثال ذلك 

أيضاً فال تبادر إلى وضع شيء بارد من            الرجلين واليدين ونطلهما وعلقت على جنبه المحاجم فإذا فعلت ذلك             
أيضاً بضرب آخر إلى ناحية الخالف بأن تضع على فأس الرأس             عد أن تجتذب الدم   ساعتك على الرأس والجبهة ب    
من جهة الخالف أحدهما إلى ناحية القفا واآلخر بالفصد إلى أسفل وذلك ألن األنف                محجمة فإن للرعاف ناحيتين   

  .من قدام وخالف قدام خلف وخالف العلو السفل فوق
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  الدمالدم  رشح الدم وطفررشح الدم وطفر
العلة في وقت ما بسبب رقة الدم فإنها تعالى            وإن عرضت هذه  .  لعلة باألشياء المبردة القابضة    وتعالج هذه ا  :  قال

  .التدبير في التدبير الملطف بالتدبير المغلظ للدم وقد وصفنا ذلك
 "\  39 ألف د    "\غيرها من العروق     وأما العروق الضوارب وغير الضوارب إذا انقطعت فإنها تحتاج إلى ما يحتاج إليه             

وينبغي أن تداف هذه ببعض العصارات مثل عصارة لسان الحمل            ظاهرة وعلى ما بيناه في باب نزف الدم الظاهر         ال
  .ونحوه ويحقن به فاتراً

الرأس وأما في أول وقت نبات اللحم         ومن جياد هذه األدوية الزعفران والتوتياء والصبر واألدوية التي تعرف بأدوية           
  .هذه األدوية  المختوم من خيارالمتصل بانقطاع الدم فإن الطين
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  والرئةوالرئة  نفث الدم وقروح الصدرنفث الدم وقروح الصدر
مداواة غيرها وبعض الناس قد ظن أنها ممتنعة المداواة          فأما القروح الحادثة في الرئة فمداواتها أنكر وأعسر من        :  قال

التي يراد أن   واألعضاء  .  إن الرئة عضو دائم الحركة من أجل التنفس        :  القياس فقال  واستشهد على ذلك بالتجربة   
أصابه ذلك برأ    جراحاتها تحتاج أن تهدأ وتسكن فأما أصحاب التجارب فإنهم لم يروا زعموا قط أحداً ممن                 تلتحم

ومن سقطة وضربة إن أصابهم سعال شديد        منه قط وأما نحن فإنا قد رأينا خلقاً كثيراً عرض لهم من صيحة شديدة             
واحد أو قوطوليين وبعضهم أكثر من ذلك دماً وكان بعضهم يجد             يفي أسرع األوقات ونفثوا مع السعال قدر قوطول       

ال يجد ذلك وكان الذي نفثه من يجد وجعاً في صدره لم يخرج دفعة وال كان مقدار       مس الوجع في صدره وبعضهم    
 والدم الذي نفثه ة    من الدم منه كثيراً وكان يسير الحرارة فكان ذلك يدل على أنه يجيء من موضع بعيد                  ما نفث 

وحرارته ظاهرتين فدل ذلك مرة على أنه        من كان ال يجد مس الوجع كان يجري دفعة وبمقدار كثير وكانت حمرته            
  .كان يجيء من الرئة وقد برئ منهم خلق كثير ليس يجيء من موضع بعيد وهذا يدل على أن ذلك

  "\ 39ألف د  "\
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    من فضاء الصدرمن فضاء الصدر  الرئةالرئة  دخول المدة والدم إلىدخول المدة والدم إلى
وقد نرى أن المدة    .  الصدر إلى الرئة   ين األطباء منازعة كيف يمكن أن يدخل الدم والمدة من فضاء           وقد كان ب  :  قال

ولما رأى  .  الرئة وقد يصعد كله بالنفث وبه ينقى الصدر من المدة           التي تكون في ذات الجنب إنما تنصب إلى فضاء         
وجعلوا  ر إلى الرئة ولكنهم أقروا بذلك      أنه ال يدخل شيء مما في فضاء الصد        :  يمكنهم أن يقولوا   األطباء ذلك لم  

  .أقواالً سمجة يطلبون له طريقاً غير نفوذه في الغشاء المغشى على الرئة فقالوا في ذلك
  .الصدر أيضاً ونحن نرى عياناً فيمن به دبيلة في صدره قد عفنت مع ما عفنته شيئاً من: قال

  .إن ماء العسل الذي يرزق فيه لينقى به يصعد بالسعال
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  الصدر إذا عفن الصدرالصدر إذا عفن الصدر  تنقية المدة في فضاءتنقية المدة في فضاء
فيضطر إلى قطعه في أكثر األمر ويوجد ملبساً على الضلع           وهذه العلة كثيراً ما تعرض فيعفن شيء من عظام الصدر          

ولم تزل العادة تجري في عالجنا لمن هذه حاله إن يزرق في هذه               .  بعفونة الضلع  العفن من الغشاء قد عفن أيضاً      
في بعض األوقات . رفيقاً العسل ويأمر العليل أن يضطجع على جانبه العليل ويسعل ومراراً كثيرة يهزه هزاً          ماء   القرحة

يبقى في جوفها من ماء العسل بالزراقة ألن تنقى القرحة            إذا غسلنا نعماً وبقي منه في القرحة بقية أخرجنا منه ما            
  . األدويةالعسل ثم يدخل حينئذ فيه كلها ويخرج الصديد كله مع ماء

وجدنا عياناً يصعد بالسعال من      فإن بقي من ذلك الماء أعني ماء العسل شيء في ما بين فضاء الصدر والرئة                :  قال
  .ساعتها

غشاء الرئة إلى أقسام قصبتها        من "\  40 ألف د    "\والعجب ممن يمتنع عنده دخول الدم والمدة         :  قال جالينوس 
فإن هذا الدم   !  ينعقد موضع الكسر من العظم المكسور       من الجلد عند ما    كيف ال يعجب من الدم الغليظ الذي يخرج       
على غلظ الدم الطبيعي بيسير وجوهر الجلد أغلظ من الصفاق المحيط             ينصب إلى ذلك الموضع ليس فضل غلظه       

  .جداً بالرئة بمقدار كثير
يراً حاراً أحمر يصعد دفعة مع      كث فينبغي أن تصدق أنه متى عرض لإلنسان من سقطة أو صيحة أن ينفث دماً              :  قال

وانفسخ وتداويها على ما داويناها نحن مرات كثيرة فأجل            سعال بال وجع في صدره إن عرقاً في رئته قد انقطع             
أال يتنفس نفساً عظيماً وأن يلزم القرار والهدوء دائماً فافصده من            وذلك بأن تأمر العليل    غرضنا إال في الندرة التؤدة    

ورجليه وأغمزها واربطها    وأدلك يديه .  أخرج الدم مرة ثانية وثالثة لتجذب الدم عن ناحية الرئة           الباسليق و  ساعتك
فعلت ذلك فاسقه أوالً خالً ممزوجاً بماء مزاجاً كثيراً           برباط تبتدئ من فوق إلى أسفل على ما قد جرت العادة فإذا            

وال مانع أن تفعل مرتين أو ثالثاً في مقعدك         دم فصار عبيطاً يذوب ويخرج بالنفث        كيما إن كان قد جمد في الرئة      
أول األمر   أو في نحو ثالث ساعات وأعطه بعد ذلك بعض األدوية التي تسد وتغرى وتقبض وأعطه ذلك في                  عنده

األنواع القابضة وبالعشى أعطه من      مع خل ممزوج مزاجاً كثيراً ومع طبيخ السفرجل أو حب اآلس أو غير ذلك من               
طعام إن كان قوياً فإن لم يكن قوياً فحسه من الحساء قدر ما                 المثال وامنع المريض من كل     هذا الدواء على هذا   

  بعد أن تحتمله قوته كان أجود واألجود         "\  40 ألف د     "\له دماً في اليوم الثاني        يكتفي به وإن أنت أخرجت     
اليوم الرابع ويعرق الصدر     ال إلى واألصلح أن تغذوه من الغد أيضاً بالحساء نفسه واسقه تلك األدوية على ذلك المث              

وإن أحببت أن تعالجه ببعض األدوية      .  بدهن الناردين  كما يدور في الصيف بدهن الورد أو دهن السفرجل وفي الشتاء          
الذي ألفناه من الخمر والخل وسائر األدوية وهو من المراهم السود الموصوفة               التي تدخل في باب المراهم فالدواء     

  .لطرية فإن هذا الدواء فاضل جداًالجراحات ا بإلحام
في األولى قاطاجانس فإن هذا      وإن كان صبياً أو امرأة أو رطب المزاج فحسبك أن تعالجه بمرهم القلقطار وهي                

وهذا هو أجل ما في هذا الباب وأعظمه إن تبادر بالعالج            طريق قد عالجت به خلقاً كثيراً ممن صار فيه ساعة ينكب          
ذلك البتة ليلتحم ذلك الجرح قبل أن يبتدئ يرم فإنه إن ورم قل الطمع في التحامه                   يؤخر ساعة ينكب العليل وال   

وصديدها وليس للصدر    مكثه دهراً طويالً ألن ذلك الورم يجمع ويفتح ويحتاج أن تغسل القرحة من قيحها               وطال
ا إذا كان الخراج في الصدر وبط       العسل يسقاه فأم    هذا ينقى بماء   "\ لي   "\.  طريق ينفذ منه ذلك الصديد إال بالسعال      
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أن ينقى من موضع البط فهو لذلك أسلم من هذا وهؤالء يحتاجون أن ال                فإنه يزرق فيه ماء العسل وذلك يمكن      
ويلتحم وإذا   أن يسعلوا بل يحتاجون أن يتنفسوا نفساً صغيراً وأن ال يتكلموا البتة ليندمل الجرح               يتكلموا فضالً عن  

التحم واندمل متى   .  ساعة يحدث   في التحام القرحة مع السعال ولذلك بودر في عالجه         كان كذلك فأي مطمع لهم    
هناك قبل العالج ورم عسر عالجه جداً بل امتنغ ألن             فأما إن حدث   "\  1 ألف د    "\عولج بالطريق الذي وصفته     

  .اً ويقيحبالسعال ومتى تحرك السعال هاج الورم ومتى ورم احتاج أن ينضج أبد الصديد ال يستفرغ إال

 الصدر الحادثة في

أن الصديد  :  ومنها.  مقادير من عروق الرئة جداً     منها أن عروق الصدر أصغر    :  فإنها أسهل من الحادثة في الرئة لخالل      
  .الفضاء الذي في داخل الصدر المتولد في قروح الصدر ينصب إلى

قصبتها شيئاً كثيراً وهذه األقسام      من أقسام إن جملة الصدر أكثر لحماً من جملة الرئة وذلك إن في الرئة               :  ومنها
  .صلبة غضروفية في غاية اليبس

الوقت الذي ينال فيه العروق ذلك        :قال.  وربما نال أقسام الرئة فسخ في الوقت الذي ينال فيه العروق ذلك             :  قال
ه العلة على هذا النحو     حاراً وال كثير المقدار وما كان من هذ         فإن الدم إن كان يخرج من الرئة ال يكون أحمر وال           

وأردأ  أنه أقل صعوبة ألنه يؤلم اإلنسان وال يدهشه بكثرة استفراغ الدم لكنه بالحقيقة شر               فقد يخيل في أول األمر    
يبقى حيث وقع الفسخ ألنه ال       وذلك إن الدم الذي يجمد في مواضع الفسوخ يمنع من االلتحام وذلك إن هذا الدم               

مثل ما يموت الدم ظاهراً في الفسوخ فال يخرج عن الموضع          لى أقسام قصبة الرئة على    يجد طريقاً واسعة ينفذ فيها إ     
  .يقيح وتقع البلية التي منها يخاف إال بعسر فلذلك ال بد أن

مثل القرحة التي مع فسخ وكما        ينبغي أن تعلم أن هذا النوع الذي يكون معه فسخ قصبة الرئة شر ألنه               "\لي   "\
الحال ههنا وإنما يهرب من التقيح للعلة التي قد ذكرت           خ األبدان تقيح ذلك المنفسخ كذلك     أن القرحة التي مع فس    

العلة قد سقطت عنه العالمات الفاصلة بين نفث الدم من عروق الصدر وعروق الرئة                من "\  41 ألف د    "\وهذا النوع   
الصدر فإن هذا خاص     هو أن يوجع  ليس بكثير وال أحمر وال مشرق وال حار فإنما بقي من العالمات واحدة و                ألنه

الخروق وما عالمته فإنه نافع جداً فيما يحتاج         بالرئة أن يكون معه وجع وينبغي أن تعلم متى يحدث الورم في هذه             
الحمرة في الوجه والحرارة والتلهب وخاصة التلهب والزيادة في الحرارة فاعتمد            إليه لذلك عندي أنه ما دام لم تظهر       

كان ورم فليس يمكن      فما دام لم تخرج هذه األشياء عن العادة خروجاً كثيراً فإنه لم يرم وإن               النبض والنفس  على
األعراض مستوية فقد حدث ورم ال بد له أن           وإن كانت هذه  .  أن يسكنه الخل والماء الذي يعالج به وال يضر البتة          

امها قبل أن ترم وبقي الغرض       أغراض عالج قروح الرئة وهو إلح       يتقيح وعند ذلك فقد سقط الغرض األول من         
  .ما أمكن ليبقى العليل مدة طويلة فيحيى الثاني وهو تجفيف القرحة

فالخراجات الحادثة في أجزائه اللحمية      فأما الخراجات الحادثة في األجزاء العصبية من الحجاب فإنها ال تبرأ            :  قال
في الحجاب وحده فقط لكن وفي جميع ما وراء          وليس هذا شيئاً هو      أيضاً عسرة البرء وإن حدث قبل التحامها ورم        

  في الكالم ههنا شبهة وقد شك      "\ لي   "\صديده إنما يذهب إلى ورائه يريد أنه الصدر          الحجاب أيضاً وذلك ألن   
  .فيها حنين
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توضع من خارج وباألدوية التي       ولكن ينبغي لك أن تحتال في التجفيف بكل حيلة باألدوية التي            :  قال جالينوس 
 المعروفة  "\  42 ألف د    "\كلها منفعة األدوية المتخذة بالبزور        ا بالماء وإما بالشراب الرقيق وأبلغ األدوية       تشرب إم 

  .المتخذ بالسليخة المستعمل في خراجات الصدر وهي في األدوية المفردة لهذه العلة والدواء
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  الباطنة عامةالباطنة عامة  قوانين أيضاً للقروحقوانين أيضاً للقروح
القروح الحادثة في المعدة والصدر والرئة ينبغي أن           ء ووضعها استخرجنا أن   من معرفتنا أيضاً بطبيعة األعضا     :  قال

في األمعاء إن كان فيما هو منها قريب من المعدة فليداو بما يؤكل ويشرب                تداوى بما يؤكل ويشرب والتي تحدث     
معاء السفلى  األ قريباً من المقعدة فبالحقن إذا كان ليس يمكن أن يصل شيء من األدوية من الفم إلى                   وإن كن 

برؤها أكثر من التي في المعدة ألن الصدر          وقوته باقية وبهذا السبب صارت القروح الحادثة في الصدر والرئة يعسر            
الدواء تضعف قبل أن يصل إليهما فصار لذلك يحتاج أن يكون ما                والرئة موضعهما بعيد يبلغ من بعده أن قوة         

 ت تلك األدوية تشرب لقرحة في المعدة ولذلك احتاج األطباء أن           أقوى كثيراً مما لو كان     يشرب لها ومن األدوية   
جداً قطاعة تكون من شدة القوة       يكونوا متى احتاجوا إلى تنقية الصدر والرئة من قيح فيهما سقوا العليل أدوية قوية              

ج إلى تنظيفها   وكذلك أيضاً متى كان في المعدة قرحة تحتا        بحالة لو أنه يداوى بها قرحة في المعدة لهيجها وبددها         
تنظف المعدة من بلغم يكون فيها بالسكنجبين والفجل فمخاطرة الذي يجلو ذلك              من قيحها فتنظفها على نحو ما     

وذلك أنه ال    عظيم ال يؤمن سوء عاقبته واألجود في ذلك أن يجلى ذلك القيح بشيء يدفعه إلى أسفل                البلغم خطر 
 تعسر  "\  42 ألف د    "\رديئاً فلهذا بعينه      حوليها شيئاً كثيراً   يؤمن أن يكون الذي يهيج القرحة ويجذب إليها من          

بالعسال والعسال يهيج الورم والورم ينضج ويقيح ويحتاج إلى أن ينقى      معالجة قروح الرئة إذا قاحت ألن قيحها ينقى       
حد ما   ر في يدور فلذلك ينبغي أن تعلم أنه متى انفسخ في الرئة عرق فلم يلتحم قبل أن يرم صا                  فيقعون في بالء  

  .ال يبرأ
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  قصبة الرئةقصبة الرئة  في القروح الحادثة فيفي القروح الحادثة في
كانت قريباً من الحنجرة أو في الحنجرة نفسها فقد          فأما القروح الحادثة في قصبة الرئة في الغشاء الداخل خاصة إذا           

  .ممن أصابه ذلك فبرأ يمكن أن تبرأ وقد داوينا نحن جماعة
يقال له القشور ويحس حساً بيناً أن        د سعاالً أشد وقذف مع ذلك شيئاً      فتى ابتدأ به سعال يسير ثم سعل من غ        :  قال

ففتحت فاه وتفرست في حلقه عسى القرحة فيه فلما استقصيت            القرحة في قصبة رئته في موضع قريب من اللبة         
حلقه من العلة وقع في وهمي أنه لو كانت العلة في الحلق لكان المريض متى مر في                     النظر لم أر في حلقه شيئاً      

تتخذ بالخل   مما له حدة مما يؤكل ويشرب وجد لذلك حساً وألماً ولم أرض بهذا حتى أطعمته أشياء مما                      شيء
في رقبته وكان يجد في ذلك        والخردل ألصحح تعرفي فلم يلذعه منها شيء وكان يحس حساً بيناً أن القرحة               

يصبر ما أمكن وال يسعل ففعل ألن        المضض و  الموضع مضضاً يضطره إلى السعال فأشرت عليه أن يحتمل ذلك          
وكانت أضع على الموضع من خارج األدوية المجففة وأضجع الفتى            المضض كان يسيراً واحتلت في إدمال القرحة       

 يابساً مما يصلح بمثل هذه القروح وأتقدم إليه أن يمسكه في فيه ويدع أن ينزل معه شيء                  على قفاه وأعطيه دواء   
 الدواء  "\  43د    ألف "\أنه يجد في القروح مس قبض        :   ذلك جعل المريض يقول     بعد شيء إلى رئته فلما فعلت      

  .يحسه حساً بيناً ثم أن هذا الفتى سافر إلى القرية لشرب اللبن
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  الرئةالرئة  شرب اللبن لقروحشرب اللبن لقروح
واللبن يختلف بحسب أنواعه وموضع حيوانه       للبن في مثل هذه العلة قوة وفعل عجيب حقاً وليس يمدح باطالً            :  قال
  .الممدوح لبن حيوانه ارجع إلى الكتاب لتعرف حال ذلك الحبلف

وأنا أقبل منهم هذا ألنه أشبه األلبان        وأما القدماء فإنهم يأمرون أن يرضع من به قرحة في رئته من ثدي امرأة             :  قال
ليشربه والحيوان  ما ينبغي أن يكون أهم األمور إليك أال يبرد اللبن و           وهذا.  باإلنسان ويصل إلى البطن قبل أن يبرد      

 فإن أحببت أن تسرع   .  وينبغي أن تجعل مع اللبن عسالً فإنه يمنع من التجبن في المعتدة               حاضر ساعة يحلب  
  .االنحدار عن المعدة فألق فيه ملحاً

ر السعال دماً أحمر حاراً ليس بكثير المقدا       وأما رجل آخر فإنه دامت به نزلة إياماً كثيرة فأعقبه ذلك أن نفث مع             :  قال
على قصبة الرئة فلما رأيت ذلك زكنت وحدست من غلظ ذلك الجزء              ثم رمى بعد ذلك بجزء من الغشاء المغشى        

المريض بموضع األلم أن ذلك هو الجسم الذي في داخل الحنجرة وصح ذلك أن نغمات                 الذي رمى به ومن حس    
  .وصوته فسد لكن برأ هذا الفتى بعد كد الفتى

ألن أبدانهم تكون قد يبست      ألمراض الوبئية يكون أمره أسهل وذلك فيما أحسبه        وأكثر من يصيبه ذلك بعقب ا      
  .تجفف والتجربة والقياس يشهدان جميعاً أن القروح تحتاج أن: قال
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  من نزلةمن نزلة  عالج من أصابه نفث الدمعالج من أصابه نفث الدمفي في 
وإنه إن فات   العلة أن تتدارك قبل أن ترم         أن مالك عالج هذه   :  كانت امرأة نفثت دماً وقد كانت سمعتني أقول        

وإن هذا هو السبب األعظم في عطب من يعطب وكان بها نزلة فلما               ينتفع بالعالج  "\  43 ألف د    "\ذلك الوقت لم    
بالحقنة  ألنها كانت تأكل منذ أربعة أيام بسبب النزلة إال ما ال بال لها به ولكن أمرتها                     صرت إليها لم أفصدها    

ربطاً شديداً وأن يحلق رأسها ويجعل عليه        ويالً وأن تربط اليدان والرجالن    وبدلك اليدين والرجلين بدواء حار زماناً ط      
على رأسها قريباً من ثالث ساعات ثم أمرتها أن تستحم في الحمام وال                الدواء المتخذ بخرء الحمام البرية ويركنه     

غذوتها بخس  وأمرت بعد خروجها من الحمام أن تغطي رأسها بشيء وسط يشبه الرمان ثم                  يقرب رأسها الدهن  
أشهر ألن مثل هذا     وأطعمتها بعض الفواكه القابضة وسقيتها عند النوم ترياق األفاعي مما عمل منذ أربعة                وحده

قوة األفيون فيه تضعف ولهذا السبب صار         الترياق لقرب عهده باألفيون قوته قوية بعد وما كان منه قد عتق فإن              
لبة ويغلظ بعض الغلظ فلما انقضت النزلة وسكنت البتة علمت من نوع            المتج الترياق الطرئ يجلب النوم ويمنع المواد     

اليوم الثاني   كانت تنفسه ومن صوت سعالها أن الرئة تحتاج إلى تنقية إال أني لم أجد في تنفسها في                   النفس الذي 
ك ورجليها وربطها وأمرت أن تدل      لكني حفظتها بكل ما قدرت عليه من السكون والسكوت وأمرت بدلك يديها              

الذي وضعت عليه ثم سقيتها بالعشي قدر باقالة من الترياق           سائر أعضائها خال الرأس فإنه كان حاراً من قبل الدواء         
وبكرت في   في اليوم األول أكثر من هذا المقدار كثيراً فنامت ليلتها هذه أيضاً نوماً حسناً               وكانت الشربة التي سقيتها   

الهدوء والسكون فلما تعالى النهار أمرت        وحفظتها على  "\  44 ألف د    "\وخاً  اليوم الثالث فسقيتها عسالً كثيراً مطب     
الشعير مع شيء يسير من الخبز ولما كان في الرابع سقيتها بالغداة              بدلك بدنها كلها وتقدمت أن تجعل غذاءها ماء       

إسخاناً  ن المجفف عنفوانه من السنين مع عسل كثير ووضعت على رأسها أيضاً من الدواء المسخ                 ترياقاً قد بلغ  
 "\ لي   "\أن أنقي رئتها تنقية أبلغ        وتجفيفاً قوياً ثم أدخلتها الحمام وغذوتها بغذاء قصد وفي اليوم الخامس رمت             

وثالثة بعد أن كنت أريحها في ما بين العالجين كنت أضع على               ألنها كانت قد أمنت من الورم ثم إني مرة ثانية          
  وجعلت تدبيرها تدبير الناقة بالركوب والدلك والمشي وقطعت االستحمام البتة           وثافسياً رأسها ضماداً وهو قيروطي   

  .وتناول الغذاء الجيد اليسير فبرئت برءاً تاماً تحتج إلى شرب اللبن
نصف قوطولي من دم ففصدته      وأما فتى آخر هاج به سعال من قبل برد وصل إلى أعضاء تنفسه شديد فنفث               :  قال

في الثالث بدلك اليدين والرجلين وربطتهما ثم        ين من يومه ومن غد مرتين وعالجته      من ساعتي وأخرجت دمه مرت    
الثاني بعد إخراج الدم وضعت على بدنه كله القيروطي المتخذ بالينبوت               سقيته بالعشي من دواء البزور وفي اليوم       

الحمام  عات ثم أدخلته  ووضعته عليه في الثالث نحو ثالث سا        .  بالعشي لئال يسخنه أكثر مما ينبغي       وأخذته عنه 
فسقيته أوالً ماء الشعير ثم أطعمته بعد ذلك          وغذوته الثالثة األيام األول أما اليومين فبالحسو وأما في اليوم الثالث           

وسقيته في عشي ذلك اليوم دواء البزور وفي عشي اليوم الثاني والثالث                سمكاً خفيفاً سريع االنهضام وإسفيذباجا     
  الوجع ويخفف فلما رجعت أعضاء النفس منه إلى          "\  44 ألف د    "\يجلب النوم ويسكن    دواء   أيضاً كذلك ألنه  

شيء من الورم ابتدأت     مزاجها المعتدل وتنظف ونقي بدنه كله ولم يبق هناك شيء توهم أنه في العروق المنفسخة               
  .سطاما ليشرب اللبن بتنقيته فسقيته من الترياق ما هو في عنفوانه ثم بعثت به إلى

أتى بعد يومين أو ثالثة فلم         فبهذا الطريق عالجت جميع من قلدني عالجه في أول يوم من علته فأما من                 :قال
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  .ورماً أخذته منه الحمى فال أعلم أن أحداً منه برأ أصالً يبرؤوا كلهم فأما من كانت قرحته قد تورمت قبل أن جاءني
األمر فيبست لذلك قرحته وجفت فإنه       لمستقيم في جميع  من لزم بعد أن كان حدث به الورم وحم منه التدبير ا           :  قال

تعظم لكنها عند ما يبست وصلبت بقي صاحبها يعيش دهراً             ينتفع بذلك منفعة بلغت له أن قرحته لم تتسع ولم           
أنه يحس بطعم كطعم    :  هؤالء في حد من ال برأ له وإنما هم الذين يجد بعضهم ويقول             وأرى أن من هو من    .  طويالً

: للقرحة أحد أمرين   ألن إصالح األخالط الرديئة يحتاج إلى زمان طويل ويجب إذا طال الزمان أن يعرض             البحر   ماء
وتصلب عفنت أوالً ثم سعت العفونة إلى ما          إما أن يجف فيصلب فيصير في حد ما ال يبرأ وإما إن هي لم تجف                 

  .حولها تتعفن الرئة بأسرها على طول الزمان
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  االحتراساالحتراسفي في 
بعد عنيناً بأمرهم فبرؤوا     ثير ممن كان في بدنه أخالط هذه حالها لما ينزفوا بالسعال وكانوا لم ينفثوا               وخلق ك  :قال

هؤالء وتهتم به أكثر من جميع األشياء أن ال يسعلوا وال              برءاً تاماً والذي ينبغي أن تصرف عنايتك إليه من أمر           
 اإلسهال والدواء المتخذ بالبزور   :   بثالثة أشياء  رؤوسهم إلى صدورهم شيء وذلك يكون      "\ 45 ألف د    "\ينحدر من   

أخالطاً مختلفة كالذي    المحمر أو غيره من السمخنات على الرأس وليكن المسهل مؤلفاً من أدوية مختلفة ليخرج               
اليهود والصمغ وإن احتجت في آخر األمر أن           ألفنا نحن من الصبر والسقمونيا وشحم الحنظل والغاريقون ومقل          

فينبغي أن تداويه بأن تجعل عليه القيوطي المتخذ بالينبوت فهذا ما تفعله في       لسوداء فافعل وأما الرأس   تسهل المرة ا  
جيداً وتدلك يديه وتغمزه وتحركه      األمر وأما بعد ذلك فينبغي أن تدبر العليل تدبير الناقة فتغذيه أغذية تولد دماً              أول

لى شرب اللبن يعني الذين يخاف عليهم السل من أخالط            إ بالمشي وتدخله الحمام واعلم أن هؤالء أحوج الناس        
  .وإن لم يشربوه بلغو الغاية من حد ما ال يبرأ: وقعوا فيه قال مالحة حريفة في أبدانهم وقد

الجيد ثم أفصده بعده وأغذه أيضاً بعد         فأما الفصد فمن كان قليل الدم منهم فدبره أوالً بالتدبير المولد للدم              :  قال
وأحوج الناس إلى ذلك من كان في دمه عكر وثفل راسب            .  إلى ذلك  د للدم الجيد ثم أفصد إن احتاج      الفصد بالمول 

  .كثير الدم فافصده في أول األمر غليظ فأما من كان قوياً
األشياء ينجو هؤالء القوم من السل       وبهذه الثالثة :  قال.  جميع ما ذكرته هو مما قد جربته وامتحنته        :  قال جالينوس 

فإن نزلت نزلة إلى صدره      .  يعني من في بدنه أخالط رديئة        لي "\ال البطن وإسخان الرأس والفصد       أعني بإسه 
 الضعيف لكن   "\  45 ألف د    "\أن تسوف األيام في علة السل وال تقدم أوالً التدبير            وال ينبغي :  قالوا.  وتقيحت عفن 

بالفصد والتدبير الذي ذكرنا     در إذا رأيت نفث الدم    سريعًا في أول األمر بالعالج القوي ألنه ال يحتمل إال ذلك فبا            ابدأ
  .أعني المسهل وتجفيف الرأس

أن يلزم قروح الرئة ورم في        وال تظنن أنه ال بد ضرورة      :  قال.   هذا إذا كان عرض نفث الدم عن نزلة          "\لي   "\
أنا خلقاً كثيراً ممن انفسخ     قبل أن ترم ونحن أيضاً قد أبر       االبتداء ضرورة فإنك قد ترى خارجاً خراجات كباراً تلتحم        

ورمت الحمى ألنه ال يمكن أن ترم الرئة وال تهيج حمى             والدليل على أن الرئة قد     في رئاتهم عروق قبل أن يرم     
  .وأيضاً أن ينفث العليل صديداً أو قيحاً على قربها من القلب

صاحبه وإذا تفقأ الورم نفث بصاقاً       وليس يمكن أن تبرأ قرحة في الرئة إذا ورمت الرئة ومتى ورمت الرئة حم               :  قال
  .قيحاً وال به ورم في رئته قبيحاً فإذا كان الغليل ال يحم ال يسعل وال ينفث

بقوة واألعمال الشاقة ونحو      يتحصل أسباب السل في الصيحة والسقطة والضربة وإمساك النفس الطويل           "\لي   "\
تخرج في نواحي الصدر مما تنصب مدتها إلى فضاء            تيذلك مما يمدد عروق الرئة فينفث الدم وفي الخراجات ال           

  .الرئة التي تعفن الرئة برداءتها ومعها نفث الدم أيضاً الصدر والهواء البارد جداً الذي يضغط
استعداداً للسل حين يسعلون أصحاب      وأشد الناس .  وأشد الناس استعداداً للسل من النزل الذين دماؤهم حريفة حارة          

  .الصدور الضيقة
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  في الدم و خروجه أسفل في الدم و خروجه أسفل 
يستفرغ بها بدنه انبعث منهم دم       كثير من الناس قطعت يده أو رجله أو ترك رياضة قوية أو احتبست عادة كان              :  قال

 "\  46 ألف د    "\بأس وكثيراً ما يكون ذلك بالقيء         إما من حلوقهم أو مقاعدهم بدور نوائب وليس عليهم فيه           
  .ليس عليهم فيه مكروه وهذه الحال غير رديئة وال يخرج بوجعو ويكون ذلك أيضاً المتالء أبدانهم

والمغرية والمخدرة وإذا كان من الصدر        إذا كان نفث الدم من المعدة ونواحيها سقينا القابضة          :  الرابعة من الميامر  
  .كانت هي في نفسها غير موافقة لهذه العلة والرئة جعلنا منها اللطيفة الحارة لتوصلها وإن

للمعدة ونواحيها فإن    هيوفسطيداس وحب اآلس وخرنوب وطين أرمني وصمغ عربي ونشا وأفيون هذا           :  كمثال ذل 
  .كان الصدر رديئاً زدنا معه مراً ودارصينى وسليخة ونحوها

جريته أن ينصب العضو إلى فوق       جميع استفراغ الدم وغيره يقطعه أو يوهن      :  المقالة األولى من كتاب األخالط قال     
  .مرتفعاًُ مما يلي أسفل منخفضاً مما يلي فوق ان من المعي واألرحام فاجعل فراش العليلوكذلك إذا ك

يسهل مع هذه انصباب األخالط جداً       من كانت به أورام باطنة وظاهرة فليتوق الحمام والشراب والغضب فإنه          :  الثانية
  .جداً إلى جميع األورام واألعضاء الضعيفة

في غاية القوة في منع نزف الدم إذا          فصد وإخراج الدم مرات كثيرة قليالً قليالً عالج        ال:  من مختصر حيلة البرء قال    
  .العضو تصير مرتفعة جعلت في المقابلة والمحاجم على المقابلة ونصبة

 مقام هذا في الباطن مقام       "\لي   "\ .ينفع النزف الباطن أن يسقى ماء الكراث مقدار قوانوسين         :  أوريباسيوس قال 
  .ارجاً ولها موضع يجب أن تستعمل فيهالكاوية خ

الكندر والساذج والسادوران    "\ 46  ألف د  "\:  لي المفردات التي تمنع الدم وتصلح أن تشرب ولها إلحام القروح            "\
  .والهيوفسطيداس وصمغ الجوز والكهرباء والصمغ ودم األخوين واألقاقيا
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نفسه نفسه   فيها دقيق من ذات    فيها دقيق من ذات    التي  التي    والنفاخاتوالنفاخات  والماء الحار والتنفط   والماء الحار والتنفط       حرق النار حرق النار في  في  
    والمحرقات بالقوةوالمحرقات بالقوة

هندباء ودقيق شعير مغسول ومح بيض ودهن ورد يجعل          يضرب مح بيض ودهن ورد ويوضع عليه أو يؤخذ        :  الطبري
النورة تغسل النورة تسع مرات كل مرة بماء آخر ثم تضرب بالزيت المغسول               وينفع منه مرهم  .  مرهماً ويوضع عليه  

  .للبنوينفع منه ا ويعالج به
عنب الثعلب وماء ورد فإنه جيد     يؤخذ صندل وفوفل وآجر أبيض جديد يطلى بماء       :  الكندي في التنفط كله وحرق النار     

  .يوجد  اجعل بدله خزفاً أبيض جيداً إذا لم"\ لي "\بالغ 
  .م النورةشيء أنفع له من مره أطل حرق النار باللبن ساعة يقع منه أن يتنفط ويتقرح وروه فإن قرح فال: وقال

التنفط أن يضمد بعنب مطبوخ أو       وينفع.  النفاخات التي يكون فيها شيء رقيق فلتشق وتعصر رطوبتها         :  بولس قال 
النفاخات فإن صار ما تحت النفاخات قرحة فاسحق قيروطياً           تحمى أغصان شجرة الرمان في رماد حار وتكوى بها         

 انصب ماء حار مغلي فاحمر من ساعته كما انصب           "\ لي   "\.  عليه المرداسنج وشحماً   وشربها بطبيخ اإليرسا وضع   
بماء الثلج ومتى    ساعته تلك فطاله بصندل وكافور وماء ورد ثم أمرته أن يتعاهده يومه أجمع بخرق مبلولة                 فأمرته

  .انغسل الطالء أعاده ووضع الخرقة ففعل ذلك ولم يتنفط البتة وبرأ
 أن تسخن أو تبرد     "\  47ألف د    "\ ج إلى أدوية تجلو قليالً من غير       الموضع الذي يحترق بالنار يحتا    :  بولس قال 

ويمنع من التنفط أن يطلى من ساعة يقع بميعة قد سحقت            .بقوة مثل القليمياء وكل طين خفيف إذا لطخ بخل وماء         
د وأما  أو يضمد بعدس مطبوخ بماء وخل واطله أو يطلى بالمرا          أنها تجفف بال لذع    بأسرها حتى صارت مرهماً وذلك    

أيضاً  الماء الحار فبادر من قبل أن يتنفوا فاطل عليه ما يمصل من الزيتون المملوح فضمده                الحرق الذي يكون من   
فأما ما يتنفط   .  باللبن أو بالمري   بهذا الزيتون بعد أن يستحق مع سويق أو اسحق شباً يمانياً بخل واطله أو اطله                 

حديثاً لم يرطب بالماء واخلطه مع شمع ودهن وابسطه على خرقة             اًفاسحق سماقاً وسويقاً بخل وضمده أو خذ رماد       
  .وضعه عليه

سويق وضمده ولف زبل الحمام      وأما المواضع التي قد تقرحت فضمدها بكراث مسحوق أو إسحق البقلة الحمقاء مع            
  . أحرق وسحقعجيب جداً وانثر عليه ورق اآلس قد في خرقة وأحرقه وأسحق رماده مع زيت ولطخ عليه فإنه دواء

جالء معتدالً وال يكون لها تبريداً وال        األدوية التي تعالج بها حرق النار ينبغي أن تكون مما تجلو          :  أو ريباسيوس قال  
وجميع الطين الخفيف الوزن يداف بخل مخروج ويلطخ يمنع التنقط            تسخين قوي قال والطيف المعروف بالقمولياء     

وسحق  والعدس إذا طبخ  .  والمداد إذا لطخ عليه نفع    .  يبريداً شديدًا وال يلذعه   ألنه يبرده    وكذلك صفرة البيض وبياض   
  .بالخل وطلي عليه نفع

أول األمر فإذا تنفط فعندها يحتاج إلى         إنما يمنع التنفط باألشياء التي تبرد جداً وال تلذع وذلك يجب في            "\لي   "\
  .ما يجلو

سويق شعير وخل أو اخلط رماداً       لماء مع سويق شعير أو سماق مع      فأما إذا تنفط فضمده بزيتون ا     :  قال أوريباسيوس 
  .احرق خرء الحمام ودقه بزيت واطله فإنه عجيب  لم يصبه الماء بقيروطي ويوضع عليه أو"\ 47 ألف د "\

عليه دائماً ثم اسحق زيتون الماء وضعه       فأما حرق الماء الحار فقبل أن يتنفط الموضع صب عليه ماء زيتون الماء صباً             
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  .وأعمد إلى شب فاسحقه بخل ولطخ عليه
يجمع مرهما فإنه عجيب وخل خمر        ماء ورد ودهن ورد ونورة مغسولة وقيموليا وبياض البيض         :  الساهر لحرق النار  

  .قليل
دهن ورد وشمع ونورة    :  بالطين آخر  أو يطلى .  نورة مغسولة وماء السلق والكرنب وشمع ودهن ورد يعمل مرهماً         :  آخر

  .فإنه جيد وإسفيذاج وأفيون وبياض البيض أو يطلى باللبنمغسولة 
وإن .  فتمنع من التنفط   مرهماً تغسل عشر مرات ثم تعجن بماء ورد وتضرب بدهن الورد حتى تصير             :  مرهم النورة 

  .يسحق الصمغ ببياض بيض ويطلى عليه فإنه يمنع التنفط
مرهم مرداسنج األبيض أعني مرهم      ير وقد أجمعوا أن    انظر في علة الحرق وما يوجب أن يقابل من التدب          "\لي   "\

  .الخل لحرق النار جيد جداً
لحرق النار وإنما ينفع منه ما يجفف        ليس الكندر والعلك والشحم ونحوها موافقة     :  المقالة األولى من قاطاجانس قال    

  .بال لذع وليست له دسومة
األدوية معتدل الجالء غير أن يسخن أو        ار إلى ما كان من    تحتاج هذه القروح الحادثة عن حرق الن      :  ابن سرابيون قال  

  .الطين الخفيف الوزن إذا طلي به بخل قد مزج مزاجاً كثيراً يبرد فلذلك يصلح له القيموليا وجميع أصناف
فإن هذا يبرد ويجفف ويسكن      بياض البيض إذا طلي من ساعته مضروباً مع دهن الورد          :  ومما يسكن ويمنع التلهب   

الرطب أو ورق الخبازي بماء عذب ثم يسحق وينقى           ورق الخمطي  "\  48 ألف د    "\أفضل من هذا أن يؤخذ      اللذع و 
الرصاص من كل واحد أوقيتان ونصف ودهن ورد أربع أواق وماء كزبرة             من خيوطه ويطرح عليه مرداسنج وإسفيذاج     

مقشر  ويصلح أيضاً أن يؤخذ عدس    .  الثعلب أوقية أوقية يسحق الجميع سحقاً محكماً ويضمد به          رطبة وماء عنب  
بالماء العذب سبع غسالت مجففة      تؤخذ نورة مغسولة  :  وأنفع منها هذا  .  وورد فيسلقان ويسحقان مع دهن ورد ويضمد      

  .الجميع أربع أواق شمع مصفى أوقيتان ودهن ورد ست أواق يجمع
فإن كان االحتراق إنما هو من       جمعومن الناس من يأخذ الكلس المغسول واإلسفيذاج ودهن الورد وبياض البيض في           

  .أو ماء الرماد أو مريا أو بناً ماء حار فقبل أن تجفف النفاخات فاسكب عليه ماء الزيتون
النورة ثم اضربها بدهن ورد حتى        اغسل:  وإذا تنفط فاستعمل حينئذ مرهم اإلسفيذاج ومرهم النورة وهذه نسخته           

  .عليها قرن األيل المحرق أو الينبوت المحرق فانثريستوي فإن لم تجف النفاخات وعسر اندمالها 
األحمر وتجعل في األتون حتى      تؤخذ برادة النحاس والحديد تعجن بالطين     :  وينفع منه هذا خاصة ولكل قرحة عسرة      

الموضع بعد أن تطليه بدهن ورد فإنه مجرب له            تحترق وينسحق ويكون أقراصاً وعند الحاجة أسحق وانثر على          
  . شئت فاطله مع دهن وردوللجدري وإن

منها مدة وصديد أصفر وما دام       قد يكون قوم تنصب إلى أعضائهم مادة حريفة فتتنفط وتسيل         :   في التنفط  "\لي   "\
 ويعالج  "\  48 ألف د    "\مثل ابن الكوفي وابن عبدويه        ال يتنفط وال يسيل فإنه يوجع حتى إذا سال سكن الوجع            

 وإذا أردت أن يتنفط سريعاً فال يتنفط الجلد فإنه أجود وينبغي          .  ر فإنه جيد جداً   كثي ذلك بمرهم اإلسفيذاج مع كافور    
جالينوس ظني في ذلك في      أن يجرب وقد عالجت منه بغاية التبريد وإسهال الصفراء الدائم فبرئوا منه وقد صحح              

  .كتاب األخالط في المقالة األولى
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الذي يكون منه االستسقاء الزقي       األعضاء الفضل السيال   إذا كثر في عضو من    :  السادسة من العلل واألعراض قال    
  .تولد فيه النفاخات

  .يحل صمغ ببياض البيض ويطلى عليه: الكمال والتمام دواء يمنع حرق النار
أن الموضع يسخف جداً فتميل       تطلب علة الحرق لم صار يتنفط وتخرج النفاخات فيها ما العلة في ذلك              "\لي   "\

فتشيله وتجتمع تحته فلذلك يمنع من التنفط ما يسخف           حلل ثم ال يمكنها ذلك لكثافة الجلد       رطوبات كثيرة ليت  
  .الجلد ويمنع بقوة قوية

  .وفيه مع ذلك منع ودفع إن دواء كيت وكيت يشفي حرق النار ألنه يحلل: قال جالينوس في األدوية المفردة
فيحتاج إلى تحليلها وفيه مع ذلك       منعها الجلد فيتنفط   هكذا يحتاج إليه ههنا ألنه يحصل أشياء رقيقة ي          "\لي   "\

  .منع ودفع
فيحتاج إلى تحليلها وينبغي أن يمنع        هكذا يحتاج إليه ههنا ألنه يحصل أشياء رقيقة يمنعها الجلد فيتنفط           "\لي   "\

  .مجيئها مع ذلك
  . أحسبه مجففه"\ لي "\. رالنا  زهرة اللبالب الكبيرة إذا سحقت مع القيروطي كانت أنفع شيء لحرق"\ج  "\

إلى دواء يجمع التجفيف والجالء      أصل السوسن األبيض بليغ النفع من حرق الماء الحار ألن مثل هذا الحرق يحتاج             
  .المعتدل

حرق الماء الحار حتى يبرأ     وأفضل األدوية لحرق النار أن يؤخذ أصل هذا السوسن فيسحق بدهن ورد ويضمد موضع             
.  

  .يصيب على حرق النار فينفع جداً ألنه يمنع ويحلل ما فضلورق الحناء يطبخ و
  . الماء الحار"\ 49 ألف د "\لحاء شجر الصنوبر يشفي حرق 

  .جوز الدلب إن استعمل مع الشحم شفى حرق النار
  .الهيوفاريقون إن ضمد بورقة أو عصيره حرق النار شفاه
يجفف فليطل الحرق من ساعته       و وال يسخن وال يبرد وهو      القيموليا نافع لحرق النار ألنه مركب مما يمنع ويجل          

  .بخل ممزوج
  .أن يتنفط وكل طين هش خفيف الوزن ينفع حرق النار إذا طلي من ساعته بالماء والخل ويمنع

  .ساعته وإن كان معه خل كان أنفع المداد يجفف تجفيفاً شديداً وإذا خلط بالماء وطلي على حرق النار نفع من
  .أيضاً في صوفة لينة ض إن طليته على الحرق من الماء الحار وغيره عظم نفعه فليوضع فوقهبياض البي

  .التنفط غراء الجلود إن طلي منه على حرق النار والماء الحار منع: اطهورسفس قال
  .الكندر إذا سحق وخلط بشحم الدجاج ابرأ القروح العارضة من حرق النار: د

  .بيض على حرق النار لم يدعه يتنفطاألقاقيا إذا لطخ ببياض ال
  .زيتون الماء إن سحق لحمه وضمد به منع حرق النار أن يتنفط
  .عصارة ورق اآلس إذا ديفت بشراب وعصير تبرئ حرق النار

  .ورق التوت إذا دق وخلط به زيت وضمد به ابرأ حرق النار
 تغسل النورة   "\ لي   "\ولم يفارقه     الصدف لزق به   إن دق الصدف ونثر على حريق النار بعد أن يلطخ برطوبة          :  قال:  د
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  .ساعته بريشة ويترك عليه فإنه ال يفارقه إال عن برئه وتضرب مع بياض البيض الرقيق ويطلى به الحرق من
  .ورق السلق إذا سلق يبرئ حرق النار إذا ضمد به

  .األشق إذا حل بالماء ولطخ به لم يدع حرق النار أن يتنفط
  .النار جيد بالغ مي يسحق كالكحل ويضرب مع شيء قليل من ماء ورد ويطلى على حرقورق الخط: د

  .الحادثة عن حرق النار رماد الطرفاء يجفف كل القروح العسرة وخاصة:  ماسرجويه قال"\ 49ألف د  "\
  .عصير الكرنب يخلط بياض البيض ويطلى على حرق النار فيبرئه: الفالحة قال

على حرق النار لم يؤخذ عنه ولم         خان الصنوبر ومثل ثلثه صمغاً إذا عجن بالماء ثخيناً وطلي           المداد المتخذ من د   
  .يسقط إال عن برئه ومنع تنفطه

  .بطين  لبطل عليه"\ لي "\. الخل أبلغ األدوية في منع حرق النار أن يتنفط: ورفس
ويعجنه بماء ويطله قبل ذلك فإنه       بالخلمن احترق بدنه فأراد أال يتنفط فليسحق العفص          :  بليناس في الطبيعيات  

  .يبرئه البتة
شيء رأينا ثم داوم على ذلك        اتفق أن عالج عبد الرحمن حرق النار بالمرهم األبيض فكان أنجح من كل             "\لي   "\

عفص حلو دسمي لين اللقاء وقوته التجفيف من غير لذع           فكان نافعاً أبداً وينهى القياس بعد ذلك وذلك أن المرهم         
  .بتةال

خشكريشة وإذا خلط بالموم وشيء      اإلثمد إذا خلط ببعض الشحوم الطرية ولطخ على حرق النار لم يعرض له            :  قال د 
النار الخشكريشة وقيروطي فشربه عصير ورق        يسير من اسفيذاج الرصاص أدمل ما يعرض فيه من قروح حرق             

  .نار فيما زعمضماداً يبرئ حرق ال اآلس أو يسحق معه ورق اآلس اليابس وقد جعل
يؤخذ البنك الذي يكون في      :واألقراص التي تعمل من البنك الذي يكون في ساق اآلس أقوى كثيراً في ذلك                

  .نافع لحرق النار إن لطخ: ودهن اآلس قال د .ساق اآلس فينعم دقه وتعجن بشراب عفص وتتخذ قرصة وينفع
  .نفطاألقاقيا ببياض البيض إن لطخ على حرق النار لم يدعه يت

  .كان جيداً لحرق النار أصل األنجوسا إذا أغلي بالزيت ثم جعل من ذلك الزيت قيروطي: وقال ديسقوريدوس
  .القسي إذا تضمد بورقه نفع حرق النار

  .أنه إن تضمد بورقه ابرأ حرق النار: أوفاريقون قال
فلذلك قد وثق الناس بأنه يبرئ        جلوقوة ورق هذا يجفف وي    :  وقال ج .  اندروسامن إن تضمد بورقه ابرأ حرق النار       

  .حرق النار
بصوفة نفعته وكذلك الصفرة     إن ضمدت حرق النار ببيضة كما هي نية نفعت جداً وإن ضمدته ببياضها فقط               :  قال

النار لم يدعه يتنفط إن طليته في أول ما          جعلته على حرق   ألنها تبرد وتجفف تجفيفاً ال لذع معه وبياض البيض إن         
  .يعرض

وسحقت وذرت على حرق النار أبرأته       إن أحرقت :  لود الخلقة التي ترمي بها األساكفة من النعال وغيرها قال د           الج
  .حقاً إنها تنفع حرق النار: وشهد بذلك جالينوس وقال بولس

  .ثمرة الدلب الطرية مع شحم خنزير يبرئ حرق النار
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  .جوز الدلب مع شحم ينفع حرق النار: د قال جالينوس
  . الهيوفاريقون إذا دق مع ورقه وضمد به موضع حرق النار أدملهنبات
  .لحم زيتون الماء إذا تضمد به بعد سحقه لم يدع حرق النار يتنفط: ج
  .بعر الضأن إذا خلط بقيروطي ودهن ورد ابرأ حرق النار: د

  .زبل الحمام إذا سحق بالزيت ثم طلي به حرق النار أبرأه
مع قيروطي فيدملها وببعر المعز      ل يداوي الجراحات الحادثة عن حرق النار ببعر الكباش         كان رج :  جالينوس قال :  د

  .المحرق ويخلط قليله مع كثير من القيروطي
  .طبيخ ورق الحناء يصب على حرق النار

  .حي العالم نافع لحرق النار: ج
  .طالقيموليا إذا ديف بخل ولطخ على حرق النار في أول ما يعرض منع من التنف

  .الطين الذي في حيطان األتون مثل القيموليا في ذلك: د
 ألف  "\غير لذع وال إسخان      طين سالي وطين قبرس من أفضل األدوية لحرق النار ألنهما يجففان من           :  د جالينوس 

  .تحتاج القروح الحادثة عن حرق النار  وال تبريد ظاهر ويجلوان جالء يسيراً وإلى هذا"\ 50د 
  . نافع لحرق النار إذا طلي عليه بخل كثير المزاج بالماءالقيموليا: ج

والماء ويمنعه أن يتنفط واجعل      كل طين زبدي خفيف الوزن ينفع حرق النار إذا طلي عليه من ساعته بخل               :  وقال
  .مقدار الخل بحسب البدن ويبوسته

  .الكندر إن خلط بشحم البط ابرأ القروح العارضة من حرق النار
  .مل إذا تضمد به مع الملح نفع من حرق النارلسان الح: د

  .حرق النار خاصة اللبالب إنه إن دق وخلط بالموم المصفى ودهن ورد ابرأ: قال ابن ماسويه
  .زهرة هذا اللبالب إذا سحقت مع القيروطي أنفع شيء لحرق النار: ج قال
خشب الصنوبر ومثل ثلثه صمغاً       دخان.  ارزهرة هذا اللبالب إذا سحقت مع القيروطي أنفع شيء لحرق الن            :  ج قال 

  .نفسه فإنه ال يسقط حتى يندمل يعجن بالماء ثخيناً ويطلى عليه وال يؤخذ حتى يسقط من
النار نفع من ساعته إن كان بخل قد         المداد يجفف تجفيفاً شديداً وإن ديف بالماء وطلي على حرق         :  د قال جالينوس  

  .يتنفط ار لم يدعهانقع وإذا خلط بزيت ووضع على حرق الن
  .بصل النرجس إن سحق بالعسل ووضع على حرق النار نفع منه: د
  .أصل السوسن إن طبخ بدهن ورد واستعمل ابرأ حرق النار: د

والماء الحار ألن حرق الماء يحتاج        أصل السوسن األبيض البستاني وورقه ال يجلو ويحلل باعتدال نفع حرق النار             
األدوية له السوسن إذا شوي وسحق مع دهن ورد ووضع على              الجالء المعتدل فأفضل  إلى دواء يجمع التجفيف و     

  . ويترك حتى يبرأ الشريج إذا خلط بقيروطي ابرأ حرق النار"\ 51 ألف د "\والنار  الموضع الذي احرقه الماء الحار
  .السمسم يبرئ حرق النار: د

  .لحارقشر شجرة الصنوبر الصغير الحب يدمل قروح حرق الماء ا
عليه حتى يسقط من ذاته      صدف الفرفير إذا أحرق ثم أنعم سحقه وجعل منه جعل منه على حرق النار وترك                 :  ج
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  .سقط بعد اندماله على شحم الخنزير جيد لحرق النار
ودقاق كندر وافق حرق النار وإن        قشر السويه إذا حك به مرداسنج      .  الشب إن لطخ بالماء على حرق النار نفع         :  د

  .أيضاً ل هذا القشر بقيروطي ودهن اآلس نفع من ذلكاستعم
  .ورق التوت إن دق وسحق وخلط بزيت وتضمد به ابرأ حرق النار: د
إن طبخ ورق الخبازي البستاني     .  يتنفط الغراء المعمول من جلود البقر إذا أذيب بالماء ولطخ به منع حرق النار أن              :  د

  .منه ار نفعوأنعم دقه وخلط مع زيتون وضمد به حرق الن
  .إن النطول بطبيخ الخبازي البستاني ينفع من حرق النار: قال بولس

  .الخل يطفئ حرق النار أسرع من كل شيء
المغلي أو بدهن الورد أو أطل         أطل الموضع بدهن اآلس    :  األدوية المانعة من حرق النار ما أصف        :  ابن ماسويه 

بماء المطر مع بياض البيض ودهن اآلس المتخذ بدهن           مغسولة الموضع بقيموليا مع بياض البيض أو ضع عليه نورة        
اإلجاص أو أحرق نعل الخف وذره عليه أو ذر عليه هيوفاريقون            أقاقيا أو صمغ   ورد أو ادهنه بدهن ورد مع شيء من       

 إذا  والبيض ينفع حرق النار والزيت والماء القيموليا وحده مع خل ممزوج بالماء            :  الموضع إسحاق  بعد حرقه أو أطل   
  .فقص وغمست فيه قطنة ووضعت عليه

سحقه بالماء حتى يمكن من        والكندر األبيض إذا سحق وطلي عليه بعد        "\  51 ألف د    "\.  والمداد إذا طلي عليه   
تنفط فاخلط سماقاً بسويق الشعير وأسحقها وبلها بخل          الطالء وهذه األدوية تنفع في المبتدأ وتمنع أن يتنفط وإذا          

فيه نورة فاخلطه بشمع ودهن ورد واجعله عليه فإن كانت النار قد أبلغت حتى                   ذ ماء قد أطفئ   واجعله عليه أو خ   
فالبقلة  ولم يكن معها حمرة وال حرارة فاسحق شياً من كرات وضعه عليه فإن كانت فيه حمرة                      أحدثت قرحة 

م فيصير في خرقة كتان     الحما الحمقاء مع سويق شعير بضماد ويصلح أيضاً إذا لم تكن حرارة وحمى أو يؤخذ خرء                
  .عجيب النفع ويحرق حتى يصير رماداً ويخلط بدهن ويطلى عليه فإنه دواء

اآلس محرقة إن نثرت عليه أو عمل        البرسياوشان اليابس إن سحق ونثر عليه وأطراف      :  ومما يدمل أيضاً حرق النار    
  .منه مرهم

المملوح أو يلطخ عليه شب يمان       يضاً ماء الزيتون  الزيتون المملوح ويصب عليه أ    :  ومما يوضع عليه قبل أن يتنفط     
  .بخل

فلنحرق شبكة صياد عتيقة ويؤخذ      تضمد بصفرة البيض ودهن ورد بقطنة فإذا احتيج إلى تجفيفه         :  ولحرق الماء الحار  
  .مفردة أو مركبة بدهن ورد مرات رمادها وشعير محرق وغربال عتيق محرق وجلنار ويذر عليه

وشبكة الصياد الخلقة محرقة     يؤخذ شعير محرق وجلنار وودع محرق      :   النار وحرق النورة   من تذكرة عبدوس لحرق   
دهن ورد وبياض بيض لخرق النورة يطلى         وصدف محرق ومرداسنج يطلى بدهن الورد ودهن اآلس معمول من           

  .البرد فإنه يسكن طين حز مغسول بماء شديد. عليها على المكان
 اليابس وقشور شجرة  "\  52ألف د    "\ يؤخذ خثي البقر الراعي   :  أبيض لحرق النار   تجربة من الجامع مرهم      "\لي   "\

الفضة درهمان خبث الرصاص أربعة دراهم نورة قد           الصنوبر ومشكطرامشيع عشرة عشرة ومرداسنج ثالثة وخبث       
ل وقيموليا خمسة دراهم اسفيذاج الرصاص وطين قبرسي أو رومي من ك             غسلت غسالت بماء بارد خمسة دراهم      
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 مدقوق عشرة مداد فارسي أو صيني وزن ستة دراهم توتياء أخضر سبعة دراهم بعر              الراعي واحد سبعة دراهم وعصا   
ورق الخطمى   الضأن عشرة دراهم حب اللبالب وورقة من كل واحد خمسة عشر درهماً خبث الحديد وعصارة                   

مانجوني وزعفران من كل واحد      آس وعصارة ورق الخيار من كل واحد عشرة دراهم وسوسن إزاد وبصله وسوسن              
وإذا كان مع الحرق حرارة وحمرة فاجعل النورة المغسولة          خمسة دراهم كافور أربعة دراهم موم ودهن ورد ومخ أيل          

وحناء مكي وعصارة عنب الثعلب ورغوة بزر قطوناً وبياض البيض وشمع أبيض ودهن              بماء المطر وإسفيذاج الرصاص   
  .الليلة مرتين فإنه عجيبيجعل عليه في اليوم و ورد خام

وشيء من خل خمر يطلى بريشة       قيموليا يسحق ويخلط معه دهن ورد وبياض بيضة       :  من الكمال والتمام لحرق النار    
وإسفيذاج الرصاص وخبث الفضة أو يطلى الموضع        أو تؤخذ نورة فتغسل عشر مرات وتخلط بدهن ورد وبياض بيض          

ع وإن سحق الصمغ ببياض البيض وطلي عليه منع أن يتنفط أو يجعل              النف بطين أرمني بخل وماء ورد فإنه عظيم      
  .شمع ودهن ورد ويجعل عليه اآلس محرقاً مع

في العجين ويسحق ويسقى     "\ 52 ألف د    "\يشوى أصل السوسن األبيض     :  صفة دواء يشرب فينفع من حرق النار      
ي ارطب مع دهن ورد أو أصول النرجس        الخطم مع شيء من دهن ورد أو يجعل عليه بعر الغنم بدهن ورد أو ورق              

  .ويطلى عليه تدق بعسل ويجعل عليه أو يعجن الشب بماء ورد
أبيض ومرتك مبيض اجعله      تؤخذ نورة مغسولة وبياض البيض ودهن ورد وشمع         :  مرهم لحرق النار والماء الحار     

  .مرهماً وعالج به
  .نافع جداً بعضه ببعض جيد لحرق النار دهن الورد وخل مضروب: من الفالحة الفارسية قال

  .إن دق لحم الصدف بال عظمه ووضع على حرق النار نفعه جداً: اطهورسفس قال
  .غراء السمك إن ديف بالماء وطلي على حرق النار نفع جداً: وقال

ع بيض ني أو    عدساً مطبوخاً ودقيق الشعير م     خذ بيضاً وكندراً ومداداً فاطله عليه أو ضع عليه        :  من مداواة األسقام قال   
يمنع أن ينتفط أو ضع عليه سماقاً وسويقاً مسحوقين بخل فإذا تنفط الجرح              خذ سويقاً فاسحقه بماء وضعه عليه فإنه      

 دق بقلة حمقاء وألزمها الجرح أو اسحق الشب بعسل واطله عليه أو انقع غراء              فأنعم دقه وألزمه الجرح أو     فخذ كارباً 
  .البقة بماء واطل من ذلك الماء

غير أن تسخن أو تبرد فمن هذا القانون          الذي يحتاج إليه المحترق بالنار األدوية المعتدلة الجالء من         :  بن سرابيون ا
ويمنع التلهب  .  الوزن إذا طلي به موضع الحرق مع خل وماء            أصلح ما استعمل القيموليا وجميع الطين الخفيف        

  .الورد إذا طلي عليه من ساعته والتنفط بياض البيض ودهن
بماء عذب ثم ينقى ليفه        وأفضل منه ورق الخطمي الرطب وورق الخبازي يسلق حتى يتهرأ             "\  35ألف د    "\

المسلوق وأربع أواقي دهن ورد وماء الكزبرة         ويخلط بمرداسنج مربى وإسفيذاج الرصاص أوقيتان منها لرطل من          
وينفع من هذا أن تؤخذ نورة      .  يضمد به الجميع حتى يصير كالطرار و     الرطبة وعنب الثعلب أوقية أوقية يحكم سحق      

مرات مجففة أربع أواق وشمع مصفى أوقيتان دهن ورد ست أواق يذاب الشمع والدهن                  مغسولة بماء عذب سبع   
بعض  مع الكلس ويطلى به وقد تستعمل الكلس والدهن وبياض البيض وإسفيذاج قليل ويكره الشمع                   ويسحق
  .الناس

الزيتون أو ماء الرماد أو مرى أو بن يطلى          ينبغي أن ينطل عليه قبل أن يتنفط ماء       :   في احتراق الماء الحار    "\لي   "\
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فإن .  يستعمل مرهم اإلسفيذاج ومرهم النورة فإنه يسكن ويجفف البثور          عليه فإن لم يدركه إال وقد تنفط فحينئذ        
اإلكسير  سر أكثر فانتثر عليه   وإن ع .  واندمالها فانثر عليه ورق األثل المحرق أو ورق الينبوت         ضعف جفوف النفاخات  

  .بالطين األحمر في باب القروح العسرة االندمال
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  الخشكريشةالخشكريشة  الكي وما يقلعالكي وما يقلع
  .بالفضة أو النحاس أكو صاحب الرهصة بالذهب األحمر واكو اآلكلة: اليهودي قال

يدق مع كرفس أو    الباسليقون أو خس     مما يقلع خشكريشة الكي ضماد دقيق الحنطة بماء وزيت ومرهم         :  قال بولس 
مما ينبت اللحم إذا عجن بعسل ووضع عليه مثل اإليرسا              باذروج ويوضع عليه فإنه أقواها كلها وأي دواء شئت          

  .والزراوند والعسل نفسه
  . السمن والشيرج يجزئ عن هذا كله"\لي  "\
  .ويقلع أثر الكي من أصله الفجل مسحوقاً بخل ثقيف: قال
  . فإن الخشكريشة تحتاج إلى المرخيات فقط"\ 53لف د  أ"\ ينظر في هذا "\لي  "\

أنبوبة من صفر فأدخلها فيه وأدخل        إذا احتجت أن تكوى شيئاً مثل األنف أو الفم أو داخل األذن فخذ              :  أنطيلس
  .المكوى في جوف األنبوبة

اسعة يلقمها فاه لم    أنبوبة و   لو كان مع أبي الحسين في اليوم الذي كوي صاحب التوتة في أصل الضرس               "\لي   "\
  .الوقت قطعة رمح وسالة هذا الشكل يحترق لسانه وشفتاه وقد كان يسهل عليه أن يأخذ في ذلك

تحتاج إليه من الشكل فإذا احترق       إذا كويت بلخية أو توتة فاجعل المكوى كالدم ثم ضع على ما           :  تجارب المارستان 
الكي عليه أبداً حتى يصل إلى لحم صحيح يوجع أشد            فحكه بخرقة خشنة حتى يسقط ما احترق أو اجرده ثم ضع           

فاكوه ليسقط عنه قشره إذا كان فاسداً وبقدر فساده يحتاج إلى شدة الكي               الوجع أو إلى عظم فإذا وصلت إلى عظم       
  .األعصاب ورؤوس العضل والربط وشر أماكنها المفاصل وأحذر مجاري

حميت غاية الحمى ألن ما لم يكن         ينزف الدم كويناه بمكاو قد     إذا كوينا عضواً    :  األولى من األدوية المفردة قال     
يبلغ أن يحدث قشرة عظيمة ويحمي الموضع فيهيج انبعاث          كذلك ال ينفع ألنه يحدث قشرة غليظة ويضره ألنه ال         

  .الدم أكثر
ي ويبرأ  ال ينفط موضع الك    أجود ما يكوى به الذهب اإلبريز ألنه       :  من كتاب ينسب إلى جالينوس في الفصد قال        

  .سريعاً
  .كالقيظ والشتاء الكي ال ينبغي أن يستعمل في األزمنة المفرطة الطبيعة: من األهوية والبلدان

 "\  54ألف د    "\ للقروح فاتخذ  إذا أردت أن تكوي شيئاً في تجويف مثل الفم واألنف والتجاويف            :  أنطيلس قال 
  .إليه من المكوى المحمى اجللمكاوي أنبوباً من صفر تدخل فيه وتبرز منه قدر ما تحت

في غاية الحمى ألن تحدث قشرة       إذا أردت أن تكوي لنزف الدم فينبغي أن تكوي بمكاو         :  من األدوية المفردة قال   
  .تهيجه بالحرارة وتزيده غليظة محترقة فإن التي ال تفعل ذلك ال تقطع الدم بل
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للدشبد والمحللة لبقايا   للدشبد والمحللة لبقايا   والعالجات الملطفة   والعالجات الملطفة     والفسخ والوثء واألدوية  والفسخ والوثء واألدوية      الخلع والكسر الخلع والكسر 
والتي تلين العصب الصلب الممتد والتي تشد المفاصل والتي تلين العصب الصلب الممتد والتي تشد المفاصل   الغلظ من األعصاب والمفاصل   الغلظ من األعصاب والمفاصل   

والربط والسلع المسماة تعقد العصب والتي تلين        والربط والسلع المسماة تعقد العصب والتي تلين          الرخوة والتي تلين العرق الممتد     الرخوة والتي تلين العرق الممتد     
والجبر وتصلب المفاصل وتليينها بعد الجبر      والجبر وتصلب المفاصل وتليينها بعد الجبر        المفاصل التي قد امتنعت من االنبساط     المفاصل التي قد امتنعت من االنبساط     

يصلب كسور العظام التي لم تجد        يصلب كسور العظام التي لم تجد          به األعضاء الواهنة والكسيرة وما     به األعضاء الواهنة والكسيرة وما     وما تضمد   وما تضمد   
رطوبة المفاصل وتليين   رطوبة المفاصل وتليين     التحامها والخلع الذي يكون من سقطة والذي يكون من          التحامها والخلع الذي يكون من سقطة والذي يكون من          

    ..العنق الممتدالعنق الممتد
 الرأس عظام :الثالثة من حيلة البرء

ال يبرأ وذلك أنا متى     وتركنا الخلع    متى عرض في مفصل كبير خلع من قرحة قصدنا نحو القرحة حتى تبرأ              :  قال
  . تشنج في أكثر األمر"\ 54ألف د  "\ رمنا أن نعالج الخلع أيضاً حتى يبرأ أصاب العليل

  .يبلغ الموضع السليم أبقراط يأمر أن يبتدئ الرباط من موضع الكسر ويذهب حتى: المقالة الرابعة قال
إلى إخراج الدم وإن كان      رض شديد بادروا  وقد نجد أصحاب التجارب وذلك هو الصواب متى حدث تشنج أو             :  قال

  .البدن ال امتالء فيه
حتى إذا سكنت شرته حلل ما بقي من         الرض إذا لم يكن عظيماً جداً منفسخاً كفاه أن يفصد ويطلى باألدوية المانعة            

 لم يكن بد    الدم الميت وإن كان شديداً ومعه ضربان شديد وورم         أثر الدم باألدوية التي تفعل ذلك وهي التي تحلل        
 أحدهما أن شدة الوجع تسكن والثاني أنه:  تبادر في تقييحه فإنك تستدرك بذلك غرضين       من أن يتقيح فينبغي أن    

األجزاء المترضضة إذا تقيحت  يبادر إلى التقيح الذي ال بد له منه ثم يعالج بعالج القروح فيكون أسرع مدة وذلك إن            
الصحيح الذي تحب وإن كان مع الفسخ شق فقد           ينبت من الموضع  ذابت وانحلت وصارت صديداً ثم يبدأ اللحم         

  .ذكر عالجه في قوانين القروح
بالعرض يبين فيه أحد الجزءين فقد فارق         الكسر يقع في العظم إما عرضاً وإما طوالً والواقع         :  المقالة السادسة قال  

  .إنما يكون شبه الشق فقط اآلخر والواقع بالطول ال يتبين فيه ذلك ألنه
يجتمع على الجزءين المكسورين شيء      عظام الصبيان يمكن أن تلتحم فأما عظام الفتيان والشيوخ فال وأما إن           :  قال

  .يلزقهما فذلك يكون
غذاء العظم شيئان يلتزقان     وسبب ذلك أن العظم يغتذي بغذاء يشاكله فيجمد على طرفي العظمين من فضلة             :  قال
  .به

 "\محاذاة اآلخر وإال نتنا       بعضه من بعض بالعرض فإن أحد الجزءين يزول عن          وما كان من الكسر منفصالً    :  قال
واحد إلى خالف الجهة التي مال إليه وتجعل الدستور            فينبغي أن تقومها على االستقامة بانتقال كل        "\  55ألف د   

وإلى أين ينبغي أن    صحته فإن هذا الجزء يدل على مثل ما يمال إلى ناحية مال              في ذلك الجزء السليم الباقي على     
  .ينقل
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تنكسر شظاياهما وذلك أنه ليس      وفي رفع جزئي العظم إلى خالف جهتها إذا كانا منفصلين بالكسر خوف أن             :  قال
  .يكون فيهما أملس بل له زوائد

ين إما أن تبقى بين العظمين المكسور      وإن انكسرت هذه الزوائد لم ينجبر العظم جبراً محكماً ألن تلك الزوائد           :  قال
وإذا انكسرت الزوائد أيضاً فال     :  الوثاقة إنما تكون إذا كان لكل قال       فتمنع وإما إن هي لم تبق لم يكن له وثاقة ألن          

يحدث  العظمين فضاء يجتمع فيه صديد على طول المدة ويصير سبب العفن في العضو كله فقليالً                بد أن يبقى بين   
  .انكسار الشظايا بالخالبة لهذه الباليا

متباعدان ال يماس أحدهما     أن يميل جزئي المنقصف المتبرئ من كل واحد إلى الموضع الذي تريد وهما               ينبغي  
مختلفتين ولذلك ينبغي أن تمدده إن كان صغيراً          اآلخر وهذا ال يمكن دون أن يمد العضو المكسور من ناحيتين            

ا تمدد أو حاذيتهما وهما متباعدان ثم        باآلالت التي علمناها أبقراط حتى إذ       بيدك وإال فبحبلين وإال فمع الحبل      
فإن رأيت شيئاً    الحبل قليالً قليالً وتركت العضل يكون هو الجامع له وينبغي في ذلك الوقت أن تمسها                  أرخيت

يذبل ما قومت فال بد لذلك من الرباط          ناشراً أصلحته وسويته ثم تعني بأن تسكن ذلك العضو غارة التسكين لئال            
  .التوسط فظ والصلب يحدث فاختروالرباط الرخو ال يح

أجود ألنه يلزم العظم المكسور من        متساوية العظم لكان الرباط العريض     "\  55 ألف د    "\ولو كانت األعضاء    :  قال
كذلك يمكن في الصدر رباط عريض وال يمكن في اليدين            كل جانب ويشده شداً متساوياً ولكن ألن األمر ليس         

  .عليها مثل هذا الرباط والرجلين أو في الترقوة أو يلف
ينبغي أن تزيد في لفاته في        األجود في هذه أن يلف عليها رباط دقيق ال يساوي ألنه يطلى على الجلد إال أنه                   

الرباط العريض بحسب نقصانه عنه في الوثاقة لدقته وألن           ذهابه إلى فوق وأسفل الكسر أكثر مما يحتاج إليه في          
أن يعصر األخالط ويوركها في الموضع الذي ينتهي عنده صار الصواب أن               شأنه   كل رباط يعم على اللحم فمن      

  .الرباط على الموضع المكسور ثم تمد ذاهباً إلى آخر العضو الصحيح تبتدئ بلف
فهو يعصر الدم من المواضع       ويكون في الموضع المكسور أشد ألن ما كان من الرباط على خالف هذا               "\لي   "\

موضع الكسر وينتهي إلى الموضع السليمة ال يدع أن           ع الكسر والرباط الذي يبتدئ من     السليمة ويوردها إلى موض   
يجب أن يعنى به غاية العناية وذلك أنه ال يؤمن أن يحدث في هذا العضو                 هذا أمر .  يحدث في موضع الكسر وروم    

ولست أبعد أن   :  رضه قال األسباب التي تحدث الكسر تنكى اللحم وت       أورام عظيمة وقبل المد أيضاً ألن      عند تقويمه 
مكشوفاً أرطب   نفسه شيء شبيه بالورم فإنه قد يعرض له إذا لم يعالج على ما ينبغي أن يرى إذا كان                   يعرض للعظم 

العظم ليس يكون في شيء إال من هذا          مما هو عليه في طبعه وترى ذلك عياناً إذا كان مع الكسر حرج وفساد                
أن تكون الرطوبة تنعصر من موضع الكسر إلى النواحي وذلك           ه أكثر من  العارض ولذلك فال شيء ينبغي أن يعنى ب       

 فإن هذا   "\  56 ألف د    "\على الموضع الكسير لفات ثم يذهب به نحو الموضع الصحيح            يكون بأن يلف عليه الرباط    
عه وألن  الدم ويدف  أن يجري الدم من األعضاء السليمة إلى موضع الكسر ويعصر أيضاً ما في موضع الكسر من                يمنع

يمكن أن يجري إليه منه     .  وأسلفه والذي  الموضع المكسور على ناحيتين يمكن أن يجري إليه منها الفضول أعاله           
  .أسفله فال ألنها ناحية األطراف أكثر من أعاله لكثرة األعضاء هناك فأما من

  .أسفل ينبغي أن يذهب الرباط الواحد من موضع الكسر إلى فوق واآلخر من موضعه إلى
الرباط ينبغي أن يكون الزماً       ينبغي أن يكون الذاهب إلى فوق ارفق بحسب العرض الذي ذكرنا وألن              "\لي   "\
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  .احتيج إلى الرفائد
ال وجع معها البتة لئال يحدث       واحتال أبقراط للمنع من الورم بالقيوطي الرطب ويجب أن تختار للعضو نصبة             :  قال

عليها مدة طويلة في حال الصحة بال وجع وهي النصبة التي              يبقى العليل  ورم وهذه النصبة التي يمكن العليل أن       
مائلة إلى البطن وفي الرجل أن تكون قريبة من الممدودة وانظر أيضاً في عادة                  هي للعضو بالطبع وهي في اليد      

مت قو في ذلك وال تربطه على شكل ثم تنقله بعد الرباط على شكل آخر فإنك تفسد بذلك تقويم ما                        العليل
يتغير حال وضع الشكل فيسترخي       وتجلب أيضاً وجعاً ألن العظم يلتوي ألنه ال بد عند ما يتغير شكل العضو أن                 

  .وصلباً جداً في مكان وتمدد العظم ويحدث الوجع بعض ويتوتر بعض ويصير الرباط لذلك رخواً في مكان
يصيبه حكاك فإنه قد يسكن عند الشد        ليل قلق وال  وأبقراط يأمر أن يحل الرباط يوماً ويوماً ال لئال يصيب الع           :  قال

 ألف  "\وكثيراً ما يكون أن تصير صديداً يأكل الجلد فيقرحه           في الموضع رطوبة يعرض منها لقوم حكة مؤذية مقلقة        
  .تحله وتصب عليه الماء الحار بقدر ما يحلل ذلك الصديد  ولذلك ينبغي أن"\ 56د 

من الورم أمنت أن     ما حوله سليماً   ع وإذا حللت الكسر في اليوم السابع ووجدت        فهذا تدبيرك إلى اليوم الساب     :  قال
مما كانت عليه وعند ذلك يمكنك أن يلزمه قطع           يحدث حادث وربما وجدت هذه المواضع أشد تعرقاً وأقل لحماً          

معه ....  بقاء الورم ...  مرة وذلك أنه في أول األمر حيث كان الغرض والقصد          العيدان وحدها وتحله في كل ثالثة أيام      
  ...فالحزم وجب... أكثر

وذهب وبقي العظم مكسوراً يحتاج      مع تقطع العيدان وهي الجبائر وأما اآلن فإن كان الورم قد سكن           ....  تحفظ العضو 
الجبائر وأن تحل الرباط في كل ثالثة أيام فأما قبل هذا            إلى شيء يدعمه ويضبطه ويثبته فمن الصواب أن تستعمل        

ال حاجة به إلى أن يخرج منه صديد وانعقاد الدشبد على موضع الكسر أيضاً أجود ما                    ألن الموضع اآلن   الوقت فال 
بعض ذلك   إذا أبطأت بحل الرباط ولم يبطل العضو ويصب عليه ماء حار ألن ذلك داعية إلى أن ينحل                      يكون

  .فيغيب عنك جبر الكسر البتة الًالشيء الذي يريد أن يعقد العظم وال ينبغي أن تترك الحل وبتطئ زماناً طوي
ولذلك ينبغي لك في مثل هذا       :قال.  وقد يحدث أيضاً ممن ذلك مرات كثيرة أن يجف العظم جفوفاً شديداً عسراً             

الماء الحار بقدر ما ترى العضو قد أخذ ينتفخ ويحمر           الموضع أن تحل الرباط كل ثالثة أيام وتصب على الموضع من          
الصب عليه إلى أن ترى أن الحمرة واالنتفاخ الحادثان أخذا في السكون ألنه حينئذ                وتطيل وتقطعه حينئذ وال تنتظر   

أربطه ربطاً يرفع    بأكثر مما يجلب وإذا كان في الموضع رطوبة تمنع االلتحام فصب عليه ماء حار يسيراً ثم                   يحلل
 ومما ال خفاء به أنه إذا كان غرضك أن          .الرباط لها  إلى الطرفين فإن الماء الحار هنا يرقق تلك الرطوبة فيسهل دفع          

ويخرجه أن يكون الخرق متى بعدت من موضع الكسر استرخت وأال             "\ 57  ألف د  "\يعصر الرباط ما في العضو      
تقصر  مالزمة شديدة بل تكون إلى الرخاوة وإذا أردت أن تجلب إلى الموضع شيئاً يغتذى به فال              يلزم حواشي الخرق  

  . الخرق واجعل لفاتها كلها أرخىفي االستيثاق من أطراف
  . أفهم هذا فإنه ينبغي أن يكون حواشي الخرق الزمة ووسطه رخوة"\لي  "\
ليأمن الورم وكثيراً ما يحتاج بل في        "\  لي "\.  وأما التدبير فإنه في أول األمر ينبغي أن يكون في غاية اللطافة           :  قال

لى العظم فأغذه بأغذية تولد دماً جيداً وتغذو غذاء كثير وتجمع مع            الدشبد ع  األكثر تفصده وتسهله وأما في وقت تولد      
الشبيه بالماء ال    لزوجة فإن الشيء الذي يجبر العظم إنما يتولد ويكون من مثل هذا الدم ألن الدم الرقيق                جودة الدم 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



 1312 /وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت                            
 

 

وال دسومة    لزوجة له  الشبيه بطبيعة العظم والدم الذي يكون غليظاً إال أنه مع غلظه ال             يتولد عنه مثل هذا الجوهر    
  .سريعاً فيكون لذلك غير حريز قد يتولد منه الدشبد سريعاً إال أن ذلك الدشبد يكون قحالً يابساً ينكسر

حتى يزحم العضل فيوجع ولذلك       فأما مقدار تولد هذا الجوهر فينبغي أن يكون مقدار ما يضبط العظم وال يفرط                
الطبيعة على فعله وإن رأيته بمقدار الحاجة فاقطع تزيده             صاً فأعلن ينبغي لك أن تتفقد بمعناته فإن رأيته ناق          

 الماء الحار حرارة جيدة وقلة الغذاء وقلة لزوجته باألدوية التي توضع عليه خارجاً ويمكنك أن تقطع ذلك بكثرة صب  
الذي يتجبر به   الجوهر   فإن األدوية المغرية المسددة إذا جمعت إلى ذلك أن تسخن قليالً أعانت على توليد هذا                 

  . فإنه ينقص منها"\ 57 ألف د "\وأما األدوية المحللة . العظم
والرض وبين عالجهم وهو ما       قد بين ههنا علة القوم الذين يحدث بهم وجع في مفاصلهم بعد الكسور               "\لي   "\

  .يلطف الدشبد
وال تنقص منه فعليك باألدوية      فإن أردت أن يكون هذا الجوهر على ما له أن يكون في الطبع ال تزيد فيه                 :  قال

وأما الكسر الواقع بالطول فينبغي أن       :  هذا الجوهر قال   الالحمة فإن هذه ألنها تجفف تجفيفاً معتدالً صارت تعمل         
 فأما الكسر المختلف المتفنن وخاصة مع قرحة فإنه في أكثر األمر يكون            .  بعناية أشد  يزحم العضو بالشد إلى داخل    

أسود قابض وخاصة في     ليه الرفادة الطويلة على ما أمر أبقراط بعد أن تغمس في شراب             كذلك فينبغي أن تلف ع    
أن يجلب للعضو عفونة ألن هذا النحو        الصيف فإن استعمال القيروطي في الصيف في الكسر الذي مع قرح يخاف            

المجففة ويكون قدر   عليه من عظم العلة ولذلك ينبغي أن يداوى ب         من الكسر هو أحوج الحاجة إلى التجفيف لما هو        
  .ثم ذكر البرانج وكسور القحف وقد تركناه لننظر فيه قوتها بمقدار الالحمة

منهم رأس الفخذ إلى خلف وهو       الذين يتخلع :  قال أبقراط في كتاب المفاصل    :  من السادسة من األعضاء األلمة قال     
الموضع المخلوع وال في موضع منشأ       أرجلهم ال في     شيء إنما يعرض للنفر اليسير فإنهم ال يقدرون أن يبسطوا           

  .بكثير الركبة وبسط هذا أشد امتناعاً عليهم
  .األربية مفصل الركبة على أنه ال علة به ال يمكن أن يبسط لمشاركة: قال جالينوس

يدخل فيها رأس    الحفرة التي  إذا وقع الكسر في مفصل فانرضت حروف       :  المقالة األولى من األعضاء األلمة قال      
  . صار ذلك المفصل مستعداً لإليجاع سريعاًالمفصل

في وفي الناس قوم نفر       فيتحجر عسرت حركته بسبب ما يحدث      "\  58 ألف د    "\وإذا عرض في المفصل ورم      :  قال
  .مفاصلهم في الخلقة غير عميقة وهؤالء مستعدون لخلع المفاصل

  .ورطوبة الحفرة ة الرباطوقوم تنصب إلى مفاصهلم رطوبات لزجة ويسهل انقالب عنق العظم لرخاو
برطوبات ما يصلحها ويردها إلى      في المفاصل المسترخية البتالل رطوبتها    :  في المفاصل المسترخية قال جالينوس    

  .حالها األدوية القابضة
العضو فلذلك ينبغي أن تكون هذه        قد ذكر جالينوس في غير موضع أن القابضة اللطيفة تغوص وتبلغ غور            "\لي   "\

  .ضمدت به هذه األعضاء القوابض الحارة كالسرو واألبهل ونحوه إذاإما من 
يكون في اإلبط نتوء مدور صلب ألن        أعظم الدالئل وأسهلها تعرفاً على خلع العضد أن       :  األولى من قاطيطريون قال   

 يكون  موضعه ويصير إلى اإلبط فأما االنخفاض والغور الذي        هذا ال يمكن أن يكون دون أن يقلب رأس العضد من          
العضد والقلب الصغير المسمى رأس الكتف وقد ينبغي لنا أن نثبت أوالً في رأس                  في العاتق فهو عالمة تعم خلع      
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وجدناه على غير انحالل     السليم الباقي على حاله الطبيعية كم مقدار ارتفاعه ثم نقيس إليه اآلخر العليل فإذا               الكتف
  .الطبيعة فلنعلم أن العضد مخلوع

ألنها قد تكون النخالع رأس       صحة الداللة .  فهذه العالمة ليست مسلوبة لألولى إال في الصحة         :  سقال جالينو 
من هذا أيضاً أال يقدر اإلنسان أن يشيل عضده إلى            وأبين:  قال.   في سهولة التعرف   "\  58 ألف د    "\الكتف وال   

رام وغير ذلك المجبرون عندنا     الفسوخ في العضل الذي في العضو واألو        رأسه وذلك أن هذا قد يعرض أيضاً من        
 العضد بالنظر دون اللمس وذلك أنهم يرون رأس العضد منخفضاً منقطعاً ومن يعرفه منهم                 يتعرفون زوال رأس  

موضع رأس العضد فإذا رأوه      يطلب النتوء تحت اإلبط لم يكن عندهم دونا وإذا لمسوه أيضاً فأكثر ما يلمسون نفس               
أن يتبين في اإلبط إال أن يكون ذلك عظيماً شديداً             ل وليس متى زال عنهم بلغ      خالياً غير ممتلئ علموا أنه زائ      

  .ويسمون ذلك الناسب
عضده انخلع عن اليد     أن كل إنسان قد زال منه رأس الكتف عن موضعه ثم عرض له بعد ذلك بزمان طويل                :  قال

أن الذي به صدمة أحدثت فسخاً      عضده لم تنخلع و    األخرى فلما نظر المجبر إلى قلبي كتفه متشابهين قضى بأن          
بدهن كثير ويبطئ في الجلوس في اآلبزن ويضع بعد خروجه على الموضع              أمره أن يبادر إلى الحمام ويمرخ العضو      

هذا  الراحة والسكون ينبغي أن تنظر أيجوز أن تعالج الفسوخ على هذا فإن جالينوس قد رضي                  شمعاً وزيتاً ويلزم  
  .وتحليل ما حصل ا لم يخف سيالن مادة فإن هذا وجه تسكين الوجعأنه إذ! التدبير للفسخ ولعمري

ماء سخناً كثيراً ويغرقه مع      فلما قبل الرجل ذلك فلما لم يسكن الوجع بذلك أمره أن يصب عليه              :  قال جالينوس 
عث الراحة والسكون فلما لم ينتفع المريض بذلك أيضاً ب          الماء بالزيت ويلف على الموضع بزيت سخن ويدوم على         

 ألف د   "\أدخلت إصبعي تحت إبطه فرأيت فيه رأس العضد ظاهراً فلم أقتصر على ذلك               إلي فلما نظرت إلى العليل    
  .حتى أدخلت أصابعي في اإلبط "\ 59

األطباء غلطوا من أجل قياسهم هذه       إن العضد مخلوع إال إن    :  اآلخر لتكون أوكد وأصح فلم أجد يه ذلك النتوء قلت         
بما كان عرض له فسألوا العليل فأقر أنه كان سقط عن             انت األخرى قد عرض لها أن انخفض      الكتف باألخرى وك  

سكن وجعها سريعاً في ثالثة أيام أو أربعة بأن وضع عليه صوف مغموس في                 دابته فأصابت ذلك الموضع صدمة    
  .زيت
اً وأيضاً إن عالج هذا العظم هذا       سريع  إنما كتبت هذا لتعلم أنه يداوي الصدمة والضربة بهذا النوع فتسكن           "\لي   "\

  .فليكن والبدن نقي فإنما سكون وجعه فيه يكون مقداره فإنه ال شيء أفضل للصدمة من اإلرخاء
عن موضعه ولخلع مفصل     االنخفاض والغور الحادث في معظم لحم الكتف وهو شيء عام لزوال رأس الكتف             :  قال

أيضاً ال تدنو من األضالع ألن رأس العضد          والعضد المنخلعة  العضد فأما الذي تحت اإلبط فهو ال يخطئ في ذلك         
قد أمرنا أال يرد المفصل المخلوع إلى موضع في اليوم           :  قال أبقراط  إذا دخل إلى داخل كان في أدنائك العضد إلى         

  .الثالث والرابع
ف الناحية التي خرج    إلى خال  في الكسر تمد العضو من جهتين متضادتين وتقومه وتشده في الخلع تمد العضو             :  قال

  .تحفظها على ذلك من هذا منها ويرد رأس المفصل في الموضع الذي خرج وتربطه رباطاً
 "\الرباط يأخذه من جميع النواحي بالسواء        متى كان العظم قد انكسر بالعرض كله فإنا نجعل        :  من المقالة الثانية قال   
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على الجهة المضادة لتلك الجهة في هذا الموضع    لرباط يعصر جانب جعلنا ا    ومتى كان الكسر مائالً إلى     "\  59ألف د   
  .وليس فيه كبير فائدة ذكر صنوف الرباط بحسب األعضاء

موضع العلة وتأخذ بكل واحد من       الرباط الذي يبتدئ من وجهين هو أن تضع وسط الخرقة التي تربط بها على             :  قال
  .النصفين إلى ناحية الموضع المخالف له

األفعال إال بأن يبقى الزماً لموضعه       حفظ العضو المكسور على ما هو منه ويمنع الورم وال تتم له هذه             الرباط ي :  قال
ال يدعه أن يزول في األعضاء التي يقلب فيها الرباط ويزول              وذلك ال يكون دون أن تجعل له باألعضاء متعلقاً          

  .ليقوم عليه وال يزول عنه فأحكم في هذه المواضع
وحكة وأما رقيقة فلكي تطليه      الرباط لطيفة رقيقة خفيفة أما لطيفة فألنه يحدث عن الوسخ لذع           ولتكن خرق   :  قال

  .عون على منع الورم وأضدادها على حدوثه بشيء بعد وأما خفيفة فلئال تثقل على العضو فإن جميع هذا
ال واحد وأما في سائر      على مث  الرباط الذي يبتدئ من رأسين يكون العمل باليدين كلتيهما في وقت واحد              :  قال

إال أن عملهما ال يكون على مثال واحد ألنهما أدهاما           الرباطات األخرى فاليدان تعمالن فيها كلتاهما في كل وقت        
  .ألنها الخرقة وتديرها واألخرى تكون عوناً لهذه ونافعة لها فيما يحتاج إليه فالواحدة أشرف أجزاء الرباط

تريد وتلف عليه لفاً شديداً      وجهين هو أن تضع وسط الخرقة على الموضع الذي          الرباط الذي يبتدئ من      "\لي   "\
كان الكسر حدث في وسط الساعد : إلى أسفل مثال ذلك لفتين أو ثالث ثم تمر بأحد الطرفين إلى فوق وتمر باآلخر          

 عليه   منها على موضع الكسر ولففت      "\  60 ألف د    "\موضع النصف    فأخذت عصابة فجعلتها نصفين ثم وضعت      
  .بأحد الطرفين لفاً نحو الرسغ وتأخذهما نحو المرفق مرتين أو ثالثاً ثم ذهبت

  .بالتعاقب كما تفعل الضفائر والرباط الذي من رأسين هو أن تضع وسط الرباط على الموضع ثم تمدهما جميعاً
 إذا كان الشكل معوجاً     :قال ليكن طول الخرق وعرضها بحسب البدن والعضو فاستعمل في الصبيان واألبدان           :  قال

الطبيعية وإن صادفه وقد انعقد جيداً نطل عليه ماء وزيت كثير ثم             ولم يشتد عقد العظم بعد ولواه حتى يرده إلى حاله         
الطبيعة  شديداً حتى يفكه ويكسره فيصير كما كان ثم يقومه على شكله الطبيعي ثم أسلمه إلى                 مده بعد ذلك مداً   

يكسر بالجنون وقلة     قد بين جالينوس ههنا كيف يكسر العظم المعوج وليس ينبغي أن            "\ لي   "\.  اللحم  ليعقد عليه 
  .جاء المباالة كما يفعل مجبرونا اليوم ألنهم يضربونه حتى يكسروه كيف

كان الكسر لكن في موضع آخر       منها أنه ربما خرق ومنها أنه في األكثر ال يكسر من حيث            :  وفي هذا خالل رديئة   
قال إن ال يزال تنطله بالماء الحار والدهن والشيرج            لك الغلط إذا عقد أكثر ولكن الواجب على ما          أيضاً فيكون بذ  

 جداً حتى يبالغ فيه ثم تمده من وجهين مداً شديداً حتى ينفك ألن الدشبد يلين                 وترخيه وتلينه دائماً بعمل قوي    
الدشبد البتة فإذاً ألن الدشبد في       ء الحار يحل  باستعمالك هذه األشياء وينحل وخاصة بلزوم الماء الحار له فإن الما           

إلى الماء الحار أياماً ثم امتحنت ذلك أيضاً فإن هذا أجود ما             الناحيتين ينفك وإن رأيت أنه ال ينفك بسهولة رجعت        
  .يكون وأسلمه

لهز والذي  ويستكرهه حتى يضطر ا     برأس الكتف فإنه يربطه رباطاً يضغطه      "\  60 ألف د    "\فك العظم الصغير    :  قال
يحدث عنه شيء منكر كما يحدث عن ضغط الترقوة إذا           نشر وارتفع منه إلى االنخفاض ألن مثل هذا الضغط ليس         

. نتوءاً كبيراً إال على حال يضغط الترقوة بالرباط ولكن أقل ما يضغط رأس الكتف               كانت قد نشرت ونتأ أحد حروفها     
  .الورم ل ما يكون وإما أال نضغط أصالً تخوفاً منفي سائر كسور العظام فإما أن نجعل الضغط أق وأما
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  .كله تعليق الساعد في العنق ينبغي أن يكون بخرقة عظيمة تحتوي على الساعد: قال
وجعل أكثر الخرقة في موضع مكسر       إذا انكسر الزندان كالهما أو األسفل وحدر وعلق بعد الشد بخرقة ضيقة            :  قال

لها شيء يضبطها التوى ضرورة عظم هذا ويكون التواؤه إلى            الكسر متعلقة ليس  العظم وبعينه سائر اليد من جانبي       
وصفنا وكان الكف موضوعاً في خرقة والموضع الذي هو المرفق وكان ما في الساعد                فوق فإن كان الكسر على ما     

الساعد مع الكف معلقاً     صار التواء العظم إلى الناحية السفلى وإذا كان األمر على هذا فالصواب أن يكون أكثر                متعلقاً
  .بالسواء بخرقة لينة من العرض ما يحيط بذلك

التوى ساعده إلى ناحية أسفل فنحن إذا        فانزل أن إنساناً  .  ويمكن أن تجعل هذا عالجاً يصلح به العم الملتوي         :  قال
  .إلى أسفل خرقة صفيقة يعلق الساعد بها أردنا إصالح هذا وضعنا تحت الموضع الذي التوى

يجذب إلى   ليكن العالق دائماً    نقول نجعل العالق على ذلك الموضع الذي العظم فيه مائل إلى أسفل              "\ي  ل "\
إلى أسفل وهو التعليق الذي يكون فيه ما يلي           فوق فيشيله فإن كان الساعد التوى فوق استعملنا فيه تعليقاً يلويه            

ا ويبقى الموضع المتوسط متعلقاً ال شيء له يستقر معلقتين بعالقين يضبطهم   وما يلي المرفق   "\  61 ألف د    "\الكف  
العالق الذي   أيضاً إن كان عند الرسغ مكان قد التوى ربطناه وعلقناه برباط يلويه إلى أسفل وهو                   عليه وكذلك 

  .يضبط ما يلي المرفق ويدع ما يلي الرسغ ال يستقر على شيء
بعالق ويبقى معه هذا الطرف وحده       لى ناحية فوق علقناه   وعلى هذا المثال أيضاً متى كان التواء مما يلي المرفق إ           

يلتو لكان يلويه إلى أسفل وبالجملة كل رباط ومعالق يلتوي           متعلقاً ال يستقر على شيء وهو الذي لو كان العظم لم          
وعلى قياس ما وصفت من أمر الساعد       .  فهذا يرد الملتوي إلى ضد تلك الناحية ويصلحه        به موضع قد كان غير ملتو     

  .مقام التعليق لليد الخطأ واإلصالح أيضاً من التواء الساق والفخذ بوضع جملة الرجل ألن الوضع يقوم للرجل يقع
  .تحتاج ألن يوثق بها الرباط فأما الرفادة فليكن طولها مساوياً للرباط ألنها إنما: المقالة الثالثة قال

الكسر أشد فلتكن اللفات أكثر       ربع لفات وحيث يكون   ليكن عرض العصابة ثالث أو أربع أصابع وثالث أو أ           :  قال
ويكون تحتها حيث تحتاج إلى وثاقة أكثر أربع طاقات          والخرق أثخن ويلزم ويكن عرضها قدر ثالث أو أربع أصابع          

فتحتاج إلى وثاقة أكثر وليكن عدد الرفائد بمقدار ما يدور حول العضو فال يفضل                وإال ثالث وإذا كان الكسر أعظم     
  .قصر عنه ليلزم الرباط ويعمد بالتواءي وال
تحتاج أن توطأ برفائد صغار       ليس يمكن أن تقع الرفائد كل موضع بطول الرباط وذلك أن مواضع كثيرة              "\لي   "\

 ألف د   "\!  يوضع فوق هذه الرفائد بعد التوطئة ولعمري       لتستوي بذلك جملة شكل العضو ولكن أبقراط أراد بذلك ما         
يسوى شكل العضو برفائد ثم توضع رفائد بطول الرباط ثم الجبائر فوقها                 أن يكون سواء   إن هذا أجود      "\  61

  .هذا أجود ما يكون وأحكمه وأقله وجعاً ألنه في غاية الوطء والعصائب فإن
هذا الشكل ونجعل موضع التاقطع      ومن عادتنا إذا وقع الكسر في الترقوة أن نضع عليه رفادتين يتقاطعان على             :  قال

عليها ونجعله في طول البدن على هذا الشكل ألن            وضع الكسر ثم نجعل فوفها واحدة في الطول يضبط          على م 
  .مواضع كسر الترقوة داخالً نمسك ونشدها بين الرفادتين وتدعم

تقعر العضو وتحدبه والثاني أن نغطي به        يراد به أن يستوي به    :  شد الرفائد نوعان ولهما منفعتان النوع األول      :  وقال ج 
ويلزم على االستواء ألنه إن كان موضع أشد وموضع أرخى أحدث ضروباً               الرباط ونسويه تسوية ثانية ليدور الرباط      
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  .من االسترخاء
بعضها على بعض بل يكون في غاية         وينبغي أن تعاد بالرفائد األولى أن يكون فيما بينها فروج وأن ال يقع              :  قال

  .الرباط في غاية االستواء ذلك يكوناالستواء حتى تجيء إلى فوقها كذلك فعند 
  .قبل الرفائد أبقراط يريد بالرباط الذي من أسفل العصائب التي تلف على العضو أوالً: وقال
ومنفعة هذا الرباط أن يمنع أن        هذه تكون عصابتان إحداهما تلف على موضع الكسر ثم يذهب به إلى فوق              :  قال

قد حصل فيه إلى فوق ويجب أن يكون أصلب لفاته             يضاً بعض ما  ينصب إلى العضو شيء من الرطوبات ويدفع أ        
ومنفعة هذا  :  قال.  وهي ناحية األطراف على نحو ما قد حددنا من اللف           على موضع الكسر ثم يمر إلى ناحية أسفل        

  وهو حفظ العضو المجبور على      "\  62 ألف د    "\العضو إلى أٍسفل ولهما جميعاً نفع يعمه          أن يدفع ما حصل في    
  .مهتقوي
وإما سائر المواضع فيما بينهما فعلى       موضع العلة ينبغي أن يكون وفي الطرفين إما أقل ما يكون           :  قال أبقراط :  قال

  .هذا القياس
تعمله أن تلف على الموضع عصائب        هذا مالك األمر كله في الجبر فاحفظ به وعليك أوالً قبل كل شيء             "\لي   "\

إلى أسفل ويكون الحال في الغمز والضبط على ما قد            اً عصائب تذهب  تذهب إلى فوق ثم تلف على الموضع أيض        
أو ضماد الجبر فإذا فعلت ذلك فإن هذا أول شيء ينبغي أن تفعله بعد تقويم                حدوا حفظها بأن تلصق أطرافها بخيط     

 والعصائب  الجبائر فحينئذ خذ في موضع الرفائد التي هي كالجسر والتي كالمسامير والتي هي وطاء ثم خذ في                العضو
  .التي تتم لها جملة الرباط

كذلك يعصر ما فيه إلى العضو       العلة في أن الرباط ينبغي أن يكون غمزه على موضع العلة أشد أنه             :  قال جالينوس 
  .إليه شيء البتة الذي الرباط أرخى وال تدع أيضاً أن يجيء من تلك المواضع

  .يح شيئاً كثيراًالرباط ينبغي أن يأخذ من الموضع الصح: قال أبقراط
العضو العليل إلى ما حوله إنما        إنما يكون ضبط العظم المجبور أصلح وأجدر وأوثق وانعصار الرطوبة من             :  قال ج 

  .الرباط من الموضع الصحيح شيئاً كثيراً يكون أكثر وامتناع تجلب ما يتجلب إليه أكثر بأن يأخذ
الرفائد والرباط األعلى الذي يلف      لف على العضو أوالً قبل وضع     أبقراط يسمي الرباط األسفل العصائب التي ت      :  قال ج 

  .فوق الرفائد وعلى الجبائر
البتة شياً من حركاته بأن يكون       وينبغي أن يكون طول الرباط األعلى بمقدار ما يتحرك معه الموضع المكسور           :  قال

 ومتى كان الرباط أقصر مما      "\ ب   2د   ألف   "\شديد جداً    كأنه قطعة مصمتة والجبائر ينبغي أن ال يكون لها غمز          
أن ال تضع من الجبائر قدر ما يثقل على العليل فعليك بالتحفظ من ضغط الجبائر                  ينبغي صار للجبائر غمز وينبغي    

وال ينبغي أن    وكن إلى النقصان أميل منك إلى الزيادة إلى أن تقف على االعتدال الذي يحتمله العليل                  وكميتها
تحت الجبائر جداً وبها إذا أفرطت كانت          وأحذر أيضاً أن تكثر الرفائد التي       .  جبائر فتنحرف يكون الرباط يلوي ال    

وليكن بمقدار لف العصابة في مراته على موضع الكسر مقداراً يأمن             الجبائر ضعيفة رخوة لكثرة ما تحتها من الخرق       
  .يتحرك به أن يلتوي أو

الفوقانية والسفالنية جميعاً ألن منع الورم منه        ثقل وال انحراف أكثر   ال ينبغي أن يكون للجبائر غمز وال        :  قال أبقراط 
  .أبقراط بكثرة لف الفوقانية عليه يكون بأن يفعل ذلك بالسفلى ومنع
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إلى ست أصابع واستعمل أعني      أما طول الخرق فثالث أو أربع إلى ست وأما عرضها فمن ثالث أصابع             :  قال أبقراط 
  .من الورم ويحتاج منها إلى وضع الجبائر  فيه العضو على غاية السالمةالرباطات في الوقت الذي يكون

أنه إذا كان العضو    !  شيء آخر ولعمري    مجبرونا اليوم يضعون الجبائر منذ أول األمر أبداً وال يلتفتون إلى            "\لي   "\
 كثيرة والصواب أن    ما يخطؤون فيهيجون حمى ونفاطات وباليا       سليماً من الورم والخرق فإنه أحدب لكنهم كثيراً        

هيجان وال وجع وال امتالء منذ أول األمر وأما غيره فدعه أياماً ليسكن الثائرة                   تستعمل الجبائر حيث ال يكون     
  .بالجبائر العضو برباط سلس وبما يسكن األوجاع من األطلية فإذا أمنت الورم فعليك حينئذ واحفظ

من الرباط وأغلظ ما يكون        مستوية منحوتة األطراف أقطر      ينبغي أن تكون ملساء     "\  63 ألف د    "\:  قال أبقراط 
  .حيث الكسر مائل

وهو أول شيء يلقاه العضو ومنفعته       جميع ما يحيط بالعضو أربعة أشياء إما من داخل فالرباط األسفل           :  قال جالينوس 
 العضو تقعيره بتحدبه    أن يتورم وبعد هذا الرفائد التي تسوي        أن يحفظ العظم المجبر والمصلح ويمنع العضو العليل        

هذا رباط الجبائر وهي التي تثبت الجميع بحالها وينبغي أن تكون             ال يتشوش ثم بعد    من الذي يضبط الرفائد حتى    
العظم المكسور   تكون ملتوية فإن ذلك أنفع األشياء للكسر والملتوي شر ألنه يلوي الرباط فيلتوي معه                ملساء وال 

ما يكون أو ال يكون البتة ويكون         وساطها ليكون غمزها على األطراف أقل      وينبغي أن تكون أطرافها أرق من أ       
غمزها قليالً قليالً إلى ناحية األطراف ويكون أقصر من          تغمزه على الوسط على موضع الكسر أشد ما يغمز ثم يخف          

  .العاري الرباط لئال يلقى الجلد
تعصره جداً وتوق أن يلقى      هذا موضع تحتاج أن   وأحوج موضع إلى أن يغمز عليه الجبائر موضع الكسر فإن             :  قال

  .اجعلها قصيرة ال تبلغ البتة بالجبائر موضع معرق أو موضع فيه عظام ناتئة وأوتار لكن
واجعل شدة الرباط من أول األمر        إذا احتجت أن تضع على هذه المواضع جبائر فينبغي أن تغطيها نعماً              "\لي   "\

 ينظر في   "\ لي   "\.  فيمكنك أن تزيد فيه ما احتمل      م يجد حس ضغط أصالً    أقل شدة وإذا أخبرك المريض أنه ل      
  .ذلك
األسفل ألنه يسكن الوجع ويحتاج إليه لذلك        واستعمل القيروطي صافياً أملس ليناً نقياً على العضو وعلى الرباط         :  قال

 أو  "\  63 ألف د    "\تى أوجع    ألنه إذا كان عنده فتحه م      "\ لي   "\.  العليل وخاصة إن لم يمكن الطبيب أن يقيم عند       
  .أرخاه

حاراً وإنما فعلوا ذلك ألنهم جربوا       جميع األطباء ينطلون على موضع الكسر عند حله بعد الربطة األولى ماء            :  قال ج 
الماء الحار في الكيفية والكمية فلذلك ينبغي أن تصب على             االنتفاع به تجربة واضحة ويقع الخطأ في استعمال         

تعلق  ويحتمله وإلى أن ينتفخ العضو ويربو وما دام ال يضمر ويتقلص كما أن األعضاء التي                  يؤذيه العليل قدر ما ال   
ينبغي أن توضع على شيء مستو       تحتاج أن يكون تعليقها يشيلها باستواء كذلك األعضاء التي ال تحتاج أن تعلق              

من الضغط وروم وينبغي أن      واعوجاج ويعرض    وطئ لئال يضغط بعض المواضع ويتعلق بعض فيعرض منه التواء           
والتعليق والوضع المنصوب تسيل    .  والوضع ألنه يمنع انصباب المواد إليه       يكون العضو مائالً إلى فوق في التعليق       

األعضاء الناتئة   ويكون سبباً للورم والتعليق إلى فوق وكذلك الوضع الذي يكون إلى فوق يمنع الورم فأما               المواد إليه 
  .خاصة لتكونا على شيء وطئ لين مستو جداً والعقب والورك: زلة العقب والورك فأفضل قالالبارزة عن البدن بمن
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ومتى كان اخفض    إلى فوق  وأحذر أن يكون وضع العضو أرفع ما ينبغي فإنه يعرض منه أن يتعقف العضو                :  قال
ن من ذلك   ينرض وال سيما إذا كا     عرض أن ينثني ويتعقف إلى أسفل ومتى كان كل شيء أصلب عرض له أن               

  .مرتفعاً
مفرط الرداءة فاحتيج لذلك أن ال        القالب الذي يجعل على الرجل إنما يحتاج إليه إذا كان الكسر عظيماً جداً              :  قال

 الحالة من الصعوبة    "\  64 ألف د    "\لم يكن الكسر بهذه      يتحرك الرجل البتة بل تبقى في غاية من السكون فإذا          
  .ينبغي أن تأخذ من العقب إلى الورك لتبقى الرجل جمعاء ال تتحركإليه ف فال يحتاج إليه وإذا احتيج

كاقالق سائر القوالب وربما أحدث      فأما القالب الذي يكون إلى الركبة فألنه ال يعظم نفعه ويقلق المريض مع ذلك              
  .ربما كانت مضرته عظيمة ضغطاً وضرراً وينبغي أن تجتنبه حيث تستغني عنه فإنه

تأخذ من العقب إلى الورك كأنها        لكالم في هذا الموضع أن هذه القوالب إنا هي ألواح عظام             بان من ا   "\لي   "\
  .وإقالق وجهد لعظمها جبيرة واحدة ولها مضار عظيمة إذا لم توضع موضعها

من فراش إلى فراش أو يتحرك       وإنما تحتاج إليها حيث يكون الكسر فأرح لألوقات التي يحتاج المريض أن يحول            
وأنا أرى أن عنها غناء بما يحتال ويترفق في         .  الذم والحمد  ورأى أبقراط فيها متوسط بين    .  حرك الرجل البتة  لئال تت 

 قولنا في هذه القوالب أنها ألواح وتوضع في الجانبين في آخر الثانية من هذا الكتاب                 قد صحح أبقراط  .  نقل العليل 
غير الرباط المعتدل فضالً     ألن العضو إذا ورم لم يحتمل     وإنما ينبغي أن يكون ذلك قبل أن يرم         .  عند هذه العالمة  

  .عن الكسر
المد إذا كان   :  تلزم الشد ولذلك قال    إذا ربط رباطاً يقبض موضعه ويذهب إلى فوق كثيراً وإلى أسفل أقل ينبغي أن              

ن الصغر ما ال يحتاج     فيكفيه أن تمد به إلى أسفل فقط إذا كان به م           العضو كبيراً فإلى الجهتين وإذا كان صغيراً جداً       
  .أن يمد من فوق

  .أشكاالً ال وجع معه  مثل األصابع ونحوها ليكن غرضك في وضع األعضاء وتعليقها أن تشكلها"\لي  "\
وتميل قليالً إلى االنكباب على      وذلك في اليد هو الشكل الذي بين المكبوبة على وجهها والملقية على قفاها             :  قال

  .وجهها
تكون مائلة إلى القفا ألن       هذا غلط وإنما يحتاج أن تكون بالضد أعني أن          "\  64 ألف د    "\ن   أحسب أ  "\لي   "\

أنها تكون مائلة إلى االنكباب      بل أن علقت اليد على     الشكل الذي ال ألم معه هو هذا وعلى هذا شده مجبروناً ال             
أبعد األشكال في اليد    :  كالم بقليل مستوياً عند حل قال ج بعد هذا ال        هاج وجع عند طرف اليد في الرسغ ولم يجئ         

  .االنبساط المتوسط القريب من بين االنقباض واالنبساط والمستلقي والمنكب إال أنه زائل إلى أن يؤلم الشكل
وزوالها إليه هو مجيء إلى        هذا مما يحقق ما قلنا وذلك أن االنبساط هو تنحي البدن عن األضالع                 "\لي   "\

  .االستلقاء
  .ل أبعد األشكال أن يؤلم الشكل المتوسط بين االنقباض واالنبساطوفي الرج: قال
  . هذا المد والقبض زائل إلى االنبساط"\لي  "\
  .فإن هذا الشكل هو الذي قد ألفناه والذي يمكننا أن تبقى عليه مدة أطول: قال

 ال يكون رجله جمعاء مبسوطة      معتاداً لما امتحنت بالتجربة بعد أن فكرت في قوة العادة رأيت أن من كان             :  قال ج 
قابضاً لها نهاره أجمع أجعلها قليلة البسط وكذلك رأيت أن           ينبغي أن يكون في وضعها فضل بسط وفي من ال يزال          

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  13نسخه پژوهشي الحاوي                                                   جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1319
 

 
 

  .قريباً من المد وأزيد وأنقص بحسب العادات الجارية أجعل شكل اليدين أبداً
  .إن شئت واقرأ ذلك الفصل  على القفا فارجع قد صح أن اليد ينبغي أن تكون مائلة إلى االستلقاء"\لي  "\
مد أكثر وبعدها العضد ثم الساق       األعضاء التي هي أعظم تحتاج أن تمد أكثر واألصغر أقل والفخذ تحتاج إلى             :  قال

العضد ثم الساق وبعدها الساعد ثم عظام الكف والقدم على أنا قد             وبعدها الساعد ثم عظام تحتاج إلى مد أكثر وبعدها        
  .الكلب ا ذكر عظامتركن

 فقليل وإذا حل     "\  65ألف د    "\ وإذا كانت اآلفة حلت بالزندين جميعاً كان الشد قوياً وإذا حل بالزند األعلى                
  .باألسفل فأقوى كثيراً مما يحل بالزند األعلى

ع أن ال يتم رد     والتسوية وفي الخلو   مد األعضاء إذا كان أقل مما ينبغي حدث عنه في الكسور أن ال يتم الجبر              :  قال
المفرط فإنه يعرض عنه وجع ثم أورام وحميات وتشنج وكثيراً ما             المفصل إلى مكانه فأما آفة أخرى فال فأما المد         

 في األبدان الرطبة وخاصة في الصبيان أقل مضرة ألن ليف أعضائهم ال ينهتك بالمد بل               يحدث عنه استرخاء وهو   
نظيره أبداً إال أن يكون قد       عظم ضرراً قس العضو إلى العضو الذي هو       يؤاتى وفي الرجال وخاصة الصالب األبدان أ      

الرباط في   ينبغي أن يحس العليل بضغط     .  أو نحوها  حدث عن النظير آفة أحدثت به غلظاً أو عوجاً كضربة كانت            
ا كان سليماً   ينبغي أن تروم تحريك العضو العليل إذ       .الوسط أكثر وفي الطرف ال يجد له ضغطاً البتة أو أقل ما يكون            

ما يمكن وال تمهل تحريكه البتة فإنه يحدث عنه شيء شبيه بالموت والهتك              من الوجع والورم عند حكك له بقدر      
. وبالضد أن تجتنب أن يكون العضو المعلق أو الموضوع منصوباً إلى أسفل ألن ذلك عظيم المضرة               ينبغي.  والمغص

وينبغي أن يذهب من موضع الكسر        ما يكون عند طرفه األعلى     إذا حدث ورم أو ترهل أو حمرة فاجعل الرباط أشد          
جداً وأعن بأن يكون ما ذهب فوق يسيراً لتمنع بذلك أن ينزل    الورم إلى فوق ذهاباً أكثر فأما في ناحية أسفل فقليل         

ء ربط من ساعته قبل أن يحدث عليه شيء فأما ههنا فينبغي أن ال يسيل من فوق شي                   شيء البتة ألن الكسر إذا    
عليها بعد الماء الحار إذا       فاربط إذا كان فسخاً وفدعاً واجعلها خرقًا رقيقة قوية نظيفة وانطل           "\  65ألف د    "\ وكذلك

الخلط وال يحتاج في ربط الفدع والفسخ إلى جبائر وتكون           كن فدع ليتحلل من الدم المحتقن في العضو أو غيره من          
 الدم الميت تحت الجلد وذلك أن هذه ال تحتمل غير الرفائد عليها              النطول ليتحلل  الخرق رقيقة لطيفة ليصل إليه    

قوة مع سكون لها     تحتاج إلى لف خرق كثيرة عليها بل تحتاج إلى لف شيء قليل يسيل منه النطول ويكون له                  وال
 واربطه  تدفعها وتضغطها بمرة لكن قليالً قليالً      في ربطه األعضاء المعوجة ضع عليها اللوح في الجانب المضاد وال            

  .به وانطل عليه ماء حاراً بمقدار ما يلين
بمقدار ما يلين العضو فيجيب إلى        صاحب الماء ههنا أقل منه عند تحليل دم الفسخ ألنك إنما تحتاج إليه               :  قال

وتزيد في الغمز قليالً قليالً ساعة حتى يستوي فانطل الماء على             االستواء وال يتحلل والدهن والمرخية وهذا فعلك      
  .أردت لرباط أيضاً متىا

أشد ما يكون وينتهي في       رباط الكسر والفسخ وحصر الدم ونحوه هو الذي يبتدئ اللف من موضع العلة                 :  قال
وأما الرباط المخالف   .  ألنه يمنع مجيء الدم إليها     األطراف أرخى ما يكون وهذا الرباط هو يمنع عن األعضاء الورم           

لموضع الصحيح بشده ويجيء قليالً قليالً يرخى إلى الموضع العليل وهذا              ا وهو الرباط األسمان فإنه يبتدئ من      
  .الدم إلى الموضع الرباط يجلب
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شمع جزء مقل اليهود نصف      أشق جزء :   مرهم جيد للمفاصل العسرة الحركة التي صلبت وغلظت من الجبر          "\لي   "\
 تذاب الصموغ ويجمع الجميع     "\  66د  ألف   "\ جزء مر ربع جزء إلذن نصف جزء دهن الحناء وشحم البط نصف جز            

  .ويستعمل به ويجمع وينقع المقل في شراب ويحلل البقية أيضاً
الحمار وأشق والذن وزوفاً رطب      يؤخذ لعاب الحلبة وبزر الكتان ولعاب قثاء       :   على ما رأيت في آر أيضاً       "\لي   "\

ن ومخ العجل واستعمل فيه فإنه يلين       إذا حل مع ده    وشمع ودهن سوسن وشحم البط ومقل لين والسذاب جيد لها         
 الماء الحار وتدبيره أن تنطله بالماء الحار وتضع هذه عليه وال تمكنه أن يتقرح               واأللعبة جمع وخاصة الحارة ونطل    

  .واأللية والتمر والشيرج من هذا النحو تديرها حرارة متى كان غلظ الدشبد أقوى وأعظم
  .شبيهة بالشمع ليناً  األطفال القريبي العهد بالوالدة لينةعظام: المقالة الثالثة من الفصول قال

أنهم شدوا أطفاالً من الذين       فلذلك قد يمكن أن يستوي كل شكل رديء يعرض فيها وقد زعم مجبرونا             "\لي   "\
الطبيعية وشدوها فاستوى ذلك وخاصة ما كان أرطب         يخرجون ويمشون على ظهر القدم بأن قلبوا القدم إلى الحال         

  .جيء ويذهب سلساًوي
المواضع العصبية إذا لم تكن معها       الماء البارد يسكن وجع الفسوخ الحادث في      :  قال أبقراط في الخامسة من الفصول     

  .قروح
  .إذا صب عليه منه شيء كثير دفعه: قال

ضمه ويمكنك  من ظاهرهما بدشبد ي    العظم ال يلتحم إذا انكسر لكن تلتزق جزءاه       :  المقالة السادسة من الفصول قال    
من المواضع فارتبط بدشبد فإنك إن عمدت إلى          أن ترى ذلك في بعض الدواب إذا انكسر منها عظم في موضع             

قد احتوى على موضع الكسر من العظم واستدار عليه حتى ضبطه وشده       دابة من تلك الدواب فشرحتها رأيت الدشبد      
  الرباط فإن أنت كشطت ذلك الدشبد وقلعته رأيت         الجزءين المفترقين من العظم بمنزلة      وجمع "\  66 ألف د    "\

  .باطن الكسر وما في العمق منه غير ملتزم وال ملتحم
رأس الفخذ من النقرة التي في عظم         إذا قيل انخلع الورك فافهم منه أنه انخلع        :  المقالة السادسة من الفصول قال    

وال أعلم العضد تنخلع    :  وقال أبقراط :  ن نقرة قال  عظم العضد م   الورك وإذا قيل انخلع الكتف فافهم فإنه انخلع رأس        
  .إال على جهة واحدة

كان فيها رطوبة سهل ردها كما        في قوة كالم جالينوس في هذا الموضع إن جميع المفاصل المنخلعة إذا            "\لي   "\
أهون حصلت رطوبة في نقرة وركه ينخلع رأس فخذه ب          والدليل على ذلك أن صاحب عرق النسا إذا        .  يسهل خلعها 

  .سعي ويرجع بأهون سعي مرات كثيرة
جرح أن يشد الكسر من الجانبين        أبقراط يأمر في الكسر الذي مع      :  المقالة األولى من كتاب طبيعة اإلنسان قال       

  .ويترك موضع الجراحة ال يشد
 اللحى عند   بعض األحوال وينخلع   قد ينخلع مفصل الركبة عند المشي في       :  المقالة الثانية من طبيعة اإلنسان قال      

  .التثاؤب
الحقيقة أنه ينخلع أو ال ينخلع على     قد قال أبقراط في خلع الكتف وليس يصح عندي على         :  في أزمان األمراض قال   

  .أني أقدر أن أقول في ذلك أشياء كثيرة
  . هذا القول أحسبه ألبقراط ال لجالينوس"\لي  "\
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  .قومناه وشددناه ن كان في العضد والساعدإذا انكسر عظم في الرأس قطعناه وإ: ابن اسوبولس قال
القطعتان متقابلتين لكن تميل واحدة      العظم إذا انكسر لم تكن    :  من كتاب أبقراط في الكسر تفسير سنقليوس قال        
فيعرض من ذلك وجع ويكون من الوجع نزلة ومن النزلة ورم              إلى فوق وآخر إلى أسفل فينقلب شكلها الطبيعي         

أن تحدث النزلة والورم أن يجبر الكسر فإذا أردتم ذلك فمدوا الموضع مداً                 "\ 67ف د    أل "\فلذلك ينبغي قبل    
بالحبال والسيور حتى    ومداً مخالفاً يمد اثنان إلى فوق واثنان إلى أسفل وإن لم يقم على تسوية فاستعينوا                 مستوياً

ليسووا اليدين أيضاً تسوية جيدة حتى      فعل به ذلك ف    تردوا العظم وتسووه إلى أن يرجع إلى ما كان عليه أوالً فإذا            
 فعلتم ذلك فاربطوه بخرق لينة فإن الرباط الرقيق يحفظ التسوية وال يدعها تزول ثم               يلزم موضعه لزوماً جيداً فإذا    

كوضع اليد على الصدر     ضعوا العضو وضعه الطبيعي أعني بشكله الطبيعي والشكل الطبيعي هو الذي ال وجع معه                
وذلك أن الزند األسفل وهو الوحشي يكون         هذا الشكل هو طبيعي ال يحدث منه وجع وال ألم           وضعاً منزوياً فإن    

فيكون لذلك عضد الذراع الداخلة غير مائلة إلى خارج وال الخارجة مائلة               مائالً إلى األرض والزند األعلى إلى فوق       
  .إذا كانت الذراع على بطنها فإنه شكل رديء وكذلك على ظهرها إلى داخل فأما

فإذا رفعت اليد إلى    :  قال.  ظهره إذا عرض في الجبر خطأ فألن يميل العضو إلى البطن أقل ضرراً من ميله إلى               :  قال
  .الرأس جيداً دخل رأس العضد كله في نقرة الكتف

نفي الكتف من الرسغ إلى خلف        فلذلك هذا دليل إذا ارتفع على أن العضد لم تنخلع من مكانها وكما أن               "\لي   "\
تحرك كل ما له أن يتحرك        الرسغ علة إذا كان قد      ى قدام بمقدار ما في الطبع يدل على أنه ليس بمفصل             وإل

المنكب وامتد حتى تنبسط اليد فال علة به ألن هذا غاية            كذلك مفصل المأبض إذا انزوى حتى توضع األصابع على        
 لى فوق أن تنصب اليد كالعضد على المنكب إ"\ 67 ألف د "\الكتف غاية امتداده  امتداده الطبيعي وحركته ومفصل

الجهات التي يتحرك فيها     وامتداده إلى أسفل أن ينبسط مع الذراع انبساطاً واحداً وبالجملة فكل مفصل تحرك في             
  .يوجع ويورم الرباط الرخو يعي شيئاً والصلب. حركته الطبيعية فال علة به

العضو والزند أشهراً كثيرة فكان      وذلك أن مجبراً كان يشد     رأيت طول الشد يزمن ويوهن ويجفف العضو         "\لي   "\
  .يزمن خلقاً كثيراً

  .بهما جميعاً فهو رديء إذا وقع الكسر بالزند األعلى فهو شر من وقوعه بالزند األسفل فإن وقع: قال
  .داًفأما األعلى فزن الكسر في الزند األسفل رديء جداً ألنه حامل والزند األسفل يسمى الساعد: قال
  .يغطيه كما على الزند األعلى والخطأ أيضاً يبين في الزند األسفل أشد وأكثر ألنه ليس عليه لحم كثير: قال
وإن انكسر األسفل فيحتاج أن يمد مداً        إذا انكسر الزند األعلى فيكفيه مد يسير ألنه لين االنقياد ينقاد سريعاً            :  قال

مداً شديداً وليكن المد أيضاً بحسب لين األبدان فإن بدن الصبي إن مد               اإلى الشدة فإن انكسرا جميعاً فإنه إن يمد       
  .أعضاءه لينة بشدة أعوج ألن

مال إليه منحدباً والذي مال عنه        انظر حسناً إلى أي النواحي مال العظم المكسور فإنه يكون الموضع الذي              :  قال
ضعاً تقعيراً ويسأل العليل أيضاً عن موضع الوجع        حدبة ومو  عميقاً ويعرف ذلك أيضاً باللمس وذلك إنك تجد موضعاً        

  .العظم فبهذه الثالثة تعرف صحة الكسر فإن الوجع يكون مائالً إلى
 سطح  "\ لي   "\.  أطهر ما كان   الخرق الجدد تهيج حكة ووجعاً واألجود أن تكون لينة ناعمة في أحسنه يعني             :  قال
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قليالً حتى تستوي وتوكأ على أصل الكف أعني على الكوع           اليدإذا أردت تسوية الزندين فمد      :  قال.  البدن وبالعكس 
 الطئة الزمة وانظر إلى ميل العظم       "\  68 ألف د    "\الجدة والخلق واجعلها لطيفة      واجعل الرباط خرقاً متوسطة في    

 انته  إلى وضعه ثم   من هناك بالرباط والفف الرباط على ذلك الموضع مرتين أو ثالثاً حتى تشد العظم ويرجع                 فابدأ
موضع الكسر   الكسر إلى الموضع الصحيح فهذا الرباط األول ثم ابدأ بالرباط الثاني فĤته على                 بالرباط من موضع  

واجعل عرض  :  تسافلت حتى تبلغ الموضع الذي قال      مرتين أو ثالثاً ثم أنته إلى أسفل وأرخ الرباط قليالً قليالً كلما            
يحدث وجعاً إن كان شديداً وإما أن يسترخي ويعوج سريعاً والمرهم الذي      إما أن    الرباط معتدالً وأحذر أن يتشنج فإنه     

  .شمع وزيت في بعض األحوال ومصطكى وأشق في بعض األحوال: بدل طالء الجبر تطليه
لم يجد العليل من الرباط وجعاً       إذا ربطت فال تحل إال في كل ثالثة أيام إال أن يعرض له وجع أو ورم وإن                  :  قال

أطراف األصابع ورماً يسيراً ووجد وجعاً قليالً فإن الرباط            رباط السهل جداً رديء ال ينفع وإن ورمت         البتة فإن ال  
الرخو  الورم والوجع مفرطين فحل الرباط ولينه فإن لم ترم منه الكف البتة فاعلم أن الرباط                فإن كان .  المعتدل جيد 

فإذا مضت سبعة أيام فاجعل شد الرباط        رباط الشديد جيد  ال ينفع فحله وشده قليالً وإذا ورمت الكف ورماً يسيرًا فال           
  .بعد ذلك الجبائر أرخى قليالً لئال يمنع عن العضو غذاءه واستعمل

الدشبد ينعقد وأنا أظن أن العضو ال         هؤالء يستعملون الجبائر بعد أن تمضي أيام ويؤمن الورم البتة ويقبل           "\لي   "\
  .لمجبرينيستوي إال بالجبائر وعلى هذا رأينا ا

الرجل فليكن مضطجعاً وإن كان       على كرسي وإن كانت    "\  68 ألف د    "\إن كانت اليد تعالج فليكن العليل        :  قال
  .صاحب اليد قواراً جاز أن يضطجع

وإن احتاج ينبغي إذا شددت اليد        وإذا كان العضو وارماً فأردت أن تفش الورم فاجعل القيروطي بدهن بابونج             :  قال
المواد وال عالية جداً فإنها توجع بل تكون مستوية أي موضع             تكون الكف منسفلة منصبة فتميل إليها     بالعنق أن ال    

  .بالخرق ثم الفف عليه الرباط لئال يجيء الرباط مضطرباً كان هو أخمص فامأله
  .الشراب يفش الورم ويحله بحرارته ويمنع النوازل بقبضه: قال
  .م الذي قد كان ويمنع أن يرمفالرباط الجيد أيضاً يحلل الور: قال
توضع على موضع الكسر ثم ضع        الجبائر تصلح ال تلزم الرفائد وينبغي أن تكون الجبيرة األولى غليظة وأن             :  قال

ألنها تكون على مقدار غلظ اليد ودقتها فأما طولها فينبغي           الجبائر حول الكسر ولست أقدر أن أحد لك غلظ الجبائر         
األشاجع ألن ذلك الموضع قليل الحلم عصبي فإذا وقعت عليه الجبائر جرحته وال                هيأال تلمس أصل األصابع و    

  .المرفق لئال يجرحه تلمس
شيء يضطر أعني حكة واعوجاج      وينبغي أن ال تحل بعد وضع الجبائر إال في كل عشرين ويماً إال أن يعرض               :  قال

يسكن لذع األخالط وإن لم يعرض عارض       الرياح و  عظم فإن عرضت حكة فحلها وصب عليها ماء حار فإنه يفش           
يوماً أو الثالثين غير أنه ينبغي أن ال تشد الجبائر جداً فتضيق المجاري وال               فال تحله وال تنزع الجبائر قبل العشرين      

ومما ينبغي لك أن     إليها الدم ألن الكسر يحتاج إلى الدم ليغتذي ويهيئ منه الدشبد الذي يجبر به الكسر                  يسيل
وثالثين وربما قوي في ثمانية وعشرين يوماً        م الساعد إذا انكسر وجبر يقوى في ثالثين أو في خمسة           تعلم أن عظ  

 الدم فإنه يحتاج أن يكون الدم غليظاً كثيراً والعليل شاباً ويبطئ في الصغار  الزمان والقوة وحال"\ 69 ألف د "\بقدر 
  .والمشايخ والضعفاء القليلي الدم
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الشباب قوي بسبب الصفراء وعلى       أ سريعاً ويقوى عظمه وحياً ألن قوته قوية واليبس في            فأما الشاب فيبر  :  قال
  .حسب الغذاء

  .فأما الغذاء فإذا لم يكن مع الكسر جرح فليكن غليظاً لزجاً: قال
  .عظيماً فلطف التدبير أشد وإن كان الجرح. وإن كان مع جرح فليلطف التدبير وعليك بالبقول والسمك الصغار

  .العالقة في موضع فقط يعوجون اليد وعلق اليد بخرقة عريضة تأخذ من الزند إلى المأبض ألن الذين يعلقون: لقا
رأيت العظم قد اشتد واستوى عند ما        والجبائر ليست تستعمل للزوم الرفائد فقط لكن وتشد العظم المجبور فإن          :  قال

  .يحل الرباط فال تستعمل حينئذ الجبائر
ربما عرض اضطراب ونحو ذلك       اب والحزم أن ال يفارق الجبائر اليد إال بعد البرء الكامل ألنه                الصو "\لي   "\

يرفعون الجبائر ثقة بعلمهم قبل األربعين على الزندين           والكسر لم يقو نعماً فيبرأ أيضاً وقد ذكر المجبر أن قوماً             
أن يسلس بقدر ما يقوى ليجمع بذلك األمن         مانعة للغذاء فإن لزومها أصوب وينبغي        فيتعوجان بالجبائر وإن كانت   

يدور ويستوي ويحسر بعض     االعوجاج وال يمنع الغذاء وقد يذوب ويلطف بالجبائر الغلظ واالعوجاج الشديد فإنه             من
  .السماجة والغلظ إذا استعمل مدة طويلة

  . فليأكل اللحم ويشرب الشرابالعلة ولطف التدبير في أول الكسر أياماً وأما بعد عند األمن من الورم في آخر: قال
 "\ 69 ألف د "\األبدان الصلبة فتحتاج     فإن كان العليل صبياً أو رطب البدن فالجبر نفسه يكتفي أن يمده وأما            :  قال

  .الخشن والحبال إلى شد شديد وإن عجزت قوة الرجل مد بالحبل
موضع الكسر بعد أن تسويه مرتين أو        اط على وعظم العضد إذا انكسر إنما يميل إلى خارج في األكثر فلف الرب           :  قال

أيضاً على موضع الكسر فاذهب به إلى أسفل ثم اربط برباط ثالث              ثالثاً واذهب به إلى فوق ثم ألفف الرباط الثاني         
 اليد بشكل مروي وأحذر أن يكون مدالة وال تحلها إلى السابع والعاشر ثم بعد ذلك إذا                 من أسفل إلى فوق وعلق    

  .الشد قبل األربعين والعضد تقوى في أربعين وإياك أن يفارقه.  ربطها ثانية فاستعمل الجبائرحللتها وأردت
  .وغذاء هذا العليل ال غليظ وال لطيف: قال
إيجاعاً شديداً وذلك أن البدن كله        وإذا انكسر عظم العقب عسر عالجه فإذا برأ صاحبه وبدأ يمشي أوجعه              :  قال

  .محمول عليه
موضعها وذلك أنها صلبة صغار       عظام األصابع الصغار من اليد والرجل ال تنكسر لكنها تنتقل من            واعلم أن   :  قال

  .أن يكسرها فكلما حدث عليها كان إلى تنقلها من موضعها أسرع منه إلى
عليها أصابعك واضغطها فإنها ترجع      وإذا عرض لها الخلع فإياك أن تمدها كما تمد العظام المكسورة لكن شد            :  قال
الرباطات وعظام المشط في اليد والرجل إنما تنخلع إلى ظاهر الكف             ى مكانها ثم اربطها على ما وصفنا في سائر         إل

تبرأ في   ربطت إن كان في الرجل أن ال يمشي صاحبه البتة ألنه يرم من شدة الوجع وهذه العلل                 والرجل وينبغي إذا  
  .عشرين يوماً

والعضالت التي حوله وربما انفجر      ضع عال على عقبه فينرض العقب      وعظم العقب ينكسر إذا وقع اإلنسان من مو        
العضل ويجمد فيه ويضر به وربما أورث تشنجاً في جميع            أيضاً ويسيل الدم في بطن     "\  70 ألف د    "\بعض العروق   

  .العقل فهذه الباليا تعرض من كسر العقب الرجل وارتعاشاً وحمى واختالط
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نعم فهو عالمة رديئة جداً     :  قالوا ن فسل عنه هل كان به قبل ذلك ورم حال فإن            وإذا رأيت العقب كمد اللو    :  قال
وارماً ورماً مدافعاً لألصابع فإن ذلك جيد ألنه يرجى أن يتقيح              ألنه قد أخذ في طريق الموت وأما إذا كان العقب           

  .فينجو اإلنسان
  .توحةإن سقم العقب جعلنا الرباط عليها وعلى الرجل وتركنا العقب مف: قال
  .تندفع النوازل من النواحي كلها إذا سقم العقب فإنا نربطها ونأتي بالرباط إلى أطراف األصابع لكيما: قال
  .وقت ينبغي أن يحذر  يعني عظم العقب ولهذا"\ لي "\. انطلوا العظم المكسور بماء حار كثير: قال
  .فإن ذلك لها طبيعي وداً على استواءوكما أن وضع الساعد المجبور ممدود فليكن وضع الرجل ممد: قال
  .القيء وقد يشرط العقب وال ينبغي أن يعمقه ليسيل الدم الميت من الرض فيستعمل: قال
  .البتة وعظم العقب إذا لم ينجبر على ما ينبغي لم يقدر العليل أن ينتفع به: قال
  .ينبغي ى ماوكل عظم ال ينجبر على ما ينبغي ألنه يتحدب وال يقبل غذاءه عل: قال
  .وإن انكسر العظم الكبير في الساق فهو رديء والصغير أسفل: قال
البرانج فإنه انفع إذا    :  عظم قال  واستعمل وضع الجبائر بعد خمسة أيام أو سبعة أو تسعة أو أحد عشر على نحو               :  قال

 يستعمل البتة وإن استعمل     ينخسان الركبة ويوجعان فإما أن ال      احتاج العليل أن ينتقل ويتحرك ولها مضرة ألنها        
  .لدن الورك إلى طرف الرجل فليستعمل واحد يبلغ من

الطبيعي ويسمى هذا البرانج سوان        مستوياً فإن ذلك شكلها     "\  70 ألف د    "\وإذا ربطت الساق فمدها مداً       :  قال
على الساق واألخرى على    الضارة منها ما كان بقطعتين واحدة        إن:  وتفسيرها العصابة فدل أنها جبارة ال برانج وقال       

لقيام  في الوسط والنافعة ما كانت بقطعة واحدة من لدن الورك إلى القدم ومنفعتها الكبرى              الفخذ ألنها تضغط الركبة   
شديد ثم سووها واربطوها على ما       والفخذ إذا انكسرت تحتاج إلى مد قوي      :  قال.  العليل وتحويله من مكان إلى مكان     

محدبة وداخلة غائرة قليالً فإن الطبيعة كذلك جبلتها واجعلوا          بيعي وهو أن تكون خارجة    ذكرنا ثم ضعوها وضعها الط    
  .من خشب لئال يعوج العظم وتعاهدوا في كل ما تعملون الورم والوجع والحكة بين الفخذين شبه الكرة

أما الساق فال تحتاج إلى     بها قليالً و    إنما تكون الفخذ منحدبة قليالً واجعل تحتها شيئاً توضع عليه فخذ            "\لي   "\
  .ذلك ألن شكلها مستو

تسرع إليه وإذا رأيتموه     النوازل واعلم أن الورم الذي يكون في الفخذ يكون عظيماً على قدر عظم العضو ألن              :  قال
منه أعراض رديئة وخذوا خرقاً وبلوها بشراب وضعوها على          قد ورم فأسرعوا حله حتى ينفش ويتبدد الورم واألعراض        

 ويفش الورم فاستعملوا البرانج في كسر الفخذ ال غير والمد الشديد يحتاج إليه ضرورة               فإن ذلك يطرد النوازل    الورم
  .في كسر الفخذ ألنه عضو عظيم والورم فيه ينبغي أن يتعاهد ألنه تعرض منه أعراض رديئة

ال يبرأ في أيام قليلة وإذا برئ         فأما الجرح مع الكسر والخلع فإن عولجت الجراحة أوالً فهو خطأ ألن الجرح              :  قال
أن يحتاج إلى مد شديد وكثير فتعرض منه أعراض رديئة            الجرح يكون العظم قد صلب فإما أن يترك معوجاً وإما          

عالج رديء وهو أن توضع أطراف الرباط على المواضع الصحيحة أشد ثم يجاء              "\ 71 ألف د    "\مؤذية وههنا أيضاً    
فضوالً رديئة   كون موضع الجرح أرخى موضع فيه فإن هذا العالج يصب إلى خارج            الجرح وهو رخو حتى ي     به نحو 

المجروح برفق وال تعنف ويسوى فيربط       وتعرض فيه أعراض رديئة وأما العالج الجيد فهو أن تمد العضو المكسور            
 ويسأل العليل   به إلى أسفل وإلى فوق كما ذكرنا في الرباط          برفق ويجعل ابتداء الرباط من موضع الجرح ثم يذهب         
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 إنكم أن مددتم  :  قال أبقراط .  يبرأ كالذي ال جرح معه وينبغي أن ترد العظم ثم ادخلوه           عن الوجع ويحل كل يوم ال     
جرح وليحل في كل يوم      الساعد والعضد مداً شديداً رجع العظم إلى موضعه من يومه وليكن الرباط الذي للكسر مع               

عظاماً فعالجه عالج الكسر مع جرح إال أنه ال ينبغي           وظننتم أن فيه قشوراً   وعالج الجرح بالمراهم فإذا انفتح الجرح       
خرقاً  باليدين غمزاً شديداً وال تضغطوه بالجبائر وال تستعملوا الجبائر لكن استعملوا بدلها            أن تشدوا الرباط وال تغمزوه    

  .كثيرة
وتمنع الورم وضعوا المراهم الزفتية أو       ي العضو ودع رأس الجرح مكشوفاً ليسيل القيح وبلوا الرفائد بالشراب لتق          :  قال

الملوثة بالشراب فوق المرهم وإن كان صيفاً فبلوا الرباط أبداً حتى ال             ما يحتاج إليه على الجرح أوالً ثم ضعوا الخرق        
  .العضو نصبة ليسيل قيحه يسخن وانصبوا

كثيرة فإنه يخاف أن يجتمع فيه       دعه أياماً والجرح في الفخذ مع الكسر فيحتمل الشد أكثر لعظم العضو وإياك أن ت             
  .قيح كثير ويفسد فساداً عظيماً

  .تعرض منه أعراض رديئة واجبر العظم المكسور من يومه واليوم الثاني وال يقربه في الثالث فإن: قال
إذا كان مع   يعسر   فيه وصح أنه    أظن أن هذا الذي مع جرح فأما غيره فال وينبغي أن تنظر في ذلك نظرنا               "\لي   "\

فأما إذا ورم فعالجه رديء وينبغي أن يترك على           ساعته قبل الورم   "\  17 ألف د    "\جرح وأن األصلح أن يجبر من       
  .جبر وشد وهو وارم وذكر ههنا الىلة التي تسمى السرم وينظر فيه حاله ويعرض منه فساد العضو وعفنه إن

ال نرى بعد الورم والوجع       يعرض من ذلك الكزاز ونحن     من المجبرين من يجبره في الخامس وفي التاسع ف          :  قال
وزيادة في الوجع فإن فعلت ذلك وأدخلت العظم في            وامتداد العضالت أن نعالج العظم ألنه يحتاج إلى مد وربط           

عظماً إلى موضعه الطبيعي فاشتد بالعليل لذلك الوجع وقدرت أن تخرجه عن             موضعه عرض الكزاز وإن أدخلت مرة     
حالة رد   حتى يكون بحالته األولى فافعل تريح السقم وقومته من الخطر العظيم وإن لم يمكن في                عيموضعه الطبي 

إذا انكسر عظم فأسرع بجبره من      .  ناخساً العظم إلى مكانه الطبيعي فانشره إن كان ناتئاً فإن العظم ربما كان مؤذياً             
ل على السقم ثم يشده بعد المد جهداً شديداً          فإنه أجود من أن يدخ     يومه فإن لم ينفذ العظم ويدخل فدعه بحاله        

  .رديئة ألن في الفخذ عضالت كثيرة ويكون إدخاله أعسر إذا هو لم يدخل من يومه فتصيبه منه أعراض
المكسور إن مال إلى داخل نخس       ميل العظم المكسور إلى خارج خير من ميله إلى داخل ألن العظم             :  قال أبقراط 

وينبغي للمجبر إذاً علم أن رد      .  وأحدث تشنجاً وحمى    في الفخذ عضالت كثيرة شريفة     هناك عصباً عظيم القدر ألن    
  .تشنج وأن تركه بحاله يحدث سماجة شديدة من اعوجاج العظم إلى موضعه تحدث منه حمى أو

الورك فأما مفصل األصابع     مفصل الركبة سهل الخروج ومفصل العضد ال يكون يتخلع لشدته وبعده مفصل             :  قال
يعسر انخالعه يعسر رده ألنه موثق جداً قصير          بل ينكسر قبل أن ينخلع وكل مفصل       "\  72 ألف د    "\ينخلع  فال  

  .األربطة
أيضاً رجوعاً سهالً ولذلك      مفصل الركبة جعل سلس الرباط لمنافع فلذلك هو يخرج من أدنى علة ويرجع                :  قال

مربط المحيط به سريعاً جداً فأما مفصل المرفق فإنه          وال جعلت عليه الفلكة لتمنعه من الخروج ولوالها لخرج لزجاً         
 يخرج سريعاً وال يدخل سريعاً إذا خرج فلذلك إذا رأينا مفصل الركبة قد انخلع لم                  موثق برباط وثيق فلذلك ال     

أنه ال يرجع إال بشدة       نتخوف لضعف رباطه وإذا رأينا مفصل المرفق قد انخلع تخوفنا حينئذ لشدة رباطه وعلمنا                
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  .وعسر
إذا :  قال.  كانت العلة قوية   خرج إذا  وجل ما يميل مفصل الركبة إلى داخل فأما إلى خارج فتمنعه الفلكة وربما              :  قال

على كرسي قريب من األرض وارفعوا رجليه قليالً ثم تأتوا              أردت أن ترد مفصل الركبة إذا انخلع فأقعد العليل           
  ومن أسفل ثم يأتي الطبيب فيدخل المفصل في موضعه ويرده           يديهما مداً قوياً من فوق     برجلين فتأمروا أن يمدوا   

على الكرة عرض من     إليه ثم يربطه ربطاً محكماً على ما وصفنا وفي أكثر األحوال إن أدخل العظم في موضعه                   
  .ذلك حمى وكزاز وإن لم يدخل عرض من ذلك حمى فقط

إذا انكسر العظم   :  عالج ما قال    ذلك أهون من   إذا انكسر العظم من أسفله ومال إلى خارج كان عالج          :  قال أبقراط 
منها أدخلنا حينئذ العظم إلى موضعه نحوه وإن نتأ العظم            ونتأ نتوءاً يسيراً ولم يرم ولم تكن هناك عضلة يتخوف          

  .أن تروم إدخاله إلى موضعه ألنه تعرض منه األعراض التي وصفنا جداً وورم العضو فال ينبغي
داخل وإما إلى خارج واالنخالع       إما إلى  "\  72 ألف د    "\يل وإما انخالع والميل يعرض      ويعرض للمفاصل إما م   :  قال

  .هو زواله إلى جميع النواحي زواالً كثيراً
إليه يكون محدباً والذي مال عنه       وخروج المفصل من مكانه يكون ظاهراً للرد وللجس ألن الموضع الذي مال           :  قال

  .متقعراً
حسناً فإن كان الميالن إلى داخل        شكل اليد شكالً منزوياً على بطنها وليبصروا       :  العالج ميالن مفصل المرفق ق    

  .اليد على ظهرها فشكلوا اليد على بطنها وإن كان إلى خارج فشكلوا
شديداً حتى يرتفع العظم إلى موضعه وإن        مدوا العضد والساعد من جانبين مختلفين مداً      :  عالج انخالع المفاصل  :  قال

  .الج إدخاله من تلقاء نفسهلم يرم المع
عصباً كثيراً وعروقاً    وإن انخلع الذراع من مفصل المرفق إلى خلف فإنه صعب وقل ما يكون ذلك ألن هناك                    

  .وغضاريف فيعرض من ميل العظم إليها أسقام رديئة وتمدد
عالج رض  :  سكن قال بعد أن ي   عالجوا إدخال العظم إلى موضعه قبل أن يرم فإن لم يتفق فال تعالجوه إال                :  قال

  .اللحم أشد من عالج كسر العظم ألن العظم ال حس له
المسفط أما في األطفال حين يولدون       الرجلين المنقلبتين إلى خارج أو إلى داخل والرأس       :  في الصناعة الصغيرة قال   

  .تي قد يبست فالالطبيعية بالشد والتسوية وإما في األبدان ال ما دامت أعضاؤهم رطبة فيمكن أن ترد إلى حالها
  .العظم اللين في األطفال إذا انكسر يمكن أن يلتحم التحاماً مستوياً: وقال
  .يمكن أن يصلح وما دام البدن في النشء فيمكن أن يصلح شكل أكثر أعضائه فإذا استكمل لم: قال
 من الجهة التي    تردها  اعوجت التي يمكن إصالحها أن      "\  73 ألف د    "\وليكن غرضك في األعضاء التي       :  قال

من قبل كسر لم يسو على ما ينبغي ثم كان            مالت إليها إلى خالفها ومتى كان فساد الشكل في اليدين والرجلين           
يعرض له فإن كان انجباره لم يستحكم بعد ولم يشتد فاكسره ثم سوه              العظم المكسور قد انجبر انجباراً محكماً فال      

  .الشدعليه الدشبد بالغذاء و واحتل في أن ينبت
  .مكانه تشنج قد رصد أن من كان به خلع مع جرح إن رد مفصله في: من رسم الطب بالتجارب قال
الجزء اللحمي من العضلة وأما       الفسخ والفدع والرض فإنه يكون في عمق البدن في          :  من مختصر حيلة البرء قال     

قطع وتفرق منه وأما الفك فإنه زوال         الذي فيها أي ان     الهتك فإنه يكون في األعضاء العصبية إذا انتهك الليف          
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  .أقلها حدوثاً وأكثر ما يعرض لطرف المنكب العصب عن موضعه الموضوع عليه وهو
الركن وبهذين يكون شدة المفصل       مفصل الرسغ قوي الرباطات قوي     :  من المقالة الثانية من منافع األعضاء قال       

ألن مفصل المنكب قد عدم األمر من وثاقة الركن          وقوته ولذلك يعرض له الخلع أقل مما يعرض لمفصل المنكب          
تعرض في الرسغ أكثر مما تعرض في المنكب ولذلك يوثق في الخلقة منه              وصالبة الرباطات ولكن الحركات القوية    

  .ينخلع أيضاً كثيراً أكثر وكذلك ال
  .ال يمكن أن ينخلع أحد الزندين إال بأن تباعد عن الثاني بعداً كثيراً: وقال
خلع الزند األسفل مع كسر       استعن بحركة المفاصل بالعضل وبجراحات األعصاب فلذلك أكثر ما يعرض           "\لي   "\

  .األعلى ألنهما جميعاً مربوطان بعضها ببعض برباط وثيق جداً
ت  جبرها إذا انكسر   "\  73 ألف د    "\يتولى   لما كان أبقراط عالماً بنصبة الفخذ وشكلها تقدم إلى من         :  قال في الثالثة  

  .يردها على التعويج الذي هي عليه إلى االستقامة والنصبة المستوية أن يدعها على نصبتها وشكلها وال يلويها وال
رديء في الحضر والمشي     وجميع من تكون قصبة فخذه بالطبع مستقيمة يعرض له في ركبته الفحج والفحج             :  قال

  .والثبات
  .أقل كان أشد فحجاً لبدن ومن كان فيه هذا التحدر هذا العوج هو يجذب الفخذ إلى وحشي ا"\لي  "\

المفاصل ورباطها ابتلت وانخلعت سريعاً وإذا       إذا كثرت الرطوبة في نقر    :  المقالة الثانية عشرة من منافع األعضاء قال      
  .حركتها غلب على الرباط والنقر اليبس عسر

ورباطاته رقيقة سلسة وإنما عمل      ته ليست مقعرة  مفصل الكتف ينخلع أكثر من انخالع سائر المفاصل ألن نقر         :  وقال
  .بذلك كذلك ألنه احتاج إلى تغير الحركات ولم يمكن ذلك إال

مفصل الورك احتاج إلى الثبات       فأما مفصل الورك فإن نقرته حقاً مقعرة ورباطه مدورة قوية موثقة ألن                :  قال
  .والتمكن أكثر مما احتاج إلى تغير الحركات

مع الرأس خلع مات الحيوان من       ى المفصل األول أغنى الخرزة األولى من خرز العنق الذي يلتئم          إن حدث عل  :  وقال
  .فعله ساعته بعدم التنفس ألن العصب الفاعل للنفس يمسك عن

شبيه بالسلع وفي األكثر يكون       في تعقد العصب قد يظهر على اليد والرجل وبالقرب من المفاصل شيء              "\لي   "\
لمكانها من السلع ولمسها لمس عصب وإذا غمز عليها بشدة           د ويفرق بينها وبين السلع بأنها ألزم      بعقب التعب الشدي  

وعالجها أن يغمز عليها فإن تتبدد بالغمز وإال فمنها ما يدق بمطرقة وخشب فتبدد                تبددت وذهبت ثم يعود بعضها    
البدن وربما كانت    "\ 74 ألف د    "\قى  توضع عليه جبيرة وتشد فإنها ال تعود وإن كثرت أو عظمت فتحتاج أن تن              ثم

قد كان في عظم الهوزة فبددت بالغمز ثم شدت          عظيمة إال أنها تكون مفرطحة كما كان في مأبض ركبة امرأة فإنه           
حدث بعد تعب وانظر هل مجسته عصبية وأغمزه وانظر هل يؤثر             فذهبت فإذا رأيت ذلك واشتبه عليك فسل هل        

  .الغمز فيه حتى تقف عليه
فتقدمت بما يكون برئت من      إذا عرفت ما يحدث عن الخلع والكسر ضرورة        :  ابعة عشرة من منافع األعضاء قال     الس
أنها ال تبرأ أو في خلع الورك وإن لم يكن مع              مثال ذلك إنك إذا تقدمت في الخلع الذي يكون مع قرحة            .  الذم

  .قرحة أنه يزمن الرجل اضطراراً
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باق على استوائه وعالجه شده      ل فيكون العضو مسترخياً وهو غير منخلع ألنه         ربما استرخت ربط المفاص    "\لي   "\
كان منكبه كأنه يتعلق فإذا شلت مرفقه إليه بالمنكب صار            وقد رأيت غالماً  .  شداً يشيله واألشياء القابضة مع حرارة     

 يشد مرفقه إلى فوق ليرفعالعضد وباين المنكب حتى تدخل فيه اإلصبع وأمره المجبر أن           كالطبيعي وإذا تركته امتد   
اليد  بالمنكب وقد يعرض مثل هذا في الورك فتطول إحدى الرجلين وكذلك إذا عرض في              رأس العضد ويلزقه نعماً   

  .إلى داخل الكف وتعسر لذلك فأما الخلع فإنه يقصر به وأما األصابع الصغار إذا انخلعت فإنما تتخلع. طالت
إحداها أنه لما   :  الخلع بهذه العالمات   ينبغي أن تتعرف  :  قراط في كتاب المفاصل   قال أب :  التاسعة من آراء أبقراط قال    

فقد ينبغي أن تقيس بالشيء الصحيح بعد أن تنظر في مفاصل               كانت اليد والرجل في الناس منتهياً عن تعديل         
  .نفسه فتقيس العليل منها بالصحيح غريبة لكن في مفاصل المريض

اإلبط أكثر من رأس العضد       رأسي العضد تحت   "\  74 ألف د    "\لعضد أن ترى    ومن عالمات انخالع رأس ا    :  قال
الساعد وترى العظم الصغير الذي لرأس الكتف مبائناً          الصحيح ويكون قبله الكتف المخلوعة فيها غور أكثر منه في          

  .وهذه العالمة قد تكون والعضد غير مخلوعة ألن ذلك يغور ويغوص إلى أسفل
على الدنو منها ربما يوجع       د المخلوعة يكون أكثر تباعداً من الجنب الصحيح فإن استكره            وإن مرفق العض  :  قال

والمرفق مبسوطة كما يمكن في اليد الصحيحة وال          شديداً وال يمكنه أن يشيل يده على استقامة إلى جانب أذنه            
  .يمكن أن تديرها إلى ههنا

الكتف لكن هذا ال يكون له نتوء        لعظم الصغير المسمى رأس   وقلة الكتف تكون غائرة أيضاً في من ينخلع منه ا         :  قال
  .أن يرفع يده إلى رأسه ويديرها في اإلبط وال تتباعد عضده من األضالع وال يعسر عليه

سناسنه وكسر السناسن يسهل     وقد تنخلع الفقارات التي قدام فينخفض ذلك الموضع كانخفاض من تنكسر            :  قال
النخاع البتة وإما أن تضغطه وإن ذهبت تدفعه احتاج إلى             التي تنخلع إما أن تهتك     وخلع الفقار مهلك ألن الفقارة    

عليه فإن سقط عليه شيء عظيم أو دفعته بدفع شديد انكسر سنسنه الذي عليه                 شدة شديدة وشيء عظيم يسقط    
  .الفقار قبل أن يدخل

  . استعن بقراءة هذا الموضع واطلب كتاب المفاصل ألبقراط"\لي  "\
تضع الخرق والشد على      قوم يدعون موضع القرحة في الكسر مكشوفاً وهذا عالج رديء ألنه ينبغي أن                :  وقال

  .مواضع تحتاج إليها
لحماً صحيحاً رباطاً تأخذه     ربطت وال بد ضرورة لمن يرطب هذا الرباط من أن يندفع ورمه إلى القرحة فإنك لو              :  قال

 واستحال لونه فيجب من ذلك      "\  75 ألف د    "\الذي ال يربط     وضعمن الجانبين وتترك وسطه غير مربوط لورم الم       
اللون ويسيل منها شيء وال يمنع مده ويكون العظام وليس هي زمعة السقوط تتساقط                  أن تجعل القرحة الرديئة   

  .القرحة ذات ضربان وذات حمى ثم يضطرون بسبب الورم والوجع إلى حل الرباط وتصير
بعصابتين واحدة من أسفل إلى       ليس هذا هو الذي يفعله مجبرونا لكن أن يشد إنسان           ينبغي أن تعلم أنه    "\لي   "\

بال شد البتة إال أن يترك رأس القرحة فقط مكشوفاً           موضع القرحة وأخرى من أسفل القرحة ويترك موضع القرحة        
دعون موضع القرحة   اللفظ هكذا وههنا قوم آخرون يعالجون بأن يشدوا بالخرق وي           وفيه شك ألن أبقراط قال بهذا     

فساد القرحة   ويتروح ويضعون على القرحة بعض األدوية ورفائد مبلولة بشراب وهذا عالج سوء يتبعه                   يتنفس
  .وسيالن الرطوبات وتساقط العظام ينبغي أن ينظر في ذلك
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 خاصة عند   كذلك ألنه كان محله    كان أحنف فعالجه المجبر فاستوى وبقي فيه شيء قليل ال بال له وإنما كان             :  قال
  .يرسم ثم أنه مال رأسه إلى جانب اليسار بتشنج الوتر شدة الوجع إشفاقاً عليه وهذا الصبي لما كان قليالً

جيداً ويشد لتكون المخدة     المجبر ينبغي أن يلين بعصابة ويقوم رأسه ثم يوضع في الموضع مخدة محشوة               :  قال
  .التليين والدفع الدائم يسوى الرأس كونتدفع دائماً إلى الرأس إلى الجهة التي مال إليها في

يضبط الحمامي ويضع ركبته في      وقد عالج غير واحد هكذا فبرؤوا ويعالجون خلع الخرز إلى خلف بأن يضبطه كما               
إن زال الخرز إلى    :   قال "\  75 ألف د    "\بكعبه عليه    ظهره ويدفعه بشدة وجلد فيرجع أو ينومه على بطنه يقوم           

  .لبتةالبطن فال عالج لهم ا
  .عداداً له شد وأكثر ال يلزم البتة الكسر إذا كان مدوراً ثم كان أحمل فإنه عسر اللزوم وقد رأينا منه: قال
المولدة للدشبد والموميائي واأليابس      عند مثل هذه الحالة تحتاج إلى شد يبقي عليه زمانًا طويالً واألطعمة            "\لي   "\

أكثر ما يقع أن ال يلزم الكسر وال يعقد في العضد وقد يقع في الزندين                . منه فقد رأينا ما لزم بعد أشهر فاستوى وبرأ       
أن تشد   وسط الساعد جميعاً ويقع في الساق أقل وتختلف األبدان في زمان العقد رأيت عضد احتاجت               إذا انكسرا في  

إلى  يفزع المجبرون به وأقل وأكثر في العضد والساق كسر ال ينكسر وفي هذه الحالة                أربعة أشهر حتى لزمت وما    
بحاله وال يتنحى ويتسوس     الجبائر الطوال يضعون على طول العظم كله وذلك صواب لئال يقع زوال البتة ويبقى               

وضعوا عليه جبائر طولها من الكعب إلى الركبة وفي           اللزوجة وينفزع في كل ما يتحرك العضو فإن كان في الساق           
لمرفق إلى اإلبط ومنعوا من الحركة وتوقوا ورضوا عقد الحل ال              العضد من ا   الساعد من الكف إلى المرفق وفي      

  .يجذبونه
أرز وصدور القبج فتتخذ ودقيق      يؤخذ خروف في خبز سميذ ودقيق     :  لون يصلح لتلك يأكله حين يريد أن يعقد كسره        

جلد الجدي  منه ولينتقل بالشاهبلوط ويأكل أيضاً من         األرز ولبن فتتخذ هريسة ويجود ضربها حتى تنعقد ويطعم          
أرز حتى يغلظ ويلتزج فإنه مالكه ويأكل من أطرافه ويجعل شرابه شراباً قابضاً                ويكثر منه وقد طبخ اسفيذباج مع      

يرق الدم ويسخن    ويتوق الرقيق واألصغر الحار فإنها ترق الدم وال يستحم وال يجود وال يعمل شيئاً مما                   غليظاً
في مكان ريح فإن جميع ما يغلظ الدم جيد له وفي            ليكن بدنه بارداً أبداً   المزاج ويحذر الجماع البتة والموضع الحار و      
 في األضمدة جوز السرو وغراء وأقاقيا         "\  76 ألف د     "\األشياء ويزاد    هذا الوقت يستعمل الموميائي ونحوه من      

الرباط أما في    ىمما لها قوة قوية في القبض والغوص في التغرية و الحفظ للعضو بحاله وإن استرخ                وكثيراء ونحوها 
والحدة وال يشد عضواً نافذاً البتة فيه حدة وورم          أول األمر فيجب أن يكون التدبير لطيفاً جداً مبرداً حتى يأمن الورم           

فإنهم كذا يفعلون وهذا وجهه فإن لم يجد بداً فقومه على لوح واعقد عليه طاقاً                حتى يسكن ورمه ولو بقي ال ينجبر      
خبيثة إذا شك في      تقويمه وال يضغط البتة وال يمنع االلتحام فإن كان ذلك تولدت              بقدر ما يمكنه على    وخرقة

يعمل في ظهر الكتف ونحوه فإن سمع        الكتف أو األضالع غيرها وضع أذنه عليها هل يسمع فرقعة العظم وكذلك            
قصده بالشد  ليستدل به على أشد موضع يوجع العليل فن           فرقعة العظم علم أنه مكسور والغمز الشديد يستعمله          

  .والضماد
تنخلع إلى داخل وردها أن تمد بشدة من         أكثر ما تنخلع إلى بر وقل ما      :  وقال.  والورك إذا انخلعت قصرا الرجل    :  قال

إلى حيث مال عنه بشده فإنها تدخل وأما خلعها إلى داخل فإنه              أسفل أو من فوق ثم يغمز المجبر بيده عليه يرده          
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 الب ويمدها رجل جلد وهو راكع بقوة وقد أمسك العليل بمده الرجل إلى بر ويرفع              أصل الح  يلقي منه بالء قوي في    
انخلعت أيضاً بضرب آخر إذا       المجبر بيده رأس الفخذ حيث الركبة إلى داخل بشدة فإنه يدخل وقد ترد الفخذ إذا                 

بة إلى داخل   الرك إلى خارج فليرفع رجل قوي طرف الفخذ حيث الركبة إلى بر بشدة وآخر يدفع حيث                    انخلعت
الوجه أعني بهذا الوجه أن يغمزوا رأس         اآلخر األعلى يكون بمنديل أو حبل وعلى هذا        .  وينخلع إلى داخل وبالضد   

 وآخر إلى خارج يمكن أن يرد جميع المفاصل التي          "\  6 ألف د    "\داخل   العضو غمزاً مخالفاً حتى يغمزوا واحدة إلى      
 المكسور أنه يسوي األسنان بعضها مع بعض ويشدها بخيط ذهب           والعضد الذي قال في اللحى        لها عظم الساق  

لحم ونبيذ وأما غيره     وثيق ويلويه بالجفت خارجاً حتى يبقى على التقويم ويجعل له حساء يصب في فيه من ماء                  
رج فأرى هذا خطأ ألن وضع الثنية على الثنايا شكل خا          فسووه بالجبائر والرفائد وليس بحسن ولكنه يعمل به وأما أنا         

الوجع أمر عظيم جداً والشكل الطبيعي إنما هو أن يكون األسنان التي في اللحى                عن الطبع وإذا بقي مدة هاج من      
  .داخالً والتي في األعلى خارجاً األسفل

لها ثوب عريض عرضه شبر      رباط الورك قد يسترخي بما يسترخي رباط العضد وعالجه أن يمد الرجل ويؤخذ             :  قال
شداً على هذا حتى تكون الرجل كأنها قد ضمرت في           ها فيلقى في القدم ويمد به إلى الظهر ويشد        أو يأخذ القدم كل   

  .أقبلت خلق بهذا التدبير من الزمانة الحائط بسير شديد فإنه يلزم وقد
م المعي  فأورث ورماً واحتباس البول وور     إذا انخلع فقار الصلب إلى داخل ضغط المثانة       :  الثالثة من الثانية من أبيذيميا    

الفقار هكذا لكن حدث في النخاع النابت منه األعصاب التي تجيء              المستقيم أوالً واحتباس الرجيع وإذا لم ينخلع       
  .والبراز بغير إرادة وأكثر من يتزعزع نخاع ظهره تضعف حركة رجليه ويحتبس بوله إلى هذه شيء خرج البول

الدشبد يصير عليه ويحتاج إلى      برها ثني المفاصل ألن غلظ    الكسور إذا وقعت عند المفاصل قريبة منها عسر بعد ج          
ويأمرون ببسطه وقبضه حتى يتسع وأنا أرى أن يحتال فيه بما               مدة وأصحابنا يلزمونه التليين مدة طويلة أشرهاً       

  . القريب منه"\ 77 ألف د "\في المفاصل إنما جاء من أجل غلظ الدشبد الكسر  يلطف الدشبد فإن ذلك الضيق
ولكن إذا وقع الكسر من الكعب        العظام الصغار مثل عظام األصابع فإنه لصغرها أين وقع الكسر ضاق المفصل              وأما

والثاني فال تنضم األصبع بعد االنجبار وجهل أصحابنا من          عند المفصل فأني رأيت كثيراً يقع الكسر بالكعبين األول        
ون إذا انجبر أدنى انجبار وخاصة األصابع ألنه ال          وذلك أن مثل هذا يحتاج أن يك        المجبرين الصانعين على ذلك   

غليظاً  عظاماً كباراً أن يترك الشد ويؤخذ فيما يلطف الدشبد لئال يكون دشبدها كبيراً              عليها كبير تعب وليست    يقع
  .ألن الحاجة ههنا إلى ثني المفصل أكثر منها إلى الوثاقة

  .والقبض كذلك تحتاج إلى الوثاقة ألنه كما يحتاج إلى البسطوأما في العظام الكبار فيكون ميلك في ذلك باعتدال 
الوثاقة وال يحتاج إلى أن يبسط        وأما وسط العظم بالبعد من المفصل فصل إلى قوة الدشبد كله ألنه يحتاج إلى                

  .ويتقبض
يه ما أمكن   تمله أن تقطعه أو تسو     إذا كان عظم مكسور ينخس العضلة ويهيج الوجع فال        :  السابعة من السادسة قال   

رأيت رجالً به كسر خارق فقطع      .  وال تشد حتى تأمن الورم     "\  لي "\.  وتفصد العليل وتسقيه الدواء وتسكن وجعه      
 فلم يجبروه البتة ولم يشدوه انتظار السكون والتعقد والورم وجملة فإنهم ال يشدون               بعضه وبقي نافراً شهراً وأكثر    

  .شيئاً نافراً وال سخنا
أقصر كثيراً نومه على جانب ورفع        اءنا بالمارستان ووركه منخلعة إلى خارج فكانت رجله العليلة          غالم ج  "\لي   "\
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رأس الورك قد جعل في األلية حدبة ودفعه فرجع فشده            رأس الركبة في جهة الصدر ووضع اليد على إليته وكان          
  المارستان فكان عضدها قد تباعدت من وأمره أن جاءتنا امرأة إلى    "\  77ألف د    "\ وشد ركبته وعقبيه بإبهاميه معاً    

الترقوة المسمى حبل العاتق      إنها مخلوعة العضد فلما نظرنا رأينا العظم الذي يوازي          :  أضالعها جداً فقال المجبر    
هذا العظم هو الذي يسميه جالينوس العظم الصغير         ورأسه يسمى الزرقين وهو الصق بفكة الكتف قد خرج وأرى أن          

توضع عليه رفادة ويشد حتى يلطأ ويلتزق وال عالج له وال شد غير هذا                  وشد هذا هو أن   الذي في رأس الكتف      
الرباط  الرباط على العظم ويؤخذ تحت المرفق مبتدئه ويكون العضد الصقة بالجنب وإن شئت أدرت                يوضع:  وشده

 الزرقين وهو حيث    على رأس  ينبغي إذا حللت هذا الرباط أن يضع واضع يده         .  إلى تحت اإلبط اآلخر ليكون أوفق      
حراماً أن يقع العظم ألنه في شده ال يلتزق التزاقًا            يتصل طرف هذا العظم بالمنكب أنه إن لم يفعل ذلك وحللته            

كل شدة وينخلع الورك إلى خارج ينام على الجانب المخلوع ويجعل جلوسه على               محكماً فيرتفع ويكون الحال في    
  .قراره في مكانه ويمنع من خروجه بعد الردذلك يعين على جودة رجوعه واست منكبه فإن

بالسمن مثل نصفه ومن العسل      يؤخذ حب الخروع مقشراً فيدق    :  أهرن ضماد للمفاصل التي قد زمنت يحلها ويلطفها       
  .مثل ربعه ويلزم الموضع

  .يتخذ قيروطي بدهن السوسن وألزمه الموضع واستعن بباب المفاصل: وأيضاً
  .في باب المفصل واحد ممن اقعده وشبكته الريح بدهن الحندقوقي وصفتهقد أقمت غير : الطبري قال

على الموضع كلما كان البدن      راسن ووجع يطبخان ويجعالن ضماداً    :  لزوال المفصل عن موضعه من البلغم والريح       
  .أرطب عظاماً كان أسرع التحاماً

كتان وحلبة ثلث أوقية كل      ية أوقية بزر  أشج ومقل أوق  :   المتعقف "\  78 ألف د    "\ ضماد يلين العصب     "\لي   "\
وخطمي من كل واحد ثلث أوقية شمع ودهن حناء ما            واحد لبنى أوقية شحم العجل أو مخ ساقه أوقية تمر وطين           

وأحذر على  :  قال.  بعصير عنب أو شيرج التين قليالً ثم اجمعه جميعاً وضمد به           يجمع به هذه األدوية إسحق الجميع     
وال تغرقه بالدهن إال     وعليك فيه باألدهان التي قد طبخت باألشياء القابضة والرياحين اللطيفة         الموثوء الماء    العصب
بارد وعليك بالدهن المطبوخ فيه أفاويه قابضة        وإذا حدث وثء في عضو عصبي فال يقربه ماء حار وال          :  قال.  مسخنا

تتركه يلتحم البتة وإال ورم وعفن      ويفصد ويسهل ويحقن فإن كان شق فال          ويكون مسخناً يوضع عليه بليد فوقه     
  .إن شئت تتعاهد رأسه مفتوحاً أبداً حتى يسكن الوجع ويأمن منه فإذا سكن ذلك فعند ذلك فاجبره العضو لكن

هو أن ينكسر قطعاً صغاراً      العظم يصيبه الكسر وهو أن يندق باثنين والرض        :  من كتاب ينسب إلى جالينوس قال      
  .عالجاً من الرض والكسر وهو أيسر: ق بالطول قالحتى تتخشخش والقصم هو أن ينش

ال ينقطع في باطن العظم ألنه        وأما ما يقول الناس في انقطاع المخ في العظم أنه مهلك فباطل ألن المخ                :  قال
  .هناك أبداً ذائب متصل

لترقوة عارياً وخلع رأس ا    وقعت صخرة على طرف منكب رجل فخرقت الجلد واللحم حتى ظهر طرف العضد              :  قال
وشده فلما كان في الثالث أنتن اللحم وأخضر          وأخذه بعض الجهال فسوى العظم ورد اللحم والجلد عليه وضمده           

  . كل لحم بان"\ 78 ألف د "\اللحم كله ويكوى بالزيت المغلي فافعل في  العظم وإنما كان الصواب أن يقطع ذلك
يسيراً أقل من الخلع وال  موضعه شيئاً و أن يزول العضو من    وإذا عجز عن ذلك إال أنه أقل فإنه وثء والوثء ه          :  قال
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  .الزوال وهو أيسر من الوث فهذه الثالثة من جنس الخلع ينخلع انخالعاً تاماً والوهن هو أن يكاد يلحق العضو
  .المفاصل فالخلع والوثء والوهن  ما يحدث في العظام والمفاصل شبه الكسر والرض والقصم وأما في"\لي  "\
ذلك البتة بالجبر إلى حاله الطبيعية       وإذا انقطع عند الخلع رؤوس شظايا العضل الملتزق للعظم بالعظم لم يرجع           :  الق

  .العضد وفي زندي القدم عند الكعبين وأكثر ما يكون ذلك في الورك وقد يكون في رأس
ألن لحمهم قليل والرطوبات     والجبر يسرع التحامه في األطفال وفي الصبيان والشباب ويبطئ في المشايخ            :  قال

  .التي في نقر المفاصل قليلة جداً
التزاق العظام فالدشبد أن يعسر ويبطئ       وإذا حدثت العلة باألطفال فتعرف موضعها بالوجع والحمرة والورم وحد          :  قال

  .الصبيان في المشايخ أكثر من ذلك كثيراً ويسرع في
المبردة والمقوية كالصبر والفوفل       الجهة الضد واجعل الطالء     فإن كان من سقط ممتلئاً فبادر بالفصد في          :  قال

  .والصندلين والكافور والطين األرمني
الجبائر على حدودها ويترك في موضع       ومن كان به في كسره جرح فينبغي أن يجبر جبراً رقيقاً جداً ويرصف             :  قال

ى كله من فوق الشد تغطية تعمم الجبر والجرح         برفائد فوقه ثم يغط    الجرح مكشوفاً ثم يعالج بالفتل والمراهم وترفد      
  .وعشية إن احتاج إلى ذلك وال يحل رباط الكسر ويحل ذلك عنه غدوة

ويعدانه للجبر والعالج أعني قبل أن يجبر        والماء الحار والدهن ينفعان الكسر في أول األمر ألنهما يلينان العضو          :  قال
 وقلة الحركة   "\  79 ألف د     "\رباط يحدث يبساً في األعصاب       ال ويشد وكذلك ينفع بعد البرء حل الرباط ألن         

 فأما في وسط الكسر فال يقربن العضو ماء        .  فيحتاج أن يلين بالدهن والموم ومخ البقر       وصالبة وعسر حركة العضو   
فادهن جفوفاً شديداً ألمهم     حار وال دهن فإنه حينئذ يفسد بإرخائه إال األطفال والصبيان فإن الضماد إذا جف عليهم              

يقربه الدهن وكذلك المشايخ فإنه يحتاجون إلى ذلك وال          موضع الوجع منهم ثم ارفده واجبره وإذا سكن الوجع فال         
  .به الدهن والماء الحار من بعد ثالثة أيام إلى أن يبرأ ويحل رباطه يقرب صاحب الكسر الذي ال وجع

ومنحدراً إمراراً رفيقاً لئال يفسخ شيئاً       يحلها مصاعداً يده على موضع الكسر في كل حلة         وينبغي للمجبر أن يمد   :  قال
  .بقي رخصاً وال يخفى عليه شظية أو عوج إن كان

فيكسر من موضع غير ذلك فيحدث        وربما رام المجبر كسر الموضع ليعيده فيكون دشبده صلباً عظيماً جداً            :  قال
ه وعظمه وبعد زمانه فإن اضطررت إلى ذلك        في صلبت  اعمل في هذا بحسب الدشبد    .  كسر آخر ويبقى األول المعوج    

الكسر وينبغي أن يشد جبائر إال على موضع الكسر لكي إذا غمزته لم ينكسر                 فلين أبداً حتى يسترخي الدشبد ثم      
حتى ينتن أو    فشد على ذلك الموضع جلد األلية يومين أو ثالثة        :  قال.  موضع الكسر الذي ال شد عليه      البتة إال من  

إذا حرقت  :  المعجون بالسمن يلزم ذلك قال      لقطن وبزر الكتان المدقوق باللبن الحليب أو التمر        الحلبة ولب حب ا   
األطباء لكن يمد رجالن يجذبان العضو على استقامة ال يعوجانه البتة فإنه             شظية اللحم فال توسعها كما يفعل جهال      

تلك الشظية    قومها نعماً وامسحها وأدخل     إلى فوق واآلخر إلى أسفل جذباً جيداً ثم        "\  79ألف د    "\ رديء أحدهما 
لكن خذ قطعة لبد فخرق وسطه خرقاً         بشدة فإن لم تدخل الشظية بهذا العالج فال توسع الجرح البتة فإنه رديء               

نطع مثل اللبد ثم أغمز الشظية غمزاً جيداً من جوانبها حتى تبرز             وأدخل الشظية فيها وضع فوق اللبد جلداً أيضاً من        
  .فوق بمقدار غلظ اللبد والجلد ثم اقطعها بمنشار أصحاب األمشاط  وتنتؤالشظية نعماً

  . قطعة نطع تكفي في هذا الموضع تكون واقية اللحم"\لي  "\
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المنخر إلى أن يبلغ الخياشيم وأمسكه       في كسر األنف اتخذ أمياالً ثالثة غليظاً ووسطاً ودقيقاً وأدخل الميل في           :  قال
يستوي ثم ضمده بخرقة صغيرة فوق بال جبائر إال فتيلة من             ى على قصبة األنف حتى    بإحدى يديك وأمرر األخر   
  .يعالج انسداد األنف داخل وربما حدث منه إذا لم

فاغمزه وأمررها عليه من خارج      وأما كسر الجبين فضع كرة خرق بين الرباعيات ثم أدخل أصابعك إلى داخل العمر              
الكسر وضع عليه جبائر تأخذ من الموضع الصحيح أيضاً           على قدر موضع  حتى يستوي نعماً ثم ضع الضماد بخرقة         

  .قطعة صالحة وشده

 في خروج خرز العنق 

قفاه ثم مد رأسه إلى فوق مداً         فأضجع العليل على  :  قال.  إذا وقع اإلنسان على رأسه ربما خرجت خرز عنقه         :  قال
ماد واحشه بالخرق وضع عليه جبيرة طويلة من حد         عليه الض  رفيقاً وتسوي خرزه حتى يستوي بالمسح والغمز ثم ضع        

  .لئال يقع الرباط على الحلقوم وحله كل ثالثة أيام وتشده إلى الرأس القذال إلى آخر خرز العنق
اإلبط التي ترقوتها مكسورة     واجعل الخيط أبداً حاشية ثوب فإن المدور ال خير فيه يضغط ويرجع وضع تحت               :  قال

  .يل تلك الترقوة تش"\ 80 ألف د "\مخدة 
  .تريد أبداً أن تردها إلى استوائها  إذا كانت التي تلي العضد عالية فإنها ال تحتاج إلى مخدة ألنك إنما"\لي  "\

الناحية التي مال إليها وقسه بالكتف        وأما لوح الكتف فأقم يده على عارضه ثم أغمز اللوح وأقلبه أبداً إلى ضد                  
  .األخرى حتى يستوي ثم ضمده

على وجهه على ثوب مطوي واغمز       أما عظام الصدر التي بين الثندوتين فما أقل ما تنكسر فترجع إلى حالها فنومه              و
  .وشدها الكف حتى تستوي العظام نعماً ثم ضمدها وضع عليها جبائر

  .وأحكم جبر الترقوة فإنها في األكثر تنفك إذا حمل صاحبها شيئاً ثقيالً: قال
  .والباقية كما تدور العظام والعضد والساق والفخذ جبيرتين طويلتين متقابلتينوضع على الذراع : قال

 خلع الزندفي 

حتى تسويه ثم مد أصابع      ادفع الذراع إلى رجل جلد يجذبها واجذب أنت الكف على استقامة ثم ارفع اليد والزند               :قال
ى والسبابة من إصبعك فإنه يستوي به الزندان ثم         بالوسط ذلك الكف إصبعاً فإصبعاً مداً جيداً وابدأ باإلبهام وامددها        

  .ضمده وأرفده وضع الجبائر
كانت ناتئة فاغمزهما ثم ضمدها وإن       وأما الكعاب الصغار في الكف والقدم فارفعها أبداً إلى ضد جهتها المقابلة وإن             

قه وتفدغه وشده أسبوعين أو     عليه األسرف وألزمه الشد بعد أن تد       نتأ في ظهر القدم والكف نتوء فال تتركه لكن ضع         
  .وتأمن عودته ثالثة حتى ينطل البتة

ذلك الجانب فاألجود أن تضع       وأما خرز الظهر فابطح العليل على وجهه وسو الخرز بالدفع فإن كان قد زال إلى                 
  وتكون "\  80 ألف د    "\فوق فاغمزها إلى أسفل      جبيرتين في جانبي الخرز وإن مال إلى فوق فضع جبيرة واحدة           

  .الجبائر من الحقو إلى الكتف ثم شده

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



 1334 /وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت                            
 

 

يضطرب فإنه وأما العظم العريض      وأما األضالع فإذا انكسرت إلى داخل فأطعم العليل منفخة ثم يمسك النفس وال            
وعالجه إذا تقلب أن    .  لم ترجع وتنقص إحدى الوركين     الذي فوق العصعص فإنه إذا انكسر أو تقطعت شظايا عضله          

فخذ مداً شديداً واحد من يده لئال ينزل نحرهم واغمز أنت وآخر معك يغمز                ه رجالن كل  تبطح العليل ويمد فخذي   
تحته شيئاً صلباً    أحدهما أنت واآلخر هو غمزاً شديداً وذلك الموضع فإذا استوى فضع عليه الضماد واجعل               الركبتين

  .تدفعه إذا نام عليه وهو مستلق مثل كبة من خرقة
باليد األخرى حتى يستوي     ي الدبر اإلصبع الوسطى واغمزه إلى فوق وسو من خارج         وأما العصعص فأدخل إصبعك ف    

يحتاج يحل كثيراً وأما الشد فأنت ترى عند العمل           ثم ضمده ويقل األكل ليقل غائطه ويكون أيضاً سهالً ليناً وال           
  .وجهه
  .والورك التي تنقطع شظايا عضلها تسترسل أوالً ثم إنها تنقص: قال

ينثني وأحكم جبائره وضعه في الجانب       الركبة فابسط الرجل ورد الفلكة ثم امأل مأبض الركبة خرقاً لئال           وأما فلكة   
  .قليالً قليالً ولينه بسرعة الذي مال لتدفعه وال يميل فإذا برأ واشتد فلثثته

سحه نعماً ثم ضمده    الورم والوجع فام   فأما الذكر فإنه قد ينكسر عصبه وخاصة عند اقتضاض البكر فانظر أبداً موضع             
منتصباً وحله كل يومين وإن بقيت فيه عقدة فإنها ليست           ليكون وارصف عليه جبائر خفافاً وشده ثم شده إلى الحقو        

  .أن أقبلت تعظم بضائرة وال رديئة إال
  . المائل إليه"\ 81 ألف د "\وجميع المفاصل مدها وأرفعها إلى ضد الجانب 

فأقمه وضع أخمص قدمك     م ونتأ فوق ذلك يكون إذا سقط اإلنسان على قدمه           وإن انخلع بعض عظام القد    :  قال
في الكف ثم ضمده فإن تجذبت األصابع        عليه وتحته ثوب ملفوف واغمزه حتى يدخل واجذب األصابع كما عملت           

  .كعاب مشط الكتف حتى ترجع الكعاب إلى مواضعها وكذلك فافعل في
والجبائر إما القنى   .  يكون صلباً  ن الدشبد الذي ينبت من غير أضمدة ال       والضماد يسرع ويجعله أصلب وأقوى أل     :  قال

تريد وأما األضمدة فقد كتبناها مستقصاة غزيرة في باب            وإما خشب الدفلى وإما من نحوهما مما يؤاتيك كيف          
  .فإنه يحتاج إليها بعد البرء وأما الملينات. السقطة والضربة

ودهن الحل ودهن البان والحمام      م باستعمال مخ البقر والموم ودهن الخيري      إذا قحل العضو من كثرة الرباط فمره      
واألطفال يحتاجون  .  والماء البارد جيد في أول األمر ووسطه       واجتنب الحمام في آخر العلة وأولها وكذلك الماء الحار        

  .بسهمقبل الضماد ألن لحومهم رطبة فيشتد وجعهم والمشايخ لضعفهم وي إلى شيء من دهن يطلون به
ودهن الحلبة يوضع على      يؤخذ زوفاً رطب وشمع وعلك غير مطبوخ        :  من كتاب مسيح أو تياذوق للعنق الصلب        

  .عصب العنق
  .الجسد وال سيما في األطراف وقد يكون التواء العصب إما من ضربة أو من تعب في مواضع كثيرة من: بولس قال

  .ك البطم يوضع عليهوأرجنجانس يعالج ذلك النورة وشحم البط وعل: قال
  .السلعة وتشد عليه رصاصة ثقيلة فإنه يتحلل في أيام يسيرة هذا هو الذي يشبه: قال
ويوضع عليه أو يمسح بالشمع       دهن "\  81 ألف د    "\ويصلح في التواء المفاصل ورضها صوف وسخ يغمس في          :  قال

الفسخ رض  :  لك والغمز من اختصار حيلة البرء     وجعه بالد  ودهن الورد وينطل بالماء العذب الفاتر ويسكن ويسكن عنه        
  .العصبي والفك زوال العصب عن موضعه وهو صحيح اللحم والهتك انقطاع ليف العضو
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سائر عالج الورم الجاسي ويصلح      قد يحدث في المفاصل تعقد لشد أو ضغط ويحتاج إلى المرخية ويعمها           :  بولس قال 
وحلبة وبزر كتان وأصل قثاء الحمار وورق الغار ودهن قثاء             فيه خطمي  بالتنطيل بالماء الفاتر والزيت الذي قد طبخ       

يؤخذ شحم عجل ومخه وأشق وأصل السوسن من        :  باألدوية المذهبة وهذا جيد صفته     الحمار ويعالجون بعد النطول   
ك رطل عل  أواق فلفل ستون ومائة حبة شمع     ......  جاوشير أوقية وقاقلة وأصطرك وكدر من كل واحد        كل واحد كف  

  .البطم نصف رطل مقل دهن السوسن وشراب ما يجمع به الجميع ويضمد به
إذا غلبت فيها رداءة مزاج حار       وقد تسترخي المفاصل في األمراض المزمنة في الحميات وفي علل القولنج والفالج             

س وأطراف  ينطل أعضاؤهم بطبيخ األقاقيا والعليق واآل       رطب فيفسد لذلك حركتها وتمتنع وينبغي في هؤالء أن          
  .التي تجفف بقوة وتضمد أيضاً بأضمدة هذه قوتها األشجار القابضة وجميع األدوية

الحارة فتكون المضرة من ذلك      وكثير من الناس من يظن أن هذا االسترخاء يكون من برد فيستعمل األشياء             :  قال
  .أشد
يؤخذ شمع أصفر ودهن خروع     :  التعقد  على ما رأيت لإلسكندر لتعقد المفاصل المزمن الذي قد صار شبه            "\لي   "\

الحمار وقطران ودهن الحناء أوقية وصمغ البطم وميعة ودهن             ومقل لين وجندبادستر وأصل قثاء      "\  82 ألف   "\
 واعتمد في هذا الباب على هذا المثال أعني األشياء القوية اإلسخان مع التي في الغاية                .البان وفربيون يتخذ لصوقاً   

  .ن ال تكون في العضو حرارة البتةمن التليين وانظر أ
الشيطرج ونحوها وعالجه بالحقن     إذا كثر باإلنسان السلع العصبية التي تنعقد فاسقه دهن خروع وحب           :  شمعون قال 

الخروع محرقاً قد خلط بالموم ودهن السوسن ودهن الحلبة           ودخول الحمام والماء السخن واألدهان وضع عليه من        
  .منه شيء فضع عليه قالب أسرف وشده  بقيوحذره التخم والعشاء فإن

سمي قرحة وإن كان في غضروف       تفرق االتصال إن كان في اللحم     :  المقالة الثانية من جوامع العلل واألعراض قال      
في وسط العضل سمي فسخاً وإن كان في          سمي فكاً وإن كان في عصبة أو طرف عضلة سمي هتكاً وإن كان               

كان في العظم في الرأس نفسه سمي شدخاً وإن لم يغر كبير              عظم الرأس فإنه إن   العظم سمي كسراً فإذا كان في       
سمي صدعاً وإن تبرأ بعض من بعض سمي قلعاً وإن كان في عرق ضارب سمي أم                  غور سمي رضاً وإن انشق فقط     

  .الدم
 أكثر ذلك في    إعياء ويعرض  السلعة المسماة عنقيالً هو تعقد العصب ويعرض من ضربة أو سقطة أو            :  انطيلس قال 

الحركة وهو صلب يكون يندفع يمنة ويسرة وال           ظهور الكفين والقدمين والمفاصل والساقين والمفاصل الكثيرة        
  .أحس العليل بخدر في العضو وال يعرض في العمق بل تحت الجلد ظاهراً يندفع في الطول البتة وإذا غمزها غامز

 العصب لكن رضها    "\  82ألف د    "\ عين ال تقطع ألنه يتخوف تشنج     والعارضة منها في الساقين واليدين والذرا     :  قال
وبين العينين فإنا نشق الجلد عنها ثم نضمدها بالقالب ونقطع           بالدق وتجعل عليها أسرباً وتشدها والحادثة في الرأس       

  .أصلها ونخرجها
يها بسطها حتى يحتاج أن     عل  كان بصديق لي في إصبعه في آخر مفاصلها حتى أنه كان إذا ثناها يعسر                "\لي   "\

وصرير في مفاصل أصابعه كلها وكان الرجل بارد           يبسطها باليد األخرى بأن يمدها ويبسطها مع صوت وفرقعة           
غلظ البتة وأقدر أن ضماد الخردل ينفع من هذا نفعاً في الغاية وينبغي أن          المزاج مرطوباً فلم يكن يظهر في المفصل      
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أنجح وإال   ل األشق والمقل والميعة ودهن السوسن وشحم الثور واألسد فإن           ذلك بالقوية التليين مث    يجذب قبل 
المفصل واعتمد في المفاصل      فاستعمل الخردل وخرء الحمام ألنهما يقدران أن يجذبا تلك الرطوبة من عمق               

شق السابعة من قاطاجانس ومادة الملينات مثل األ        العسرة البسط لغلظ فيها على الملينات من باب سقيروس ومن           
والقنة ودهن الحناء ودهن السوسن والجاوشير والزوفا الرطب والشمع األصفر             والميعة ومخ ساق البقر وشحم الثور      

وتمر هندي   ثجير حب البان وهجير حب الخروع إلية       :  لعاب الحلبة وبزر الكتان ونحو هذه      :  واأللعبة ووسخ الكور 
الحار وبالدهن الفاتر ويحركه حركة دائمة       نطول الكثير بالماء  وهذان الثجيران بالغان وسخنان أيضاً ويبسط العصب بال       

المرقشيثا ويطلى بالملينات فهذا آخر ما فيه والتمر واأللية إذا دقا وضمد              وآخر األمر إذا كاد يؤمن ينجر بالخل على       
  .وأقواها األشق والمقل والميعة وثجير الخروع والبان ودهن السوسن والحناء به جيداً

والجندبادستر فإنها تسخن العصب وتبسط       السكبينج والقنة والمر   "\  83 ألف د    "\العضو قد برد فألق معه      وإذا كان   
  .العضو بسطاً جيداً قوياً

االنبساط ولالسترخاء وهو    مرهم قوي جيد للورك التي فيها عرج وغلظ إذا تطاول أمرها والمتناع المفاصل من                 
   ميعة سائلة ربع رطلزبيب عتيق رطالن دهن سوسن نصف رطل: قوي

ثالث أواق جندبادستر فلفل     دهن الغار نصف رطل شمع أصفر نصف رطل علك البطم أوقيتان فربيون أوقيتان أشق             
تذاب الذائبة وتلقى عليه اليابسة أو المسحوقة           جاوشير بازرد من كل واحد أوقيتان مخ عظم األيل أربع أواق               

  .وتستعمل
باللبن غليانًا يسيراً ثم تصب عليه       هن بزر الكتان وعكر دهن الحل وحلبة يغلى        عكر د :  تليين عجيب ابن سرابيون   

  .ألية مذابة ويستعمل فإنه يلين المفاصل الجاسئة
بقدر طول رجل اإلنسان كسائر       يكون قالب طويل  :  القالب دواء الكسر هذا صفته     :  السابعة من منافع األعضاء قال     

القالب في أسفله محور ينتهي إليه طرف اللفائف التي يشد بها             نكسرتا ولهذا القوالب التي تتخذ للفخذ والساق إذا ا       
 الكسر ومن دونه رباطان وثيقان وأصلح الرباطات في هذا الموضع الرباط المتضاعف فيصير             العظم المكسور من فوق   

أليسر ويؤتى بأطراف   الجانب ا  لكل واحد من الرباطين أربعة أطراف ويجعل اثنان منها في الجانب األيمن واثنان في             
  .المكسور بأسره إلى أسفل الرباط األسفل إلى المحور فيربطه به لكيما يمد العظم

الجهة التي يمد فيها األسفل فإنها       فأما أطراف الرباط األعلى فلما كان أعلى الكسر ينبغي أن يمد في خالف             :  قال
 "\  83 ألف د    "\ المحور عرض من ذلك أن يمتد        بالمحور فإذا دار   ترفع إلى فوق وتنفذ في الكسر ثم تجذب فتشد        

واحداً ألن   الجانبين امتداداً سواء إذا كان إنما تجذب أطراف الرباط األعلى واألسفل محوراً                العظم المكسور من  
وإلى أسفل في أسفل القالب على        أطراف الرباط األسفل تمده إلى أسفل وأطراف الرباط األعلى تمده إلى فوق              

  . في أعالهاستقامة ويعطف
  . يقرأ من بولس ومن حيلة البرء ويثبت بنسخ إن شاء اهللا"\لي  "\
المكسورة فإنه يجتمع صديد فيفسد المخ       انصداع عظم العضد صدعاً ينفذ منه إلى المخ ثم يربط رباط العظام            :  قال

  .ثم العظم ثم يفسد اللحم حتى يصير قرحة
أشد ويذهب إلى الجوانب     ا يجب أعني أن يكون موضع الضربة       فإن شد على م   :   على ما يقتضي كالمه    "\لي   "\

وألنها ال يتهيأ في كسر     :  قال جالينوس .  يلتحم به  أقل شدة منع أن ينصب إليه شيء فيركب الشق من العظم دشبد           
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بالرباط اضطررنا أن نخرج من العظم قطعة ليسيل الصديد وإال أفسد الغشاء الذي               عظم الرأس أن يدفع عنه المادة     
يستعمل في الوقت الذي     الدماغ والبرابخ التي تذكرها بربخان أحدهما هو الذي يصلح للمد وقد ذكرناه والثاني              لىع

  يكون
يتحرك لحاجاته فيفسد الكسر     الكسر فيه هو ذا ينعقد للتحرز والسعفة لئال يمكن العليل أن يلوي رجله وال أن                  

  .ويتفرغ الدشبد والمد والجبائر يعني عنهما بحول اهللا
الرباط من فوقه فإنه يورث فطسة       علق األنف عظاً ويعرض فيه السكر وال ينبغي أن يقع عليه          :  بولس في األنف قال   

  .حينئذ يستوي إال أن يكون أنف قد كان له نتوء في حال الصحة فإنه
د العاشر ألن عظام    أمكن وال يكون بع    ادخل في األنف مروداً غليظاً وليكن ذلك في اليوم األول من الكسر إن            :  قال

دخل المرود في األنف وسوى م خارج بالسبابة واإلبهام حتى            األنف تلتحم وتصلب في سرعة فإذا      "\  84 ألف د    "\
فلف فتيلتين على إنبوب وبس محرق وأدخله فيه واتركه حتى يصلب العظم ويرجع                 يذهب كان نتوء فإذا سويته     

فإن عرض لألنف    ه ألنه يفطس إال أن يكون ناتئاً على ما ذكرنا          خارج بالدواء وضع عليه خرقة وال تشد       واطله من 
وضمد به أو خذ سميذ حنطة ودقاق كندر         ورم حار فافصد وأسهل ولطف التدبير وخذ دياخيلون فدفه بدهن ورد قليل           

  .فإنه جيد فاطبخه بماء الورد وذر عليه رماداً وضمده به
فإن انرض عظم   :  البقر أو قال   و سيراً في عرض إصبع بغراء     وإن عرض لألنف أن يميل إلى جانب فألصق عصابة أ          

التسوية والشج فشق عنها وأخرجها بالجفت ثم خط          األنف وصار كسراً حادة فإنك تعرف ذلك من النخس على           
  .فإنه ال يبرأ لكن يقيح حتى يخرج العظم أبداً الموضع وذر عليه األدوية وال تتوان

  األسفل يعني الفك ل اللحىفي باب األذن يحو المرضوضة األذن

إن انكسر اللحى األيمن السبابة والوسطى من اليد           إن انقطع الفك إلى داخل ولم يتقصف باثنتين فأدخل          :  قال
اللحى األيسر فمن اليد اليمنى وارفع به حدبة الكسر إلى خارج من داخل                    اليسرى في فم العليل وإن انكسر       

  .ويعرف استواؤه من مساواة األسنان التي فيهباليد األخرى من خارج وسوه  واستقبلها
وخادم يمسك ثم يصير الطبيب إلى       وأما ان تقصف اللحى باثنتين فأمدده من الناحيتين على المقابلة بخادم يمده             

تعوجت وزال بعضها ببعض بخيط ذهب فإن عرض مع          "\ 84 ألف د    "\تسويته على ما ذكرنا واربط األسنان التي        
ووسعه وانزع الشظية واستعمل الخياطة أو الرفائد واألدوية الملحمة           ة عظم تنخس فشق عليه    الكسر جرح أو شظي   

  .والتسوية بعد الرد
بالطرفين من الجانبين على األذنين      يجعل وسط العصابة على نقرة القفا ويذهب      :  ورباطه يكون على هذه الجهة    :  قال

للحى على الخدين إلى اليافوخ ثم منه أيضاً إلى تحت الترقوة           إلى ا  إلى طرف اللحى ثم يذهب به أيضاً إلى النقرة ثم         
  .على الجبهة وخلف الرأس ليشتد جميع اللف الذي لف ويجعل عليه جبيرة خفيفة وليوضع رباط آخر

ويؤلفا وينظر إلى تألف األسنان وتربط       وإن انفصل اللحيان جميعاً من طرفيهما فليمدا بكل اليدين قليالً ثم يقابال             
الرباط على القفا ويجاء برأسه إلى طرف اللحى ويؤمر العليل              يا بخيط ذهب لئال يزول التقويم ويوضع وسط         الثنا

  .الكالم ويجعل غذاءه األحساء بالسكون والهدوء وترك
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تغفل عن النطول واألضمدة     وإن تغير شيء من الشكل فحل الرباط إال أن يعرض ورم حار فإن عرض ورم حار فال                
كثيراً قبل ثالثة أسابيع ألنه لين وفيه مخ كثير            ك مما يسكن ويحلل باعتدال وعظم الفك يشتد        التي تصلح لذل  

  .يملؤه

 الترقوةفي 

عالياً فإن انكسر    الترقوة يتصل أحد رأسيها بالصدر واآلخر بطرف المنكب عند مفصل الكتف فيمسك العضد               :قال
فاسترخت إلى أسفل إن كان كسراً مندقاً باثنين وإن          لعضدفي الناحية التي تلي المنكب نزلت القطعة المكسورة مع ا         

 85 ألف د    "\وألن تندق الترقوة باثنين     :  نزول العضد أقل وكان الوجع أشد قال       كان كسر ذو شظايا غير متبرئ كان      
وسائر أنواع   من أن تنكسر شظايا وذلك أن التي تنقصف باثنين تعود إلى شكله الطبيعي بالمد والدفع                    أصلح "\
  .لكسر المشظاة عسرة التألفا

  . إن اندقت بالقرب من القس كان نزول رأس العضد إلى أسفل أقل"\لي  "\
فيه الترقوة المكسورة ويمده     إذا اندقت الترقوة بنصفين فأجلس العليل على كرسي ويضبط خادم العضد التي             :  قال

الطبيب بأصابعه ما    قدر ما يحتاج إليه ويسوى     المقابل ب  إلى خارج وإلى فوق أيضاً ويمد خادم آخر العنق والمنكب           
فإن احتاج في ذلك إلى مد أكثر وضع تحت اإلبط كرة عظيمة من              .  متقعراً يجذبه ويجره   كان ناتئاً يدفعه وما كان    

  .ودع المرفق حتى تقربه من األضالع فإنه يمتد على ما تريد خرق
صار إلى عمق كبير فالق العليل        لطبيب ولم يمد ألنه   وإن انقطع طرف الترقوة إلى داخل كثيراً ولم يجب يجذب ا            

أسفل حتى يرتفع عظم الترقوة ثم تسويه وأصلحه           على قفاه وتحت منكبه مخدة تتخذ دونه واكبس منكبه إلى           
إمرار اليد عليه فإن شظية تنخسه بحسب الموضع فشق الموضع وانزع             بأصابعك وشده فإن وجد العليل نخساً من       

برفق وخاصة إن كانت الشظية تحت لئال يخرق صفاق الصدر وأدخل اآللة الحافظة                  منكالشظية وليكن ذلك     
الرفائد  تحت العظم ثم اكسر العظم فإن لم يعرض ورم حار فشق الشق والحمه وإن عرض ورم حار فبل                     للصفاق
  .بالدهن

اط عريض وتشال إلى ناحية     برب وإن نزل رأس العضد عند الكسر مع قطعة الترقوة إلى أسفل فينبغي أن تعلق العضد              
ذلك فال تعلق العضد وليستلق صاحب الترقوة           العتق وإن كانت قطعة الترقوة تميل إلى فوق وقل ما يكون               

  .تدبيره وتشتد الترقوة في شهر وأقل  على ظهره ويلطف"\ 85 ألف د "\المكسورة 

 الكتف

إذا انكسر وربما    وفها وربما يقطع إلى داخل     الكتف ال ينكسر منها الموضع العريض وإنما يعرض الكسر لحر            :قال
تحت اللمس إذا أمرت اليد عليها ومن         انكسرت من حروفها شظية وإذا انكسر وانقطع إلى داخل عرق من تقعير              

فإنه يعرف بالوجع بال تقصع لكن شبه خشونة وقلة استواء            وإن عرض فيه شق فقط    .  الخرز التي تعرض الذي يليه    
 وعالج مما يسكن الورم الحار وأما الشظايا فإن لم تكن خارجة لكن كانت ساكنة الزمة                  اطويعالجان جميعاً بالرب  

ذكرنا وليكن النوم على الكتف       فإنها تلزم بالرباط وتبرأ فإن كانت خارجة ناتئة تنخس فليشق عليها ثم تعالج بما                
  .بالجانب الصحيح
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 عظم القسفي 

 -يدك   رف ذلك بالتفرقع تحت األصابع إذا أمررت عليه         إن عرض له شق ولم يمل إلى داخل فإنك تع             :قال
  .ينبغي أن يشد فقط. والوجع

والسعال والنفث وربما تعفن     فإن عرض تصعصع وتغور إلى داخل فإنه تعرض أعراض رديئة من ضيق النفس             :  قال
جمع أضالعه من   كتفيه واغمز منكبيه إلى أسفل وا      الحجاب وفسد فألق العليل على ظهره واجعل مخدة مرتفعة بين         

  .الجانب حتى يستوي التقصع

 األضالعفي 

الجانبين فإن لم تكن     ضلوع الخلف ال يعرض لها الكسر إال من الناحية التي تلي الفقار فأما األضالع فمن                  :قال
ن كان  وأما إ .  األصابع ويكفيه الشد وما يسكن الورم الحار       متقصعاً غائراً فإنك تعرفه من التفرقع وقلة االستواء تحت        

  النفس "\  86 ألف د    "\شد حصر   :  التملئ من الغذاء ومنها   :  فيه أقوال ال معنى لها منها      مائالً إلى داخل فقد قيل    
ارتفع وإال أخذت    وأما المحاجم فهي أقوى لكن يخاف أن تحدث ورماً ينبغي أن تضع المحجمة فإن              .  وهي ضعيفة 

وإن عرضت شظية   .  بهذا الوجه ال يكون ورم     ا تعلق فإنه  من ساعتها وأعيدت وال تترك عليها البتة لكن تؤخذ كم          
استوى بها وإال فإنه إن كان النخس شديداً مفرطاً ينبغي أن              تنخس فإنه يهيج منه شيء أشد من الشوصة فإن          

  .بعد أن يتحفظ بالحجاب جداً يشق عليه وتنزع الشظية

 والورك عظم العانة

تحت األصابع وإن عرض كسر وشظية       فت ذلك من قلة االستواء    هذه تنكسر حروفها وتنشق أيضاً فإن انشقت عر       
تسوى بالمسح باألصابع ثم تربط فإنه في هذه وحدها ال تشق            اشتد الوجع واخدرت الساق التي في جانبه وينبغي أن        

  .سائر المواضع ألنها ليست ضرورية على الشظايا كما يفعل في

 في خرز الصلب 

خرز العنق قتل سريعاً     لى أن يضغط النخاع عرضت رديئة فإن كان ذلك في          هذه أعراض لها رض إن بلغ إ       :  قال
وأما إن لم يضغط    .  عنه وإخراج العظم الناخس    ألنه تحبس النفس ففي هذه أعني التي تنخس النخاع استعمل الشق          

 أو ما كان ينخس     يحتاج أن يخرج من كسر العظام أبداً ما كان مبرئاً البتة           والذي:  قال.  فعليك بما يسكن الورم الحار    
  .يعفن على طول األيام فيورث قرحة وهذا يهيج الوجع والورم ألن ذلك

 الكاهل عظم

وعلق اليد في العنق    :  قال.  خارج العضد  إن تقصع إلى داخل فأدخل اإلصبع في المقعدة ويرفع صوته ويسوى           :  قال
 ألف  "\ه باليد فإن لم يجتزئ بهذا المد        أحدهما فوق واآلخر من أسفل     ليبقى لها شكلها الطبيعي ثم مر خادمين يجر       

عرض الكسر   وإن.  فوقه وأسفله ويجر برباطين ثم قابلهما وأرخه وسوه ثم يربط على ما أمر أبقراط                فيربط "\  86د  
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الجبر ينبغي أن يكون شدة الربط       بالقرب من اإلبط يكون المد بال ربط وإن عرض بقرب المرفق فالمرفق حبل في              
على موضع الكسر ثم يذهب به إلى الجانبين وليكن            وشدته وينبغي أن تلف الخرق أشده       بحسب قلة حس البدن   

أو كان هناك وجع والحدث من األطباء يستعملون الجبائر بعد الرباط من ساعته              الرباط أيضاً مسترخياً إن خفت ورماً     
والقدماء  سك شكل ما يسوى   ما يسوى والقدماء كانوا يستعملون الجبائر بعد الرباط من ساعته ليم             ليمسك شكل 

تحل الرباط في أول يوم أو في كل          كانوا يستعملون الجبائر بعد األسبوع ألنهم حينئذ قد أمنوا الورم وينبغي أن              
الرطوبات اللذاعة إلى اليوم السابع فإذا جاوزه فليحل          يومين وخاصة إن عرضت حكة فينطل بماء حار حتى تتحلل          

قد أمن الورم والحكة وهو أجود النحتام العظم وينبغي أن تمأل المواضع العميقة               في كل أربع أو خمس ألنه حينئذ      
الجبائر المفصل بل    الرباط وضع الجبائر ولتوضع الجبائر حوالي الكسر ويكون البعد بينهما إصبعاً وال تبلغ               ليستوي

تنجذب إليها الكسر أغلظ    الجوانب التي    يكون فيما يلي الجانب األيسر من المفصل أصغر وأضعف ويكن أبداً في             
لئال يتحرك البتة وخاصة إن كان الكسر قرب المرفق وإن             وأطول واألجود أن تشد العضو مع الصدر تضم إليه          

 بالزيت ولطف التدبير في أول األمر وغلظ بĤخره وإذا لزم واستحكم وحللته صلح الماء عرض ورم حار استعمل النطل
  .الحار والحمام والمرخ

  .العضو أرخى الرباط لعضد والساق يشتد في أربعين ليلة ثم يحل ويستعمل التليين وإن قصفوعظم ا: قال

 في الزندين 

وإن انكسرا جميعاً فشر فليمد       وأسلم وإن انكسر األسفل فشر     "\  87 ألف د    "\إن انكسر األعلى فهو أسهل      :  قال
  .في ثالثين ليلة ثم يحلأسفل ويشد  ويسوى شكله ويشد ويعلق ويكون شكل اإلبهام فوق الخنصر

 اليد األصابع والمشط وأطراففي 

ما نتأ من ذلك فاتكأ عليه ويضع         ليبسط العليل يده على كرسي مستو ويمد أصابعه خادم ويسوي الطبيب             :  قال
  .وتسوى برباط أبداً مع منع الذي يليها ليقومها ويشدها الجبيرة في الجانب الذي مال إليه وأما األصابع فلتمد

 فخذال

فأما إن كانت تنخس     استعمل فيها المد من الجانبين والتسوية فإن كانت شظايا غير مستوية فلتسو فإنها تلزم              :قال
  .خمسين ليلة وليكن وضعها هكذا فلتشق وتخرج وأما الرباط فليكن على ما ذكرنا في العضد ويشتد في

 الركبة فلكةفي 

ذلك من خشونة تحت اللمس والفرقعة        ق تحته والتفتت ويعرف   قد يعرض لها الرض أكثر والكسر أقل والش        :  قال
وتسوى الشظايا وإن كانت تنخس نخساً شديداً أخرجت ثم           والصوت فلتمد الساق وتجمع الفلكة إن كانت تقلصت        

  .الساق توضع عليه تحت الركبة كرة وتالث

 الساقفي 

مالت الساق إلى داخل     كسرت العليا وهي األدق   انكسرت القصبتان جميعاً مالت الساق إلى جميع الجهات وإن ان           إن
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داخل وإلى خارج وإلى خلف وتسويتها ومدها          وإلى خارج وإلى قدام فقط وإن انكسرت الغليظة منهما مالت إلى             
  .وشدها كمد العضد

 القدم عظامفي 

  .بعالج الكفالرجل فتنكسر وتعالج  الكعب ال يعرض له الكسر بما يحيط به ويستره وأما المشط وأصابع: قال

 جرح الكسر معفي 

رض اللحم الذي حول الكسر       إن عرض ويسكن ورم حار إن كان وإن عرض          "\  87 ألف د    "\ليقطع أوالً نزف    
فإن كن كسر صغار من العظم تنخس فلتخرج فإن كان           فليشرط ألنه يتخوف منه اآلكلة أو تعالج بعالج يمنع العفن         

ويسوى من ساعة يعرض أو يومه فإن لم يتفق ذلك قبل أن يدم فال                  عظم كبير قريباً وخرق فينبغي أن يدخل       
عليه  الحار وذلك بعد اليوم العاشر وهذه العظام تدخل بالسرم الصغير ليشتد العظم به ويتكأ              يسوى حتى يسكن الورم   

ن وإن عرض في حالة أ حتى يدخل ثم يسوى وإن لم يدخل بذلك فشر ويسوى ويشد شداً يكون فم الجرح مفتوحاً              
فجففه حتى تصل اليد إليه وأخرجه واربط        يكون لحم الجرح رهالً وينصب منه صديد رقيق فاعلم أن هناك شظية           

  .يوم وتعيد الدواء ويكون رباط الكسر بحاله فوق الجرح خرقة تحفظ عليه الدواء تفتحه كل

 يعرض الدشبد العظيم الذيفي 

فإن كان الدشبد طرياً فضع عليه أدوية        ان بالمفصل فانظر  ربما عرض دشبد عظيم يمنع الحركات وخاصة إن ك        :  قال
ورصاصة فإنه يلطأ وإن كان الدشبد قد صلب وكان مؤذيا فشق عنه              قوية القبض وألزقه واربطه ربطاً شديداً بجبيرة      

  .أمكن ثم عالج الجرح واقطع منه بأجود ما

 كسورها معوجة العظام التي قد تعقدفي 

قول من زعم أنه يكسر العظم ألنه يعرض من            وال ينبغي أن يقبل   .  العظم زمانة قد يعرض من عوج شكل       :  قال
فلينطل ويضمد بالمرخية الملينة ويدلك ويمال العضو الجانب حتى            ذلك غاية العطب لكن إن كان التعقد طرياً         

قد العظم  يسوى وإن كان صلباً ولم ينتقض بذلك فليشق عنه ثم يقطع الدشبد حتى ينع               ينتقض اتصال الدشبد ثم   
  .يقوم مكانه ويعالج عالج الجرح مع كسر ثم

  "\ 88ألف د  "\

 كسرهم من ال ينعقدفي

النطوالت أو لحركة كانت في غير وقتها أو لقلة          يمتنع انعقاد الكسر ويبطئ إما لكثرة حل الرطوبات وإما لكثرة         :  قال
 أن تطليه بأشياء حارة تجعل الغذاء غليظاً ويلزمالعلل وأن يجذب إلى العضو دماً ب الدم في البدن ينبغي أن تضاد هذه

يستدل به على التعقد ظهور الدم       العليل السرور والفرح ليكثر الدم فإن أكثر شيء في منع االنعقاد قلة الدم وأبلغ ما               
  .على خرق الرباط

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



 1342 /وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت                            
 

 

 الخلعفي 

  .المفصل فيسمى زوالالخلع التام هو أن يزول المفصل عن مكانه زواالً تاماً فأما زواله قليالً  :قال

 الفك المنخلع في 

يزول المفصل قليالً فإنه يكون من استرخاء عضالته عند          إما أن ينخلع انخالعاً تاماً وإما أن يزول قليالً والذي         :  قال
  .موضعه من ذاته بال عالج منع كثير أو تثاؤب ويرجع إلى

لحى واحد وإما أن ينخلعا معاً وإن        فإنه إما أن ينخلع   فأما الخلع   :   أكثر من نفع الدهن إلى خلف وسده قال        "\لي   "\
وينتأ الدقن وإن انخلعا جميعاً كان نتوء الذقن أكثر وأشد وال               انخلع واحد كان األسنان في ذلك الجانب معوجة         

وينبغي  فاه وهو أشد بلية لكن ال يكون ألسنان غير مقابلة كما يكون في خلع اللحى الواحد                يمكن صاحبه أن يطبق   
صلب واشتد وهاج حميات الزمة      ن يسرع برد اللحيين إذا انخلعا فإن ذلك أوفق وأسهل في الرد فإنه إن أبطئ به                أ

ينطلق البطن فضوالً مرية ال يخالطها شيء ويموتون في األكثر           دائمة وصداعاً دائماً لكثرة تمدد العضالت وكثيراً ما       
لمجبر اإلبهام في الفم ويحرك اللحى في الجوانب يمنة         بعض األعوان الرأس ويدخل ا     يمسك:  في العاشر وعالجه  

ويدخل في    أرخى العليل فكه وأطلقه ساعة ثم يمد اللحى بمرة ويرده في موضعه               "\  88 ألف د    "\وقد   ويسرة
ولم يكونا مفتوحين ثم يوضع      موضعه بأن يدفع إلى خلف فإذا دخل في موضعه واستوت الرباعيات أطبق الفكين               

وإن عسر وصلب في حالة فليكمد وينطل بالماء الحار          . ودهن ورد وشد فإنه يبرأ بأسهل ما يكون        عليه رفادة بشمع  
  .يسترخي ثم يجلس الطبيب من خلف العليل ويجذب فكه إلى خلف والدهن والحمام نطالً كثيراً حتى

 الترقوة وعظم المنكب الصغير الذي يربط الترقوة بالمنكب في 

تبرأت منه   ناحية الصدر ألنها متصلة به ال مفصل بينهما فإن ضربت ضربة شديدة هناك            تنخلع من    الترقوة ال :  قال
المنكب فال يزال زواالً كثيراً ألنه        وعلت وعالجه أن توضع عليه رفادة كثيرة اللفائف ويشد وأما الطرف الذي يلي              

االتصال فإن تبرأت ونشرت    رأسان وليست أيضاً مفصالً لكن شبه         يمنعها من ذلك رأس الكتف والعضلة التي لها        
  .عليها رفادة غليظة ويكبس بالشد علت وتعالج بأن يوضع

أن العضد انخلعت وذلك أنه يرى       وأما العظم الصغير الموضوع على هامة المنكب فإنه إذا زال ظن من ال درية له                
  .مقعراً رأس الكتف حينئذ أحد ويرى موضع العظم الذي أسفل منه

 العضد في 

ناحية الظهر ألن الكتف يمنعه من ذلك        لعضد ال ينخلع إلى فوق الن نتوء المنكب يمنعه وال ينخلع إلى           رأس ا :  قال
ذات الرأسين تمنع ورأس المنكب أيضًا لكنه ينخلع إلى الجانب            وال ينخلع إلى ناحية البطن إلى قدام ألن العضلة         

قليلة   خروجاً كثيراً وال سيما في الذين لحومهم        يسيراً جداً وتخلع إلى أسفل ناحية اإلبط        اإلنسي والجانب الوحشي  
اللحم فيعسر انخالعه فيهم ويعسر       من هؤالء سريعاً ويدخل أيضاً سريعاً وأما الكثيرو         "\  89 ألف د    "\فإنه يخرج   
  .رجوعه جداً

أحد من  ويكون المنكب الطبيعية     أنك إن قرنت بين رأسي المنكبين رأيت المنخلع متقصفاً         :  وللخلع عالمات منها  
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يمكن أن يقرب العضد إلى األضالع إال بوجع شديد وال           طرف المنكب المنخلع ويصير رأس العضد تحت اإلبط وال        
  .في سائر الحركات تصعد اليد إلى الرأس وال تديرها

عضده وكبست إبطه بشيء     وإن عرض هذا الخلع بصبي أو فتى رطب البدن وكان طرياً حين حدث فإنك إن قدمت               
عند اللكم دخل المفصل بذلك وأما المزمن          بعد أن تقبض األصابع وتدفع بالمفصل األوسط كالحال         ولو بيدك   

يستلقي على القفا ويجعل تحت إبطه كرة صوف محشوة جيد جداً معتدلة               ثم.  فليستحم العليل وينطل نطالً كثيراً    
إليه إلى   على الكرة ويمد عضد العليل    قباله مائالً إلى ناحية الجنب العليل ويجعل عقب رجله           القدر ويجلس الطبيب  

ناحية الخالف لئال يميل إلى       ناحية الرجل ويشد العقب باإلبط وقد جلس عند رأس العليل رجل يدفع رأسه إلى                
صلبة ناتئة تمأل إبط العليل ثم توضع        وسطها خرق  الجانب الذي يمده الطبيب ويدخل أيضاً بأن يجعل خشبة على          

وخادم يضبط العضد إلى أسفل ويكون هذا يعارضه ألم إال أنه يوضع                 فوق خادمان  تحت إبطه ويمد طرفاها إلى     
 قائم ثم يخرج من تحت رجله ليتعلق ويضبط المجبر العضد وهو أصعب مما ذكرنا ويصلح               تحت العليل كرسي وهو   

 89لف د    أ "\منكبه   للشديد المزمن ويصلح للسهل أيضاً الوسط في ذلك أن ينظر رجل أطول من العليل فيدخل                
قباله يدخل وأغلظ ما يكون وأصعبه يصلح          تحت العليل وقد حشوته ويمد العليل على ظهره ليتعلق به ويهز              "\

اإلبط ويلف عليها خرق ويدخل في اإلبط وتشد اليد عليها في العضد             للشديد المزمن أن تتخذ خشبة لها رأس يمأل       
. يدخل ى ما ذكرنا وتمد اليد مع الخشبة إلى أسفل فإنه          تدخل في عضادة سلم ويعلق العليل عل       والساعد والكف ثم  

التي تحته وهو يرد رأس العضد رداً         هذا اسم أيضاً ألن العضد ال تكاد تنكسر وإنما يصيب الشدة الخشبة             "\ لي   "\
  .عريضة ليلزم وال تكون مستديرة شديداً جداً وينبغي أن يكون باطن الخشبة وظاهرها

  .وضع تحتها كرة وتشد إن كان ورم فلتغرق الكرة بالدهنإذا دخلت العضد فلت: قال
وينبغي أن تلقي   :  وتشد مع قال    األجود أن تتخذ خشبة لها رأس كرى ويلف عليها خرق وتدخل في اإلبط             "\لي   "\

 ينبغي أن   "\ لي   "\.  العضد ثانية وتحل في اليوم السابع      عصابة في طرف المرفق تشال إلى فوق بشدة لئال تنزل          
فإن كان المفصل ينخلع    .  وال تحل قبل ذلك لئال تزول ثانية      :  قال.  مكبوساً إلى فوق   بل أن يمسك المرفق   تحل ق 

  .التسوية  بعد"\ لي "\. بعد أخرى بسهولة لرطوبة قد مألت الحفرة وبلت رباطات فاستعمل الكي مرة
حق طوله لكن تبقى قصيرة كعضد       واعلم أنه انخلع العضد عند الوالدة أو في النشء ولم يرد لم يطل العضو               :  قال

  .انخلعت الفخذ لم يطل حق الفخذ وحق الساق ابن عرس وال تضر في العمل شيئاً ويرق المرفق وكذلك إن

 المفرق 

وقد يزول قليالً وينخلع الخلع التام        مفصل المرفق عسر الخلع عسر الدخول لشدة الرباطات وقصرها وغمز البقر             
ينجذب أحد الجانبين ويتقصع الباقي ظاهراً جداً وينبغي أن            رفة خلعه سهلة ألنه    وينخلع إلى جميع الجهات ومع     

وشر الخلع  .  قبل أن يعرض له ورم حار فإنه حينئذ إن مد عرض عطب ولم يبرأ              "\ 90  ألف د  "\يعالج من ساعته    
  .انخلع إلى خلف وأكثرها وجعاً ما

بأصل كفه فإنه يستوي وأما الخلع إلى        اً ويدفع الطبيب العظم   فإن زال المرفق زواالً يسيراً فينبغي أن يمد مداً يسر          
وإن انخلع إلى خلف فإنه     .  يضرب أصل كفها المنكب الذي يحاذيه      قدام فإن أبقراط يرده بأن يثني اليد ضربة ثنياً         
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  يده إلى خلف وإن لم يجب بذلك فليضبط العضد والساعد خدم ويمدونه جداً ويمرخ الطبيب              يمده مداً شديداً ضربة   
في جميع المقالة     ينبغي أن تنظر في النسخة في نسخة أخرى        "\ لي   "\.  بدهن ويأخذ في مسحه بشدة حتى يدخل      

  .السادسة

 خلع مفصل العظم واألصابع في 

  . أما ما يقول مجبرونا في زماننا هذا فخالف هذا جداً"\لي  "\ .هذه سهلة الرجوع يكفيها أدنى مد حتى ترجع: قال

 رز الخزوال في 

العنق جاء الموت سريعاً إال أنه قد         إن زالت الخرزة إلى داخل احتبس البول والرجيع وإن كان خرز            :  قال
األحداث فيتوهم الجاهل أن ذلك زوال الخرز إلى داخل           يكون أن تنكسر الساق فيتقصع الصلب وال تحدث هذه         

  . الحى تحتاج أن تنظر في نسخة أخرىإصالح الحدبة قوالً يشبه ما يحكى عن  وقال في"\ لي "\. وليس كذلك

 الورك في 

أي الجانب الوحشي وإما إلى      يكون خلع الورك إما إلى داخل يعني الجانب اإلنسي وإما إلى خارج             :  قال
  .قدام أي جانب البطن وإما إلى خلف أي جانب الظهر

الركبة ناتئة أكثر عن     وإن انخلعت الفخذ إلى داخل يكون الرجل المخلوعة أطول إذا قرنتا وتكون              :  قال
 "\  90 ألف د    "\أربيته منتفخة وارمة ألن رأس        األخرى وال يقدر العليل أن يثني رجليه من عند األربية وتكون            

  .الورك قد نشب فيها
يحاذيها من خلف وارماً     وإن انخلعت إلى خارج تكون الرجل منهم أقصر وتكون األربية عميقة وما             :  قال

  .لى داخلوتكون الركبة منقعرة إ
يثنيها بال ألم وال يمكنه      وإن انخلعت الورك إلى قدام فإن العليل يمكنه أن يبسط ساقه وال يمكنه أن               

  .بوله وتتورم أربيته وتكون مشيتهم على العقب المشي ألنه ال يتهيأ له أن يرفع رجله إلى قدام ويحتبس
قليالً وتكون رجله أقصر     بأن يثني األربية  وإن انخلعت إلى خلف لم يقدر أن يبسط الساق وال يثنيها إال              

الذي يعرض لهم إلى قدام تكون الرجل         .  بيناً وأربيته مسترخية تحته ويكون رأس الفخذ في موضع االنخفاض          
  .أطول

إذا عرض فينبغي أن     وأما.  فمن عرض له خلع هذا المفصل منذ الصبا أو زمان طويل فال عالج لهم              :  قال
إال هذا الصنف الواحد وينبغي أن يعاد النظر في          لم ننسخ كل ما قاله ألنا لم نستحسن منه          "\ لي   "\.  تبادر في رده  

يخضر لوح عظيم مثل خوان الخبازين وتجعل فيه نقر         :  هو هذا وهو بإصالح    نسخة أخرى ويثقف إن شاء اهللا والوجه      
يوتد   جاز واللوح أصلح ثم    لئال يعدم موضع رأس المبرم أي سبب وإن اتخذ ذلك في أرض صلبة              متقاربة أو جرود  

في الخندق من    السوم وتد ويدخل في وسط رجل العليل وقد لف عليه خرق فإن انخلعت الورك إلى خارج وضع                  
فينوم العليل على جنب ثم يستعملون ذلك وينبغي         خارج ودفعت به الفخذ إلى داخل والوتد خارج وأما إلى الجانبين          

  .اهللا أن تنفقد ذلك ويتبين أكثر إن شاء
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 الركبة في 

تمنعه ويعالج بالمد واإلرسال     ينخلع مفصل الركبة إلى جميع النواحي ما خال قدام ألن عين الركبة             :  قال
  .والتسوية وإذا سوى فليربط وال يحل أياماً كثيرة

ء لئال   أقل شي  "\  1 ألف د    "\ليلة   والكعب والعقب أيضاً يزوالن فيعالجان بمد قوي ورفع ويمنع المشي أربعين          :  قال
  .ينتقض

ورده خطر ألن المفصل تحتاج      وإذا عرض الخلع مع جرح فرد المفصل من ساعته قبل أن يعرض الورم الحار              :  قال
المجروحة ال تحتمل ذلك فإن دخل المفصل بتمدد قليل          إلى مد عنيف وخاصة إن كان مفصالً عظيماً والعضالت         

ن تشنج وموت سريع وإن غفل عنه فال يعرض له إلى أن            يعرض له فإنه يكو    وإن احتجت إلى مد شديد فال     .  فذاك
 فإذا سكن فأدخله إن دخل بمد غير عنيف وإن لم يجب إال بمد عنيف فال يعرض له فألن                      يسكن الورم الحار  
  .يعيش زماناً أصلح

  .المكسور شيء من الورم أنه يرى على الرباطات عند إنعقال العظم: قال ج في الخامسة من األعضاء األلمة
والورم الحار من موضع الورم ويذهب به        يجعل الرباط على التربل   :  الثالثة من قاطيطريون قال جالينوس قال أبقراط      

  .إلى فوق
يجب بما قال جالينوس ذلك       كتب هذا فوق على أنه يكون الرباط من فوق أشد وعند الورم الين وليس               "\لي   "\

موضع أشد يذهب إلى فوق وقد صححت النظر في          ان يبتدأ من  لكنه يمكن أن يريد بذلك أن يكون الرباط وإن ك         
أن :  نفس الورم أشد ويذهب إلى فوق وهو ألين فقد قال جالينوس            الكتاب فكان على ما أقول ينبغي أن يكون في        

 يمنع االنصباب من الموضع ينبغي أن يكون أشد ومتى ذهب إلى فوق أرخى فأما الرباط الذي                الرباط الذي يريد أن   
يجيء إليه يكون أرخى     أن يجبر به إلى العضو شيئاً فليكن من فوق أشد وما جاء إلى الموضع الذي تريد أن                  يريد  

 "\وقال قوالً أيضاً أن الكسر والضربة قبل أن          .موضع فيه الموضع الذي تريد أن تجعل فيه المادة وهذا حق صحيح           
وفي هذه المقالة من مواضع ربط       :  قال حتمل الرباط الورم فإذا ورم فإنه ال ي        ترم بالرباط يمنع عنه     "\  91ألف د   

الجلد وتهزيل العضو يبتدئ وشده من الموضع نفسه ويذهب به إلى              الكسر والوث ومنع الورم واحتقان الدم تحت       
العضد  قليالً حتى يكون إرخاؤه أطرافه ورباط األسمان وجر المادة إلى العضو فيبتدئ من فوق               فوق باسترخاء قليالً  

  .يسمى المخالف كون إرخاؤه في الموضع الذي تريد أن تجذب إليه وهذا هو الرباط الذيأشده وي
ورماً ثم سلسل قليالً حتى ينتهي إلى        وهذا يوضع ابتداؤه على الموضع السليم ويشد بقدر ما ال يوجع فيحدث           :  وقال

  .ي يتجذب إليه أكثربه من موضع أطول كان الدم الذ الموضع الذي يريد أن يحصل فيه الدم وما ابتدأت
دراهم وشمع أصفر ومصطكي     حرف حب البان ميعة سائلة والذن رطب من كل واحد خمسة          :  يصلح للملوك .  تليين

أوقية يذاب الشمع والدهن ويجمع سحقاً في        لين من كل واحد خمسة دراهم دهن البان أوقية دهن السوسن نصف           
  . وإن أردت أطيب جعلت فيه عنبراً قليالًالريح هاون ويضمد وقد يزاد فيه حب المحلب وهو طيب

يريد أن يلين فاعمد إلى       إذا كان في مفصل أو غيره دشبد صلب جداً          :   على ما رأيت في أربياسيس      "\لي   "\
إرخائها قوة عجيبة جداً وكذلك إذا أردت أن تغير كسر العضو             الملينات بالخل البالغ الثقافة اللطيف جداً فإن له في         

 يؤخذ أصول الخطمى وأصول قثاء الحمار ومقل وأشق وجاوشير تجمع بالخل          :  مثالها.  فيه  على هذا  لتصلحه فاعتمد 
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  .الثقيف ويطلى بعد أن يكمد بالخل تكميداً كثيراً في كل وقت واستعمل المرهم العاجي
العظام ويلينها مثل   التي تحلل    "\ 92  ألف د  "\وإنما سمي العاجي ألنه يلين بالعاج وجميع المياه         :  من الثالثة من آر   

  .المواضع خل الالذن وخل الشعير قوية تحتاج إليها في هذه
يؤخذ :  ما يجعل فيه  .....  ألنه يحلل ما   .....فجعلت عليه ....  وكان البدن ...  دواء يحلل ويمنع الورم ويلين إذا وقعت       

لخل ثم يلقى على ذلك     وحزمة قضبان الشبث يطبخ حتى يذهب ا       جزء خل وأربعة أجزاء زيت يكون الجميع رطالً        
  .ويجعله قيروطياً فإنه جيد بالغ من الشمع ما يحتاج إليه

الخروع ولعاب بزر الكتان      شمع أصفر ودهن السوسن وزوفاً رطب ومخ األيل ومقل لين أو لب حب                :  تليين بالغ 
  .وأصول الخطمي يجمع الجميع فإنه عجيب

الكتان عكر دهن    بزر ميعة اصطرك خروع عكر دهن     شمع شحم مقل أشق جاوشير بارزذ         :   الملينات "\لي   "\
حلبة علك الصنوبر أصل قثاء الحمار مصطكى         السوسن زوفاً رطب سمن تمر دهين ألية مذابة خطمي بزر الكتان            

  .ثجير حب البان هجير دهن الحناء
أشق ست  :  ظ كله الحركة ويحل الغل   مرهم بالغ للتليين جداً ال شيء أبلغ منه ينفع المفاصل العسرة             :  أربياسيس

مقل مثله قنة مثله كندر أربع أواق دهن الحناء مثله مر              وثالثون أوقية وشمع أصفر مثله صمغ البطم ثماني أواق         
والكندر واألشق بخل ويسحق به حتى يلين وينحل ثم يخلط الجميع بعد أن يذاب                  أربع أواق ينقع المر والمقل     

يصير  ن ويمسح الهاون والدستج بدهن السوسن ويدق حتى         دهن الحناء وصمغ البطم ويلقى في هاو         الشمع مع 
  .واحداً فإنه عجيب جداً

أشد ما يكون وأوحد قليالً قليالً        الرباطات إن أردت أن تدفع من العضو المادة فشد على الموضع المؤوف             "\لي   "\
وإن أردت أن تجعل    .  يء إليها والجراحات التي تريد أن تدفع عنها ما يج        ذاهباً إلى ناحية الكبد هذا يكون في الجبر       

  من هذا وإن أردت أن تجذب عن عضو إلى عضو مثل ما تحتاج              "\  92 ألف د    "\فشد بالعكس    في الموضع شيئاً  
األطراف واجعل الشد ابتداءه أشد       إليه في نزف الدم والورم والوجع فشد العضو المقابل من ناحية الكبد آخذاً إلى                 

  .لعينينوأرخه ناحية األطراف وكذلك في ا
شديداً جداً واذهب بالرباط إلى       إذا حدث رض أو فسخ فاربطه وليكن لفك على الموضع نفسه            :  المقالة الثالثة قال  

يحتاج أن يحلل ذلك الدم الميت ويحتاج في إمعان ذهاب الرباط             ويطلى عليه ماء حار كثير ألنه     .  فوق ذهاباً كثيراً  
وق فليكن أرخى ولتكن خرقة صلبة رقيقة لتحتمل الشد وتسرع            شيء وما ذهب إلى ف      إلى فوق لئال ينصب إليه     

أن يكون قبل أن     النطول به وينصب العضو إلى فوق كما يفعل في نزف الدم وهذا عالج أعني الرباط ينبغي                اتصال
شدة الغمز فلذلك يداوى حينئذ باألضمدة       يرم العضو ألن العضو إذا ورم لم يحتمل غمز الرباط المعتدل فضالً عن             

  .وبمواصلة صب الماء الحار
  .عند رد خلع العضد ويشد صح أمر القوالب أنها ألواح وههنا شيء مثل عمود في رأسه كرة توضع في اإلبط

أشد وخاصة ناحية فوق بعد أن        أجود األشياء في الكسر الذي مع خراج أن يلف الرباط على موضع الجرح              "\لي   "\
وترخيه ما ذهبت به إلى فوق واربط رباطاً آخر كشد            م يذهب به إلى فوق    يدع فم الجرح مكشوفاً بقدر ما يسيل ث        
أسفل برباط دقيق لين فإن كان موضع الكسر هو موضع             ويذهب به إلى   موضع الجرح من أسفل أقل مما فوق       

 سركفاك وإن كان بالبعد منه فاربط الذي ذكرنا على الجرح واربط فوق ذلك رباطاً للك                 الجرح أو بالقرب منه جداً    
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  .أحكم ما يكون  على ما بين فإن هذا"\ 93 ألف د "\فلف أشده على الكسر ويذهب إلى فوق وإلى أسفل 
  .الراسن جيد للمفاصل التي تنخلع من الرطوبة: ج
تعقد العصب غمزاً قوياً ثم ضع عليه        يغمز على العضو الملتوي وهو الذي يسمى      :  العاشرة من األدوية المفردة قال    :  ج

فيه وليكن الجوز الفج جيد للمفاصل الرطبة يجففها بقوة           ف رقيقة وتشد فيه يذهب به جملة بخاصة        صفيحة أسر 
  .قوية

في تسكين الوجع ويسقى     الموميائي يسرع التحام الكسر ويكن وجعه بخاصة في ذلك عجيب وخاصة            :  أبو جريج 
  .بنبيذ

  .الممتد وصالبة العصبالمغاث يلين صالبة الدشبد في المفاصل إذا طلي عليه : ما سرجويه
فانطل الموضع كل يوم مرتين       إذا بطلت حركة المفاصل أو كن دشبد غليظ جداً واحتجت إلى تليين قوي             "\لي   "\

وإن كان الغلظ شديداً احتجت أن تقيمه في بخار الخل ويجعل            بالماء الحار نطالً كثيراً حتى يحمر ثم عله بالملينات        
  .ت أن تفك كسراً خطأأرد في الملينات خل وخاصة إذا
وجعاً شديداً وخاصة إذا كان حامياً فإنه        أحذر عند تسوية الكسر والخلع أن يوجع العليل       :  من كتاب الجبر ألبقراط قال    

متى لم يؤات عظم العضد      :  وقال.  والمكسور بأقل ما يكون وجعاً      رديء واجهد أن يكون مدك للعضو المنخلع        
يد فقط فاتخذ آلة شبه درجة السلم وأجلس العليل على كرسي مشرف حتى               يعينك بال  المكسرو بمدك أو بمد من    

المكسور والشيء   قال أبقراط شبه القائم وليخرج عليه يده على تلك الخشبة يجذب القطعة العليا العضد               يكون كما 
ة من مسائل   المد بر إذا استويا السابع     الثقيل المعلق في المرفق يجذب القطعة السفلى منه ثم سوهما بيدك وأرخ             

  .وإخراجه وإال هاج وجعاً شديداً إذا كان عظم ينخس العضلة فبادر بشقه: السادسة
ما ينخس أو سوه ثم اربطه        بمتبرئ فشق عنه وانشر عنه     "\  93 ألف د    "\ إذا كان ينخس العضلة وليس       "\لي   "\
  .بعد

إنا ال نرد    فصاحب التجربة يقول    خرجت انزل أن رجالً انخلعت ساقه ومع ذلك الخلع       :  من رسم الطب بالتجارب قال    
  .الخلع ألنه قد شوهد أنه إن رده حدث تشنج

يمكنه البتة فبللنا خرقة صوف      وقع برجل ضربة على ظهره بلغ من توجعه منها أنه لم           :  الثانية من قاطيطربون قال   
  .لخرقة وشددناهنومناه عليها ثم بللنا طرفي ا بزيت مسخن ووضعناها على خرزه وفرشناه على فراشه ثم

خلع وال كسر بل فسخ وال تقدم شيئاً          إنما كتبنا هذا ليعلم قدر اإلرخاء في هذه العلة فإنه حيث ال يكون              "\لي   "\
وخلع مثل خرق الرباط شمع ودهن انطله بعد الشد وذلك أنه             من العالج بل ال تعالج إال بهذا وحيث يكون الكسر          

ن يبدأ في الشتاء بدهن مسخن وفي الصيف بنطل عليه ماء بارد كل يوم مرات                ينبغي أ  يرى أن الرباط إذا ربط فإنه     
فإما في . الشديد ليأمن الورم إن في الصيف ينبغي أال تفارق الرباط     :  وأنا أقول .  كان داعياً إلى هيجان الورم الحار      وإال
في قيروطي رطبة ساذجة وفي     أن تبل خرق الرباط     :  الخلع قد أمر أبقراط في كتابه في الكسر وفي كتابه في          :  قال

وفي الشراب األسود العفص ألن الخرق الجافة فإنها مع ما تقدم من منفعة النطول                القيروطي التي يقع فيها الزفت    
لتجلب المواد إليه وهذا     أن تسخن العضو الذي يقع عليه سخونة نارية فتزيد في حرارته وتشعلها ويصير سبباً               شأنها

  .لورمأعظم األشياء في إحداث ا
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وألينه وأجفه وأقله آفات وكذلك      وإن كان في عضو ما ابتدأ ورم حار أو بثور فاجعل خرق الرباط أرق ما يكون                :  قال
  .الرفائد فإن ثقل هذه أجلب األشياء للورم الحار

أصل السوسن األبيض يخلط      : المفاصل "\  94 ألف د     "\من الكمال والتمام للتشنج الحادث بعد الجبر وأوجاع           
بطبيخ الحلبة وبزر الكتان واإليرسا وإكليل       سل ودهن السوسن األبيض ويضمد به ويمرخ بدهن السوسن وينطل          بع

ويسقى دهن اللوز على ماء البزور واألصول الملينة يؤخذ سبستان وحلبة وتين              الملك ويجعل الغذاء اسفيذاجاً دسماً    
  . برداً فدهن الخروع على ماء األصولوأصول الخطمي يطبخ ويجعل فيه دهن اللوز وإن كان وبزر كتان

  .دهن البان يلين العصب الجاسئ جداً: القلهمان قال
  .وقومناه وجبرناه وربطناه إذا انكسر عظم القحف قطعناه وإن انكسرت العضد والساعد مددناه: بولس قال

  . فعل ذلك تشنجإن إنه إذا كان مع الخلع جرح لم يرد إلى مكانه ألنه: وقال في رسم الطب بالتجارب
يألم العضل واللحم معه وألن انجبار    العظم ال يمكن أن يلتحم وال بد إذا انكسر العظم أن          :  من الصناعة الصغيرة قال   

  .قوة توليد للدشبد الكسر بالدشبد فينبغي أن يكون الغذاء مما فيه
ينتظر إلى أن يحدث عما ينجذب       والمن انكسر منه القحف واحتاج إلى نشر بالمنشار فليبادر بذلك            :  أبيذيميا قال 

الستكمال التقيح كما يفارق األم الجافية المحجمة وينبغي أن            إلى أم الدماغ صديد كما يفعل قوم انتظاراً منهم          
األم ليس يضغطها وال يزحمها بشيء فأما إن كان ينخسها شيء من العظام فليس يمكن                  تنظر التقيح متى كانت   

الثالث البتة منذ أول العلة       ها شيء فليكن انتظار التقيح مقداراً معتدالً حتى ال يجاوز           أن تنظر وإن لم ينخس      البتة
  .وأكثرهم ينبغي أن يعالج في الثاني

الكائن في اإلبط ألن هذا يمكن أن        أعظم الدالئل على خلع العضد وأسهلها تعرفاً النتوء المدور الصلب         :  قاطيطريون
 والغور الذي يكون في     "\  94 ألف د    "\وأما االنخفاض   .  اإلبط  إلى موضع  يكون دون أن ينخلع رأس العضد ويصير      

خلع العضد وإتالف العظم الصغير المسمى رأس الكتف وينبغي أن يكتب أوالً في رأس                قلة العاتق فهو عالمة تعم    
أن العضد مخلوعة   علمنا   السليم ويعرف قدر ارتفاعه ثم تقيس إليه العليل فما وجدناه في غير الحال الطبيعية               الكتف

وأنقص هذا في القوة العالمة التي توجد في الحركات          إال أن هذه العالمة دون األولى في الداللة فوقها في الصعوبة          
يقدر أن يشيل عضده إلى فوق عند ما يعرض في العضل الذي هناك فسخ أو                  وذلك أنه قد يعرض لإلنسان أال      

  . العضل شيء من شظايا العصب المبثوث فيهما انهتك وانقطع في عمق هذا تمدد أو ورم أو
بزمان طويل إن عضده انخلعت      وأعرف رجالً كان قد زال منه رأس الكتف عن موضعه ثم عرض له بعد ذلك               :  قال

إلى كلتى الكتفين متشابهتين حكم أن مفصل العضد         من اليد األخرى واصئابة في موضع الصداع فلما نظر الطبيب          
وأن الوجع من أجله فأمر أن يبادر إلى الحمام ويتمرخ فيه بدهن كثير                   إنما هو صدمة    لم تنله آفة وأن الحادث     

 في اآلبزن فإذا خرج وضع على ذلك الموضع صوفاً مغموساً في قيروطي رطب ويستلقي ويلزم               ويبطئ في الجلوس  
تي ال توجعه وهي التي     ال الدعة فلما فعل ذلك أقامه الوجع ليلته فلما صرت إليه نظرت فرأيت أرفع موضع في كتفه               

ورم الكتف العليلة كان قد تزيد تفقدت الكتف          كانت قد زالت منذ زمان طويل أخفض منه في الكتف العليلة وألن            
أرى رأس الكتف منه قد زال إلى فوق فدعاني ما رأيت             شديدة ألني كنت   التي كان يظن بها أنها صحيحة بعناية      

  فلما "\  95 ألف د    "\ به أن أدخلت أصابعي في إبط تلك الكتف الوارمة           العليل بما عولج   من ذلك ومن قلة انتفاع    
اآلخر فلما لم أجد شيئاً      لمسته وجدت فيه رأس العضد ظاهراً فلم أقتصر على ذلك حتى أدخلت أصابعي في اإلبط               
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 أن رأس   أنهم لم يعلموا أن ذلك ألنهم لم يدروا          إن العضد مخلوعة إال   :  من النتوء الذي وجدته في اآلخر قلت       
وقاسوا الكتف العليلة إلى تلك التي كانوا يرونها سليمة على أنها صحيحة              الكتف من اليد األخرى زائل عن موضعه      

أنه كان   سلوا المريض هل أصابته فيما تقدم صدمة على رأس كتفه من اليد األخرى فأقر بعد                :  لهم عندهم وقلت 
الدالئل فرق كثير وبون بعيد      لصوف المشرب بالزيت ففي   سقط عن دابته على ذلك الموضع وسكن وجعه سريعاً با          

العليلة إلى فوق يعم على األكثر وذلك أنه متى عرض             من ذلك أن ما يعرض لإلنسان أن يستطيع أن يمد يده            
نفسه أن يحدث فيه ورم صلب أو ورم حار أو تفسخ أو هتك في عمق الموضع                 لوترات العضل التي هناك أو للعضل     

العضد  يد إلى فوق لشدة الوجع واالنخفاض والغور الحادث في معظم لحم الكتف عام لخلع مفصل               ال لم يمكن رفع  
عالمة كافية على العضد المخلوعة      ولزوال رأس الكتف عن موضعه فأما النتوء الكائن في اإلبط المدور الصلب فهو             

أن يدخل أصابعه في اإلبط حتى      أن اإلنسان إنما يحتاج      ألنها ال تخطئ أصالً وهي مع ذلك سهلة التعرف وذلك          
وصاحب القياس يمكنه أن يدرك هذه العالمات سريعاً وذلك أنه يأخذها من                .يلمس تلك العضد هناك ظاهرة     

وصارت إلى   ويحتاج أن ينتظر التئامها ألنه إنما توهم أن العضد قد خرجت عن موضعها الخاص بها                 طبائع األشياء 
  .مستوية لكن فيها مواضع الطئة توء على غيرها من األعضاء التي ليستموضع اإلبط علم أنه يوجد في اإلبط ن

 شيئاً من فضول إلى العضو      "\  95د    ألف "\إنما يحتمل العضو الجبائر إذا كان سليماً من الورم والرباط تجلب            :  قال
راف ناقصة عن الرباط    األط.  وأما الجبائر فلتكن ملساء مقعرة     ويمنع أن ينصب إليه شيء ويمنع العضو العليل أن يرم         

 الرباط أقوى وأشد غمزاً من طرفيه وينبغي أن ال تلقي الجبائر البتة موضعاً معرى من من الجانبين لكن يكون وسط
  .اللحم الناتئ

األولى ليحدث منه نفعه وينبغي أن       واألطباء يستعملون نطول الماء الحار على الموضع بعد أن يحلوه من الشدة           :  قال
نقياً فإن نطول الماء الحار يحلل من العضو أكثر مما يجلب إليه وخاصة              عتدالً عند العليل فإذا كان بدنه     يكون الماء م  

يجلب إليه أكثر مما يحلل وخاصة إن كان زمانه قصيراً وليكن             زماناً طويالً وكان البدن ممتلئاً فإنه      إن كان زمانه  
ورماً  وتمديد العضو بإفراط يجلب   .  ن يأخذ يضمر ويتخلص   دام العضو يربو وينتفخ ويقطع قبل أ       مقدار صبه عليه ما   

  .وحمى وتشنجاً وهو في الصبيان أسلم لرطوبتهم
ترده ثم تربطه على ما       وعالج الكسر أن تمدد العضو من جهتين متضادتين وتقومه وتجبره وتصلحه حتى              :  قال

س العضو المنخلع في موضعه من المفصل       ويدخل رأ  ينبغي وأما الخلع فإن يمد العضو خالف الناحية التي خرج منها          
رباط الكسر إنما يراد به أن يدفع الدم عن الموضع العليل ألنه             :  موافقاً له قال   ويشد الموضع برباط يكشفه كما يدور     

  .يؤمن الورم بهذا
 في  النقر رطوبات ينبغي أن يكوى     قد ينخلع رأس الفخذ والعضلة من خارج لكن ألنه يصير إلى تلك            :  الفصول قال 

بالكي فإنه أبلغ ما يكون في تجفيفها ويعسر تجفيفها بغير            هذه المفاصل ليجفف تلك الرطوبة التي في تلك النقر         
بذلك قوة بعد ذلك للدشبد المتولد موضع الكي فال يقبل أيضاً بعد ذلك هذه                    الكي ويقتبس الجلد والمفصل    

إلى موضع   رأس العضد قد زال حتى مد رباطه وقلبه        ينبغي أن تعلم أن هذا االنخالع ال يكون          "\لي   "\ .الفضول
امتألت النقرة من الرطوبات وابتلت به        العضد تحت اإلبط لكن إذا     "\  96 ألف د    "\آخر كما يكون عند ما يرم رأس        

  .وسلساً ورباطه رخواً وارماً هذا يحدث بسبب سابق الرباطات كان رأس المفصل من النقرة منبرزاً
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يصلب العضد ثم الساعد وأمر      تان رؤيتي من المجبرين أخوف شيء ينكسر أن ال يلتحم وال            في المارس  "\لي   "\
الخلع إذا لم يوجع كان أوحش من الكسر في الجملة            الفخذ والساق أسهل ألنه قد يتهيأ أن يبسطها في موضعها          

الخلع .  بائر من داخل  انكسرت إلى داخل ألنه ال يمكن أن يدبر ويلزمها الج             للترقوة يصعب أمرها إذا كانت قد      
فإنه موصول   وما الزند األعلى  .  الزند األسفل أكثر ألنه يجيء ويذهب ويكون سمجاً ألن في ربطه سعة             يعرض في 

والكسر يجفف فيه أكثر وخلعه أيضاً ال        .بالكف وصالً أضيق ال يتحرك إذا غمزت عليه كما يتحرك الزند األسفل            
تتعاهد الرباط وتشده بعد العشر أو العشرين ألنه في ذلك الوقت             تاج أن اعلم أن أكثر ما يح    .  يكون كسماجة اآلخر  

 يغرنك أن ترى العضو مستوياً فيتهاون بالرباط فإنه يرى كذلك مادام عليالً فإذا استوى                يبدأ الدشبد يتكون وال   
خفيفاً جداً إلى   الرباط   سكن الورم وظهر اعوجاجه وسماجته فاستقصى ذلك وإذا كان مع الخلع والكسر جراحة فليكن             

فإذا أمنت فشد حينئذ وإذا ربطت رباطاً شديداً الكسر أو           أن يأمن الورم العظم والجراحة وال يضر ذلك في أول األمر          
أربعين إلى الثمانين والخلع أسرع      فانظر إليه من الغد فإن رأيته قد ورم ورماً كثيراً فنفسه والكسر يرجع في                الخلع

أسلس قليالً قليالً ليمكن فيه أن يعمل دشبد كثيراً ولئال يجيء            فاجعل موضعه من الرباط   وإذا لزم الكسر وبدأ يعقد      
وعند  أال تتوانى ويغرك فنترك الشد في حاله وتترك استواء العضو وقوته بعد األربعين ونحوه                وانظر.  شديد الرقبة 

أن تعلم علماً يقيناً صالبته وقوامه        إلى مقاربة البرء ولكن الزم وشد في هذه الحالة فإنه في تواني يوم يجيء معوجاً              
  ...رجل جبرت: وضع الرفائد في مقابلتها واغمزه من هناك قال  المائلة إليه"\ 96 ألف د "\وانظر أبداً الجهة 

يحتال بعد أن تلين أياماً بالتمر        لينها أياماً ليحتال تحسنها والذي     :  فجاءت معوجة لها خمسة وأربعون يوماً فقال        
عليه وتحكم شده حتى يميل عن تلك الجهة وتبقى على              ثم تنظر جهة الميل فتجعل الرفائد والجبائر         والشيرج

  .ذلك فتحس أال يكون قبيحاً بمرة
المفصل لذلك سهل الزوال      الرطوبات إذا أمنت وأقامت في المفاصل بلت ربطها وأرخته فصار            :  العلل واألعراض 

لعلة ما فيصير العضل بعد ذلك سهل االنخالع جداً           تكون رؤوس العظام  واالنخالع وربما تكسرت النقر التي فيها        
  .ليست عميقة فيكون صاحبها مستعد النخالع المفاصل وربما كان من نفس الخلعة هذه النقرة

النتوء تحت اإلبط وتباعد المرفق      العالمات الصحيحة على انخالع العضد من الكتف      :  من كتاب آراء أبقراط وأفالطن    
الصحيح إال بوجع يعني أنه ال يلتزق بها الترقوة وال يمكنه            الع أكثر من بعد الصحيح وألنه ليس كما يدنو        من األض 

  .وعضده فيبسط إال بوجع أن يشيل يده إلى رأسه
إلى داخل وليس كذلك      وربما انكسرت السناسن فينقطع الصلب فيظن قوم أن ذلك انخالع خرز الصلب               :  قال

  .فيه اخل متلف مهلك وأما كسر السناسن فال خوفوانخالع خرز الصلب إلى د
أبداً إلى خارج فلذلك ينبغي أن         الترقوة ليست تزول أبداً إلى داخل وإنما يخاف أن تخرج إذا انكسرت              "\لي   "\

  .توضع الجبيرة على الموضع وتغمز وتشد أبداً
يمد عن ناحية األضالع     وق أعني انخالع العضد تحتاج أن يعلق صاحبه ويشد رسن في عضده ويشال إلى ف              :  قال

  .العضد من الموضع الذي قد تشب فيه وربما انكسرت العضد من شدة هذا الجذب من قبل أن يخرج رأس
بأن يشدوا من    الذي مع جراحة   وههنا قوم يعالجون الكسر    :  آراء أبقراط وأفالطن قال أبقراط في كتاب الجبر          

ويضعون عليها مرهماً وهذا عالج سوء ألن الورم         ة بال شد يتنفسون    موضع القرح  "\  97 ألف د    "\الجانبين ويدعون   
هذه الحالة تميل إليها بل لو ربطت لحماً صحيحاً من الجانبين وتركت وسطه              يندفع إلى القرحة واألخالط كلها في     
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 الصديد ال   رديئة فتصير الجراحة لهذا العالج رديئة اللون      :  لوجدته في هذا الحال يتعوج ذلك الوسط قال         مكشوفاً
آخره إلى أن يحل ذلك الرباط بشدة         تكون فيها مدة نضجة ويتولد فيها عظام فاسدة ضرورة ويضطر األمر في              

مع الكسر قرحة في موضعه الخاص فإنه إذا كان كذلك فينبغي             ينبغي أن يفهم من هذا إذا كان       "\ لي   "\.  الضربان
  يعالج الكسر به فينبغي أن تعمل بحسب ما ترى فإن األمور فيكان بعيداً منه يحتمل أن أن تعالج القرحة أوالً فإن

  .هذا مختلفة
والذراع في أربعين يوماً والفخذ في        إن انكسر األنف التحم في عشرة أيام والضلع في عشرين يوماً            :  الطبري قال 
  .خمسين يوماً

  .ويضمد بهما انالتمر واأللية يدق: ومما يلين المفاصل المكسورة التي قد صلبت والوثء: قال
  .دهن البلسان يلين العصب المنعقد: وقال

  .دهن البان يلين العصب المنعقد: الطبري قال
يقع الكسر ينبغي أن يلطف التدبير       ينبغي أن يحول إلى ههنا ما في آخر السادسة ومن جملة أن أول ما              :  حيلة البرء 

 يشد الورم شداً يوجع من أول األمر فإذا أمنت الورم            ينبغي أن  ويبرد وربما احتجت أن تفصد لئال يحدث الورم وال         
 بعد خمسة عشر يوماً وأخذ العظم ينجبر فاجعل األغذية غليظة لزجة وال تجعلها غير لزجة               وإذا كان .  زدت في الشد  

ة الترمس واألشياء القابض    هذه هي  "\ لي   "\.  ألن ذلك الدشبد المتولد مما ال لزوجة له ينكسر سريعاً فيعود الكسر            
  .والشراب الغليظ وأما ذلك الغليظ اللزج فمثل األكارع والبطون والهريسة

ويجعل جملة الشد أرخى ويعالج       من الدليل ال بد للكسر الذي يخرق أن يترك موضع الجرح فارغاً بال شد                :  قال
 الكسر  "\  97 ألف د    "\.  شظاياً يحك وي ل عليه المراهم      العظم حتى يخرج إن كانت له شظايا بنشر وإن لم تكن          

إذا اندق باثنين ينعقد بطيئاً جيداً ويحتاج المجبر أن يطيل عالجه وينبغي لصاحبه               المدور أعني به الذي ميل الخرز     
وأوكد وإذا بدأ الكسر     يحركه كتحريك سائر الكسور التي لها شعب وشظايا فإن تلك كالغشاءين والتحامه أسرع              أال

مثل خرزة تديرها    أن يكون إذا جسست بيدك وجدته      الً فإذا انجبر فعالمته   ينجبر فإنه ينبغي أن ترخى الرباط قلي       
قد عقد على العظم ينبغي أن يتعاهد البطن الرباط           بين أصابع يديك ترى عليه نتوءاً صلباً وذلك هو الدشبد الذي           

لى ذلك وإن   صبياً شدت يده فتنفطت وعفنت وتستعمل الفصد أن احتجت إ          فإذا ذهب يرم لوجع أرخيته فإني رأيت      
واستعمل البط   أدنى شد وإن كانت نافرة جداً وخفت الورم أو ورماً حين تشده فدع الشد البتة أياماً                 كان نافراً شددت  

يلتحم في مدة تلك األيام التي تسكن فيها         فيه حتى تسكن النائرة ثم استعمل الشد وال تبالي بالجبر فإن العظم ال            
  .بالرفائد تقويهوإن التحم أمكنك أن . تلك النائرة

لم تلزم البتة ولم ينعقد عليه شيء        رأيت رجالً نحيل البدن مسلوالً وبه كسر في عضده قد أتى عليه ستون يوماً ثم               
  .ألن الطبيعة ال تجد ما تهيئ منه دشبداً ولذلك قلة الدم أعون شيء على أن ال يلزم المكسور

تنفرغ ما على الكسر من تلك اللزوجة          لكوا موضعه باليدين حتى    إذا رأوا الكسر ال يلزم إال لزوماً ضعيفاً د           :  قال
ينعقد عليه ويشده ومقدار قوة الفرع والدلك بقدر لحم البدن             الضعيفة التي ال تساوي شيئاً ويدمى وتحته دم آخر          

  .أكثر وأقوى هذا يقوم للجبر مقام الحل للقروح وقوته ما كان الحم فاجعله
بالغمز لتستوي العظام ويمسح مسحاً      سح على عظام الكسر الشظايا أن يتعرض الساعد        وينبغي عند الغمز والم   :  قال
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  .الكسر نفسه رفادة "\ 98 ألف د "\جيداً لترى االستواء ثم تضع على موضع 
شظية عظم فأما األدهان ونحوها      وليس يجر األصابع والغمز معاً إال على خلع تريد أن يجرع إلى موضعه أو               :  قال

  .ها ألماً فقطفإنها تزيد
باطن الكف ويرى الغور في الظاهر       األصابع إذا انخلعت تدخل إلى داخل الكف ال تنخلع إلى ظاهر فيرى رأسها في              

على استواء بل تقبض عليها وتشال بالسبابة من بدله التي تقع            وردها عسر وتحتاج إلى قوة أيضاً وال ينبغي أن تمد         
 ق كأنك تقلعها من أماكنها فإنها تدخل إلى موضعها بصوت أبح وكذا ترجع             ِأصلها إلى فو   تحتها عند القبض عليها   

  .المفاصل إذا انخلعت بصوت أبح
رجالن إلى فوق ويكبس      لخلع العضد يؤخذ خشبة فيجعل على وسطها خرقة وتوضع تحت اإلبط ويجر رأسها                

الن الحويك ويشيل المجبر العضد     الرج نفسه ويمد  منكب العليل اآلخر الصحيح إلى أسفل لئال يقوم العليل فيشيل         
يدخل بصوت أبح فال تخرج الخشبة قليالً ثم أدخل تحت اإلبط كرة قوية                ويجرها إليه كأنه يقلعه من اإلبط فإنه       

العليل  تؤثر رجلك في جنب    :  ويكون الشد يرفع المرفق ويحفظ رأس العضد جيداً وأيضاً لرده             وشده وعلق اليد  
أصعبها ويخاف منه ومن     وأيضاً تعلق في السلم وهو     .  من اإلبط وأنها تدخل    وتجذب عضده إليك كأنك تقلعها       

 أعلم أن الحريق والسلم يخاف      "\ لي   "\.  أبداً الحريق كسر العضد فإن انكسر احتجت أن تعالج الكسر ويبق الخلع           
ن رأس العضد   العضد لكن على نصفه وهذا يجهله المجبرون فأما إذا كا          منه الكسر إذا لم يكن موضوعاً تحت رأس       

كسر عضده   الرجل النحيف البدن الذي لم يلزم     .  ينكسر البتة ولو وقع عليه أشد ما يكون من القوة           على الحريق لم  
  . وعقده"\ 98 ألف د "\بعد ستين يوماً أحدبدته عصب فأقبل كسره بعقد 

بة واليابسة القحلة الصلبة    رطو ما يرجع العضد المنخلع إذا مسته فكانت سلسة رخوة واسعة الجلد كان فيه               :  أهرن
  .عسرة الرجوع

في رقبتها وتضيق العالق قليالً قليالً       رأيت صبية بقي يدها بعد الشد ممدودة ال يثنى المرفق فأمرتها بأن تعلق يدها             
  .أمره اشتد الوجع حتى ينظم نعماً ألنه إن ضيق العالق من أول

مكروه وصاحبها يمشي وهو     انكسرت فليس فيها كبير   القصبة الصغرى من الساق هي في الجانب الوحشي فإذا             
  .مكسور فإذا جبرت تم أمرها في عشرين يوماً وأقل

العضد فأدخل هذه في اإلبط      تؤخذ خشبة مدورة الرأس قدر شبر فليف عليها قطن وخرق فإذا رجعت            :  لخلع العضد 
 رأس العضد فيه وينبغي أن يكون طول هذه         ويمنع أن يرجع   وشلها بعصابة شيالً قوياً لتدفع أبداً اإلبط وتكون تحته        

العضد بالجنب ويشده كما يفعل في كسر العضد فإن التزقت العضد بالجنب                 كطول العضد ويحكم شده وتلصق     
  .خلع العضد أجود هو رجوع رأسه المنخلع إلى الحال الطبيعية رطبها جميعاً في

يميل بعضه إلى أسفل وبعضه      كله على االستواء لكن   العظم إذا انكسر لم يبق ش     :  من كتاب أبقراط في الكسر قال     
  .إلى فوق فمدوه وقوموه على ما كان واربطوه

  .يقومه ويشده ويعرض لكسر العظم وجع شديد لمؤخره للعضل فينبغي قبل الورم والنوازل أن: قال
يكون تقويمه   عينوبهذين الموض   الجبائر ينبغي أن يكون وضعها على موضع الكسر نفسه وفي مقابلته             "\لي   "\

الكسر كأنه في قالب أو بربخ ورجع إلى كتاب           فإن احترست وأخذت بالوثيقة فضع أيضاً على جميع الجهات ليكون          
 "\المكسور قوتك فاستعن بالحبال والسيور فإذا امتد ما تريد فقومه بيدك             فإن لم تكفك في مد العظم     :  أبقراط قال 
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الذي ال وجع معه     ك العضو بحاله الطبيعية يداً كانت أو رجالً وهو الشكل         ثم اربطه بخرق لينة ثم تمس      "\ 99ألف د   
  .وشكل اليد الذي ال وجع فيه هو أن يكون باطن اليد مواجهاً للصدر

الكسر قد عتق فضع عليه       الجبائر توضع على الكسر من أول ساعة يقع الكسر وإن كان             :   مما رأيت  "\لي   "\
  .الكسر واقصد أن يعمد الموضع المحدب لى الكسر من أول ساعة يقعالملينات ثم سوه بالجبائر توضع ع

قد دخلت في مفصل الكف رطوبة       : جاءنا رجل يزعم أنه تنخلع عضده كل قليل إذا عمل بيده عمالً فقال             "\لي   "\
Ĥخره إلى  هذا يحتاج إلى األضمدة بالقوابض الحارة وب       :  أقول وينبغي أن تشد أياماً كثيرة لتفنى تلك الرطوبة وأنا          

  .أضمدة الخردل والكي
  .وقع فيهما فشر من ذلك إذا رجع الكسر في الزند األعلى فهو هين وأما إذا وقع في األسفل فرديء وإن

فأما في االبتداء فليمد مداً كثيراً ألنه         .الزند األعلى إذا انكسر فال تحتاج أن يمد بشدة ألنه لين ينقاد سريعاً              :  قال
وأعضاء الصبيان ال ينبغي أن يشد مدها ألنها قد تعوج لشدة المد              .  شديداً جميعاً فليمدا مداً  جاس جداً فإن انكسر     

  .لرطوبتها
  .من أن الموضع الذي مال عنه العظم عميق: يعرف موضع الكسر من ثالث خصال: وقال

  . عميقاً واآلخر منحدباًأحد الموضعين والذي مال إليه أحدب وهذا ربما بأن بالعين فإن لم يبن بالعين فباللمس تجد
أيضاً كثيراً من خشخشة العظم       ويعرف ذلك  "\ لي   "\.  ومن الوجع فإنه يكون في الموضع الذي مال إليه العظم           

 رأيت العضو يلتوي وينقلب      "\  9 ألف د    "\مفرطاً   تحت يدك فاستعن بكلها على قدر الموضع فإذا كان الكسر           
  .ا لهشظاي وخاصة إن كان مدوراً أعني الذي ال

فالفف عليه مرات حتى يثبت العظم        وابتدئ بالرباط على حيث مال العضو      .  ليكن الخرق ال جديدة وال بالية      :  قال
ثالث عصائب واحدة تبتدئ من موضع الكسر وتأخذ إلى           الصحيح وأرخ الرباط متى تباعد من موضع الكسر واربط         

وأخرى تبتدئ من أسفل    .  ر في الموضع الصحيح   وتأخذ إلى أسفل من الكس     وأخرى تبتدئ من موضع الكسر    .  فوق
  . هذا يحفظ الرباطين األولين"\ لي "\. إلى أن ينتهي إلى أعلى موضع منه موضع الرباط

ثالثة أيام مرة إال أن يعرض        وأحذر أن نسج العصائب وذلك يصير رخوا سريعاً وال تحل الرباط إال في كل                :  قال
إن ورمت أطراف اليد    :  رجع قال .  ويرم ورماً كثيراً ويسترخي    البتة إال أن يوجع   أصحابنا ال يحلونه    .  للسقيم وجع شديد  

فإنه جيد   كان شديداً وإن لم ترم التبة فاعلم أن الرباط ضعيف فأحكمه وإن ورمت ورماً يسيراً                ورماً كثيراً فاعلم أنه   
  .على ما ينبغي

  .الجبائر بعد هذا م استعملث: قال. وبعد السابع اجعل الرباط أرخى لئال يمنع الغذاء: قال
إنما ذكر  :  الجبائر في وقت الكسر قال      هذا نقض قوله ألن الجبائر تشد الرباط وتمنع الغذاء وأحوج ما كانت إليه               

  .للعضو المجبور أبقراط الجبائر أخيراً لتكون أحكم للعالج وأشد
األصابع فعلقها به ألن ذلك الخرق        لىإذا علقت اليد بالعنق فانظر أن تأخذ خرقة تعرض ما بين المرفق إ                :  قال

  .تكون مائلة إلى أسفل فإنه يسيل إليها مواد وال فوت فترجع الدقاق إن تعلق رديئة موهنة للكسر وتفقد الكف ال
غليظة وتوضع سائر الجبائر ولتكون       ينبغي أن تكون الجبيرة األولى     .  ينبغي أن تكون الذراع محاذية لإلبهام      :  قال

وال تحل إلى أن تهيج حكة شديدة واعوجاج أو وجع شديد            الغلظ حول الكسر ووطئ موضع انتهائها     دون األولى في    
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  . وورم مفرط"\ 100 ألف د "\
  .تلك األخالط وإن عرض حكة شديدة فحله وانطل عليه ماء حاراً فإنه يسكن الحكة وينفش: قال
ثمانية وعشرين يوماً على قدر اختالف        ربما برأ في  والساعد ينجبر في ثالثين يوماً أو خمسة وثالثين يوماً و           :  قال

غلظ أسرع الجبر ويبطئ في الغلمان والمشايخ لرقة دم الغلمان وإنه             األبدان فإنه متى كانت القوة قوية والذي فيه        
  .غذائهم وضعف قوة المشايخ ينفذ منه كثيراً في

  .ذاء غليظاًوإذا كان الكسر مع جرح فلطف التدبير وإن كان بسيطاً فاجعل الغ
  .إذا رأيت العظم قد استواى وعقد فال تستعمل الجبائر: قال
انعقاده أعوج وكثيراً ما يتهاون        المجبرون قد جربوا أنه إن لم تدم الجبائر على العظم مدة طويلة بعد                 "\لي   "\

ان الكسر األغذية   الجبائر فيعوج العظم واستعمل في أول زم         المجبر بعد أيام كثيرة ال يظن أنه قد استغنى عن            
فأما في  .  ليأمن من الورم وانصباب المواد     السويق ونحوه وال يقرب اللحم والشراب البتة        اللطيفة المبردة أياماً مثل   

  .واألغذية الغليظة الوسط وبĤخره فاستعمل اللحم والشراب
  .أكثر ميل العضد إذا انكسرت إلى خراج فصادفها بالرفائد: قال
  .تد في أربعين يوماًوعظم العضد يش: قال
  .وإياك أن تشد الجبائر بقوة فإنه ال يلزم البتة لمنع الغذاء: قال
  .عظم العقب إذا انكسر كان عالجه عسراً: قال
فال تمدها كما تمد الكسور ألنها ال        العظام الصغار يعني عظام السالميات ال تنكسر ألنها صلبة جداً لكن تنخلع           :  قال

إلى أماكنها وكذلك الحال في عظام الرسغ وينبغي أن تضع             عليها بأصبعك فإنها ترجع    تنكسر لكن اضغطها وشد   
خارجاً كثيراً ألن الذي تحته عضل صلب يمنع العظم أن ينزل وتشيله وهكذا الحال في                الجبيرة فوقها فإنها تنجذب   

  .القدم والكف ويبرأ في عشرين يوماً وإن كان في الرجل فال يمس ظهر
 "\.  تلك العضل فيورث كزازاً    وقد يعرض مع الكسر الذي مع جرح كبير أن يجمد الدم في           :   قال "\  100ألف د    "\
  . هذا يعالج بالماء الحار"\لي 
الساق العليا سهل أمره وأما       وإن انكسر عظم  .  العظم إذا لم يستو هزل ورق ألنه ال يغتذي على ما ينبغي              :  قال

  .وحده وأما الشباب فيحتاج إلى أعوان يمدونه  أن يمده الطبيبوالصبي يكفى. السفلى الكبيرة فرديء جداً
الفخذ فاجعل بين الفخذين كرة       وإذا شددت :  فإذا أردت جبر الفخذ فمدها شديداً أشد من مد كل عضو قال             :  قال

دياً مدوا عظم الفخذ م   :  وضعوه عليه فإنه يبرد الورم قال      صوف لئال يتعوج العظم وإن عرض ورم فبلوا صوفاً بشراب         
رطوبات  تجزعوا من شدة المد وال تتركوا كسره متبرئاً زماناً طويالً ألنه يسيل ما بينها                  قوياً ألنه عظم كبير وال     

  .فتعفن ويعرض منه عفن العضو كله
. فاربطوه برفق وتفدوا الورم والوجع      وإذا كان مع الكسر جرح فليكن مده برفق وإياكم والمد الشديد وكذلك             :  قال
ويترك الجرح مفتوحاً ليسيل الصديد وضع      :  قال.  أكثر عرضاً  كل يوم من أجل الجرح ويكون العصائب       وتحل  :  قال

  .وفوق المرهم خرقاً مبلولة بشراب أسود قابض فإن ذلك يمنع الورم على الجرح مرهماً وضع حوله
  .الجرحالعضو من  واجعل شكل العضو شكالً يسل الصديد منه واجعل شدك الرباط على قدر عظم: قال
تورث موضع المفاصل غلظاً      الكسور إذا وقعت بالقرب من المفاصل أضرت بحركة المفصل وعسرته ألنها           "\لي   "\
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  .والتليين أسرع وأكثر عند ما يأخذ في االنعقاد حين يعقد الدشبد وكذلك ينبغي أن يكون أطول الشد في هذه أقل
الوجع شديداً والورم كثيراً      يرى "\  101 ألف د    "\يث  حكى المجبر أنه يستعمل الشمع والدهن بدل ضمادهم ح          
  .له وكذلك هو في كتاب أبقراط في الكسر والخلع فيسكن الورم والوجع ويحمده العليل جداً جداً فإن ذلك شر

العضو على حاله وإما أن يستوي عوجه        الجبائر تؤخذ عن العضد إذا صلب العقد واستوى ألنه يراد بالجبائر إما حفظ             
  .ا حصل االستواء والصالبة فقد استغنى عنهافإذ

الجبائر أربعين يوماً فمتى تأخر      وإذا كان الساعد يشتد عقده سريعاً في عشرة أو خمسة وعشرين احتاج أن يبقى على              
والصواب في وضعها أن توطأ وتجعل الالزمة للكسر يغمز عليه            .العقد كانت مدة الحاجة إلى الرفائد أطول وبالضد        

متضادتين من الكسر ثم األضعف في جنبي هذا المكان حتى يكون العضو كأنه في                  ألقوى إلى جهتين  ويوضع ا 
  .مثالً قالب
الطوال ينبغي لها أن يكون لها       الجبائر في الموضع التي يخاف أن تجيء معوجاً مثل الشيوخ والخدم والقصف            :  قال

و وأنا أرى أن تكون الجبيرة أبداً من المفصل إلى            العض فضل طول على العادة ألن الجبائر الطوال احفظ الستواء          
  .المفصل فإن ذلك أجود وأوفق

جيداً وال بد أن يجيء ناقص        الخلع والكسر في الورك ال يكاد يجيء صاحبها أبداً األعرج وذلك إذا كان جبره                 
  .وخاصة في شيخ وخادم الرجل نقصاناً تاماً ينبغي أن نفر منه أو نعلمه ذلك

وورقه وحبه واألقراص التي     طبيخ اآلس :  المفاصل المسترخية وكسور العظام التي لم نجد التئامها         في ما يصلب    
أبداً إذا احتجت إلى دهن طبيخ شجرة األقاقيا إذا صب             تركه يجعل نمائه عليه فإنه نافع جداً ودهن اآلس اجعله           

  .على المفاصل المسترخية شدها
ووافق على  :  د.  الحمها سريعاً   على المفاصل المكسورة   "\  101ألف د     "\إن طبخ ورقه وصب     :  طبيخ ورق الدردار  

  .ذلك جالينوس وأربياسيوس
  .دهن الحناء نافع من كسر العظام

  .رماد الكرنب إذا خلط مع شحم عتيق وضمد به أبرأ استرخاء المفاصل: د
  .طبيخ ورق شجرة المصطكى إذا صب على العظام المكسورة ألحمها: د
قشور الكفري يشد   :  بالمطبوخ د  ن ضمدت به األعضاء الواهنة نفعها وسكن وجعها وخاصة إذا عجن             الماش إ :  د

  .المفاصل المسترخية
  .العظام التي فيها رؤوس المفاصل الخلع ضربان إما من سقطة أو مد أو غور وإما من انصباب رطوبات في نقر: د

النفع من خلع المفاصل من الرطوبة       خاصته:  ابن ماسويه :  قال.  الراسن إذا تضمد به نفع من الخلع الذي من رطوبة          
  .المر ينفع من الكسور والوثء: أكل أو ضمد به وقال

ويعجن بماء األثل ويضمد     سماق وماش مقشر عشرة عشرة حب اآلس سبعة أصل الراسن عشرة ينخل            :  صفة دواء 
  .الموضع

خمسة طين أرمني عشرون      أبيض أقاقيا خمسة   مغاث ماش مقشر عشرة عشرة مر صبر خطمى       :  طالء للكسر والوثء  
  .درهماً يطلى ببياض البيض إن كان مع ورم حار
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النرجس ومن النرجس    ورق األثل والسرو واآلس والخالف يدق ويعصر ويؤخذ سك وورد وبصل            :  ضماد آخر جيد  
 ومرزنجوش وإن   وأقاقيا وإكليل الملك   ومريافلون وصندل أحمر وطين أرمني والذن وفوفل وقمحة وخطمي وماش         

  .وإن احتجت إلى اإلسخان فألق فيه مرزنجوشاً والراسن والسرو كان مع ورم فألق فيه المرزنجوش وزد فيه ورداً
ماش مقشر مغاث   :  وأيضاً ماش مقشر عشرون مغاث خمسة عشر طين أرمني عشرون         :  للكسر والوثء مع ورم حار    

  .جلنار أقاقيا يضمد به وهو قوي جداً
  .والسك ونحوها  والالذن والرامك"\ 102 ألف د "\المغاث والماش والسرو والورد : ومن أدويته

  .ورق اآلس والالذن والزعفران وطين جيد للرض والوهن: من تذكرة عبدوس
  .اآلس مغاث ماش خطمي وأقاقيا وطين ومر يطلى بماء: وأيضاً نافع للكسر والوثء والخلع

معه شيء من خل ويوضع على       يدق أصل القصب وورقه ويخلط    :  عن موضعها من الكمال والتمام للمفاصل الزائلة      
  .الموضع األلم

  .النرجس ويضمد يخلط بصل: للمفاصل والعظام الزائلة عن مواضعها وتسكين الوجع العارض فيها
  .توضع عليه صوفة مغموسة في خل وزيت ويشد برفق: النصداع العظم وكسره

  .لعظام المكسورةالصمغ العربي يجبر ا: أبو جريج
المكسر المكس إذا    الصدف والعظم .  إن دق لحم الصدف وعظمه ووضع على الرض عظم نفعه           :  أطهورسفس قال 

الصدف ثم يطلى على الكسر بعد أن        يكلس:   أطهورسفس "\ لي   "\.  ضمد به كسر العظام التي قد تساقطت جبرها       
وبياض البيض فإنه أعجب وأحسن وأجود جداً        بالنورة   يشوى برطوبة الصدف فإنه عجيب وإن شئت فاجعل ذلك          

شحم الدب نافع جداً من الخلع والوثء والتعقد المزمن والرض في              :  وقال ألنه يصير مثل الحجر فال يحتاج أن        
  .التليين العصب جداً إذا دلك به في الشمس دلكاً رفيقاً حتى تتشربه األعضاء وهو في غاية العصب ويلطف غلظ

  .جبر الكسر والوثء إذا طلي مع عسلاألنزروت ي: الطبري
بزعفران ويعالج منه الكسر فإنه       خبرني المجبر أنه يتخذ طالء من كثيراء يحله بالماء حتى يصير طراراً ويحمره                

  .حسن جداً ويجبر ويقوى
هذا :  وال سلم وال غيره فقال     رأيت عجوزاً مخلوعة العضد جداً فمدها بيده فاستوى كما مده ولم يحتج إلى حويك               

  . ضعيفة"\ 102 ألف د "\ألنها عجوز 
  .فقال نعم أسقطت من موضع عال على عنقك: ورأيت رجالً به غلظ شديد وصالبة في عنقه فقلت

الكسر فإنه إن خرق وتقرح خرجت       اليد والرجل المعوجة تكسر ثانية وتعاد والتي يخاف منها أن تخرق العظم عند              
  .ويكسر عليه ضع تحته شيء وطئمنه قطعة أو قشرة فلذلك ينبغي أن يو

فإنه يلتحم بعضها ببعض ويصلب      فأما القطع الصغار من العظم فإنه ولو بقيت وتخشخشت بعد أال يكون معه جرح              
  .يكون عظم الدشبد وعلى قدر كسرة القطع المكسورة وتباعد بعضها عن بعض

  .الحار فإنه يلطف ذلك والماءوأضر ما يكون ذلك على المفاصل وعليك فيها بشحم البط أو شحم الدب 
الذي يضم العضد إلى    :  الشد القائم  الترقوة إذا انقلب رأسها من حيث العضد فشده وينبغي أن يكون قائماً ومعنى               

وإذا انقطع من الوسط ال يشد كذا ألن هذا ينبعث على أن ينتؤ                األضالع ألنه كذا يلزم هذا الرأس المنقلب أجود        
يرفع رأس الترقوة ويخرجه وينحني بالعضد عن األضالع          في ذلك أيضاً خطأ ألن القيام       أكثر وأنا أظن أن القائم    
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  .بلطء الترقوة
انتهى الجزء الثالث عشر وقد وقع       كمل بنصر اهللا وعونه وتأييده ويتلوه إن شاء اهللا في الشجاج وكسور عظام الرأس              

 م وصلى اهللا تعالى على      1962 يوليو سنة    6 ه   1392المظفر سنة    الفراغ من طبعه يوم الجمعة الثالث من شهر صفر        
 وآله وصحبه أجمعين خير خلقه سيدنا محمد
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  فهرست مطالب جزو سيزدهمفهرست مطالب جزو سيزدهم
 1246......................................................1377 سال DOSو بهداشت بر ويرايش محيط مقدمه كميته رايانه اي كردن طب 

 1247.................................................................................................................الرض والفسخ الذي ينشق منه داخال
 1249..................................................................................................................القروح في أعضاء التناسل والمقعدة

 1250................................................................................................المقالة السادسة الوجبة والخرق وجراحات العصب
 1251...................................................................................................جراحات العصب والعضل والوتر والربط ووضعها

 1254..................................................................................................................................................رض العصب
 1255.......................................................................................................................................في جراحات الرباط

 1256.................................................................................خياطة البطن في الجراحة الواقعة بالبطن وبالمراق واألمعاء
 1257...........................................................................................................................الثرب

 1258........................................................................................................قرحة لجنب الشريان

 1258.............................................................................................................عالج خراج يصلح

 1258..........................................................................................................................اإلدمال

 1259...................................................................................................................تولد العروق

 1259..................................................................................................عسر التحام الجراحات وسهولتها بحسب األعضاء

 1262....................................................................................................................عظام فاسدة

 1262..................................................................................................................خروج الثرب

 1262......................................................................................................البلخية بحسب األعضاء

 1263..................................................................................................الخراجات بحسب األعضاء

 1263...................................................................................................................عالمة الوسخ

 1264........................................................................................جمل العلل المانعة من برء القروح

 1264.........................................................................................................القروح العسرة البرء

 1268............................................................................................................................................جراحات الدماغ
 1284.............................................................زف الدم الكائن عن فسخ العروق أو فتحها في باطن البدنالمقالة الخامسة ن

 1285....................................................................................قانون نزف الدم أيضاً من باطن البدن

 1286.......................................................................................................................اآلكلة في بعض األعضاء الباطنة
 1287.....................................................................................................................................رشح الدم وطفر الدم

 1288.........................................................................................................................نفث الدم وقروح الصدر والرئة
 1289.....................................................................................................من فضاء الصدر ل المدة والدم إلى الرئةدخو

 1290.........................................................................................................تنقية المدة في فضاء الصدر إذا عفن الصدر
 1291.............................................................................................................الحادثة في الصدر

 1293......................................................................................................................قوانين أيضاً للقروح الباطنة عامة
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 1294....................................................................................................................في القروح الحادثة في قصبة الرئة
 1295..................................................................................................................................بن لقروح الرئةشرب الل

 1296................................................................................................................في عالج من أصابه نفث الدم من نزلة
 1298...............................................................................................................................................في االحتراس

 1299..................................................................................................................................في الدم و خروجه أسفل
 1300....................................في حرق النار والماء الحار والتنفط والنفاخات التي فيها دقيق من ذات نفسه والمحرقات بالقوة

 1308..............................................................................................................................الكي وما يقلع الخشكريشة
الخلع والكسر والفسخ والوثء واألدوية والعالجات الملطفة للدشبد والمحللة لبقايا الغلظ من األعصاب والمفاصل والتي تلين                  

لتي تلين العرق الممتد والربط والسلع المسماة تعقد العصب والتي تلين            العصب الصلب الممتد والتي تشد المفاصل الرخوة وا       
المفاصل التي قد امتنعت من االنبساط والجبر وتصلب المفاصل وتليينها بعد الجبر وما تضمد به األعضاء الواهنة والكسيرة وما                     

.من رطوبة المفاصل وتليين العنق الممتد     يصلب كسور العظام التي لم تجد التحامها والخلع الذي يكون من سقطة والذي يكون               
 1309 

 1333........................................................................................................في خروج خرز العنق

 1333..................................................................................................................في خلع الزند

 1337...................................................األذن المرضوضة في باب األذن يحول اللحى األسفل يعني الفك

 1338......................................................................................................................في الترقوة

 1338...........................................................................................................................الكتف

 1339.................................................................................................................في عظم القس

 1339.....................................................................................................................في األضالع

 1339...........................................................................................................عظم العانة والورك

 1339................................................................................................................في خرز الصلب

 1339....................................................................................................................عظم الكاهل

 1340.....................................................................................................................في الزندين

 1340..........................................................................................في األصابع والمشط وأطراف اليد

 1340............................................................................................................................الفخذ

 1340................................................................................................................في فلكة الركبة

 1340.......................................................................................................................في الساق

 1341.................................................................................................................في عظام القدم

 1341...........................................................................................................في الكسر مع جرح

 1341...........................................................................................في الدشبد العظيم الذي يعرض

 1341.................................................................................في العظام التي قد تعقد كسورها معوجة

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



 1360 /وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت                            
 

 

 1341.......................................................................................................فيمن ال ينعقد كسرهم

 1342........................................................................................................................في الخلع

 1342.............................................................................................................في الفك المنخلع

 1342.....................................................وة بالمنكبفي الترقوة وعظم المنكب الصغير الذي يربط الترق

 1342.......................................................................................................................في العضد

 1343..........................................................................................................................المفرق

 1344.............................................................................................صابعفي خلع مفصل العظم واأل

 1344................................................................................................................الخرزفي زوال 

 1344......................................................................................................................في الورك

 1345.......................................................................................................................في الركبة
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