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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.  هان است بخشاينده گنا 
 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     روز ي و تحمل فقر    شبانه
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  ترمتحمل شوي به محضرت اعالم ميكنيم كه به نيت آشنايي هرچه بيش             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
 

  {J9P123}والحمل أمراض الرحم:  الجزء التاسع

  والرحاء ونحوه من أورام الرحم     والرحاء ونحوه من أورام الرحم       والنزف والسيالن والسرطان  والنزف والسيالن والسرطان    القروح في األرحام  القروح في األرحام  

والقروح واالمتداد والنفخ والماء في الرحم       والقروح واالمتداد والنفخ والماء في الرحم         واآلكلة ونتوها وانقالبها وسائر األورام     واآلكلة ونتوها وانقالبها وسائر األورام     
الرحم وما يقطع الطمث من دروره وما يعرض        الرحم وما يقطع الطمث من دروره وما يعرض          والرتقاء والفتق في  والرتقاء والفتق في  والجسأ واالنخالع   والجسأ واالنخالع   

والتي ينتفخ بطنها ويظن من عظمه أنها        والتي ينتفخ بطنها ويظن من عظمه أنها          من النزف من المضار والبواسير والشقاق      من النزف من المضار والبواسير والشقاق      
    ..حبلى وهو البارودحبلى وهو البارود

 :قال.  العسل نوصله إليها بالزراقة    أنا أنقى األرحام إذا كان فيها قرحة وضرة بماء          :  في الخامسة من حيلة البرء     :  ج
بشيئ من األشياء التي عولجت بها مما تداوى به هذه األشياء            ومكثت امرأة تنزف أربعة أيام ولم يسكن عنها النزف        

انقطع عنها النزف البتة وهذه العصارة نافعة        وإنها لما عولجت به      الرابع بعضارة لسان الحمل    حتى عالجتها في اليوم   
ويجب أن    أن تخلط بها بعض األدوية القابضة على ما ترى          الدم بسبب آكلة تعرض في العضو ويجب        من انبعاث 
  .يعظم نفعه للنزف من الرحم على أي جهة كان محجمة عظيمة تعلق عهند الثدي أسفل ومما النزف تعالج به

اللون وتهيج األطراف وجميع     يتعب ذلك رداءة  :  السادسة من األعضاء األلمة   :  ما يعرض من المضار من جري الطمث      
وربما كان الدم مائياً وربما كان       :  قال.  لالستفراغ المفرط  ة االستمراء وضعف الشهوة واألعرض التابعة      الجسم وقل 

أسود أو أخضر وقد يكون كدم القصد فانظر هل حدث في الرحم تأكل والتأكل                   يضرب إلى الصفرة وربما كان     
  .أن يمسالرحم وعالمته أن يكون أسود منتناً وقد يكون في فمه ويمكن  يعرض في عمق
جداً وتوضع أسفل    متى أردت حبس الطمث فضع على كل واحد من ثدييها محجمة عظيمة               :  الفصول الخامسة 

عظيمة ليشتد الجذب ويقوى وينجذب الدم       الثدي ألن هناك تنتهي العروق الصاعدة من الرحم إلى الثدي وتكون           
هي إلى الرحم أةو يصير الدم أرق مما كان           العروق إلى أن تن     وقد يزيد الطمث من تفتح أفواه      :  قال.  باالشتراك

 وإن كان الدم لم يجاوز اعتداله الطبيعي قد يفد على العروق          .  كله فيثقل عليه الدم    وأسخن وإن ساءت حال الجسم    
  .التي في الرحم كما يعرض في جميع األعراض التي تكون في الدفاع الميعاد

فأسهلتها بما يسهل الماء       تسيل منها رطوبات بيض     عولجت أمرأة بكل شئ يقطع السيالن من الرحم وكانت           
عاودت المسهل للماء ثم عاودت الطبيخ فبرئت في           وسقيتها بعد ذلك طبيخ األسارون والكرفس ثالثة أيام ثم           

  .خمسة عشر يوما
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 الفصد
ذب الدم إلى   أنه يج  في الرحم انتفاعها بفصد الباسليق أقل أن فيه ثالثة أجزاء وهو أن يحبس الطمث بسبب               األورام

  .فوق والفصد من الرجل نافع فيها ويدر الطمث ويعظم نفعه لها
عنقها وقد يكون في أصلها وقد        الورم ربما كان في الرحم كلها وربما كان في فمها وقد يكون في              :  من العالمات 

رارة وحمى وجشاء   وجع في المفاصل واختالج وح    :  األطالق والعالمات الدالة على ورم الرحم على     .  يكون في نواحيها  
والفخذين والعانة واألربية والقشعيرية ووجع ناخس وخدر في الركبتين وبرد               وتمدد وثقل في الصلب والوركين      

والخدين  وعرق كثير وصغر النبض ويشارك وجع الرحم فيعرض فيها الفواق ووجع مؤذ ووجع في الرقبة                  األطراف
وإذا كان الوجع أيسر وأهون     .  والتشنج  منه انقطاع في الصوت    وإذا اشتد الوجع عرض   .  وفي مقدم الرأس وعسر البول    

فإن كان الورم من وإذا كان في الجانب األيمن         .  األيسر وبالعكس  وإذا كان الورم في الجانب األيمن مال الرحم إلى        
قيم عرض  المست وإن كان يفي أسفل الرحم حيث المعي      .  اليمنى نازالً من األربية وكذا في األيسر       بلغ الوجع الساق  

أنه في المعي المستقيم وإن كان الورم         معه بعد زحير ونتن البراز واحتباسه وإذا أدخلت األصبع في المقعدة وجدت             
السرة وإذا مالت إلى بعض النواحي عرض وجع في الورك            في أعلي الرحم عرض احتباس البول ووجع شديد في         

 ب للحس قليالً ما لم تبل المرأة فإذا بالت ظهر في العانة ورمعنق الرحم فالورم يغي وامتداد شديد وإذا كان الورم في
إلى جانب فيتبين    مستدير وإذا كان الورم مستقالً عرض وجع شديد في الصلب ولم تقدر المرأة تنبطح وتضطجع                 

س ورم الرحم يشارك المقعدة واألربية والرأ      الورم لألصبع إذا جس ويفرق بين ورم الرحم واألورام في البطن ألن             
إذا :  قال.  الحس باألصبع وما يبرز منه والرأس وما يعرض من أسباب           وما يعرض أيضاً من ميل الرحم وجسأة عند        

 عرض في ذلك الجانب وجع شديد وامتداد وال تقدر أن تقوم المرأة وال تجلس إال بمشقة                 مالت الرحم إلى جانب   
  .واحتبس البول والرجيع

 الخراج
  تداد شديد في الرحم وبعض العالمات التي وصفنا وحمياتام: الخراج في الرحم وعالمات
 القروح

وينذر بحل   فيه قرحة كان الوجع في موضع القرحة ويسيل من الرحم رطوبات تختلف في اللون والرائحة                وإن كان 
ن فم  بالقابضة ويكون الوجع أشد متى كا      القوة ودم ينحف الجسم ويلزم الحمى وتزداد باألدوية المرخية شرا وتنتفع           

التي تسيل رديئة والوجع أشد وبالضد إذا كانت القرحة نقية كانت              الرحم وإذا كانت القرحة وسخة كانت الرطوبات       
  .منها غير منتنة والوجع أيسر الرطوبات التي تسيل

 النفخ
بالتكميد  ورم في أسفل البطن له صوت كالطبل ومغس ونغس وضربان ويسكن              :  الرحم الكثيرة النفخ   عالمات

هذه النفخة من ساعتها ولم ترم بعد ذلك         شياء الحارة وإذا برد الموضع يهيج القراقر ويتحرك الرياح وربما بقيت          باأل
  .في المشي وانحنت من شدة الوجع وأما الورم البلغمي فال وجع معه وإذا كان في الرحم خدر الموضع وعرجت المرأة

 اسقيروس عالمات
  في البطن  وينحف الجسم منه ويضعف ويعرضال يعرض مع اسقيروس وجع البتة: قال

 ضعف الرحم
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الرحم انسداد أما    وقد يعرض لفم  :  قال.  منه قلة الشهوة للباه وكثرة الطمث وعدم الحبلى وقلة إمساك المنى            تعرض
أال تشتمل وال تحبل وربما حبلت       لقرحة فنبت فيها لحم فضل وإما أن تكون في األصل كذلك فيعرض من ذلك              

ينبت الرحم شيء شبيه بالذكر فيه صالبة يبرز إلى خارج            ويعرض أن :  قال.  الوالدة ألن الولد ال يخرج    وماتت عند   
وقد تنتو الرحم فيخرج فيها شيء من الفرج ويعرض من ذلك للمرأة الوجع                :  قال .فيمنع من مجامعة الرجل لها     

  .العانة والصلب والمقعدة وورم مستدير في العانة الشديد في
  :إبيذيميا السادسة مناألولى من 

 للنفساء الصداع الذي يعرض
الوجع منها إلى الورك في مدة ثمانية أشهر أو           عن األورام في الرحم يكون في اليافوخ وسائر أوجاع الرحم يؤول            

  .عشرة
  :إبيذيميا الخامسة منت السادسة من

 الثدي اصفرار حلمة
في البدن والغذاء الغليظ يجعل الدم غليظاً        ل على قلة الدم   متى كانت حلمة الثدي وهو الموضع األحمر منه أصفر د          

  .عسر الجرية والحركة كالجاورس وشبهه
بدنها وضربان العروق وثم إذا خرج الدم        نزف الدم إذا كان من امتالء يستدل عليه من لون المرأة ومن امتالء            :  أهرن

دل على ذلك من صفاء الدم ومن نقائه         على حبس الدم ويست    وجدت لذلك راحة ويكون لضعف الرحم فال تقدر        
 ولطافته ويستدل عليه بأنه يكون حاداً لذاعاً ويخرج سريعاً ضربة واحدة منقطعاً ويكون              ويكون أيضاً من حدة الدم    

لقرحة في الرحم    ذلك من انفتاح العروق فإنه دم صاف بال وجع يفرق بين هذا وبين ضعف الرحم والذي يكون                    
  .انت من آكلة رديئة خرجت سوداء رديئة منتنةيكون مع وجع ومدة وإن ك

تحتمل خرقة كتان لطيفة تمسكها      ويكون لون الدم بحسب الفضل الغليظ الغالب على الجسم قمر المرأة بأن            :  قال
كانت حمراء فإن ذلك من امتالء الدم        كان الغالب بلغما وإن    ليلة ثم تجفف في الظل فإن كان لونها إذا جفت مائياً           

وإن كانت سوداء أو خضراء فمن السوداء فعالج المرتين بما يسهلهما            ن كانت إلى صفرة فذلك من صفراء      وكثرته وإ 
أجل  وقد يعرض في فم األرحام حكة مع انتفاخ ويعرض ذلك من          :  وقال.  والبلغي بما يسهل البلغم    والدموي بالفصد 

وتسهل ثم تخرج المرة     ل ثم الصافن  عالج ذلك بفصد األكح   :  الشهوة كما يعرض لالحليل االنتفاخ عند الشهوة       
وتلطف الرحم بأقاقيا وورد وصندل بالخل ودهن        والبلغم وتعطى ما يحرق المنى كالفجل والسذاب والفوذنج والكمون        

  .الورد
 الرحم األورام الحارة في

ؤخر الرحم  فيها مع حمى حارة وإن كان في م        هذه تكون مع حرارة شديدة حديدة وثقل في الظهر واألرحام وانقباض          
مقدم الرحم كان عظيماً واحبس البول وتتشكى مع األورام في              كان معه وجع الظهر وعلقة الطبع وإن كان في          

 والغثى وال يستمرئ الطعام وذلك الشتراكهما مع فم الرحم أبدًا فابدأ عالجه بالفصد إن               الرحم المعدة ويهيج القئ   
قليالً في أيام واحفنها     يفة فأرسل الدم في مرات كثيرة قليالً      أمكن وأخرج الدم على قدر ذلك متى كانت القوة ضع          

ماء الكاكنج وعنب الثعلب والهندباء ولب الخيارشنبر          بالحقن اللينة واعطها النافعة لألورام الحارة في باطن البدن          
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 مثقال  ودهن ورد وضع عليه إلى أن تسكن حدة الورم ونائرته وقد يسقى أيضاً               وضع على الرحم خاجاً االسفيوس    
حلبة  مغسول مع عنب الثعلب والجيارشنبر فإذا ذهبت حدة الورم وأردت أن تحلل ما بقي فخذ                   ونصف من صبر  

صوفة واسقها سكنجبينا وأشقا     وكرنبا فاسلقهما واجعل منهما خبيصاً بدهن السوسن وضمد به الرحم وحمل منه في             
كبة مثقاالً أو اثنين بقدر القوة أو بأيها شئت بشحم           مر وعلك األنباط والكوز والجوشير إن شئت مفردة أو مجموعة         

  1322صفحة وتحتمله المرأة واسقها إن شئت مثقاالً أو أربعة من دهن البط أو الدجاج أو دهن السوسن
ولعاب الحلبة بالشراب    ضماد لذلك ال يطلى ويحتمل يذاب شمع بدهن سوسن ويجعيل معه شحم بط ويسحق المر              

  .دويجمع الجميع فأنه جي
الثعلب والهندباء ويجعل معه     قيروطي وشمع ودهن ورد ويجمع يشرب ماء عنب        :  ضماد أخر للورم الحار في أبانة      

لقطع النزف نصف درهم شب دانق أفيون دانق بنج           0ةةىىى  .  دقيق الباقلي والشعير ومخ البيض ويجعل ضماداً       
 والخل مما يقطع الطمث وكذلك الكافور        :قال.  زاج كحل والقوابض   نصف درهم من الجلنار ومما يحتمل مرتك       

 وحمى فاسق كل يوم قرصة طباشير المياه القابضة الباردة وعالج بتحمل المعدنيات وإذا               وإن كان ذلك مع حرارة    
وإذا كان من امتالء الجسم      طال النزف من آكلة كالمرتك والكحل والشانج واالسفيذاج والطين المختوم واألرميني           

  .فالفصد والتعصيب
وتسقى ماء وخال مبردا بثلج ويضمد       إذا عرض نزف شديد فاربط الثديين وعلى العضدين والفخذين واالريتين         :  بولس

وحصرما وزراوندا واالضمدة التى على الفتوق وفرزخات من عفص          الظهر والبطن بأشياء باردة وتسقى وجلنار وحضضا      
للنساء سيالنات من الرحم تجىء من جميع الجسد        اآلشياء القابضة قال وقد يعرض       وكندر وقرظ وتجلس فى طبيخ    

يسيل كماء وإذا كان      ويكون الغالب فى لون هذه الرطوبة لون الخلطالغالب فاذا كان الدم غالبا كان الذى                   قال
بأشياء مقوية مجففة وذلك جميع الجسم واللطوخات        الصفراء أغلب عليه وربما كان دما نقيا قال فعالج الجسم كله           

الذى يسيل رطوبة أسهل البطن أخالطا ماية وأما السيالن األحمر فعالجه               أدوية تدر البول وإذاكان     بالعسل واعط 
فى أوقات   نزف الدم وينفع من ذلك إنفحة األرنب وجميع األنافح وربما كانت هذه السيالنات بأدوار               بالفصد وعالج 

بالدلك والرياضة وإدرارالبول وإسهال ا      ن وعالج الراحة وأما فى أوقات االراحة وأما فى وقت النوبة فعليك بالتسكي            
المستسقين وبالقى والحمامات اليابسة قال والورم الحار يعرض للرحم وعلل           ماية والتعرض للشمس والطالء بأضمدة    

وفساد  من ضربة ومن احتباس الطمث ومن الوالدة وتكون معه حمى وثقل فى العين وفى عصب العتق              أخرى كثيرة 
بعض أجزاء الرحم فاذاكان فى       ام فم الرحم ويكون شديد الضربان بعد الوالدة وربما كان الوجع فى             المعدة وانضم 

 واحتبس البراز وإذاكان فى مقدمه احتبس البول وكان الوجع فى العانة ويعرض عسر              مؤخره كان الوجع فى الصلب    
الوجع يكون فى موضع     الرحم فأكثر البول وإذاكان فى الجوانب فان اآلريتين وتثقل الساقان وإن كان فى أسفل               

النطول بالشراب ودهن الورد المفتر على العانة         السرة وإن كان فيما يلى فم الحم فالوجع فى الذرب وعالج ذلك             
شيئا إلى اليوم الثالث ويتغذى بغذاء لطيف ينظر فى أمر الفصد قال               والصلب ويشرب صرفا ويوضع عليه والتأكل      

ينفر من   ر كتان وخطمى وبانجاسف ويحتمل أشياء ملتينة إال أن يكون الورم ملتهبا            الحلبة وبز  ولتجلس فى طبيخ  
الحرارة فانه ينتفع بدهن     هذه فجلسهم فى ماء عذب فاتر قد جعل فيه دهن ورد ويحتمل وفىالرحم ومن يحتمل               

ف بالدياخيلون  خالصا ويحمل وان كان ورم جاس دي        السوسن والمقل ونحوهما وإذا كان الوجع شديدا فادف افيونا         
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فان جمع كان عالمة ذلك أن تشتد اآلعراض وتعرض القشعريرة خالصة             فىالرحم 181والباسليقون وصب الف ب     
 كفت الحميات وسكن الوجع قليال فانجاز وقت االنفراج هاجت اآلوجاع أيضا وكانت حريفة               فاذا استحكمت المدة  

االصبع أحس به    ل والرجيع إن كان فى موضع تناله       ناسخة وكانت الحميات أشد أذى فى أوقاتها ويحتبس البو          
وزبل الحمام والخردل وكثرة استعمال المياه       وحنيئذ اجتهد أن تفتح الخراج باآلضمدة التى تنضج الدبيالت كالتين          

إلى أن يسيل فأعن عليه فان سال إلى المثانة فبالتى تدر البول وأن                 والجلوس فيها والفرزجات فاذا انفجر فانظر      
ورد  فيماء قد غلي فيه عدس وقشر رمان ان ينظر فيه وإن انفجر إلى ناحية الرحم فاحقن بدهن                   ر إلى المبعر  انفج

منتنا فان هنالك عفونة واحقن      وشمع أبيض وفتقه بالزيت أوبالسمن أوبالباسليقون ومتى كان الذى يسيل من الرحم           
ك وأن تأخرفحره واحقن بالتى تفجر وقد يبط          عليه حبذ  باآلشياءالعفصة وأن كان الورم يذهب إلى الجمع فأعن         

يتعفن كثيرا لعسر الوالدة أو لدم ردىء أو لخراج خبيث وعالمة عفن الرحم ما يسيل         حيث تمكن العفونة قال والرحم    
والحرارة يكون النتن والوجع     فانه كان عفنا كان منتنا وإن كان قليال فالقرحة ليست وضرة وبمقدار شدة التأكل               منه

وإن كانت القروح مع ورم حار فاستعمل عالج الورم وإذا             قال ويهيج من اآلدوية المرخية ويسكن بالقابضة        والحمى
فاستعمل الفرزخة بماء العسل وماء الشعير ثم احقن بدقيق الكرسنة وااليرسا              كان ما يخرج يدل على وضر ووسخ       

الراعى وماء   ل بعصارة لسان الحمل وعصى    مما ينبت اللحم ويحتمل هذه ولتحقن الرحم التى فيها أكا           ونحو هذه 
وسفرجل  القابضة كقشور رمان وسرو    الهندباء فان لم يكن فيه ورم وال وجع فاحتمل أوصب فيها طبيخ اآلشياء               

الشب اليمانى والقرظ فان لم ينجح هذه        وحب اآلس واذخر يحتقن بها إذا طبخ جميعا بخمر عفصبة ويستعمل أحيرا           
حتى إذاتنقى الجراح فأمرهن بالحمام والغذاء الكثير المختلف اآللوان          خل والما ثم بخل وحد    صب فى الكاوية أوال بال    

ونواحيها فان قوتها    لينبت اللحم سريعا ويلتحم الجراح وتوضع من اآلدوية المنبتة للحم على العانة             ويشرب الشراب 
نحو ذلك السرطان إن السرطان فى الرحم       والكندر و  تصيرإلى داخل فى المجارى الخفية كالمهيا باالقليميا والصبر        

إلىالحمرة وتكون فى فم الرحم ويعرض منه وجع شديد باآلريتين وأسفل               يكون ورما جاسيا له بنك متحجرة      
أمراض  والصلب ويثق عليه لمن اليد فان كان مع ذلك متعفنا قرحا سال منه صديد ويعرض جميعا                   البطن والعانة 

واآلضمدة المرخية يعضم     لكن يخفف وجعه الجلوس فى طبيخ الحلبة والخبازى         181الورم الحار وال برء الف ب        
وإكليل الملك وشحم البط ويعمل أيضا من ميبختج         نفعها لهن فى أمان ويعمل بضماد من كزبرة وأفيون وزعفران         

ذاكان وشمع ومثل هذه ونحوها يطلى خارجا ويمرخ به أو يسكن الوجع إ              وصفرة البيض وزعفران وبنج ودهن ورد      
الوجع  باللبن أو بعصارة اسان الحمل ويقطع الدم لسان الحمل والكندر والطين المختوم ويسكن             غائرا يحقن بهذه أو   

اآلشياء الحريفة و من كثرة الغذاء آلن         الشياف المتخذ بالزعفران والنشا واآلفيون يحقن بلبن امرأة أو ليمنعن من            
الصلبة الكائنة بعقب الدم الحار المسمى سقيروس أكثر ما يكون فى فم             الطعام يفسد فى معدهن سريعا وأما اآلورام      

 كالسرطان ولكن وجعه قليل ويعرض منه ضعف قوة المرأة وضعف فى ساقيها وجسدها كله وقد               الرحم وهو متحجر  
رزجات واآلشياء المحللة والف يعرض منه االستسقاء فاستعمل فى أول عالجه فصد العوق واالسهال واآلضمدة الملينة         

اآلعضاء التى فوقها بحذيه لها ويدق لها الرجالن           ومياه الحمة النطرونية الرجاء هو لحم جاس فى الرحم يثقل            
للطعام ويحبس الطمث وترم الثديان حتى تظن أن بها حبال وتظن أنبها                  وينهك الجسم كله وتذهب الشهوة     

حاضت  تسقاء وهذا مرض اليكاد يبرأ وربما      بينه وبين االستسقاء أنه صوت كما يكون فى االس           استسقاء ويفرق 
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وال تتحرك آلن الحركة تدعو      بعضهن وعالجه أن يستلقى العليلة فى بيت صغير مظلم فيه برودة قليلة على سرير              
بعالج اآلورام الجاسية والمرخيات لينخل ويخرج وينزل         إلى سيالن المواد وليكن ناحية الرجلين من السرير أرفع          

  .سريعاً
الرحم أو دم جامد     انغالق فم  النفخ يعرض للمرأة من سقط أو نزف أو عسر والد أو           :  ا النفخة في الرحم   بولس فيه 

يعرض منها ورم في العانة وفي أسفل البطن و وجع           وربما كانت الرياح في تجويف الرحم و قد يكون بين طبقاتها و           
 وإذا ضرب الموضع باليد جاء منه صوت          الى فمها و من أسفل األربيتين       ينخس ينتهى الى الحجاب و المعدة و       

والجلوس في المياه    أوالً بالفصد وأما فى أوقات النوبة فباالمتناع من الطعام والنطل بدهن السذاب              كالطبل فعالج 
الكرفس والكمون والنانخة والمحاجم بال       التي قد غلى فيها سذاب وفودنج وبلنجاسف وسلخة ونحوها وباألضمدة           

بالفيقرا أركانيس واستعمل اآلضمدة المحمرة والحقناة الحادة          المرض فاستعمل االسهال  شرط وبشرط إن أزمن      
بدهن السوسن وتدخلها فى الرحم وتنقى أن كان دما جامدا هناك وليضمد بنطرون                     ولتسمح القابلة إصبعها   

بولس متى عفن    اهناوحب الغار وتحمل الفرزخات التى من البزور الطاردة للرياح نتو الرحم تردة إلى ه                 وأفسنتين
انغالقه وقد يعرض انغالق الرحم اعنى       شىء الرحم وبان فاقطعه والتخف فانه قد عفن الرحم فقطع ولم تمت المأة             

بالماه الملينة والماء والدهن وطبىخ الحلبة وتضمد بمثل هذه            فمه بورم جاس أو يعقب ورم حار أو ابتداء ويعالج           
 وهذه فرزجة .  حم البط والمخاخ وان ازمنت هذه العلة فبخرها باألفاوية          من المقل وش   وتعطى الفرزخات الملينة  

أوال ثم يظهر قليال قليال      والشقاق في الرحم يخفى   :  قال.  زوفا نطرون علك البطم يفتحه بسرعة     :  النغالق فم الرحم  
 الملذعة واستعمل   الشقاق واحذر في مثل هذه العلة األدوية       حتى يدما اذا مس وعند الجماع وان فتح فم القبل رايت          

 ويصلح الباسليقون يداف بدهن ورد ويصب فيه وان صار من الشقاق قروح فاستعمل مرهم              المياه الملينة والفرزجات  
  .األسفيذاج

هيجان الوجع دموية حمراء وأما      قد يعرض في الرحم نواصير وترى اذا فتح فم الرحم ويكون في وقت            :  النواصير قال 
في وقت الراحة تمسك بالقالب او صير عليها ادوية قابضة           ة بدم اسود كالدردى ولتقطع    في وقت الراحة فتكون سيال    
 إال أنه مصحح: مجهول. منها فانه قد يكون من البواسير نزف عالمته أن يكون معه وجع فانه يدملها أو يمنع النزف

إسفنذباجا تفعل ذلك ثالثاً     للنزف خذ درهم كبريت دقه معما يشرب على الريق بطالء وتأكل إلى الظهر ثم تأكل                
وتسهل وتسقى أدوية محللة للرياح وااليارج جيد          تقصد:  عالج التي ينتفخ بطنها بال حبل      :  ينقطع عنها شمعون  

للرياح كاالنجدان والكمون ونحوها وضع على الرحم محجمة واشرطه وأخرج           وضمد الرحم بجندبادستر وبروز محللة    
  .الدم

عالج الصالبة  .  بيلة أو سرطاناً   الرقيق بقى غلظ الدم في الرحم فأحدث إما صالبة أو           إذا كثر النزف    :  االختصارات
النرجس والخروع البابونج والحلبة وشحم البط ومخ العجل          باألمخاخ واألدهان التي ذكرنا كدهن الشبث والسوسن       

ن وجعه إذا هاج يبخر مرة      فيه كعالج الدبيالت وعالج السرطان بمرهم الرسل ويسك        وعالج الدبيلة .  والمقل ونحوها 
النزف فإذا احتلت لقطعه     ومن تهيج وجهها لكثرة   .  ومرة بالبارد وافصد ولطف الغذاء أو رطبه بما ال يولد سوداء           بالحار

وتشرب شراباً حلواً غليظاً حديثاً واألخبصة الرطبة         فغذها بصفرة البيض ولحوم الحمالن وبالكباب والكبد تأكل منه         
ونرجع ونستقي وال تسقها شرابا عتيق فيهيج انبعاث الدم ونبيذ العسل الطري جيد لها                فيها وترجع فكثيرة تولد الدم    

  .ثولد الدم وكذا فافعل في أصحاب البواسير من
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مغرة أفيون من كل واحد أربعة        برز بنج كندر ثمانية ثمانية طين أرميني بسد         :  أقراص البسد لقطع النزف   :  بولس
قد يقطع الطمث األشياء التي     :  الحمل أوريباسيوس   واحد درهمان يعجن بعصارة لسان      دراهم جلنار كهربا من كل    

ويؤخذ منه شيء صاف ويذاب بخل ممزوج ثم يطلى على خرقة من كتان                 تلطخ وتطلى وخاصة غراء جلود البقر      
  .جربته فوجدته أقوى األضمدة في هذا الفعل ويلزق على السرة فانى

صلب وتوضع على البطن خرقة      اليدان والرجالن من االبط واألربية بحاشية ثوب      يقطع الطمث إن تعصب     :  ميسوسن
واسقها الماء البارد وإن لم ينقطع فضع المحاجم          مبلولة بخل ويتحمل شيافا يتخذ من عفص وشراب ودقيق كندر          

 الورم والجسأ :  وأوجاع الرحم :  قال.  شيئاً من األدوية الحرقة فإن الموضع عصبى        على الثديين وإياك أن تحملها     
والثĤليل وسيالن الدم والشقاق     والسرطان وسقيروس والدبيلة واآلكلة والريح والسل واالنقالب وانسداد الفم والتوت          

والرتقاء والميالن عن موضعها والخلع واالختناق وسيالن        والخراج واللحم والناتي من عمق الرحم إلى سرة الجنين         
  . واحتباس الطمثواتساع الفم المنى والتشمير إلى فوق

الورم في الرحم وإن كان الورم في        عالمة األورام الحارة في الرحم حميات حادة ما قشعريرة ووجع ف السرة إن كان             
في تلك الناحية وإن كان الورم في فم الرحم وقع تحت جس              أحد قرنيها فتألم األربية وكذلك الفخذ والساق التي       

وأطعمها أطعمة   النوم والغذاء إال أله ثالثة أيام واسقها أشربة معتدلة نافعة من الغثى           المرأة   امنع:  العالج.  إصبع للقابلة 
والخيار وبزر الكتان وهي لها ضماداً من         خفيفة وافصدها أوالً واحقنها ليخرج الثفل ثم أخلسها في طبيخ الحلبة             

ملك وماء العسل فإذا انحط     لها ضمادا من خشخاش وإكليل ال       خشخاش وإكليل الملك والخيار وبزر الكتان وهي       
وداو جسأ الرحم   .  بط وسمن ومخ األيل ودهن سوسن لئال يبقى هناك سقيروس            الورم فهي لها شيافا من شحم      

  .والضمادات التي تهيأ من دهن الحناء وشحم البط والمقل ودقيق الحلبة وبزر الكتان بالمياه اللينة
الرحم أال يحس والورم جاس      علل المرأة فقط ووعالمته في    ورم صلب ال ينجع وال يبرأ ف       :  عالمة سقيروس :  قال

  .الطمث ظاهر وإذا تمادى ورمت القدمان وهزلت الساقان واحتبس
قشعريرة مخلطة إذا لم يكن بد أن         قال الدبيلة هو أن تأخذ الورز الحار يجمع وتهيج بعد ذلك حمى حارة جداً مع                

طبيخ البلنجاسف والمرزنجوش والفراسيون والحلبة       س في يتقيح ويعرف ذلك من شدة الحرارة والضربان فأجل          
وإذا سكن الوجع والحميات فقد كملت المدة فعند ذلك          .  الدياخيلون لكي يسرع التقيح    والخيار وبزر الكتان وحملها   

نشارات وضمد   في الذي نبط الخراج خذ تينا وشحما وشمعا مرا ودهن سوسن ودهن الحناء واسق أوقية فهي                   خذ
وعلك البطم وبلنجاسف ومشكطرامشير     بضماد يهيأ من دقيق حلبة وحنطة وبزر كتان ويخلط معها راتينج           الخاصرة  

فاحقن الرحم بماء العسل لنقى سريعا فإن كان القيح            وفراسيون ومرزنجوش ونطرون وعسل وزيت فإذا انفجرت       
 في المياه القابضة وحملها مرهم       قل القيح فأحرض أن تلتحم فحينئذ فأجلسها        منتناً غليظاً فأعد ذلك مرات فإذا      

  .والمرهم األحمر االسفيذاج
وإياك وذلك قبل االنفجار فأنه      وإذا انفجرت الدبيلة فاسق المدرة للطمث فإنها نتقى بذلك كطبيخ األصول            :  قال

  .يهيج الورم ويزيد فيهما
 السرطان
 الرحم دالئله في
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يابساً وجعاً كنخس المسلة مع قيح كان أو بال          يكون القبل قحال  أن يكون ورماً جاسياً وإن كان قريباً فإن لم يكن ف          
تسكين الوجع بطبيخ العدس وألبان األتن وماء لسان         :  وللوجع عالجه  .قيح وإن كان قيح فأنه صديد رقيق منتن        

  .بزر قطونا وعنب الثعلب والبنج الحمل يحقن به ولعاب
 اآلكلة
ال تطول والسرطان    لسرطان دائم الزم وفي اآلكلة ربما سكن واآلكلة       أن الضربان في ا   :  بينها وبين السرطان   الفرق
  .يطول
 النفخ

األضمدة المبردة للرياح    ألزم العانة محاجم بالنار وضع عليها      :  نتو العانة وانتقال الوجع عالجه     :  في الرحم  عالمته
صب الذريرة والبلنجاسف   في طبيخ االذخر وق    كالمتخذة من سذاب وكمون وقنطوريون وبلنجاسف ونحوها وأقعدها        

ومرزنجوش وفقاح االذخر وعود بلسان وقصب الذريرة وقسط وزعفران ثم           وإكليل الملك وحملها نشارات من سنبل     
  .الناردين والرازقي استعمل دهن

 الرحم الرشح الدائم من
صة كقشور الرمان   استعمل طبيخ األشياء العق     احقن الرحم أوال بطبيخ الفراسيون أو طبيخ االيرسا والكرسنة ثم             

وألزمها الدلك في يديها وساقيها بدهن االذخر والعاقرقرحا والفلفل فأنه            واآلس واالذخر ونق الجسم كله باالسهال     
  .الرطوبات ضربة وتبرأ يجذب

 الرحم نتو

أن ينهتك ربطها ويكون ذلك إما        أن ينتو شيء لين المجس وذلك ألن باطنها يصير ظاهرا من غير              :  عالمته
المشيمة ويعرض معه وجع شديد وحميات محرقة باعد عنها            الجنين يفتة أو لشدة عدو أو طفر ومن عنف          لخروج

وعليك بالقوابض واجتنب المالح وأجلسها في طبيخ االذخر واآلس والورد ثم ادفع              الحمام وجميع ما يسخن الجسم    
المحاجم على السرة    ثة في أقاقيا وضع   إلى داخل برفق إرفده برفائد لينة مفموسة في مثل هذه المياه ملو               الرحم

  .وشكل المرأة بشكل موافق ودعها عليها مدة طويلة فإنه سيجور الرحم إلى فوق وال تدعها تسقط
فأجلسها في طبيخ المرخيات      ضع المرآة تحت المرءة لترى الشيء كهيئته فإن كان هناك أوجاع شديدة               :  قال

فاقطعها وضع عليها أدوية تحبس الدم كالعقص السحيق          العالج التام  وحملها الشيافات حتى يسكن الوجع فإذا أردت      
 التوتيا وإن كان غائرا داخل الرحم فإياك وقطعه فإنه يهلك المرأة لكن عالجه بالمياه أو الزاج ثم عالج الجرح بمرهم

  .القابضة حتى يذبل ويموت
البواسير ما يكون ما يسيل من        ومن:  قال.  دم البواسير يخرج بوجع ودم الطمث إذا أسرف بالل وجع البتة             :  قال

الذي يسيل أشقر فمخرجه من الشرايين ومنه ما يكون            الشرايين ومنه ما يكون مسيله من العرق فإن كان الدم           
أسود وإن كان من اآلكلة سال منه دم كالدردى أسود مع وجع ونخس ويفرق               مسيله من العروق أكثر وإذا كان فهو      

ودم الطمث   أن دم البواسير ال يتصل ويكون حيناً وحيناً ال ويكون في النساء مع وجع                :  روالبواسي بين دم الطمث  
تهزل على الطمث وينتفع بالبواسير من        الزم ألدواره متصل إذا جرى بال وجع والمرأة تهزل على دم البواسير وال              

و عصى كله وأما في فمه فربما        في عمق الرحم لم بيرأ ألن العض        النساء من قد احتبس طمثها وإذا كانت البواسير        
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  .برئ
رجليها على الجائط مدة ثم ضمد        واقطع بواسير المرأة كما تقطع بواسير الرجل إال أنك تأمرها أن تجعل               :  قال

المحاجم وأنقع صوفا في عصارة       فألزم الثدي والصلب   الصلب والبطن بالقوابض وتجلس فيه فإن لم ينقطع الدم          
  .النزف ثم استعمل المرهم  الموضع حتى يسكنالقاقيا و الطراثيبث وألزمه

تضع تحت المرأة مرآة وتفتح      الشقاق يكون في الرحم من عنف خروج الجنين أو من ورم كان فيها ويعلم ذلك بأن               
توتيا واسحقها بصفرة البيض وألزمه إياه وإن الشقاق          قبل المرآة فنرى ذلك إن كان الشقاق قريباً حيث ينال فخذ           

  .النحاس وأنعم سحقه وألزمه الشقاق أو عفصا أو زاجا مسحوقاً فإنه يذهب بالشقاق  نفسه فخذ قشورفي جرم الرحم
كان مع القرحة ورم فعالجه       القروح تعرض في الرحم إذا احتملت شيافات حارة أو لحكة أو غير ذلك فأنظر فإن                 

خ االيرسا أو المراهم المرخية ثم إن كان         العسل أو بطبي   باألشياء الملينة وإن كان الجرح كثير الوثق فاغسله بماء         
إدماال  المعمولة باسيفذاج أو مرداسنج ودهن ورد وشمع فإذا امتأل فاستعمل التوتيا فإنه يدمله              عميقاً فامأله بالمراهم  

  .حسناً

 الرتقاء

 شبيه بالعضلة   عطاه شيء  والرتقة إما تكون في الخلقة أو من عالج قرحة فافتح المرأة فانك تجد فم القبل قد                :قال
ال يخاف عليه حتى تبلغ الجارية الحيض فإنه يحتبس          هذا إذا كان اللحم في القبل وأما إذا كان في فم الرحم فإنه             

وتهلك عاجالً متى لم تعالج وذلك أن الدم يرجع إلى بدنها كله ويسود ثم                 فال ينزل فتلقى من ذلك أذى شديداً       
أيضاً وال تعلق    في قم القبل وهذه ال يقدر الرجل أن يجامعها وال تحيض          وهذا اللحم إما أن ينبت      :  قال .يختنق به 

اللحم سادا للموضع كله وقد يكون فيه ثقب         وإذا كان ذلك في فم الرحم فإنها تجامع لكن ال تحيل وربما كان هذا             
  .هي والجنين إذ ال مخرج له صغير يخرج منه الطمث وربما علقت هذه وهلكت

 عالج الرتقة
حتى تنتو تلك العضلة     ذا لحم ناتيا في فم القبل فضع رفادتين على الشفرين ثم مد الشفرين على الرفادة               كان ه  إن

اليوم الثالث فأجلسها في ماء وعسل ثم         وتخرج فاقطعها ثم اغمس صوفة في زيت وشراب وضعه عليه وإذا كان             
جذبه بعد مد الشفرين بأشد ما يكون ثم        داخال فأدخل صنارة وعلقه وا     ألزمه المرهم المدمل فإن كان في فم الرحم       

 ينفذه ثم اغمس صوفه في شراب عفص وألزمه الموضع واحقن الموضع بعد ذلك بالمراهم                  شقه بمبضع حتى  
  .المدملة اليابسة فإذا برئت فألزمها الجماع

 الرحم ميالن
بط ونحوه وأولج فيها نعماً ثم      اإلصبع بشحم ال   إذا أدخلت األصابع ولم تجد فم الرحم محاذيا فأعلم أنه مال فامسح            

  .إليه ثم ضع محجمة قبالة الموضع الذي مال منه فأنه يميل إليه جر فم الرحم إلى قبالة الموضع الذي مال
عتيق ويفرق يبنه وبين     هذا لحم يتولد في الرحم من طول احتباس الطمث أو مرض من أمراض الرحم                 :  الرحاء

وبين الحبل أنه ال يسيل منه شيء وأن له            أعراض الحبلى ويفرق بينه   الشرطان أنه ال يسيل منه شيء ويلزمه          
  .الملينات تدمن عليه فأنه يعفن ويخرج ويخرج: األجنة وعاله نخسا كنخس المسلة وأنه ال يتحرك كتحرك

 الجماع أو عسر الوالدة أو من       الفلغموني يحدث في الرحم من األسباب البادية كالضربة أو كثيرة            :  ابن سرابيون 
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صداع وحمى حادة ووجع األوتار وقعر العين وتشتج           أسباب سابقة كاحتباس الطمث ويبلغ الورم الحار في الرحم          
 باأللم في الناحية الوارمة إما في الظهر إذا كان الورم خلف الرحم أو في العانة أو                المعاصم واألصابع والقزال ويحس   

ويحدث إذا اشتد األمر صغر      م وعسر الغائط إذا كان من خلف      في األربيات ويحدث معه عسر البول إذا كان في المقد         
ينظر فيه وضمد الموضع بالمانعة والمبردة       .  كانت قوية  النبض والغثى وينبغي أن يبدأ بفصد الباسيلق والمسهل إن         

 ابونجقطونا وحى العالم وإذا انتهى افصد الصافن والركبة وعالج بطبيخ الحلبة والب                كقشور القرع والحمقاء والبزر    
والشمع ودهن الحناء    وإكليل الملك والشبث فإذا انحط أو بقيت صالبة فعليك باألشق والمقل والميعة والبادرد                

المثانة فالبزور اللينة حتى تنقى وإن كانت المدة          والمخاخ وإن جمع مدة فعليك بما ينضج فإذا انفتق أو سال إلى             
  .وهااألرميني ونح عفنة رديئة فاستعمل القابضة والطين

 ورم الرحم الدواء
بدهن ورد وإن    تغسل الحلبة ثم تطبخ وتؤخذ رغوتها وتجمع إلى شحم األوز تبرد وتحتمل            :  يفش ورم الرحم   دواء

باالسفيذاج والكندر ودم األخوين      كان ضربان وإال حناء أو دهن سوسن ومتى حدثت قروح ردئية حقن الرحم                 
  .ونحوها

جاس وعروق كالدوالي ومتى     ونخس في األربية أو العانة أو الصلب مع ورم         يكون مع تقرح وبال تقرح ومعه وجع         
منه دائماً صديد منتن أسود وهذا إنما يسكن بالجلوس           احتملت األدوية القوية اشتد الوجع ومتى كان متقرحاً سال         

متى انبعث  واألضمدة المسكنة المتخذة من خشخاش وكبر وعنب الثعلب ودهن الورد و            والخطمى.  في طبيخ الحلبة  
باألغذية الرطبة   افصد الباسليق في السرطان في الرحم وأسهل السوداء وغذ        .  استعمل اسفيذاج وطين وقافيا    دم كثير 

  .الصافن فافعل واللطيفة والمياه والفتل المسكنة للوجع ال غير ومتى احتجت إلى فصد
وفساد الهضم إن كان من  ويتبع كثرته ترهلدم الطمث يكثر إما لكثرته أو لرقته أو لقرحة حدثت : الطمث كثرة دم

أغذية معتدلة ويحتمل خرفة وأنظر إليها هل فيها  أطعم: افصد وقو الموضع ومتى كان من حدته: كثرة الدم عالجه
دما صفراوياً استفرغت الصفراء وإن كان أسود استفرغت السوداء وإن كان  دم خالص فإن كان فاستفرغه وإن كان

والكهربا والنشا  عت البلغم بما يسهله واستعمل القابضة والمغرية كالصبر والكندر ودم األخويناستفر مائياً أبيض
  .والفلونيا الفارسية واإلسفيذاج والجانار والعفص ونحوها والطين وأقراص والجلنار جيدة

  .ورق النعنع وقشور الرمان وعدس مقشر يطبخ بنبيذ ويحتمل بصوفة فأنه عجيب
فينتفخ منها البطن وربما مكث      المسمى كسكالوند يكون من ريح غليظة ورطوبات لزجة في الرحم          الداء  :  اليهودي

ورطوبات ويسترخى مع دم كثير ألنه قد يحتبس معه            سنة وأكثر وربما طلعت عليه مثل الوالد تنشق منها ريح            
البزور الحارة ويسقى   وينفع منه دهن الكلكالنج واللوغاديا ويضمد ب         الحيض ويخرج من الثدي لبن ردئ قليل         

مطبوخ  لبن:  تجربة يسقى لقطع الطمث المعى     .  المحاجم بالنار على الرحم ويسقى ماء األصول         شخرنايا وتوضع 
  .كل يوم أسبوعاً فأنه عجيب بالحديد ثالث أوراق

 للنزف قرصة :جورجس
وإن .  ربة نصف درهم  لطيف ويقرص الش   قاقيا وجلنار عفص طراثيث سماق منقى كندر أفيون مر يعجن بخل ثقيف            

  .كان النزف قويا فاحفن القبل باألدوية
وإن .  الطمث الحبس القوي جداً    زاج األساكفة جفت البولط كندر أفيون يجعل حبا يسقى منه درهم يحبس           :  سرابيون
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  لم ينجع شيء من هذا العالج فعلق تحت الثديين محاجم
 أكل الرجلة :مفردات ج

  . ولهيباً شديدا فال تختارن عليها شيئاإذا رأيت معه عطشاً. للنزف جيد
 المدحرج الزراوند :مفردات ج

الجلنار نافع من   .  البلنجاسف جيد لقروح الفم    .موافق للقروح في الرحم ينبت فيها لحما وينقيها ويمنعها من العفن            
 البستاني نافع   السوسن األبيض .  وهو نافع مع هذا من أوجاع األرحام       الالذن ينضج ويحلل ويقبض مع ذلك     .  النزف

  .الطين الالئي عظيم النفع. الحضض يقطع النزف .من صالبة الرحم
 اإليرسا :د

  .من وجع الرحم طبيخ الوج يجلس في مائه نافع. نافع ألوجاع األرحام يلين الصالبة ويفتح فمه إذا انضم طبيخة
السوسن ال نظير له في أوجاع       هند.  الحضض متى احتمل قطع النزف المزمن     .  نافع من السيالن المزمن من الرحم     

. الطرفاء إذا جلس في مائه كان نافعاً من نزف الدم من الرحم              طبيخ.  الرحم قشار الكندر نافع من السيالن المزمن       
الغاريقون  .المزمن متى احتملت طبيخ العفص يجلس فيه النساء يقطع سيالن الرطوبات المزمنة             القاقيا تقطع النزف  

  .في الرحمإذا شرب جيد للرياح 
بعسل واحتمل حلل    سقى مدافا  الجاوشير إذا .  السذاب متى طبخ بالزيت وحقن به القبل من الرياح الغليظة ينفع             

والمرزنجوش والشيح والفودنج والبابونج وإكليل الملك        الحلبة وبزر الكتان التمام   .  صالبة الرحم وطرد عنها الرياح     
الكمون متى شرب واحتمل قطع النزف       .  ع الرحم وأورامه الصلبة   فيها ألوجا  والبلنجاسف والخيرى يطبخ ويجلس    

الوجع  يطبخ بميبختج وماء أو بعصير العنب أو عصير النبق ويخلط به شحم البط ويحتمل يسكن                الخطمى.  المزمن
  .من الرحم ولذعه

  .ال عديل له في ذلكاألرحام ألنه  الدرونج خاصته تحليل الرياح الغليظة وخاصة من: الخوز و ماسرجويه والقلهمان
الرياح الغيلظة وخاصة التي في       الزرنباد يحلل :  بديغورس ومسيح وابن ماسويه وماسويه وماسرجويه والخوز قاطبة         

  .الرحم ال شبيه له في ذلك
هذا إلى اسخان فلذلك تعطى      وذلك أنه قد يحتاج مع    .  خاصة السنبل إمساك الطمث الكثير إذا شرب      :  ابن ماسويه 
  .الطمث مون والكندر ونحوها وما أقل أشياء حارة تمسكالسنبل والك
  .صمغ الجوز إذا شرب منه عشرة دراهم في ثالث مرات قطع الطمث: ابن ماسويه
نساء كثيرا ينزفن الدم      رأيت.  دهن الزيبق نافع ألوجاع الرحم وكذلك دهن النرجس والسوسن             :  ابن ماسويه 

ال دم بواسير وال دم طمث فافرق بينهما وعالج          قطع وحدست أن ذلك   وعالجتهن بجميع ما يعالج به أمثالهن فلم ين       
  .بحسب ذلك

  .إذا أفرط الطمث ليؤكل البلوط بإفراط: سلمويه
  .يحبس الدم ال شيء أنفع في وجع الرحتم من سقى الجندبادستر والعالج به وما الحصرم: الخوز

  .ى على الريق أياماًاطبخ كف سماق وكف كسيرة بماء حتى يقوى ويسق: لكثرة الحيض
  .السندروس يحبس الطمث
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  .قلة الغذاء أو كثرة التعب يقل الطمث: من كتاب األغذاء
الوالدة وغير ذلك فاقطع حجاب      متى خرجت الرحم خارجا من    :  في تشريح األجنة الذين يموتون في الرحم      :  أبقراط

ى يفصل ما بين خروجه وامرخه بدهن البان          بمنديل حت  الرحم قطعاً حتى يميل إلى جانب قطعاً طبيعياً وامسحه          
.حمراً وضع أسفنجة وشد إلى كتفها ولتكن رجالها إلى فوق ولتقل من الطعام             وزفت وأمسحه باسفنجة ورش عليها    

يعط عالمة وينفع منه التربد       يحدث في الرحم وجع كوجع القولنج للنساء السمان الكهوله ولم           :  في البلغم :  قسطا
والذي جربت التربد مع األترنج فإني أحسب األترهج يعين           جد دواء أعمل في هذا العضو منه      بخاصة فيه فانى لم ا    

  .فقد عرفت بفساده في هذه غير مرة أيضاً على ذلك وأما التربد
 األقحوان طبيخ :ج

: لقا.  الصلبة العارضة للرحم إذا جلس فيه      يجلس فيه لصالبة الرحم وزهر األقحوان يحلل صالبته ويحلل األورام          
  .لجميع أورمه الصلبة أصل االذخر جيد. طبيخ األشنة يصلح ألوجاعه

يشبه الكمافيطوس متى    واالصطرك وطبيخ األقحوان يجلس فيه للورم الصلب فيه أملس األحمر الزهرة والذي              
  .سحتق وخلط بدهن ورد واحتمل لين األورام الصلبة في الرحم

بلسان يبرئ برد الرحم متى      دهن.  ت نقع من الوجع في الرحم      لين النساء متى احتمل مع قطن مرا       :  أطهورسفس
ماء الرجلة إذا   .  نفع من أوجاعه وأورامه الصلبة     احتمل مع شمع ودهن ورد قيروطي طبيخ الفنجكنث متى جلس فيه           

  .كانت حرقة ونفع من قروحها ويمنع المواد عنها عصر وحفن به الرحم نفع من وجعها إذا
  .لوحع الرحم عصارة البنج األبيض واألحمر نافعان. جيد لقروح الرحمالبلنجاسف : أوريباسيوس

 دهن البنج :د
  .لوجع األرحام جيد

 الجوشير :ج و د
  .مع عسل يحل النفخ من الرحم والصالبة يحتمل

. غذا احتقن به نفع من حرقته       دهن الورد :  خاصة الدرونج النفع من وجع الرحم إذا جلس فيه وقال د            :  د بديغورس 
  .زراوند طويل موافق للقروح فيه: والقروح د ال الزعفران جيد لوجعه ودهن الزعفران جيد لصالبتهوق

  .الزبد الطري جيد لوجع الصلب إذا احتقنت به المرأة في قبلها: أريباسيوس
 الحماما :د

وجعه ومن ورم    من أوجاعه متى احتمل في فرزجات أو جلس في طبيخه أو طبيخ الحلبة إذا جلس فيه نفع من                  نافع
طبيخ .  وجعه دهن العصير نافع لوجعه كله      فيه ومن انضمامه ودهن الحلبة جيد للصالبة فيه ودهن الحناء نافع من             

  .وإن جلس فيه نفع من نفخة بزر الكتان يحتقن به للذعة والخراج الفضول
 والسلق الكرنب :د

  .إن أكال نفعا من وجعه
متى طبخ  :  احتقن به ابن ماسوية    بماء وملح يحل صالبته متى جلس فيه أو       طبيخ ورق الكرنب الشامي     :  ابن ماسويه 

الرحم الوارمة ورما بلغميا حالة وإن بخرت به فعل ذلك             ورقه بماء وملح يحل صالبته إذا جلس فيه أو ضمد به            
  .رامه الصلبةودهن اللوز المر يصلح ألوجاعه والنقالبه وأو. وملح حلل الجساء منه وخاصة ورقة فانه متى طبخ بماء
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المسكنة المملة كالتوتيا المسحوق     جملة اللبن تحقن به الرحم للقروح و اللذع والحدة ومع األدوية المغرية             :  د وج 
  .سرطانية سكن وجعهها وينفعها وإن كانت هذه القرحة. المغسول خاصة وما أشبهه

يصلح ألوجاعها كله     المصطكى المر متى سحق وعجن بعسل وشرب نفع من أوجاع الرحم والدهن المعمول من               
  .السخانه برفق وتليينه الماء الكبريتي نافع ألوجاعه

  .مخ عظام االيل يلين صالبته إذا احتمل وتمرخ به من خارج: ورفس
 الناردين طبيخ :ج

  .إذا جلس فيه نفع من األورام الصلبة فيه
 دهن النرجس :د
  .من وجعه بارد السعد طبيخه نافع. دهنه نافع من وجعه: اسويهبولس وابن م. النسرين جيد لصالبته ووجعه طبيخ :د
 السيخة :د

  .من اتساعه إذا جلس في طبيخه أو تدهن به نافعة
  .يلين صالبته ويفتح فمه طبيخ االيرسا جيد ألنه. دهن السفرجل جيد لقروح الرحم متى احتقن به: وقال

دهن االيرسا جيد لوجعه ألنه      . في النفع من وجع األرحام     دهن السوسن يحل جساوته وأورامه الصلبة وال نظير له         
  .يلينه ويفتحه

  .السذاب متى طبخ بزيت وحقن به الرحم جيد: ج
  .الفودنج البري نافع من وجعه: وقال. ألوجاعه جيد:د

 طبيخ قصب :  وقال.  نفع منه  القنابري متى تضمد به   .  القسط النافع لوجع الرحم شرب أو جلس في طبيخه         :  روفس
وقصب .  قصب الذريرة نافع من وجعه إذا جلس فيه        :الذريرة نافع من وجعه إذا شرب أو جلس فيه وقال ماسرجويه           

  .أورام تحدث فيه فينفع نفعاً كثيرا الذريرة يدخل في كمادات الرحم بسبب
  .دهن القيصوم جيد لألورام فيه: ج
 الالذن :د

  .يلين مع قبض يسير ولطافة في جوهرهليس بعجب أن ينفع الرحم إذا كان يحلل و :وقال ج
  .القرع متى ضمد به نيا سكن وجع األرحام الحارة

 القنطوريون أصل :د
  :الحمى فينفع من وجع د متى شرب منه درهمان بشراب ما لم تكن حمى وبالماء إن كانت مع

 الزراوند
  .ل وجع الرحمرعى الحمام إذا أنعم دقه وخلط بدهن ورد وشحم بط واحتم. من أوجاعه ينفع

 طبيخ الشبث :د
  .جلس فيه نفع من وجعه ودهن الشبث يلين صالبته إن
 الرطب الزوفا :د

  .والدجاج إذا كانا طريين يوافقان وجعه شحم اإلوز. متى خلط بزبد أو شحم بط وإكليل الملك جيد للقروح فيه
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 الخنزير شحم :د
  .مالزفت الرطب يحلل الخراجات والصالبات في الرح: بولس

 اليابس التين :د
  .يطبخ مع دقيق الشعير ويستعمل مع الحلبة في كماد األورام

 لبن التين :د
  .صالبته يلين

 ورق الغار :د
  .الجردل ينفع من وجعه. من أوجاعه إذا جلس فيه ينفع

  .طبيخ الخيرى األصفر متى جلس فيه نفع من أورامه الصلبة: ابن ماسويه
 الخيري طبيخ :د

  .الصلبة المزمنة نفع ن شديد القوة جداً ونطل على األورام في الرحم وخاصة فيإذا لم يك
  .في الرحم الخطمى متى طبخ بشراب ثم خلط مع شحم وضمغ البط واحتمل كان جيداص للورم الصلب

للذع متى احتقن به نفع من ا     :  د .طبيخ الملوخيا متى جلس النساء فيه لين صالبة الرحم         :  د.  وطبيخه يفعل ذلك  :  د
  .في الرحم

  .الخربق األبيض متى احتمل في الرحم نفض ما فيه: وقال أبقراط
بصوفة بيضاء وألزمه ما أشبه ذلك       إذا كان وجع الرحم مع حر فحملها عصى الراعي وحي العالم ودهن ورد            :  مجهول

  .المسخنة والقطران والمشكطرامشير من الغذاء والتدبير وإذا كان مع برد فحملها الصموغ
وزبد الغنم وإنفحة أرنب وصبر      مرهم دياخيلون أو باسليقون وشحم إوز ومخ أيل        :  للورم الصلب من تذكرة عبدوس    

ويؤخذ لصالبته أيضاً مخ أيل وشحم البط وموم أصفر            وجندبادستر ودهن الرازقي تحتمل في صوفة آسمانجونية       
البطم وماء الحلبة يجعل مرهما ويحتمل      وجندبادستر وتناسب وإيرسا وعلك      ودهن سوسن ومر وزعفران وأقحوان    

للبول فإنه كذلك    لينه باألضمدة ثم احمل عليه بالمدرة     :  للورم الصلب والسرطان في الرحم    .  آسمانجونية في صوفة 
في الرحم للجرح واالشتغال والوجع الشديد       من الكمال والتمام ما يصب    .  يؤاتي و يسفترغ وأعد عليه مرة بعد أخرى       

 والبرسيان دارا وماء الشعير وبياض البيض ولبن النساء ودهن القرع والشياف األبيض ماء البزر قطونا: ةفيها وفي المثان
كثيراء وصمغا وبزر الخيار     يحقن الرحم بثالث أواق منها ويقطر منها في المثانة قطرات وأسق العليل رب السوس               

يلعق لعوقا متخذا من شيرج التين وطبيخ أصل          مبيختجا و  وبزر البطيخ والنشا ويطعم خياراً أو بطيخاً أو يسقى           
  .جدًا السوسن يدمن ذلك فإنه نافع

إكليل الملك أصول السلق بنفسج      بابونج:  صفة ما يصب في الرحم فيخرج الدم منه ويسكن الوجع الشبيه بالطلق             
يه أوقية بطيخ   بزر كتان حلبة قيصوم أوق     نمام شيح  مشكطرمشير فرسيون من كل واحد أوقيه مر أربعة دراهم شب          

ضماد نافع للوجع الشديد الحادث فيه والورم        .  ويحقن به فاترا ثالثة أيام     بخمسة أرطال من الماء حتى يبقى رطل       
أوقيتان إكليل الملك    نبطي أوقية ونصف حلبة وبزر كتان من كل واحد         بزر كراث :  والدموي والديبالت فيه   البلغمي

واحد أوقيتان ونصف سندروس أوقية ونصف       وقية صندل الخطمى من كل    ثالث أواق بابونج بنفسج أوقيتان يابسة أ      
ثالث أواق راتينج أوقية ونصف مقل ثالث أواق تين سمين            أصل كراث بنطي محرف أوقية ونصف دقيق الباقلي        
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تدق اليابسة وتنقع المقل في المتيختج وينعم دق التين ويخلط مع المقل ويؤخذ                .منقع في ميبختج عشرون عددا    
ثالث أواق   السوسن ودهن الشيرج الكفاية ويداف بهما راتينج وشحم العجل وشحم األوز من كل واحد                قيقمن د 

  .فإنه عجيب جداً. شمع رطل يخلط الجميع ويعجن ويضمد بالليل ليالي كثيرة
  في الرحم للصالبة الشبيهة بالورم
 والزعفران دهن الحلبة النرجس

  .يلين األورام الصلبة في الرحم صالبة احتمال الالذن فإنهومما ينفع ال. ودهن الشبث يمسح بهما
ورد يابس عشرون   :  الحادث فيه  للبثر.  أو يدق ورق الخطمى الغض مع شحم األوز وصمغ اللوز ويصير على الموضع             

الجميع ويعجن بمطبوخ ريحاني ويجعل كالبلوط         درهما سنبل خمسة أصول السوسن خمسة قيمولي مثله يدق           
ينطل عليه طبيخ   :  لوجع الرحم .  جندبادستر دانقان يسقى بمطبوخ ريحاني     جاوشير:  ل للوجع في مع برد    الطوال ويحتم 

  .البلنجاسف
  .إنه يتولد في فمه لحم ال روح له يسمى الرجاء: العلل واألعراض

نفتح بال وجع   غزيراً صافياً فهو عرق ا     قد يعرض فيه سوء مزاج وانحالل قوة فإذا خرج منه دم فإنه إن كان             :  اليهودي
فإذا كان في الرحم ورم حار كان معه حمى           .  قليال قليال فĤكلة   ومتى كان أسود ويجئ   .  وإن كان مع قيح قدبيلة     

وإن كان في قعرها شكت     .  وإن كان في مؤخرة شكت عنقها     .  شكت عانتها واحتبس بولها    فإن كان في مقدمه   .  حادة
اللوز وإذا انحط     واسق الخيارشنبر بماء عنب الثعلب ودهن        واحتبس الغائط فافصد الباسليق وبعده الصافن       ظهرها

فأما .  وبĤخره حملها عصير الكرنب والمر ونحوها      الورم فاسق دهن الخروع بماء األصول وحملها في االبتداء ما يمنع           
: الثعلب ودهن الورد وبياض بيض ونحوه كتاب السموم الذي ينسب إلى ج                في أول األمر فماء الهندباء وعنب       

  .قيراطا نفع من وجع األرحام األغبر األسود متى شربت المرأة منه جندبادسترال
وتمدد في الصلب والورك والعانة      اختالج فيه وحرارة وثقل   :  عالمة ورم الرحم الحار   :  من العالمات المنسوب إلى ج    

فيعرض فواق ووجع   كثير وصغر النبض ويشارك المعدة       واألرابي واقشعرار ووجع ناخس وخدر وبرد األطراف وعرق        
كان الورم في فم الرحم كان الوجع شديد األذى واشتد في األرابي جدأ وإذا                 في الرقبة ومقدم الرأس والنضر وإذا      

ألم معه   من الرحم ففي فخذ ذلك الجانب والفخذ تتألم مع اربيته وإذا كان الوجع في أسافل الرحم                  كان في جانب  
وإذا كال إلى جانب عرض معه وجع          الجانب األعالى ألم القطن والورك      المعى المستقيم وكان تزحر وإذا كان في       

وإذا .  والرجيع ويعرض مع ورم الرحم جساوة ويبس شديد         شديد وامتداد ف الجانب الذي مالت إليه وتحتبس البول         
الف وحميات غير ذات نوائب معلومة بالقشعريرة ويستريح قليال إلى االخت             كانت فيها دبيلة عرض امتداد شديد       

وانتفعت  وارم وإذا كانت فيه قروح قد انفجرت سال منه صديد وحمت ويجف وضرتها األدوية المرخية               وأسفل قطنها 
  .الصديد بالقابضة ومتى كانت في فمه كانت مؤلمه جداً وإذا كانت عفنة وسخة كانت كثيرة

. ويهزل وال يكون له وجع     هوقد يرم الرحم كله وقد يصلب فعظم البطن معه كبطن المستسقى وينحف الجسم كل               
وإذا كان فيه ما عرض ورم وخو في أسفل البطن             سيالن الطمث وقلة الشهوة للباه وقلة اإلسهال       :  عالمة ضعفه 

  .إذا مشت وتحركت تحركاً قوياً وتسيل منه رطوبة مائية وضيق نفس واحتباس الطمث وقرقرة والسيما
ومرها بالسهر ما قدرت عليه ثم أمرها          الريح وتغذها ثالثة أيام     إذا ورم الرحم فأدخل المرأة بيتاً طيب       :  ميسوسن
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من القئ وبعد الثالث أطعمها طعاماً خفيفاً وكمد الرحم واحقنها              أشربة معتدلة نافعة  .  بالنوم واحقن رحما واسقها    
في  نة والجلوس والدهن ومتى اشتد الوجع فافصد لها عرقاً واستعمل الضمادات والفرزجات اللي           وأسهلها بطبيخ الحلبة  

الملينة كضماد البزور وضماد     المياه اللينة وإن كانت جساوة فاستعمل المحاجم وإذا سكن الوجع فعليك بالضمادات             
  .المرزنجوش وضماد إكليل الملك

األوز ومخ األيل ودهن حناء وحملها       أجلسها في طبيخ الحلبة وبزر الكتان وضمدها بدقيق ومع شحم         :  العالج:  الجسأ
ورم معه ال يبرأ و على حال طيب قلب المرأة وعللها              وهو ورم صلب جاس ال     :  وسقيروس في الرحم  :  قالو.  منه

نعرض لهيب وحمى وبرد وقشعريرة قبل ذلك ويعالج بأشياء ملينة            دبيلة فإنه  وأقبل على المرطبات وإذا كانت فيه     
وأشق وقنة   المر ودهن السوسن ودهن الحناء    أجلسها في ماء الحلبة والنمام والمرزنجوش والعدس و        لينفتح سريعاً ثم  

الكتان مع شحم و راتينج وعلك       ونحوها وضمد به الخاصرة والظهر المتخذ من دقيق حنطة ودهن حلبة ودقيق بزر            
ومتى كان يسيل منه قيح منتن       .  الدراني والعسل والزيت   البطم والبلنجاسف والمشكطرامشير والمرزنجوش والملح     

العسل واحقنها به فإن لم تكن رائحة فاحقنها بمرهم الباسليقون فإذا قل القيح                   في ماء  عليظ فاطبخ الفراسيون  
الدبيلة لم تنضج    جهدك إذ ذاك أن تلحم الخراج وأجلسها في مياه قابضة وحملها مرهم إسفينذاج وما دامت               فاجهد

 فاسق ما يدر ونقى الرحم كاألفاوية       انفجرت الدبيلة  فأجلسها في المياه التي تنضج مثل ماء الحلبة وبزر الكتان وإذا           
  .في الوجع وإذا أردت انضاج الدبيلة سريعاً فاحقنها بمراهم ملينة مفتحة وإياك وإياها االنفجار فإنها تزيد

ففيه سرطان ومتى لم يمكن      ومتى أحسست في الرحم ورماً جاسياً ووجدت القبل يابساً وعلى لون الرصاص             :  قال
لم يسل منه شيء فأعلم أن هناك سرطاناً القرح          تجد المرأة وجعاً كنخس المسلة فإن     المجس فدليل السرطان أن     

سرطاناً متقرحاً أو سرطانا مع رطوبة حريفة وال يعرض لها ف هذه الحال              معه وإن سال منه شيء فمع قرح فإن بها        
الورم   فإن هذه تجفف   أردت تسكين الوجع فاحقنها بطبيخ العدس أو بلبن األتن وطبيخ لسان الحمل               الوجع فإذا 

قطونا وبنج وعنب الثعلب      المسمى السرطان المتقرح فإن لم يكن متقرحاً فعليك بصفرة البيض ودهن ورد وبزر                
  .تحملها فيه فإنه يسكن ذلك الوجع الناخس

نا وال صالبة وأن ألوجاعها سكو     وقد تكون في الرحم آكلة وعالجها عالج السرطان ويفرق بينهما أنه ال جسأ معها              
نفخ ويستدل عليه أن ترى ممتدة جداً وينتقل الوجع من             فأما أوجاع السرطان فال برء لها معه ويكون في الرحم           

 المحاجم بالنار العانة واستعمل المراهم للريح كالسذاب والكمون مختلطاً كالضماد            ألزم:  عالجه.  مكان إلى مكان  
وقد تعرض للرحم   .  والشيافات ن وإن عسرت فقو باألضمدة    والشياف أيضاً الطاردة عن عود بلسان ومقل ودهن ناردي        

تنقية الرحم بأدوية وشيافات تخرج ما فيه       :  وعالجه أوجاع من وطوبات رديئة تسيل إليها حتى يذبل ويهزل الرحم          
تنقيتك الجسم فاستعمل أشياء عفصة طبيخاً وشيافات وال تغفل عن تنقية               كالفراسيون والكرسنة فإذا تنقى بعد     

وقد ينقلب الرحم في المرأة ويسترخى صفاقاتها وذلك         :  قال الساق بعد تنقية الرئة بعاقر قرحا وفلفل        ودلكالبدن  
 يخرج الجنين بغتة فيخرج عنق الرحم إلى قبل المرأة أو من عنف حركة المشمية إذا خرجت                أحدها أن :  من أسباب 

الحال باليد وهي   م ويجس الرحم في هذه    ولذلك ينهى عن ذلك أو من حركة أو من عدو أو من عفن رطوبات الرح              
لهبة بعدها من الحمام والملوحات      لينة وفي الفرج في فمها أو في وسطها ويعرض من ذلك وجع شديد وحميات                

والورد العفص وجوز السرو ثم ارفع الرحم إلى فوق قليال قليال             وأجلسها في المياه القابضة وخاصة في طبيخ األذخر       
 بصوف لين قد بل في بعض هذه األشياء ونثر عليه أفاقيا وادفعه ما أمكن وضع على سرتها                  وشد الفرج قليال قليال   
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وشد :  قال.  إلى موضها  المحاجم لتجذب بها الريح إلى فوق ودع المحاجم وعالجك وقتاً طويال فإنها تعيد الرحم                
  .ساقيها ولست أعرف أنا لهذا وجهاً

شيء ويستدل عليه من المسلة      جلد وال يكون معه وجع وال يسيل منه       ويعرض للرحم انسداد الفم فيصير عليه       :  قال
واحقنها بمحقنة أوالً بهذه األشياء ثم غلظ قصبتها تفتح لك            فأجلسها في المياه الملينة كطبيخ بزر الكتان والحلبة        

 بان تدس في  تحمل هذه فتال بهذه المياه تكون قوية كالقض       :  قال.  إلى الحالة الطبيعية   ويسهل حتى ينفتح ويرجع   
  .الرحم لتكون كالقالب ويبدل حتى يبلغ الحد الذي يراد

أوالً في مياه ملينة مرخية       أجلسها:  عالجه.  وقد تعرض في الرحم بواسير توضع تحت المرأة مرآة فإنك ستراها             
ية وإكليل الملك فإن سكن الوجع وإال فاستعمل القو          كطبيخ بزر الكتان والحلبة والزيت وحملها دهن السوسن          

األيل والمقل فإن لم يسكن بهذه فاستعمل الحديد كما تقطع البواسير وإذا               التليين شيافات مثل شحم األوز ومخ      
متى جس   الرحم فإن كانت داخال فعلج بأشياء عفصة وإن كانت خارجاً فبالقطع ويعلم ذلك أن الرحم                  كانت في 

على أن بهما بواسير في الرحم       ويستدل.  ات وصديد تكون فيه أشياء ناتية وتصيب منها ويسيل منها دم قليل ورطوب          
ومن البواسير رديئة جداً وهي التي يسيل منها الدم أسود           .  لونها وتؤتا بما يرعض له من سيالن الدم دائماً مع فساد          

  .ةبالمرآ العروق وأخفها ما سال منها دم أشقر وال وجع معه وربما كانت خارجة فيتبين للمرأة كالدردي فإن هذه كثرة
بعضه بعضاً إلى أن يظهر الطمث       ويفرق بين الدم السائل من الطمث ومن دم البواسير أنه في الطمث له نظام يلزم               

أخرى وأيضاً فإن دم الطمث ال يهزل        ويسيل مرة ونقطع   وأن دم البواسير ال يلزم نظام الطمث وذلك أنه ال يدوم           
  .طمث ينزل بال وجع آخر مع وجعاللون ودم ال إال إذا أفرط ودم البواسير يهزل ويفسد

إن كانت في العمق وقطعها      ومن احتبس طمثها تنتفع بالبواسير وعالجها أجمع إذا كانت في الرحم عسرة وخاصة              
وتشيل رجليها على الحائط ساعتين ثم يلزم عانتها أو رجليها            يكون بالقالب كما يقطع البواسير ثم تدخل بيتاً بارداً         

وألزم  الصلب وأجعل على القطع زاجا أو شبا ونحو ذلك وتجلس بعد أن تقطع في المياه القابضة                خرقاً بماء ثلج وكذا   
المحاجم وحملها صوفة بأقاقيا فإذا      العانة والصلب أضمدة قابضة فإن انقطع وإال ضع على العانة والثديين والصلب             

  .سكن الدم عولجت البواسير بالمراهم إلى أن تبرأ
ورم ويتبين الشقاق بالمرآة إذا       حم عند خروج الجنين بعسر أو المشيمة أو بقايا طمث أو             ويصير في الر  :  الشقاق

الحلقة فداوه بتوتيا وصفرة البيض فإن هذا ونحوه من             وضعت تحت المرأة وفتح فم الرحم نعما فإن كان في            
  . يذهب بههاهنا وإن كان غائراً فحمل قشور النحاس والزاج فإنه الملينات بعد أن يذهب الشقاق من

الورم وإن كانت كثيرة والضر فاغسلها       إذا كانت مع أورام الرحم فعالج باللينات إلى أن يسكن         :  في القروح في الرحم   
المنقية فإذا تنقى فمأل عمقه بالمراهم المعمولة بدهن ورد فإذا امتأل             بماء العسل أو بطبيخ السوسن وحملها المراهم      

  .فأدمله ويدمله
معه فأما األطباء فيقطعونه وأما أنا       لحم أحمر في فم الرحم أو داخله إما مستدير أو طويل ال وجع             وقد يكون   :  وقال

  .فĤخذ منه
بعد أن يلين بالمياه والفرازج       ويعرض للرحم ميالن فأدخل إصبعك فأنظر إلى أين مال فجر أبدا إلى حذاء الفرج                

رج أبداً وإن استرخى عنق الرحم فلم ينبسط ولم ينقبض           الف اللينة وقابل جهة القبل بمحجمة فإنه يجرها إلى حذاء         
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 الماء في الرحم وألزمها الرياضة وافصد وحملها الشيافات التي تخرج الماء وتهيج               فاستعمل األدوية القابضة في    
  .الطمث

  .والخربق األبيض إذا احتمل أخرج من الماء شيئاً كثيرا
تلده كما تلد الجنين والفرق بينه       رق بينه وبين السرطان أن المرأة     واللحم المسمى الحاء هو صلب مستدير والف      :  قال

  .مرخية زماناً ثم يحركه الرحم فإنك تخرجه سريعاً وعالجه بأدوية. التحرك ألنه ال يتحرك: وبين الجنين
لة وشهوة أطعمة رديئة فقل للقاب     إذا كان في الجسم اضطراب وثقل وقشعريرة وقلق وغثى وسهر          :  األعضاء األلمة 

وإن كان مال الرحم إلى فوق أو إلى الجانبين فذلك            تلتمس فمه فإن كان منضماً مع صالبة دل على علة الرحم           
في ذلك الموضع بوجع مع ثقل ويصير الوجع إلى الوركين وتعرج إذا مشت               الموضع منه عليل وبعض النساء تحس     

  .لرحم يعسر التحامهوالبط الذي يقع في ا: قال. ذلك الجانب الوجع من رجلها التي في
ويعقب الوالد ومن الجماع      يحدث الورم في الرحم من سقطة أو ضربة ومن احتباس الطمث             :  ابن سرابيون قال  

األوتار وفي قعر العين ويتشنج المعاصم واألصابع        المفرط وتتبع ورم الرحم حمى حادة وصداع ووجع مفرط ووجع في          
حم ويحس بالوجع في موضع األلم وإن كان خلفاً وجد في القطن الوجع              في الر  القذال ووجع القبل واأللم والضربان    

كان قدام الرحم    قدام وإذا كان الوجع من احتباس الثفل لضغط الورم للمعي المنصب فالورم من خلف وإن               وإال فمن 
رحم تمددت  المثانة ومتى ورمت جنبتا ال     حدث الوجع في العانة وحدث تقطير البول أو عسره البته ألن الورم يضغط             

أحس بفم الرحم غليظاً صلباً جاسيا ويحدث مع أورام الرحم إذا كانت             األرييتان وثقل الساق فإذا كان الورم في الرحم       
 وانتفاخ المراق وتلهب شديد وثقل المتن واألربية والمركبة وعرق المابض وتكاثف النبض               عظيمة حميات حادة  

  .ولت تحدث معها غثىوصغر النفس وامتناع البول والبراز وإذا تطا
فضله فافصد الصافن واستعمل المسهل      فأما بĤخرة فإن بقيت من العلة     :  افصد االبطى لتجذب المادة إلى فوق     :  العالج

والتي ينبغي أن يستعمل في االبتداء وفي       .  النهاية فاخلط معها المحللة    وعند الرحم باألضمدة المانعة فإذا بلغت العلة      
وزعفرانا فإذا    الرمان ولسان الحمل وعنب الثعلب وقشر القرع والورد وإكليل الملك وشبا             العدس وقشر  الورم الحار 

مع األدهان اللطيفة الحارة كدهن االيرسا       تحلل فاخلط األشج والميعة والقنة مع الشحوم المخاخ وضمد به األرحام           
ل طبيخ التين والدقيق وذرق الحمام      األمر إلى جميع المدة فأمر أن تحتم        والسوسن والبابونج ودهن الجناء فإن أل     

وبزر البطيخ   يتخذ بزوفا رطب وسمن فإذا انفجرت المدة فغ سالت إلى المثانة فاسق لبنا وبزر قطونا                 وتحتمل شيافا 
والورد الجلنار واألرز فإن سالت إلى        والكثيراء والنشا والسكر فإن سالت إلى المعى المستقيم فاحقن بطيخ العدس            

 به في القبل هذا وإن كانت المدة نقية بيضاء تخينة فإن كانت              الباسليقون وسمن البقر فاحقنه    القبل فأدف مرهم  
  .انفتح فافتحه منتنة رقيقة فاستعمل األدوية القابضة وإن كان الورم أسفل وأمكن أن تفتحه إن

يؤخذ رغوتها ويطرح   تتهرى و  حلبة تنقع بماء وتغسل ثالث مرات ثم تطبخ حتى        :  دواء يسكن وجع الرحم ويش الورم     
: آخر.  جمد فامرها أن تتحمله بصوف مع قليل دهن ورد         عليه شحم اإلوز والدجاج و يذاب على النار حتى يحمى فاذا          

  .ويصفى يخلط بهذا الماء شحم البط ودماغ العجل ومخه و يحتمل اطبخ خشخاشاً بعصير عنب حتى ينفسح
خشخاش يطبخ بغمرة   :  آخر   ز وصمغ الخور ودهن ورد ويحتمل     اطبخ حلبة بعصير العنب و اخلط به شحم االو        :  آخر

األفيون درهم درهم مسحوقة و شحم بط أربعة         ماء ثم يعصر ويصفى وبصب عليه لكل ثالث خشخاشات من المر و           
ويصلح لألورام الصلبة مرهم الدياخلينون بلبن بدهن السوسن ويحتمل          . دراهم و دهن ورد ثالثة و يخلط ويستعمل       

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  9نسخه پژوهشي الحاوي                                                         جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  873
 

 
 

جزء  شحم االواز قيروطى بدهن السوسن صفرة البيض جزء جزء أفيون عشر           :  فرزخة للورم الصلب    والزوفا باسليقون
بماء حتى يلين ثم يسحق معه       ويخلط ويستعمل و يصلح له الكرم والخبز المبلول بماء العسل أو بنقيع ورق الكرم               

  .ويحتمل مثله من الخبز بماء العسل وتجعله مع درهم بسيليقون
وعنب الثعلب ويحتمل فانه جيد      دياخيلون يداف بدهن ورد وماء لسان الحمل       :  للورم الحار والصالبة يؤخذ   ويصلح  

  .بالغ
رديئة سود األلوان منتنة ومع      والسرطان في الرحم بعضه منتفخ وبعضه غير منتفخ ويكون مع النفخ سيالن أشياء              

تسكنه بطبيخ الحلبة وضماد الخطمى وبزر الكتان        أن   غير المتقرح صالبة و وجع شديد أمررت اليد عليه وينبغي           
وإذا انبعث  .  فأما أن يبرأ فال برء له     .  بهذه وبياض البيض لئال يهيج وجع      وخشخاش ودهن ورد عنب الثعلب واحقنه     

  .في هذه االسفيناج والطين األرميني والقيا ونحوها دم كثير فزد
إن شرب من   :  السيالن من الرحم وقال    جاران مع كثيراء منع   طبيخ اآلس إذا شربته القاقيا متى شرب منه فلن        :  وقال

  .المزمن من الرحم بعض األنافح ثالثة ابولوسات نفع من السيالن
أني لم أخربه ألني أرى       قد قيل في إنفحة األرنب إنه متى شربت يخل قطعت نزف الدم إال                :  وقال جحاينوس 

الرجلة موافقة لنزف الدم من      :  وقال ج  طبيخه متى جفت بلوط و  .  استعمال دواء حار في شيء يحتاج إلى قبض         
منه قدر أبولوسين مع جزء خشخاش نفع من نزف الدم من              بزر البنج متى شرب   .  الطمث والعصارة أبلغ في ذلك     

  .وسحق بشراب واحتمل منع الطمث لب الجوز إذا أحرف. الرحم
ويضمج به العانة والبطن ويمنع      ينعم دقة دردى الخل واآلس    :  يقطع كثرة الدم دم الحيض     :  ابن ماسوية :  الخالف

  .والنزف متى احتمل عصارة ورق الزيتون البري مانع السيالن. سيالن الطمث
المرأة بصوفه قطع السالن المزمن من       بعز الماعز وخاصة الجبلية الجافة منها إذا خلط ودق بكندر واحتملته            :  وقال
  .المزمنة من الرحم تالحضض منى احتمل قطع سيالن الرطوبا: وقال. الدم
  .سومقطرن يسقى للنزف العارض للنساء األحمر منه: د
  .أصل الحماض متى احتمل قطع سيالن الرطوبات المزمنة: ج
وطبيخه متى جلس فيه منع السيالن       ثمر الطرفاء متى احتمل منع سيالن الرحم إذا كان مزمناص وحب الطرفاء            :  د

  .يمنع السيالن منعاً قوياً ويشرب فيه المطحولون ماءهم طرفاء مشاربيعمل من سوق الخشب ال: وقال. المزمن
يقطع وطين ساموس المسمى     والطين المختوم عجيب في ذلك    .  الطراثيث دواء قوي في منع سيالن الدم       :  بولس

  .كوكبا نفع في ذلك والطين الالتي قريب من األرميني
  .ى ويصلح سيالن المزمنالكندرة قشارة نافع من سيالن الرحم والقشور أقو: د

والكراث النبطي  .  يمنع النزف  متى احتمات المرأة كموناص مع زيت عتيق قطع كثيرة الحيض الكرنب           :  ابن ماسوية 
ويمنع :  د.  الحمل يقطع سيالن الدم شرب أو احتقن به         لسان:  ج.  متى خلط بقشار الكندر واحتمل قطع نزف الدم        

وإن شرب من خبث الجديد ومن السورنجان جزءان وجعل فيه           .  تذى به متى اغ  سيالن الدم والفضالت إلى الرحم    
  .أصل لحية التيس قوى القبض نافع من نزف الدم: مجهول. ويحتمل قطع نزف الدم قتيلة بخل خمر

  .للنزف ويقم مقام الطراثيث عصارة أصل شجرة المصطكى وقشورها متى طبخت على ما في باب نفث الدم جيد: د
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سيالن الرطوبات المزمنة    البلح متى شرب بخل خمر عفص قطع       .  ى احتمل فرزجة قطع نزف الدم      الناردين مت :  د
األصفر الزهر األبيض األصل يبلغ من قوة قبضة أنه           الصنف من النيلوفر  :  ج.  ونشارة خشب البنق وطبيخة جيدان    

زهرة .  لمزمنة من الرحم  ويشرب أصله وبزره بشراب أسود فينفع من الرطوبة ا           يقطع سيالن الدم الحادث للنساء     
  .شربت بشراب نفعت من السيالن المزمن في الرحم السفرجل متى

  .الرحم سماق الدباغة يمنع الرطوبة البيضاء من: وقال. أصل السوسن يلين جسأ الرحم: د
و طبيخ خشب الساذج متى شرب أ      سماق األكل إذا شرب بشراب قابض قطع نزف الدم من الرحم وكثرة النوازل إليه             

  .احتقن به نفع من سيالن الرطوبات
فال . فضل وامتالء تدفعه الطبيعة متى رأيت المرأة تستفرغ بالحيض وتقوى بذلك ويصفو لونها عليه فذلك       :  اليهودي

مع حرارة فاسق األدوية المانعة للطمث المخدرة واسق منها          قوى النزف  وإذا:  قال.  تمنع منه ولونه يدل على الخلط     
 الكهربا ومتى كان النزف مع حرارة فاسق أقراص الطباشير الكافورية وتزر حماض برب              ونيا وأقراص واطل بها بالفل  

يؤخذ عفص وطين    الحماض األترجي ومتى كان النزف مع ضعف األرحام فأعطها القابضة المقوية مع الطينية                 
داف في أوقية شراب اآلس     سك دانق ي   مختوم وأرميني وشب ودم األخوين منها أجمع بالسوية درهم وكافور حبتان          

: المركبة من المغرية والقابضة والمخدرة وحملها منه هذا المرهم          ويشرب وإن كان في الرحم قرحة فاسقها األدوية        
 مرداسنج قيروطي بدهن ورد تحتملة وأن كان يسيل الحيض من امتالء فافصد األكحل وشد                   إسفيذاج جلنار 

  .طواال واطل الرحم  رقيقا مائيا فاسق القوابض وحملها شياقاعضديها واحجمها بين وركيها فإن كان الحيض
وذلك يعرض كثيراً للحوامل      إذا رأت الحبلى الدم فافصد والتقدم على المسهل          :  اين ماسويه في كتاب الرحم     

  .فعالجهن باألطعمة المقللة للدم وقلة الغذاء
عصبي وخاصة في نزف دم الحوامل ة ألن العضو  ميسوسن إياك أ تستعمل في نزف الدم األدوية المحرفة فإنها ضار          

.  
القدمان وجميع الجسم ويسوء االستراء      إفراط خروج الطمث يتبعه رداءة اللون تنتفخ      :  قال:  وقال في األعضاء األلمة   

  .ويضعف الهضم
 يكون إما   والخارج بالطمث في هذه الحال     :قال.  وربما تنقى الجسم بالطمث الكثير على سبيل ما يتنقى بالبول         :  قال

  .المائية وأما إن كان دم كدم الفصد فذلك ألن علة في الرحم صديدا بضرب إلى الصفرة أو إلى الحمرة أو إلى
مثقال طين أرميني وصمغ عربي       قلقطار وأقاقيا وقشور الكندر ينخذ اقراصا ويداف منها        :  حقنة للنزف من المنجح   

اليوم مرات وينوم العليل على القفا وأوراكها مرتفعة ساعة            فيوكهربا مثقال مثقال في أوقيتين ويحقن به العليل           
  .المسكنة للوجع وكذا فاحقن السرطان بالحقن

  .يجعل قرصة ويسقى بماء حصرم أفيون قشور الكندر طين أرميني كهربا أقاقيا بالسواء: إلفراط الطمث: مجهول
الدم فسكن وأطفئ وإن كان من        وإن كان لحدة   إن كان الطمث لضعف األوردة فعليك باألضمدة القابضة       :  سرابيون

بأن يتحمل على خرقة وينتظر فإن كان أصفر فمن             امتالء فافصد ويعلم الخلط الغالب من لون الشيء السايل           
رقيقا مائيا فمن البلغم ومتى كان أحمر قانيا فالدم فافصد لألستفراغ لذلك              الصفراء ألنها غالبة على الدم ومتى كان      

بالخل وأدخل في    عمل القابضة شراباً وضماداً وفي اآلبزن وضمد البطن وقطن كلها بالقوابض معجونة            است الخلط ثم 
المزمن من الرحم طبيخ ثجير العنب يحقن به         الفرزجات الكافور واألفيون وطبيخ العفص إذا جلس فيه منع السيالن         
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  .لسيالن الرطوبات من الرحم
  .النزف عصارة عصى الراعي تقطع: الرحم وقالماء الحصرم يحقن به لسيالن الدم من : د
  .إذا شرب منع السيالن المزمن العدس إذا سلق مرتين ثم طبخ بالخل طعام جيد للنزف وإدمانه جيد لهن طبيخ: ج
  .عصارة عنب الثعلب إن احتملت قطعت سيالن الرطوبات المزمنة من الرحم: د

الرمان الحامض نافع من سيالن       طبيخ حب :  د.   يقطع نزف الدم   القلقطار والقلقديس مع ماء الكراث     :  ابن ماسويه 
: د.  الشاذنة يشربيشرب لمنع الطمث   .  يستعملونه في هذه العلة    جميع األطباء :  قال ج :  الرطوبات من الرحم الجلنار   

 للنزف العارض للنساء وخاصة األحمر منه الخشخاش ينعم دقه ويسقى بشراب لسيالن            هو نافع :  ذنب الخيل قال ج   
  .الرطوبة

ويمنع .  يعجن بشراب عفص ويحتمل    سنبل الطيب أربعة دراهم   :  ابن ماسويه :  األدوية النافعة لسيالن الدم من الرحم     
آسمانجوني وقاقيازنة درهم مسحوقين تغمس       سيالن الطمث إن تمسك عصارة طراثيث ثالثة دراهم في صوف           

 ويشرب صوفة ويلوث في ماء الزاج المسحق          ويتحمل ويحل الزاج   الصوفة في ماء اآلس ويلوث في جميع هذا         
  .ويتحمل فإنه يمنع الطمث

واألغذية الحابسة للدم كلحم الماعز       تستعمل التعريق الدائم والقئ بعد الطعام      :  لحبس الطمث الدائم ودم البواسير     
فعل وال بالقوة   وهي كلها باردة وال تأكل طعاماً حاراً ال بال          وخل خمر مبرد ولبن حامض والمطجنات والشوكردناك       

واسقها الودع المحرف درهمين بماء وبلح وبماء سماق وسفرجل وأقعدها في طبيخ                 والسمك الطري كله تأكله    
وخرنوب بنطي وقشور رمان وجلنار وعفص أخضر ولحية التيس واجعل            وورقة وأصوله وآس وورد بأقماعه     العوسج

وعصارة لحية   والمقعدة واسقها درهمي أقاقيا ودرهم عفص     :  وفرزجة وتضمد به السرة والظهر والفرج      ثجيرهما ضماداً 
  .التيس مثله بماء البلح أو بماء رمان حامض

لحية التيس قاقيا يجعل     خزف التنور خمسة قرطاس محرق مداد فارسي عصارة         :  فرزجة لسيالن الدم من أسفل     
عل فرزجة بماء خرنوب وتأكل     قاقيا خرنوب تج   رامك العفص سك عفص قشور رمان     :  آخر.  فرزجة بماء العفص الفج   

  .مقلوا وهو جيد لنزف الدم ومن البواسير أيضًا عدسية مطبوخة بخل وحماض واألترج وينتقل به
ورد بأقماعه ثمر العسج أقماع الزمان       قاقيا عفص جلنار دم األخوين    :  السترخاء فم الرحم والسيالن المزمن القرح فيه      
وأقعدها في طبيخ العفص وجفت البلوط      :  وتحتمل الليل أجمع   وث فيه قشور الجفرى تغمس صوفة في ماء اآلس وتل       

  .خبث الحديد والشب والزاج
قشر بيض نعام حتى يبيض      :اسق ذلك صاحب نزف الدم    .  شب زاج قاقيا عفص فج يعجن بماء البلح       :  فرزجة جيدة 

  .زنة درهمين برب الحصرم
  .أنيسونا وسماقا يقطع ذلك وتحتملاسقها ما يدر البول فإنه : لمنع سيالن األبيض من الرحم

لحية التيس حب الحصرم     عفص فج جلنار نشا أفيون زراوند صيني ورد حب اآلس سماق            :  ولنزف الدم مع حرارة   
خزف حديد كسبرة يابسة يحتمل منه        قرطاس محرق وصندل أبيض قشر كندر طين مختوم أقماع الرمان شاذنة            

  .الليل كله اآلس وتحتملأربعة دراهم في صوفة خضراء قد شربت ماء 
األثل قرن األيل محرق أفيون      قاقيا جلنار دم األخوين عفص زاج آملج ودع محرق ورق         :  لمنع الطمث ودم البواسير   
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  .بنج كافور
الحارة واسق منه أيضاً بماء بارد       يعجن بماء ورق الخالف ويحتمل الليل كله في صوفة بيضاء واستعمله في األماكن            

وقلل الطعام واترك الشراب البتة واللحم ولتأكل العدس            ها في ماء بارد جدا في اليوم مرات          وماء حصرم وأقعد  
 القثاء والخيار ويطلى الظهر والبطن بالصندل والكافور ولتنم في موضع ريحي على ورق       والجمار والخل ونحوها ولب   

  .الخالف وامنعها الحمام فانه جيد بالغ
يعجن بماء الخالف    بخل طين أرميني رب الفرظ     .   وج كحل كمون منقع     جلنار وسخ السفود شب    :  فرزجة للدم 

  .قرطاسا محرقا والكسبرة ويحتمل الليل كله بعد أن تمسح بدهن ورد وزد به
وكثيراء وبزر كتان بماء حار       اطل سرة المرأة وظهرها بجبسين بخل وتسقى صمغاً عربيا           :  التذكرة لقطع الطمث  

: دواء جيد .  وقرطاس محرف ويسقى طينا أرمينيا وسادوراز       يه زاج ودم األخوين   وأحقن الرحم بماء لسان الحمل ف      
  .عصارة لحية التيس طين أرميني إنفحة األرنب كهربا يسقى ثالثة مثاقيل جلنار سماق بزر الرجلة أفيون

نت حادة أو   أو من حدتها إذا كا     سيالن الطمث يكون من اتساع أفواه العروق أو من كثرة المادة            :  العلل واألعراض 
وإن كان بلغميا كان المستفرغ أبيض      .  الفضل دموياً أحمر   لفضل ينجذب من الجسم كله إلى الرحم وقد يكون هذا          

  .وإن كان مراريا كان أصفر
جميع الجسم بتمرخه باألدهان     العرض العامى في النزف ال تجفف نواحي الرحم فقط لكن          :  نوادر تقدمة المعرفة  :  ج

طال األمر لم تنفعه األدوية التي يعالج بها بقليل الغذاء أو              وإذا:  قال.  تكون من غلبة الرطوبة   القابضة وهذه العلة    
الدواء  يسهل الماء أوال ثم بعد ذلك أعطها األشياء القوية في إدرار البول أياما ثم خذ في                     الشراب وأنفعها دواء  

الطير الجبلية وأدم الدلك بمناديل      جافا كلحوم المسهل أيضاً ثم عد إلى إدرار البول فيما بين ذلك واجعل الطعام               
  .لينة ثم بعد ذلك بمناديل خشنة

جداً أو دون الثدي     يحبس الطمث أن تضع عند كل واحد من الثديين محجمة عظيمة أعظم ما تكون                :  الفصول
 رديء  بعد سيالن الطمث شنج وغشى فذلك       لتجذب الخلط بالمشاركة التي بني الرحم والثدي بالعروق إذا حدث           

أسباب سيالن الطمث إما أن يكون الدم صار أرق وأسخن أو ضعفت               :قال.  زيادة الطمث ونقصانه يحدثان أمراضاً    
  .وإن كان لم يجاوز اعتداله الطبيعي فدفعه إلى الرحم القوة فثقل عليها الدم

زر قطونا وعصير البلح    عصير ب  اسقها:  قد يعرض للحامل أن ترى الدم وعاله يسير        :  ابن ماسويه في كتاب األرحام    
والفلونيا الفارسية والرساماطن وأقراص الكاكنج وأقراص الكاريا        والطين المختوم وبزر قطونا وصمغا عربيا ورب اآلس       

 وعصارة لسان الحمل وفرزجات من عصارات حلية التيس وجفت البلوط الزاج ودم األخوين                والطباشير واألفيون 
 حب البلسان وعوده   تزر األنجرة متى شربا بالطالء فتحا فم الرحم وطبيخ          االصطراك و :  وقاقيا وعفصا وعصير د   

الكراث الشامي إذا طبخ بماء وملح        البلنجاسف ودهن الزعفران وورق   :  وقال.  يفتحان فم الرحم يجذبان منه رطوبة      
  .وضمد به فتح فم الرحم

  .المر يلين فم الرحم المنضم ويفتحه: د
فمه الخروع جيد النقالب     الرحم متى شرب أو دخن به دهن الشبث يفتح انضمام          المقل اليهودي يفتح فم     :  وقال

وخلط بشحم األوز وصمغ البطم واحتمل فعل         الرحم طبيخ الخطمى يفتح انضمام فمه وإن طبخ الخطمى بشراب           
  .ذلك
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فينبت عليها  في ذلك الموضع     الرتقة تكون في فم الرحم وتكون مولودة وعارضة إذا حدثت قرحة          :  العلل واألعراض 
  .لحم زائد أسفل المجرى وأعاله

وأفتح فم القبل وأنظر    .  قرحة لحم زائد يكون في قبل المرأة ويكون ف الخلقة وقد يعرض من             :  الرتقة:  ميسوسن
ويحتبس لذلك الطمث وإن كانت هذه المسدة فوق فم          فإنك تجد فيه شبيه العضلة قد غطت موضع سبيل الطمث         

الراجع إلى   وبذلك يستدل على الرتقاء إذا كان غائرا بعيدا وبدن هذه يسود بالدم             ه الوجع الرحم فال ينزل ويهيج من    
  .الجسم ثم يخنقها فتهلك متى لم تبادر بالعالج قبل ذلك جميع

وإن كان  .  تعلق وال يسيل طمثها    وإن كان هذا اللحم في فم الفرج من فوق أمكن الرجل أن يجامعها إال أنها ال                 
للرتقاء ثقب صغير يخرج منه البول والطمث خرجا يسيرا وإن            وقد يكون .  رج لم يمكن أن تجامع    اللحم في فم الف   

  .ماتت هي والجنين اشتملت الرتقاء باتفاق يتفق
بشدة حتى تخرج تلك العضلة      وإذا كانت السدة في فم الرحم فلف على إبهامك خرقة واقبض ومذ الشفرين             :  وقال

صوفا مغموساً في زيت وشراب وإذا كان في اليوم           فيه ما وضع على الشفرين     ثم خذ صوفا فاغمسه في زيت واجعل      
المرهم حتى يبرأ وال تتركه يضيق ومتى كانت السدة داخالً فخذ صنارة                 الثالث فأجلسها في ماء العسل وألزمه      

 ضعفي تلك العضلة ومدها إليك ثم شقها بالمبضع ثم اغمس صوفة في شراب والزمها المو                     وأدخلها وعلقها 
بالفتائل على ما ذكرنا ثم       وأجلسها في مياه مرخية ثم عالجها بأن تحملها أو ترزق فيها مراهم ويجوز أن يلتحم                 

  .برء استعمل الخاتمة وكثرة الجماع لها دائماً إذا برئت أدنى

  وانضمام فمه وزواله ميله إلى الجوانب اختناق الرحم

 واألعراض العلل
ومنهن من ال يتبين لها نبض وبعضهن        ون ال يحسسن ونبضهن ضعيف جداً وصغير      رأيت نسوة ملق  :  قال:  السادسة

يتنفسن إال بكد وبعضهن يتشنج أيديهن وأرجلهن          يحسسن ويتحركن وليس منهن إال من يصيبهن الغثى وال          
و تسمى اختناق الرحم كثيرة وربما آل األمر إلى أن يشك فيهن هل متن أ               فلذلك أظن أن أصناف هذه العلة التي      

النساء  قد اجتمع الناس على اجتناق الرحم أنه إنما يصيب         :  وقال.  ويحتاج أن يتعرف ذلك باآلالت     هل هن أحياء  
فيمكن أن تكون هذه العلة     :  قال األرامل وخاصة الالتي كن يحبلن كثيراً وينقين الطمث ثم انقطع عنهن ذلك البتة            

ا تعرض من أحل احتباس المنى أكثر ألن للمنى قوة          أنه تعرض بسبب احتباس الحيض أو بسبب احتباس المنى إال        
الكثيرات المنى أرطب وأبرد وأنه إذا احتبس عظيمة وخاصة في أبدان النساء                أعظم وأقوى وهو في أبدان النساء      

وسقوط القوة   المنى فإنه كما يعرض للرجال الكثيري المنى عند ترك الجماع من القلق وثقل الرأس                    كثيران
امرأة بقيت أرملة مدة طويلة فعرض        ينكر أن تعرض أعراض أشد من هذه لهؤالء النسوة ورأيت           والشهوة كذا ليس  

إلى فوق فأشرت إلى أن يستعمل األشياء التي تتحمل لهذه العلة            إن رحمها قد تشمر   :  لها هذا العرض وقالت القابلة    
 ع مشوب بلذة كالحال عند الجماع     عرض لها من األصابع وحرارة تلك األشياء بالفعل وج         فحين فعلت تلك األشياء   

كان الطمث يجرى    وإن.  وخرج منها شيء غليظ فاستراحت من تلك األعراض التي كانت بها وكذا في األرامل                
تتكون قوى المنى إذا أزمن وبقى في          وليس بمنكر أن  :  قال.  مجراه فإن احتباس المنى يحدث بهن هذه العلة         
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  .شئت أن تقرأ إتمام السبب فاستعن بالمقالة السادسة فعال وإنالجسم أن يبلغ من ردائته أن يفعل هذه األ
وانسداد تلك األفواه من     ميل الرحم إلى الجوانب وتشمرها إلى فوق يعرض من جرى الطمث إلى عروقها               :  قال

للرحم منه تشنج وامتداد وإذا كان بالسواء          العروق أن تؤدية إلى تجويف الرحم فيميل لذلك ويتقلص فيكون             
فإلى تلك الناحية فبسبب هذه العلة احتباس الطمث أن يجري من              إلى فوق وإن كان في جهة دون جهة        تشمرت

 فإنه بيرد النساء بردا شديدا تبلغ الحال عند شدة الوجع أن يتنفسن وال تنبض عروقهن                 الرحم فإما احتباس المنى   
وغلظ خارج   حم فإن كان منضما مع صالبة     رأيت الطمث محتبساً فأمر القابلة أن تجس فم الر         إذا:  شيئا يحس وقال  

التي انفتل الرحم إليه مع ثقل        عن الطبع فتفقد إلى أي ناحية مال فالوجع هناك وبعضهن يحس به في الناحية                
  .إذا مشت من رجلها المحاذية للمواضع ويصير الوجع أيضاً إلى الركبتين وتكون المرأة تعرج

 اآللمة جوامع األعضاء
الرحم معه بطالن الحس والحركة والنفس وإن        حتبس يقبل كيفية البلغم ويبرد جداً كان اختناق        إن كان المنى الم   

وتعقبه إذا بقى في الجسم كان معه تشنج وإن كان على الحقيقة النفس              مال المنى إلى كيفية حارة لذاعة في فساده       
تغيره  ا أعراض وإن كان المنى مال في      إذا كان المنى شديد البرد في الغاية من هذه التي ذكرن           ال يبطل لكن يكون   

كيفية رديئة كان ذهاب الحس      إلى السوداء كانت معه أعراض المالنخوليا فإن كان المني قد برد قليال لم يكتسب               
خلط الجسم فإن كان باردا برده جداً حتى يصير في          المنى إذا بقى في الجسم أخذ يتغير بحسب       .  والنفس أخف وأقل  
  .الط األخرالغاية وكذا في األخ

 الرحم اختناق :قال
التزبد إذا حدث في فم صاحبة اختناق األرحام        :  األخالط األولى من .  يحدث في األبكار أيضاً إذا اشتهين الباه وفقدنه       

 :الخامسة من الفصول  .  قد يحدث عن اختناق األرحام ورم الحلق وذات الرئة        :  الثالثة .سكن عنها ألمها على المكان    
  .الالزقة بها اق الرحم وذلك أ ه يثير الطبيعة وينقيها وينفض عن األبدان األخالطالعطاس يحل اختن

 العالمات
وانقطاع صوت   اختناق األرحان تشبه أعراض التبرغش وإبليميا والسكتة ألنه يعرض معه غشى وسقوط قوة              أعراض

ه انتفاخ الشراسيف وارتفاع     يعرض مع  وضعف النفس والنبض والبتة وصرير األسنان وتشنج أطراف البدن إال أنه             
الصرع أنه ال يزبد فمها وتوجع الرجم و من الرأس وال يتغير عقلها              الرحم إلى فوق وورم في الصدر ويفرق بينه وبين        

 بما كان وأما من السكتة فإنه ال يشركه معها غطط عال كما يكون مع السكتة وصاحب                    لكن إذا أفاقت حدثت   
  .ذه ثابتالسطتة ال يسح بشيء البتة وحس ه

وشيء من سذاب وقطرات من دهن جوز        ينفع في اختناق الرحم الدحمرتا إن أدمن عليها ويشرب بماء اللوبيا األحمر           
مراده أن يجتذب الرحم إلى أسفل وذلك يكون بدرور الطمث             ويشربه أياماً ويفصد الصافن أو يحجم الساق ألن        

 وذنج والفنجكشت الحارة منها ال الباردة ألن هذه تعين على          القاطعة للمني كالسذاب والف    ويدمن أكل هذه األشياء   
قرصة إلختناق الرحم ورق الفنجنكشت وورق السذاب        .قطع المنى وعلى درور الطمث أو يسقى ذلك بماء األصول          

  .ساساليوس زراوند يجعل أقراصاً ويسقى بطبيخ الفوذنج أو السذاب اليابس بزر الحرمل فوذنج جبلى
طولها ويمتد عرضها فيقال       األرحام يكون من امتالء عروق الرحم من دم الطمث جدا فينقص              اختناق:  اليهودي
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وينبغي أن  :  قال.  المدركات إذا اشتدت شهوتهن للرجال     ارتفع الرحم إلى فوق أو من إدمان المدة ويصيب األبكار           
ن تشمر إلى فوق من غير ميل        ناحية مال الرحم فإن مال إلى اليمنى وبالضد وإ          يتفقد قبل الفصد الصافن إلى أي     

مع الوركين والصلب    عالج االختناق أيضاً شد الساقين ودلك القدمين بدهن الرازقي والملح         :  قال.  أيهما أردت  فافصد
بان وزنبق ودخنها بعود ومسك وميسوسن       وشم الجندبادستر وانفخ في منخريها الكندس وامرخ موضع الرحم بدهن         

والخلوق واللخالخ فإن لم ينتفع بذلك فأمر القابلة أن تدخل             وضع الرحم الطيب  بقمع و أطل بعد التمريخ على م       
 إلى داخل دلكاً ليناً كثيرا ثم حملها شخرنايا ودهن الغار وتحجم على باطن فخذيها بال                 إصبعها وتدلك فم الرحم   

وليكن دهنا جيداً أو     شرط محاجم بالنار مرات يوضع عليها فإن اشتد أمرها فصب على رأسها دهن بان مسخناً جدا                
واسقهن األدوية التي تجفف  :  القئ فإنها ترجع قال    امسك نفسها ومنخريها وأدخل في حلقها ريشة لتقيأ وتنزعج إلى         

  .الكمون بماء السذاب المنى وتنزل الحيض من ذلك جوارش
  .اللذاعة أرى أن يحمل األشياء التي تدغدغ وتلذع فم الرحم فإنه مالكه باألدوية

الفربيون ساعة فإنه    مثل الكحل ونجبيل عسل أو تحمل الكزمازج فإنه عجيب وأقوى من ذلك أن تحمل                فلفل  
  .ينزل طمثها على المكان ويخاف عليها النزف

الرحم وينفع من اختناق      ثلثا درهم من شحم دانق سقمونيا دانق مصطكى هي شربة تنفع من اختناق                :  مجهول
حارة وتحتمل كهذه األدهان مثل دهن الرازقي        وق إلى أسفل ويدلك بأدهان    شد الساق شدا شديداً من ف     :  األرحام

  .ذلك جوارش الكموني يشرب بطبيخ العفص وتشم أشياء منتنة تهيج العطاس وينفع من
  .علق على العانة محجمة في أختناق الرحم: الطبري
فتمتد لذلك عرضا وينقص      متلئقد يكون االختناق في األرحام من احتباس الطمث أيضاً ألن عروقها ت              :  أهرن

الرحم إلى فوق ويزحم الحجاب       فيمتد بذلك  طولها وتتشمر إلى فوق ويكون من غلظ يعرض في أعالي الرحم             
الرحم إنما يكون ألن ورماً يحدث في أعاليها ويكون ذلك إما              وجملة اختناق :  قال.  فيضيق النفس ويهيج الغشى   

: قال.  لك الرحم ويتشمر إلى فوق ويزحم الحجاب ويألم ويشترك معه          المني فيميل لذ   الحتباس الدم أو الحتباس   
والركبتين والصلب   عصب ساقيها جداً وادلك قدميها بدهن الرازقي دلكاً شديداً مع الساقين             :  في عالج هذا   فأبدأ

ك وعود  الريح كالرازقي والناردين ودخنها بمس      وأسمها أشياء منتنة الريح وعطسها بالكندس وحملها أشيافا طيبة          
والنضوج ونحوه وقربها إلى الرحم وأطل موضع الرحم بالخلوق واألشياء الطيبة            وأحم حجارة وانضج عليها الميسوسن    

والسوسن مسحاً رقيقا    أمر القابلة أن تمسح فم الرحم ببعض األدهان اللطيفة كدهن البابونج والغار والقيصوم              الروائح
تحدر الطمث كطبيخ األبهل والمرزنجوش      عدها على الجرة في مياه    وضع المحاجم على باطن الفخذ بال شرط وأق        
  .وتحقن أيضاً بالحقن وتعطى ما يجفف المني ويدر الطمث والشبث والقيصوم وقد يوضع على العانة فينفع

أو بماء الكرفس وتحمل مثل      يؤخذ عفصة من الكمونى وتسقاه بماء السذاب أو بماء الفنجنكشت          :  دواء لمثل ذلك  
معه أفاوية طيبة حارة وحملها لذلك مر وحماما         شحم بط دهن بلسان أذب الشحم بدهن سوسن وألق        :  حمولهذا ال 

  .وزعفران ولبنى وعلك األنباط
يعرض :  واشتراك بولس قال   قد يكون مع وجع األرحام ضيف النفس وذبحة الشتراك الحجاب مع الرحم             :  أهرن

وضعف الساقين وصفرة الوجه ورطوبة العينين وأما في         لفكر وكسل لمن يعتريه خنق الرحم في أوقات الراحة رداءة ا        
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والحس والنفس ونجذب الساقان ثم يبدأ الوجه يحمر وما يلي الشفتين ويكون               وقت النوبة فالغثى وذهاب الحركة    
ية من ناح  ابتدأت الراحة ويتقدم أوالً رطوبة من األرحام محسوسة وتعرض لها قراقر في البطن ويجئ                كالمبتدإ إذ 

كالصرع وقد يهلكن بغتة في      المعى وتسترخى الرحم إلى أسفل قليال وترجع عقولهن وحسهن ولهذا المرض أدوار             
الجسم يقرق قليال ويضعف النفس أوال ثم ينقطع وأكثر ما            وقت النوبة والنبض يكون متواتراً مختلفاً ومنقطعا ويبدأ       

شبقات اللواتي تدعوهن طباعهن إلى الجماع ولن         ويعرض لألحداث منهن ال     يكون المرض في الشتاء والخريف     
أرايح  وفي وقت النوبة شد الساق برباطت وادلكها ودبرها تدبير الغثى حتى يرجع النفس وقرب                :قال.  يجدن ذلك 

ينتفعن بما يخرج الرياح      رديئة وأجعل على األرابي المحاجم وعلى أسفل البطن وإن طالت نوبة العلة فأنهن                  
على  طالت نوبة العلة فليحمل هذه المفشة في الدبر وكذلك الحقن للزبل ألنه يتسع                  وإن كالكمون واألنيسون 

األقحوان ودهن الساذج     الرحم وصب األدهان الطيبة في الرحم فإنها ترخيه ويذهب تشميره إلى فوق كدهن                  
دس والفلفل في   مهول وانفخ في أنفها الكن     واسعطها بخردل وضمد الرجلين بعد الدلك به وصح في آذانهن بصوت           

كان بعد السابع أسهلت البطن باريارج شحم الحنظل وبعد ثالثة أيام            وقت الراحة واستعمل القئ قبل الطعام حتى إذا       
 والمراق واسق الجندبادستر مرة مع ماء ومرة مع شراب عسل واستعمل الفرزجات الملينة                  أحجمها في الصلب  

ومياه الحمة واألضمدة    نظل وبلفيقرا بعده في كل ثالثة أيام        واآلبرنات وافصد ونق باالسهال بايارج شحم الح        
  .المحمرة حملها ما يميل الدم إلى المرار

والفخذين وشم الروائح المنتنة وتحمل      السكتجبين نافع لالختناق وتعصيب الساقين والحجامة على اآلبية       :  األسكندر
  .الشيافات الطيبة الريح

الطيب وأمسك نفسها وقيئها     شم وحلبة وخطمى وتشم المنتن والرحم يشم      تجلس في ماء قد طبخ فيه كا      :  شمعون
سوسن بصوفة وكمد الرحم مرات كل ساعة وإذا غثى          بريشة فإن عقلها سيرجع وحملها أشياء مسخنة ملينة كدهن        

ال لم يرجع نفسها إليها فصب على هامتها دهنا مغلي وأكو وسط رأسها و              عليها فعطسها وقيئها وأمسك نفسها فإن     
  .فأنها ستفيق تخف وأمسك أنفها

فإذا سكن الغشى وجدت وجعاً ف        تجد المرأة كالميتة وتبرد أطرافها    :  قال.  ينبغي أن تطلب عالمات سيالن الرحم      
فإذا رأيت هذه العالمات فأنظر أن      :  قال.  وفيه ذلك سخامية وسواد    وتراها كغسالة اللحم  .  الهامة والقفا والظهر والحقو   

 الطمث أم فقد الجماع فإن كان احتباس طمث فمل إلى ما يدره أكثر على ما يدر المنى                      اسكان السبب احتب  
والشحوم واألمخاخ ودهن    ويخرجه ويدر الطمث فلذلك يكون عالجها قريباً بعضه من بعض فحملها األشياء اللذيذة            

  .حلبة وحسك سوسن وقسطاً ونرجساً وخروعا وساق حب سطبينج أو دهن خروع بماء
لم يكن ذلك وال في الجسم       أفصد الرحم من ساعته فإنها تستروح إذا كان من احتباس الطمث وإن            :  اسوسأوربي

في :  التنبيه للحرارة بكل وجه كما يدبر الغشى قال         امتالء ودم كثير فإياك والفصد ألنه يزيدها إال أن تقصد قصد           
دا أو تربطهما وكذلك الساقين وأشمها المنتنة       ابتدئ بشد أطرافها ودلك ركبتيها ج      وقت ما تحس هذه المرأة بالعلة     

وما دون الشراشيف وأدخل في المقعدة ما يحل الرياح خذ سذاباً مسحوقا               المحاجم على الحالبين والفخذين    وضع
بعنف وتعطس   ويسيرا من كمون وبورف وأطل المقعدة وحمل أيضاً الفرازج الطيبة الريح ويصاح في أذنها                 بعسل

الجندبادستر وأجلس في طبيخ حلبة       فصد الصافن وبعد أسبوع أسق إبارج شحم الحنظل وأعط          وفي زمان النوبة أ   
  .أظفار الطيب بشراب أو يتجرع خل العنصل مرات وينفع منه اغاريقون يسقى بشراب أو: قال. وبزر كتان
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لساقين وضع المحاجم على    وشد ا :  قال .الغالب في هذا االختناق البرد فلهذا يميل إلى األشياء الحارة         :  جوامع أغلوقن 
إياك والشراب  :  المحاجم على األربية من رسالة فليغرويوس       الحالبين لنجذب الرحم إلى أسفل والجيد أن تعلق         

حضرت امرأة قد غشى عليها منه فأمرت بغمز        :  ومن رسالته في وجع البطن قال      .وعليك بتسخين األطراف وشدها   
  .تراجع نفسهاووضعت محجمة أسفل بطنها فأفاقت و أطرافها

المتفحش الذي في الدماغ والقلب أيضاً       االختناق هو تشمر الرحم إلى فوق ويألم معه شريان السبات          :  ابن سرابيون 
األسراف في احتباس المني داخالً وقد يكون من احتباس الطمث            ولهذا يبطل النبض والنفس أو يصغر جداً وسببه        

 عقل وضعف الرجلين أو الرجل الواحدة وصفرة الوجه وإذا ناب الوجع             المرأة كسل وضعف   وعند قرب نوبة العلة ينال    
عند انصراف   حسها وصوتها وصغر نبضها ونفسها حتى اليحس البتة وتتشنج الساق وتحمر الكفان فإذا كان                بطل

ن كالصرع إذا هاجت العلة فالواجب أ      النوبة انصبت إلى قبلهن رطوبة وخرجن عن العلة ورجعت عقولهن وله نوائب            
وأشمهن الروائح المنتنة وحملها طيوبا وأجودها الغالية           تشد الساقان وتدلك عنيفا وكذلك األفخاذ واألربيات          

و إن اضطررت أن تضع على األربية محاجم وأسفل           .  لكي تجتذب الرحم إلي أسفل      والفرزجات المسخنة الملينة  
امكن  هن سوسن وحناء وتدفعه إلى الرحم ما       ومر القابلة في تلك الحال أن تسمح اصبعها ببان ود            البطن فافعل 

المقيئ والمفشة للرياح    وتدغدغه وتدمن ذلك ويصاح بها بصوت عال وينفخ كندس في أنفها وعند الراحة تستعمل              
وبلنجاسف وأصول الخطمى قنطوريون ونحوها       المقللة للمنى وتحمل فرازج و تحمل بطبيخ بابونج ومرزنجوش           

ممزوجاً بخل قد طبخ فيه سذاب وورق الغار واليسير من الجندبادستر وفي            دهن ورد .  واجعل على الراس وقت اآلبزن    
 النوبة اسق ثبازريطوس أوماء الشواطرا فان فيه برؤهن وتصطبغ ويتجرع خل االشقيل وينفع                  السابع من يوم  

الحيص  المني ويدر تشرب منه مثقاال بماء المرماحور وبماء الشواصرا وببعض ما يجفف               الدحمرتا لها نفعاً عظيما    
والقرنفل وينفع منه دهن     كحب الفقد والسذاب الفنجنكشت الرطب سقى من مائه والكاكنج يشرب بماء األنيسون             

جندبادستر بشراب قوي احتملت فص الصافن أو          درهم جاوشير ودانقا  :  الخروع بماء األصول وينفع نفعاً عظيماً       
ساً والجسم ممتلئا وأسهل بايارج روفس والفيقرا نافع أيضاً وزن          محتب حجامة الساق فابدأ به وخاصة إن كان الطمث       

والعانة  بطبيخ السذاب والشبث فإن لم فضمد الرحم واألربيات بضمادات البزور وامسح األفخاذ             درهم منه قد عجن   
اد فاطبخ  سوسن فإن لم تحتمل الضم     والرجلين والوركين بضماد الفربيون والعاقر قرحا والرازقي والفلفل وشمع ودهن         

والمسخن الملين فإن لم ينجح فكرر التدبير والتنقية وغيره          هذا الدهن ومرخ به وعالجها بالحقن المسخنة والشياف       
  يكاد يحدث فعالج بكل ما ذكرنا إال الفصد مرارا فإن حدث بحامل وال

  :األولى من علل التنفس
 التنفس اختناق الرحم هو عدم

أدنى تنفس حتى أنه ال يكون للصدر حركة           ريزية المخرجة للنفس ولذلك يكفي     من غلبة البرد على الحرارة الع      
حركة البتة ألنه ال يحتاج إليه وتعرض مثل هذه العلل للرجال             خفية في ما دون الشراشيف وليس في سائر أجزائه         

  .وخاصة األرامل والسيما إذا لم يرتضن إال أنه للنساء أكثر
  :الخامسة من الفصول

 العطاس
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  .هذه األعراض أي هذا االختناق حدث أو أحدث ع منناف
  .بسرعة يبرأ هذا االختناق بالفصد فإن كانت بال زوج فزوج: أبقراط في أوجاع العذارى

بصوت شديد وفي هذا ال يسمع       جوامع أغلوقن اختناق الرحم أشد من الغثى ألن صاحب الغثى يسمع إذا صيح به               
فعلى ذلك الجانب أحجم وإن تشمر إلى فوق          خذين وإن مال إلى جانب     شدفيه الساقين وضع المحاجم على الف      

االختناق قد يكون والرحم غير متشمر فتفقد المراق والحالب         .  أشياء طيبة  فعلى الجانبين وتشم أشياء منتنة وتحتمل     
شيء ب قد بينت في موضع آخر أنه يمكن أن يعرف سبب اختناق الرحم أوال             :  كعالج طيماوس الطبي   وله عالجات 

  .مقنع
األربتين وأشم المنتن وضع الطيوب في       في اختناق األرحام في حال النوبة شد الرجلين والمحاجم على          :  فليغربوس

  .ويقلل المني من األغذية واألدوية الفرج والتصويت والهز وفي االفاقة ما يدر الطمث
الفرج إلى المقعدة والثنة      وطلى على  السذاب إن سحق وعجن بعسل    .  الغاريقون جيد لالختناق في الرحم    :  مفردات

  .الساساليوس متى شرب أبرأ اختناق الرحم .نفع منه في حال النوبة الجوشير إذا شرب بشراب نفع
  .هذا االختناق ال يعرض في الحبالى: أبقراط في الجنين

بلت بطلت العلة البتة ألن     كثيراً وإن ح   يجب أن يعالج بما يدر الطمث ويجفف المني أو بالجماع الكثير لينفض منهما            
  .الرحم تميل إلى أسفل وتنتقل وترطب

الرحم ويدلك بها بأدهان وأعلم      يمرخ القبل بدهن سوسن أو الحبة الخضراء أو النرجس وتدخل األصبع في            :  سابور
ك وإن  شيافا طواال فإن وجعهن يسكن إما بهذا وإما بذل          أنه ربما قذفن شيئاً بارداً يسكن الوجع في الوقت وحمل          

فحمل المخدرات فأما في حال السكون فاسق حب الشيطرج والمنتن ثم بعد التنقية               اشتد وتتابع الغثى وبطل النوم    
. وحجامة الساف  شخزنايا ودحمرتا وكمونا وفالفلى ثم عد في االستفراغ إلى أن يبرأ وال تدع فصد الصافن                   أعط

أعمل بحسب ذلك وإذا رأيت الوجه مترهال         من الحيض ثم   افرق في هذه العلة أوالً بين ما يكون من المني والذي          
  .التي وصفنا فإذا رأيت الوجه أسود أو أحمر كمدا فافصد وأدر الطمث أبيض فدع الفصد ولطف التدبير وهذه األدوية

وشراب ريحاني طيب وحمل شيافا      ينفع منه مرخ الناحية كلها بدهن بان      :  فيغربوس في رسالته في اختناق األرحام     
وينفع أن فغمس خرق في دهن ناردين وشراب           يبة مسخنة متخذة من ناردين ودهن بلسان وإياك والشراب          ط

  .وادلكها واشمها المنتن وتلزم العانة والصلب بحذائه واربط األطراف
  .الصلب عالجه بعد النوبة لتصأصل العلة بدلك األطراف وبالحجامة على: ابن ماسويه

وقد يميل يمنة ويسرة ويضغط       تحمل منه مثل البندقة بدهن سوسن لالختناق والميل        شخزنايا تنفع متى ما   :  مسيح
افصدها بحسب ما يجب وليكن ذلك بعقب        :  مسح.  والغائط في بعض األحيان المعي والمثانة فيحدث امتناع البول        

وبة شيئاً فإن   ساعة تفصد ولطف تدبيرها وال تأكل كل يوم الن           فإنها تتنفس  احتباس الطمث وليكن في الباسليق     
  .اسق من الداذى درهمين نبيذ قوي وتحمل شيافة متخذة منه: فلتقذفها وينفع الطب القديم كانت قد أكلت
 العذارة كتاب أوجاع

والقلب فكان .  منفذا يفعاد فصعد إلى الحجاب     متى بلغت المرأة حد الحيض وكانت بكرا مال الدم إلى الرحم فلم يجد            
  .فإنها إن حبلت برئت فافصد ثم زوجعنه الجنون فإذا كان ذلك 

 األدوية
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  .نومها أظفار الطيب إن بخر به من بها االختناق نفع وشعر اإلنسان إن بخر به أنية المخنقة من :بولس
  .نافع من اختناق الرحم خل االشقيل: إنفحة القوقن توافق االختناق فيما ذكرت األوائل قال: أطهور سفس

سكن الوجع في الرحم الذي      ل نفع عكر البول إذا احتمل بعد أن يغلى مع دهن حناء             األفسنتين متى شرب بخ   :  د
اللوز المر جيد عصارة ورق لسان الحمل نافعة           يختنق الجوشير متى شرب بشراب نفع دخان الكندر لطيف ينفعه           

 الذي  دهن المرزنجوش مسخن ملطف يصلح النضمام فم الرحم           الرحم لسان الحمل نافع إذا احتمل الختناق       
  .في هذه العلة خير من الشراب يعرض معه اختناق الماء

  .السكبينج متى شم مع خل أنبه اختناق الرحم ساساليوس أصله وبزره نافع: روفس
الحيوان الذي يسمى فاسافس متى شم       السذاب متى سحق بعسل ولطخ على فرج المرأة إلى المثانة والمقعدة نفع           :  د

القنة إن تدخن به انعش منه الغاريقون متى شرب منه درخمى             مل أو تدخن به أو شم     نفع القفر جيد لالختناق احت    
  .وشم أنه االختناق نفع الخردل إذا أنعم دقة

الطيبة وأربط األطراف وسخنها      تشتم القطران ونحوه وتضمد الرحم وأسفل السرة وتحتمل األشياء            :  فليغريوس
  .بماء الكشك والبيض النيمرشت وعليكواحتمل دهن بلسان وناردين وتوق الشراب البتة 

المني شديد البرد جداً وإما أن يصغر        اختناق الرحم إما أن يبطل معه النفس والحس وذلك إذا كان          :  األعضاء األلمة 
وقد يكون معه خبث نفس      .  تشنج وذلك إذا كان المني مراريا حادا        النفس وذلك إذا كان المني أقل برداً أو معه          

  .سوداويا نيوذلك إذا كان الم
شد الساق ودلك القدم    :  عالجه.  متعففات قد يعرض هذا لالبكار ومن يقرب لالدراك إذا كن كثيرات المني          :  اليهودي

والورك والفخذ والنفخ في المنخرين بكندس وتمرخ ظاهر الرحم بدهن            بدهن الرازقي بالملح دلكاً شديداً والصلب      
وتمسح  ينتفع فيدخل اإلصبع في الفرج ويدلك جيداً وتحمل شخزنايا        بعود أطله بنضوح فإن لم       ناردين يدخن أسفل  

فصب على رأسها بانا مغلي أو       فم الرحم بدهن الغار وتوضع المحاجم بال شرط على باطن الفخذ فإن فقدت عقلها               
 للمني  وتستريح وقيئها بريشة واسقها األدوية المجففة      سد منخريها وفمها وامنعها النفس ويكون ذلك بقدر ما يميز         

  .الكمون بماء السذاب أو بماء الفنجنكشت المنزلة للحيض ومنها جوارش
اضطراب شديد وانقطاع صوت     الغثى الكائن من وجع الرحم بعرض منه       :  من كتاب العالمات الذي ينسب إلى ج       

لصدر الشراسيف وارتفاع الرحم إلى فوق وورم في ا          وبطالن حس وصرير األسنان وتلوى أطراف اليدين وانتفاخ         
من وجع الرحم يشبه هذا إال أن ذلك يكون مع حمى ويهرى              يكون نوع  وسقوط النبض وكل هذه بال حمى ودق      

بين اليترغش وال بنض ممتلئ والوجع في الرحم ال في الرأس كما في التبرغش والرحم                 عند انتقاص الحمى ويميز   
  .يكون معه غطيط ثجير  من الفم وال تشنج والزائل إلى فوق ويفرق بينه وبين الصرع أنه ال يسيل فيه لعاب فيها

 االختناق عالمة
اللحم الطري المخلوط معه سخام القدر وقد يصيبها         أن يجد الوجع في القفا والظهر ويسود ماؤها ويكون فيه كغسالة          

  .النفس والنبض عسر البول وتقع كالمصروع ويذهب
  .جيدة فيه العطاس عالمة: الفصول. قد بينت أنه ال يعرف لهذا الداء سبب مقنع: طيماوس
بغمز يديها ورجليها وتوضع      لم يحضرني أدوية حيث أصيبت المرأة وقد أصابها اختناق الرحم فأمرت             :  فلغربوس
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المحجمة أسفل السرة في اختناق األرحام وفيها قوة          توضع.  المحجمة أسفل البطن فجلست ساعة فتراجعت قوتها       
  .لعظيمة ألنها تجذب الرحم إلى أسف

وبعضهن ال يحسن وال يتحركن       رأيت نسوة مطروحات كثيراً بعضهن ال يتنفسن إال بجهد          :  األعضاء األلمة قال  
ويتحركن ومنهن من تحس أكثر وال يلحقها ضرر           ونبضهن صغير جداً أو ال يتبين أصالً وبعضهن يحسن قليال           

منهن من يعقل بما يلحقها     :  ألعضاء األلمة وا.  تشنجت أيديهن وأرجلهن   أصال ألنهن كن يفعلن ما يؤمرن به وربما       
فكما يولد   أيديهن وأرجلهن وقد يشاك في بعضهن أماتت أم ال ويعرض هذا كثيرا في كثيرات المني               وربما تشنجت 

ونحو ذلك كذا يولد ف هؤالء النسوة        اإلمساك عن الجماع في الرجال الكثيري المني برد أبدانهم وسوء استمرائهم           
مضرة من احتباس الطمث وخاصة في اللواتي تدبيرهن يرطب             بردا لبرد أبدانهن وهو أعظم      احتباس المني أشد  

أنقطع عنهن ولهذا قنعت أن تكون هذه العلة بسبب المني فيهن ال بسبب بقاء                  ويبرد وقد كن يجامعن كثيرا ثم      
فلما فعلت   مل بأشياء المرأة ذلك فخبرتني القابلة أن الرحم قد تشمرت إلى فوق فأمرتها أن تتح              وعرض.  الطمث

اليد للفرج بشيء مع وجع ولذة       عرضت لها سخونة من تلك األشياء ولما عرض لها حر من تلك األشياء ومالمسة              
وصعود الرحم إلى فوق وميلها إلى الجوانب إنما        :  قال .معاً كما يكون في الجماع وخرج منها شيء غليظ واستراحت          

 وقها من الدم ألن الشيء إذا امتأل نقص طوله وفيه بحث طبيعي اقرأه في              معاليقها وعر  يكون قليال قليال المتالء   
  .البحوث وذلك يكون من احتباس الحيض

  .يذهب المني ويجففه جيد له جوارش الكمون جيد لالجتناق يسقى بماء السذاب وجميع ما: أقربادين ابن سرابين
بكندس وأسم روائح     بدهن الرازقي وعطس    عصب الساق وادلك القدم والصلب جيداً وادهن        :  من كتاب مجهول  

واألربية محاجم وافصد الصافن وقت الراحة واسق         منتنة وحمل الطيب واطل على العانة باللخالخ وضع على الفخذ          
  .الكمونى بماء الكرفس

جدا الواجب أن تشد الساقين      هذا يعرض من عفن المني ويحدث بأدوار كالصرع ويضعف منها النفس           :  ابن سرابيون 
واألرابي ويتنشق الروائح المنتنة والحازة كالجندبادستر والثوم        بقوة وادلك أسافل الرجلين دلكاً عنيفاً وكذلك األفخاذ       

 طيبة ملينة كالمسك والعنبر ودهن البان ودهن سوسن ودهن بابونج وانصب المحاجم على             والكبريت وتحمل أشياء  
في دهن سوسن وبان وتدخلها      مفشة للرياح وتغمس القابلة إصبعها    األرابي والمراق وأطل أيضاً باألشياء المسخنة ال      

المني ويعطس بكندس وفي وقت الراحة استعمل القيئ         في الفرج وال تدغدغه إال دغدغة قوية فأنهن ينحدر منهن         
 وتقليل الغذاء والقعود في طبيخ الفوذنج وورق الغار والبلنجاسف والفنجنكشت             والتدبير الملطف والميبس للمني    

ممزوج به واسفها    والمرزنجوش ونحوها واجعل على الرأس في وقت القعود في اآلبزن دهن ورد جيد بخل خمر                 
يقلع هذا أن يشرب دائماً الجندبادستر بماء         الثباذريطوس مرة أو مرتين فإذا نقيتهن نعما فعد إلى التلطيف ومما             

رع دائماً خل األشقيل فإنه نافع يشرب مثقال بماء          يبرئه برءا تاماً وج    البلنجاسف أو بماء عسل فإن هذا كاف حتى        
إذا شرب   بماء البلنجاسف والفنجنكشت أو السذاب أو بماء عفص يجفف ويدر الطمث وينفع السكبينج              المرماحوز أو 

مع دانقي جندبادستر بشراب قوي      بماء االفسنتين والقرنفل وينفع ماء األصول ودهن الخروع والجوشير زنة درهمين          
جيد وفي التنقية إيارج فيقرا وايارج روفس وضمد العانة          مل منهن فصد الصافن والحجامة على الكعب فانه       ومن احت 

 والعاقر قرحا والرازقي والفلفل واجعل هذه في قيروطى وأستعمل الحقن بطبيخ الحلبة                والمراق بضماد الفبيون  
به العانة واألفخاذ    ون وعاقر قرحا يدلك   والشيب وإكليل الملك وحمل الشياف المسخن الملين واتخذ دهنا بفربي           
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  .ومواضع الرحم والقطن
 مجربة فرزجة

األنجرة اربعة مثاقيل تتخذ منها فتيلة         ميعة سائلة ثالث أوراق كندر فلفل أوقية أوقية شحم بط اربع اواق بزر                 
بدلك وضماد ودهن   الغذاء ويجعل مما يضاد المنى ويسخن الثفل          عماد هذه العلة تنقية الجسم وتلطيف      .  وتحتمل

  .ويقوى الرأس
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  وإكثار النتاج والعقم وتعرف الذكر واألنثى وإنتاجهما وعالمات           وإكثار النتاج والعقم وتعرف الذكر واألنثى وإنتاجهما وعالمات               الحبلالحبل  عالماتعالمات

األجنة وتقويتهم والنفع من     األجنة وتقويتهم والنفع من       اإلسقاط وقوة الجنين وضعفه وتدبير الحامل لحفظ        اإلسقاط وقوة الجنين وضعفه وتدبير الحامل لحفظ        
    ..وبما تدبر البكر بعد اإلقتضاض وهل الجنين حي أو ميتوبما تدبر البكر بعد اإلقتضاض وهل الجنين حي أو ميت  اإلسقاطاإلسقاط

الشهوة واضطراب واقشعرار وغثى     يت احتباس الطمث ويبس الثفل في جميع الجسم وذهاب         إذا رأ :  األعضاء األلمة 
  .فان كان منضما بال صالبة دل على حبل وشهوة األشياء الرديئة فقل للقابلة تجس ع نق الرحم

 اإلسقاط عالمات
الثديين أسقطت ما في    بتوءمين وقضف أحد     اذا كانت حامال وتهزل ثدياها دفعة فتوقع ان تسقط وإن كانت حامال            

الذكور في الجانب األيمن واألناث في الجانب األيسر وال يخلف إال            :عالمات الحبل أذكر هو أم أنثى     .  ذلك الجانب 
تأتي الرحم   إذا كانت تسقط لشهرين أو ثالثة فإنه يجتمع في أفواه العروق التي              :  أسباب اإلسقاط  في.  في الندرة 

المتولدة في الرحم المتصلة بالعروق التي         العروق تكون اتصال العروق الضوارب      رطوبة بلغمية ولرخاوة أفواه هذه     
 لالنجاب حيلة البرء تنتهي أفواهها إلى

بل يحتاج أن يصل من القضيب إلى الفرج         المنى ال يجب أن يبقى طرفة عين خارجا عن أوعيته          :  في السابعة منه  
  .متى أردت أن تبقى طبيعته الخاصة به

الكمرة فلم يبدر المنى إلى بعد       إذا كان الرباط الذي تحت الكمرة قصيرا متوترا عقب رأس          :  واألعراضجوامع العلل   
الجنين بالحامل كالثمرة بالشجرة فكما أن الثمرة معالقها          يعلق:  حفظ الجنين في الفصول   .  كثير ويصير سببا للعقم   

رها تثقل الثمرة وثقلها يسقطها بسرعة كذا رقيق ينتفض من أدنى سبب و في آخر أم      بالشجرة في أول أمرها ضعيف    
توقيا جيداً ومتى    أن يتوقى على الحامل الحركات كلها والدواء المسهل في األربعة األشهر وبعد سبعة أشهر                ينبغي

هذه الشهور فإن في الشهور األواخر تعلق        اضطرات إلى مسهل ألمر مقلق سقيت بعد األربعة إلى سنة وتتوقى سائر           
الحامل إن فصدت فإن على األمر األكثر تسقط إ كان طفلها           :  الجنين الخامسة في حفظ  .  ولم يثقل بعد  الجنين قوى   

  .احتاج إلى غذاء أكثر فإذا فصدت األم فربما قل غذاؤه جداً ومات عظيما ألنه كلما عظم
 الحوامل تدبير

نها لحملها ال تحمل الشدة أما      واجب أل  هذا:  إذا اعترى الحامل مرض حاد فذلك من عالمات الموت قال جالينوس          
الحادة التي ال حمى معها وإن كانت حماها الزمة فال يؤمن معها موت           التشنج والتمدد والصرع ونحوها من األمراض     

  .بين أوقات الغذاء قتلناه فنحن نغذى الوقت بعد الوقت من أجل الطفل الطفل وإن باعدنا
الني غير مطبوخ فإن حدث مغس      طعام عندما تريد النوم ماء العسل     عالمة الحمل تسقى بعد أن تتغشى وتتمأل من ال        

نافخة لكي يكون معها مغس وإنما يكون المغس من أجل           فهي حامل وسقيناه نيا مطبوخاً ألنا نحتاج ما يولد رياحا         
فيحدث مغس  على األمعاء ولم يكن للنفخ الهائجة التي تكثر طريق واسع فتخرج منه              أن الرحم إذا كان ممتلئاً ضيقاً     

  .أن يسقى عند التملى من الطعام وعند السكون ألن هذين جميعاً يعينان على حدوث المغس وينبغي
فهي حبلى ألن الطمث      إذا احتبس الطمث بال حمى وال قشعريرة وال تكسير            :  عالمة الحبل أفالذنوش قال    

ذكر كان لونها حسنا وإن كان       كبلى ب  المحتبس لمرض يتبعه مثل هذه فإن تبع ذلك رحم صح حملها إذا كانت               

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  9نسخه پژوهشي الحاوي                                                         جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  887
 

 
 

الخاص قبل الحبل ألن األنثى أبرد والذكر أحر وهذا يكون في األكثر              باألنثى كان لونها حائالً باإلضافة إلى لونها      
كثرة  مثل:  للذكر عالمات أخر كثيرة   .  الحامل باألنثى التدبير بعد الحبل فيحسن لونها وبالضد        ألنه يمكن أن تحسن   

مهين وحمل أنثى قوية عظيمة      ذه األدلة تكون على األكثر ألنه إن كان حمل ذكر ضعيف جداً           وه.  الحركات وقوتها 
بارداً إال أن يكون مني الرجل ورحم المرأة في ذلك           وال يكون الحمل  :  قال.  أمكن أن تكون حركاتها أعظم وأقوى     

يد بقاء الذكر واألنثى أن يكون      باطل ألنه يجب في حكم فعل الطبيعة إذا كانت تر           هذا فيما أحسب  .  الوقت قد بردا  
نرى نساءاً كثيرا    الماء شيء يوجب في التركيب األول هذه التراكيب الغريبة ومما يشهد بصحة ذلك إ ا قد                 في نوع 

  .بل لغلبة النوع أسخن أمزجة من رجال كثير فيدل ذلك أنه ليس الذكور واألناث للسخونة
 حفظ الجنين

تسقط الجنين إذا    قبل الطفل ألن جميع األورام الحارة إذا حدثت في الرحم          حدث في رحم الحبلى ورم وحمرة        إن
تسقط قبل أن تسمن ألن الجسم إذا أقبل          تدبير المرأة وهي مهزولة فإنها    .  الحمى تسقط فضالً عن غيرها كثيرا      

  .المفرط خطر على الجنين ألنه ال يجد ما يتغذى به يتراجع بقى الطفل بال غذاء وأيضاً فإن الهزال
 اإلسقاط سبب

بال سبب بين ظاهر ال حمى وال وثبة وال           متى كانت لمرأة ال مرض بها ظاهر وأسقطت ففي الشهر الثاني والثالث            
إسهال ونحو ذلك فأفواه القروق تنتهي إلى الرحم التي بها تتعلق             فزعة وال من إقالل غذاء وال من فصد وال من          

 في.   تسمى النقر ولذلك تزلق المشيمة كما هي وتسقط لثقل إذا ثقل           مخاطية وهذه األفواه   المشيمة مملوءة رطوبة  
يدخل المنى في فم الرحم      إذا لم تحمل فإن الثرب قد ضغط لكثرته وغلظة فم الرحم فمنع أن            :  الحمل السمينة جداً  

 فم  الداخل الذي ينتهي إلى تجويفه ومنه يبتدئ        الشحم المفرط يضغط فم الرحم    :  قال.  فال تحملهذه حتى تهزل   
  .الرحم

 الذكر عالمات
  .الذكر يتولد في الجانب األيمن واألنثى في األيسر

منذ أول األمر أسخن والجانب       قد بينت في كتاب المني أن الطفل إنما يكون ذكراً من أجل مزاجه إذا كان                  :  ج
ى فإنما يجئ من بيضتها     يعين أيضاً على تولد الذكر من األنث       ومما:  قال.  األيمن أسخن جانبي الرحم لمجاورته الكبد     

 من الرحم الذي يجيء من األيسر إلى األيسر والمني المتولد في البيضة اليمنى أسخن               اليمنى إلى الجانب األيمن   
وأمسك المنخرين   يلزمه المشيمة إذا أردت إسقاط المشيمة فعطس بدواء معطس         .  وأغلظ من المتولد في اليسرى    

  .دد وتوتر فيعين على االسقاطالفم فإنه يحدث عن هذه الحال للبطن تم
 الحبل عالمة

والفرق بينهما أن مع الورم صالبة والمنضم         .فم الرحم ينضم عند االشتمال وعند الورم فيه        :  ج.  انضمام فم الرحم  
وهذا أعظم دالئل   :  ج.  الطبيعية وقد تدخل القابلة أصبعها فتعرف ذلك       لالشتمال ال صالبة معه بل هو على الحال        

  .غلقت قدالرحم أنها 
 اإلسقاط عالمة

انخزال :  ج.  مكتنزا فالطفل أقوى وأصح    ومتى كان الثدي  .  إذا جرى اللبن في ثدي الحامل دل على ضعف الطفل          
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توتره باللبن حين يجري منه يدل على أن الطفل ال يروى وكذلك             الثدي يدل على قلة الدم في الجسم جدا وشدة        
 يكون الثدي مكتنزا وال يجري منه لبن وقد يمكن أن يجري منه اللبن            اآلفنين وهو أ     الحال المتوسطة سليمة من   

أسقط من أدنى سبب باد فرأيت       تفقدت كثيراً ممن  :  قال ج .  والطفل قوي إذا كانت المرأة في غاية القوة وكثرة الدم         
الذي في العروق المشتركة بين الثدي والرحم         الثدي منهن ضمر قبل ذلك ويحتمل أن يكون ذلك لنقصان الدم            

إذا كانت المرأة يؤول حال طفلها إلى أن تسقط فإن          :  قولي في قول أبقراط    من أجله يعدم الطفل الغذاء فيهلك فهذا      
العينيين أو في    فإن كان ثديها صلباً فأنه يصيبها وجع في الثديين أو في الوركين أو في                :  فأما قوله  ثديها يضمر 

مدافعة وذلك إنما يكون من كثرة الدم         مكتنز بل الذي هو أشد    الركبتين وال تسقط فأن الثدي الصلب ليس هو ال         
وإن كان االسقاط أيضاً    :  قال.  فيحدث وجع وال خوف على الطفل      فالطبيعة جينئذ تدفع كثرة الدم إلى بعض األعضاء       

الدم كوثبة أو صيحة أو نحو ذلك فسيحدث للثديين فضل ضمور ألن الجنين إذا انتهك                 يكون لسبب باد غير قلة    
محالة ستسقط وليس يمكن     إن ثدي الحامل إذا ضمر أنها ال      :  فجملة هذا القول  :  كله إلى ناحية الرحم قال     الدم الم

. الجنين ولكن ليس أبداً بل إذا كانت باعتدال        إسقاطه دون أن تضمر الثديان فأما صالبتهما فهي دليل على صحة           
.  في الورك أو الرجل أو العين ألنه يدل على كثرة الدم             الحامل وجع فيهما أو    وأما إذا كان صلباً جداً فأنه يصيب       

هذا الفضل   إذا حدث بعد صالبة الثدي بعض هذه األوجاع فقد أبعدت الطبيعة          .  يحدث في بعض األعضاء    وكل وجع 
  .في األكثر إلى بعض األعضاء وال تتركه نحو الرحم الفاعل الجنين

بعسر أو تسقط وتكون     ية بال سبب ظاهر فوالدها يكون      متى عرضت حمى للحامل بسخونة قو      :  عالمات اإلسقاط 
يسقط قوتها وتحتاج الحامل عند الوالد إلى        على خطر ألن الحمى والحرارة إنما عرضا من خلط ردئ في ثديها وهو            

  .فأسقطت ولضعفها يكون أيضاً ذلك خطراً قوة قوية وربما لم يحتمل الجنين قوة الحمى
: ج.  منخريهاغ وفمها فليست بعقيم    بخرها فأن وصلت رائحة البخور في بدنها إلى        غطها بثياب ثم    :  عالمات الحبل 

طيبة حتى تصل رائحة البخور إلى فمها فتحس به حساً شديداً             تبخر بمر وكندر وميعة ونحوها مما له حرارة وريح         
 ته فال يمكن طفلها   الرحم التي ال تصلح للحبل إذا كانت الحامل يجري طمثها في أوقا            وهذا ال يكون في متكاثفة    

على العادة ال مرة وال مرتين أو         في أوقاته أي متى جاء دائمًا في أوقات العادة كثيراً غزيراً           :  يريد بقوله :  صحيحا ج 
للحامل وال يكون بطفلها علة لكثرة دم المرأة فيفضل           لشيء يسير فإن مجيء دم قليل مرة أو مرتين قد يعرض            

  .في جميع أوقاته أو أكثرها فال يمكن أن يكون الطفل معه صحيحاً على هذا الجنين فأما مجيئه كثيرا
عرض لها كرب وغثى وخبث      إذا لم يجر الطمث في أوقاته ولم يحدث لها قشعريرة وال حمى لكن            :  عالمات الحبل 

أخالط رديئة في جميع الجسم وإن كان         نفس فقد علقت وقال ألن الكرب والغثى وخبث النفس يعرض إما من             
فم المعدة وذلك يعرض للحوامل من أجل إضرار الحمل بفم            بعه الحمى وإال قشعريرة وإما أن يكون في        كذلك ت 

متى كان الرحم بارداً متكاثفا لم تحمل أو متى كان            الحبل أسباب امتناع  الطمث المعدة وإن كان ذلك مع ارتفاع      
المني يعدم   وكان حاراً محرقاً لم تحبل ألن     الرطوبة تغمر المني وتطفئه ومتى كان أخف مما ينبغي            رطباً جداً ألن  

غلبت على الرحتم برودة مفرطة وضعف       إذا:  قال ج .  الغذاء فيفسد ومتى كان مزاج الرحم معتدال كانت المرأة ولودا          
أن يتصل بأفواه تلك العروق مشيمة ولو ال كان ذلك             مفرط حتى يصير إلى حد التكاثف من أجل أنه ال يمكن            

ما يجب ألن الطمث إما أال يجري من المرأة التي هذه جالها أو يكون                 يغتذى الطفل على  يكون كان يمكن أن     
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المائية فقط   النزر القليل أو يكون مع ذلك ردئ إنما يخرج منها ما كان من الرحم أرق وأقرب إلى                 الذي يجري منها  
ل هذه المرأة إلى البلغم أميل ألن        بدن مث  ومن بلية هذه العروق أيضاً يسرع إليها السدد سريعاً والدم المجتمع في             

يبرد مني الذكر في هذا الرحم إال أن يكون طبعه في غاية الحرارة                ذلك حال بدنها في األمر األكثر وممكن أن        
 في الرحم الرطب ما يعرض للحب إذا ألقى في األرض السخنة والنقائع والبطائح وللرحم                وقد يعرض للمني  :  قال

ضروب فساد الرحم وذلك أنه      والتبخير األفاوية يدل على جميع    :  قال.  في النورة والرماد  اليابسة ما يعرض إذا ألقى      
إذا كان شديد اليبس وكذا الرطوبة الكثيرة في الرحم فإنها ال            إذا كان الرحم بارداً متكاثفاً لك ترتفع الريح إليه وكذا         

 حرارة فإنها تفسد طيب رائحة ذلك البخور      فأما ال :  بل يعرض له أن تطفئه وتجمده وقال       تدع رائحة البخور ترتفع   
والتبخر بالطيوب وإن كان كافيا      فال تدعها ترتقي إلى الفم والمنخرين وهما باقيان بحالهما ثم تستمليهما ريح عفنة            

أن ينظر في دالئل أخر معه على أن هذا المزاج قل ما يكون     في االستدالل على هذا المزاج أيضاً أعنى الحر فيجب        
  .المزاج إال في الندرة في المرأة القضيفة االدماء الزباء جملة النساء بارداتوذلك أن 

المعي المستقيم والقوة تضعف      متى حدث بالحامل زحير شديد دائم أسقطت ألن الرحم يألم بمشاركة              :  السابعة
  .وتسقط

 والكثير الباءة والذي يكون     السن المني الذي ال يثمر مني السكران والصبي والشيخ المفرط في         :  من كتاب العالمات  
إنه ينصب من األعضاء     :  أبقراط قال في كتاب المني      منه نسل معيب من ليست أعضاؤه سليمة صحيحة فإن           

  .الصحيحة مني صحيح ومن السقيمة سقيم
 االشتمال المرأة السريعة

جاسصية وال رخوة    وال تكون أبدانهن      النساء اللواتي يشتملن سريعاً بنات خمس عشرة سنة إلى أربعين سنة               
طمثهن رقيقا وال رطوبة رقيقة مائية رديئة معتدالت الدم          وأرحامهن كذلك تكون ويكون طهرهن معتدال وال يكون       

غير مائل عن المحاذاة فإن فم الرحم البعيد المائل ردئ وإن يكن قليالت اللحم                   ويكون الرحم قريباً من الفرج     
الجنين وال   ا اشتملن وكذا إذا كن غضوبات ألن الغضب يدغدغ         الطمث فإن ذلك ردئ يدغدغ الجنين م        وسيالن

الكحالء العين فأوفق في االشتمال       يكن شهال والزرقا فإن هذا الصنف من النساء يسقطن أجنتهن سريعاً فأما               
  .وتربية الجنين ألن حرارتها معتدلة

وانضمام فم الرحم بمالسة غير       بردعالمات االشتمال أن يعرض بعد الفراغ من الباءة قشعريرة و           :  عالمات الحبل 
ثقال في وركها وترم ثدياها مع وجع يسير ويهيج           صالبة ثم يحتبس الطمث بعد ذلك بزمان يسير وتطمث وتجد          

لونها وتغور غيناها ويظهر في وجهها كلف واالعتبار يسقى ماء العسل فليس             فيها الغثيان وينتو صدرها قليال ويصفر     
وضعف الطعم   نت المرأة معتادة له فإذا مضى له شهر وثالثة هاجت فيها شهوات رديئة               ألنه ربما كا   بصحيح أبداً 

  .والغثى والصداع وغور البصر
أصفر إلى الخضرة وثديها األيسر      أن ترى المرأى حسنة نشيطة وثديها األيمن أكبر والحامل بأنثى          :  عالمات الذكر 

  .كثرأ أكبر وحركتها بطيئة ويكون الكسل وتتابع الغثى فيها
وحرارة في البطن وانتفاخ فم الرحم       يعرض لها في السابع أو الشهر التاسع ثقل في أسفل البطن ووجع في األربية               

عجزها وانتفخت أربيتها فإذا وضعت اليد على فم الرحم وجد قد            وترطيبه فإذا قرب وقت المخاض والوالدة استرخى      
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  .انتفخ جداً
 الجنين عالمات موت

حس حركة من الجنين ويسيل من رحمها         إذا كان الجنين ميتا لم تجد المرأة عند المخاض         :  من كتاب العالمات  
من عالمات الحبل أن يمسك الرحم فال يخرج منه           :  الحبل رطوبات وصديد منتن من كتاب المني في عالمات        

  .الذكر ويجذبه إليه وأكثر ما يكون ذلك بالقرب من طمثها شيء ويحس الرجل بالرحم يمص
وإن بردت  :  يولد لذلك الحيوان قال    متى قطعت البيضتان أو رضتا أو بردتا بالشوكران لم        :  في العقم :  تاب المني من ك 

وال تكاد تجد األنثى في     :  للبيضتين ورم صلب لم تولد أيضاً قال        تبريداً شديدا لم يولد لذلك الحيوان فإن عرض        
  .الندرة الجانب األيمن إال في

  .ومتى كانت اليسرى فاألناث  ما ينتفخ من الغالم بيضته اليمنى كان مولدا للذكورإذا كان أول: الذكور قال
يجيء رأس الكمرة إلى ناحية      الذين يطول منهم الرباط الذي يربط الكمرة حتى        :  الخامسة عشر من منافع األعضاء    

ع هذا الرباط حتى يستوى     ولهذا ال يولد لهم ومتى قط      الدبر ال يخرج منهم المني على استقامة وإلى مسافة طويلة          
  .برباط اللسان الكمرة ولدوا وهذا الرباط يشبه

الرأس ووجع في عقر العين فإنها تسقط        إذا كان بالحامل حمى وحمرة في الوجه وإعياء وثقل في         :  الثالثة من الثانية  
  .المني يعلل بعد الطمث فم الرحم يتسع جداً ويسارع إلى قبول

فاتر فأنه يخفف الوجع ألنه يلين الورم        ان بالنفساء حمى وورم في الرحم فأجلسها في ماء        متى ك :  السادسة من الثانية  
الشعير مرات كثيرة لئال يثقل عليها ما أمكن فإنه سيرد قوتها ويرطب              الذي في الرحم عن عسر الوالدة وساقها ماء       

كثيراً فإن    متى در اللبن من الحامل      األخالط.  موافق ألن ماء الشعير مع ذلك اليمنع درور الدم          بدنها وهذا تدبير  
  .فالجنين أصح الجنين ضعيف وإذا كان الجسم مكتنزاً وكان الثدي كذلك فيه فضل اكتناز

شرحنا حوامل : يتغذى وبالضد قال كثرة اللبن في الثدي يدل على ضعف الجنين ألنه يدل على أنه ال         :  الذكور قال ج  
  . األكثركثيرة فوجدنا الذكر في الجانب األيمن في

يجري منهن ومن شرب دواء      الحبالى يسقطن من وجع ومن تخمة عظيمة ومن دم        :  حفظ الجنين الثانية من الثالثة    
  .مسهل أو احتمال دواء

األيسر لم ينق بعد     المائية والجائي من   الدم الجائي من الجانب األيمن من الرحم قد ينقى من          :  الثانية من السادسة  
القبل في الوسط ويظهر نبضه في الجانب األيسر         :  قال من منهن أسخن ويتولد فيه الذكور     منه فلذلك الجانب األي   

ينبغي أن يكون غير سكران والمتخم بل يكون طعامه قد انهضم            :  طالب الولد  .ألن البطن األيسر هو الذي ينبض     
  .معتدل كله نعما وبدنه

ألنه يفسد نظام الطمث وكثرة استعمال        ل النساء عواقر  شرب الماء البارد وماء الثلج يجع      :  األهوية والبلدان األولى  
فيها وقلة الرياضة والتعب وقلة النقاء من الطمث يورث العقم ألنه              البالد الباردة تعسر فيها الوالدة والحارة تسهل       

 المني  أيضاً التي في فم الرحم فيها بلغم لزج يؤمن القوة الجاذبة وال يجذب المني بقوة وال يتلق                 يجعل فم العروق  
  .إذا وقع فيه وال ينبسط نعماً

تنقى أبدانهن بدرور الطمث لكن يحتبس       النساء اللواتي ال يحبلن في األكثر هن اللواتي ا        :  الثامنة منه .  سوء التنفس 
  .ويفسد فيهن
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ه ولونها ودم الحيض في بياضه ورقت       قد تفسد النطفة لخالل فتفقد مزاج الرجل والمرأة وتعرف مزاجها           :  اليهودي
األرحام فتفسد النطفة ويفسد أيضاً كون الحبل لبعد عهد المرأة            والتدبير المتقدم وقد يفرط خروج دم الحيض فتبرد       

 الرجل من الحرارة والبرودة في حال تحسه المرأة فال تحبل لفرط مزاجه وقد يكون في                 بالجماع وقد يكون مني   
األطباء العاقر باطالق وقد     ة يلبسه وهذا هو الذي يسميه     الرحم يبس شديد يتبين له المجامع فال يصيب له لذة لشد          
وقد يكون من زيادة الشحم ومن قروح كانت في األمعاء           يبطل الحبل أيضاً باإللحاح من الرجل والمرأة على الجماع        

  .فأفسدت بعض األشكال
الطبري قال  .  ى النزف ال يخش  دواء قوي في طرح الولد فربيون يحمل ساعة فأنه يدر الطمث على المكان على أنه               

إذا :  قبل الثالثين فأما بعد هذه المدة فقد تتبين الصورة وقال          لم ير سقطاً بين الخلقة قبل األربعين وال ذكر        :  أبقراط
خمسة وثالثين يوماً تحرك في سبعين ويولد في مائتين وعشرة فإن تمت في خمسة                   تمت صورة الجنين في    

مائة  ن وسبعين وإن تمت في خمسين تحرك في مائة وولد في ثالث             تحرك في تسعين وولد في مائتي       وأربعين
أضعافه والسمان أقل إنجابا     وذلك أن كل جنين يتحرك في ضعف المدة التي تتم فيها صورته ويخرج في ثالثة                

الشيوخ والغلمان على األكثر هن إناث وأوالد الشباب على             والهواء الشمالي يولد الذكور والجنوب لإلناث وأوالد        
وطوله إنما يأتي من ضيق الرحم أو سعته كالحال في األترجة التي تدخل في قنينة                   األكثر الذكور وقصر المولود   

  .أو صغيرة ومن كثرة المنى وقلته كبيرة
المرأة :  الطبري.  ناشفا فحملت نسوتهم   أنهم أحسوا بعد الجماع فم الرحم     :  خبرني غير واحد من الثقاة    :  عالمات الحبل 
هذا ثالث مرات فصح ولعله اتفاق وإذا أصاب          األيسر وجربت  شالت الرجل اليمنى فهو ذكر واألنثى      إذا مشت إن    

 الوالدة وجع في البطن والعانة سهلت الوالدة وإن اتجع الصلب دل على عسر الوالدة أبدا                الحبلى قبل الوالدة وعند   
فإذا عظم الجنين خف     ن التغذي به كله   إن الحبالى يسترخين أبدا من أول األمر الحتباس الطمث وضعف الجنين ع           

  .ذلك عنهم إذ يتغذى به كله وينقيه عنهن
المرأة فرأيت اليمنى أسرع وأخف      إذا كانت الحركة في البطن في الجانب األيمن أكثر وتفقدت عين          :  عالمات الذكر 

  .حركة ولونها ناضر مشرق فالحامل ذكر وبالضد
يخاف عليها متى أسقطت شدة موت        تسقط في الثامن وتحفظ نفسها إلنه      ينبغي للحبلى أن تحذر أن    :  تدبير الحامل 

رجليها ثم تستلقي على ظهرها ساعة ثم تقوم تصعد وتنزل            وينفع عند حضور الوالدة أن تجلس المرأة وتمد        :  قال
  .ويهيج العطاس في الدرج بسرعة وتصيح وتغضب

المرأة وقضفها وصفرة اللون      بذلك من شدة مزاج    استدل على فساد مزاج الرحم الحار أن النطفة تفسد             :  أهرن
الجسم إذا سخن وتخص دالئل مزاج الرحم خاصة          وبالجملة بجميع ما يستدل على    .  وانصباغ بولها وسرعة نبضها   

واستدل على أنه تفسد النطفة من أجل البرد لصداد هذه والحيض الرقيق              بما يخرج من الحيض إذا كان حارا جدا        
المراة  وقد يكون العقم أيضا الن    .  ذلك بالتدبير وسائر األسباب واألمراض التي تقدمت       تعن مع واس األصفر واألبيض 

فيبرد لذلك الرحم واستدل على      ال تجامع دهرا فيبرد منيها ويفسد مزاج رحمها إلى البرد ومن كثرة سيالن الطمث              
 على اليبس بجفاف فم الرحم وصالبته       من النداوة واستدل   الرطوبة بسائر دالئل الخراج وبكثرة ما يسيل من الرحم         

  .ويكون العقم من كثرة اللحم
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والبلغم في عروق الرحم وخاصة الريح        إذا كان األسقاط في الشهر الثاني والثالث فإنه من أجل الريح الغليظة             :  قال
لغم والريح الغليظ   الرطوبة والبلغم الغليظ ويعالج ما كان من أجل الب         واإلسقاط في الرابع إلى السادس يكون من اجل       

كل  ودهن الخروع ويعطى كل ثالثة أيام من حب المنتن فإن لم تستقها دهن الخروع فاسقها في                   بماء األصول 
فأقل من ذلك بقدر قوتها      خمسة أيام عشرة أساتير من السكر العتيق مع استارين من السمسم ومتى كانت ضعيفة              

أيام أوخمسة وأرحها يومين أو ثالثة ثم اسقها ايضا           ايا أربعة واسقها كل يوم غدوة قدر جوزة من الدحمرتا وشخزن         
صعتر ونانخة وأبهل وكاشم    :  ومن جوارش البزور واحقن حبقن طاردة للريح        واعطها من دواء المسك قدر حمصة      

رطال  وبابونج وسذاب وحسك وحلبة حفنة يطبخ بثالثة أرطال من الماء حتى يبقى النصف وصف منه                وأعواد شبث 
مرة ودخنها أيضا بالدخن     جعل عليه من دهن الرازقي وسكرجة من دهن سمسم واحقنها في كل أربعة ايام              وأقل وا 

وتتحمل نفطا أسود ودهن نارين أوبلسانا تتحمله أياما         الحارة بالمقل واألشق وعلك األنباط وشونيز مفردة ومجموعة       
صة وعالج التي ال تحبل من يبس في الرحم          التي تسقط من الرطوبات والريح خا       فإن هذه العالجات جيدة للمراة    

وما كان لزوال    وتتحمل شحم البط وأطعمها االسفيذباج ولحوم الجذاء وتسقى لبن الماعز حليبا وطبيخا               بالحقن
المائلة إليها الرحم وتحتمل األشياء       الرحم إلى فوق أوإلى جانب فبالفصد من الصافن لينزل وتفصد من الناحية               

لزوال الرحم ال من دم كثيرا اجتمع في عروق الرحم لكن لرطوبات             لمدرة للطمث وإن كان ذلك    الملينة المسخنة وا  
 والسخنة والمزاج فانفضها بحب المنتن في كل أربعة أيام وتتمرخ بدهن الرازقي وتحتقن              ويعرف ذلك من التدبير   

  .بحقن حاارة لطيفة كدهن الحلبة الخضراء أودهن الجوز وطبيخ الحلبة
 بلالح إسراع

االغتسال من دم الحيض أو من مرارة األسد         تحتمل المراة إ نفخة أرنب مسحوقة بدهن نبفسج وتحتمل بصوفة بعد          
مرارة الحمام من أيها شئت نصف درهم مع نارين حين تغتسل من الحيض              ومرارة الذئب أومن مرارة األرنب أو من      

  .لدق بشراب وتبخر بمثقال منهامر ولبنى وقنة بالسوية تجعل قرصة بعد ا وينفع من ذلك دخنة
كمون منقع في خل     :  والرياح جوارش للحبلى التي ضعفت معدتها وكبدها ويخاف أن تسقط من الضعف             :  أهرن

كل واحد ثلث أوقية سكر أوقيتان الشربة مثقال          مشوي بعد ذلك وبزر كرفس أوقية نانخة زنجبيل جندبادستر من          
  .مصطكى قاتلة كبابة قرنفل زنجبيل سك ويعطى منه: رد جوارش لذلك أيضابا أياما وتغيب أياما وتشرب أياما بماء

مدة وال تجامع تلك المدة وال تكثر        إذا احببت والدة ذكر فعالج الرجل والمراة بما يسخن        :  من كتاب الحبل ألبقراط   
وال ممتلئ بل في    المني وال يسكر البتة واليجامع وهو شارب         شرب الماء بل تشرب الشراب قليال إلن الشراب يرق        

  .وليعالجا جميعا بحقنة مسخنة وباغذية كذلك والحقن والمروخات المسخنة ابلغ وقت هو خفيف فيه إلى الجوع
وليتعاهد الرجل النظر إليه فمتى راه رقيقا        يغلظ بقلة الجماع وقلة السكر    .  يتولد الذكر من المني الغليظ الصلب     :  أبقراط

إنما يكون االشتمال إذا كانت      :  الحارة اليابسة يغلظ المنى وإن قل وقال        شياءأكل األ .  يدبر حتى يغلظ ثم يجامع     
والدوام في   قوال وجب منه إن أطالت المكث      :  وقال:  الباءة فإذا لم تشتهيه خرج منها المني وسال          المراة تشتهي 

  .ق منهإلنه زعم يستنش الحمام يسقط الجنين وإن يضره الهواء الحار وال يقوى به وينتفع بالبارد
والتي تحيض في كل ثالثة وأربعين       المراة التي تحيض في كل اثنين وثالثين يوما تلد الذكران علىاألكثر           :  وقال

أقل من ثالثين يوما فليس جسدها بصحيح وأما االنثى ففي             وإذا ولدت ذكرا وطهرها في     :  قال.  يوما تلد اإلناث  
وإذا حملت ولم تكن طمثت على ما        :  عد ذلك هلكت قال   ولدت ولم تستنق وتطمث ب      الحبلى إذا :  االربعين وقال 
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إذا اغتذى   كانت فاسدة الطمث فيجب للطبيب أن يحتال فيسقيها بال إفراط بعض المنقيه الن الجنين                ينبغي بل 
فيهلك الجنين لكن تلطف أن يكون       غذاء فاسد هلك وال تفرط في التنقيه وشدة فتح الرحم فإن الغذاء يخرج كله              

  .د شيء برفق من عنق الرحم وال تفتح فمهيخرج شيئا بع
  .واللبن يظهر في اللينات األبدان أسرع وفي الصالب أبطا: قال

مزاج مع مادة أو بال مادة فاستدل         الحمل يمتنع إنما النسداد فم الرحم وعالجه مذكور في بابه وإما لفساد             :  بولس
ة باإلستفراغ وتبديل المزاج وقد ذكرنا دالئل الرحم والبارد         مع ماد  عليه بالدالئل ثم قابل سوء المزاج بالمبدلة والذي       

  .غليظ بالدالئل والتدبير المتقدم ولون الطمث ولين الموضع والذي بخلط خام
وينفع من  :  قال.  وبطالن شهوة الطعام   أكثر ما تعرض للحوامل كثرة الفضول وتواترالقىء والتبزق والخفقان         :  بولس

جدا وشرب الشراب األصفر الريحاني العتيق والفصد من كل ما            وترك الطعام الحار  ذهاب شهوتين المشي المعتدل     
  .وقىء يشرب بقلة الشهوة وتبزق

واسقيهن من الراوند صيني     فعصى الراعي متى طبخ وشرب طبيخه والشبث إذا شرب طبيخه          :  أما من األدوية  :  قال
الجلنار ونحوهما مع شبث وخل خمر عتيقة وأما           و شيئا قليال قبل الطعام وبعده وتضمد فم المعدة بورق الكرم             

ولبطالن الشهوة تعرض   .  والمشي الدقيق وتدثير ما دون الشراسيف بصوف لين         الخفقان يخفقه بتجرع الماء الحار     
في بعض   مختلفة لذيذة ويعينهاعلى تحريك الشهوة الحركة والسفر الطويل وتناول األشياء الحريفة             عليها أطعمة 

ال تحتمل الحركات بغنة فينبغي      لخردل فإنه نافع للحوامل التي بطلت شهوتهن ومتى كانت مترفة         االوقات وخاصة ا  
وتناول األشياء  :  المترهل في أقدامهن فاطلة بما باب الترهل قال         أن تعود قليال قليال بقدر ما ال ينغي وأما الورم           

لى مثله دهن حل ويطبخ حتى يذهب        اعصر الثوم واليابس ويصب ع    :  شرك قال .  شهوتهن الحريفة التي قد بطلت   
الباردة يحتمل دهن سوسن     للنقرس البارد وجميع الرياح   .  فإنه جيد إلسراع الحمل يحتمل منه بصوفة فإنه جيد         الماء

  .يخلط مع زيبق بصوفة ليالي كثيرة وتمرخ بها العانة والدرز بأنها تحمل أو
سوداء فجارية ومتى عظم الثدي       تلد غالما وإن كانت    متى كانت عروق رجل المرأة الحبلى حمراء فإ نها         :  شمعون

ثدييها حمراء فغالم وإن كانت سوداء فجارية ومتى در           األيمن فغالم ومتى عظم األيسر فجارية ومتى كانت حلمة         
مرها تصوم يومها فإذا أمست أخذت من ماء المطر سكرجة             :  األيسر فجارية وقال   اللبن من األيمن فغالم ومن     

الرجل فوجدت   رجة فاضربها واسقها فان انعقل بطنها فقد حبلت وإال لم تحبل وأيما امراة جامعها              سك وعسال نصف 
  .من يومها ضربانا ووجعا في بطنها وظهرها وركبها فقد حبلت

غلى الثالث فإنها تسقط إما      أكثر من تسقط من النساء في الشهور األول أعني من الشهر األول             :  من اإلختصارات 
يجفف فيكون منه شيء غير طبيعي فتدفعه الطبيعة وأما          نطفة وتزلقها او لسوء مزاج بارد يجمد أو حار         لريح تدفع ال  

فذلك من رطوبة مزلقة في رحمها ال تحتمل لذلك ثقل الجنين وأما من تسقط                من تسقط من الرابع إلى السادس     
  .الحبل فإنه من فساد مزاج بارد من السادس

  .إنه من فساد مزاج بارد لميالن الرحم إلى الجوانب فأمر القابلة أن تدخلوقد يعرض امتناع الحبل : قال
إصبعها وتنظر إلى أي جانب هو        وقد يعرض امتناع الحبل لميالن الرحم إلى الجوانب فأمر القابلة أن تدخل             :  قال

ذلك الجانب وإن   وفيه غلظ فافصد من رجلها المحاذية ل       مائل فإن كان من الجانب الذي مالت إليه عروقه ممتلئة          
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  .فالحقن والحموالت اللينة والحمام واالبزن كان هناك تقلص وتكمش الغلظ
ذلك بعقب الحيض إذا حاضت قل منيها         إنما تلد الذكور إذا كان شبقا كثيرالمني والمرأة قليلة المني فإن           :  الطبري

ن الحيض كان ذكرا وخاصة إن كانت        وقع الجماع حين تطهر م      وإذا:  قال.  فإذا أتى عليها أيام اجتمع منيها أيضا       
. وال تجامع الحبلى وخاصة في الشهر الثامن فإنه يخاف عليها من الجماع اإلسقاط               :قال.  قليلة النطفة في األصل   

حلمة الثدي األيمن    ويسود :قال.  الحامل بذكر إذا قامت اعتمدت على اليد اليمنى وكذلك إذا قعدت وبالضد             :قال
المرأة حسنة اللون سمينة الوجه قليلة الكلف والنمش         ر ويتولد اللبن قبل في اليمين وتكون      أوال ثم يبتدأ في األيس    

  .فإن كان الحمل ذكرا لم تشته الجماع وإن كان انثى اشتهته: قال .فرحة وباألنثى بالضد من هذا كله
 التي تحدثها في المولود     واألحوال وفي كتاب الطبري في باب ما يحتاج إليه قبل الجماع وعند الجماع والتحذيرات             

  .أرجل الحبالى أشياء قد كتبت في باب الورم الحار أوريباسيوس في صف الورم العارض في: أشياء كثيرة
فضائه رطوبة غريبة أو من فساد       الحبل يمنع من فساد مزاج أومن سدة أو إلن في          :  ابن ماسويه في عالج األرحام    

عالمات التي ال يحمل من الشحم افصدها ورضها وقلل            طى عليه طمث أو من ورم أو لقرحة أو لكثرة شحم يع           
  .غذائها واعطها ثيارديطوس

رطوبة في الرحم    السادس من  والتي تسقط في الشهر األول إلى الشهر الثالث يكون من ريح ومن الربع إلى               :  قال
 من ريح بدهن الخروع وماء الحلبة       عالج التي .  في الرحم  ويزلق الجنين لثقله ومن السابع إلى التاسع لفساد مزاج بارد         

األبيض المقلو ودهن خروع وشخزنايا ودحمرتا والحقن والدخن والفرزجات              وحب الكسبينج والحرمل والحرف    
  .والصعتر والنانخة وتدخن بالسوسن والمقل وعلك البطم المعمولة بالنفط

النساء اللواتي ال يحبلن    :  قال.  مسهال قائهاوإذا سال من الحبل دم كثير فأنا ال نجسر على فصدها وال على اس              :  قال
ماذى ودهن سوسن ومر واحقنها بالحفن الحارة التي فيها            عسل:  من الشحم عالجهن بعد الفصد بهذه الفرزجات       

  .والسمك والشحم شحم حنظل وتترك اللحم البتة
علقت وأكثر ذلك ال تعلق     الرحم   المرأة السمينة إذا تفرغت الطوبة من رحمها ويسخن        :  روفس في تهزيل السمين   

  .مهين فإن علقت أسقطت والمراة السمينة وإن لم تسقط فهو ضعيف
الموضع جرح شديد فضع فيه       إذا اقتضت البكر فأجلسها في شراب وزيت فإن أصاب          :  ميسوسن في القوابل قال    

ا إلى األربعين التي    تسرع بالولد بنت خمسة عشر عام       مرهما بعد أن تجعل أنبوبة في فم الرحم لئال يلتصق التي            
مفرط في الحر والبرد التي تحيض وقت حيضها المعتدلة األكل والشراب              ليس رحمها بجاس وال مسترخ جدا وال       

 من علقت قبل خمس عشرة سنة خيف عليها الموت ألن رحمها صغير فال تلد إال بمشقة شديدة                  الفرحة المسرورة 
وإذا .  في اخر الحيض ونقصه    خم كثيرا ال تعلق أوفق الوقت للعلوق       والمرأة الدائمة الحزن والوهم التعلق والتي تت       

وقت الطمث ال تعلق ألن الرحم ممتلئة رطوبة غير          كان الجسم معتدال ليس بممتلئ من الطعام والشراب وفي أول         
  .موافقة للجذب

 االشتمال عالمات
ينبغي أن .  ويعظم البطن ثم يتحرك الجنينالثدي أال تجد المرأة بلال في الفرج بعد الجماع ثم ينقطع الحيض ويربو           

وتقلل الغذاء وبعد ذلك تمشي قليال وتلزم الحمام باعتدال ال تبطئ وتتغذى               تلزم الحامل في أول حملها السكون      
والثالث وتبقى   تبدأ بالحامل الشهوات الرديئة من الشهر الثاني      .  النضج وتتجنب كل حريف وكل مر نافخ       بكل سريع 
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الطعام والحمام إال باعتدال واألغذية       ع والخامس فإذا حدثت هذه الشهوات فلتلزم السكون وتقل          كذلك إلى الراب  
التي يعرض لها في الطعام تغمر يداها ورجالها بعد أكلها وضع             .  البارد المقوية لفم المعدة وتشرب شرابا مرا بالماء       

  .ضمادا فاترا وتمسك في الفم حب رمان حامض على معدتها
 الذكر عالمات حمل

ثدييها األيمن أكبر من األيسر والتوأمين        أن تكون حسنة اللون حمراء وباألنثى تكون مصفرة أو مخضرة والذكر            
من النساء الكثيرات الشعر الكثيرات الدم واللواتي يرين الدم في حبلهن             ثدياها معا عظيمان والحبلى التي ترى الدم      

وإذا  .الجنين يتولد في سبع وتسع وإحدى عشرة      .   دامت تطمث  المرأة تعلق ما  .  حمال على حمل   إن جومعن حملن  
فعسر :  قال.  فليتزحرن حتى يخرج   أصاب المرأة وجع فينبغي أن تجلس على كرسي فإذا انشق الصفاق الممتلئ بوال            

صلبة غليظة يعسر انشقاقها أو رقيقة تنشق سريعا وتسيل           إما ألن المشيمة  :  الوالدة من أجل المشيمة على جهتين     
الجنين من الرحم ومن قبل أن الرحم يكون يابسا أو كثير الرطوبة فال يقدر على                 رطوبة فتجف الرحم ويعسر زلق    ال

الفرج يعني فم الرحم     الجنين فيدفعه أوالن تكون أنثى فإنها أعسر خروجا أو إلن الجنين مات منذ أيام أو إلن                ضم
أو لورم والمعي ولثفل يابس هناك أو لرقة خصر          ة لم تلد  ضيق أو ألن الفرج يعني فم الرحم ضيق أو ألن المرأة شاب           

  .القوة أو لخبر يغم المرأة فإنها إذ ذاك يعسر والدها أو لبرد الهواء المحيط بها المرأة أو لشدة هزلها أو إلنها ساقطة
 الطبيعي خروج الجنين

  .ر طبيعيالخروج كله غي أن يخرج على رأسه والمجنب والمنطوى وعلى ركبتيه وفخذيه هذا
وفرجها بشمع أو بياض البيض أو        إذا انشقت المشيمة سريعا وسالت الرطوبة قبل الوالدة بوقت كبير فادهن الرحم             

مشيمتها غليظة ال تنشق سريعا يجب أن يدخل اإلصبع في            المرأة التي .  بشحم إوز كذا افعل بالتي قلت رطوبتها       
  .ضعالمشيمة أو بإبرة أو مب طرفه حديدة خفية ويشق به

يتفق ذلك فاربط من الجنين ما أمكن        التي يعسر والدها لكبرالجنين تدخل القابلة يدها فتجذب قليال قليال فإن لم           
فإن لم ينفذ قطع عضوا عضوا على ما يمكن ويخرج كما             بحاشية ثوب لين ويمد فإن لم يخرج علق بكالب ويمد          

  .تواتى للخروج
رأسه عظيما شق وأخرج دماغه       تفخ ويرم فإن لم يمكن قطع وإذا كان         والجنين الميت يبادر باخراجه قبل أن ين       

رأسه ماء ثقب الرأس حتى يخرج الماء فإن خرج          وخدشت الفخذ ثم يعلق بصنانير ويخرج وإن عسر خروجه ألن في          
ومتى كان شكل الجنين غير     .  مدت فإن خرج خرج وإال علق بصنارات        بعد ذلك وإال ربط عنقه بحاشية ثوب ثم        

 لعله يستوي ومرها أن تقوم على سرير وارفع رجليها إلى فوق ويهز السرير بقوة فإن دخل                 فهز المرأة مرات  مستو  
الرحم وإال قطع عضوا     العضو ومتى خرجت فاجهد على أن ترده وهز المرأة فإن استوى ورجع الجنين إلى تجويف                

. ن لم يمكن ذلك فرد رجليه إلى أسفل        فإ واحرص أبدا أن تجعل راس الجنين إلى أسفل        .  عضوا يدا كان أو رجال    
اليد ويحول على الشكل الطبيعي فإن لم يمكن فإذا هو دخل             وإذا كان الجنين يخرج على جنبه فادفعه ثم يدخل         

الشكل فإن لم يرجع فعلقه إدمان شم الطيب يعسر الوالدة وذلك أن الرحم يتشمر إلى                  فهز المرأة فإنه يرجع إلى    
للسمن فأجلسها على    والتي تعسر والدتها  .  القوة فقط والمنتنة تعين على سهولة ذلك       فاستعمل منه ما يرد       فوق

الجنين وكذا فافعل إذا كان الورم أو الجساء           ركبتيها وتطأطأ رأسها حتى يرتفع البطن عن موضع الرحم فيخرج            
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والتي تعسر  .  رحميضغط الرحم فإذا شكل بهذا الشكل لم يضغط على ال           يضغطان الرحم فإن السمينة الشحم فيها      
يجلس في   كثرة الثفل في المعي والبول في المثانة فابدر بالحقن بماء وعسل وبورق ويدر البول ثم               عليها الوالدة من  

قبلها شئ يوجع من شقاق أو جرح          والتي في .  والمستميتة الضعيفة تعان على التزحر بضغط المراق        .  الماء الحار 
وإن .  توجع لذلك متى طلقت فانطله وأجلسها في ماء حار         ان بها بواسير  فلتكمد ويصب في رحمها دهن كثير فان ك       

الغار ومتى عسرت الوالدة     لبرد أصابها فصب في القبل ماء ودهنا مسخنا وادهن العانة والمراق والظهر بدهن               عسر
فرة بيض  الطيب ما دامت صحيحة تستلذه وأغذها بص       لضعفها أو السترخائها فأجلسها في بيت ريح وروحها وأشمها        

تستعمل الحديد فأجلسها على كرسي كما تجلس عند الوالدة وليكن خلف             وخمر مرات قليال قليال وإذا احتجت أن      
باللولب فانه   إليه ويجثو المعالج على إحدى ركبته ولتكن اليمنى ثم يعمل ما يريد وليفتح الفرج               ظهرها شىء تستند  

أعظم ما يكون وتعطس فان لم        ة شدقها وتدخل من النفس     ينفتح معه الرحم وتخرج المشيمة هكذا تفتح المرأ         
وإياك والعنف فان لم تخرج وخفت أن تنقطع فاربط           تخرج أدخلت اليد اليسرى مقلة األظفار وتمد المشيمة قليال         

المرأة شدا معتدال واحقن الرحم بمرهم باسليقون لتعفن المشيمة واسقها ما               منها ما نال يدك ثم شده إلى فخذ         
  .يؤلم جدا مشيمة وأشد ما على الحبلى خروج الرجلين وانفتاح الذراعين في الرحم وذلك أن هذاال يخرج

متهيئ للخروج على الشكل      والوالد الطبيعي اسهل على المرأة وأسرع خروجا قال ويعلم أن الجنين             :  بولس قال 
حينئذ اعلم أن الجنين على الشكل      إلى شم الهواء ف    الطبيعي آن ترى المرأة تزحرها وطلقها يميل إلى اسفل وتشتاق         

الجانبين إلى فم الرحم فانه إذا انزل على رأسه نزلت معه المشيمة وتنظفت               الطبيعي فإياك والغمز على بطنها من     
فشقها واغمز بعد    وإذا ربطت المشيمة بفخذها فعطسها بعد ذلك وإذا رأيت لشق المشيمة وجها             :  قال.  بمرة المرأة

على كرسي فإنه أوفق والتعطيس يوافق        أة فإن الجنين يخرج سريعا وجلوس الواضعة أبدا        على البطن وتتزحر المر   
النزف فعصب يديها عصبي وهذه األدوية ضارة بل انفخ في الرحم            الحبلى إذا كان في تزحرها ورفعها تقصير إذا كثر        

  .متخذا من عفص وكندر وشراب وتزرق فيه وحمل شيافا
ناشفا فسل عن ذلك وتحس في        جد رطوبة بعد الجماع لكن يكون فم الرحم يابسا         عالمة الحبلى أال ت   :  سرابيون

وسرتها وقبلها قليال وفم الرحم ينضم جدا وال تشتاق غلى           وقت الجماع كأن غشيا اعتراها وتوجعها بعد ذلك عانتها        
ي وينتفخ الثدي   األغذية الحامضة وتكلف وتنمش وجهها ويخضر وتسود حلمة الثد          الباه ثم ترتفع حيضها وتشتهي    

  .ويصفر بياض عينيها وتسقى ماء العسل على ما ذكر أبقراط ويكبر حجمه
حنظلة وامألها دهن سوسن بعد      خذ:  حقنة للتي تسقط في الشهور األول لكثرة بلغم في الرحم         :  من أقربادين حبيش  

 ويبرد ويصفى ويحقن به وهو      حتى يغلى الدهن فيها    حار إخراج حبها واتركها يوما وليلة ثم تجعل من غد على رماد          
 القليلة الحيض النزرة غير موافقة للتوليد ألن ذلك يكون إما من قلة دم الجسم أو من                   المرأة.  فاتر فإنه عجيب  

وإن تعلق خرج منه دم      تكاثف أفواه عروق الرحم وليس منها واحد موافق وتكاثف عروق الرحم ال تتعلق لها مشيمة              
  .كثير غليظ كاف

األول وذلك أنه في اجتذاب الرحم له        إذا كان المني رقيقا لم يتهيأ أن يكون صاحب الغشاء         :  تاب المني األولى من ك  
األنثى هذا باب في العلم فاعرفه أعالج اللواتي ال يحبلن              ينخرق ويكون ذلك سببا لخروج المني وسقوطه من         

المعجونات  سك وأظفار الطيب ونحوها ويعطى    احتماله المتخذ من البلسان ودهنه والبان والم       بالشيافات الحارة تدمن  
أقراصا من مر وميعة وحب الغار وبخرها به         اتخذ:  قال.  الحارة فهذا عالجه على األكثر فان أدمن عشرة أيام جومعت         
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  .كل يوم
  .يسكن غثى الحوامل لبن البقر حليبا إذا شربته سكن: القرابدين العتيق

رأين ثديها قد انبسط وتغير عما       وم أن القوابل ينظرن إلى المرأة فان      زعم ق :  عالمات استخراجها حنين من كتب ج     
جفنها استرخاء وكانت حادة النظر صافية الحدقة ممتلئة           كان عليه علم أنها حبلى ومتى كانت العين غائرة وفي            

لئا مستديرا  فأما تعرف الذكور فإن القوابل ينظرن إلى بطن الحامل فإن كان ممت            بياض العين غلظة حكم أنها حبلى     
ونمش فالحامل   صالبة وكانت نقية اللون حكم أنها ذكر وإن كان فيه طول واسترخاء وكان في لونها كلف                ترى فيه 

وخذ لبن الحامل بين إصبعين فإن كان         انثى وإن تغير رأس الثدي إلى الحمرة فذكر وان تغير إلى السواد فانثى               
فانثى ويقطر من اللبن على مرآة وتوضع في الشمس برفق وال              غليظا شديد اللزوجة فذكر وإن كان قليل اللزوجة        

 إن كانت السرة االمتصلة   :  كانه اللؤلؤ فذكر وان انبسط فانثى وتعرف عدد ما يكون           يحرك ساعة فان اجتمع وصار    
لدها لم تلد بعد فان أسقطت و بالمشيمة وإن كان فيها التعجير والعقد فبقدر ذلك التعجير تلد وإن لم يكن فيها شيء           

  .فربما بطل هذه الداللة
إلنه يصيبهم تغير عظيم وهم       المولود لسبعة أشهر يكون لقوة الجنين يهتك األغشية قبل الوقت           :  مسائل حنين 

يصيبهم تغير عظيم وتسوء حالتهم واالجنة في الثامن           وأكثر المولودين لسبعة اشهر يموت النه      :  قال.  صغار بعد 
ان الحوامل اسوأحاال فيه واثقل منهم في جميع الشهور وحال الجنين فيه              كيمرضون وتسوء حالتهم يدل على ذل     

أشهر والذي   ولهذا المولود فيه ال يعيش وتمام هذا البحث في مسائل حنين في المولودين لثمانية                تابعة لحال أمه  
أسفل إن كان   يصير رأسه إلى فوق وفي الثامن ينقلب فيصير راسه إلى               يعرض للجنين في الثامن انقالبه النه      

جنينا قويا هتك    فالمولود لتسعة أشهر تكون حاله على الضد من هذا وقول حنين في هذا المعنى إن كان                   كذلك
إلى أسفل ولم يبلغ من شدة اضطرابه أن         اغشيته في السابع وخرج وإذا كان دو ذلك انقلب في الثامن فيصير راسه             

قوة شديدة كما أن الذي في السابع لكن إنما كانت حركته             ب يخرج حينئذ فانه يكون ضعيفا جدا النه لم يتحرك          
 كان كالميت ويحتاج إلى أن يبقى في هذا العالم إلى قوة فاذا اجتمع عليه الخروج بعقب                 النقالبه بالطبع فاذا انقلب   

  .وتتراجع قوته فيعيش االنقالب وضررالخروج لم يمكن ان يعيش وإن لم يخرج بقي في الرحم إلى أن يقوى قليال
مختلفة وشرها الجنبية وهذه     كل مولود اليخرج مرأسا فانه يصعب خروجه وتعرض من صعوبة الخروج اشكال           :  قال

الجنين واألم تورم الجنين بشدة الخروج فيتورم خارجا           االشكال الرديئة إما أن تقتل الجنين واألم وان لم تقتل            
 ى المولودين واكثرهم تربية الذين يولدون لعشرة النهم       واقو:  قال.  قبل ثالثة أيام   ويموت في األكثر إال أن يسكن     

  .بعدوا من المرضى الذي نالهم في الثامن والنهم أيضا قد عظموا فالعليل من هؤالء يبرأ
جملة الجسم والمرأة إما في جملة       الحبل يمتنع إما لسوء مزاج بالرجل والمرأة إما في         :  على ما رأيت البن ماسويه    

التدبير بالعالمات التي تخص ثم عن حال أعضاء التناسل منها            التناسل فابحث أوال عن حال     الجسم وإما في اعضاء   
 وكيفية والحيض فانه متى كان أحداهما نزرا قليال أو منتنا أو شديدا الرقة أو الغلظ                 ويعرف ذلك من كمية المني    

تقضيه المرأة فان الحبل     ته وال استدلت بذلك على سوء المزاج الذي يولده وقد يمنع الحبل أن يقضي الرجل حاج              
من عيني المرأة واسترخائها وتقضى حاجته ذلك        لهما يلتئم أن يلتقى في وقت واحد فينبغي أن يعرف ذلك الرجل            

ويحتاج إلى اسخان ومن دشنيذ في فم الرحم ويكون قد تقدمه بول               الوقت وقد يمتنع لكثرة ما سال من الطمث        
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  .ديد ويحتاجان إلى الضدوالهزال الش الدم ووجع ومن السمن
الحوامل أن فم الرحم يتقلص إلى       عالمة الحبل شدة انضمام الرحم وتشمره الى فوق ذكر         :  جوامع القوى الطبيعية  

الرجل اكثر كان ذكرا وبالضد ولذلك ينبغي ان يتوخى من             فوق بكثرة التانيث يكون لغلبة المنيين فاذا كان مني          
: للحامل العالمات المنكرة :  غزير المني والمرأة غير الثالثة من الثانية من ابيديميا         شبقا   يريد توليد الذكور أن يكون    

بعيدا مما يشتهيه الحوامل او ال       أن يأتي الطمث دائما إلى ان يمضي شهران او ثالثة وان تشتهي من األطعمة شيئا              
  . وضمور الثديفي جميع وقت الحمل وان يعرض وجع في الرحم والنافض والحمى يتحرك الجنين أصال

عفص آس يابس يخبل ويضمد      عدس مقشر قشر رمان   :  تقوى الرحم بمثل هذا   :  ابن ماسويه للحامل التي ترى الدم     
  .ويقعد في هذا الماء وال يكون فيه طيب

بميعة سائلة ويبخر في قمع      زرنيخ أحمر وجوز السرو ويعجن    :  تستعمل القوابل بخورات لمن ال تحبل فيها       :  مسيح
سائلة فيها حب الغار يعجن بعسل ويحبب ويبخر بدرهم           م بعد الطهر ثم يجامع بعقب البخور أو من ميعة          ثالثة أيا 

  .مرات ثالثا
  .المدمنون الشراب والسكر ال ينجبون: المسائل الطبيعية

يال نعما بعد الحبل وتريق مدا قل      يقع حبل على حبل بالمرأة التي يفسد فم رحمها        :  أبقراط من كتاب حبل على حبل     
عفن وخرج من الرحم وتهيج بها حمى ويتهبج الوجه             في حبلها وإذا وقع ذلك فانه إن كان األول لم يتصور              

  .وأمراض رديئة إلى أن تسقط أحدهما
كالحجر ويكون المراق حول     أن تأمرها أن تنام على أحد جنبيها فيسقط إلى أسفل          :  عالمات موت الجنين بالبطن   

نزفت قبل خروج الجنين عسر خروجه وخيف أن يموت إذا            جنين حيا كان حار أيما امرأة      السرة باردا فانه ما دام ال      
إذا عسرت الوالدة جدا ثم خرج حيا فال تقطع سرته حتى يبول أو يعطس أو                  أكثر من مجامعة الحبلى هان عليها      

  .يتحرك ساعة طويلة فانه ال يعيش يبكي وإن لم
كالمستسقى استسقاء لحميا    لعين كمدة إذا كانت المرأة في حملها        يكون عين الحامل غائرة عميقة وفي بياض ا         

يموت فيعالج هؤالء بالفرزجات الطيبة الرائحة واألدوية         بيضاء األذن وطرف األنف حمراء الشفة فاما أن تلد ميتا أو           
والفحم لصق  واألغذية اللذيذة حتى تحمر آذانهن وأنوفهن وأي حامل أكثرت من الطين             العطرية والشراب الريحاني  

صغرهن ال   الجواري اللواتي ال يطمئن من     .  برأس الجنين والثدي األعظم في ذلك الجانب يكون الجنين           ذلك
تفصد في السنة مرتين من يديها         المرأة الولود إذا صارت إلى ضد ذلك ينبغي أن           .  تجذب أرحامهن جذباً قويا    

سرب قليال قليال ويمسح بدواء ملين وتسقى شرابا         من أ  ورجليها قد يمتنع الحبل لضيق فم الرحم فاستعمل ميال          
والكمون والكندر بالسوية يشرب منه على الريق كل يوم ولتأكل كرنبا ويعين على              ويكثر الحمام وتستعمل الكرفس   

رطوبة الرحم   الفرزجات الحارة والجلوس في مياه حارة بعد تنقية الجسم بالمسهل وقد يمتنع الحبل من                   الحبل
الرطوبات وتجلس في مياه قابضة وتمنع من كثرة الشحم             غي أن تجفف بشياف حارة يسيل منها        وإمالسه وينب 

 ملطفة ويمنع اإلنجاب من أجل السكر ومن الشراب األبيض الرقيق واألحمر القوى الصرف             وينبغي أن تهزل بأدوية   
  .فانه يمنع منه وينفع من ذلك ترك االغتسال بماء حار

يولد الذكور أن تؤتى من قبل الطهر         ذية السمينة القوية السريعة النضج الجيدة الخلط وما        االغتسال بماء بارد واألغ   
 "\  207 الف ب    "\عرض للمرأة بعد والدها وجع فاسقها مرقا         وتربط الخصية اليسرى وتولد اإلناث بضد ذلك متى       
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  .وشحم عنز متخذا من ماء الشعير وكراث
إذا شرب كذلك بزر ساساليوس       بزر األنجرة البرى  :  ين على الحبل وقال   احتمال االنفحة مع زبد بعد الطهر يع       :  د

  .يدبغ معد الحوامل ويمنع الشهوات الردئية جيد للبطن رب الحصرم: تسقى منه المواشي االناث ليكثر النتاج قال
فران أو كندر   وسويق شعير أو زع    شراب الرمان المعمول بالحبق نافع للحوامل الشيلم متى تبخر مع مر           :  ابن ماسويه 

المرأة ليالي كثيرة صموغا متوسطة للحرارة كالمقل وما لم          أعان على الحمل من أحب أن يعلق امرأة سريعا فلتحمل         
  .العارض للحوامل فاطلب عالجه في باب القيء فهناك تجده إن شاء اهللا يجاوزه في الحر وأما القيء

في رحمها وأما التي في       تسقط من اجل رطوبة   :   خمسة ابن ماسويه في عالج الحبالى الالتي يسقطن ألربعة أو          
حلبة والرازيانج وحب السكبينج والحرف األبيض       السابع والثامن فمن الريح وعالجه من الريح بدهن خروع مع ماء           

العتيق والدحمرتا والشخزنايا والحقن والدخن والفرزجات الحادة التي تعمل           المقلو مع األبهل وبزر الكرفس والسكر      
جرى مجراها   وصعتر ودهن بلسان ونانخة وتدخن بالشونيز والمقل والزوفا وعلك األنباط ونحوها وما            نفط أسود من  

  .في نفي الريح وطردها
تدبر الناقه والالتي التجملن للشحم      وإذا ضعفت المرأة لكثرة سيالن الدم في قوت الوالدة فدبرها بما يرد القوة من              

وزيت وملح وبورق وحملها فرزجات من عسل ومر ودهن             فيها شحم الحنظل   فافصلها واحقن بحقنة حارة مرات     
  .سوسن

والقمع ببخور ما يكون ذلك في        مر المرأة والصوم يوما فإذا أمست فلفها في ثياب ودخنها باإلجانة            :  أسليمن قال 
بها حبل أو تاكل    البتة فان خرج الدخان فمن فمها فليس         رحمها وقد توثقت من حروف االجانة لئال يخرج الدخان         

ثومة ليلها أجمع فان أصيبت ريح الثوم في فمها فليست بعاقر           بقية يومها ذلك ثم حملها     بالغداة أكال قليال وال تأكل    
.  

لرطوبة الهواء وفي الشمال      النساء في هبوب الجنوب يلدن إناثا أكثر وقد جرب ذلك الرعاء              :  لتفورش الفلسفى 
لألناث أكثر وإذا كان رباط الذكر قصيرا حتى انه يعقب الذكر            والمشايخ والصبيان الذكران وسن الشباب للذكران أكثر      

 منى السكران ال يعلق في أكثر األمر ألنه يرطب جدا          :  ألنه يمنع من بروز المنى اليهودي      ويقوسه كان أقل انجابا   
لينزل المأمن اليمنى    وقد رأيت الذين ينتجون إذا أرادوا أن يكون نتاجهم فحولة شد من الفحل خصيته اليسرى                 

إذا أرادت أن تعلم هل هي حبلى أم ال ويمتنع             ويسقى عال أوقيتين بمثله من ماء مطر عند النوم          :  وبالضد وقال 
رعشة ففصدت الصافن فسكن ما بها ألن رعشتها كانت ألن الدم لم يخرج                 "\ 209 الف ب    "\..............  الحبل

  .مكان للوجع وكثرة الد وكذا ورمها وإنما
لالستفراغ ينبغي أن تقعد في ماء حار        النفساء ربما عرض لها حمى ووجع في الرحم لورم يحدث إما لعسر الوالدة أو             

قوتها ويرطب بدنها وجميع األغذية اليابسة لها رديئة ألنه ينبغي            وتسقى ماء كشك الشعير فانه يسكن وجعها ويرد       
 ير كذلك وهو مع ذلك يلطف ويرق ولذلك يعين على سرعةويسهل خروجه فتنقى وماء الشع أن ترطب لنزف دمها

قليال فتستمريه استمراء    التنقية ودرور الدم ويجب أن يكون غليظا ألنه أغذأ ويفرق عليها في مرات كثيرة قليال                  
األول فالجنين ضعيف وخاصة إن قطر بال عصر ألنه          كثيرا فان كانت الحبلى إذا غمزت ثديها قطر اللبن في األشهر          

  .كان الثدي مكتنزا فضل اكتناز فالجنين صحيح ل على أنه يجتذب غذاء كثيراء وإنبد
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األيمن على األكثر وأن الدم الجاري       يظهر في تشريح الحوامل في الحيوانات أن الذكور في الجانب         :  ج في إبيذيميا  
إلى الجانب األيسر فإنه يجيئه     المائية التي فيها فأما الجاري       إلى األيمن من الرحم بعد أن تكون الكلية قد جذبت          

الذكور أكثر   مائيته بعد وأما الغالم حين يدرك تنتفخ بيضته اليمنى وتعظم قبل اليسرى فانه يولد               ولما تجذب الكلى  
  .وبالضد

لكن إذا سال منهن ال       لما سألت نسوة ال أحصيهم كثرة ذكرن أنهن لم يمسكن المنى              :  من إكثار المنى قال    
الرحم يدب دنبيبا ويتقلص ويجمع نفسه       سكن اشتملن لكن متى أحسسن مع االشتمال كان       يشتملن وليس متى أم   

الذكر وأكثر ما يكون ذلك عند قرب عهد المرأة بالحيض فإن            إليه وربما وجد الرجل منهن ذلك مثل شيء يمتص        
هن إذا حبلن لم يخرج     إن النساء يعلمن أن   :  وقد قال أبقراط في كتاب األجنة      بالمنى أكثر  ذلك الوقت يتشبث الرحم   

  .تعلق إذا نامت المرأة بعد الجماع فهي أحرى أن: الرجل بل يمسكنه روفس في كتابه إلى العوام منى
على الجنين أربعة أشهر إلى      إن اضطررت لهيجان أخالط رديئة أن تسقى الحامل دواء مسهال منذ يأتي            :  الفصول

وأما من قبل الثالثة أشهر وبعد السبعة فال إذا كان             ضرورةأن يأتي عليه سبعة وال تسق في هذا الوقت إال من              
الثمرة في اتصالها بالشجرة فكما أن اتصال الثمرة بالشجرة ضعيفة الرباط              غرضك حفظ الجنين ألن األجنة مثل      

  .ابتدائها أول
ألن الحمى  :  تتوقى المسهل ج   وأما في آخر أمرها فلعظمها تثقل فتكون متهيئة في الوقتين جميعا للسقوط وكما              

 الطفل ألنها تحتاج إلى اإلمساك عن        "\  209ب    الف "\المطبقة تحتاج إلى تدبير متى دبرت به الحامل هلك            
على خطر وإن غذوتها في غير أوقاتها اتقاء على الطفل قتلها وإن كانت              الغذاء والطفل أيضاً من نفس حرارة الحمى      

  .ها لضعفها فهلكتكالتشنج والصرع لم تقو الحامل علي هذه األعراض
قجد تعشت في تلك الليلة فمتى       ومتى أردت أن تعلم هل المرأة حامل أم ال فاسقها عند النوم ماء العسل ويكون                

والعسل نيا غير مطبوخ ليولد رياحا واالمتالء من الطعام          لحقها مغص فهي حامل وإإل فال ينبغي أن يكون هذا الماء          
  في قوت سكون االنسان يهيج الرياح والرحم إن كان ممتلئا زاحم األمعاء وأورث              النَّي مع شرب هذا الماء والعسل    

بذكر حسن لونها وبأنثى     من تلك الريح مغصا وإن لم يكن ممتلئا فان طرق الريح مفتوحة إذا كانت المراة حبلى                  
هذا على األكثر ألنه    ألن األنثى أبرد من الذكر و       يحول لونها هذا باإلضافة إلى اللون الذي كان لها قبل حملها             

التدبير فيحسن لونها هي حامل وبالضد وكذا الحال في كثرة الحركات فان الذكر               ممكن أن تبالغ المراة في حسن     
  .حركة من األنثى وأقوى أكثر

الفلغموني وغيره فيجب أن ينظر فيه       الحمرة الحادثة في رحم الحبل من عالمات الموت ألن الورم يقتل الطفل وأما            
غذاء الطفل يقل وينصرف إلى الزيادة في لحم األم إذا            ملت وهي شديدة الهزال فتسقط قبل أن تسمن ألن         إذا ح 

في الثاني والثالث بال سبب ظاهر فقعر الرحم مملوء رطوبة مخاطئة ال تقدر بسبها               كانت المرأة وبدنها معتدل وتسقط    
أو عصبة أو إمساك     اغ أو ورم أو وثبة أو فزعة      ظبط الطفل فينزلق ويخرج وأعنى بالسبب الظاهر حمى واستفر         على

الرحم وتسمى   أفواه العروق التي تنتهي إلى     عن الغذاء فإذا كانت المراة تسقط من غير هذه األسباب ونحوها فان             
المرأة بحال خارجة عن الطبع من شدة السمن فان          النقر التي تتعلق بها المشيمة مملوءة رطوبة مخاطئة وإن كانت          

  .بعد أن تهزل م فم الرحم وليس تحبل إالالثرب يزح
الجانب يسخن بمجاورة الكبد ومنى      تولده في الجانب األيمن في األكثر واألنثى في األيسر ألن هذا           :  الطفل الذكر 
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المرأة اسخن وهو عند القرن األيمن من قرني الرحم وإليه ينحدر            األنثى أيضا الخارج من بيضتها اليمنى من بيضتي       
الجائي  الدم الجائي إلى الجانب األيمن يكون قد تصفى من المائية ألن الكلية اليمنى فوق                :ضع آخر وقال في مو  

الحبل والقوابل يدخلن    إلى الجانب األيسر من الرحم ألن فم الرحم من الحبلى منضم وهو أعظم دليل على                    
صالبة وليست للذي انضم من     من ورم معه     أصابعهن فيعرفن ذلك وقد ينضم فم الرحم من أجل ورم إال أن الذي             

  .أجل الحبل صالبة
منخراها فليست بعاقر ينبغي أن تبخر       إذا أردت أن تعلم هل المرأة عاقر أم ال تغطى ثياب ويبخر تحتها فان امتألت              

 أال ينفذ الصدر إال في التي رحمها كثيف بارد           "\  210الف ب    "\ بميعة وكندر مما رائحته طيبة فانه ليس يمكن        
يكون باجانة وقمع على أحكم ما يكون لئال يجري غلظ إذا كانت الحامل يجري طمثها                ح للحامل والتبخير  وال يصل 

مرات كثيرة   حامل على العادة فليس يمكن أن يكون طفلها صحيحا يجيب أن يكون ذلك كثيرا غزيرا في                   وهي
ث كله ولو كمية صالحة فال يجوز      الطم فأما إذا كان يجىء في أوقات     .  فإن كان مرة أو مرتين دل على ضعف الطفل        

  .أن يكون الطفل صحيحا
إذا لم يجر الطمث في أوقاته ولم        يجب أن تستثنى من هذا إال أن تكون المرأة في الغاية من القوة وكثرة الدم               :  لي

وخبث نفس فقد علقت وإنما استثنى بقشعريرة وحمى          تحدث لها قشعريرة وال حمى لكن عرض لها كرب وغثى           
رديء في الجسم فإذا كان كذلك عرض معه اقشعرار وحمى متى كان             ن أن يكون احتباس الطمث لخلط     ألنه يمك 

 تحبل وإن كان رطبا جدا لم تحبل ألن رطوبتها تغمر المنى وتجمده وتطفئه وإن كانت أخف الرحم باردا متكاثفا لم  
الرحم معتدال كانت علوقا      كان مزاج  مما ينبغي وكانت حرارة محرقة لم تحبل ألن المنى يعدم الغذاء فيفسد ومتى             

  .ولودا
الضيق وكانت المرأة عافرا ألنه ال       إذا غلب على الرحم سوء مزاج بارد كانت أفواه العرمق التي فيه في غاية              :  قال ج 

الطفل على ما ينبغي ألن الطمث في هذه         يمكن أن يتغذى   يمكن أن تتصل بأفواه العروق مشيمة ولو كان ذلك ال         
  .قليال رقيقا مائيا ومثل هذا الرحم قد يبرد المنى أيضا برداءة مزاجه  أال يخرج البتة أو يكون نزراالحال اما

الرطب ما يعرض للبزر في البطائح        قد أتى على الدالئل التي بها تعرف الرحم البارد ويعرف للمنى في الرحم               :  لي
  .على هذه الحال فافهم فساد مزاج المنىالماء وغيره و ويعرض فيه في الرحم اليابس ما يعرض له عند عدم

رحمها مائل إلى ضد ذلك الفساد        متى كان المنى أو الرحم مائلين إلى فساد مزاج فاختر لذلك الرجل امرأة              :  قال
بعد أن تعلم أن العقم ليس للسدد و ال لشىء غير فساد             وبالعكس فان الحال تصلح بذلك وإنما ينبغي أن يفعل هذا         

 مزاج الرحم أو اعتداله من باب المزاج و التبخير باالدوية التي هي األفاوية كاف في               دل على فساد  المزاج فقط واست  
لتكاثفه والرطب ينفذ فيه شىء      ذلك وذلك أن الرحم البارد اليابس ال ينفذ فيه البخور حتى يصل إلى الفم والمنخر               

لك البخور إلى الريح وهذا النوع فقط يحتاج إلى         يغير كيفية ذ   ضعيف النه يغمر ذلك البخور ويضعفه وأما الحار فانه        
ألن الدليل فيه من باب البخور أضعف ميال لرقته على أن هذا المزاج قل ما يعرض                    أن يضم إليه استدالل آخر     

وإذا حدث بالحامل زحير     النساء ورطوبتهن وهذا المزاج إنما يعرض للمرأة األدماء الزباء القضيفة فضم هذا إليه             لبرودة
  . القيام وشدة الوجع"\ الف ب "\الجسم بكثرة   سببا ألن تسقط التصال الرحم بالمعى المستقيم وشدة تعبكان

ونصف أوقية من خصى     متى سقيت المرأة بول الفيل حمات إذا جومعت ومتى احتملت مرارة ظبي ذكر               :  مجهول
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  .الثعلب وأوقية من عسل خالص حبلت
من أجل الريح واللواتي يسقطن      في الشهر االول والثاني والثالث يكون ذلك      اللواتي يسقطن   :  من كتاب ابن ماسويه   

الجنين يثقل ويزلق والتي تسقط في السابع و الثامن و             في الشهر الرابع و الخامس و السادس فمن الرطوبة ألن           
ه وأصله وبحب   التي تسقط من الريح بدهن خروع مع ماء الحلبة والرازيانج وبزر              فعالج:  التاسع فمن أجل البرودة    

والدخن و الحقن و     والحرمل والحرف المفلو مع االبهل وبزر الكرفس وسكر العشر والدحمرثا والشخزنايا             السكبينج
  .بالشونيز والمقل وعلك األنباط الفرزجات التي عملت والصعتر ودهن البلسان والنانخة ودخنها

من عسل ودهن سوسن والمر يجعل       ها ثم حملها فرزجة   اقطع عرق :  النساء اللواتي ال يحملن من الشحم     :  في األرحام 
  .فرزجة ويعالج بالحقنة التي يدخلها شحم البط ثالث مرات

يدق ويدخن به المرأة بمثل البندقة       مر قنة جندبادستر جوشير مرارة بقر كبريت بالسواء        :  دواء نافع من عسر الوالدة    
ا بأن تتشمر وامرخها بالدهن الرازقي واسقها من ماء          فأمره ثالث مرات ومتى عسرت الوالدة ولم يمت في البطن         

وكهربا لتقوي نفسها وقوها بالطعام والشراب والروائح والكالم ومتى لم تنق من              الحلبة نصف رطل ودخنها بمسك    
أن تبقى   فدخنها بعين سمكة مالحة وبرائحة حافر فرس فان هذا ينزل الحيض ويخرج المشيمة واحذر                   الوالدة

  .ر ورما حارا في الرحم وإن عسر فانفخ في أنفها دواء معطساالمشيمة فيصي
الجنين وقد مضى للحبل أربعة      ماء رماد القوى يذر عليه خطمى ويعطس بالكندس فان مات          :  دواء يخرج المشيمة  

بأدوية قوية بماء السذاب ودهن حلبة مطبوخة بتمر فاذا          أيام فالصبي يموت في هذه فاجهد في خالص المرأة فقط          
  .ونحو ذلك لئال يغلط الدم ويفسد فيورث أوراما ط فدخنها بحرمل وخردل ومقلسق

رأين رأس ثديها منبسطا متغيرا      زعم قوم أن القوابل ينظرن إلى المرأة فان       :  ما استخرج من كتب ج في أمر الحبل       
ي الحدقتين ممتلئة   مسترخيتي الجفون حادتى النظر صافيت     عما كان عليه فهي حبلى وكذا إن كانت عيناها غائرتين         

ومتى كان بطن المرأة مستديرا ممتلئا صلبا وكانت نقية اللون حكمن أنه ذكر وان                بياض العينين غليظة فهي حبلى    
  .المرأة قد اعيت من الوقوف فشالت رجلها اليمنى أوال فهي حبلى بذكر وبالضد كانت

واسترخاء وظهر في لونها نمش      لمرأة فيه طول  وإن كان بطن ا   :  جربت أنا هذا مرات فصح وال آمن انها اتفقت قال          
فان كان إلى الحمرة فذكر ويؤخذ لبن الحامل          "\ 211 الف ب    "\وكلف حكمن أنه أنثى ولينظر إلى رأس الثدي          

فالحمل ذكر وبالضد ويقطر أيضا لبنها على مرآة حديد وتوضع للشمس وضعا             بين اصبعين فان كان غليظا لزجا جدا      
تلد المرأة بعد    يترك ساعة فان اجتمع وصار كأنه حبة لؤلؤ فهو ذكر وإن انبسط فأنثى ويعرفن ما              يتحرك و  رفيقا لئال 

فبعدد ذلك العقد تلد وإن لم يكن فيها          بكرها بأن تنظر إلى السرة المتصلة بالمشيمة فان كان فيها تعجير وعقد             
  .شيء لم تلد بعد

  .وإن سقطت بكرها فربما بطلت هذه الداللة
  .السكران في أكثر األمر ال ينتج: أرسطاطاليسمن مسائل 

  .السمينة ال تكاد تعلق فان علقت اسقطت أو عسر والدها: روفس
يبلغن والبهائم واالضراب عن الجماع      النطفة تفسد الدمان الجماع واالعياء والتعب وإتيان الجواري التي لم         :  مجهول

ذا وشبهه يجعله غير منجب والنطفة الرقيقة جدا والغليظة           وه كثيرا وترك الدسم وأكله ولزوم الحموضة والملوحة       
 غريب والتي يحس اإلحليل بحرارتها إذا خرجت كلها ال تنجب والباردة اللمس جدا والنطفة              والمنتنة والتي لها لون   
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  .والياسمين فهذه تنجب الصحيحة بيضاء لزجة برّاقة يقع عليها الذباب وينال منها وريحها كريح الطلع
إلى إحدى الكيفيات ميل افراط      المرأة تسرع العلوق من خمسة عشر عاما إلى أربعين وليس رحمها بمائل           :  نميسوس

وإن علقت المرأة قبل اثنتي عشرة عاما هلكت لصغر         .  النفس والتي تحيض في وقت حيضها المعتدلة الطعام الفرحة       
 لدائم ذلك عليها إذا كان شديدا ال تعلق والتي ال          ما تعلق فالمرأة الحديثة المعمولة ا      رحمها في األمر األكثر وقلّ    

  .تتحم دائما ال تعلق
الغذاء العلوق بعقب الطهر سريع ألن فم  تعلق المرأة فيه في آخر حيضتها وإذا كان الجسم معتدال في       :  أسرع األوقات 

موافق للتعليق ألن   الدم منها أو إلى وقت الطمث ومنتهاه غير           الرحم مفتوح وهو حار وعنقها خشن من قبل خروج         
  .الرحم مملوء رطوبة
ينبغي أن تستعمل الحامل في أول       أال يكون من المرأة عند الجماع بلل وال يرطب فم الرحم           :  عالمات االشتمال 

تلزم الجماع وال تبطيء فيه وتأكل أطعمة سريعة النضج            حملها السكون وتقل من الطعام وتمشى قليال قليال ثم          
للحامل شهوات رديئة فألزمها أغذية لطيفة جيدة والحمام والطعام المز المقوي             إذا عرض وتدع كل مالح وحريف و    

  .ويشرب شرابا مزا بالماء فإن لم تدبر بذلك عرض لها استطالق وشهوة قليلة للطعام للمعدة
رمان وتمسك في فمها حبات       إذا قاءت الحامل طعامها فاغمز رجليها بعد أكلها وضع على معدتها ضمادا قابضا               

  .حامض
 الف ب   "\ثديها األيمن أكبر     متى كانت المرأة حامال بذكر كانت حمراء اللون وبأنثى صفراء أو خضراء أو يكون                

  . واأليسر أصغر ومتى كان التوءمين كانا بالسواء"\ 211
إن جامعهن  ويحبلن حبال على حبل       النساء اللواتي األدم هن كثيرة الزب الواسعات العروق يرين الدم في الحبل              

  .الرجال كثيرا
. فلتتزحر حتى يخرج الجنين    إذا أصاب الحبلى وجع شديد فأجلسها على كرسي فاذا انشق الصفاق الممتليء بوال               

البرد والحر الشديدان تعسر     .  الوالدة والمهزولة على خطر عند     الرقيقة الخصر والضيقة الفرج والحدثة التي ال تلد         
  .وأما الحر فألنه يرخيه ومتى اغتمت المرأة بخبر سمعته عسر والدها نه يجمدهمعهما الوالدة فأما البرد فأل

بوقت كبير حتى تكون في وقت        التي ترى يبسا شديدا أو التي تنشق المشيمة ويسيل الرطوبة قبل وقت الوالدة               
  .اتالبيض وشحم االوز وماء حلبة واللعاب الوالد يابسا ادهن فم الرحم بشمع أبيض وبنفسج أو بياض

  .إذا كانت المشيمة صلبة ال تنشق فلتدخل حديدة لطيفة وتنشق حتى تسيل الرطوبة
  .يخرج الجنين الميت إذا كان الجنين عظيما وعلم أنه ال يخرج فليعلق بصنانير ويقطع أربا أربا حتى

صنانير وإذا كان   وأخرجت قصعة بال   يجب أن يخرج قبل أن ينتفخ كما وصفنا آنفا إذا كان رأس الجنين عظيما              :  لى
يد الجنين فردها فان استوت وإال هز المرأة هزا شديدا فان             عنقه مائال سوى باليد فان لم يمكن فليقطع إذا مددت         

 المرأة يكون على أن تنام المرأة على سرير خفيف نوما منصوبا نحو رأسه ويهز السرير من                هز.  استوت وإال فاقطعها  
تجعل رأس الجنين أسفل     اجهد أبدا في األشكال المضطربة أن     .  ليه لئال تسقط  ناحية رجليها هزا شديدا وقد شدت ع      

  .العضو وشد فيه حاشية ثوب وثيق ثم مده في مواضع العسرة الرديئة التي يخاف إن حدرت أن تنقطع أثقب
 يرتفع  ركبتيها ويطاطيء رأسها حتى    المرأة الكثيرة الشحم يعسر والدها من أجل ضغط الشحم للرحم فأجلسها على           
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  .كان في البطن ورم وجساء يضبط الرحم البطن عن موضع الرحم فيخرج الجنين وكذلك فافعل إذا
  .باليدين المرأة العجوز عسرة الوالدة لضعف قوتها وينبغي أن تعان ألن تمد الجنين

 الماء الحار حتى    فاحقن واجلس في   عسر الوالدة قد تكون من امتالء المثانة أو من امتالء المبعر فان تيقنت ذلك               
ومتى .  لذلك الوالدة فكمدها واجعل في الرحم زيتا وشحما         يخرج النجو والبول وإذا كان في الرحم قرح وعسرت         

 بالماء العذب الحار الجنين إن تورم حيلته أن تشكله بالشكل الطبيعي فان لم يتهيأ عسرت الوالدة من اليبس فعليك
  .طعه وأخرجه بعهده جملةعلقه بالصنانير المتخذة لهذا الشأن وق

الرعاد والخمر والماء    "\ 212ب    الف "\إذا تعسرت الوالدة من أجل ضعف القوة فعليك بالبيض          :  أمر الجنين العسر  
أجل تخم فلتسق ماء كمون بسذاب وإذا عسرت الوالدة من            متى تعسرت الوالدة من   .  الطيب والخبز والسميذ قليال   

  .برد الرحم فادلكه بزيت مسخن
دامت تستلذ ذلك عند قطع الجنين       إذا عسرت الوالدة من أجل الحر واالسترخاء تروح في بيت ريح ويرش عليها ما             

  .ينبغي أن يفتح الفرج باللولب فينفتح فم الرحم
لم يخرج فأدخل يدك وجرها      مرها بفتح شدقيها وتكثر إدخال الريح في جوفها وعطسها فان          :  في إخراج المشيمة  

الموضع بحاشية ثوب أو صنارة بخيط وشد إلى فخذ          ان لم يخرج بالرفق فاياك والعنف ولكن علق على        قليال قليال ف  
ذروق البازى إذا   .  فانه يعبن المشيمة ويسقط واسقها أشياء تخرج المشيمة         المرأة ثم احقن الرحم بمرهم باسليقون      

  .وشربته العاقر حملت و ولدت أديف بطالء
ضممت رجليها وأمسكت     على الذكر بدهن ورد و جومعت المرأة على القفا ثم            ذرق البط متى طلى   :  أطهورسفس

األرنب الذكر بشراب حملت بذكر وإن أنثى        نفسها كذلك ساعة حتى تقبل المنى حبلت من ساعتها أو شربت إنفحة           
أن يرتفع  حملت بأنثى ومتى شربت مرارة دب ذكر قدر باقاله بعد              وأي امرأة شربت مرارة دب أنثى      :  قال.  فبأنثى

  .طمثها ولدت ذكرا
واضطراب يقشعر له الجسم وقلق       إذا أحست المرأة بثقل في جميع الجسم وذهاب الشهوة          :  األعضاء األلمة قال  

تلتمس عنق الرحم فان كان منضما بال صالبة فانه يدل على          وغثيان و شهوة لألطعمة الغريبة فتقدم إلى القابلة بأن        
  .الحبل
رحمها رطوبة بلغمية ومن أجل هذه       ة تسقط لشهرين وثالثة وأربعة فاعلم أن في أفواه عروق          إذا كانت المرأ  :  وقال

  .ضعيفا فال تحتمل ثقل الجنين بل يتخلص وينقطع بسهولة الرطوبة يكون اتصال المشيمة بأفواه هذه العروق
ق ووجع الرأس والمعدة     والبزا أكثر ما يعرض للحوامل اجتماع الفضول في أبدانهن وأكثره القيء             :  أوريباسيوس

غير الحلوة والشراب الريحاني العتيق باعتدال وبطبيخ        واالمتناع من الطعام ويصلح ذلك بالمشي المعتدل واألطعمة        
يشرب طبيخ شبث بشراب قبل الطعام وبعده وتضمد فم المعدة بزهر الكرم والجلنار               برسيان دارا ويشرب ماؤه وكذا    

يشتهين أكل الطعام    رنا في باب المعدة والنشا وما يتخذ منه موافق للواتي            ما يجدن في المعدة بما ذك       ويسكن
وأكل األطعمة الحريفة أحيانا وخاصة بالخردل        ويسمنهن الطعام والمشي والرياضة وليست توافقهن الحركة القوية        

ج بماء وتغسل به    يطبخ األتر  وتضمد أقدامهن إذا عرض فيها الورم بورق الكرنب أو قيموليا أو نبيذ بخل أو                صالح
  .القدم
القلب وبطالن الشهوة     وخفقان "\  212 الف ب     "\أكثر ما تعرض للحوامل كثرة الفضول وتقلب النفس           :  بولس
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ليست حديثة بل العتيقة الريحانية فان العتيقة         ويزيل هذا المشي واألطعمة التي ليست حلوة والخمور الصرفة التي          
روب فان هذه كلها نافعة من كثرة الفضول ومن تواتر القيء ومن األدوية             مش خاصة توافقهن وتقلل السذاب من كل     

شيئا قبل   إذا طبخ بماء وشرب طبيخه والشبث أيضا على هذا المثال واسقهن أيضا من الراوند الصيني                عصى الراعي 
عة مع قسب   الرازيانج مفردة ومجمو   الطعام وبعده وضمدهم من خارج بورق الكرم والجلنار والكرفس الرومي وبزر            

فيخففه تجرع الماء الحار والمشي الدقيق وتدثير ما دون الشراثيف           وخمر عتيقة ويضمد به رأس المعدة وأما الخفقان       
وليس  تعرض للحوامل في الشهر الثالث ونحوه الشهوات الرديئة ألن الفضول قد كثرت باحتباسها             وإنما.  بصوف لين 

حريفة في بعض األوقات وخاصة      المعدة والتناول من األشياء إذا كانت     يحتاج الجنين لصغره إليها فتحتبس كلها في        
وأما الترهل العارض في أقدامهن فاطلبه في باب           الخردل هو نافع للحوامل في رد شهواتهن من بطلت شهوتها           

  .األورام
 وبابونج وحلبة   التي فيها صعتر   يحفظ الجنين بالزرنباد والدرونج ودواء المسك والحقن المسخنة        :  من كتاب مجهول  

فأدف الدقيق بخل وأطله بين جنبيها فانها تفيق ويسكن ما            إذا حاضت النفساء  :  وشبث ونانخة ودهن الرازقي وقال    
  .بها من ساعتها

من شكل من تلد الذكور والتي        المرأة التي ال تحيض إال في اثنين وثالثين يوما يكون          :  أبقراط في كتاب الجنين   
  .وما تلد االناثتحيض في اثنين وأربعين ي

  .أولى بتوليد الذكور كلما كانت أسرع حيضا دل على أن طبعها أسخن ويدل على أن من كانت كذلك: لى
  .ال ينبغي إذا ثقلت الحامل أن تكثر االغتسال فانها تسخن الجنين: الطبري

 ثالثة دراهم ونصف    واحد زعفران حماما سنبل إكليل الملك من كل       :  ابن سرابيون فرزجة عجيبة للتي ال تحمل       
ناردين نصف أوقية تحتمل بصوفة آسمانجونية        ساذج قردمانا أوقية أوقية شحم االوز وصفرة البيض أوقيتان دهن          

إليها وينفع لذلك شرب نشارة العاج فانه يفعل ذلك بخاصة           يوم ثم يدنو   بعد الطهر واالغتسال ثالثة أيام يحذر كل      
 لى ذلك جدا الفرازيج المسخنة الطيبة الريح يحتمل وينام عليها كله             وبعره ومما يعين ع     وتحتمل إنفحة أرنب  

  .ويجامع شهرا
وتحتمل ويغير ومن كانت يزلق منها        مر أربعة دراهم إيرسا بعر األرنب من كل واحد درهمان تهيأ فرزجة             :  فرزجة

لتجذب وتقوى على اإلمساك والقابضة وأكثر القابضة الطيبة     المنى ويخرج عنها سريعا اتخذ لها فرزجة من المسخنة        
مثل السنبل والزعفران والشبث والسك والمسك ونحو ذلك والدار شيشعان              "\ 213 الف ب     "\وحملها أياما   

تحتمل من   السرو ومر وميعة سائلة وحب الغار وبازرد اعجنها بشراب وهذه تستعملها القوابل ومن ال              عجيب له وجوز  
في صوفة آسمانجونية    فى وسكنجبينا ومقال ودهن سوسن ومرا      الشحم فافصدهن وأسهلهن وحملهن عسال مص      

صمغ كنكر فانه يخرج من رحمها رطوبة         واحقن قبلها بشحم حنظل مطبوخ فانه يخرج منها رطوبة كثيرة وحملها           
رطوبة كثيرة وتسقط لذلك وعالمته أن ترى بعد الجماع بلال كثيرا             التي في رحمها  :  حقنة جيدة .  كثيرة بقوة وتنقية  

 مرصوص جزء جزء مر نصف جزء يطبخ بستة أمثاله ماء حتى يبقى ربع الماء يصفى ويحقن                 قشور كندر وسعد  :  جدا
  .باربع أواق في كل ثالثة أيام ويحملن أشياء قابضة

من الرطوبة ألن الجنين حينئذ ثقيل        يسقط النساء في الشهر األول والثاني من الرياح ومن الرابع إلى التاسع             :  قال
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تعالج الرياح بدهن خروع ودحمرتا وشخزنايا وجندبادستر وزرنباد          هر األواخر فأما لطفرة أو وثبة ونحوهما       فأما األش 
 ودهن بلسان ويدخن بالشونيز والمقل ونحوهما ومتى كانت من رطوبة فخذ حنظلة طرية               ودرونج ونانخة وصعتر  

به الرحم وهو فاتر فانه      لى غليتين واحقن  فقورها وامألها دهن سوسن عليها رأسها وطينها واشوها على جمر حتى تغ           
األربعة أو ترياق عزره أو ترياق ميسوسن ودهن بلسان           ينفع الرحم البارد ويخرج منه رطوبات أو خذ ترياقا كترياق          

  .فحملها وجندبادستر ودرونجا وزفتا رطبا
 ال تكون تريد بعد الجماع       وأنها يستدل على أنها حامل أنه ال تشتهى الجماع وان فم رحمها ينضم من غير ورم                 

عسى ماء قليل ويوجعها قليال بين السرة والقبل وق            لكن تجد نفسها جافة ناشفة وانها أحست وقت الجماع شبه           
مقدارها قديما ويصفر بياض عينيها ويكدر ويكمد لونها ويتنمش وتشتاق إلى             اخضر ثدياها وتنتفخ وتعلق أكثر من     

يجب أ ن تداف     :ون في الشهر الرابع وأبقراط جعل عالمته بماء العسل قال           واألغذية الرديئة وهذا يك    الحموضة
كانت حامال لم    يغلى لئال تذهب نفخته وال تتحرك عند أخذه وتكون ممتلئة من الغذاء فانه إن              العسل بماء فاتر وال   

  .اء فيهيج المغصالمعي فيدور في األمع تستطع الرياح تنبعث إلى المعي المستقيم المتالء الرحم ألنه قد ضغط
والخبز النقي ولحوم الطير      واصلح ما يستعمل الحبالى من الرياضة المعتدلة وإسهال الطبيعة بأغذية باعتدال                

الرياحاني والزبيب والرمان والسفرجل والكمثرى والقوابض        واالسفيذباجات القليلة الدسم والشحم والشراب العتيق      
 "\لو والحنطة المقلوة وتقل منه وتجعل على المعدة أضمدة قوية طيبة             الحمص المق  والتفاح وتستعمل مكان الطين   

: والرياح صفته  الريح مثل اضمدة الكبد وتستعمل جوارش اللؤاؤ فانه جيد للحوامل و أوجاع الرحم              "\ 213 ألف ب 
رفس دراهم زرنباد درونج بزر الك      لؤلؤ غير مثقوب عاقر قرحا درهم درهم زنجبيل مصطكى من كل واحد أربعة                

أبيض وبهمن أحمر ودار فلفل من كل واحد ثالثة             شيطرج قاقلة جوزبوا بسباسة قرفة درهمان درهمان بهمن          
الشربة بعد السحق ملعقة أو اثنتان بشراب ممزوج ولتستعمل لمن كانت            دارصيني خمس سكر سليماني مثل الجميع     

  .والمعدة جوارش السفرجل ضعيفة الكبد
طباشير درهم درهم زنجبيل عشرة      زرنباد درونج جندبادستر مسك حلتيث هيل بوا عفص       :  دواء يمنع االسقاط البتة   

  .ويصلح الدحمرثا ودواء المسك سكر عشرون يجمع بعسل الشربة مثقال كل يوم بماء بارد
  .إسهال فانها تموت بالتي تسقط فأما الترهل الحادث في أرحامهن ففي باب األورام الرخوة إذا حدث بالنفساء: لي

الجنين ضعيف ومتى تكمش الثدى      متى امتألت الثديان سريعا قبل الوقت الواجب دل على أن          :  من منافع األعضاء  
قليلة وإذا كانت البيضة اليمنى من الصبي تنتفخ قبل اليسرى           ودق ونهك فالمواد التي منها غذاء الجنين في الرحم        

  .الذكور قبل االدراك فانه يولد
جومعت يوم غسلها حملت غالما وفي        كثرة منى الرجل واألنثى من كثرة منى المرأة فان         الذكور تكون من  :  الهندي

وفي الثامن غالما وفي التاسع جارية وفي العاشر غالما وفي            الخامس جارية وفي السادس غالما وفي السابع جارية        
وتقشعر قليال ثم يضعف    وعالمات الحبل أال يسيل المنى ويختلج الرحم وتكسل وتنام             قال.  الحادي عشر بخنثى  

  .وتغور العين وتقع أشفار العين بعضه على بعض وتسود الشفة وحلة الثدي الصوت
كماة باربعة أرطال من الماء      إذا كان يوم طهرها اطبخ خمسين درهما من        :  بختيشوع عالج للحبلى يدر طمثها قال     

ذ من طرف المولود قد انقع في دهن زنبق           وبالعشي وتأخ  حتى يبقى الثلث فاغسل به الفرج بالغداة ونصف النهار          
وتجامع وهي محتملة له فان كان سزت غالم ولدت غالما وإن كانت جارية فجارية                 كقدر ورق الياسمين فتحتمله   
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  .يعلمه إال اهللا والغيب ال

ويمنع من الحبل وتدبير النفساء والقوابل      ويمنع من الحبل وتدبير النفساء والقوابل        ويطرح الجنين والمشيمة  ويطرح الجنين والمشيمة      الوالدةالوالدة  ما يسهل ما يسهل 
واإلسقاط والعلة التي تسمى بالرجاء وهي الحمل         واإلسقاط والعلة التي تسمى بالرجاء وهي الحمل            وسهولتها  وسهولتها الوالدةالوالدة  وعالمة عسر وعالمة عسر 

    الطلقالطلق  والعلة التي تعرض من شدةوالعلة التي تعرض من شدة  الكاذبالكاذب
  .العطاس يسهل عسر الوالدة ويطرح المشيمة: الخامسة من الفصول قال

دانقين ألقت ولدها من ساعته       شربت منه الحبلى زنة    "\  214 الف ب    "\الكردمانة بماء حار متى     :  من السموم لج  
  .أذاها بالحكة وهي شيبة الخردل في توليد الحكة والجربو

خلف إلى ناحية إليتها وتطفر طفرات       امرأة علقت أمرها أبقراط أن تثب وثبات وتكون الوثبات إلى         :  ومن كتاب المنى  
  .فسقط منها المنى مثل بيضة في غرقئها

أكثر وكذلك موت الحبالى من الوالدة         واالسقاطالوالدة في األوقات والبلدان الباردة أعسر         :  الثانية من ابيذيميا  
  .النفساء إلى هاهنا تحويل تدبير الحامل في قوت الوالد وتدبير

فليتمثل ذلك  :  البالد الحارة لي   مما يسهل الوالدة لين الجسم ورخاوته وذلك يكون بالطبع في         :  األولى من الفصول  
ر الوالدة في التقلب والحال البارد والجسم الصلب المتكاثف          عس يبلغ:  بالعالج باآلبزن والمرخ والحمام ونحوها قال      

االمتداد  العروق في الصدر والرحم فيعرض منه السل والنزف وانقطاع األعصاب والعضل لشدة            أن يعرض منه انقطاع   
  .إلى أن ينشق مراق البطن وقلة المواتات فيعرض الكزاز وربما بلغ األمر إذا كان الجسم قوى التكاثف

جملة الجسم وأن يكون الهواء       لذلك يجب التمريخ والماء الحار والتقدم في ذلك قبل الوالدة بأيام لتلين               ف:  لي
في اآلبزن ويمرخ وتدلك دلكا رفيقا المراق           المحيط من الحرارة والجسم أبدا عرقا ويدخل الحمام ويجلس             

 فان هذا التدبير يخلص الصلبة الجسم       األغذية كلها مسخنة ملينة والشراب     والخواصر والظهر والصدر مرات واجعل    
  .ال تشعر بالوالدة ويجعل الرخوة

فتعجن بمرار البقر ويجعل منه      مر وبازرد وكبريت وجوشير   :  أهرن بخور يخرج الولد الميت من البطن وينقى المرأة         
نى المر والقنة   فانه قوى وقد يسقى من هذه الصموغ أع        مثل العفص وتبخر المرأة به مرتين أو ثالثا كل مرة عفصة          

الوالدة ولم يمت الصبي في البطن فأمر المرأة تتحشى وتتمرخ بالرازقي واسقها              درهم بطبيخ الكرفس فان عسرت    
وقوها  من ماء الحبة مطبوخة مع سكرجة من الطالء المطبوخ دخنها بشيء من سك وقطعة كهربا                     سكرجتين

  .بالطعام والشراب والعطر وقو قلبها بالكالم
واالبازير والسنبل ونحوها فان لم تنق        هذه االحساء التي تعطي عند الغشى وهي المتخذة من ماء اللحم            يعطى:  لي

أو بقيت المشيمة وأمرها لنقاء المشيمة بالقيء ويحتاج إلى أن ينظر             المرأة بعد الوالدة أعنى ما تردها على ما يجب        
  .في ذلك

الجماع يحرك دم الطمث جدا      دها وذلك قريب من أجل أن     أن الجماع للحبلى يسهل وال    :  قرأت في غير كتاب   :  لي
  .فضربها الطلق ساعة فرغ وولدت بعد بسهولة وينزله وأخبرني صديق لي أنه جامع حبلى قد حان والدها

فيه المقام أسقط الجنين ومتى       ألبقراط قال قوال أوجب فيه أن الحمام متى أطيل         "\  214 الف ب    "\كتاب الجنين   
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ألن الجنين ينتفع بالهواء البارد بتنشقه منه ويضره           الوالدة عجل خروجه ألنه يغم الجنين جدا        استعمل في قوت  
فأمرها أن تطفر طفرا شديدا سريعا متواليا ثم تقع على العصعص فلما وثبت كما                  الهواء الحار وكانت امرأة حبلت     

  .سقط منها المنى أمرها
إلى خمسة وعشرين يوما والوالدة      ما وإذا لم تطل فمن عشرين يوما      والوالدة للذكر تطهر أكثر شيء في حجر يو       :  قال

  .تحتبس فالى خمسة وثالثين يوما لألنثى تطهر أيضاً في أبطا شيء في ح عو يوما فان لم
إذا ولدت المراة ولم    :  األنثى فان قال   وإذا ولدت المرأة ذكرا وطهرت قبل ثالثين يوما فليس ثديها بصحيح فأما           :  قال

أن يتعالجن بعد النفاس بما ينقى ألنهن متى لم ينقين مرضن             ينبغي للنساء :  قال.  طمث بعد ذلك هلكت   تستنق وت 
  .وهلكن

وخروج الجنين  :  الدم كله قال   وينزل منهن كل يوم من الدم قدر تسع أواق هذه االيام حتى ينقين ويخرج                :  قال
  . أجل سكون األمر في أوان المحيضمرتجال من مرتجال مهلك وخروج رأسه أوال هو الطبيعي وإنما يخرج

الجنين ينقلب في الثامن فيصير      رأيت االسقاط وكل جنين يخرج من قبل الثامن يخرج مرتجال وذلك على أن            :  لي
  .رأسه أسفل

خرج الرأس أوال سهل خروج ما       والرأس أثقل األعضاء فلذلك يسفل بالطبع فإذا      :  ويصدق قول أبقراط في ذلك قال     
واألم وأكثر ذلك يكون من كثرة تقلب المرأة في ذلك              الرجل أو اليد خاصة كان مهلكا للولد         بعده وإذا خرجت  

  .واالضطجاع الوقت واالكثار من القيام والقعود
أياما كثيرة ألنهم يكونان من جماع       وال يكون بين التوأمين   :  وال يدر الطنمث ويخرج حتى تخرج المشيمة قال       :  قال

  .يدخلها منى آخر  على المنى انغلقت لمواحد ألن الرحم إذا انضمت
فهاجت أوجاع شديدة ففصدت الصافن      امرأة نفساء لم يجئها دمها على ما ينبغي       :  الرابعة من الثامنة من ابيذيما قال     

فرجها لشدة الوجع ورما حارا وفصدت وفقد حصل في الرحم           فسكن ما بها سريعا وكان والد هذه المرأة عسيرا فورم         
  .وفصد مأبض الركبة أقوى في ذلك وأسرع فعال: فسكن الفصد جميع أوجاعها قال خرج منه بالنفاسدم كثير لم ي

  .البطن اعتمد في إخراج الولد على األدوية النخرجة للديدان يسقى ويحقن ويطلى بها: لي
ى يغلط  اليابس يطبخ حت   يؤخذ من االفسنتين النبطي وعصارة السذاب وعصارة الحنظل الرطب أو طبيخ              :  مثال

  .وتطلى به العانة إلى السرة وتغوص فيه صوفة وتحتمل
المشيمة أو من أجل األشياء التي من        عسر الوالدة يكون إما من أجل الوالدة أو من أجل المولود أو من أجل             :  بولس

ة أو ألن    أو ألنها حار   "\  215 الف ب    "\صغيرة الرحم أو لم تلد قط        خارج أما من أجل الوالدة فأن تكون سمينة أو        
الذي  ألن رحمها ضعيف آل تقدر أن تدفع وأما من أجل المولود فأن يكون خروجه قبل الزمان                  في رحمها ورما أو   

مريض أو ألنهم كثيرون أو ألن       يجب أو يكون عظيما أو صغيرا جدا أو كبير الرأس أو له خلقة مشوهة أو ميت أو                 
الرحم ويداه مبسوطتين على فخذيه غير مائل إلى جانب          شكله غير طبيعي والشكل األجود أن يكون رأسه نحو فم         

أنه يكون مائال إلى قبالة فم الرحم وتكون يداه غير معترضتين فأما غير هذا فهو                 والذي يليه أن يكون مرتجال إال     
  .طبيعي غير
  وأما

  ويسيل الماء فيجفينبغي لغلظها فتنشق بعسر وجهد أو لرقتها فتثق قبل الوقت الذي من أجل المشيمة فيكون إما
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  .الرجم
وإذا كان عسر   .  شديدا أو لعارض نفساني    وأما من األشياء الخارجة كالبرد المفرط والحر الشديد فيرخى القوة إرخاء            

وانطل المواضع وصب فيها الدهن الفاتر مع طبيخ الحلبة وبزر              الوالدة ليبس أو لظغط فاستعمل األشيا المرخية        
  عجيب وادلك العانة والبطن كله بمثل ذلك وأجلسها في المياه التي قد طبخ فيها ما                فانه الكتان أو بياض البيض   

وعطسها وأمر من لم     يحلل ويلين كالبابونج وإكليل الملك ومتى لم تكن حمى فحركها حركة يسيرة ليست بشديدة             
  .أفاقت فاطعمها تعتد الطلق تدفعه غلى أسفل وقوها بالطيب وإذا أخذها الغشى فاذا

حينئذ بحذاء الرحم وامسح افرج       السمينة فلتستلق على وجهها وتجعل ركبتيها تحت الفخذين فان الجنين يصير           وأما
يخرج فليتقدم بحقنة لينة وإن لم تنشق المشيمة شقها            بالملينات ويفتح باألصابع وإن كان في البطن ثقل ولم          

ى غير الطباع دفع إلى داخل وأميل وجذب         باألدهان ومتى كان شكل الجنين عل       بالظفر أو بمبضع وتحقن الرحم     
رد إلى   وإن خرج عضو فال تجذب فانه ربما انقطع بل يرد ويعالج ومتى انضم الجنين في فم الرحم                    حتى يستوي 

فوق والوقت الذي ينبغي أن       وراء ولين بالدهن قبال ودفع إلى فوق جدا وكذلك إن كانت أجنة كثيرة ردت إلى                  
انفتح وبدت الرطوبة تجئ وإن لم يخرج ألنه ميت أو            و إذا لمس فم الرحم رئى قد      تجلس المرأة على الكرسي وه    

  .ضعيف جذب بالحديد
بالماء حتى تهترى وتمرس ويعجن      دقيق الشيلم حفنة تطبخ حنظلة    :  من كتاب غريب للمرأة يموت الولد في بطنها       

: وللمرأة النفساء التي يرم بطنها إذا ولدت      بله على المكان     به الدقيق ويطلى بطنها كله من أسفل السرة فانها ترمى          
  .بالسوية يسقى منه درهم معجونا بعسل سكبينج وصعتر ومصطكى

  . تقتل الولد هؤالء يسقون الدحمرثا ونحوها العرطنيثا متى احتمل قتل الولد وفوة الصبغ: لي
بعجين بمررة الثور ويطلى      ومر وورق السذاب   215 الف ب    "\شحم حنظل   :  شمعون ضماد يخرج الجننين والمشيمة    

  .به العانة والسرة وحواليها
وجوشير بالسوية يدق ويعجن بمرار      قبنة ومر :  من االختبارات بخور ينفع مع عسر الوالدة ويخرج المشيمة بسرعة           

مرتين أو ثالثا ويشرب منها بماء السذاب وشم المسك            البقر وتجعل بنادق في عظم العفص وتبخر بواحدة منها          
  .سهايقوى نف

الخفيفة اللذيذة كالدجاج المشوية      إذا عسرت الوالدة فاستعمل أوال الروائح الطيبة واألطعمة         :  من اختيارات حنين  
ريحاني طيب ثم تشكل اشكاال مختلفة وتتمشى وتتردد بال           ونحوها ال تمتلئ منه وتشرب عليه أقداحا من شراب         

لعاب بزر الكتان والبزر قطونا الظهر والعانة ونواحيها فإن          لعاب الحلبة وتلطخ ب    إتعاب شديد فان سهلت وإال سقيت      
  .لطوخ نافع للتي ترى اليبس هذا

عالج ما يسقط من المشيمة من       متى أبطأ سقوط المشيمة فال تمدها بل شدها إلى الفخذين وخذ أنت في             :  تياذوق
كن تنتن نتنا شديداً أو تعفن فعليك        الوالد زمانا طويال ل    والمشيمة ال تبقى بعد   :  البخور والمشروب والتعطيس قال   

  .باألدوية المدرة للطمث
سقيت أربعة مثاقيل من قشور      إن جعلت زراوندا على صوفة واحتملت ولدت مكانها ومتى         :  من كناش اسليمن قال   

ها وإن بقيت المشيمة فأجلب   :  قال.  الحلتيت والجندبادستر  الخيار يابسة ولدت مكانها وإن عسر فدخنها بالمر واسقها         
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  .والقردمانا متى احتمل أخرج الولد: قال. المشيمة فاذا خرجت فلتحمل دهن ورد في طبيخ الخربق فانه يخرج
ماء وصفه وتأخذ منه رطالً وذر       خذ رمادا فصب عليها   :  من كتاب ابن ماسويه في عالج الحبالى دواء يخرج المشيمة         

 مضى للحبلى أربعة أيام وهي تطلق فاجهد أن تتخلص          فإذا عليه من الخطمى أوقية واسقها وأمرها بالقيء وعطسها       
فعالج بالقوية مما يسقط الجنين فخذ ماء السذاب سكرجة مع دهن الخروع أو طبيخ                  المرأة فان الجنين قد مات     

وحرمل وعلك   والتمر ودخنها بعين سمكة مالحة وحافر فرس فإذا سقط الجنين فدخنها بمقل أزرق وزوفرا                الحلبة
  .يغلظ الدم ويشتد الوجع لقلة خروجهاألنباط لئال 

 المشيمة دواء جديد من عسر احتباس
يعجن بقطران ويؤخذ منه بقدر الجوزة مرات         مر وقنة وجوشير ومرارة الثور وكبريت بالسوية       :  ويخرج الولد الميت  

  .بماء الترمس فانه يرمي بالولد سريعا واسقها من هذه ثالثة دراهم من قنة وجوشير
مطبوخة مع طالء ودخنها بالمسك      مرها تتمشى ومرخها بالرازقى واسقها سكرجة من ماء الحلبة         :  الدولتسهيل الو 

بالطعام والشراب والعطر ومتى خفت أال ترى الدم فدخنها بعين            وقوها "\  216 الف ب    "\والكهربا كي يقوى قلبها     
  .وعطسها لئال يحتبس الدم ويرم الرحم سمكة مالحة وحافر فرس

. وتحتمل فإنها تسقط الجنين سريعاً     حب الكردمانه يتخذ منه مع األشق فرزجة       :  ا رأيت ليوسف التلميذ   على م :  لي
حلتيت :  بالحلتيت والمر والسذاب اليابس وليكن تركيبه هكذا        رأيت أنه ال شيء أسرع إخراجا للولد من الدواء          :  لي

شربة  بأوقية من ماء األبهل بالغداة والعشي     اليابس ثالثة دراهم مر درهم هذه شربة تعطي          نصف درهم ورق السذاب   
خمسة مثاقيل اسقط سريعا     فانه ال يمكث أن يسقط وترياق األربعة يسقط سريعا ودهن الخروع يشرب منه كل يوم              

  .سريعا جدا وهو قوي وماء األفسنتين والشاهترج متى شربا أسقطا
الحديد وكبريت وبزر الكرنب     زارجشان وخبث يمنع من الحبل سقمونيا شحم حنظل وه       :  من المنقية البن ماسويه   

وتحتمل بعد الطهر صوفة فيها ورق الغرب مسحوقا          بالسواء يعجن بالقطران ويحتمل بعد الطهر فانه يمنع الحبل          
الغرب أو بزر الكرنب النبطي زنة درهم وحرف درهم يدقان ويعجنان بقطران              وثمر الغرب ثالثة مثاقيل ويلوث بماء     

. بعد الجماع  نج النهري ويحتمل بعد الطهر أو يحتمل الفلفل فان خاصته منع الحمل إذا احتمل               الفود ويغمس بماء 
المرأة واجعل تحت وركيها شيئا لترتفع       إذا عسرت الوالدة جدا وأردت أن تسقط الجنين فلتستلق        :  على ما رأيت  :  لي

 طبيخ األفسنتين أو دهن الخروع أو        وامالً زراقة من ماء السذاب أو       وتشال ركبتها وتباعد كل واحد عن صاحبتها       
وقتله  الحاجة فانك إذا أردت إزالق الجنين كانت األشياء اللزجة أولى وإذا أردت إسقاطه                 طبيخ األبهل بحسب  

دقيق الرأس خاصة ألن فم الرحم       فاألشياء المرة ثم تزرق فيه ويكون أنبوبها طويال بقدر ما تدخل ويكون أملس              
 فليدفع حتى يحس به قد وصل إلى موضع فارغ ويحس          ال يدخل فيه الميل إال بجهد     ينضم في الحبالى حتى أنه      

  .بأنه قد صار إلى الرحم في فضائه ثم يزرق
فلتجلس المرأة وتمد رجليها     إذا حضرت وقت الوالدة   :  من كناش سياسة الصحة ينسب إلى ج وأظنه لروفس قال          
وتزحر زحرا شديدا وتأكل قليال كثير الغذاء وتشرب         صيحمدا مستويا وتستلقي على قفاها ثم تنهض ضرب بسرعة وت         

  .أضر على الجنين وأسرع في االسقاط من االسهال وكثرة الجماع والعطاس وال شيء: قال. قليال شرابا عتيقا
ومرارة الثور فانه يزله حيا وميتا       متى عسرت الوالدة ومات الجنين فحملها شيافا متخذا من خربق وجاوشير          :  سرابيون

عصارة قثاء الحمار تسعة قراريط يعجن بمرارة الثور ويحتمل فانه             و بخرها بالبارزد والكبريت معجونا بمرارة الثور       أ
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  .كانوا أو امواتا يحدر األجنة احياء
فضال عن أن يكون في       "\ 216 الف ب    "\الحمى الحادة تقتل األجنة في األرحام        :  الخامسة من الفصول قال   

االسقاط السريع الحلتيت إذا أخذ منه بقدر الجوزة           ورأيت الحمى الحادة إذا حدثت تبعها      :   لي "\.  الرحم ورم حار  
  .أسرع من كل شيء

يغمزنهن كما يصيبهن الطلق االنفتاح      القوابل ال يقعدن الحوامل على الكرسي وال       :  الثالثة من القوى الطبيعية قال    
د انفتاحه قليال تحرك الجنين قبل الوقت الواجب من           يزدا لكن بعد أن يلسن فم الرحم فيجدنه قد انفتح وأقبل           

بحركة في شهر الوالدة ال في غير ذلك حركة عتيقة توهم الوالد ثم ال يكون                   يعنى:  لي.  عالمات عسر الوالدة  
ومرختها  عسر على امرأة الوالد في شتاء شديد البرد فأوقدت حذاءها فحما كثيرا            :  لي.  فحوى كالمه  هكذا كان في  

في الفرج دهن مسخن فسكن  كثير وكان الوجع شديدا يغشى عليها منه فلما رأيت ذلك أمرت أن يصيب         بدهن حار   
  .الوجع ونامت على المكان

خمسة زراوند مدحرج مثله     دار صيني عشرة مر   :  حب المسك لي عجيب يسكن الوجع في المخاض ويسهل الوالدة         
القسط خمسة ومن الميعة واألفيون اثنان اثنان          ومن ومن القرفة مثله سليخة فائقة أبهل عشرة ومن المر خمسة           

الحاجة يسقى منها ثالثة مثاقيل في ثالث ساعات كل مرة بأوقيتين من             وسك دانق يعجن ويجعل حبا صغارا وعند      
في كل ساعة    بالغ الجودة ويفعل ذلك المرخ والتليين فاذا بدأ بالمرأة الطلق فلتأخذ من هذا الحب               شراب عتيق فانه  

  .بعد شيءشيئا 
والتي :  قال.  المشيمة من ساعتها   متى بخرت المرأة بالخربق األبيض أو بخرو الحمام أو بالزرواند اسقطت           :  جورجس

والتمر ومما يسقط الولد حب الرمل        واسقها طبيخ الحلبة   قد حان شهرها وال تطلق فحل لها مرا في ماء العسل             
ن زبد البحر عظيمة ولدت من ساعتها ومتى بخرت            قطعة م  يحتمل أو يشرب ومتى علق على فخذها األيمن         

الجنين والمشيمة سريعا ومتى علق عليها رجل الضبع اليمنى ولدت من               بحوشير وصمغ السذاب الجبلى أخر ج      
  .سريعا والمشيمة أن تتحمل خربقا أبيض أو عود حرمل رطب ساعتها ويسقط الولد

في نفسها وذلك أن أالت الوالدة منها        لى المرأة قبل أن ترى الدم     إذا عسر الوالدة ع   :  الثالثة من تفسير الثانية قال    
  .أمراض وأورام متفننة ترم وإذا ورمت قل ما ترى من الدم وتعرض من ذلك

  .ساعته والشيطرج يفعل ذلك أيضا على ما رأيت بزر الشيطرج يشبه الحرف له رائحة حريفة جدا يطرح الولد من: لي
الوالد وذلك أن الرحم ال ينضم        لعارضة عند االسقاط أشد من األوجاع العارضة عند         األوجاع ا :  عهد أبقراط قال  

للجنين حدة في الرحم بلذع فيعرض لذلك بالمشاركة         حسب ذلك االنضمام الطبيعي وتعترض من األدوية المسقطة       
يجبأن و:  قال.  وأعراض رديئة وال يعرض في وقت الوالد من ذلك شيء             "\ 217 الف ب     "\في الرأس تشنج     

قبل وقت الوالد إذا كانت بكرا قد اسرع في اقتضاضها فحبلت وهي صغيرة فلتستعمل                   تستعمل أدوية االسقاط  
حالها هذه   الطفل حينئذ قبل أن يعظم ألن الحامل تهلك متى لم تستعمل في من كان في عنق الرحم                     إسقاط

  .الحال هلكت إن تم الجنين
الحرمل أربعة دراهم حلتيت     هل عشرة دراهم سذاب خمسة دراهم حب       أب:  تدبير حب يطرح الولد من ساعته      :  لي

ثالثة دراهم بأوقية طبيخ األبهل وطبيخ الفوة           أشق فوة من لكل واحد ثالثة دراهم يتخذ حبا ويشرب منه                
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نصف النهار أكلت ماء حمص أو لوبيا بدهن حل وقبل ذلك ما تطفر                والمشكطرامشير أو عصير السذاب فإذا كان      
 ظهرها وبطنها فإذا أمست تحملت صوفة منقعة في ماء سذاب رطب وتمسكه الليل كله فاذا                يرة وتتعب طفرات كث 

فان عسر عليها هذا     أصبحت تبخرت بقمع بمر وبارزد وجوشير قد عجنت بمرار البقر بمثقال من هذا وأخذت الحب               
متى دبرت ببعض هذا التدبير أسهلت      الشيلم فانها    وإال يعاد ويطلى ظهرها وسرتها بماء السذاب قد عجن فيه دقيق           

  .الوالدة
جدا يسحق ويلوث فيه صوفة      ويسقط سريعا أن يحتمل بخور مريم أو قثاء الحمار أو ميويزج أو كندش وهو قوى                

: حب جيد. عشر حزم فوتنج وتجلس فيه فهو جيد ماء ويرفع ما أمكن ومتى عسرت الوالدة جدا فاطبخ في قمقم فيه          
  .مثله فوة مثله وهي شربة صف درهم أشقأبهل درهمان حلتيت ن

بخور مريم حب المارزيون شحم      خربق أسود ميويزج زرواند مدحرج فربيون     :  فرزجة عجيبة في إسقاط األجنة    :  بولس
  .مرارة ثور مجففة جزء: في النسخة الحنظل أشق يحل األشق ويجمع ويحتمل فانه عجيب فيه زيادة

نوشادر مسحوق عشرة   :  عجيبة جدا  فرازج.  يون بخور مريم كردمانا صبر تجعل     زراوند مدحرج فرب  :  فرزجة عجيبة :  لي
ويتخذ فرازج ويتحمل الليل كله ويرفع رجليها على محاذ            دراهم أشق ثالثة دراهم يحل األشق ويعجن النوشادر        

  .الرحم فانها تحيض من غد حتى يدخل ما ينحل منه إلى
الوالدة أن تعطى الحبلى التي       بعد ذلك دهن ورد ومما يسهل       إذا خرجت المشمية فحمل المرأة        :  أسليمن قال 

بالملوكية والخبازى والفرازيج السمان تصنع من        لشهرها كل يوم لعاب حب السفرجل وزن خمسة دراهم ويتغذى           
  .الحمام وألزمها الراحة والهدو وإمرخ الظهر والبطن بالدهن الفاتر المسخن إسفيذباج وتستحم بماء فارتر خارجا عن

مثقال فلفل مثله أبهل مثله      مر جندبادستر ميعة مثقال مثقال دارصيني نصف       :  معجون لعسر الوالدة ليس له نظير      
  .يعجن بعسل ويسقى منه مثقاالن

  . عسرت الوالدة فأدف هذا الدواء بشراب واعطه دائما"\ 217 الف ب "\إذا : لي
السذاب فيخرج األجنة بقوة وكذلك      يشرب طبيخة بالمرو  األبهل يخرج األجنة األحياء واألموات الترمس       :  مفردة ج 

عصارته أو احتملت   ......  متى يبس وشرب بماء العسل أ        متى احتمل حب الحاشا يخرج األجنة الفودنج النهري          
وكذلك متى احتملته المرأة بعد الجماع وخاصة       ...  في ذلك ومتى طلى به الذين      أخرجت األجنة بقوة والجبلى أقوى    

الحارة هذا وأما البارد     زاج النحيفة اليابسة ألن السمينة اللحمية ربما أعانها على الحبل فلتجعل النحيفة             الم الحارة
  .عجيب المزاج السمينة فحملها كافورا مسحوقا بماء ورد فانه مجرب

دوبة كلها  وقت الجماع كان أبلغ األ     القطران متى احتمل قتل األجنة األحياء وأخرج الموتى ومتى تمسح به الذكر           :  ج
  .في منع الحبل

احتملت الشوكة   األصل ومتى  القنطوريون الجليل والرقيق يخرج األجنة الموتى ويقتل األحياء متى شرب طبيخ             
  .شربت المتنتة التي تسمى قولو حدرت الطمث بعنف وتخرج األجنة متى

  .ماؤه أحدر األجنة بقوة عصارة البصل متى طلى به الذكر منع الحبل ومتى احتمل: على ما رأيت لج: لي
وتخرج المشيمة وكذلك    وعصارة بخور مريم متى طليت على مراق البطن أفسدت الجنين شربت أو احتملت              :  لي

في مائه ومتى شرب أفسد األجنة األحياء         طبيخ زهر الخيري األصفر يخرج المشيمة واألجنة الموتى متى جلس           
  .لموتىا ومتى احتمل بعسل أفسد األجنة األحياء وأخرج
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احتملت قتلت األجنة وتحدر     اإلبرسا السرخس يقتل الجنين منه أربعة مثاقيل متى شرب عصارة قثاء الحمار متى              
  .بمرارتها ولطافتها والحنظل أقوى في ذلك

  .المر يخرج األجنة ويقتلها سنبل الحنطة البري قوى في إحدار المشيمة واألجنة
الساطعة الرائحة يتبخر بها الحوامل تخرج       القردمانا الحريفة .  األجنة األحياء االيرسا يعمل منه فرزجات بعسل فتخرج       
  .األجنة األحياء واألموات عجيبة في ذلك

  .الدارصيني يسقط األجنة متى خلط بالمر شرب أو احتمل
ي كذلك  هذا الفعل والدار صين    ألن الحبالى تغثى أنفسهن كثيرا واألجود في هذه األدوية ما سكن الغثى مع               :  لي

أبهل عشرة دار صيني تسعة قردمانا مر خمسة خمسة الشربة           :فاتخذ منه قرصا ومن األبهل والقردمانا والمر تركيبه       
  .غثيا ويسهل الوالدة جدا وينقى رحم النفساء ويخرج المشيمة ثالثة كل يوم فانه ال يهيج

مع السذاب أو ممع ماء الترمس       فسنتين أو المر متى جعل مع األ    .  دهن البلسان متى احتمل أخرج الجنين والمشيمة      
  .وفتح فم الرحم وجذب الحنين المقل متى بخرت به الحبلى سهلت والدتها. اخرج الجنين

الغرب متى شرب ورقه مع     .  المشيمة الالدن متى تدخن به أخرج الجنين وطرح       .  قشر الغار إذا شرب أخرج الجنين      
طبيخ رؤس الثوم وقصبه إن جلس فيه أخرج المشيمة         .  الجنين  قتل دهن زهر الكرنب إذا احتمل بعد الحبل      .  الحبل

الفلفل يخرج الجنين متى حمل بعد الباءة قطع         .  شرب منه مثقاالن أخرج الجنين     الحرف متى .  وكذلك إن بخر به   
  .الحبل

 احتمل  بخور مريم متى شرب أو     أصول.   إخراجا قويا سريعا   "\  218 الف ب    "\العرطميثا متى احتمل أخرج الجنين      
نباته إن تخطته حامل أسقطت ومتى دخن بأصله حامل           طرح الجنين ال شبيه له في قوته في هذا وزعم قوم أن             

  .الحبل أسقطت ومتى شد األصل في الرقبة منع
الحبلى متى شمت رائحة هذا النبات       إن:  بزر اللوف متى شرب منه ثالثون حبة عددا بخل وماء أسقط الجنين ويقال            

الجنطيانا متى احتمل أصله أخرج     .  واحتمل أسقط األجنة   ذي يبرز أسقطت وأصله متى عمل منه شياف       في الوقت ال  
شرب منه درخمى بشيء من مر وفلفل نقى النفساء من الفضول والمشيمة وأدر الطمث               الزراوئد الطويل متى  .  الجنين
الصغير يسقط األجنة    القنطوريون.  ذلكالجنين واسمه باليونانية البالغ في تنقية النفساء والمدحرج يفعل              وأخرج

ورق الفوتنج متى   .  وقت الجماع منعت الولد    ويحدر الطمث متى احتمل في فرزجة وعصارة النعنع متى احتملت قبل           
  .احتمل قتل الجنين وأدر الطمث ومنع الحبل

 درهم طرح الولد    بزره نصف  السذاب البري متى احتمل أخرج الجنين من ساعته ومتى شرب من          :  على ما رأيت  :  لي
الجاوشير متى ديف بعسل وشرب واحتمل أخرج         :وقال.  من جمعه حمر يديه و أورمها      :  د.  من يومه وثارت الحكة   

القنة متى شربت أو تدخن بها واحتملت أخرجت        .  أدر الطمث وقتل الجنين    الجنين السكبينج متى شرب بماء العسل     
  .عسل أو احتمل بعسل أحدر الجنين عند الوالدالخيرى األصفر متى شرب منه درهمان ب الجنين بزر

والزراوند والعرطنيثاء ما حضر من       البابونج والشيح والبلنجاسف والمرزنجوش والحلبة والفودنج والمشكطرامشير        :  د
طبيخ .  الفوة متى احتملت عروقه طرح الجنين     .  عسرت الوالدة  هذه يجب أن يطبخ في الماء وتجلس الحامل فيه إذا         

 البزر المسمى بالفامى وينبت بين الحنطة والشعير وورقه شبه ورق الحمص          .  جلست فيه  قى النفساء متى  الخطمى ين 
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البابونج ينقى النفساء   :  د .وعلفه كعلف الخرنوب والبزر مر الطعم جدا متى سحق واحتمل بعسل قبل الباءة منع الحبل              
  .متى جلست في طبيخه

كانت امرأة  :  الوالدة متى لي تجربة    خاض والطلق الشديد العارض عند    الدارصيني خاصته ان يسهل الم    :  ابن ماسويه 
  .ساعتها وجرب ذلك مرارا فكان كذلك تطلق أياما فسقيت درهمين من زعفران فولدت من

  .واحتمل الحرف يقتل األجنة بقوة متى سحق وشرب منه ثالثة دارهم وسحق أيضا: ماسرجويه
  . األجنةلي الخيرى كالسذاب في قوته فلذلك يسقط

ورقه متى شرب بخمر طرح الولد وهو        بزر الينبوت و  :  لبن اللقاح متى أمسك في الفرج أخرج الولد وقال        :  ابن ماسويه 
  .قوى في ذلك ال يعدله شيء

الفربيون ال مثل له في ذلك في إسقاط          الكماشير دواء هندي في الرابع من الحرارة أخذ من         :  الخوز وابن ماسويه  
 أفسد المنى ومنع الحبل    "\  218 الف ب    "\واحتمل بعد الجماع     بزر الكرنب متى دق   :  ه وأرجنجانس الولد ابن ماسوي  

.  
  .النسرين اليابس إذا شرب أخرج الجنين وأدر الطمث: بولس

خاصة الساساليوس  :  الدمشقي .نقيع السمسم يطرح الولد    :  ماسرجويه.  السليخة تطرح الولد بقوة قوية     :  مهراريس
  .جميع الحيوانإسهال الوالدة ل

القسط متى  :  الفيل القلهمان  شهدت غير واحد واجتمعت الخوز على أنه متى احتملت فرزجة من زبل             :  ابن ماسويه 
  .ال ترتاض الحامل بها األرجوحة تسقط األجنة و: روفس. بخر به في قمع أسقط الولد

  .بنادق فانه جيد في ذلك خذمقل أزرق مر أبهل يعجن ويت: بخور عجيب يسقط الجنين ويسهل الوالدة: لي
الجنين مرتجال ومجنبا وبأشكال     ال شيء أضر للتي حضر والدها من التقلب فانه يعجل خروج            :  من كتاب أبقراط  

ألنه إذا خرج بعض األعضاء والرأس من داخل اختنق            رديئة وأكثر األجنة الذين ال يجيئون على الرأس يموتون          
  .وكانت الوالدة بكرهٍ ومشقةٍ

وحكى قصة امرأتين نفساء اختنق دم       احتباس دم النفاس عظيم القوة في جلب الموت       :  ثة من مسائل ابيذيما قال    الثال
وفي األكثر يرم   .  قال.  فماتت التي احتبس دمها وسلمت الثانية      احداهن ودر دم األخرى وكانت سائر أمراضها قريبة       

  .بالنفاس الرحم إذا لم تنق
الوالدة وذلك أن الرحم في وقت       دثة عند االسقاط أصعب من األوجاع الحادثة عند        األوجاع الحا :  عهد أبقراط قال  

األدوية التي تضطر إلى إسقاط الجنين فيضطر الرحم كثيرا           الوالدة تنضم بالطبع ويجتمع حول الجنين ليدفعه وأما        
  .من ذلك ورم وحدة من لذع األدوية وتعرض معه أعراض صعبة إلى الدفع واالنضمام وينالها

فربيون مر قنة يحتمل في       أشنان فارسي شونيز عاقرقرحا سذاب رطب فراسيون       :  ابن ماسويه بحدر الطمث بقوة     
  .صوف أبيض

وقطرانا او دهن بلسان أو       يجب أن تعطس المرأة بعد الجماع ويمسح قبلها مسحا بليغا ويحتمل عسال               :  مسيح
  .إسفيذاجا أو شيئا رطبا ولتتحمل شحم الرمان

قوية حب يسقط األجنة استخراج على       خاصة الدارصيني تسهيل الوالدة وينقى ما في الرحم بعدها بقوة         :  ابن ماسويه 
يتخذ حب ويسقى منه ثالثة دراهم كل يوم بأوقية من ماء الترمس             فلفل ومر بالسوية  :  ما قال د في الزراوند الطويل     
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  .الوالدة وهذا الحب يسهل
ومما :  مثقاال يسكنه مكانه قال    صعتر ومصطكى بالسوية يعجن بعسل ويعطى     سكبينج و :  الخوز التي تلد فيرم بطنها    

يؤخذ ويخرج الميت أن تسقى طبيخ الفنجنكشت وهو          .اعجن من الفيلزهرج قدر باقالة بعسل      :  يطرح الولد الحي  
  .بمرار البقر البطن كله ويجعل في فم الرحم ويطلى بليغ وينفع من ذلك أن يدق السذاب

ومتى أردت تجريبه فأطعم الدجاجة      . تطعم المرأة عو يوما على الريق الباقلى فال تحبل ما عاشت            :في الطب القديم  
لم تحمل أبدا ومتى سقيت ماء البلنجاسف أسقطت على المكان          الباقلى فانها ال تبيض أبدا ومتى احتملت خرو الفيل        

.  
زراوند طويل  :  الولد  يطرح "\  219 الف ب    "\وإن شدت على فخذها صرة كزبر في خرقة جديدة أسقطت حب               

أفسنتين قردمانا طري حريف فلفل مشكطرامشير       جنطيانا حب الغار مر قسط بحرى سليخة سوداء قوة الصبغ عصارة          
كل يوم مثقاالن بقليل من السذاب ويتحمل عود سذاب وتمرخ السرة              بالسوية يتخذ حبا ويؤخذ عشرة أيام تباعا       

  .بمرار بقر
المرأة لئال ترى ما تفعل وتناول ما        الذين يموتون في األرحام إذا أردت ذلك فغط وجه        :  اطمن تشريح األجنة ألبقر   

العظم فشد أصابع يده لئال يزلق اللحم ثم اقطع اللحم عن الكتف             برز من الجنين فصنع اللولب في ذارعه فاذا ظهر        
  ادفعه إلى داخل قليال وشد      ضع الرأس بعد ذلك وضعا طبيعيا واجذبه إليك قليال ثم             والمنكب ثم أخرجها ثم    

إخراجه فان قدرت بعد ذلك      بالسكين عند األضالع والترقوة حتى يخرج االنتفاخ الذي فيه وينضم الجنين ويهون             
باآللة ثم صب على المرأة ماء حار كثيرا ومرخها الدهن             على دفع رأسه إلى داخل دفعا طبيعيا فافعل وإال فاجذبه           

 ها على األخرى واسقها خمرا طيبة الريح بيضاء رقيقة المزاج واسحق الزرنيج بالعسل            رجلي ومرها بالنوم ولتلق إحدى   
  .وامرخه بالخمر واسقها إياه

فيعوقه على الخروج وتصير     وربما لم يمت الجنين لكن وقع إلى جانب فان هذا يكون إذا التفت سرته على عنقه                  
وربما لم يخرج الجنين البتة لذلك أعنى التفاف          مرأسه عند وركى أمه وأكثر هؤالء تخرج أيديهم ويموت أكثره           

نزفها قبل الوالد فانها تطلق طلقا يابسا ويعسر والدها وبالضد ويجنب إذا                السرة وهو خطر عظيم وأى امرأة كثر       
يحرك تحريكا   الوالدة قد عسرت اللتفاف السرة أو لرداءة شكل الجنين أن يؤخذ بيد المرأة ورجليها ثم                 ظننت أن 
الحصاة ثم تنتصب وتحرك كتفاها      شرين مرة ليتقصع البطن ثم تشال رجالها وتحرك كما تحرك عند            شديدا ع 

الجنين إلى السعة فيصل إلى الخروج وإن كان عندك             مرارا كثيرة وتضرب على فراشها وتحرك كتفاها لينزل         
  .واطبخ الجندبادستر بخمر وأمرها تتحمله مشكطرامشير اقريطشى فاسقها منه

  . اآلذربون خاصته إسقاط االجنة:بديغورس
  .األبهل يسقط الجنين احتمل أو شرب أو تدخن به: د
بشراب منع الحبل وأصل     إن األبهل يسقط الجنين الحي ويخرج الميت الغرب متى أخذ ورقه مسحوقا وحده               :  ج

  .الخوشا إذا احتمل أخرج الجنين
على النساء اللواتي عسرت     الجنين والمشيمة ويعلق  انارغيون يسقى من ورقه درخمى بميبختج إلخراج         :  بديغورس

  .والدتهن ولينزع إذا ولدت على المكان
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  .وشرب األنافخ يمنع من الحبل
  .األشق متى شرب أخرج الجنين

من حبه ثالث درخميات أخرج      البلجاسف إذا سقى  :  طبيخ البلنجاسف متى جلس فيه أحدر المشيمة والجنين وقال        :  د
  .الجنين
  .االدوية المسهلة للولد  شرب أو طبخ أو جلس فيه أخرج الجنين عند الوالدة فلذلك هو منالبابونج

  .الجنين أصل الجنطيانا متى احتمل بالعسل قتل الجنين وأصل شجرته تحتمل فتحدر: د
  .احتمل فرزجة مع مر الدوقو يخرج الجنين شرب أو: أصل الجزر البري متى احتمل أخرج الجنين وقال

  .شيشعان يسقط الجنين إذا احتمل فرزجةالدار 
  .صمغ الزيتون البرى اللذاع للسان يسقط األجنة

  .بعر الماعز وخاصة الجبلية متى شرب ببعض األفاريه أخرج األجنة
  .زبل الرخم يقال إن بخر به طرح الجنين

  .لك والمدحرج يفعل ذلكذ والزراوند الطويل متى شرب منه درخمى مع فلفل ومر أخرج الجنين ومتى احتمل فعل
وجفوفها ورق الجوز متى شرب      دهن الحلبة تحقن به المرأة التي يعسر والدها من أجل كثرة خروج الرطوبات منها              

  .طهر المرأة بخل منع الحبل منه بعد
  .الحرف البابلي يسقط األجنة: د
  .طبيخ الحاشا مع استعمل مع عسل خرج الجنين والمشيمة: ج

ونجار .  غياهع شفىى المرأة بقلته   شحم الحنظل مع أنه يقتل الجنيني ربما       :  وقال ج .  ا يخرج ألجنة  الحاش:  وقال د 
  .الحديد إذا شرب منع الحبل

  .وقال الحمص يعين على غخراج الجنيني
  .دمعة اليبروج واصوله متى شرب منه أوبولوس أحدر الجنين: د

  .وقال ك متى احتمل من الملح قطعة طرح الجنتيني
. اصله واحتمل أحدر الجننيي    سمريون متى حك  :  ن تجربة ابن داواد ك الكبريت إذا تدخن به طرح الجدنيني وقال           م

  .الكادريوس وطبيخه يحدران تلطنمث والجنيني
ن بزر الكرنب خاصة كتى       زهرة الملح متى احتلمت قتلت الجنين ن ومتى احتملت بعد الجماع منعت الحبل               :  د

  .الحبلاحتمل بعد الطهر منع 
الجنيني ومتى شمت المرأة رائحة      ثمرة لو ف الحية متى شرب منها ثالثون حبة بخل ممزوج اسقطت            :  ابن ماسويه 

  .هذا النبات بعد ذبول زههرته اسقطت
مع أألفسنتين أو مع ماء الترمس       ومتى احتمل المر  :  اصل لوف الحية متى احتمل بالليط أخرج الجنيني نت وقال         :  د

  .لسذاب اخرج الجنيني بسرعةأو مع عصارة ا
شرب أ تجدخن به ومتى       يسقط الجنيني متى احتمل أو تدخن به المقل اليهودي وكذا يفعل المشكطرامشير              :  ج

الحبل النسرين يقتل األجنة ويخرجها ن        احتمل كان اقوى عصارة النعنع متى احتملت في وقت الجماع منعت             
. لجنيني ودهنه يخرج الجنيني أإليرسا نفسه يفسد ألجنة ويخرجها        ا متى جعل مع اإليرسا غسل قتبل وأخرج      :  بولس
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 احتمل في صوف قتل الجنيني السكبينج متى شرب بأدرومالي قتل الجنيني ن ساساليوس اصله              السقمونيا متى :  ج
  . السذالب خاصته إفساد المنى"\ 220 الف ب "\وبزره يسقطان الجنيني 

الجنيني ومتى احتامل قفعل      اصل الفاشرا متى شرب منه درخيمان أخرج       السذاب يمنع الحبل  :  ابن ماسويه وروفس  
يحدر الجنيني ونظن به انه متى احجتمل بعد          ذلك واخرج المشيبمة وطبيخة متى جدلس فيه فعل ذلك الفلفل           

الدة ولعسر الو .  خاصة الفلفل بهعدالجماع إفساد المنى متى احتمل       :  ماسويه ابن.  الجماع أفسد غالمنى إفسادج قويا    
الجوشير والقنة   كبريت اصفر ومر أحمر وقفر وجوشير وقنة بالسواء يتبخر به مرات كثيرة وتسقى             :  الكمشيمة وإخراج

وبنجا معجونيني او زبل الفيل وحده لم         وأي أمرأة تحملت زبل الفيل    :  قال.  وتدخن بخرء الحجمام وسلخ الححية     
غفراط الجماع تنشق في الرحم وقد يعتيرهم         صيب النساء من  الرحم وي  قال ك وداوا البعقل بادوية نتو      .  تحبل ابدا 

  .خروج البول لال إرادة من ثقل الحمل انشقاق المثانة ودليله
الخردمانج متى شرب نه    :  ويقال متى سقى من الشنان الفارسي ثالثة دراهم القى الولد من يومه ن            :  من السموم لج  

  .بالخردل في توليد الحكة والجرب بيهدانقان ألقت الولد ساعتها وآذمتها الحكة وهو ش
  .لى هذا عندى هو الكردمانة
  .إنما تسهل الوالدة على اللينات االبدان: من االهوية والبلدان قال

المرأة ترم وكثيرا ما يكون يعرض       الذكور يولدون أسهل من االناث وإذا عسرت الوالدة و لم تنق المرأة الن آالت              
  .والطمث نقطع عنه دم البواسيربعقبه للبطن ما يعرض لمن ا
ناحية اليتها فطفرت سبع طفرات       لما اشتملت الجارية المعنية امرتها أن تطفر إلى         :  من كتاب المنى قال أبقراط     

يمكن أن ينزل الن الطفر إلى قدام و ان زعزع المنى فانه             لى الطفر إنما يكون إلى خلف ولذلك      .  فخرج منها المنى  
متى مسحت البيضتان أو سلتا أو بردتا بالشوكران        .  إلى خلف يقع ضربة في فم الرحم       طفريعلق نحو بطن الرحم وال    

الطفل يعدم   إن قصدت الحامل أسقطت و خاصة إن كان حملها مذ عظم الن           :  فسد مزاجهما لم يولد الفصول     حتى
الفصاد و جوع أمه وا     متى عظم كان     غذاءه ولذلك متى كان الطفل أعظم كان إلى الغذاء الكثير أحوج فالطفل لذلك            

وإذا كان بالمرأة خنق االرحام وعسر والدها       .  يؤمن أن تسقط   وإن أفرط على الحامل االسهال لم     .  ستفراغها به أضر  
إذا ضمر ثدي الحامل أسقطت الن ضمور الثدي يدل على قلة الدم في عروق                   .فأصابها عطاس فذلك محمود    

الطفلين  كان الحمل ترءمين فضمر أحد الثديين اسقطت أحد         وإن  .  الطفل من أجل نقصان الغذاء      الرحم فيموت 
قد ضمر أحد ثدييها فتقول      يمكن أن يستدل في امرأة حامل     .  لى.  وذلك يكون في الجانب الذي ضمر فيه الثدي        

االنف وأمسك المنخرين و الفم فانه يسقط         "\ 220 الف ب    "\أدخل دواء معطا في     .  أنها تسقط غالما أو جارية    
إذا جرى اللبن من ثدي الحامل      .  تمدد وتوتر يعين على سقوط المشيمة      نه يحدث للبطن عند هذه الحال     المشيمة ال 

  .الن ذلك يدل على أن الطفل ال يغتذى بالكفاية دل على ضعف طفلها
الدم ناقصا في    يكون فيها  واصلح أحوال الثدي أن يكون مكتنزا وال يجري اللبن فان هذه الحال متوسطة فليس               

يؤول إلى أن تسقط وأن ثدييها يضمران فان كان          كله وال أن يكون الطفل غير مغتذ إذا كانت حال المرأة           الجسم  
ثدياها صلبين فانها يصيبها وجع الثديين أو في الوركين وال تسقط إذا                 األمر على خالف ذلك أعني أن يكون        

ون بعسر وخطر أو تسقط فتكون     وسخنت ثدياها سخونة شديدة من سبب ظاهر فان والدها يك          عرضت حمى لحامل  
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أجل الطفل   خطر ألنه قد يعرض للحوامل أخالط رديئة تهيج منها حميات وال تقدر على تنقيتهن منه من                    على
لذلك مسقاما وكذلك األم      فربما هاجت حميات قوية تقتل الطفل وقد تجلب منها حميات لينة فيكون الطفل                 

  .تحتاج إلى قوة من الحامل والمحمول جميعا  سالمة الوالدةفلذلك تكون الوالدة غير سليمة من الخطر ألن
  .الرقبة والعضد منع الحبل زعم بعض الناس أنه إن علقته حامل أو خطت عليه أسقطت ومتى شد في: بخور مريم
احتمل في صوفة كان أقوى       إن لعصارته من شدة القوة ما إن طلى على البطن أفسد الجنين ومتى               :  د وقال ج  

  .البطن والخاصرة والسرة أخرج الجنين إن لطخ من عصارته على مراق: في إخراج الجنين وقالاألدوية 
  .حرارة يطلى ويحقن به في القبل ويحمل فإنه يفعل مثل هذه القوة وال يهيج: استخراج

الفودنج ورق  :  أسقطت الجنين وقال   قوة الصبغ متى احتملت   .  إن عصارة بخور مريم تقتل الجنين قتال قويا        :  قال د 
  .أو احتمل إن احتمل قتل الجنين وعصارته تخرج األجنة بقوة شرب

  .دهن القيصوم يخرج المشيمة: القردمانا إن تدخن به أسقط الجنين وقال: د
  .عصارة قثاء الحمار تقتل الجنين متى احتملت: وقال

  .وخبرني من أثق به ان الملح الدراني متى احتمل اسقط الجنين
  .رة قثاء الحمار تفسد األجنة متى احتملتعصا: جالينوس

  .الصغير متى احتملت أخرجت الجنين أصل القنطوريون الكبير متى احتمل فرزجة أسقط األجنة وعصارة القنطوريون
  .الميت القنة تخرج الجنين احتملت أو تدخن بها ومتى شربت مع اللبن أخرجت الجنين

احتمل قتل األجنة األحياء وأخرج      تى احتقن به أسقط الجنين بقوة ومتى      القطران متى لطخ على الذكر منع الحبل وم       
كلها في منع الحبل ويجعل من أدام         الجماع وهو أبلغ األدوية    الموتى ويفسد النطفة إذا مسح به الذكر في وقت          

  .استعماله عقيما
 الف  "\ه بالغ جدا في إخراج الولد       فان يحقن بالقطران في القبل أو المرأة مستلقيه مديدة نصف الوركين         :  استخراج لي 

فاذا بقيت بحالها ساعة وقبلت الحقنة حملتها صوفة قد غمست            وكذلك يعالج باألشياء التي تفعل ذلك      "\  221ب  
الشبث متى جعل منه شيئ في فم الرحم قبل           .  الرطب متى احتمل سهل خروج الجنين       الزوفا.  فيه فانه اليخلف  

  .في وقته منع الحبل الجماع أو
: والعسل واحتمل أخرج الجنين وقال     قشر الينبوتة إذا تدخن به أخرج المشيمة والجنين الترمس متى خلط بالمر             :  د

  .ويفعل ذلك متى تدخن به: المشيمة وقال إن طبيخ الثوم متى جلس فيه أخرج: وذكر ذلك ج
  .قشر أصل شجر الغار متى شرب منه مقدار تسعة قراريط قتل الجنين

من غير عسل أخرج الجنين      إذا أكل منع الحبل وإن شرب من بزر الخيري األصفر درهمان أو احتمل             وورق الغرب   
  .عند الوالدة

األجنة ألنه شديد المرارة     ويخرج األجنة الموتى ومتى شرب أفسد     :  طبيخ زهرة الخيرى المجفف يخرج المشيمة ج      
  .وبزره يفسد األجنة األحياء ويخرج الموتى وأصوله تفعل ذلك

  .الخربقان متى احتمال قتال الجنين واألسود أقوى في ذلك: ج
دهن النمام ودهن     تمسك صوفة قد غمست في دهن بلسان او يمسك معها              :  ابن ماسويه إلخراج المشيمة    

  .الخيري األصفر إلخراج المشيمة تشرب طبيخ: المرزنجوش ودهن الناردين مع المر وقال
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مدقوق وثمر الغرب من كل واحد        بعد طهرها صوفة بيضاء فيها ورق الغرب       وقال الذي يمنع من الحبل تمسك معها      
بزر الكرنب النبطي مع الحرف من كل واحد درهمان           ثالثة مثاقيل واغمسها في ماء ورق الغرب ويفعل مثل ذلك          

ل الفودنج ويحتمل ومما يمنع الحبل أن تمسك المرأة معها شحم حنظ            يدقان ويعجنان بقطران ويغمسان في ماء     
 وسنسدان وخبث الحديد وكرنب وبزر الكرنب بالسوية بعد دقها واعجنها بقطران تمسك بعد             وسقمونيا وهزار جشان  

  .يعجن دقيق الشيلم بماء الكرنب وتحتمله: مجهول. الطهر أياما
من دهن ويسقى من      إذا عسر على المرأة والدها فخذ برشياوشان فيداف بشراب وهو مسحوق وشيء               :  إسحاق
  .رامشير بشراب وماء وينفعها التعطيسالمشكط

دراهم ومن الصعتر البرى فاسقها منه       وإذا مات الطفل فخذ ثالث أواق من ماء السذاب وحلبة وتينا مطبوخا وثالثة             
  .فانه يخرج الطفل

طبخ بماء وينطل على سرتها      متى اخذت منه واحقنت في قبلها بماء سذاب أوقية ومشكطرامشير وقطران وأبهل قد            
ويدهن الرحم والذكر بدهن بلسان فانها ال تحبل            ظهرها ويسقى بماء الباذرونج ثالث أواق فانه يمنع الحبل           و

  .وتجعل قبل الجماع فتيلة بدهة بلسان
  .احتمل في الرحم نفض ما فيه الخربق األسود متى: أبقراط د

ويصفى منه رطل ويذر عليه        ماء رماد يصب عليه  :  دواء يسقط المشيمة من كتاب ابن ماسويه في عالج الحبالى           
للحبل أربعة أيام ولم تلد فاحرص عليه نجاة األم           وإذا مضى :  قال.  أوقية من الخطمى ويسقى منه وقيئها وعطسها      

باألدوية القوية ال تبال بالطفل مثل ماء السذاب ودهن الحلبة وماء الحلبة مطبوخا              "\ 221 الف ب    "\واحمل عليها   
في الرحم فيؤذى    كة مالحة مدقوقة وحافر فرس فإذا سقط الجنين وأردت أال يغلظ الدم             تمر ودخنها بعين سم    مع

  .ابيض فانه هذا يمنع غلظ الدم ويشتد الوجع فدخنها بمقل وزوفرا أو حرمل وعلك األنباط وصعتر وخردل
ور بالسوية يجمع   كبريت مرار ث   مر قنة جوشير  :  دواء ينفع من عسر الوالدة واحتباس المشيمة ويخرج الولد الميت           

المرو والقنة والجوشير درهما بالسوية يجمع الكل بماء           الكل بقطران ويدخن منه بمثل الجوزة مرات واسقها من          
  .كرفس معصور وترمس مطبوخ

سكرجة من ماء حلبة مطبوخة مع مثله        مرها تتمشى ومرخها بالرازقي مرخا رفيقا وسقها      :  تدبير الحامل عند والدها   
  .طالء

وإذا أحببت أن تنزف دما كثيرا أو        . بالمسك والكهرباء وقوها بالطعام والشراب والعطر والحديث الطيب للنفس         ودخنها
وإن خفت أن يضر من أجل احتباس الدم فأعد التدخين           خفت من احتباسه فدخنها بعين سمكة مالحة وحافر فرس        

  .مرات
لعابات لزجة ويطلى البطن والظهر        وتشرب وتحمتل  لسرعة الوالدة تدخل الحمام وتنقع في الماء الحار         :  أسليمن

  .كله واألفخاذ ونواحيها بشمع اصفر ودهن وكذلك فقار الظهر
رماد .  ولدت من ساعتها   وتمسك في يدها اليسرى مغنطيسا فانه عجيب وإن جعلت الزراوند على صوفة وحملتها               

ويعلق على الفخذ األيمن    .  حيا كان أو ميتا    حافر فرس أو حمار أو دابة يعجن ويطلى فانه عجيب في قوته يخرجه             
  .زبد البحر
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وأقوى من ذلك أن تسقى        وقشر القثاء اليابس يسقى منه أربعة مثاقيل بماء سخن فانها تلد ودخنها بالمر                   
  .كبيرة فانها تلد مكانها الجندبادستر أو الحلتيت أو يعرض عليها من زبد البحر قطعة

شحم الحنظل درهمان قنة     صير حنظل عشرة لبن اليتوع درهم سقمونيا مثله        ع:  مرهم يسهل البطن ويخرج الولد    
الخربق في الماء وطبخ نعما وقعدت المرأة         عشرة تذاب القنة بدهن شرجنى ويجمع الجميع ويطلى به ومتى طرح            

  .دهن ورد فيه أخرج المشيمة وإذا خرجت فيجب أن تحمل
  .لك الحلتيت والقنة والقردماناوعصير الحنظل قوى جدا في إخراج الولد وكذ: قال

احتمال فقاح الكرنب بعد     قشور العليق يمنع الحبل إذا شرب بعد الطهر وكذلك ثمر الغرب وكذلك ان               :  مجهول
بعد طهرها فانه يمنع الحبل وتسقى ماء ورق الغرب أو           يحتمل فقاح الكرنب وبزره   :  الكمال والتمام .  الطهر منع الحبل  

تقعد في طبيخ البلنجاسف ويصب ماؤه على الرحم         :  ومما يخرج المشيمة  .  الحبل انه يمنع ثمرته مع الماء القراح ف     
  .بالبلنجاسف وتبخر

فرجها النحالل العصب     طائفة من الرحم إلى     "\  222 ألف ب     "\يعرض من شدة الطلق أن تخرج         :  اليهودي
لفارسية بازردروند وتصيب منه     الكاذب يسمى با   والحبل:  وقال.  المطيف بعنق الرحم فتبقى هناك وتسمى العفل        

أن تخرج منها رياح وفضول فقط تستريح وتسقط إذا حبلت هذه وربما                أعراض الوالدة وتلد إما قطعة لحم وإما       
وافصدها إن   اسق هذه دهن الكلكالنج ولوغاذيا واسق للدبيلة دهن اللوزين بماء األصول           .  والدة ولدت ديبلة تلدها  

أربعة وعشرين يوما في كل يوم أربعة      إن سقيت الحامل  :  قال.  ين والمحمول جميعا  أمكن وضمد الرحم بما يحلل ويل     
تسقى أربعة مثاقيل من عصارته وكذلك متى أدمن عليها سقى            مثاقيل من السذاب البستاني بماء حار أسقطت أو        

  .اللوبيا األحمر عصارة السمسم أو طبيخ
  .ودفعته نعما طرحت جنينها حنظل الرطب أو طبيخه القويان احتملت المرأة عصارة ال: على ما رأيت قياسا: لى

  .يشبع إذا عسرت الوالدة فأطعم المرأة طعاما خفيفا كالفراريج ما: ومن اختيارات حنين
عضلها أحيانا وتمشى مشيا رفيقا من       وتشرب عليه نبيذا صلبا مقدارا صالحا وتطيب نعما وتحرك        :  وألبقراط في ذلك  

أسفلها والظهر وما يليه أجمع بلعاب بزر قطونا فان هذا نافع              ال فاسقها ماء الحلبة والطخ     غير إفراط فان ولدت وإ     
  .والدها للمرأة التي يعسر

بد أن يتورم بعد الخروج فمن       الجنين المرتجل خروجه غير طبيعي وقد يعيش كثير منهم وال         :  من مسائل المولودين  
األطفال في غاية القوة في الرحم فيهتكون عن أنفسهم           هم من سكن ورمه قبل اليوم الثالث والمولود لسبعة أشهر        

 بعد االنقالب إال كما يبقى المولودون في التاسع والعاشر إال أن هؤالء لطول مكثهم إذا انقلبوا ويخرجون وال يلبثون
قوة أجمع  قبل استعمال ال   يزيد فضل جثثهم على المولدين لسبعة وأكثر المولودين لسبعة يموتون ألنهم قد خرجوا              

  .لتسعة يؤخذ خصيبا ولسبعة ضعيفا ولعشرة أيضا خصيبا ألن الجنين يريد البقاء بعد االنقالب ايضاً مدة المولود
الجنين متهيئ على الشكل الطبيعي أم       الوالد الطبيعي أهون على المرأة وأسرع خروجا وإن أردت أن تعلم هل           :  قال

على رأسه وتنزل المشيمة معه وتتنظف من الفضول نعما وقد            وينزلال فاغمز بطنها فان الجنين ينحدر من الرحم          
الطبيعي لسوء تدبير القابلة ولحزن وغضب يعرض للحامل أو من هم أو من فزع أو                 يخرج الجنين على غير الشكل    

فعه يخرج رجاله فاد   اإلسراع في الوالدة وإذا عسرت الوالدة شقى المشيمة وأمرها بالتزحر بعقب ذلك فانه             من أجل 
 تزال تقلبه   "\  222 الف ب    "\قليال قليال ثم ال      إلى فوق ثم حوله قليال قليال حتى تجلسه ثم خذ بساقيه فمدهما            
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الوالدة أيضا فأجلس المرأة إلى شراسيفها في الماء الفاتر وامرخها بالشمع                حتى تجعل رأسه أسفل فاذا عسرت       
ستولد وتقلب   ي على الكرسي واعصر أسفل بطنها فانتها      وحملها شيافة من مر فاذا لبثت ساعة فعطسها وه          والدهن

وتشكل أشكاال مختلفة على نحو ما       في االشكال حسب ما تدعو إليه الطبيعة وتنزل مرة وتستلقى أخرى وتزعزع             
وسحق وسقى منه مثقال بشراب أبيض بعد طهرها منع           متى اخرج جوف األربيان وجفف    :  أطهورسفس.  تحتاج إليه 
  .أن تحبل
  .ت المرأة ثم جومعت منع من الحبلوإن بك

  .وحافر الحمار متى تدخن به أسقط الولد الميت وقتل الحي
هو غير طبيعي إنما يكون إذا       زوال خروج الجنين مرتجال أو مجنحا أو غير ذلك مما          :  ومن كتاب الجنين ألبقراط   

  .واالضطجاع واالستواء كثرت المرأة عند الوالدة التحريك والقيام والقعود
  .الوجع في الظهر عسرت إذا كان في حين الوالدة وجع في العانة سهلت الوالدة وإذا وجدت: على بن ربن

ساعة ثم تقوم وتتردد وتصعد في       وينفع إذا حضرت الوالدة أن تجلس المرأة وتمد رجليها وتستلقي على ظهرها           :  قال
  .كثيرة رارابالعطاس م الدرج والمراقي صعودا سريعا وتنزل وتصيح بغضب وتهيج

جدا ومتى علق على فخذ      متى طبخ ورق الخطمى الرومي بسمن وعسل وأطعمت فانه يسهل الوالدة جدا            :  الطبري
وعجن و جعل منه نصف جوزة و علق على            المرأة األصطرك االفريطشى لم يصبها وجع ومتى سحق الزعفران          

وله صورة قد   .   و علق عليها منع نزف الدم منها       الخنزير في صوفة   متى شد زبل  .  المرأة بعد الوالدة طرحت المشيمة    
  .الكتاب كتبناها في ذلك

  .بالمسك والكهربا فانه ينقيها وتبخر. ومتى بخرت المرأة بقنة أو كبريت أو مر أو جوشير فانه يسهل الوالدة
  .الولد ومتى أخذت مغنطيسا في يدها ولدت سريعا ومتى بخرت المرأة بسرقين الدواب طرحت

منه أوقيتين من دهن     أبهل كف سذاب باقه و كمون وحمص أسود بقدر الحاجة ويؤخذ وتجعل على رطل               ويؤخذ  
  .الحبة الخضراء و أوقية عسل ويشرب

لسمن المرأة أو ألنها جبانة أو لورم حار         تعسر الوالدة لصغر الرحم في الخلقة أو ألنها أول ما ولدت أو           :  ابن سرابيون 
الولد بغير الشكل الطبيعي أو بغير العظم أو ألنها ولدت من غير الوقت الواجب         قوة أو ألن  في الرحم أو ألنها ضعيفة ال     

عدد األجنة   المشيمة تنخرق أو ال تنخرق قبل الوقت فيجف الرحم في وقت الحاجة إلى الرطوبة أو ألن                   أو ألن 
  .كثير

غلى فيه بابونج وحلبة وبزر       ي قد الجلوس في اآلبزن الذ   :  ومما يسهل الوالدة إذا كانت من شدة تقبض الجنين          
ويضمد الموضع ببزر الكتان ببعض الرطوبات فان        "\ 223 الف ب    "\الكتان والكرنب وسكب ماء الحلبة في الرحم        
بالنفس وتتزحر وأما المشيمة فلتستلق على وجهها وتضم ركبتيها إلى           عسر فليحرك حركة عنيفة وتعطس وتمسك     

 عليها ويندى فم الرحم بالقيروطي والمشيمة إذا لم تنشق فلتشق بالظفر أو             الجهة يسهل    فخذيها فان على هذه   
يستوي وإن كان ميتا     بالسكين ومتى كان الجنين على غير الشكل الطبيعي فرده واقلبه وال تزال به كذلك حتى                

  .فعلقه بصنارة وأخرجه
بالليط وتحتمل وبخرها بزرنباد     تجعلتربد مر خربق جوشير مرار البقر بالسوية          :  شيافة لخروج الجنين حيا وميتا     
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  .وكبريت قد عجنا بمرار البقر
  .بقوة عصارة قثاء الحمار يعجن بمرار البقر ويحتمل فانه يحدر الجنين: ابن سرابيون

  .يؤخذ شحم حنظل مسحوق فيعجن بطبيخ شحم الحنظل ويحتل فانه يحدر الجنين: لى
في محقنة طويلة البزال     يحقن به القبل وهي مرتفعة الورك      أوقيتان من طبيخ شحم الحنظل       :  وأيضا قوي جدا  

وتستحم مرات كثيرة وتحتمل المرو والميعة ودهن         لتجوز عنق الرحم إلى فضائه ولتقعد قبل ذلك في الماء الحار            
 والثنة حتى ينفتح فم الرحم قليال ثم تحقن بذلك فانها تخرجه من ساعته ان              الحناء واألدهان المرخية ودهن القطن    

  .شاء اهللا
بكر محمد بن زكريا الرازي رحمه اهللا        انتهى السفر الثالث من كتاب الحاوي وهو السفر الثامن على ما رتبه مؤلفة ابو             

واالستدالل به على حال األجسام وما ينقى األرحام وأرحام             ويتلوه في التاسع فيما يدر الطمث ومضار احتسابه         
  لخزانة - حرسها اهللا    -غير ذلك مما يليق به مما انتسخ بمدينة طليطلة           الطمث أم ال و    النفساء والعلم هل يبزل   

المكرم أبي إسحاق بن      الوزير األجل األخصل الطالب األمجد األطول أبي الحجاج يوسف ابن الشيخ المرحوم                
  . بمنّ اهللا ويمينه-ورائحة   ال زالت أحواله صالحة وأموره ناجحة والمسرات لديه غادية-يحمش 
لتاريخ الصفر بموافقة العشر األواخر      لفراغ منه يوم االثنين خامس وعشرين مايو سنة أربع وستين ومائة وألف           وكان ا 

على يدي العبد الشاكر هللا ذي العزة والجالل على كل األحوال        من شهر جمادى األولى عام ثالثة وعشرين وستمائة       
  .ال رب سواه.... استنقذه اهللا يوسف بن محمد الطيوجي

  .كثيرا كما هو أهله ت المقابلة باألم المستنج منها فصحت على قدر الجهد واالستطاعة والحمد هللابلغ

  التي تدر التي تدر       ....................وبه االستعانة وبه االستعانة ............  ............   بسم اهللا الرحمن الرحيم      بسم اهللا الرحمن الرحيم     ""\\    22الف ج   الف ج     ""\\

البدنالبدن  عند احتباسه واالستدالل منه على حالعند احتباسه واالستدالل منه على حال... ... ومضار احتباس الطمث وحالومضار احتباس الطمث وحال  الطمثالطمث
   ينقى األرحام وأرحام النفساء والعلم هل ينزل الطمث أم ال  ينقى األرحام وأرحام النفساء والعلم هل ينزل الطمث أم ال وماوما    ......

وقلق  وقشعريرة.... يكون من احتباس الطمث ثقل في جميع الجسم وذهاب الشهوة : العضاء األلمة السادسة من
يدل على ورم في بعض  وغثيان وزوال الرحم إلى الجوانب وربما ظهر في حالبها غلظ ظاهر خارج عن الطبع

  .ربما جمع واحتاج إلى بطاألعضاء و
أحمر بمنزلة ماء اللحم     ويتبع ذلك وجع في الظهر والعنق وحميات محرقة وبول أسود مع شيء من صديد                :  قال

. يجرى مجراه فال يكاد يتبعه شيء من ذلك         المخلوط بفحم وعسر البول وخراجات وأورام حادة وإذا كان الطمث          
  .ذلك في النساء البيض البلغميات يكونوكثيرا ما ينقى به الجسم وأكثر ما : قال

 الطمث احتباس
التوائه ويكون عند الوالدة أكثر وإما من        الطمث يحتبس إما لورم في الرحم أو من أجل         :  الخامسة من الفصول قال   

تجيء إلى الرحم وإما من أجل انضمام أفواهها وإما لتكاثف من جوهر في              أجل غلظ الدم وإما لسدة في العروق التي       
أن يرقق   هذه كان أعنى الذي بسبب غلظ الدم وما يليه فالتكميد باألفاوية يبرىء منه ألنه يقدر                  لرحم كله وأي  ا

األخالط الغليظة أو الباردة على      وقد يحتبس الطمث من غلبة بعض      .  وإن كان غليظا ويفتح السدد ويقطع ويلطف       
 المتقدم ونحو ذلك ثم تفصد لتنقيه الجسم من         التدبير الجسم وعند ذلك يحتاج إلى أن يعرف من لون الطمث ومن          
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الطمث لغلظ األخالط فان الجلوس في ماء األفاوية المطبوخة والتدبير الملطف              وإذا كان احتباس  .  تلك األخالط 
  .للدم والفرزجات المتخذة من الفودنج ونحوه من الملطفات تدره المرقق

ميل الدم إلى فوق والدم إذا مال إلى         ثها يرتفع ألنه يدل على    وإذا كان للمرأة لبن وليست والدة وال حامال فان طم          
  .الثدي استحال لبنا

انضمام أو سدة في العروق      ويكون احتباس الطمث من أجل    .  قد يحدث من احتباس الطمث أمراض ومضار      :  أبقراط
  .ى ال يقبل ما يجري إليهاأفواه العروق التي في الرحم حت التي ينحدر فيها الطمث أو لغلظ الدم أو لبرد أو لسدة في

يحدث بالرحم منه آفة إما      ومتى حدث من هذه األسباب قلة الطمث واحتباسه فينبغي ضرورة على طول األيام أن              
إذا أردت ادرار الطمث    :  من من كتاب الفصد قال      من حبس الورم الحار وإما من الحمرة و إما من سقيروس وإما             

أن تحيض فيه الصافن و احجمها على الساق فاذا كان في اليوم الثاني                تهافافصد المرأة قبل الوقت الذي من عاد       
 2 الف ج    "\باألشياء   االخرى و احجمها و استفرغ من الدم شيئا صالحا وا جعل التدبير مما يدر الطمث               فافصد الرجل 

ألفاوية و خاصة إذا كان       ا..............  والمشكطرامشير   من ساعته وأقوى من ذلك األبهل       ........  وسحقا........  "\
  .بالدارصيى

األيام أعني الحبل إلى رداءة الكيفية و          يجيء بعد النفاس أشد سوادا النه قد مال في          ...........  من كتاب السوداء  
  .السوداوية بالطبع

من عالمات  الجسم و الوجع في قعر العين        حمرة الوجه جدا و الثقل في الرأس و االعياء في          :  الثالثة من الثانية قال   
  .السيما إن كان ذلك في وقت طمثها احتباس الطمث ويدر الطمث لمثل هذه باألدوية و

الثالثة .  ترهلت و خيف عليها االستسقاء     األولى من السادسة إذا لم يدر طمث المرأة زمانا وكانت بيضاء رطبة مائية              
ام و هزل بدنها فخاف األطباء فصدها         طويلة فاختلت شهوتها للطع     امرأة كان طمثها محتبسا مدة     :  من السادسة 

إذ  جسمها و رأيت أنا عروقها دارة مملوءة دما كمدا ففصدتها فرأيت الدم كالزفت السائل و               الختالل شهوتها و نحافة   
وفي الثاني رطال و في الثالث       رأيته بهذه الحال من السواد أكثرت من إخراجه فأخرجت في اليوم األول رطال ونصفا             

  .اخصب بدنها ثر فبرئت هذه المرأة وعادت إلى حالها ونصف رطل و أك
لها ذلك صار بدنها إلى حال أبدان        امرأة كانت ولودا دهرا فارملت فاحتبس طمثها مدة طويلة و إذ عرض            :  ابيذيميا

  .وصار صوتها صلبا خشنا ثم ماتت الرجال و قوي الشعر في بدنها كله و نبت لها لحية
  .يدملن ويحتبس طمثهن ساد الولودات و اللواتي تتغير بعدم الطمث كثيرا ثمأكثر ما ينال هذا الف: ج

  .عظيم و إما موت وقد رأيت أنا ذلك وقد رأيت األطباء ذكروا أن عددا من النساء نالهن من هذه األسباب إما مرض
  .اتتلبنها و م و عرض ألخرى هذا بعينه فاحتلت أن ينحدر طمثها فلم يجيء وهذه لم يطل: أبقراط

تحريك طبعها وهذا العارض إنما       إذا انتقلت المرأة إلى طبع الرجل فاعلم أنه الشيء من االشياء يقوى على               :  ج
  .العروق قليلة اللحم يعرض لمن كان في النساء تشبه الرجال وأما زباء واسعة

  .ذلك عواقريصرن ل و نساء رومة يشربن ماء الثلج فيفسد طمثهن فال ينقين و تكثر أمراضهن و: قال
تحتمله ساعة ال تدعه كثيرا      فربيون حديث اسحقه بماء على صالبة ويجعل على قطنة و           :  مجهول الدرار الطمث  

  .فينزف نزفا كثيرا
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يخرج أول مرة رطوبة كثيرة ثم  خربق أسود وأصول حنظل يعجن بماء بعد سحقه واجعله شيافا طواال فانه           :  آخر قوي 
  .يخرج مع الدم

  .ويبرد  من الحيض من اجل السن فال عالج له ألن الدم من هؤالء ينقصأهرن ما احتبس
يكون بعد الخمسين وفي بعض      والتي تتعب من النساء من أجل أن دمها تحلل يقل حيضها ومنتهى انقطاع الحيض             

  .األربعين وقد ينقطع بعد. النساء بعد الستين وقل ما رأينا ذلك
قل طمثها فاذا لم    .....  منها  ...  و راط قل حيضها ألن دمها ينفذ في الغذاء         باف "\  3 الف ج    "\ومتى سمنت المرأة    

والرأس وذهاب الشهوة فعالج عند ذلك بما ينزل الحيض          .....يكن شيء من ذلك واحتبس الحيض فذلك المرض       
  ........والحرف كالجندبادستر والقردمانا

نزول .......  من تعب كان أو     ا أيضا وكثرة العرق    والسكبينج والحلتيت ونحوها وتحتمل وتتبخر بها ويسقى منه          
أصل الكرفس  :  الحيض........  تعرق عرقا دواء قوي     الحيض والبول فلذلك اذا سقيت أدوية تدر الطمث فتحر أال            

وشونيز ونانخة وقردمانا تطبخ نعما واسقه       ........  الحنظل وقوة الصبغ وإذ    ورازيانج وقشور أصل الكبر وقسط وأصل      
  .رجة حتى تحيضسك كل يوم

 الكبد انقطاع الطمث لضعف
  .وافصد بالعالج إلى ذلك العضو قد ينقطع الطمث لضعف الكبد والشتراك بعض األعضاء ففتش عن ذلك: بولس
أقل من رطل وال أكثر من رطلين        وإذا علمت أن العلة في الرحم ولم يكن مانع فافصد الصافن وال تخرج منه              :  قال

ايارج شحم الحنظل بعد اراحتهن ورض األعضاء          في وقت عادة الطمث واعطهن      ونصف ويجب أن يكون ذلك     
قبل وقت الطمث ثم أمرها بدخول الحمام وضع األدوية المحمرة على               السفلى واربط الرجلين جميعا أياما ثالثة      

  األسود إلى التنقية بايارج شحم الحنظل والفصد والحجامة على الساق وحملها الخربق               الصلب والعانة ثم عد    
األفسنتين فان هذه تدر      والسقمونيا والقنطوريون وشحم الحنظل وصمغ الزيتون البري وعصارة السذاب وعصارة            

  .الطمث بقوة وتخرج األجنة
قردمانا بزر جرجير جندبادستر دهن      مقل أوقية جوشير عسل اللبنى حرف     :  التذكرة يوسف التلميذ فرزجة تدر الطمث     

الصبغ محروث فنجنكشت لوز مر صعتر يسقى بماء الترمس أو           مر فوة :  يدر الطمث بقوة  ومما  .  السوسن يتخذ فرزجة  
  .طبيخ المشكطرامشير

يعجن بالقنة ويحتمل في    .  فربيون أشنان أخضر عاقر قرحا شونيز سذاب رطب       :  الكمال والتمام فرزجة تدر الطمث    
  .صوفة مغموسة بالزنبق

جاس يابس يجب أن تلزم       ة التي التحيض من أجل أن بدنها       المرأ:  من كتاب ميسوسن في عالج الحوامل قال       
  .ما يدر الطمث الدعة والحمام واألغذية الرطبة والشراب الكثير المائي ثم تحمل

  .التي ال تحيض من كثرة الشحم فليجفف شحمها بالدلك بالنطرون ولطافة التدبير
ورما أو لغلط الدم أو لدم خرج         ألن في الرحم  يحتبس الطمث إما ألن الجسم مريض قليل الدم أو            :  ابن سرابيون 

لقروح حدثت فاندملت فانسدت أفواه العروق ويهيج من          كثيرا من بعض األعضاء أو لسمن خارج عن االعتدال أو           
والورك والفخذ والرأس والعين وحميات وغثى وسواد البول ودمويته وربما حدث             ذلك سقوط الشهوة و وجع الظهر     

 الف  "\افواه   ل واألمراض السوداوية وإن كان السبب الورم فاعمل في حله فان كان انضمام             وعسر البو  يبس البطن 
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  .يكون بحجاب يحدث في الرحم يعالج بالحديد.......... "\ 3ج 
خربق أسود وأصل    ........... يشرب درهم حرتيت بماء العسل أو يؤخذ فودنج جبلى ومر بالسوية يشرب بعد الحمام             

  .الثور ويحتمل لسواء يسحق ويحل ويعجن بمرارالحنظل وكندس با
  .شحم حنظل أفسنتين بالسوية يحتمل بمرار الثور: آخر

عرطنيثا فودنج جبلى إيرسا     شحم حنظل أفسنتين أسارون شونيز كندس وج       :  شيافة جيدة مجربة تدر الطمث بقوة      
  .جنةوهو يحدر األ سذاب فلفل أسود مقل مر حلتيت يجمع بمرار ويحتمل وهو مجرب

  .بقوة عصارة قثاء الحمار إذا عجنت بمرار الثور ويحتمل فانه يدر الطمث ويخرج األجنة
يشرب بشراب ممزوج فانه     جندبادستر و ج أنيسون بزر كرفس درهم درهم         :  دواء يحدر الطمث وال يضر الحبلى      
  .يقوي الجنين وال يؤذيه ويدر الطمث

اللبن فأما إذا نقض جدا وانقطع البتة        مث السهل الدرور األدوية التي تدر     التي تدر الط  :  الخامسة من األدوية المفردة   
والفودنج والمشكطرامشير واألسارون والقسط والمر والسليخة         فال تنجع فيه هذه بل يحتاج إلى األبهل والمر            

ألن  ث الحبلى إنما يحتبس طم  :  هذه المدرة للبول إال الخامسة من الفصول       :  قال.  والزراوند والدارصيني والحماما 
حالة فانه يجيء من العروق التي       المشيمة المتعلقة بجميع أفواه العروق التي تلى الرحم فإن جاء منه شيء قليل في              

  .المشيمة بالرحم ولذلك تسقط في رقبة الرحم وهي قليلة ضعيفة فان كثر فقد تعلق
والحمام واألغذية الرطبة شيافات     والنومالمرأة التي ال تحيض من أجل حرارة طبعها تلزم السكون             :  ميسوسن قال 

  .ثم تحمل األدوية والتي ال تحيض من كثرة الشحم يجفف بدنها بالتدبير
: مشكطرامشير قردمانا سذاب أبهل    فوة الصبغ :  على ما رأيت في األقربادين الكبير عالج تام قوى الدرار الطمث          :  لي

حبا وتسقى بأوقية وتحتمل فرزجة من الزراوند          ليطبخ حتى يجمد ويؤخذ من الحلتيت زنة نصف درهم فتجع            
وإسفيذباج فإذا عملت ذلك أياما وسخنت وأشرفت على الحمى حجمت              وتجعل الغذاء ماء حمص ولوبيا وأفاوية      

  .اليسرى بعد ثالث اخر الساق اليمنى ثم حجمت
الترمس متى شرب    قوةب المشكطرامشير يدر الطمث بقوة الفوة تدر الطمث        :  المفردات اكثر من كل شيء يدره       

قشور أصل الكبر بدر بقوة السليخة تدر الطمث           واحتمل نفع ويشرب طبيخه مع المر والسذاب فانه أقوى الحاشا           
البصل متى احتمل أدر الطمث بزر الخيرى متى شرب منه مثقاالن كان              :الذي قد احتبس بسبب غلظ األخالط لي      

جيد  "\  الف ج  "\ازيانج الشونيز يدر الطمث الغليظ جدا بطراساليون         في احدار الطمث الكاشم الر     ابلغ األشياء كلها  
الجندبادستر مع  ........  الساق كنت بعد ان أفصد الصافن إذا حجم        ...  في احدار الطمث الفراسيون النانخة االذخر       

فضال عن غيره بعد    كانت محمومة   ..........  وال يضر ....  يجعل الفودنج البري أو النهري وال أعلم إال أنه يدر الطمث          
  .أسقيها ماء العسل أن تكون حماها لينة وكنت

الخيرى األصفر إذا شرب منه       األسارون يدر الطمث القسط االذخر الدارصيني السذاب يدر الطمث والبول بزر             :  د
  .الوالدة واحتمل مع العسل احدر الجنين عند............ درهمان

قد :  كتاب حبل على حبل     من.  متى احتملت الميعة أدرت الطمث     :  يهماسرجو.  الكرنب يدر الطمث  :  من الفالحة 
يدل على احتباسن الطمث الثقل في جميع         :االعضاء األلمة .  يحتبس الطمث من كثرة الحرارة ومن يبس الجسم        
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وصالبة فم الرحم ويعرض من ذلك النساء أوجاع وربما عرضت           الجسم وذهاب الشهوة واضطراب يقشعر له الجسم      
أصابهن من ذلك خراج في الحالب يحتاج أن يبط ويعرض منه أيضا الشهوات                   الورك وعرجة وربما    أوجاع في 

ماء  والغثيان ووجع في القطن والعنق والرأس وحميات محرقة وبول أسود مع صديد أحمر بمنزلة                  الرديئة والقلق 
  .فانك تجده محتسبا ثفاذا رأيت هذه العالمات في النساء فسل عن الطم: قال. اللحم مخلوط وحصر البول

  .القردمانا يحدر الطمث إذا احتملت وكذلك المازريون ويحدره من ساعته: مجهول
عولجت أو نحوها في فم المعدة       يحتبس الطمث إما لضعف في البدن وقلة الدم أو لسدة تحدث عن قرحة            :  سرابيون

 القلب والورك والفخذ والرأس وأصل       الشهوة ووجع  فانسدت تلك المجاري وال برء لها ويتبع ثقل البدن وسقوط           
ونتنه وربما يحدث عسر البول ويبس البطن والمالنخوليا وسوء التنفس               العنق وحميات من غشى وسواد البول       

 احتباسه ورم فأعن فيه بما يحلله وإن كانت سدد المجارى للبرودة أو لغلظ الدم                إن كان سبب   والسرطان ونحوها 
فاجتهد أن تهزل بالرياضة وقلة       دوية الملطفة ثانيا وحملها منه وإن احتبس للسمن         فألطف الدم بالغذاء أوال وباأل     

بالتدبير المنعش وإن حدث نبات لحم في فم الرحم فاقطعه             ومتى حدث عن ضعف فعليك     .  الغذاء والحقن الحارة  
  .بالحديد

وزهر األقحوان يدر   :  مر ج :  آخر .جندبادستر ومسك يجعل بلوطة بدهن البان وتحتمل      :  فرزجة تدر الطمث للمترفات   
األخالط الغليظة ولذللك يدر الطمث إذا شربت اطرافه           األقحوان األبيض يقطع ويلطف   :  الطمث إذا احتمل وقال   

  .ويقطع فلذلك يدر الطمث إذا شرب واألحمر منه يلطف: بولس. بشراب
واحدة وجلست فيه المرأة نقي      قةبول االنسان إذا عتق حتى يعفن وتشتد رائحته ثم طبخ معه كراث با            :  اطهورسفس

  .رجمها في خمسة أيام
  .األسارون يدر الطمث وكذلك االذخر: د
  .األبهل يدر الطمث أكثر من كل شيء ألنه في غاية اللطافة: د
المر بطبيخ ورق األنجرة أدر       مع المر أدر الطمث وإن شرب بشيء يسير من         "\  4 الف ج    "\ورق األنجرة إذا دق      :د

األفسنتين متى احتمل مع العسل احدر الطمث       .  الطمث أما الجوز يسقى منه درخمى بميبختج الحدار      :  قالو.  الطمث
 الحلتيت متى شرب بالمر والفلفل أدر الطمث ثمرة: األنسيون يحدر الرطوبات وقال .وشرابه نافع من احتباس الطمث

البرى أو احتملت أو     مرة مع الفودنج  الفنجنكشت متى شرب منه درخمى بشراب أدر الطمث ومتى شربت هذه الث             
  .ماء البصل مدر للطمث: وقال. تدخن بها أدرث الطمث

وجعل ضمادا وألزم أسفل البطن      البلنجاسف متى جلس في طبيخه وافق ادرار الطمث وإذا أخذ منه شيء كثير فطبخ             
أخرج ما يحدره وإن شرب من      و.  أدر الطمث من الرحم    عصارة البلنجاسف إذا دق مع المر واحتمل معه       .  أدر الطمث 

  .حبه ثالث درخيمات أدر الطمث
  .وينقى النفساء كزبرة البئر يدر الطمث: البابونج متى شرب أو جلس في طبيخه أحدر الطمث وقال

  .الجندبادستر متى شرب منه مثقاالن مع فودنج برى أدر الطمث: وقال
مع فودنج ألنى قد جربته فوجدته       فن أسقها الجندبادستر  إذا كانت المرأة قد احتبس طمثها فانى بعد فصد الصا          :  ج

  .بماء العسل في كل حين يدر الطمث من غير أن يورث مضرة وأسقيها
  .الجوشير متى أديف بعسل أدر الطمث
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الدارصينيي يدر الطمث شرب أو      ثمرة الجوشير بزر الجوز البري يدر الطمث دوقو يدر الطمث الجعدة تدر الطمث              :د
  . مر وهيوفاريقوناحتمل مع
  .صمغ الزيتون البرى اللذاع للسان يدر الطمث. خاصته انزال الحيضة: بديغورس

  :د
 الماعز بعر

  .وخاصة الجبلية متى شربت ببعض األفاوية أدرت الطمث
النفساء من الفضول المحتبسة في      الزراوند الطويل متى أحتمل أدر الطمث ومتى شرب منه درخمى بفلفل ومر نقى             

  .الطمث أصل الزوفرا وبزره يدران. رحم والمدحرج مثلهال
  .طبيخ الحلبة إذا شرب مع عسل أدر الطمث: بولس

  .الحندقوقا يدر الطمث حب. الحاشا يدر الطمث وطبيخه مع عسل يدر الطمث. الحرف يدر الطمث: ابن ماسويه
بزر اللقاح ينقى   .  احدر الطمث  ها أبولوس معة اليبروج وأصوله متى احتمل من      :  د.  الحمص يدر الطمنث  :  ابن ماسويه 

  .الدمعة الرحم ومتى شربت عصارة البيروج كان أقوى فعال من
  .يدر الطمث كمافيطوس متى احتمل بعسل نقي الرحم والكرفس البستاني والبرى والمقدوني كله

 متى احتمل وشرب    الطمث الكمادربوس قوى هو حقيق بادرار     :  برز الكرفس الجبلى قوى في احدار الطمث وقال         
وعصارة الكرنب متى خلطت بدقيق     .  الطمث وطبيخ الكرنب يدر الطمث متى احتمل أو شرب والكاشم وبزره يدران           

  .الكراث النبطي يدر الطمث وكراث الكرام قوى في ذلك جميع اصناف: ج وقال د. الشيلم أدرت الطمث
  .قشور أصل الكبر وثمرته يدران الطمث: وقال د
الخيل يدر الطمث المحتبس     لبن:  د.   شجرة اللوز المر إذا طبخ نعما وأنعم سحقه واحتمل أدر الطمث            أصل :ج و د  

  .من أجل الحرارة
األحمر ومتى   ........................... أصل ابنانوبطس متى شرب بالجندبادستر     :   ابن ماسويه  "\  5الف ج    "\

  .جلس في طبيخ شجرة المر أدر الطمث
  .على ادرار الطمث االستحمام بالماء الحار يعين: ج. تدر الطمث متى شرب...... ىأصل المر من: ج

  .الطمث متى احتمل ورق المرزنجوش اليابس يدر. النانخة تدر الطمث: بولس. النمام يدر الطمث: روفس
سا دواء معروف   اسا.  نقت الرحم  المر مع ماء الترمس والسذاب يحتمل فيدر الطمث متى تدخن بالنانخة مع زرنيق             :  د

اإليرسا متى  :  وقال.  أصل السوسن يدر الطمث   .  الطمث السندروس متى شرب بماء العسل أدر     .  قوى في إدرار الطمث   
  .شرب بشراب أدر الطمث

الطمث واالقريطشى قوى في ذلك     ساساليوس أصله وبزره يحدران   :  د.  السكبينج يسقى بماء العسل فيدر الطمث     :  ج
.  

عصارة :  د.  والفراسيون يدر الطمث   طبيخ الفاشرا متى جلس فيه نقى الرحم      :  مث ابن ماسويه  السذاب يدر الط   :د و ج  
أصله أضعف من عصارته على أنه قوى في ادرار الطمث جدا            أن:  د.  بخور مرم وأصله يدران الطمث شرب أو احتمل       

  .تدر الطمث متى احتملت فوة الصبغ: ج. شرب أو احتمل
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  .احتمل من أسفل الصعتر يدر الطمث لطمث الفودنج يدر الطمث ادرارا قويا شرب أوورق الفودنج متى احتمل أدر ا
قصب الذريرة متى   :  وقاال القسط يدر الطمث  :  ج و د  .  الصدف متى سحق بلحمه واحتمل أدر الطمث       :  ابن ماسويه 

  .شرب أو احتمل أدر الطمث
  .يدخل في الكمادات المدرة للبول والطمث ينفع نفعا عظيما: ج قال

  .طبيخ القيصوم أو ورقه إذا شرب يابسا نفع من احتباس الطمث: ج
عصارة قثاء الحمار   :  وقال:  ج.  الطمث الزفت ان شرب بالجندبادستر والخمر أدر     :  يدر الطمث وقال   دهن القيصوم :  د

لت أدرت  والقنة إذا احتم  .  وطبيخه متى احتمل أحدر الجنين     أصل القنطوريون الصغير  :  ج.  تدل الطمث متى احتملت   
ثمرة السوسن اذا شربت مسحوقه بفلفل       :  ج و د يقوالن   .  الطمث والرازيانج يدر الطمث    طبيخ الراسن يدر  .  الطمث
  .الطمث والسلجم يدر الطمث أدرت

السونيز :  د.  شربه أدر الطمث   الشونيز متى أدمن  :  د و ج  .  عصارة الشقايق متى احتملت ادرت الطمث      :  ابن ماسويه 
دقيق الترمس متى خلط بالمر والعسل         :التين متى د    الغليظ لغلظ األخالط وبردها لبن       يحدر الطمث المحتبس  

بالحاشا والعسل ويحتمل فيدر الطمث وإذا احتمل مع الجندبادرستر          دقيق الترمس يخلط  :  وقال.  واحتمل أدر الطمث  
  .الرازيانج متى خلط بالفرزج واحتمل أدر الطمث: ج. الطمث والعسل والمر أدر

الغاريقون متى أخذ   :  ج.  يدر الطمث  الثوم البري .  يخ الثوم متى جلس فيه أدر الطمث ويفعل ذلك متى تدخن به           وط:  د
 الف ج   "\األصفر متى جلس فيه أدر الطمث ومتى شرب من بزره            طبيخ الخيرى :  د.  منه ثالث أبولسات أدر الطمث    

............. احتمل ار الطمث متى شرب منه مثقاالن أو      الخيرى من أنفع األشياء كلها في ادر       طبيخ زهرة ...........  "\  5
الخربق األبيض يدر الطمث بقوة     .  الطمث طبيخ الخطمى ينقى فضول النفاس متى جلس فيه الخمر البرى يدر           :  ج

  .الطمث وأصل الخنثى يدر: وكذلك األسود. متى احتمل
البري أصل القنطوريون الدقيق الجوشير      لمر الصعتر الدارصينيي ا :  األدوية المنقية للرحم المدرة للطمث    :  ابن ماسويه 

الكمافيطوس المحروث بالزوفا اليابس عصارة قئاء الحمار خربق          حب الفنجنكشت اللوز المر قشور الكبر فوة الصبغ        
 بخور مريم يطافلن كمون نبطى نمام راس أنجرة قطران حلبة بازرد مرزنجوش ماء الكراث أسود علك األنباط أشنة 

الكراث النبطي أو بماء     صل حرف بابلى هذه األدوية جميعا متى شرب منها درهمان بعد دقها ونخلها بماء                ماء الب 
بماء الكراث يؤخذ من أيها كان أوقيتان من الماء ادد            األفسنتين او بماء الترمس الترمس أو بماء المشكطرامسير أو         

  .وماؤهيفعل السذاب وماؤه والشبث  الطمث ومتى احتمل فعل ذلك وكذلك
واحد أوقيتان فعل ما وصفناه       ماء الصعتر البرى وماء الجندبادستر وماء الحاشا متى شرب من هذه المياه من كل                

االيرسا .  الكبار وحب البلسان وحب الفاوانيا والقنة تفعل ذلك         والحندبادرستر يؤخذ منه درهم وبرز الكرفس والقاقلة       
والميعة  ق والفوة والسعد واألسارون وقشور السليخة الدارصينى والمر        العسل مقدار ثالث أوا    شرب منه درهمان بماء   

والدوقو  اليهود والجوشير  جميعا واألفسنتين والحبق إذا شرب منه جميع هذه درهمان بماء فوة الصبغ ومقل                   
ودنج والمشكطرامشير متى شرب منه درهمان بماء الف       والساساليوس والقطران متى احتمل مع جندبادستر والفراسيون      

متى احتبس الطمث وأردت ادراره فافصد قبل وقته بثالثة           :  اسحاق.  أوقيتين النهري أو بماء السذاب المعصور قدر      
الوقت وقبله   الصافن ثم احجم احدى الساقين واحجم في اليوم الثاني األخرى ولطف الغذاء في ذلك                أيام أو أربعة  

تكن حرارة وال تعرض لها حمى متى        مع فودنج نهري إذا لم    باسبوع فاذا استفرغت الدم من أسفل سقيت جندبادستر         
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  .كانت حرارة
بماء العسل وسقى طبيخه و      الفودنج النهري متى طبخ   .  ومما يعمل ذلك عمال حسنا وهو دون ما ذكرنا في الحر            

 الحمام وأقواه في ذلك الوقت وأقوى من ذلك         جفف ونثر عليه وشرب أو احتمل أجود ما يكون ما يحتمل بعقب             
الصفة وايارج فيقرا نافع في ذلك والحاشا وقشور أصل الكبر والسليخة            المشكطرامشير واألبهل متى اخذت على هذه     

  .والبطراساليون وكزبرة البئر والحماما والرازيانج
أصول السوسن أشق دانقان      حلتيت كرسنة نصف جوشير ربع دارصيني دانق        :  دواء يدر الحيض المنقطع من برد      

أواق ويغلى حتى يبقى أوقية فانه بالغ جيد وكمد           ويسقى بماء قد طبخ فيه درهما أسارون مقدار أربع          يجمع الجميع 
 يطبخ بالماء وتنطل به الرحم حارا ويتحمل ثجير         "\  6 الف ج    "\والسعد واألنيسون    الوجه بالفوتنج الجبلى وااليرسا   

  .......د... أن بعد
يعجن ....  درهمان ونصف  راهم ورق درهم وقطف شحم حنظل سكيبنج      ثور درهم درهم ترمس ثالثة د      ...........

  .بقطران ويحتمل فان هذا ينزل الطمث الممتنع أو بدهن الناردين
عاقرقرحا ميوزيج مشكطرامشير    :عاقرقرحا ميويزج مشكطرامشير يعجن بقطران ويحتمل فانه ينزله أخرى          :  اخرى

  .جوشير لبنى بصل النرجس يجتمع ويحتمل صل التوتقردمانا حب بلسان خردل جندبادستر أسارون قشر أ
فودنج جبلى مشكطرامشير من     جندبادستر فلفل أبيض مثله   :  من الجامع يدر الطمث المحتبس من أجل غلظ الدم         

بماء فاتر قد طبخ فيه لوبيا أحمر خمسة دراهم ماء            كل واحد خمسة فراسيون أربعة يسقى من جميعها زنة درهمين          
  .ويشرب على الريق بعد فصد الصافن من الرجل اليمنى ى يصير ربع رطلعذب رطل يطبخ حت

أربعة عاقرقرحا ثالثة فوة الصبغ      مشكطرامشير خمسة دراهم فراسيون   :  من الكمال والتمام يدر الحيض وينقى الرحم      
  .اذخر عود بلسان قسط كمادريوس أسارون سبعه جعدة أربعة سذاب يابس ستة وج ثالثة ونصف فقال

الفنجنكشت بزر الرازيانج أنيسون من      بزر الكرفس ثمرة  .  نانخة فلفل أسود فلفل أبيض ثالثة ثالثة       :  ريدوسوسقو
أشنان فارسي  :  ارطال ماء حتى فرزجة قوية جدا في إدرار الطمث         يطبخ في خمسة  :  لوبيا أحمر عشرة  .  كل واحد أربعة  

 يعتن بالقنة ويجعل في جوف صوفة مغموسة في       ينعم دقه ويخلط و   :  رطب وفربيون بالسواء   عاقرقرحا شونيز وسذاب  
  .الزنبق وتوضع في داخل الرحم

  .والحالبين متى أردنا أن ندر الطمث فكثيرا ما نصنع المحاجم على العانة: ج في حيلة البرء
الرحم في خلقتها ملززة أو عروقها        الطمث يحتبس إما ألن الرحم قد غلب عليها مزاج وإما ألن            :  العلل واألعراض 

  .ضيقة
تحتبس بسبب غلظ الدم أو قلته       أو من سدد تضيق أفواه عروقها أو      .  وقد يعرض لها أيضا من كثرة اللحم والشحم        

ويحتبس أيضا من أجل حركته إذا كان في مكان آخر          :  الباردة وقلته تكون من تدبير لطيف أو رياضة وغلظ األطعمة        
  من احتباس الطمث أورام أو دبيلة في الرحم يضيق منها          قد يعرض :  اليهودي قال .  ذلك مثل المقعدة والصدر ونحو   

  .النفس ويحدث من أجله الصداع والوسواس وترهل واستقساء إذا أفرط
الطمث خير لها من الفصد ألنه       من كانت عروقها ضيقة من النساء سمينة فالحجامة على الساق الدرار          :  ج في الفصد  

إذا أردت أن تدر الطمث فافصد قبل الوقت التي          :  قال.  وبالضد إليهلضيق عروقها ال يخرج منها بالفصد ما يحتاج          

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



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

 

الثاني  أيام فافصد الصافن واحجم الكعب وأخرج دما صالحا ولطف التدبير فاذا كان في اليوم              يتوقع فيه الطمث بثالثة   
  ......................................................... "\ 6 الف ج "\فافصد الرجل 

أو نثر  .  بماء العسل وشرب ذلك الماء      طبيخ الفودنج إذا طبخ    ..............  غذية واألدوية الملطفة وقد يدر الطمث      األ
الدواء بعد الخروج من الحمام وأقوى من هذه األبهل                مسحوقا على ماء العسل وأفضل أوقات شرب هذا            

م من الصبر وبحسبه األفاوية وأفضل ما         الذي فيه مائية دره     تقدم وااليارج  والمشكطرامشير يستعمالن على ما    
  .الدارصيني واستعمل هذا الدواء مع هذه اذا احتجت إليه مع الفصد يكون متى خلط معه

  .األشنان الفارسي نصف درهم منه ينزل الحيض ويحرك البول: من سموم ج
لها وليس بكثير فيهن الدم     رديئة ك  يعرض من احتباس الطمث للنساء سعال وصرع وفالج وأمراض امتالئية          :  ابيذيما

اذا عرض للمرأة حمرة الوجه وحمى وقلق ونافض وأعيا            :قال.  بل يفسد أيضا ألن الذي يسرع منهن دم رديء          
في الرأس فانه ينزل حيضها وخاصة أن كان وقت نزول طمثها وربما عفن                الجسم كله ووجع في قعر العين وثقل       

ما يكون   من شأنه أيضا أن يغير كميته حتى يكون أقل أو أكثر وأجود            تغير نظامه في الزمن فانه       الطمث إذا :  وقال
متى احتبس عرض لها أورام       المرأة التي يجرى طمثها مائيا     .  الالزم لنظامه الجاري بحسب الجسم الذي يجرى        

  .بلغمية وترهل وتكون بيضاء زعراء جدا
األطباء فصدها ولما نظرت رأيت      ير حبل فتهيب  امرأة كان بها هزال واختالف سوء وارتفع طمثها من غ         :  ابيذيما قال 

كالزفت الذائب فاستكثرت من استفراغه ثالثة أيام فبرئت         عروقها حارة مملوءة دما كمدا ففصدتها فكان دمها أسود        
هزالها ومنها ذكر امرأ غاب عنها زوجها زمنا طويال فاحتبس طمثها فلم ينحدر ونبتت               وعادت إلى حالها وذهب أيضا    

  . وعاشت مدة يسيرة ثم ماتتلحية لها
في غير وقته دائما فان بدنها        إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود إذا كان طمث المرأة متغير اللون يأتي              :  الفصول

التنقية من ذلك الخلط فان مكان غليظا ليس شديد السواد            يحتاج إلى تنقية ويجب أن ينظر إلى لون الدم فتجعل          
كان  وإن كان أصفر رقيقا فمن الصفراء وإن      .  غم وإن كان مائيا فمن البلغم الرطب أيضاً       البل بل لزجا بلغميا فنقه من    

  .طمثها قد انقطع أسود غليظا فمن السوداء إذا كانت المرأة لها لبن ولسيست بوالدة وال بها حبل فان
  .ساعتها متى دخنت المرأة بالحنظل حاضت من: قال الفلغموني أو السرطان الطبيعيات

ولين بدنها بالدهن والحمام      المرأة ألجل جساوة رحمها الزمها السكون والدعة        :  اب ميسوسن في القوابل    من كت 
ال تحيض من أجل الشحم فجفف بدنها بأكل الخبز           واألطعمة الرطبة وشرب الماء وشيافات محدرة للطمث والتي        

  .والزفت ونحوه اليابس فقط والدلك بالنطرون في الحمام

والقروح التي تكون في الفرج والمذاكير وما حولها والدبر            والقروح التي تكون في الفرج والمذاكير وما حولها والدبر                قعدةقعدةوالموالم  نتوء السرة نتوء السرة 
واالورام وبوراسير المقعدة والرحم وما يردها وأوجاعها وما يليها من العانة             واالورام وبوراسير المقعدة والرحم وما يردها وأوجاعها وما يليها من العانة               والعانةوالعانة

 والذي يسمى العفل يحتمل       والذي يسمى العفل يحتمل      ""\\ الف ج      الف ج     ""\\والخصى والدبر ونتو الرحم      والخصى والدبر ونتو الرحم        والمذاكروالمذاكر
    ..............  في باب الفتق عالجه بالحديدفي باب الفتق عالجه بالحديد  نتو السرةنتو السرة....... ....... منمن
ومن دردى الشراب ثمانية دراهم     .......  من هذا يعالج بالحديد وقد برأ باألدوية خلق كثير ومن أدويته يؤخذ            :  بولس

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  9نسخه پژوهشي الحاوي                                                         جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  931
 

 
 

بالشراب حتى يصير في ثخن العسل ويطلى به         .........  الفج درهمان    ومن الورد اليابس عشرة دراهم ومن العفص       
  .بطالبنفسج مغموس بخل وماء وير السرة ويوضع عليها

ثمرة ينبوت وعفص   :  وخروجه لسوء المقعدة .  برادة رصاص درهم عصارة طراثيث مثله يستعمل على ما ذكرنا         :  أخرى
بالسوية ينعم سحقه ويعمل المقعدة بشراب ويذر عليها          واسفيذاج وقاقيا وعصارة طراثيث ولحا الصنوبر وكندر ذكر        

  .وترد
  .قليلها كاللوز لة الشفل سهلة الخروج يشبعهؤالء يحب أن يطعموا إذا عولجوا أغذية قلي: لي

المرأة من موضع عال     الرحم ينتو ويخرج إلى خارج وما أقل ذلك ويعرض إذا عرض إما من سقوط                :  بولس قال 
الرحم معها كما يكون في عسر الوالدة         فتنشق الصفاقات التي تحبس الرحم وإنما يجذب المشيمة بعنف فيجذب           

الجسد كله لفزع شديد وذلك أكثر ما يكون في النساء المسنات              حزن أو السترخاء   وجذب الجنين الميت على غير    
  .وإنما يزلق بعض الرحم

أول :  قال.  ويرجع إذا زلق كله    إنه قد يخرج كله ولم ار أنا ذلك وال أدري كيف يمكن أن يثبت              :  وقال بعض الناس  
 تأمر المرأة أن تستلقى على ظهرها ويكون         نواحيه ثم  عالجهن الحقنة وإخراج البول لئال تضغط الرحم شيء من          

شكلها بمقدار قبل المرأة ويصير عليها خرقة رقيقة وتغمس في عصارة القرظ                عجزها مرتفعا ثم خذ فتيلة صوف      
اسفنج قد   وقد أديف بخمر عفص ويرفع بها الرحم ومتى نتا رد برفق ويوضع فوقه على الخرق والعانة                   والطراثيث

وتشم أشياء طيبة   .  السرة والمراق   المرأة وقد لفت ساقيها وتوضع المحاجم قريبا من          غمس في خل ماء وتستلقى     
الرحم ثالثة أيام فإذا كان في الثالث اجلست المرأة في خمر              الرائحة وتترك الصوفة التي بالعصارة التي تهيأ لرد         

  .الرمان أو في ماء القمقم قد غلى فيه آس وإذخر وقشور سوادء عفصة مفترة قليال
أسفل البطن مهيأ من قشر      ثم تخرج تلك الصوفة وتبدل بأخرى بمثل ذلك العالج ويضمد من خارج بأضمدة على              

عولجت أيضا وال تزال كذلك حتى تبرأ تاما فان            الرمان وسويق الشعير وخل وماء حتى إذا كان في اليوم الثالث            
  . وعاشت المرأة بعد ذلكأخرج الرحم كله بعد ان فسد عفن ما نتا فانتزعه وال تخف فانه قد

الورم ثم ردها بان تلطخها بأشياء       إ ن نتت المقعدة وبرزت وبقى ورمها ولم يرجع فكمدها أوال ليذهب           :  شمعون قال 
  .لزجة
والقابضة تمنع من خروجه بعد تقوية فان   اطله بأشياء لزجة وذر عليها أشياء قابضة لتكون اللزوجة يسهل رجوعها          :  لي

عمل الجلنار عمله وقد دخلت المقعدة فامتنعت من            ..........."\ 7 الف ج     "\فعلها سريعا    القابضة ال يظهر     
  .نتت المقعدة أو الرحم ومكثا برهة طويلة لم يرجعا حتى يكمدا إذا......... الخروج

أسفل من وركيها   بان تستلقى وتجعل رأسها      وتفرغ البول كله ثم مرها    :  الثفل أوال بحقنة  .........  إذا نتت :  ابن سرابيون 
كثيرا وضع عليه بعد ذلك صوفا وقد شربته منه وحواليه ثم خذ قاقيا               وضم ساقيها وصب على الرحم دهن ورد فاترا       

في  بشراب عفص أوبماء اآلس ثم اجعله على الرحم وارفعه فذا دخل فدعها بحالها ثم اقعدها                 مذابا قبل فيه خرقة   
  .طبيخ القوابض وحملها الشياف القابض

  .العروق رقيقة الجرم وهي منخرقة  ربما خرجت المشيمة وتعفنت فظن الجهال أنها الرحم والمشيمة رقيقة دقيقة:لي
 القديم األقربادين
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الخطمى والكرنب إلى أن يليق الورم ثم         ربما نتت المقعدة و ورمت ولم ترجع فاذا كان ذلك فأجلسه في طبيخ               
أو لعاب بزر السفرجل وأدخله فاذا دخل فشده ثم اجلسه في ماء              يرااطبخه برغوة الخطمى وصفرة البيض وماء الكث      

. والرحم امساك الحيض ودم البواسير األقاقيا يرد نتو المقعدة طبيخ اآلس بوافق خروج المقعدة             القمقم يستعان بباب  
ضمد وحده  ورق البنفسج متى     و.   على الرحم التي نتت ردها إلى داخل       - وهو طرى    -ورق األنجرة متى وضع     :  قال

  .أو مع سويق الشعير نفع من نتو المقعدة
المصطكى على ما في باب نفث الدم         طبيخ شجرة :  وقال.  اخثاء البقر إذا بخر بها تصلح حال الرحم الذي قد نتا           :  د

  .الطراثيث جيد لنتو السرة والرحم مثل لحية التيس وهو
المحدرة متى احتملت شدت المقعدة التي       السمكة.  يداسهو نافع لخروج الرحم والمقعدة جدا كالهيوفسط      :  د و ج قاال   

  .جلس فيه تخرج إلى خارج طبيخ العفص يرد نتو المقعدة إذا
  .العفص متى طبخ وضمدت به المقعدة قوى النفع في نتوها :د
  .عصارة بخور مريم متى احتمل أو تدخن به الخل يرد نتو الرحم والصوم: ج

ماء حب اآلس وماء    :  المقعدة من األدوية   ابن ماسويه التي ينفع من خروج     .  و المقعدة طبيخ العفص يرد نت   :  ابن ماسويه 
العفص طبيخ قشور شجرة البطم طبيخ قشور شجرة مريم يجلس            الجلنار وماء ورد مطبوخ ماء قشور الرمان طبيخ        

  .فيه
  .عدة التي تخرج نفعهاالمق العفص األحمر النضيج متى طبخ بالماء حتى يتهرى وينضج ويسحق وضمدت به: اسحاق
برودة وإذا كان مع حر ففي طبيخ         القعود في طبيخ ورق السذاب و ورده نافع لخروج المقعدة إذا كان مع              :  مجهول

  .السرو وجوزه و ورقه واألبهل
  .يطبخ جوز السرو وجلنار جفت بلوط قشور رمان ورد بأقماعه: طبيخ لنتو الرحم والمقعدة

تقعد في هذا الماء وتحتمل      الكحل وتذر على المقعدة وتلطخ بصفرة بيض وتدخل ثم        وتسحق هذه األخالط كلها ك    
  .على الماء ضمادا قويا جدا

األمر بالورد وكمد الظهر مرات ثم     قد يعرض نتو الرحم من شدة الطلق ويسمى عفال فداو منه في أول            :  اليهودي قال 
متى خرجت المقعدة و ورمت فاقبل عليها        ..........  را  وجلنا  ذر عليه أعنى فم الجرح قاقيا وعفصا         "\  8 الف ج    "\

 ادلك بدهن شيرج واعطسه ليرجع إلى مكانه وأطعم القليل صفرة البيض وخبزا قليال بمقدار              بالحمام والماء الفاتر ثم   
وإن :  ذلك ذلك مالكه   ما ال يكون له ثفل ليمكن أن يبقى اربعا وعشرين ساعة واكثر لئال يقوم إلى الخالء فان                   

اللزجة ومتى كان مفرطا في الرخاوة فذر عليه قاقيا          خرج أيضا فأعد األمر على ذلك وإن شئت فاغذه ببعض اللعابات          
ومالكه أال يقوم إلى الخالء زمانا طويال وان يكون إذا كانت الطبيعة لينة ويجب                مسحوقا في الغاية وذره من خارج     

  .يعطى لب الخيارشنر ودهن اللوز باعتدال أن
  .عفص ينثر على المقعد خبث الرصاص وسماق ونزر الورد بعد أن يغسل بشراب: مرالميا

الناتية أو اعجن بياض الكندر       يحرق العفص ويطلى رمادة على السرة      :  من مداواة االسقام وهو طب المساكين لج       
خرجت من  متى زلقت الرحم و    :  سرابيون للصبيان بيض والزمه السرة وشدة برباط جل ما يعرض خروج المقعدة            

على ظهرها ويكون رأسها إلى أسفل و وركها عاليا واسكب على الناتى              مكانها في والده أو غيرها فلتستلق المرأة       
قاقيا فأدفه   فاترا كثيرا وكمد حول القبل اجمع بصوف مشرب بدهن ورد فاتر افعل ذلك ساعة ثم خذ                من الرحم دهنا  
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بشراب قابض أسود فانه اصلح او        و عصارة لحية التيس أدفها    في ماء فاتر حتى ينحل فيه ثم يشربه خرق كتان أ            
داخل ومر المرأة أن تضم ساقيها ودعها إلى تلك الحال مدة ثم             بماء أآلس واجعهلها على الخبز الثاني وادفعها إلى       

 ا فيوقبل أن تعالج بهذا يجب أن تكون قد أخرجت ما في المعنى من الثفل بحقنة لينة وم اجلسها في طبيخ القمقم
  .البول ليتسع الموضع

أو مع صفرة بيض ودقيق الحلبة أو        دهن األقحوان يوافق أورام المقعدة الصلبة إكليل الملك إذا تضمد به وحده            :  د
المقعدة الصلبة ال سيما الحارة وان طبخ بشراب وتضمد به             دقيق بز رالكتان أو غبار الرحى أو خشاش لين أورام           

الفنجنكشت متى خلط بسمن و ورق الكرم لين جساء األنثيين وثمره            .  في األنثيين  سكن أوجاعها وكذلك الحادثة   
تضمد به أبرأ وجع     به الماء نفع الوجع العارض من شقاق المقعدة طبيخ دقيق الباقلى متى طبخ بشراب أو               متى تضمد 

  .الخصى
ضماد :  وقال.  قروح هذه األعضاء   إن موقعه عظيم في   :  دقيق الباقلى ضماد جيد لورم األنثيين ببياض البيض وقال        :  ج

بعد السلق أو الشيء بزر البنج متى دق وتضمد به نفع جدا              إكليل الملك نافع من ورم المقعدة جيد في هذا الموضع         
  .الحلبة نافع من أورام المقعدة دهن. من أورام الخصى الحارة

في أوجاع المقعدة من صديد حاد       لمغسولالمشمش يستعمل وحده ومع األدوية المسكنة المغرية وخاصة التوتيا ا         :  د
متى تضمد به سكن    ..........  "\  8 الف ج    "\الحادثة في العانة     وكذلك في األورام  :  ج.  يجتمع فيه أوقرحة سرطانية   

  .المقعدة الورم الحار العارض في
رارة الثور مع عسل تصلح      م:  وقال.  األنثيين نضج األورام البلغمية العارضة في     ......  الملح إذا خلط بفودنج جبلى     :  د

سحق وحده وخلط بخل أو مع ورق البنج ودقيق الحنطة سكن              لوجع الفرج وكيس البيضتين أصل السوسن متى       
  .لألنثيين األورام الحارة العارضة

: األورام الحادثة في الدبر    لجميع قوى النفع .  متى طبخ العفص وحده وسحق وضمد به كان دواء نافعا          :  د و ج قاال   
  .أو قشر رمان أو رود يابس ودهن ورد المسلوق متى خلط مع إكليل الملك والسفرجلالعدس 

ضماد األسرب  :  هذا الموضع وقال   الصبر نافع من األورام الحارة الحادثة في        :  ضماد جيد لقروح المقعدة وأورامها     
  .الحادثة في هذا الموضع جدا والعصارات الباردة على ما في كتاب الصنعة جيد لألورام

  .حلل ورم المقعدة الحارة شحم الخنزير جيد لوجع المقعدة الخطمى إذا ضمد به وحده لو بعد طبخه بشراب: ج
الخروع جيد  :  د.  الكائنة في المقعدة   الزفت الرطب يحلل الصالبات والخراجات     :  د.  الشبث يصلح ألوجاع الفرج    :  د

  .لألورام في المقعدة
  .ر وتضمد به نفع أوجاع الخصىأصل الخنثى متى خلط بدردى الخم: وقال

باقلى عشر دراهم زبيب منزوع العجم       بزر العقد خمسة دراهم دقيق    :  ابن ماسويه مما ينفع من الصالبة في األنثيين       
ويخلط وينخل ويدق الزبيب مع شحم البط أو شحم           خمسة عشر كمون نبطي خمسة دقيق الحمص عشرة يدق         

ع األدوية وتلين بشيء من دهن السوسن ويوضع على الورم الصلب هذا            وتجم العجل مقدار أوقيتين يذوب مع ذبيب     
الكزبرة وبياض   برودة فان كان مع حر فخذ برسيان دار وعنب الثعلب ودقيق شعير وأصل الخطمى وماء               إذا كان من  

  .البيض ودهن حل
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 واألنثيين الورم في المقعدة
ودقيق حلبة وبرز كتان مدقوق وغبار رحى        فرة بيض إكليل الملك يطبخ بميبختج العنب حتى يتهرى ويخلط معه ص         

  .نافع وينفع الرحم ودقيق باقلى وبابونج وبنفسج ويوضع على الورم
ودهن ورد ثم اسحقه في هاون       إذا كان ورم في المقعدة مع حدة وحرارة فخذ كسرة سميذ واطبخها بماء              :  اسحاق

من الورد اليابس ثالثة مثاقيل وصفرة بيضتين         خذنظيف مع صفرة بيضة مسلوقة وتكون مشوية واطله عليها أو             
مذاباً بدهن ورد ويطلى على المقعدة وتصلح لها التوتيا والرصاص المحرق              مشويتيين أنعم سحقه وألق عليه شمعا      

األدهان  الرصاص مجموعة ومفردة والشمع ودهن الورد وإذا كان الوجع في المقعدة من برد فاستعمل                  واسفيذاج
  .س على مواضع حارة مثل طابق الحمام وغيرهالحارة والجلو

أوقية اسفيذاج الرصاص أوقيتان     شحم دجاجا مخ البقر أوقية شمع أبيض ثالثة أوقية دهن ورد خام            :  مجهول للوجع 
للحكة في  .  تجمع به وهذا مرهم جيد للشقاق والوجع        مرادسنج مربا مغسول بالماء العذب نصف أوقية بياض بيضة         

الثعلب ودهن ورد وبياض بيض وطين خوزى وقليل كافور وأيضاً اسفيذاج              يتخذ ضماد من عنب    :المقعدة مع حرارة  
  ويطبخ في طبيخ الورد والبنفسج وخالف      "\  9 الف ج    "\عنب الثعلب شمع دهن يجعل مرهما        الرصاص كافور ماء  
حمر ودهن ناردين أو    أ وللوجع برد فيؤخذ كراث وزفت ورطب وموميائي وشمع       ....  وخطمى.........  وعوسج وخشخاش 

  .واكليل الملك ومرزنجوش ونمام دهن سوسن يتخذ ضمادا ويقعد قد طبخ فيه حب الغار و ورقه وبابونج
 البواسير للوجع الحادث عن قطع

بعد مرة ويخبص عليها وكذلك للرحم ومتى        يضمد بكراث مسلوق مع السمن والبصل السليق مع السمن ويفتر مرة          
مطبوخا مع دهن ورد يطبخان ويجعل ضمداا مع دهن ورد ويخبص             يخبص بعنب الثعلب  كان هناك حدة وحرارة ف    
الوجع وإكليل الملك نافع جدا يسلق ويخبص ويوضع عليها مع دهن ود وإن كانت الحكة                 والحارة أبلغ في تسكين   

  .المقعدة من ديدان صغار فعالجها في باب الديدان والحيات في
واألورام الحارة التي من حدة       للشقاق في المقعد  :   يحقن بماء الملح من الجامع      :لبطالن حس المعدة والخدر فيها     

الفضة من كل واحد درهمان اسفيذاج الرصاص ستة دراهم           يؤخذ مرادسنج وخبث  :  الوجع والمرة الصفراء جيد جدا     
بخ عدس وورد   يط:  مرهم للورم الحار في األثنين ونواحيها      :  وموم اليهودي  يدق وينخل بحريرة ويعجن بدهن ورد      

 نعما ويضرب ماؤه مع دهن ورد ومخ البيض ويطلى عليه في الحكة في األنثين يطلى شياف                   وقشر رمان طبخا  
  .ماميثا بدهن ورد ويحجم في باطن الفخذ

 األنثيين للورم المقيم في
آخر .  ينويضمد به الورم العظيم في األنثي        يؤخذ باقلى وحلبة مطبوخان وبابونج ومسحوق وسمن بقر وميبختج           

الصرفان جزءان خطمى جزء يسحق بخل ويضمد به الورم العظيم            رماد نوى :  عجيب يستعمل متى أعيت المراهم    
 يستعمل أيضا بنقيع التين بشراب وكذلك المقل ويجمعان ويضمد به وينفع التمرخ بدهن  :آخر عجيب .  في األنثيين 

  .العقارب وأخذ البزور اللطيفة
ودهن ورد عصارة   :  حرارة شديدة  يامر للشقاق في المقعدة والورم الحار والضربان مع         استخراج على ما في الم     :  لى

ثم يلقى عليه اسفيذاج الرصاص مغسوال وقيل كافور         عنب الثعلب فيلقى في هاون أسرب ويسحق حتى يغلظ ويسود         
  .فانه عجيب ويشون في الهاون حتى يصير مرهما

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m



  9نسخه پژوهشي الحاوي                                                         جزو                            بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  935
 

 
 

فيه اشتعال ولهيب قوي فخذ       ألقه معه فانه عجيب جدا وإن كان       ومتى كان الوجع شديدا فخذ شيئا من أفيون ف          
  .والزمه واحدا بعد واحد بياض البيض فاسحقه مع الكافور في الهاون وبرده على الثلج

 المقعدة األدوية المفردة لوجع
  .ببياض البيض ويطلى تغسل النورة بالماء العذب سبع غسالت ثم يضرب: من بواسير وغيره

  .اطهورسفس و ديسقوريدس أن تغسل ببول االنسان بعد أن يعتق كما ذكر: وح في الفرج وغيرهينفع من القر
  .عليه من الحرارة والرطوبة قد استعملته في مداواة هذه األعضاء إال أنها ال تنفع نفعا بينا لما هي: ج

ء ويكون الخل قليال     الهندبا اسفيذاج الرصاص وشيء من افيون يحل بخل وماء         :   لى "\  9 الف ج     "\استخراج  
فانه بالغ جدا او تبرىء أيضا بماء الهندباء متى جف فاذا            ويطلى على هذه إذا كانت شديدة الحمرة والحرارة والضربان        

  .جف لطخ ثانية
به مع خل صلح      الحضض يستعمل في القروح الحادثة في الدبر الحمص األسود متى طبخ بحضض وضمد                :  ج

القيموليا متى لطخ على األورام  :  البيضتين ج  الكرمي متى طلى به األورام الحادثة في      الحمص  .  ألورام الخصى الحارة  
  .الجاسية الحادثة في البيضتين نفع

  .جميع األعضاء العديدة طين ساموس يسكن األورام الحارة في األنثيين و الثديين ويحللها و كذلك في
  .الخبيثة في الفرج ودهن جيد للقروح الساعيةثمرة الكرم التي متى خلطت بزعفران وعسل : أوريباسيوس

  .السعي الكندر متى تجعل فتيلة بلبن وأدخلت في القروح الخبيثة في المقعدة منعها من
  .الكزبرة متى ضمد بها أبرأت ورم البيضتين الحارة: د
  .األنثيين السذاب متى ضمد به مع ورق الغار نفع من الورم العارض في: الكمون د: د

المقعدة وقروحها و الفروج وإن      س اذا سلق ثم جعل مع اكليل الملك والسفرجل و دهن ورد ضمادا نفع أورام                العد
مرارة الثور تبريء قروح المقعدة      :  ويطبخ مع عسل وقال     كانت هذه غائرة فليجعل مع الورد اليابس وقشور رمان          

  .كان في الدبر والذكرفي الفروج ويدمل القروح وخاصة ما  الصبر ينقي القروح التي: وقال
  .أصل الشبث إذا أحرق ورماد القيصوم جيدان للقروح الحادثة في القلفة

  .عصارة حب الرمان الحامض نافعة من القروح متى طبخت مع العسل: ج
  .والمياه الباردة عجيب جدا ضماد األسرب: حكاك األسرب مع دهن ورد نافع من القروح في المقعدة وقال: وقال

  .د الشبث نافع من القروح الحادثة في اعضاء التناسلرما: ج
  .ينبغي رماد الشبث نافع جدا من القروح الحادثة في القلفة يدملها على ما: وقال

  .إنه جيد للقروح الرطبة وخاصة ما كان في جلدة االحليل: وقال ابن ماسويه
  وإذا خلط ي في المقعدةوالزوفا الرطب إذا خلط باكليل الملك والزبد صلح ذلك للقروح الت

  .بشحم االوز جيد للقروح في الفرج متى احتمل
 الذكر للقروح في

يحاد ضربانه ويجعل عليه وإن شئت سلقت        عنب الثعلب ودهن ورد و صفرة بيض      :  وما حوله للورم الحار في الخصى     
  .البيض و دققت عنب الثعلب وحملته بدهن الورد
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دقيق الشعير و دقيق الباقلي و دهن ورد         اء عنب الثعلب والرجلة والكزبرة الرطبة و      يضمد بم :  للورم الحار في األنثيين   
  .يجعل عليه

  .متى كان في االحليل خراج فاحرق األسرب بالكندر واستعمله جيد جدا
 الخصى لألورام الحارة في

  .عمله مرهماو دهن ورد و است عنب الثعلب والرجلة والكزبرة الرطبة و دقيق الشعير و دقيق الباقلي
اطبخ إكليل الملك بميبختج و       : في المذاكر والمقعدة والرحم     "\  10 الف ج    "\من الكمال والتمام للورم الحادث       

  .ودقيق الحنطة و يضمد به الموضع........ يخلط بميبختج
  .زعفران و....... للورم الحار في هذه المواضع و خاصة في المذاكر يطلى بقيموليا مع

  .مع برد طلى بمقل منقع في ميبختج مع اسفيذاج أبيضوإذا كان 
العفونة لحرارتها ورطوبتها وألنها في       القروح الخبيثة إذا عرضت في المذاكر والدبر كانت أردى ألنها يشرع إلى               

كر و القروح الحادثة في الذ    :  العفونة كذلك لحرارتها و رطوبتها وقال فيه       مجاري الفضول وأنا أقول أن الفم حاله في       
بينا في   أن تداوى به بدواء مدمل ويكون أزيد يبسا من المدملة بحسب يبس هذه األعضاء على ما                 والمقعدة يجب 

منها قد أخذ االحليل كله مع        قوانين الخراجات و القروح التي في االحليل بعضها أحوج إلى اليبس وهي ما كان                
 إلى أقل في اليبس من هذه القروح الرطبة في الكمرة           تحتاج طرفه البارز عنه المسمى كمرة والتي تكون في القلفة        

 القرطاس المحرق ألنه يجفف تجفيفا قويا وما كان من هذه القروح عديم الرطوبة قريب                 و نواحيها تداوى بدواء   
الكائنة في المقعدة وأشبه     العهد فالصبر وحده من جيد أدوية بعد أن ينعم سحقه وينثر عليها وهو يبريء القروح                  

بشراب والمر تك أيضا قريب وبعد المر تك المولد بدانا            لصبر في هذه المواضع في قوته القليميا المغسول        شيء با 
أرطب فعالجها بلحاء شجر الصنوبر الذي يثمر حبا صغارا وبالشاذنة كل واحد على                 والتوتيا فان كانت هذه القروح     

  حدته
مقدار ما يكتفي به في       دوية دقاق الكندر  فان كان لها غور فمن بعد تجفيفها بما وصفت فاخلط مع األ              

  .انبات اللحم
  .عنب الثعلب دقيق شعير دهن ورد و خل خمر صفرة بيضة بالسوية يجمع و يضمد به

وبالقرب منه والخبيثة في كيس      متى ظهرت الحكة والبثر في ناحية فبعد الفصد يحجم في باطن الفخذ             :  اليهودي
: البيضتين معلقا ثم يعالج بالمراهم حتى يرجع ويبرأ وقال          من وينقى كيس  البيضتين حتى يسقط السواد بسلق وس      

 بالشاذنة والصبر و القرع المحرق ورأيت خلقا أصابتهم خبيثة في كيس البيضتين فتأكلت             عالج قروح الذكر وما حوله    
  .امهيقوم مق وسقطت وبقيت البيضتان معلقتين ثم عاود اللحم ونبتت شيء صلب كالكيس األول إال أنه

التي في الكلى في مجاري البول والمثانة         في القروح  "\تم الجزء التاسع بمنه وكرمه ويليه ان شاء اهللا الجزء العاشر            
 . وغيرها"\الدم و المدة  و باطن القضيب و الحكة في باطن القضيب و بول
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  فهرست مطالب جزو نهمفهرست مطالب جزو نهم
 854.............1377 سال DOSمقدمه كميته رايانه اي كردن طب و بهداشت بر ويرايش محيط 

والرحاء ونحوه من أورام الرحم واآلكلة ونتوها القروح في األرحام والنزف والسيالن والسرطان 
وانقالبها وسائر األورام والقروح واالمتداد والنفخ والماء في الرحم والجسأ واالنخالع والرتقاء 

والفتق في الرحم وما يقطع الطمث من دروره وما يعرض من النزف من المضار والبواسير والشقاق 
 855............................................. حبلى وهو البارودوالتي ينتفخ بطنها ويظن من عظمه أنها

 877....................................................................اختناق الرحم وزواله ميله إلى الجوانب وانضمام فمه

ى وإنتاجهما وعالمات اإلسقاط وقوة عالمات الحبل وإكثار النتاج والعقم وتعرف الذكر واألنث
الجنين وضعفه وتدبير الحامل لحفظ األجنة وتقويتهم والنفع من اإلسقاط وبما تدبر البكر بعد 

 886........................................................................اإلقتضاض وهل الجنين حي أو ميت

ويمنع من الحبل وتدبير النفساء والقوابل وعالمة عسر ما يسهل الوالدة ويطرح الجنين والمشيمة 
الوالدة وسهولتها واإلسقاط والعلة التي تسمى بالرجاء وهي الحمل الكاذب والعلة التي تعرض من 

 907.......................................................................................................شدة الطلق

ومضار  التي تدر الطمث .......... وبه االستعانة...... ...... بسم اهللا الرحمن الرحيم" 2 الف ج "
وما ينقى األرحام وأرحام  ... عند احتباسه واالستدالل منه على حال البدن... احتباس الطمث وحال

 922......................................................................النفساء والعلم هل ينزل الطمث أم ال

 والمقعدة والقروح التي تكون في الفرج والمذاكير وما حولها والدبر والعانة واالورام نتوء السرة
وبوراسير المقعدة والرحم وما يردها وأوجاعها وما يليها من العانة والمذاكر والخصى والدبر ونتو 

د نتو السرة في باب الفتق عالجه بالحدي.......  والذي يسمى العفل يحتمل من" الف ج "الرحم 
.......930 
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