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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.  ناهان است بخشاينده گ 
 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    نه روز ي و تحمل فقر    شبا
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  يشترمتحمل شوي به محضرت اعالم ميكنيم كه به نيت آشنايي هرچه ب             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   وساقه    اي و  وظيفه  ريشه را 

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

 بهداشت ن طب وآميته رايانه اي آرد                                                                  
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 سم اهللا الرحمن الرحيمب
  

  {J10P231}البول أمراض الكلى ومجاري:  الجزء العاشر

  في أمراض الكلي و مجاري البول و غيرها في أمراض الكلي و مجاري البول و غيرها 
الدم والمدة وحرقة  مجاري البول والمثانة وباطن القضيب والحكة في باطن القضيب وبول و الكلى القروح التي في

ألجل حدة البول أو لثقله على المثانة وسائر أوجاع  شعر الذي يبال والتقطير الذي مع حرقة ويكونالبول واألورام وال
 األورام في الكلى والمثانة والفرق بينه وبين وجع القولنج والفرق بين قروح الكلى و الكلى والمثانة إلى الخصى

جمدت وفيما يمنع من بول  ق الدم والمدة إذاوالمثانة ومجاري البول والمثانة والقضيب وأوجاع الكلى ومن بول عل
هذه إنما هو هو فساد مزاج ويجب أن يكون هو  الدم ومن ضروب المنقيات التي تنقي األعضاء والذي يتولد في

 قال جالينوس في الرابعة من 0ثم القروح ويجب أن يكون لكل واحد باب  الذي في الباب هو بعينه عن أورام الكلى
للبول لتوصلها  متى كانت قروح في هذه المواضع خلطنا باألدوية التي نعالج بها بعض األدوية المدرة إنا: حيلة البرء
خلطنا باألدوية التي نعالجها بها شيئاً من عسل  أنه متى كانت القروح في الكلى والكلى والمثانة: الخامسة. وتنفذها

ة وشدة قوة ولكنه إن لم يكن جرى الدم من هذه ينبعث من هذه دم بحري قل ما: واألدوية التي تدر البول وقال
  .القروح الباطنة من أجل قوة جريته فإنه قد يكون خطراً من أجل دوامه وثباته ينظر في قوانين خطرا

 اآللمة األعضاء
المثانة واألجزاء الشبيهة بقطع اللحم تدل على        األجزاء الشبيهة بالصفايح متى انحدرت مع البول دل أن القرحة في           

الحار المائل ثقالً ألنه اليجيئها عصب يوغل فيه بل يتفرق في غشائها وهو                أن القرحة في الكلى ال تحس للورم       
  .قليل

مختلف فيما بين فترات ويحم مع        إذا رأيت المريض يجد وجعًا في ناحية الكلى ومعه نافض           :  السادسة منها قال  
له هل يجد ثقالً معلقاً فإنه إذا كانت الكلية اليمنى فيها           س ذلك حميات على غير ترتيب فابطح العليل على بطنه ثم         

اليسرى بثقل معلق وبالضد فإن كان يعرض ذلك للعليل فاعلم أنه في كاله جرحاً وإذا                  ورم أحس حين ينام على    
ازمنت عسر اندمالها    وقاح وانفجر بال العليل مدة ويجب أن تحرص كل الحرص على سرعة ادمالها ألنها متى               نضج
والعالمات الدالة على أن القرحة باقية بعد هي بقاء القيح في            وصارت عسرة البرء عسراً كثيراً جداً     :  اً شديداً وقال  عسر

 وقشور القروح وربما خرج منها أيضاً الدم وإذا خرج الدم بعد أن كان قد خرج القيح فهو                   البول وحس الوجع ويحم   
وأصح :  أو سقطة قال   لدم إذا انصدع عرق في الكلى من صربة        يدل على أن القرحة دائماً يتأكل وقد يكون بول ا           

األوقات  وأما األجسام الشبيهة بطاقات الشعر فإني قد رأيت في بعض         :  قال  الشعر طاقات العالمات على قروح الكلى   
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الكلى وظننت أن تولدها في      تبال وطول الواحد شبر وأقل وأكثر وإني ألعجب أن يكون شيء هذا طوله يتولد في               
يستحجر ويجف في العروق وقد داويتها بالمدرة للبول         عروق على العروق المدنية وأظنه يكون عن خلط غليظ لزج         ال

 ناله منه هو البتة وال رأيت أحداً ناله من استفراغ قيحٍ كثيرٍ بالبول أضر بواحد من                   أني رأيت أحدا  ....  وأبرأتها وال 
في األمعاء فإنه ال ينالها       يمر بها من غير أن يضر بها كاألمر        اآلالت بل األمر في هذه األعضاء في الصبر على ما          

رديئة كبير ضرر إال أن يطول ذلك جداً كما أن المثانة إذا             من اإلستفراغ الكائنة من الكبد ولو كانت محضة خالصة        
 هي نظيرة ومن علل الكلى علة يبول صاحبها فيها صديد دم رقيق و           :  قال.  الدم الرقيق  طال بها مرور بول الصديد    

بسبب في الكلى شبيه      للعلة الكبدية الكائنة من ضعفها إال أن هذا الصديد أكثر دموية من ذلك قليالً ويعرض                   
أفواه العروق التي تصفي البول من العرق         بالسبب الكائن في الكبد أعني ضعف الكلى ويعرض أيضاً بسبب اتساع            

  .األجوف
يغتذى به الجسم وعالمة الذي   ول ألن ذلك استفراغ من الدم الذي       ضعف الجسم وتحوله عليه وصفرة الب      "\لى   "\

حينئذٍ غذاء للكلى وحدها ال غذاء للبدن وأيضًا فإن هذا            من الكلى أال يكون معه ذلك ألن تلك الدموية إنما هي           
  .جعالمات ضعف الكلى وهو ضعف القطن والرجلين وكثرة البول وربما فسد به المزا أقل وذلك أكثر ويعرض معه

تدفع الكلى أو غيرها من األعضاء       تقطير البول مع حرقة قال تقطير البول الذي يكون للذعه وحدته قد يكون عندما             
إلى المثانة أو قيح أو أخالط حارة تكون في العروق تدفعها               التي يمكن فيها أن تدفع فضولها بالبول خلطاً حاراً          

الضعيفة هذان  تقذف بالبول إما لحدة البول وإما لثقله عليها والمثانات       والمثانة  :  قال.  للجسم الطبيعة على جهة التنقية   
الناس إذا بردت أبدانهم أن يثقل القليل من         األمران إليها أسرع وتضعف المثانة لسوء مزاج ويعرض أيضاً لكثير من           

  .يجتمع منه كثير شيء البول على المثانة حتى يجب دفعه ولم
الذي يبول القيح قد وجد قبل ذلك        رأيت بول الدم والمدة فتوقف واستدل فإن كان        إذا  :  معرفة المدة من أين قال    

علمت أنه من الكلى وإن كان وجد الوجع  ونافض يسير مع حمى  وجعاً في قطنه وكان يصيبه اقشعرار على غير نظام        
حجاب أو في الكبد    بها المثانة ففي المثانة وإن كان الوجع كان في ال           في المثانة مع النافض والحمى المخصوص      

القيح  أن خراجاً كان فيها فان بول الدم دليل على أنه من ذلك العضو ويستدل أيضاً من اختالط                 يدل مما يدل على   
ضرب به فإن كان كذلك يدل على        بالبول فإنه إما أن يكون مختلطاً اختالطاً شديداً حتى يكون البول كله كأنه قد             

أسفل منه ضم إلى ذلك مكان الوجع وسائر الدالالت          إلختالط فمن مواضع  أنه يجيء من فوق وإن كان دونه في ا        
فذلك دليل على أنه في المثانة واختالط المتوسط يدل على أنه يجيء من               وإن كان يخرج بال بول أو قبل البول        

لخارجة وا قشرة قرحة فاستدل بها في شكلها وفي اختالطها على نحو ما قلنا في قروح األمعاء                 وإن خرجت .  الكلى
من خراج الرئة واألحايين من خراج       وقد يكون بول المدة في األحايين     :  من الكلى والخارجة من المثانة قشور قال       

بالوجع وداللة الخراج في ذلك العضو فإما تنقية حدبة الكبد           كان فيما دون الحجاب فذلك في الندرة فاستدل عليه        
  .ائماً وتكون المدة مختلطة بالبول جداًكان فيها فإنه يكون د ونواحيها بالبول من خراج

 القضيب عالمات القروح في
تكون في القضيب لذع بين في وقت البول السيما           أن يكون الوجع فيه ويبرز القيح خالصاً قبل البول وللقروح التي           

البتة القشرة  قد يكون في الكلى ونواحيها عن القروح نواصير وال تبرأ               "\  لى "\.  إذا نثرت منها القشرة والوسخ     
عالج له إال    امتأل البدن جرت المدة وبالضد حتى يكون أنه قد برأ ثم يسيل أيضاً إذا امتأل وال                  والوسخ لكن متى  
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وال يتسع وال يتأكل وبالضد والذي يتسع        اإلستفراغ والحذر من االمتالء وإذا كان ما يسيل مدة جيدة فال خوف منه            
  .والتكمد به وبالضد لعفنويقتل سريعاً وعليك باسقاء ما يمنع ا

دل على أن الجانب المحدب عليل وإذا        الصديد الشبيه بماء اللحم إذا خرج بالبول      :  األولى من جوامع األعضاء األلمة    
  .خرج باإلسهال فالجانب المقعر

إن كان مع   في القطن وهو وجع ثقيل ف      إذا كانت العلة في الكلى يكون الوجع      :  جوامع األعضاء األلمة المقالة األولى    
حاراً وإن كان مع الثقل تمدد ال التهاب فهو ورم بلغمى الخراج             الثقل في القطن التهاب وعطش فإن في الكلى ورماً        

 خرج البول اليخالطه شيء وسكن في أسفله شيء شبيه بالصفائح وكان الوجع في العانة                  إذا انفجر من المثانة    
  .والدوادر

الكلى كان الوجع في القطن وخرج        وإن انفجر في  :  قال.  يح مخالطاً للبول  يخرج الق :   فينبغي أن يقول   "\لى   "\
حدبة الكبد كان الوجع في الجانب األيمن وخرجت المرة           مخالطاً للبول وخرج معه فتات لحم وإن كان يجيء من          

قرحة فيما  وتكدر بها وإن كان يجيء من الصدر كان البول غير كدر وكان الوجع وال               مختلطة جداً وقد مازجت البول    
فيتشابه حاله حتى     وإنما يكون غير كدر ألنه يخرج في مسالك ضيقة قليالً قليالً ممازجاً للبول                "\لى   "\ .تقدم

من ضروب بول الدم ضرب يبول فيه        :  واألعراض  على ما رأيت في السادسة من العلل        "\ لى   "\.  كأنه جزء منه  
ون ذلك من ذوبان الجسم ال من أن عرقاً انصدع وال قرحة وال               كثيراً ويك  العليل صديداً كماء اللحم المغسول دماً     

أقراصاً نافعة من    استعن بباب نفث الدم وبالسابعة من الميامر فإن هناك        .  عليه بانحالل الجسم وذوبانه    غيره واستدل 
ول فدث فيها   وإذا ألفت لخروج الدم من آالت الب       سيالن الدم من الجسم وقانون تأليفها القابضة والمغرية والمخدرة        

من بول الدم قاقيا جلنار بزر بنج بزر كرفس أنيسون أفيون طين مختوم              مدرة للبول لتوصلها مثال ذلك قرص ينفع      
  .ويسقى يعمل أقراصاً

  .وكثيراء ونشا يعمل أقراصاً ويسقى بزر كتان وخشخاش أبيض: للقروح في الكلى والمثانة وعسر البول مع خروجه
 والمثانة اء للكلىدو العاشرة في الميامر

األدوية يجب أن تكون مسكنة ألنها تبلغ         إذا كان فيها ورم أو قروح خذ األدوية المنقية للحصى وذلك أن هذه               
أدويته حب الصنوبر الكبار ولوز حلو وكتيراء ورب السوس وبزر بطيخ              من:  وقال.  موضعها ويخلط بها ما يدر البول      

وبزر البنج   لشوكران وأفيون وبزر الكرفس والرازيانج والشراب الحلو واللبن        القثاء والخشخاش وبزر ا    وبزر خيار وبزر  
شب يمانى  :  الذي يخرج من المثانة    للدم.   رب البنفسج والجالب وطبيخ أصول السوس      "\ لى   "\.  يؤلف بقدر الحاجة  

أفيون ربع  طين أرميني صمغ طرائيث مثقال مثقال         :  آخر .مثقال كتيراء مثقاالن صمغ مثقال يسقى بشراب حلو         
 ومما يبلغ في شفاء   :  قال.  واألدوية التي عددناها جيدة للورم الحار في هذه األعضاء         درهم يجمع بشراب حلو ويؤخذ    

كل يوم على الريق تسعة      علل الكلى غاية البلوغ طبيخ قضبان الكرم أو قضبان يقطع منه ويشرب منه مقدار أوقية               
  .اإلذهاب الكلى غايةأيام وينثر عليه شيء من ملح فإنه يذهب علل 

العقل أو البست لعظمها الحجاب  متى حدث عن الورم الحار في الكلى مع الحمى اختالط         :  األولى من تقدمة المعرفة   
ذلك دليل ردىء هلك العليل البتة فأما إن كانت معه دالئل             فإنه قتال فانظر في الدالئل الرديئة فإنه إن وجد مع          

 مثانة صلبة مؤلمة فإنها رديئة في جميع األحوال واقتل ما يكون إذا كانت معها حمىال ومتى كانت. جيدة فإنه يتقيح
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يتعب في ذلك الوقت ألن      دائمة وذلك أن آالم المثانة بغير أورام حارة وخراجات تقوى على أن تقتل والبطن ال                
بول وفيه ثقل راسب قال     وشدة الوجع وينحل ذلك بال     المريض يمنع من البراز لضغط المعي في تلك الحالة المثانة         

المثانة النضج انصبت األخالط الصحيحة إلى فضاء المثانة فسكن في البول               إذا أقبل الورم الذي في     :  جالينوس
الصبيان من   وهذا يصيب :  لم ينبعث البول أصالً ولم يكن الورم ودامت الحمى فتوقع الهالك قال            رسوب جميد فإن  

الخام فيهم فينحدر إلى ناحية المثانة       لى غير الترتيب ولكثرة اجتماع الخلط     أبناء سبع إلى خمس عشر لكثرة أكلهم ع       
األوقات إذا كانت في المثانة علة ورم حار وإنما يعرض ذلك إذا             فيحدث عنها في بعض األوقات حجارة وفي بعض       

  .مرور هذه بها ألمت المثانة بكثرة
الكلى فمرت بها فسججت     لبول إذا كانت حصاة في     أكثر ما تكون القرحة في مجرى ا       :  الرابعة من الفصول قال   

فوق انفجر فسال إلى ناحية البول       يكون خراج فيما   ومن بال المدة يوماً أو يومين أو ثالثة فيمكن أن         :  قال.  الموضع
 وأما الشعر :  قال.  وشهوراً فذلك يدل على قرحة في الكلى أو في المثانة الشعر            فأما متى دام بول المدة أياماً كثيرة       

كانت قصته أنه    الذي يبال وهو أشبه شيء بالشعر األبيض فأنى رأيت منه ما طوله نصف ذراع باله رجل                   الطويل
هذا الشعر كلهم كان قد تقدم لهم أطعمة          :أدمن عاماً أكل الباقلى المطحون والجبن الرطب واليابس وآخرون قالوا          

وعالج هذا الداء   .  جففه الكلى تولد فيه مثل هذا الشعر      حرارة حتى ت   فهذا الخلط الغليظ متى عملت فيه     :  قال.  غليظة
الغذاء  القياس فإن الذين أصابهم هذا الداء إنما كان برؤهم باألدوية الملطفة المقطعة ويرطب                 يشهد على صحة  

ما األعضاء ويهيج وإذا كان كذلك فإن      إن األدوية الملطفة ال تنفع القروح التي في هذه        :  قال هاهنا .  والتدبير المرطب 
  .حتى تنقى القرحة ثم يترك يخلط الدرة للبول ألن توصل المغذية أو يستعمل

 دماً من بال
المثانة وذلك أنه ليس يمكن في عرق        ليس يمكن أن يكون ذلك من أجل      :  قال.  بغتةً فإن عرقاً في كاله انصدع     

 ليس يتصفى الدم في      يعرض ذلك في الكلى وذلك أنه       المثانة أن ينصدع من أجل كثرة دمٍ ينصب إليها كما            
العروق التي في الكلى وإنما يجيء من الدم إلى المثانة ما يكفيها فقط                 العروق التي في المثانة كما يتصفى في        

كثيراً جداً ومع    الكلى فألن الدم يتصفى فيها وقد يجيء إليها عروق كبار ودم كثير فضالً عن غذائها               وتتغذى به فأما  
العروق التي تدخل إلى باطن الكليتين التي        انة ليست مكشوفة وال غير معتمدة مثل      ذلك فإن العروق التي في المث     

األخالط والعروق إذا انصدعت استفرغ منها دم كثير صحيح فأما إذا             قد يحدث فيها التقيح والتصدع من أجل كثرة        
يسيراً  تي يتصفى فيها الدم   دم كثير دفعة وخاصة إذا كان انتفاخه عن انتفاخ أفواه العروق ال             انتفخ فليس يخرج منه   

بول الدم من المثانة لكن يكون       لكنه يرشح منه أرقه قليالً قليالً فترى البول قد خالطه شيء من الدم وقد يكون                
عالمات القرحة في المثانة وهو بول قشور وبول مدة ووجع            ذلك إذا تĤكلت حتى يبلغ التĤكل العروق ولذلك تتقدم         

الدم بغتة خالصاً غزيراً بال سبب ظاهر فذلك يكون من انصداع عروق في الكلى                     لفي الدرادر والعانة فأما بو     
بوله منتنة فأن ذلك     من بال دماً وقيحاً وقشوراً وكانت رائحة      .  من الدم وقد يكون ذلك من وثبة أو سقطة         المتالئه

  .يدل على قرحة في المثانة
فخاصة بقرحة المثانة ولم     الرائحة المنكرة  نت فيها قرحة وأما   الدم والقيح إذا بيال مشتركين فجميع آالت البول إذا كا         

  .الرائحة الرديئة خاصة بالمثانة  ينظر لم"\ لى "\. وأكثر منها القشور: قال. يقل لم
متوالية قليالً قليالً وذلك يكون إما       تقطير البول هو أن يبول اإلنسان مرات كثيرة مراراً         :  الخامسة من الفصول قال   
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حدة البول وحدة البول تكون إما لمدة ودم في الكلى ونواحيها وإما              قوة الماسكة التي في المثانة أو من      من ضعف ال  
  .تجيء وهي حارة لحدة جملة الدم في الجسم ألن مائية الدم

إذا تقيحت الكلى تبع ذلك تقطير       وكذلك:  إذا حدث في طرف الدبر أو في الرحم ورم تبعه تقطير البول قال            :  أبقراط
متى حدث ورم في    :  والرحم فلمشاركة السادسة من الفصول قال      أما تقطير البول الحادث عند طرف الدبر      :  بول قال ال

 منها في المواضع اللحمية كان الوجع ثقيالً وذلك أن العليل يتوهم أن ثقالً معلقاً في                  الكلى ثم كان ذلك الورم    
وغير الضوارب التي فيها      في تجاويفها والعروق الضوارب    قطنه ومتى كانت العلة إنما هي في الغشاء المحيط بالكلى          

يعسر برؤ  .  الكلى والمثانة يعسر برؤها وخاصة في الشيوخ       العلل التي تكون في   .  ومجاري البول كان وجعاً حاداً ناخساً     
 سكون ال واألعضاء التي تحتاج إلى أن تبرأ تحتاج إلى هدوء و         .  أفعالها والفضول تمر بها    هؤالء ألنها ال تسكن عن    

وهي في المثانة أعسر برءاً      يمر بها ما يلذعها ويهيجها من الفضول التي تمر بهذه األعضاء يهيج قروحها أورامها                
  .العسيرة البرء في المشايخ وهذه إذا لزمهم إلى أن يموتوا ألن العلل الغير عسيرة البرء عسيرة في المشايخ فكيف

وجع في عضل صلبة فإنه      واهد تدل على علة في الكلى ثم حدث به        متى شهدت من البول ش    :  السابعة من الفصول  
فإلى خارج يميل الخراج وإن كان غائراً فالخراج          يخرج به خراج في نواحي كاله فإن كان الوجع مائالً إلى خارج             

 يلي مثانته وكان به تقطير البول وبه وجع في نواحي الفرج والعانة دل على أن ما          من بال دماً غلبظاً   .  يميل إلى داخل  
وعمالً كان معتاداَ له     قد يعرض لمن يترك كداً    :   على مارأيت في المقالة الثانية من طبيعة اإلنسان         "\لى   "\ وجع

  .ينهك قوته بول غليظ يشبه المرة وال بأس عليه منه فإنه ال يزال كذلك حتى
الرجل من مابض الركبة وتحتاج إذا       العلل التي في الكلى تحتاج مرة إلى فصد في اليد ومرة من            :  من كتاب الفصد  

وأما في العلة التي تدعى خاصة وجع الكلى فاليفصد الصافن والذي            كان فيها ورم حار قريب العهد إلى فصد الباسليق        
  .في مابض الركبة

مات في اليوم الخامس     من كان به وجع الخصى وورمه وظهر بوركه األيمن شامة لون             :  من الموت السريع قال   
تحت إبطه األيسر ورم شبه السفرجلة واعتراه        ا الوجع يصيبه شهوة الخمر من كان به وجع المثانة فظهر           صاحب هذ 

  .في السابع ذلك مات في الخامس عشر
حارة لذاعة مستعدون لحدوث القروح في       أصحاب األبدان المرارية التي أبوالها أبداً     :  السادسة من الثانية من إبيذيميا    

  .وترطيب المزاج فإنه جيد في الحالتين جب حفظ هؤالء بماء الشعير ي"\ لى "\. مثاناتهم
  :األولى من السادسة

 الكلى الوجع الذي يكون في
ينحل إال بالفصد على المكان لكثافة جرم        من كثرة األخالط التي تجتمع في العروق إذا غاصت في الكلى فإنه ال             

 بسرعة إليها ألن بينه وبينها أجراماً كثيرة وقد يحله القيء           التصل الكلى وألن قوة األضمدة التي توضع على الكلى       
رقيقاً ال غلظ له     وربما اتسع رأس المجرى الذي يحمل مائية الدم إلى الكلى ويكون الدم            :  قال.  القولنج ويشبه وجع 

  .وعالجاً  اجعل لهذه عالمة"\ لى "\. وال لزوجة فيكون البول حينئذٍ دموياً
  .لجماع يضر بالكلىا: الخامسة من السادسة

  .تاماً لم أر أحداً جاوز الخمسين برأ من علل الكلى برءاً: السادسة من السابعة قال
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ومن قلة  :  قال.  يؤكل ويحتقن به   ال يوجد شيء لتشحيم الكلى وتسمينها وإسخانها أفضل من دهن الجوز          :  اليهودي
. رث في الرأس شبه األخالط والدبيلة في الكلى        التي تو  شحم الكلى يهيج الصداع وضعف البصر والبخارات الرديئة        

وموما ينام عليه ويستحم حتى ينضج فإذا انفجرت هاجت الحكة في المثانة بحدة               اسق صاحبها دهن اللوزين   :  قال
  .وجاء نافض فباألدوية المدرة للبول لتنقى عاجالً واأللم تبرأ المدة

األمعاء من االختالط ومن     كن مما يستدل عليه في قروح     استدل على المدة والصديد من أين يجيء في هذه األما          
 ينفع من سوء "\ لى "\. المثانة فاطلها بأقراص الكوكب  سرعة الخروج بعد الوجع ونحو ذلك فإن أفرط في حال في          

 الخبازى إذا سقى والبزر قطونا واألضمدة المبردة ومن البارد األفاوية يسقى ويضمد بها                 بزر:  مزاج المثانة الحار  
إلى الجمع أعني على ذلك       ويمرخ باألدهان الحارة وللدبيلة يمنع تكونها في حدثانها بالفصد وغيره فإذا بادرت               

  .ويضمد بها يدر البول كي ينقى القيح وينفع من استرخاء المثانة شرب األفاوية القابضة بالتخبيص ثم يسقى ما
فإن أردت أن تعلم في أي جانب يجد         قاً في ذلك الجانب   إذا خرج في آالت البول خراج وجد العليل ثقالً معل         :  أهرن

 "\ لى   "\.  في أي جانب يجد الثقل ففي ذلك الجانب هو          الثقل فنومه على يمينه مرة وعلى يساره أخرى وسله         
 وقد يحس بخراج    "\ لى   "\.  انفجرت المدة في البول والدم وصار فيه حرقة شديدة         وعالجه بالتكميد والتخبيص فإذا   

أمكن ويسقى   وعالمته وجع القطن والتهاب وعطش وكثرة البول يسقى الربوب الباردة وتبرد الموضع ما               في الكلى 
ولم ينفع فعليك حينئذٍ باإلنضاج      بزر الخيار ليسيل الصديد وال يسخن حتى يضمد بالقوية ويفصد فإذا غلبت هذه              

 وعالمته سكون الوجع فأعطه ما يفجر         وخبصه حتى إذا نضج     فاسقه الماء الفاتر والشراب األبيض وانطله وكمده        
 المدرة للبول حتى إذا انفجر فعليك بما ينقي المدة سريعاً وتغسل القرحة بالبزور وماء               كالدار صيني والحرف والبزور   

يلحمها وإياك أن تتوانا     العسل فإن كانت حمى فحب القثاء مع شراب البنفسج فإذا تنقت المدة فعليك سريعاً بما                
ألنه يخاف عليها التأكل فإذا خرج الدم من الكلى بال            ياك أن تبطئ في تنقية الكلى من القيح سريعاً         فإنه يعسر وإ  

شديدة وال حمى فإنه من انتفاخ العروق وانشقاقها وما كان من خراج فإنه يخرج                قيح ولم يكن معه وجع وال حرارة      
هذا يكون إذا    "\  لي "\.  يكون لضعف الكلى  وقد يخرج من الكلى ماء رفيق كغسالة اللحم الطري وذلك           .  المدة مع

كما هو وذلك يكون لضعف قوتها الطابخة          لم تميز الكلى من مائية الدم البول الذي فيه لكن أدته إلى المثانة                
الكلى بالحقن و باألدهان الحارة واللينة والكماد والضماد واألطعمة           عالج من سوء المزاج الحار في      :  قال.  والهاضمة

هذه  أن يؤخذ سمن البقر ومن دهن الجوز ودهن اللوز ومر وماء الحلبة والشبث ويحقن به فإن                   ذلك المسكنة من 
والحقن التي من األلعبة والمياه       نافعة لبرد الكلى ويبسها وتزيد في الماء وعالج للحار بألبان األتن وماء الجبن                 

مته أال يكون معه عالمات الحصى وال يكون         عال "\لى   "\ .واألدهان الباردة وما كان من وجع الكلى لريح غليظة        
وعالج :  قال.  متى جاد الهضم وتعب فاحقن في هذه العلة بطبيخ البزور اللطيفة             عالمات القولنج ويكون وجع نحف    

بطبيخ الحلبة أو طبيخ     الكلى بما ينضح وبالبزور اللينة قبل النضج فإذا نضج فيما يفجر الخراج كدهن اللوز                 دبيلة
وضمده به دائماً والذي يخبص به ليفتح الكرنب          ن شديد الحرارة وااللتهاب فاسقه لعاب البزر قطونا        التين وإن كا  

وماء عنب الثعلب واسقه     وإذا كان في الكلى ورم حار فاسقه الخيار شنبر        .  عليه والخطمى والتين والحلبة يجعل يوضع    
قى اللبن المقطر ويحقن باللبن وما كان من دم          من أن يس   البزور اللينة وإذا انخرق الخراج وسال قيحه فإنه ينفع          

والمغريات وجميع أقراص البزور نافع من أورام الكلى وإن كانت حرارة شديدة                يسيل من الكلى فعالج بالقوابض     
بزر قرع بزر خيار     : مثال "\ لى   "\.  أفيوناً وينفع خاصة إذا اشتدت حرقة البول أن يجعل فيها المخدرات           فاجعل معها 
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بلعاب البزر قطونا ويسقى في هذه الحال اللبن         ة بزر بطيخ لوز حلو بزر بنج أبيض خشخاش يجعل أقراصاً           وبزر رجل 
وأما أقراص الكاكنج فإنه يزاد في البزور الكاكنج         .  سكنت الحرقة ترك اللبن    ألنه يجلو ويغسل ويعدل المزاج فإذا      

كلها تسقى للورم    سخن قليالً وأعرض وهذه البزور    وبزر كرفس وبزر الشهدانج وبزر الكتان لتكون القرصة أ          ولوز مر 
اليبروج وإن كان مع ذلك برودة دخل        والخراج والقروح في الكلى ويجعل مع هذه رب السوس وحب الصنوبر وقشور           

ونحوها وعالج الدم الذي مثل ماء اللحم بالفصد وضمده باألضمدة التي             معها الزوفرا واألنيسون واللوز المر والقسط     
الكلى هي   استدل على القرحة في   :  قال.  للكبد وامنعه الجماع والتعب واجعل أطعمته سريعة الهضم         وصفت تقوى ما 

المدة بالبول واألشياء التي تكون      أم فوق أم أسفل كما يستدل في قروح األمعاء أعني موضع الوجع وشدة اختالط               
ك من فوق ومكانه أبعد على حسب طول         ساعة جيدة فإن ذل    في البول فما خرج من المدة بعد أن يتوجع العليل           

فإنه من المثانة وإن كان فيه قطع لحم فإنه من الكلى وإن كانت فيه المدة                    الوقت وبالضد وإن كان فيه قشور      
. قبل البول خالصة   االختالط بالبول فمن فوق وبالضد فإذا كان في االحليل ثم يختلط البتة لكن تخرج المدة               شديدة
الكلى فعالج البرد فيها بالرازقى ودهن الناردين         ج في المثانة وسائر أمراضها مثل ما عالجت        وعالج سوء المزا  :  قال

 وبالكماد واآلبزن والحقن الحارة اللينة أعني التي عالجت بها الكلى كطبيخ الحلبة              ونحوه تزرقه فيها وتمرخه بها    
والطباشير وعالج الورم الذي فيها        والخيار وبزر الكتان واألدهان الحارة واسق الحارة منها بزر قطونا وحب القثاء              

خارج المرة بعد المرة ومرة ببزر الكتان والخطمى ونحوه بقدر              بالخيارشنبر وماء عنب الثعلب سقياً وتضميداً من        
 في حال في الكلى والمثانة من ورم أو قرحة أو غير ذلك فعليك بما يسكن الوجع                     الحاجة ومتى اشتد الوجع    

األدوية بعينها وازرق     الكوكب يسقى ويطلى على المثانة نحو عالجك في قروح الكلى وبتلك              وبالفلونيا وأقراص 
واعلم أنه يتبع الورم الحار في المثانة        .  وأقراص الكاكنج  فيها اللبن دائماً ودهن الورد والشياف األبيض واسق اللبن         

ول غلبة الباسليق فأما في آخرها ففي       بالفصد في أ   وقيء المرة وحصر البول فابدأ     حمى حادة وسهر وعطش وهذيان    
أمكن ومتى اشتد الوجع فعليك بتسكينه في اآلبزن وما يرخى بالدهن وما يحلل                 الصافن وسكن وجعه وبرده ما     

 لى  "\.  وتضمده الشبث والبابونج وبزر الكتان والخطمى والحلبة والكرنب تقعده في طبيخها وتنطل عليه             الورم فهو 
سائر األعضاء ألنه عصبي وال يحتاج إلى          انة يحتاج إلى اإلرخاء منذ أول األمر خالف           الورم الحار في المث     "\

المثانة فاحقنها بالقرصة التي يقع فيها القرطاس المحرق ونحوها          ومتى خرج دم غليظ من    :  قال.  القوابض والمغريات 
  .كفاه ماء الجبن وماء العسل في جالئها وتنقيتها وإن كان النتن أقل

قثاء بزر قرع لوز مر وحلو ونشا وبزر         بزر بطيخ بزر خيار وبزر    :  جملة األدوية التي تستعمل في حرقة البول        "\لى   "\
الكرفس حب الصنوبر كاكنج ويسقى من بول الدم أقراص            كتان وخشخاش بزر بنج كثيراء رب السوس فانيز بزر          

  .ويجعل معها بعض البزور. الكهرباء
 "\.  الغائط والريح يورث مشى الدم     وحبس:  قال.  لغم وخام قليل وال براز البتة     الزحير يخرج من ب   :  من كتاب هندي  

  . يخص الزحير أنه ال يكون فيه فقل البتة"\لى 
 لتسمين الكلى من اختصارات الكندي

اجعل قروح الذكر والمثانة بماء      :  مجهول قال .  الفالج قد ذكرته في باب سلس البول والفالج في المثانة في باب             
وبدهن الورد وألبان النساء مع شيء من زعفران وأدف مرهم اسفيذاج بدهن ورد                ان دارا وبماء عنب الثعلب     البرسي
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عصارة لسان   واحقنه بالشياف األبيض يداف اللبن ومن بول الدم من المثانة يحقن بالطين المختوم مع                واحقنه به 
وإذا كان في المثانة ورم حار فان معه          االسفيذاجالحمل وأقاقيا وقد تحقن قروح المثانة باألزروت واللبن والنشا و           

فافصد من ساعتك في الباسليق وكمد المثانة بدهن الشبث وأصول            حمى وسهراً وقيئاً وعسر البول واختالط العقل      
ربع  وأنا أعالج بأن آخذ في هذه الحالة      :  قال.  لينة تهيأ من الخشخاش والشعير وشحم البط       الخطمى واحقنه بحقنة  

في الدبر فإنه يجد لذلك      األفيون وأديفه بدهن بنفسج ثم أخلط به قليل زعفران وأشربه خرقة وأحمله             درهم من   
 قد يمكن أن تتخذ      "\ لى   "\.  في اآلبزن  راحة ويسكن الوجع وينام مكانه وكنت أكمد مع ذلك وأحقن وأجلس            

ند الورم وال التوبل ألن ذلك كله        لكن ال تستعمل حقن المثانة ع      شيافاً أبيض يقع فيه أفيون فيحقن به فإنه جيد         
الكلى  ومما يعظم نفعه لبرد   :  قال.  اآللة لكن إذا طليت عليه األفيون خارجاً اشتد الوجع جداً            يهيج الوجع بمدخل  

القضيب والمثانة   يخرج في داخل   وللحرارة والبثر :  قال.  شرب الدواء الكموني ويمرخ العضو بدهن الميعة       :  والمثانة
  .ور بماء ورد ويحقن به في اإلحليلوتداف بماء الكاف

وتمدد ووجع وحمى وهذيان وسهر      ويعرف الورم الحار في الكلى والمثانة بااللتهاب في الموضع وثقل           :  بولس قال 
والحلبة وأصول الخطمى ويحقن بالزيت واألفيون وشحم         وعسر بول فافصدهم وانطلهم بما يرخى كطبيخ الشبث        

قبل سائر العالج واسقهم مما يدر البول ومن كثرة الشرب إال أن تكون الرطوبة                  لالبط واسقهم الماء الحار والعس     
الكرفس وإذا كان    قد ضمرت فيهم فاسقهم حينئذ الماء وحده مع شيء يدر البول باعتدال كبير والبطيخ وبزر                المرية

مضروبة وال يأكلوا شيئاً حاراً     أو عصارة الرجلة     الوجع شديداً في الموضع فضع عليه ماء ورد وسذابا ودهن بابونج وخل           
وال يدخلوا الحمام عند    .  وال البارد جداً ألنه يؤدي إلى ورم جاس        .  جمع المدة  ألنه يهيج الوجع ثم يؤول األمر إلى       

الكلى والمثانة   االقشعريرات المختلفة المختلطة تدل على خراج في       :  قال.  ودبرهم تدبير أصحاب الحمى    االلتهاب
وجعاً في الجانب الذي بحذائه وثقالً معلقاً        الوجع وإذا استلقى العليل على الجانب الصحيح يجد       ويفرق بينهما بموضع    

  .المرخية والمنضجة كالتين وزبل الحمام أو دقيق الكرسنة مع العسل ويجب في هؤالء استعمال اآلبزن واألضمدة
األمر فافصد وامنع من التقيح   في أول   يجب أن يستعمل هذا بعد اليأس من يمكنك أن تدفع التقييح فأما            "\لى   "\

زن األمر فإن كان بالورم من الحدة والحرارة والعظم ماال            وال يجب أن يكون التدبير كثيراً فيورث ورما جاسياً بل          
 فأعن على التقيح وبادر إليه وبالضد فإن سالت المدة فقد انفجر الخراج وقد تكون قروح                يمكن أن يندفع بال تقيح    

الوجع فيه في الظهر     الخراج الذي في الكلى   :  قال.  اضع من انشقاق العروق ومن ممر حصاة وغير ذلك        في هذه المو  
المثانة الوجع في العانة وأسفل البطن ومعه عسر         مع ثقل والمدة مختلطة بالبول وفيها أجزاء لحمية صغار والذي في          

صفائحية رديئة الريح وإذا كان في مجاري البول        في أسفل القارورة وفيه قشور       البول وترى شبه المدة بعد أن يبولوا      
وخرج بالبول أشياء شبه     اختالط المدة بالبول متوسطاً وكان الوجع في المواضع التي فيما بين الكلى والمثانة               كان

القضيب وإن أردت أن تنضج الخراج في هذه المواضع أو           الشعر وإذا كان الدم والمدة يخرجان بال بول فالخراج في         
 الحلبة وماء العسل وبزر القثاء مع ميبختج وشرب اللبن نافع لهؤالء ولمن يبول المدة  فبماء حار وعسل وطبيختفجره

تنقي القروح ومثل هذا بزر بطيخ       وينفع الذين يبولون المدة البزور الملينة والكثيراء والنشا مع ما يدر البول فإن هذه              
األبيض جيد وخاصة إذا اشتد عسر        يسقى والخشخاش  السويةوخيار وحب الصنوبر ونشا وكثيراء وبزر الكرفس ب         

وضمد العانة وأسفل البطن بشمع ودهن      :  قال.  واالذخر وأصل السوس   البول فليسق منه درهم ونصف بطيخ السنبل      
  .الرهبان ورد بشحم اإلوز ولبن
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 بالقرطاس المحرق   المتخذ وإن حدث فيه تأكل فاحقن بالحقن       :  قال.   هذا إذا أردت أن تفتح وتنقى        "\لى   "\
: والشبث فإن كان انبعاث دم فاحقن بما يمسك الدم قال          ويضمد خارجا بالتمر والزبيب واألقاقيا والعفص والطراثيث      

 مجاريها ويفلت منها شيء من الدم الذي فيها ويحقن له بشيء فإنه ربما انقطع سريعاً وكثيراً ما يضعف الكلى فتتسع
والتمر واألقاقيا والطراثيث يطبخ      القاطعة للدم وضمد والمثانة بدقيق الشعير والخل       فإن دام فافصد واستعمل األدوية    

المثانة فعلق المحاجم على الخواصر واألوراك والعانة واعرف         مع خمر عفصة أو بخل وماء ومتى كان نزف الدم من          
 ختالط الدم بالبول ومتى   الدم بالعالمات التي بها يعرف مجيء الدم من موضع الوجع وا             الموضع الذي يجيء منه   

األورام الغليظة والجساء في     احتبس البول بعقب الدم فاعلم أن الدم قد جمد في المثانة فاستعمل ما يحلل الدم وأما                
الخواصر ويعرض لهم خدر في األوراك واضطراب في         الكلى فإنه ال وجع معها بل يظن أنه شيء يتعلق من ناحية            

فإن حالهم شبيهة بحال من به ابتداء استسقاء وامرخ هؤالء بالشمع والدهن                الجملةالسوق ويبولون بوالً قليالً وب     
  .الملينة والتمريخ وأنواع الكماد ويعطون أشياء تدر البول وتلين البطن بالحقن وباألشياء

 بل في   تكون من الكلى في لحمها     القرحة ال :  بالذريوس في الفصل الذي أوله قروح المثانة والكلى عسرة البرء قال          
  .صفائحها

العسل ثم اللبن ثم بالشياف األبيض       إذا كانت بثرة وقرحة في القضيب والمثانة بخروج مدة فاحقن أوالً بماء            :  بولش
  .صالبة رصاص أو أسرب واحقنه به ومتى كانت حرقة شديدة معه فاسحق عنب الثعلب في

 ينظر فيه "\ لى "\. وإال فاسهل البطن   الجسم ممتلئاً إذا كان ورم في الكلى فافصد الباسليق إذا كان          :  االسكندر قال 
الوجع فيزيد الورم وعليك باألشياء اللطيفة كماء الشعير والسمك             واجتنب األشياء الحارة واللذاعة فإنها تزيد في        

 كان وإن.  يكثر البول ألنه يزيد في الوجع فيزيد في الورم وعليك بميل األخالط نحو الكلى                 الصغار وال تعطه ما   
فإذا بلغ النهاية فيما يسكن الوجع        الورم عظيماً أورث كثرة ميل البول إليه وجعاً شديداً وتشنجاً في األول ما يمنع               

الحرارة  أضمدة واتق شدة الحرارة والبرودة بالفعل والقوة ألن شدة          كالبابونج وإكليل الملك وبزر الكتان يتخذ منه       
بتوسط وإياك والماء الفاتر والحمام إال بعد النضج          دة تجعله ورماً جاسياً   تميل الورم إلى التقيح فيصير دبيلة والبرو       

باعتدال فإن جاءت حميات ونافض مختلط ونخس شديد فالورم يجمع فإذا جمع              واإلنتهاء فحمه في حمات سخنة    
ى ومن  والحم الحميات وخف الوجع فإذا انفجر هاج نافض بغتة ويعلم أنه قد جمع وفرغ سكون النافض               وفرغ سكنت 

المدة التي في المثانة بيضاء تطفها فوق        :قال.  أن العليل إذا نام على الجانب الصحيح أحس بثقل في الجانب اآلخر            
أو راسبة فإذا صارت مدة وانفجرت فأعط ماء العسل وماء الشعير              الماء والتي من الكلى فيها حمرة وهي مختلطة        

والزبيب واللوز    في إخراج المادة ووجع الكلى والمثانة والكاكنج         القثاء ولبن األتن عجيب أيضاً      وكزبرة البئر وبزر  
جداً ويسكن وجع القروح في المثانة والكلى         والصنوبر والميبختج والشراب الحلو واألبيض النيمرشت إلى الرقة نافع         

فإذا .  يالً مما وصفت  سهلة الخروج فعليك بهذه التي تبرد وتطفىء قليالً قل         سريعاً وتأمل المدة فإن كانت رقيقة لذاعة      
والحلبة والبزور الحارة    وإذا لم يكن معها لذع وال حدة فاعط الترمس        .  فإياك أن تعطي شيئاً مغلظاً بارداً      كانت غليظة 

البول النخالة ولم يكن ذلك من العروق فاعلم أن          وإذا رأيت في  :  قال.  وخاصة إن كانت غليظة واتق كل طعام غليظ       
لبن الماعز واالطرية واللبن والبيض الرقيق ولب القثاء وصنوبر ولبن                ن األتن أو   في المثانة حرقة فأعطه لب      

  .ورب السوس الخشخاش والنشا
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باللبن الحليب والشياف األبيض أو لعاب       إذا لم يغن ما يشرب وكان في المثانة حرقة شديدة فاحقنه بالزراقة           :  شمعون
: قال.  عابات وحيث ادمال الجرح االسفيذاج والكحل ونحوه       الحرقة الل   حيث "\ لى   "\.  البزر قطونا وحب السفرجل   

األشياء للكلى   وأنفع:  قال.  احتراق المثانة أن يزرق فيها دهن الحل فاتراً فيسكن الوجع على المكان             وينفع من شدة  
ج ارتباك األخالط وقشورتها فلذلك يحتا     أن تفرغه أو تنفض الفضول منها دائماً ألن جل أوجاعها إنما يكون في              

ومجرى :  ويغذوها الغذاء الدسم بدسمه مثل الحقن الزائدة في الباه قال          كل حين إلى األدوية المفتحة الدسمة لتغيرها      
فإن  يعرض فيه شيء ألن البول يمر بهما في كل حين فال يكاد فيهما سدد وال ارتباك خلط غليظ                    البول ال يكاد  

اآلبزن الذي قد طبخ فيه الملينات        جع في الورم في المثانة    كان فعالجه عالج الكلى وأبلغ األشياء في تسكين الو         
وبالخطمى والنخالة واطبخ في اآلبزن حسكا وحلبة وكرنباً           المحلالت وكمد المثانة بالسلجم المسلوق أو بالكرنب       

  .مسلوقة وخطمياً وكمدة بالرطبة
قبل ذلك   وعشرين يوماً ونق بدنه     حداًوالقروح العتيقة في المثانة التي قد أعيا أمرها اسقه لبن األتن وا                :  قال

  .باإلسهال
اللينة والكثيراء والنشا درهماً درهماً       إذا كان مع قروح الكلى والمثانة لذع شديد فأعط البزور            :  كناش االختيارات 

اللينة وامرخ موضع العجان والعانة بشحم البط والميعة السايلة            بشراب بنفسج وأطعمه مرق فروج سمين والبقول        
 وقد يحدث منه كثيراً فتق    :  قال.  في الكلى ورم جاس فيوهم أنه حصاة وينقطع معه البول          قه اللبن وقد يعرض   واس

يعالج هؤالء  :  قال.  الحصاة  ولم يعط عالمة والعالمة أن تكون في البول مع ذلك داليل             "\ لى   "\.  في الحالبين 
وعالج عسر البول الذي من القروح في الكلى والمثانة         .  ةالمسهل بالمراهم اللينة واألدهان والكماد وإدرار البول والحقن      

أنا  :يقول:  ولبن األتن ولبن المعز والحقن الملينة المسهلة المعمولة بالبنفسج أوريباسيوس              بالبزور اللينة الباردة   
 وتضعف الكلى حتى يخرج في     قد تنشق مجاري البول   :  قال:  وقال.  أستعمل المحمرة للجسم في وجع الكلى المزمن      

القابضة والشراب األسود واالمتناع من الجماع وشرب         البول دم وأخالط غليظة وتنفع أصحاب هذه العلة األغذية          
 وكثير ممن يبول الدم بأدوار من األيام معلومة: قال. وضع المبردة القابضة على الظهر  األدوية النافعة من انفجار الدم    

الدور ويدبر   خف ذلك فليفصد هؤالء من الرتق قبل وقت         ويعرض له قبل ذلك ثقل ووجع شديد فإن بال الدم              
خطر شديد واختالط وحمى حادة وسهر وقيء        ويتبع الورم الحار  :  قال.   يعطى هذا  "\ لى   "\.  تدبيراً ال يجمع امتالء   

يتهيأ فصده وال تبطىء بذلك واحقنهم بحقن لينة وحملهم فرزجاً ليناً       مرار صرف واحتباس البول فبادر إلى فصد من       
  .في اآلبزن مخدراً وأجلسهم

  .وينامون وأما أنا فإني كنت أجلسهم أفيوناً وزعفراناً فكان يسكن الوجع عنهم: قال
يبول أبداً ويحس الموضع فيدلكه      إذا كانت القرحة في القضيب فإن صاحبها يظن أنه يحتاج إلى أن             :  تياذوق قال 

  .أجمع باللبن واألغذية اللينة والحقن اللينة
بزر خطمى وبزر سفرجل وبزر      لتلميذ حقنة من تذكرته وهي نافعة من قرحة المثانة والقضيب رغوة البزور             يوسف ا 

  .فيه قطونا وإسفيذاج وصمغ عربي وبياض البيض ولبن النساء يزرق
ونشا وورد ويدام عليه وأجود ما        طين أرميني وطين رومي ودم األخوين وقاقيا وكباربا وكندر وبزر البطيخ وصمغ              

  .رب به بماء لسان الحمليش
 في المثانة من التذكرة للريح الغليظة
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: من التذكرة قال  .  المثانة طين أرميني وكهرباء ويستعمل     ينفع القروح في  :  آخر.  نانخة وجوز السرو ويسقى بماء حار     
  بال نخس فإنه   فإنه حار فافصد الباسليق واسق ماء الشعير ودهن اللوز الحلو وإذا كان            إذا كان ورم في الكلى بنخس     

البول شديدة فاعط بنادق     بارد فال تفصد لكن اسق ما يلين ويحلل واحقنه به مثل الفانيز والبزور ومتى كانت حرقة                
  .واأللعبة والطين األرميني البزور بشراب الخشخاش ومتى كان في البول دم فاسق األلبان

  .باأللبان واأللعبة يديمها روح فعليكإذا اشتدت الحرقة في البول من ألم الق: الكمال والتمام قال
التين وبزر البطيخ المقشر المدقوق      نشا الحنطة ودقيق الباقلى وطبيخ    .  المنجع حساء لمن كان في كاله ومثانته حرقة       

  .والحريف والقابض وسكر يتخذ حساء بدهن اللوز واحذر الحامض والمالح
وينفع من  :  قال.  واألنجدان والفراسيون  مص والكراث الشامي  التي تضر بالكلى والمثانة فهي الح      :  ابن ماسويه قال  

الحلو بزر الخطمى بزر الخيار نشا خيارشنبر متى كان مع ذلك               القروح في المثانة رب السوس كثيراء صمغ اللوز         
  .برودة

جرب بعضها ويكون ذلك     قد تجرب المثانة وربما جربت حتى ينثقب كلها وهو عرض رديء وربما             :  ميسوسن قال 
باللبن وضمد المراق والصلب بأضمدة قابضة لتمنع        ن رطوبات رديئة ومن قلة الغذاء وعالج ذلك أن تحقن المثانة          م

  .األمشاج الرديئة أن تنزل إليها
كان برجل  .  سال منها كالقشور   وعالمة الجرب في المثانة أن تسيل منها رطوبات تضرب إلى البياض أو دم وربما               

  .والكثيراء والسكر فبرأ تنجع البزور وألزمه اللبنحرقة في البول شديدة ولم 
 البول مسائل الحنين في

الكلى والمثانة وبين التي من فوق أعني الكبد          يفرق بين المدة الخارجة من     :  التي انتزعها من كتاب أبقراط وقال      
جيء من فوق إنما تجيء     من الكلى والمثانة تدوم منها مدة طويلة والتي ت         والطحال وغبره من الدبيالت والتي تجيء     

يكون عن المثانة     رأيت خلقاً بالو دماً كثيراً نقياً فتفقدهم فكان ذلك عن الكلى وال يكاد               "\لى   "\ يوماً أو يومين  
  .بول دم

يحدث معها وجع بل يحس      إن حدث في الكلى ورم صلب متحجر لم       :  سرابيون في الصالبة الحادثة في الكلى قال      
فمن جانبها وإن كان من اليسرى فمن جانبها ويكون            معلقاً من كليتيه وإن كان في اليمنى        العليل كان شيئاً ثقيالً   

الساق وخدر في الورك ويكون البول مائالً قليالً جداً ألنه يتصفى كالمصفى              هذا الثقل في القطن ويتبعه ضعف في      
وتفشي  ن شأنها تليين الصالبة   ترهل في الجسم وفساد مزاج يجب أن يعالج هؤالء باألدوية التي م             ويحدث لذلك 

واسقهم األدوية الساكنة وهي التي تدر       الورم ونحو األدهان واألضمدة التي ذكرناها والتكميد والتمريخ والحقن اللينة         
  .من االستسقاء البول ادراراً سهالً فإن بهذا التدبير يتخلصون

البول أنه يجيء إلى الكلى وفيه       تصفى فيها وهذا مرض آخر من أمراض الكلى وهو أن تتسع المجاري التي ي            :  قال
أن يتركه يستقر مدة ويكون فوق الماء شبه بزبد الماء وال            دموية فيكون في الماء دموية ورطوبات أخر غليظة فتميز        

. فإن كان الهضم في الجسم كله ضعيفاً لم يرسب في الماء شيء لكنه يكون مائياً                 يكون معه وجع إال شيء يسير     
ينهك ويهزل من    ن مثل هذا الماء الدموي عند البحران فالفرق بينهما أن الجسم يجف على هذا وهو              وقد يكو  :قال

  .البراز أيضاً مختلف األوقات غير مرتب وهؤالء ينهكون سريعاً وخاصة إن برز مع الماء دم كثير وكان: األول قال
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والدعة وذلك أن الحركة     ء السكون أشرف عالج هؤال  :  قال.   هذا ضرب من الذبول أيضاً نحو ديباطش        "\لى   "\
كالكمثرى والسفرجل والزعرور والبسر والقسب والعدس       توسع المجرى وتهيج االنصباب وليستعملوا األغذية القابضة      

القابض ويمنعون بالجملة من جميع ما شأنه إدرار البول ومن الجماع خاصة               واإلوز ونحوها وشرب الشراب األسود    
وطين  األدوية القابضة التي تعطى النبعاث الدم ويسقون ماء البطباط مع صمغ عربي             داخل وخارج    ويستعمل من 

القابضة التي تعطى النبعاث الدم        أرميني ويضمد باألضمدة واألطلية المتخذة بسويق السفرجل والشعير والمياه            
للدم فإن كان يحدث     عةلهم ويخلط به شيء من األدوية المان       ويشربون بĤخره لبن النعاج فإنه ينعشهم ويعظم نفعه       

فيكثر وتسقط به القوة لكن أكب عليه بالعالج المسدد المانع            بول هذا الدم بأدوار فافصد قبل الدرز وال تهمله البتة          
هذا أيضاً مرض يذبل مثل ديباطش ألنه يخرج الدم عن البدن وعالجه قريب من عالج                 "\  لى "\.  على ما وصفنا  

كلحم البقر    تجفيف أكثر وإن احتمل العليل فأعط األغذية المغلظة للدم             إال أنه يجب أن يكون فيه        ديباطش
  .المطبوخ بخل حاذق جداً

  البولالبول  القروح الحادثة في آالتالقروح الحادثة في آالت
البول ويعرف أثر القرحة مما يبرز مع البول فإنه           إذا كان في هذه القروح حدث بول المدة والدم أياماً مع عسر            :  قال

صار البول كأنه مضروب مع المدة ولم يدم أياماً كثيرة وإن كان في البول قطع                يهاإن كانت القرحة فوق الكبد ونواح     
مع التي من المثانة     من الكلى وإن كان فيه قشور فإنه من المثانة أو مجاري البول إليها والفصل بينهما أن                لحم فإنه 

 مكان الوجع وشدته فإن     تعرف ذلك من   نتن ريح وليس مع التي من مجاري البول نتن فإن احتبس البول فإنك              
مجاري البول يكون في الحالبين والتي في المثانة في العانة             القرحة في الكلى يكون الوجع مع القطن والتي من          

 إذا كانت القرحة في المثانة فأما إذا كانت في الكلى كان البول يجري بسهولة فإن كان                 والدرز وعسر البول يكون   
ففي الكلى إال أن الثقل      ة ومتى كان متوسطاً ففي مجاري البول وإن لم يكن وجع           الوجع شديداً فالقرحة في المثان    

  .الزم ومتى حدث المدة فال بول فإن القروح بالقرب جداً
وتلذعه أبداً الفضلة الحارة والكلى      وقروح الكلى تبرأ بسرعة وأما قروح المثانة فإنها عسرة ألن جوهرها عصبي            :  قال

  .لذع له بعد فيهالحمية الجوهر والبول ال 
إلى القابضة ويمكنك متى لم       استعمل المنقية المدرة والوسخ في القرحة حتى إذا نقيت عدت           :  عالج القروح قال  

البطيخ مع العسل وماء العسل المعمول ببزر الكرفس فإن لم            تكن القرحة كثيرة الرداءة أن تستعمل بزر القثاء وبزر         
عسل ومقل محول في الشراب المعمول ومن عسل وعلك البطم مع                 بماء ال  يبلغ هذا سقيت البرشيا وشان      

من  العسل فإن عسر واحتجت إلى ما هو أقوى فااليرسا والفراسيون والزوفاء بماء العسل وضمد               بطراساليون وشراب 
يمنع من عفن القرحة     خارج بالورد اليابس والعدس وحب الكرسنة ودقيق شعير مطبوخة بالخل والشراب فإن هذا               

المريض من شعير ونشا ونخالة ودقيق        اعها ويلقى معها مصطكى وسنبل وسعد لتغوص قواها واجعل طعام            واتس
وكادت القوة تسقط فأعطه لحوم الطير والجداء         طال األمر  الحوارى واحتباس اللبن واطريه مع شحم الدجاج وإن        

 من كثرة ما يبرز في البول وكدرته ونتنه       عالم برداءة القرحة وكثرة وضرها وعفنها        مطبوخة مع البقول المنقية وأنت    
 "\ لى   "\.  العليل وقلة الوجع   وسواده ورداءة المدة وخضرتها ورقتها وصفرتها وجودتها بأضداد ذلك وسهولتها على           

  .فإنها تجفف أيضاً فتنفع وإن اشتد الوجع في حالة ملت إلى ما يسكن من المخدرة
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شرابهم رب الحصرم وأعطهم     شافياً فمل إلى القوابض واجعل في      وإذا ذهبت المدة وغسلت الموضع غسالً        :  قال
ويبلغ وتصلح لهم قشور اليبروج والبنج واألفيون السيما         الطين المختوم مع شيء من نشا وكثيراء وبزر البطيخ ليصل         

 يء من القرحة ثابتة والوجع شديداً فأعط منها مع الملحمة أعني الطين ونحوه مع ش              متى كانت المدة الحريفة من    
فإذا كان األمر مختلطا     فهذا قانون تركيب األدوية فأفضل المركبة أقراص الكاكنج        :  المدرة للبول لكي تصل قال     

 طين مختوم ودم األخوين      "\ لي   "\تلحم مثل هذا     فقلت المدة أدويتك من البزور اللينة والتي تدر البول والتي           
السوس ولك وراوند صيني ولوز الصنوبر وخشخاش وبزر بنج          وبزر القرع ورب     وكندر ونشا وبزر كرفس وبزر القثاء      

في كل   فإن هذا الدواء الذي مثل هذا التركيب ينفع في جمع أوقات العلة ألنه مركب مما يصلح                   يسقى بميبختج 
  .وتنقية معاً فيه لبن األتن فإن له تعديال: وأفضل ماتسقى به هذه األدوية: قال. حالة وهو بالغ

جارية  حقن بلسان الحمل أو دهن بنفسج أو شياف أبيض فيه أفيون مداف بلبن                 اإلحليل فيالقروح   وإن كانت 
تحقنه به ماء العسل وأقراص      واخلط فيه شاذنة وإقليميا ومرتك مغسول فإن كانت القروح رديئة عفنة فاخلط فيما              

ر فبعد الفصد العالج أحق     حال من المثانة دم كثي     القرطاس المحرق ويعرف ذلك برداءة التي تخرج متى انبعث في          
والورد والطين األرميني والجلنار واألفيون فإنه جيد يداف في هذه ويحقن بها             بالمثانة فاحقنها بطبيخ السماق واآلس    

وطين يطلى بها    القابضة ويضمد بها ومتى لم تحتمل التضميد طالها طال يؤخذ جلنار وقاقيا وصمغ وعفص              ويسقى
وال يتحركون أيضاً حركات شديدة فإنها        قروح سريعاً وال يكون بإزعاج وحركة شديدة       والقيء الدائم يبرىء هذه ال     

  .رديء القروح من الكلى ومع أنه ليس يجيد لشيء من القروح مانعة من برء القروح ويحذرون الجماع خاصة فإنه
نتن في القرحة فالبقول    وحرارة و  وإذا سكنت الحمى والحدة فعند ذلك غذهم بلحوم الجداء فأما ما دامت حدة             :  قال

ولحم الزبيب والفستق واللوز والقسب وليحذروا التين فإنه          وإن ضعفوا فالطير ويصلح لهم من الفواكه حب الصنوبر         
 واعلم أن :  قال.  والطبيخ النضيج ويستعملون عند النقاء الكمثرى والسفرجل ونحوهما         رديء للقروح ويأكلون القثاء   

فاسق لبن اآلتن فإنه ينقي      لقروح وأظهرها نفعاً فإن كانت القرحة تحتاج إلى تنقية         اللبن أشرف ما يعالج به هذه ا       
نقية والجسم منهوكاً فاسق لبن البقر فإن احتجت إلى          ويعدل المزاج ويعمل في اإللحام مع ذلك فإن كانت القرحة         

كمية اللبن من أربع أواق إلى      الجسم بالمسهلة التي فيها رفق وال تهيج القرحة و         الحالين فلبن المعز ونق قبل ذلك     
ينقي البول كاأل نيسون     أكثره واجعل معه بعض األفاوية الجيدة المنقية في وقت وجميعها في وقت وشيئاً مما               تسع

  .فإن طال وقفه في المعدة فألق فيه قليل ملح

  الكلىالكلى  الورم فيالورم في
رم غشاء الكلى ومجاري البول لم      فإن و  إذا ورمت الكلى أحس به في أسفل مراق البطن مع وجع غير شديد              :  قال

ينتصب قائماً وال يمشي فإن عرضت له حركة ما وسعال            يحس لكن هاج وجع شديد حار وال يستطيع العليل أن          
بطنه بل يستريح إلى النوم على ظهره وإن ورمت الكلى وكانت منهما اليمنى                وعطاس هاج وال يمكنه النوم على      

  .المراق الصق الكبد ومتى ورمت اليسرى كان الورم أشد تسفالً منوالورم عند الكبد ألنها ت كان الوجع
يسرع في عالجه ألن الورم      وقد يألم مع ورم الكلى الورك وتبرد الرجل ويكون البول ثم يجس ويحتاج أن               :  قال

قت وإذا استحكم الورم الصلب في الكلى ر       .  الدق الصلب يسرع إلى الكلى فربما لم تبرأ البتة وينهك ويهيج منه            
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والورم في الكلى يخشى أن يصير إلى ورم صلب وإن كان الوجع            :  قال.  الساق األوراك وهزلت وذابت اإللية وضعفت    
تسخن إال   والنفخ في الثنة وكان معه لهيب شديد وقيء مري وعطش وعسر البول وتبرد األطراف فال                  في العانة 

الوجع من كل حار حريف      وسهر وشخوص وشدة  بجهد ويعرض للشاب والمراهقين حمى حادة وحمرة الوجه والعين          
أو الرداءة فأقل الشراب وجميع ما يدر البول لتسكن          إن أمكن فابدأ بالفصد وإن لم يكن الدم كثير الحراقة          :  عالجها

باألضمدة المبردة واألغذية التي هي كذلك فإن كان في العروق دم حار حريف                 هذه األعضاء وتستريح وعليك   
الدم الردئ فتقل    لوجع من البول ورداءته فاسقه شراباً كثيراً مائياً بماء كثير فإنه يعدل ذلك             من حدة ا   ويعرف ذلك 

باألشياء المعدلة له مثل األمراق المغرية اللينة        حدته ويكافيه لهذه األعضاء إذا سقى ماء العسل القليل والعسل فأغذه          
ن اللينة ويعظم نفعهم بماء الكشك واستعمل بعد         البول واسهل البطن بالحق    إلى أن ينضج فعند ذلك خذ في إبراز        

لئال يصير ورماً    الكماد بصوف ودهن مسخن بلين كدهن البابونج والشبث وضمد باألضمدة المحللة اللينة            للين البطن 
بقى مدة طويلة الماء مائياً فاعلم أن هضمه          وعالمة النضج أن يغلظ البول ويكثر الرسوب الخشن فإن         :  قال.  صلباً
  .ورم صلب وإما أن يجمع فأما إذا أسرع الهضم فإنه لعله أن ينحل ويبرأ  وعند ذلك ظن أنه إما أن يصير إلىمتأخر
الشراسيف وإذا نام على جنب أحس        إن جمعت في الكلى مدة فإنه يعرض وجع في القطن ونتو فيما دون              :  الدبيلة

 انفجرت المدة سكنت الحمى والنافض البتة ثم        نارياً فإذا  بثقل معلق ويتبع ذلك حمى مختلطة ونافض ويكون بوله        
وتوسطها في الغلظ والرقة وال تكون منتنة وإن مال إلى المثانة فذلك               المدة ببياضها  تعلم حال القرحة من جودة     

المواضع الخالية   يميل إليه وإن مال إلى األمعاء كان شراً من األول إال أنه أصلح من أن ينصب إلى                   أصلح موضع 
  .وقد سكنت الحمى واألعراض ألحشاء ودليل ذلك أال يسيل ال من المثانة وال من األمعاءيعني حول ا

  .وكي وعالج وأشر من هذا أن تلبث المدة في الكلى فال تنحل وتحتاج عند ذلك إلى بط: قال
ببت أن  وبماء العسل فإن أح    إذا علمت أن الورم يجمع فأعنه باألضمدة ليسرع ذلك ويضمد بالتين المسلوق             :  قال

فإذا نضج فاسق من بزر الفقد والوج فإنها تنفجر           يفوق الضماد فاخلط فيه أصول السوسن وهزارجشان وما زريون          
فإذا تقيح وانفجر فعليك بما ينقى المعدة واكب عليها لتنقى القرحة بسرعة فإنه              فإن لم تنفجر استعمل الحقن الحارة     

  .البتة ليك بالملحمة بسرعة فإنك إن أبطأت فال تلتحمتنقت أسرع كان خيراً فإذا تنقت المدة فع كلما
أو رقة الدم وكل ما يذوب        قد يعرض من بول الدم إذا حدث في الجسم ذوبان اللحم            :  العلل واألعراض السادسة  

  .ذاب وتدفعه إلى المثانة دفعاً متوالياً رقيقاً والكلى قوية فإنه عند هذه الحال تستنظف الكلى ما
 ألبقراط فةمن تقدمة المعر

عليه وإنما ذلك لتعب منه فإن بال الدم مراراً مع           من بال دماً في الندرة بعد الندرة بال حمى وال وجع فال بأس            :  قال
  .حمى فاعلمه أنه سيبول مدة
شبيه بماء اللحم وكذلك متى       إنه كلما ضعف الجانب المقعر من الكبد كان اختالف          :  األعضاء األلمة األولى قال   

من بول الدم فاستدل عليه بسوء السحنة واللون            هذا نوع  "\ لى   "\.  نب المحدب بال مثل ماء اللحم      اعتل الجا 
على برد الكبد لكن استدل عليه ثم أقبل عليه بما يقوي الكبد كاللك               وإياك في هذه الفصد ألن هذا الضعف دال        

المدرة للبول   األدوية:  ابعة من الفصول   على ما في الر    "\ لى   "\يسخنها كالسنبل واالذخر والمصطكي      والراوند وما 
أو شديدة الحمى فإنه تنفر منها جداً          متى كانت القرحة أوسخ كان استعمالها أوجب فإذا بقيت تقية قليلة المدة               

 إذا سكنت الحميات ووجد صاحب الخراج في         "\ لى   "\.  فقط ويحتاج إلى المغرية وقليل من هذه بقدر ما ينحل         
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  .جانبيه إذا اضطجع فقد قرب أن ينفجر منه وقد جمع مدة  أحدالكلى ثقالً معلقاً من
البول فالعلة بول    معه احتباس في   جوامع األعضاء األلمة إذا كان ثقل في القطن ووجع فالعلة في الكلى وإذا كان               

ال والتهاب ففي الكلى ورم حار وإن كان ثقل وتمدد ب          كثير قد احتبس فيه وإن كان مع الوجع والثقل حمى وعطش          
بلغمي وإن كان تمدد بال ثقل فالعلة ريح غليظة فيه ومتى كان ثقل وصالبة مع                 حمى وال عطش فالعلة غلظ وورم     

  .المزاج وقلة البول فالعلة ورم صلب في الكلى فساد
ويلذعهم البول بحدته دائماً قد يحدث       أصحاب المزاج الذين ينحل فيهم بخار حار دخاني        :  السادسة من الثانية قال   

المثانة وكان بوله أبداً حاراً يلذعه إذا لم يبادر بالحمام ثم أنه بĤخره اما               م ورم متى لم يدمنوا الحمام والترطيب في       له
بطيخ وبزر قثاء     للحرقة الشديدة بزر   "\ لى   "\.  ودامت به حدة البول عرضت له قرحة في مثانته مات منها             شاخ

بشراب متخذ من الخشخاش ولم تكن        بزر بنج يسقى منه    وخشخاش أبيض وبزر القرع نشا رب السوس صمغ عربي        
األمراق اللينة بدهن لوز وشحم الدجاج واآلبزن الدائم        :  والغذاء حمى واحتمل ماء الجبن وإن كانت حمى فماء الشعير        

حالة فأعطه المخدرات القوية إذا خفت الغشى وكذلك في الحصى وأسهل البطن صفراء                  ومتى اشتد الوجع في    
هذه المجاري    قد يحدث من الصفراء في سلوكها في       "\ لى   "\.  ل الخلط إلى األمعاء وليكن بماء الجبن      مي لينقلب

حرقة شديدة جداً ثم بعد ذلك ظهرت به         سحوج كما يحدث في األمعاء وقد كان شاب أكل ثوماً كثيراً فبال دماً مع             
والذي ينفع من هذه الحالة      .   ثم ورم  المواضع ويجد عرقاً   أعراض ورم الكلى فحدست أن خلطاً حاراً سحج تلك          

 الصمغ والكثيراء والنشا واللوز واللبن لحار وكذلك فافعل إذا :  ينفع في السحج من ذلك     المغرية مع المدرة للبول كما    
الثعلب وخيار شنبر ودهن لوز      ماء عنب :  عرض من حر األدهان الباردة والبزور الباردة واسق للورم الحار في المثانة             

الكوكب وغيرها مما يخدر ومتى احتبس البول          عنب الثعلب ومتى اشتد الوجع فاطل خارجها بأقراص         وضمدها ب 
بأقراص األفاوية يسقى ويطلى واحقن المثانة بالزنبق والمسك والنفط األبيض            فعالجه من بابه وداو استرخاء المثانة     

اإلحليل للبثر والقروح    رخاء وتمدد ويحقن  الناردين والبلسان أو بدهن السوسن هذا إذا كان فيها برد واست              وبدهن
  .والبنفسج ويقطر في االحليل شياف أبيض بلعاب حب السفرجل ولبن حليب ودهن ورد ويقعد في طبيخ الخطمى

به وجع في المثانة فظهر به تحت       من كان :  انذار عالمات الموت السريع   .  من انخرقت مثانته مات   :  من الموت السريع  
  .الخامس عشر مات في اليوم  السفرجلة واعتراه السبات مع ذلكإبطه األيسر ورم شبه

 البول تقطير

البرد فقد ترى المثانة تبرد فيعرض على         يعرض إما لضعف المثانة وإما السترخاء العضل وضعف المثاتة يكون من            
  .المكان تقطير البول
األحوال وأقتل ما يكون معه حمى        يعمتى كان في المثانة فلغمونى فهو رديء قتال في جم           :  تقدمة المعرفة قال  

يزحم المعي المستقيم فيمنع العليل من التبرز لشدة الوجع            دائمة والبطن يعتقل في هذه الحالة ألن ورم المثانة          
بيل بمنزلة القيح وفيه ثقل راسب أبيض ألن ذلك يدل على أن الورم قد نضج وانفجر                  ويجعل هذا الوجع البول إذا    

الدور األول وهذا    ن لم ينبعث هذا البول ودامت الحمى وصالبة المثانة فتوقع الهالك في               أقصى المثانة فإ   إلى
الصبيان وتجتمع األخالط الكثيرة في      الصنف يصيب الصبيان وخاصة من سبعة سنين إلى خمسة عشر عاماً لتخليط           

 منها الحصى وقد يكون      نواحي المثانة فربما استحجرت فكان      أجسامهم فتقذف الطبيعة هذه األخالط دائماً إلى        
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 األوقات وذلك أن هذه األخالط لمرورها في هذه المواضع دائماً يتولد فيها كهذا الورم               الخلط حاراً فيرم في بعض    
  .الحار

ونحو ذلك وإما من مرض مثل       تقطير البول يكون إما لعرض مثل ما يكون من قرحة في المثانة أو خراج              :  الفصول
أضرب فإنه يكون من كل مزاج مفرط يضعف قوة            مزاج المثانة ويكون على ثمانية     استرخاء عضلة وإما من سوء       

وحدته على األكثر من المزاج الحار ثم من الرطب يكون أيضاً من ضروب              المثانة الماسكة للبول أو سوء مزاج البول      
  .خاصاً لم يضر مفرداً ينبغي أن تقول هاهنا أن نقصان القسمة إذا لم يكن عالجه "\ لى "\. التدبير آخر من سوء

هذه المواضع لمشاركة المثانة في      ألن الورم في  .  إذا عرض في طرف الدبر أو الرحم ورم تبعه تقطير البول          :  الفصول
تلذعها فيكون سبب تقطير البول قروح المثانة عسرة البرء خاصةً           الوجع يتضعف والقرحة يسيل منها مدة إلى المثانة       

  . بها دائماً وال يدعها تسكن وتلتحم والعمل الطبيعي في المشايخ أضعفتمر في المشايخ ألن الفضول
كثيراء نشا يجعل أقراصاً ويسقى للقروح       بزركتان بزر خشخاش أبيض بزر الرجلة بزر قثاء       :  الميامر لعلل الكلى والمثانة   

 لوزة تمر لحم خمسة     الصنوبر الكبار ثالثون حبة لوز مر مقشر عشرون         حب:  آخر للقروح .  في وعسر البول وحرقته   
  .زعفران سدس مثقال يعجن بميبختج ويستعمل مثاقيل رب السوس مثله عشر كثيراء أربعة

سدس زعفران مثله بزر الكرفس      بزر القثاء جزءان بنج أبيض نصف أفيون      :  آخر.   هذا دواء عجيب فاعرفه    "\لى   "\
شوكران :  يل يعجن بميبختج في بعض النسخ     هذه مثاق  نصف بزر الخيار سدس سليخة مثله لوز حلو عشرة إذا كانت          

  .نصف
 هذا عجيب للشق    "\ لى   "\.  القضيب الموميائي نافع من وجع الكلى والمثانة واإلحليل شرب أو حقن به           :  أبو جريج 
  .الطري

اللذع والحرقة فنق الجسم والزم      أن تظهر القشور ويدوم   :  متى عرض للمثانة من الرجال والنساء جرب وهو       :  ميسوسن
  .عانة أدوية قابضة وأدم حقن المثانة باللبن الحليبال

الجسم فإن المثانة في حال برد        تضعف المثانة لسوء مزاج أو ألورام تحدث فيها ومن برد يصيب            :  األعضاء األلمة 
. البول وعسره والقروح واألورام فاجعل الكلى وأخذ باقا        المثانة يحدث فيها سلس   .  الجسم ال تمسك وال قليل البول     

وال عطش معه فإن ذلك يكون إما لحدة البول أو لضعف المثانة وإما لخلط رديء                   التقطير يكون مع حرقة   :  الق
إرادة والذي بال إرادة      خروج البول يكون إما إلرادة وإما بغير        "\ لى   "\.  يخالط البول وإما لثقل البول عليها      قيحي

بغير حرقة وإنما نذكر هاهنا ما هو بحرقة ألنه             ما هو  فإنا نذكره ديباطش والذي بإرادة فمنه ما هو بحرقة ومنه           
  .أخص أوالً باألورام والقروح

  .جميع علل المثانة يحتاج أن يبحث فيها عن السبب البادي
حب القلب صمغ األجاص    :  عنه للحرقة  لبن األتن ينقي المثانة من المدة واألخالط الغليظة ولبن المعز ينوب          :  الساهر

  .أسود كافور خشخاش: زر رجلة بزر بطيخبزر القرع الحلو ب
صاحب قرحة المثانة فإن له جالء       من المنجح يخدر الحمص   .  الزادرخت يبول الدم الجامد الذي في المثانة      :  الطبري

ودقيق باقلي تطبخ إن لم تكن حمى باللبن وإال فبماء نخالة               نشا:  حسو جيد للقروح في المثانة والقضيب      .  قوياً
  دواء بارد على مارأيت للقروح في       "\ لى   "\.  الجعد ويجعل فيه دهن اللوز يكون غذائه        بيضالسميذ والسكر األ  

بزر هندباء بالسوية    القضيب وحرقة البول بزر خيار وبزر بطيخ رب السوس ورق النيلوفر بزر الخشخاش بزر خس                  
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د ألن خروج الفضل المائي     إلى عالج خاص مفر    وسكر مثلها ويستف األورام التي تكون في المثانة والكلى تحتاج          
أورام ثم قروح ثم حجارة      أن يكون الذي في الباب هو بعينه عن         الذي يتولد في هذه إنما هو فساد مزاج ويجب         

يكون بهذه األعضاء ولذلك متى كان هذا الفضل حاراً ثم            وينبغي أن يكون لكل واحد باب من البدن ونفوذه إنما          
ل في عالجه شيء من األدوية المدرة للبول لما يحدث من المضرة               يستعم كان في جميع الجسم فال يجب أن       

جيداً لقروح   اللذاعة إلى هذه األعضاء العليلة فإن لم يكن هذا الفضل شرب بلبن أو ميبختج كان                 يجذبها األخالط 
  .المثانة

رب .   كان فيها قرحة   والمثانة إذا  الكراث الشامي يضر بالمثانة والكلى التي فيها قرحة والحمص أيضاً يضر بالكلى             
الكثيراء متى شرب منه درخمى      .  ينزل منها شبه القشور    السوس متى شرب وافق جرب المثانة وينفع المثانة التي          

 المثانة والكلى ومتى خلط بقرن ايل محرق مغسول أو شب يمان كان جيداً للقروح التي                بميبختج كان بالغاً لحرقة   
  .األنجدان ضار بالمثانة. فيها

. والكلى ومن القروح واألورام الحارة فيها      إنها نافعة من خشونة المثانة    :  ابن ماسويه .  بزر الرجلة يدر البول   :  يجأبو جر 
  .الكزبرة نافعة لحرقة المثانة وورمها. يسكنه متى حقن به الذكر مع دهن ورد لعاب بزر الكتان جيد للوجع: ماسرجويه

: فيه في هذه أبو جريج       لى اإلسهال بماء الجبن وال يطرح       اعتمد في أصحاب قروح الكلى والمثانة ع         :  روفس
حقن به هذه األعضاء وشرب وأمره في تسكين           الموميائي نافع من قروح اإلحليل والمثانة وسيالن الدم منه إن           

  .المثانة وأقرحها التمر متى أكثر منه أسحج: روفس. الوجع غاية
. حرقة المثانة والكلى ومن حرقة البول      اسويه خاصة السكر النفع من    ابن م .  النارجيل نافع من أوجاع المثانة    :  شندهشار
أما أمرنا باألطلية المبردة على الكبد وعلى الظهر         :  كتاب سياسة الصحة   من.  الكثيراء جيد لقروح المثانة   :  ماسرجويه

تجعل  فلذلكإن الكلى عضو ضيق المجاري      :  من الكيموسين .  فيها ألنها تضر الكلى وتورثها علال      ال تسرف :  قال
بثقل وتمدد ووجع في هذين       األغذية اللزجة فيها تمرداً كما تورث الكبد ذلك ويحس اإلنسان عند اإلكثار منها               

 الكلى ال تحتاج إلى أن      "\ لى   "\.  المحتبسة فيه  الكيموسين وإن لم بالملطفات ربما ورم حتى عفنت تلك األخالط         
 كثيرة لئال تنسد ولذلك توافقها الملطفات في كل حالة إال أن يكون             الدم لزوجة  تبرد لئال يبطل فعلها وال يكون في      

  .أو ورمت قد سخنت
الكلى ألن المجاري اتسعت ال      البول الدموي الذي ينزل من    :  أهرن.  رب السوس يدر البول   :  في الميامر في الكبد   

بزر بطيخ وخيار   :  لحرقة البول .   التامة الغذاء والباه والنقب البزور    تقطعه باألدوية لكن أفصده وأطعمه األطعمة الكثيرة      
بنج أبيض ورجلة ولوز حلو ونشا وكثيراء ورب السوس تسقى بماء              هندي ولوز الصنوبر وبزر    وقرع وخطمى وبطيخ  

  .الجبن والجالب
: قال.  ووجع شديد في هذه النواحي     في أقربادين حنين لعالج من يشرب ذراريح لعضة الكلب فأعقبه حرقة في البول            

اشتد الوجع في العانة جلس في آبزن قد طبخ فيه شبث ومتى               اسفيذباجا دسماً ويحذر البرد والندى ثم إن        يتحسى
وإن لم يسكن يشرب عصارة الخس أوقية فإن سكن هذا الوجع فإنه يتحول سريعاً                  لم يسكن أكل خساً مسلوقاً     

يصيبهم من    رأيت قوماً  "\ لى   "\.  أاألكثر فليسق من سمن الغنم أوقية ونصف سكرجة بشراب فإنه يبر            زحيرا في 
النساء ساعة بعد ساعة ويجب في        القروح في هذه المواضع أوجاع صعبة جداً على مثال ما يكون عليه الطلق في                
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اسفيذاج ودجاجة سمينة ويشرب اللبن متى عطش أو جالب أو           هؤالء أن يلزموا المغرية فيسقى اللبن وتحسيه مرق       
القروح وجع شديد فاسق البزور مع بزر بنج وخطمى واسق اللبن وغذه بالشحم                 ذهشراب البنفسج وإذا كان مع ه      

الوجع وينتقل   بالزبد والمر واسقه ماء الخيار والبطيخ الهندي ما يشرب فإنه يذهب لذع البول ويسكن                شحم الدجاج 
جعهم يسكن فإن   عالج القرحة وو   بلوز وخشخاش وسكر وأقصد في هؤالء إلى تسكين الوجع أوالً بهذه ثم خذ في              

  .بولهم مائي
درهم من بزر البنج وقيراطاً من       كان بابن داود قرحة في مجاري بوله يصيبه منه وجع شديد شبه الطلق فسقيته ربع              

ماء األصول ينقي القيح والعفن من المثانة       :  درهم تياذوق قال   األفيون ودرهماً من بزر الخيار ودرهم بزر خس ونصف        
  .هذه المثانة النفل األسود إذا صنع منه حب وابتلع والكلى وينفع من قروح

البلسان مثقاالن طبيخ بزر الكرفس      وينفع من الريح في الكلى والمثانة دهن       :  قال.   يسهل صاحبه بحبه   "\لى   "\
  .أوقية ويشرب

باإلرخاء بما  على الموضع بعد الفصد       وأما الورم في المثانة إذا كان حاراً فإنه يهيج منه الحمى واالختالط فأقبل               
أمر المثانة  .  النحو بالمخدرات والدخول في اآلبزن       يسكن الوجع كدهن الشبث وشحم البط والحقن من هذا            

  .في هذا بخالف األعضاء اللحمية فانظر في خراجات العصب والحالبين والرحم واألعضاء العصبية
 القضيب الحكة في باطن

  .بلعاب بزر قطونا ا بخل وماء واحقنهأدف الصبر بماء واحقنه وأدف شياف ماميث: قال
الجماع والسبب فيه أن الرطوبة التي       إنه قد تكون حرقة البول من كثرة      :  الرابعة من منافع األعضاء في خالل كالمه      

وليوقيه حدة البول وهذه تخرج مع المنى كثيراً جداً فإذا فنيت              في الغدد تندي دائماً مجرى البول ليسهل خروجه        
 وعالج األول اإلمساك عن الباه والثاني ترطيب      .  وقد تفنى هذه الرطوبة من نحول البدن       دة البول وجد الموضع ح  

  .البدن وهو جيد لهما جميعاً
ابن .  بما يصلح على مقدار القرحة     وينتفع من القرحة العتيقة في المثانة سقي لبن األتن مع الحقن لها             :  مسيح قال 

منه أربعة درخميات أبرأ وجع الكلى أصل المنتجوشه          إلذخر متى شرب  ا.  ماسويه حب اآلس نافع من حرقة البول       
عصير أناغاليس جيد لوجع الكلى    .  إنه مبرد وهو نافع لوجع الكلى     :  يقول  .  وإال فلونيا  يسقى بماء البقراطن لوجع الكلى    

جعلت في حد ما    متى   صفرة البيض :  قال.  بول الحمار جيد لوجع الكلى    .  شراب األفسنتين جيد نافع من وجع الكلى       .
  .ويجب أن يكون مع دهن لوز بال ملح: بولس .الرجلة تنفع من لذع الكلى. يتحسى وتحسيت نفعت من قروح الكلى

يفتح سدد الكلى  الهليون وخاصة أصله وبزره. شراب البنفسج مع الدارصيني نافع من وجع الكلى: ماسويه ابن الدواء
زبد البحر . بزر الحرف كي يقوم مقام ضماد الخردل ة زبل الحمام الراعية معأنا في أوجاع الكلى العتيقة المزمن: وقال

سومغروطين كان . طبيخ الحماما متى شرب نفع من أوجاع الكلى. ألوجاع الكلى الفرفري اللون الورد الشكل يصلح
خمس لوز  ماء الحمص األسود ينقي الكلى متى طبخ مع الفجل والكرفس وصب عليه. يسقى لوجع الكلى في األم

الكلى دهن اللوز المر نافع من  بزر المقدوليس جيد لوجع. كما فيطوس يسقى لوجع الكلى: سرابيون. حلو وشرب
  .أوجاع الكلى اللبن نافع لقروح الكلى

المر  السادسة الحادثة وأقوى   ورق لسان الحمل وأصوله يستعمل في     .  ورق لسان الحمل يشرب بالطالء لوجع الكلى      
  .اً بالماء سكن الوجع العارض من احتقان الفضولمتى شرب مسحوق
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  .الكلى أصل اللوف الجعد يحلل سدد. ماء المطر جيد لوجع الكلى إذا شرب بدالً من الماء
  .الناردين متى شرب بالماء البارد نفع من وجع الكلى: روفس

السليخة نافعة  :  لوجع الكلى وقال   قشور الكفرى نافع  :  الناردين القليطي متى شرب بالخمر نفع من وجع الكلى وقال          
السكر الذي يجمد على القصب نافع من أوجاع          :  وقال شراب السفرجل نافع لوجع الكلى     :  من أوجاع الكلى وقال    

  .الكلى
طرياً وشرب منه ثالث أبولسات      عصارة ساق الساساليون االقريطش نافع من وجع الكلى وبزره إذا كان          :  ابن ماسويه 

بحلب من الحجاز شبه الملح الدراني وسكر العشر نافعان من           السكر الذي :  رأ وجع الكلى وقال   ميبختج عشرة أيام أب   
  .أوجاع الكلى
متى أخذ بزر   .  دائماً متى استعمل   عصارة السوس نافعة من وجع الكلى الدرارها البول وتنقى الكلى            :  ابن ماسويه 

: العناب نافع لوجع الكلى وقال    :   الكلى ابن ماسويه   يوم نقى  البطيخ مقشراً وطحن وخلط بمثله سكراً واقتمع منه كل        
  .الزبيب نافع لوجع الكلى: يقول جالينوس. أدوية الكلى ألنها تدر البول ثمرة الكاكنج قد حل في

  .دموياً الفوة تنقي الكلى حتى إنها تحرك بوالً. الفجل جالء لما في الكلى: ابن ماسويه
  .الكلى لوزة وهو منخول بحريرة بماء العسل نقىأصل الفارنيا متى شرب منه قدر : بولس
M0 حب الصنوبر متى شرب منه نفع بزر القثاء نفع من قروح الكلى.  

  .حب الصنوبر الكبار جالء للخلط الغليظ والقيح في الكلى
  .القردمانا متى شرب بخمر نفع من وجع الكلى: ابن ماسويه

ببزر الكرفس نفع من وجع      قصب الذريرة متى جعل الشل    .  وجاعالكثيراء متى شرب منه درهم بميبختج نفع من أ         
بقله وبزره نافعان لوجع الكلى وقال الرازيانج يفتح سدد          الرازيانج.  لحم القنفذ البري متى شرب نفع من أوجاع       .  الكلى
  .الكلى

إنه يلطف  :  كتاب الغذاء في  .  بقوة جالئه  التين اليابس جيد للكلى ويخرج أصحاب وجع الكلى زبالً كثيراً         :  ابن ماسويه 
  .الغاريقون يفتح سدد الكلى: وقال. نفع من وجع الكلى الغاريقون متى شرب منه درهم. وينقي الكليتين

  .الحادث في الكلى نفع خاصته من وجع الكلى متى طبخت الملوخيا بدهن ورد وضمد بها الورم: بديغورس
الرازيانج بزر الجزر البري بزر الكرفس       بزر الكوفس بزر  :  الكليتيناألدوية التي تنقي    :  ابن ماسويه في الكمال والتمام    

انيسون ساساليون وج هذه أجمع أن شرب من كل واحد منها                الجبلي األسارون فقاح االذخر النانخة والكاشم       
ى وبماء الكرفس أو الرازيانج أو ماء الحمص األسود فتحت السدد العارضة في الكل                درهمان بعد حلها بماء الفجل     

  .الطعام وجع الكلى يمنع من هضم: الكلى في وقت هيجان العلة مما قد ذكرنا في باب المثانة قال وينفع
: واألطعمة الغليظة والشراب الصرف قال     إنه يضرها المشي الكثير والركوب والماء البارد      :  أركاغانيس في أوجاع الكلى   
متى :  في حيلة البرء  .   الحقن باللبن الحليب مع شحم بط      :التذكرة للورم في الكلى من   .  والعدس المقشر ينقي الكلى   

إلى الكلى   هاهنا أيضاً التحجر يسرع   .  فافصد العروق التي في مابض الركبة فإن لم يظهر فالصافن           ابتدأ بالكلى ورم  
ها وعالج:  يستعمل الجالءة والقطاعة قال    وخاصة إن كان بها ورم حار ثم استعمل صاحبه األطعمة اللزجة وينبغي أن            

ينبغي أنة تسأل صاحبه هل يجد مس ثقل في بطنه فإن وجد             :  المسمن في التدبير .  عسر وبعضها علل التبرأ البتة    



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

 

يتولد في كاله حصاة هكذا يجب أن يتعاهد من يريد أن تحفظ عليه صحته في كاله فإن                   ذلك فإنه يدل على أنه    
في حفظ   .م ولطف تدبيره حتى يذهب ذلك      ذلك فأعطه من ساعته األدوية القاطعة الملطفة قبل الطعا            وجدت
يعرض ألوجاع الكلى وجع في الظهر      :  فليغريوس.  عليها ويفترش تضر بالكلى    إن شدة برد األشياء التي ينام     :  الصحة
ودوار وتتابع   والقطن وثقل وربما عرض غشى واسر ويكون بوله رملياً أو دموياً وربما عرض له معه حمى                   والورك
  .القيء

 لمةاآل األعضاء
حار ومتى كان ثقل وتمدد فقط فهو         إذا عرض مع وجع القطن ثقل والتهاب وعطش وحمى فذلك في الكلى ورم              

يثقب بمثقب ويكون معه حصر البول وبول رمل وحصى           خلط بلغمي في الكلى ومنه يكون وجع الكلى كأنه شيء          
القولنج رمل وال دم في البول وال        الكلى ووجع القولنج أنه اليظهر في         يخرج ورمل ودم والفرق بين الحصى في       

تخم  نفخة وال تمدد البطن وال يتقدمه عدم الشهوة والهضم وال يكون الوجع وليس معه مغص وال                 عسر وليس فيه  
يعرض مع وجع القولنج والكلى      وليس معه غشى دائم من غير قيء كما مع القولنج وال يكون فيه الرجيع منتفخاً وقد               

إن كانت العلة في المعي المسمى قولن كان الوجع يتمدد              لغثيان وبطالن الشهوة إال أنه     جميعاً قلة االستمرار وا    
  .البطن ورياح كثيرة وأخالط بلغمية ومع وجع الكلى اسر ورمل في البول ويأخذ موضعاً أكبر ومعه احتباس

ل إن كالهم فيها خاصة     وبول ورم  الناس يعملون إذا عسر بولهم واحتبس البتة مع وجع الكلى          :  في القوى الطبيعية  
  .علة

كثير في نوبة وجع الكلى      يطبخ ورق الخبازي البري ويجعل في طبيخه سمن وعسل ويسقى منه شيء             :  اليهودي
 المزلقات لها في نوبة الوجع عمل وال يمكن أن          "\لى   "\ .فإنه يزلق الحصى ويدر البول وينفع عسر البول والقولنج        

صاحب وجع الكلى يسهله يسير     :  اليهودي.  خل والتمريخ واآلبزن من خارج    دا يستعمل في ذلك الوقت غيرها من      
وصاحب وجع   المسهلة وصاحب القولنج ال يسهله وال األدوية القوية وتضره الحقن والقولنج ينفعه ذلك                 األدوية

عه في  األمر وصاحب القولنج وج    الكلى يصيبه في ابتداء وجعه عسر البول واأللم في الفقار ويخف وجعه في آخر                
ووجع الحصى مدة زمانه أكثر من وجع القولنج ووجع الكلى           مقدم البطن وال يخف إال بانحدار البطن أو خروج الرياح         

في الكلى الدبيلة كما تعرض في سائر األحشاء ويكون معه حمى برد فمر صاحب                الزم والقولنج منتقل وقد يعرض    
لينم على    هل يجد ثقل شيء معلق في شقه األعلى ثم            أردت أن تعرفه بالنوم على أحد جنبيه وانظر          ذلك إذا 

 فليست به دبيلة ومتى وجد الثقل ثم خف الثقل ووجد حكة في مجرى البول فقد                الجانب اآلخر فإن لم يجد ثقالً     
ثقب عرق في الكلى وغير      ويفرق بين خروج الدم من    .  انفجرت ويتبع ذلك بول المدة فبادر بتنقية الكلى مما فيها          

مختلط بالثقل وال يكون معه حمى وال برد  يس من أجل خراج أن يجيء دم صرف صاف كثير ضربة غير          ذلك مما ل  
قيح ويكون معه حمى وبرد األطراف ويخرج مع البول قطع لحم      األطراف وفي الذي يجيء من خارج يخرج مع الدم        

 البصر والصداع وقلة    وقد يصيب اإلنسان من قلة شحم الكلى ضعف         :  ضعف قال  صغار وقد يخرج الدم منها من      
لغيره في   وضعف الجماع وبرد األطراف والقطن فليحقن بدهن الكلى فإن له خاصة في ذلك ال توجد               إمساك البول 

مر وسمن بقر وقد يكون ذهاب شحم        تسمين الكلى ويزيد في الباه زيادة كثيرة ويحقن به ليالي كثيرة مع دهن لوز              
وإن كان  .  طبرزد واحقن بماء شعير ودهن القرع ليالي متوالية         ليباً بسكر الكلى من حرارة فإن عرضت فليسق لبناً ح        

بدهن البزور واسق للدبيلة قبل أن تنخرق دهن لوز حلو جزء ودهن لوز مر سدس جزء                 في الكلى ريح غليظة فاحقن    
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البول فاسق من   معه   جميعاً ثالثة دراهم بطبيخ الحلبة ومخيطاً وتيناً فإن كان مع حرارة كثيرة وورم يعسر                 منهما
ودرهمين من دهن لوز حلو ونصف درهم من دهن لوز           الخيارشنبر أربعة مثاقيل أدفه بأربع أواق من ماء عنب الثعلب         

بكرنب مسلوق وخطمى وشيرج فإذا انفجر فاسق ما يدر البول من البزور المطبوخ               مر وافعل ذلك أياماً وضمد الفقار     
والحمام واآلبزن والتمريخ    وبالجملة فبالحقن اللينة والكمادات اللينة    :  قال.  ضاًحتى يذهب الماء واحقن باللبن أي      بالماء

  .من انخرقت كاله مات: الموت السريع. الوجعة باألدهان واألطعمة اللينة الخفيفة نافعة ألصحاب الكلى
  .من الثقل أشد ماتكون أوجاع الكلى عند التملي من الطعام وامتالء األمعاء: ابيذيميا قال

وينفعهم القيء وتسكن أوجاعهم     ورم الكلى إذا كان لمزاحمة األمعاء انحل بالفصد على المكان وكذلك باألضمدة             
الحمى والسهر واالمتناع من الطعام والوجع الذي يعرض في          وهم يتقيؤن في أول األمر بلغماً ويتقيؤن إذا دامت بهم         

 بالعرق األجوف وبالعرق الضارب األعظم مشاركة وذلك أنهالكلى ألن بين الرجل والكلى  الرجلين والخدر من أوجاع
تنقسم باقي هذين    يتشعب من هذين العرقين شعبتان إلى الكلى ثم تتشعب شعباً صغاراً فتصير إلى القطن ثم                   

من  لجميعهم الرياضة وترك التملي     وما يعم نفعه  :  قال.  العرقين على قسمين فيصير كل واحد إلى رجل واحدة          
كثيراً أفصد أوالً ثم اثن بسائر العالج         كان قد أزمن به هذا الوجع وكان سقى الخربق ومن كان دمه             ومن  .  الطعام

  .نافع لهم جداً وتفصد الصافن أو من مابض الركبة ودرور البول
الجسم ألنه إن لم تلطف       ويجب إذا عزمت على سقي الخربق أن تتقدم فتلطف األخالط فتهيها للقيء وتلين                

الخربق وشدة تمديده وهذا عالج االحتراس من تولد          من مع الخربق التشنج وانصداع العروق لقوة       األخالط لم يؤ  
  .الحصاة في الكلى

. الخمسين سنة برئ من علة الكلى إذا كانت        لم أر أحداً ممن جاوز    :  أبقراط.  الدوالي تسقى من أوجاع الكلى    :  ابيذيميا
  .البول وإن أفرط احتباسه البتةعسر  يتبع ورم الكلى إن قل: جوامع النبض الصغير

ناحية الحجاب أحدثت اختالط     األوجاع التي في القطن مع حمى فإنها متى ارتفعت إلى فوق            :  من تقدمة المعرفة  
. الدالئل محمودة فليقو رجاؤك فإن ذلك الوجع سيذهب        عقل فإن كان مع ذلك دليل ردئ مات العليل وإن كانت           

  .والدالئل المحمودة والردئة التي تؤحذ هاهنا من هذا الموضع  هذا خراج في موضع الكلى"\ لى "\
يعني أنه يحس صاحبه مع الوجع       متى حدث في الكلى ورم حار كان في أجزائها اللحمية كان الوجع ثقيالً             :  الفصول

وبباب المحيط بالكلى والتجويف الذي فيها وعروقها الضوارب           شيئاً ثقيالً ومتى كانت العلة إنما هي في الغشاء           
  .العلل التي تكون في الكلى والمثانة يعسر برؤها في المشايخ. حاداً مجرى البول كان الوجع

تدعها تندمل وهو في المشايخ      القروح الحادثة في هذه المواضع ال تندمل ألنه يمر فيها فضول حادة تهيجها وال               
له األعراض التي يقع دمها في البول إن        الكلى وعرضت    من كانت به علل في    .  أعسر لضعف األفعال الطبيعية فيهم    

كاله دبيلة تريد االنفجار إلى خارج وإليه تنفجر وإن كان الوجع في المواضع                حدث به وجع في صلبه فإن به في        
الذي عند الكلى    أوجاع في القطن ويكون الخراج في العضل الذي فوق الخرز          فإلى داخل تنفجر وقد تعرض     الداخلة

  . عالمات دالة على خراج الكلىوإذا كان ذلك لم تكن
على الريق قوانوسين وينثر عليه      إنه يؤخذ قصبان الكرنب فتعصر ويشرب من ذلك الماء        :  قال رجل يوثق به   :  الميامر

  .غاية البلوغ شيء من ملح تسعة أيام فإنه يبلغ في شفاء علل الكلى
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شحمها ورطوبتها   ألنه يفرغ  يضعف الكلى كثرة البول   :  من كتاب ينسب إلى أرسطاطاليس في المسائل الطبيعية         
الشيخوخة الهرم ومن ركوب الخيل بغتة من غير         في الكلى تضعف عند   :  الخاصة وكذلك كثرة الجماع لروفس قال     

وانتصاب طويل للشمس والسفر البعيد ففي هذه األحوال تقبل قوى           عادة ومن ضربة تعرض للصلب والتعب الشديد      
  . هذه األحوال شيء من رطوبات دموية فربما كانت سبباً للتقرحينحدر في الجاذبية للبول وقد

في بطون الكلى وإما في مجاري        متى ابتدأ وجع في الكلى دفعة فإنه يكون لحصاة ذات قدر إما             :  األعضاء األلمة 
ومعه التهوع وشدته وإن الذي يخرج بالقيء شيء بلغمي          البول وعند الوجع يشبه وجع القولنج ويفصل بينهما لكثرة        

 يفرق بينهما أيضاً بالموضع إذا كان وجع القولنح عالياً وأما إذا كان سافالً فال               مرة وجزء من الطعام الذي أكل وقد      
موضعاً أكبر وال يخرج من العليل       وأيضاً فإن وجع الكلى مرتكز ووجع القولنج يمتد إلى مسافة أبعد ويأخذ من البطن             

وكثير من الناس متى    .  يبق في األمر شيء من البحث      مل أو حصى فلم   ريح فضالً عن سواه فإن خرج مع البول ر         
أول األمر مرة إلى جانب العانة وال يكونوا بعد قد بالوا بوالً رملياً ومن أصابه                  اعتل هذه العلة أحس بوجع يسير في      

واته بالرفق  مدا فإني أسقيه دواء يفت الحصى في الكلى فاجمع لذلك أن تعرف العلة تعرفاً صحيحاً ولتكن                   ذلك
الكلى وسقيته فيما تقدم من تلك األدوية         واللين وذلك إذا وجدت بعد الدواء رملية في البول علمت أن العلة في              

عليلة فرأيت العليل يصيبه وجع معه نافض مختلف فيما بين فترات              بأعيانها وإذا كان علمك قد تقدم فإن الكلى        
بطحه على بطنه وسله هل يجد مس شيء من الثقل معلقاً من             يجري أمرها على نظام فا     وعم مع ذلك حميات ال    

كان فاعلم أن خراجاً في      واقلبه أيضاً على جنبه مرة مرة وسله هل يجد ثقالً معلقاً في الجانب األعلى فإنه إن                بطنه
الوجع إال أن الكلى تكون على وجل من تلك            ذلك الموضع وإذا نضج هذا الخراج وبال قيحاً استراح من ذلك             

وإدمالها ألنها إن لم تدمل صارت عسرة البرء عسراً كثيراً جداً             لقرحة ولذلك يجب أن تعرض وتجتهد في ختمها        ا
قرحة  أن القرحة باقية هو ما خرج مع البول من القيح ودام الوجع وفي الحين يخرج منهم قشر                 والعالمات الدالة على  

في بعض األوقات عرق في      وقد ينخرق :  قال.  حة متأكل وقد يخرج دم أيضاً وإذا خرج الدم فهو يدل على أن القر            
دما كثيراً وربما انفتح فيها عرق وأما قروح           الكلى من أجل كثرة الدم أو من أجل سقطة أو ضربة فيبول العليل                

خرج في البول وهي أجزاء من جوهر الكلى خروجها من القرحة نفسها              الكليتين فأصح عالماتها حبيبات لحم صغار     
 بطاقات الشعر فإنا قد رأيناها وأنا أرى أن األقرب من اإلقناع أن يتولد هذه               األجسام السليخة  لتĤكل وأما من كثرة ا  

بالسخونة في جوف    في جوف العروق على نحو تولد العرق المدني وهذه الشعرات تكون عن خلط غليظ لزج يجمد                
  .العلة في طولها مولست أفه: قال. وقد شفيتها باألدوية التي تدر البول: قال. العروق
شربوا األدوية المدرة للبول برؤا      وجميع من عرض له هذا العارض لم يعرض له مكروه في الكلى وال بعد فإن               :  قال

وال رأيت الذين يستفرغ منهم القيح الكثير بالبول إذا كان             ولم ينلهم شيء من المكروه في كالهم وال مثاناتهم          
 آالت البول كما أنه ال يضر اإلستفراغ الكائن عن الكبد باألمعاء على أنه              بشيء من  ذلك يجيء من فوق الكلى أضر     

كذلك البول الحاد إذا مر      تكون أشياء رديئة حادة في بعض األوقات وكما أن المرار إذا مر باألمعاء مدة سحجها                قد
  .وقتاً طويالً بهذه أحدث فيها قرحة

  :قال
 الكلى من علل

قلت في علة الكبد إال أنه أكثر منه في ذلك             بمائية الدم المغسول اللحم الطري كما       علة يبول صاحبها بوالً منتناً    
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الماسكة كما يعرض ذلك من أجل ضعف الكبد ويعرض أيضاً              وهذه تعرض بسبب ضعف الكلى في قوتها        :  قال
  .البول من العرق األجوف التساع أفواه العروق التي تصفي

  .وكيت كلى والمثانة مما يشترك القول فيه كيتتعرض في ال:  نحتاج أن نقول"\لى  "\
المواضع الخالية وإن كان في      إذا كان في الكلى ورم في لحمها نفسه كان منه وجع ثقيل تحس به في                :  سرابيون

تجويفه أو مجرى البول فإنه يحدث في ورم هذه وجع           الغشاء المحيط بها كان منه وجع ناخس وكذلك إذا كان في          
وال ينهض فإن عرضت له عطة أو شعلة صاح من شدة النخس وال يستطيع               عليل أن ينصب قامته   حاد ال يستطيع ال   

مستقرة  ورم الكلى وغيره مما ذكرناه بل يجب أن ينام على القناة ألن األعضاء الوارمة تكون                 النوم على بطنه في   
ة والمثانة حتى أنه ربما بلغ اإلحليل       الثن فإذا نام على البطن كانت متعلقة ووجع الكلى يمتد مرة إلى الكبد ومة إلى              

يكون في ناحية الكبد ألنها أرفع من اليسرى وهي تماس الكبد وإن               وإن كان الورم في الكلية اليمنى فإن الوجع        
وامتد  الوجع إلى أسفل واألعضاء السفلى أميل وإن ورمتا جميعاً ورمت لورمها جميع المثانة                 ورمت اليسرى كان  

البول في االبتداء مائياً ثم يحمر        تألم معه األوراك وتبرد األطراف وخاصة من الرجل ويكون         الوجع إلى اإلحليل و   
فمنها ما ال يبرأ البتة بل تطول مدته حتى ينتهك الجسم وتدق األوراك              بĤخره ألن الصالبة تسرع إلى أورام الكلى      

جمع فإنا نذكر أخيراً      ولم يجمع فإن هو    األطراف وتهزل وتذوب اإللية وتضعف الساق جداً هذا إذا ثبت الورم            وتبرد
العانة والدرور وانتفاخ الثنة وتلهب شديد وقيء مري وعسر           وأما األورام الحادثة في المثانة فإنه يكون معها ورم في          

 وتبرد األطراف وال تسخن إال بجهد وقد يعرض للشباب والغلمان وقت نبات العانة وقبله              البول والربو وعطش قوي   
حريف غذاء كان أو     ون مع ورم المثانة حمى وصداع وسهر وحمرة العين والوجه والشخوص والتأذي بكل             بقليل ويك 

وتعرف ذلك من انتفاخ المواضع الخالية وأوجاع        دواء وكذلك في الكلى في جميع المادة في الكلى في هذه النواحي           
 منه ويكون مع ذلك حمى مختلطة ال        أحس في الجانب األلم بثقل معلق      في القطن وإذا اضطجع العليل على جانب      

 وتلهب شديد بعده وبول ناري فإذا انفجرت المدة نقصت هذه األعراض وخاصة إن كان حال                   نظام لها ونافض  
الرقة والغلظة غير منتنة فإذا      الخراج حاالً حميداً ويعرف حمده ورداءته من أن تكون المدة بيضاء نقية متوسطة في               

األمعاء فهو أردى وأشر من هذه أن تلبث المدة في الكلى فال               فهو أجود وإن كان نحو     كان ميل المدة إلى المثانة    
ببط أو كي فاحتل بكل حيلة إن كان الخراج ليس بموضع أن ينحل بأن تنضجه                    تنحل عنها ويحتاج أن يعان     

فيه أصول   خلطالدائم واألضمدة المتخذة من دقيق الحنطة والتين بماء العسل ومتى احتجت تقويته فا                 بالتكميد
الفقد فإن هذه تعين على النضج        السوسن والمازريون واسق من داخل األدوية الحارة المدرة للبول كالوج وحب             

واستعمل الحقن الحارة وال تفتر عن التكميد والضماد فإن           وتنقى هذه األعضاء بالبول فإن لم تدر المدرة في البول          
 ينة منها وكذلك في الحقن فاستعمل اللبن وماء الشعير والبزور واآلبزنالحارة بل الل كان مع هذا تلهب فال تستعمل

اسقه الطين األرميني    "\  لى "\.  فإن بقيت المدة فأسرع فيها بلحم الجرح فإنك متى غفلت عنه لم يبرأ البتة                 
 أمكنك وحض   واجعل القوابض مجففاً ودع الشراب ما      والرومي والكهرباء واألفيون والجلنار والصمغ وضمد بالقوابض      

ومتى طبخت اللبن حتى تفنى مائيته ثم جعلت فيه طيناً أرمينياً ونحو ذلك                على أقله فإن هذا تدبير إلحام القرحة       
  .جيداً وإن كان في المثانة فزرق فيها ما تحتاج إليه وسقيته كان

ضيب ويلزمها بول الدم والمدة     أو الق  القروح في آالت البول إما في الكلى وإما في مجاري البول أو في المثانة              :  قال
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الثنة من قدام وإن كانت في        وإن كانت في المثانة ففي      وإن كانت في الكلى كان الوجع من خلف في القطن            
عسر البول مع ذلك وتقطيره فإن القرحة في المثانة وإما في            مجاري البول أحس بالوجع في الوسط وإن بال العليل        

في  رحة في الكلى وإن كان البول غليظاً أو متوسطاً في الغلظ وإن كانت القرحة             بسهولة فالق  مجاري البول وإذا جرى   
يكن النتن وإذا كانت القرحة في       المثانة كان البول منتناً وكانت فيه قشور وإن كان في المجاري كانت القشور ولم              

ول متوسطة واألوجاع في    أقل ألن حسها ضعيف ومجاري الب      المثانة كان الوجع أشد حساً أو في الكلى يكون الوجع         
 والتي في الكلى ليست لها شدة وجع بل ثقل وأوجاع مجاري البول تشبه أوجاع المثانة .المثانة لها قوة شديدة وتمدد

وإذا كان بول الدم بعد      واألوجاع الحادثة في هذه أجمع إذا كانت متقرحة فهي أقل منها إذا كانت وارمة لم تنضج                 
موضعه بكثرة الدم فإنه إن كان كثيراً دل على          بب وهو انصداع عرق وحينئذ تعلم     ضربة فال تشك أنك أصبت الس     

في موضع الضربة ومتى كانت المدة شديدة االختالط مع البول جداً فإن              أنه في األعضاء العلي ويحس الوجع أيضاً      
المثانة   بالقرب فهو في   مما فوق الكلى فإن جرت المدة بال بول فإن القرحة إما في القضيب وإما              ذلك إما أن يكون   

المثانة ألنها لحمية والمثانة عصبية وألن       وانظر حينئذ في موضع الوجع وقروح الكلى تبرأ بسرعة باإلضافة إلى قروح           
  .ألنه يجمع إلى الكلى قليالً قليالً وليس بعد بفاسد حريف المثانة يقرعها البول خالف قرعه للكلى

 عالج القروح
العسل والبزور ثم تعود بعد ذلك       القرحة أوالً باألدوية التي تدر البول وتنقي المدة والقيح كماء         الواجب تنقية   :  هذه في

أصل السوسن مغلي بماء العسل وبطراساليون وفراسيون         وإن كانت المدة أعسر احتجت إلى      .  إلى األدوية القابضة  
ما يمنع العفن ويوسع القرحة كدقيق      ماء العسل واستعمال األضمدة من خارج ب       وزوفا ودون هذه طبيخ عابجون مع     

القرحة وتوسعها   مطبوخاً بالشراب أو تأخذ ورداً يابساً وعدساً وحب اآلس فضمد به فإن هذه تمنع من عفن                 الكرسنة
الجبلية إن أكل ذلك لضعفه واألجود أال         فإذا نقيت فعليك بالقابضة المغرية والنضوج واجعل الغذاء لحوم الطيور           

اللحم المهزول األحمر شداً واعط األحساء المدرة للبول مثل            ل وإياك السمين واألمراق بل     يأكل ذلك إن احتم   
الشعير والسكر وشحم الدجاج فإن هذه تنقى وتسكن الوجع واللذع والحرقة فإن كان                 الحساء التي يتخذ من ماء     

القرحة فإنه حينئذ يحتاج     لى رداءة يبرز من القرحة منتناً لذاعاً أسود والعليل قليل االحتمال له فذلك دليل ع               الذي
حلو وضمد بدقيق الكرسنة مطبوخاً بشراب واحقنه         إلى ما ينقى ويجفف بقوة لئال يتأكل فأعطه كرسنة مع شراب            

إلى القابضة واجعل شرابهم رب الحصرم وأعطهم لحية التيس والطين              أيضاً بهذه وإذا أردت إدمال القرح فمل        
يصل  ما يغري كا لنشا والكثيراء وبعض البزور كبزر البطيخ وبزر الكرفس أيضاً كي              واخلط بها    المختوم واألرميني 

ينصب إلى القروح أو كان الوجع       ويغوص وقشور اليبروج واألفيون وبزر البنج جيد لهؤالء خاصة إن كانت مادة هو ذا             
موضع األلم كبزر الكرفس     لكي ينبعث سريعاً بسهولة إلى         شديداً واخلط بها بعض األدوية الحارة المدرة للبول          

بزر بطيخ بزر خيار بزر قرع حلو مقشر           :  األدوية أقراص الكاكنج وهذا الدواء       الجبلي وغيرها ومن أفاضل هذه      
صيني خمسة   وصمغ اللوز ونشا وكثيراء وبزر الخطمى وبزر الرجلة وبزر الخبازى ولك مغسول وراوند                وخشخاش

عصارة السوس وسكر طبرزه وبزر      مقشر وبزر الكاكنج الجبلي ثالثة    خمسة طين مختوم عشرة لب الصنوبر الكبار ال        
وأفضل ما يشرب لبن األتن وإن كانت القروح في           قطونا عشرون عشرون الشربة خمسة دراهم بجالب أو ميبختج         

الحمل ودهن بنفسج أو شياف أبيض ولبن جارية أو دقيق ببياض البيض ومرهم              اإلحليل والمثانة فاحقنه بماء لسان    
فاحقنه بأقراص   احقنه بشاذنة واسفيذاج ومرتك ومرفا ونورة مغسولة أيها شئت وإن كانت رديئة عفنة              ألسفيذاج أو ا
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  .المغرية قرطاس المحرق فإذا تنقى فعد إلى القابضة
المختوم وطراثيث ونحو ذلك بما يلزق       ومتى انبعث من المثانة دم فاحقنه بطبيخ السلق والورد وماء الرجلة والطين            

طبيخ جوز السرو والعفص ونحوها وضمد الثنة بمثل هذه أو خذ             يلحم الجرح سريعاً واجعل معه أفيوناً وأجلسه في        و
جداً  بماء صمغ واطل الثنة والدرادر وأعد عليه الطلي مرات حتى يقوى ويخف عنه فإنه نافع                 جلنارًا وقاقياً فاسحقه  

الطبيعة فقط وأظن أن استعمال      كن اجعل أغذيتهم بما يلين    فإن احتاج إلى استفراغ فاجعله بالقيء ال باإلسهال ل         
وأوجاعها واحذر الحركات القوية فإنها تمنع اندمال القروح         القيء دائماً ال يحتاج معه شيء آخر في عالج قروح الكلى          

والجداء  جضار ألوجاع الكليتين وقروحها وإذا سكنت عنهم الحمى فأعطهم حينئذٍ لحم الدجا            واحذر الحمام جداً فإنه   
السفرجل والزعرور وهذه جملة     وأعطهم الفستق واللوز واحذر التين فإنه رديء للقروح في هذه األعضاء وأعطهم              

أعضاء البول وأظهرها نفعاً كاللبن الرقيق ومثل لبن          ليس أشرف مما عولج به القروح في       :  قال.  قروح أعضاء البول  
املة ويسهل اندماله ويعدل الفضول المنصبة إليها وإن كان الجسم           البول تنقية ك   الماعز ولبن األتن فإن هذه تنقي     

العليل فإذا   محتاجاً إلى تغذية وتسمين فاسق لبن البقر فإنه مع تسكين الحدة يعدل ويخصب وينعش                  مع ذلك 
أواق إلى تسع أكثره وصير معه        سقيت اللبن فال تعد دون أن ينهضم وال تسق إال والجسم نقي ويكون من أربع                

األشياء الملطفة لتوصله كالكرفس ونحوه ومتى أبطأ اللبن في            اً من البزور ما ينقي وحيناً ما يدر واجعل معه            حين
  .من ملح المعدة فاجعل معه شيئاً

 الكلى الورم الصلب في
ثقالً معلقاً في قطنه ويتبع ذلك       متى حدث في الكلى ورم صلب متحجر لم يحدث معه وجع بل يحس العليل كأن               

أجل شدة ضيق األوعية ويحدث لذلك استسقاء ألن مائية          ساق وخدر الورك ويكون البول قليالً أبيض من       ضعف ال 
بالملينة والمحللة والتكميد والتمريخ والحقن الملينة واألدوية الساكنة المدرة             الدم ترجع إلى الجسم فعالج هؤالء      

  .تسقاءإدراراً سهالً فإن بهذا التدبير يمكن أن يتخلص من اإلس للبول
األدوية المقوية للمعدة تقوي     لبرد الكلى يحقن بدهن جوز أو دهن البطم أو دهن اإللية أيها شئت               :  ابن ماسويه 

 هذا إنما يحس في أول األمر حيث تكون          "\ لى   "\.  الدم وإياك وحبس بول  :  قال.  الكلى والمثانة متى ضمدت به    
 وإن حقنت :  قال.  ا قلت المادة وذهب اإلبتداء فاستعمل القابضة      لقطع المادة فأما إذ    المادة قوية فحينئذ افصد وعالج    

  .صاحب وجع المثانة بدهن الخل سكن وجعه على المكان وإن حقنت به سكن وجع الكلى
الفاتر باللبن واللبن نفسه والبقلة      مرق الدجاج السمين والحسو   :  مما يسكن حرقة البول   :  روفس في كتابه لوجع الكلى    

  .الصخري وماء الشعير والهليون والقرع والخس والسمكاليمانية والسرمق 
يشبه بزر الشونيز نافع جداً لمن يبول علق         والتين رديء لهذه العلة ألنه ينزل بوالً حريفاً حامضاً والكمون الذي          :  قال
  .الكارباء فإنه يقطع بول الدم من الكلى ويجب أن يشرب بعد بزر الكرفس. الدم

مثقال بثالث أواق من ماء الكرفس أو        تي تخرج الدم من الكلى والمثانة إذا انتقدت شرب منها         األدوية ال :  ابن ماسويه 
درهمين أو حبه أو عوده متى طبخ بالماء وحب البلسان درهمان              قردمانا وزن مثقال بماء حار أو عود الفاوينا وزن         

 يقون أو ساساليوس أو مرارة السلحفات     مثل ذلك وانفحة األرنب أو كندر الحمار أو غار         وأظفار الطيب بماء حار هو    
  .البرية والزراوند الطويل زنة مثقال ومن الحلتيت نصف مثقال وأطعمه ماء حمص فقط
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فافصده أوالً وضمد الظهر     أركاغانيس إن حدث بول الدم من ضربة على الظهر فذلك ألن عرقاً في الكلى تصدع                
  .بأدوية مبردة قوية كأضمدة المعدة

  .صديدياً إذا حدث الذوبان في األخالط مالت نحو الكلى فإن البول يكون: ضالعلل واألعرا
  . يتقدم هذا مايوجب ذوبان األخالط كالحميات المحرقة والتعب ونحو ذلك"\لى  "\

 لى  "\.  وإما لضعف المغيرة في الكلى     بول الدم يكون إما النتفاخ فم عرق أو تأكله وإما لخرق عرق           :  األعضاء األلمة 
بالمدة وقشور القرحة وعلى الخرق بأن يتقدمه ضربة وعلى االنتفاخ           ا إذا كان في الكلى ويستدل على التأكل        هذ "\

  . وهذا قانون في المثانة ونفث الدم"\لى  "\ .فإنه الوجع معه
 الوجع فوق ولم يجيء قيح إال      إذا كانت القرحة في مجاري البول كان القيح شديد االختالط بالبول وكان            :  مجهول

االختالط دون ذلك وإذا كان في القضيب جاء القيح بعد البول            مع بول وإذا كانت في المثانة كان الوجع أسفل وكان         
  .وقبل أوقات البول

الوجع فيها وخرج البول ال تخالطه        الخراج الذي ينفجر ويبال منه المدة إن كان في المثانة كان            :  األعضاء األلمة 
في الكلى كان الوجع في القطن وخرج معه فتات من اللحم             ه بالصفائح وإن انفجر   المدة ورسب في أسفله ثفل شبي     
الجانب المحدب من الكبد كان في الجانب األيمن وجع قبل خروج البول المرى                وإن كان الخراج إنما انفجر في      

العرق الضارب   ا هو في الصدر ولم يكن البول كدراً وقد تستفرغ المدة من الرئة في بعض األوقات وطريقه               وإن انفجر 
  .األعظم وفي بعض األوقات بالبراز وطريقه العرق األجوف

بالسكنجبين واسق انفحة أرنب ورماد       اسق من جمود الدم في المثانة بزر القثاء ودهن القرع الحلو            :  قال.  اليهودي
وجع تخرج منه   بابونج واسقه وإذا كان العليل ساعة يجد ال         شبث بسكنجبين أو صب دهن لوز على ما في طبيخ           

وإذا كان يجيء بعد الوجع بساعة جيدة فالوجع قوي فاستعمل فيه قوانين قروح                  المدة فإنها تجيء من القضيب     
البول وإذا كان فوق     ومتى كانت القرحة في االحليل لم تختلط المدة بالبول لكن تخرج المدة أوالً ثم يتبعها                األمعاء

  .الخروج بعد الوجع أو بطئه من موضع الوجع ومن سرعةفعلى قدر اختالطه بعده وتعرف ذلك أيضاً 
وخاصةً مع تأكل فإنه يتبعه بول       إذا كانت قرحة في الكلى والمثانة ثم كانت منها في موضع عرق ذي قدر             :  الفصول

المجريان متوسطان بين الكلى والمثانة وأكثر ما تعرض          مدة وحدها وقد تبال المدة والدم من مجرى البول وهذان          
حجر يمر فيها من الكلى فيسحجها وأما القروح التي تكون في نفس االحليل                رحة في هذين المجريين بسبب    الق

المواضع التي   الدم والقيح من غير بوله دم وربما خرجت المدة مع البول عند انفجار خراج في بعض                 فقد يخرج منها  
البول أن يبول صاحبه منه مدة يوماً أو يومين          تفي أعالي الكلى والمثانة فقد يمكن متى انفجر خراج إلى ناحية آال           

ويميز في أي    كثيرة أو شهراً فإن ذلك يدل على قرحة في الكلى أو في المثانة               أو ثالثة فأما متى دام البول أياماً       
شب يماني مثقال كثيراء مثقاالن صمغ       :  الدم لمن يبول :  الميامر قال .  موضع القرحة مما يخرج من آالت البول        

بول المدة التي تجري من الكلى والمثانة تزمن مدة طويلة ومتى            مسائل حنين في  .  قال يسقى بشراب حلو   سدس مث 
  .أو ثالثة تجيء من فوق تجيء يومين

وكان يصيبه مع ذلك قشعريرة      والذي يبول القيح إن كان قد وجد قبل ذلك وجعاً في قطنه             :  األعضاء األلمة قال  
من خراج انفجر في كاله وإذا كان الوجع في           فض يسير مع حمى فإن ذلك     على غير نظام في بعض األوقات ونا       

الذي يجيء منه القيح اآلن كان في المثانة وإذا كان الوجع قبله في                  ناحية المثانة قبل أن يبول القيح فالخراج        
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 صأي موضع كان أو في ناحية الكبد ففيه خراج ويضم إلى ذلك سائر الدالئل التي تخ                     الحجاب والصدر في  
اإلختالط كأنه مضروب فإنه     الخراجات في هذه األعضاء وقد يدلك أيضاً اختالط القيح بالبول فإنه إن كان شديد               

. في نواحيه فإنه من أسفل على مثال ما ذكرنا في األمعاء           يجيء من األعلى وإذا كان أيضاً قليل االختالط أو ممتداً         
ل داللة صحيحة على أن مخرجه من المثانة أو دونها وأما             غير بول فإن ذلك يد     وإذا خرج القيح وحده من    :  قال
االختالط فمن الكلى    المختلط بالبول اختالطاً شديداً فهو يجيء من فوق ناحية الكبد والحجاب وأما المتوسط             القيح

خصوصية ذلك العضو الذي منه يخرج        ويستدل بشيء آخر إن خرج مع ذلك مثل لحم أو قشرة مما تعرف به                 
وتخرج من المثانة دقاق صفائحية واألخرى التي تخرج          أن الخراج فيه وذلك أن القشور التي تتقشر        يستدل على   

 والجانب المحدب من الكبد واألعضاء التي فوقها تتنقى بالبول وأما الجانب المقعر من :من الكلى عميقة لحمية قال 
المعروفة وربما كان في الندرة لها       ال وهذه طرقها  الكبد واألمعاء والمعدة والطحال فإنها تتنقى بالبراز والصدر بالسع         

يستنقى الصدر في الغائط والمواضع التي دون الحجاب بالبول          طرق بخالف العلة ال يصدق األطباء بها مثل إذا كان         
 وقيء:  الرئة استنقى من مدته بالبول وخراجاً كان في الصدر تنقى من مدته بالغائط قال               وقد رأيت خراجاً كان في    

من العرق األجوف    يح من الرئة إلى الكليتين ليس فيه شك وال ريب أصالً وذلك كما أنه يلين الكلى شعب                    الق
يسبق نفوذه في إلى أقسام قصبة الرئة إال         كذلك تجيئها شعب من العرق األعظم الضارب إال أن هذا يكون قليالً            

وأما السبب في استفراغ ما في الرئة بالغائط فإنه           المتولدة في الرئة بالبول       أنه قد يكون في الندرة استفراغ المدة       
الشبيه بساق   التشريح مرة في الحين وذلك أن بعض األبدان قد يوجد العرق األجوف مشتركاً مع العرق                 يظهر في 

بينهما ولذلك قد يمكن أن يكون القيح يجري مما فوق الحجاب إلى القلب               الشجرة مواصالً له بعرق آخر متوسط     
ألن هذه الهيئات    ط وأن يكون القيح الذي أسفل الحجاب يمر إلى الكلى ويصير بعد إلى المثانة ولكن               بالغائ ويخرج

الدم في المثانة صفرة اللون وصغر النبض         في أبدان قليلة جداً إنما يكون ذلك في الندرة وقد يعرض من جمود               
 أشفي من هذه حالة األدوية المفتتة        وأنا:  قال.  بعقب بول الدم   والغشى ولكن أدل دليل على ذلك احتباس البول        

 السكنجين وقد عالجت منهم كثيراً وخذها من بابه في الباب الذي يحل الدم الجامد في                  للحصى واجعل شرابه  
خارجها بدهنه وحمله منها     المعدة واقعده في آبزن قد طبخ فيه تلك الحشايش وازرق في مثانته من طبيخها وادهن              

فعالمتها وجع يكون فيه شيء يخرج في البول من            قال القرحة تحدث في اإلحليل     .ومن الدهن بقطنة في معدته    
خروجها قبل البول فأما التي من المثانة فإنه يكون مخالطاً للبول مع أن القروح                األشياء المانعة للقرحة وهذه يكون    

ثمرة اآلس  .  منها القشرة  قشرتتكون في اإلحليل تلذع لذعاً شديداً عند خروج البول السيما إذا كانت نقية وت               التي
وقرن االيل المحرق متى شرب منه        .  تفعل ذلك  وهو حبه يؤكل رطباً ويابساً لحرقة المثانة وعصارته ذكر أنها            

البيضة إذا جعلت في حد ما يتحسى       .  الرجلة تذهب لذع المثانة   :  قال وقال  فلنجاران مع كثيراء منع وجع المثانة فيما      
 إذا قشرت .  يجب أن يتحسى صفرة البيض مع دهن لوز حلو بال ملح           :  بولس.  الستهاالمثانة وم  نفعت من خشونة  

من الورم في المثانة أو       الجوشير يذهب بجرب المثانة والزبد نافع      .  البيضة وتحسيت نفعت من قرحة المثانة جداً        
  .الحرقة إذا احتقن به

إما وحده وإما مع ماء وماء خيار نفع         وشرب بشراب الحندقوقا البري متى انعم دقه      .  الكاربا يقطع بول الدم   :  استخراج
وخاصة متى طبخ مع فجل وكرفس وصب عليه دهن لوز حلو               الحمص األسود ينقي المثانة    .  من أوجاع المثانة  
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. ورق لسان الحمل يشرب لوجع المثانة     :  المثانة واللبن جيد لقروحها وجراحها وقال      وشرب بزر المقرونس جيد ألوجاع    
الناردين القفليطي متى    . شرب بعد سحقه بماء يسكن الوجع العارض من احتقان الفضول في المثانة            المر متى  :وقال

أصل النيلوفر يضمد به لوجع المثانة       :  وقال.  المثانة وقشر الكهرباء نافع لوجع   .  شرب بالخمر نفع من أوجاع المثانة      
 والسرو إذا شرب مسحوقاً بطالء نفع المثانة        ورق السذاب .  البول إذا حقن به الذكر     دهن السفرجل يقمع حرقة   :  وقال
  .تصل إليها الفضول التي

  .يذهب بحرقة المثانة متى مص قصب السكر: وقال. السكر الذي يجمد على القصب مثل الملح نافع لوجع المثانة
 إن رب   لوجع المثانة ج ورد    عصارة السوس نافعة  :  ابن ماسويه .  قصب السكر متى مص يذهب بحرقة المثانة       :  وقال

وقال حب الصنوبر متى    .  أكل نفع من وجع المثانة     السوس وعصارته تجلس الحشكريشة في المثانة ولحم الذبيب إذا        
الكاكنج يستعمل في أدوية    :  العناب نافع من وجع المثانة وقال      :  ابن ماسويه  .شرب ببزر قثاء نفع من وجع المثانة       

  .الفجل جالء لما في المثانة .المثانة
  .ر الكبار جالء للخلط اللزج في المثانة وقروحهاحب الصنوب
  .المثانة ومن القيح فيها أن يسحق بغطائه ويشرب مع شيء من المر أبرأ وجع: ابن ماسويه

  .المثانة القثاء يوافق: وقال. الكثيراء متى انقع في ميبختج وشرب نفع من حرقة المثانة
الرازيانج ينقي  .  نفع من وجع الكلى    الراوند متى شرب  :  وقال.  مثانةبزر القثاء إذا شرب بلبن أو بطال نفع لقرحة ال           

يقال إن ورق ذنب الخيل قد       .  يجلوها ويخرج ما فيها من الفضول       التين اليابس جيد للمثانة   :  ابن ماسوية .  المثانة
أمراض  فعوطبيخ ورق الغار إذا جلس فيه ن       .  بالمثانة طبيخ أصل الثيل نافع من قروح المثانة          الحم جراحة وقعت  

الحندقوقا البرى وشرب بشراب سكن      بزر الخيار البستاني متى طبخ مع بزر       :  الخيار نافع للمثانة وقال   :  المثانة وقال 
  .أوجاع المثانة
فيها وإن طبخت الملوكية بدهن ورد        بذر الخيارونباته أجمع نافع محمود للمثانة من الخشونة الحادثة         :  ابن ماسوية 

طبيخ .  الكامل األدوية المنقية للمثانة والمحللة للسدد العارضة         وله في .  في المثانة نفع  وضمد به الورم الحادث      
ونخلها  ودهن األقحوان وحب العرعر واللوز المر إذا شرب من كل واحد منها مثقاالن بعد دقها              األسارون وطبيخ الوج  

الديك إذا شرب منه درهمان بماء        خرؤ بماء أصل الخطمى أو ماء اصل كزبرة البئر جالء ما في المثانة وكذلك يفعل             
البرنجاسف إذا شرب منه ثالث أوراق وبذر القطف مع           ورق الفجل وكذلك يفعل بذر القطف وعنب الثعلب وطبيخ         

والمدحرج إذا شرب من كل واحد من هذين مثقاالن بعد سحقهما ونخلهما بماء                  بذر القيصوم والزراوند الطويل    
ماء األفسنتين وماء     الفجل قدر ثالث أوراق وماء الرجلة إذا شرب منها أوقيتان مع             وبماء الرازيانج وماء   المكرفس

الفنجنكشت وهزار جشان وفاشرشنين وأصل       األبهل وكذلك يفعل حب البلسان ومقل اليهودي وحب البان وبذر           
 بماء  ومشكطرامشير من كل واحد درهمان بعد السحق والنخل ويشرب             السوس والفوذتج البري وحب الفاوينا      

 ذكرنا وكذلك يفعل طبيخ األفسنتين إذا شرب منه مقدار أوقيتين أو ثالث أواق وطبيخ فوة                   الكرفس يفعل ما  
ثالث أواق فعل ما وصفناه      الصباغين وماء النمام وماء الفوذنج النهري وماء النعنع المدقوق المعصور متى شرب منه             

السرو مثقال بماء حار ومن بذر الكاكنج مقدار درهمين ومما            جوز :ونقى المثانة والذي ينفع للريح الغليظة في المثانة       
 وطبحنية ورب السوس وصمغ اللوز والكثيراء واألطرية والخيار والقطف والبقلة اليمانية              التين:  ينفع حرقة المثانة  

  .والرمان الحلو والبنفسج ونحوها
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رب السوس وأصله وصمغ اللوز       : في المثانة  وتنفع هذه الكلى في وقت هيجان العلة وينفع من القرحة           :  استخراج
  .العلة من رطوبة الحلو وبزر الخيار والخطمى والنشا والجوشير إذا كانت

رغوة البذر  :  الحادثة في القضيب والمثانة    للحرقة.  الخراج الحادث في المثانة ال يكاد يبرأ       :  ابن ماسوية قال روفس   
اف أبيض يحقن به ويحقن بلبن أو بياض بيض ودهن ورد               وشي قطونا رغوة حب الخيار والسفرجل لبن جارية        

بشيء من المخدرات وإذا كان في األحليل خراج داخال فأحرق األسرب بالكندر               بمحقنة األحليل وقد يحقن أيضاً    
إن كانت قشرته    فيه فإنه نافع ومن بال قيحاً ومدة فليسق أقراص الكاكنج إذا كانت علته قد غلظت فأما                 واستعمله
والكثيراء والنشا يقرص ويسقى لماء بارد لحرفة         فينفعه البذور نحو بذر الكتان وبذر القثاء والخشخاش األبيض         مبتدئة

قطونا بذر خطمي بذر سفرجل صنع عربي اسفيذاج بياض بيض طري ولبن              رغوة بذر :  األحليل من تذكرة عبدوس   
  .ثعلب ونحوهلورم المثانة يحقن بلبن حلتيت وشحم بط وماء ال .النساء يزرق فيه
حدة البول وإما من ضعف القوة       تقطير البول يكون إما من حدة األخالط وإما من قرحة حدثت من            :  األعضاء األلمة 

إذا دفعت إلى المثانة خلطاً     .  الكبد وإما من أجل العروق     الماسكة وحدة األخالط تكون إما من أجل الكلى وإما من          
إما  بول تعرف من أن يكون في البول شبيه بالصفائح وضعف القوة الدافعة            الحادثة عن حدة ال    حاداً أو مدة والقرحة   

  .ألجل ورم وإما لسوء مزاج بارد
ورمها أو الوجع فيها حمى وسهر        وقد يعرض مع  :  قال.  الدليل على ورم المثانة راحة العليل إلى الكماد         :  اليهودي

والمثانة ألمة فمتى أمكن فاقصد الباسليق       بولأسر ال  وعطش وهذيان وقيء المرة وأسر البول فإذا ظهرت هذه مع          
والخطمى والحلبة والكرنب واحقنه بحقنة لينة فإنه يبرد الورم يتخذ من لبن               والصافن وكمده بماء البابونج والشبث    

وضمدها به وأمل    شحم البط وإن كان يخرج من المثانة دم صاف فاحقنها ببعض المياه القابضة والمغرية               النساء أو 
مزمن فاحقن بأقراص القرطاس المحرق وإن        ر إليه بالسقي والضماد والجلوس في المياه وإن كان فيها قرح            التدبي

الشعير وما يسكن وشياف أبيض فإذا عرض في المثانة الفساد من             كانت قرحة وبثرة غير مزمنة فاحقن باللبن وماء        
ومن   والخبز والسميذ وبذر الكتان وبذر الخطمى      القثاء والبطيخ ودهن القرع وشحوم الدجاج      برد فاحقن باألدهان بذر   

بطيخ مقشر وخشخاش    بذر:  معجون لحرقة البول عجيب    .  األشربة الجالب وشراب البنفسج وينفع البيض الرعاد        
ويحل السكر في الجالب ويطبخ حتى يصير        أبيض وحب الصنوبر أجزاء سواء وكثيراء ربع جزء وسكر كالجميع يدق          

وينفع منها اللوز بنج بدهن اللوز والفالوذج الدقيق بدهن         .  دراهم يعجن ويرفع الشربة خمسة   مثل العسل ثم يدق به و     
أوقية  ماء الهندباء وماء القرع وينفع منه أن يصب وزن درهمين من دهن لوز على                :  مع حرارة  وينفع للحرقة .  لوز

  .ميبختج ويشرب كل يوم
وصفرة اللون وصار النبض من أجله       ثانة فأصاب صاحبه غشي   قد رأت دماً جمد في الم     :  السادسة من األعضاء األلمة   

واسترخى فسقيته دواء يفت الحصى مع سكنجبين وجعلت         ضعيفاً كما يعرض عند جموده في المعدة وسخن العليل         
يفرق بين المدة التي تجيء في البول من الكبد           الفصول من مسائل  إال من  شرابه السكنجبين ولم يفلت منهم أحد     

يحتاج أن   .الكلى فإنها تجيء يوماً أو يومين ثم تنقطع والذي من الكلى والمثانة يدوم مدة طويلة                ما فوق وبالجملة  
دبيالت عظيمة في ناحية الكبد والصدر بالوا        يعرف لم هذا فإني قد شاهدته بالتجربة حقاً ألني رايت قوماً كانت بهم             

ج فبالوا مدة شهرين وأكثر ومنهم من لم يبله حتى مات خراج في كالهم نف   مدة يومين أو ثالثة فقط وقوم كان بهم       
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تضمد ما   من امتالء بدنه وأحسب أنه ناصور ويضمد حيناً ويجمع حيناً كسائر النواصير فإنها كلها               بعد سنين وخاصة  
يح التزاقاً محكماً فإنه يكون كالصح     دام الجسم قليل األخالط فإذا ابتدأ من الرأس هذا فيما لم يكن منها ملتزقة                

أن ذلك إنما يكون من أجل تلك األعضاء إنها تدفع المدة             مادام الجسم قليل األخالط فأما على ما فوق فأحسب         
بالفش في بعض األحايين فإنه كذلك نجده يكون وذلك ألنك ال ترى خراجاً في الصدر                إلى طرق البول دفعاً غريباً    

يومين فإذا خف الحفز     ن بالقسو اندفع شيء كثير يوماً أو       بالبول إال في الندرة فإذا اندفع ذلك مرة في الحي            ينقى
المخالف أعطه الطين القبرسي والنشا ودم         رجع إلى طرقه التي تخصه وإذا بال اإلنسان بغتةً دماً فاقصده في                

ا ألكل  والتعطه بزوراً مدرة للبول ألنه الخير فيها ويبول الدم إما لضربة وإم             اآلخوين والكهرباء والكندر وبزر الخيار    
أقراصاً للقرحة    على ما رأيت   "\ لى   "\.  حريف وإما المتالء في الجسم وكثرة الشرب وضمد الكلى بالقوابض           شيء

عربي بالسوية بزر بطيخ مقشر نصف جزء        طين مختوم وكندر ودم األخوين وكهرباء وصمغ      :  الطرية في آالت البول   
غدوة وعشية وهذا يصلح اللحام القروح والنواصير في         دراهم   بزر كرفس ربع نصف جزء أفيون مثله الشربة ثالثة          

  .الدم القوي فزد فيه عصفا فجا هذه المواضع فمتى أردت منع
ينبطح على بطنه ويشيل صدره من        إذا أردت أن تعلم أن في كلى العليل ورماً أوالً فمره أن             :  كناش ابن ماسوية  

ى مختلطة وال كثرة بول فليس ثم ورم حار وال شيء           حم األرض قليالً فإنه يحس بثقل معلق وإن لم تكن مع ذلك          
وقل البول واقشعر أحيانًا ولم يحم بعقبه ففي كاله ورم صلب وينتفع بعد               يجمع فإن كان مع ذلك خدر في الورك       

البول شديدة   إذا كانت حرقة  :   في المارستان  "\ لي   "\.  ضماداً وحقناً وشرباً ومما يدر البول برفق         ذلك بالملينة 
والحامض والقوابض والزموه اللبن متى لم        الباسليق وإن كانت مزمنة فالصافن ومنعوه من الحريف والمالح         فافصد  

سقوه ما يسهل الصفراء     والبزور وإذا كان البول مع ذلك منصبغاً       تكن حمى مع البروز وإن كانت حمى فماء الشعير         
يض قالوا هذا هو البلغم المالح فسقوا بزر الكرفس وماء          كان أب  وزادوا في البزور ما يطفئ كبزر الرجلة وبزر قطونا وإذا         

باألشياء   يجب عند حدوث األورام في الكلى والمثانة أن يفصد ثم أسهل           "\ لي   "\.  واليفصدون األصول مع البزور  
دله البول إلى األمعاء فتقل حدة البول وتع        اللينة وأصلح شيء ماء الجبن فإنه يجمع أحدار الصفراء ومائيتها عن آلة             

 الشيء أصلح في هذه من      "\ لي   "\.  الهضم فأدر حينئذ البول باعتدال     أيضاً وهو غاية ما يحتاج إليه حتى إذا ظهر        
جيد  القروح في هذه األماكن فإنه يغسل هذه المواضع أيضاً غسالً قوياً حتى يبيض الماء وهو               ماء الجبن وكذلك في   

ما يخرج الصفراء ويدر البول       ر البول لتنقى المدة وأصلح شيء      أيضاً للقروح في هذه على أن القروح تحتاج ما يد           
  .ويعدل الحدة وذلك كله مجتمع في ماء الجبن

 مفردات
 قد يكون   "\لي   "\ .المر يفتح وينقى بطون الكلى وينفع من الوجع الحادث عن ارتباك أخالط غليظة منها                اللوز

ألنه إذا أدام البول الخروج أوجع جداً          ورم وذلك يكون   حرقة البول عن شدة حرقته في عنق المثانة فال سدة وال            
لكن يتقطر كالذي أصاب الشيخ فإنه يكون مع السدة امتالء المثانة            فأمسك عن قبض المثانة فلم تزرق البول لذلك       

فإنما  جميع األحوال وإن لم يدم البول وفي هذين واجب تقليل البول ما أمكن وأما في هذا                    ومع الورم وجع في   
فإذا نزل سكن الوجع والبول يسيل       ج الوجع عند ما يريد اإلنسان البول فمتى قبض في المثانة كان كأنه تزحر              يهي

ويشد نفسه ويجتهد في دفع البول زرق وبال كالحال الطبيعية           قطراً وكان رجالً صابراً فأمرته أن يحتمل شدة الوجع        
 بريد الجسم فيكون غير لذاع ويغير به الموضع بما يرزق          عالمات هذا الصنف ويعالج بت     ألنه ال مانع له وهذا أعظم     
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  .كان حاراً  وأعلم أن كثرة إدرار البول يورث قروحاً في القضيب والمثانة وخاصة إذا"\ لى "\. فيه
الوجع العارض من احتقان     المر إذا سجق وعجن بعسل وشرب سكن      .  أصول السوس تملس خشونة المثانة    :  مفردات

بميبختج سكن حرقة البول جداً حب اآلس جيد           لمثانة حب الصنوبر إذا شرب مع بزر القثاء         الفضول في الكلى وا   
  .ويرفع لحرقة البول ويدر البول ويعصر وهو رطب

والمثانة بزر القثاء البستاني متى في        هذا جيد حيث يحتاج مع ذلك إلى إمساك البطن التين موافق للكلى            "\لى   "\
كثير المزاج وذلك أنه يحلل األورام من غير لذع الستفراغ              لعليل ماء العسل  جميع الجسم خلط رديء فليسق ا      

ويحلل وقد يفهم ما ذكرت من ماء العسل في جميع           األعضاء وهو أيضاً يقطع ويلطف     األخالط التي قد لججت في    
رم فكذلك  وكما أن الهدوء والسكون ينفع جميع األعضاء التي قد يحدث فيها و              األشياء التي تلطف من غير لذع      

فينبغي أن يقلل    تمكن هذه األعضاء إذا حدث فيها ورم فلما لم يمكن ذلك فيها إذا كانت آلة البول                 كان يجب أن  
فضول حارة فإنه إن كان األمر كذلك ثم         من الشرب ما أمكن لتمكن مدة أكثر وتفقد واحذر أال يكون في الجسم             

اء من األذى بسبب تقليل الشراب أكثر ألن الفضول الحادة           األعض كانت تنحدر إلى المثانة رطوبات كان ينال هذه        
فيجب أن   وتحتد بقلته وخاصة إذا خلط بالشراب األشياء المسكنة للذع وأما في وقت تولد األورام              تنكسر لكثرة الماء  

  .تستعمل األضمدة واألدهان وسائر األشياء التي تحلل الورم
منها ملعقة مع الماء وإذا رأيت في العانة         بزر كتان مثقاالن نشا مثقال يعطى     :  دواء ينفع الورم الحار في الكلى والمثانة      

بعد وقت ولحقت ذلك حمى مختلطة تأخذ على غير نظام فهذه تدل على              وجعاً وعرض للعليل اقشعرار مختلف وقتاً     
 حة تحتاج إلىالكلى فإذا نضج هذا الخراج وانفجر خرجت المدة في البول وحدث عن ذلك قر أن خراجاً سيخرج في

الكلى من قول روفس     في الصالبة تكون في   .  المبادرة في اإلدمال وذلك أنها متى لم تندمل بسرعة عسر عالجها           
ال تحدث وجعاً لكن يجد اإلنسان بثقل         أما الصالبة التي تكون في الكلى      :  حكى عنه اوربياسوس في كتابه قال      

 الساق ويضعف ويقل البول وتصير سخنتهم كسخنة من به           وينتفخ معلق في المواضع الخالية ويخدر منهم الورك       
  .بالحقن تعالج بالقيروطى والمراهم الملينة والدلك والكمادات وادرار البول في تنقية البطن فساد المزاج وينبغي أن

أن ينام على بطنه ألن      ال يمكن صاحب وجع الكلى     :  روفس في كتاب وجع الخاصرة والكلى والحجارة فيها قال          
ألهبت الكبد معها ويبلغ الوجع إذا كان صعباً إلى           لى موضوعة على الخاصرة وإن كان الوجع في الكلية اليمنى           الك

فإذا  ويبول بوالً كثيراً متتابعاً وألم ووجع ويكون بوله في أكثر األمر مائياً رقيقاً              الصلب ومراق البطن وتبرد األطراف    
العالمات أيضاً في قروح الكلى       جزه وتضرب ساقاه وتكون هذه     اشتد الورم احمر غليظاً وفي هذه الحال تدق ع           

شديدة فإنها ضارة لجميع األورام ويسقى الماء ويدر          وعالج أورام الكلى أن يضجع على فراش لين وال يحم حمى           
يسهل بطنه ألن جذب المواد في هذه الحال عن هذا العضو أولى وإن احتجت إلى                بوله إال أن يحتاج إلى ذلك وال      

الحارة واحقنه بماء الشعير وزيت وطبيخ بزر الكتان وخطمى            فاحقنه بحقنة لينة لعابية وإياكم والقوية       يين بطنه تل
 الوجع فانطالق البطن وإال فكمده بالزيت الحار في صوف وضعه على موضع الوجع ويجب أن ونحو ذلك فإن سكن

الموضع بضماد    فافصد من المرفق وضمد    يكون قد طبخ في الزيت سذاب وبلنجاسف وخطمى فإن لم يكف الوجع            
الضماد فخذ كندرا وراتينجا وجعدة      مسكن للوجع من بزر كتان ودقيق الحنطة وماء العسل ومتى احتجبت أن تقوى             

الكلى فإن بقي الوجع محجمة فيما بين القطن والصلب في            وكرسنة وشمعا ودهن السوسن وهئ منه ضماداً والزمه       
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وكمده بعد الشرط باسفنجة أقعده بعد ذلك في آبزن قد طبخ فيه خشخاش وياسمين               فاًالخاصرة واشرطه شرطاً خفي   
المراهم  الذريرة وفقاح االذخر ثم كمد بزيت حار وأشياء ذلك من الكمادات الدسمة والزم المواضع                       وقصب

منه ثالث ابولسات   والجوشير اسقه    واللصوقات المرخية والشمع ودهن الحناء واسقه أدوية تسكن األوجاع كالرازيانج         
أفيوناً مثل الكرسنة تسقيه هذا بطالء       ثالث أصابع واسقه   وبزر خشخاش وشيرج وبزر قثاء وبزر كرفس قدر ما تحمل         

وإذا  دواء فيلن عجيب هاهنا فإذا سكن الوجع مما يغزو البول كالرطبة والمر والدار صيني                 إن:  وأنا أقول .  وماء حار 
الساق ويفسد المزاج ويجب أن      وإن كان في الكلى ورم صلب فإنه يضعف        :  ج قال كان رقيقاً لطيفاً فالوجع لم ينض     
  .تديم إغزار البول خوف االستسقاء

في االبتداء والوجع الشديد وذهاب      يعم هذين الوجعين احتباس البطن    :  في الفرق بين وجع القولنج والكلى والمثانة       
ع فيهما أشد وفي وجع الكلى أخف والوجع في القولنج           أجم الشهوة ورداءة الهضم والمغص ويخص القولنج إن هذه        

أكثر ويتصاعد الوجع إلى المعدة والكبد والطحال ويحبس الثقل حبساً شديداً حتى أنه               في الناحية اليمنى من المراق    
ل البقر وقد يخرج منهم بو     يخرج وال ريح أيضاً وإن أجهدوا أنفسهم وإن خرج منهم ذبل يكون منتفخاً مثل أقثاء               ال

  .كثير
المغروز وتألم الخصية التي بحذاء       فأما في وجع الكلى فإنه يحس بالوجع دائماً على الكلى نفسها شبيهاً بالشوك               

رياح وشيء مري والبول قليل فيه شيء كالرمل كثير ويجد           الكلية العليلة وربما حركت البطن من غير شيء بحركة        
  .ة في الكلىفهذه ترتكن الحصا حرقة في مجرى البول واالحليل

ووجع وحمى وهذيان وقذف      يعرف الورم الحار العارض في الكلى والمثانة بالتهاب الموضع مع ثقل             :  بولس قال 
فاليقصد من ساعته إلى األضمدة والنطول       المثانة مراري صرف واحتباس البول مع هذه تدل على أن الورم الحار في           

أصول الخطمى واستعمل الحقن اللينة بالزيت وحشيش األفيون        والحلبة و  التي تسكن وتقوى مثل المعمول بالشراب     
ويحتقنون به   وفي التهاب المثانة اجعل فيه من األفيون قدر قيراط ونصف مع مر وزعفران وزيت               أيضاً وشحم االوز  

المرية وكثرة الشرب إال أن تكون الرطوبة        ويسقون ماء حاراً والعسل قبل سائر العالج ويمنعون من إدرار البول جداً            
ينفعهم أو مع شيء يدر البول بال لذع مثل بزر الكرفس فإنه ينبغي أن               كثرت فيهم فحينئذ شرب الماء وحده الكثير      

الكلى  ونشا ستج جزء ويسقون منه ملعقة بماء وبز قثاء وبطيخ وإن كانوا يحسون بينهما يلي                    يؤخذ منه جزءان  
ورداً وبماء التفاح وشمع ودهن      ة بشراب أو دهن ورد أو بماء       بحرارة والتهاب فلتضع على تلك المواضع خرقاً مبلول        

شيء من الخل أو مع عصارة عصى الراعي واستعمل           ورد وزعفران وورد ودهن بابونج ومخ البيض قد خلطت مع           
وامنعهم من األشياء الحارة جداً ألنها تهيج االلتهاب وتولد المادة ومن               بĤخره مرهم ديا خيلون مع دهن بابونج        

االلتهاب وأن يستعملوا تدبير     الباردة جداً ألنها تولد ورماً سريعاً وامنعهم من االستحمام مع الورم الحار ما دام              ياءاألش
  .المحمومين
 الكلى الجسأ في

ناحية الخواصر وتخدر منهم األوراك      وأما الجسأ في الكلى فإنه ال وجع معه بل يظن صاحبه أنه شيء معلق من                 
تكون حالتهم شبيهة بحال من ابتدأ به اإلستسقاء وينبغي أن            يبولون بوالً قليالً وبالجملة   وتضطرب منهم السوق و   
  .بالحقن واألشياء الملينة والتمريخ وأنواع الكماد ويعطون أشياء تدر البول ولين البطن تلين هؤالء بالشمع والدهن

والحقن بالماء الفاتر ودهن البنفسج      الجبنقروح الكلى عالجها البزور وشرب لبن اآلتن وماء         :  من كتاب مجهول قال   
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اليابس والكرنب والحلبة بدهن البنفسج وما كان معها برد فاحقن           ولعاب بزر قطونا ويضمد خارجاً بالخطمى والبنفسج      
والجنار  والحلبة بدهن البنفسج ويضمدون خارجاً بالحلبة والشبث ومما ينفع القروح الكاكج           بسمن ودهن ولوز الكرنب   

السوس واخلط معها إن أردت أن تلطفها         خ والقرع والرجلة والكثيراء وبزر البنج واللوز الحلو وبزر الخيار ورب           والبطي
  .أفيوناً وسليخة وبزر كرفس

 والكلى لوجع المثانة
  .يحقن بدهن حل يسكن من ساعته

بين القروح الحادثة في هذه      يميز   يحقن بدهن الجوز والبطم واإللية والناردين أيما شئت        :  ابن ماسويه لبرد الكلى   
فإن المشاجة إذا كانت في المثانة كان الوجع في العانة            األعضاء من فعلها ومن خاصة جوهرها ومن قواها ووضعها         

ومتى كانت في الكلى والوجع في الجنبين وراء البدن وإن كانت القرحة في المثانة                 وفي الناحية السفلى من البطن    
خرجت قطع لحم    سره وإذا كانت في الكلى جرى البول دائماً فإن كانت في الكلى            عن ذلك تقطير البول وع     حدث

والكلى تألم أقل ويحس فيها بثقل وعالمات         وتخرج من المثانة قشور لحم منتنة والمثانة ألمها يكون ألماً شديداً            
  .والمثانة ممزوجة من هذه القرحة التي في المجاري التي بين الكلى

االنثيين وحر شديد بخالف     إذا كان في الكلى ورم قد قاح عرض ورم فوق           :  لخاصرة قال روفس في كتاب وجع ا     
مع قشعريرة وينبغي إذا كان في الكلى برد أن ينفتح           وجع الورم الذي لم يقح فإنه شديد جداً وحميات على غير نظام           

فإن لم ينفجر الورم فاحقنه     بالتين وأصل السوسن ويسقى األدوية المدرة للبول         يعان على ذلك بأن يضمد الموضع     
ويمسكه ما أمكن    خربق أسود وفجل وقثاء الحمار يطبخ بماء ويجعل عليه زيت ويحقن به             :  حادة نحو هذه   بحقن

أن يتم سكون الوجع ثم اسقه األدوية         فإنه يفجر الورم فإذا انفجر فإن الوجع يسكن وضمده بضمادات لينة إلى              
فإن لم يصف البول ودامت الحمى فاحقنه بطبيخ السوسن وبالعسل           صفو البول المدرة للبول حتى يتنقى القيح كله وي      

القوية العسل واسقه من فوق ما يقوي الجرح كمثل كمون كرماني مع طالء وسذاب                 وحده ونحو ذلك من الحقن    
أو  قاقلة مع سذاب أو بزر كراس مع السذاب وضمده من خارج بدقيق كرسنة معجون بشراب أو عسل                     بعسل أو 

من قروح الكلى والزمه     وللورم الصلب هذا الضماد فإنه نافع     .  د من ورد يابس وعدس وحب اآلس يعجن بعسل        ضما
بالحقن التي تحقن بها من ذوسنطاريا الفاسدة وإن         ومتى كان الجرح متأكالً فاحقنه    .  مع الصلب األرية وفوقها بقليل    

رازيانج والكرفس والفوذنج فإذا سقيته ذلك فاسقه بعد        ماء حار واسقه طبيخ ال     كان القيح غليظاً ال يسيل فأجلسه في      
في البول حرقة    االتن وعسالً فإن هذا اللبن ينقي الجرح تنقية جيدة فإذا نقص القيح وبقي العليل يجد                  أيام لبن 

 من هذا الوجع ألن الجسم يصير من جرح        فالزمه لبن الغنم فإنه جيد للقروح في الكلى وهو يبرد الجسم الذي نهك            
السريعة النضج شبه اللبن واألحساء      كلى كما يصير من جرح الرئة فإذا تنقى القيح واستقل العليل فغذه باألغذية              ال

ثم بعد ذلك من دجاج سمين وحسه بعد ذلك حسا تتخذ من             والكشك والنشا وحسه منها من دقيق ولبن واألطرية       
قلة اليمانية والقثاء فإن هذه األغذية تسكن لذع         الهليون والخس والسرمق والب    الكرسنة والباقلى وأطعمه بعد ذلك     

رديء لهذه العلة ويترك     وتلين البطن والفراريج والسمك الصخري والبندق والصنوبر واللوز ويجتنب التين فإنه           البول
واالستحمام ومتى أفرط في األكل فليتقيأ وال يقرب إسهال          المالح والحامض والحريف ويلزم السكون والدعة والغمز      

في  لهذا السقم جداً ألنه مجتذب الفضول إلى فوق فإذا استعمل أكثر فليمش قليالً قليالً                لبطن البتة والقيء نافع   ا
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ويرجع إلى العادة ومتى     مكان أملس مستوي ويتقي االحضار والوثب والرجوع فإذا قوي فضل قوة فليزد في مشيته              
  .واحد في عالج القروح والخراجات عالجهكان رأس الخراج مائالً إلى خارج فإنه ينتفخ إلى خارج و

ويستدل على خراج المثانة بما      بولس االقشعرارات المختلفة والحميات التي ال نظام لها تدل على خراج في الكلى              
في الكلى فإن اإلنسان إذا اضطجع على الجانب الصحيح          ذكرنا وبأن الوجع يعرض منه في موضع المثانة وإذا كان          

الصحيح ويحس بالكلية كأنها معلقة ويجب في هؤالء استعمال اآلبزن مع الزيت             انب الذي بحذاء  يجد وجعاً في الج   
والتين اليابس ومتى    بغبار الرحى والزيت وعلك البطم وبدقيق الكرسنة مع عسل وإن كان غائراً زبل الحمام              والضماد

ت البول من عرق ينشق أو تأكل أو        في آال  خرجت مدة كثيرة مع البول دل على انفجار الخراج وقد تحدث القروح            
أن الذي في الكلى يجدون الوجع في        :  والمثانة أو في مجاري البول      والفرق بين الجرح في الكلى     .  حصاة تسحج 

وإذا  يصيبهم من البول شيء وتكون المرة شديدة اإلختالط مع البول وفيها أجزاء لحمية صغار                الظهر مع ثقل وال   
المدة بعد أن ينزل أسفل القارورة       ديداً في العانة وأسفل البطن وعرض عبر البول وترسب        كان في المثانة وجد ألماً ش     

كالصفائح وأما الرسوب النخالي فيدل على جرب المثانة وإن           ألنه ليس جيد االختالط وتكون قشور رديئة الرائحة        
به الشعر ويكون الوجع فيما     يكون اختالط البول بالمدة متوسطاً ويكون في الماء ش          كان الجرح في مجاري البول     

ويشرب الذين بهم    الكلى والمثانة وأما إن كان خروج الدم والمدة من غير خروج البول فالجرح في القضيب                  بين
قثاء مع ميبختج واعط الذين يبولون المدة         جرح في مجاري البول ماء حار وعسالً أو طبيخ الحلبة مع عسل وبزر              

بزر كتان نشا جزءان تجعل أقراصاً وخذ حب الصنوبر          :  األدوية عظيماً وهذه  ع نفعاً الطين األرميني واللبن أيضاً ينف    
مقداره ثمانية   القثاء أربعين حبة ونشا درهمان ونصف فاسقها أجمع بماء قد إلى فيه ناردين يكون               عشرين حبة ومن  

  .للبناألدوية مع ا أو بزر الكرفس كهذا المقدار ومن الماء مقدار رطل ونصف وقد تسقى هذه
اثنان فلفل أبيض مثله دار صيني درهم        يؤخذ كما دريوس أربعة أسارون    :  فأما أنا فأستعمل هذا الدواء وهو كاف فيها       

كان محموماً فبماء وقد يسكن اللذع والوجع الحادث من العفن           يسقى منها ملعقتان بعد جودة السحق بميبختج وإن       
 عشرة حبة وتضمد العانة واسفل البطن بشمع ودهن مع صوف             دراهم ومن القثاء خمس    أن يؤخذ من النشا ثالثة    

مع بزر قثاء مقشر     وشحم اإلوز ولبن رمان واحقن المثانة بماء فاتر وعسل أو لبن وعسل قليل أو بياض البيض                الزوفا
المعمول بالقرطاس المحرق ويضمد بالتمر       أو مع شيء مما ذكرنا ومتى كان في القرحة أكال فليحقن بالقرص               

في القضيب تعالج أوالً بماء وعسل رقيق بمحقنة ليغسل به ثم             بيب مع عفص أو قاقيا وطراثيث وشب والقرحة        والز
شياف أبيض وقرص كاكنج بعد أن يسحق في صالية رصاص وتغمس فيه فتيلة رقيقة                  يعالج بلبن ثم يخلط به     

  .أيضاً والعفص والنشا بالسوية يسحق بعصارة لسان الحمل ودهن ورد وتدخل فيه
 المثانة دواء جيد يمنع الدم من

  .بشراب حلو شب يمان مثقال كثيراء مثقاالن صمغ خمس أبولسات يشرب جميع ذلك
البستاني أربعون حبة نشاستج مثقال بزر       دواء نافع من القروح في المثانة حب الصنوبر الكبار عشرون حبة بزر القثاء             

 الكرفس بالماء وتخلط سائر األدوية بطبيخها ويؤخذ منها           وبزر كرفس خمسة مثاقيل سنبل مثقال بطبيخ السنبل       
الجرب  وأما.  الطبيخ وقد ذكرنا في باب الكلى أشياء تحتاج إلى أن تالحظها من أمر المثانة                 مثقال بقوانوشين من  

العروق أو في المثانة ويفصل      إذا خرج في البول قشور نخالية فإن ذلك دليل على جرب في             :  الحادث في المثانة  
فأما .  في المثانة وما يكون رقيقاً يدل على العروق         ينهما فإن الذي يكون من قشور مع بول غليظ تدل على أنها             ب
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خطر وذلك أن أصحابه يحمون حمى حادة ويسهرون ويصيبهم اختالط الذهن            الورم الحادث في المثانة فمهلك أو     
موضع   في الفصد إن أمكن وال يؤخر ويصب على          مرارياً صرفاً وال يبولون فلذلك ينبغي أن يبادر          ويتقيؤن شيئاً 

الزيت خشخاش وذوب فيه     الورم األشياء المسخنة مثل الزيت الذي قد طبخ فيه سذاب وأصل خطمى وإن طبخ مع              
  .شحم اإلوز وشحم الدجاج كان أجود ويحقنون بحقنة لينة

العليل فرزجة فكان األلم يهدأ ويسكن       وأما أنا فكنت آخذ أفيوناً نصف أبولوس وأديفه بزيت مع مر وزعفران وأحمل            
لهذا وآبزن الماء الحار الذي قد طبخ فيه بزر كتان وحلبة وحب البلسان             من ساعته وينام العليل والكمادات أيضاً نافعة      

المثانة فتحتاج أن    وأما الخراجات التي تخرج في    .  بالزوفا الرطب والجندبادستر إذا وضعت على الموضع        الذي يتخذ 
لئال يصير أمره إلى التقيح فإن لم يكن ذلك           نبغي أن تقصد لتحليل ما كان منها قوياً عظيماً في ابتدائه           تنضج وي 

وبالحرف ودقيق الكرسنة مع العسل وخرو الحمام والتين اليابس والكمادات            فلينضج على ما وصفنا في باب الكلى       
اللبن  ى وتخصها أعني قروح المثانة إن شرب       الحادثة هو بعينه عالج القروح التي تحدث في الكل           وعالج القروح 

بالزوفا الرطب والسمن والميعة     يعظم نفعه فيها وتسكن هذه القروح باألدوية تطلى على العانة كالقيروطي المتخذ              
الورد المسخن وتحقن األمعاء بماء الشعير والسمن وبزر القثاء          وشحم اإلوز ويحقن اإلحليل بماء الشعير واللبن ودهن       

كل واحد منهما دهن ورد ويحقن العليل بها وهو بارك على ركبتيه وذلك أن المثانة                  ع لبن ويقطر على   مسخن م 
عالجات قروح   بسائر حينئذٍ وتتسع األمعاء وتقبل الحقنة بسهولة ويدخل في آبزن حار مراراً متوالية ويعالج                تنتفخ

تحتاج أن تنفذها إليها ومن الزعفران والتوتيا والصبر         االكلى وقد تنفعها األدوية التي ذكرناها في باب المقعدة غير أنه          
  .الحمل وتحقن بها المثانة ويخلط بدهن ورد أو عصارة لسان

معه حمى لهبة جداً وسهر شديد       الفلغمونى في المثانة يكون من فضلة الدم ويعرض       :  روفس في كتاب الخاصرة قال    
فوق المثانة جاسياً ووجع شديد وضربان وتبرد أطرافه          كونواختالط الدم وقيء الصفراء المحضة واحتباس البول وي        

سريعاً إن لم يتقيح ويسيل وعالجه الفصد والقعود في ماء قد طبخ فيه سذاب                  وجل ما يعرض للمراهقين ويقتل     
 الخطمى والحقن اللينة تسكن وجعه وخاصة إن كانت الحقن من خشخاش وشحم دجاج وأفيون                وشبث وأصول 

قليل تخدير وأجلسه في      فوجدته نافعاً وضمده بمثل هذه األضمدة في تسكين الوجع واللبن مع           قليل فإني قد جربته   
ونحو ذلك من األشياء اللينة فإنها تلين الورم وتخرج           اآلبزن دائماً ومره يبول فيه واطبخ في الماء بزر كتان وحلبة           

ضمد به الموضع الوجع فإذا مكثت مدة        فالبنج واليبروج والخشخاش يعجن بزبيب وي       البول وتضمد إن اشتد الوجع    
الوجع جداً ومتى    ضماداً من زوفا وشمع وجندبادستر وضعه عليه وال تدخل في اإلحليل مرودا فإن ذلك يهيج               فهيء

الجامد وعالمة جمود الدم أن يعرض        احتبس البول بعقب دم جداً من البول فذلك ألن فاحقنه بشيء يذيب الدم              
يحلل الدم ويطلى فإن لم يحل المزاج بط وأخرج وإن خرج             األطراف ويسقى أيضاً ما   للسقيم عرق كثير وبرد في      

وتحلله فإن امتنع فاجهد أن تفتحه باألضمدة وسائر العالجات التي ذكرت في باب              في المثانة خراج فاجهد أن تفشه     
يكون هناك وتعلم ذلك      ما والضماد المهيأ من زبل الحمام والتين اجعله على عمق المثانة فإن الخراج أكثر              الكلى

فإن كان مائالً إلى داخل فإلى داخل فإذا انفجر           أن موضعه يجسو فإن كان مائالً إلى خارج فإنه ينفجر إلى خارج            
عصبية والبول يماسها دائماً وهو جالء مالح فعالجه بعالج الكلى فإذا تنقى                إلى داخل فال يكاد يبرأ ألن المثانة        

فعالمتها القشور التي    ر البول اللهم إال أن تحدث أخالط غليظة ثقيلة فإن جرحت المثانة            واألغذية لئال يكث   فاللبن
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وهؤالء يبرؤن ولكن تسكن أوجاعهم على حال         تخرج في البول فيجب أن تداوى نعما فإنه إن أزمن أورث جرحاً             
ق الدجاج والرجلة والقرع    يسكن وجعهم وألزمهم األطعمة اللينة ومر      وعالجهم المنع من األغذية الحريفة فإن ذلك      

البول  ذكرنا والطالء الحار ونقيع التمر وأحساء من سميذ ولبن والسمك والبقول التي تغزر                   والسرمق وسائر ما   
والملوحة والحراقة   وبزر الخيار والقرع وبطيخ ونحو ذلك من التي ليست مفرطة الحرارة وإياك             وأعطهم ماء الشعير  

  .غير هذا  واألصداف واإلوز وليس لهم عالجفإنها تجرحهم وأطعمهم السراطين
 المثانة خلع

صلبه ووركه وينحف ساقاه ويهزالن وربما        خلع المثانة يكون أكثر ذلك من ضربة قوية على الظهر يحزل عليها              
واالحضار وليدهن بدهن قثاء الحمار والسوسن والغار ويتدلك             الصنوبر:  سال بوله دائماً وربما احتبس وعالجه       

 الحناء ويحقن بحقن قوية كالمهيأة من خربق وشونيز وقثاء الحمار والقنطوريون فإن هذه              ن والخل ودهن  بالنطرو
كالجوشير والفنجنكشت والكمون ويلزم     األدوية تنفع هذا السقيم نفعاً بيناً ويسبح في ماء البحار واسقه أدوية حارة              

منه ضماداً واجعل معه أشياء طيبة للريح وألزمه          تافسيا واجعل    القيء بالخربق ويدهن مراق صلبه وبطنه بعصارة        
  .الباردة وكذلك فلتعالج المثانة التي ال تحبس البول لضعفها األغذية الحارة وامنعه

تعين على فم المثانة وإما أن تنطلق        إذا كان ريح في المثانة إما أن يحس البول إذا كان في العضالت التي              :  بولس
تقصد بالعالج إلى العانة والحالبين فتمسحها وتضمدها باألضمدة          المثانة ويجب أن  إذا كان العضلة الممسكة لفم       

قنة  باألدهان الحارة واحقن الدبر بدهن السذاب ودهن قثاء الحمار مع سمن وجندبادستر أو                   المحمرة وامرخها 
 وقد برئ به خلق     عظم النفع  وجوشير وحلتيت وإن حقنت بهذه األشياء المثانة من ثقب اإلحليل بمحقنة اإلحليل             

والحنظل مع دهن قثاء الحمار ثم شرب ما يدر البول وشرب             كثير واستعمل أيضاً حقنة تغسل األمعاء بالقنطوريون       
 البول بغير إرادة فاجعل في الضماد قوابض واألغذية اليابسة واألضمدة المحمرة               الجندبادستر بعده وأما خروج    

  .واالستحمام بالمخدرات ببجة الباردة

وغيرهما وانعقاد الدم في المثانة نذكره في باب عام           وغيرهما وانعقاد الدم في المثانة نذكره في باب عام               والمثانةوالمثانة  صى في الكلى  صى في الكلى  الحالح
  في التجاويف في التجاويف   لجمود الدملجمود الدم

أسفله رمل وال يزال يعبث ويحك        عالمات الحصى أن يتقدم بول يترسب في        :  األولى من األعضاء األلمة قال     
  .ا زعم قولهم في القولنالحصاة قد يكون فيم تولد: قال. احليله ويزبل ويتوتر دائماً ويعسر البول

يداوى باألشياء التي تسكن األوجاع      وجع الخاصرة في حال النوبة إنما يحتاج أن        :  السادسة من األعضاء األلمة قال    
قد وصفنا عالمات الحصى في باب القولنج والخاص بهذه            :قال.  فإذا سكنت نوبة الوجع عولج بما يخرج الحصاة         

ال يبرح ويكون موضعه صغيراً كأنه ممألة والبول المائي وإن كان صاحبه قبل                العلة ارتكاز الوجع في موضع واحد      
  .فذلك أدل على ذلك ذلك يعتريه

الذي يفت الحصى التي تكون في        وأنا إذا رأيت الوجع في جانب الحالب والعانة وحرست أنها حصاة سقيت الدواء              
ة ال للقولنج وصار ذلك مع العالمة وأدمنت سقي هذه          للحصا الكلى فإن رأيت البول بعد ذلك رملياً أيقنت أن الوجع         

ثقل مع وجع مشبه بنخس المسبال فإن هناك في الكلى خاصة حصاة وإذا كان الوجع                  األدوية إذا كان في القطن    
 إذا  "\ لى   "\.  الكلى حتى يبلغ إلى األربية ويكون في الحالبين فإن الحصاة في مجاري البول النافذة من                 ينتقل
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أنها قد صارت إلى فرنجى البول نزل الوجع من            الوجع الشديد في الكلى والعالمات الدالة على الحصاة         رأيت بعقب 
  .هناك أيضاً فقد صارت في المثانة القطن إلى الجانب فإذا سكن الوجع من

  . مدةلها قوة اسخان وأكثر هذه أدوية الحصى يجب أن تكون جالءة قاطعة من غير أن يتبين: العاشرة من الميامر
 الحصى دواء يفت

في رجله خف فيه مسامير حديد وال في         وال:  وهو سر عظيم وله خير ينبغي أال يكون على من في بدنه خاتم حديد             
حتى يخرج البتة وال تتولد بعدها بزر دوقو كرفس جبلي مر بزر              بدنه ذلك فإنه يفت الحصى ويخرجها قليالً قليالً        

ة ستة سليخة سوداء دار صيني سنبل من كل واحد أربعة دراهم ينعم سحقه                 الكرسنة ست  بزر:  وفي أخرى .  القثاء
االسفنج وبزر   حب بلسان وحجر  :  منه مقدار ترمسة في كل يوم ثالثين يوماً مع ثالثة قوانوس مفت للحصى             ويسقى

ل يوم بعد   واألجود أن يسقى المفتة للحصى ك      بنج وبزر خيار وبادروج يابس يدق ويخلط ويسقى ملعقة ثالثين يوماً          
  .دخول الحمام

 المعسل الشراب
  .يفتت الحصاة جيد لمن يتولد في كاله حصاة وينبغي أن يلقى فيه ما يدر البول وما

الشديدة من كتاب ما بال الحصى يكون من          والكدرة "\ لى   "\.  المياه النقية التي تمر بالمعادن    :  الثالثة من األخالط  
الملح في أبوال الصبيان أكثر ويكون أبداً كدرة والكدرة تكون            ربت فوجدت  قد ج  "\ لى   "\.  كثرة الملح في البول   
  .المكدر ألن النفوذ فيهم شديد جداً قوي لكثرة التحلل منهم فأما الملح فلشدة الطبخ مع أبداً لقوة النشى فيهم

ل التي يعسر نضجها    جداً والعل  في الحصى في الكلى في المشايخ ال يبرأ ألن النضج فيهم ضعيف            :  الفصول الثانية 
الحصاة خاصة بالسن من ثالثة إلى اثني عشر عاماً لكثرة            في الشباب ال تنضج البتة في المشايخ ومنها قد تكون          

  .وحرارتهم تتحجر تخليطهم ألن بولهم يغلظ
  .مثانته من كان يبول ويرسب فيه شبه الرمل والحجارة تتولد في كاله أو: ومن الرابعة

البول دائماً أو ذهاب النسل      قد يعرض من شق الحصاة على غير الواجب نزف الدم أو جري           :  قالمن تشريح األموات    
في الجزء العصبي من المثانة لم يلتحم ومتى وقع على           ألن القطع إذا وقع على أوعية المنى انقطع النسل وإن وقع          

ع الذي يتصل به من عنقها أوعية        عارفاً من تشريح الميت لوضع المثانة والموض        شريان تولد نزف الدم ومن كان      
  .والموضع اللحمي من المثانة وموضع الشريان لم يلحقه شيء من هذا المني

والمثانة والمفاصل تكون من مواد لزجة تعمل        تولد جميع الحصى في البدن في الكلى      :  ايبذيميا الثالثة من الثانية قال    
اللزوجة تحتاج إلى حرارة نارية قوية حتى تقدر أن           ألن هذه  قدور الحمامات  فيها حرارة واحدة على نحو ما تتولد في       

  .الرطوبات اللطيفة وطبخ الباقي تهيء وتفنى ما في ذلك من
تولدها وفي وقت مرورها     أصحاب الحجارة في الكلى يصيبهم أشد ما يكون من الوجع في             :  األولى من السادسة  

شيئاً ثقيالً موضوعاً في موضع الكلى ومن ظن أن           ا يجدون ونزولها إلى المثانة خاصة وأما في سائر األوقات فإنم         
عنده ال يكون في وقت التوليد وإنما يكون في وقت المرور ومن ظن أنه                الحصى يتولد في بطون الكلى فإن الوجع      

الحصى في   وليس يمتنع أن يكون تولد    :  قال.  الكلى بمنزلة ما يتولد في المفاصل فيتم هذا الكالم          يتولد في لحم  
أصحابه من الطعام وخاصة في الوقت       كلى على الوجهين جميعاً وأشد ما تكون أوجاع الكلى في الوقت الذي يمتلئ            ال
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للكلى وحين تخرج الفضول من أسفل يخف الوجع بل            الذي ينزل فيه الثقل إلى األمعاء من أجل ضغط المعي            
لرسوب بقدر حال الدم في حرارته        الكلى رسوب في البول ويكون لون ا         يسكن أصالً ويتقدم تولد الحصى في       

 يفرق بينهما باألعراض لئال يظن في كل          "\ لى   "\.  الرسوب رسوب يكون من وجع الكبد       وبرودته ويشبه هذا  
فأما بول الرمل     يفرق بينهما بتفقد اللون ومكان الوجع لتعلم ذلك          "\ لى   "\.  يكون أنه من وجع الكبد      رسوب

المجرى الذي يحمل مائية الدم إلى الكلى دخل         وإذا اتسع :  قال.   من األثقال  األصغر الذي مثل الشهلة فال يكون إال      
وانطبخ بالحرارة فإذا جمد مرة أمكن أن يتعلق به أبداً ما يجيء حتى                فيه شيء غليظ فإذا انفلق في بطون الكلى        

المدرة  طعام واألدوية وليس يتولد الحصى في الكلى متى عنيت بالرياضة واجتناب االمتالء من ال            :تعظم الحصاة قال  
أن تقوه له فإن تلطف اخالطه        للبول فأما الشباب ومن قد أزمن به هذا وأردت أن تعالجه فنقه به الخربق بعد                  

ومن كان في عروقه    :  قال.  القيء نافع للمنع من تولد الحصاة      "\  لى "\وترفقها وتجعلها مواتية لجذب الخربق منها       
 كبة والصافن ثم قيئه وإنما يستعمل القيء بالخربق بعد االزمان وبعد ما تريد              مابض الر  دم غليظ كثير فابدأ بفصد    

يخرج منه براز أصالً     استيصال علة الكلى رجل عندما يبول كل شهرين حصاة وقبل أن يبولها تجف طبيعته فال                 
آلبزن ودلك  هؤالء أن تبرأ كما يهيج الوجع با        كالحال في القولنج ويصيبه وجع شديد ويبول حصاة والصواب في           

ليتسع وخاصة الذكر فإنه إذا كان كذلك فإنه احرى أال ينتشب الحجر ل افي                 الخواصر والذكر بالدهن بالماء الفاتر    
الحصاة  إلى المثانة وال في االحليل لكن سهل خروجه وشكله أيضاً وحركه أشكال مختلفة لتزعزع                 مجاري البول 

يثقل ويغذون كثيراً ويجب أن يطلب لمن تجف طبيعته صاحب             إال غذاء ال      واحقنه بماء يخرج الثفل واليأكل     
ويمنع من  :  قال الكلى وال يهيج القئ وأنا أرى أن ذلك يكون ألن المعي يتجع أن يمر بها الثفل للوجع                 الحصى في 

  .علل الكلى وما يدر البول تولد الحصى فصد الصافن ومابض الركبة والقئ وتلطيف التدبير نافع في
واألول في تولد الحصاة ثم بعد كثرة        لسادسة للصبيان يبولون بوالً غليظاً وغلظ البول هو السبب األقوى         الثانية من ا  

وإذا اتفق في وقت ما أن ينقى بقية من ذلك الخلط في المثانة               :قال.  وهي في الصبيان كثيرة   :  الحرارة الكلية قال  
ويجتمع  إليه ويلتزق به من البول الشيء الغليظ      الغريزة وصلب وإذا صلب مده سهل أن يجتمع           عملت فيه الحرارة  

فأما الحرارة فقد يكتفي منها أن        فغلظ البول هو السبب األعظم    :  قال.  ويصير حجراً كما تتولد في قدور الحمامات       
ويعين على غلظ البول في الصبيان كثرة       :  قال.  الماء فاتراً  تكون فاترة ولذلك ترى يولد في قدور الحمام وإن كان          

 شرب منهم اللبن فاللين حينئذ أسرع شيء إلى توليد الحصى وإذا أكثر من الجبن ولد                  وعدوهم بعقبة ومن   أكلهم
فيهم قد ضعفت ونقصت     الحصى في الكلى والحصى يكون في الكلى في الكهول أكثر وذلك ألن األفعال الطبيعية             

 لكن فيها غلظ ماء فلذلك يتحجر فيها         واالنطباخ فالمائية التي تنفصل من الدم الذي فيهم ليست في غاية الرقة            
 وفي بعض األحوال يتولد في نفس جرم الكلى كما يتولد في             "\لى   "\ .شيء في بطون الكلى في بعض األحوال      

 فأما الصبيان فإن مائية البول الذي تحقن به الكلى فيهم على           :  قال.  من شئ غليظ خام    المفاصل إذا كان غذاؤها   
المثانة فإنه لسعة فضاء     وال يتحجر منها في الكلى شيء ألنه رقيق نضيج فإذا بلغ             غاية النضج فلذلك ال ينقى       

 "\ لى   "\.  لذلك أكثره ويمكن فيه أن يلزق بعضه بالمثانة        المثانة وألنه بعد عن معدن الحرارة الكثيرة ويبرد فيغلظ        
  .راً من أجل الكلىإن شاء اهللا فإن بين الكهول والصبيان اختالفاً كثي ينظر في علة الكلى وتستقصى

قوية مرات ثم يؤخذ منه عشرة       زجاج أبيض يسحق فينحل بحريرة ثم يشوى في التنور بنار         :  آخر يفت الحصى بقوة   
المجفف خمسة دراهم ومن خرؤ الحمام ثالثة دراهم ومن          ومن العقارب خمسة ومن الذراريج درهم ومن دم التيس        
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  .الدوقوا خمسة يجمع الجميع ويسقى
وعنق مثانته غير ضيق فإنه يبول بوالً         من كان بطنه ليناً سهالً ومثانته غير شديدة الحرارة         :  البلدان قال األهوية و 
يخرج بسرعة ومن كان بطن مثانته حاراً فإن عنق المثانة منه يكون              وال يبقى كدر بوله في المثانة بل       .  بغير عسر 

رة ورم عنقها ولم يبل منها كدر البول لضيق المجرى             الحرا كانت المثانة مجاورة لطبعها في      حاراً باضطرار فإذا  
بذلك  الكدر ثم يلصق به دائماً حتى تعظم الحصاة فتقبل حينئذ إلى فم المثانة فيسده فيهيج               فيخرج اللطيف ويجمد  

الواقعة في عنق المثانة تزعزع       إنما قد يكون في القضيب ألن الحصاة       "\ لى   "\.  وجع شديد وتأخذ حكة في المذاكر     
القضيب باتصاله فإذا حكه وجد له لذة ولذلك أنه يتحرك           طن القضيب حيث أصله فيمد ذلك اللذع في جميع جرم         با

ويعرض من شرب المياه الكدرة والغليظة وإنما يعرض للصبيان ألن األعناق             :  قال .ويلتوي حركات يستريح إليها   
مائياً دليل على انه يتولد فيهم       بول الصبيان إذا كان   :  لقا.  لمثاناتهم ضيقة وال تنفذ فيها الرطوبة الغليظة الكدرة        التي

تتولد الحجارة في المثانة ليس بضيق فمها فقط لكن لشدة حرارة             الحصاة فأما الرجال فأعناق مثاناتهم واسعة وإنما      
 ىواللبن الحار المايل إل   :  قال.  ترتضى في سبب سخونة مثانات الصبيان وال كلى الكهول           المثانة ولم يفك علة   

  .الصفرة يولد الحجارة في مثانات الصبيان ألنه يسخن البطن كله والمثانة منهم
يتفتحها ولم يفسر جالينوس ذلك      فإنه عالج يشرب الشراب الرقيق نافع لألطفال ألنه ال يخرق وال            :  قال ابقراط 

نساء ال تتعول فيهن الحصى     ال:  قال.  يبلغ أن يضر باألطفال    البتة فكأنه يريد به أن ذلك يمنع من تولد الحصاة وال           
واسعة ليست لها أعناق طوال منفرجة ضيقة فيجري البول الكدر بسهولة وال يحتبس              ألن مثاناتهم عراض وأفواهها   

يحككنها كما يعبث    ويمكنهن أن يلمسن عنق مثاناتهن بأصابعهن وأفواه مثاناتهن واسعة وال يعبثن بها وال               البتة
حصاة وأنه يأخذ عليها يبس شديد حتى يبولها         ن فقال أنه يبول في كل ثمانية أشهر       جاءنا رجل إلى المارستا   .  الرجل

الصبيان وجدتهم يكون في عنق المثانة ضيق حتى يمنع نفوذ البول الكدر                في:  وفي الثانية من مسائل ابيذيميا     
مثانته   يجب وعنق  المثانة في غاية الحرارة ومن كان من الصبيان ال يخرج الثفل من بطنه على ما                 وفيهم تكون 

  .ضيق وهي حارة فهو مستعد للحصى
 المثانة حرارة

الصبيان يتولد فيه الحصى ينفعه الشراب الذي        يكون من حرارة المعدة واللبن الذي يسخن المعدة جداً من كان من            
أقل شرهاً  الجواري فصيره واسعة والتواؤها يكون قليالً وبولهن أرق ألنهن               في غاية الرقة ممزوجاً رقبة مثانة       

  .أقل لذلك ال تكاد الحصاة تتولد فيهن وحرارتهن
وقال هاهنا أيضاً   .  كانت حارة نارية   األغذية األولى أعظم األسباب في تولد الحجارة في الكلى حرارة مزاج الكلى إذا             

 طبيخه  الحصى المتولد في الكلى تفتيتاً بليغاً ويجب أن يشرب          إن الحمص األسود الصغار يفت    :  عند ذكر الحمص  
  .فقط

  .الحصى يكون من البول الكثير الملح: اليهودي قال
حنديقون وتحرق بقدر ما تسخن       العقارب المحرقة والشربة قيراطان فالشراب الذي يسمى       :  اهرن ما يفت الحصى   

عقارب وال:  قال.  بصوفة في المقعدة وتمرخ به العانة والدرز        وتلقى أيضاً في الزيت ويحقن بها اإلحليل ويتحمل منه         
  .قشور الكندر والكندر درهم ضد الحصاة ومما يفت الحصى
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واعجنه الطبري عن اطهورسفس     دواء يفت الحصى وال تعود قشور أصل الكبر وأصل الجوشير واشقيل وثوم دقه              
  .جداً الشربة من العقارب المحرقة دانقان إلى نصف درهم وهو نافع

شبه القولنج ففي كاله حصاة وتكون        ثم بال بعد ذلك رمالً فأخذه وجع       اهرن إذا كان اإلنسان يبول بوالً أبيض خاواً       
ويستدل على الحصاة في مثانة الصبي أنه يبول بوالً           :  ممراً قال  في حصاة الكلى ممراً أبداً وفي المثانة ال تكون          

  .مرة شبه الماء ثم ال يزال يحك احليله ويتوتر ويذبل أبيض رقيقاً في أول
ماء :  فإنه ابلغ ما يكون من ذلك        في المثانة بطبيخ األدوية التي يفتها تزرقها في اإلحليل           اهرن احقن الحصاة     

  .شديد وال حرارة ودهن البلسان أو دهن الناردين السذاب وماء المرزنجوش والنفط األبيض إذا لم يكن وجع
 لتفتيت الحصى الكبار والصغار     أياماً يعصر الفجل بال ورق ويسقى منه على الريق أوقية         :  من اختيارات الكندي قال   

  .التي في المثانة ويفعل ذلك بخاصة عجيبة
الثفل والرطوبة فتبلغ صحاحا فإنه       تؤخذ أم جنين وهو الدويبة المعينة الظهر بنفط سود تكون في             :  وأيضاً مجرب 

  .يذهب بالحصاة وال تعود
عشر مثقاالً من ماء سخن      ف بزنة اثني  اسق للحصاة مثقالين من دم تيس مجف      :  من كتاب الكندي ومسيح الدمشقي    

  رأسها بولس تؤخذ الدود التي تضيء بالليل فتجفف في إناء نحاس ثم ارم
 الكلى دالئل الحصى في

وتخدر إحدى الفخذين وهو بحذاء الكلية العليلة        وجع الزم مرتكز ال يبرح وبول بورقية رملية وتألم احدى الخصيتين          
الحصاة في المثاتة فدالئلها البول المائي الرقيق األبيض وفيه رمل وحك                اوأعراض تشبه أعراض القولنج وأم     

كثرة استعمال   ومما يفت الحصى في الكلى    :  قال.  كثيراً ومد القضيب وطلب البول وعسر خروجه واالنتشار         المذاكر
ا وريشها  الميبسة بال أجنحته   ويفت الحصى الصراصر  .  الحمام واآلبزن يشرب ساعته فيخرج شيئاً يفت الحصى         

الرمادي واألخضر ومنقاره حاد ويكون في الحيطان فإذا ملح          وعصفورالصباح ممدوح جداً وهو عصفور صغير لونه بين       
وإن احرق بريشه وسقى رماده مع فلفل وساذج هندي بماء العسل حاراً فت الحصى                  وأكل دائماً نيا بول الحصى     

استعمل  دم التيس المجفف يفت الحصى في إبان الوجع         وقد يخلط مع هذه األدوية دم التيس والقلب و            وبولها
خروج الحصى وخف الوجع فأما       اآلبزن والمخدرة متى اضطررت إليها وكثيراً ما فصدنا فكان ذلك سبباً لسرعة               

وترك الحبوب والجبن واللبن والشراب األسود وترك كثرة           اإلحتراس من تولدها ثانية فباألغذية اللطيفة القليلة        
الخلط الغليظ وكل حريف أيضاً كالثوم والبصل واألشياء الحادة جداً ويشربون                  جملة فليدع ما يولد    اللحم وبال 
وليتجرعوا بعد   بماء قد طبخت فيه األدوية المفتتة للحصى كل يوم أو يومين بعد الخروج من الحمام                   سكنجبينا

ء بارداً وإن أحسوا بامتالء اسهلوا وفصدوا      ما الخروج من الحمام قبل كل شيء من ماء فاتر وليشربوا فيما بين غذائهم            
.  

  .سحقها فتت الحصاة في المثانة إن أكلت العقرب فتت الحصاة وإن شربت الخراطين بعد: من كتاب الطلسمات قال
البابونج ويسقى المفتتة     جل عالج الحصى في الكلى الحمامات واآلبزن ومرخ الخواصر بدهن             :  االسكندر قال 

مرات وإن كان صيفاً فليستحم بماء الرمان ويلج           لينة وهو في ماء الحمام ويستحم في اليوم         للحصاة واألشياء ال  
في وقت الراحة من اآلبزن وألح في ذلك وال تدعه ساعة بال عالج واحقنه                باآلبزن والمروخ بدهن البابونج واجعله    

 بابونج فإن كانت الحرارة شديدة فمن     والخطمى والنخالة والبابونج ودهن ال     مسكنة للوجع بطبيخ الحلبة    بحقنة لينة 
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المخدرات فاعط الفلونيا     الشعير المقشر والبنفسج والخطمى والنخالة والبابونج وإن الحاك الوجع إلى العطاء                 
امتحنت ذلك وجربته فليؤخذ تيس من أربع سنين          والمخدرات واعلم أنه ال دواء أفضل للحصى من دم التيس قد           

نظيف قد غسل وجفف مرات واعط منه فلنجارين بشراب حلو وليعط بورق             ل في إناء  ويذبح ويؤخذ أوسط الدم ويجع    
 رائحته أو يخلط بما يطيب رائحته فإني قد فتت به حصى عظاماً ومع ذلك يخرجها بال وجع                  الرازيانج لكي تطيب  

 قد عمل ورماً للوجع     وحدست أنه  وال أذى وإذا رأيت الحصى مرتبكة جداً ورأيت الحرارة كثيرة والجسم ممتلئاً قوياً             
األدوية والعالجات فيه أسرع وأكثر وأسهل لخروج الحصى وال           فابدأ بتشريح الباسليق فإنك إذا فعلت ذلك نفدت        

هؤالء في وقت الراحة ألنه يعين على تولد الحصى إذا كان هناك بلغم مستعد للتحجر                 تستعمل الحرارات كثيراً في   
اللبن والجبن والشراب    ار على الريق وتعاهد القيء واألطعمة اللطيفة وترك        يمنع تولد الحصى شرب الماء الح      ومما

تسخن الحصى جداً ويحجر المادة وطول القيام         األسود والحبوب اللزجة وال ينام على فراش الريش ونحوها فإنها           
 مرات كثيرة وعليها    حصى المثانة فاطل بدم التيس في الحمام فوق المثانة         فأما:  قال.  على الرجلين يعين على تولدها    

  .وحواليها
  .بزر بطيخ وقرطم وزعفران وقلب: شرك الهندي دواء مجرب للحصى قد بلوته غير مرة

إذا رأيت الوجع في    :  قال مجهول.  وجعا يكسر الحصى في المثانة ويخرجها ركوب دابة قطوف خشن ركضها            :  قال
في البطن وكان فوق موضع الكلى ومن قدام فإنه           موضع الكلى مرتكزاً ال يبرح فهو وجع الكلى وإذا رأيته يحول            

العقارب المحرقة ال يعرف دواء البتة أنفذ منها في           :  بالحقن اللينة شمعون   ويعالج وجع القولنج  :  قال.  وجع القولنج 
توجد في   إذا شرب منها قيراطان بالحنديقون فإن تقدم في شربه أو من تولد الحصاة والدودة التي                  الحصى يفتها 

جسدها واسق منها واحدة     وتضيء تؤخذ فتجفف في إناء نحاس في شمس حارة ثم ارم برأسها واسحق سائر              الليل  
  .الذراريج إال أنها أقوى منها واحد وهي في نحو: قال. في ثالث مرات فإنها تذيب الحصى البتة

محلالت واسقه ماء    فيه ال  في وقت نوبة العلة وشدتها أقعد العليل في آبزن قد طبخ               :  كناش اإلختصارات قال   
بالميبختج وما أشبه هذا من التدبير       أو شراب البنفسج أو    اليقراطين وماء الحلبة والكثيراء والنشادر درهما بماء العسل       

  .حتى تزلق الحصى
البزر قطونا ويسقى بشراب      بزر البطيخ وبزر الخطمى وكثيراء ونشا يجمع بلعاب         :  قرصة تستعمل في هذا األوان     

وأطعمه اسفيذباجا يعمل بفروج سمين والسمن والبقول اللينة         امرخ الظهر والعانة ونواحيها بشحم البط     و:  قال.  بنفسج
قال.  وقد يسقى في هذا الوقت ما يفت الحصى فإنها تعين على ذلك    "\ لى   "\.  ما يسقى  فإذا خرج فحينئذٍ يستعمل   

الذكر وأن يبوله وقروح     اء مع وجع وحكة في    وعالمة الحصى أن يخرج البول في بدء خروجه أبداً رقيقاً يشبه الم             :
وأنفع العالج له مداومة    :  قال.  قضيبه دائم القيام   ويكون:  قال.  المقعدة ويخرج بعده شيء غليظ يجد لخروجه راحة        

ويسقى متى خرج ماء الحرشف وماء ورق الفجل والفجل الدقاق فإنه يمنع أن تكمل               الحمام في اليوم مرتين أو ثالثاً     
  .فلونيا  اشتد األمر سقى دم التيس المجفف وإن اشتد أيضاً الوجع في حالة سقى دانقىفإن الحصى

تكن اسحق درهمين من ذرق       من اختيارات حنين دواء للحصى يذهب بها البتة إن كانت ويمنع تولدها متى لم                
  .سكر الحمام بمثله من سكر ويشرب بماء وللصبي نصف درهم مع مثله من

 ابيذيميا مسائل
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وأما في وقت تتولد سدداً وورما فإنه إنما          ادسة يعرض في وقت نفوذ الحصى في الكلى أصعب األوجاع وأشدها           الس
 ال داللة أصح في التفريق بين وجع القولنج والكلى من أن               "\لى   "\ .يعرض كأن ثقالً معلقاً في موضع الكلى       

 الوقت الذي يريد أن يبول الحصى ال         وتمدد بال وجع في القطن مدة طويلة في ذلك           يكون قد تقدم ذلك ثقل     
الغذاء كثير الغذاء قليل     تزيد في الوجع من أن تكون المعدة واألمعاء ممتلئة ففرغها بالقيء واإلسهال واجعل               شيء

امتالء العروق من الدم وعالمة ذلك أن يكون         الكمية لئال يكون ضغط وال تسقط القوة وقد يكون وجع شديد من            
وأن يكون التدبير قبل ذلك مولد الدم فافصد هؤالء فإنه يسكن عنهم أكثر               ء المعدة واألمعاء  الوجع شديداً مع خال   

أيضاً فرق بينه     هذا "\ لى   "\.  ويحدث في وجع الكلى خدر في الرجل المحاذية لتلك الكلية          :  قال.  مدة الوجع بعد 
ه يتولد في كاله الحصاة واسع العروق       رأيت  من "\ لى   "\.  وبين القولنج وينبغي أن تحول جميع العالجات إلى هاهنا        

أبيض ناعم الجسم فاقصد القيء والتدبير الملطف والرياضة وأما            كثير الدم فافصده من مابض الركبة ومن رأيته         
وفي  تدبيرهم جداً بل رطبهم ما أمكن وبردهم فإنهم إنما يتولد في هؤالء من أجل الحرارة                   األلوان فال تلطف  

الكلى ليس بشديد اللزوجة حتى       إذا كان الفضل الذي يندفع إلى      :  قال.  لرطوبات الغليظة األبدان السمينة ألجل ا    
فأوالً فيصير منه الرسوب الرملي وإذا كان بالضد لم يخرج            يلصق بالكلى لصوقاً يعسر قلعه منه خرج ما جمد أوالً          

 المدرة للبول لتقلع ذلك ما دامحتى يصير جملة عظيمة وغير هذه الحالة تحتاج إلى  ولم يجتمع إليه شيء بعد شيء
  .صغيراً وتنقى الكلى أكثر مما تحتاج إليه في حال بول الرمل

. ملعقة مع درهم ميبختج    يجب أن يؤخذ دم تيس فتي السن حين يبدأ العنب بزهر فيجفف ويسقى منه                 :  بولس
ليالً وجرى بوله من     فمن بال من ذكره ق      عالمة وجع الكلى أن يعرف مكان الكلى وموضع الجرح          :  تياذوق قال 

وإذا عرضت الكلية في هذا الجرح وتم ذلك فال برءة له           :  قال.  البول الجرح كثيراً فإنه يدل على أنه سيعرض له رشح        
عنه فإنا   ولم يلتحم داخالً فوسعه خارجاً وضع األدوية افعل ذلك مرتين وثالثاً وإياك والتواني              وأما إن ضاق خارجاً   

أخرى بعد ذلك فاعلم أنها من الكلى        وإذا عرضت حصاة  :  قال.  من بعد شهر وشهرين فبرؤا    قد رأينا ما انشق مرتين و     
بعد سكون الورم والوجع     سيفتها ويخرج البول وال يحقن بذلك إال       ال من المثانة واحقن المثانة بالبورق ونحوه فإنه       

 لى  "\.  قعدة والثيب في الرحم   الحصى من البكر في الم     فأما الحصاة في النساء فعالجها عالج الذكور ولكن تحس         
من الكلى يكون حين يتولد السدد وحين يتولد الحصى واألورام والفرق بينهما أن                 الثقل يكون كأن شيئاً معلقاً     "\

الحصى صفاء البول    الورم الحميات المختلطة ونافض وكثرة البول ودروره ومع السدد قلة البول وصفاؤه ومع                مع
ويهيج القيء ألنه إذا امتنع من أسفل صار         طلب البطن يحتبس مع الحصى ال يجاع المعي       ورملية فيه العالمة التي ت    

  .إلى فوق
ونقى الدم الجامد الذي      عالمة وجع الكلى أن تعرف مواضع الكلى حتى تبدر الحصى ثم حل الرطوبات                :  تياذوق

لى رأس القضيب وشده ليكون     خلف وتمد الجلد إ    يكون في الشق وأيضاً يربط الرباط خلف الحصى لئال ترجع إلى           
توهم هذا غلط وذلك أنه إذا يغطى الجراح منع سيالن الدم ولكن              "\  لى "\إذا فتحناه وجع الجلد ويغطي الجرح       

 قد يعرض شرب المياه الكدرة ومن سوء الهضم فإن البول يكدر  :  له مسيل إلى افطيلش قال     ليس بغلط ألن الصديد   
بالحرارة فتحجر ولذلك    مثانة شيء بعد شيء والتحم بعضه على بعض وانطبخ         وإذا كدر البول رسب منه في قعر ال        

الناس أن الحصاة تثبت الصقة بالمثانة وليس        وقد ظن بعض  :  قال.  يعرض للصبيان أكثر الكدر لتخليطهم وشربهم     
  .ولذلك تقع من مكان إلى مكان متى تجمعت وعظمت كذلك ألنها ليست الصقة بالمثانة البتة
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 المثانة ه حصى فيعالمة من ب
ومتى تعب وارتاض أحس في الذكر تحدر         أن منهم من يبول في آخر البول بال إرادة ويوجعه طرف الذكر ويحكه              

الفراغ من البول أو يبول أيضاً وأحب ذلك وإنما يتجع الذكر              وربما انسد بولهم وإذا هو بال اشتهى أن يبول بعد           
 ا نكيت باإلصبع وأما شهوتهم أن يبولوا بعد خروج البول كله فألن             تجمع األربية إذ   ويحك باشتراك المثانة كما   

الحصاة عظيمة أو خشنة فإنها      وإذا كانت :  قال.  المثانة تهيج لدفع ما فيها من الحصى كأنه يؤيد إخراجه لكثرة البول           
الصغيرة أكثر منه مع    يبول صاحبها الدم ويكون عسر البول مع         كثيراً ما يبول صاحبها الدم وأما الصغيرة الملساء فال        

: قال.  أن تقع في فم المثانة وبول الحصى في الصبيان أسهل ألن قضيبهم رطب لين                الكبيرة ألن الصغيرة يمكن   
  .أصحاب الحصى من تخرج مقعدته وتحس بثقل في حالبيه وخصيتيه ومن
الذين تصير الحجارة منهم في عنق      و:  قال .وإذا كان في المثانة حصاتان أو ثالثاً دفع بعضها بعضاً ويبول الرمل           :  قال

أحدها أن يركب رجالً ويمر بطنه على صلبه وهو مثنى أو يكبه ويركب              :المثانة يبولون بال وجع على هذه األشكال      
 ما أمكن فيضطر ذلك عنق المثانة إلى دفع الحصاة إلى خلف ويجعل رجله على الحائط ويمسح ركبتيه ويضم نفسه

 "\.  األشياء عليهم البول   ون أيديهم تحت ركبهم ويدنونها من صدورهم فيسهل بهذه        أسفل البطن إلى فوق أو يضع     
يؤخذ نصف مثقال من زجاج أبيض مسحوق كالكحل         وقد:   وما ذكر جالينوس من شيل الرجلين وأمرهما قال        "\لى  

المثانة منهم قصير   وقد يكون الحصاة في الذكور أكثر ألن عنق         :  قال.  السخن يشرب بزنة اثني عشر مثقاالً من الماء      
  .فال يحتبس فيها الكدر واسع مستو

خشنة ويهزل صاحبها ويدخل      عالمة الحصى حكاك في المذاكر وربما بال قليالً بعسر وربما كان دماً إذا كانت                 
إذا كانت المرأة بكراً فأدخل اإلصبع في        :  قال.  الحصى ماء الحمات يفت  :  قال.  اإلصبع في الحلقة فيلمس الحصاة    

وعصر اليد األخرى وادلك المراق أو السرة حتى تنزل الحصاة إلى فم المثانة ثم شق                وإن كانت ثيباً ففي القبل    الدبر  
الحصاة ورم فاستعمل    فإن عرض من الشق عن    :  قال.  الحصا شقاً بالوارب قليالً قليالً وإياك أن تصيب القضيب         عن

  .الجلوس في المياه الملينة والحقن
  .مثقاالً من الماء الحار من الزجاج األبيض مسحوقاً كالكحل يشرب بزنة اثني عشريؤخذ نصف مثقال : قال

ولوز مر وسعد وقفل اليهودي      نصف درهم من عقارب محرقة في كوز جديد وقردمانا وحب الغار          :  من التذكرة للحصى  
ويسقى نصف درهم   وماء الحسك وماء كزبرة البئر        وحب القلب يسقى بماء الفجل أوقية وقد يسقى بماء الكرفس           

  .بماء الفجل أوقية من عقارب محرقة مع درهم من حب القلب
مستولد في كاله حصاة بعد زمان يسير        من بال بوالً أسود بال مرض وال وجع كان يبوله فإنه          :  روفس إلى العوام قال   

 بالسكون ألن كثرة التعب      مليناً وإما األدوية المدرة للبول وأمره       وخاصة إن كان شيخاً فليبادر الطبيب فيعطيه إما        
  .الكلى يولد الحصى في

لوز مر وحلو مقل اليهود متى أخذ         التي تفتت الحصاة قردمانا حب الغار سعد       :  ابن ماسويه في األدوية المنقية قال      
مطبوخاً أو بماء الحسك أو بماء كزبرة البئر أو نصف درهم من              منها درهمان بماء برنجاسف أو بماء أصل الخطمى       

  .بماء ورق الفجل أو ثالثة دراهم من حب القلب متى شرب بماء الفجل أو بماء الفوذنج رب المحرقة يشربالعقا
متفركة وهذه متوانية التفرك      إذا كان صاحب الحصاة يبول رمالً فإن ذلك يدل على أن حصاة رخوة                :  افطيلش
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  .لب ال يواتي التفرك باألدوية البتةعلى حجر أملس ص باألدوية وإذا كان البول شديداً لصقاً جداً فذلك دليل
وانتشاره ال لعلة وعبث العليل به       البول المائي الذي فيه ثفل رملي مع حك القضيب وصالبته         :  بولس دالئل الحصى  

بغتة بعقب هذه العالمات فذلك ألن الحصاة وقعت إلى عنق            كأنه يفتشه وال سيما إن كان صبياً ويحتبس البول         
أربعة عشر عاماً للين أجسامهم ويعسر برء المشايخ ليبس المزاج             الصبيان إلى أن يبلغوا    برءويسهل  :  قال.  المثانة

 بينهم من األسنان فبحسب ذلك ومن كانت حصاته عظيمة يكون ما يعرض لهم من األعراض منها                الذي لهم وما  
من الوجع وإذا أردت العالج      مأقل ألنهم لعظم الحصاة وخشونتها قد اعتادوا اآلالم واألوجاع فال يسرع إليهم الور              

العليل صبياً يمكنه الوثوب فمره بالوثوب والظفر من موضع          فإن كان صغيراً فمر الخدم ينقضونه ويحركونه وإن كان        
 المثانة ثم أقعده منتصباً وتجعل يديه تحت فخذيه لتصير المثانة كلها مائلة إلى أسفل مرتفع لتصير الحصاة في عنق

عليها من ساعتك    ه خارجاً وإن أحسست الحصاة وإنها نشبت بالظفر في عنق المثانة شق             ثم جس الموضع والمس   
السبابة وأما الوسطى على قدر سن الغالم         ومتى لم تحس بالحصاة باللمس خارجاً فامسح اإلصبع خارجاً بدهن أما           

إلى عنق المثانة فإن رفعتها هناك الحصاة باإلصبع وانقلها قليالً قليالً    من الصغر والكبر وأدخلها في الدبر وفتش عن       
الموضع الذي يكون    باإلصبع تدفعها إلى خارج جداً ومر خادماً آخر يمد بيده اليمنى األنثيين ناحية عن              فاكبس عليها 

خارجاً في اللحم واسعاً وإما داخالً في المثاتة          فيه الشق ثم اربط عن الحصاة بعمادين ويكون الشق مؤذياً ليكون            
الحصاة فقط فربما ضغطت اإلصبع فوثبت لذلك فإن لم تخرج لذلك فأخرجها              يمكن أن تخرج منه    فضيق بقدر ما  
أشبه ذلك حتى    ذلك إن هاج نزف الدم فاجعل عليه األدوية التي تقطع الدم كالصر والكندر والزاج وما               بالمجرة وبعد 

ل وبل الرفافد في كل قليل وحل الرباط        العلي إذا كف النزف فاجعل على الموضع رفافد مبلولة بزبد أو سمن ويستلقى           
كثير ويعالج بمرهم الباسليقون ويحل في كل قليل لمكان الجراحة للبول            في اليوم الثالث وأنطل الموضع بماء وزيت      

 فاستعمل األضمدة والنطوالت التي تصلح لذلك وصب في المثانة دهن ورد ودهن بابونج أو                فإن عرض ورم حار   
فليعالج كل نوع بعالجه     ك مانع ورم حار وكذلك متى صار في الخراج أكال أو فساد آخر             سمن وإن لم يمنع من ذل     

الصلب والظهر وأسفل البطن وفي جميع أوقات          حتى إذا ذهب الورم الحار فجعهم واستعمل المراهم اللينة على            
فإن كانت الحصاة صغيرة    تلبث األدوية ولئال يتحرك ويجود التحام ويسرع         العالج اربط الفخذين معاً والرجلين كي     

شد  القضيب فال يقوى العليل على بولها فخذ جلد القضيب إلى قدام واربط من طرف الكسرة ثم                وصارت إلى مجرى  
في اإلناث حصاة     وقد يكون :  قال.  خاف الحصاة القضيب شداً جيدا ًثم شد بحذاء الحصاة من تحت القضيب                

العليل صبياً أقعده رجال على      المثانة فإن كان   فم الرحم في عنق   ويحسونها بأصابعهن وتظهر سائر الداليل من أجل        
على ركبتيه ويمسك يديه كلتيهما كل واحدة بصاحبتها وليكن           كرسي مرتفع لتحاذي ركبتيه اربتيه ويجلس العليل      

على بطنه من الثياب ليضطر العليل إلى االنتعاظ في موضع ضيق ألنه إذا كان                  للخادم شيء على فخذيه وشيء     
الضغط إلى أصل    ايسر لمسها فإذا فعلت ذلك فجس الذكر واصله والمثانة فإن الحصاة ربما اندفعت بهذا              ذلك كان ك

أو نحوها وادخلها في الدبر أو فتش عن         القضيب فإن لم تحس خارجاً بثنى من ذلك فامسح اإلصبع بلزوجة الكثيرة           
يد اليمنى العانة إلى أسفل واحصر الحصاة حصراً جيداً         ثم امسح بال   الحصاة وامسك الحصاة باإلصبع التي في المقعدة      

فحرك  اليمنى التي تمسح بها وبين األصابع الداخلة في المقعدة وإن احتجت أن تدبر الحصاة                مستوثقاً بين الكف  
دفعها ويسهل في بعض فما      وللحصاة أشكال يعسر  :  قال.  المفصل األول من إصبعك لتدفعه به وتجعله حيث شئت        

كان شبيه البلوط فإنه يندفع بسرعة حتى يأتي عظم          الزوايا فليحصر جيداً فإنه ال يندفع بسرعة وأما ما        كان عريض   
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الحصاة إلى عنق المثانة باإلصبع فال تشق لكن انظر اتدعها من تلقاء نفسها                وإن عسر في حال دفع     :  قال.  العانة
رجالن على كرسي    رجل فإنه ينبغي أن يجلس     بالظفر والوثوب فإنها تدنو من هذا المكان ضرورة فأما ال            وعليك

وليغمر أسفل  :  قال.  حاله حالة الصبي   ويشدا فخذيهما لئال يزوال ثم يجلس الرجل على فخذيهما فتكون جميع             
فالن الثفل ربما منع من جس الحصى        :  قال.  يستعمل يديه  البطن خدم كما يأمر الطبيب ألن الطبيب يحتاج أن          

قبل ذلك وخاصة إن حبست في أمعائه رجيعاً ينشاء ألن األمعاء إذا فرغت ما فيها                 لومسها فينبغي أن يحقن العلي    
فتحول  الحصى وسهل غمر البطن فإن كان العليل إذا امسك بهذه الصفة تمتد عضالته وتمتد مثانته                 سهل جس 

أحسناه على هذه   الحالة فإذا    بينها وبين المجسة فاضجع العليل على ظهره ثم جسه ألن العضالت ال تمتد في هذه              
وإن كانت أكثر من واحدة     :  قال.  على كرسي نحو ما ذكرنا     الصفة واصلناه إلى عنق المثانة أقمناه حينئذ وأجلسناه        

وتعرف ذلك بإصبعك ألنها تخشخش فتعرف      :  قال.  المثانة ثم شق عليها ثم ادفع األخرى       فادفع الكبير أوالً إلى فم    
  .ذلك

وإن كان ذلك عسيراً      الحصاة ألنك قصرت في ذلك كان عالجها باطالً         في الشق عن الحصاة اجتهد في حصر       
ويشيله ويمده مع ذلك خالف جهة الشق ثم         فأمر خادماً أن يضغط العانة ويعصرها وآخر أن يجر القضيب إلى فوق            

يغوص فشق عن الحصاة الكبيرة شقاً معوجاً وعن           ليمكن أن  يشق بالعمادين الذي هو ليس يمحكم االستدارة        
 فإن وقع الشق في عنق المثانة التحم ألنها لحمية وإنما يعرض تقطير البول وإال يلتحم لحصاة الصغيرة شقاً مستوياًا

ارتفعت من المقعدة إلى فوق فإنه       فما:  قال.  إذا وقع الشق في بدن المثانة حيث هي رقيقة جودية وأما في العنق فال             
وليس هذا فقط لكنه ال يهيج منه وجع وال تشنج           :  قال.  وبالضد يبعد من جرم المثانة ويجئ نحو رأسها وهو أصلح         

ذلك  العانة غاية ما يمكن الدفع فإذا نشبت في مكان ولم تندفع أكثر منه فحينئذ يضطر إلى             وجملة فليدفع إلى فوق   
: قال.  البط عنها هناك   وربما نشبت لعظمها في موضع ليس بالجيد فيضطر إلى          .  الشق في ذلك الموضع ضرورة     

في الجلد واللحم بقدر ما تخرج عنه الحصى          وانظر أن يكون الشق   :  قال.  اكبسها جهدك لتبدر إذا شققت وتثب      و
وإذا :  قال.  يخرج إال بشدة وجهد ألن ذلك إن عظم أهاج تقطير البول             بسهولة فأما في عنق المثانة فبقدر ما ال        

 ا من العظم ما اليثب فجرها بالكلبتين التي       الشق لغمز األصابع لها من داخل وإن كان له         كانت صغيرة ستثب من   
فيهيج لذلك تقطير البول     تشبه مجرى السهام فإذا بلغ أمرها أن تكون عظيمة جداً فإنه جهل أن تشق شقاً عظيماً                

عليها بهذه اآللة حتى تنكسر وال تحل عنها ثم ادفعها           وال يلتحم البتة ولكن ادفعها حتى تخرج أحد جوانبها واقبض         
  .قطعاً حتى تخرجها يها حتى تكسرها على هذاواقبض عل
متى بقيت في المثانة أهاجت      إذا خرجت الحصى فتفرس لعل في المثانة بقية فإن كانت فأخرجها فإنها             :  افطيلش

إذا كانت الحصى ملساً لصغرها فحينئذ ادخل اإلصبع في          :قال.  وأكلت ودعت وكان الموت ينظر في هذا إن شاء اهللا         
وشق إذا شققت فحينئذ فادفع الحصاة إلى عمق المثانة فإنها تنشب في الشق وال                 ا إلى فم المثانة   المقعدة وادفعه 

المكان بعد خروج    إن كان البط بال وجع شديد بعده وال نزف دم أخذنا على              :  قال.  فيما تدبر به بعد البط      تترك
مع خروج الحصاة وجع شديد جداً صببنا        كان   الحصاة سمناً مذاباً فصببناه في الموضع أو شحم اإلوز والدجاج وإن            

العليل فيه فاتوا ثم إذا سكن الوجع تقيمه وتصب فيه السمن إن كان                طبيخ الملوخيا وبذر الكتان والبابونج فاجلس     
واجعل فيها   صيفاً بدهن ورد فإن تبع ذلك نزف الدم أجلسناه في طبيخ األشياء القابضة إلى سرته                 شتاء وإن كان  
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أمره بعد أن تشده أن يمشي قليالً لترجع          ن كان صيفاً أجلسه في الماء والخل وليكن بارداً جداً ثم            ملحاً قليالً وإ  
 عليها رفافد بدهن ورد قليل وخل حتى يسكن الوجع ثم خذ في              المثانة إلى شكلها الطبيعي وفي أول يوم يوضع        

وانثره عليه فإن جاشى مسرف فأجلسه       عالج ما ينبت اللحم وإن أسرف نزف الدم فانفع سحق الزاج والكندر والصبر            
واألنثتين فإن لم ينقطع فافصد الباسليق وإن جمد دم في            في خل حاذق فإن لم ينقطع فضع المحاجم على السرة          

ذلك من خروج البول قليالً قليالً فادخل اإلصبع في الشق وأخرج الدم الجامد ثم                 المثانة وهيج عسر البول وتعرف    
المثانة وعفونتها فإذا    ى تنقيه بالعسل وإياك أن تدع الدم فيها فإنها تدعو مع ذلك إلى فساد             ملحاً وخالً حت   صب فيه 

  .الكندر ونحوه غسلته بالخل والماء والملح فقد أمنت العفن وعالجه بعد بشرب
ن وفي اليقظ   وفي الشتاء بالخمر والده    إذا اشتكى العليل وجعاً شديداً فعالجه في الربيع والخريف بالماء والدهن           :  قال

فإن احتجت أن تزيد يوماً آخر من أجل          :  قال.  في الماء والدهن   بدهن ورد وماء وأجلسه في اليوم الثاني والثالث         
االلحام من لم يعرض له وجع وال نزف وال عرض ردي حللت في اليوم الثالث                     الوجع فعلت ذلك ثم خذ في       

حين فإن كان    بالخبز وغيره دائم ألنه يفسد بالبول كل      اللبان ونحوه فإن عرض ورم بعد البط فضمده          ووضعت عليه 
عليه في ماء فاتر قد طبخ فيه حلبة          الورم عظيماً فإنك تعرف ذلك فإن ترى فوق الشد أحمر وارماً فأجلسه والشد              

وإذا أردت إنبات اللحم فشد الفخذين والعانين       :  قال.  وسمناً وبزر كرفس وكتان وخطمى وضع على المثانة دهن ورد        
سخونة فتكثر نبات اللحم فإن عرضت أكلة وازدت أن تعرض وعالمتها ورم أحمر جداً               عضهما ببعض لتسخن فضل   ب

كتان مبلولة   فاشرط الورم من ساعتك وعمق الشرط ويسيل الدم ثم ضمده بماء وملح وخل وضع فوقه خرقة                 صلب
ويعرض جودة العالج وردائته وحسن       قال.  وتخوف األكلة على من لم يخرج منه عند الجرح دم كثير             :  قال.  بماء

الشهوة وأما األعالم الرديئة فمن برودة األطراف ووجع          الحال وردائتها من حسن عقل المريض وحسن لونه وقيام         
جداً ويبس اللسان وخشونته وحركة الرأس وتتابع قيء المرة فأما من قرب منه                 تحت السرة ونافض وحمى حادة     

وينبغي أن   :قال.   الوجع في الموضع وتشنج في عضل البطن في اليوم الخامس           الفواق يعرض له وشدة    الموت فإن 
واترك جميع ما يدر البول فإنه إذا        :  قال .ال تغفل أن يكون البطن ليناً فإنه ال تضغط المثانة وال تجع ويقل البول               

ثانة إذا سخنت لم يهيج      المطبوخ فيه شراب وسخنها بالدثار ألن الم        أقل البول أسرع التحام ومرخ المثانة بالزيت       
الرفادة لئال   وإذا أراد العليل أن يبول فليكثر المحاجم على        :  قال.  عنها وال يجتمع إليه بكثرة     البول بل فيدر البول   

ونشبت فأما وادامته في الكلى تكون في الظهر           تصيبه البول البتة إذا كانت الحصاة قد صارت في مجرى البول             
طبخ فيه حلبة وخطمى وشبث وبابونج فإنه يسكن الوجع ويسهل خروج الحصى                قد وأقعد العليل في اآلبزن الذي    

فإن صاحب هذه    وجب أن تلينه تليناً بتا لئال يضغط الكلى األمعاء فيشتد الوجع جداً ولينه بالحقن               وإن انعقل البطن  
مى وبزر كتان وبابونج    والحلبة والخط  العلة ال يستقر في جوفه شيء من المسهلة لكن نقه وأدم األضمدة بالشحوم              

المجاري وقد يحدث مع الحصى ورم فيعظم الوجع ويشتد وقد             وشبث ورطبه فأن شأنها تسكين الوجع وتسكين       
الحادث ورماً فإن أمكن الفصد فال تؤخر وأقبل عليه بالنطوالت والضمادات ليرخى             يحدث معها ريح فانظر فإن كان     

معه شيئاً من    ء فإنه حينئذٍ يجب أال تسرف في هذه واستعمل           ويفشه إال أن يكون الجسم شديد اإلمتال         الورم
  .المقوية

تنقية فأسهل بقوة باألشياء المخرجة       يعطي عالمة الورم والريح مع الحصى وإذا كان ورم يحتاج فيه إلى             "\لى   "\
 والشبث  على الوجع خلطت باألضمدة السذاب واألنيسون      لذلك الخلط فإن ظننت أن هناك ريح غليظة وهي تعين          
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 والشونيز يخلط مع الماء الذي يخلط فيه اآلبزن يكمد أيضاً بكماد يابس ويستعمل                 والنانخة والكمون والكرويا  
وأما حصى المثانة فال تهيج      المحاجم واسق منها التي تدر البول فهذا تدبير الحصى الناشبة في الكلى ومجاري البول             

من النطول واآلبزن والماء الحار إلى أضعاف ما تحتاج إليه           نئذٍ تحتاج وجعاً إال أن تنشب في فم اإلحليل الداخل فحي        
القوية  وأصلب وأقل مواتاما وتمرداً فأطبخ في اآلبزن أشياء أقوى ومرخ المثانة باألدهان            الكلى ألن ذلك العضو أبرد    

ننت أن المرخيات   أيضاً ومتى ظ   في تسكين الوجع وحمل األشج والمقل خاضة في الدهن ومرخ به المثانة وضمدها             
ما فيها كدهن الناردين ونحوه ألن كثرة اإلرخاء يضعف          قد أبلغت فال تذر إن تمرخها ببعض ما يرد قوتها على دفع           

  .قوة العضو الدافع
وبزر الخطمى وكزبرة البئر     اصل الثيل وسقولوقندريون  .  األدوية البسيطة التي تفت الحصى التي هي أضعف         :  قال

قنطافلن وطبيخ أصل القصب وماء السلق وخل           د والحسك والكمون وبزر البطيخ وطبيخ       ومزمار الراعي والسع   
والكمافيطوس والنار مشك والجعدة والحمص األسود وأصل الهليون والمقل           اإلشقيل وأما المقوية فحجر اإلسفنج    

ورماد  دم التيس السعد المصري وأصل الفليق وقشر الغار وبزر الفجل والزجاج المحرق والقلب و                 العربي وقشور 
تخطيط ومنقاره دقيق وفي     العقارب وأفضل من هذه اجمع عصفور االخصاص لونه رمادي إلى الصفرة في جناحيه              

الطيران بل النهوض الخفيف ويظهر في الشتاء        الطائر ذنبه نقط بيض كثير لذنبه يصفر دائماً وما أقل ما يستعمل هذا           
فضل من كل دواء يفت الحصى التي قد تولدت ويمنع ما لم تتولد               وقوته أ  خاصة وينزل على الحيطان والسباخات    

 ويستعمل مع :  ويؤخذ ويحرق ويخلط رماده بفلفل وساذج ويستعمل بالشراب الصافي قال             يؤخذ فيملح ويسحق  
 كثيراً جداً كالوج والدوقوا    المفتتة للحصى المدرة للبول الغليظ كالفوة وقشور أصل الكبر واألشق والتي تبول بوالً               

ويطرح معه أيضاً العطرية وتخلط بها أيضاً ما يسرع النفوذ            والنانخة واألنيسون والرازبانج فليستعمل مع تحذر شديد      
يقوي  تركيب األدوية المفتتة للحصى أعني ما يدر بوالً كثيراً ومما يدر بوالً غليظاً ومما               كالفلفل والساذج فمن هذه   

  .آالت البول مع ادرار ويفتت الحصاة
 مجرب  يفت الحصىدواء

بالسوية يسقى بماء الفجل ويسقى من        بزر بطيخ بزر القلب زجاج محرق مشكطرامشير بطيخ زرق الحمام كندس            
دراهم من البورق يعجن بالعسل ويقسم ثالث شربات كل يوم ثالثة            خمسة:  آخر.  رماد العقارب قيراطان بالحنديقون   

المشايخ  ال بجهد وأشدها التحاماً من عشر إلى ثالث عشر فأما            ولزم الورم فإنه ال يلتحم إ       بأوقيتين ماء الفجل  
  .والشبان فصعب عالجهم والحجر الكبير والصغير عسير الخروج

أن يكون لها اسخان ظاهر لئال       المفردة الخامسة األدوية التي تفت الحصى ينبغي أن تكون بليغة التقطيع من غير             
الجرح كثيراً فإن ذلك يدل على أنه سيعرض له رشح           رى بوله من  تؤذي موضع الجرح فمن بال من ذكره قليالً وج        

هذا الجرح وتم ذلك فال برء له فأما إذا ضاق خارجاً ولم يلتحم داخالً فوسعه                  وإذا عرضت له أكلة في    :  البول قال 
من بعد شهر   وثالثاً   وضع األدوية افعل ذلك مرتين وثالثاً وإياك والتواني عنه فإنا قد رأينا ما شق مرتين                  خارجاً

الكلى ال من المثانة فاحقن المثانة بماء         وإن عرضت حصاة أخرى بعد ذلك فاعلم أنها من          :  قال.  وشهرين فبرؤا 
وال تحقن بذلك إال بعد سكون الورم والوجع وأما الحصاة في النسوان              البورق ونحوه فإنه سيفتها وتخرج في البول      

  . إال في المقعدة ومن الثيب في الرحمالذكور وال تجس الحصاة من البكر فعالجها عالج
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تتولد الحصى واألورام والفرق بينهما   الثقل يكون كأن شيئاً معلقاً من الكلى يكون حين تتولد السدد وحين            "\لى   "\
البول ودروره ومع السدد قلة البول وصفاؤه ومع الحصى صفاء البول            أن مع الورم الحميات المختلطة والنافض وكثرة      

  :العالمات التي تطلب .ملية فيهأوالً ور
  .ثار إلى فوق البطن يحتبس في وجع الخصى ال يجاع المعاء يهيج القيء ألنه إذا امتنع من أسفل

فال تخرج الفضول اللزجة     تكون الحصاة في الذكور أكثر ألن عنق المثانة منهم طويل ضيق معوج             :  ميسوسن قال 
  .فال تحتبس فيهن الكدرة م قصير واسع مستومنها بسهولة وأما النساء فعنق المثانة منه

 الحصى عالمات
خشنة ويهزل صاحبه ويدخل اإلصبع في الحلقة         حكاك في المذاكر وربما بال قليالً بعسر وربما بال دماً إذا كانت             

يباً إذا كانت المرأة بكراً فأدخل اإلصبع في الدبر فإن كانت ث            :  قال .ماء الحمة يفت الحصاة   :  قال.  فتلمس الحصاة 
شقاً  باليد األخرى والخدم للمراق والسرة حتى تنزل الحصاة إلى فم المثانة ثم شق عن الحصاة                 ففي القبل واعصر  

  .بالوارب قليالً وإياك وإصابة العصب
فاستعمل من المسائل التي      وإن عرض في الشق عن الحصاة فاستعمل األغذية الحريفة فإذا سكن الورم               :  قال

تنعقد في كاله وذلك أنه يدل أن المادة ليست شديدة           فإن الحصاة ال  :  ول من كان يبول رمالً    انتزعها حنين في الب   
 ينعقد منه ما يخرج وأما إذا كانت المادة شديدة الغلظ لم يخرج ما انعقد منها قليالً                  الغلظ في الغاية حتى أن الذي     

عندي هذه بل إذا كانت       ليست العلة فيه    "\ لى   "\.  قليالً لكنها تنضم بعضها إلى بعض حتى تصير حجراً كبيراً           
أوالً أوال فإن كان يسيل إليها ضربة شيء كثير            المادة التي تسيل إلى الكلى وتنحجر وتجيء قليالً قليًال خرج            

  .وأنه ال يندمل إال غليظاً تولدت حصاة ال يمكن أن يخرج بسهولة
  .اليابس توليد الحصى منإن الجبن الرطب أعون على : ابن سرابيون وحنين جميعاً يزعمان

الراسخ الثابت فال ينبغي أن تزيلها       إذا علمت أن في الكلى حصاة يابسة ويعرف ذلك من الوجع           :  ابن سرابيون قال  
التكميد واألضمدة المرخية المسهلة وال تفرط في استعمال هذه            بالمدرة للبول والتنقية للحصى إال بعد استعمال        

 وإذا كان الحجر ينتقل من موضع إلى موضع فدليل على أن الوجع             :  قال.  عط هذه قليالً فا  وترخي الموضع إرخاء  
واألربية أيضاً فإن هذه إذا       يشتد مرة ويسكن أخرى فأدم النطول والتضميد باألشياء الحارة بالفعل وانطل العانة               

نى في التحذر من    والوجع بكثرة البول وقد ينبغي أن تع        اتسعت من الحرارة سهل خروج الحصاة وزاد في التمدد          
والتخم ويستعمل القيء واترك األغذية الغليظة واعمل في تسخين الكلى سخونة             الحصاة ويمنع تولد فساد الهضم    

والمرخية في الكلى والتضميد بعد استعمال       وإن اشتد الوجع في حالة فاستعمل المخدرة      :  قال.  أو غيره  شديدة بتعب 
 فإن شأنها أن تزيل الحجر سريعاً ويسكن الوجع بسرعة وتصير أوالً               بالنار المرخية وضع على المواضع المحاجم     

بالوجع  الكلى فوق ثم يحط قليالً باعوجاج حتى تصير إلى أسفل في الموضع الذي يحس العليل فيه                   بالقرب من 
ارة تجمع  حرارة فهذا أجود ألن الحر     والوجع يكون في العانة يخف تخفيفاً شديداً بل كلما كانت مع هذه التقطيع أقل             

 كان هذا الشوك الذي يسمى اشباراعورش وتفسيره        "\لى   "\ .الحصاة وتشدها وال تفتتها وأجود هذه أصل الهليون       
 الهليون ليس بشوكي بل إنما هو أصل الحرشف وهو أبلغ في ذلك يدر بوالً غليظاً جداً                 الهليون وأحسبه غلطاً ألن   

  .العنصل مى قسطرن والجعدة والزجاج المحرق وخلوالتقطيع فيه أظهر وأبلغ وأصل الحشيشة التي تس
يبرأ ألنها رقيقة عديمة الدم عصبية       القطع الحادث في بدن المثانة كلها ينفذ إلى فضائها ال يكاد           :  الفصول السادسة 
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  مالك األمر أن يقع القطع ما       "\ لى   "\.  للحصاة سريعاً كثيراً   فأما رقبتها فألنها لحمية قد تبرأ من القطع الذي          
  .يلتحم أمكن في العلو فإنه

 الدالئل من كتاب
  .اجتمع من الحصاة بول أصحاب الحصى رقيق ألن ما فيه من عكر يسرع التجميع إلى ما قد

الرقة فبادر بإعطائه الشراب األبيض      إذا رأيت بول الصبي قد دام على      :   على ما في مسائل األهوية والبلدان      "\لى   "\
الحصاة في الكلى من المسنين قلة الرسوب في بولهم وصفت من             تولد وكثيراً إذا رأيت   الرقيق والبزور فإن حصاة ت    

  .فأسرع باألدوية المدرة للبول الغليظ غير تلطيف في التدبير
وقد يكون في المثانة منها       أخص دليل بالحصاة على ما جربت ومخرجوها يقولون ذلك خروج المقعدة             "\لى   "\

وأكبر وحدثت أنه خرجت حصاة من قرحة كانت في           وتكون في العظم مقدار تفاحة     كثير وقد تبلغ عشر حجارات       
السلع وقد رأيتها في الحنك ورأيتها خرجت من موضع الخنازير صلبة             الخاصرة وأما نحن قد نرى أبداً حجارة في        

  .مستحكمة
وتوتره وتقطير البول وإذا بال     دائماً   البول الرقيق األبيض ودلك الذكر    :   العالمات الخاصة بحصى المثانة    "\لى   "\

  .أحدث معه أو خرجت مقعدته
العليلة وكذلك الورم فيها ألنها      خدر في إحدى الفخذين أعني المحاذية للكلية      :  من الدالئل على الحصاة في الكلى     

رجل سبع حصيات كل واحدة كالبندقة وأخرج من آخر           تشترك الرجل بعروق عظام الذي صح عندنا أنه خرج من          
  .في أكثر األمر ملساء والواحدة على األكثر خشنة واللواتي تكون في المثانة م ما يكون من بيض الدجاجكأعظ

المثانة شبه مثقب يثقب وإنه كان       أنه كان به وجع في قطنه حيث يرتج البول إلى          :  في الثانية من األعضاء األلمة    
 بخلط زجاجي فسكن عنه الوجع وهذا دليل         بزيت قام  يظن كأن حصاة ال حجة في هذا الموضع لكنه لما احتقن            

  .قد برأ خلق كثير ممن بهم أوجاع الكلى بالتدبير الملطف فقط: التدبير الملطف من. قوي في اشتباه هذين الوجعين
حرارتهم الغريزية النزال األخالط     ألن األفعال الطبيعية في الصبيان قوية لشدة       :  من كتاب حنين في الحصاة قال      

حرارتهم هناك حتى إذا جاء إلى المثانة كان في هذا الموضع             الة ال يجد منها شيء في الكلى لكثرة        بهم رقيقة سي  
 الشيء الغليظ ألن الحرارة إذا كانت كثيرة لم يرسب الشيء الغليظ في الشيء الذي فيه               الحر أقل فيمكن أن يرسب    

هناك من الحرارة ما     الكلى ألنه ليس  تلك الخشونة الشديدة وأما في الكهول فاألخالط فيهم لبردهم ترسب في              
نجد خلقاً كثيراً يحدث    :  كتابه عهد ابقراط قال    ج في .  في الصبيان وال يكون في المثانة ألنه يسبق فتكون هناك          

 "\.  فتعرض لهم منها أسر البول واألعراض التي تعرض ألصحاب الحصى          في المثانة منهم ورم متحجر أو ورم حار       
بزر بطيخ مقشر   :  ادق عجيبة تسقى للصبيان فتدر البول وتسكن الحرقة وتفت الحصى           بن . يفرق بين هذه   "\لى  

الكبار مقل   بزر الحسك نصف درهم بزر القلب نصف درهم بزر الفجل مثله بزر الكرنب مثله حب الصنوبر                    درهم
ة علل   جمل "\ لى   "\.  ويعطون عربي صمغ لوز بزر الخطمى من كل واحد نصف درهم يجمع الجميع ويعجن بسكر             

الحرارة فيكفيها اليسير أعني حرارة الجسد وهو بحالة           الحصاة كدرة البول أعظم األسباب في تولد الحصاة فأما           
الحرارة الغريزية فيهم في ناحية الكلى ليست ببالغة القوة فيمكن أن تغلظ فيهم                الطبيعية وتولدها في الكهول ألن    

رقيقاً منثوراً حتى إذا     هم حرارة دائمة فما كان هناك بقي دائماً       ما يجيء وأما في الصبيان فإن في نواحي كال         هناك
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للكهول ألن المثانة قد بعدت عن أصل الحرارة الغريزية          جاء إلى المثانة كانت حال المثانة في الصبيان كحال الكلى         
ن وبولهم غليظ   يبرد فيستقل ألن بولهم غليظ ويكثر ذلك بهم أكثر من سائر األسنا              بعداً كثيراً فيمكن هناك أن    

لقصر رقبة المثانة وسرعة     كثرة األكل والحركات بعده وكثرة العظم ومادة أغذيتهم وفي اإلناث ال ينعقد كثيراً               من
  .فوهته وإنه إذا بيل خرج ضربة كدورة ما فيه

ا يدر بقوة   واستعمل م  ليناً كل يوم   يمنع من تولد الحصى ترك المغلظة فاستعمل ما يدر البول إدرارا           :  ابن سرابيون 
الحصى والقيء بعد الطعام يعين على قلة تولد الحصى في           في األسبوع مرة وترك التخم فإنها أكثر ما في باب توليد          

 الحصى  "\ لى   "\.  سخونة شديدة كاألشربة الحارة والتوابل والتعب الشديد         الكلى وترك جميع ما تسخن الكلى      
في  غيرة فتمتلئ فتلزق لسطوحها الداخلية فلذلك تلين وأما        صغيرة ولينة من أجل أن بطونها ص        تكون في الكلى  

والصبيان :  قال.  بعض المثانة فألنها واسعة تالصق سطح المثانة فإنها تخشن من تراكب ما يجيء بعضها على                  
يموتون لألورام الحارة التي تتبع ذلك فأما          الصغار جداً يموتون إذا شق عليهم للحصاة لضعف قواهم والشباب            

وأما الكهول فيبرؤن منه بسرعة ألنه ال يحدث بهم من الشق ورم حار               فمن جاوز عشرة إلى دون العشرين     أوفقهم  
 "\لى   "\ .بمرة فال تلتحم قروحها وأما المشايخ فال يبرؤن ألن قروحهم ال تجيب إلى االلتحام              وال أجسادهم باردة  

البلسان مر سقولوقندريون    حب الغار وحب  بزر فجل عشرة دراهم حرمل وسعد وقشور الكبر وزراوند وجنطيانا و              
  .بدهن بلسان وعسل خمسة خمسة زجاج عشرة دوقوا أبهل وأنيسون خمسة خمسة يعجن

 مفردات
. الحر والبرد  كزبرة البئر تفت الحصى إذا شربت وهو معتدل في          .  الثيل متى طبخ وشرب ماؤه فت الحصى        أصل

وأحسبه جيداً لهما والسقولو قندريون      قل إذا شرب أو جلس فيه      لم ي  "\ لى   "\.  البلنجاسف موافق للحصى في الكلى    
إنه لطيف  :  يقل التي في الكلى والمثانة وأحسبه جميعاً ألنه قال          لم "\ لى   "\.  يفت الحصى كالثيل وحرارتهما يسيرة    

التي  لحصىأصل الفليق فيه مع قبضه جوهر لطيف فهو لذلك يفت ا          .  طبع األشياء القوية التقطيع    وال حرارة له وهذا   
  .في الكلى

وأظنه مزمار الراعي قد جربت أصله       المقل العربي وهو اليابس الصافي يظن أنه يفت الحصى في الكلى وأما سربيون            
بزر الخطمى  .  ألنه مركب من المر والقابض يفت الحصى       لحى أصل شجرة الغار   .  إن طبخ وشرب فت حصى الكلى     

طبيخ الحمص  .   في البزور اللينة التي تدر البول وتنفع من الحكة         فليستعمل يفت حصى الكلى وفيه مع ذلك تسكين      
جراحات  ذنب الخيل قد يحدث الناس أنه الحم جراحة وقعت في المثانة فأما أنه يشفي               .  حصى الكلى  األسود يفت 

تعتصر عصارته وتجفف وتخلط     "\  لى "\.  العصب واألعضاء العصبية فظاهر وذلك أنه في غاية التجفيف وال يلذع           
ويقرب من فعله الثيل    :  قال.  المثانة فإنه نافع بالغ    بالمراهم حين يعالج شق الحصى ويوضع منه فوق المراهم على          

  .تنفي الحصى من الكلى القاقلة. الذي يستعمله الصباغون
  .الحصى بزر الرازيانج البري يفت. السعد قطاع يفت الحصى. أصل القنطريون يفت الحصى
ووحده نافذاً في حصى     الحجر اليهودي يحك على مسن ويسقى بماء سخن       .   في الكلى  الحسك البري يفت الحصى   

والحجر المعروف  .  يبلغ أن يفت حصى المثانة     حجر اإلسفنج يفت حصى الكلى وال     .  الكلى غير نافذ في حصى المثانة     
 المثانة تفتيتاً شديداً    قوة الزجاج فإن الزجاج يفت الحصاة المتولدة في        بحجر الحية متى أحرق قوته تفت وتكسر مثل       

عند النار تزداد     قد شهد أن األشياء التي تحرق مما ليست لها حدة تفارقها            "\ لى   "\.  بشراب أبيض رقيق   إذا شرب 
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جداً وأحسب أن أبلغ في ذلك جداً حتى          حدة ولطافة والزجاج كذلك ينبغي أن يحرق مرات ثم يستعمل فإنه بليغ            
دم اإلبل يفت الحصى الشربة مثقال أوالً ثم يزاد أسبوعا           :  اطهورسفس .عظيماًأنه يفت الحصاة من يومه ولو كان         

منه  دم التيس إذا طلي به المغنطيس فته أحسبه يريد الماس القردمانا يشرب في الخريف             :  قال .دانق يشرب بشراب  
أصل .  فت الحصى المر نفسه ي   صمغ اللوز المر واللوز   .  درهم مع نصف درهم من قشر أصل شجرة الغار فيفت الحصى          

الكبر حب الغار حب البلسان زجاج جنطيانا         قشر أصل .  الحماض متى طبخ بشراب واحد يفت الحصى في المثانة          
حجر اليهودي حجر اإلسفنج اذخر سعد وسقولوقندريون صمغ اللوز           اسارون قردمانا أصل العرطنيثا عقارب دم تيس      

 وأصل العرطنيثا متى شرب مع الخيارشنبر وأصل الكبر بول         .  هذه كلها نافعة من الحصاة     بزر الفجل حرمل زراوند   
  .الحصى

األبنوس يفت  .  بشراب أصل الخطمى يفت الحصاة إذا شرب      .  سقولوقندريون إذا شرب أربعين يوماً فت الحصى        
خاصة بزر  :  ابن ماسويه .  ويعين على فت الحصا    بزر الرجلة إذا لم يقلى يدر البول       :  أبو جريج .  الحصى في المثانة  

الحسك :  ماسرجويه.  وجدت ماء البطيخ الهندي يدر البول وينقي الكلى          لبطيخ تنقية الكلى من الزبل والحجارة      ا
  .يابسة ال الذي في الماء متى عصر وشرب ماؤه فت الحصى النابت في أرض

اآلبنوس سقولوقندريون حكاك    بزر البطيخ بزر القثاء بزر الحسك بزر القلب        :  التي تعمل في الحصى وليست بحارة     
الخطمى أصل الحماض الحجر اليهودي حجر اإلسفنج رماد         كزبرة البئر دم األخوين أصل الفليق صمغ األجاص بزر        

  .يفت الحصى التي في الكلى العقارب محرقة الدمشقي حب المحلب
  .الحصى القلب يفت:  ليطبخ في اآلبزن بولس"\ لى "\. ماء ورق الفجل يفت الحصى: الطبري

  . مع الجلوس فيه"\ لى "\. ب ماء الحمات يفت الحصىشر: ميسوسن
تفتها فإن لم تفتها ماء الحمات       ال يشق عن الحصى حتى تسقى ماء الحمات فإنها في أكثر األمر            :  قال:  ميسوسن

الفعل وأجودها الكبريتية والنوشادرية فأما الشبية التي يغلب        كل الحمات ال تستوي في هذا      "\ لى   "\.  فعليك بالشق 
  .إذا شققت عن الحصى فأخرجها بالجفت ونحوه مما يشد الضبط عليه: ميسوسن .يها القبض فالعل

إذا بططت وهاج   :  قال.  أجود  هذا خير من الجر ألنه يحرق ويجب أن تكون آلة شبه كلبتي السهام فإنه                "\لى   "\
الشق ألن إدخال المحقنة    ينبغي أن يحقن في      "\  لى "\.  ورم فعليك بالجلوس في طبيخ المرخيات واحقن الذكر        

واحقن باللبن وبطبيخ الحلبة أو بزر الكتان وإياك وإكثار         :  قال.  لذلك الورم  في الذكر تهيج وجعاً ويزيد واحقن الذكر      
أبداً يابسة اجتمعت في     إذا كانت طبيعة الصبي   :  وما يدر البول والشراب فإذا سكن جوامع األهوية والبلدان         شرب الماء 

  .ن يتولد منها حصاةبدنه فضول يمكن أ
ويتدارك بالمقطعات ومن رأيت من       االحتراس أن يلين البطن دائماً ويدر البول ويجتنب اللزوجات اللينة           "\لى   "\

المثانة وهو مستعد للحصاة وخاصة إن كان أكل أشياء            الصبيان يخرج بوله رقيقاً فإن ذلك يدل على ضيق فم            
انته مع ذلك حارة بالطبع وعالمة ذلك شدة سخونة بوله ومثانته إذا لمس              وكانت مث  غليظة وغذاء بعد األكل كثيراً    

المزاج الحار الناري من المعدة      والمثانة تكتسب سوء  :  قال.  وهذا إذا بال بوالً رقيقاً فقد أخذت الحصاة يتولد فيه          ونتنه
يرضع الصبي حاراً جداً فإنه يتولد      وإذا كان مزاج اللبن الذي      :  قال .والكبد فاستدل بذلك أيضاً على حال مزاج المثانة       

  .تولد الحصاة أن يسقى الصبي شراباً أبيض رقيقاً ممزوجاً ألنه يدر البول وال يسخن حصاة ويمنع من
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األكثر يتولد في النحفاء في      الموت السريع الحصى في الكلى يعرض للسمان من الناس تفقدت فوجدت ذلك األمر             
اجتمع عليه أنه يفت الحصى وأكثر ما فيه دهن البلسان وليس             رف بالجداثينة قد   الدواء الذي يع   "\ لى   "\.  المثانة

في تفتيت الحصى لعل لدهن البلسان في ذلك قوة عظيمة ولحبه وعيدانه إال أن                 يتوهم لشيء من أخالطه فعل    
ذي يتولد  ال لون الحصى :   كان صديق لي سميناً جداً من رسالة فليغريوس في الحصى قال             "\ لى   "\.  أقوى اللبن

والفصد في األغذية لئال يتولد البلغم وقد        أصفر أبيض ال يحتاج إلى الفصد بل إلى اإلسهال بالسقمونيا لثقل الصفراء           
يؤخذ للحصاة العقارب   :  قال تياذوق.  الفضلة إلى أعضاء أخر بالدلك والكماد ونحوه إذا كان األمر مهوالً             تستحجر

بوالً شديداً أياماً ثم بال بوالً كثيراً وكان به وجع شبه              رأيت رجالً بال  :  قال.  البيض والشربة نصف نواة بحنديقون    
  .كانت لينة وكان يجد غثياً فبال حصاة وسكن وجعه القولنج غير أن الطبيعة

  .بدنه من بال بوالً أسود وهو صحيح فإن الحصاة يتولد في: روفس في كتابه إلى العوام
اإلصبع والمس به الحصاة      له بط حصاة حالبة وتكمد مثانته ثم أدخل          ينبغي أن يكون مع من تروم      :  شرك قال 

على الدرز فإنه رديء وانظر أال يكون عند دفع            وادفع حتى تزول عن الدرز وليكن إلى يسرة الدرز وإياك والشق            
دفعت الحصاة إلى   ذلك واسعاً في المثانة جداً أوسع مما خارجاً وال يبرأ فإن             الحصاة للمثانة تقصير فإن البط يقع عند      

من ساعته   إال أن يظهر انكسار العين وتدلي العنق وال يتكلم وال يتحرك فإن ظهرت هذه فإنه يموت                  خارج فبط 
الدرز فهو أردى من األول لكن        فال تبط وليكن الشق ناحية اليسار عن الدرز بمقدار شعيرة فإن ظهرت عن يمين               

حب البلسان قوي فاسق منه مثقاالً يفت       :  الدرز مقتل مسيح   لم أن يصلح ويتنحى أيضاً عن الدرز بمقدار شعيرة واع       
بزر الرازيانج والزيت الغسيل من كل واحد        :  وينفع من الحصى في الكلى والوجع فيها        الحصى في الكلى بقوة قوية    

. حسكأوقية ماء ال   اساتير لبن البقر ماء قراح قسط يطبخ حتى يبقى الدهن ويحقن بأوقية من هذا الدهن مع                 عشرة
كالنار وطبعها كالذراريح إال أنه أقوى تؤخذ         وينفع بخاصة عجيبة البراغة وهي الفراشة التي تظهر في الليل           :  قال

ثم تؤخذ رؤوسها ويسقى العليل ثالث رؤوس بماء قد حل فيه               فتجعل في إناء وتجعل في الشمس حتى تجف         
  أن للذراريح فعالً عجيباً وذلك ألنه يجرد المثانة أحسب"\ لى "\. التي في المثانة حلتيت وصفى فإنه يفت الحصاة

  .جرداً عجيباً حتى أنه ينقيها
وحب البلسان وخولنجان     حب المحلب مقشر   :  للحصاة مجرب :  قالت.  اآلبنوس يفت الحصى في المثانة      :  الخوز

  .وسليخة يعجن بعسل ويسقى بماء الفجل كل يوم جوزة
اسق األدوية التي تفت    :  قال.  كلها لحصاة تحت إحليله بشوك القنفذ بولها     إذا دخنت صاحب ا   :  األدوية المختارة قال  

: قال.  األعضاء وتسقى أدوية مع لغاب بزر قطونا وجالب          الحصى في الكلى مع رطوبات مائية رقيقة لتغسل هذه          
مل العطش  تولد الحصاة ويجتنب األغذية الغليظة لئال تجد مادة وينبغي أال يتح            يجب أن تسكن حرارة الكلى لئال     

ما  وليكثر المراخ ويتجنب الرياضة وخاصة     :  قال.  على الطعام وعلى الريق سكنجبينا      حين يعطش ماء   بل يشرب 
الماء فليكن مروقاً صافياً من أرق       يتعب الظهر ال سيما بعد األكل وكذا الجماع ودع ما غلظ من اللحم والحلواء وأما               

فامزجه بشراب رقيق صاف جداً ومن يتولد فيه          يقدر عليه  لمما تقدر عليه وإن كان قطر الحب كان أحسن فإن             
 إال في الندرة فاسقه لتبريد كاله ماء رمان حلو وخالفاً وبزر قطونا على بقدر ما                  حصاة ال تكاد تكون كاله باردة      

مة والكرسنة والكبينج والك    يحتمل واجعل على بطنه قيروطاً مشوياً ببعض اللعابات والعصارات الباردة والقطن                
  .واألطرية والجبن وما جرى وراءها تولد الحصاة
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بالكف على أصل الذكر مرة       رأيت أنه ينبغي أن يستلقي صاحب الحصاة على قفاه ويشيل رجليه ويضرب            "\لى   "\
  .الحصاة عن عنق المثانة بعد مرة إلى فوق وعلى هذه النواحي كلها بشدة فإنه ينحي

الحصى وماء الحمص إن شرب       ة الخضراء إذا شرب منه على الريق فت         دهن الحب :  من كتاب أبي خالد الفارسي     
  .وأكل به الخبز واتخذته أبداً فت الحصى

ولوز مر وورق الشجر مجفف      حب المحلب وقشور الكبر   :  اسق أدوية الحصى وهو في اآلبزن ومن جيدها       :  بختيشوع
  .األسود ويتنقل حب المحلبوالحمص  حب بلسان بازرد جاؤشير راسن وليأكل الزيتون الفج والراسن

وجنطيانا وزراوند مدحرج وحب     يفت الحصى قشور الكبر   :  من الفائق .  المر نافع للحصى إذا شرب بماء حار       :  للهندي
وراسن ونانخة يسقى بماء الكرفس والحندقوقا ومما يفت          محلب ولوز مر وبزر الجزر وبزر الجرجير وحب الصنوبر          

األقحوان إذا شرب يابساً بغير زهره كما        .  قارب المحروقة وزن دانق إلى دانقين      الع :الحصى أكلت أو شربت بمائها    
األجاص متى شرب    وصمغ:  قال.  االذخر يفت الحصى الذي في المثانة      :  وقال.  األفتيمون نفع من الحصاة    يشرب

اإلسفنج لحجر  .  المثانة إذا شرب بالخمر    الحجر الموجود في اإلسفنج يفت الحصى الذي في        .  بشراب فت الحصى  
تفت الحصى في المثانة وقد كذب واصفها بذلك ويفت حصى الكلى            قوة تفت الحصى إذا شرب إال أنها ال تبلغ إن         

 لبن.  قوة حجر اإلسفنج تفت الحصى في المثانة      :  قال.  غير أن يسخن اسخاناً معلوما     وهذا يدل على أنه ملطف من     
البري يفت الحصى    بول الخنزير :  فيما ذكر اطهورسفس  .  النساء متى مزج بالشراب وشرب فت الحصى في المثانة         

 البلنجاسف.  طبيخ البلنجاسف يفت الحصى   :  وقال.  الكلى التي يتولد فيها الحصى      بزر البطيخ ينفع  :  وقال.  ويبولها
أقوى فعالً من    الفرفيرى الزهرة .  البابونج يبول الحصى إذا شرب وجلس في طبيخه         .  موافق للحصى في الكلى    

الفأر إن شرب بالكندر وماء العسل فت        أنه يفت الحصى وأنه يفت منها ما كان في الكلى فقط وزبل            :  قال.  الحصى
  .الحصاة وبولها

بشراب أبيض رقيق زبد البحر الذي       الزجاج يفت الحصى التي في المثانة تفتيتاً شديداً إذا أنعم سحقه وشرب             :  قال
ثمرة .  حسك متى شرب نفع من الحصى في الكلى والمثانة          ال .فيه فرفيرية يصلح الخراج الرمل الذي في المثانة        

أصل .  الكلى إذا شرب طبيخ الحمص األسود الصغار يفت الحصى في الكلى               الحسك البري تفت الحصى في     
 بالشراب فت الحصاة في المثانة متى شرب ما يتحلل من الحجر اليهودي مقدار حمصة بثالث                 الحماض إذا طبخ  

  .المثانةابولسات ماء فت الحصى في 
فقوته مفتتة للحصى التي في      حجر الحية متى احرق   .  وجدت الحجر اليهودي نافذا في حصى المثانة      :  وقال جالينوس 

. فت الحصى وصمغه أيضاً بفعل ذلك والدستج أقوى        الرشح الذي يخرج من قضبان الكرم الطرية متى شرب        .  المثانة
. أن يشرب بعد بزر الكرفس الكبابة تنقي الكلى من الحصى           الحصاة وينبغي    الكمون الذي يشبه الشونيز نافع من      

بشراب فت   صمغ اللوز المر متى شرب    .  اللوز المر إذا شرب بالميبختج فت الحصى      .  نافع من الحصى   دهن اللوز المر  
جربت :  الكلى مزمار الراعي قال    يظن بالمقل العربي أنه يفت الحصى في       .  المقل اليهودي يفت الحصى   .  الحصى
السعد يدر البول   .  البري إذا شرب بزره نفع من الحصى         الشمام.  في طبخها فت الحصى التي في الكلى        أصولها  

 متى أكل   "\ لى   "\.  يفت الحصى :  قال.  سقولوقندريون يفت حصى المثانة    .السعد يفت الحصى  .  لصاحب الحصى 
 رجل أنه أصابته حصاة   إنه يفت الحصى في الكلى حكى لي         .  مطبوخ فت الحصى وأخرجها بالبول      مطبوخاً وغير 
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أوقية فبدرت منه الحصى     وأجلسه طبيبه في طبيخ الكرنب ويسحق له بزر البطيخ مع السكر وأمره أن يقتمح منه                
  .نافع للحصى حب الصنوبر الكبار. أصل الفليق يفت الحصى في الكلى. في بوله

وتجفف وتشرب قليالً قليالً فتفت      ظفصفراطون طائر هو اسمه بالعجمية األفرنجية تؤخذ أمعاؤه فتن         :  ابن ماسويه 
  .حب القلب يفت الحصى. يفت الحصى القردمانا يشرب منه درخمى مع قشر أصل الغار. الحصى
. إن شربا معاً فتتا الحصى     أصل الرازيانج العظيم بزره   .  صمغ الفراسيا متى شرب بشراب صرف فت الحصى        :  بولس

  .الحصى فيه أن يفتالرازيانج الكبير المسمى رازيانج الجبل يمكن 
التين يخرج من به    :  بولس قال  .الشمريال نوعها معاً يفت الحصى التي في الكلى        :  بولس.  الشيطرنج يفت الحصى  

أصل الثيل إذا جفف كان فيه لذع ولطافة فلذلك         .  الحصى طبيخ أصل الثيل يفت   .  رمل في كاله رمالً كثيراً إذا أكله      
لحي أصل شجرة الغار ألنها     :  وقال.  شرب منه تسعة قراريط فت الحصى     متى   قشر أصل الغار  .  يفت الحصى طبيخه  

 مرارة من حبه وفيه مع ذلك قبض يفت الحصى والشربة منه ثالثة أرباع درهم بشراب ريحاني                  أقل حرارة وأكثر  
و الغار سعد لوز مر وحل      األدوية المفتتة للحصى في الكلى والمثانة هي قردمانا حب           .  وتكون الخمر ابن ماسويه    

بماء البرنجاسف أو بماء أصل الخطمى أو بماء         ودهنهما مقل اليهود متى أخذ من هذه األدوية درهمان بعد السحق           
المثانة والكلى وكذلك تفعل العقارب المحرقة متى شرب منها نصف            الحسك أو بماء كزبرة البئر يفت الحصى في        

 وكذا يفعل بزر  .  جل يفت الحصى في المثانة والكلى     كوز جديد وسحقها ونخلها بماء ورق الف       درهم بعد إحراقها في   
الحمص األسود أو بماء الفودنج      الكتان وحب القلب إذا شرب منه ثالثة دراهم بماء الرازيانج أو بماء الفجل أو بماء                

  .البري
أربعة دراهم بطبيخ الحسك     يؤخذ كلس بيض طري فيسقى القوي درهمين والضعيف درهماً والقوي جداً           :  مجهول

الحمام التي تعتلف القرطم فينقع في ماء حار ساعة ثم             إنه ينقيها في مرار قليلة وهو نافذ في ذلك ويؤخذ زبل            ف
  .فإنه يبولها أجمع يصفى ويسقى منه أوقيتان أياماً

البئر وأصل الخطمى والحمص     متى ما بال اإلنسان رمالً أو حصى فاسقه المقطعات كأصل الهليون وكزبرة           :  مجهول
مثقال انجدان طيب سرخس مثقاالن كسبرة أو ماء خمسة          جندبادستر أفيون فربيون  :   دواء يفت الحصى جيد    .األسود

  .منزوع الرغوة الشربة نصف درهم بماء السذاب مثاقيل تنخل بحريرة وتعجن بعسل
 على أنه ال ينبغي أن       العقارب متى أكلت مشوية فتت الحصى وذلك يدل          :  اركاغانيس في األمراض المزمنة    

  .الحصى وأجنحة اإلوز إذا أحرقت وسقى رمادها فتت: قال. يستقصى حرقها
الكرم وبول الخنزير وأصل الكبر       واللوز المر يفت الحصى والفريون يفتها والصمغ المر يفتها ودمعة قضبان             :  قال

فليغريوس في  .  العوسج والنانخة وهذا أجمع يفت الحصى      والرازيانج وحب الخروع ولسان الحمل والفراسيون وأصل      
اسهله صفراء ومره يمشي وسطاً ولطف غذائه ويكون         حصاة فال تفصده لكن    من بال :  كتابه إلى جريج في الحصى    

  .مع ذلك بارداً
  .فإنه يفتها كلها تعلف الحمام بزرالكتان ويقتمح من ذوقها راحة أو راحتين أياماً: مجهول قال

  .بغي أن تحرق بنوشادرإن العقارب المحرقة ين: ابن ماسويه في الجامع
تدبير ملطف من أجل الحصى      إذا كانت الحصى تتولد في الكلى مع نحافة الجسم فإنه يحتاج إلى           :  في حفظ الصحة  

الشعير وأطعمه السمك الرضراضي وسائر ما ال لزوجة         لكن يحتاج مع ذلك إلى ما ال يجفف ولذلك اسقه ماء كشك           
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 مضارة لها جداً وأجود األشياء لهم الحجل الجبلي والذراج والزرازير والطيور          المسخنة   له والطيور الجبلية ألن الطيور    
تدبيرهم متوسطاً في    الصخرية بعد الجبلية والعصافير ويمنعون جميع األلبان خال لبن اآلتن ويجب أن يكون                 

  .التلطيف بالغاية
: والحلتيت فإن األعضاء األلمة     زليحذروا اللحم فإنه أصل تولد هذه العلة واسقهم طبيخ الشوني             :  فلغريوس قال 

ويحك الدرز ويتوتر القضيب من غير علة تدعو إلى           وعالمة الحصى أن يكون البول أبيض رقيقاً في أسفله رمل           
: قال.  الوجع في القطن مع بول فيه رمل ووجع يظن صاحبه أنه ينخس               ذلك وإذا كانت الحصى في الكلى كان       

أصفر  حصى الكلى :  اليهودي.   وإما في المعي المسمى قولن وإما في المفاصل        وإما في المثانة   الحصاة إما في الكلى   
جميعاً يفتان الحصى    اسق للحصى مثروديطوس وشخرنايا فإنهما     :  قال.  وأحمر صغار ورمل وحصى المثانة أبيض      

 به  وإذا كان في الكلى فحمله يقطنه واحقن         واحقن اإلحليل بزيت العقارب وادهن المثانة وكذلك موضع الكلى           
  .واسق من العقارب المحرقة زنة قيراطين

بزراقة اإلحليل وتكون    الحصى في الكلى يعرض للسمان فينبغي أن يحقن اإلحليل          :  من عالمات الموت السريع   
المثانة ثم يزرق فيها من جوف الزراقة وإنما يدخل           محقنة لطيفة رقيقة وتدخل حتى تعلم أنها قد انتهت إلى فضاء           

 الصبيان ويزرق فيها دهن العقارب مع شيء من العقارب المحرقة واألشياء القوية في              اإلحليل من  أنبوب الزراقة في  
البول أعيد وخاصة    تفتيت الحصى فإنها من هاهنا أقوى في الفعل ويدام ذلك ويدمن في اليوم مرات متى يخرج                  

إن خرو الفأر   :  في الترياق إلى قيصر   .  محالة بالليل ويمنع أن يبول بعده زمناً فإن هذا تدبير عجيب يفت الحصى ال             
  .أكلت مع الخبز فت الحصى وكذا تفعل الخراطين والعقرب متى. يفت الحصى الذي في المثانة

تصيبهم الحصاة   غير ضيق فإنه ال    من كان بطنه ليناً ومثانته غير شديدة الحرارة وعنق مثانته           :  األهوية والبلدان 
عنق مثاناتهم واسعة فلذلك ال يحتبس فيهم        ك تصيبهم الحصاة والرجال   وهذه الخصال ال تكون في الصبيان فلذل      

يتبع كثرة الدم وحرارته فأما الكلى فقد تسخن بطنها بسبب كثرة الدم              من ذلك الكدر شيء وحرارة بطن المثانة ال       
 لبطناللبن الحار يولد الحصى في األطفال ألنه يسخن ا          .  يصيب الرجال أكثر ذلك في الكلى       وحرارته فلذلك 

إنما ذكر الشراب بالماء لينقي      "\  لى "\.  والمثانة وينفعهم من ذلك شراب بماء كثير جداً ألنه ال يخاف عليهم منه             
مزاجه لئال يضر بهم واألولى عندي أن ينحى الطفل عن مثل هذا              دائماً ما يتولد في مثاناتهم من الكدر وإنما أكثر        

 ن فإن أعطي بزر بطيخ مع سكر يأكله نقى مثانته دائماً وتعاهده              وإذا كان له أدنى س      اللبن وال يعرض للشراب   
. يمنع أن يتولد بها حصاة     باإلنقاع في الماء الحار في كل ثالثة أيام ودلك المثانة ومرخها بالبنفسج وعصرها مما                

رك يعبث  الدرز يشال إلى فوق نعما وال يجب أن يت          ويبول الصبي قائماً فإنه أجود وتضغط المثانة من أسفل حيث          
يسخن ويولد الحصى على ما ذكر أبقراط لكن متى بال الطفل عصر مثانته                 بها كثيرا ًوال يدمن أيضاً دلكه ألنه       

أزب كثير   من قدام وأنفع في الماء الحار في كل ثالثة أيام وأدر بوله بما ينقي مثانته من كان                    ويشيل درزه نعماً  
  .فيها كثيراً  واسعة المجاري تولد الحصىالشعر ومفرط الحرارة في الجسم أن لم تكن كاله

تنالهم ماهو أصعب وأشد من      في وقت تولد الحصى في الكلى تنالهم أوجاع صعبة وفي وقت نفوذها            :  ابيذيميا قال 
وقد يتولد الحصى من قروح تكون في الكلى         :  قال .ذلك فأما سائر األوقات فإنهم يجدون ثقالً في مواضع الكلى          

حسب الخلط الذي يتولد منه يكون لون الرمل الذي يثقل في البول                لظ حتى تتحجر وعلى   فتصير فيها مدة وتغ   
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إليها مائية   والكلى تجذب :  قال.  كان وربما كان إلى الصفرة واصفر مشبعاً وإلى الحمرة القانية           فربما كان رمادياً إذا   
له غلظ فأما إذا سخن الفضل في         الدم فإذا اتسعت المجاري التي فيها تجذب هذه المائية جذبت مع ذلك شيئاً               

الزرق هذا الفضل مرة واحدة لم يزل يتعلق به ما              بطون الكلى تحجر هذا أيضا ضرب من تكون الحصى وإذا            
وال عروقهم يتسع منه هذا المجرى ويصير البول دموياً وذلك أنه ينفذ فيه               يجانسه ويتحجر حتى يعظم في أكثرها     

والرياضة وإدرار    يتولد الحصى في الكلى متى استعمل القيء أو لطف التدبير           وليس:  مائيه الدمز قال   شيء كثير من  
يجتمع منه شيء في المثانة ال يخرج مرة واحدة سهل  الصبيان يبولون بوالً غليظاً ما يكون فإذا اتفق أن        :  قال.  البول

الحرارة فيكفي منها    مافغلظ البول هو السبب األول في تولد الحصى وأ         :  قال .بعد ذلك أن يستوى به في جوانبه       
وانعقاد الحصى في المثانة    :  قال.  والحمات وإن كانت فاترة    المقدار اليسير إذ كانت الحصى قد تتولد في ماء الحمام          

في الكلى يكون قبل البول ويتولد في الصبيان في المثانة وفي الكهول في الكلى إن                 تكون من بعد البول وإنعقاده    
كالهم وهي رقيقة    وة أخالطهم والصبيان لقوة حرارتهم تبعد تلك المواد عن بطون         ذلك لضعف حرارتهم ولق    يكون

جوفها فضاء كبير وذلك يعين على بردها فتعقد          فإذا بلغ المثانة بردت األمعاء ألنها باردة عصبية غشائية وألن في           
ية وغلظ بولهم وسبب غلظ      لزوجة النطباقه بالحرارة لقوة أفعالهم الطبيع       هناك ولعل هذا البول في الصبيان أشد       

تولد  أكلهم وتخليطهم وحركتهم بعد الطعام واللبن عون عظيم في ذلك وهو من أعون األشياء على                  بولهم كثرة 
  .الحصى ولذلك يتولد الحصى فيمن يأكل الجبن من الرجال في كاله

اله بعد زمن يسير وخاصة إن      في ك  من بال بوالً أسود بوجع أو غير وجع فإنه يتولد الحصى           :  روفس إلى العوام قال   
  .وقلة التعب ألن كثرته يولد هذا الداء كان شيخاً فليتدارك بشرب ماء اللبن أو بالمدرة للبول

مثاناتهم أعنى الذكور منهم ضيقة      الحصى تتولد في مثانة الصبيان خاصة ألن أعماق       :  مسائل األهوية والبلدان قال   
وهذه األسباب التي تولد الحصى ويسلم بعضهم من ذلك            أحد األسباب جداً والفضول في بولهم كثيرة ومثاناتهم        

والصبي الذي ال يكون خروج الثفل من بطنه سهالً يجتمع فيه هذه الفضول الغالظ               ألن هذه األسباب ال تجتمع له     
ه المختلفة  وكذلك الميا  وحرارة المثانة النارية تكون عن حر المعدة واللبن المفرط الحرارة يصير مادة للحصى               أكثر

للحصى وإنما يختنق البول من الحصى فإن يقع         والبول يصفو مع تولد الحصى ألن الثفل يرسب وينقى فيكون مادة          
ويدعو الصبي أن يدلك ذكره ألنه يظن أن ذكره هو سبب وجعه الصبيان               في عنقها وتدفعه إلى العمق دفع البول       

أوفق  لكن يجب أن يكون ذلك الذي هو في غاية الرقة ألنه           الحصاة ال يجب أن يسقوا النبيذ و       الذين تتولد فيهم  
الذكور لحال قصر رقبة المثانة      في إدرار البول في أال يسخنهم وال يجففهم وال يتولد في الجواري كما يتولد في                

اب تولد  والماء تختلف أنواعه يولد الحصى في الكلى أيضاً وأسب          واستوائها وسعتها وإنهن أقل شرباً للماء وأبرد مثانة        
  .أسباب تولدها في المثانة الحصى في الكلى هي

يسقى من دواء    وينفع منه أن   أدوية الحصى كلها ينبغي أن تقطع من غير إسخان وهذه كلها مرة المذاق              :  الميامر
  .الذراريح والميويزج كل يوم بندقة ثالثين يوماً فإنه يفتها

مع مثله من السكر الطبرزد      البتة درهمان من زبل الحمام    للحصى يذهب بها كأن لم تكن        :  من اختيارات الكندي  
  .يشرب بماء وللصبي نصف درهم
  .فيها مما يفت الحصى أن يدمن شرب مياه المسخنة والجلوس: ميسوسن صاحب كتاب القوابل

لى المسكنة للوجع من كتاب ينسب إ       وإذا خرجت الحصاة بالبط فاحذر التورم بأن تجعل على العضو األشياء            :  قال
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  .البتة إن شويت الخطاطيف وأطعمتها حارة أخرجت الحصى: هرمس
الحصى كما أن دم التيس      دم األيل يفت  :  وقال.  الخراطين متى سحقت وجففت بشراب فتت الحصى      :  اطهورسفس

  .يفت الحصى والمغنطيس
والقضيب والذكر يتوتر ويزبل    يحك العانة    إذا كان البول تضرب فيه رملية إلى المائية وال يزال         :  قال:  األعضاء األلمة 

  .صارت إلى عنق المثانة ثم احتبس البول بغتة فاعلم أن الحصاة قد
وليست الحصاة الالصقة    إذا تحرك صاحب الحصى ومشى وتعب اشتد وجعه وإذا سكن خف وجعه             :  انطيلش قال 

: قال.  ذا كانت الحصاة عظيمة   وربما خرجت مقعدته إ    ومن عالمتها أن يشتهي البول دائماً بعد بوله         :  قال.  بالمثانة
ربما فارقت المثانة ووقعت في عنقها إلى مجرى البول وينبغي أال تكون في               والصغيرة يعسر حبسها باإلصبع ألنها    

جداً  المعي ممتلئة ألن ذلك مما يفسد الجس لكن احقنها قبل ذلك ليفرغ ما في المعي والعظيم                وقت جس الحصى  
الحمام ويده تحت ركبتيه     وأقعد العليل على كرسي ويدخل     :  قال.  في مكان تعسر مجسته وجره إلى أن يتخلص        

في عنق المثانة مستقالً إلى فوق في جرمها فإن ذلك           ويجعل الشق مائالً عن الدرز إلى ناحية اليسار وتحر أن يقع          
 وأجود عاقبة   يلتحم سريعاً وتحر أن تجعل ذلك الشق أقل ما يمكن ألن ذلك آمن              عسر االلتحام وأما عنقها فإنه    

من ذلك سيالن    الشق في جرم المثانة ال في عنقها لم تلتحم في األكثر وإن وقع الشق في المثانة عرض                 وإن وقع 
فإن احتاج إلى شق عظيم جداً فخذ          البول ومتى كانت الحصاة كبيرة ال يكفيها قدر الذي شققت لعظم الحصاة              

تخرج وال تتفتت داخالً واجهد أال يعظم الشق وشد عليها               تىالحصاة بالكلبتين واكسرها خارجاً قليالً قليالً ح         
إلى خارج وليكن دفعك بالوسطى من اليسرى تدخلها في المقعدة فيها وفتش بها                 باإلصبع من داخل لتبرز كثيراً     

مكان ثم عند    فإذا جرتها إلى عنق المثانة فامسح العانة ويغمز عليها غيرك ويعينك حتى تشمرها في                وبها تجس 
تطفو من شدة غمزك لها من داخل وإن كانت عظيمة احتجت إلى مجر                شق فإن كانت الحصاة صغيرة فإنها      ذلك

الجلد إلى   وإذا تشمرت الحصى بالقضيب فشد خلفها بخيط لئال ترجع في المثانة ومد            :  قال.  تخرج تخرجها به حتى  
اإلحليل فإياك أن تضغطها إلى       رأس ناحية الكمرة وشد ليكون البط ممكناً ثم بط عنها وأخرجها فإن تشمرت في             

: قال.  قروح وأوجاع شديدة لكن شق طرف الذكر وأخرجها        الخروج بالغمز فيوشك أن ينخرق عنها اللحم وتهيج منه        
ووجع شديد فأجلس المريض في طبيخ الملوخيا وبزر الكتان في ماء ودهن مفتر                وأما بعد إخراج الحصى فإن كان     

وضع القطنة   الوجع ثم أخرجه وضع على الموضع سمناً مفتراً في قطنة تصبه فيها            قوته ويسخن ويسكن     حتى تلين 
يوماً وضع فوق السمن قطنة عظيمة        عليه وإذا لم يكن الوجع شديداً فيكفيه السمن المفتر تصبه فيه تفعل ذلك               

حاذق فإن لم ينقطع    فادفعه بالشد فإن لم يبرأ فأجلسه في خل          مبلولة بخل وماء ومتى كان سبب النزف عرقاً بتراء        
فأدخل  واألربيتين المحاجم وافصده وإن كان بعد النزف عسر البول فاعلم أن علقة دم جمدت              الدم فضع على العانة   

وجعاً شديداً فأجلسه في اليوم      يدك في البط وأخرجها وعالجه بالخل والماء والملح حتى ينقى الموضع ومن شكى              
يوجعه فحله في الثالث وإن عرض الورم فأدم جلوسه في طبيخ              رين ومن ال  الثاني والثالث في الماء والدهن المفت      

 بلذع فصب في المثانة ماء العسل واغسلها به واجعل عليه ضماداً فيه كمون وحمل في الحلبة وبزر الكتان فإن أحس
أسود أحمر فأشرطه   فإذا رأيته    والذين ال يجيئهم دم كثير عند البط يخاف عليهم الفساد         :  قال.  المقعدة دهن السذاب  

ومن أحس بوجع تحت السرة وبرد األطراف          من ساعتك وضمده بخل وملح في خرقة كتان حتى يمنع الفساد             
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بحال سوء فإذا قرب موتهم أخذهم الفواق ووجع الموضع الذي بط             وذهاب الشهوة والنافض والحمى الحادة فإنهم      
 ة ولونهم حسن وشهوتهم جيدة واجعل أغذيتهم ما ال         والذين حالهم صالحة فعقولهم ثابت     وحركة منكرة في البطن   

البول وال يقرب ما يدر      يعقل البطن البتة لكن يلينه وتسخن المثانة بدهن السذاب ونحوه فأما إن كانت سخنة قل                
على الرباط لئال يصيب البول موضع الشق وال           البول ونحوه ما يقله وإذا كان وقت البول أمرت الخادم أن يغمز              

  . البتة فإن بهذا التدبير يبرأيخرج منه
  .يسقى من رماد العقارب درهماً: ألهرن

الحصاة واألغذية الغليظة الباردة وخاصة      الحركة بعد الطعام وجميع ما يغلظ البول يعين على تولد          :  ابن سرابيون قال  
ئمة والعبث بالقضيب   الرملي والحكة الدا   بالبول المائي والرسوب   الجبن الرطب ويستدل على الحصاة في المثانة        

والعانة وربما حدث بعد ذلك أسر البول فأما الحادثة في الكلى فإنها أصغر لصغر                واالنعاظ بال سبب ووجع في الدرز     
المثانة ولذلك هي أقل     الكلى وهي أيضاً لينة فأما لينها فإنها ال تلبث مدة طويلة كما تلبث الحصاة التي في                 بطون
  .صالبة

المثانة حرارة نارية فإن هذين هما       ينبغي أن يمنع من أكل كل ما يغلظ البول ومما يولد في           :  ةفي التحرز من الحصا   
بالهضم فإن كثرة الشبع وسوء الهضم يحدثان هذا الوجع واترك           سبب تولد الحصى ويتغذى باألشياء اللطيفة ويعنى      

وال  صيدة والفالوذج وأكثر من ذلك الخبز      كاللبن والبيض السليق وخبز السميذ واألطرية الق        األغذية الغليظة اللزجة  
. االترج والخمور الغالظ السود    سيما الحديث والسمك الطري الغليظ الكبير ومن الفواكه العسرة الهضم كالتفاح ولحم           

مراراً كثيرة واألدوية المدرة للبول واجعل األغذية كاله وإن           قال إذا بدأت الحصاة تتولد فاستعمل القيء بعد الطعام         
إنه مولد   اللطيفة الخفيفة والشراب األبيض الرقيق وترك الماء الكدر البتة وشربه بعد مرة حتى              وال بد بالمهزولة   كان

وطبيخ الحسك وأصل كزبرة     كذلك يجنب الشيء المالح في المشكطرامشير والجعدة والكمافيطوس وأصل الثيل           
تمنع من تولد الحصاة وتفتت الصغار وتخرجها بالبول         البئر والسقولو قندريون والكمون البري وبزر الخطمى فإن هذه        

كثيراً غليظاً فاغذه بقاليا ملطفة والمرخ والحمام لتهيئه لإلستفراغ ثم استفرغ              في األيام ومتى أحسست أن فضالً      
هذه األعضاء   يحدث في :  فلغموني.  قوي يمنع من تولد الحصى ويحل القريبة وكثيراً ما يتحجر الحصى عنه             بدواء
. تتحجر الفضول في الكلى والمثانة      ث الحصى الماء الكدر األدوية الحادة تسقى في األمراض المزمنة ألنها            ويحد
وكانت ال تزعزع ويعلم هذا من ثبات الوجع في موضع في               إن لم الحصى في الكلى ولم تكن في المثانة          :  قال

لمنقية للحصى قبل أن تستعمل المرخيات        برء لها باألدوية المدرة للبول أو ا         الخاصرة ال ينتقل وال يزول فال       
وال تقصر أيضاً    بالقيروطات تستعملها أيضاً بكثرة وضع ارخا يضعف قوته يتهيأ أن تعين على دفع ما فيه                واألضمدة

ينتقل ودليل ذلك أن هناك وجع يشتد مرة         فيعرض أال تزيلها باألدوية لشدة انتشابها في األوعية فإن كان الحجر          
دهن السذاب ودهن بابونج ومتى كان الوجع بارداً فاخلط به             تعمل التكميد بخرق على الموضع    ويسكن أخرى فاس  

 المطبوخ بالشراب مخبصا بدهن البابونج ودقيق الحنطة مطبوخاً بماء ودهن الخل وأدم               جندبادستر ويصلح الخبز  
 فيه الحصى وهو الموضع الذي      والسكوبات على الموضع الذي    التضميد لتصل حرارته إلى القعر واجعل هذه األضمدة       

 هذه المواضع إذا استرخت اتسعت مجاريها وتسهل على األدوية المدرة للبول دفع الحجارة              يحس فيه بالوجع فإن   
والسقي واعط الفلونيا واستعمل     فيها وإن كان بالوجع صعوبة شديدة جداً فانتقل إلى المخدرة فاستعملها في األضمدة            

من شأنها أن تزيل الحجارة سريعاً وتسكن الوجع وتوضع           ياً نصب المحجمة بالنار فإن    بعد أن تستعمل ضماداً مرخ    
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قليالً باعوجاج حتى يصير إلى أسفل في الموضع الذي يحس فيه العليل بالوجع                 أوالً بالقرب من الكلى ثم تحط      
دهناً ليسكن الوجع    ماءالعليل في اآلبزن الذي قد طبخ فيه الحلبة والخطمى والشبث والبابونج واخلط بال                 واقعد

يضغط فيسد مجاري البول فيؤول األمر إلى          ويسهل انحطاط الحجر ومتى انعقل البطن فلينه تليناً شافياً لكيال            
ألن من به هذا الوجع ال يستطيع أخذ المسهلة واجعل ضمادك                الغشي من صعوبة الوجع ولين البطن بالحقنة        

ن الخطمى والشبث فإن من شأن هذه أن ترخي األجسام             ودهن الحلبة وده   المرخي من دهن حل وشحم بط      
 ويصلح أن تضمد بالحلبة وبزر الكتان مع بعض الشحوم فال يزال الزماً للتضميد والسكون                    وتوسع المجاري 

فيضعف العضو ومن المرخية     واألضمدة المرخية ما دام الوجع شديداً وإن سكن الوجع أو بقي قليالً فال تفرط فيها                
متخذ ببعض الشحوم والعصارات الملينة فإذا سكن الوجع         ة الضماد المتخذ بالبابونج والخطمى بقيروطى     أيضاً المسكن 

حينئذ والمدرة للبول إلى أن تبرز الحصاة فهذا تدبير الحجارة في الكلى ومتى حدث               استعملنا األدوية المفتتة للحصى   
إجعل عليها في البدء     در ما ظهر لك وهذه األورام     ذلك ورم وإلتهاب فاخلط التدبير فمتى إحتجت فافصد ودبر بق          مع

  .ما يسكن الوجع ويرخى قليالً
سحقها ويعجن بسبعة قراريط     يؤخذ سبعون حبة فلفل فينعم    :  مجهول.  الحمات الكبريتية تفت الحصى جداً    :  روفس

  .يبولها حجر يهودي ويعجن ويعمل منها أقراص سبعة يشرب كل يوم فإنه
  .المشكطرا مشير فعها ذرق الحمام وفلفل وملح ويسقى كل يوم بطبيخين: الحصى في المثانة

  .القلب يفت الحصى .قشور محلب وأصل الهليون وخرؤ الحمام وسعد يعجن الشربة ثالثة مثاقيل: آخر
 وفي فترات نوبة الوجع المفتتة للحصى      استعمل دائماً في وقت نوبة الوجع األدوية المسكنة للوجع        :  ابن سرابيون قال  

فإن كان مع ذلك ورم وكانت القوة قوية فافصد وإال استعمل األضمدة             والمدرة للبول إلى أن تبرز الحصاة فإذا برزت       
المحللة من خارج ومن داخل فإن كان الورم أغلب حفزاً فاجعل ما                ينضج فإذا نضج فاخلط بها      والملينة الورم أو  

ريح  د حفزاً فاجعل المفتتة أكثر وقد تكون مع الحصاة        على الضماد وإن كانت أعراض الحجر أش       يحلل ويفش اغلب  
واألنيسون والنانخة والشونيز    يكون سبب وجع أكثر فإن حدست ذلك فاخلط باألدوية واألضمدة المشروبة السذاب            

فهذه جملة التدبير للحصى التي في الكلى فأما التي في           ونحوه واسق طبيخها وأضفها إلى األدوية التي تفت الحصى        
بطن المثانة إلى أن ينبعث إلى رقبة المثانة واإلحليل فتشبث فإنه في هذه الحال                انة فال يحدث بها وجع لسعة     المث

وأجلس العليل في طبيخ     عسر البول وألن المثانة باردة قليلة الدم تحتاج إلى أدوية أقوى من أدوية الكلى                 يهيج
والحلبة وسنبل وكزبرة البئر وورق فنجنكشت ومزمار         الشبث وإكليل الملك والبابونج وأصل الخطمى وبزر الكتان        

القضيب وعنق المثانة باألدهان المرخية ويخلط بها الشمع والشحوم المسكنة            الراعي ومرزنجوش وبلنجاسف ومرخ   
بالماءالعذب  تحتاج أن تذيب البازرد أو المقل ببعض هذه األدهان وخاصة المقل العربي واطل به وحمهم                للوجع وقد 

وال تفرط فيه ألنه يرخي قوة األعضاء      سكن الوجع الحادث على الحصى في الكلى والمثانة ألنه يرخي ويوسع          فإنها ت 
هدوء الوجع المروخ باألدهان التي تحفظ قوة األعضاء كدهن           لكن استعمله عند الحاجة وبقدر واستعمل معها عند        

خرج شققت اإلحليل من فوق معارضة في        السنبل الهندي فإن لم تثبت الحصى ولم ت          الحناء الذي قد طبخ فيه     
  .الذي تثبت فيه وأخرجها وال تستعمل إال عند الضرورة الموضع

القلب وبزر الخطمى وكزبرة البئر       أصل الثيل وسقولوقندريون وبزر    .  ومن أدوية الحصى التي تعمل فيها باعتدال        
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بيخ القسطافلن وأصل القصب وخل      القثاء والبطيخ وط   ومزمار الراعي وسعد وأصل الحسك البري وكمون وبزر          
أقوى من هذه فحجارة اإلسفنج والكمافيطوس والنارمشك والجعدة وطبيخ            اإلشقيل وطبيخ السلق فأما التي هي      

والزجاج  الهليون والمقل العربي والسعد المصري وأصل الفليق وقشر أصل الغار وبزر الفجل             الحمص األسود وأصل  
وسحق وشرب مع ماء العسل ورماد       لهندي المعروف بالقلب ودم التيس إذا جفف      المحرق والحجر اليهودي والدواء ا    

بطرغلوس وهو أصغر العصافير كلها خال المالكي وهي           العقارب وأفضل من هذه كلها العصفور الصغير المعروف         
ها تصفر  جناحيها تخطط وهي رقيقة المنقار في ذنبها نقط بيض كثيرة الحركة بذنب               رمادية اللون إلى الصفرة في     

خاصة فإن قوتها    وأقل ما تطير وتستعمل النهوض الخفيف وتسكن في الحيطان والسباخات وتظهر في الشتاء              دائماً
كما هو   الحصى ال من الكلى فقط لكن من المثانة وتمنع حدوث الحصى وقد يستعمل جسمها                عجيبة في تفتيت  

تدر البول الغليظ الكدر كالفوة       لحصى األدوية التي  ويستعمل رماده وحده ومع الفلفل والساذج وقد يخلط بأدوية ا           
فمتى لم تكن ثم أخالط غالظ فاخلط األدوية التي تدر بوالً            والساذج وقد يخلط بها قشور أصل الكبر وكرفس الماء        

يفة لط واألسارون والنانخة والكاشم ونحو ذلك والذراريح واستعمله مع تحرز واخلط بهذه أدوية            كثيراً كالوج والداوقوا  
كالسنبل وقصب الذريرة والحماما دواء      كالفلفل والساذج كي تسرع أيضاً إلى المفتتة وقد تخلط بها القابضة العطرية            

ذرق :  آخر.  بالسوية الشربة ثالثة دراهم بماء الحمص األسود       بزر بطيخ قلب زجاج محرق دوقوا     :  مركب يفت الحصى  
ذرق الحمام درهم ونصف كندس درهم ذراريح دانق          :  آخر.  منه درهم بماء الفجل     الحمام كندس بالسوية يسقى    

يوم أياماً  يؤخذ عقارب فتحرق بنار لينة في قدر جديد ويشرب منها قيراطان فيسقيهم بمرق كل        :  آخر .يسقى بشراب 
دراهم يعجن بعسل ثم حل منه ثالثة         بورق أرميني خمسة  :  آخر.  كثيرة فإنه يحفظ الجسم أن تتولد فيه الحصاة         

  .يستوفى ثالثة أيام دار أوقيتين من ماء الفجل ويشرب حتىدراهم بمق
حار أو غيره وهو عجيب      يفت الحصى ويمنع من تولدها ويسكن وجع الكلى من ورم          :  دواء عجيب لفليغريوس قال   

مقدار فخار فصب فيه ماء وغله ثم صب عنها             إذا أبتدأ العنب يسود فخذ     :  في ذلك ويصلح لحجارة الكلى جداً      
الدم األوسط فأودعه القدر واتركه إلى أن ينعقد ثم قطعه صغاراً صغاراً في              بح تيساً له أربع سنين وخذ من      وجففها واذ 

واحذر أن تصيبه ندوة  وأجعل عليه خرقة مهلهلة واتركه تحت السماء في الشمس والقمر جميعاً حتى يجف جداً             القدر
بقدر ما قطعت رائحته به واسق منه ملعقة بشراب     سنبلمطر أو غيره فإذا استحكم جفافه فاسحق منه شيئاً مع قليل            

  .تعجب من فعله حلو تفعل ذلك في إبان سكون الوجع فإنك
فأما شق  .  ذلك خطر  وقد كان قوم من القدماء يشقون عن حصى الكلى خلف القطن وفي             :  في شق الحصى قال   

قاحت منه جراحاتهم فإنهم يتخلصون      و المثانة فيسلم فيه األكثر فالذين لحومهم رطبة ومن لم يعرض لهم ورم              
ورم حاد عند الشق والمشايخ ال يلتحم جرحهم والكهول ال            بسهولة فأما من ورم فأعسر والشباب يعرض لهم منه         

فلذلك هو أسلم فيهم والحجر العظيم يسهل بظه ويعسر إخراجه والصغير بالعكس             يعرض لهم ورم ويلتحم جرحهم    
اعتاد احتمال   الحصى خشنة كان صاحبها على الشق أقوى من غيره وألنه قد           يسهل خروجه وإذا كانت      والمتوسط

لم يكن هناك ورم وال وجع شديد إال أن           في التبويل يجب أن يستعمل التبويل إذا      .  الوجع وإذا كانت لينة فبالضد    
ر جداً ولم   الورم إذا نحيت هذين عن المجرى ومتى عسر األم          يكون الورم عن حجر أو علق دم فإنه حينئذٍ يسكن          

فإن  فيجب ان يشق فيما بين الشرج والخصى شقاً صغيراً واجعل فيه أنبوباً ليخرج به البول               يمكن اإلحتمال بالمبولة  
يابس ومعدته حارة     الصبي المستعد للحصى هو الذي بطنه في األكثر          "\ لى   "\.  عيش هكذا خير من أن يموت      
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تعمال المبولة والتقطير الذي يعسر       تعمال المبولة والتقطير الذي يعسر       واسواس  البتة وعسر خروجه وقلته     البتة وعسر خروجه وقلته         أسر البول أسر البول 
    ..واالستعداد واإلنذار واالحتراسواالستعداد واإلنذار واالحتراس  والسبب والتقسيم والعالجوالسبب والتقسيم والعالج  والتعريفوالتعريف

فأما العالج بالقاثاطير وهي اآللة التي يبول بها أصحاب حصر البول فلست              في آخر الرابعة عشر من حيلة البرء      :  قال
المثانة وخلقتها معرفة    جاً جيداً دون أن يكون عارفاً بموضع      أقول أنه لن يستطيع أحد أن يعالج بها عال         أحتاج إلى أن  

  .حقيقية
ومجاري البول منها إلى المثانة      إذا احتبس البول فنحتاج إلى أن ننظر هل ذلك عن الكلى           :  األعضاء األلمة األولى  

وءة وحينئذٍ ينبغي أن    في العانة نتو مستدير فإن المثانة ممل       أم في المثانة أم في مجرى البول من المثانة فإن كان           
  يجب أن ترجع ألن خروج البول إنما"\ لى "\. فعل العضلة التي تقصر هي تخرج البول تنظر هل الفضاء مسدود أو

أبداً إن كان لبطالن العضلة      يكون بانضمام المثانة عليه بشدة وكف العضلة عن فعلها وأنه قد نطل ويفرق بين ذلك              
بيدك على موضع االنتفاخ در البول بذلك وإال          ن مثانته إلى أسفل وغمزت    إنك إن نصبت العليل نصبة تكون ع       

عن استرخاء العضل المطوف على فم المثانة وحصر البول إذا استرخت             فمنفذ البول مسدود فدل على أنه ال يكون        
ورم  إماإرادة وعند ذلك يجب أن ننظركم من ضرب ينسد المجرى الذي للمثانة وهو ثالثة اضرب                 لكن تقطيره بال  

والقيح يكون عقب قرحة      وإما شيء ينبت فيه أو شيء يقف فيه من حصى أو مدة أو ورم جامد واللحم النابت                     
عالمات الحصى فاضجعه على قفاه       والحصى تكون عالماتها قد تقدمت وهي في باب الحصى فإن شهدت لك              

ره أن يجهد في أن يبول فإن لم يبل          في النواحي ثم م    وشيل رجليه حتى تجعلها مرتفعة وحركه تحريكاً مختلفاً        
ذلك ورم فال    بالمبولة وإن كانت وقعت على القطن والعانة فتوهم أن سبب           فأعد ذلك مرات فإن لم يبل فعليك       

الموضع ماء فاتراً ومرخه بالدهن أربع ساعات أو أكثر          تدخل المبولة ألن الورم يزيد حرارة لكن األجود أن تصب على          
  .فإذا الن الورم واسترخى كان الوجع يقل فأمره ان يجهد نفسه فربما بال م ويسترخيأو أقل حتى يلين الور

 البواسير عند قطع
فينبغي أال تبول بل اعتمد فيه على تسكين          عسر البول الذي يعرض عند قطع البواسير هو من جهة الورم           "\لى   "\

لسمن حاراً على المقعدة ليسكن الوجع وقلة         والضماد بالبصل والكراث وا     الوجع بالدهن والماء الحار يجلس فيه       
وإذا الن  :  قال .يجيء البول إلى المثانة وقلة األكل يومين لتسكن جل العوارض ثم ترجع إلى العادة                 الشراب لئال 

  .يبول إن لم يكن الورم عظيماً الورم بالماء الحار والدهن فاغمز المثانة بيدك ويتزحر العليل فإنه
كان البول محتبساً والمثانة فارغة      ثانة يدل على احتباس البول من اجل المجرى األسفل فإذا           امتالء الم  "\لى   "\

البول ويجب عند ذلك أن يقعد في اآلبزن وتضمد البطن             فعند ذلك تكون العلة إما من الكلى وإما من مجاري           
من ضربة الضربة على القطن     اآلبزن ورق الكرنب ونحوه ويسقى المدرة للبول وينفع          باألضمدة المرخية وتطبخ في   

الورم في المثانة    يكن ذلك لورم والورم يتقدمه ثقل في القطن ووجع وحمى وذلك إذا كان ورماً حاراً وكذلك                إذا لم 
دماً فيمكن أن يكون ألن دم أو قيح وقف في             فإنه يتبعه الحمى إذا كان ورماً حاراً وإن كان قد بال قبل ذلك               

  .واألدوية المدرة للبول ألنها تكثر البول فتدفع عند ذلك  تنفع الضربةمجرى البول األعلى وعند ذلك
وكثيراً ما يعينه على ذلك العضل       وخروج البول من المثانة تكون بتقلص المثانة وتقبضها باستدارة على البول           :  قال

والمثانة فارغة فإن احتباسه    وإن احتبس البول    :  قال.  والمثانة ضعيفة  الذي على مراق البطن إذا كان البول قليالً جداً        
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حال  البول ممدودة أو فيها دم أو في الكلى حصاة أو ورم أو خلط غليظ فابحث عن إلى المثانة                     من فوق مجاري  
البول من تمدد المثانة لكثرة      ربما احتبس :  من آخر الخامسة من األعضاء األلمة قال       .  الجسم أيها يوجب من هذه    

محفل فيه ناس أو لنوم غرق فيمدد البول المثانة تمديداً           نسان وصار ذلك بشدة في    البول الذي فيها إذا لم يبل اإل      
 "\  لى "\.  الدافعة فال يمكنها الضبط على البول على مجرى الطبع فيعسر البول لذلك            شديداً فتضعف لذلك قوتها   

  .الحارة مع قبض يحتاج إلى عالج هذا وهو القبض على المثانة بطبيخ ورد مع دهن ناردين فالزمه األشياء
 اآللمة األعضاء

وإما ألن المجرى ممدود أو ألن العصب الذي         حصر البول إما ألن المثانة ال تقدر أن تقبض على البول من جميعها            
ال يمكن المثانة أن تنضم وليس السبب في ذلك ضعفها بل سقوط القوة              يلي المثانة من النخاع يبطل فعله وحينئذٍ      

العضل الضعيف على    ينفع حصر البول والبراز الكائن عن ضعف األمعاء والمثانة الغمز باليد ليعين           و:  قال .اإلرادية عنها 
رجل غار موضع من حرز صلبه إلى داخل من          كان:  قال.  وال تدع أن تمل عن السبب في هذه العلة أبداً          :  قال.  فعله

قار لها وكان موضع مثانته يوجعه فداويناه       استحكم ورم المثانة لضغط الف     سقطة فاحتبس بوله في اليوم الثالث عندما      
يكون لمبس   ورم وكثيراً ما ينال المثانة اآلفة عندما يصير التمدد لقوتها القابضة عن البول وذلك                 بمداواة من به  

عسرة الحس أيضاً فصار من هذا الوجه أيضاً         البول بإرادة وفي النوم إذا طال األمر بذلك مرة بعد مرة صارت المثانة            
  .دفع البول على اإلرادةال ت

الكلى ومجاري البول منها إلى       حصر البول إما من أجل العضو الباعث وهو         :  جوامع األعضاء األلمة ومن األولى     
وإن كان من أجل الكلى وجد العليل وجعاً معه ثقل في البطن وإن              المثانة وتكون حينئذٍ المثانة خالية والبول محتبساً      

ذلك  ة من الكلى وجد الوجع في الحالبين وهو شبيه بالوخز وإما من أجل المثانة ويكون                 النابت كانت لبرانج البول  
غمزت عليها در البول ألنه      لضعفها عن اإلنقباض عن البول فعالمته أدل وهي في تلك الحال متزعزعة وإذا أنت               

ول أو ورم أو علق دم وزوال       يكون إما لحصاة وإما لثول     ليس بها إال الضعف من أجل المجاري التي في المثانة وهذا          
  .عسر البول خرز الصلب إلى داخل يكون منه

عنق المثانة ويكون في      قد يفسد مجرى المثانة من يبس كثير يعرض في           :  السادسة من العلل واألعراض قال     
فصد :  اومنه.  العليل أن يتكلم حتى يبل فمه بالماء        الحميات المحرقة اليابسة جداً التي تبلغ من يبسها أال يمكن           

ورم حار وكثرة الدم في الجسم وقد رأيت خلقاً كثيراً أشرفوا على الموت                   الصافن يحل عسر البول الذي سببه       
  .احتباس البول وكانت المثانة ترى في جميعهم مملوءة ممتدة وبعضهم مات من

  .الداخلة تقطير البول وعسره يحلهما شرب الشراب والفصد ويجب أن تقطع العروق: السابعة
قرحة وإما من خراج خارج عن       عسر البول إن كان معه وجع يكون إما من ورم حارة وإما من خراج وإما من                 :  قال

فهو يكون إما لضعف القوة وإما من ورم          في الحركة  اإلعتدال مختلف وإما من ريح غليظة وإن كان إنما هو عسر           
 الشراب في هذا الموضع أن يكثر النبيذ ويقل          شرب الشراب فيعني بشرب    من هذه العلل كلها إما لبرد فيشفي منه        

نقصان في  من الورم إذا حدث من دم غليظ من غير امتالء في الجسم وأما الورم الكائن من غير        مزاجه ويشفى أيضاً  
  .أن يفصد الصافن الجسم وإن لم يكن امتالء بعد أن تكون به القوة قوية والفصد يشفي منها ويجب

السابع فإن عرضت له حمى لم تكن        ن به أسر البول فعرض له زحير شديد مات في اليوم          من كا :  من الموت السريع  
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  .قبل ذلك وكثر بوله برئ
يجتمع في مثانته بول كثير      أتى رجل مهزول وكان ال يمكنه أن يبول حتى         :  الثالثة عشر من منافع األعضاء قال      

 فانضم فهو لذلك يحتاج أن يجتمع        وقحل فحدست أن سبب ذلك شدة جفاف أعضائه وأن مجرى بوله قد جف             
قوياً وتفتح انضمام المجرى فداويناه بالمروخ واألشياء اللينة واألدهان           في مثانته بول كثير حتى تقدر أن تدفع دفعاً         

الجماع وسببه أن    واألغذية المرطبة والحمام فبرأ من علته في خالل كالمه أن ذلك يكون أيضاً أن كثرة                المرطبة
رطوبة وعند الجماع تفنى هذه الرطوبة بكثرة ما         يولدها الغذاء عن جنبي أوعية المنى يجف وال ترسل         الرطوبة التي   

وقد يكون عسر البول من أن تجف هذه اآلالت          :  قال.  قحولة الجسم  يخرج فإن لم يصبها في نفسها جفاف من        
  .يدخل ذلك فأمرناه باالمتناع من الجماع فبرئ بإفراط الجماع وقد كان

  .وورم حار عسر البول يحله الفصد إذا كان من امتالء: يا السادسة من الثانية قالابيذيم
: الحار نافعاً الحتباس اليهودي قال      على ما رأيت وقد فسرت قصته في القولنج إنما صار الجلوس في الماء             "\لى   "\

يحقن بخرو الحمام في    :  سر البول لع.  الوريد الذي يأخذ الماء ينضم     قد يكون مع ورم ظاهر في الكبد عسر البول ألن         
طبيخ  حتى تنسلق وثم تؤخذ وتكمد المثانة بها حارة فإنها تطلق البول وأقعد العليل في آبزن                موميائي وتطبخ رطبة  

والشيء أنفع  :  قال.  والمرزنجوش الحمص والكرنب والحلبة ومرخ الظهر والمثانة بأدهن مختلفة كدهن السوسن            
وإن أدخلت شعر الزعفران اإلحليل أدر البول من        :  قال.  بالدهن م والكماد الرطب والمرخ   لعسر البول من اآلبزن الدائ    

  رأيت في موضع أنه إن أدخلت قملة في ثقب اإلحليل ادر             "\ لى   "\.  العقارب أدر البول   ساعته وإن حقنته بزيت   
فسحق درهماً من قشر     رجل عسر عليه البول فلم ينتفع شيء من األدوية فجاءه رجل           :  مجهول.  البول من ساعته  

الدليل على  :  أهرن.  وسقاه فبال من ساعته     بيضة منقى من الغرقى وأنعم سحقه وصير معه مثله سكراً طبرزداً              
 الطبيعة واحتباس البول يستدل على أنه من ضعف المثانة عن االنضمام على البول             احتباس البول أنه من ورم يبس     

هناك ضربة    ذلك لفالج في عضله فإن تسأل هل حدث عليه           فإن تسأل هل حقن بوله مدة طويلة وتعرف هل          
المثانة بدهن الناردين أو الغار        عالج ضعف :  قال.  ونحوها والكائن من الحصاة والمرة والخراج فدالئلها ظاهرة           

  .والناردين الرازقي واخلط معها بعض القوابض
إذا غمزت عليها در البول وخرج       محتبس حتى سذاب وحسك ويؤخذ من مائه قليالً إذا كانت المثانة منتفخة والبول            

ذلك لضعف المثانة عن االنضمام عن البول لدفعه وإياك أن           ثم يعود البول يحتبس وال يخرج إال بالعقد عليها فإن         
 مع ورم أو وجع حاد شديد جداً المبولة لكن عليك بالماء الحار والدهن والتليين                تستعمل في شيء من أسر البول     

المثانة إن كانت وارمة     ين الوجع فإن الوجع يسكن بهذه األشياء وإذا خف الوجع فاغمز حينئذ على              واإلرخاء وتسك 
الوجع شديداً ولكن افصد لإلرخاء والتليين ليسكن         غمزاً ليناً من أعالها إلى أسفلها وال تغمز وخاصة حقوه مادام             

  .لمبولة فبعد ذلك أيضاويخرج فإن اضطررت إلى استعمالك ا الوجع أوالً ثم اغمز لتدر البول
والوجع في ذلك الموضع الذي فيه       حصر البول تسعة اضرب إما لورم في المجرى ويستدل عليه بشدة األلم            :  اهرن

المعي فيضغط المثانة ويمنعها عن فعلها ويستدل على ذلك          الورم وأن يخرج في البول أشياء صديدية وإما لورم في         
لرجيع ونحوه من الوجع والغثي وأعراض الزحير ونحوه والذي من ضعف              احتباس ا  بأن معه أعراض المعي أعني     

إذا غمزت عليه    االنضمام على البول ويستدل عليه بالسبب البادي على حقن بوله فتمددت مثانته وبأنه              المثانة عن 
الذي يكون  بارد جداً أو أصابته ضربة و      واآلخر لفالج في عضلة تستدل عليه بالسبب البادي إن جلس على شيء           .  بال
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قيح وكذلك في الدم والذي من الحصاة تعرفه من دالئل              من جمود القيح ويستدل عليه بأنه قبل ذلك يخرج          
  .الحصاة

 المثانة عالج أسر البول الذي لضعف
والبسباسة والسليخة والقرنفل والسنبل يعطى منها        استعمل الطيوب القابضة المسخنة قليالً كالدار صيني والسعد         

واسقه اميروسيا والقفى ومن دواء الكركم زنة درهم من كل واحد واطله من هذه                اطبخ هذه واجعلها ضماداً   كالنبقة و 
: لعسر البول بالطفل   .وينفع من دهن الناردين ودهن البان وبعض األدهان الحارة ويطبخ فيها بعض القوابض               أيضاً

  .تسقى الربة مما يدر البول
يكن ورم حار وال حصى وال علق دم         إذا عسر البول ولم   :  ثانة عسر البول وقال   ويكون من الفالج في الم    :  بولس قال 

البول حرافة ودل المزاج وسائر المزاجات على أن في الجسم           وال خراج وال شيء من هذا النحو فانظر فإن كان في           
 لحمامات واألشياء من المرة فاستعمل األشياء التي تعدلها كماء الشعير والسمك وا            مرة فإنه قد يكون عسر البول      

أبيض وكانت األسباب تدل     المرطبة ويدع األشياء الحريفة والشراب البتة والرياضة والنصب وإذا كان البول رقيقاً              
للبول واآلبزن فإن كان مع بياضه غليظاً فاعلم أن ذلك           على سوء مزاج بارد فاستعمل الشراب الحار واألدوية المدرة        

 ل وعنق المثانة فعليك بالسكنجبين والزوفا والصعتر والعرطنيثا والحاشا والمحروث         البو من خلط بلغمي قد سد منافذ     
بدهن السذاب ودهن    وال تستعمل المبولة في الورم الحار واإللتهاب وأما عسر البول يعرض في الحميات فليطل                

رى وذلك في باب    البول مرة وسلسه أخ    وقد يعرض من الفالج في المثانة عسر      .  الشبث ومتى احتبس البطن حقنوا    
  .الفالج

البرد وكثرة االستحمام بالماء البارد      إذا كان البول عسر الخروج ورأيته أبيض أو غليظاً فإن ذلك من            :  االسكندر قال 
بالماء الحار والشراب السخن والثوم جيد هاهنا ومتى كان أحمر رقيقاً            فأعطه مدرات البول باعتدال ومره باالستحمام     

إذا عسر البول هل     يل المزاج والفصد وبزر البطيخ والخيار والخشخاش والحمام العذب المعتدل وانظر          بتعد لذاعاً فابدأ 
  .مع ذلك مرة أو حرافة أو تقدمته حرقة أو ورم ثم عالج بحسب ذلك

والنرجس والزنبق وأقعده في     ادلك القطن ممن عسر عليه البول باألدهان المسخنة كدهن السوسن          :  شمعون قال 
بالرطبة المسلوقة واحقنها بالموميائي واسقه ما يدر          ك والحلبة والكرنب والخطمى واللفت وكمد العانة        ماء الحس 

 البول يعسر إما لحصاة وإما لعلق دم أو مرة وإما لخام جامد وإما لورم حار               :  لشمعون  على ما رأيت   "\ لى   "\.  البول
لحصاة تعرف بعالماتها وعلق الدم والمدة فإنه يتقدمه         لفالج في العضل وا    وإما لورم بارد وإما لورم في المعي وإما        

وسرعة ورود العلة    وجمود الدم يغلظ البول وكان عدم إعالم القروح والحصاة والوجع والورم الحار واللهيب                 قروح
  .المعي المستقيم بامتناع الزبل والورم البارد فإنه جاء قليالً حتى اشتد ورم األمعاء أعني ورم

برء له البتة وما كان فيه في        عسر البول إذا كان من أجل لحم صلب مستدير ينبت في المجرى ال            :  من االختصارات 
وطريق دفع عسر البول    :  قال.  بياض وخثورة فعن المثانة    البول رملية وصفرة وحمرة فعسره عن الكلى وما كان فيه          

 والبورق والخردل والعسل ويكون ذلك في     والمدرة للبول ويطلى الموضع بالعاقرقرحا       عامة اآلبزن والحمام والكماد   
غير حصاة وال من قرحة      الحمام ويطيلون اللبث فيه حتى يعرق عرقاً شديداً فهذا عالج عسر البول الذي يكون من               

كبزر البطيخ وبزر الخيار واأللبان لبن المعز ولبن األتن          وهو الذي من ورم فأما الذي من قروح فعالجه البزور الباردة          
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  .وينفع من األسر أن يحقن اإلحليل بدهن بلسان: قال. الباردة لينة واألضمدةوالحقن ال
بزيت قد انقع فيه في نصف        هذا ينفع الضرب المثانة مثل طول عسر البول وينفع من األسر أن يحقن               "\لى   "\

  .فيصل رطل عشر عقارب بيض ويحقن بقضيب فضة وينفخ فيه بعد ليسرع
جففت قشور البطيخ     ل العليل الحمام وأجلسه في الحوض الحار ويكون قد            أدخ:  مجهول لعسر البول عجيب    

أسرف البول الخامسة من جوامع العلل         إن "\ لى   "\.  وسحقتها كالكحل واسقه وهو في الحمام فإنه يبول مكانه         
 يعالج هذا   "\ لى   "\.  الحميات الحادة ويكون من يبس مفرط       ويعرض ضرب من عسر البول في      :  واألعراض قال 

  .اللينة اآلبزن والمروخ واألغذيةب
لين البطن وال يكون معه        عالمة ذلك  "\ لى   "\.  قد يكون نوع من قلة البول عن انحالل عروق الكبد           :  تياذوق

يكون قليالً قليالً والذي يعسر البول ضربة فإنه حصاة أو           إذا كان األسر عن ورم فإنه     :  قال.  الوجع في القطن والمثانة   
فليجلس العليل على بتكة على عصعصه فقط ويمسك من خلفه لئال يقع وتؤخذ صوفة                  حصاة علق دم أو مدة أو    

يقطع ما فضل    وسطها بخيط ويدخل الخيط األسفل من رأس المبولة ويمد حتى يخرج من الجانب اآلخر ثم                فيشد
ما يجعل الصوف   إذا جذب الخيط وإن    كله بعد أن يمدها وال تكون عسرة المواتات للخروج من المبولة لكي تخرج              

يجلس العليل على ما وصفنا     :  وتدخل المبولة على هذا   :  قال .هناك ليمنع أن يسبق إلى فم المبولة علق دم أو مدة           
خلفه ويرفع ركبتيه قليالً إلى فوق األربيتين ويبعد كل واحدة منهما عن                على بتكة على عصعصه ويمسك من      

تقليب المثانة أكثر ما يكون ثم يدخل القاثاطير بعد أن يحم            ىفإنه إذا جلس على عظم الظهر استو       :قال.  صاحبتها
أسفل الذكر بعد    وتنطله بالماء الفاتر وتمرخه بالدهن ليلين نعما ثم تدخل القاثاطير إلى الجسد إلى              العليل إن أمكن  

 اللزجة أقمناه   أن تمسحه بالدهن واأللعبة    وإذا بلغ إلى أسفل الذكر بعد      :  قال.  أن تمسحه بالدهن واأللعبة اللزجة     
بقدر عقد أو عقدين فإذا دخل هذا المقدار فذلك غلط وهذا الموضع                 وأملناه إلى السرة وتدفعه على ذلك قليالً        

إلى  ذلك وال سيما إن عسر دخوله ويرجع أن يميل الذكر رقبة المبولة إلى أسفل فإنك ترده                   المنفرج يحتاج بعد  
على حسن الذهاب حتى إذا وصل  لة الذهاب وقلة الوجع ألن ذلك يدل      حاله واشده استعالء ويتبع في ذلك أبداً سهو       

البول وألنه ربما دخل بعد ذلك علق دم أو مدة في        إلى موضع فضاء يحبس ذلك بمد الخيط لتخرج الصوفة ويتبعها         
ا نعرفها  البول فينبغي أن يكون ميل يدخله في القاثاطير ويكون له عالمة إن            القاثاطير أو ركب رأسه فمنع من خروج      

. نصف شعرة  وصل إلى رأس القاثاطير وال يكون مع ذلك حاد الرأس وفضل قليالً من رأس القاثاطير قدر                 يكون قد 
تجعل فيه دواءك وأوفق األكياس      وكذلك فاحقن المثانة إذا احتجت إلى ذلك فإن تشد على القاثاطير كيساً            :  قال

  .مثانة قد عركت نعما ونقيت
في جوانبه صغار كثيرة ال يدخل        يستعملها المحدثون أجود من هذه ألن رأس تلك وله ثقب           المبولة التي  "\لى   "\

بعضها شيء دخل البول من اآلخر وألنه ربما دخل في            منها علق الدم والمدة البتة لصغرها وهي كثيرة فإن ركب          
وهذا الميل وإن كان ال ينفذ      واجتمع في أنبوب اآللة فإن له ميالً يدخل فيه            هذا الثقب وإن كان عسيرًا قطع مدة      

تتخذ من   ذلك الداخل عن اآللة فإنه يدفعه وينحيه والذي قدرت أنا أصلح من ذلك كله وهي مبولة                  حتى يخرج 
ويحتاج أن  :  افطيلش.  وأوجاعاً لذلك  أسرب ليعوج ويلتوي شكل الثقب وإياك والوجع فإنه كثيراً يورث التبويل قروحاً           

  .لة على ما يصلحيهيأ مبولة لكل سن وخلقة مبو
 البول من كتاب في
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ابن .   دليله أن يخرج في البول     "\لى   "\ .ويكون ضرب من عسر البول الغليظ لغلظ الرطوبات        :  ينسب إلى ج قال   
المثانة ال يتهيأ من أجله استعمال المبولة واشتد البول على العليل              إذا عسر البول وكان ورم عظيم في       :  سرابيون

ليخرج البول    من المبولة زيادة الوجع فشق شقاً صغيراً ناحية الدرز بجنبه وأدخل فيه أنبوباً             وخيف وأشرف على التلف  
  .وضع عليه المرخية :قال. فإن اشتد ما فيه أال يلحم وذلك خير من إسالم العليل إلى التلف

 وجع فإنه   فإن كان بال   عسر البول لمن كان مع وجع فإنه يكون من ورم أو قرحة أو شيء يسد المجرى                   :  قال
إذا أمسك البول مدة طويلة فإن كان مع          لذهاب حس المثانة لسوء مزاج بارد وبطالن قوة عضلها كالذي يحدث            

وإن انعقد الدم في المثانة لم يستدل على ذلك بأن البول احتبس               :قال.  احتباس البول المثانة فارغة فاآلفة فوق      
  . وصفرة اللون وصغر النبض والغشى واالسترسالبأنه يهيج مع ذلك صغر النفس بعقب خروج الدم ولكن

وإن كان لغظ البول وأخالط فالقوية       عسر البول إذا كان مع ورم عولج باآلبزن والنطول والتمريخ بدهن البابونج           :  قال
 البلنجاسف والغار والمرزنجوش والكرنب والحلبة والشبث وإكليل       في إدرار البول المرققة للدم ويطبخ لهم في اآلبزن        

 الحمام ويضمدون أيضاً بها ويسقى ماء الفجل وطبيخ المشكطرامشير والفوة والوج وتدهن              الملك والحرمل وذرق  
جمود الدم فأما عسر     اللثة بدهن العقارب واسقهم السكنجبين العنصلي وإن شأنه أن يقطع ويلطف وهذا ينفع من               

طبخ فيه الخطمى والبابونج والبنفسج والحسك       البول الحادث في الحميات فعالجه بالنطول ودهن الشبث وآبزن قد         
الخروع بماء األصول وتمسح اللثة بدهن الناردين ودهن الياسمين          ومتى حدث أسر البول عن ريح غليظة سقى دهن        

 "\ لى   "\.  في اإلحليل مع شيء من جندبادستر ومسك وماء السذاب فإنه عجيب في ذلك              أو البلسان ويصب منه   
  . القوى الطبيعيةعالمة األولى من يعطى
ذلك رمالً قالوا إن وجعهم في        جميع الناس إذا عسر عليهم البول وجدوا مع ذلك وجعاً في المتن وبالوا مع                :  قال

  .الكلى
 يحتبس إما ألن الكلى تجذبه وعالمته أن يكون البول محتبساً وليس في               البول تقسيم تام الحتباس   "\ لى "\

ضرب من ضروب السدة     الحالب وال في المثانة شيء يكره وال في عنق المثانة         الظهر وجع ثقيل وال في الخاصرة و      
واستسقاء أو كثرة عرق وإما أن يكون مع  على ما سنبين وأن يكون مع ذلك البطن ليناً وقد حدث في الجسم ترهل             

لوجع في  ورم أو حجر أو علق دم أو مدة ويعمه كله أن يكون ا                الكلى فتكون محتبسة البتة وفيه المرض وذلك       
أنه إن كان حصاة ظهرت دالئل الحصاة قبل ذلك وإن كان ورماً حاراً كان مع الوجع                    القطن مع فراغ المثانة إال    

ضربة لكن قليالً    من ضربان وإن كانت أوجاع الكلى إنما هي ثقل فقط وإن كان ورماً صلباً لم يحتبس البول                  شيء
احتباسه من أجل مجاري البول من الكلى         قرحة وإن كان  وإن كان ثقل فقط وإن كان علق دم أو مدة فيتقدمه              

المجرى مع نخس ووخز فإن وجع المجرى ناخس ال يفتر وعند             تكون المثانة فارغة والوجع في الحالب حيث هذا        
الدالئل في الكلى وإن كان من أجل المثانة فإما أن يكون لضعفها عن دفع البول                  ذلك استعمل سائر الدالئل في    

وحينئذٍ فاستعمل الدالئل    غمز عليه فإنه يدر والمثانة مرتكزة فإن لم يدر فاآلفة في رقبة المثانة                 ذلك فا  فعند
المثانة حمى موصولة وورم الكلى حمى متصلة وقد          المذكورة ومتى كان الوجع لورم حار في هذه المواضع تبع ورم           

خرج فيه ويكون قليالً قليالً وينسد بخلط        ويكون للبرد واليبس من ثولول ي       تنضم رقبة المثانة من انضمام يقع له       
المثانة فال    إذا كنت تعالج حصر البول من الورم في           "\ لى   "\.  عالمة التدبير الغليظ  .  المجاري غليظ في هذه  
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أدم ذلك وأكثر عليه إلى أن يلين الورم          تستعمل على استعمال الماء الفاتر والتعريق بالدهن الفاتر مدة يسيرة لكن           
ومره حينئذٍ أن يجهد نفسه على البول فإن لم يبل فاعصر                فإنه في تلك الحال يمكن أن يبول         ويسكن الوجع 

  .المثانة حتى يبول
يبول مكانه وصيره في الذكر مع طاقة        إذا احتبس البول صير في دبره شيئاً من ملح فإنه         :  من األقربادين القديم قال   

  .من شعر زعفران
والتنطيل وأدم الجلوس في الحمام       شتد عسر البول لورم فأكثر التمريخ بالدهن       إذا ا :  ابن ماسويه من الكناش قال     

طبيخ الكرنب واإلذخر وخرو الحمام واطل القطن والعانة والذكر          حتى يعرق عرقاً كثيراً شديداً وإن اشتد فأجلسه في        
فيوماً  بل البول يعسر يوماً   وإذا كان بإنسان قرحة ثم قلت المدة وأق         :  قال.  والخردل حتى يبول   بالبول والعاقرقرحا 

ينسد المجرى البتة فبادر فأدخل المبولة لكي تفرغه وإن ثبت وسد المجرى              فاعلم أن لحماً هو ذا ينبت فبادر لئال        
  .المثانة شقاً صغيراً فشق

 مفردات
  .تدر بوالً عظيماً النانخة

  .األبهل يبول الدم. تدر بوالً كثيراً حتى إنه يبول الدم
فوة الصبغ تدر بوالً    .  األشق يبول الدم  .  كثيراً بطراساليون يدر بوالً  .   بوالً كثيراً وهو أنفع األدوية في ذلك       الدوقو يدر 

 والكمون البري يدران البول إدراراً كثيراً والكرويا والقاقلى والسعد والكاشم يدر             الحاشا.  كثيراً حتى إنها تبول الدم     
  .الكرسنة متى أكثر منها بولت الدم. البول

. البدن بالبول وهو جيد في ذلك        السذاب يستفرغ .  السنبل يدر البول   .  البطراساليون دواء كثير في إدرار البول       
. النانخة والحرشف متى سلق أدر بوالً كثيراً        .  والقثاء يدران البول   بزر البطيخ .  الساساليون يدر البول إدراراً سريعاً     

 . عانة الصبي أدر البول وإن سحق وأطعم حل عسر البول جداً             المراق سحق وضمد به   .  البول اإلذخر والبطم يدر  
شرب نفع من عسر البول      القردمانا متى .  والجبن والغاريقون جيد لعسر البول    .  السعد يدر البول من صاحب الحصى      

  .جداً
. فيهلعسر البول شرب أو جلس        طبيخ المرزنجوش جيد  .  الهليون يدر البول وطبيخ أصله وبزره جيدان لعسر البول          

 على ما رأيت    "\ لى   "\.  تدر البول ليسرع حله لعسر البول      الذراريح تطرح مع األدوية التي    .  النانخة تدر البول بقوة   
 ونانخة ودوقو بطراساليون أجزاء سواء ذراريح ربع جزء الشربة ثالثة دراهم يحل عسر             هنالك بزر بطيخ وبزر كرفس    

وتضمد العانة فتفعل ذلك     لبلنجاسف يطبخ ويجلس فيه فيدر البول      ا.  البول من ساعته إذا كان احتباسه عن الكلى        
ونماما ونانخة وخطميا وكرنبا ورطبة وفودنجا وحاشا         متى عسر البول جداً فاطبخ بلنجاسفا وشيحا ومرزنجوشا        .  بقوة

  .العانة بماء طبيخ الخطمى فإنه متى جلس فيه حل عسر البول ونحوها ويجلس فيه العليل وضمد به
: ابن ماسويه .  البول الشديد  اطرح الهندي شرب اللبن يحل عسر     .  الزيدرخت خاصة النفع من عسر البول     :  سبديغور

ضرب من عسر البول عن أكل األشياء القابضة         يحدث:  قال جوامع حفظ الصحة  .  النانخة خاصتها إدرار البول العسير    
ة وعالج األول أكل األشياء المدرة المرطبة       المجففة ألن هذه تضم أفواه األوعي      متى أدمنت وعن األشياء المسخنة    

 "\ لى   "\.  الحمار ليثرغس أنه يدر البول بقوة إن مرخت في المثانة ونواحيها بدهن السذاب ودهن قثاء                 في باب 
  .كثيراً ما يخرج البول بأن تدخل في اإلحليل شيء وينفخ فيه
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نظيف ثم يصب في قدح      راخ يذاب في شيء   شحم الف :  في تجارب محمد بن خالد لحصر البول وخاصة في الصبيان         
  .نبيذ ويشرب فيطلق البول من ساعته

بطبيخ مقشر درهم سكر ثالثة      حب المحلب مقشر درهمان بزر    :  جبريل بن بختيشوع لعسر البول وهو منجح سريع        
. ر البول األسارون يد .  وخرو زهر األقحوان يدر البول      دراهم يشربه وهو منقع في آبزن قد طبخ فيه شبث وبابونج            

إنه وورق األنجرة متى طبخ مع       :  أنا غاليس قال  .  البول أكثر من كل شيء يدره       األبهل يدر .  واالذخر وحب اآلس  
المراري بإدرار   ينقى ما في العروق من الخلط      :  األفسنتين وشرابه قال  .  األصداف وتحسيت مرقته أدر البول      بعض
  .واللبن. ر البولوالبادروج يد. دهن البلسان يدر البول: وقال. البول

واللبن متى شرب منه درهم بشراب البلوط        ثمرة الفنجنكشت يدر البول   .  واللبن بقوة .  البادروج يدر البول  :  ابن ماسويه 
ابن .  بزر البطيخ والقثاء يدران البول     .  لحم البطيخ يدر البول   .  البول أصل البادروج وأصل البادرد يدران     .  يدر البول 
  .أكل أدر البولمتى سلق و البيض: ماسويه

بزر الجرجير يدر البول والبرى     .  للبول البابونج شرب أو جلس في طبيخه يدر البول واألبيض الزهرة منه أشد إدراراً              
هو في إدرار   .  الجعدة والدوقو يدران البول   .  الجرز البرى يدر البول    أصل:  ابن ماسويه .  أقوى في ذلك وثفلة يدر البول     

صمغ الزيتون   .الزعفران يدر :  وقال.  طبيخ الوج يدر البول   .  والجعدة يدر البول  .   الدوقو األدوية اعني  البول من أقوى  
ابن .  الحرمل الحندقوقا حب البلسان يدر البول      .الحاشا يدر البول  .  البري الذي يلذع اللسان يدر البول وصمغها أيضاً       

مص يدر البول واألسود أكثر إدراراً من       الح.  الرازيانج وجعل حسا أدر البول     كشك الحنطة متى طبخ مع بزر     :  ماسويه
الكمون الكرماني يدر    .ودقيق الكرسنة يبول الدم    .  االشق يخرج مع البول دماً     .  األبهل يبول الدم  .  الحمص سائر

أصل الكرفس الجبلي   .  والكرفس وبزره أقوى في ذلك    .  تدر البول  الفوة.  الكبابة تدر البول  .  البول المراري شيئاً كثيراً   
أصل الكاشم   .كرويا تدر البول  .  كماريوس هو حقيق بإنزال البول    .  يدر البول بقوة وكثرة   :  البول وقال  رانوثمرته يد 

وقاال قشور أصل الكبر وثمره      .  ذلك الكرم أقوى في   الكراث يدر البول جميع أنواعه وكراث      .  وبزره يدران البول  
. اصل اللوف إن أكل بعد الشيء بعسل أدر البول         :  وقاال.  إذا شرب  اللوز المر يدر البول   .  يدران البول والثمرة أضعف   
  .متى سلقت شجرة المر وضمد بها عانة الصبي أدر البول. إذا شرب بخمر أصل ليناطوس يدر البول

. درخمى بماء العسل أدر البول      الملوخ متى شرب منه   .  المقل اليهودي يدر البول   .  أصل المر يدر البول    :  جالينوس
السليخة .  النانخة تدر البول وكذلك السعد وهما قويان في ذلك          .النمام يدر البول  .  رة للبول ناردين قوته مد  .  واللبن

 السفرجل يدر البول إذا ربى العسل أدر البول ودهن االيرسا يدر البول وأصل                   .  البول ساذج يدر .  تدر البول 
: روفس.  يستفرغ البدن بالبول   السذاب لتقطيعه .  الساساليوس وأكثر من ذلك أصله وبزره وهما يدران البول سريعاً           

. إن شرب بالماء غزر البول وأدره     :  وقال روفس .  العسل يدر البول   .إنه يدر البول إدراراً معتدالً    .  حب العرعر يدر البول   
  .الفجل مدر للبول. الزهرة قوي في إدرار البول والحيض الكاكنج األحمر: وقال

  .بزر الفجل متى شرب بالخل أدر البول
ابن .  الفلفل يدر البول  .  باعتدال إنها تدر البول  .  قلوب لباب الفاشرا في أول ما يطلع إذا أكلت مدرة للبول           :يهابن ماسو 
أصل الغاريقون والفاوانيا   :  وقال.  الهليون يبول بوالً كثيراً   .  يبول الدم  فوة الصبغ تدر البول الغليظ كثيرًا وقد       :  ماسويه
  .ر لوزة وشرب بماء العسل فإنه يدر البولإذا أنعم دقه وأخذ منه مقدا أصله. يبول
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القسط :  ابن ماسويه .  الصعتر يدر البول   :وقال.  حب الصنوبر متى شرب مع القثاء أدر البول        .  طبيخ الفودنج يدر البول   
  .للبول القاقلى مدر. حب القلب يدر البول. يدر البول
طبيخ .  القاقلة يدر البول  .  إدراراً يسيراً   يدر البول  قصب الذريرة :  وجالينوس يقول .  قصب الذريرة يدر البول   :  ارجيجانس

طبيخ .  الرازيانج يدر البول  .  الحامض أشد إدراراً للبول من غيره للطاقة حمضته        الرمان:  ابن ماسويه .  الراسن يدر البول  
  .الشبث وبزره يدران البول حبة

قلوب السلجم إذا أكلت وسلقت     :  وقال .لبولالفقاع المتخذ من ماء الشعير يدر ا       :  وقال.  ماء كشك الشعير يدر البول    
التوت .  الشونيز إذا شرب أدر البول    :  بولس.  الشيطرج يدر البول  :  ماسويه ابن.  الشاهترج يدر البول وهذا ثبت    .  تدر البول 
أدوية  يلقى من الرازيانج يسير في    :  قال.  أصل شجرة الترمس متى شرب طبيخه أدر البول        :  ماسويه ابن.  يدر البول 

الخراطين متى أنعم دقها وشربت     .  إدراراً شديداً  بزر الثيل الكبير الورق يدر البول     .  الثوم البري يدر البول   .  البولإدرار  
التي تدر البول الوج والسعد وسنبل الطيب      :  ابن ماسويه .  أصل الخنثى يدر البول    .الخس يدر البول  .  بطالء أدرت البول  

الشامي الفجل   راسن وحب الكتان وحب العرعر والالذن والخرنوب       السليخة والدار صيني وحب البلسان وال       وقشور
وبزر الكرفس البري والحمص األسود هذه       والشاهترج والجرجير وبصل الفار والالفسنتين والفودنج النهري والكرويا        

  .بماء الرازيانج أو بماء الكرفس أو بماء الحمص األسود كلها تدر البول إذا شرب من كل واحد مثقاالن
الفرفيري الزهرة متى شرب منه أربعة       البسد الرطب يدر البول وينقي الدم السوسن      :  وفس في كتابه إلى العوام قال     ر

بذر البادروج إذا شرب والبادروج نفسه يدر       .  شرب نفع من عسر البول     حب البلسان نافع إذا   .  درخميات أبرأ عسر البول   
كثيرة األرجل   ويبة التي تستدير إذا مشت تكون تحت جوار الماء         الد.  األحمر نافع جداً من عسر البول      البسد.  البول

  .نفع من عسر البول أصل الهليون متى طبخ وشرب طبيخه. تنفع من عسر البول إذا شربت بشراب
متى حك منه قدر     الحجر اليهودي  .زبد البحر الدودي الشكل الذي في لونه فرفيرة يصلح لعسر البول            :  بديغورس

: وقال.  دقيق الكرسنة مع الخل يبرئ عسر البول       :وقال.   ابولسات ماء حار نفع من عسر البول       حمصة وشرب بثالثة  
دهن اللوز المر مع ميبختج ينفع      .  بزر الكرفس نافع لعسر البول    :  وقال.  البول كمافيطوس وكما دريوس يسقيان لعسر    

متى شرب مسحوقاً    المر:  مجهول.  بالغلعسر البول يحقن اإلحليل بزنة نواة من الملح المحلول جيد           .  البول من عسر 
  .وطبيخ المرزنجوش نافع من عسر البول. نفع من عسر البول

ورم أو قيح أو خلط غليظ أو غلظ         حصر البول يكون إما لقلة حسن المثانة والسدة تحدث لحصاة أو          :  األعضاء األلمة 
ثانة يكون كما يكون عند النوم فتمتلئ       البول وقلة حسن الم    الدم وقد يحدث عن زوال خرز المثانة إلى داخل عسر          

  .تمدداً مفرطاً إذا احتبس اإلنسان بوله بإرادته وال تدفع وغما ألن يتمدد
البواسير فاسق خرو الحمام     ويكون عسر البول بورم المعي المستقيم فيضغطها كما يكون ذلك في قطع             :  اليهودي

بأدهان حارة وأقعده في طبيخ الحلبة واللفت والحسك          نةواحقن به مع موميائي فإنه يدر البول ومرخ البطن والعا           
. عاقرقرحا وخردل وبورق يعجن بعسل ويطلى الدرز والعانة       :  البول من برد وغلظ    دواء عجيب مجرب ألسر   .  والكرنب

. اإلحليل جوز هندي وعفن وكبريت فيبخر به تحت قمع فضة قد أدخل طرفه في             :  مجرب ألسر البول   دواء هندي 
فإن أدخل شعر زعفران في      خشخاش والخس والكتان يدر البول إذا عسر عجيب في ذلك يسقى بطالء            بزر ال :  قال

  .تذحراً شديداً ليخرج جميع ما في المثانة ثقب اإلحليل أدر البول ومن احتبس بوله فليتزحر إذا بال
حمى لم تكن قبل ذلك     عرضت له    من كان به أسر البول فعرض له زحير شديد مات في السابع فإن            :  الموت السريع 
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  .البتة وكثر بوله برأ
ما بض الركبة قد يحل أسر البول إذا  عسر البول إذا كان من امتالء وحرارة يحله الفصد في العروق التي في            :  ابيذيميا

ذلك فإن الباسليق في ابتداء هذا أوفق والرجل في آخره من             ينبغي أن ينظر في    "\ لى   "\.  كان بسبب ورم دموي   
  .القولنج المعروف بايالوس فإنه يموت في أسبوع إال أن يحدث به حمى فيخرج منه البول تقطير البولحدثت به 

  .ما رأيت مريضاً على هذه الصفة ولعل ابقراط قد رأى ذلك
ثمانية وأربعون دوقوا أربعة     اقليطي خمسون سنبل :  معجون نافع لعسر البول جداً والحجارة أوجاع الكلى أجمع والكبد         

بزر كرفس جبلي اثنان وثالثون أصل السوسن اثنان وثالثون           عون سليخة أربع وعشرون حماما اثنان وثالثون       وأرب
 أسود اثنان وثالثون مثقاالً دهن بلسان مثله حب بلسان مثله ميويزج ستة عشر مثقاالً              أسارون ثمانية وأربعون فلفل   

 "\من الميامر و    .  ويسقى يرا في شراب ويجعل بنادق    فوة الصبغ اثنان وثالثون يجمع الجميع بنقيع عشرة دراهم كث         
  . فيه اصالح هذا دواء عجيب فاعرفه"\لى 

أن البول حاصل في المثانة وليس سبب        إذا عسر البول ورأيت في العانة انتفاخاً مستديراً فاعلم        :  من األعضاء األلمة  
ن سدة أو من ضعف عضل المثانة فاغمز          تعلم حينئذٍ هل هو م      احتباسه ال الكلى وال المجاري وإنما يحتاج أن         

 فالسبب لضعف وإن لم يدر فالسبب مدة فتحتاج ان تنصبه نصباً يكون عنق المثانة إلى                  اإلنتفاخ فإن أدر البول   
ضعف العضل الذي يغمز     أسفل ويغمز على االنتفاخ فإن أدر البول وإال فاعلم أن السبب في احتباسه ليس من أجل                

أوجه إما لورم في عنق المثانة وإما لشيء          ى البول مسدود وانسداده يكون على ثالثة       على البول ويبقى أن مجر     
علق دم دفعة فاعلم أن الحصاة قد وقعت في عنق المثانة فأضجعه              ينبت فيه وإما لشيء يقف فيه حصاة أو مدة أو          

 ي النواحي ثم مره أن يبولتصير أرفع من سائر جسمه ثم هز رجليه هزاً شديداً مختلفاً ف على قفاه وشل رجليه حتى
المبولة وإن كان إنما ظهر قبل       بعد أن يستوي فإن خرج البول وإال فأعده فهز هزاً قوياً فإن لم يخرج البول فدونك               

ويمكن أن يكون ذلك وإن لم يتقدمه بول مدة وذلك أنه             ذلك بول دم ومدة فيمكن أن يكون علق الدم مجتمعاً          
يلة وانعقدت هناك أو ثبت شيء من قرحة كانت في مجرى البول والمبولة توضح              قل قد يمكن أن تكون مدة القرحة     

يسبق إلى الظن    كله وإن كانت هذه كلها معدومة وظهر لك أن التدبير كان باطالً مولداً للخلط فإن الذي                 لك هذا 
لى المثانة فاعلم   مثل ضربة او سقطة ع     أن الممانع للبول قطعة خلط غليظ خام وإن كان االحتباس للبول بسبب باد             

المبولة فإنه يزيد في الورم لكن عالجه بالماء الفاتر والدهن حتى            أن السبب في ذلك ورم وإياك في هذه الحال حال         
فأعد التليين   ويسترخي ومره في االجتهاد في البول وأعنه بالغمز على المثانة برفق فإنه يبول وإال                  يلين التمدد 

الطبيعية يكون بانقباض المثانة باستدارة      خروج البول في الحال   :  قال.  م حتى يبول  واإلرخاء والعالج بما يحلل الور    
الذي على مراق البطن إذا كان البول الذي في المثانة يسيراً والمثانة              على البول وكثيراً ما يعينه على ذلك العضل        

 عالج هذا في وقته     "\لى    "\.  المثانة على البول   يكون عسر البول من ضعف العضل الذي يقبض         ضعيفة والدلك 
وقد يعرض استرخاء هذا العضل لمن يحتبس بوله        :  قال.  بعد هذا فتقويه تلك المواضع     الغمز حتى يخرج البول فأما    

فعل هذا العضل بعد     طويلة إذا كان يزعجه ويؤذيه ألن المثانة في هذه الحال تتمدد تمدداً شديداً ويضعف                  مدة
من مجاري البول فالذي من الكلى معه وجع          من الكلى وإما من المثانة وإما       عسر البول يكون إما    "\ لى   "\.  ذلك

البول معه وجع شديد في الحالبين وفي هاتين الحالتين ال ورم في              في العضل وثقل شديد فيه والذي من مجاري        
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هذا   ذلك من  يكون من المثانة فعلى العانة ورم مستدير ويكون إما لضعف العضل الدافع ويعرف                العانة وأما الذي  
للورم واللحم النابت والعلق     السبب البادي الذي ذكرناه ومن أنه إذا عسر عليه يخرج ومن أجل المجرى وهو يكون               

  .والحصاة أن يستعمل فيها من الدالئل والعالج ما قد مضى
اسد يجتمع في   قرحة أو لكيموس ف    تقطير البول مع حرقة وعسره يكون إما من حدة البول أو ورم أو            :  قال:  سرابيون

فذلك في آالت البول أللم أو لمدة جامدة أو قرحة أو ريح               وعسر البول البتة إذا كان مع وجع       :  قال.  آالت البول 
 وجع فذلك إما لذهاب حسن المثانة أو لضعف عضلها الدافع للبول أو هذان يكونان إما                نافخة غليظة وإذا كان بال    

انتفاخ في المثانة فإن ذلك من الكلى        اد مزاج بارد وإذا كان عسر البول بال       لطول لبث البول الكثير في المثانة أو لفس       
بينهما بعالمات بينة قد ذكرت إذا كان يؤل البول عن حدته             وفوق ذلك إما لورم أو سدة بعلق دم أو حصى ويفرق           

واالمتناع من   العذب الفاتر بماء الشعير والخس والهندباء والقرع والملوخيا والحمام بالماء           والكيموس الحار فيه فعالج   
عسر البول عن ورم يزحم المثانة أو         كل حريف والراحة والسكون واسقهم دائماً بزر قطونا مع دهن ورد وإذا كان              

الخطمى والمرخ دائماً بدهن البابونج ودهن الحسك وإن كان          مجرى البول فأقعده في طبيخ البابونج والشبث وأصل       
 عسر البول عن رطوبة غليظة أو مدة جامدة أو نحو ذلك فأعطه األدوية التي تفتح               ومن   عن حجارة فيها ففي بابها    

والكرنب والعنصل ونحو ذلك وانقعه في       تفتيحاً قوياً كالفوة والمر واألنيسون والسنبل وبزر الرازيانج والقسط والحماما         
ب نبطي وحرمل وذرق الحمام      وبابونج واكليل الملك وحلبة وكرن      المياه التي قد طبخ فيها بلنجاسف ومرزنجوش       

 حب الغار :  الحلبة واألشج والقنة وينفع من عسر البول الكائن عن رطوبات غليظة جداً             وضمده بأضمدة متخذة من   
 كرفس بستاني  شبث إكليل الملك دقيق الحمص األسود بابونج عشرة عشرة بزر جزر بري فجل بري بزر كرفس                

دهن بلسان ويضمد به اللثة      كرنب النبطي ودهن السوسن وشيء من     وجبلي ستة وستة وحماما عشرة يعجن بماء ال       
وماء السذاب بدهن لوز مر او دهن القنة أو دهن             ويسقى على أثره ماء الكرفس وماء ورق الفجل المغلي المروق           

لبول والمدة والخلط الغليظ الذي يسد المجرى نفعاً بليغاً فإن كان سبب عسر ا              العقارب فإن هذا ينفع من علق الدم      
وأما أسر البول    الدم فاسق األدوية التي تحل الدم الجامد والتي تفت الحصى والسكنجبين دائماً ال يقطع               من جمود 

وأقعده في طبيخ هذه ودهن قثاء الحمار         الحادث في الحميات فاسكب عليها دهن الشبث والبابونج ودهن السذاب          
فاسقه دهن الخروع وماء األصول ومرخ الثنة بماء الناردين         نافخة   وتمرخ الثنة فإن حدث عسر البول عن ريح غليظة        

  .في اإلحليل بعض هذه مع الجندباستر ودهن البلسان واسكب
الجوز إذا شرب منها مثقال نفع من تقطير         ثمرة:  وقال.  طبيخ الوج يمنع تقطير البول    :  الجاؤشير ينفع من تقطير البول    

وينبغي أن يشرب بعد بزر الكرفس النمام البري إذا          :  قال.  طير البول تق البول الكمون الذي يشبه الشونيز نافع من       
 النانخة متى شرب بشراب نفع من عسر البول ويخرج مع الدواء الدرونج             .  نفع من عسر البول    شرب بزره بشراب  

  .والذراريح لتضاد عسر البول
  .ورق السرو متى شرب مسحوقاً مع شيء من مر بطالء نفع من عسر البول: وقال

ساساليوس اقريطش ينفع   :  وقال .ساساليوس بزره وأصله يشربان لتقطير البول     .  سقولوقندريون نافع من عسر البول    
كان به عسر البول فجلس في طبيخ الكرنب وهو حار            حدثني من أثق به أنه    :  وقال.  إذا سقى بشراب لعسر البول    

الحيوان الذي يسمى فسافس متى     .  فدر بوله مع مثله من السكر اقتمحه       وسقى أوقية من بزر بطيخ مقشر مسحوق      
البول القردمانا متى شرب بخمر نفع من عسر      .  أطلقت البول من ساعتها وكذلك تفعل القملة       جعل في ثقب اإلحليل   
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.  
من عسر النفس ومن عسر      قصب الذريرة إذا شرب يخمر نفع من عسر البول ومتى جعل مع الثيل وبزر كرفس نفع                

  .ورقه نافع من عسر البول العارض من بردطبيخ القيصوم و. البول
الشاذنة تشرب  .  الشونيز نافعة من التقطير    ثمرة.  ماء الرازيانج العظيم الغير بستاني نافع من تقطير البول         :  ابن ماسويه 

. الغاريقون متى شرب منه درخمى نفع من وجع الكلى         .  عسر البول  بخمر لعسر البول مع طبيخ أصل الثيل نافع من         
 لتقطير البول اسقه ماء الجوشير      .  شرب بالماء بعد طبيخه به نفع من عسر البول             صل الخطمى متى   أ:  وقال

. لعسر البول يبخر بحرادة    :ابن ماسويه مجهول  .  والساساليون من كل واحد زنة درهم بماء حار على الريق وأياماً             
نعنع ستة   ة سذاب راسن خمسة خمسة    حاشا صعتر بري سكبينج وبزر ملوخيا ثالثة ثالث       :  مع برد  مجهول لعسر البول  

وخيار مقشر أربعة أربعة بزر       بزر الحسك سبعون كمون نبطي مر افسنتين ثالثة ونصف من كل واحد بزر بطيخ                 
بلسان وزن ثمانية دراهم ويعجن بعسل منزوع الرغوة          الرازيانج درهمان درهمان زعفران درهم ونصف تلث بدهن        

الميبختج ويطعم فجلية فيها حمص اسود وتوابل وتؤكل بالخردل والشراب              الشربة ثالثة دراهم بثالث أواق من      
جيد ومع   آبزن قد طبخ فيه خرو الحمام وتعلف القرطم والكرنب والصعتر البري وتدبر بذلك فإنه              بميبختج ويقعد في  
  .ذلك يفت الحصى

ثالثة حسك وحب القلب وبزر قرع       بزر الثيل وبزر بطيخ وبزر قثاء مقشر من كل واحد ثالثة           :  لعسر البول مع حرارة   
عشرة يسقى ثالثة دراهم على الريق بجالب ويقعد          حلو مقشر خمسة خمسة بزر الرجلة أربعة حمص أسود ذراريح          

ورازيانج وكرنب وسلق وبابونج وبنفسج وتمسح المثانة بدهن لوز حلو إذا            في طبيخ قشور البطيخ وحبه وعنب الثعلب      
السكبينج  هن بطيخ معصوراً وإذا كان مع برد حقن الذكر مع دهن الغار وبدهن               ويحقن الدبر بد   خرج من اآلبزن  

  .العانة والمثانة والحالب به يطبخ فيه ونحوه من طبيخ الصموغ والعقاقير الحارة في الدهن يحقن به وتمرخ
نه جيد لهذه   ويستعمل في الطعام فإ    يستعمل دهن بزر البطيخ بأن يشرب وحده قدر ثالث أواق أو أكثر             :  استخراج

وعسل على الريق شيئاً صالحاً ويصير عليه وبعد ذلك فإنه جيد لهذه             سمن البقر :  لتقطير البول مع وجع المثانة    .  العلة
يعالج  البول الكائن بول يسير والدواء الحاد تطلى خاصرته وسرته بدهن حنظل ودهن زنبق قبل أن                العلة جداً لعسر  

  .بقر مع قشرهوبعده يدخن بالثوم معجوناً بسمن ال
 البول من الجامع لعسر

دقيق شعير ثالثون   :  ما هو ال يهيج الورم بل ينفعه       إذا كان مع ورم في المثانة وهو مع أنه يدر البول معتدل إلى البرد             
مدقوقة منخولة وخطمى ابيض منخول وبزر الكرنب النبطي منخول عشرون عشرون             درهماً بزر البطيخ وبزر القثاء    

عشر درهماً يجمع    شر منخول بزر نيلوفر بزر السلق بزر الخيار ثمانية ثمانية بزر القرع الحلو اثنا                مق أصل السوسن 
فاتر مسكنة من قدام ومن خلف في اليوم          بطبيخ التين األبيض ويجعل عليها دهن بنفسج ويخبص به المثانة وهو           

  .ثالث مرات وأكثر ويشد شداً رقيقاً
أستعمل تكميد العانة والحمام     :من الكمال والتمام فليغريوس قال     .  ل المعصور لعسر البول والمغص يسقى ماء الثي      

وتغمزه وتدلكه بقوة إال أن يكون معه وجع شديد فعند ذلك             واآلبزن والدهن و توضع على العانة اسفنجة بماء حار         
ء المثانة عسر   قد يلحق استرخا  :  العلل واألعراض قال  .  يصب في االحليل زنبق    تغمزه برفق وكذلك يدلك وبعده     
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يعرض هذان   أيضاً عسر البول يكون إما لبطالن القوة الدافعة وإما من ضيق المجرى وإما منهما وقد                  البول ومنه 
يكون ضيق المجرى من حصاة      السببان جميعاً أعنى فوت القوة وضيق المجرى لمن يحتبس بوله مدة طويلة وقد             

  .يبس شديد كالذي يعرض في الحميات المحرقة ظة أو منأو دم جامد أو ثولول أو شيء نابت فيه أو مدة غلي
ذلك بأن البول يحتبس والمثانة      عسر البول يكون إما من العضو الباعث وهو الكلى ويستدل على           :  األعضاء األلمة 

في القطن ثقيل وإذا كان في المجاري التي يجرى منها            خالية في هذه الحالة ويتبع إذا كان ذلك في الكلى وجع           
 في الحالب ألن هذه المجاري هناك وإما من أجل العضو القابل للبول وهي المثانة               إلى المثانة فيكون الوجع    البول

إذا نصبت المريض النصبة     ومجاريها وفي هذين تكون المثانة مرتكزة فالحصاة الحادثة من أجل المثانة تعلمه أنت             
مجاري المثانة ال يخرج إذا غمزت عليه وحينئذ          التي ينبغى وغمزت على مثانته خرج البول والعارض من انسداد           

مدة أو ورم فاعرف الحصاة لعالماتها من الحصاة وعلق الدم بأن يكون              مجرى المثانة مسدود لحصاة أو علق دم أو       
الحصى  الدم وكذلك المدة وإذا شيلت رجل صاحب حصى المثانة وهززته هزاً شديداً ربما تنحت               قد تقدم ذلك بول   

مجرى المثانة فعليك بالمبولة     نة فبال فإن لم ينجع ذلك وعلمت أن احتباس البول إنما هو ألجل              من عنق المثا  
القطن وإذا كانت العلة في مجارى المثانة فإن الوجع يمتد ويبلغ إلى             وإذا كان عسر البول عن الكلى كان الوجع في        

  .البطن أسفل
  .ذلك يشفى به دره أكل الثوم عجيب فيإن البول المتقطر المنقطع يسلله وي: الفالحة الفارسية

ساعته وطين عش الخطاطيف     االسرة فرض وخلط مع ثوم أو بصل وطلى على االحليل أدر البول من             .  اطهورسفس
وأدخلت في ثقب االحليل خرج البول من ساعته         متى ديف بماء وشرب نفع من البول من ساعته ومتى أخذت قملة           

شدة اليبس عالجه اآلبزن واحقنه باللبن وشرب ماء الشعير وماء            يعرض من عسر البول الذي يعرض في الحميات        
  .قد سكنت فاللبن القرع وإن كانت الحمى

البول قبضاً محكماً حتى تضغطه      حصر البول يكون إما عندما ال تقدر المثانة أن تنقبض على           :  األعضاء األلمة قال  
لبول وقد يعسر البول لسبب عسر المثانة وذلك يكون إذا          ا وإما لسبب سدة أو ورم أو حصاة أو شيء آخر في مجرى           

 جميع أسباب :  قال.  عليالً والعصب الذي يأتى العضلة التي في عنقها بحالة يكون قوياً           كان العصب الخاص بالمثانة   
شيء من عظم الصلب إلى      المثانة تحتاج إلى البحث عن السبب البادئ من ذلك انه قد وقع إنسان على صلبه فغار                

تورمت المثانة إنها كانت توجعه من غير ان          خل فعرض من ذلك بعد اليوم الثالث عشر إن احتبس البول عندما             دا
وآخر اصابه مثل هذا فعسر بوله ال من أن         .  وداويناه بمداواة األورام فبرأ    تلمس فمتى لمست أوجعت وجعاً شديداً جداً      

فاستدل   صار غليظاً فصارت المثانة في عسرة الحس       بل من أجل أن العصب الذي يجيئها في نفسها          مثانته ورمت 
البول عندما يفرط اإلنسان في      وقد يعرض عسر  :  استدل على هذا لقلة الوجع قال      "\  لى "\على ذلك بأن مثانته     

بقوة العضل الذي يضمها ويقبضها على البول من جميع            حقن البول وذلك أنها تمدد تمدداً شديداً فيصير لذلك          
عسر لذهاب فعل هذا العضل بشدة التمدد المضاد لحركة فعله ألن حركة فعل هذا                رام بعد ذلك البول   النواحي فإذا   
بوله فحدست أنه    وآخر سقط وبال دماً كثيراً وكان خروج بوله ال لعلة به ثم احتبس             :  قال.  على المثانة  العضل قبض 

مدة فاحتبس بوله فحدست ان مدة        كانت به حرقة في مثانته يبول منها        :  وآخر.  علقة جمدت في مجرى البول     
اللون وصغر النبض وتوتر وضعف وحدث الغشى وسخن العليل          انعقدت في المجرى وإذا جمد الدم في المثانة اصفر         

ولذلك ال ينبغي أن    :  قال.  جمد في مثانته فسقيته األدوية المفتتة للحصى        واسترخى وحدست على رجل أن الدم      
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تسئلوا معها عن األسباب المتقدمة فإن       مييز هذه العلة وسائر علل المثانة حتى      العالمات الحاضرة في ت    يقتصر على 
غشى وصغر  :  الداللة ها هنا وقد يكون مع جمود الدم في المثانة هذه العالمات             الحاضرة ال تفي بما تحتاج إليه من      

متى  :ألعراضالعلل وا .  وضعفه وصفرة اللون واسترخاء العضل وسخونته وعالج ذلك في باب الحصى                النبض
في المجرى والسدة تكون من      احتبس البول والمثانة مملؤة فذلك إما لضعف قوة المثانة الدافعة للبول وإما لسدة              

يبس عنق المثانة هذا اليبس هذا العارض في           ورم وحصاة وعلق دم وغيره وثولول نابت ولحم زائد ويكون من             
  .لشدة يبسها أن يرطب منه دائماًاإلنسان  الحميات اللهيبة المحرقة حتى الذي يحتاج

في القاثاطير ويمد حتى يقوم      يتخذ زر من حرير موثق بخيط ابريشم ويدخل الخيط        :  صفة التبويل من كتاب انطيلش    
جاء وخرج بل المبولة بلعاب بعض األشياء أو بدهن تمسحها            الزر في فم القاثاطير ويكون الزر إذا جذبته بفضل قوة          

 عصعصة ويأمر بإمساكه من خلفه لئال يقع على قفاه ويرفع ركبتيه قليالً إلى فوق تكة علىبه ويجلس المريض في ب
وحملها فما دامت اآللة في      ويفحجها ويدخل المبولة وهي مائلة إلى فوق إلى أصل الذكر فاملها إلى أسفل قليالً                

ليل إلى أسفل فإذا وصل جذبت الخيط       العانة رددت االح   االحليل فاقم االحليل إلى الناحية من السرة فإذا قارب ثقب         
فإن المبولة تتبعه ألنه يجذب كالزراقة فإن كان في بعض األحايين إذا خرج                 ليخرج دلك الزر من جوف المبولة      

رقيقاً بقدر   أيضاً فإنه قطعة لحم أو غيره دخل في فم اآللة فال تخرجها لكن أدخل في تجويفها ميالً                  البول احتبس 
  .فإنك تدفع ذلك الشيء ير المبولة ال تزد عليها لئال يصدم جرم المثانةما تعلم أنه مثل تقد

وضم أعضائهم بعضها إلى     ومن األشكال التي تخرج البول من صاحب الحصى أن يتركوا على ركبهم           :  انطيلش قال 
  .المثانة بعض ومنهم من يدخل إصبعه في المقعدة فينحى الحصى عن عنق

آخر فهذه تبعثهم عليها       ركبهم ويدنونها من صدورهم ويتشكلون أشكاالً         وآخرون يضمون أيديهم تحت    :  قال
  .الطبيعة وهذه األشكال كلها تنحى الحصاة من المثانة

يحتبس في المثانة وهذا من       تقطير البول مرة يكون لسالسة البول ويكون هذا من غير حرقة ألنه ال               "\لى   "\
ونحوه وقد يكون لحدة البول ويكون مع هذا          يعالج بالبلوط جنس ذيابيطش وعالجه عالجه أو من جنس الذرب و         

لعسر البول فإنه حينئذ يتقطر البول قليالً قليالً ويحتاج حينئذ إلى النظر في              حرقة ويعالج بالبزور ويكون تقطير البول     
القاتلة  تهموضعه فعلى هذا يقسم تقطير البول فإنه يكون لسلس البول ولعسره ولحد            غير علة هو ورده إلى     ذلك من 

  .تدر البول إذاً عسر إن سقى منه مثقالن وكذلك إن بخر بزر الكشوث مرات
في مثانته شيء كثير وكان نحيالً       رأيت رجالً يعسر عليه البول إلى أن يجتمع منه        :  مجهول من منافع األعضاء قال    

د المجرى تبله وتنديه كفعل جف وذلك أن غدداً موضوعة عن   جداً يابساً قشفاً فحدست أن ذلك ألن مجرى بوله قد         
فإذا نحف البدن يمكن أن تخف هذه الغدد وبرأ هذا الرجل باألشياء المرطبة                    سائر الغدد في الحنجرة وغيره      

في الجماع عسر    وقد يكون من اإلفراط   :  قال.  المرطبة والتدابير المرطبة وخاصة في هذا الموضع من بدنه         واألدهان
  .الجماع بتة مدة طويلة  وعالج ذلك هذا العالج بعينه وتركالبول لجفاف هذه الغدد بأعيانها
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  وتقطير البول وجريه بال إرادة وال حرقة وال ثقل على المثانة          وتقطير البول وجريه بال إرادة وال حرقة وال ثقل على المثانة              ديابيطشديابيطش  الداء المسمى الداء المسمى 

    ..والعضيوط ومن يبول في الفراش ومن يبول رجيعة بال إرادة واتساع مجاري الكلىوالعضيوط ومن يبول في الفراش ومن يبول رجيعة بال إرادة واتساع مجاري الكلى
عن استرخاء العضلة الملقمة لعنق المثانة فيقطر البول  المثانة فالج قد يكون: األعضاء األلمة قال المقالة األولى من

السادسة من   إنما يكون تقطير البول ألن ما يجئ يخرج أوالً فأوالً وال يجتمع ديابيطش"\لى  "\ .بال إرادة
ن الكلى سريعاً كهيئته وهذه العلة م صاحب هذه العلة يعطش جداً ويشرب ويبول ما يشربه: األعضاء األلمة قال

فاستعن بهذه المقالة نحو الثالثين منها وجملة ذلك أن الكلى  بمنزلة زلق األمعاء ومتى أردت أن تعرف السبب
 يضطرها إلى اجتذاب الرطوبة ويضعف قوتها الماسكة فيضطرها إلى نقصه عنها بسرعة إلى يحدث بها مزاج حار

ما في العروق من الكبد والكبد  كلى دافعة عنها فيجذب أوالًالمثانة ألن المثانة ليست بجاذبة للبول من الكلى بل ال
  .وبرؤها عسير: قال. أيضاً إلى ما كان من المعدة واألمعاء فحينئذ يهيج العطش ويعود األمر

كأنه نارى فإن هذا المزاج يجتذب        العلة بالحقيقة في هذه العلة هو مزاج حار ويعرض للكلى حتى يصير             "\لى   "\
زائداً على مقدار عظم الجرم فإذا جذبت الكلى عنها بحرارتها فوق ما             وال ينقى ألن مقدار الحرارة يكون     الرطوبة جداً   
تجذب بقدر ما    عنها بسرعة لثقله عليها وأقبلت تجذب فإذا أضرت بها الرطوبة دفعتها أيضاً ولو كانت               تطيقها دفعته 

مداواتها بالمبردات   قوة الماسكة والدليل على ذلك أن      الدفع بقوة وبزيادة الحرارة أيضاً تقل          تطيقه لم تلجأ إلى    
إذا استرخت  :   قال "\ لى   "\.  هزاالً شديداً ونحوالً    هذه العلة متى طالت أورثت البدن       "\ لى   "\.  وبالكافور ونحوه 

 . إرادةوالتي على المعي المستقيم عرض للبول والثقل أن يخرجا قليالً قليالً من غير العضلة المطوقة على فم المثانة
الصلب بالمداواة ألننا علمنا     سقط رجل على قطنه فأعقبه أن بوله يخرج بال إرادة فقصدنا لذلك إلى عظم             :  فالج قال 

زوال خرز الصلب إذا كان     :  جميع األعضاء األلمة قال في السادسة      فالج.  أن العضلة التي تأتى عضل المثانة نالتها آفة       
  . احسب والبراز ألن النخاع يعتل"\ لى "\البول بال إرادة  إلى خارج تبعه خروج

من ضعف القوة الماسكة التي      تقطير البول بال عسر بل سلس قد يكون من حدته ويكون           :  السابعة من الفصول قال   
 قد صح هاهنا أن تقطير      "\ لى   "\.  المزاج البارد  في المثانة وذلك لضعف يكون من سوء مزاج مفرط وخاصة في            

  المزاج البارد في األكثر  يكون منالبول الكائن بالمشايخ
 المثانة التقطير الذي من برد

البرد فيعرض لهم على المكان تقطير البول فإذا           قد نرى قوماً يغلب على نواحي المثانة منهم         :  من ابيذيميا قال  
ى ديباطيش على ما رأيت ينفع من ديباطيش الجلوس في ماء بارد عذب إل             .سخنت تلك المواضع منهم سكن ذلك     

نصف  طباشير:   قرص بليغ  "\ لى   "\.  ويكمد ألنه يشد عصب المثانة ويبرد الكلى ويسكن العطش          أن يحضر الجلد  
. ويقرص بماء بزر قطونا     درهم رب السوس مثله كثيراء مثله كافور قيراط افيون مثله يسقى بماء التمر الهندي                  

لجماع ثم يتحمل على مقعدته ثلجاً حتى يشتد         ا العضيوط ومما ينفع العضيوط أن يكون طبيعته يابسة ويتبرز قبل          
  .دبره

لكثرة البول بال   .  بدهن ورد  ينفع من ديباطش أنهم يطعمون اسفيذباجات دسمة ويسقون بزر قطونا          :  قال:  اليهودي
وكندر وسعد أو مصطكي يستف منه ويبيت بالليل          بلوط ينقع في خل ثقيف ويجفف     :  عطش وتقطير البول وكثرته   

  .لصغيرعلى االطريفل ا
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العضيوط أقراص عجم     ينبغي أن يسقى   "\ لى   "\.  وحمل العضيوط دهن اآلس مع قاقيا ورامك       :  العضيوط قال 
دراج :  هذه اهرن طعام صاحب ديابيطش     الزبيب ويتبرز قبل ذلك نعما وأخل بطنه وجلسه في ماء القمقم ويحمل             

ع منه رب االحماض االترجي ويعرق في        ونبيذ الذبيب وينف   بماء حصرم وسمك نحل واإلوز والمصوص والسفرجل       
الفواكه  باألضمدة الباردة القابضة وينفعهم الفصد وينفعهم نفعاً عظيماً ادهان ماء          وبطنه الحمام المجفف ويضمد قطنه   

  .القابضة
بماء وخل حتى أن الريح يخرج       بلوط حب اآلس كندر جلنار يسقى     :  كثرة البول بال عطش من تقطير البول الدائم        

الخصيان لغلبة البرودة والرطوبة عليهم وعالجهم عالج          بغير إرادة وخاصة إذا سعلوا أو صاحوا ويكون في          منهم  
 والسمك واأللبان والبقول والفواكه وشرب الماء البارد واعطهم الترياق واالنقرديا            يحمون األطعمة الباردة الرطبة   

ويشربون الشراب العتيق    يه خردل وفلفل وصعتر وكمون    والفالفلى واحقنهم بالحقن الحادة والكمادات ويغتذون بما ف       
  .الصرف أو نبيذ العسل

ولكن ذلك يكون بأن يشعر حدته       وقد يكون خروج الثفل بال إرادة من حرارة وذلك لشدة حرارة البول           :  االختصارات
  .ولذعه ثم تجلبه لشدة ذلك عليهم

 الحامل الحادث في
يعرض من حدة البول للشباب مع لذع          والذي:  قال.   الرحم المثانة  وقد يصيب الحامل خروج البول وذلك لضغط        

أجود عالجهم أن يحقنوا باألدهان واألسمان والشحوم          أصحاب ديباطش :  قال.  وحرقة فإنهن يبرأن متى ولدن     
 والبقول الباردة ومتى   األدمغة والمخاخ ولحوم الجداء واأللبان الدسمة وسمك الطري        واسقهم ماء الشعير واطعمهم   

  .كانت القوة محتملة فابدأ بالفصد أوالً
  .تقطير البول متى حدث في الرحم أو في السرة ورم مؤلم تبع ذلك: الفصول تفسير افالذيوش قال

 حنين من اختيارات
العدس يقل البول ويحبسه    :  القلهمان .خولنجان يشرب بماء فإنه عجيب في ذلك       :  الذي يبول في الفراش بالليل     

من سوء مزاج ومنه ضرب ال يكاد صاحبه يشفى منه ومتى ظن              قد يكون :   لتقطير البول  "\ لى   "\.  ألنه يغلظ الدم  
قطرات ويكون من اختالط حاد وبول غليظ وعالجه يسحق المثانة وينضج األخالط             أنه قد شفي منه قطر منه أيضاً      

ويحقن بسائر األدهان التي     ن الثنة وينفع من تقطير البول للشيوخ أن يؤكل الثوم وأن يحقن بالجندبادستر واده            البتة
  .تسخن الكلى وتقويها

والتمر الهندي وتموهيروق ويشرب     ينفع من كثرة البول مع العطش طبيخ حب اآلس والكمثرى اليابس          :  تياذوق قال 
مغ أقاقيا مثقال ورد يابس مثقاالن جلنار مثقال ص       :  أخالطها .منه كل يوم أوقيتان على الريق وتنفع منه هذه القرصة         

 فيه مثقال ويشرب معه أوقيتان من الماء البارد فإنه عجيب لديباطيش ويزاد فيه طين نصف مثقال يسقى منه قرص
ديباطش على ما يسكن      مختوم ومما يعظم نفعه لهم طبيخ الفواكه القابضة وماء التمر الهندي اعتمد في أدوية                 

جزء ومن رب السوس نصف جزء ومن بزر القرع          ورديؤخذ من ال  :  قرصة لديباطش .  العطش ويغلظ الدم ويبرد المزاج    
المقشر والجلنار والكثيراء والطراثيث والصندل والكافور ويقرص الشربة            الحلو والطباشير وبزر الخيار وبزر الخس       

األسود إن لم يكن منه      بأوقيتين من الماء والخل قد مزجا والغذاء الرجلة والخس والقرع والشراب الغليظ              درهمان
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  .المحلب يقرص ويسقى منه درهم جلنار وقاقيا وكندر وبلوط وحب: ذه قرصة تعقل البوله. برء
المكان وأكل البقول وشرب ماء السويق       أعظم شيء نفعاً لهؤالء شرب الماء البارد ثم يتقيؤنه على         :  اوريباسيوس قال 

محرقة ويضمد بتلك األضمدة    األقراص التي يسقى في الحمى ال      وال يقرب ما يدر البول فإنه أفضل عالجه ويسقى        
اآلس والكمثرى وينفع في أوائل العلة فصد العرق من المرفق وليستعمل في بعض                واجعل شرابه نقيع التمر وحب    

  .المخدرة سقياً وحمالً األوقات
: يحمل الظفر تياذوق قال    ينفع من البول في الفراش أن يسقى الحلتيت والزعفران يشرب منه ما              :  مجهول قال 

سكر إلى ان يبرأ وليحذر الجماع ويعتمد على ما        لديباطيش أن يسقى كل يوم أربع أواق من لبن بنصف أوقية          وينفع  
فإن اشتد برد الكلى والمثانة حتى ال يمسك البول فليشرب          :  قال.  له مع برد   يبرد من األغذية واللبن والرايب جيدان     

غال أو دهن السوسن أو دهن السذاب وينفع أن يذاب          دهن القسط أو المسمى مي     ويتمرخ بدهن الناردين أو    الكمونى
به المثانة أو    ودهن ناردين ويذاب اشق بشراب ويجمع إلى القيروطى ويلقى عليه شيء من جندبادستر وتطلى              شحم

بلوط ينقع في خل خمر     :  ال يملك بوله   نياذوق لمن .   ينبغي أن يفرق بينهما    "\ لى   "\.  الكلى إن كان ذلك منها    
  .مر ربع جزء سرو مثله يجعل أقراصاً ويسقى م يجفف ويؤخذ منه جزء كندر نصف جزءثالثة أيام ث

الورد أو عصير الورد في ابانه       اقصد في األول لتسكين العطش بأن تسقيه ماء        :  من رسالة فليغريوس في ذيابيطس    
واغذه بها حتى يسكن    رطب جداً وضمده باألضمدة الباردة       اسقه قدر قوطولين ولتكن في هواء بارد أو موضع كنين          

ومتى أزمن السهر   :  قال.  واجلب له النوم بكل حيلة    :  قال.  المسهلة وتليين البطن   عطشه وإذا سكن فعليك باالحقن    
وأمر أن يعالج بعد     والسكر وشرب الماء البارد وبرد الجسم كله وضعف الكبد ولم يأت في ذلك بعلة مقنعة                 والتخم

وضماد الخردل ولم من معجون الصحف        بلوغاذيا بعده واستعمال القيء   سكون اإلسهال بحب الصبر بعد الحقن و       
ثالثة جندبادستر مثقال أرميني مثقال تجمع بدهن الصنوبر           معجون جيد السترخاء المثانة حب الغار وورقه ثالثة         

 ودهنالشربة مثقال والطعام قلية وشواء ويحقن بطبيخ الفنجنكشت والسذاب والكمون            ويعجن بعسل منزوع الرغوة   
  .السوسن

الجوشير والساساليوس من كل واحد       النافعة من تقطير البول يسقى من      :  للتقطير البارد من المنقية البن ماسويه      
مرخ المثانة بدهن السذاب ونحوه     :  قال انطيلش في باب الحصى     وللتقطير والبلل .  درهم على الريق بماء حار أياماً      

وحمله في مقعدته   :  قال.   هذا عالج يعرض للمشايخ    "\ لى   "\.  ام البتة البول وقل القي   فإن المثانة متى سخنت قل    
  .ومن سائر ما يسخن فإن البول يقل منه

لفساد مزاج فيها وأكثر ما يعرض       البول يسلس إما لضعف عضل المثانة أو لضعف قوتها الماسكة أو            :  سرابيون قال 
متى حدث خروج البول مع حرقة ووجع وكان         :  الق.  حرقة سوء المزاج لحدة البول من حدة األخالط أو لقروح مع          

فعليك بماء الشعير والخس والهندباء واالستحمام بالمياه العذبة الفاتر وترك              ذلك ليس لقرح بل لحدة األخالط      
خروج البول عن فساد     إذا حدث :  وللبرودة قال .  بعد اسهال الصفراء مرات ويسقون دائماً بزر قطونا ودهن ورد          الحريفة
االطريفل :  والمثروديطوس وينفعهم نفعاً عظيماً    د في المثانة كما يعرض للشيوخ استعملت الخمر واألنقرذيا         مزاج بار 

اهليلج  الفراش دواء لمن يبول في    إذا دق فيه كندر وكمون كرماني وسعد وماء        الصغير إذا مزج بالشخزنايا واالطريفل    
مقلوا سبعة دراهم كندر سعد وآس ميعة يابسة كسيال            كابلى بليلج املج عشرة بلوط منقع بخل خمر يوماً وليلة            

حب .  الشربة ثالثة دراهم وينفع من ذلك نفعاً عجيباً قوياً الشونيز وماء السذاب            خمسة خمسة مر ثالثة يعجن بعسل     
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ويعجن بعسل   اهليلج جندباستر وقسط مر حاشا جفت البوط عاقر قرحاً بالسوية            :  لكثرة البول في الفراش     مجرب
  .ؤخذ منه عند النوم درهمويحبب وي

الباردة لئال يلطف ويحدث     عليك في ديباطش بترطيب الجسم جهدك أعطه األغذية العسرة الغير           :  ديباطش قال 
المعدة من الرطوبة فأعطهم ماء الشعير والخيار ويكون         عنها بخارات بسرعة ألن الكبد من هؤالء قوية يجذب ما في          

 مض والريباس واألجاص ورب الحصرم ويسقون بزر قطونا بماء الخيار ودوغ البقر           الحا شرابهم ماء القرع وماء الرمان    
درهم يعجن بلعاب البزر     قاقيا درهمان ديابس ثالثة دراهم جلنار أربعة دراهم صمغ         :  وأقراص الطباشير وهذه نافعة   

نج بماء الورد فإنه عجيب     واألقاقيا والكافور والب   قطونا ويشرب بماء بارد واجتنب العرق جهدك واطل الكلى بالصندل         
  .عجيب النفع جداً وهو أصلح من الضماد وماء الثلج لهم

نافع لهم جداً وهؤالء يبولون بوالً       وهي علة شبه هذه العلة في وجوه اسقهم لبن النعاج فإنه           :  وقال في ضعف الكلى   
  .كذلك فاستعمله فإنه ال مثل له  والحال فيه في هذه العلة عندي"\ لى "\. دموياً

مما ينفع خروج البول من برد ويسمى        لسابور بن سهل  .  الذي يمنع البول القابض والمسدد    :  الثامنة من حيلة البرء قال    
غلظ األمر فخذ درهمي مقل أزرق فيحل بماء السذاب ويقطر             يزرق في المثانة دهن الناردين فإذا      :  ضعف المثانة 

 صنوف ما يشكوه الناس من كثرة البول بال حرقة إما           "\ لى   "\.  ويشرب فإنه عجيب   عليه دهن زيبق ثالث قطرات    
الهواء وإما أن يقطر     كثير بال عطش دائم وإما بال عطش وإما أن يبول في النوم وإما أن يكثر بولهم إذا برد                     بول

ف أن يقل شرابه عند النوم حتى ينام عطشاناً ويجف         دائماً بال إرادتهم فاألول ديباطش والذي يبول في النوم عالجه         
فإن البول في النوم إنما يعرض إذا كثر البول وغلظ الحس كما يعرض للسكارى                التدبير وقلة الطعام لئال يثقل نومه     

كالمشايخ فالتمريخ بدهن    فليجفف تدبيره ويسخن قليالً لئال يثقل نومه وأما الذي يبول إذا بردت المثانة              والصبيان
 الشخزنايا وأما الذين يبولون مرات كثيرة بال برد يصيبهم فإن ذلك          والكندر و  الناردين والتين والزيت وحب المحلب    

كزبرة وطين  :  مثال ذلك  .يكون لرقة الدم فعالجهم ما يغلظ الدم ويبرده ويسد ويغرى ألن هذه ضد المدرة للبول                
  .ويطعمون مثل ذلك مما يغلظ الدم ويبرده ارميني وكهربا وجفت البلوط واقاقيا وجلنار وحب اآلس ويسقون

والمرزنجوش والناردين مع ماء     ينفع من تقطير البول بال إرادة أن يحقن بدهن الجوز والحبة الخضراء              :  اليهودي
  .السذاب ليالي متوالية واطل القطن بالقابضة الحارة

ة وجميع األغذية واألشربة البارد    من يبول بالليل ومن يكون بوله بال حرقة انههم عن البقول والفواكه           :  جورجس قال 
الخردل والفلفل واللحوم المشوية والشراب العتيق وينفعهم جداً          الرطبة وليميلوا إلى ما يجفف مع إسخان وليأكلوا        

يؤخذ بلوط وكندر ومر وهيوفسطيداس وكزبرة وخبث         :   سفوف لذلك  "\ لى   "\.  األسود خبث الحديد واإلهليلج  
  .منقع بخل وإهليلج أسود وسعد ويستف منه الحديد

. بارد فإنه جيد ولحوم األرانب جيدة      يسقى من حب المحلب كل يوم درهماً بماء       :  م لكثرة البول بال حرقة    الطب القدي 
خولنجان حب المحلب وخبث الحديد وكزبرة وكلى معز والمر           بلوط كندر سعد وج   :   في األدوية المفردة   "\ لى   "\

  .جيد بالغ مشهور له
وورقه ثالثة جندبادستر اثنان بورق       حب الغار :  المثانة وشدة البرد  اقربادين حنين لكثرة البول اكائن عن استرخاء          

الناردين ويعجن بعسل ويسقى منه وليكن الطعام شواء وقاليا            ارميني واحد حب الصنوبر الكبار ثالثة يلت بدهن         
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 الشونيز والقنطوريون والفودنج البري والسذاب وبزر السلجم ودهن سوسن ليالً               والشراب عسل ويحقن بطبيخ    
على  سفوف لمن يبول  .  أمكن وتمرخ المثانة بدهن السوسن والناردين جزءان والقيء نافع في هذا               ويمسك ما 

بمائه ويشرب منه درهمان بماء      بلوط ومر وكندر ولبنى الرمان وفودنج جبلي يدق بزر السذاب ويلت الجميع           :  الفراش
يسقى الدوغ الحامض   :  ج تام لديباطش  عال.  ويستف  راسن يابس وكندر ومر وبلوط       "\ لى    "\.  الراسن الرطب 

وتضمد كاله بما يبرد في كل ساعة ويجعل أبداً في فيه مصالً كي يسكن                 مستقصى إخراج الزبد ويأكل خبزه به      
الفواكه  الشعير ويحقن بماء الورد ولعاب البزر قطونا كل يوم واسقه أقراص الكافور ويطعم                  العطش ويسقى ماء  

  .والبقول الباردة
البلوط وكزبرة يابسة    بأقماعه وجفت  اهليلج اصفر وأسود وورد   :  بادين الكبير للبول في الفراش مع حرارة       من االقر 

جلنار درهمان كندر وقشور كندر درهمان درهمان حب          حب اآلس :  دواء مارستاني تام لسلس البول    .  ومثانة محرقة 
 خبث الحديد مغسول بخل أربع مرات       اهليلج اصفر درهم بلوط ثالثة دراهم      المحلب نصف درهم جفت بلوط درهم     

عطش  السماق وكزبرة يابسة درهمان الشربة درهمان وإن كان البول كثير المقدار في نفسه بال                نصف درهم ومن  
فإن ذلك حينئذ يبرد     فاسقه أمثال هذه لتضم المسالك وإن كان يسير المقدار سقي شخزنايا ونحوه مما يسخن                

تركبنا فركب العالج ويطعم تيناً بزيت ويحقن الذكر          الزنبق والجندباستر وربما  الجسد ومرخ المثانة والقطن بدهن       
 كثرة البول يكون إما لحدته وإما لسوء مزاج بارد ومع            "\ لي   "\.  ويمرخ به أيضاً   بدهن بان وسك أو بدهن ناردين     

البول فإن ذلك برؤه وأما       تدر حرقة فعليك فيه بإسهال الصفراء بماء الشعير والبزر قطونا والبزور اللينة التي              األول
  .المسخنة والقابضة وإسخان المثانة بالمروخات الذي بال حرقة فإنه يعرض للمشايخ كثيراً وعالجه البزور

 مفردات

التي تثمر ثمرا    قشر الصنوبر إذا شرب أمسك البول حتى أنه يعسر وخاصة قشر التنوية             :  من تقطير البول   لد نافع 
قندريون نافع من تقطير البول جداً والساساليوس نافع          والجاؤشير جيد لتقطير البول والسقولو     .صغاراً أو قشور الالذن   

  .لتقطير البول
  .السعد خاصته تقليل البول العارض بسبب برد في المثانة: ابن ماسويه

ن مثانته  المارستان يطعمون م    رأيت أهل  "\ لى   "\.  من أكثر من أكل التين قوي على حبس البول جداً          :  الطبري
رجالً به ديابيطش أن يجعل مأواه سرداباً باردا نديا ويستلقي             أمرت "\ لى   "\.  باردة ويكثر بوله لذلك التين بالزيت     

 وورق الخالف قد رش عليه ماء ثلج وليتعمد أن يضع أسفل الظهر عليه ويمسك في فيه مصالً                 على األرض الباردة  
الباردة وسكن أكثر ما به       فبردت كاله لما دام استلقاؤه على األشياء        وال يتحرك البتة لئال يعود يتحلل منه شيء        

والماء يمر به في تلك العروق وكل ساعة ال يفتر           ويحتاج أن ينظر فيه كيف يستحيل في هؤالء الكيلوس إلى الدم          
  .وليحذر ذلك

مين مقلواً قليالً من كل واحد      بخل يو  اهليلج كابلى بليلج املج بلوط منقع     :  ابن ماسويه لمن يبول في فراشه بالليل      
جزء مر ربع جزء يعجن بعسل ويسقى بماء قد غمس فيه الحديد             جزءان سعد كندر راسن ميعة سائلة أو يابسة كسيال        

  .حار وقنطوريون أياماً بماء للتقطير يسقى كمون. المحمى
  .من اختيارات الكندي عالج لمن بردت كاله ومثانته فلم يقدر على حبس البول
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. كليتيه وظهره فإن نقى وإال فاحقنه      يسقى الكمون بالطالء والماء السخن اسبوعاً فإنه يسخن       :   كتاب ابقراط زعم   من
مقل يطبخ بالماء وتحل الصموغ بطالء وعسل ويخلط به           يؤخذ شبث بابونج سذاب حلبة قسط صعتر اذخر سكبينج         

القيء نافع  :  شندهشار قال .  ل طعامه بدهن الجوز   باألدهان الحارة عليها ويجع    دهن الحبة الخضراء ما يكفي وتمرخ     
  .البول من سلس

كالحصرم ونحوه وعلى الباردة الرطبة      اعتمد في ديباطش على األغذية واألشربة القابضة الحامضة معاً         :  تياذوق قال 
ويضمد أسفل  األرميني وليدخل في الماء البارد مرات في اليوم           كماء الشعير والبقول وعلى المغرية كالصمغ والطين      

 وينفع من كثرة البول بال عطش أن يطبخ البلوط بخل ثقيف ثم              :  قال.  الباردة القابضة  البطن كما يدور باألشياء   
جيداً وينفع من برد     يجفف ويدق ويخلط مع مثل ثلثه مرو نصفه من اللبان ويسقى ومتى جعل معه ورق الحناء كان                

 كان بغالم   "\ لى   "\.  جندبادستر ويطلى به المثانة    دين يخلط فيه  المثانة التي ال تمسك البول قيروطي بدهن النار        
يعالج به األطباء فلم ينجح حتى حقن بالتي تمسك البول وزرق في مثانته منها               علة البول في الفراش فعولج بكل ما      

 من كثرة   البول وينفع  المسخنة كل ليلة عند النوم وإن أخذ من حب المحلب زنة درهمين إلى ثالثة اذهب كثرة                مع
سكر طبرزد ولبن المعز يشرب ويدام ذلك         وينفع من ديابيطس  .  البول سذاب بري يابس يعجن بعسل ويؤخذ منه        

يجمع بقنة ويؤخذ منه كل ليلة نصف درهم وينفع منه أن تغسل الحلبة              وينفع من كثرة البول وبرد المثانة دار صيني       
 ينقع:  ولديابيطا مجرب .  ل يوم زنة درهمين ونصف    وتسحق كالكحل وتعجن بعسل ويؤخذ منه ك       وتجفف في الظل  

حب المحلب ولوز الصنوبر     :دواء نافع من األبردة وبرد المثانة     .  بثالث بيضات في خل يوماً وليلة ثم يكسر ويتحسى        
وميعة يابسة وقشر الصنوبر وراسن مجفف نصف        والحبة الخضراء وحلبة وحسك بالسوية حب الغار وكندر وخولنجان        

ومما يحبس البول   :  قال.  بميبختج أو بعصير التين إن شاء اهللا         عصير التين ويؤخذ رغوته كل ليلة      نصف يعجن ب  
 يصب عليه أربعة أرطال من الماء ويطبخ يوماً ثانياً حتى يصير رطالً ويصب على ذلك   ويذهب باإلبردة رطل حسك   

الحسك  يستخرج ماء  "\  لى "\.  الماء رطل دهن حل ويطبخ حتى ينضب الماء ثم أحقنه بثلثي رطل فإنه بليغ                 
ودهن المحلب ودهن حب الصنوبر أوقية       ولعاب الحلبة وبزر الكتان من كل واحد أوقية ومن دهن بان ودهن الغار              

إذا كان اإلنسان يكثر البول فاسقه أربعة دراهم كندر          :  قال .أوقية ودهن نارجيل ودهن الجوز نصف نصف يعالج به         
 مر كندر بلوط سعد بالسوية الشربة ثالثة دراهم         :  وهذا دواء عجيب مجرب    :  قال.  يبرأ بماء حار ثالثة أيام فإنه     
الجميع حلبة مقلوة يعجن بعسل      دقاق الكندر صعتر شونيز خولنجان بالسوية ومثل       :  آخر.  ودرهمين أياماً يبرئه البتة   

  .الشربة مثقاالن ويأكل فجلية بلحم سمين
المطبوخ القوى وشحم كلى ماعز      ماء الحسك :  ثرة البول وقلة النطفة   من األدوية المختارة حقنة لمن رقت كاله وك        

بالسوية ومن اللبن الحليب بقدر ربع الجميع وبقدر         وودك ومخ ضأن وخصى كبش تنضج وتطبخ ويؤخذ من الودك         
وينفع من التقطير وكثرة البول ان يتحسى في كل يوم          :  قال.  يضرب ويحقن به   اللبن سمن إلية مذابة ودهن البطم     

  .على الريق فإنه نافع خمس بيضات
ويمنع كثرة البول ومن أجود ما يمنع        حبة الخضراء أو دهنها يسخن الكلى     :  من الكناش الفارسي البن أبي خالد قال      

حتى يزيد ثالثة أمثاله ثم يلت بدهن الحبة الخضراء ويعجن              الحسك اليابس المربا بماء الحسك الرطب      :  البول
 وحب الزلم .  بلوط ثالثة مر ثالثة يلتان بدهن الحناء ويؤخذ ثالثة غدوة وثالثة عشية             احدكندر و :  بفانيذ وهذا آخر  



 1020/                وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت               
 

 

. كالبيضة غدوة وعشية   نافع جداً من ذلك يعجن بعسل بعد أن يغلى بلبن ثم يلت بسمن ويفتر قليالً ويؤخذ منه                   
العسل يذهب بتقطير البول    :  هولمج.  ورد بالسواء  ماء الشعير وبزر خيار لبن دهن      :  للحر في الكلى واألمعاء والبول     

  .المثانة وكان في كالمه دليل على أنه يسخنها جداً وخاصة دهن الخروع النفع من وجع: قال

 البلوط

حتى يحمر ويصفى ويشرب منه كل يوم ربع رطل مع             يؤخذ رطل بلوط فيطبخ بستة أرطال من الماء        :  بختيشوع
  .شهوة الطينويذهب ب درهمي كندر يسخن المثانة ويقوي المعدة

ألن البلغم يذوب وعالمته أن      قد يكون من شدة سخونة الرأس كثرة البول        :  ابقراط في تدبير األمراض الحادة قال     
عرض مع تقطير البول وكثرته الصداع الشديد والهوس          يكون معه نوازل إلى الصدر فأما إلى األنف فال محالة وأن           

داً دائماً وقيئه بماء حار شديد الحرارة وادلك الجبهة والوجه بعد            الرأس تكمي  وخدر في الرأس وعزوب الذهن فكمد     
تخلص فعند ذلك    الرأس واحقنه بحقنة حارة وانفخ في انفه ما يعطس فإن جرى ماء منه أو من أذنه فقد                     حلق

  واسهله واكوه لئال يعاود مؤخر فحمه إذا ثخن النزل كف الضربان وأطعمه سلقاً وعدساً واسقه ماء العسل
 المقشر  المحلبحب

الخضراء وحب الصنوبر الكبار ونارجيل       حب المحلب المقشر والحبة    :  مجهول معجون يزيد في الباه ويقل البول        
وأملج وبليلج وقشر الصنوبر وكندر وبلوط وكهربا وراسن          وحسك وحلبة وتودرى وشقاقل عشرة عشرة هليلج أسود        

ان قسط مر قرنفل فودنج جندبادستر بزر السذاب حب          أرميني خمسة خمسة خولنج    وكسيال وكزمازك وسعد وطين   
قيراط  البان ميعة رماد المثانة جوشير درهمين ونصف من كل واحد يعجن بعسل ويؤخذ درهم مع                   البلسان حب 

  .بزربنج
 السرو عصير ورق

دوة وسكرجة دهن سمسم يسقى ثالثة أيام غ       سكرجة عصير ورق السرو   :  للهند لمن يبول في فراشه خاصية للنساء      
الشحوم إذا أكلت وشرب    :  وينفع من ذلك نفعاً عظيماً     .  والبقول وعشية وحين ينام مثل ذلك وال يأكل الحموضة        

 ينفع من ال يمكنه أن يحبس بوله ولشحم القبج فيه خاصية فليسق بماء بارد فإنه يبرأ إن                 عليها ماء بارد فإن ذلك    
وحناء وكندر ومر وجلنار     بلوط ورق اآلس اليابس وشب    :  صةمن الفائق مما ينفع من البول في الفراش خا         .  شاء اهللا 

زيت ودهن البطم وسمن بقر من كل واحد        :  الباه حقنة تذهب بتقطير البول وتزيد في     .  بالسوية يستف بخل حامض   
العسل مثله ومن عصير السذاب أوقية ومن البطيخ الحلبة وطبيخ بذر              نصف رطل ومن الزنبق الجيد أوقيتان ومن       

ثالث أواق يسحق الجميع ويطيب بشيء من مسك ويحقن بنصف رطل منه بالليل ويشرب                  كل واحد  الكتان من 
بالزبيب يعجنه ويأخذ منه     أن يدق الفلفل  :  وينفع من برد المثانة وكثرة البول      .  القوي ويأكل اللحم السمين    النبيذ

البقر أسبوعاً كل يوم بثلثي رطل       النعاج ويحقن بدوغ      جبريل بن بختيشوع لديابيطا أجود عالجه لبن البقر ولبن          
  .من الشرب ويشرب الماء في هذه العلة أحمد

  روفس
: الفراش مع حر   للبول في .  امسك البول  قشر الينبوت إذا شرب   :  د.  قابض قطع ذرب البول    السماق متى شرب بشراب   

 خذ هليلجا أصفر وقاقيا      وثلج وشراب الرمان أو    ثالثة دراهم بماء بارد    اطريفل يجعل فيه جفت بلوط ورد بأقماعه       
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وال يشرب ماء بعد     اسقه فوذنجا نهريا قبل العشاء وال يتعشى       :  لمن يبول في الفراش    .الكندر والبلوط المقلو    وقشور
من اشليمن  .   نفع -ماء   - ويسقى منها بخل ممزوج     البتة أو قليالً جداً ويقال أنه إن أحرق مثانة عنز أو نعجة             العشاء

الكلى والكبد والمعدة يسقى أقراص طباشير ويأكل         كثيراً يكون من شدة حرارة        ويبول لسلس البول الذي يعطش   
 ليس بشديد فإن كان العطش      المعدة والكبد باضمدة باردة وخاصة الكلى إن كان العطش         الخيار والقثاء ويضمد    لحم

البقر الحامض وماء قرع    ويسقى مخيض    والبنفسج مع ماء شعير     شديداً فضمد المعدة والكبد ويحقن بدهن النيلوفر       
بالغداة   بحرارته وكبده ومعدته ويحقن أيضاً بمخيض البقر ودهن الورد         ويحقن به وتضمد كاله     مع دهن ورد ويسقى   
يسقى مثقال   :للذي يبول في الفراش     .أقراص الطباشير بالغداة والعشي واجعل طعامه البوارد         والعشي ويدام على  

وتضمد معدته باضمدة باردة      يسكن عطشة :  ذرب البول قال    اركاغانيس من  .خولنجان بماء بارد فإنه ال يعاوده       
  .القوية والرمل الحار والحمام وبماء الثلج خارج باألدوية الحارة وتجذب رطوباته إلى

هذا الداء يكون من ضعف الكبد وبرد الجسم كله من تخمة أو سهر وشرب                :  قال في ذيابيطا من كتاب فليغريوس    
تسكين  فعليك بتسكين العطش وقد ذكرنا ما ذكر لذلك في باب          :  قال.  عرض معه عطش قوي جداً    وي الماء البارد 

يكون كالحمص إحدى عشر     العطش فإذا سكن العطش فاحقنه بالحقن المسهلة اللينة مرات ثم أسهله بحب الصبر             
حاجم الحارة على جميع الجسم     بعد الطعام بالفجل والم    حبة فإنه يسهل إسهاالً جيداً ثم دعه ثالثاً ثم استعمل القيء          

البدن واستعمل األدوية المحمرة ثم أرحه أياماً واستعمل الركوب باعتدال والدلك              والكماد والدخن والسيما أطراف   
  .في أطراف الجسم والحمام ويشرب الشراب اليسير فإنه يبرئه برءاً تاماً خاصة

راسن جفت بلوط عفص بذر      ورد صمغ القرظ طراثيث   بلوط مقلو بذر حماض مقلو طباشير        :  من جوامع ابن ماسوية   
يسقى بماء رمان مز فليغريوس ينفع من يخرج          البلوط كهرباء جلنار طين أرميني كندر جزء جزء كافور نصف جزء            

 والحقن وذلك الصلب دائماً      - واألغذية القابضة     -القابضة والضمادات بثفلها      القعود في المياه   :  زبله بغير إرادة   
  .القعود في ماء الشبو والرياضة

 واألعراض العلل
  .المثانة يحدث خروج البول بغير إرادة إذا استرخى العضل المتلقم لفم: قال

استرخاء العضل الذي على فم المثانة        بعض علل خروج البراز وخروج البول بغير إرادة وهو           :  األعضاء األلمة قال  
رد جداً أو استحمام بماء بارد أو ضربة تقع به أو بط كما              با والمقعدة وهو يسترخى إما من طول الجلوس على شيء         

 أوالً وطبعها كذلك وقوتها   :  األعضاء األلمة .   إذا عرض النواصير   "\ لى   "\.  عن الحصاة  يعرض عند السقطة أو البط    
ج زوال خرز القطن إلى خار     وقد يحدث عن  .  وهو عسر البول  :  قال.  الماسكة ضعيفة العطش يتبعه الستفراغ الرطوبات     

  .خروج البول بال إرادة
القرع واسقه بذر قطونا وأطعمة       احقن صاحب هذا الدواء باللبن الحليب ودهن اللوز الحلو ودهن             :  اليهودي قال 

 واجلسه "\ لى  "\الرقيقة البيض واسقه لبن المعز المطبوخ بالماء         اإلسفيذباجان اللينة الدسمة باللحوم الفتية واألشربة     
حبس  وقد تصيب الكلى ضربة ويكثر منها البول وقد يخرج معه بول دموي فاسق هذا أدوية              :  لقا .في اآلبزن البارد  

بالبقول الباردة على البطن      الدم وأطعمه اإلسفيذباجان اللينة وضمده بأضمدة قابضة وضمد أصحاب ذرب البول              
قمحة .   ونسقيهم ماء الشعير   فصدناهم إذا كان اللهيب شديداً      والقطن وأدخله الحمام اليابس الذي رأسه برأ وربما         
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بلوط كندر سماق جلنار سعد مصطكى يستف منه ثالثة دراهم ويبيت بالليل على               :  إرادة للبول الذي يقطر من غير    
بدهن الجوز والحبة    اطريفل ومتى انقع البلوط بالخل وجفف كان أجود فإن لم ينتفع بها وكان مع برد فاحقنه                 لعقة

يكونون شديدي الشبق سريعي اإلمناء كثيري       هؤالء:  في العضيوط قال اليهودي   الخضراء ودهن المرزنجوش ودهن     
وحمل العضيوط  :  قال.  المقعدة تسترخي مع عضلة الممسكة للمني      اللحوم عريضي األجسام ويكون إذا كانت عضلة      

بالجماع  ن يهتموا  ينبغي لهؤالء أن اليطعموا وال يشربوا قبل أ         "\ لى   "\.  والقاقيا ونحوه  األدهان القابضة بالرامك  
األطعمة وكذلك من الفاكهة وإن      ويأخذوا من الخرنوب والكمثرى وحب الرمان ونحو ذلك واملهم إلى القوابض من           

  .واحقنهم بالحقن لئال يصيبهم القولنج ينظر فيه أكلو البسر المقلو في ذلك اليوم فليفعلوا وليحتملو
واألكارع والقثاء والخيار والملوخيا والخس      إذا أكلها ولحوم الجداء   تنفعه األمخاخ واألدمغة    :  جورجس في ديابيطا قال   

والتمريخ بالسمن وشرب ماء الشعير والحقن        القطونا واللبن واآلبزنات   أخص األدوية به من نفعه دهن الورد والبذر        
  .الدسمة المبردة
إال مرتين فقط وإنما تعرض في        يةمن علل الكلى علة يقال لها ديابيطش ولم أرها إلى هذه الغا             :  األعضاء األلمة 

مايشرب سريعاً ومحل هذه العلة من الكلى محل زلق األمعاء           الندرة ويكون معها عطش شديد يتجاوز المقدار ويبول       
 إذا تزيدت قوة الكلى الجاذبة جداً فتجذب ما في الكبد من الرطوبة المائية ويجتذب               وذلك يكون :  قال.  من األمعاء 

يكون درور البول وخروج      وقد:  قال.  لمعدة فيجف لذلك فم المعدة فيتوق العليل إلى الشرب          الكبد من األمعاء وا    
لعنق المثانة والدبر ومن أخص العالمات باسترخاء          الغائط في غير وقتها وبال إرادة من استرخاء العضلة المطوقة            

ع ذلك سدة في مجرى البول عسر        ومتى استرخت هذه العضلة ووقع م     :  قال.  إرادة العضلة خروج البول والبراز بغير    
  .العلتين جميعاً واحتيج إلى استقصاء وبحث شديد عن األسباب البادية تعرف
استرخاء عضل المثانة وتحتاج إن تسئل        خروج البول بكثرة إما بال إرادة وإما بإرادة فالذي بال إرادة هو              "\لى   "\

 أو بال حرقة وأما الذي يكون بال حرقة إما أن يكون مع               يكون بحرقة  عن العلل البادية وأما الذي بإرادة فإما أن        
. فهاهنا عطش وأما خروج البول مع حرقة فإنا نذكره في باب قروح المثانة وأورامها وأما اآلخر                عطش وإما من غير   

 الملتقمة لعنق المثانة قد أضرت السقطة      ورجل سقط على قطنة فكان يخرج بوله بال إرادة فعلمنا أن العضلة             :  قال
كان مع عطش فهو ديابيطا وإن كان بال عطش وال حرقة فهو                ذرب البول متى   "\ لى   "\.  بالعصب الذي يجيئها  

المثانة وخاصة إن كان بعقب ضربة أو برد شديد وإن كان مع حرقة فيكون لحدة البول                   استرخاء العضل الذي على   
وقد يكون   حرقة ويخرج منه بول غليظ    قد يحدث ضرب من ذرب البول ال عطش معه وال            :  سرابيون.  لقروح وأما

البحر وذلك يكون على حد بحران       فيه دموية في األكثر ويسكن إذا وقع منه رسوب كثير وربما جمد عليه شبه زبد               
مائية الدم إلى الكلى ويحدث للبدن عن ذلك نحول وهزال             وقد يكون حادثاً التساع المجاري التي تنجذب فيها        

وكنحو ما يكون عنه اموريدس ويهزل الجسم اكثر إذا كان هذا البول غليظاً وخاصة                 وضعف واكثر ما يكون بأدوار    
المجاري وهم   أشراف عالج لهم السكون وترك جميع الحركات ألنها توسع          :  وعالج ذلك .  فيها دموية  إن كان 

بول ومن  ويحذرون من جميع ما يدر ال       يحتاجون إلى ضد ذلك ويستعملون األدوية واألضمدة واألشربة القابضة          
غير  ويشربون األدوية النافعة لنزف الدم ويشربون لبن النعاج الذي طبخ قليالً أو               الجماع ويبردون القطن والبطن   

يحدث بادوار فافصد قبل الدور      وإن كان .  مطبوخ فإنه ينفعهم وينعشهم ويدفع هزالهم وهو عظيم النفع جداً لهؤالء           
بهذه األدوية والجلوس في الماء البارد فإنك متى توانيت عنه            فقاومه ثم استعمل ما ذكرنا وإن كان يحدث بال أدوار        
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ذلك يحدث لبحران فعالمته الخف الذي يجده المريض وسكون المرض فإن دام بعد                أدى إلى الذبول وإن كان     
  .فقاومه أيضاً فإنه قد صار مرضاً ردياً البحران
والتهابها وضعف برده    يحدث عن شدة حر الكلى     هذا يحدث معه عطش ويبول ما شرب على المكان و           :  سرابيون

تضمد الكلى بالمبردات ويسقى منها وألن        وتلززه وعالج ذلك ألن هذا يكون من سوء مزاج حار يابس يجب أن              
واستعمل الشراب أكثر من العادة لئال يترك للعطش موضعاً للحدوث           الجسم في هذه العلة قد جف لكثرة االختالف       

تسكين  خذة من البر والشعير وماء الشعير والقرع والخيار وضمد أكبادهم لتبرد فتعين على               المت وأغذهم باألحساء 
النفع ودوغ البقر واألدوية     العطش واسقهم رب الحصرم وحماض االترج والريباس وماء القرع والبزر قطونا عظيم              

غ واحد كثيراء نصف رب السوس       دراهم جلنار أربعة صم    القابضة أيضاً يؤخذ من االقاقيا درهمان وورد يابس ثالثة         
يجعل فيه كافور ويشرب منه مثقال بماء بارد واجتذب عرقهم واطل كالهم                نصف يعجن بلعاب البزر قطونا وقد      

ذلك حادث عن ضعف     إذا كان تقطير البول بال إرادة فإن      :  في تقطير البول بال حرقة وال وجع قال       .  المبردة بالقابضة
ذلك وقد يحدث لضعف عضل المثانة فعالج         ك للبرد فإن المثانة إذا بردت أصابها       عضل المثانة وأكثر ما يكون ذل     

الكندر وكمون كرماني بالسوية الشربة ثالثة دراهم بشراب عتيق          ذلك يؤخذ حب رمان وحب اآلس والبلوط وقشور       
واملج  وكابلى وبليلج خمر يوماً وليلة ثم يغلى ويدق ويؤخذ منه عشرة دراهم واهليلج أسود              أو يؤخذ بلوط وينقع بخل    

  .الحدادين مقلو سبعة دراهم قشار كندر خمسة دراهم حب اآلس درهم الشربة ثالثة دراهم بماء
بخل خمر مقلو سبعة دراهم سعد       اهليلج كابلى بليلج املج عشرة عشرة بلوط منقع       :  دواء جيد لمن يبول في الفراش     

يدق ويعجن بعسل الشربة ثالثة دراهم وقد جرب هذا          مكندر راسن ميعة يابسة كسيال خمسة خمسة مر ثالثة دراه         
جندبادستر قسط مر حاشا جفت بلوط عاقرقرحا بالسوية يعجن بماء             :  البرد الحب للبول في الفراش وتقطيره من      

  .السذاب ويؤخذ منه عند النوم درهم أقل وأكثر بقدر الحاجة وأناس يسقون شونيزاً وبزر ويحبب اآلس الرطب
البول عن فساد مزاج بارد      متى حدث تقطير  :  وقال في موضع آخر   .  يعطى لذلك تين ملوث بالزيت     وقد   "\لى   "\

كاالنقرديا والمثروديطوس وينفعهم نفعاً عظيماً االطريفل        ويرخي القوة الماسكة استعملنا الخمر والمعجونات الحارة       
 ن ظهور البرد والبلوط والكندر نافع لهم      بالسوية وينقص ويزاد على حيث ما يحتاج إليه م          الصغير يمزج بالشخزنايا  

  .واألدوية التي كتبناها فوق والكندر قوي ثم ذكر هذا الدواء الذي أوله حب رمان
فتهيأ من أمراق وقوابض وشرب      مما يعظم نفعه لهذه العلة الحقن الدسمة التي فيها قبض وأما هذه             :  مجهول قال 

والسفرجل وماء الشعير قد طبخ فيه الزعرور والحمام اليابس أيضاً           لتفاحاللبن المطبوخ بالحديد وينفعهم ماء الرمان وا      
  .بطونهم بالسويق والخل وينفعهم الفصد والقئ ونبيذ التمر والكمثرى نافع لهم وضمد

دراهم ومن حب اآلس ثالثة دراهم       يؤخذ بلوط قد انقع ثالثة أيام بخل عشرة       :   تياذوق الفها لسلس البول    "\لى   "\
حماض مقلو درهمان جلنار مثله عفص مثله طين أرميني             اليابس مثله ومن الطباشير ثالثة دراهم بزر        ومن الورد 

السماق درهمان كزبرة يابسة منقعة بخل ثالثة دراهم كاربا درهمان بزر قطونا               ثالثة دراهم صمغ القرظ أو صمغ      
مثقاالن بالغداة   حماض االترج الشربة  دراهم كافور درهم يسقى برب الريباس أو ماء الرمان الحامض أو رب               خمسة

يمضغ تمراص هندياً في فيه مرة بعد مرة         ومثله بالعشي والطعام حصرمية فإن هذا يقطع ديابيطش ويعتد مع هذا أن           
  .جهده وضمد معدته وكبده بضماد بارد أو مصالً أو نحوه ليقطع عطشه ويصابر العطش
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. المحلب وخولنجان وابهل وراسن    حب:  لذي للمشايخ من برودة   من الكناش الفارسي مما يستعمل لتقطير البول ا        
يدر البول ما ارق الدم فاألفيون يمنع من ذلك ولذلك              إذا كان  "\ لى   "\.  ومما يمسك البول جداً األفيون     :  قال

  .ألفتها ويخلط بها أيضاً كزبرة مقلوة وبزر قطونا ونحو ذلك يجب أن يخلط بالبنادق التي

واألورام الحارة فيها وأما غير     واألورام الحارة فيها وأما غير       والدبر واالنثيين وكيسهما  والدبر واالنثيين وكيسهما      الذكرالذكر  القروح الحادثة في  القروح الحادثة في  
فيها وتقرح القطاة في باب االستلقاء استعن        فيها وتقرح القطاة في باب االستلقاء استعن          القبل والبثور والحكة  القبل والبثور والحكة    الحارة ففي باب  الحارة ففي باب  

    ..الجراحاتالجراحات  بقوانينبقوانين
قد االنثيين إذا كانت     إن الطبيب قد يضطر كم من مرة إلى أن يقطع إحدى          :  في المقالة األولى من قاطيطريون     قال

  .عفنت فيرمي بها
 الشبث القرع المحرق ورماد

والمرتك والتوتيا وبالشادنة يذر عليه ذراً        عالج قروح اإلحليل بالقرع المحرق ورماد الشبث وباالسفيذاج         :  اليهودي
عدس مقشر وورد وقشور رمان ينعم طبخه وخذ        :  في االنثيين ونواحيهما   مرهم العدس للورم الحار   .  وبالصبر األحمر 

للورم الحار   دهن ورد نعما واطله عليه ودق األثفال نعما واحمل معه دهن ورد وضمد به فإنه نافع                  ء فاضربه مع  الما
قرع مسحوق ومرداسنج   :  البرء الردئة منها   دواء نافع للقروح في اإلحليل واألنثين العسرة       .  في االنثيين وما جاورهما   

صفر وقشور الغرب وكندر وشادنة بالسوية يسحق نعما         واقليميا أ  واسفيذاج الرصاص وشب يماني وقرطاس محرق      
المفرط   وينفع من االلتهاب   "\ لى   "\.  الحرارة والحكة في االنثيين أن يطلى بماميثا بخل وماء         ويعالج به وينفع من   

وللحكة في  .  افيوناً واطله  يؤخذ عصير عنب الثعلب وشوكران فيطلى عليه ومتى لم تجد شوكران فادف فيه               :  فيه
ماء عنب ثعلب وبياض    :  ويطلى عليه وله وللورم الحار     دقيق الباقلى ودهن ورد وسماق وبياض بيض يضرب       :  ييناالنث

وقد رأيت من سقطت جلدة بيضته كلها فعريت ولم يبقى عليها شيء فدوى               :قال.  بيض ودقيق شعير ويطلى عليه    
الذكر  دواء نافع للقروح الرديئة في     .  والكافور مع حجر الماس المحكوك بماء عنب الثعلب فبرئ           بالصندل والورد 
ومرتك وصبر وكندر يسحق      عفص وشياف ماميثا وانزروت وجلنار وورد يابس وأقماع الرمان            :  والقبل ونواحيه 

يابس محرق وقرع محرق واقليميا واسفيذاج         قرطاس محرق شبث   :  آخر ينفع القروح المتأكلة فيها      .  ويستعمل
ورد يابس  :  وينفع من األورام الحارة فيها    .  الكندر بالسوية ويعالج به    ترابالرصاص ومرتك وقشور الغرب وشادنة و      

 وإن شئت أن يبرد أكثر فحى     .  رمان يطبخ بالماء حتى ينضج ثم يجعل معه دهن ورد ويضمد           وعدس مقشر وقشور  
  .العالم ونحوه

األدوية الحارة القوية من    بالنار ب  جوهر قضيب الذكر جوهر الرباطات ولذلك يحتمل الكي        :  مختصر حيلة البرء قال   
وجسم :  تعفن إن لم يبادر في تجفيفها باألدوية القوية قال           غير أن يتأذى به والقروح التي تعرض فيه كثيراً ما            

والقروح الحادثة في العضل الذي في أسفل الذكر           :  قال.  األعصاب الحساسة البتة   القضيب ليس فيه شيء من     
بجنبه   ألنها تحتاج إلى تجفيف قوي وهذا الموضع له فضل حس ألنه               في المقعدة عسرة البرء وذلك      والحادثة

الفرج والذكر سريعاً متى لم      وقد يتعفن القروح التي تعرض في     :  قال.  عصب حساس ال يمكنه ذلك لفضل حس فيه       
  .يبادر بتجفيفه
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وناً بالماء وكلما سخن    األرز معج  متى خرج خراج فيما بين الدبر واإلنثيين وخفت أن يتقيح فضع عليه دقيق            :  الطبري
  .موضع مجوف ألنه عند المثانة فلذلك هاهنا التقيح رديء  هذا"\ لى "\. ضع عليه غيره فإنه يمنع من التقيح

فعليك بما يجفف كالقرطاس     إذا كانت قروح في الفرج والذكر والدبر ولم يكن معها ورم            :  من كناش مجهول قال   
القروح ثم ابتلت بعد ذلك فذر عليها صبراً           ق وينفخ فيه فإن جفت     المحرق والقرع المحرق والشبث المحرق يد      
  .اللحم فاخلط مع هذه قشور كندر وشاذنة ومتى كان فيها نقصان وأردت انبات

الشعير وبالقرع الني وبورق     بولس في فصد العرق من الكعب ويضمدون متى كانت الحرارة شديدة بالبنج ودقيق               
جساوة فالحلبة وبزر الكتان مع شراب أو مع عسل أو مع              ى ومتى كانت العلة مع    القصب ودهن الورد ودقيق الباقل    
الخصى من العرق فاسحق عفصاً أو شيا وذره على شحم ولطخ به ومتى حدث في                 دقيق االيرسا وإذا تقرحت جلدة    

ماء الكرفس وأما   ب قالع فاطلها بقيموليا بماء بارد ودعها عليه حتى تجف ثم اغسلها بماء حار ثم ضمدها               جلد الخصى 
به ومتى عرضت حكة في جلدة الخصى         اللحم الناتئ الذي يعرض لالنثيين فاعجن رماد خشب الكرم بماء وضمد           

والشبث والفلفل والميويزج فإذا خرج من الحمام لطخه ببياض           فاطله في الحمام بخل الخمر ودهن الورد والنطرون       
  .البيض مع عسل

إلى أدوية تجفف جداً مثل الذي يهيأ        ر والمقعدة إذا لم يكن معها ورم حار يحتاج         القروح الحادثة في المذاك   :  بولس
الخراجات الحادثة التي ليس معها رطوبات كثيرة فإن الصبر متى             بالقرطاس المحرق والشيث والقرع المحرق وأما      

دنج ومتى كان لها عمق     الرطوبة ينفعها لحى شجر الصنوبر والشا      جففها ومتى كانت شديدة    سحق كالغبار ونثر عليها   
إلى فوق   وإذا كان في الذكر ورم فشده     .  كندرا وإن كان فيها تأكل فاضمده بعدس وخل وقشر رمان           فاخلط معهما 

  .في أورام الذكر وضمده بورق الكرم وإن حدث فيه ترهل أو جساء فانطله بماء ملح واترك الحركة
الزنجار وزاج ومتى اشتد النزف     :  النزف ر عليه ما يدمل ولمنع    متى كان في الذكر الخبيثة وعفن فليقطع وينث       :  انطيلس

وربما خرج على الكمرة وعلى غيرها منه فما كان رديء المذهب              وقد يخرج على الذكر توتة     :  قال.  فاكو الموضع 
  .يكن رديء المذهب فاقطعه وانثر عليه الزنجار والزاج فاكوه بعد القطع وما لم

  في: ابن سرابيون
 لخصىا الحكة في

آخر للحكة العارضة في    .  ممزوج اسقيناج الرصاص ستة كبريت أبيض درهم أفيون نصف درهم يطلى عليها بخل             
نوشادر دانق صبر دانق زعفران نصف درهم اشنان مثل           أقاقيا ماميثا نصف نصف   :  الخصى ويرشح شيء يشبه الماء    

  .بالياسمين فإنه عجيب الجميع يدق وينخل ويخلط الجميع
تتخذ من خرق كتان شيزى لين       "\  لى "\.   بدت القطاة تحمر لطول االستلقاء فاتخذ دوارة من صوف لين          إذا:  بولس

وآس فإن كان ورماً حاراً فليضمد بعنب الثعلب          وتوضع تحت الموضع وتمرخ بدهن ورد وشمع ويذر عليه مرداسنج          
 ال شيء اجود إذا بدا هذا الموضع يحمر  "\ لى   "\.  فليضمد بعدس مع قشور رمان     ونحوه وإن تأكل وصار جرحاً رديئاً     

بدوارة متخذة من    ينوم العليل على سرير قد نزع منه في هذا الموضع لوح وكشف هذا المكان منه ويغطى                  من أن 
الخالف وينفع منه أن ينوم العليل على         خرق كتان ليصيب الموضع وإن شئت رششت تحته الماء البارد وفرشت            

  .الجاورس فإنه وطى وال يحمى
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 مفردات
رماد .  هذه المواضع  يدمل القروح العسرة وخاصة ما كان منها في الدبر والذكر وينفع من األورام الحادثة في                 الصبر

حدث منها في أعضاء التناسل ويدمل القروح          الشبث ينفع القروح الرهلة الكثيرة الصديد إذا نثر عليها وخاصة ما             
  .على ما ينبغي ورماد القرع كذلك الرهلة التي تزمن وهي التي تكون في القلفة

الدبر فلتطبخ إن شئت إلى شدة القبض        العفص متى طبخ وضمد به كان نافعاً غاية النفع لجميع األورام الحادثة في             
  .بشراب وإال فبماء

هو نافع جداً للقروح في الدبر و       الحضض نافع للقروح في الدبر والديفروحس      :  بليغ النفع للورم الحار في االنثيين      
وضمد به األورام الحارة في االنثيين والشرى          وكوهاسك وورق اآلس إذا سحق بقليل ماء ودهن ورد وشراب             

ضماد مسكن للوجع جداً يوضع على      .  طبخ بشراب وضمد به أبرأ ورم االنثيين       دقيق الباقلى متى  .  والبواسير نفع جداً  
بعد الدق صفرة بيض      ن وال يكثر الماء ثم يلقى عليه        إكليل الملك يطبخ بالماء مقدار ما يلي        :  الفلغمونية األورام

الحكة واالشتعال والحرارة في الكلى       وينفع من .  مسلوقة ودقيق بزر الكتان يعجن الجميع بميبختج ويضمد به           
حمقاء رب السوس نشا كثيراء حب كاكنج لوز بطيخ ويعجن بلعاب بزر             بزر خشخاش بزر الخيار بزر قرع بزر      :  والمثانة
  .حدة جداً فزد صمغاً وطيناً واعجنهما بماء لسان الحمل ن كان جرح معقطونا وإ

 المرض تقرح القطاة من طول
شبيهاً بقرص كثير المقدار ويجعل تحته ويكون          إذا ابتدأت تحمر هذه المواضع فخذ صوفاً ليناً وهيئ منه شيئاً             

و دهن اآلس ويجعل فيه مرداسنج        واعمد إلى قيروطى بدهن ورد أ        كالدائرة على نحو ما يستعمله الحمالون       
على الموضع فإن عرض ورم حار فليضمد بخمر مع عنب الثعلب أو مع البرسيان دارا أو                   واسفيذاج الرصاص ويصير  

  .لسان الحمل أو مع كرنب طري فإن عرضت فيه قرحة خشنة يبط عنه ويضمد بعدس مع قشر رمان مع
والورد مع مرداسنج    الموضع ويدهن بشمع ودهن اآلس     يتخذ دوارة عظيمة من صوف لين ويجعل تحت           :  بولس

  .واسفيذاج
  .متى كان تأكل يطلى على الموضع بعدس وقشر رمان: اوربياسوس
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وارتفاع الخصى إلى فوق وصغرها وعظمها ونتو        وارتفاع الخصى إلى فوق وصغرها وعظمها ونتو          واالدرة وادرة الماء  واالدرة وادرة الماء      القيل والفتوق القيل والفتوق 
  رخاءرخاءوتجذب وتنجع واألورام الباردة فيها واست      وتجذب وتنجع واألورام الباردة فيها واست        وعالج الخصى التي تمد   وعالج الخصى التي تمد         السرةالسرة

    ..فيهافيها  جلدتها واألورام الحارةجلدتها واألورام الحارة
ويقطع في عالج القيلة جزء     :  قال.  بأنبوب يدخل فيه   إن الماء الذي في القيلة يستفرغ     :  في الرابعة عشر من حيلة البرء     

  .باريطاؤن ألنه ينزل إلى كيس البيضتين  يعني من"\ لى "\. من الصفاق
 واألعراض العلل

إذا اتسعت المجاري النافذة من الصفاق إلى الخصيتين          الثرب يكونان في أكثر األمر    قيلة األمعاء وقيلة    :  الثانية قال 
فيعرض أن يكون الثرب أو بعض األمعاء ينزل فيصير إما في ذلك الخرق وإما               وفي األقل خرق يحدث في الصفاق     

  .البيضتين في كيس
مجاريه التي تنحدر إلى البيضتين      منهإذا رطب الصفاق وترهل لرطوبته يتوسع        :  ومن جوامع العلل واألعراض قال    

عالج هذا القابضة المسخنة الصفاق ممدود على          "\  لى "\.  حتى ينحدر فيه بعض األمعاء إلى كيس البيضتين         
: من محنة الطبيب  .  الداخل هو منه والبيضتان في جوفه كماء الحشاء في جوفه          األحشاء كلها ولباس كيس البيضتين    

 لم  "\لى   "\ .وي عسير ولو كان حجمه صغيراً وقيلة الماء اسهل ولو كان حجمه كبيراً             واألمعاء مرض ق   قيلة الثرب 
بينهما أن قيلة الماء ال تدخل وهو لينة           هو من عالج أصحاب الحديد والفرق      :  وقال.  يعطنا هو الفرق وال العالج     

الثرب يمكن أن ال يدخل وقد      واألمعاء يدخل وخاصة قبل المعي فإن قيل         البثة ثقيلة لها فتحس الماء وقيل الثرب      
فسألته هل يخرج    المارستان شاباً له قيلة عظيمة ال تدخل إلى داخل وكان عظمها كالخريطة العظيمة                رأيت في 

كانت مع ذلك بعض أمعائه قد خرجت على          أنه ال ينكر من خروج برازه شيئاً البتة ولو         :  برازه على ما يجب فقال    
منها قد سقطت في كيس القيلة فحدست أن الساقط في كيس              ر من واحد  ذلك العظم لكان بعض أمعائه أو أكث       

وأحتاج أن اسأل مثله هل أحس منذ حدث به ذلك بنقصان الهضم فإن قال نعم فذلك                   القيلة الثرب أكثره أو كله    
ه أن  تضمد وعالمت   الصفن يعظم إما لنزول الثرب أو المعي إليه وال يعالج باألدوية التي              "\ لى   "\.  شك الثرب ال 

بأدوية االستسقاء يضمد بها وإما لريح وعالجه          يرجع بالعصر وإما لمائية وعالمته الثقل والبريق وعالجه الضماد           
صلب وعالجه الشحوم والمخاخ والمقل واألشق وكان في المارستان رجل           أضمدة محللة كاألشق والميعة وإما لورم     

وجع  حب قيلة السرة على قفاه ويغمز فإن كان ذلك امعاء     يستلقي صا :  قال  العالمات كتاب صلب به صفن كبير وورم   
مما كان وإن كان لحماً ناتياً       مع وجع يسير وعاد بطيا وإن كان ريحاً دخل بال وجع شديد وعاد سريعاً وهو أعظم                 

ى كثيراً أو اغتسل عظمت أدرته وإذا جلس ولم يغتسل صغرت ومت           واألدر إذا قام  :  قال.  وهو الذي رفع السرة لم يبرح     
والفتق الذي ينحدر فيه إلى كيس البيضتين       :  قال.  يعرض مثل ذلك للنساء في األرابي      غمزت سمع لها قرقرة وقد    

قرقرة واألمعاء مع صوت     نزلت األمعاء وربما نزل الثرب وإذا غمزت عليه فإنه متى كان ثرباً رجع بال صوت وال                 ربما
  .ويأخذ موضع الفتق بيده ويحتال له ليلحمه ليرجعويجب للطبيب أن يلقي العليل على قفاه : قال. وقرقرة

الملمس وال وجع معها عند الرجوع       وقيلة األمعاء صلبة المجس معها وجع عند الغمز وقرقرة وقيلة الثرب رخوة            :  قال
: قال.  ترى الرطوبة فيه نيرة براقة إذا عصرت المذاكر          ومن به رطوبة في جلدة البيضتين فإنه        :  قال.  وال صوت 



 1028/                وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت               
 

 

مراق البطن ويبين هناك أن يشق وهؤالء إذا أرادوا أن يبولوا عرض لهم وجع              من ارتفاع الخصى حتى يبلغ    ويعرض  
: المارستان تجارب.  ويحدث استرخاء في جلدة البيضتين حتى يكون كالخرقة ليناً وسماجة         :  قال.  قليل شديد وتقطير 

يرجع ما نزل إليه فأجلسه في ماء حار         تعسر وال إذا احتجت إلى رد البلس ولم يرجع في الصفن خاصة فإنه أكثر ما ي             
  .وضمده حتى يلين جداً ثم رده وألحمه

 الصغيرة الصناعة
من اتساع المجرى الذي ينحدر من ذلك الغشاء         نزول األمعاء إلى كيس البيضتين يكون إما إلنخراق باريطاون وإما         

ح وقيلة الثرب وقيلة األمعاء والماهرون يبطون قيلة         قيلة الماء وقيلة ري    : القيل أربع  "\ لى   "\.  إلى كيس البيضتين  
وقد شيلت   أن تحمى المكاوي نعما وتدخل في البط وتدار في كيس البيضتين             :  بمبضع ثم يكوونه وكيه     األمعاء

الحاد كالغبار وينفخ فيه نعما مرات ويهد        البيضتان إلى فوق إدارة حميدة وإن عولجوا باألدوية الحادة فيسحق الدواء           
  .يدخله ما بعد ذلك العالجين جميعاً يتشنج الباريطاون والمن 

ويحدث أبداً اتساع العروق واسترجاع      البيضة اليسرى أضعف من البيضة اليمنى     :  الثالثة عشر من منافع األعضاء قال     
األوقات أن يتفق في الخلقة أن تكون اليسرى أقوى من            وقد يكون في بعض   .  الجلد أكثر مما يعرض في اليمنى     

 إنما تحدث الفتوق في أسفل السرة ألن في تلك الناحية          :  األعضاء الشبيهة األجزاء    من اختالف  "\ لى   "\.  اليمنى
الصفاق العضل الممتد في     الصفاق ليس فوقه شيء من آثار العضل الممتد على البطن وما فوق السرة فإنه يمتد على               

  .عرض البطن ويدغمه ويقويه ويغلظه
يحدث ألن الفضل ينتقل منها إلى       ورم االنثيين قد يحدث كم من مرة بالسعال       :  ن ابيذيميا قال  األولى من الثانية م   

  .في تشريح العروق الصدر باآلالت المشاركة لها وقد ذكرنا هذه المشاركة
ع كان منها فوق السرة فهو مؤلم موج        الفتوق التي تكون في المراق ما      :  األولى من الثانية من ابيذيميا قال أبقراط       

األمعاء الدقاق فإن برز منها شيء من ذلك الفتق تبعه ما ذكرنا               رديء يورث كروبا وقيء الرجيع ألن ذلك موضع        
  هكذا فسره حنين وليس    "\ لى   "\.  الجانب األيمن ألن ذلك موضع األعور وجزء من القولن          وخاصة إذا كان في   

ال يحدث عند هذه     في أول األمر أسهل ألنه     والفتوق التي نحو العانة وأسفل من السرة هي           .  من هذين الدقاق  
الدقاق ولكنها في آخر األمر تصير أشر وذلك أن          األشياء لسعتها ألنها لسعتها ال تمنع من مرور الثفل كما تمنع من           

  .فتوق الريح ال تدافع اليد وفتوق األمعاء تدافع. حركة شديدة واألمعاء ممتلئة فيها تتسع دائماً وتعرض الفتوق من
  :ادسة من الثانية قالالس

العروق التي تجيء إلى البيضة      تعرض من البيضة اليسرى وأكثر من اليمنى وهي بالجملة أضعف من اليمنى ألن              
تجيء الكلية اليسرى تنبت من موضع من العرق العميق            اليسرى لنفوذها تجيء من الكلية اليسرى والعروق التي        

  .أما مايجيء إلى الكلية اليمنى فالالتي فيه و قبل أن يتنقى الدم من المائية
ألنه مطلق مخلى ليس بمربوط       المعي األعور أسرع األمعاء وقوعاً في الصفن        :  الرابعة من األعضاء األلمة قال     

  .باألغشية والجداول التي تسمى ماسريقا
  :اليهودي قال

 الفتق
  .متى خفت رت الرياح في البطن ويخفالجماع على الشبع ومن تواتر التخم ومن الوثبة ويوجع متى كث يكون من
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  .وورم البيضتين وإمساك المنى متعمداً عند الجماع وصعود المرأة فوق الرجل يورث االدرة: قال
نقصاً بيناً إال أني لم        حدث بي ورم في البيضة اليمنى فاستعملت القئ فكان ينقص حتى استعملته                 "\لى   "\

  .أصله البتة ولم أرى شيئاً أبلغ وأسرع وأظهر نفعاً منه ت حتى اقلع بعد ذلكأستقصه ألنه لم يكن موجعاً وأدمنته مرا
 األنثين للورم الصلب في

يؤخذ رماد نوى التمر الصرفان     :  وله إذا أعي وطال    .باقلى وحلبة وبابونج وسمن وعقيد العنب أو شيرج التين يضمد به          
نثيين خمس تينات تنقع في خل خمر وتأخذ         وللورم الصلب في األ   .  به جزءان خطمى جزء يسحقان بخل ويضمد      

 حمص أسود: وللورم في البيضتين. األزرق فانقعه في خل قليل ثم اجمعه سحقاً واطله عليه خمسة دراهم من المقل
بالسوية وغراء فأدف الغراء     مصطكى وأنزروت وكندر  :  ولالدرة والريح .  جزء مويزج جزء جزء عقارب محرقة يضمد به       

صبر وغراء وكندر بالسوية يحل الغراء بخل       :  مرهم للفتق  .مع الجميع واطله وضع فوقه كاغذا وشده      بنبيذ زبيب ثم اج   
  .تنزل منه األمعاء مرات كثيرة احمه واطله على المجرى الذي

  .ينقع المقل في نبيذ ويجعل معه قليل زنبق ويطليه: مرهم جيد ألدرة الصبيان
احليله أنبوباً من فضة وانفخ فيه        بعة أيام متوالية وأدخل كل يوم في       ادخل العليل الحمام س   :  الرتفاع الخصى فوق  

وعالج النفخة الكائنة في جلد الذكر بقشر رمان وعفص وجلنار              نفخاً شديداً حتى ينتفخ الحالبان فتنزل الخصى        
 ت ودم األخوين  جوز السرو وكندر وأقاقيا وجلنار وأنزرو     :  أهرن لألدرة .  ماميثا بالسوية  وأنزروت وطين مختوم وشياف   

وينفع من الورم    .وحضض ومرو وأبهل فأنعم سحقه واعجنه بصمغ وألزقه على البيضة ودعه حتى يسقط من ذاته                
وشحم البط يجمع بنبيذ ويضمد به        الصلب في البيضة أن يؤخذ من التين وورق السرو واألبهل جزء جزء وأشق               

باقلى وحلبة وبابونج يجمع بسمن      :  لورم في األنثيين  ا وينفع من .  ويحل المقل بالزنبق ويطلى وهو جيد للصبيان        
 رماد التمر جزءان خطمى جزء: وهذا دواء جيد لما قد أعيا من الورم.  ويطلى وهو جيد   ويتضد به ويحل المقل بالزنبق    

  .اسحقه بخل وضمد به فإنه يبدد الورم
قليل دهن زنبق فإنه عجيب أو       يل اخرج له من األضمدة أضمدة محللة ولورم األنثيين يصب في اإلحل             "\لى   "\

  .يعلق عليه فوة الصبغ
وكندر وأشق وصبر ومر وأنزروت      يؤخذ مقل :  قال.  ينفع من األدرة دهن الخروع والشخزنايا      :  من كتاب حنين قال   

ويستلقي األدر وترد أدرته إن رجعت ويطلى عليها يلزق به            وقاقيا بالسوية وغراء الجلود جزءان يداف بالخل ويجمع       
 ضماد يحل الماء من   .  ثالثا ويقل الغذاء ويأكل كل ليلة درهم شخزنايا بماء بارد            ه في حريرة ويشد وال يحل      من

الفتق نحو األربية يسمى قيلة       هذا في الصبيان قد يبرأ في األدوية وإذا كان          :  فلفل حب الغار بورق بولس     :  األدرة
فج خمسة   يؤخذ قشر رمان عشرة دراهم عفص      :  كان ناحية الخصى سمي قيلة الخصى ومن أدويته          األربية وإذا 

داخل وانطل الموضع بماء بارد      دراهم يطبخ بشراب قابض وزن خمسة أواق ويوضع عليه وقبل ذلك رد المعي إلى              
لرطوبة الصفاق فيهم ويكون العليل مستلقياً ثالثين يوماً           وبخل في كل عشرة أيام مرة فإنه يلتحم في الصبيان           

. السرو مع شراب أو يسقى جوز السرو عشرة قراريط بشراب فإن هذا عالج نافع جداً                 ه جوز ويشرب ماء قد غلى في    
ثالث أواق ومن    جوز السرو والعفص من كل واحد أوقية ونصف ومن قشور الرمان ثلث أوقية ومن غراء الجلود                :آخر

 ومن الجلنار نصف أوقية     نصف أوقية  دقاق الكندر نصف أوقية ومن الحلزون مع صدفه أوقية ومن الصبر السقوطري           



 1030/                وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي            دانشكده بهداشت               
 

 

الباقي ويضمد به وهذا يصلح للكبار وإذا لم يصبر على االستلقاء             يطبخ جوز السرو وقشر الرمان بالشراب ويجمع به        
. ذلك شده وليدع األدوية التي تنفخ وكثرة الشراب والحمام والحركة السريعة والصياح ونحو              لم يقم إال وقد أحكم    

درهماً ومن الشمع ست أواق وزيت       ع رطوبة في جلد الخصى فليؤخذ من النطرون ثالثون        وأما األدرة فهو اجتما   :  قال
ضماداً ويضمد بأضمدة الطحال واالستسقاء الحارة ويكمد        خمس أواق فلفل مائة حبة حب الغار ثمانون حبة يجعل          

العجم ثالث أواق   يؤخذ من سورج الملح ستة عشر درهماً زبيب منزوع             .  يضمد به  بشيء حار بالغداة والعشي ثم     
عجن بشحم   أوقية نطرون أحمر أوقية كبريت أوقية يجعل ضماداً ويوضع عليه رماد أصول الكرنب قد              كمون هندي 
نسخة أخرى وأنا أرى أنه يحتاج إلى          ولئال يعود الماء فافعل ولم يذكر العالج فاطلبه في          :  ثم قال .  عتيق مملح 

  .األدوية المغرية والتدبير المجفف
ويطلى به دفعة ويلزم ويستلقي      كندر مقل اثنان أشق صبر انزروت أقاقيا غراء بالسوية يجمع بخل           :  درةمجهول لأل 

إال قليالً ويأخذ شخزنايا كل يوم وليلة وهذا ينفع الفتق فوق            على ظهره وال يأكل إال قليالً غير منفخ وال يشرب ماء          
ويضمد   بالزبيب يضمد به أو بزر كتان ومر نصف جزء          وينفع من الورم البارد فيها كمون وعسل       :قال.  الخصى أيضاً 

  . هذا يحتاج إلى تحليل"\ لى "\. به أو بابونج وشبث ورماد الكرنب بشحم يضمد به
أسبوعاً متوالياً فإن لم تنزل       سبب ارتفاع الخصى إلى فوق ضعف الحرارة الغريزية فعالجه بالحمام            :  شمعون قال 

للخصى إذا جربت   .  ينتفخ الحالبان مثل الزق فينزل الخصى       ه بشدة أبدأ حتى   فأدخل في القضيب أنبوباً وانفخ في      
  .دهن بابونج أو سمن بقر يمرخ به وماء التفاح بالسوية أو عسل الزبيب وكمون وشمع: فوجعت

  االكر إذا لم يرجع الفتق إلى موضعه فكمده حتى يرجع ثم ضع عليه: من االختصارات قال
 ة وال جمرةحرار حنين لورم الخصى بال

يعلق عليه فوة الصبغ أعني من به ورم في الخصية            يصب في اإلحليل زنبق ويقطر فيه مرات فإنه جيد مجرب أو           
فينقع في طالء أو زنبق طليه على البيضة أو يأخذ من النبيذ ومن التين وشحم                فإنه ينفع أو يؤخذ مصطكى وأنزروت     

  .به د نصف جزء يجمع الجميع بطالء عتيق ويطلىجزءاً جزءاً ومن ورق السرو وأشق من كل واح البط
وأما المحدثون فإنهم يستعملون     قد اجمع قدماء األطباء على نفع جوز السرو من الفتق           :  من اختيارات حنين قال   

على موضع الفتق وال يحل إال في الشهر ويسقى العليل طبيخ            العفص الفج مطبوخاً بالنبيذ مسحوقاً ويضمد به ويشد       
وأصل  والقدماء أيضاً يستعملون له ضماداً من الجلنار والبزر قطونا للصبيان         :  قال.  نبيذ  وقد مزج بشيء من    جوز السرو 

  .من هذه العلة شرب أو ضمد به والبنطافلن نافع: قال. السوسن البري ينفع من به هذه العلة من الصبيان إذا شرب
أواق فيطبخ بزيت ويمد به      رمان من كل واحد ثالث    جوز السرو صغاره وطريه وقشور ال      :  أوريباسيوس مرهم للفتق  

كالطين ويخلط به شحم بقر عتيق ما يصير به كالمرهم           إلى أن ينحل انحالالً خالصاً ثم يدق في هاون حتى يصير          
أو خذ  .  الدواء على خرقة وتوضع عليه وترفد وتشد وتحل في كل أربعة أيام مرة               ويعصر األمعاء حتى ترجع ويلطخ    

  .حتى يبرأ تعيد عليه مرات  وكموناً نصف جزء ونطروناً ربع جزء فاجعله مرهماً بالدق وشده وال تحله أسبوعاًجزءاً زيتاً
ونانخة وكبريت يجمع بالزييب بال      نطرون:  وألدرة الماء ضمده بما ينشفها كما يكون في االستسقاء أحدها هذا          :  قال

  . التي تستعمل في االستسقاءكاألضمدة عجم ويطلى فينشف الماء واستعمل فيه األضمدة
ورق السرو وأنعم دقه واجعله      حل المقل بالماء حتى يكون غليظاً كالمرهم وضعه على القيلة أو خذ             :  اطالوس قال 

  .ضماداً بشراب فإنه يذهب برطوبة القيلة
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وشحم البط  والزبيب وشحم أيل     برنجاسف ودقيق الباقلى ودقيق الحمص    :  من التذكرة للصالبة العارضة في الخصى     
ولورم .  الشعير وأصل الخطمى ودهن ورد وشمع      ودقيق وشمع ودهن سوسن فإن كان الورم مع حرارة فدقيق الباقلى         

باقلى مقشر  :  ولورم الخصى من الكبار والصغار    .  وتجعل معه قليل دهن ويطلى     حل الكمون بطالء  :  خصى الصبيان 
يضمد  وللورم فيه الذي ال يتحلل     .  ع الجميع ويطلى  مطبوخة بابونج سمن البقر ونبيذ مطبوخ يجم         مطبوخ وحلبة 

  .برماد التين مع نصفه من الخطمى المعجون معجوناً بالخل
 األنثيين المنقية للصالبة في

كمون نبطي خمسة دراهم دقيق الحمص        بزر الفقد خمسة دراهم دقيق باقلى عشرة زبيب بال عجم خمسة عشر             
شحم العجل زنة أوقيتين وتدق األدوية وتخلط جميعا بدهن           األيل أو  عشرة يدق الزبيب مع شحم البط أو مع شحم        

إذا لم تكن حرارة فإن كانت حرارة فعنب الثعلب وبرسيان دارا ودقيق الشعير                 سوسن وتوضع على الموضع الوارم     
و يسقى جوز السر   وينفع من الريح الغليظة العارضة في الخصى أن        :  قال.  الخطمى وماء الكزبرة ودهن حل      وأصل

  .وبزر النانخة زنة درهمين بماء حار أياماً
بعض األوقات   شق الصفاق في  :  قد يعرض في السرة نتو وغلظ لفتق أو غيره قال         :  قاالالسرة نتو بولس وانطولس في  

لكن من رطوبة باردة تجتمع هنالك        في موضع السرة يخرج الثرب واألمعاء وربما كان ذلك بال فتق هذا المعي               
نتو السرة عنه وربما كان ذلك ريحاً تدفعه الطبيعة وربما            سقاء وربما نبت هناك لحم فضل فكان      كالحال في االست  

  .انورسما أو فتق عرق عظيم كان فتق شريان كالحال في
يدفعه معي يكون شكله أكثر تغيباً   لورم مثل لون الجسد ويكون ليناً بال وجع ويكون مختلف الموضع وإن كان الذي             

بقرقرة ويعظم كثيراً عند الدخول إلى الحمام والدلك وإذا كان الذي             بسته باألصابع غاب وربما غاب    واختالفاً وإذا ك  
الذي يدفع   رطب يكون لمسه ليناً وال يغيب إذا كبس باألصابع وال ينقص وال يزيد أيضاً وإن كان                يدفع السرة شيء  

وإن كان الورم من لحم نابت يكون الورم         ى السواد السرة دماً فإنه مع ما وصفنا من دالئل الرطوبة يكون لون النتو إل            
  .من ريح ونفخة فإن لمسه يكون ألين جاسياً صلباً الزماً لعظم وشكل واحد وإن كان

سائرهم فأقم العليل وأمره أن يمد       أما ما كان من فتق شريان أو عرق عظيم أو من ريح فال تعالجهم وأما               :  والعالج
ثم أمره أن يستقلي وخذ بالغمادين        السرة كله دائرة بمداد     ثم أرشم حول ورم     قامته ويمسك نفسه ويقف متمدداً     

إلى فوق بصنارة ثم أدخل فيه إبرة بخيط ثم أجعل في وسط الورم               حول الورم كله حيث رشمت ثم مد وسط الورم         
ب أو تحت   من المد ثم بط وسط الورم وأدخل السبابة وانظر هل صار الخيط تحت الثر                عروة بأنشوطة لتتمكن به   

واقطع فضلته بعد شد  فإن كان صار تحت المعي أرخيت الخيط ودفعت المعي إلى األسفل ومتى كان ثرباً مده            المعي
إدخال اإلبرة أن تمر في المراق فقط لئال           تحر في  "\ لى   "\.  رؤوس ما فيه من الشرايين والعروق إن كان هناك         

رتين بقدر عظم الورم بخيوط ممدودة فيها مستوية الرأسين           خذ إب  تحتاج إلى ما ذكرنا وذلك يكون بال تعمق ثم          
الطرف إلى الطرف على شكل الصليب ثم اقطع الخيوط حتى يصير لها أربعة رؤوس ثم                    فأدخلهما في الورم من   

متقعر غير   ثم خذ في األدمال واحرص أبداً أن تكون تدمله وهو          .  في كل موضع حتى يسقط اللحم ويموت        اجزمه
الدافع للسرة الثرب فال وجع معه وإن كان         إذا كان :  ود ليشبه شكل السرة فأما انطيلش فزاد فيه قال         ممتلئ فإنه اج  

وينبغي أن تأمر   :  قال.  إذا ضربته سمعت منه صوت الطبل في الغمز        وإن كان ريح فإنك   :  المعي فمعه وجع وريح قال    
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 ا قدر عليه فإنه بهذا الوجه يظهر كل هذا        قامته ويثنيها إلى خلف ما أمكن ويحبس نفسه م         العليل أن ينتصب ويمد   
أدمله ألن باريطاون غير مثقوب      وإن كان هذا الدافع للسرة ماء أو ورم فبط وسطه مع العروة وأفرغه ثم              :  قال.  الورم

  .فأما أنورسما فماء وريح
  .إنه قد يعالج أيضاً لكن بالقطع والخياطة أيضاً: انطيلش

االربيات يكون منه ثقبان برنجان من       الصفاق إذا بلغ  :  قال.  ان الثرب والصفاق  على البطن حجاب  :  ابن سرابيون قال  
وينبسطان ويصير منهما كيس واحد يحوي البيضتين ويسمى هذا           كل جانب واحد يبلغان إلى الخصى ثم ينفتحان        

الموضع أو    هذا ابلوطروايداس وهذه البرانج ربما اتسعت بسبب رطوبة تبلها وترخيها أو تنخرق في             لكيس باليونانية 
نزل الثرب أو نزلت معه األمعاء إلى        غيره من وثبة أو صيحة ونحوها ال سيما بعد اإلمتالء فإن اتسعت أو انخرقت               

ينزل شيء قليل من الثرب قيل قيلة الثرب وإن كان عظيماً             كيس الخصى فإن كان قليالً والفتق صغيراً حتى أنه         
ه قيلة األمعاء ومتى لم يكن شيء من ذلك اجتمع في كيس الخصى              صالح قيل ل   حتى ينزل فيه من األمعاء شيء     

  .يجتمع في االستسقاء قيل له قيلة األمعاء رطوبة كما
األربية األلمة   فوق قليالً وتكون   إذا كانت القيلة صغيرة في األربية فإن الماهين يشيلون المعي إلى             :  العالج قال 

فإنهم يشيلون المعي ويربطونه بلجام قوي لئال يرجع         إن كانت كثيرة  لتكاثف الثقب الذي ينزل فيه األمعاء بالكي ف       
اللجام حتى يبرأ وأما الفتوق الصغار جداً في أجسام الصبيان واألجسام اللينة                ثم يكوون موضع الفتق وال يحلون      

 واألقاقيا  الرطوبة بالقابضة مثل جوز السرو وورقة واألبهل فإن هذه تجفف تلك األجسام التي استرخت من                فتعالج
وغراء السمك والعفص الفج وسماق الدباغة والشب        والطراثيث والصبر والمر والمصطكى وتراب الكندر وقشور الرمان       

كاألبهل والكمون والتي لها مع حل الرياح قبض وما يلين األورام ويسكنها               ونحوها ويخلطون بها ما يحلل الرياح      
الثقب أدوية حارة    ماء فإنهم يفصدونها ويخرجون الماء ثم يجعلون في        وأما قيلة ال  .  والمقل وعلك البطم   كالراتينج

هو الكيس الذي من الصفاق ثم يدملونه          هذا "\ لى   "\.  لتنقى الكيس الذي يحتبس فيها وال يأتيه لكن يتبدد          
ي القيل   إقرأ ما في انطيلش ف     "\ لى   "\.  يتبدد الماء في الهواء    وآخرون يقطعونه بالحديد اعني ابلوطروايداس حتى     

  .إلى هاهنا فإنك تفهمه اآلن وحوله
من كل واحد جزء يذاب الغراء       مصطكى وقشر الكندر وجوز السرو وورقة ومر وعنزروت وغراء السمك          :  سابور للفتق 

  .بالخل وتعجن به األدوية وتستعمل فإنه عجيب جيد بالغ
أوتار العضل التي على البطن وهي       سترخاءإن الفتق إنما يعرض ال    :  قال في الخامسة من التشريح قوالً أوجب منه        

وتبلغ إلى العانة والحالب وفي هذين ثقب لينزل منه الباريطاون            أوتار غشائية تضبط جميع الموضع اللين من البطن       
  هذا حق ألن الباريطاون رقيق     "\ لى   "\.  األوتار وعرض من ذلك قيلة وهو الفتق والقرو         فإذا استرخت هذه  :  قال

  .األوتار الغشائية  شبيه بنسج العنكبوت الرقيق فالحق أن يكون الضابط لألمعاء هذهإنه: جداً يقول
  .البيضة الوارمة ينقع المقل ثم يطلى على: قرابادين سابور الكبير لورم خصى الصبيان وغيرهم

جمع بسمن  عليه بابونج مسحوق وي    باقلى مقشر وحلبة يغليان غلية بالماء حتى يلين ثم يلقى           :  جيد لورم الخصية  
  .إليه ويضمد به وقد يزاد فيه مقل وطالء ودهن زنبق متى احتيج

وامرخه بدهن الناردين وال تعطهم       اسق أصحاب الفتق الشخزنايا وكل ما يبدد الرياح وشد الفتق            :  اليهودي قال 
لسرو وصغار  يؤخذ جوز ا  :  الذي يخرج إليه الثرب والمعي       مصلح أوريباسيوس التسع مرهم للفتق      "\ لى   "\.  منفخاً
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ثالث أواق يطبخ بشراب أسود قابض ويمد به أبداً قليالً قليالً إلى أن يتهرأ ثم                 وطرية وقشور الرمان من كل واحد     
شيء من أنزروت ويلطخ على خرقة ويرد المعي ويلصق به وال يحل وال يأكل                في هاون دقاً جيداً ويخلط به      يدق

والكندر واألقاقيا   جوز السرو والعفص والسعد والسنبل وعجم الزبيب       ومن أدوية الفتق    .  كل أربعة أيام مرة    إال في 
النطرون والمرقشيشا والعاقرقرحا    :  قيلة الماء  ومن أدوية .  وبزر األنجرة والكمون والغراء واألنزروت والمرزنجوش       

  .المحلالت والمقل والنانخة ودهن الزنبق وسائر
األعضاء يعاد على النخالة الدق مرة       ي المذاكر خاصة وفي جميع    ضماد النخالة جيد في الورم الصلب ف      :  أوريباسيوس

ويعجن به ويلزق بالموضع وهو حار معتدل ويعاد عليه شيء            بعد مرة وينخل بشيء صفيق ويحل أشق بسكنجبين        
 ند إذا بدأ الفتق بال طفرة وال صيحة إن كان طويالً فإنه قيلة وإن كان أسفل ع       "\لى   "\ .آخر حار أبداً فإنه عجيب    

غاية التجفيف وإذا كان      الحالب فإنه توسع البرانج وتنفع منه األضمدة الموصوفة غاية النفع وهي التي تجفف                 
باليد فهو انخراق الصفاق وال ينفع فيه الضماد           مستديراً وكان فوق هذا الموضع يوجع إذا نام على القفا أو غمز               

لبطن تؤخذ ورق السذاب اليابس ودوقوا وكمون ونانخة         يحل النفخ ويلين ا    يسقى ما :  معجون للفتق .  ومالكه الشد 
إلى عمق   المر يصل :  وفودنج وبورق أجزاء سواء ومن االفتيمون مثلها اجمع السادسة من الميامر            وبزر الفنجنكشت 

لذلك من أدوية الفتق ويخلط      "\  لى "\.  األعضاء ألن طبيعته لطيفة حتى تبرأ األعضاء الوارمة ويستقصى برؤها           
  .ض فيوصلهابالقواب

 الملطف جوامع التدبير
كان في الصفن ماء قيل له قيلة الماء وإذا           إذا كان في الصفن ورم صلب أو في األربية سمي قيلة اللحم وإذا             :  قال

  .واألمعاء وإذا حدث فيها دوال قيل قيلة الدوالي كان فيه الثرب واألمعاء قيل له قيلة الثرب
 المارستان تجارب

. وال حبوباً منفخة ويتعاهد ما يحل النفخ ويدمن الشد         ي أال يتحرك البتة إذا تأكل وال يأكل بقوالً        صاحب الفتق ينبغ  
جوز السرو ويسحق كالكحل وقشور الكندر وأنزروت بالسواء ويحل غراء          :  المارستان ومن خيار ضماده التي تعمل في     

  .وثب والطفرفي خل يغلى ويجمع به وتطلى به خرقة ويضمد ويحذر الصياح وال السمك
كالمرهم ثم يضمدون به قيلة      من الناس من يلين المقل العربي بريق إنسان لم يأكل شيئاً حتى يصير              :  جالينوس

الخيل ينفع من الفتق جداً السرو ينفع من الفتق جداً ألنه             ذنب:  مفردة.  الحمص األسود يحلل أورام البيضتين    .  الماء
تلذع  صل قبضه إليها إذا كان معه حرارة قليلة توصل القبض وال تبلغ أن             الداخلة ويقويها وي   يجفف فيقوي األعضاء  

. ضمد به وحده أبرأ القيلة واألدرة       جوز السرو إذا  .   المقل إذا لين ببزاق صائم وضمد به قيلة الماء أبرأها            "\ لى   "\
 اللتين فيهما ورم    بقيروطى أيها شئت وضمدت به األنثيين       الكمون متى خلط مع دقيق الباقلى أو لحم الزبيب أو           

  .بلحم الزبيب أو بالعسل أبرأ ورم البيضتين الصلب وغيره الكزبرة إذا خلط. صلب حلله
المقل األزرق يحلل األورام    :  والخوز ماسرجويه.  دقيق الحمص يحل الورم الصلب في األنثيين والثدي        :  ابن ماسويه 

فات وبولها بليغ النفع جدًا لفتق الصبيان إذا حقن به           دم السلح :  وماسرجويه الخوز.  الصلبة في األنثيين إذا ضمد به      
  .الصبي فيه وحده أو خلط به شيء يسير من مسك وقطر في اإلحليل أو طبخ هذا الحيوان بالماء ويجلس اإلحليل

وغبار الرحى ويضمد به الفتق بعد       ينفع نفعاً عظيماً أن يسحق الصدف أو مع رطوبة أو رطوبته مع مر وكندر وقاقيا                
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  . تدخله فإنه يلزمه وال يفارقهأن
تحت السرة إال أن التي أسفل السرة أشر         الفتوق التي تكون فوق السرة أكثر وجعاً مما تكون        :  مسائل ايبذيميا الثانية  

األمعاء تدفع الصفاق في ذلك الموضع دفعاً عظيماً وأما إلى فوق فأكثرها ألماً ما                عاقبة ألنها تزداد دائماً اتساعاً ألن     
بالقرب منها وما كان مائالً إلى ناحية اليمين وهذه أعنى التي             يكن فوق السرة بكثير لكن بالقرب منها وما كان          لم

بعض األحوال   مغمزاً وأشد اندفاعاً إذا غمزت ألنها في األكثر إنما تكون فيها ريح وإن كان فيها في                 هي فوق ألين  
في السفلى وال تدافع الغمز لثقله        وباً إلى أسفل كالحال   شيء من المعي فإنها تندفع بسرعة ألن مكانه ليس منص           

ثم ينزل إلى بيضته اليمنى فيصير ورماً صلباً فكان يذهب ذلك            كان رجل يصيبه وجع في حالبيه     .  الطبيعي إال قليالً  
في هذه   جهوعال.   إنه ربما وقعت الريح في الفتق فاشتد الوجع جداً           "\ لى   "\.  منه أبداً دائماً   الورم إذا جامع ويبرأ   

نعما بعسل حتى يرق وتلطخ       احتمال الحمول المهيأ من ورق السذاب والعسل والكمون والنطرون يسحق           :  الحال
بطبيخ الخولنجان فإن سكن وإال أديم الكماد والحمام          صوفة ويحتمل فإنه يفش الرياح واسقه مثقاالً من الكمون         

سذاب والكمون وحب الغار والمرزنجوش ونحوها مما يفش         عليه محاجم وضمد بال    وإن بقيت فيه بقايا انتفاخ وضع     
واستعمال  وأما االحتراس من ذلك فترك البقول والحبوب والشراب الممزوج الرقيق والفواكه والتخم              ويحلل الريح 

البتة وتكون طبيعته أبداً لينة       الشد عند الحركة وامتالء البطن وال يتزحر إال وهو مشدود وال يتحرك إذا أكل                  
  .مرى والكمونى ونحوهمابالت

بال علة فيها البتة أال تزيد في جرمها         ربما تزيد األنثيان أو إحداهما على األخرى      :  األولى من العلل واألعراض قال    
 "\ لى   "\.  قيلة اللحم هو سقيروس حادث في األنثيين      :  قال .من جنس الخصب فقط من الغلظ الخارج عن الطبع         

المعي والماء والريح وإما لورم في الخصى وكيسه أو في             :  كيسه وهو ثالثة  إلى   تكبر الخصى إما لشيء يدخل     
: خالد للفتق .  عليها يحل المقل بشراب ويطلى   :  وهو إما دموي وإما بلغمي وإما مسيح دواء نافع لقرو الصبيان           إحداهما

رم في الخصى أبيض    إن كان الو  :  قال.  وتشد تسحق كماة يابسة وأدفئها بغراء سمك ويبرد ويطلى به بخرقة وتلزم           
  .فاطله بتوتيا بخل فقطر فيه نفطاً أبيض فإنه يبرأ وإن كان أحمر

وقطر في اإلحليل مسكاً     دقيق الحلبة والباقلى يعجن بدهن سوسن وضمده       :  من كتاب جبريل للورم في الخصى      
  .يسيراً بدهن زنبق فإنه أقوى العالج

شحم كلى  :  لورم الخصى .  كثيرة على تخمة وريح في البطن    قد يحدث الفتق من الجماع على اإلمتالء و        :  اليهودي
  .شمع أصفر ثلث وتجمع الكل ماعز مصفى جزء دهن السوسن نصف جزء دقيق الباقلى مثله

 مفردات
المقعدة والمذاكير   يستعان بثبات ورم  :  األقحوان ينفع من ورم الخصى والذكر أن يطلى باذروان بخل خمر قال            دهن

بعد ان يسقى بزر قطونا متى ضمد به قيل األمعاء           دهن األقحوان ينفع من أدرة الماء     :  قال.  اموبجميع ما يحلل األور   
يجب أن تأخذ اكسونافن فينعم دقه ثم يجعل في قوطولين من ماء فإذا             :  وقال.  أبرأها العارضة للصبيان والسرر الناتية   

سومقروطن يوضع على    درة الماء ثم تمسح به    دهن الدار قطني إذا خلط بالقردمانا جيد أل       :  الماء ضمد به وقال    أجمد
المقل اليهودي  :  قيلة الصبيان أضمرها وقال    الطحلب الذي يسمى عدس الماء متى ضمدت به       :  الفتق جالينوس وقال  

  .إذا أذبت بريق صائم نفع من أدرة الماء
جوز السرو إذا   .  ر كالمرهم حتى يصي  المقل العربي يستعمله خاصة في قيل الماء بأن يلين بريق صائم          :  قال جالينوس 
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يفعل ذلك جوز السرو وورقه ينفع أصحاب الفتق ألنه يجفف           طبخ بخل ودق ويضمد به أضمر األدرة والفتق وورقه        
  .قبضه للحرارة القليلة التي فيه إلى عمق األعضاء العضو مع تقوية العضو ويصل

إن ورق ذنب الخيل متى شرب      :  يقال :بولس.  خيلالراوند نافع للفتق وكذلك ذنب ال     :  قال.  الجلنار يضمد به الفتق   
وكذلك ذنب الخيل ينفع الفتق الذي ينحدر فيه األمعاء إلى كيس               الريوند نافع للفتق  .  بالماء أضمر قيلة األمعاء    

خمسة  عصفور:  للقيلة جيد نافع  .  والقيلة أن يوضع عليها الضماد وينام صاحبه جهده ما أمكن          مالك الفتق .  البيضتين
عصارة لحية التيس وقاقيا     درهمان جلد خف محرق خلق قشر رمان حلو صفرة بيضتين كندر ثالثة دراهم              زعفران  

يذاب واجمع الباقية إليه بنقيع غراء السمك        خمسة غراء السمك زفت رطب صبر صمغ دهن اآلس عنزروت أذب ما           
  .ليه مراتأشياء قابضة وخاصة جوز السرو ثم أعد ع ويلزق به وينام جهده ثم اغسله بطبيخ

الطعام فجلية وشراب السكنجبين      اسق للماء الذي في كيس البيضتين األدوية المدرة للبول واجعل            :  من الجامع 
  .البقر والطين ونحو ذلك من أضمدة الجبر واطل الموضع بأخثاء: استخراج. وجالباً ممزوجين بماء

  .السمك ويطلى الموضع وتداف بماء غراءللقيلة تؤخذ الكمأة الميبسة فتسحق نعماً : من الكمال والتمام
المجرى الذي ينحدر منه إلى      تعرض الرطوبة للغشاء المحتوي على األحشاء ان يتسع        :  وقال في العلل واألعراض   

مصطكى قشور الكندر جوز السرو     :  ضماد للفتق عجيب  .  القلة البيضتين حتى ينحدر فيه األمعاء إلى األنثيين فتحدث       
 السمك من كل واحد بالسوية يذاب الغراء بخل خمر وتعجن به األدوية وتستعمل جوامع غراءوورقة ومر وعنزروت و

الصفن ماء سمى قيلة     العلل متى كان الورم الصلب المسمى سقيروس في األنثيين سمى قيلة اللحم ومتى كان في               
ى المعي وإذا كان في الصفن       األمعاء إذا انحدرت إل    الماء ومتى انحدر الثرب إلى الصفن سمى قيلة الثرب أو قيلة            

وتكون قيلة في قصبة الرئة وفي العروق الضوارب وينبغي أن نصف أصناف                "\  لى "\.  دوالي قيل قيلة الدوالي    
  .بالرياح  إذا انحدر الثرب كان بال وجع وإذا انحدرت األمعاء كان معها وجع شديد وتأذ"\لى  "\ .الفتوق والقيل
الثقيل والطفر والعدو على االمتالء       لجماع على الشبع والتخم المتواترة والحمل      الفتق يحدث من ا    :  اليهودي قال 

. للفتق الشخزنايا بماءالحلبة وتمرخ بطونهم بدهن الغار        ويخف وجعه متى خفت الرياح في الجوف وبالضد يسقى          
تطليه بمقل قد حل    :  بيانألدرة الص .  يذاب الغراء ويجمع ويلزم ويشد نعما      غراء أنزروت كندر بالسوية   :  للفتق واألدرة 

الفتق   هذا يطلى به الورم في خصى الصبيان فإنه يحلله وال يقرب موضع              "\ لى   "\.  دهن زنبق  في شراب أو في   
  .فإنه يوسعه

يوم وأدخل في احليله أنبوب فضة       مر من ارتفعت خصيتاه وغابت أن يدخل الحمام أسبوعاً متوالياً كل          :  اليهودي قال 
الخصى وإذا كان في جلد األنثيين تهيج ونفخة فاطله بقشور رمان             داً حتى ينتفخ حالباه فينزل    وانفخ فيه نفخاً شدي   

المعدة  القيلة التي قد نزل فيها الغشاء الذي على       :  وشياف ماميثا حتى تقويه من محنة الطبيب       وعفص وجلنار وطين  
المنظر والتي فيها ما مرض يسير       يمأو األمعاء والذي يقال له الثرب مرض صعب قوي وإذا كان حجمها ليس بالعظ              

إذا كان بواحد   :  عالمات الموت السريع  :  إنذار قال .  نفسه وإن كانت عظيمة المنظر وأشد منها ما ينزل فيها المعي           
بوركه األيمن شامة لون السماء مات في الخامس صاحب هذا الوجع تصيبه شهوة               وجع الخصيتين وورمها وظهرت   

  .الخمر
الغشاء المغشي على األمعاء وإما       انحدار المعي إلى كيس البيضتين يكون إما لخرق يحدث في           :  الصناعة الصغيرة 
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  .كيس البيضتين واصالحه يكون بتضيق ما اتسع التساع ذلك المجرى الذي ينحدر من ذلك الغشاء إلى
أما التي نحو العانة فإنها     قيء الرجيع و   الفتق الحادث فوق السرة قليالً في الجانب األيمن مؤلم مكرب يورث          :  ابيذيميا

ويعرض الفتق  .  ذلك الفتق يكون في األمعاء الدقاق وهذه في الغالظ         في أول األمر على األكثر ال يلحقها ضرر ألن        
أزمن  ومن رفع شيء ثقيل جداً والتي من األمعاء الغالظ فهي في أول األمر أقل ضرراً حتى إذا            من ضربة ومن طفرة   

  .قل ما فوقصار رديئاً ألنه يعظم ويث
الصبغ على من به ورم في       يصب في اإلحليل للورم في البيضة شيء من زنبق مراراً فإنه مجرب ومتى علقت فوة                

وضمدها .  طالء أو زنبق وتطلى البيضة الوارمة       مصطكى أنزروت ينقعان في   :  آخر لورم الخصى  .  الخصى نفعه جداً  
  .أن يتقرح بورق السرو واألبهل مع شحم البط واحذر

: قال.  نفع من الفتق نفعاً عجيباً     إن الباقلى متى طبخ ثم دق مع زبيب وضمد به         :  ذكر سورانس :  ختيارات حنين قال  ا
وذكر جالينوس  :  يصير مرهماً ويضمد به قال     منزوع العجم حتى   وأما قيلة الماء فليؤخذ كمون وميويزج فليدق بزبيب       

وجوزه ينفع الفتق الذي تنحدر فيه األمعاء إلى الصفن ألنه          وقصب السرو وورقه     أن قصب الذريرة ينفع الفتق الريحي     
األطباء يقولون   وجميع.  وتكتسب األحشاء قوة ألن قبضها يغوص إلى داخل الجسم وال لذع معه مع ذلك                يجفف

: العلة شربت أو تضمد بها ويقول في هذه        الحشيشة التي تسمى بنطافلن نافعة في هذه      :  حنين.  في السرو هذا القول   
أصل السوسن البري األعلى منه ينفع هذه العلة إذا كانت بالصبيان إذا             :وقال.  صلها يجفف تجفيفاً قوياً بال لذع     إن أ 

يستعملون العفص   والبزر قطونا نافع من هذا الداء للصبيان خاصة إذا ضمد به ومن أتى بعد جالينوس                شرب مع الماء  
مرة وليسق العليل طبيخ جوز السرو         إال في الشهر   الفج مطبوخاً بشراب عفص يسحق ويضمد به ويشد وال يحل           

الماء على المقل العربي مبلوالً بريق إنسان قبل أن يطعم            وقد اتفق وغيره في عالج أدرة      .  ويمرخ بشيء من نبيذ   
 .أيضاً األشراس مع سويق الشعير وكذلك بزر الكتان والحلبة الرطبة وتوضع عليه                 شيئاً يجعل عليه ووضعوا    

حل المقل بخل   :  قال متى وضع الجبن على اإلنتفاخ الحادث في الخصى حلله من مداواة األسقام           :  أطهورسفس قال 
  .حتى يكون مثل المرهم وضعه على األدرة أو دق ورق السرو وضمد به

يتسع المجريان النافذان من الصفاق      قيل الثرب وقيل األمعاء إنما يكونان في األكثر عندما         :  العلل واألعراض قال  
في هذا الصفاق فيعرض أن يكون الثرب أو واحد من األمعاء            البيضتين وفي األقل عندما تنفتق أو يحدث ثقب       إلى  

أو المجرى نفسه الذي هو مجرى الصفاق إلى البيضتين وإما أن يصير في كيس                ينزل فيصير إما في ذلك الخرق     
الرئة إذا خرج الصدر     ويسفل المراق كما تنتؤ   وأما الفتوق فتكون ذلك عندما ينشق الصفاق فتنتؤ األمعاء            .البيضتين

  .والعنية إذا انخرقت القرنية
قبضة قيصوم يطبخ برطل      :مجهول فايق .  يسحق كمأة يابسة بغراء سمك مذوب وتطلى القيلة          :  الساهر للقيلة 

 رطل واحد ويشرب غدوة وال يؤكل إلى        ونصف ماء ويشد رأسه في قدر من حجر وضعه في تنور ليلة حتى يبقى               
إذا عظمت الخصية وورمت فقطر في احليله دهن        :  والقيلة الطبري  العصر افعل ذلك ثالث مرات فإنه يتقلص الفتق       

يسقى كل يوم ما حمل     :  للريح في خصى الصبيان   .  وإن علقت عليه فوة الصبغ عظم نفعه        زنبق مراراً فإنه عجيب   
  .من ورق السذاب مسحوقاً بلبن أمه فإنه يبرئه الظفر

وهو فوق األحشاء يسخنها     على آالت الغذاء غشاءان أحدهما يسمى اسلس وهو الثرب الطافي           :  ون قال ابن سرابي 
خارج إلى المواضع الخالية وليعصر األمعاء والمعدة        واآلخر يسمى باريطاون وهو حجاب يمنع األحشاء أن تندفع إلى         
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 فيه ثقبتان مثل البرنجين يصير منهما جميعاً        وإذا بلغ باريطاون إلى األربية كان      مع الحجاب فيعين على خروج الثفل     
ذلك وشيل الحمل    البيضتين وهذه البرانج ربما اتسعت من رطوبة تبلها وربما تفتقت من وثبة أو صيحة ونحو               كيس

حيث الفتق ويسمى قيلة الثرب أو قيلة األمعاء         الثقيل وخاصة بعد التملي من الطعام ينزل الثرب معه أو األمعاء إلى            
وأصحاب العالج باليد إذا كان الفتق في األربية وكان صغيراً يشيلون             :  قال .لت فيه مائية سمي قيلة الماء      وإن نز 

موضع الكي   فوق ويكوى موضع الفتق لتكاثف ذلك الثقب وال ينزل منه المعي ويشدونه بلجام حتى يبرأ               المعي إلى 
في أبدان الصبيان ونحوهم اكتفوا      ل ومتى كان  ويصلب ثم يحلونه لئال يندفع لهؤالء والكي بعد قرحة رطبة فينط            

الكندر وغراء السمك والعفص الفج فإن هذه تصلب الموضع            بجوز السرو وورقه والصبر والمر والمصطكى وتراب        
ويخلطون بها وربما يؤكل ما يحل الرياح ويخلطون بالضماد األبهل والكمون                 وتضيق وتمنع من نزول المعي      

األدوية الحادة   ء فمن الناس من يثقب الموضع ويخرج الماء ويجعل على موضع الثقب                فأما قيلة الما   والراتينج
وقوم آخرون يقطعون جزءاً من الفضاء      .  الموضع السالكة التي الماء محتبس فيها حتى ال تجتمع مائيته ثم يدملون           

 إنما يجتمع   "\ لى   "\.  اءلئال يجتمع الماء ثانية ألنه ينفش في الهو         الداخل من كيس البيضتين وهو من باريطاون      
أشق :  المعوية ضماد جيد للقيلة  .  المستسقى تحت باريطاون لصالبته كما يجتمع الماء تحت الفرنى          الماء هاهنا وفي  

في هاون بخل ويبل ويترك ليلة فإذا        وكندر وصبر ودبق ثالثة ثالثة مقل درهمان قاقيا أنزروت درهم درهم ترض            
قطنة ويجعل على الموضع ويكون الخل قد اندفع فيه أبهل            ويشرب الجميع  كان من غد انعم سحقه ويسحق أبهل      

قاقيا وجوز السرو وأبهل وقشور رمان وصبر يسحق الجميع نعما ويطلى الموضع            :  بالغ  ضماد جيد  "\ لى   "\.  فإنه جيد 
  .الصمغ ويوضع فوقه ويشد فإنه عجيب بماء

وتسحق وتغمس وتعجن بغراء     وللصبيان تجفف كمأة  .  يسحق مقل بشراب عفص ويشد على الموضع      :  لقيلة الصبيان 
تشيل البيضتين وتعصرهما إلى فوق وترفق جلدة           الجراحات في أدرة الماء العظيمة       "\ لى   "\.  السمك وتطلى 

ال يفصد منه لكن يمنة أو يسرة وال تزال تعصره حتى ينقى ويخرج                الخصى بالعصر وتفصد بالمبضع ويبقى الدرز      
فيحتاج إلى الفصد ثانية فمتى احب أال يعاود كواه وكيه أن تحمى حديدة شبه               أيضاً بعد أشهر   ذاالماء كله ويجتمع ه   

الحديدة في موضع    يحلج بها القطن وادق منها يشيل البيضتين إلى فوق جيداً ويشدهما هناك ثم تدخل هذه                  ما
الخشكريشة ويدمله فإنه ال    حتى تسقط    الفصد وتديرها مرات ومتى احتاج أن يوسعه فافعل ذلك ثم عالجه بعد              

حتى تعمل فيه عمالً كثيراً ثم تعالجه فال يعود واألحزم أن توسع             يعاود وربما حشاه بدواء حاد والبيضة فوق مشدودة       
ويصابر  قطعة كبيرة ويكوى بعد واجعل على الحالب والدرز أدوية قابضة قوية ويمنع شرب الماء              وتقطع من باريطاون  

  .ير المستسقىالعطش ويعرق ويدبر تدب
  .األدرة أكثر ما تقع في البيضة اليسرى ألنها أضعف بالطبع: منافع األعضاء
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وضرره في البدن واللزوجة التي تسيل منه       وضرره في البدن واللزوجة التي تسيل منه         وسيالن المنى وقطع الباه   وسيالن المنى وقطع الباه       الدائمالدائم  نتو الذكر نتو الذكر 
    ..الدائم استعن بباب الزيادة في الباه لتضادهالدائم استعن بباب الزيادة في الباه لتضاده  بالثوب واختالج الذكربالثوب واختالج الذكر    وتلزقوتلزق

والقيء  يتولد انتفاخ الذكر الدائم من ريح بخارية وتذهبها األدوية المطلقة للبطن             :  البرء يلةفي الرابعة عشر من ح     
الغذاء وطلي األدوية الحارة على      والدلك الكثير والحركات الكثيرة والحمام وخاصة األشياء المحللة واإلمساك عن           

 أسخن مما لم يزل عليه واحد من         على الجسم إن كان    البدن وكل دواء ما يسخن ويجفف واستفرغ بدنه ثم ضع          
 العضو فضع عليه في أول األمر دواء يبرد تبريداً معتدالً واجعل تدبير العلة كلها              األدوية المبردة وإن كان لم يسخن     

رجالً بأن فصدته وألزمت     تدبيراً يحل الرياح وهذه العلة تعرض للشباب وأجود األشياء لهم إخراج الدم وقد عالجت               
في ثالثة أيام وآخر فصدته ثم ألزمته الدواء المتخذ             قيروطى المتخذ بالماء البارد فبرأ هذا الرجل        قطنه وذكره ال  

والفنجنكشت ومتى طالت العلة أطعمته سذاباً كثيراً فإنه قام في آخر األمر وتنفع                 بالبابونج وكنت اسقيهم النيلوفر   
أحمد من اإلسهال    الجسم فالقيء في هذه العلة    ومتى أردت أن تنقي     :  قال.  األدوية التي تجفف وتسخن بقوة     هذه

  .بحسب موضع العضو
اإلحليل فأما رسمس فهو توتر القضيب       تقطير البول يكون بال إرادة وال توتر      :  من السادسة من األعضاء األلمة قال     

إما ألن المنى   تقطير المنى يكون    :  قال.  عند االستلقاء على القفا    دائماً من غير شهوة وال حرارة مكتسبة كما يعرض        
أفواه  مجاريه ضعيفة على امساكه وعلة ماشرمس ريح نافخة يكون ذلك لشيئين أحدهما أن يتسع               رقيق وإما ألن  

وهو من : قال. اإلحليل تأتي الذكر وإما أن يتولد في العصبة العظيمة المجوفة التي منها تركيب          العروق الضوارب التي  
تولد في هذه العصبة اختالج الذكر دائماً فإذا لم           كان من أجل ريح نافخة    انتفاخ هذا العصب أكثر ويتقدم ذلك إذا         

يكون بسبب اتساع أفواه العروق التي تحته وقد رأيت من عرضت له هذه العلة               يكن فيه اختالج الذكر فإنه يشبه أن      
غير عادة لترك    اتساع أفواه العروق وكان قد تقدم ذلك أن أحدهم كان امتنع من الجماع مدة طويلة على                 من أجل 

شد وسطه في سفر على غير عادة منه          الجماع وآخر تناول أطعمة تولد أخالطاً حارة حريفة وآخر عرض له بعد أن              
تفتحت في بعضهم من كثرة المني وآخر من شدة الوسط            لشد الوسط فعلمنا بالحدس أن أفواه العروق من هؤالء         

  .ة فتحتهااألخالط الحار للحرارة التي تولدت هناك وآخر ألن
الرياح ويحل النفخ والتي تبرد أيضاً        مما يؤكل ويوضع من خارج على القطن واألنثيين والدبر كلها ما يطرد              :  قال

في البدن منياً كثيراً فمن أضرب عن الجماع البتة وكان يتولد فيه              واالمتناع من الجماع يولد هذه العلة ألنه يجمع        
ومن   واالستفراغ هاجت به هذه العلة وأكثر في ذلك لمن يتفكر في الباه             فضل الدم بالرياضة   مني كثير ولم ينقص   

وينتفخ فأشرت عليه أن      وقد كان رجل امتنع من الجماع فجعل إحليله يغلظ           .  يكثر من األطعمة المولدة للمني     
فضولهم يهيج بهم إذا تركوه فأما الذين تفنى          يستفرغ المني وهذه المجاري في المستعملين للجماع أوسع فلذلك         

في الجماع البتة وال يسمعون حديثه فإن الذكر منهم يبقى ضامراً كذكور             بالرياضة القوية كالمصارعين وال يتفكرون    
أفعالها وتنسد   دام بهؤالء ذلك الحال تأكد فيها ألن األعضاء التي تفقد رياضتها وأعمالها تضعف                  الشيوخ وإذا 

  .مجاريها
 واألعراض جوامع العلل الرابعة من

كان بال إنعاظ وإن كان عن تشنج يعرض في           إذا كان سيالن المني من ضعف القوة الماسكة أو رقة المني            :  الق
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  .آالت المني كان مع إنعاظ
العالية من الذين يتولد بهم      ويجب أن تروض األعضاء   :  استعن بجوامع حفظ الصحة قال    :  السادسة من حفظ الصحة   

وشد صحيفة  :  حى العالم ونحوه والبزر قطونا قال         بدهن مبرد وعصارة    مني كثير جداً ويطلى الحقو بعد الحمام        
فوجدته نافعاً لدفع االحتالم والنوم على الثياب الباردة وعلى الفنجنكشف              قد جربته  "\ لى   "\رصاص على الظهر    

ش وكذلك  الخشخا فعله من ليلته وليتوقوا أن تدهنوا بدهن الخشخاش أو دهن اللفاح أو يفرشوا تحتهم              وورد يظهر 
استعمل هذه عند االفراط وعندما يكون المني        "\  لى "\.  ليحذروا األشياء القوية البرد ألنه يخاف أن تضر كالهم         

وقد أمرت رجالً أن يفترش الورد فانتفع به ولم يضره ذلك في كاله سقط               :  قال .حاراً جداً بافراط واسقهم منه أيضاً     
المجامعة  والذين يضرهم ترك الجماع جداً وتضرهم      :  وألحقه قال شيء صالح من الكتاب فصحح الكتاب         بعد هذا 

  .يضرهم ذلك جداً وال ينفعهم هم أفراد من الناس فأما األكثر والتوسط في ذلك فموجود في الناس وهو ال
 بالعصب الجماع يضر :الرابعة من الثانية

  شايخ يعرض لهم من الجماعالم :ابيذيميا: الثانية من السادسة. مضرة شديدة ويسقط القوة ويبليها
 والبلدان مسائل األهوية

الضوارب التي خلف األذن تجعل الرجل عقيماً        قطع العروق .  كثرة الركوب يذهب الباه ألن أوعية المني ترتض وتكل        
  .وتورثه طبعاً يابساً

وينفع منه  :  قال.  يهزلهوينهك البدن و   قد تسيل من اإلحليل لزوجة تلتزج بالثوب هو داء رديء يسيل دائماً           :  اليهودي
ودهن جوز ودهن الحبة الخضراء وسمن بقر وماء السذاب يحقن به              حقنة الراسن واألكارع وانفع منه دهن اإللية       

اخراج  الجماع يسقط القوة جداً ومن أكثر منه فليقل       :  قال.  الظهر بقاقيا ودم األخوين ورامك     ثالث ليال ويطلى أسفل   
األدرة ويرخي األنثيين وربما     وحبس المني عند الجماع يورث    :  قال.   ويضعف البصر  الدم وإدمان الجماع ينهك البدن    

واستعالء المرأة على الرجل يورثه األدرة واالنتفاخ والقروح         .أورث الورم فيهما وربما غيب إحدى البيضتين إلى فوق        
بالثوب  المني ومن الذي يلتزق   عالج من سيالن    :  قال.  وربما سال منيها في اإلحليل وهو حار        في االحليل والمثانة  

ومما يحرق  :  الكثير والشراب البتة قال    بفصد األكحل وبالمبردات على الظهر والقطن واعطه االطريفل واحمه الغذاء          
والحزاء والحندقوقا والفودنج والمر األبيض ألنها لطيفة يابسة والكزبرة            الفنجنكشت والسذاب :  المني البتة ويهلكه  

يؤخذ من الجندبادستر درهمان ومن السذاب ومرزنجوش          المني قرصة نافعة من سيالن    نوالخل أهر  تفعل ذلك 
 درهم درهم ومن حب الرمان خمسة عشر حبة الشربة درهم ومتى سقيت من حب القثاء المقشر                وبزر بنج وأنيسون  
  . المرزنجوش يدخل في عداد الفنجنكشت في هذا الفعل"\ لى "\. درهماً فعل ذلك

السذاب مع الخل أسبوعاً أو       حناء يجفف الماء وقد يقطع المني المفرط الخروج متى شرب عصير             ورق ال :  أهرن
البارد واطل الحقو ونواحيه بهيوقسطيداس وقاقيا بخل        يجلس في طبيخ االذخر والزوفا إلى العجز والجلوس في الماء         

والحبق الجبلي والمر درهمان     واسقه هذا الدواء وأصول القصب اليابس          "\  لى "\.  ويطلى بعصير الفنجنكشت  
 درهم بزر السذاب الحزاء وفنجنكشف ومرزنجوش يجمع ويسقى درهماً ويطلى ببزر الخس             درهمان فربيون نصف  

ونيلوفر مجفف وكزبرة يابسة     بزر خس وبزر بنج وبزر خيار وبزر هندباء وبزر قطونا           :   دواء مبرد  "\ لى   "\.  والشيح
الحرارة كثيرة وتلك حيث الحرارة قليلة والريح كثيرة وكان          غي أن يسقى هذه حيث    يستف منها راحة أياماً تباعاً وينب     
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 دواء النتشار الكثير المفرط بالفصد     :  يشكو كثرة االنعاظ فتفقدته فوجدته كثير أهرن         رجل جاءنا إلى مارستان    
 ونومه على الفراش    وأسهله واألضمدة المجففة كبزر الفنجنكشت والسذاب والحذاء والمرزنجوش اسقه وضمده وقيئه         

  .بطبيخ السذاب والفنجنكشت واحمه اللحم والنبيذ البارد واألوراق الباردة وعلى ورق الخس والفنجنكشت واحقنه
من بزر الخس راحة وافرة بماء       إن شرب :  استعمال الصوم والجوع والعطش فإنه كاف في تقليل المني وقال         :  الطبري

  .بارد قطع الباه
بالخل إذا كانت حرارة وبماء       يسقى جوزة من جوارش الكمونى     "\ لى   "\.  وارش الكمون والخل  ج:  أهرن لقطع المني  

بزر قثاء وبزر خس درهم درهم      :  نافعة لقذف المني مع حرارة      أقرصه "\ لى   "\.  السذاب إذا لم تكن أو بماء الفوتنج      
شربة واحدة يعطى بشراب     الخالف نصف درهم جلنار مثله أفيون قيراط هذه             كافور طسوج دهن نيلوفر ودهن     

جزء  يؤخذ له من السذاب واألنيسون المجفف فنجنكشت مرزنجوش جندبادستر ثلث          :  له مع حرارة   قرصة.  النيلوفر
والنبيذ ويطعم العدس بالخل      يحمى لسيالن المنى اللحم    "\ لى   "\.  ومثله بزر بنج ومن الجلنار جزء يجمع ويعطى       

ومل على ما يحل الرياح البتة من األغذية واألدوية            الج سيالن المنى  ونحوها وعالج من كثرة االنتشار بمثل ع        
البخارات المنعظة ونومه على الفراش      عنه تلك الرطوبات الكثيرة التي لها تلك        وادمن عليه القئ واالسهال لتخرج    

ىاالستنقاع في  مما ينفع سيالن المن   :  طعامه الخل وما من كناش مجهول قال       البارد واطله باألضمدة الباردة واجعل    
الباردة وأكثر األطعمة القابضة     القابضة كماء القمقم واطل الظهر بالقابضة واآلبزن الباردة وماء الثلج والعيون             المياه

واعلم أن دوام   .  لصلبة ويجوع ويعطش ويكثر الرياضة     والحامضة وتشد منطقة بفلوس اسرب وتكون الفلوس مماسة       
عية المنى وعند ذلك ينبسط الذكر فال ينقبض وينتفخ البطن ويجئ العرق              أو شدة الشهوة واالنتشار يكون لخرق    

وإذا رأيت ذلك    يكون في التشنج ويهلك سريعاً وهذا الداء قليالً ما يكون في الرجال ويكثر في النساء                  البارد كما 
ختالج اطل الظهر بعصير    ولكثرة اال :  قال.  للرياح فابدأ بالفصد وغذه بالملطفات والخل واسهله واسقه األدوية الكاسرة        

  .الحمقاء بخل وضمده به الكزبرة أو ورق الكزبرة والبقلة
صاحبه الهدوء والسكون وضمد     متى خرج المنى بال إرادة والإنتشار فذلك لضعف أوعية المنى فليستعمل            :  بولس

  .ويستعمل األغذية التي تجفف الظهر باألضمدة الباردة القابضة ويجلس فيها أو في طبيخها
وينتشر معه الذكر وإن لم يكن سريعاً        وأما االختالج في الذكر إذا كان دائماً فيعرض من ورم حار في أوعية المني               

عرقا بارداً ويهلكون فإذا رأيت االنتشار مع اختالج وتمدد فافصد            صار إلى امتداد أوعية المني وينتفخ البطن ويعرق        
ذلك  يه مسهالً قوياً ضربة واحقنهم بحقن لينة مسهلة وأدم         واسهله مرات برفق وإياك أن تعط       ساقيه من ساعته  

والبنج وعنب الثعلب والرجلة وكذلك       واجتنب ما يدر البول وضمد الصلب باألشياء المبردة القوية البرد كالشوكران            
  .كثرة المني يكثرون اخراج الدم اطل ما حول العانة وليصبر على العطش في الذين بهم

بالعشى مايفش الرياح وما يبطل المني        م الذي بال اختالج فإنه من كثرة المني والريح فأعطهم           وأما اإلنتشار الدائ  
المني كأصول النيلوفر وبرسياوشان وأصول السوسن والسذاب           ويفرغ بالقيء ويلطف التدبير ويعطون ما يقطع         

 مني وإن كان رقيقاً فاعلم أنه     المني الذي يسيل فإن كان غليظاً فخذ في التي تقل ال           تفقد:  االسكندر.  وسطرونيون
والسذاب يقل المني   .  المني يقطر لضعف في العضو ولرقته وإن كان يلذع فلرداءة كيفيته فخذ حينئذٍ فيما يغلظ                 

وبزر النيلوفر وأصله إن ادمن      :  فباألشياء الغليظة المبردة قال    ويغلظه جميعاً فإن لم يكن معه لذع فعليك به وإال           
  .ما يجعل الرجل عقيماً إال أنه يورث أمراضاً ردية باردةورب شربه يقطعان الباه
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واحد يعجن بعصير السذاب     بهمنان جزءان بزر الفقد إيرسا نصف جزء من كل         :  مجهول قرص لكثرة المني يقطعه    
 اعتمد في هؤالء على      "\ لى   "\.  الكراث آخر ورد قاقيا عفص بزر رجلة يستف بعصير          .  ويقرص الشربة درهم  

الرطوبة فإنك تحتاج إلى األشياء المسخنة ألنه ال يجفف بها إال             بير واألغذية ومن كان منهم كثير      التجفيف بالتد 
حدة المني   الرطبة الشحيمة الباردة المزاج فاستعمل فيهم السذاب ونحوه وأما الذين بهم ذلك من             كأصحاب األبدان 

  .ورقته فأطعمهم المغلظات
والسذاب الجبلي  :  قال.  مجرب دقيق البلوط يسقى أياماً متتابعة فإنه       :  مجهول مما يقطع االمذاء وسيالن المني       

: قال.  داخل في جملة الشديدة التجفيف المحللة للرياح         الجندبادستر "\ لى   "\.  والجندبادستر يقطع سيالن المني   
  .واطل الظهر باألقاقيا والمر والبنج واألفيون ولينم على الفنجنكشت :والبنج يقطع سيالن المني قال

والخل ويستعمل ماء الورد      اجعل طعام هؤالء المصوص والقريض والهالم والعدس المقشر         :  من االختصارات قال  
شهوة للباه ودام ذلك فعالجه في أول األمر بالفصد              إذا توتر الذكر وبقي بحاله بال       :  ومنها.  والكافور والصندل 

ففة للمني فاستعمل فيهم القيء لتجذب المادة إلى فوق          وتجمد ثم باألشياء المج    وباألشياء الباردة حتى تقل المادة    
قد صح من هاهنا     "\  لى "\.  من الحمام ليستفرغ تلك البخارات الغليظة التي منها كان ذلك االنعاظ الدائم            ويتعاهد

ني انتقل إلى أن يعرض منه ورم حار في أوعية الم            وال يتوانى به فإنه ربما     :  قال.  أن الحمام والتعرق رديء للباه     
  .فيهلك

نقصر في أول األمر في الفصد والحمام        وال:  قال.  وإذا حدث بصاحب هذه العلة انتفاخ البطن والعرق البارد هلك         :  قال
والذكر والمنع من النوم على القفا ثم سقي األدوية المجففة للمني              والقيء والمبردات واألطلية الباردة على القطن      

أبلغ  ليس شيء أبلغ لهذا من الفصد والجوع والحمام والجوع         "\ لى   "\.  دانقمن الكافور نصف     فإن دام ذلك فاسقه   
.  

فإن كانت القوة قوية اسخنه مع ذلك        الحمام يجفف البدن دائماً كما يفعل السهر      :  السادسة من مسلئل ابيذيميا قال    
خنه في وقت استعماله له     ومتى كانت الحرارة الغريزية ضعيفة اس       بالسخونة الغريزية ألنه لحركتها يشعلها وينميها      

إلى غاية   الجماع يضر األبدان الساقطة القوة جداً ويبلغ بها        :  قال.  ذلك آل به إلى تدبير قوي      بالعرض فإذا كان بعد   
  .لقطع الباه بطبيخ العدس  تسقى األقراص"\ لى "\. البرودة ويضر من هو في النمو ويمنع منه لتجفيفه

  .وحاشا يشرب منه درهمان على الريق ن المني إيرسا وبزر السذاب وفودنج بريلسيال: من المنقية البن ماسويه قال
 الباه حنين في

إما مايبرد تبريداً شديداً فاحمه حتى يقل لذعه          الشهوة تقل إما لقلة المني وإما لبرده فالذي يمنع الشهوة إذا            :  قال
 والقثاء والبطيخ وإما ما يلطف ويفش الرياح          والقرع والسرمق والتوت والخيار     ودغدغته كالخس والرجلة واليمانية    

  .والشبث ونحوهما كالسذاب
الخاصرة وينقص الدماغ ويسمن      الجماع يضر بالعين ويهزله ويذهبه ويهزل      :  من المسائل أرسطاطاليس في الباه     

المشي حافياً  و:  يورث كسالً واسترخاء الحركات والصلع قال      ويعلم ضرره بالدماغ أنه   :  قال.  ويجفف الدم :  الكلى قال 
 والذين يفرطون في الباه يضرهم جداً ألنهم مثل من يتقيأ أو يسهل أكثر مما يحتاج إليه                  :يذهب شهوة الباه قال   

الجسم ويقبض البطن    يجفف الجماع:  قال.  وأما من جامع بقدر شبقة للباه فإنه كمن تخرج فضوله بقدر الحاجة              
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  . ويسرع الصلعويكثر البول ويرمي شعر الرأس واللحية واألشفار
يعرض في الصرع فإن أوعية       سيالن المني يكون من رقته أو ضعف اآلالت أو تشنجها كما             :  ابن سرابيون قال  

فإنها متى تشنجت منعت الغائط والبول فلذلك ال يخرج          المني إذا تشنجت زرفت بالمني فأما عضل المثانة والمقعدة        
وافصدهم وقيئهم متى احتاجوا إلى ذلك المتالء يظهر وال           :  لمن النوبة قا   في الصرع إال في آخره عند الراحة        

على المبردات   تدر بولهم ألنك تجذب إليها مادة ونومهم على فراش بارد وال يستلقون على القفا إال                 تسهلهم وال 
العدس وبزر الخس ومتى لم تكن حرارة         وضمد القطن باألدوية المبردة واسقهم النيلوفر بشراب أسود قابض وماء           

وال تعط حب الفقد والسذاب في أول العلة لكن         :  قال.  يكثر منه  ظاهرة فبحب الفقد والسذاب الرطب وحب الشهدانج      
 أصل القصب الفارسي اليابس وفودنج جبلي وبزر بنج وبزر الخس          :  دواء شريف لذلك  .  ينفع في آخرها فإنه حينئذٍ   

لمن يسيل منه    سفوف وصفه حنين  .  ل ممزوج وبزر السذاب وحب الفقد وورد أحمر بالسوية درهمان درهمان بخ           
ثالثة كزبرة يابسة درهم ونصف يشرب        بزر قطونا بزر الخس درهمان درهمان بزر رجلة        :  المني مع حرارة شديدة   

  .على الريق بجالب
وبزر اللفاح درهمان    بزر الفقد  أصول القصب اليابس فودنج جبلي    :  من أقربادين حنين لسيالن المني أقراص عجيبة      

درهم أفيون ربع درهم يعجن بماء السذاب الطري         مان بزر الخس بزر بنج درهم درهم فلفل ساذج هندي نصف          دره
 األدوية الحارة   "\ لى   "\.  أيضاً وأما النساء الشديدات الشهوة فتحتمله أيضاً       ويشرب نته زنة مثقال وهو يحبس البول      

واالملج وأما الباردة     لحزاء وأما اليابسة فاالهليلج    االيرسا والسذاب والفودنج والفنجنكشت وا      :  تقطع المني  التي
الباه يورث دقة العظام ووجع الكلى والظهر         كثرة:  مجهول.  فالخس والكزبرة والنيلوفر والمخدرات وأصول القصب      

  .وأبردة وهزاالً وتشنجاً
 المني المقالة األولى من

الرطوبة في هذه    ها محتبس من رطوبة في المني وهذه      كثر الباه اجتذبت البيضتان بقوة قوية جميع ماهو في         إذا:  قال
إلى مثل هذه الرطوبة كي تغتذي بها فإن دوام          العروق يسيرة تخالط الدم مخالطة الطل لما يقع عليه وتحتاج العروق          

منه من ذلك الخلط الذي به يكون تغذية العروق وقوتها من الروح من               الجماع يضعف الجسم كله لكثرة ما يتفرغ      
من  ذلك اللذة فإنها وحدها تكفي بأن تكثر التحلل من البدن بقوة قوية جداً فإذا كان ذلك                   يين وتعين على  الشرا

ويفرغ روحاً حيوانياً كثيراً     االستفراغ للشيء الجيد فليس بعجيب ان تكون كثرة الجماع تضعف ألنه يفرغ أجود الدم              
لقوم غشي شديد عند الجماع لضعف قوتهم والطائفة من          في المني خفياً والتحلل الخفي يكون عند اللذة وقد يعرض         

بالروح هناك البخار الخارج مع المني وقوم يخرج منهم هذا الروح كثيراً فيضعفون              الروح الحيواني تخرج منهم يعني    
  .ضعفاً كثيرا لذلك

 البرء اختصار حيلة الثانية من
إن رأيت الجسم يحتاج إلى استفراغ وترك األغذية         ء الدائم ابدأ أبداً في كثرة المني إذا غلظ أمره بالفصد والقي         :  قال

   ينفع منه الفصد والتعب الرابعة من"\ لى "\. للمني المولدة للمني واستعمل المجففة
 األصحاء تدبير

 ويبرده ويسخنه   "\ لى   "\.  ويحل القوة  يحدث من كثرة الجماع ما يحدث من كثرة الرياضة ألنه يجفف الجسم             
في الجماع كثير الرطوبة لكي ينهضم انهضاماً جيداً ويصلح           يبة وينبغي ان يكون طعام من أسرف       سخونة قوية غر  
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ويكون إلى الحرارة ألن الجسم قد يخلخل وبرد ويبس وضعف عن الجماع فيجب من                اليبس الحادث عن الجماع   
  .يكشف ويقوي ويرطب ويسخن ذلك أن

تغتذي وينسب ضعف اإلنسان     شبه المني محدودة كثيرة ومنها    أن في العروق والشرايين رطوبة ت     :   يزعم "\لى   "\
يبق فيها شيء لقوة شديدة حتى تحمى منها العروق           بعقب الجماع وكثرة الباه إلى البيضتين تجتذب ذلك إذا لم           

غذائها وخاصة الشرايين فإنه يستفرغ منها ذلك روح كثير واللذة أيضاً تعين               والشرايين فتسترخي بذلك ألن بهذه    
 والرياضة وليجعل السبب في ذلك الدم وهو أشبه ألن اإلنسان يستفرغ من الدم أضعاف ذلك                     ى الضعف عل

العروق وأنها التستكمل    واليضعف بل يشبه أن يكون هذه الرطوبة كأنها زبد يجيء في اللبن وأنها تقوى وتغتذى                
  .نوع المني إال في أوعيته بحرز ذلك

 ليجتنب اإلكثار   "\ لي   "\بالخواصر   ان الجماع يضر بالعين ويهزلها وكذلك      إدم:  من مسائل أرفطاطاليس في الباه    
  .من الباه من خاصرته ومراقه رقيق وهضمه ضعيف

الشهدانج .  شرب قطع تقطير المني    بذر الفقد وشجرته يقطعان الباه إذا أكال أو افترش ورقة بزر الخس إذا               :  مفردة
السذاب يقطع الباه ألنه يجفف تجفيفاً      .  شربا قطعاً سيالن المني    ر إذا بزر الخس والنيلوف  .  متى أكثر منه جفف المني    

 ويجب أن تطرق  .  متى شد على ظهر صفيحة أسرب قطعت األمذاء واإلحتالم        .  ويحمل النفخ جداً   شديداً في الغاية  
  .حتى ترق ثم تشد على العانة

بزر الخس متى شرب منه قطع      .  الباه طع شهوة الرجلة تق .  أال يرسا متى شرب بالخل قطع االمذاء الكائن بال جماع         :  د
أصل .  بزر الشبث يقطع المني    .  وأذهب المني  شهوة الباه  السذاب متى شرب قطع    .  شهوة الباه واالحتالم الدائم    

قطع االحتالم فإن شرب وأدمن أياماً أضعف الذكر وقلصه وأذهب الشهوة البتة            النيلوفر أو بزره متى شرب منهما مرة      
.  

الكزبرة اليابسة متى شربت نقيعاً مع       ماء العدس إذا شرب قطع االنعاظ ماء      :   الحزاء يقطع الباه ماسرجويه    :ابن ماسويه 
  .كشت بركشت خاصته قطع شهوة الباه :الخوز. السكر قطعت االحتالم بالوا شربت مع سكر

: سيح وماسرجويه م.  به هو مثل كشت بركشت في القوة وليس       :  البدسكان يابس لطيف بديغورس يقول    :  ماسرجويه
الكافور في ثالث مرات في أقل من خمسة عشر يوماً   أخذ رجل بلغمى ستة مثاقيل من    "\ لى   "\.  الكافور يقطع الباه  

بحالها وضعفت معدته حتى لم تكن تهضم طعاماً شهراً ثم صلح ولم يبداه سوء               فانقطع عنه الباه البتة وبقيت شهوته     
  .غير هذا
القلب :  سندهشار.  الباه بقوة قوية   الفودنج يقطع :  روفس.  الفلفل يجفف المني  :  شرك.  اءااليرسا يقطع االمذ  :  مسيح

أقراص ألفتها على ما رأيتها في مواضع كثيرة لسيالن المني           "\  لى "\.  الرمان الحامض يجفف المني   .  يجفف المني 
 ثة دراهم ورد النيلوفر مجففمطحون عشرة دراهم بزر الخس خمسة دراهم بزر القثاء ثال     ورد احمر :  مع حرارة وحدة  

ورق السذاب بزر     :قرص آخر .  ثالثة دراهم زهرة الخالف مجففة كافور درهم الشربة مثقال بأوقية ماء بارد                  
شديداً وكان يسكن عنه في الصيف عند كثرة          شكا رجل امذاء   "\ لى   "\.  الفنجنكشت فودنج جلنار الشربة مثقاالن    
طباشير ورد بزر القثاء بزر الخس طين         :  دواء بارد .  والطباشير يقطع الباه   .العرق فألزمته الحمام فسكن كله ضربة      

قدر دانق في    مقشر صندل أصفر بزر الرجلة أصل النيلوفر وبزر القرع سماق جلنار بالسوية كافور قليل              خرساني عدس 
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شهدانج ايرسا كشت   الفنجنكشت بزر الشبث     ورق السذاب بزر  :  دواء حار .  الشربة يسقى ثلث درهم في كل يوم أربعة       
 شراب يذهب ذلك    "\ لى   "\.  ماء العناب يذهب االنعاظ   :  الصنعة من كتاب روشم في   .  بركشت فلفل يستف منه   

  .والعدس والخل ويعلق فيه بعد الفراغ واقطر الطرخون في ذلك ويشرب يتخذ من ماء العناب
الحقو ونواحيه بالمبردات بعصارة     هال وطلي ينفع االمذاء الفصد وترك الشراب واللحم واستعمال القيء واالس        :  مسيح

أكل الشاهترج فإنه يجفف المني ويستف دقيق البلوط بشراب           عنب الثعلب والبنج مع االسفيذاج والقيموليا ويدمن       
قد يعرض للنساء شهوة الباه حتى يحتك قبلهن          :  قال.  كل يوم  الماء البارد  عفص زنة درهمين كل يوم ويدخل      

 شهدانج وصمغ :  دواء آخر لذلك  .  فرط عليهن ويعالجن بما يقل المني ويكسر حدته ولذعه         أ فيحككنه فإذا جومعن  
بزر السذاب جلنارب    بالسوية أربعة دراهم ثم يشرب بماء الرجلة قوي لقطع المذي الرقيق أما الرجال فيسقون                   

متى لبس الياقوت   :  تفاضفي الناس مس  .  كثيرة فنجنكشت وأما النساء فليسقين بزر الشبث زنة درهم بماء حار أياماً           
بزره يقطع  :  الفنجنكشت تقل المني شرب أو افترش به والزهاد يفترشونه لذلك قال           ثمرة.  األحمر منع االحتالم البتة   

  .كيف أكل مقلواً وغير ذلك الباه
رت شهوة الباه متى أكلت أو عص       الرجلة تذهب .  وقد وثق الناس به فإنه يقطع الباه إذا أكل بل إذا افترش ورقه               

أصل النيلوفر  :  روفس.  شرب الماء البارد يقطع الباه      إدمان:  بديغورس.  الكست يقل الباه خاصة فيه     .  وشرب ماؤها 
أصل :  قال:  جالينوس.  ومتى أدمن شربه أياماً أضعف الذكر وبزره يفعل ذلك          يقطع الباه متى شرب قطع االحتالم      

نافع من االمذاء    االيرسا.  صل من النيلوفر قوي في ذلك     وبزره يقطع سيالن المني واالحتالم واألبيض األ        النيلوفر
. سكن االنعاظ وكذلك طبيخ العدس      بزر الخس متى شرب بالماء     .  من غير جماع االيرسا نافع من سيالن المني         

  .السذاب خاصته ييبس المني ويجففه
 أكل وطبيخ العدس إذا     متى السذاب نافع من شدة شهوة الجماع والسذاب قاطع للمني         :  ابن ماسويه قال جالينوس   

الفوتنج يقطع الباه والسذاب    :  روفس.  يقطع الباه  عنب الثعلب .  حكى ذلك قوم  :  شرب سكن االنعاظ قال جالينوس     
السذاب يقطع الباه لشدة تجفيفه وإحراقه وحله الرياح فهو إذا أكثر            .  يقطع المني  يقطعه والشهدانج إن أكثر من أكله     

إن دق  .  المني لى الظهر أذهب كثرة االحتالم إدمان أكل الشبث يجفف           جفف المني ومتى شد األسرب ع        منه
خصى الكلب  :  جالينوس:  المذاكير أرخاها قال   وإن ضمد به  .  الشوكران بورقه وضمد به األنثيين أذهب بكثرة االحتالم       

بزر .   يقطع الباه  إذا شرب نفع من كثرة االحتالم وقطع شهوة الباه وماؤه           بزر الخس .  منه اليابس يمنع الباه    الصغيرة
ابن .  شرب بالماء  يقال إن أكثر األشياء مضرة للباه بزر الخس إذا        .  تقطير المني ويشفي كثرة االحتالم     الخس يذهب 

واحد درهمان جلنار درهم ونصف ويشرب       بزر الفنجنكشت وبزر السذاب من كل     :  ماسويه مما ينفع من سيالن المني     
ومن بزر السذاب البري درهم جلنار درهم يشرب منه أياماً شربة            رسا مثقال بماء حار بعد سحقه أيضاً ويؤخذ من االي       

يابساً ومن الفودنج الجبلي والمر وبزر السذاب من كل واحد              يؤخذ أصل القصب الفارسي     :لتجفيف المني .  واحدة
 الثةدرهم بزر الخس بزر بنج أبيض ورد منقى من أقماعه درهم درهم جلنار فنجنكشت ث                 درهمان فربيون نصف  

يؤخذ بزر   آخر.  ثالثة يقرص بماء الفنجنكشت القرص درهمان ويسقى واحد بماء فنجنكشت رطب أو طبيخه                  
جلنار ثالثة ثالثة يقرص ويسقى       السذاب أنيسون درهم درهم جند بادستر بزر بنج أبيض درهمان ورد بأقماعه               

 النيلوفر جلنار بزر بنج أبيض كافور بزر         بقلة الحمقاء أصل   بزر الخس بزر  :  استخراج.  درهمين بماء ورد وماء الخس    
 إدمان الركوب: روفس. بزر الرجلة صندل أحمر يجعل أقراصاً: آخر. الخس ويسقى بماء بارد قطونا يجعل أقراصاً بماء
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  .ال ينسلون يقطع الباه وقد رأيت من زعم كثيراً ممن لزم الركوب كثيراً صاروا شبه الخصيان عقماً
الغليظة وقووا بدنه فإذا قوي بدنه انقطع        الزموه األطعمة :  ي األمراض المزمنة لسيالن المني    أركاغانيس في كتابه ف   

ودلكوا موضع الحجامة بالملح بعد الفراغ ثم استعملوا األدوية المحمرة            عنه ذلك وحجموه بعد في الكاهل والقطن       
الكمال  من.  اً ألنه يجفف الجسم   الجماع يهرم سريع  :  في فلسفة أرسطاطاليس قال   .  أيام على القطن   في كل خمسة  

بزر السذاب مدقوق بماء     والتمام لقطع شهوة الجماع الذي يصلح لذلك يسقى في كل يوم بزر الخس درهمين أو                 
كل واحد درهمان بزر السذاب درهم ونصف يؤخذ         بقلة الحمقاء أو بزر بقلة الحمقاء درهمين بزر الخس والشبث من           

ذلك أو بزر السذاب ثالثة دراهم جلنار خمسة دراهم يشرب منه                ما يوافق  منه كل يوم درهمان واجعل الطعام      
 الريق وطبيخ العدس وتضمد المذاكر بحشيش الشوكران والبنج فإن هذا يمنع المني المفرط             درهمان بماء حار على   

دس مقشر وخل   الطعام من ع   ولالمذاء اسقه بزر الخس أياماً بماء بارد ويستعمل       .  في خروجه أو يكثر أكل الشهدانج     
  .بماء حار أياماً كثيرة تسقى المرأة بزر الشبث درهمان: ولبطالن شهوة النساء. وكزبرة

انتفاخ :  في حيلة البرء  .  غليظة نافخة  العلة التي ينتفخ فيها القضيب وينعظ دائماً تكون من ريح         :  العلل واألعراض قال  
كر من ريح بخارية فاستفرغ الجسم أي ضرب من االستفراغ          إلى الذ  الذكر دائماً يكون إذا امتألت العصبة التي تجيء       

 العضو نفسه إن كان أسخن مما لم يزل عليه واحد من األدوية المبردة واجعل مقداره في                   أوفق له ثم ضع على    
عليه في ابتداء األمر     التبريد بقدر الحرارة في العضو وإن لم يكن قد صار أسخن مما كان في حاله الطبيعي وضع                   

فالزم في القطن    أن يضع عليه مثل هذا الدواء وكذلك       برد تبريداً معتدالً وأما في آخر األمر فليس يضطر إلى         دواء ي 
تدبيراً يولد النضج ويحل الرياح ويجفف وهذه العلة          كله دواء قوته مثل هذه القوة بعينها واجعل تدبير المرض كله            

 الدم وقد رددت أنا رجالً إلى حاله الطبيعية في ثالثة أيام          األشياء ألصحابها إخراج     تعرض للشباب خاصة أكثر وأنفع    
والقطن وكنت أسقي أصحاب هذه      بإخراج الدم وبأن عملت له قيروطاً بدهن ورد وشربتهما ماء بارداً وألزمتهما الذكر            

عام أن  طالت العلة أطعمتهم شراباً كثيراً فإنه قانون           العلة من النيلوفر ثم أسقيهم بعد ذلك الفنجنكشت ومتى           
العلل الردية في جميع األعراض أدوية تسخن وتيبس ومعلوم أنه إذا كان الذكر هو                يستعمل في أكثر األمر في آخر     

  .فاالستفراغ ال يجب أن يكون بادرار البول واالسهال والحقن لكن بالقيء والفصد الوارم
حار يدعوهم إلى نفضه فإذا نفضوه       مني كثير ومن األبدان الردية المزاج أبدان يتولد فيها         :  من تدبير األصحاء قال   

أمسكوا عن الجماع ثقلت رؤوسهم ومعدهم وعرض لهم           ومتى.  ضعفوا وقضفوا وغارت عيونهم واصفرت ألوانهم      
منه من الضعف ونحو ذلك ومنهم من يحس بمنيه حاراً لذاعاً وتحس النساء               غثيان وقيء وكثر احتالمهم وأصابهم    

الكرة الصغيرة   الء المولدة للمني ويستعملوا المجففة له ويروضوا أعالي أبدانهم بلعب          أال يأكل هؤ   منه بذلك ويجب  
كدهن الورد ويتخذ لهم منها ماال يسيل         ورفع الحجارة وامرخ حقوبه وما دونهما بعد االستحمام باألدهان المبردة           

ب الثعلب وتشد صفيحة     ماء الخس وعصارة حي العالم وعن       على أبدانهم بسرعة مثل قيروطى بدهن ورد مشربة         
وجربته وهو صحيح وأمرت آخر بأن افترش الفنجنكشت والسذاب الطري               رصاص على القطن فيمنع االحتالم     

  .المكان وكذلك إن افترش الخالف والورد والبنفسج والنيلوفر فأحس بنفعها على
دام بهم ذلك وعالجهم الجلوس      الذين يخرج منهم منيهم بال إرادة يهزلون جداً ويضعفون ويموتون إذا          :  فليغريوس

دائماً وأغذيه قابضة والزمهم الرياضة والتعب وترك          في مياه قابضة واطل الظهر والعانة بشوكران وادلك الجسم          
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  .ويتجوعوا كثيراً فإنه نافع لهم جداً الدعة واألطعمة الحلوة الدسمة
امساكه وهذا يكون من غير إنعاظ وإما        للمني عن االمذاء الدائم يكون إما من ضعف اآللة التي         :  من العلل واألعراض  

القوة الدافعة لدفع المني كالذي يعرض له في الصرع وهذا             عن التشنج يحدث في تلك األوعية فيمددها ويهيج         
  .يكون مع إنعاظ

ك شحم الكلى وهو إذا تعرض ينه      قد يخرج بعد هذا البول شيء لزج يتعلق بالثوب للزوجته وإنما هو            :  اليهودي قال 
الحدة وإما لطول العهد بالجماع فتضعف اآللة بكثرة المني           خروج المني يكون إما ألنه حار حاد مفرط       :  وقال.  البدن

  .للمني وإما لرقته أو السترخاء العضل الممسك
والورك بعنب الثعلب وعصير البنج واعطه       عالج منه إذا أمكن الزمن والسن بفصد األكحل وتبريد العانة والقطن          :  قال

والسذاب والفنجنكشت والحزاء والحندقوقا والمرو األبيض       :  قال.  والشراب االطريفل األصغر واحمه المولدة للمني     
  .وكذلك الفودنجات والعنبر محرقة للمني
  .يذهب الباه أكل الطباشير: جورجس قال

 كثرة الركوب ال "\ لى   "\.  يأوعية المن  كثرة الركوب يضعف الباه ويورث العقم ألنه يرض       :  من األهوية والبلدان قال   
بل يزيد فيه ألنه يسخن الكليتين وأوعية المني وأما أصحاب              يضعف الباه في أصحاب األمزجة الباردة والرطبة        

  .فهو يضرهم ألنه يضعف أوعية المني األمزجة الحارة اليابسة
  .إدمان الباه يذهبه :من مسائل أرسطاطاليس. متى أديم أكل الرجلة أذهب الشهوة: فيما ذكر أبو جريج
فيكون ذلك إما لرقة المني وإما لضعف        قد يكون استفراغ المني من غير إرادة وال توتر اإلحليل         :  األعضاء األلمة قال  

فريافيسيموس فهي أن ينعظ اإلنسان ويبقى دائماً من غير شهوة الجماع             فأما العلة التي تسمى   :  قال.  القوة الماسكة 
الجارية  خة توتره متى وصلت في العصبة المجوفة أو من أجل أفواه العروق الضوارب              ريح ناف  وقد يكون من كثرة   

به فيما سلف اختالج متواتر      إلى القضيب إذا اتسعت ويكون من أجل اتساع العروق أكثر ألن ذلك أسهل ومن كان               
 به وربما حدث    أجل اتساع العروق فال يحدث ذلك      في إحليله كان سبب علته ريحاً نافخة ومن كان ذلك به من            

االمتناع من الجماع مدة طويلة ومن أطعمة تولد أخالطاً حارة أو من                 هذا الضرب الذي من اتساع العروق من        
 كثيراً على غير عادة ويصيب من يكثر منيه ويمتنع من الجماع واالرتياض ويفنى دمه بضرب                استعمال شد الوسط  

  .األحاديث التي تهيج الباه خذوا ما يقل المني ويتباعدوا عنآخر وينبغي لهؤالء أن يستفرغوا المني بالجماع ويأ
تشبه التشنج تحدث في أوعية      متى كان سيالن المني مع انتشار القضيب فإن ذلك يكون لعلة            :  العلل واألعراض 

  .الماسكة المني وإذا كان القضيب مسترخياً فمن ضعف أوعية المني
واألدوية التي تمشي    الصافن  شدة الشهوة الفصد من األكحل ثم       ينفع من الحكة في الرحم وانتفاخه من       :  أهرن
  .الفنجنكشت وتلزم الحامض في طعامها  هذه تعالج بعالج الرجال وتنوم على"\ لى "\. المرة

  .سيالن المني يهزل البدن ويفسد لونه: من كتاب الحدود
الباردة وترك اإلسهال وإدرار البول       ى الفرش عالج االمذاء وسيالن المني بتلطيف التدبير والنوم عل         :  ابن سرابيون 

فإنه يجذب إلى أسفل مادة وال ينام على القفا فإنه ينعظ ولينم              واستعمال القيء فإنه جيد له وال تستفرغ من أسفل        
 قطنه عنب الثعلب ويأكل الفرفير ويشرب النيلوفر مع السذاب األسود القابض وماء العدس              على الخالف ويشد على   

يجفف المني إذا أكثر     فير وبزر الخس وإن لم تكن حرارة ظاهرة فاسق حب الفقد والسذاب وحب القنب                وماء الفر 



  10جزو    نسخه پژوهشي الحاوي                                                                              بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان  /  1047
 

 
 

وبزر الخس وبزر السذاب وفنجنكشت وورد       أصل القصب الفارسي وفودنج جبلي وبنج أبيض      :  دواء قوي لذلك  .  منه
كثرة الجماع يعقل   .  لك الكمون خمر وإن لم تكن حرارة نفع من ذ         أحمر بالسوية الشربة درهمان بماء ممزوج بخل      

  .الزبيب يقل المني: الهندي. ويبرد الجوف تبريداً شديداً البطن ويورث القولنج
يكاد يصح النضج لمدمن الجماع      الجماع يبرد الجسم الحار ويزيد البارد برودة وال        :  من كتاب روفس في الباه قال      

باردة وال تكون أبصارهم حادة وال سمعهم وال شيء           وتعلوهم صفرة والصفرة من غير حمى ال تكون إال من علة           
واالرتعاش وتضرب عليهم المفاصل وينفث بعضهم الدم الكثير ويصير إلى وجع              من حواسهم ويغلب عليهم السهر    

فليتقدم باالمساك عن    والمثانة ومنهم من ينتن فمه ويوجعه أسنانه ويتورم لسانه فإذا رأيت هذه العالمات               الكلى
أخف و ألنهم في حال الباه يمتد العصب منهم أبدا           ة الجماع بالرجال أضر ألن تعبهم فيه أشد ومزاجهم        الجماع وكثر 

و كثرة الجنابة أشد إضعافاً من      :  أعضائه الداخلية و ينقطع منهم عرق قال       ويحمى الجسم فيخاف أن يتشنج بعض     
شيخ أو يابس    نابة ومن أكثر منه وهو     المجامعة فلذلك إذا الحت أرخت الجسم فينبغي أن يجامع لثقل الج             كثرة

وينفع من كثرة    .  علىالتعب يورم الحقوين    المزاج عطب واألغذية الباردة اليابسة كلها تذهب النطفة والجماع            
فإن من تعب استرخى بدنه وأكثره االحتالم يكون لمن استرخى بدنه              االحتالم قلة الغذاء ويبسه وبرده وأال يتعب       

حار وينفع أن  على الجانب األيمن يذهبه ويساره يهيجه السيما االستلقاء واالنبطاح على فراش         والنوم   فإذا نام احتلم  
  .وكثرة التعب يقلل اللبن والمنى والدم األكل قلة: من كتاب االغتذاء. يطلى الحقو باسفيذاج وخل وكزبرة أو شوكران

بدبيب النمل من الرأس إلى      جدون شبيهاً يعرض للمكثرين الجماع دق وي     :  أبقراط في تدبير األمراض الحادة قال      
حمى حادة فيهلكون فاسقهم اللبن واحمهم التعب         الصلب ويحتلمون دائماً ويضعفون وتطن آذانهم ثم يعرض لهم         

  .والحمام والسكر
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والزيادة في المني وما يحتاج أن      والزيادة في المني وما يحتاج أن        وإنهاض الشهوة واالنعاظ  وإنهاض الشهوة واالنعاظ      البدنالبدن  منافع الجماع في  منافع الجماع في  
الجماع والبخار الشديد يصعد إلى     الجماع والبخار الشديد يصعد إلى       تصيب اإلنسان بعد  تصيب اإلنسان بعد  والرعدة  والرعدة    يتدبر به قبله وبعده   يتدبر به قبله وبعده   

والملذذة والتي ترى ماءاً كثيراً عند الجماع        والملذذة والتي ترى ماءاً كثيراً عند الجماع          الجماع والتعظيم والتضيق  الجماع والتعظيم والتضيق    الرأس بعد الرأس بعد 
  والطمث في وقت الجماع والمني الذي يغلظ حتى         والطمث في وقت الجماع والمني الذي يغلظ حتى           تمنع سيالن الرطوبات  تمنع سيالن الرطوبات    والتيوالتي

    ..ذكرنا هذا في باب المذيذكرنا هذا في باب المذي  يخرج كالخيط من غلظه وقديخرج كالخيط من غلظه وقد
المني إذا لم يجامعوا ثقلت رؤوسهم وقلقوا وحموا وقلت شهوتهم               الفتيان الكثير :  عضاء األلمة السادسة من األ   

كانوا كثيري المني فلما منعوا أنفسهم من الجماع لضرب من التفلسف وغيره بردت                   واستمراؤهم وأعرف قوماً   
وهضمهم  يا وقلت شهوتهم  وعسرت حركاتهم ووقعت عليهم الكأبة بال سبب وعرضت لهم أعراض المالنخول           أبدانهم

للطعام فصار وإن أكل القليل لم        ورأيت رجالً ترك الجماع وقد كان قبل ذلك جامع مجامعة متواترة فقد شهوته              
 األنعاظ من ساعته ولزمته أعراض المالنخوليا فلما رجع إلى يستمرئه ومتى حمل على نفسه فأكل فضالً قليالً تقيأه

شد الوسط  :  االنعاظ عكس قول ج في كالمه في انتفاخ الذكر           نة حارة يزيد في   اإلستلقاء على القفا على فرش لي      
واألطعمة  واألدوية المسخنة والنافخة إذا شربت وإذا طليت على القطن وعلى األنثيين والدبر               الدائم يهيج االنعاظ  

نعاظ وقلة إخراج الدم    إليه يقوي اال   المولدة للمني الكثير وترك الجماع مدة مع كثرة حديثه والسماع لما يتشوق              
إذا كان قادراً عليه ألن األعضاء إذا فقدت أفعالها ضعفت قواها              وترك الرياضة وكثرة الفكر وال يغيبه بمدة طويلة        

الجماع  المعتادون للجماع الكثير أقوى عليه وهم عليه أصبر وهو لهم أقل ضرراً فأما ترك              وانسدت مجاريها ولذلك  
واستعماله كثيراً يوسع هذه العروق        فإنه يقلص الذكر ويجعله شبه ذكر الشيوخ         مدة طويلة واإلضراب عن ذكره     

  .وتكثر لذلك الشهوة ويسهل انصباب األخالط إليها ويكثر له توليد المني
 الجماع منفعة
 "\   لى "\.  المسماة بارسموس وهو توتر الذكر دائماً      من كان معتاداً للجماع ثم تركه فإنه ربما عرضت له العلة           :  قال

طويلة كما يضرب عنه من يريد قطعه البتة لكن بقدر ما يجتمع المني ويكثر                قولنا الضرب عن الجماع لم يغن مدة      
بعد هذا لمن كان     يكثر حديثه واإلشتياق إليه ولكل ما يولد المني واستعماله خارجاً وباطناً ما سنذكره              وهو في ذلك  

ما جرت له به العادة قوي العضو على ذلك وجلب           لعادة فإنه إن أكثر   ضعيف اإلنعاظ فإذا قوي إنعاظه فليتدرج إليه با       
  .من الرياضة والحركة لنفسه ما يحتاج إليه بحسب ما قد جرت له

: قال.  له من كثرة الرياضة    قد يحدث عن الجماع في البدن من اليبس ما يحدث           :  من الثانية من تدبير األصحاء     
والحمام والغذاء الرطب ويكون إلى الحرارة إن برد البدن          لرياضة اليسيرة يحدث عن الجماع في البدن ولذلك ينفعه ا       

  .وال يفارق الترطيب في الحالين بالجماع وإلى البرودة إن سخن
كل خبز  :  بولس في الفالحة قال    من كتاب .  ركاب الخيل يعتريهم شهوة الباه أكثر ويعظم أنثييهم        :  من كتاب مابال  

  .اع جداًيخبز بال خمير فإنه يحرك الجم
يوهن قوة المعدة جداً وترك الجماع       الجماع يحل اإلمتالء ويمنعه لكنه    :  األولى من تفسير الثانية من ابيذيميا قال       

  .أبلغ شيء في حفظ قوة المعدة
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إنما ينفع منهم من قوته قوية فأما        .  البلغم اإلكثار من الباه ينفع األمراض التي تكون من        :  الخامسة من الثانية قال   
أمراض البلغم صاروا إلى الغاية القصوى من الضعف والبرد فيضرهم فأما من             عفاء فإنهم إذا أكثروا من الباه وبهم      الض

البلغم الذي قد كثر في      قوية والحرارة الغريزية فيه كثيرة فإن اإلكثار من الباه ال يضعفه ويحط الباه من               كانت قوته 
في تحليل األخالط فمتى كانت القوة قوية فإن الباه          السهر ألنه يزيد  بدنه فإن استعمال الباه يجفف البدن كما يفعل         

  .فإن الباه يسخن الجسم في وقت استعماله ثم أنه بعد يبرد تبريداً قوياً يسخن الجسم ومتى كانت القوة ضعيفة
ال اإلنسان  والمنفعة التي ين   :قال.  إن الجماع كما أنه يجفف دائماً كذلك يبرد صحيح         :  قد يظهر أن قول من قال      

ينفع إال من كان في بدنه بخار دخاني لغلبة سوء مزاج حار             من الجماع إنما ينالها بتبريده بدنه وذلك أن الجماع ال         
إذا احتقن فيهم ذلك البخار الدخاني فلم يتحلل ضرهم ذلك مضرة عظيمة فهؤالء هم               بالطبع عليه فقط فإن هؤالء    

الطبيعة ما لم يفرط حتى       قت الحاجة وبالمقدار الذي ينبغي الجماع يشد       ينتفعون بالباه متى استعملوه في و       الذين
 رأيت في كتاب سوء التنفس      "\ لى   "\.  الهضم تضعف القوة فإذا أضعف القوة فإنه عند ذلك ينطلق الجوف لفساد           

اء اإلمساك عن الجماع مع شدة الحاجة إليه شبيه بما يعرض للنس               أنه قد يعرض عن    :  في الثالثة شيئاً يوجب    
  .المسمى اختناق األرحام

في نصف أوقية من الزنبق      عاقرقرحا مثقال دارصيني درهم فربيون نصف درهم ينعم سحقه جداً ويطرح           :  اليهودي
. ويكون المرخ شديداً حتى تحمى تلك المواضع        الخالص ويمرخ به اإلحليل والخصيتان والعجان وأسفل الرجلين         

  .بينة في الجماع ويجب أن يكون حاراً فأما البارد فال ينفع يادةالسمك المشوي متى أكل مع البصل زاد ز
أن تعلم أن الدماغ في ذلك        قد رأيت من أصابته في رأسه ضربة يذهب عنه شهوة الباه ولذلك ينبغي               :  اليهودي

المة بدهن اللوز والروائح الطيبة ليسمن الدماغ وع       أعظم الخطر فلذلك متى ضعف الدماغ قل الباه وعالجه السعوط          
الدغدغة تصيب  .  علة والباه ناقص والعين معه تكون غير سخن وال رطب             ذلك أال يكون بالقلب والكبد والكلى      

 من الناس من يصعد إلى    :  قال.  اسقه أياماً درهم جوشير بأوقية من مرزنجوش مطبوخ        :  وبعده اإلنسان عند الجماع  
  .يؤذون منه بيذ الصرف الكثير فإنمارأسه بعد الجماع بخار شديد وعالج هؤالء أن يتركوا شرب الن

دواء جيد ملذذ   .  ذلك أردت للباه بزر حندقوقا كيلجة دقه واعجنه بعسل واجعل جوزات وتأكل جوزة متى             :  مجهول
  .يعظم ويكون ذلك شديداً وليكن الدلك شديداً يدلك ويمرخ شحم الورل فإنه: في باب النحب يعظم الذكر

فإنه يسخن حتى يفطن أنه      ل بحريرة صفيقة ويتحمل منه قليالً مع دهن زنبق        يؤخذ الكرمدانج ينخ  :  حمول مسخن 
عجب في ذلك سك ومسك قليل زعفران يطرح         عالج يطيب ويضيق الرحم   .  عالج إن أكثر منه جداً فال يكثر منه       

تشربه ويرفعها عندك وعند الحاجة تقطع منها قطعة            في شراب ريحاني ويغلى ويغمس فيه خرقة كتان حتى           
  .تمل ساعة فإنه يطيب ريحه ويضيقوتح

  .عجيب حتى ال يشبع الرجل منه مشهٍ
 الدماغ ضعف المني من

ضعيفاً فذلك عن القلب وإذا كانت شهوة الباه         وإذا كان اإلنتشار  .  إذا كان المني ضعيفاً فإن ذلك عن الدماغ        :  أهرن
وإذا كان ذهابه لغم القلب     .  وديطوس جيد له  الباه أكل البصل المشوي والمثر     ضعيفة كان عن الكبد والكليتين ويهيج     

  .المسك فدواء
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عاقرقرحا وفربيون فيجاد سحقه ويعجن      يدخل الحمام أو توضع الرجل في ماء حار ساعة ثم يؤخذ          :  الطبري للباه قال  
القدم والمذاكر والعجان فإنه مجرب قوي ويكون ذلك بعد           معه قليل مسك ويعجن بدهن زنبق ويطلى به باطن          

  .جيد بالغ ة الجيدة والحقن فإنهاألغذي
وينفع من  :  قال.  ثم يمسح بهذا    يجب أن يحقن مرات ويأكل ما يهيج الباه أياماً كثيرة ويمنع من الباه                "\لى   "\

إنه متى نقصت النطفة جداً فسد اللون   :  وفي كتاب الهند   قال.  استرخاء الذكر أن يدهن بدهن بلسان أو بدهن الخردل        
 دهن:   تجربة "\ لى   "\.  البوزيدان يزيد في الباه وكذلك الناركيو والبهمنان      .  القلب احبه ميت وتوجع الذكر وكان ص   

 رأيت متى كثر    "\لى   "\ .السعد يصلب الذكر والتمسع بالسعد يفعل ذلك حتى أنه إن مسح به ذلك نفع من ساعته               
  .النفخ في البطن ولم يبلغ أن يكون مرجعه اشتد اإلنعاظ

 ألهرن دواء الحسك
منه وزنه وجففه في الظل ثم       ؤخذ حسك رطب فيجفف في الظل وينخل بحرير ثم يعصر الحسك الرطب واسقه             ي

مثقاالن بسكرجتين من حليب فيه      اجعله أقراصاً والشربة   اسقه أيضاً وجففه افعل ذلك حتى يشرب ثالثة أوزانه ثم          
  .شيء من زنجبيل

واإلكثار منه يضر بالبصر إضراراً قوياً       م وقبل خالء المعدة   يجب أن يكون الجماع بعد الهض     :  أبو هالل الحمصي قال   
والتنفس والرعدة وال ينبغي أن يجامع على اإلمتالء ألنه يولد في البدن             وشرب الماء بعده يرخي الجسم ويكثر البهر      

لغضب وا وال يعقب الحمام والتعب ويدع كل الحركات الشديدة من حركات الجسد والنفس مثل الغيظ                أخالطاً نية 
  .واالستفراغ بالقيء والفصد وبعد التخم فإن ذلك كله يرخي الجسم وينهك القوة

للزيادة .  األوراق الباردة ينقص الباه    سخونة الظهر تعين على الباه كما أن تبريده والنوم على          :  من كتاب مسيح قال   
: ربية الحسك وهو عجيب للباه    ت.  الحليب الطري ويجعل ذلك غذاءه     يطبخ لبن النوق بلبن البقر    :  في الباه عجيب  

 يطلى:  والسترخاء الذكر .  ينقع في عصير الحسك الرطب فإذا أنشف اعيد عليه ستة أشهر           يقطع الحسك الرطب ثم   
  .بدهن البلسان فإنه عجيب

في حال وعالج هؤالء عالج      وقد يبطل فعل الذكر من فالج يعرض لربطة وهؤالء يشتهون وال ينتشرون           :  بولس قال 
  . بعض األعضاء باألشياء المسخنة والمروخالفالج في
نيمبرشت وتحسى فإنه أمر عجيب      يؤخذ ذكر ثور هرم فجففه ثم اسحقه وانثر منه شيئاً يسيراً على بيضة             :  مجهول

وإن استف قدر البلوطة من بزر الكراث الشامي أكثر         :  قال.  البقر جداً وأيضاً يؤكل ثالثة دراهم من بزر الجرجير بسمن        
  .الباه

كما يكون عند اإلمتالء لكنه يكون       ليجتنب الجماع على الخمار فإنه يهيج بخاراً كثيراً في الرأس          :  بن ماسويه قال  ا
  .أخوف وأحد

حليب زنة رطلين فيطبخ بحقنتين      من كناش مجهول مؤلف في الباه دواء يزيد في الباه زيادة كثيرة يؤخذ لبن بقر                
على الريق فإنه ينعظ حتى يتأذى به ويسكن إنعاظه            ب منه أوقية  من ترنجبين حتى يغلظ كالعسل وادفعه واشر       

ويجفف ذكر ثور وينعم سحقه وينثر منه ثالثة مثاقيل على بيض           .  بعد الطعام أيضاً   بعنب الثعلب والهندباء ويؤخذ منه    
من دراهم   يؤخذ رطالن لبن حليب من بقر ويسحق خمسة        :  آخر جيد بالغ يكثر الباه وهو يصلح للنحفاء         .ويحس

وخذ  ما يكون واطرحه فيه واشرب منه سكرجة حتى يأتي عليه وخضخضه كل ساعة في يومك                 الدارصيني أجود 
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يغلى عسل بالذر مع عسل       :أخرى عجيبة .  ذلك أسبوعاً ويكون الطعام طياهيج واشرب نبيذاً فإنك ترى عجباً            
نوم فإنه يهيج الباه الليل كله وهو       حمصة عند ال   النحل وبسمن بقري حتى يغلظ ويختلط وال يغلي ويؤخذ منه قدر           

  .عجيب جداً
حتى يجف ثم اسحقها واطلها به فإنه        يؤخذ علق فيجعل في نارجيلة فيها ماء ويترك أسبوعاً وما زاد           :  لتعظيم الذكر 

سحقه ويخلط بعسل ويدلك به أصل الذكر وحوله والمراق وباطن           بورق أحمر وحلتيت بالسوية فينعم    :  لإلنعاظ.  يعظم
  .زنبق واستعمله  وافتق عاقرقرحا فيالقدم

مقدار ماتزيد ويصابر على الدلك      يدلك طرفي النهار ثم يمسح بلبن الضأن الغليظ فإنه يعظم ويبلغ           :  ولتعظيم الذكر 
تؤخذ خراطين  :  ولتغليظه.  بلبنها فإنه يعظم ويشتد ما شئت        أو خذ الحلبالب وهي شجرة لها لبن فادلكه واطله           

 الكبابة متى   "\ لى   "\:  ملذذة.  وتداف في دهن سمسم ويطلى به فإنه يغلظ جداً          حق نعماً فتجفف بعد غسلها وتس   
  .وجميع األشياء التي تحدد اللسان والفم واستعمل لعابها لذذت لذة عجيبة مضغت

وقد حركك البول والرجيع وال       ال تجامع :  قال.  إذا كثر المني اشتد الشبق جداً ويهم في الجماع          :  شرك الهندي 
. الجوع والعطش والغم والسهر والرمد والخمار والمشي والقيء        امث وال المريضة والحدثة والهرمة والعاقر وال عند       الط
 العصافير السمان وشرب اللبن متى عطش لم يزل كثير المني منتشر الذكر ويزيد في المني                  وإذا أديم أكل  :  قال

لحم الدجاج المسمن وكل     :زيادة كثيرة ويسمن الجسم   بيض السمك ولبن البقر عجيب يزيد في المني         .  زيادة كثيرة 
ويطبخ مع سمن البقر ولحم ويذر عليه أفاوية الطيب           ليؤخذ المخ من العظام   :  طعام يتخذ من الدجاج المسمن وقال     

المني جداً وكذلك لحم السمك الطري ويؤكل بالملح والحلتيت زائد في المني                 ويؤكل فإنه بليغ النفع زائد في      
النساء في سن    وجميع األطعمة الحلوة والدسمة تزيد في المني ومباشرة        :  قال.  لبن متى عطش فإنه بليغ    ال وليشرب

  .الحداثة يضر بالباه
بل يجعل فيه زعفران قليل قدر ما        يشرب للجماع ماء العسل الغير منزوع الرغوة بال أفاوية         :  من كتاب تياذوق قال   

شمعون دواء يضيق ويشهى    .   ألنه ينفخ جداً   "\ لى   "\مجرب   .اإلنعاظيلونه وال تطبخه ويدمن شربه فإنه يزيد في         
ماء الشب اليماني قد حل بماء ثم لوثها في سعد وسليخة وعفص مسحوقة بالكحل               اغمس خرقة في  :  المرأة بالجماع 

  فاسحقفإن كانت تجد رطوبة. دق بزر الحماض نعماً ويتحمله فإنها تصير كالعذراء   الجماع بساعتين أو   وحملها قبل 
وراسن وسعد وقرنفل ورامك     عود:  للتضييق وتطيب الرائحة  .  عفصاً جزءين وإثمدا جزءاً وانعم سحقها بطالء وتحتمله       

 ولتشهية  "\ لى   "\.  وحملها فإنه عجيب   ومسك قليل يسحق الجميع وتلوث صوفة فيه قد غمست في ميسوسن            
لمناطق اللينة الحارة فإنها تهيج اإلنعاظ إذا أدمن         وشد الظهر با   الجماع والتسخين حملها عسل والزنجبيل أو فلفل       

: قال .ينبغي أن تتحذ منطقة خرق وتبل بدهن ناردين وبان بكر وتشد على الظهر أو تضمد وتشد                  "\  لى "\.  جداً
من شحم حمار فإنه عجيب من       ولإلنعاظ يحتمل شيافة  :  قال.  وكثرة الشراب وخاصة الحلو والحنديقون يهيج الباه       

فيه الحديد المحمى متى سقي لمن يسترخي ذكره لم يزل           بان البقر يزيد في الباه جداً والماء الذي يطفى        العجب وأل 
  .ينعظ الليل كله

زيادة كثيرة األرز المطبوخ باللبن       التي تزيد في الباه   :  الطبري.  يشرب مثقال حلتيت بنبيذ صلب     :  ابن ماسويه للباه  
المباضعة به شرب دهن شيرج على نبيذ صلب ويأكل الكباب من             يهيج وسمن البقر والسكر يكثر لمن أدمنه والذي      
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  .المربى لحم الضأن ويتعاهد الزنجبيل
والفلفل في دهن النرجس والسوسن       يهيج اإلنعاظ بقوة أن يفتق الجندبادستر والفربيون والعاقرقرحا         :  ابن ماسويه 

  .الحقنة ويمرخ به كل ليلة القطن أجمع فإنه إذا أديم ينوب عن
دائماً يحلب منه دائماً فإنه إن تركته جف          إنه كما أن المرأة التي تريد بقاء لبنها        :  روفس في كتابه في ذكر أبقراط     

  .أكثر ويكثر تولد المني فيه كذلك حال من أدمن الجماع فإنه يقوى عليه
سل قد ربى فيه زنجبيل     ويعجن بع  عاقرقرحا ميويزج دارصيني بالسوية ينخل بحريرة     :  من اختيارات حنين دواء ملذذ    

: آخر.  ويمسح الذكر منه والقبل فيوجد له لذة عجيبة          ويحبب أمثال الفلفل وتمسك منه حبة في الفم عند الباه            
عليه دهن زنبق ويترك أياماً ثم يمسح به فإنه عجيب ويدخل الرجل يده               حلتيت مسحوق يصب في قارورة ويصب     

السترخاء  من اختيارات حنين  .   ويشد فخذيه فإنه ينالهما لذة عجيبة       مما يلي العجز ويرفعها إليه     تحت ظهر المرأة  
ويطلى به الذكر ونواحيه      قنطوريون وزفت وقيروطى بدهن السوسن أو دهن خيرى وشمع مصفى يجمع              :  الذكر

لط ليدلكوا المذاكر دلكاً متتابعاً بشيء من الشحوم وقد خ         والذين ال يقدرون على الجماع    :  قال.  ويحتمل به في قطنه   
المازريون أو عاقرقرحا أو ميويزج أو قريض وليشربوا الفلفل وخصى الثعلب وليكثروا             شيء من أصل النرجس أو حب     

  .الباه ذكر
واإلقشعرار فيها أخالط ردية مرارية       األبدان التي يعرض لها عند الجماع النافض        :  السادسة من مسائل ابيذيميا    

ومنهم من يشتم منه في وقت الجماع رائحة منتنة              الحمام فيعرض لهم من حركة الجماع مثل ما يعرض في           
لهم رياح في أجوافهم وهؤالء قد ضعفت منهم الحرارة الغريزية              وهؤالء فيهم أخالط عفنة ومنهم من تعرض        

الرياح   يعالج هؤالء بما يحل     "\ لى   "\.  المراقية المعروفة بالنافخة وشهوتهم للباه شديدة       وأكثرهم أصحاب العلة  
  .الهضم وإال ولين باإلستفراغويجيد 

عليه بالطبع فإن هؤالء من صبر        والجماع ينفع من كان يتولد في بدنه بخار دخاني لغلبة سوء المزاج الحار               :  قال
  .باعتدال يروح أبدانهم فينتفعون بذلك منهم على هذا البخار ولم يجامع أضر بهم جداً والجماع

والنشو ويكسب جلداً ويشده     تالء ويخف به الجسم ويحركه إلى النمو       الجماع يفرغ اإلم  :  أوربياسيوس قال روفس  
نفعه ذلك مبلغاً عظيماً وللجنون وفقد العقل وهو          ويحل الفكر ويسكن الغضب ولذلك هو دواء لمالنخوليا يبلغ من          

ر من يريد   وال تحتمله األبدان اليابسة ويجب أن يتدب       .  وربما هيج شهوة الطعام    عالج قوي لألمراض البلغمية كلها    
العضو أكثر انجذب إليه     منه تدبيراً مسخناً مرطباً فيرتاض باعتدال ويستعمل الجماع باعتدال فإنه إذا استعمل            اإلكثار

والجرجير والباقلى والحمص واللوبياء وإني ألحمد العنب         واألغذية الكثيرة الغذاء والغليظة المنفخة كالجزر والسلجم       
 نه يرطب ويمأل الدم ريحاً والريح ينعظ ومن هو مرمع أن يجامع فال يتمأل من الطعام                أل حمداً كثيراً في هذا الباب    

بعد غذاء معتدل ال يثقل      وسوء الهضم واإلكثار منه رديء مع كثرة من األخالط الردية في الجسم وأوفق ما يكون               
أما اإلسهال المزمن فإنه     التعب والقيء واإلسهال ف     فإن ذلك ال يسقط القوة وال يبرد معه الجسم وليحذر بعقبه             

  .أنفسهم يقطعه وينبغي للمنهوكين ان يضبطوا
العاقرقرحا نصف جزء ومن     يؤخذ من المر والكرنب ولب القرطم جزء جزء ومن الشونيز جزءان ومن             :  أوريباسيوس

ع حبة يداف شمع يسير بدهن خروع وعسل ويجم        الفلفل إذا كانت تلك درهم ثالثون حبة ومن الكردمانة عشرون          
الذين ال يقدرون على اإلنعاظ يدام مسح الذكر والعجان ببعض الشحوم            :قال.  باألدوية وتدلك به المذاكر وما حولها     
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 من الحب المسمى فسدس أو ميويزج أو عاقرقرحا أو بزر األنجرة وقد ينعظ الحلتيت متى                 وقد خلط بشيء يسير   
. لترجع قوتهم  النوم اه فليتدبروا بتسخين ويطيلون   ومن أشرف على نفسه في الب      :  قال.  جعل منه في ثقب اإلحليل    

  .الذكر وقد يستعمل شياف من قنطوريون وزفت ويستعمل السترخاء: قال
أيضاً منافع ألنه يطيب النفس ويصلح       الجماع يتعب الصدر والرئة والعصب والرأس وفيه      :  كتابه إلى العوام   روفس في 

الوباء ضار مهلك وليكن قبل النوم فإنه أجود لراحة الجسم وللحمل            وهو في الخريف وفي   :  للمالنخوليا والجنون قال  
وعلى  يجامع في آخر الليل قبل التبرز وخروج الثفل وأال يستعمل على اإلمتالء من الشراب                 أيضاً وهو رديء أن   

ترد القوة بالدلك   واإلستحمام أقل تعباً ليس    الخالء من الغذاء وال بعد القيء واإلسهال والتعب والكائن منه قبل الطعام           
  .وليسترح واألغذية المقوية والنوم وليسخن الجسم
فلفل وعكر الزيت يضمد به      عاقرقرحا وحسك وبزر القريظ وجرجير ودار      :  من كتاب حنين في المعدة ضماد ينعظ       

شراب مدقوقة أربعة أجزاء شب جزءان سعد جزء يطبخ ب         قشور الصنوبر :  قريطن للتضيق والرطوبة عند الجماع    .  القطن
. كتان ويرفع في إناء زجاج مشدود الرأس وعند الحاجة تمسك منها واحدة            ريحاني عفص حتى يغلظ وتبل به خرق      

يكون فيه   عفص فج جزءان فقاح إذخر جزء يدق وينخل بمنخل صفيق واجعله في إناء            :  اللواتي اقتضضن  آخر يخفى 
كثرة الرطوبة فليدمن اإلستنجاء     للواتي يشكين خرق مبلولة بشراب ويؤخذ منها واحدة بعد أن تجف وتمسك وأما ا            

عفص فج أربع أواق حب فسدس نصف أوقية فلفل         :  والرطوبة صفة للتي تشكو البرد   .  بماء القمقم ويحتملن من هذه    
واعجنه بمطبوخ وارفعه وعند الحاجة انعم سحقه واخلط به شيئاً من دهن الورد                مثله سعد أوقية دق ذلك وانخله      

يعجن بدهن   آخر شب عفص جزء جزء فلفل أبيض عاقرقرحا ربع جزء ربع جزء            .  جة إلى الجماع  وقت الحا  ويحتمل
  .ورد حتى يصير قوامه كالعسل ويحتمل وقت الحاجة قبل وقت الجماع

حاراً ويكون ذلك إذا كان مزاج األنثيين        القوة على الباه تكون إذا كان المني كثيراً        :  من كناش حنين في الباه قال     
فإذا يبس مزاجهما قل المني وضعف صاحبه عن الباه لقلة المني وإذا               اً ألن تولد المني إنما يكون فيهما       حاراً رطب 

أوعيته فلم يهج    كان المني الذي يتولد فيهما ساكناً جامداً ال لذع معه وال حركة غائراً في قعور                 كان مزاجهما بارداً  
وتوليد الذكور وسرعة نبات العانة وكثرة الشعر فيها          واإلنجاب ويتبع حرارة مزاج األنثيين شدة الشبق     :  قال.  ولم يلذع 

برده ضد ذلك ودليل رطوبته كثرة المني ورقته ودليل يبسه قلته وغلظه فإذا كان                 والدليل على .  وغلظه في نواحيه  
ت عانته سريعاً   الشبق ويحتلم سريعاً وتنب    حاراً يابساً كان المني غليظاً جداً ويكون صاحبه منجياً جداً كثير             المزاج

الفخذين وصاحب هذا المزاج سريع إلى الباه إال أنه ينقطع سريعاً من أجل اليبس               وتكثر حتى تبلغ السرة وتنحدر إلى     
كثيراً إال أنه دون     أكره نفسه أضره ذلك ومتى اجتمعت مع حرارة مزاج األنثيين رطوبة كان الشعر في العانة                 ومتى

إال أنه أضر عليه وضرره له أقل وربما أضر بهذا           هوة صاحب المزاج الحار اليابس    األول ولم تكن الشهوة بأكثر من ش      
والشبق  المزاج بارداً رطباً كان الشعر في العانة رقيقاً بطيء النبات واإلحتالم بطيئاً            المزاج اإلمساك عن الباه فإن كان     

يابساً كان كحال صاحب المزاج الرطب إال        بارداًقليالً والمني رقيقاً مائياً وصاحبه غير منجب ومولداً إلناث وإذا كان             
  .يحول في المزاج إن شاء اهللا "\  لى"\. أن الشعر أكثر والمني أغلظ وأقل

فيه عوز المني وإذا كان على       إذا حدث ضعف عن الباه لم يعهده فانظر فإن كان المني قل مع ذلك فالسبب                :  قال
أنه يبس وإن كان رق فإنه رطب وذلك لمزاج األنثيين            السبب فيه مالم يزل عليه فالسبب أنه برد وإن كان غلظ ف          
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األمر الكلي فإن الضعف عن الباه يكون إما لقلة المني وإما لبرده فأدمن ما                  المستفاد فعالج كل واحد بضده وأما      
ان إذاً أن الذي    فقد ب  فأما ما يولد المني فيحتاج إليه إذا نقص المني وأما ما يسخنه فيحتاج إليه إذا برد                 يقوي عليه 

يولد المني ما احتيج فيه أن يكون الغذاء الكثير الغذاء           يقطع المني ضربان إما ماينقصه وإما ما يبرده ويجمده والذي         
 الباقلى قليل: لجوهر المني فمتى لم يجتمع ذلك في شيء فضم ذلك من غيره مثال ذلك مولداً للرياح حاراً مالئماً

 إذا أكل السمك    "\ لى   "\.  منه الغذاء فإذا ضم إليه اللحم السمين اجتمع فيه ما يراد          الغذاء ينفخ لكنه ليس بكثير      
علم أن الصنوبر حار كثير الغذاء إال أنه ال ينفخ علم أنه             الطري المشوي فإنه أفضل وكذلك الحال في الحلتيت ومن        

 بيض ومخ العظام يحتاج أن يضم     العنب ونحوه مما يولد ريحاً وكذلك األدمغة وصفرة ال         يحتاج أن يضم إليه عقيد    
ومزاجه وحده  :  قال.  فيها ثلثتها   إال أنه ليس يبالغ    "\ لى   "\إليها ما يسخن والحمص قد اجتمعت فيه الخالل الثالثة          
وبصل الزير وأما الجرجير فإنه أكثر إسخاناً من السلجم وهو           بقي بتوليد المني ألنه قريب من مزاج الهريسة والسلجم        

أكثر  منه فلذلك يولد المني أقل إال أن يكون مع غيره وكذلك الجزر والنعنع إال أن الجزر                  قل غذاء منفخ إال أنه أ   
كثير ونفخ كثير فهو لذلك أقوى       غذاءاً من النعنع وكذلك الكراث والبطم والعنب ولكن في العنب فضل رطوبة وغذاء            

وإما ألنه يسخنه وإما     ه يكون إما ألنه يولد المني     ما يهيج البا   فجميع:  قال.  الفعل والكراث والبطم يعينان على الباه     
بزر الجرجير وبزر السلجم    :  واألدوية التي تعين على الباه    :  قال .ألنه إذا وقع مع سائر األطعمة ولد شيئاً يحتاج إليه          

ني قوي  ريحا والزعفران والسقنقور مما يلي كاله إذا شرب منه مفرداً زنة مثقال بثالث أواق من نبيذ                والقسط الحلو 
الكتان إذا أكل معه العسل المعقود والحرف        والكزبرة اليابسة إذا شرب منها زنة درهم مع عقيد العنب له مقدار وبزر             

درهمين بنبيذ ولب القرطم إذا خلط باألطعمة وقد يخالط بالحقن               وبزر األنجرة واألنيسون إذا شرب منه زنة         
  ونواحيها وأفضلها دهن الخيري يخلط بشيء يسير من بصل           وباألدهان التي تمرخ بها الكلى      المسخنة المرطبة 

  .النرجس والعاقرقرحا والميويزج وبزر األنجرة والجندبادستر ونحوه
 المسائل من كتاب

ومن :  قال.  ألنه يهزل الكلى وينقص شحمها     اإلكثار من إدرار البول ينقص المني     :  المنسوب إلى أرسطاطاليس قال   
  .بقدر الحاجة وبالضد نقص طبيعته وينقيجامع بقدر شهوته فإنه كمن ي

مدمنو ركوب الخيل أقوى على الباه من        :قال.  إذا كانت المثانة ممتلئة أو البطن ممتلئاً كان خروج المني أعسر          :  قال
وتعرض شهوة الباه للرجال في البلدان الباردة في الشتاء وللنساء             :قال.  غيرهم الجماع يخفف الجسم ويكثر البول      

والمقعدون  االشعر أقوى على الجماع وأصحاب المرة السوداء يهيج فيهم الباه كثيراً بسبب النفخ              الكثيرو:  الق.  بالضد
  .أكثر جماعاً لقلة تعبهم ألنهم ال يمشون كثيراً

  .اإلكثار منه السمان ال يشتهون الباه وال يقوون على: من كتاب روفس في تهزيل السمين قال
شديداً ويغلى في قدر برام أو        س حمل حولى سمين وأكارعه وجنبه األيمن يرض رضاً         رأ:  مجهول الحقنة الكبيرة  

مرضوض ثالثين درهماً وحسك حديث ثالثين       نحاس مرصص ويجعل معه حنطة مهروسة خمسين درهماً وحمص        
الجرجير الجزر بزر البصل بزر الكراث بزر الهليون بزر اللفت بزر            وقرطم مرضوض وحلبة عشرة عشرة بزر الشبث بزر       

 الرطبة سبعة سبعة شقاقل عشرة بزر الكرفس نانخة وخصى الثعلب ثالثة ثالثة يطبخ بخمسة                  بزر األنجرة بزر  
المرق نصف رطل ومن     وعشرين رطالً ماء ماحور الرأس حتى يتهرأ وينحل البتة ويساط نعما ثم يصفى ويؤخذ من               

الخضراء وبان عشرة عشرة وعسل       الحبةالدسم ثلث رطل ويجعل معه دهن خيرى أصفر خالص ودهن الجوز و              
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  .خمسة عشر درهماً وسمن عشرة ويحقن به
والحمص والباقلى   والنعنع والجرجير  ابن سرابيون التي تنعظ بزر األنجرة وبصل الزير وبزر اللفت والجزر وبزره                

سط إذا شرب   االسقنقور وبيض الحجل والق     والسمك الكثير األرجل وحب الصنوبر والتودرى وأصل اللوف وكلى           
  .العصافير بشراب عسل وخصى الثعلب والبصل والهليون وأدمغة

أحمر وأبيض ثالثة ثالثة بزر      بزر هليون شقاقل زنجبيل خمسة خمسة درونج أحمر وأبيض بهمن         :  سفوف يهيج الباه  
قور ثالثة  األنجرة درهمان درهمان إشقيل مشوي سرة االسقن         الرطبة وبزر اللفت وبزر الفجل وبزر الجرجير وبزر         

العصافير درهم سكر أربع الشربة درهم بطالء آخر إن كان يستعمل الهندي حسك يابس                ثالثة رشاد خمسة ألسنة   
فيوزن  وينخل بحريرة ويعتصر ماء الحسك الرطب في إبانه ويصب عليه ويجعل في الشمس حتى تنشفه                   يدق

فخذ منه حينئذٍ ثالثة أجزاء وعاقرقرحا جزء        ه جاء عجيباً  ويكون وزنه يابساً ثالثة أضعافه فإنه إذا زاد فيه ثالثة أضعاف          
آخر يعتصر ماء البصل الرطب      .  فإنه عجيب ويشرب درهمين أيضاً      سكر طبرزد أربعة أجزاء الشربة خمسة دراهم        

رطل من العسل ويطبخ بنار لينة إلى أن ينضب ماء البصل ويرفع ويؤخذ منه عند                  نصف رطل ويطرح عليه نصف    
  .قية فإنه جيدأو النوم قدر

وبزر الجزر ودار فلفل وشقاقل وبزر        يؤخذ عسل فيطبخ حتى يغلظ قليالً ثم ينثر عليه حب الصنوبر لبه الكبار              :  آخر
. ويعقد ويدام أكله بعد الطعام كل يوم قرصة فيها أوقية شراب           الجرجير ودار صيني ويحتمل مثل جوارش النارمشك      

 بخ بماء ويصفى ويطبخ فيه ثانية زبيب منزوع العجم ثم يصفى ثانية              وتين بالسوية يط   لفت وجزر :  يحرك الباه 
والنقل والحلواء وكل    ويخلط معه فانيذ ويترك حتى يغلي ويصير نبيذاً ويشرب منه ويستعمل في األكل والشرب                

  .مايحرك الباه ويجعل ثلثه ملح السقنقور
الرطب وسمن وعسل بالسوية     ر وماء الجرجير  ماء الحسك المعصور وماء البصل المعصو      :  دواء مجرب للباه مجهول   

قليالً حتى يخلط بنار لينة ويلعق منه قدر         يجمع ويجعل في شمس حتى يغلظ بعد أن يضرب بعضه ببعض ويطبخ            
  .أوقيتين في كل يوم فإنه أبلغ ما يكون

  .ية كثيرة الغذاء لذيذةوليتغذى أغذ من أحب ان يستكثر من الباه فليكثر في بدنه أبداً فضالً من الغذاء: بولس قال
بزر اللفت والجزر     حسك طري خمس حزم وكف حلبة وكف         :  أقرابادين حنين حقنة جيدة تزيد في الباه جداً          

عليه رطالن من ماء ولبن حليب زنة         والجرجير البري والهليون ونخاع تيس وخصيتاه مرضوضتان ودماغه يصب          
. وقية من دهن البطم يحقن به ثالثة أيام على الريق بعد التبرز           أواق مع أ   رطلين ويطبخ جداً حتى يغلظ ويحقن بأربع      

بأوقيتين من   تجمع البزور وتلت بالزنبق الرصاصي الجيد ثم يعجن بعسل ويؤخذ منه مثل الجوزة            :  البزور وله جوارش 
لوز بندق  :  باهله معجون اللبوب يزيد في ال       على ما رأيت   "\ لى   "\.  لبن حليب ونصف أوقية من السكر أياماً فإنه أبلغ        

الصنوبر حب الفلفل حب الزلم وحبة الخضراء أجزاء سواء ونارمشك ودار            مقشر وفستق ونارجيل مقشر محكوك ولوز     
فانيذ  كل واحد عشر جزء بمقدار ما يكون له أدنى حرافة يدق نعماً ويعجن بمقدار ما يجمعه                    فلفل وزنجبيل من  

الباه فإذا كثر الماء شرب األدوية        قد أنقع فيه تمر ويمسك عن      سجزى ويؤخذ منه مثل البيضة كل يوم ويشرب لبناً        
  .الحارة الجافة

زنجبيل دار فلفل   :  دواء الحلتيت  "\  لى "\.  يشرب مثقال حلتيت بنبيذ صلب أوقيتين     :  من منجح ابن ماسويه لإلنعاظ    
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يحرق :   لكثرة اإلنعاظ  بولس.  يصلح ألنه دواء حار جداً     شقاقل بالسواء حلتيت نصف جزء يعجن بعسل ويشرب وهذا         
. ويلطخ به إبهام الرجل اليمنى فإنه ينعظ ما شئت فإذا أردت أن يكف غسل       اسفالنوطس ويسحق ويصب عليه دهن    

وعليها نقط   هذا في كتاب العالمات في أوله في ذكر الهوام أنها العظاية التي لونها إلى السواد                   وجدت "\ لى   "\
  .تكون في الخراب وتصعد في الحيطان

ونصف رطل من الترنجبين     رطالن من حليب  :  يتخذ على هذه الصفة   :  ن كتاب مختار وصف دواء الترنجبين قال       م
فإنه أجود ما رأيت يجامع حتى يضجر وتسكينه أنه          الجالل يطبخ بنار لينة حتى يصير كالعجين غلظاً ثم يؤخذ منه           

ب األمزجة الحارة اليابسة المحتاجين إلى ما         المزاج الحار هذا يصلح ألصحا       هذا "\ لى   "\يقعد في الماء البارد      
  .يرطب

واحد عاقرقرحا أبولسان    مر كبريت لم يطفأ ولب القرطم درهمان من كل          :  أوربياسيوس مسوح لروفس ينعظ جداً     
العنصل دقاً نعماً كل واحد على حدة ثم تجمع          فلفل أسود ثالثون حبة قردمانا عشرون حبة يدق مع درهم من بصل           

ويسحق حتى يصير في ثخن العسل وتمسح به المقعدة والقطن والعجان             ودهن ويصب على األدوية    ثم يذاب شمع  
  .يغسل مرة بعد الجماع ويدهن بدهن ورد قبل الوقت بساعة ثم
يغلظ الذكر ويملؤه وقلته يقلصه ويرقه       النوم على القفا وشد الحقو ينعظ استعمال كثرة الجماع        :  جوامع األعضاء األلمة  

  .ضو يرتاض ينمىألن كل ع
أيضاً أنه كان يرى أن زيادة المخ        إن المخ يزيد في المني قد يظهر قول أبقراط         :  الرابعة من طيماوس قال أفالطن    

  . لذلك يزيد في المني أكل اللبوب بالسكر"\ لى "\. إخراجه المني إذا كثر أحب الحيوان: قال. تزيد في المني
جربت فوجدت النفخ في البطن      "\  لى "\.  لهضم الجيد يكثر مادة المني    ا:  من مسائل ارسطاطاليس في الباه قال      

من الغذاء وعدم النفخ في البطن والباه ينقص شعر          والثقل الذي ليس بمفرط في البطن ينعظ ماال ينعظ عند الخف           
 األبدان الحارة و:  قال.  ويكثر شعر اللحية وسائر البدن ويكثر شعر األشفار سريعاً           الحاجبين والرأس وأشعار العينين   

البول والبراز مرارياً    الرطبة هي مستعدة للحقن فإذا منعت الجماع جداً عفن فيها المني وعفن لذلك الدم فصار                   
  .وعالمة المني العفن المتغير الرائحة واللون

من ماء ويطبخ حتى     حسك يابس يسحق كالكحل رطل ويصب عليه رطالن        :  من األقربادين الكبير دواء الحسك    
كاللعوق بنار لينة ثم يؤخذ عاقرقرحا       أ ثم يصب عليه ثالثة أرطال من ماء الحسك الرطب ويطبخ حتى يصير              يهتر

  .يشرب في كل ليلة أربعة دراهم عند النوم فإنه عجيب جزء ومن هذا الطبيخ ثالثة أجزاء فانيذ مثله
بزر .  الباه متى أكل وال يهيج حرارة       بصل الزير يهيج  .  بزر األنجرة متى عجن بعقيد العنب وأخذ هيج الباه          :  مفردة

  .والنعنع يحرك الباه قليالً الجزر وبزره. السلجم وأصله يزيد في المني
والجرجير وبزره إذا أكثر منهما هاجا   خصى الثعلب يهيج الباه   .  البصل يهيج الباه والقسط يحرك الباه متى أخذ بشراب        

والبلبوس يحرك الباه وال يجب أن يكثر       .  جير بالسوية يهيجان الباه   الجر الباه والحرف يهيج الباه وبدله الخردل وبزر      
منفخ  أصل شجرة األنجدان  .  ضعيف ألنه يضر بالعصب بزر الكزبرة متى شرب بالميبختج ولد المني            منه من عصبه  

 األنجدان أقوى من األصل    ورق.  والحلتيت صمغه وهو أقوى منه نافخ      :  قال.   فهو جيد إذاً لهذا    "\ لى   "\مسخن  
وشحم البط يزيد في    .  الباه ومتى شرب حركه أكثر     خصى الثعلب متى أمسك في اليد هاج      .  والصمغ أقوى من الورق   

  .الباه وكذلك لحمه
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ابن .  الوج يزيد في الباه    :  الخوز .لحم الدجاج يزيد في المني     :  ابن ماسويه .  لحم الدجاج يزيد في الباه     :  سندهشار
الحلبة :  الخوز.  الزنجبيل يزيد في الباه   :  الهندي والخوز وماسرجويه   ماسويه وشرك ابن  .  زعفران يزيد في الباه   :  ماسويه

 .حب الزلم يزيد في الباه جداً وهو طيب المذاق دسم         :  ابن ماسويه .  الباه الحسك يزيد في  :  سندهشار .يزيد في الباه  
متى انقع الحمص وشرب ماؤه     :  اسويهم ابن.  الخوز الحلبة بقله وبزره يهيجان الباه     .  الهليون والكنكر يزيدان في الباه    
ماؤه ويؤكل الحمص فإنه ينعظ إنعاظاً بليغاً وليكن الماء قليالً قليالً             يشرب:  الخوز.  على الريق زاد في اإلنتشار جداً     

الكردمانا .  المني الجوزجندم يزيد في  .  وليستعمل دائماً كل يوم قدر نصف ربع من المنقى الكبار منه             .ليكون أقوى 
  .ستعملنه ليسخن الفرج فيسخن جداً حتى يفطن أنه عالجالنساء ي

عتيق ويحتمل فإنه عجيب     يسخن ويضيق ويطيب لب الكردمانا وسك فيلوث فيه خرقة كتان بنبيذ زبيب            "\لى   "\
.  

  .الكرفس يهيج الباه من الرجال والنساء ولذلك يمنع منه المرضع: الفالحة
  .العصافير زائد في الباه لسان: الخوز. ن يدمنه من يدمن الجماعاللبن يزيد في الباه جداً وينبغي أ: شرك

: الخوز.  بزر المغاث يزيد في الباه جداً     .  جداً اللعبة تزيد في الباه   :  وقال.  سمن البقر جيد للباه ويسمن الكلى     :  ماسرجويه
  .الموز يحرك الباه

  .هاج الباه شوي وأكلالسرطان النهري متى : وقال. ماء النارجيل يحرك الباه: ابن ماسويه
ثالثة مثاقيل أنعظ حتى يحتاج أن    متى شرب مما يلي كلى السقنقور     :  الخوز.  السمك الطري يزيد في الباه    :  سندهشار

  .قوته يشرب له نقيع العدس ومتى خلط باألدوية انكسرت شدة
  .هذا السمك خاصته أن يهيج الباه

  .ألنه يسخن وينفخ الفجل يزيد في الباه: لفالحةا. السكبينج األصبهاني يزيد في الباه: القلهمان
القلقاس يزيد في الباه وخاصة متى خلط         لب القرطم يزيد في الباه     .  الفجل يزيد في المني واإلنعاظ جميعاً      :  الخوز

  .الربيثا يهيج الباه. الطري يزيد في الباه الذوبيان. بالسمسم وعسل القصب أو الفانيذ
  .واللبن يكثران المني ل منيه من كثرة الجماع ويكثر المني جدًا السمنالثوم جيد لمن ق: سندهشار

  .الحبة الخضراء تزيد في الباه. الخولنجان يزيد في الباه جداً: الخوز
  .يسحق الخردل ويغلى في الدهن ويتمسح به بعد أن يصفى فإنه ينعظ جداً: مجهول

عفص ومر وسعد وسليخة وفلفل     :  الفرج الرطوبة والنتن والسعة في   للبرد و :  قريطن.  الشقاقل زائد في الباه   :  ابن ماسويه 
وإذا كانت المرأة ترى    .  ما استخرجته لميسوسن وغيره     على "\ لى   "\.  وسنبل وقندس يسحق ويتحمل في خرقة      

فأبلغ ما جرب في    .  إسهال الماء مرات وجفف التدبير وحمل شيافات جازبة للماء           ماء كثيراً فاحقن الرحم بما شأنه      
واآلس  الشياف المتخذة من شحم الحنظل والشبرم ثم بعد ذلك يحمل ويحقن بالقوابض كطبيخ العفص                  ذلك

ظننت أنه يحدث الماء فإذا هو        مما وقع في ذلك بالتجربة بخالف ظني الكردمانا فإني          "\ لى   "\.  والسك ونحوه 
عملنه لقطع الطمث وأنا من كتاب روفس       النساء بالتجربة يست   يجفف الرحم ويسخنه اسخاناً شديداً ال بعده حتى أن         

إلى  الجماع إذا كان مع الغلمان كان أشد إتعاباً للجسم وذلك أن اآللة غير موافقة تحتاج               أن:  وحكى عنه قسطاً أيضا   
إال أن يكون الفاعل شديد      تعب لينزل المني وليس من الحر واللين والرطوبة على مثال الفرج ولذلك يتعب أشد                
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  .ر منيه بسهولةالشبق جداً فيبد
مجامعة النسوان ولذلك هو      رأيت في موضع آخر أن مجامعة الغلمان ال تخرج من المني ما تخرج من                "\لى   "\

 "\.  الكلى والقضيب يسخن بسخونة القدمين    :  قال مسائل أرسطاطاليس .  أقل إنهاكاً للجسم ويجب ان يحرز ذلك       
  . إذا دلكت بدهن مسخن هاج اإلنعاظ"\لى 

دائماً لكنه متى كانت القوة قوية أعني        الباه يجفف دائماً وال يسخن أي يبرد      :  ابعة من السادسة من ابيذيميا    مسائل الر 
أسخنه ومتى كانت القوة ضعيفة والحرارة الغريزية يسيرة أسخن وقت             ان تكون الحرارة الغريزية في البدن كثيرة       

شيافة فأنعظ ليلته    حمل الرجل .  الجسم بخار دخاني برد أيضاً    يبرد تبريداً شديداً قوياً ومتى كان في         استعماله ثم أنه  
لحم الكلى كان امتناع المني أشد وكان          وكلما رق :  قال.  كلها حتى أخرجها وإنما كان حملها لبواسير كانت به           

آنية المني ولذلك نجد قوماً أرقاء نحفاء شديدي اإلهتياج للباه               احسبه يحتاج متى رقت     "\ لى   "\اإلنعاظ أشد   
  .ورقة أبدانهم ويضرهم لقلة أخالطهم
يحقن بحقنة الراسن   :  خلف .من أحب أن يجامع وال يؤذيه فليشرب بزر الكراث مع شراب            :  بليناس في الطبيعيات  

جرجير ويأكل عجه بهليون وسمن وصفر       ثالث ليال كل شهر ويتحسى كل يوم صفر خمس بيضات مع درهمي بزر            
  .من الشقاقل قطعة ويأخذ كل يومبيض ثم ذر عليها دار فلفل وزنجبيل 

فإنه كما أن من به      ينزل مع الشبق   ينبغي أن يجامع بقدر الشبق فإنه حينئذٍ تخرج الفضلة فقط وال           :  أرسطاطاليس
وخروج المني  :  قال.  أن يتقيأ كذلك الحال في المني      غثى يحتاج أن يتقيأ ليخرج الفضل ومن ال غثى به ال يحتاج            

  .الركوب يهيج الباه وكثرة الباه يجفف البطن ويسهل البول ويبرد البطن كله  وكثرةمع خف البطن أسهل كثيراً
بسباسة ثالثة مرداسنج    رامك وقنة وصمغ عربي أوقية أوقية رب السوس مثقاالن سك مثله             :  مجهول للتضييق 

الميسوسن ويقرص وعند الحاجة يسحق ب      مثقال عود أوقية زجاج شامي ينخل بالحريرة ثم يسحق بماء السنبل             
لبن بقر حليب رطل دار فلفل أربعة دراهم مسحوق يداف منه             ويتعالج به يجيء عجيباً وإن شئت قرصه بماء اآلس        

 جداً في اإلنعاظ دواء الترنجبين واللبن مثله أقوى حتى أنه يتأذى باإلنعاظ وليدع               وهو قوي :  ويشرب أسبوعاً قال  
وحواليه بما يلذع كالبورق والعسل      يء أبلغ في اإلنعاظ من مرخ الذكر      وال ش :  قال.  البقل والخل فإنهما يغيران الشهوة    

فربيون عاقرقرحا عنصل مشوي يداف منها      .  وكذلك الشيافات  بورق الخبز وعاقرقرحا وبزر الكرفس واألدهان الحارة      
 ج يلقى عليه  رطل ميبخت :  ولقلة الماء من يبس   .  أوقية زنبق وشمسه أسبوعاً ثم استعمله      بالسوية وزن ستة دراهم في    

ومثله سمن البقر ومثله  سكرجة دهن جوز: حقنة لذلك .  مثل البيضة من سمن بقر خالص ويشرب على الريق أسبوعاً         
نصف رطل من سمن البقر رطل عسل تغليه          من ماء الكراث الذي لم يغسل يحقن به وأيضاً رطل لبن بقر حليب              

واعلم .   كل يوم كالرمانة ثالث مرات وال تجامع أياماً        وكل منه  وألق عليه من دقيق الحمص ما يغلظ ويصير عصيدة        
رطلين  خذ رطالً من لبن الضأن وعشرة دراهم من السكر واشرب أياماً أو خذ             :  قال.  اإلنعاظ أن المشي حافياً يقطع   

ثم كله واشرب اللبن عليه في       من لبن الضأن ورطالً من التمر ونصف رطل من الحبة الخضراء مدقوقين فانقعه فيه              
خمسة دراهم دار صيني أو خذ دجاجة سمينة ففصلها            ومين أو كل يوم عشرين تمرة قد أنقعت بلبن فيه لرطل            ي

بيض وقليل ملح واطبخها وكلها وتحسى المرق واجعل حلواءك            وألق معها كف حمص مرضوض وعشر بصالت       
ربا في    دلكت الذكر باألدوية الحارة    وإذا:  قال.  البقر حتى صار كاللبأ وكل بعده منه رطالً        ترنجبينا قد طبخته في لبن    

السطاح ودود النحل يذاب في       إنعاظه وعظم ومما يفعل ذلك العلق والخراطين والحبوب وشجرة تسمى بالحجاز            
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يزيد في المني ولب وحب القطن ينعظ إذا ديف في رازقى            ومما يكثر المني والولد بياض البيض وبزر الفرفير       .  الزنبق
والحالبين  وعاقرقرحا بالسوية ينعم دقه وأدفه في دهن رازقى واطل به أصل الذكر               طنوتمرخ به ويؤخذ حب الق     

يلقى في الخبز غير شديد البياض مثقاالً          وباطن القدمين وال يصيب من الذكر إال أصله وتأخذ بورقاً من الذي               
واستدخل منه بأصبعك   العريض واخلطه ثم امرخ به الذكر والحالبين          فاعجنه بعسل واعصر الحلبوب وهو اللبالب      

مثقال  يشرب:  ويربو ويعظم ويصلب جداً ويسخن حتى يكاد يحرق ما مسه ومما ينفعه جداً حاضر                قليالً فإنه ينعظ  
وتؤخذ منه سكرجة ولبن حليب      بندق يدق لبه  :  خولنجان بنبيذ صلب حين تأوي إلى فراشك ومما يزيد في المني           

أياماً وينفعه أن يأخذ كل غداة سكرجة ماء الجرجير           ى الريق ثالث سكرجات تطبخ حتى يذهب الثلث ويحسوه عل        
ويغتذي بأغذية موافقة فإذا أويت إلى فراشك وضعت قدميك في ماء حار ساعة ثم               معصوراً مع رطل نبيذ صلب جداً     

  .وامسحهما بدهن زنبق أخرجهما
ؤخذ منه مثل البيضة ثالث     وي يؤخذ بصل قد شوي في رماد حار ثم ينظف ويدق ويعجن بسمن وعسل             :  لقلة المني 

عمل أرز بلبن أياماً أو رض بصالً رطباً حريفاً وصب            مرات فإذا أكل الغذاء أكل كشك الشعير مطبوخاً باللبن على          
ذلك اللبن أسبوعاً فترى العجب أو افعل ذلك بماء الجرجير الرطب وخذ بندقاً               عليه غمرة لبن وامرسه فيه واشرب     

ساعات واعمل   رقه واطرح عيدانه وعند الحاجة تستف منه بنبيذ صلب وال يأكل خمس            فإذا جف فخذ بزره وو     مبزراً
ملحاً وعلقه في الظل حتى يجف ثم اطرح          هذا العالج وهو أن تأخذ ديكاً أيام الربيع فاذبحه وارم بأحشائه واحشه             

ثل حبة الحنظل أو أكثر     قارورة واختم عليه وتأخذ منه عند الحاجة م        جلده وعظمه واسحق اللحم والملح واجعله في      
عليه  دواء الترنجبين كل منه ما قدرت واشرب      :  قال.   أحسب أن هذا أقوى من المائي      "\لى   "\ .قليالً فإنه عجيب  

  .شراباً صلباً بزر الرطبة يدق ويعجن بعسل ويؤخذ منه مثل البيضة غدوة وعشية
وحب صنوبر وحب الفلفل وحب      ز وجوز مقشر  يؤخذ بندق مقشر من قشريه وجوز هندى ولو        :  دواء اللبوب لذيذ نافع   

وخشخاش وشقاقل وتودرى وبهمنان بالسوية زنجبيل       الزلم والحبة الخضراء وفستق أوقيتان من كل واحد وسمسم         
واحد ثلث جزء وسكر مثل الجميع يذاب بماء ويعجن به ويؤكل كل يوم               دار فلفل خولنجان قرفة نارمشك من كل      

حتى ينعقد   من لبن حليب في برنية ثم يلقى فيه حفنتان من ترنجبين واغله بنار لينة            يغلى رطلين  :قال.  مثل البيضة 
حاضر أن يمرخ الورك والعانة ونواحيها       ومما نفعه .  ثم يأكل منه أسبوعاً على الريق واطل أسفل قدميه بماء السلق           

  .بزنبق ويتحمل منه بقطنة
  .ونواحيه  وأدفه وامسح به الذكريخرج دهن حب القطن ثم اسحق بورقاً: دواء يغلظ وينعظ

رطل ترنجبين ونصف رطل من      وأجود من هذا كله أن تؤخذ ثالثة أرطال من اللبن الحليب فيلقى فيه نصف              :  قال
منه نصف رطل فألق عليه نصف درهم خولنجان واشرب          الحبة الخضراء مدقوقة واغله غلية وامرسه نعماً وصفه وخذ        

  .فإنه نافع أياماًمنه رطالً ونصف على هذه الصفة 
الحندقوقا بقله وبزره يهيجان    :  الخوز .يؤخذ بزر بنج فيغلى بماء برفق حتى يتهرأ ثم يتحمل منه بقطنة ينعظ جداً                

بالسوية أوقية أوقية يطبخ بثالثة أرطال من الماء ويصفى ويصب عليه             فربيون عاقرقرحا :  عجيب جداً لإلنعاظ  .  الباه
به واذكر    افتق فربيوناً في دهن زنبق وامرخ      "\ لى   "\.  ه الذكر فال يسكن إنعاظه    ينضب ثم يمرخ ب    دهن ويغلى حتى  
  .جراحة القضيب
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  .من أصابه ضعف أو مرض لكثرة الجماع فاللبن شفاؤه: الهندي
الشبع رديء وعلى السكر أردى      اإلنزال على خالء البطن أسهل إال أنه يضعف وهو على         :  من كتاب روفس في الباه    

ال نفح فيه وال استرخاء ويذهب الفكر وينفع من              غ اإلمتالء ويجفف البدن ويجعله مذكراً حركاً         والجماع يفر 
وقضى أبقراط على كل مرض يكون من البلغم أن الجماع نافع منه وكثير من               :قال.  المالنخوليا والصرع وثقل الرأس   

ألنه  هوتهم للطعام بعد سقوطها   على الجماع ألن أبدانهم تنفست بعد أن كانت منقبضة ورجعت ش              المرضى برؤا 
مزاجهم بارد رطب ألنه يسخن       والحركة والركوب يضران بالذين أمزجتهم حارة يابسة وينفع الذين          :  قال.  يسخن

لنفسه عنه فينبغي أن يدرج نفسه إليه قليالً قليالً            الحقو والكلى واألنثيين ومن قد ضعف عن الباه لكثرة ضبطه           
لمن يريد كثرة الباه من استعمال األشياء الزائدة في النطفة ويزيد فيها من كل                  بد ويتغذى بما يزيد في المني وال     

أن جميع   واإلنعاظ والجماع رديء في حال التملي جداً كما          .  رطب وكل منفخ منعظ ولذلك أمدح العنب          حار
وقبل التبرز والبول   وعلى التخمة    الحركات في هذه الحال ردية وكذلك على الخوى المفرط ألنه يورث ضعفاً شديداً            

ضرراً فلذلك ينهى عنه نصف الليل ألن البطن لم يخف بعد              فإنه إن جامع على اإلمتالء من هذه األعضاء أورث         
 الصبح قبل التبرز ويورث بعد الحمام والتعب ضعفاً عظيماً وهو على الطعام اليسير صالح              ولم ينحط عنه الطعام وفي    

فليجامع بعد أخذ الطعام      حتى ينتشر عن معدته الطعام ومن طلب الولد          ومتى أراد إنسان بعد الطعام فليمسك         
إسهال البطن الدائم الذي لعلة رطبة فالجماع يقطعه            والشراب اليسير ويحذر بعده القيء واإلسهال المفرط وأما          

عصب شيء بال  صدره عليل أو ضعيف فإن بين هذه األعضاء والعصب مشاركة قوية جداً والجماع أضر                وليحذره من 
يجامع عند التشوق بالتصور النفسي بل عند        وزيادة شهوة الباه المفرطة تنذر بالصرع والمالنخوليا والفالج وينبغي أال          

له حين يهتاج إلى قذف هذا الفضل فأما النفس فتهتاج لها لذكر               هيجان الجسم له ال النفس فإن الجسم يهتاج        
 وكان رجل يشتهي الجماع وال    :  قال.  والشيخ أسوأهما حاالً فيه   على الباه والنصف بعده       والشاب قوي :  قال.  اللذة

كان ال ينزل وقت الجماع      وآخر.  ينزل منه شيء البتة بل يخرج منه وقت الفراغ ريح فعالجته باألغذية الرطبة فبرئ             
ته إسخان ألنه في حال النوم كان يسخن جوفه فأمر          فعلمت أنه يحتاج إلى   .  ثم كان يحتلم بمني كثير في النوم       
  .تسخين هذه المواضع وألزمته األغذية الحارة اليابسة بركض الخيل والطلي بالجندبادستر أو

لبن أربعون يصفى الترنجبين ثم      ترنجبين عشرة دراهم  :  الخوز دواء لمن يبس بدنه وفقد الجماع ويصلح في الصيف         
  .مني والدماغ ويرطب الجسمأسبوعاً فإنه يزيد في ال يعيد فيطبخه على النصف ثم يحسوه بمرة يفعل ذلك

جيدة جداً تزيد في الباه      وهذه حقنة .  الق في الحقنة خصيتي فحل الضأن مرضوضة مشرحة فإنه أجود           :  بختيشوع
كراث وسكرجة ماء بصل معصور وحفنة تودرى        خذ خصيتي تيس ونخاعه ودماغه وسكرجة ماء      :  وتسكن وجع الظهر  

الماء حتى يبقى رطالن ويصفى ويجعل فيه أوقية من السمن              وحفنة لسان العصافير يطبخ بخمسة أرطال من        
  .أوقية زنبق ونصف أوقية بان ميسوسن وربع

والفراريج وأدمغة الحمالن إذا أخذت مع        األدمغة تزيد في المني وخاصة أدمغة العصافير والبط         :  من كتاب الفائق  
ارش البزور ثالثة مثاقيل بأوقية من ماء الجرجير        أن يسقى من جو   :  جداً وينبه الشهوة .  الملح وبزر الجرجير والزنجبيل   

  .أيام ويكون طعامه حمصاً وبصالً ودجاجة وحلواه عسالً وسمناً بقرياً فإنه جيد الرطب ثالثة
مثل الدراهم فإذا نضج صفى      يؤخذ من الجزر فيقطع ويطبخ بمثل كيله ماء بعد أن يقطع            :  مجهول إال أنه مجرب   

يرفع حتى يدرك وقد طرح فيه بسباسة وجوزبوا         ل وأعيد طبخه حتى ينقص ثلثه ثم      الماء وطرح عليه ثلثه من عس     
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أن يسحق درهم بورق أرميني بثالثة       :  ومن أقوى ما يهيج اإلنعاظ    .  نفعه ويستعمل بالغدوات والعشيا أقداحاً فيعظم    
 يفقص البيض ويضرب  :  طعام ينعظ .  يطلى بماء البادروج  :  ولتعظيم الذكر .  وحواليها به المذاكر  دراهم زنبق وتدلك  

اطحن البصل  :  آخر .ضرباً جيداً ويصيب فيه مثل ربعه من ماء البصل المدقوق المعصور ويجعل رعاداً ويتحسى                 
من الترنجبين رطل ومن لبن البقر         يؤخذ:  أيضاً.  بسمن بقر ويصب عليه بيض وينثر عليه ملح وحلتيت ويؤكل            

  .لشقاقل المسحوق وقليل دار صيني ويؤكلوا رطالن فيعقد في طنجير وينثر عليه من التوذرى
  .العنب بزر األنجرة يهيج إذا شرب مع عقيد. بزر األنجرة متى شرب بطالء حرك الباه

اقرأ .  والسيما متى شرب بشراب حلو     بزر األنجرة يحرك الباه   :  أريباسيوس.  خاصة األنجرة أنه يهيج الباه    :  بديغورس
  .ي األمزجةتدبير األمزجة لتعلم منه فعل الجماع ف

  .الباه األنيسون يهيج. بزر األنجرة يهيج الباه إن أكل مع البصل ومخ بيض: ابن ماسويه
وكذلك قال فيه الجرجير إذا أكثر أكله        البلبوس.  البصل يزيد في المني   .  بوزيدان خاصته الزيادة في المني    :  بديغورس

أصل الجزر البري يهيج الباه وفعل      .  يحرك اإلنعاظ الجرجير أنه    خاصة:  ابن ماسويه .  يحرك الباه وبزره يفعل ذلك    
والحرف  وقال الحبة الخضراء  .  الهليون والزعفران والزنجبيل تعين على الباه     :  ابن ماسويه  .البستاني في ذلك أضعف   

الحمص متى انقع وشرب ماؤه     .  الخيل الحمص يزيد في الباه وتوليد المني ولذلك يعظم منه فحولة         .  يزيدان في الباه  
بزر كتان متى جعل معه فلفل وعسل ولعق وأكثر منه حرك            :  ماسويه ابن.   الريق زاد في اإلنتشار وقوى الذكر      على
  .الكراث النبطي يحرك الباه: وقال. إذا شربت بالميبختج ولدت المني الكزبرة اليابسة. الباه

صل لوف لحية التيس إذا شوي      أ :ابن ماسويه .  بزر كتان متى جعل معه عسل غير مطبوخ حرك الجماع         :  ابن ماسويه 
  .أو شرب حرك الباه

لسان العصافير  .  فإنه ينعظ جداً   خردل مسحوق نعماً يغلى في الدهن ثم يصفى ويمرخ به اإلحليل وما يليه             :  مجهول
النعنع يهيج  :  بديغورس.  المغاث له خاصة في الزيادة في المني       .إن له خاصة في الزيادة في الجماع      :  قال بديغورس 

  .شرب زاد في الباه  ماء النارجيل متى.الباه
كاله زنة درهم بشراب أنبض       روفس سقنقور إذا شرب مما يلي      .  السمك الكثير األرجل يهيج الباه     :  ابن ماسويه 

  .الشهوة والباه حتى يحتاج إلى تسكينه
ب والدار فلفل أكثر    الرط والبصل أدمغة العصافير متى أكلت بالزنجبيل    .  السمك خاصته الزيادة في الجماع    :  بديغورس

. يحرك شهوة الباه يعين على الباه متى شرب بشراب          القسط يحرك الباه ومتى شرب بعسل      .  المني وهاج اإلنعاظ  
  .خلط بسمسم وعجن بالفانيذ حب الفلفل زائد في الباه وخاصة إن

صل السلجم أكثر تهيجاً للباه     أ:  قال.  يهيجه السلجم متى سلق وأكل هاج الباه وبزره      .  الربيثا يهيج الباه  :  ابن ماسويه 
: قال جالينوس .  خصى الثعلب يسقى منه وهو رطب باللبن للجماع       :  ماسويه ابن.  الشقاقل المربى يهيج الباه   .  من بزره 

  .الباه وخصى الثعلب وأصله يفعالن ذلك الكثير منه يحرك
الحرف والهليون والجرجير والبصل الطري     و القسط الحلو والزعفران والنعنع   :  ابن ماسويه :  األدوية التي تزيد في الباه    

  .االسقنقور وصفرة البيض والجزر والسلجم والزنجبيل والدار فلفل وملح
يغلظ ويرفع في إناء ويؤخذ      يؤخذ لبن حليب يجعل فيه ترنجبيل أبيض طبرزد مثل ربع اللبن ويطبخ حتى             :  مجهول
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ظه بماء عنب الثعلب رطباً أو ينقع يابسة في الماء ويشرب           إنعا ويسكن.  منه كل يوم أوقيتان فإنه ينعظ إنعاظاً شديداً       
من  الكبار وحب الزلم وحب الفلفل تأخذ رطلي حليب من لبن بقر فتي واطرح فيه عشرة دراهم                ويتنقل حب الصنوبر  

. واشربه حتى تأتي عليه    الدارصيني مسحوقاً كالكحل واشرب منه قدحاً ساعة بعد ساعة وخضخضه حتى ال يثقل               
وأيضاً اخلط عسل   .  فإنه عجيب في الزيادة في المني      لك في كل يوم أسبوعاً وكل طياهيج واشرب نبيذاً قوياً         افعل ذ 

وادلك أسفل الذكر ببورق وحلتيت مسحوق كالكحل فلوثه         .  الباقلى فإنه عجيب   البالدر بسمن بقر ويؤخذ منه مثل     
ويؤخذ بزر   وم حساء من دقيق الحمص باللبن      ويتخذ كل ي  .  به المراق أيضاً وباطن القدم فإنه جيد        بعسل وادلك 

عاقرقرحا وميويزج مسحوقين نعماً     الحندوقا كيلجة دقه ويعجن بعسل أمثال الجوز وتأخذ متى أحببت ذلك وتأخذ             
  .والورك فإنه ينهض الباه فيمسح به مع دهن الورد ويدهن به المراق والمذاكر

في تشاريحها ويجعل تحت     ها نصف درهم جندبادستر يقسم    تؤخذ ألية فتشرح ويجعل في تشريح     :  حقنة جيدة جداً  
الجندبادستر منها ويحفظ دهنه ثم يؤخذ سكرجة        شيء ثقيل ويترك ثالثة أيام ثم يقطع ويذوب من غير أن يخرج            

ونصفه من ماء الكراث ومثله من طبيخ الحلبة فاحقنه به عند العصر             من ذلك الدهن ونصف سكرجة من سمن البقر       
ذلك ثالثة أيام    من الليل ثالث ساعات فإذا أراد أن ينام فاحقنه كما حقنت واتركه ينام وافعل              يمضيودعه إلى أن    

. وعسل منزوع الرغوة يخلطان ويطلى به الذكر        مرارة ثور :  لتقوية الذكر .  وجنبه النساء والتعب والركوب فإنه عجيب      
آخر فربيون فلفل جزءان    .  ى بدهن ياسمين  جندبادستر نصف درهم يطل    عاقرقرحا درهم :  والسترخاء الذكر الشديد  

سائلة ويابسة نصف نصف إشقيل ربع جزء مصطكى جزء حب بلسان وشونيز من كل واحد                    اثنان عاقرقرحا ميعة  
ثالثة  ومتى شرب .  يجمع الكل بدهن خيرى ويجعل معه جندبادستر جزء ويطلى به المذاكر وما حولها               نصف جزء 

يحتاج أن يشرب له طبيخ       و وحده من غير شيء معه بشراب هيج الباه حتى           مثاقيل من كلى االسقنقور خالصاً أ      
  .العدس وماء الورد وإن أخذ مع األدوية لم تكن له هذه القوة

في تنور ويؤخذ ماؤه     رأس ضأن وثالث أو أربع من خصاه وقطعة ألية وحمص يجعل           :  للجماع من تذكرة عبدوس   
وشحم االسقنقور يذاب في هذه األدهان        ز ودهن الحبة الخضراء   ودهنه وهو في غاية القوة واجعل عليه دهن جو          

  .ويحقن به فإنه عجيب
الجرجير وبزر الهليون وحلبة ولوبيا وبزر       بزر البصل وبزر السلجم وبزر الجزر وبزر      :  حقنة استخراج على ما في الجامع     

 ونعنع ودر فلفل يطبخ بالماء      وبزر كتان وشبث وحرف وبزر كراث      الفلفل وحب الزلم وحمص وشقاقل وبزر األنجرة       
وقل  إذا كان الجماع منقطعاً من أجل البرد واليبس       :  ودهن األلية ودهن جوز الكمال والتمام      ويؤخذ منه ثالث أواق   

حولى ومقاديمه وجنبه األيمن     اإلنعاظ والماء والشهوة كلها فعالجه الحقن الحارة الرطبة كالمعمول من رأس ضأن            
ويطبخ ويجمع إلى األدهان ويجمع الكل ويتعالج        رجير وحنطة وترنجبين ويؤخذ ذلك    والحمص وهليون وسلجم وج   

في أوله وثالث في وسطه وثالث في آخره يجدد الماء كل مرة ويقدم قبل         بها وهي حارة في الشهر تسع ليال ثالث       
الطعام لحم   نج واجعل الموضع من السلق والنخالة ونحوها والمري والبورق والتين والشبث والبابو          ذلك حقنة ويغسل  

ويستعمل صفر البيض والشقاقل    .  والجزر ضأن حولى ورؤس الضأن بالبصل والشبث والنعنع والهليون والموز والجوز          
وتمسح األنثيان بدهن البان ودهن السوسن قد فتق فيها عاقرقرحا           والزنجبيل المربى وبزر الجرجير والبصل والسلجم     

 حب الفلفل جيد حب الزلم سمسم مقشر من كل واحد         :  سان ويؤخذ هذا الدواء   وبدهن البل  وجندبادستر غدوة وعشية  
الهليون بزر السلجم    عشرون درهماً زنجبيل دار فلفل خمسة خمسة ورق النعنع عشرة خصى الثعلب خمسة عشر بزر              
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عشرة  العصافيرواحد عشرة دراهم بزر الرازيانج عشرة بزر الفجل الشامي ثمانية لسان             بزر الجرجير بزر الجزر من كل     
حلو ثمانية ستة بهمن أحمر      ملح االسقنقور وسرته عشرة عشرة بزر األنجرة ثمانية شقاقل يابس خمسة عشر قسط             

بعسل الطبرزد والشربة مثقال إلى إثنين عند النوم          وأبيض وخردل أبيض ثمانية ثمانية يلت بدهن لوز حلو ويعجن          
بلبن حليب ويستعمل دائماً الشقاقل المربى ويتنقل حب الصنوبر           والحنطة مطبوخة    ويأكل الدجاج المسمنة باألرز   

الحر واليبس فإنه    وإذا انقطع من  .  وحب الزلم المقشر وحب الفلفل ويجعل في طعامه وملحه زنجبيالً ما أمكن            الكبار
البقلة اليمانية واجعل   واللبن والبطيخ والخيار والقرع و     كثير اإلنعاظ والشهوة قليل اإلنزال والماء فأطعمه نبات الشبابيط        

 الضأن على ما وصفنا وشعير مقشر وسائر الحبوب وشحم الدجاج ومتى انقطع من البرد               له حقناً مرطبة من رؤوس    
والمثروديطوس والفلفل ومعجون    والرطوبة فإنه قليل الشهوة واإلنعاظ كثير الماء رقيقة فعالجه بالشخزنايا والزنجبيل           

والعصافير والحلتيت والترياق واجعل له حقنة حارة          فلفل والخردل والدار صيني    الجرجير ومعجون الكاشم وحب ال     
والفجل والجزر والجرجير والهليون والشبث والبابونج والمرزنجوش وبزر األنجرة            يابسة كالمتخذة من بزر األنجرة     

اردين وعاقرقرحا  والن السوسن والنرجس والزنبق والخيرى األصفر والزنجبيل ونحوها وتمسح بدهن القسط            ودهن
  .وجندبادستر ومسك وفربيون وعنبر وغير ذلك

ويقويه ويرطبه فالذين     تدبير األصحاء الجماع يحل الجسم ويبرده ويضعفه ويجففه فيسخن الجسم يكثفه                 
يجب ضرورة أن يضعفوا ويجب أن يستعملوا         يستعملون الجماع وهم ضعاف إما من أجل السن أو شيء آخر فإنه             

الجماع تخلخل البدن وخروج العرق بسهولة فليستعملوا الرياضة وإن كان             د وأما الذين ينالهم عند     رياضة اإلستردا 
تستمرئ على ما يجب     ممكناً فاإلستحمام بالماء البارد واجعل أغذيتهم قليلة الكمية رطبة الكيفية لكي            الزمن لهم 

ى الحرارة قليالً فهذا يجب أن تعمل إذا ضعف         إل ويكون به شفاء اليبس العارض من الجماع وليكن معتدالً أو مائالً           
  .البدن بعقب الجماع

أنه ربما طفئت الحرارة الغريزية إلفراط       الذين تفرط عليهم اللذة في الجماع تبرد أبدانهم أكثر حتى         :  العلل واألعراض 
  .لغريزية إلى خارجاللذة وذلك أن اللذة والسرور يحركان الحرارة ا ما يتحلل منهم من جميع البدن عند الشدة من

وذكره بأدوية لذاعة قوية     واطل عانته  يعالج العنين برياضة األعضاء السفلى ودلكها ودلك األربية والفخذ        :  فليغريوس
حب الصنوبر الكبار وخصى الثعلب ويديم النظر إلى ذوات الجمال           كالفلفل والفربيون واسقهم شراباً ريحانياً وأطعمهم     

  .تهغلم وال يقربهن حتى تشتد
وقت تكاثف المني وعالمته أن      ويجب أن يجامع في   :  قال.  من أكثر من الجماع فليقل إخراج الدم       :  قال:  اليهودي

ينبغي أن يجامع لئال يكسب تكاثف المني خفقان          يهيج اإلنسان من غير نظر إلى شيء يهيجه ففي هذه الحال            
اإللحاح على  :  قال.  ين في الصيف والرجال في الشتاء     النساء يشته :  قال.  والدوار الفؤاد والرجف وضيق الصدر والهوس    

حاراً وصعود المرأة    ينهك الجسم ويضعف البصر وحبس اإلنزال عند الجماع يورث األدرة وربما أورث ورماً               الجماع
يؤخذ خشخاش  :  دواء خفيف جيد جداً يهيج الباه       .على الرجل يكسبه قروحاً في المثانة واإلحليل واألدرة واإلنتفاخ         

عاقرقرحا درهمان يعجن الجميع بعسل وميبختج ويجعل أمثال الباقلى ويؤخذ            يض أوقية بزر جرجير نصف أوقية     اب
بأوقية من   ويمرخ اإلحليل بأن يؤخذ عاقرقرحا درهمان وفربيون نصف درهم ينعم سحقه ويضرب             .  والعشي بالغداة

. يتحسى بيضاً رعاداً بملح االسقنقور      أن زنبق ويمرخ اإلحليل محمية وشده ليحمى وأسفل القدم ويزيد في المني            
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والرؤس والهريسة ونبيذ التمر    .  في المني والمالح كله يهيج الباه      السمك الحار المكبب على البصل يهيج الباه ويزيد       
كل  يؤخذ حسك ذكر فينعم دقه واعجنه بماء الحسك الرطب    :  قرصة الحسك تزيد في الباه    .  الباه والحسك يزيد في  

والسمن أياماً ويطعم لحماً     اهم الشربة قرصة بمقدار أربع أواق من اللبن الحليب وأوقية من العسل             قرص ثالثة در  
  .سميناً

فلفل وعاقرقرحا وبزر جرجير      يؤخذ كلى االسقنقور جزء شقاقل وخولنجان وزنجبيل ودار         :  دواء جيد عظيم النفع    
ر ثالثة أجزاء أدمغة العصافير خمسة أجزاء       الذك وسلجم وبزر بصل وخشخاش أبيض من كل واحد جزء ودقيق الطلع          

الديوك ثالثة أجزاء يعجن الجميع بعسل قد طبخ بماء البصل الشربة ثالثة                وبيض العصافير ثالثة أجزاء وخصى     
  .دراهم بطالء

سدس جزء ترنجبين مثل ذلك      دواء جيد يؤخذ ماء البصل المعصور ولبن حليب بالسوية وعسل وسمن من كل واحد             
والقلب والكبد إن كان واحد منها ضعبفاً فأما الكبد           ويجب أن يقوي الدماغ   :  قال.  د ويؤخذ منه كل يوم    يجمع ويعق 

وقد رأينا من   :  قال.  والقلب بدواء المسك والمثروديوطوس والدماغ بسعوط دهن اللوز          فبذبيد الكركم واألميروسيا  
  .على دماغه فضعف انتشاره ضرب
درهم بماء مرزنجوش ثالثة ايام       سان بعد الجماع بأن تسقيه من الجوشير زنة        ويعالج من الرعدة تصيب اإلن     :  قال

وتثقل عليهم رؤوسهم وهؤالء يشربون الشراب صرفاً         ومن الناس من يصعد إلى رؤوسهم إذا جامعا مثل الدخان           
  .فمرهم يمزجوه

ن بين أوقاته ما ال يحس بعده       يكو الجماع قد ينتفع فيه كثير من الشباب والحد المعتدل فيه أن           :  الصناعة الصغيرة 
ونفسه أجود واستعماله وقد سخن البدن وإن كان غير           باسترخاء وال ضعف بل يحس بأن بدنه بعد استعماله أخف          

واستعماله وهو ممتلئ خير من استعماله وهو حار واستعماله وهو رطب خير منه               موافق خير له من استعماله وقد برد      
  .وهو يابس

وإدمان ركوب الخيل وأهل البالد الباردة        رطوبة المزاج واستعمال البارد دائماً     :  ان مما يقوي الباه   في األهوية والبلد  
لذلك الوصائف وخاصة اللواتي يتعبن في األعمال يعلقن سريعاً            نحو الترك والصقلب وغيرهما يقل حبل نسائهم       

  يصنع من الحنطة واللبن ونحو بزر        مما يكثر ماء الصلب الطعام الذي       :  جورجس.  حرارتهم لهزال أبدانهم وقوة  
والعصافير والبلبوس  :  قال .الجرجير وأصوله واألنجرة واالشقيل المشوي والخشخاش والبهمنان والبوزيدان والشقاقل        

السقنقور والعصافير الخضر وخصى السبع وخصى الدواب        والدواء المسمى محسنيا والمسمى هما وأحضرها نفعاً لحم       
يؤخذ خصى الضأن السمين فيكبب في الخمر       :   للجماع "\ لى   "\.  والحقنة الدسمة  الوحشكلها وخاصة خصى حمير     

الجماع على اعتدال    ويجب أن يكون  :  قال.  األكل منه فإنه طيب الطعم لذيذ الكل يزيد في الباه زيادة كثيرة             ويكثر
  .البدن بعد التبرز وال يكون ثقل كثير في الجوف

وهذا أبلغ شيء في إضعاف     :  قال .عشة يجب أن ينهى عنه الضعيف العصب والقوة        كثرة الجماع يورث الر   :  ابيذيميا
اإلمتالء ويحطه إذا أكثر استعماله إفراغاً قوياً واإلمتناع منه إذا            قوة المعدة واإلمتناع منه حافظ لقوة الجسم ويفرغ        

  .وتضعفها صب وتوهن القوةكثرة الجماع تضر بالدماغ والع: قال. الرياضة ال يولد اإلمتالء كان معه استعمال
  .من يصيبه عند الجماع نافض ففي بدنه أخالط ردية وأكثر هؤالء شباب: ابيذيميا

وفيه منافع ألنه يطيب النفس ويجعل       الجماع يتعب الرأس أكثر والصدر والرئة والعصب      :  روفس في كتابه إلى العوام    
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كثر منه وليتوق عند اإلمتالء من الطعام ويمتنع من          ويضعف متى أ   أصحاب المالنخوليا والجنون مقبلين إلى الفهم      
واإلسهال قبله وبعده وفي الخريف خاصة وفي الوباء وأما الشيخ فإنه            وبعد التعب المفرط والقيء    الجماع البتة النحفاء  

أ ال يتهي  كان قبل الطعام وقبل اإلستحمام فهو أهون وأقل تعباً وإذا كان قد يتعب ويعلم ذلك أنه                     يهرمه وإذا 
فليتدلك ويستحم ثم يأكل طعاماً      لإلنسان بعده أن يعمل أعماله على ما جرت به العادة ومن جامع قبل اإلستحمام              

تعبه والجماع نصف الليل رديء وذلك أن الهضم لم يكمل             نافعاً واجعله أيضاً قبل النوم وذلك أن النوم يسكن          
  .قبل أن يتبرز ردئالغذاء غير منهضم وبالغداة  فيسخن الجسم وينجذب إليه من

: اختيارات حنين للرعشة بعد الجماع     من.  يستعان على الجماع بالقلقاس   :  من كتاب علي بن ربن في إثبات الطب قال        
  .تباعاً يشرب جاوشير بماء المرزنجوش المعصور أياماً

ع ويطلى منه   الخيرى يجم  قنطوريون وزفت وقيروطى بدهن السوسن أو دهن      :  من اختيارات حنين السترخاء الذكر    
لمن ينعظ قليالً أن يدلك المذاكر دائماً بشحم          ويجب:  قال.  الذكر ويحتمل منه أيضاً في فتيلة فإنه ينعظ ويقوى         

  .وخصى الثعلب ويكثر حديث الجماع األسد مع بزر األنجرة ويأكل الفلفل
ر وينبهه بيض الشفانين يلهب      الذك اسحق البورق بعسل ولطخ به المذاكر واألنثيين فإنه يلهب          :  األدوية الموجودة 

  .متى شرب ماء الحدادين أنعظك بقوة. الشهوة
كاله واما عيناه فلكثرة ما يجف        المدمن للباه تضعف عيناه وخاصرتاه أما خاصرتاه فلضعف        :  من المسائل الطبيعية  

ند الموت ألن   يجحظ العينين ويرفع الناظر كالذي يكون ع         كثرة الجماع :  قال.  بدنه وذلك بين على العين أكثر      
وال يجب أن يجامع إال عند الشبق ألنه حينئذٍ يخرج الشيء الضار للبدن وإذا لم                  .الجماع والموت يجففان الدماغ   

. الجسم ما تركه أصلح    شبقاً فالشيء النافع كما أنه من ال غثى به اليحتاج أن يتقيأ وإن تقيأ فإنما يخرج من                   يكن
ومدمنوا ركوب الخيل أكثر منياً وأقوى على         ن أسرع منه والجسم ممتلئ     واعلم أن خروج المني والبدن فارغ يكو       

إن من ترتاض منه رجاله وقطنه وكاله        :  قال أبقراط إال أنه قد قال        هذا خالف لما   "\ لى   "\الجماع من غيرهم    
: قال .دوتصير مادة للمني فيمكن أن يكون اإللحاح على الركوب هو القاطع والتوسط هو الزائ                فيصير الهضم فيها  

ويجفف الطبيعة ويدر البول      اإللحاح على الجماع يبرد الجسم ويضعف الهضم ويجعل الدم ردياً والعرق منتناً                 
فأما شعر البدن واللحية فإنه ينبت أكثر       .  ويصلعون سريعاً  ويتساقط شعورهم األصلية القليلة النبات كالحاجب واألشفار      

الباه ال   الضعفاء.  ك فإنما تنقص من أجل نقصان الرطوبة الطبيعية          والبخارات وأما تل    لهيجان الحرارة الغريزية   
الذين طبائعهم  .  يتوتر قضيبهم  تستيقظ شهوتهم إال أن ينكحوا فلينكحوهم فأما األقوياء فيكفيهم الحديث حتى             

من الكثيرو الشعر أقوى على الجماع       .  أمراض العفن  مفرطة الحر والرطوبة متى أمسكوا عن الجماع أسرعت إليهم         
  .األمر األكثر إدمان الجماع يذهب البصر على. غيرهم

عليه وإن اشتاق في األقل على شيء        الرجل السمين ال يشتاق إلى الباه كثيراً وال يقوى        :  روفس في تهزيل السمين   
  .قليل

رق وكثرة شرب   الدسم والخبز الكثير البو    الحامض والمالح إذا أدمنا أذهبا الباه وكذلك العفص والقليل        :  مجهول للهند 
والجواري اللواتي لم يبلغن والمرأة التي لم تؤت حيناً كثيراً فاعتراها رياح                 الماء والتخم المتواترة وإتيان الحائض     

فراخ سمان قد زقت     يؤخذ:   لون يكثر الماء على ما رأيت      "\ لى   "\.  فكل هذه يكسر الذكر ويوهن قوة الباه       األرحام
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البصل وملح االسقنقور ويجعل ملح القدر        به فتفصل ويؤخذ حمص مرضوض وماء      بالحمص والباقلى واللوبيا وربيت   
او أربعة أفرخ لتجئ دسمة ثم يشرب خبزاً نقياً من هذا المرق               أجمع وتكون القدر مالحة ويلقى فيها شحم ثالثة        

 ا بقي في  عليه الماء ساعة ثم يشرب عليه النبيذ ويديم ذلك أياماً فإنه عجيب فإذ                 ويؤكل ويحسى وال يشرب    
  .عصارته مرقة فصب فيها شراباً واشربه

 رأيت في   "\ لى   "\ملح   يتخذ هريسة من حنطة نقية بلبن البقر ويجعل دسمها شحم الفراخ وملحها             :  آخر طيب 
  .قوي ألنه حار جدًا وهو مع ذلك منفخ كتب الهند أنهم يعتمدون في الباه على الحلتيت وهو عندي عالج

الطويل وعجن رماده بشراب شديد      إن عمد إلى ذنب الخيل وأحرق كما هو إال شعره          :  سيةمن كتاب الفالحة الفار   
  .به وطلى القضيب والعانة والمذاكر أورث من نشاطه ما يتأذى

قضيب األيل أو   .  أقوى بيض العصافير متى أكلت هيجت الباه وكذلك أجسامها إذا أدمنت والبيض             :  أطهورسفس
  .عظ جداًخصاه إذا جفف وحك وشرب منه أن

وقلقوا وقلت شهوتهم للطعام      الذين منيهم كثير متى لم يجامعوا ثقلت رؤوسهم وحموا            :  قال:  األعضاء األلمة 
شديداً بردت أبدانهم وعثرت حركاتهم ووقعت عليهم        واستمراؤهم فإن ضبط أمثال هؤالء أنفسهم عن الجماع ضبطاً        

  .الصحاب مالنخولي الكĤبة وأصابهم سوء الفكرة كما يعرض
بالسوية ولب حب القطن يحتمل      شحم االسقنقور عاقرقرحا  :  فرزجة جيدة تزيد في الباه من أقربادين ابن سرابيون         

في الكتب أن الشيافة التي يستعملها الرجال عن اللعبة         أتوهم على ما رأيت    "\  لى "\.  شيافة ويحتمل بدهن الرازقى   
 خ دموي كثير جداً ليس كحرارة العقاقير الحارة الحادة ومتى أكلت           شديدة جداً مع انتفا    البربرية ألن هذا يثير حرارة    

عروقها واوداجها حتى كاد     أيضاً فعلت ورأيت إمرأة سقيت هذه اللعبة فرأيتها من ساعتها قد احمر وجهها ودرت                 
  .عيناها تنتوان بإفراط في ذلك شديد جداً

ويجعل في طنجير ويلقى عليه       يؤخذ رطل دهن جوز    :يتعالج بهذه الحقنة بعض النخاسين فيزيد منيه       :  الساهر قال 
زنجبيل وأوقية سكر ويغلى غليات ويصب عليه أوقيتان          رطل من الحسك الذكر وثالثة ارطال من لبن بقر وأوقية          

  .رأس ضأن ويحقن به كل ليلة ثالث أواق ثالث ليال وال يجامع عشر ليال من الزنبق الرصاصي ودهن بان ودهن
  .يزيد في الجماع المغاث. المدمنون للحم تكثر شهوتهم للجماع: قال: ي الجنينمن كتاب أبقراط ف

وطئ كالمرعزى والفرا ونحوه     ويزيد في اإلنعاظ أن يمرق القطن بدهن حار وينام على القفا وتحت قطنه شيء حار               
  .فإنه ينعظ في ساعتين إذا سخنت الكلى

والجزر وبزره والنعنع والجرجير والحمص      لزير وبزر اللفت واللفت   بزر األنجرة وبصل ا   :  ابن سرابيون مما يحرك الباه    
الكبار واللوف وكلى االسقنقور وبيض الحجل والقسط والحلو منه            والباقلى والسمك الكثير األرجل وحب الصنوبر      

  .والهليون وأدمغة العصافير وخصى الثعلب والبصل
وبهمنان ثالثة ثالثة وبزر     مسة بوذرنج أحمر وأبيض    بزر الهليون وشقاقل وزنجبيل خمسة خ      :  سفوف يكثر المني  

األنجرة زنة درهمين من كل واحد إشقيل مشوي سرة           الرطبة وبزر اللفت وبزر جزر وبزر الفجل وبزر جرجير وبزر           
 0لسان العصافير خمسة خمسة سكر أربعون درهماً الشربة خمسة دراهم يطلى               االسقنقور ثالثة ثالثة حب الرشاد    

الرطب في   حسك يابس بقدر الحاجة يدق وينخل ويؤخذ الحسك        :  ستعمله أمير المؤمنين المهدي باهللا    ي دواء كان 
ثلثه بالوزن إذا جف ويؤخذ منه       وقته فيعصر ماؤه ويصب منه على اليابس واجعله في شمس وتسقيه منه حتى تزيد              
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اً بماء فاتر فإنه فتنة قنة ال شبيه له          يدق وينخل الشربة درهم    ثالثة أجزاء وعاقرقرحا جزء وسكر طبرزد أربعة أجزاء        
مقشر يعصر ويؤخذ من العصارة نصف رطل ويطرح عليه من العسل رطل ويطبخ بنار لينة                 بصل أبيض :   آخر 0البتة  
منه ملعقتان عند النوم     أن ينضب ماء البصل فيحفظ ذلك العسل في إناء زجاج ويذر فيه كلى سقنقور ويؤخذ                 إلى

ثالثة أيام وأكثر بعد غسل المعي بحقنة أخرى          الرأس واألكارع والجنب السمين يستعمل     وحقنة:   قال 0فإنه عجيب   
  .فإنه عجيب

بخارات كثيرة ومن الجنون وصفاء      الجماع جيد للوسواس والصداع المتولد من     :  من الكتاب المؤلف في وجع المفاصل     
  .الصوت والحنجرة

ويسكن الغضب الشديد ومن أجل       داً ويحل الفكر الشديد    الجماع يفرغ اإلمتالء ويجفف الجسم ويكسبه جل        :  قال
ومن الناس من إذا    .  عالج قوي في األمراض العارضة من البلغم       ذلك فهو نافع بالغ المنفعة للجنون والمالنخوليا وهو       

ويصلح  واألمزجة الحارة الرطبة أجمل له وأردأها له اليابسة       .  وأكله ويذهب بكثرة اإلحتالم    استعمله كثر عليه غذاؤه   
والسلجم والبقلة التي تسمى      له رياضة معتدلة وأطعمة غليظة منتفخة كالسمك الكثير األرجل والنعنع والجرجير             

ونحوه وشبهه مما يحل النفخ فضار له وإن العنب لعظيم            أوفش والباقلى والحمص واللوبيا ألنها تنفخ فأما السذاب        
 ياً ويرطب الجسد وينهض الشهوة والباه وال يجب أن يجامع بعد          ويكسبه ريحاً بخار   النفع فيه وذلك ألنه يغلي الدم     

ردية ألنه يعمل عمل     اإلمتالء من الطعام بوقت يسير مع سوء الهضم ألنه رياضة وال إذا كان في الجسم فضول                  
ق يؤكل قبله شيء قليل يسترد القوة فإن ذلك أوف         الرياضة على ما ذكرنا واستعمل بعد الرياضة واإلستحمام بعد أن         

بعقبه ويجب أن يحذر بعقب التعب والقيء والدواء المسهل والذرب الناقة                وأحرى أال يعرض بعد البرد العارض       
يمسح الذكر   :لمن ال يقدر على الجماع    .  ومما يذهب شهوة الجماع ويميتها التعب     :  قال.  واليابس الجسم  والمسلول

وقد ينعظ حلتيت   .  والميويزج واألنجرة  لعاقرقرحادائماً ببعض الشحوم قد خلط فيه شيء يسير من أصل النرجس وا             
الطعام بصل البلبوس األحمر الصغار منه مشوياً مع ملح وزيت           قليل متى جعل في ثقب اإلحليل يجب أن يؤكل قبل         

 والجماع ضار لذوي األبدان اليابسة    .  أو شيء يسير من بصل األشقيل قد جفف قليالً         وأصل اللوف مشوي مع طريخ    
الهدوء والسكون ويبلغ من     الجماع ضار للصدر والرئة والرأس والعصب وهو ينقل الحركة والطيش إلى          .  عالمزاج بالطب 

وينقض عشق العاشق وإن كان مع غير من يعشق           فعله في ذلك أنه يسكن الوسواس السوداوي والجنون الفاحش         
تعب واإلعياء ويقل منه في      الشراب وال مع الخالء والهيضة وال        وال يجب أن يجامع على اإلمتالء وخاصة من          

 وتكون األمراض العامية والوقت الموافق له هو بعد الطعام قبل النوم وذلك أن                الهواء الخريف وفي وقت فساد   
والتملي وانتفاخ البطن وقد يحدث      اإلنسان إذا نام بعد الجماع سكن اإلعياء الحادث عنه وال يكون بعد الطعام الكثير             

وغؤور العين وثقل الرأس والكرب وهؤالء يحتاجون أن يتقوا           ذين منيهم كثير اإلسترخاء   اإلمتناع من الجماع في ال    
 يأخذوا ما يقلله وليدهنوا القطن بدهن ورد والسفرجل وما أشبه ذلك مخلوطاً ببعض                األشياء المكثرة للمني وأن   

القطن جيد وأقراص     وصفيحة رصاص على   .  العصارات المبردة طالء تجعله قيروطاً وفي الهاون على ما تعلم              
بزر األنجرة وبزر   :  يهيج الجماع .  فيضر بالكلى  الفنجنكشت وأكل السذاب ويجب أال يفرط في تدبير الظهر باألطلية          

الحلو متى شرب مع شراب العسل وخصى الثعلب والجرجير والحمص              اللفت وأصل الجزر وبزره والنعنع والقسط      
 الكبار واألنيسون واللوف المأكول وكلى السقنقور وبيض القبج وبزر         األرجل وحب الصنوبر     والباقلى والسمك الكثير  
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الفنجنكشت المقلو ومر مقلو وورقه      :التي تمنع الباه  .  الكراث إذا شرب منه ملعقة أحدث انتشاراً صحيحاً ال مضر فيه           
  .والرجلة والخس وبزره وفقاحه الشجرة واإلفتراش له والسذاب والعدس

  .حتى يضجر واغسله بشراب أدفه بعسل واطل به القضيب والشرج والعانة فإنه يقومبورق ينعم سحقه و: مجهول
لمن ال يقدر   :  بولس قال .  ذلك قوية  بولس الجماع بليغ النفع في األمراض البلغمية متى كانت الحرارة الغريزية مع            

الفلفل أو خصى الثعلب وبزر     النيل والزارقي واسقه شيئاً من        وزاد فيه حب  .  على الجماع يدبر بما أمر أوريباسيوس      
لى  "\ .من صفة رجل  .  التدبر والنوم والتغذي والمعاودة للنوم والدثار     :  ولإلفراط في الجماع   .الجرجير ولباب القرطم  

العاقرقرحا ونصف درهم من      درهم فربيون حديث قوي ونصف درهم من        :   مما كان يعمل للمتوكل على اهللا        "\
ويختم رأسه بعد سحقها ويرفع ويمسح به عند          لص فتجعل هذه فيه ويترك    المسك ونصف أوقية من الزنبق الخا      

  .دهن بدهن ساذج وورد وشمع قليل الحاجة المراق والمذاكر فإذا أنعظ غسله أو
. استرخاء اآلالت وإما قلة المني      قد يبطل اإلنتشار من استرخاء اآلالت والشهوة قائمة والعلة في ذلك إما             :  بولس

  .المثانة ونحوه ء هذا العضو ما ذكرنا في استرخاءويستعمل في استرخا
إبهام الرجل اليمنى فإذا     يحرق الحيوان المسمى سقالنوطس ويسحق ويصب عليه دهن ويلطخ به          :  لكثرة الجماع 

وبزر كرفس جبلي وجرادة ذكر أيل وعلك        الصنوبر يسقى على الريق فلفل وحب    :  دواء ينعظ .  أردت أن يكف فغسل   
  .الريق خلط بعسل ويؤخذ علىالبطم بالسوية وي

بعصارة لحية التيس والقاقيا والبنج      ماء السذاب والخل يشرب أياماً ويطلى على الحقو       :  من كتاب مجهول يضعف الباه    
شيء بارد جداً وشرب ماء الكزبرة وطلى الظهر به ومن جيد             والفنجنكشت وبزر خس وقرن أيل محرق والنوم على        

  .ب أو طلى به وهو يجمد المنيشر قرن األيل المحرق: أدويته
  .األعضاء األصلية أكثر كثرة الباه يضعف البصر جداً والجماع في الصيف ردئ ألنه ييبس: ابن ماسويه
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وما تدبر به البكر بعد االقتضاض      وما تدبر به البكر بعد االقتضاض        والفرق بين الثيب والبكر   والفرق بين الثيب والبكر       وتقصيرهاوتقصيرها  تطويل القلفة تطويل القلفة 
    ..باإلنزال والتعظيمباإلنزال والتعظيم  وما يبطئوما يبطئ

  .أطالها من الحمام بالعسل ولطختها به وفعل ذلك شهراًمتى مرست القلفة بعد الخروج 
واسحق العلق واطل به الذكر فإنه        تؤخذ العلق فتجعل في نارجيلة فيها ماؤها ودعها أسبوعاً ثم أخرجها            :  مجهول

 يفعل اليوم عشر مرات بلبن الضأن دلكاً طويالً فإنه يعظم جداً ومما يعظمه أن تدلكه في   .  يعظم جداً تفعل ذلك أياماً    
ويبسها  الذكر بلبن شجرة تدعى الحلبالب فإنه يغلظه ويشده ما شئت أو خذ الخراطين واغسلها               ويطلى.  ذلك أياماً 

الذكر جداً ويجب أن يكف عنه إذا        والدلك الدائم يغلظ  .  واسحقها ثم اخلطها بدهن سمسم وادهن به الذكر فإنه يغلظ         
  .في اليوم ثالث مرات د ذلكبدأ ينتفخ ويحمر حتى يسكن سكوناً تاماً ثم يعو

قليالً مع دهن زنبق وال تكثر فإنه         تؤخذ الكردمانة فتنخل بحريرة صفيقة وتستدخل المرأة منه        "\ لى   "\.  استخراج
  .ذلك يبلغ من السخونة ما يفطن به أنه عالج من أكثر

شراب ثم يغلى في    في   سك ورامك وقليل مسك وشيء من زعفران وعود فيطرح         :  عالج لتطيب الريح والتضييق   
أحببت قطعة منه فإنه عجيب جداً في التطييب         برام أو حديد ثم يؤخذ خرقة فتشرب هذا الماء وتقطع وتحمل متى            

  .والتضييق
 الرطبة دواء يجفف المرأة

ويطبخ في الماء جلنار وجفت      عفص فج بزر حماض درهمان درهمان كحل نصف درهم خبث الحديد نصف درهم             
  . وتلوث بالدواء وتحتمل الليل كلهالبلوط ويشرب صوفة

رصاص رقيق فأدخله تحت القلفة       إذا كانت القلفة مقصرة عن طرف اإلحليل فإني أتخذ قالباً من            :  في حيلة البرء  
فإن عالجتها بالدلك   .  وألف عليها سحاءة وألزق طرفها بصمغ      وأجعله بإزاء رأس الكمرة ثم أمد القلفة عليه ما امتدت         

  .تقصير أجزى فيها كثيروحده إذا لم يكن 
 قد يكون بالنساء    "\ لى   "\.  تنغسل دم الكبد ال يخرج وال ينغسل بالملح وال بحماض األترج وسائر الدماء           :  اليهودي

يصير في بعضهن هذا اللحم قوياً فرنياً فيجب أال تفاجئها            وقد.  رتق وهذه ال يمكن أن تقتض حتى تشق بالحديد         
  .ل هي كذلك أم ال لئال يصيب الذكر منه بليةه بالجماع بشدة ضربة لكي تعلم

 الفرج من الطبيعيات لنتن

طرفه وتبخر تحتها باللك حتى تجد طعم         يؤخذ طين البى فيطين به خارج قمع جلود وأدخله ثم تستدخل المرأة             
طن قري.  متى سحقت الخراطين وطليت على الذكر عظم جداً        :وقال.  الدخان في فمها تفعل ذلك عند طهرها مرات       

أربعة آس جزءان سعد جزء يصب عليه شراب عفص ريحاني وتبل منه خرق كتان                قشور صنوبر :  للرطوبة في الفرج  
  .ويدبر عند الحاجة به ويرفع يوماً

تضيقاً شديداً ويطيبه ومتى      يجب أن يصب على هذا طبيخ العفص والرامك وقردمانا وهذا يضيق الفرج              "\لى   "\
  .ريص أسخن جداًجعل في هذه الحموالت حب الق
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فيسحق ويصب عليه دهن زنبق      يؤخذ حلتيت :  اختيارات حنين .   القردمانا قد اتفق عليه أن يسخن الفرج        "\لى   "\
ويدخل الرجل يده تحت ظهر المرأة مما       .  والمرأة لذة عجيبة   في قارورة ويترك أياماً ثم يمسح به فإنه يلذذ الرجل          

 أخرى مللذة عاقرقرحا وميويزج ودارصيني    .  ما يلتذان جميعاً لذة عجيبة    ويشد فخذيه فإنه   يلى العجز ويرفعها إليه   
واحدة تحت اللسان ويمسح     ثم اجعل منه  .  سواء ينخل بالحريرة ويعجن بعسل الزنجبيل المربى ويحبب أمثال الفلفل         

  .بالريق الذكر فإنه عجيب يلذذ لذة عجيبة وخاصة للمرأة
أن يجعل فيه أنبوبة      كان قد جرح الموضع وضع عليه مرهم بعد         أجلس المقتضة في زيت وشراب فإن      .  ميسوسن

  .ليخرج منها البول وال يلتحم الجميع

الرازي رحمه اهللا ويتلوه في      انتهى السفر التاسع من كتاب الحاوي لصناعة الطب تأليف أبي بكر محمد بن زكريا               
 .الديدان وتخرج حب القرع والحياتالتي تقتل  العاشر في الحيات والديدان في البطن والمقعدة واألدوية
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  فهرست مطالب جزو دهمفهرست مطالب جزو دهم

 938.............1377 سال DOSمقدمه كميته رايانه اي كردن طب و بهداشت بر ويرايش محيط 

 939................................................................في أمراض الكلي و مجاري البول و غيرها

 950..............................................................................القروح الحادثة في آالت البول

 951.................................................................................................الورم في الكلى

الحصى في الكلى والمثانة وغيرهما وانعقاد الدم في المثانة نذكره في باب عام لجمود الدم في 
 974........................................................................................................التجاويف

ر البول البتة وعسر خروجه وقلته واستعمال المبولة والتقطير الذي يعسر والتعريف والسبب أس
 1000.....................................................والتقسيم والعالج واالستعداد واإلنذار واالحتراس

قة وال ثقل على المثانة والعضيوط الداء المسمى ديابيطش وتقطير البول وجريه بال إرادة وال حر
 1014.........................ومن يبول في الفراش ومن يبول رجيعة بال إرادة واتساع مجاري الكلى

اب القروح الحادثة في الذكر والدبر واالنثيين وكيسهما واألورام الحارة فيها وأما غير الحارة ففي ب
 1024.........القبل والبثور والحكة فيها وتقرح القطاة في باب االستلقاء استعن بقوانين الجراحات

القيل والفتوق واالدرة وادرة الماء وارتفاع الخصى إلى فوق وصغرها وعظمها ونتو السرة  وعالج 
 1027.....تجذب وتنجع واألورام الباردة فيها واسترخاء جلدتها واألورام الحارةالخصى التي تمد و

نتو الذكر الدائم وسيالن المنى وقطع الباه وضرره في البدن واللزوجة التي تسيل منه وتلزق  
 1038................................اب الزيادة في الباه لتضادهبالثوب واختالج الذكر الدائم استعن بب

منافع الجماع في البدن وإنهاض الشهوة واالنعاظ والزيادة في المني وما يحتاج أن يتدبر به قبله 
عد الجماع والتعظيم وبعده والرعدة تصيب اإلنسان بعد الجماع والبخار الشديد يصعد إلى الرأس ب

والتضيق والملذذة والتي ترى ماءاً كثيراً عند الجماع والتي تمنع سيالن الرطوبات والطمث في وقت 
 1048......الجماع والمني الذي يغلظ حتى يخرج كالخيط من غلظه وقد ذكرنا هذا في باب المذي

طويل القلفة وتقصيرها والفرق بين الثيب والبكر وما تدبر به البكر بعد االقتضاض وما يبطئ ت
 1069.............................................................................................باإلنزال والتعظيم

مه اهللا انتهى السفر التاسع من كتاب الحاوي لصناعة الطب تأليف أبي بكر محمد بن زكريا الرازي رح
ويتلوه في العاشر في الحيات والديدان في البطن والمقعدة واألدوية التي تقتل الديدان وتخرج حب 

 1070....................................................................................................................................القرع والحيات
 


