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Submitted 

     Ophthalmology has emerged in our country as independent specialty 

standing since the days of ancient Egyptian civilization. Not only this 

specialization on Egypt alone, Mesopotamia profession ophthalmology as 

mentioned in the ancient laws that organized the relationship between 

patient and physician, has won the eye since that time, special attention 

and reflected its status Supreme clearly in the law of Hammurabi, in 

addition to a set of laws that related to medical practice. 

    Under Islamic Arab civilization occupied the physician community 

center classy too, because ethics medicine (honest industries), and often 

near the caliphs and princes Muslim Arabs doctors from whom ,he won 

them high status, where caliphs made a new device that had a special 

monitor profession of medicine and pharmacology, not headed this device 

only excelled by doctors, has launch him the title of "calculated", has 

undergone medical practice under the Islamic State of traditions 

Alabaqratih terms of (ethics doctor), and (physician's behavior) Add to 

that religious faith and moral enjoyed by doctors Muslim Arabs. 

   ophthalmology  had received during the Islamic era most mattresses , so 

that the sense of sight is (honesties senses), and the gift of sight is the 

greatest blessings that of the Creator to His slaves, and has been called 

the Arabs to the jurisdiction (ophthalmology) Name Alkahhala, and 

became the title Kahhal titles supervisor inflict doctor in his name, he has 

worked Arab scientists to include topics ophthalmic in their works 

encyclopedic as in book Al-M'alajat Al-Buqratiya, or issued her own 

such AL-Asher Mkalat for Huniin ibn Ishaq and Nor AL-Ion & Jmia 

AL-Fnoon for Salahuddin bin Yousef Kahhal Hamwi ,In fact did not 

obtain doctor title ALkahhle only after knowing autopsy eye and it's 

functions, as it was passing the examination subject him to the calculated, 

he addresses the number of layers of the eye and diseases and installation 

of their drugs, which has led to the emergence of these scientists 

discerning in ophthalmology, and in medicines. 

   The kohl is everything what is placed in the eye for decoration or for 

the purpose of healing. Kohle permission is heals eye, and often the 

doctor Kahhal is the same one who puts prescriptions for diseases eye, 

and in our study we highlight a wide range of medicines used by Ahmed 

bin Mohammed al-Tabari to treat eye diseases in his book Encyclopedic 

Al-M'alajat Al-Buqratiya solely her article IV of this book. 

 

The importance of research: 
A - at the level of the investigation: 

    Comes important medical being highlights one of the most important 

manuscripts related to medicine polymath, who is looking at a wide range 

of Investigation medicine, which include, among others, ophthalmology, 



embodying all the vocabulary of this manuscript clear, and hanging of a 

group of the most important drugs used to treat all lesions eye. 

    The achievement of this manuscript, and publication as an important 

step in completing the series of important works, which is the richest 

Arab scientists library Arab-Islamic civilization throughout the ages, and 

the revival of the text has not yet given the study and investigation. 

- At the level of the study: 

    The study manuscript for medical and pharmaceutical sciences, and try 

to show the medical situation that prevailed at the time. 

   This study includes: 
1 - the study of the manuscript, which looks at the scientific material is 

very important, and displays of eye diseases and classes and autopsy and 

treatment, especially if many of the provisions of this article for drugs eye 

hand installed, and how to use them, where it looks like pharmacopeia 

special medicines in kind. 

2- Compared author information with those who came before him and 

those who came after him, and benefited from the manuscript in a series 

of the history of science. 

Goal: 

    First: The research aims to achieve and study medical text back to the 

fourth century AH - which article IV of the manuscript to Ahmed bin 

Mohammed al-Tabari - investigation practice, and study curriculum 

author in this manuscript, and to highlight the extent of the link between 

drugs used by the author in the treatment of diseases in kind and drugs 

used Recently within this domain. 

    Second: We will work through our search to verify the use of plants 

cited by Ahmed bin Mohammed al-Tabari in the treatment of lesions, and 

whether race compared to some doctors who preceded him, as well as the 

effect of the author who came after him from the doctors, pharmacists 

and private that this book is an important reference to the Khalifa bin Abi 

Almhaseen AL- Halabi in his book (AL-Kafee FE AL- kohl), as well as 

for Chadli in his book (AL-Aumda AL-Khulea fe AL-Amrad AL-

Basaeria). 

   Third: Through this study, we will try to prove whether Tabari doctor 

practicing or Khala surgeon, whether adopted the views of his 

predecessors in the treatment of the lesions or added through long 

experience. 

Research Methodology: 

   Achieve the text and set comparison between copying the manuscript, 

and then study depending on the method Olastrdada in the collection and 

arrangement reached us from the information of interest to search, and 

then study this data, and analysis to outcomes useful I can add something 

in the field of research, as well as make projections for book information 



on contemporary reality. 

Previous research: 

    Despite the lack of research that studied ophthalmology and medicine 

in kind and rare, but it was necessary to go back to it, and study it 

carefully in order to understand in order to complete the work done by 

scientists from us, with respect and appreciation for his efforts they have 

made, and most of this research: 

- Search "library Kahhal in the era of Al-Razi" Dr. Nashat Hamarneh: he 

offered in this research simplified explanation of the history of 

ophthalmology in the Arab-Islamic era, and then dwell in identifying the 

role of al-Razi in ophthalmology and the importance of what he had done. 

- The investigative work carried out by Dr. Mohammed Zafer Alovaúa: 

and achieve adequate book in kohl Khalifa ibn Abi AL-Mhaseen AL-

Halabi, has informed us this much business in viewing on your scientific 

heritage ophthalmic. 

 

Blueprint of the master:  

                                                                                 

Introduction 

The importance of achieving and Bible study 

Objective of the research 

Research Methodology 

Previous research 

partI: Ophthalmic drugs before the age of Author. 

- Chapter One: Ophthalmology in ancient civilizations. 

- Chapter II: Ophthalmology in the Arab-Islamic civilization. 

Part II: Author Highlight and the text investigator. 

- Chapter I: Definition author of the manuscript. 

The importance of  his time and most of its work and  the most famous 

scientists in this time. 

- Chapter II: definition manuscript (Article IV of the book Al-M'alajat Al-

Buqratiya). 

         First topic: the content of the book and its importance, and the 

methodology of al-Tabari in the book. 

        Section II: Description written copies of the manuscript. 

       Section Three: The Way of the investigation. 

- Chapter III: Achieving text 

Part III: the historical and scientific study 

- Chapter One: historical study. 

      First topic: Tabari affected Bam 5 n previous doctors. 

     The second topic: the impact of those who came after him DSi 

scientists. 



- Chapter II: the scientific study. 

      First topic: the importance of medical and pharmaceutical manuscript. 

     The second topic: explanation pharmacist to use ratios of the different 

pharmaceutical shapes. 

- Chapter III: Classification pharmacological and pharmaceutical study. 

     Section I: Classification of botanical medicine used in the treatment of 

diseases and cited by the author. 

   Section II: study contemporary pharmaceutical drugs contained in the 

manuscript. 

Results and recommendations 

Sources and references 
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 :المقدمة

مستقؿ قائـ بذاتو منذ أياـ الحضارة المصرية القديمة.  كاختصاصلقد ظير طب العيوف في بالدنا      
ولـ يقتصر ىذا التخصص عمى مصر وحدىا, فقد عرفت بالد الرافديف مينة طب العيوف إذ جاء ذكرىا 

العيف منذ ذلؾ الوقت عناية , وقد نالت في الشرائع القديمة التي نظمت العالقة بيف المريض والطبيب
مجموعة القوانيف التي تتعمؽ  إلى, إضافة خاصة, وتتجمى منزلتيا العميا بوضوح  في قانوف حمورابي

 .بالممارسة الطبية

 ,وذلؾ بسبب شرؼ المينة ,جداً  راقياً  اجتماعياً  في ظؿ الحضارة العربية اإلسالمية مركزاً احتؿ الطبيب     
وغالبًا ما قرب الخمفاء واألمراء العرب المسمموف األطباء منيـ,  ,حيث اعتبر الطب )اشرؼ الصناعات(

وقد نالوا عندىـ المكانة العالية, حيث أحدث الخمفاء جيازًا خاصًا بمراقبة مينة الطب والصيدلة, ال يرأس 
وقد خضعت الممارسة الطبية في ؽ عميو لقب "المحتسب", إال مف برع مف األطباء, وقد أطم ىذا الجياز

طبيب( أضؼ إلى ذلؾ الوازع ظؿ الدولة اإلسالمية لمتقاليد االبقراطية مف حيث )آداب الطبيب(, و)سموؾ ال
 .واألخالقي الذي تمتع بو األطباء العرب المسمموف الديني

ة البصر ناؿ طب العيوف خالؿ العصر اإلسالمي أىـ المراتب الطبية وأشرفيا, ذلؾ أف حاس      
ىي)اشرؼ الحواس( , ونعمة البصر ىي أعظـ النعـ التي مف بيا الخالؽ عمى عباده, ولقد أطمؽ العرب 

يمحقو الطبيب باسمو, وقد  مشرفاً  و أصبح لقب الكحاؿ لقباً  ,اختصاص )طب العيوف( اسـ الكحالة عمى
الموسوعية كما ىو الحاؿ في عمؿ العمماء العرب عمى إدراج المواضيع الخاصة بطب العيوف في مؤلفاتيـ 

كتاب المعالجات البقراطية, أو أصدروا ليا مؤلفاتيا الخاصة مثؿ المقاالت العشرة في العيف لحنيف بف 
, وفي الحقيقة لـ ينؿ الطبيب إسحاؽ ونور العيوف وجامع الفنوف لصالح الديف بف يوسؼ الكحاؿ الحموي

ا ووظائفيا, كما كاف عميو اجتياز فحص يخضع لو أماـ  لقب كحاؿ إال بعد معرفتو بتشريح العيف ودقائقي
ركيب أدويتيا, األمر الذي أدى إلى ظيور المحتسب, يتناوؿ فيو عدد طبقات العيف ورطوباتيا وأمراضيا وت

 .ىؤالء العمماء المميزيف في طب العيوف, وفي أدويتيا

فالكحؿ إذف ىو الذي يداوي العيف,  أما الكحؿ فيو كؿ ما يوضع في العيف لمزينة أو لغرض المداواة.   
وفي دراستنا سنسمط وغالبًا ما كاف الطبيب الكحاؿ ىو نفسو مف يضع الوصفات الخاصة بأمراض العيف, 

الضوء عمى مجموعة كبيرة مف األدوية التي استعمميا احمد بف محمد الطبري لعالج أمراض العيف ضمف 
 ليا المقالة الرابعة مف ىذا الكتاب.كتابو الموسوعي المعالجات البقراطية مفردا 
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 : البحث أىمية

 عمى مستوى التحقيؽ :  - أ

 ,مخطوطات المتعمقة بالطب الموسوعيأىميتو الطبية كونو يسمط الضوء عمى واحدة مف أىـ ال تأتي    
والتي تشمؿ فيما تشممو طب العيوف مجسدا بكافة  ,ث في مجموعة كبيرة مف مباحث الطبوالذي يبح
 النظر عمى مجموعة مف أىـ األدوية التي استعممت لعالج اً ومسمط ,ىذا المخطوط بوضوح وجالءمفردات 

 . جميع آفات العيف

والتي أغنى بيا  ,ي استكماؿ سمسمة المؤلفات اليامةنشره كخطوة ىامة فو  ,يعتبر تحقيؽ ىذا المخطوط    
حياء لنص لـ يحظى بعد بالدراسة  ,العربية اإلسالمية عمى مر العصورالعمماء العرب مكتبة الحضارة  وا 

 والتحقيؽ. 

 عمى مستوى الدراسة :  - ب

ومحاولة لتبياف الوضع الطبي الذي كاف  ,راسة لمعمـو الطبية و الصيدالنيةإف في دراسة المخطوط د    
 في ذلؾ الوقت. سائداً 

 تتضمف ىذه الدراسة:   

عيف يعرض ألمراض الو  ,األىميةث في مادة عممية غاية في دراسة موضوع المخطوط الذي يبح  -1
ف العديد مما ورد في ىذه المقالة ي ,وطبقاتيا وتشريحيا ومداواتيا خص أدوية العيف مف السيما وا 

 باألدوية العينية.  خاصاً  وكيفية استعماليا حيث انو يشبو اقرباذيناً  ,ناحية تركيبيا

استفاد مف المخطوط ضمف ومف  ,ؤلؼ مع مف جاء قبمو ومف جاء بعدهمقارنة معمومات الم -2
 .سمسمة تاريخ العمـ

 :ىدف البحث

وىو المقالة الرابعة مف  –أوال: ييدؼ البحث إلى تحقيؽ ودراسة نص طبي يعود لمقرف الرابػع اليػػجري     
راسة منيج المؤلؼ في ىذا ود ,عممياً  تحقيقاً  –مد بف محمد الطبريمخطوط المعالجات البقراطية ألح

براز المخطوط مدى االرتباط بيف األدوية التي استعمميا المؤلؼ في معالجة األمراض العينية واألدوية , وا 
 المستعممة حديثا ضمف ىذا المجاؿ.
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د الطبري ثانيا: سنعمؿ مف خالؿ بحثنا عمى التحقؽ مف استعماؿ النباتات التي أوردىا أحمد بف محم    
وكذلؾ  ,ارنة مع بعض األطباء الذيف سبقوهذلؾ بالمق وفيما إذا كاف السّباؽ إلى ,في عالج اآلفات العينية

لخميفة بف  ىاماً  تأثير المؤلؼ عمى مف أتى بعده مف األطباء والصيادلة وخاصة أف ىذا الكتاب يعد مرجعاً 
كذلؾ لمشاذلي في كتابو )العمدة الكحمية في األمراض افي في الكحؿ( و أبي المحاسف الحمبي في كتابو )الك

 البصرية(.  

وىؿ اعتمد عمى آراء مف سبقو  ,كحاالً  فيما إذا كاف الطبري طبيبا ممارسا أـ جراحاً  إثباتثالثا: سنحاوؿ    
 في معالجة اآلفات العينية أـ أضاؼ عمييا مف خالؿ خبرتو الطويمة.             

 منيج البحث:

 سترداديالابالمقارنة بيف نسخ المخطوطة, ثـ الدراسة اعتمادًا عمى المنيج  تحقيؽ النص وضبطو   
وتحميميا بيدؼ  ,في جمع وترتيب ما وصؿ إلينا مف معمومات تيُـّ البحث, ثـ دراسة ىذه المعطيات

الخروج بنتائج مفيدٍة أرجو أف تضيؼ شيئًا في ميداف البحث, إضافًة إلى إجراء إسقاطات لمعمومات 
 الكتاب عمى الواقع المعاصر.

 األبحاث السابقة:

رغـ قمة األبحاث التي تدرس طب العيوف واألدوية العينية وندرتيا, إال انو كاف مف الضروري أف     
رسيا بتمعف بغية فيميا مف أجؿ استكماؿ العمؿ الذي قاـ بو العمماء مف قبمنا, مع نرجع إلييا, وند

 لتي بذلوىا, ومف أىـ ىذه األبحاث:ا ـاحترامنا وتقديرنا لجيودى

بحث "مكتبة الكحاؿ في عصر الرازي" لمدكتور نشأت حمارنة: حيث قدـ في ىذا البحث شرحًا  -
اإلسالمي, ومف ثـ أسيب في تبيف دور الرازي في  مبسطًا لتاريخ طب العيوف في العصر العربي

 طب العيوف وأىمية ما قاـ بو.

الكافي في الكحؿ : ومنيا تحقيؽ كتاب وفائيالظافر أعماؿ التحقيؽ التي قاـ بيا الدكتور محمد  -
عمى التراث العممي  االطالع, وقد أفادتنا ىذه األعماؿ كثيرًا في لخميفة بف أبي المحاسف الحمبي

 بطب العيوف.الخاص 
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 األدوية العينية قبل عصر المؤلف

 في الحضارات القديمة. طب العيوفالفصل األول: 

 في الحضارة العربية اإلسالمية. طب العيوف الفصل الثاني:
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 الفصل األول

 العيون في الحضارات القديمة طب

يبدو إسياـ الحضارات القديمة وخصوصًا اليونانية في طب العيوف واضحًا مف خالؿ المؤلفات الطبية     
العربية, ذلؾ أف األطباء العرب لـ ينكروا دور غيرىـ مف العمماء في الحضارة اإلنسانية, وكمينة الطب فقد 

تنظـ العالقة بيف الطبيب  طب العيوف في بالد الرافديف, ويدؿ عمى ذلؾ الشرائع القديمة التي نتشرا
وبات التي العق قسوةحيث بينت ىذه القوانيف ألوؿ مرة في التاريخ ىذه العالقة بيذا الشكؿ, ورغـ  والمريض,

حيث وصمت عقوبة طبيب  ,ٔفرضيا ىذا القانوف, إال أنيا شكمت رادعًا لمف كاف يدعي المعرفة الطبية
كما تشير  ,ٕعينو, وىذا يظير في قانوف حمورابي بطِ العيوف الذي يودي بمريضو إلى العمى, إلى 

خط المسماري في الدراسات األثرية إلى وجود رقـ تحتوي عمى وصفات خاصة بأمراض العيوف مكتوبة بال
وظير طب العيوف كفرع مستقؿ منذ ذلؾ  ,كما عرؼ المصريوف القدماء أمراض العيف شمالي سوريا.

ـ والتقدير الشديد, حيث لـ تقؿ أىمية طبيب العيوف عف أىمية أي , حيث تمتع طبيب العيوف باالحتراالوقت
وقد وضع أطباء العيوف المصريوف عددًا كبيرًا مف الوصفات الخاصة بطب العيوف, والتي طبيب آخر, 

 . ٖبقيت محفوظة حتى اآلف في البرديات المصرية

األسس لمينة  ٗمثؿ ابقراط وجالينوس وأرسطوطاليس وأتيوس اآلمدي اإلغريؽلقد وضع العمماء      
عمى ذلؾ مف وصية ابقراط لمف أراد أف يعمؿ في مينة الطب,  الطب, فحددوا شروط العمؿ فييا وال أدؿ  

مالكًا  , متناسؽ األعضاء, غير محب لمفضة,حيث وجب أف يكوف حديث السف, طبعو جيدًا, جيد الفيـ
, وكوف ىؤالء العمماء وضعوا األسس لمينة الطب, فقد تمكنوا مف وصؼ مجموعة مف ٘لنفسو عند الغضب

األمراض التي تصيب العيف, ووضعوا ليا عالجات مناسبة تظير في مؤلفاتيـ الطبية, والتي عمد العمماء 
 العرب عمى ترجمتيا واالستفادة منيا, وىذه بعض مؤلفات جالينوس:

 في دالئؿ عمؿ العيف.  -ٕ                        في منافع األعضاء.  -ٔ

 في قوى األدوية المفردة.  -ٗ        الطبية.                 في الصناعة -ٖ 

                                                           
1
 .33تاريخ أطباء العيون العرب, ص نشأت حمارنة:  - 
2
 .7الكحالة عند العرب, ص فرات خطاب: - 
3
 . 11: مكتبة الكحال في عصر الرازي, صنشأت حمارنة - 
4
ذكراً كثيراً لهؤالء العلماء عند دراسة المقالة الرابعة من كتاب المعالجات البقراطية الخاصة بأمراض العين, وكذلك في كتاب نجد  - 

 الحاوي ألبي بكر الرازي.
5
 .46: عيون األنباء, صأبن أبي أصيبعة - 
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 في حفظ الصحة.  -ٙ      في قوى األدوية المركبة.            -٘ 
 في الفرؽ.    -ٛ                      في التجربة الطبية.   -ٚ 
 جوامع كتاب جالينوس في العيف. -ٓٔ              .العيف مقالة في دالئؿ عمؿ -ٜ

إف مؤلفات جالينوس تعد أىـ المؤلفات الطبية التي وردت مف الحضارة اإلغريقية في مجاؿ طب     
بيف تشريح العيف في المقالة العاشرة, كما بيف جالينوس أىمية في كتاب التشريح نجد أف جالينوس فالعيوف, 

المقالة العاشرة مف كتاب منافع األعضاء, أما في مقالتو في دالئؿ عمؿ العيف فقد لخص العيف ودورىا في 
لقد استطاع العمماء العرب عزؿ و  دة مف طبقات العيف ووصؼ دالئميا,فييا العمؿ التي تكوف في كؿ واح

جالينوس في  مادتيا العممية وتجميعيا واالستفادة منيا, وفي الحقيقة فإف العرب ىـ مف أخرج جوامع كتاب
 العيف. 

خصوصًا مف خالؿ النصوص المكتوبة بالمغة باء السرياف في تطور ىذا العمـ, كما يظير تأثير األط     
السريانية والتي عمد األطباء العرب إلى ترجمتيا, ومف أىـ األطباء السرياف الذيف أسيموا في ىذا العمـ 

 اشميموف وسرجيس الرأس عيني.

المراكز الطبية العريقة في ذلؾ الوقت مثؿ جنديسابور والرىا واإلسكندرية, تمقي العمـ كما استطاعْت     
اإلغريقي والعمـو الشرقية القديمة, واالستفادة منيا واستعماليا في الممارسة السريرية, والتي أدت إلى تطور 

ث درسوا العمـو , كما أفرزت ىذه المدارس بعضًا مف أىـ األطباء العرب, حيطب العيوف بشكؿ كبير
الطبية فييا ومنيـ الحارث بف كمدة الثقفي والذي َدَرَس الطب في بالد فارس, ومف أشير كتبو المحاورة في 
الطب. كما كاف منيـ أيضًا النضر بف حارث, وعبد الممؾ بف أبجر الكناني  وقد كاف ُيدِرس في مدرسة 

 اإلسكندرية. 

أنقيالوس ويحيى النحوي إلى جمع كتب جالينوس الستة عشر  مثؿ لقد عمد األطباء السكندرانيف   
تدريسيا في مدرسة اإلسكندرية, ووضعوا ليا الشروحات, ويعد يحيى النحوي مف  إلىوفسروىا, وقد عمدوا 

أشير األطباء الذيف فسروا كتب جالينوس ومف تفاسيره تفسير كتاب الفرؽ لجالينوس, وتفسير كتاب 
كتاب الكناش, وفي الحقيقة فيذه مجموعة مف المؤلفات  ألقسلؼ أىراف الصناعة الصغيرة, كما أ

 ة في مجاؿ طب العيوف. ر المغة العربية لتؤسس لنيضة عممية كبي إلىالموسوعية والتي تـ نقميا في ما بعد 
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 الفصل الثاني

 طب العيون عند العرب في ظل الحضارة العربية اإلسالمية

شرؼ الميف, أىمية كبرى بيف العمـو المختمفة, وقد ُعدت ىذه المينة مف أناؿ عمـ الطب عند العرب     
مف أىـ التخصصات الطبية التي ظيرت في ذلؾ الوقت, حيث أف العيف ىي  وكاف طب العيوف واحداً 

لذي يختص بيا أسـ عمـ أشرؼ أعضاء الجسـ, وقد أطمؽ عمى طبيب العيوف لقب )الكحاؿ(, وعمى العمـ ا
عمى طبيب العيوف أف يتحمى بمجموعة مف الخصاؿ الحميدة, يأتي في مقدمتيا اإلخالص كاف الكحالة, و 

في العمؿ, وحسف األخالؽ, كما يجب أف يتحمى الكحاؿ بالشجاعة والجراءة, فال يجب أف تزؿ يده عند 
يجب أف يكوف قوي البصر, سريع البديية, ولقد وضع فحص خاص بإخراج الماء مف العيف مثاًل, و  قيامو

لمف كاف يريد أف يمارس مينة الكحالة, ويجب عمى مف يخضع ليذا الفحص أف يمـ بمقررات عمـ التشريح, 
 ٔالمداواة. وعمـ وظائؼ األعضاء, وعمـ أسباب المرض, وعمـ األعراض والتشخيص, وعمـ األدوية وفف

جدًا مف الوصفات الطبية  لـ يتميز األطباء العرب بمجاؿ الجراحة العينية فقط, بؿ أوجدوا عددًا كبيراً    
الخاصة بأمراض العيف, وتنوعت ىذه الوصفات لتشمؿ األكحاؿ والقطورات العينية والشيافات والمراىـ 

 والضمادات, وقد عالجوا بيا عددًا كبيرُا مف األمراض العينية, مثؿ القرحة العينية والدماع والرمد.

ع الطب بعدة مراحؿ, حيث نما وتطور مع نمو مر طب العيوف عند العرب حالو حاؿ بقيت فرو     
 , وذلك وفقًا لمتالي:الحضارة العربية اإلسالمية, وفي الحقيقة يمكننا أف نقسـ ىذا النمو إلى عدة مراحؿ

 طب العيون في بداية النيضة العربية اإلسالمية: -أوالً 

اإلسكندرية األطباء الذيف قدموا مف بعض المراكز الطبية العريقة مثؿ بمف فييا مف  تميزت ىذه الفترة   
 :وكاف مف أشير أطباء ىذه المرحمةوالرىا,  وجنديسابور

مف السريانية إلى العربية  ولو كتاب في العيف, وىو الذي نقؿ كتاب أىراف :2ماسرجويو البصري  -ٔ
  أيضًا.

 .الحكم الدمشقي -2

 .ٔوالذي كاف في أوؿ دولة بني أمية كما يصؼ أبف أبي أصيبعة :تياذوق  -ٖ

                                                           
1
 .13مكتبة الكحال في عصر الرازي, ص نشأت حمارنة, - 
2
 .355الفهرست, صأبن النديم:  - 

 .232 عيون األنباء, صأبن أبي أصيبعة:      
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 مف المؤلفات الطبية اليامة في ىذه المرحمة.   وويعد كناش: الساىر  -ٗ
, ويقوؿ عنيا ابف أبي في صدر اإلسالـ : والتي تعد أولى الطبيبات الكحاالت زينب بنت أود -٘

ومداواة آالـ العيف والجراحات مشيورة بيف كانت عارفة باألعماؿ الطبية خبيرة بالعالج  "أصيبعة:
 ٕ".العرب بذلؾ

 عصر الترجمة: -ثانياً 

 بدئ حيث في ىذه الفترة مف الحضارة العربية اإلسالمية,تمْت ترجمة كمية كبيرة مف المؤلفات الطبية     
الخمفاء العرب المسمموف باستدعاء العمماء مف مختمؼ مناطؽ العالـ, حيث عمد ىؤالء العمماء إلى ترجمة 

 ,عمـ الكحالة عند العرب ؽالمؤلفات الطبية العالمية, ومنيا تمؾ الخاصة بطب العيوف لتشكؿ قاعدة النطال
كتاب دغؿ  ما جاء في ذلؾ ورغـ وقوع عدد مف األطباء العرب ببعض أخطاء األطباء اليوناف, ومثؿ

العيف ليوحنا بف مسويو, والذي كاف يتبع أسموب الترجمة الحرفية لمنص اليوناني, وبالتالي نجد أنو كاف 
حافاًل بالمصطمحات الطبية اليونانية, إضافة إلى ركاكة أسموبو, إال أنيـ سرعاف ما عمدوا إلى تجاوز تمؾ 

ومصححيف لمخطأ الطبي الذي وقع بو العمماء اليوناف, وذلؾ األخطاء, معربيف تمؾ المصطمحات الطبية, 
ؽ, ومف أىـ العمماء اترجمات حنيف بف إسح وكاف في مقدمة ىذه الترجمات, مف خالؿ الممارسة الطبية,

 الذيف ظيروا في ىذا العصر, عمي بف ربف الطبري وعيسى بف الحكـ الدمشقي وسابور بف سيؿ.

  سوعية التي تحتوي عمى أقسام خاصة بطب العين:بداية ظيور الكتب المو  -ثالثاً 

وال أدؿ عمى ىذا العصر مف كتاب الحاوي ألبي بكر الرازي, وكتاب المعالجات البقراطية الذي نتناوؿ   
المالكي لعمي بف عباس المجوسي, ويعد عمي بف عيسى الكحاؿ مف أىـ  كتابدراسة المقالة الرابعة منو, و 

 مف أسسوا ليذا العمـ. 

 ظيور األطباء والمؤلفات الطبية الخاصة بمعالجة أمراض العين: -رابعاً 

مينة الكحالة في ىذه المرحمة بشكؿ كبير جدًا, وذلؾ باالعتماد عمى مؤلفات األطباء  في الحقيقة نمتْ 
باء اليوناف التي تمْت ترجمتيا إلى المغة العربية, باإلضافة إلى الخبرات الطبية الكبيرة التي كسبيا األط

العرب في المرحمة السابقة, والتي ظيرت جمية في مؤلفات مثؿ كتب المعالجات البقراطية, وكتاب المالكي, 

                                                                                                                                                                          
1
 .135, صأبن أبي أصيبعة  - 
2
 .181, صالمرجع السابق - 
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وكتاب الحاوي, واستطاع األطباء العرب شرح نظرية األبصار بشكؿ واضح وعممي دقيؽ وذلؾ عمى يد 
 لنور.أبف الييثـ, كما بيف الرازي عمؿ الحدقة وأنيا تتسع في الظممة وتضيؽ في ا

إف عدد المؤلفات الطبية المتخصصة بمجاؿ معالجة أمراض العيف والتي ظيرت في ىذه المرحمة كبيرة     
 جدًا, وجاءت ىذه المؤلفات عمى يد مجموعة مف أىـ الكحاليف العرب, وىذه بعضيا:

    ٔ.معرفة محنة الكحالين ليوحنا بن ماسويو -ٔ

والتي  مف أىـ المؤلفات الطبية في مجاؿ معالجة أمراض العيوف, معرفة محنة الكحاليفيعد كتاب     
كاف يستعيف بيا طالب الطب عند خضوعيـ لالمتحاف أماـ  حيث ظيرت في القرف الثاني اليجري,

حتى  اعتماد الطالب عميوواستمر حيث أف ىذا الكتاب كاف عمى ىيئة السؤاؿ والجواب,  المحتسب,
ويعد يوحنا بف ماسويو أوؿ مف وصؼ مرض  ظيور كتاب تذكرة الكحاليف لعمي بف عيسى الكحاؿ,

 ٕ.السبؿ

 ق:اكتاب العشر مقاالت في العين لحنين بن إسح -2

إال  والتي ظيرت في القرف الثالث اليجري, وىو مف أىـ الكتب الطبية المتخصصة في مجاؿ العيف,  
أف ابف أبي أصيبعة يقوؿ أف ىذا الكتاب ليس عمى مقالة واحدة, بؿ توجد منو نسخ مختصرة وأخرى 
فييا طوؿ وزيادة, ويرجع ذلؾ إلى أف حنيف قد ألفو بداية بصورة مقاالت منفصمة ثـ عمد إلى جمعيا, 

ىذا الكتاب, كما  عاشرة, وىذه ىي األبواب التي يحتويياالمقالة الوكانت تسع مقاالت أضافيا ليا 
 أوردىا ابف أبي أصيبعة:

 المقالة األولى: يذكر فييا طبيعة العيف وتركيبيا.

 المقالة الثانية: يذكر فييا طبيعة الدماغ ومنافعو.
المقالة الثالثة: يذكر فييا العصب الباصر والروح الباصر وفي نفس اإلبصار كيؼ 

 يكوف.
 . واختالفيا الصحة حفظ في منيا بد ال التي األشياء جمؿ فييا الرابعة: المقالة
 .العيف في الكائنة األعراض أسباب فييا يذكر :الخامسة المقالة
 .العيف في تحدث التي األمراض عالمات في :السادسة المقالة

                                                           
1
 صنفنا أبن ماسويه ضمن رواد عصر الترجمة, ولكن نظراً ألهمية هذا المؤلف فقد أشرنا له في هذا الموضع.  - 
2
 , مجلة الكحالة, طب العيون في التراث العربي اإلسالمي. خالد حربي - 
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 .عامة األدوية جميع قوى فييا يذكر :السابعة المقالة
 .وأنواعيا خاصة لمعيف األدوية أجناس فييا يذكر :الثامنة المقالة
 .العيف أمراض مداواة فييا يذكر :التاسعة المقالة
 العيف.  لعمؿ الموافقة المركبة األدوية في :العاشرة المقالة

مقالة حادية عشرة, جعميا حنيف لوصؼ معالجة  ي أصيبعة أف ىذا الكتاب يحتوي عمىكما يقوؿ ابف أب
 العيف أمراض العيف بالحديد.

عمى نفس األسموب الذي  يتبعيعد ىذا الكتاب األىـ مف حيث المنيج العممي الذي اتبعو المؤلؼ, فيو لـ   
العمماء اليوناف في التأليؼ, حيث صنؼ األمراض تبعًا لمجزء المصاب, ثـ يذكر عالمات ىذا  اتبعو

  ٔء مف بعده.المرض وعالجو تحت نفس التصنيؼ, وقد أتبع ىذا التصنيؼ األطبا

 في العين وىذا الكتاب لحنين أيضًا: المسائل تابك -3

, حيث خصصت المقالة جعؿ ىذا الكتاب عمى ىيئة السؤاؿ والجواب, وىو مكوف مف ثالث مقاالت  
األولى لمتشريح ووظائؼ األعضاء, والمقالة الثانية لدراسة أسباب أمراض العيف, أما المقالة الثالثة 

كما أف لحنيف كتابًا آخر في طب العيوف وىو كتاب في فمخصصة لمحديث عف األعراض والمعالجة. 
في طب العيوف, حيث نجد لو  تركيب العيف, وىذا أنما يدؿ عمى اطالع حنيف بف اسحؽ بدور ىاـ

عدد كبير مف المؤلفات الخاصة بطب العيوف, وقد توسع بيا ليشمؿ عدد كبير مف أمراض العيف 
 ٕوتشريحيا وكيفية اإلبصار, كما يشير ابف أبي أصيبعة في كتابو إلى براعة حنيف في الكحؿ.

 ميا:مؤلفات الرازي في مجال أمراض العين ومعالجتيا وىي كثيرة وىذه أى -4

 كتاب في ىيئة العيف. - أ

 المشّجرة في أمراض العيف ومعالجتيا. - ب

 كتاب في فضؿ العيف عمى سائر الحواس. - ت

 مقالة في عالج العيف بالحديد. - ث

 مقالة في العمة التي مف أجميا تضيؽ النواظر في النور, وتتسع في الظممة. - ج

 

                                                           
1
 .14, صالكحالة عند العرب فرات فائق خطاب: - 
2
 .46, مكتبة الكحال في عصر الرازي, صنشأت حمارنة - 
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 وأدويتيما:العينين وخمقتيما وعالجيما كتاب النياية والكفاية في تركيب  -5

ألفو أبو عمي خمؼ الطولوني, وكانت لو معرفة جيدة في عمـ أمراض العيف ومداواتيا, وقد 
ٔأستغرؽ أكثر مف ثمث قرف في تأليؼ ىذا الكتاب.

 

 تذكرة الكحالين لعمي بن عيسى الكحال: -6

 ويتألؼ ىذا الكتاب مف ثالثة مقالت: الكتاب مف أىـ الكتب في مجاؿ طب العيوف,يعد ىذا 
 األولى: ّحد العيف.       

 الثانية: في عدد أمراضيا.       
 عف الحس. الثالثة: في األمراض الخفّية      
 ,مشيورًا بالحذؽ في صناعة الكحؿ متميزًا فيياأصيبعة عف عمي بف عيسى الكحاؿ: "ويقوؿ أبف أبي    

وكتابو المشيور بتذكرة الكحاليف ىو الذي ال بد لكؿ مف يعاني  ,وبكالمو يقتدى في أمراض العيف ومداواتيا
وقد اقتصر الناس عميو دوف غيره مف سائر الكتب التي قد ألفت في ىذا الفف  ,صناعة الكحؿ أف يحفظو
, وأسموب ىذا العالـ كما أسموب الطبري يشكالف نقمة نوعية في التأليؼ الطبي ٕ"وصار ذلؾ مستمرًا عندىـ

د الحديث عف أمراض العيف, حيث يتـ إيراد أسباب المرض وأعراضو ومعالجتو في مكاف وخصوصًا عن
واحد, ويشرح الطبري أيضًا في بداية المقالة الرابعة تشريح العيف ويفصؿ طبقاتيا, وىذا األسموب يختمؼ 

, حيث يتـ عف األسموب القديـ في التأليؼ الطبي, والذي يظير واضحًا في كتاب المسائؿ في العيف لحنيف
 ذكر سبب المرض في مكاف, واألعراض في مكاف, والعالج في مكاف آخر.

 :المنتخب في أمراض العين لعمار بن عمي الموصمي -7

وىو مف الكتب المميزة في طب العيوف, حيث ضمنو المؤلؼ الكثير مف اإلشارات المبتكرة, وقد ذكر 
بالمص, وعمي بف عمار مف أشير الكحاليف  فيو ست طرؽ مبتكرة إلجراء عممية القدح, كانت إحداىا

 . ٖفي التاريخ العربي, وكاف عمى دراية كبيرة باألعماؿ الجراحية
 

 الكافي في الكحل لخميفة بن أبي المحاسن الحمبي: -ٛ

     لقد احتوى ىذا الكتاب عمى رسـ توضيح لآلالت التي تستعمؿ في جراحة العيف, وىو يصؼ فيو     
 ٗػ.ىٗٚٙوقد وضع خميفة كتابو في سنة إجراء مجموعة مف العمميات الجراحية الميمة, 

 

                                                           
1
 .27, صخطاب - 
2
 .291ص أبن أبي أصيبعة,  - 
3
 .28صخطاب,  - 
4
 .31ص, المرجع السابق - 
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 ألبن النفيس. الميذب في الكحل -9

 :صالح الدين بن يوسف الحمويلنور العيون وجامع الفنون  -01

يعد ىذا المرجع مف أكبر المراجع الطبية في طب العيوف, ويقسـ إلى عشرة فصوؿ, وىو يحتوي عمى   
توضيحية لؤلدوات الجراحية, ولمدماغ والعيف, كما أنو يشير إلى العمماء الذيف ينقؿ عنيـ, كما ىو رسـو 

 .ٔالحاؿ مع الطبري, كما أف الطبيب يتحدث عف الصفات الواجب تحققيا في طبيب العيوف
 

 .كشـف الرين في أحوال العين لشـمس الديـن محمد بن إبراىيم بن سـاعد األنصاري -00

 

عف طب العيوف في ظؿ الحضارة العربية اإلسالمية, فالبد مف اإلشارة إلى مجموعة  عند حديثنا   
 التقاليد التي تحدد أسموب ممارسة ىذه المينة:

كجميع فروع الطب خضعت ىذه المينة لمتقاليد البقراطية مف حيث آداب الطبيب وسموؾ  -ٔ
 الطبيب.

 األخالقية, والرحمة والعناية بالمرضى.ظير تأثير تعاليـ الديف اإلسالمي مف حيث المظاىر  -ٕ

 خضعت ىذه المينة لرقابة الدولة مف خالؿ موظؼ رفيع في الدولة وىو المحتسب. -ٖ

 
في الحقيقة إف شموؿ الحضارة العربية لمراكز طبية عريقة مثؿ المدرسة الدمشقية ومكتبة بيت الحكمة   

في كنؼ ىذه الحضارة, وامتداد رقعة الدولة,  العمماء الذيف انتقموا ليعشواببغداد إضافة إلى مجموعة 
الديف اإلسالمي عمى طمب العمـ واىتمامو بضرورة معالجة األمراض, شجع  وازدىار صناعة الورؽ, وحّض 

ف منزلة العيف الراقية أدت إلى   ازدىار مينة الكحالة خصوصًا.    كثيرًا عمى ازدىار مينة الطب عمومًا, وا 

  

                                                           
1
 .32, صخطاب - 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
 إضاءات عمى المؤلف وعمى النص المحقق.

 التعريف بمؤلف المخطوط.الفصل األول: 
 أىميتو في زمانو وأىم مؤلفاتو وأشير من عاصره من العمماء.

 :التعريف بالمخطوط )المقالة الرابعة من كتاب المعالجات البقراطية(.الفصل الثاني
 ., ومنيج الطبري في تأليف الكتابوأىميتوالمبحث األول: محتوى الكتاب 

 : وصف النسخ الخطية لممخطوط.نيالمبحث الثا
 : منيج التحقيق.لثاثالمبحث ال

 الفصل الثالث: تحقيق النص
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 الفصل األول
 التعريف بمؤلف المخطوط

حيث خدم  مؤلف المخطوط ىو أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري, وكان عالمًا بصناعة الطب    
األمير ىـ(, وبعدىا عمل عمى خدمة 333محمد البريدي )ت  اضي ثم خدم وزيره أبا عبد هللا بنالخميفة الر 

يدل عمى نبوغو في صناعة الطب, إنما  راءاألم في خدمةوعممو  ىـ(, 366-333ركن الدولة البوييي )
فمثاًل عمل جبرائيل كحااًل لممأمون ولقب فغالبًا ما كان يعمل الخمفاء عمى تقريب العمماء في ذلك الوقت, 

ويذكر أبو الحسن في كتابو انو تنقل بين عدد من البمدان منيا الموصل حيث قابل  بكحال المأمون,
انو ذىب إلى البصرة طمبًا لمعمم, أما من أخذ عمى يده العمم فيو موسى بن  يذكر إبراىيم بن بكش, كما

  3كتابو. يوسف بن سيار والذي أكثر من ذكره في
من أىل ولقد ذكره ابن أبي أصيبعة في كتابو عيون األنباء في طبقات األطباء باختصار حيث قال: "    

 من الطبري محمد وألحمد بن الدولة. ركن األمير طبيب وكان الطب بصناعةعالم  , فاضل,طبرستان

 ذكر فيو استقصى وقد وأنفعيا, الكتب أجل من وىو ,البقراطية بالمعالجات المعروف الكناش الكتب
."كثيرة مقاالت عمى يحتوي وىو يكون, ما أتم عمى تياومداوا األمراض

3 
 أىم مؤلفات الطبري:

: وىو كتاب موسوعي شامل, يغطي كافة أنحاء الجسم, وىو من أىم كتاب المعالجات البقراطية -3
مؤلفات الطبري, والمقالة الرابعة التي نتناول دراستيا من أىم ما كتب عن أمراض العين في ذلك 

ومنيم خميفة ابن أبي المحاسن  ,حيث أعتمد عمييا عدد من أىم الكحالين ممن جاؤوا بعدهالوقت, 
3حميدان إلى أنيا تحتوي أقدم وصف لمشقيقة العينية.ويشير زىير الحمبي, 

 

يذكره المؤلف نفسو في المقالة الرابعة من كتابو المعالجات  :كتاب في أمراض العين ومداواتيا  -3
  .4كما نجد ذكرًا ليذا الكتاب في كتاب مختصر تاريخ الطب العربيالبقراطية, 

 رسالة في الفصد. -3

 ذكر القارورة. -4

 5.عمميم ومداواتيمكتاب األطفال  -5

                                                           
1
 .545ص-2مختصر تاريخ الطب العربي, ج :د. كامل السامرائي - 
2
 .425عيون األنباء في طبقات األطباء, ص :ابن أبي أصيبعة - 
3
 .111, ص1أعالم الحضارة العربية اإلسالمية, ج: زهير حميدان. 425: صالمرجع السابق - 
4
 . 535-531مختصر تاريخ الطب العربي, ص :د. كامل السامرائ - 
5
 .111, ص1أعالم الحضارة العربية اإلسالمية, ج: زهير حميدان - 
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 عاصره من العمماء في ذلك الوقت:و  سبقو أىم من   
يعد من األطباء الميرة المترجمين حيث نقل عددًا كبيرًا من الكتب إلى المغة  إبراىيم بن بكس: -3

, ومن أىم كتبو كتاب الكناش , وقد كان مكفوفاً س الطب في البيمارستان العضديالعربية, وقد در  
 3.قراباذين الممحق بيذا الكناشواأل

المميزين, ومن أىم كتب كتاب قوى األغذية وكتاب من ال يحضره وىو من األطباء  :ابن ماسة -3
 3طبيب.

ويمقب بعمي بن عيسى الكحال, نظرًا لبراعتو في صنعة طب العيون  ىـ(: 404عمي بن عيسى)ت  -3
 3)الكحالة(, ويعد كتابو تذكرة الكحالين من أىم الكتب الطبية المتخصصة في طب العيون.

 اىر نظرًا إلصابتو بمرض منعو من النوم, , وىو من سريان بغداد, ولقب بالس  أسمو يوسف :اىرالس   -4
 4اىر.وأشير كتب كتاب الكناش الذي يعرف بكناش الس  

أخذ صناعة الطب عن أبيو وبرع فييا,  ىـ(:363)ت أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قره -5
بيمارستان ي خدمة الراضي باهلل, كما عمل في عمل في خدمة الخميفة العباسي المقتدر باهلل وكذلك ف

  5ابن الفرات.
 المقالة الرابعة, إال أن الرازي يعد منف لمرازي في رغم عدم ذكر المؤل   ىـ(:343أبو بكر الرازي )ت  -6

, أو العرب المسممين إن كان كطبيب موسوعي ويظير ذلك جميًا في كتاب الحاويأىم العمماء 
 منيا:ككحال بارع وذلك من خالل مؤلفات عدة 

مقالة في المنفعة في  -3واس.  كتاب في فضل العين عمى سائر الح -3كتاب في ىيئة العين.      -3
 مقالة في عالج العين بالحديد. -4أطراف األجفان.         

أدار الرازي اثنان من أىم البيمارستانات في الحضارة العربية اإلسالمية, وىما بيمارستان الراي ثم  
       6بيمارستان بغداد, إال أنو أصيب بالعمى في أخر عمره.

ىو أبو ماىر موسى بن يوسف بن سيار, وىو من أشير األطباء في عصره, ولو  موسى بن سيار: -3
من الكتب كتاب المقالة في الفصد, وقد خدم في بالط الخميفة العباسي القادر باهلل, وأشار أبو الحسن 

  7ىـ.373إلى أنو توفي في سنة 

                                                           
1
 .151إخبار العلماء بأخبار الحكماء, ص :القفطي. 323 عيون األنباء في طبقات األطباء, ص :ابن أبي أصيبعة - 
2
 .255ص ,ابن أبي أصيبعة - 
3
 .333 , صالمرجع السابق - 
4
 .512ص-2, جمختصر تاريخ الطب العربي :السامرائي. 234الفهرست, ص :أبن النديم - 
5
 .314, صابن أبي أصيبعة - 
6
 .151إخبار العلماء بأخبار الحكماء, ص :القفطي .415-414 ص ,المرجع السابق - 

-
5

 .313ص ,ابن أبي أصيبعة 
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أشير ما كتب كتابو وىو من األىواز, وقد تميز في مينة الطب, : عمي بن العباس األىوازي -3

المالكي, وقد عمل في خدمة األمراء البوييين, ويقول أبن أبي أصيبعة إنو عمل في خدمة فناخسرو 
بن ركن الدولة أبو عمي حسن بن بويو الديممي, كما أنو تتممذ عمى يد موسى بن سيار, وىذا يجعل 

3منو معاصرًا لمطبري.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .321-313, ص,ابن أبي أصيبعة - 
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 الفصل الثاني
 بالمخطوطالتعريف 

 المبحث األول
 ومنيج الطبري في تأليفو محتوى الكتاب وأىميتو   

يعد كتاب المعالجات البقراطية من الكتب الموسوعية اليامة, والتي تشمل بين صفحاتيا عددًا كبيرًا من     
وعية المواضيع الطبية اليامة, والتي تغطي كافة أنحاء الجسم, وىو يشابو في شموليتو كتب الطب الموس

األسموب العام ليذه في أيضًا  االكبيرة مثل القانون البن سينا, والحاوي ألبي بكر الرازي, وىو يشابيي
تشريح  اً بينم, المؤلفات, من حيث تناولو ألجزاء الجسم, حيث يتناول كل جزء من الجسم بشكل مستقل

 الكتاب عمى المقاالت التالية:ويشمل ىذا  العضو, ومن ثم سبب العمة وأعراضيا, ثم طرق معالجتيا,
 .يستغني الطبيب الذي ليس بفيمسوف عن معرفتيا : في الفصول التي الاألولىالمقالة  
 .عالل التي تحدث في جمدة الراس و جمدة الوجوالمقالة الثانية : في األ 
 الرأس.الباطنة من  األعضاءعالل التي تحدث في المقالة الثالثة : في األ 
 .عالل العين و ذكر طبقاتيا و منافعيا و خمقتيا و مداواتياأ المقالة الرابعة : في  
 واألذنين. األنف أمراضالمقالة الخامسة : في  
 .عالل الفم والسن والمياة والعمور والحمق والرقبةأ المقالة السادسة : في  
 .عالل جمدة البدنأ المقالة السابعة : في  
 .النفس و القمب و غالفو آالتر ئوالحجاب و سا ءعالل الصدر والرئة والغشاأ المقالة الثامنة : في  

 .عالليا و عالجات جميع ذلكأ  أجناسالمقالة التاسعة : في وصف المعدة و وضعيا و خمقيا و 
 .و ذكر خمقتيا و وضعيا ومنفعتيا واألمعاءالكبد والطحال  أمراضالمقالة العاشرة : في  

  

المقالة الرابعة, والتي تحتوي بين طياتيا يتركز اىتمامنا في ىذه الدراسة عمى من بين ىذه المقاالت      
عالل العين و ذكر طبقاتيا و أ في وىي  عمى مجموعة كبيرة من المواضيع الطبية الخاصة بأمراض العين,

لعين ورطوباتيا, ولألمراض التي , وتشمل ىذه المقالة شرحًا تفصيميًا لطبقات امنافعيا و خمقتيا و مداواتيا
, وعند حديثنا عن المعالجة, تصيب العين, ويشتمل ذلك عمى التعريف بالمرض وأعراضو وطرق معالجتو

 .المستعممة, وطرق تحضيرىا, وكيفية استعماليافيشرح المؤلف األدوية 
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 وىنا المواضيع التي أوردىا المؤلف في ىذه المقالة:
 وذكر الطبقات والرطوبات وعددىا. , فيو خمقة العينذكُر  ن الباب األول:
 .الصمبة ذكُر  فيو أُمر اض الطبقة  ن الباب الثاني:
 ذكُر فيو أُمر اض الطبقة المشيمية. ن الباب الثالث:
 .ذكُر  فيو أعالل  الطبقة الشبكيةن الباب الرابع:

 .جاجيةذكُر  فيو أعالل  الرطوبة الزُ ن الباب الخامس:
 .الرطوبة الجميدية أعالل فيو ذكرُ ن السادس:الباب 

 .ذكُر فيو أعالل الطبقة العنكبوتيةن الباب السابع:
 ذكُر فيو أعالل الرطوبة البيضية.   ن الباب الثامن:
 .الطبقة العنبية ذكُر فيو أعالل  ن الباب التاسع:
 ذكُر  فيو أعالل الطبقة القرنية.  ن الباب العاشر:

 .ذكُر  فيو أعالل  الطبقة الممتحمةن الباب الحادي عشر:
 .ذكُر  فيو أنواع الرمد الُمر كبن الباب الثاني عشر:
 . جنسياً  عامياً  وعالجاً  كمياً  اً ذكُر  فيو رمدن الباب الثالث عشر:
 ذكُر فيو نوعين غريبين من الرمد. ن الباب الرابع عشر:

 لجفن األعمى.ذكُر فيو الورم الذي يعرف باسترخاء ان الباب الخامس عشر:
أو  بيض,أو أ نيمَّجيأو  أو اصفرً  اً حُمر  أذكُر  فيو الرمد الذي يرى صاحبو كل شيء ن الباب السادس عشر:

كبة.  نوالغير ذلك من األ  الُمر 
 لتزاق الجفنين.   افيو الرمد الذي يعرف بنذكُر الباب السابع عشر: 
 .ةر تبالش المعروفة يذكُر  فيو العمة الباب الثامن عشر:

 اق. نر  الش   وذكُر  فين الباب التاسع عشر: 
 ن.      ي  الت  ذكُر  فيو البوَّ ن الباب العشرون:

 تحت الجمدة الظاىرة لمحس. ذكُر فيو العقدة التي تحدث في الجفن األعمى,ن الباب الحادي والعشرون:
 ذكُر فيو الشعر الزائد في األجفان.ن الباب الثاني والعشرون:

 فة.   ر  ذكُر  فيو الطَّ ن العشرون:الباب الثالث و 
 ار.فذكُر  فيو تناثر األشن الباب الرابع والعشرون:

 الجيا. ة وع  ح  في القر   الباب الخامس والعشرون:
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 في البياض الذي يحدث في العين.  الباب السادس والعشرون:
 رة. ف  في الظ   الباب السابع والعشرون:
 ول الذي يحدث بعد أن لم يكن. في الح   الباب الثامن والعشرون:
فيفي الجرب المعروف  الباب التاسع والعشرون:  . بالح ص 

 ني. تيفي الجرب المعروف بال الباب الثالثون:
 في الجرب المعروف بالمنبسط الذي مع الصالبة.  الباب الحادي والثالثون:
 .ةدر  في الجرب المعروف بالب   الباب الثاني والثالثون:

 في الصالبة التي تحدث في الجفن من غير جرب.  والثالثون: الباب الثالث
 الق. ذكُر  فيو السَّ ن الباب الرابع والثالثون:

 ة. ن  م  في الك   الباب الخامس والثالثون:
 كرة. ب  في الشَّ  الباب السادس والثالثون:
 . ب  ر  في الغ   الباب السابع والثالثون:
 لو.   ءوماال بر  ؤوالسدة مالو بر  االنتشار,في أنواع  الباب الثامن والثالثون:
 واختالف األوائل فيو. في أنواع نزول الماء, الباب التاسع والثالثون:

 والقذى وما يمتزق بالناظر. في الحيوان الذي يقع في العين الباب األربعون:

 في العين إذا أقُمر ت من الثمج.  الباب الحادي واألربعون:
 مقام الذي يظير في األجفان.في القمل والقُ  ن:الباب الثاني واألربعو 

 في الزرقة التي تحدث في العين.  الباب الثالث واألربعون:
 بثرة الصمبة. والُ  رة التي تحدث في الجفنيع  في الشَّ  الباب الرابع واألربعون:

 أنواعيا كثيرة.  ت  م  ع  جُ  م  ول   عمت أدوية العين أكثرىا معدنية,جُ  م  في أنو ل   الباب الخامس واألربعون:
 في ضيق الحدقة الحادثة.  الباب السادس واألربعون:
 في العمة المعروفة باالختالج الدائم.  الباب السابع واألربعون:
 العين.  لَّ بفي س الباب الثامن واألربعون:
 في زوال البصر في المطامير والحبوس المظممة.  الباب التاسع واألربعون:

 دمعة. في ال الباب الخمسون:
 حين فييا.   واختالف المشر    في ىيئة العين ووضعيا وصورتيا, الباب الحادي والخمسون:
 ش. ف  في الخ   الباب الثاني والخمسون:
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 يا وغسميا. وسحق   في تركيب أدوية العين   الباب الثالث والخمسون:
 ممة.  في أنواع الظ   الباب الرابع والخمسون:

 
الحقيقة ذات المنيج الذي أتبعو عدد كبير من األطباء العرب ممن سبقوه أو جاؤوا يتبع الطبري في     

, بمقدمة عامة يبين فييا مجموعة أساسية من القواعد التي ال غنى لمطبيب عن معرفتيا بعده حيث يبدأ أوالً 
صيا , مبينًا أسباب ىذه األمراض وتشخيثم يعمد إلى توضيح األمراض التي تصيب الجسم حسب العضو

, وعند انتقالو لمحديث عن العين مثاًل, فيو يعطي ليا توصيفًا تشريحيًا دقيقًا, وذلك وفقًا وكيفية معالجتيا
وثالث  ,طبقات آلة لمبصر, وىي مخموقة من سبع   فالعين:" لممفاىيم التي كانت سائدة ذلك الوقت

حاجزة بين سائر الطبقات وبين العظم, وىي في شكميا  .....مبة, عرف بالص  تُ  :فالطبقة األولىرطوبات, 
ة, وىي مخموقة من عصب يَّ شيم  بالم   :طبقة تعرف والطبقة األخرى .مستديرة تتصل بأكثر أجزاء العين

عمى  الرحم   وىي كالرحم لمجنين؛ ألنيا تحتوي جميع طبقات العين, وتحتوي عمييا احتواء   .......وعروق, 
بالشبكية وشكميا مستدير,  :عرفتُ  والطبقة الثالثة .سجو تتمدد عند الحاجة وتنبسطوليا وفييا ن الجنين,

, ثم ينتقل إلى الحديث "األعصاب, ومن األغشية وأطراف الشرايين وأطراف   ..... ,وىي عمى خمقة الشبكة
  . معالجتياعن األمراض التي تصيب العين طبقة طبقة كما يصف المؤلف نفسو, مبينًا أسبابيا وكيفية 

في أعالل  الباب الثالث وىوولتبيان األسموب الذي اتبعو المؤلف في وضع ىذا الكتاب, نأخذ مثاًل   
حيث يوضح المؤلف أن أكثر األمراض التي تصيب ىذه الطبقة ىي األمراض الدموية,  الطبقة المشيمية,

ومن عالمات الُمر ض إذا كان في ويفسر ذلك بكثرة العروق الواردة ليا, ثم يبين المؤلف عالمات المرض: "
 ".ُمر ة في مؤخر العينين واأللم ىناكنك ترى الحُ أىذه الطبقة 

يؤخذ ورق بزر  :"القطورحيث تشمل الفصد والحجامة, ثم استعمال ىذا  يمي ذلك شرح طرق المعالجة   
اف فيو ذثم ي ,ويستخرج ماؤىا ويغمى غميانا صالحاً  وورق عنب الثعمب, ,لم  وورق لسان الح   ,القطونا

تين بالغداة والعشي من الشياف األبيض, جداً  ويسيرٌ  ,ضضالحُ   ".ويقطر في العين كل يوم ُمر 
 
أىمية ىذا الكتاب فتبدوا جمية عند حديثنا عمن أتى بعده من العمماء, وقام بالنقل منو أما مدى    

, حيث واضحًا في كتاب الكافي في الكحلفمثاًل في مجال الكحالة يبدو النقل  واالستفادة من ىذا الكتاب,
في كتاب نور  , كما أننا نجديشير المؤلف إلى انو نقل ىذه المعمومات من كتاب المعالجات البقراطية

 العيون وجامع الفنون نصوصًا تكاد تكون متطابقة مع تمك التي وردت في كتاب المعالجات البقراطية.
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 .(2-4): وصف النسخ الخطية لممخطوطنيالمبحث الثا
نجد أنيا ثمانية عشر  ,ة في المكتبات العالمية المختمفةبالعودة إلى نسخ المخطوط المتوفر 

 :مخطوطة وىي
 (.6773المكتبة الظاىرية برقم ) نسخة -3

 (.35/37األحمدية برقم ) -العراق  –نسخة متواجدة في أوقاف الموصل  -3

 (.3763(مصورة بمعيد التراث بحمب برقم )443ف/-طب3/343دار الكتب المصرية برقم ) -3

( 534( وثانية برقم )833( مصورة بمعيد التراث بحمب برقم )6736مجمس شوراي رقم ) -طيران -4
 (.535ة برقم )وثالث

 (.4474طيران ممك ممي برقم ) -5

 (.3634الفاتح برقم ) –اسطنبول  -6

 (.987كوبريمي  برقم ) –اسطنبول  -7

 آ(. 64-3( من الورقة )3547نورعثمانية ضمن مجموع برقم ) –اسطنبول -8

 ب(.95 -آ84( من الورقة )9/3453الحميدية ضمن مجموع برقم ) –اسطنبول  -9

 (.34/934برقم)_اآلصفية  حيدر أباد –اليند  -37

 (.8/38بانكينور ) –اليند  -33

 (.875ساال برقم ) –حيدرأباد  –اليند  -33

 (.434/497رامبور برقم ) –اليند  -33

 (.837/شرقي( وأخر برقم )338ميونيخ برقم ) –ألمانية  -34

 ( مجموعة مارش.3/358بودليان ضمن ) –اوكسفورد  -35

 (.773ة برقم )/شرقي(. وأخرى ذكرىا حمارن3396المكتب اليندي برقم ) –لندن  -36

 ىـ.674( من سنة 3994جستر بيتي برقم ) –دبمن  -37

 .ىـ633من ستة  /ك آ(386مونتلاير برقم ) –كندا  -38

 

 

                                                           
1
 .122, صبمعهد التراث العربيفهرس المخطوطات المصورة  - 
2
 .112-111أعالم الحضارة العربية اإلسالمية, ص : زهير حميدان - 
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 النسخ المستعممة في التحقيق:
 :وىيسأعتمد في إثباتي لممخطوط )المقالة الرابعة من كتاب المعالجات البقراطية( عمى ثالث نسخ 

مكتبة  \4474\بالتصوير عن مخطوطة  ةعب  طُ  و – سيزكين التي أعتمدىا فؤاد ىي نسخة :األولى -3
, وىي من منشورات معيد تاريخ العموم العربية واإلسالمية في جامعة فرانكفورت ي طيرانمممك م

 , المعالجات البقراطية.3/47عيون التراث, مجمة , سمسمة ج, سيزكينبألمانيا, والتي يصدرىا فؤاد 

 يقارب , وتحتوي الصفحة ماسطر وكتبة بخط واضح \38\وتحتوي الورقة عمى  ,ورقة \35\وتتكون من  
 . , ورمزنا ليا بـ )س(كممة \53937\

 وعند تفحصيا نجد:
 النسخة الموجودة مرتبة بشكل دقيق دون أي خمل. •

 ىذه النسخة غير منقطة بشكل جيد حيث نقطة بعض الكممات وأىمل تنقيط األخرى. •
قام الناسخ بوضع عدد كبير من اإلحاالت حيث كان يشير إلى نقص من النص في موقع اإلحالة  •

 قام بكتابتيا في الحاشية.  
  عناوين األبواب موضوعة بخط غامق وواضح يجعميا متباينة عن النص.     •
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 ظ ممك مميط  الصفحة األولى من مخطو                                     
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 ظ ممك ممي طمخطو الورقة األخيرة من 
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 ., ورمزنا ليا بـ )ب(ضمن مجموعة مارش \358\ اوكسفورد برقم –بودالين نسخة مكتبة  الثانية: -3
 كممة,  \39977\ / سطر وتتكون من35و / ,/ ورقة حجم وسط43المعالجات البقراطية تتكون من /

 وعند تصفحيا نجد: التراث العممي العربي,في معيد  3736وتحمل مايكرو فمم رقم 

 الخط الذي كتبت بو ىذه المخطوطة اقل وضوحا من سابقتييا. - أ

 مات المخطوط مضبوطة الشكل.جيد كما أن عدد ال بأس بو من كم المخطوط منقط بشكل  - ب
 وجود عدد قميل من الكممات مطموسة في ىذا المخطوط. - ت
 وجود عدد ال بأس بو من اإلحاالت.  - ث
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 الصفحة األولى من مخطوط بودالين ظ                  
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 الصفحة األخيرة من مخطوط بودالين و
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 \39\ , وورقة \43\مكونة من , ورمزنا ليا بـ )م(\338\برقم  المكتبة الوطنيةنسخة مكتبة ميونخ:  -3
 وقد كتبة بخط واضح. ورقة. 363أما المخطوط كاماًل فيو  ,كممة \44877\ , وسطر حجم وسط
 وعند تفحصا نجد:

 النسخة مكتوبة بخط واضح وىي تامة وال يوجد فييا أي نقص. - أ

  يذكر الناسخ في ىامش كل صفحة الكممة التي جاءت في بداية الصفحة التالية. - ب
 مات المخطوط مضبوطة الشكل.جيد كما أن عدد ال بأس بو من كم المخطوط منقط بشكل - ت
 ( كممة.39977)  عدد الكممات التقريبي - ث
 وجود عدد قميل جدا من اإلحاالت. - ج
 عناوين األبواب مكتوبة بخط غامق مخالف لمنص. - ح
 تمثل ىذه النسخة أفضل النسخ. - خ
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 الصفحة األولى من مخطوط ميونخ و.                     
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 الصفحة األخيرة من مخطوط مكتبة ميونخ ظ
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 ثالثالمبحث ال

 منيج التحقيق

  النص:إثبات 

إن األصــل فــي عمميـــة التحقيــق ىـــو إثبــات الــنص كمـــا رســمو المؤلـــف لــذلك قمنــا بالمقارنـــة بــين نســـخ   
مكتبـة , ونسـختو فـي ميـونخ( وىـي اختصـارات لنسـخة المخطـوط فـي مكتبـة س, ب, مالمخطوط الثالثة )

كنســخة مكتبــة ميــونخ عمــى الترتيــب, وقــد اعتمــدنا عمــى نســخة  ســيزكينالتــي أعتمــدىا  ةنســخال, و بــودالين
 معيا.  األخيرتينمرجعية وقابمنا النسختين 

كما اختصرنا قدر اإلمكان تدخمنا في النص إال فـي حالـة الخطـأ المغـوي الـذي يعرقـل الفيـم الصـحيح,    
واتبعنـا بعـض التعـديالت عمــى الـنص دون اإلشـارة إلــى ذلـك فـي الحاشـية ممتــزمين بـبعض القواعـد العامــة 

 التحقيق وىي: التي تنظم عممية

 األقواس والخطوط والرموز: -4

 ابتداء صفحة المخطوط    / 

 -    -   الخطان القصيران يحصران الجمل المعترضة 

 >     <   القوسان المكسوران يحصران ما نضيفو من عندنا كحرف أو لفظ يقتضيو السياق 

   قراءتو حيث يثبت كما ورد.)....... كذا(   يردف ىذان القوسان مع كممة كذا بما يبيم عمينا 

 [   ] .القوسان المربعان يحصران ما نقترح حذفو 

 .و    حرف الواو يشير إلى وجو ورقة المخطوط 

 .ظ   حرف الظاء يشير إلى ظير ورقة المخطوط 

 عالمات الترقيم: -2

 .توضع نقط عند انتياء المعاني في الجمل 

 شا  رة التعجب)!( في أماكن استعماليا.توضع الفاصمة ),( وتستعمل إشارة االستفيام)؟( وا 

 تستعمالن بعد جممة القول.النقطتان : 

 تقسيم النص: -3

قمنا بالمحافظة عمـى تقسـيم الـنص وترتيـب األبـواب كمـا وضـعيا المؤلـف لكـن أوردنـا عنـاوين األبـواب    
 التي جاءت ضمن النص في بداية صفحة جديدة وبخط أكبر وبمون أغمق.
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 التشكيل: -4

  االبتداء دائمًا وأيضًا في المواضع التي ينبغي إضافتيا.وضعنا ىمزة 

 مثاًل: األشياء  بداًل من االشياء

 الدواء   بداًل من الدوا      

 الكائنة  بداًل من الكاينة       

  قمنـــا بتشـــكيل جميـــع مصـــطمحات األدويـــة المفـــردة الـــواردة فـــي المخطـــوط كـــي نضـــمن القـــراءة
 لمختصة بذلك.الصحيحة اعتمادًا عمى المراجع ا

 د دون اإلشارة إلى ذلك.افر يح األخطاء في التذكير والتأنيث والجمع واإلحتم تص 

 مثاًل: يذكر بداًل من نذكر.

 طبقتان بداًل من طبقتين.

  في حالـة تصـحيح كممـة واردة فـي المخطـوط, فسننـا سـنقوم بتصـحيحيا مجـددًا دون اإلشـارة إلـى
 ذلك.

 بداًل من األوراد مثاًل: األوردة

 الشيمزك بداًل من  الجمشيزك 

 .وضعنا التشديد في المواضع التي تحتاج لذلك 

 مثأل: تسي ل   بداًل من تسيل

  منعًا لاللتباس بين األلف المقصورة والياء قمنا بسثبات النقطتين تحت الياء وخصوصًا فيما
 التبس عمينا قراءتو.

 .مثاًل: متساوي  بداًل من متساوى

  أيضًا قمنا بتمييز التاء المربوطة عن الياء النيائية 

 مثاًل: الطبيعية بداًل من الطبيعيو

 .في حالة األعداد قمنا بسثبات األعداد 

 مثاًل: سبعمائة  بداًل من سبعمايو 

  في حالة األلفاظ التي إذا أىمل تشكيميا التبس معناىا كما في حالة المبني لممجيول الماضي
 بتشكيل الكممة.والمضارع قمنا 
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 مثاًل: ُيسق ى  بداًل من يسقي

 ُيد ق   بداًل  من يدق         

 الحواشي واليوامش: -5

قمنــا باإلشــارة إلـــى أوجــو الخــالف بـــين المخطوطــات الثالثــة فـــي حاشــية الــنص المحقـــق, كمــا أدخمنـــا  -
 الكممات الموجودة في حواشي النسخة األصل إلى المتن, وأشرنا إلى ذلك في الحاشية.

كمـا تضـمنت الحواشـي السـفمية تفسـير بعـض األلفـاظ الـواردة فـي المخطـوط بمـا يخـدم عمميـة التحقيـق,  -
 ويضمن الفيم الصحيح لمنص.

 قمنا أيضًا بسثبات بعض مصطمحات األدوية المفردة عمى الوجو الصحيح الذي ينبغي أن تكتب فيو. -

والمركبـة, ومصـطمحات األمـراض, ومصـطمحات قمنا باإلشارة إلى جميـع مصـطمحات األدويـة المفـردة  -
األوزان, ومصـــطمحات األشـــكال الصـــيدالنية, دون شـــرحيا وأفردنـــا لـــذلك معـــاجم خاصـــة مرتبـــة بحســـب 

 حروف اليجاء حتى تسيل العودة إلييا.
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 الفصل األول

 الدراسة التاريخية

تبدو األىمية التاريخية ليذا الكتاب جمية مف خبلؿ السياؽ الذي جاء فيو, ضمف تطور الحضارة العربية 
 مف العمماء. اإلسبلمية, حيث تأثر فيمف كاف قبمو, وأثر بشكؿ واضح فيمف جاء بعده

 طبري بمن سبقو من األطباء.تأُثر الالمبحث األول: 

جة لدراستنا لممقالة الرابعة مف كتاب المعالجات البقراطية ألحمد بف محمد الطبري, نجد وبشكؿ واضح يكنت
ممف أعتمد عمى مؤلفاتيـ في وضع كتابو  ,إشارة المؤلؼ لعدد كبير مف العمماء البارزيف الذيف سبقوه

يف أعتمد عمييـ, لكنو أيضا يشير إلى عدد كبير مف العمماء الموسوعي, وىو إذ يذكر العمماء اليوناف الذ
عتمد عمييـ الطبري في مؤلفو مع اإلشارة ا الذيف  اليوناف والرومافالعرب, وىذا الجدوؿ يبيف أىـ العمماء 

 إلى أسماء كتبيـ التي أعتمد عمييا إف وجدت.

 الكتاب العالـ الكتاب العالـ
 العيف  اآلمدي  أبقراط

  قسطنطيف  ارجنجانس
 -منافع األعضاء جالينوس

 -قاطاجانس -الميامر
 ابيديميا.

  أرسطاطاليس

  أفبلطف  روفس
  أريباسيوس  دياسقوريدس

  أفبلطوف المناظر إقميدس
 (ٔالجدوؿ رقـ )

 مع العمـ أف أكثر ىؤالء األطباء ذكرًا ىو جالينوس, يميو أبقراط.

 

 

 



214 
 

 بعض األطباء السابقيف. وىذه بعض النصوص التي نقميا الطبري عف

الطبيب الذي تم 
 النقل عنو.

 سبب نقميا. المادة المنقولة 

وعمى رأي جالينوس: ىي عمى  جالينوس
صورِة الجميد, غير انو تتخمميا 
شيء مف الرطوبة كالغذاء ليا, 
واقفة في جممة أجزائيا حتى إذا 
احتاجت إلى الغذاء اغتذت بيا, 
وأما شكميا: فشكممستدير عمى 

 أي جالينوس.ر 

وصؼ الرطوبة الجميدية, الباب 
 األوؿ في وصؼ طبقات العيف.

فإف جالينوس قد استقصى في  
أُمّر طبقات العيف في منافع 

األعضاء, وبّيف اعتقاده فييا في 
 المقالة العاشرة.

 

عند الحديث عف اعبلؿ الطبقة 
 الممتحمة. 

يؤخذ مف العنزروت الُمّربى بمبف  
دراىـ, ومف األْتف وزف خمسة 

النشاء العذب الطعـ إذا ذيؽ وزف 
درىميف, كثيراء وصمغ عربي مف 

كؿ واحٍد درىـ, اسفيداج 
الرصاص المحرؽ ما ال يؤخذ مف 

تحت ثجير العنب وزف ثبلثة 
دراىـ, إقميميا الفضة وزف 

درىميف, أفيوف مصري خالص 
وزف ثبلثة طساسيج إلى دانؽ 
فضة ال يزاد عميو, لما بّينو 

وحّذره مف استعماؿ  جالينوس
رة  .األدوية المخدِّ

في مجاؿ تحضير أشياؼ 
 لمعالجة الرمد.

ومما يدلؾ عمى ىذا بعد كبلـ  
جالينوس في التشريح, حيف 

وصؼ التشريح بيف العيف 
 واألنؼ.
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يذكر الحجاجيف, أنيما عظماف 
منقمباف عمى األنؼ, وفييما 

 تخمخؿ وثقب خفية.
ُيْمِحـ الجراَحة  في قوة الراوند انو دياسقوريدس

 ويختميا.
وصؼ فعؿ الراوند قبؿ ذكر 
مرىـ الراوند الذي حضره 

 المؤلؼ.
قشور فأما الرطوبة الجميدية فميا  أبقراط

كقشور البصؿ, تتقشر عنيا 
 حتى يفنى بفنى تمؾ القشور.

 وصؼ الرطوبة الجميدية.

 (ٕالجدوؿ رقـ )

تمد عمييـ الطبري في ىذه المقالة حيث ورد ذكره ما في الحقيقة يعد جالينوس مف أىـ األطباء الذيف أع
مرات, وىذا يتوافؽ مع أىمية جالينوس وخصوصًا  ٚمرة, في حيف أف أبقراط لـ يرد ذكره سوى  ٖٓيقارب 

 عند الحديث عف التشريح والمعالجة.

ا أف بعض أما األطباء العرب الذيف نقؿ عنيـ الطبري فكثر أيضًا, ولقد أشار إلى عدد كبير منيـ, كم
ىؤالء األطباء ىـ ممف عاصرو الطبري, وقد التقى معيـ وناظرىـ كما يصؼ ىو في عدة مواضع مف 

 المقالة المدروسة.

 األطباء العرب أو ممف عاشوا في ظؿ الدولة العربية اإلسبلمية. ءوىذا الجدوؿ يبيف أسما

 ثابت بف قرة حنيف بف اسحؽ
 بكسأبي اسحؽ بف إبراىيـ بف  اسحؽ بف حنيف

 أبو ماىر 
 موسى بف سيار

 ابف ماسة

 يوحنا بف القس الميندس جيورجس
 يوحنا بف القس الميندس بختيشوع

 اىرالسّ  ابراىيـ بف بكس

 أبو عُمّراف موسى بف سيَّار عمي الكحاؿ
 (ٖالجدوؿ رقـ )
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ث ذكره ما يقرب األكثر ذكرًا بيف األطباء العرب الذيف ذكرىـ الطبري, حي ماىر موسى بن سياريعد أبو 
 مرة, كما يذكر أنو ناظر أبو ماىر في أكثر مف موضع, مما يعني أنو كاف معاصرًا لو. ٖٔ

كما يذكر أنو ناظر جوجيس بوجود أبو ماىر موسى بف سيار, ولكنو أيضًا ومع ذكره أنو يناظر موسى بف 
ذه الوصفة, وىي وصفة  سيار, إال أنو ينقؿ عنو عدد كبير مف الوصفات التي حضرىا أبف سيار مثؿ ى

 :بن سيَّارأالبرود الرمادي الذي صنعو 

نشاء وزف درىـ, كثيراء وزف ثمثي درىـ, صمغ عربي درىـ, صمغ فارسي درىـ, شياؼ ماميثا وزف درىـ "
ونصؼ, ورؽ نور البنفسج درىـ, طباشير درىميف, كافور طسوج, لؤلؤ غير مثقوب درىـ ونصؼ, يسحؽ 

حجر أو زجاج, وينخؿ بحريرة, ويرّد إلى الياوف دفعتيف وثبلثة, وينخؿ في كؿ ُمّرة ذلؾ كمو ناعمًا بميراس 
 . "بأضيؽ ما يمكف مف الحرير, ثـ تكحؿ بو العيف بعد التشيؼ

يعد حنيف مف األطباء السابقيف لمطبري, والذيف نقؿ عنيـ الطبري في عدة مواضع سواء مع اإلشارة إلى 
 أتفؽ معو أو خالفو: مصدر النقؿ أو مع إغفالو, وسواء

مف ناحية مبدئية نجد عند دراستنا لممقاالت العشرة لحنيف, أنو يعتمد عمى جالينوس في حديثو عف تشريح 
ىذه المعمومات مف عدة كتب لجالينوس, وىو يشير لذلؾ في بداية كتابو العش  العيف ومعالجتيا جامعاً 

 مقاالت:

و باختصار جميع ما قدمت ذكره, عمى ما بينو وشرحو " وأنا مؤلؼ لؾ كتابًا كما سألت أجمع لؾ في
 ٔجالينوس الحكيـ, بأوضح ما أقدر عميو مف القوؿ وأوجزه."

 الطبري, حيث أعتمد عمى جالينوس في عدة مواضع مف كتابو. سارالحاؿ وعمى ىذا 

 وىذا الجدوؿ يبيف مقارنة بسيطة لبعض المعمومات التي أورده الطبري وحنيف بف إسحؽ. 

 موضعو مف كتابو نص حنيف موضعو مف المقالة لطبرينص ا
حنين بن وقد أخطأ 

في العبارة عف  إسحق
ىذه الجميدية فقاؿ: أنيا 
ُمَفرطحة منبسطة قميبًل 

ي وصؼ الباب األوؿ ف
طبقات العيف 

 ورطوباتيا.

إنيا بيضاء صافية نيرة 
مستديرة ليست 
بمستحكمة االستدارة بؿ 
فييا عرض ....... وأما 

المقالة األولى, في 
 طبيعة العيف وتركيبيا.

 ٖٚص

                                                           
 .ٔٚ, العشر مقاالت في العيف, تحقيؽ ماكس ماير ىوؼ, صحنين بن إسحاق -ٔ
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لتأخذ مف أجزاِء 
الُمْبَصَرات أكثر, ألف 
األشياَء المنبسطَة تمقى 
مف الشيء الذي يواجييا 
أكثر مما يمقى الشيء 

 الكروي.

الشيء المسطح فإنو 
يمقى مما يمسو أكثر مما 
يمقى الشيء الكروي 

 المستدير. 

مف الطرفة والدـ  يكحل
ء ورؽ لساف والعمقة بما

الَحَمؿ, وجبلب العنَّاب 
.  المغميَّ

الباب الثاني وذلؾ خبلؿ 
 حديثو عف الرمد.

ويقوؿ أنو نقميا عف 
 حنيف.

لـ يورد حنيف ىذه 
الوصفة في كتابو العشر 

 مقاالت.

 

: لطمة تقع, أو الطرفة 
صدمة, أو حجر, فتفسخ 
العروؽ الدقاؽ التي في 
الممتحمة, فيخرج الدـ 

حمة, إلى سطح الممت
وتسكف تحت الغشاء 

 الذي عمى الطبقة.
وىو سبب مف ثبلثة 
أسباب أوردىا الطبري 

 لحصوؿ الطرفة. 

الباب الثالث والعشروف 
 عف الطرفة.

دـ ينصب في الممتحـ 
مف تخريؽ األوردة التي 
فيو وأكثر ذلؾ إنما يكوف 

 عرضًا عف ضربة.

المقالة السادسة عبلمات 
األمراض التي تقع في 

 ٕٚٔالعيف. ص

تبتدئ مف المأؽ مف عند 
المحمة المعروفة بالوتد 
وقد يسمى الذر, فتنبسط 
إلى أف يمحؽ حد السواد, 

 ثـ يغمظ ىناؾ.
 
 

الباب السابع والعشروف 
في الظفرة, وليا ثبلثة 

 أنواع ىذه إحداىا.

الظفرة: ىي زيادة مف 
الممتحـ عصبية أوؿ 
نباتيا مف المآؽ األكبر 
ثـ تنبسط إلى سواد وسط 

لعيف, حتى إذا عظمت ا
غطت الناظر ومنعت 

 البصر. 

المقالة السادسة عبلمات 
األمراض التي تقع في 

 ٕٛٔالعيف. ص

دـ الفراخ الناىضة, 
وليس كؿُّ دـ يصمح مف 
الفراخ, فإف دـ ذبيحتو 
يغّمظ نور العيف ويفسده, 

الباب الثالث والعشروف 
 في الطرفة.

تقطر في العيف دـ 
الحماـ أو دـ الورشاف 

 وىو حار ولبف امرأة.

 ٕٛٔعبلج الطرفة. ص
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نما دـ أجِنحِتيا, وىو  وا 
أف تشاؿ أجنحتيا فيؤخذ 

 . فييا عروؽ دقاؽ
النسخة ب مف كما أف 

المخطوط تحتوي عمى 
 دـ الورشانودـ الفواخت.

 (ٗالجدوؿ رقـ )

في تمؾ المتعمقة يبيف لنا الجدوؿ السابؽ قياـ الطبري بالنقؿ مف حنيف بف إسحؽ في عدة مواضع, وخاصة 
منيا بتعريؼ األمراض, مع توسع الطبري في الشرح عنيا وتبياف ماىيتيا, كما أف الطبري يشير إلى وجود 
الخطأ عند حنيف حسب اعتقاده, ولكننا نجد أيضَا أف الطبري يخطأ في نسب إحدى الوصفات إلى 

 وعند دراستنا لمنصين الطبيين نجد:حنيف.

 ية التي تستعمؿ لمعالجة أمراض العيف بالمواد التالية:يحدد حنيف األدوية المعدن -ٔ
الشاذنو والممح والنوشادر والزرنيخاف والزنجار واألقميميا والبورؽ والزاج والرصاص واألثمد والبورؽ والزاج 

 ٔوالنحاس واالسفيذاج وزىرة النحاس وأبسوريقوف والتوتيا وتوباؿ الحديد وتوباؿ النحاس.

 ة المعدنية التي استعمميا الطبري في تحضير األدوية العينية: ىنا مجموعة مف األدوي -ٕ
ْسِفيَداج الرصاص و ِإْثِمد  قميميا الذىبو ا  قميميا الفضةو  ا   ُتوِتياءو  توباؿ النحاسو  توباؿ الحديدو  َبْوَرؽ أرمنيو  ا 

 .نحاسو  ُمْرَداَسْنجو  قيمولياو  ُقمُقَطارو  شاذنجو  زنجارو  زئبؽو  روسختجو  حجر أرمنيو 

قاطع يبيف وجود عدد كبير مف المواد المعدنية التي  استعمميا الطبيباف في معالجة أمراض العينية, ىذا الت
مع توسع الطبري فييا بشكؿ أكبر بكثير وتنوع أكثر, وىذه ُيَفِسره بأف الطبري أستقى معموماتو مف خبلؿ 

 التجربة, ونقمو عف مجموعة أوسع مف األطباء الذيف سبقوه.

 

 

 

                                                           
 .ٛ٘ٔ, العشر مقاالت, صحنين بن إسحق -ٔ
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 تأثير الطبري فيمن جاء بعده من العمماء. ني:المبحث الثا

يعد كتاب الكافي في الكحؿ, والذي ألفو خميفة بف أبي المحاسف الحمبي مف أىـ الكتب الطبية المتخصصة 
في المجاؿ العيني, والتي ظيرت في ظؿ الحضارة العربية اإلسبلمية, وقد تناوؿ المؤلؼ في كتابو معظـ 

ثؿ أمراض األجفاف, وطبقات العيف, وأمراض الروح الباصر, إضافة إلى المواضيع  التي تخص العيف م
 وضعو رسومات توضيحية لؤلدوات الجراحية ولمدماغ. 

وىو كتاب تخصصي في مجاؿ معالجة أمراض العيف, ولقد نقؿ مؤلفو عف عدد كبير مف أىـ األطباء 
 العرب ممف سبقوه مثؿ الرازي وأبف سينا.

دراستنا نظرًا ألف المؤلؼ أشار في عدد كبير جدًا مف المواضع في كتابو إلى ونحف نختار ىذا الكتاب ل
قيامو بالنقؿ مف كتاب المعالجات البقراطية ألحمد بف محمد الطبري, وىذا الجدوؿ يبيف بعض مواضع ىذا 

 النقؿ:      

النص الوارد في كتاب الكافي في  الرقـ
 الكحؿ.

مكاف 
ورودىا في 

 الكافي.

في كتاب النص الوارد 
 المعالجات البقراطية.

مكاف ورودىا 
في المعالجات 

 البقراطية.
ىذاف النوعاف تسمى الحصفي  ٔ

مد, وقد  وقد يحدث عقيب الرَّ
يكوف مف غير رمد, بؿ مف 
مصادمة اليواء لؤلبخرة, فيسكف 

  .تحت غشاء الجفف

أمراض 
الجفف, 

 .٘ٔٔص

ىذا النوع مف الجرب قد 
يحدث مف غير رمد, وقد 

 إذابعقب الرمد, فأما  يحدثُ 
حدث مف غير رمد, والعمة 
في حدوثو البخارات الحارة 
يفة عِفنة حادة,  عف أخبلط حرِّ
 فتسكف تحت الغشاء عمى

 الجفف مف داخؿ.

الباب التاسع 
والعشروف في 

الجرب 
المعروؼ 
 بالجفني.

بعد االستفراغ والِحمية َشْرط ذلؾ  ٕ
بالِمْبضع خفيفًا, وحكُو بالميؿ, 

و بعد ذلؾ بميميف أو ثبلثة وكْحم
مف الببخيجوف الممزوج بماء 
الورد ثـ إلزامو بالرُّشنايا 
ال ُيحؾ  والباْسميقوف, فإف نظؼ وا 

معالجة 
الجرب 

المنَبسط. 
 ٙٔٔص

 ذلؾ بعد االستفراغ وعالج
والحمية: شرُط ذلؾ الموضع 
بالمبضع خفيفًا, وحكو بالميؿ, 
 أووكحمو بعد ذلؾ بميميف 

ثبلثة مف الخؿ الممزوج بماء 
الورد, ثـ إلزامو الكحؿ 

الباب الحادي 
 والثبلثوف 

في الجرب 
المعروؼ 

بالُمنبسط الذي 
 .مع الصبلبة
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باآللة المسماة "وردة" وحمِّؿ 
بلبة بالتكميد بالماء الحاّر,  الصَّ

 والحْمية, وتدِميع العيف.     

المعروؼ بالروشناني 
والباسميقوف الكبير الذي عمى 
نسختنا في األقراباذيف, فإف لـ 
ينحؿ الغمظ وبقيت الصبلبة 
 في الجفف, فبلبأس أف ُيحؾَّ 
بالحديد, أو ُيَبطَّ. وكؿُّ صبلبٍة 
تبقى في الجفف, ولـ تكف 
ىناؾ مادة, وال في البدف 
امتبلء فإنيا تنحؿُّ بالماء الحار 
والتكميد, والحمية, وتدميع 

 العيف مع الحمية.

عبلج الجرب 
 المنبسط.

 

لنوع مف الجرب يحُدث مف ىذا ا ٖ
مد, وربما يحدث مف غير  الرَّ
رمٍد, وصورتو: حبٌة َبيضاء 
تظير تحت الجفف, وال يكاد 
ينحؿَّ ما فييا مف الِمدَّة. وسببو: 
مادٌة مركبة مف ليفية فاسدة 

 ورطوبة غميظة.

وصؼ الَبَرد, 
 .ٜٔٔص

ىذا النوع مف الجرب يحدث 
مع الرمد, وربَّما َحدَث مف 

وصورتو: أف تكوف  غير رمٍد,
حبًة بيضاء تظير تحَت الجْفف 

, مؤلمة في وقت, األعمى
وتحؾُّ في وقٍت, حتى يسَتِمَذ 
العميُؿ َحكَّيا, ثـ يعظـ األَلـ 
بعد ذلؾ, وال يكاد أف ينحّؿ ما 
فييا مف المدَّة وَتِرؽ, وسبب 
ذلؾ: مادٌة ُمّرّكبة مف كيفية 
قاسرة, حّريفة لّذاعة, ورطوبٌة 

 غميظة.
 

باب الثاني ال
 والثبلثوف

في الجرب 
الذي يعرؼ 

  .بالَبَرَدة
 

قاؿ الطبري في المعالجات  ٗ
البقراطية: الظفرة ىي عمى ثبلثة 

 أنواع:
مف أي  يبتدئمنو غشاء َرقيق, 

جانب ابتدأ مف جوانب الممتحـ, 
واألطباء يغمطوف فيو إذا كاف 
ابتداؤىا مف غير الموضع 

الظُّفرة, 
ٜٔٓ 

 :أنواعالظفرة ىي ثبلثة 
, نوع منو غشائي رقيق 

جانب, ابتداًء  أييبتدئ في 
مف جوانب الممتحمة, واألطباء 

كاف ابتداؤىا  إذايغمطوف فييا 
مف غير الموضع المعيود, 
 ويضُنوَنيا غشاًء مف البياض.
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المعيود, ويظّنوف ذلؾ بياضًا 
 مييا.ع

قاؿ عمي الكحاؿ في مقالة لو أنو  ٘
طب قطع ُظفرة ىذه صورتيا فع

العيف, واشتدت النِّكاية وبطؿ 
البصر بعد مداواة سنة, وذكر في 
المقالة أشياء عجيبة جرت لو في 

 معالجات العيف.

الظُّفرة, 
 ٜٔٔص

لعمي ىذا في مقالة  رأيتوقد 
ألنو يذكر فييا أنو  الكحال

قشط وقطع ما ىذه صورتيا 
مف الظفرة, فعظمت النكاية 
وأصاب صاحبيا الكزاز, 

سنًة واحدًة,  وبقي يداوييا
الموضع وبطؿ  فبيض
ثـ ذكر في  .........البصر.

ىذه المقالة أشياء غريبًة 
 وقعت لو في معالجة العيف.

الباب السابع 
 والعشروف
 .في الظفرة

 

العبلج: بعد االستفراغ والتنقية  ٙ
الغرغرة بالميويزج, وعاقر قرحا, 
وكّحؿ العيف بيذا الكحؿ: يؤخذ 

مج أصفر دار فمفؿ دانقيف, إىمي
درىـ, زبد البحر درىـ, ماميراف 
دانقيف, صبر سقوطري دانؽ 
ونصؼ, مّر وحضض مف كؿ 
واحد درىـ, يدّؽ وينخؿ ويكتحؿ 
بو, فإف تعسرَّ تحمُّميا فعميؾ 
كميؿ  بالتكميد بماء البابونج وا 
 الممؾ ثـ الباسميقوف والروشنايا.   

أمراض 
الطبقة 

القرنية: كمنة 
المّدة خمفيا 

-ٕٔٗ, ص
ٕٕٗ 

في العيف  وعالج الكمنة
االستفراغ باأليارج, واألُمّر 
بالغرغرة بالميويزج والعاقر 
قرحا, وكحؿ العيف بيذا الكحؿ 

دار  بذرور الكمنة:وىو يعرؼ 
فمفؿ وزف دانقيف, ىميمج أصفر 
درىـ, زبد البحر درىـ, 
ماِميراف دانقيف فضة, صبر 
اسقوطري دانؽ ونصؼ, ُمّر 
وحضض مف كؿ واحد درىـ, 
ُيدؽ ذلؾ وينخؿ, وتكحؿ بو 

 العيف ذرورًا. 
ف أحببت جعمتو أشيافًا  وا 
تعجنو بماء الرازيانج وتحببو, 
ثـ تكحمِو بعد أف تحمَُّو بماء 
الرازيانج. وربما تعسرت ىذه 

إدماف  إلىالِكمنة واحتاج 
كحميا بالباسميقوف األكبر, 

في مداواة ىذه  األشياءوأجود 

الباب الخامس 
 والثبلثوف 
 .في اِلكْمَنة
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ه الكمنة بعد استعماؿ ما ذكرنا
التكميد بالماء الحار الذي قد 
كميؿ  ُطبخ فيو البابونج وا 

 الممؾ.
 

قاؿ الطبري في المعالجات  ٚ
القراطية: قد يكوف ضيؽ الحدقة 
ألحد ثبلثة أسباب: إما زواؿ 
الطبقة العنبية, أو لوـر يحث 
فييا أو في غيرىا, فتقع المزاحمة 

زوؿ الثّقب, أو في والتمّدد في
زواؿ ويكوف ذلؾ عمى شكؿ أف 
ينقمب الثقبة عف مساواة الجميدية 
 فيكوف الضيؽ عمى قدر زواليا.  

ضيؽ 
الحدقة, 

 .ٕٕ٘ص

 وىو إحدى ثبلثة أعبلؿ:
إما زواؿ الطبقة بورـٍ يحدث  

في العنبية أو في غيرىا, فتقع 
المزاحمة والتمدد, فتزوؿ 
العنبية أدنى زواٍؿ, يكوف 

يا عمى شكؿ تنقمب الثقبة زوال
التي فييا عف مساواة 
الجميدية, فيكوف الضيؽ عمى 

 قدر زواليا.
 

الباب السادس 
 واألربعوف

 في ضيؽ
 الحدقة الحادثة

قاؿ الطبري في المعالجات  ٛ
البقراطية: ليس في أوجاع العيف 
الباطنة أصعب مف أمراض 
بكية مف حيث ىي َعصبة,  الشَّ

سيولة غير أنيا تبرأ سريعًا ل
جذب الفضوؿ منيا لكثرة الطُرؽ 

 المتشعبة.

أمراض 
الطبقة 

الشبكية, 
 .ٖٙٙص

 وليس في جممة الرمد شيءٌ 
 أصعب مف أعبلؿ ىذه الطبقة,

 ًا,عيغير أنيا تبرأ وتنقى سر 
 جذب الفضوؿ منيا, لسيولةِ 

وسيولة وصوؿ ما يداوى بو 
لكثرة الطرؽ المتشعبة  إلييا,
 .إلييا
 

 الباب الرابع
ؿ عبلفي أ 

 الطبقة الشبكية
 

قاؿ الطبري في المعالجات  ٜ
البقراطية: قد يحدث الحوُؿ كثيرًا 
باألطفاؿ ألحد ثبلثة أسباب: إما 

ع يحدث عف رطوبات َتُسد ر لص
ماغ, فيقع  مجاري النَّفس مف الدِّ
ماغ وحركات  االىتزاز مف الدِّ
عمى غير اإلرادة, وتسميو العامة 
"رياح الصبياف", وتمدَّد لذلؾ 

أمراض 
العضؿ 
الستة 

المحركة 
لمعيف. 

 ٖٗٛص

في الحوؿ الذي يحدث بعد أف 
فقد تحدث ىذه العمة  :لـ يكف

لثبلثة  كثيرًا في األطفاؿ
 أسباب:

يحدث لرطوباِت  إما لصرع: 
تسُد مجرى النفس مف الدماغ, 
فيقع االىتزاُز مف الدماغ 
وحركاٌت عمى غير اإلرادة 
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ألغشية الموضوعة عمى ا
الدماغ, فتنجذب الطبقة العنبّية 
وسائر الطبقات التي بينيا وبيف 
ىذه األغشية بالمشاركة, فيظير 

 الحوؿ.      

تسميو العامة ريح الصبياف, 
فتمتد األغشية الموضوعة عمى 
القحؼ مف داخؿ, الموضوع 
عمى الدماغ, فتنجذب الطبقة 
الصمبة مف أعينيـ وسائر 
الطبقات التي بينيا وبيف ىذه 

كة, فيظير األغشية مشار 
 الحوؿ.

 
 

نبلحظ مف خبلؿ دراستنا لكتاب الكافي في الكحؿ إتباع خميفة لنفس أسموب الطبري في كتابو المعالجات 
البقراطية حيث عمد إلى: تسمية المرض ووصؼ أسبابو وعبلماتو وأخيرا عبلجو إال أنو يضيؼ في بعض 

, ويذكر فيو األدوية المفردة المستعممة في األحياف خبلؿ ذكر العبلج ما يسميو المفردات النافعة ليا
 المعالجة.

 كما وأنو مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نجد مجموعة الحقائؽ التالية:

 عمد خميفة إلى النقؿ الحرفي عف الطبري ويظير ذلؾ واضحًا في المثاؿ الرابع. -ٔ

اسية نقؿ خميفة في كتابو عف الطبري, وفي عدة مواضع بتصرؼ حيث كاف يمخص الفكرة األس -ٕ
في بعض المواضع كما في المثاؿ التي كاف يريد الوصوؿ إلييا, وليذا نجد أنو يضر بالمضموف 

 التاسع.
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 الفصل الثاني

 الدراسة العممية 

 األىمية الطبية والصيدالنية لممخطوط:المبحث األول: 

 بالتعريؼ ثـ بإدراج أوالً  ,المؤلؼسنتناوؿ خبلؿ ىذه الدراسة مختمؼ األشكاؿ الصيدالنية التي أوردىا 
 معالجتيا بيذه األشكاؿ. تْ واألمراض التي تم جميع الوصفات الخاصة بيذا الشكؿ الصيدالني,

حيث تنوعْت ىذه األشكاؿ لتشمؿ أصنافًا كثيرة منيا القطورات, والضمادات, والذرور, والسعوطات, 
شكاؿ, مع تعريفيا كما كانت عميو , ونحف في الدراسة القادمة سوؼ نقـو بذكر ىذه األوغيرىا والمراىـ

  في زمف المؤلؼ, باإلضافة إلى الغاية مف استعماؿ ىذه الوصفة.

ولكف قبؿ الشروع في شرح ىذه األشكاؿ, يجب أف نحيط عممًا بأف الحصوؿ عمى األدوية المركبة لـ 
 لمجموعة مف القواعد, وىذه بعضيا: اً يكف بيذه السيولة, ويتـ وفق

 األدوية عمى ِحده.يسحؽ كؿ واحد مف  -ٔ

 يوزف مف المسحوؽ المنخوؿ الوزف المذكور في نسخة ذلؾ الدواء. -ٕ

خطأ, فمنيا مف يحتاج الى سحؽ طويؿ إف الجمع بيف مختمؼ أنواع األدوية وسحقيا مع بعضيا  -ٖ
 .ٔومنيا مف يحتاج إلى سحؽ قميؿ

الوحيدة مف بيف المواد األولية التي  كما أنو ونظرًا لؤلىمية التي أوالىا المؤلؼ لؤلدوية المعدنية, وىي     
القواعد التالية مجموعة  فإننا نبيف فييبيف أىميتيا القصوى,  , األمر الذيشرح المؤلؼ طرؽ تحضيرىا

 األسس التي حددىا المؤلؼ لتحضيرىا وتنقيتيا وفقًا لمحقائؽ الثبلث التالية:

 مف أكثر األشياء ضررًا بالعيف, وقوع التراب فييا. -ٔ

 دوية المعدنية, تحتوي عمى شيء مف التراب.جميع األ -ٕ

 عندما يكوف مصدر المادة المعدنية حجريًا, فيجب أف تكوف أجزائيا ناعمة حتى ال تضر بالعيف. -ٖ

                                                           
 .٘ٓٔ, نور العيوف وجامع الفنوف, صصالح الدين بن يوسف الكحال الحموي - ٔ
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ولتجنيب العيف الضرر الناتج عف الحقائؽ الثبلثة السابقة, عمؿ المؤلؼ عمى ذكر  خطوات معالجة كؿ 
 المادة األولية: واحدة منيا, فئلزالة التراب الذي تحتويو

يعمؿ عمى تجفيؼ ىذه المادة, وبعد التجفيؼ الجيد, تذّر في اليواء, فيثبت الدواء المعدني, والسبب في 
 الفارؽ في الوزف بيف المادة المعدنية وجزيئات التراب والغبار.  إلىذلؾ يعود 

مرغوب بيا, ومف أجؿ يمي ذلؾ عممية الغسؿ والسحؽ, وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التخمص مف الشوائب غير ال
 الحصوؿ عمى أبعاد دقيقة ال تؤذي العيف, وال تخرشيا, وتحضر ىذه العممية كما يمي:

وضع المادة التي حصمنا عمييا في ىاوف مف حديد أو مف زجاج, ثـ نعمد  إلىبعد التجفيؼ والذر يعمد 
حؽ, ثـ تحرؾ ىذه المياه سحقيا ومف ثـ نضيؼ عمييا الماء, كما يمكف إضافة الماء عمييا قبؿ الس إلى

حتى تتكدر, نصب بعد ذلؾ ىذا الماء في غضارة نضيفو, ومف ثـ نعيد صب الماء عمييا مجددًا, وتكرر 
 ىذه العممية حتى ال يتكدر الماء مجددَا.

عند ذلؾ يعمـ أف ما بقي ىو مف الحجارة والرمؿ, فترمى ونجمع الماء العكر السابؽ وننتظر حتى يتصفى  
أخذ ىذا الماء بقطنة, حتى يزاؿ الماء, فما بقي بعد إزالة المياه, يدار بغضارة, ويرش عميو  وكمما تصفى

 يسير مف التراب حتى يجؼ, وتحؾ بريشة, فيكوف الناتج في نياية الميف والنعومة. 

 ف. إف ما نحصؿ عميو بعد ىذه العممية ىو المادة المعدنية المطموبة وبأبعادىا الدقيقة التي ال تضر العي

 وبعد تحضير المادة األولية, ننتقؿ إلى تحضير الوصفات الطبية المعدة لمعالجة مختمؼ أمراض العيف:

 :  kohl أىم ىذه األشكال وأكثرىا استعمااًل وىي األكحال  -أوالً 

ا اإلثِمد, وكؿُّ ما ُوِضع في العيف ُيْشتََفى بو. ولّما كانت العيف عضوا رطبًا وكاف أكثر ضعفي الُكْحل:
تيا يابسة ُيكتَحؿ بيا  . ٔمف الرُّطوبات وجب أف تكوف أدويتيا الحافظة لصحَّ

 ما يستعمؿ  ماأو  باألميالُيطمؽ الكحؿ عمى ما ُيسحؽ وُينخؿ برسـ العيف, وقد ُيفيد بما ُيستعمؿ كما 
ويراد بغيرىا فذرور, والكحؿ ُيطمؽ عمى المفرد, وقد ُيقّيد باألصفياني وىذا ىو اإلثمد, وبالفارسي 

 ٕ.األنزروت, وبكحؿ السوداف فيراد الجشـ

                                                           
 .ٖٕ٘, صٖ: كتاب الماء, جاألزدي - ٔ
 .ٖٕٕ: تذكرة أولي األلباب والجامع لمعجب العجاب, صاألنطاكي - ٕ
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تعد تستعمؿ حديثًا, وذلؾ بعد أف حؿ محميا القطورات لـ واألكحاؿ التي تستعمؿ عمى شكؿ مساحيؽ 
وذلؾ عند تحضير المواد صعبة اإلنحبلؿ,  محاليؿ أو ُمعبلقات والتي تحضر عمى شكؿ ,العينية

   بسيولة أكبر, وتخضع لشروط عقامة صارمة أكثر. تعمؿوكذلؾ بعد تطبيؽ المراىـ العينية والتي تس
 

فظة لمداللة عمى األدوية المركبة النافعة لمعيف, والتي تحضر متستعمؿ ىذه ال:  Eye salvesاألشياف
عف طريؽ العجف, وتقسـ الى قسميف فمنيا ما يكتحؿ بو يابسًا ويسمى شيافًا يابسًا, ومنيا رطب يسمى 

 .ٔشيافًا رطباً 

لمؤلف عددًا كبيرًا من الوصفات التي حضرىا عمى شكل أكحال, وقد قام بتحضيرىا بعدة طرق أورد ا
 وىنا نذكر ىذه الوصفات:

  :Sclerotic مبةاليبس الذي يحدث في الطبقة الصّ ستعمؿ لعبلج الوصفة األولى وت -ٔ

ميميا, ثـ يذافاف ُيؤخذ مف الشعير الرزيف فُيحرؽ, ويجمع بينو وبيف الشياؼ األبيض الذي ليس فيو إق 
ببياض البيض, وُيكحؿ بو في صدر النيار وفي آِخره, ومتى ُكِحؿ بو وِضعْت عمى عينو رفادٌة مبمولة 

 حدتيا.  بماء الورد, وُشَدْت عيناه شدًا موربًا, ُتَشد كؿ عيف عمى

 , ويستعمل لعالج أمراض الطبقةُكحل الرمادي األصفربالوصفة الثانية وتمثؿ الكحؿ الُمسمى  -ٕ
 ي:ت, وتركيبو اآلالصمبة إذا كان العامل المسبب ليا دموياً 

توتياء الَجشري والُمّرازيني واليندي مف كؿ واحد وزف  ورؽ نور البنفسج اليابس وزف درىـ,يؤخذ مف 
وصمغ عربي مف كؿ واحد وزف نصؼ درىـ يسحؽ جميع ذلؾ, ثـ يطرح عميو  دانقيف, نشاء وكثيراء

, ويدمج في الياوف, وينخؿ بحريرة دفعتيف وثبلثًة, ثـ ُيكحّؿ بو بالغداة وزف نصؼ درىـ شياؼ ماميثا
 والعشي.

الُمترافؽ مع الدموع, والذي صنفو الُمؤلؼ ضمف  Icterus اليرقان تستعمل لعالجالوصفة الثالثة  -ٖ
 : Retina ةالطبقة الشبكيأمراض 

د وزف درىـ طباشير وزف درىميف, صمغ عربي وزف درىـ, توتياء ُمّرازيني و نأخذ  زف نصؼ درىـ, ُبسَّ
ونصؼ, لؤلؤ صغار وزف درىميف, يسحؽ ذلؾ ناعمًا, ثـ ُيَشَرب بشيٍء مف الرماِف المّز, ويجفؼ ثـ 

                                                           
 .ٗٓٔ: نور العيوف وجامع الفنوف, صصالح الدين بن يوسف الكحال الحموي - ٔ
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حتى َيشرْب منيا الكثير, ثـ يجفؼ  ترضع صبية, أو لبف أتاف يسحؽ ثانيًا, وُيَشَرب مف لبف اُمّرأة
األتاف, وكمما سقي منو أكثر كاف أجود, ثـ يسحؽ يسقى مرة مف ماء الرماف المّز ومرة لبف و ويسحؽ, 

 .ثالثًا, وينخؿ ويكتحؿ بو ذرًا, وفي الميؿ أيضا

الُمترافؽ مع الدموع, والذي صنفو الُمؤلؼ ضمف  اليرقان تستعمل لعالجالوصفة الرابعة و -ٗ
 :ةالطبقة الشبكيأمراض 

األميرباريس المجفؼ سرطاف بحري وزف درىـ, رماد زبد البحر وزف درىـ ونصؼ, ورؽ ُيؤَخذ 
 وحضض مف كؿ واحد وزف درىميف, نارَمْشؾ وزف ثمثي درىـ, يسحؽ ذلؾ كمو ويكحؿ بو.

 Aqueous وتستعمل لعالج الزيادة الحاصمة في الرطوبة البيضيةالوصفة الخامسة  -٘

humor:  

مفؿ دار فومف اليجفؼ ويسحؽ, و محكوؾ عمى الِمَسف بماء الرازيانج الصفر األيميمج نأخذ مف ال
ومف محكوؾ مف قشره الشجري إلى إف تتبيف الصفرة منيا, مف كؿ واحٍد وزف نصؼ درىـ, الخالص ال
زبد البحر القشري منو وزف درىـ ونصؼ, ومف ُمّرازيني مف كؿ واحد وزف درىـ, الري و الحشتوتياء ال

ٍة, ويرّد إلى صفياني وزف ثمثي درىـ, ُيسحؽ ذلؾ كمو سحقًا ناعمًا, وُينخُؿ بحرير األكحؿ ومف ال
 الياوف, ويدمج فيو حتى ينعـ ويميف جدًا, وكمما الَف كاف أصمح.

  وتستعمل لعالج الكدورة والغمظ الحاصل في الرطوبة البيضية:الوصفة السادسة  -ٙ

د بحري وىو المعروؼ بذات  شاذنج عدسي مغسوؿ وزف ثبلثة دراىـ, زنجبيؿ صيني نصؼ درىـ, ُبسَّ
بيض المصمح وزف درىميف, بعر الضب وزف درىـ, لؤلؤ غير مثقوب الشعب وزف درىميف, قشور ال

 وزف ثمثي درىـ, يسحؽ ذلؾ كمو وينخؿ, ويكحؿ بيذا الكحؿ خمسة أياـ.

 Cornealيستعمل لعالج القرحة في الطبقة القرنية الوصفة السابعة وىي عبارة عف برود  -ٚ

Ulcer: 

ء نصؼ درىـ, ُكحؿ أصفياني وزف درىـ, ثيراورؽ نور البنفسج وزف دانقيف, نشاء نصؼ درىـ, كُ  
توتياء ىندي وزف دانقيف, لؤلؤ صغار وزف درىـ, كافور وزف طسوج, ُيسحؽ ذلؾ كمو ناعمًا, وينخؿ 

 بحريرة صفيقة, ويكحؿ بو العيف.
 

 من الرطوبة: Uveaوتستعمل لعالج امتالء الطبقة الِعنبيَّة الوصفة الثامنة,  -ٛ

ىميمج أصفر نصؼ درىـ, شاذنج عدسي درىـ ونصؼ, إقميميا دار فمفؿ خالص ثمثي درىـ, نأخذ 
الفضة وزف درىـ, زبد البحر درىـ, كحؿ أصفياني درىـ ونصؼ, يسحؽ ذلؾ كمو, وينخؿ بحريرٍة, 
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ويطرح عميو مف القرنفؿ وزف طسوج, ويدمج في الياوف, وينخؿ بالحريرة ثانيًا, ويكحؿ بو, فإنو يمُض 
 عينو ويدمعو.

 

 وتستعمل إلزالة الخشونة الحاصمة في القرنية: الوصفة التاسعة, -ٜ

يؤخذ لعاب حب السفرجؿ, وُتذوَّب الكثيراء فيو, ويترؾ أيامًا, ثـ ُيصفَّى ويقطَّر عميو يسيٌر مف دىف 
 .البنفسج, ويكحؿ بو

 وتستعمل لمعالجة الودقة الحاصمة في الطبقة الممتحمة       الوصفة العاشرة,   -ٓٔ

Conjunctiva: 

قميميا الذىب ورماد الطرفاء يؤخذ مف ال توتياء اليندي والُمّرازيني والحشري, ومف الكحؿ األصفياني, وا 
  ويكحؿ بو. مسحوقًة منخولة بالحريرة دفعات,

وتستعمل العمة التي تتمثل بحمّرة تحدث في عروق الطبقة الممتحمة, الوصفة الحادية عشر,  -ٔٔ
 ويتركب من: بالبرود الرمادي وتعرؼ ىذه الوصفة ,والتي تترافق مع الدمع واأللم

نشاء وزف درىـ, كثيراء وزف ثمثي درىـ, صمغ عربي درىـ, صمغ فارسي درىـ, شياؼ ماميثا وزف  
درىـ ونصؼ, ورؽ نور البنفسج درىـ, طباشير درىميف, كافور طسوج, لؤلؤ غير مثقوب درىـ ونصؼ, 

ّد إلى الياوف دفعتيف وثبلثة, وينخؿ يسحؽ ذلؾ كمو ناعمًا بميراس حجر أو زجاج, وينخؿ بحريرة, وير 
 في كؿ مّرة  بأضيؽ ما يمكف مف الحرير, ثـ تكحؿ بو العيف بعد التشيؼ.

الذي وصفو المؤلف  Conjunctivitis التياب الممتحمةوتستعمل لعالج الوصفة الثانية عشر,  -ٕٔ
 بالرمد الدموي:

ويغمى, ثـ يصفى مف ذلؾ الماء, وُتكّحؿ  ,ويجمع بينو وبيف لساف الَحَمؿ ,يؤخذ  العنَّاب فينقى مف نواه
 بو العيف المطروفة مع العزيز.

 , وتستعمل كعالج عام لمرمد:الوصفة الثالثة عشر -ٖٔ

يؤخذ مف الورد األحُمّر القّباض العفص وزف درىـ, ومف الحضض المكي وزف ثمثي درىـ, ومف إقميميا  
ومف التوتياء اليندي وزف دانقيف فضة, ومف  الفضة وزف دانقيف فضة, ومف اقاقيا البرىو في وزف درىـ,

النشاء وزف درىـ ونصؼ, ومف صمغ األّجاص والصمغ العربي مف كؿ واحٍد وزف درىـ, ومف 
العنزروت الُمّربى وزف مثقاؿ, يسحؽ وينخؿ ويعجف بماء قراح وُيحبَّب كمثاؿ العدسة, ويفرطح حتى 

 ويكحؿ بو كحبًل ثخينًا.يكوف أسيؿ لمحؾ, يحّؾ مف ىذه األشياؼ عمى المسف, 
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 وتستعمل كعالج عام لمرمد:الوصفة الرابعة عشرة,  -ٗٔ

نشاء وكثيراء وصمغ عربي وفارسي مف كؿ واحد وزف درىـ, أفيوف مصري نصؼ درىـ, نأخذ 
عنزروت أبيض شديد البياض خفيؼ الوزف ُمّربى بمبف األْتف درىميف, إقميميا الفضة درىـ, حضض 

ؽ ذلؾ كمُّو وينَخؿ وُيعجف بماء عنب الثعمب المغمّي, أو لبف األتف, أو بيما طبراني دانقيف فضة, ُيسح
جميعًا, وُيجعؿ شيافًا كبارًا أكبر مف العدس وأصغر مف الحمص, ويؤخذ كؿ يـو شيافة منيا, فتذاُؼ 

 بمبف اُمّرأٍة ترضع صبيًة, ويكحؿ بو.
آخر الرمد, بعد شفاءه إلزالة وتعرف بالكحل الجالء الذي يستعمل في الوصفة الخامسة عشرة,  -٘ٔ

 الكدورة:

يؤخذ مف اليميمج األصفر البالغ الذي ليس فيو تشنج, فيحؾ بماء الرازيانج حتى يجتمع منو شيء 
صالح مف ذلؾ المحكوؾ, وكمما انتيى الحؾ إلى  نوى اليميمجة ُأِخذ غيُرىا, فإف نوى اليميمج رديء 

ُترؾ حتى يتصفى الماُء عنو ويرسب, ثـ ُيصب ذلؾ الماء, لمعيف جدًا, فإذا اجتمع منو كثير مع الماء 
وُيترؾ ذلؾ التِّفؿ حتى ينشؼ, ويعزؿ بعد أف يوزف منو وزف درىميف, ثـ يؤخذ مف ورؽ الفمنجمشؾ 
اليابس وزف درىـ, فيسحُؽ ويعزؿ, ثـ ُيؤخذ مف الدار فمفؿ الغبلظ التي لـ ينتو إليو  العفف وزف ثمثي 

يؤخذ مف الدار فمفؿ الغبلظ والشاذنج  العدسي بعد أف يغسؿ مف طينو وزف درىـ, فُيسحؽ ويعزؿ, و 
درىميف, ومف المؤلؤ الصغار وزف درىـ ونصؼ, ومف الشنؾ  البحري وزف درىـ, يسحؽ ذلؾ كمو في 
موضع واحد بعد أف يكوف قد ُسِحؽ كؿ واحد منو عمى ِحَدِتو, وينخؿ, ويردُّ إلى الياوف, فيدمج حتى 

ثـ يجعؿ في ىاوف زجاج أو عمى صبّلبة, فيسقى مف ماِء الحصـر الذي لـ يجعؿ فيو ينعـ ويميف, 
الممح, ويجفؼ, ويسحؽ ثانيًا, ويسقى مف ماء الرماف المّز, ويجفؼ, ويسحؽ ثانيًا, فإذا حصؿ, ىذا 

ليسير مف فيمف لـ ترد مف عينيو إال الَجبلء كّحمتو بو عمى الريؽ, وما أَرْدَت مف عينو التبريد زدَت فيو ا
ف أردت التسخيف وفرغت مف األشياء الباردة التي فيو, زدت فيو يسيرًا مف المسؾ  الكافور, وا 

 

, والذي صنفو تستعمل لعالج اليبس الذي يجده المريض في عينوالوصفة السادسة عشرة,  -ٙٔ
 المؤلؼ كنوع مف أنواع الرمد:

مجففة وزف درىـ ونصؼ, ومف الطباشير يؤخذ مف المؤلؤ الصغار وزف درىـ, ومف السرطانات النيرية ال
وزف درىـ, يسحؽ ذلؾ كمو وينخؿ, ويذاؼ منو مقدار ما يحتاج إليو بمبف اُمّرأة ترضع صبية, وَيكحؿ 

 بو عيَف العميؿ بالميؿ.
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بكحل التوبال, والذي يستعمل لمنع إنبات الوصفة السابعة عشرة, وىي تمثؿ الكحؿ المعروؼ  -ٚٔ
 :مصنوع مف الطاليقوف بممقط وبعد نتفوذلؾ  الشعر

الروسختج المعموؿ مف الطالقوف, وتوباؿ الحديد, والحجر المعروؼ بالبادزىر_ وىو الحجر المممع  
الذي يجعؿ نصبا لمُمّرايا _ يحرؽ ذلؾ الحجر ثـ يدؽ ويسحؽ, ويجمع بينو و بيف الروسختج المذكور, 

ء والُكحؿ, أجزاء متساوية, يسحؽ ذلؾ وتوباؿ الحديد وِكْمس قشور البيض والصدؼ المحروؽ والتوتيا
 ناعمًا, وُينخؿ بحريرة, ويكحؿ بو العيف.

 
بعد إزالة الشعر الزائد  Eyelidوتستعمل لمنع نفور العين وتورم الجفن الوصفة الثامنة عشرة,  -ٛٔ

 في األشفار باإلبرة:

موذي, والصمغ العشيؤخذ مف التوتياء اليندي والح قميميا ري والُمّرازيني, والكحؿ السَّ ربي, وكثيراء, وا 
الفضة وزبد البحر, والشاذنج العدسي, فيسحُؽ وينخُؿ وىي أجزاء متساوية, ويطرح عمييا إف كانت 
جممتيا عشرة دراىـ وزف قيراط مف الكافور, وعمى ىذا الحساب زاد أو نقص. يستعمؿ ىذا الكحؿ بعد 

 عيف وتوـر الجفف.ازالة الشعر الزائد في األشفار باإلبرة, وذلؾ لمنع نفور ال

 

 Subconjunctival          وتستعمل لعالج الطرفة الوصفة التاسعة عشرة,  -ٜٔ

Hemorrhage: 

يؤخذ مف القيموليا المغسوؿ وزف درىميف, ومف الزرنيخ األحمّر المكمس  وزف ثبلثة دراىـ, ومف الطيف 
كمو ناعمًا ويعجف بدـ  األرمني الخالص وزف درىميف, ومف بزر الحمبة وزف ثمثي درىـ, يسحؽ ذلؾ

الفرخ , ويعمؿ اشيافات مفرطحة عمى ىيئة العدس, يحُؿ  ذلؾ بالماء, وأجوده ماء المطر, وتكحؿ بو 
 العيف.

 

 تستعمل لعالج تناثر األشفار:الوصفة العشروف,  -ٕٓ

الدف الدقي أسود طيب الرائحة وزف درىـ, حجر البلزورد مغسوؿ وزف درىميف, الحجر الذي ُيعرؼ 
ني, وىو ضرب مف حجر البلزورد إال انو سريُع التفتت حرِّيُؼ الطعـ, وزف درىـ واحد, حنا باألرم

محرؽ وزف ثمثي درىـ, ُيسَحؽ ذلؾ كمُّو ويكحؿ بو بالغداة والعشي, فإف ذلؾ ُينبت الشعر ويحفظ 
 أصولو.
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لتي تقع في وتستعمل لعالج تناثر الشعر الناتج عن الغمظ والرطوبة االوصفة الحادية والعشروف,  -ٕٔ
 الجفن:

يؤخذ مف الحجر األرمني الذي وصفناه, وحجر البلزورد _وبينيما فرٌؽ يسيٌر, وىي: الرخاوة وسرعة 
موذي, والحناء   التفتت وحرافة الطعـ_ ومف الكبريت المحَرؽ, وظمؼ الماعز المحَرؽ, والكحؿ السَّ

 المحرؽ أجزاء متساوية, يسحؽ وينخؿ ويكحؿ بو العيف.
 

لعالج زوال شعر األشفار الناتج عن الجدري أو الجراحة أو  وتستعملثانية والعشروف, الوصفة ال -ٕٕ
  :حرق النار, والتي لن تنسد المسام فييا

يؤخذ مف بصؿ الَعْنَصؿ فيحرؽ, ويؤخذ مف رماده وزف درىـ, ومف الغاريقوف  الطري وزف حبتيف, ومف 
سة دراىـ, ومف الطيف األرمني المحرؽ وزف رماد القيصـو وزف درىـ, ومف الشاْذنج العدسي وزف خم

درىـ, يسحؽ ذلؾ كمو ناعمًا, وُينَخؿ  ويكحؿ بو كحبًل خفيفًا جدًا, حتى يكوف ما يتعمؽ بالميؿ 
 كالرائحة.

 

 :القرحة التي تمتنع عن االلتحام لعالج وتستعملالوصفة الثالثة والعشروف,  -ٖٕ

ف دـ األخويف جزء, ومف الكندر الذكر جزء, يؤخذ مف الزرنيخ جزء, ومف الصمغ العربي جزء, وم  
 فيسحؽ, ويطرح عمييما مثؿ ربع جزء مف أجزائيا الزعفراف, ويكحؿ بو العيف كحبًل خفيفًا.

 

ويستعمل إلزالة البياض الذي , يسمى ىذا الكحل بالحزم الصغير الوصفة الرابعة والعشروف, -ٕٗ
 يظير بعد اإلصابة بالقرحة:

إف تغير بيضو أقؿ أو أكثر, فتنقعو في غُمّرٍة مف الماء العذب, وتضعو يؤخذ مف قشور البيض قشريف 
في الشمس وقد غطيتو بخرقة حتى ينتف الماء ويسود, ثـ ُيَصب عنو الماء وتغسميا غسبًل نظيفًا, ويأخذ 
ما ينقشر مف داخميا مف ذلؾ الغرقئ وترمي بيا, ثـ تصب عمييا ماًء طريًا وتتركيا في الشمس, وال 

الماء, وتنقييا مما ينقطع مف الغرقئ والقشور, حتى  مى ىذا, تضعو في الشمس وتغسميا إذا َنِتفَ تزاؿ ع
ثـ تأخذىا  فإنو يقمع البياض الذي يظير  .يصير بمنزلة ما إذا تركتو في الشمس لـ يتغير ولـ ينتف

 بعقب القرحة بغير تعب.

 بلء.السكر أو قصب السكر لمج الوصفة السابقة يمكف أف يزاد في 
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, وتعرف بالحزم الكبير وتستعمل إلزالة البياض أيًا كان العامل الوصفة الخامسة والعشروف -ٕ٘
 المسبب لو:

قشور البيض المدبَّر, وعقد القصب المدبَّر, ورماد الصدؼ أي صدؼ كاف, وخيرىا صدؼ يؤخذ مف 
قميم قميميا الفضة, وا  يا الذىب, والشاذنج العدسي, المؤلؤ, والشبؾ, وزبد البحر, وبعر الضب, والدْىَنج, وا 

د, يؤخذ مف ذلؾ كمو أجزاء متساوية, ثـ  والشاذنج الذي يعرؼ بحجر الدـ, ورماد جناح النسر, والُبسَّ
يؤخذ مف حجر الِمَسف مثؿ ربع جزء واحد  منو, ومثؿ نصؼ جزء مف ىذه األجزاء الشيرزؽ األىوازي 

و ناعمًا, وينخؿ بحريرة, ويدمج في الياوف, وىو لبف الخفاش, وقاؿ بعضيـ إنو ذرقو, يسحؽ ذلؾ كم
ويعاد النخؿ حتى ينعـ ويميف, ثـ يكحؿ بو العيف كحبًل في وقت, وذرًا في وقت, فإذا كاف في الذر 

ذا كاف كحبًل لـ يشد العيف.  ُشدْت العيف برفادة شدًا خفيفًا, وا 

 .تستعمؿ ىذه الوصفة ككحؿ وكضماد وكذرورمبلحظة يمكف أف 

وىذه  وتعرف بكحل الحزم المعسل, وتستعمل إلزالة البياض,دسة والعشروف, الوصفة السا -ٕٙ
 تركيبتيا:

ومف الشؾ المحرؽ, والبسد,  يؤخذ مف بعر الضب, ومف قشور بيض النعاـ, ومف الصدؼ المحرؽ,
وخرء الخطاطيؼ, وبورؽ أرمني, يسحؽ ذلؾ كمو ويسقى مف ُمّرارة الكركي, ويجفؼ, ويسحؽ ثانيًا, 

 يكحؿ بو العيف يداؼ بعسؿ ابيض مائي رقيؽ القواـ, منزوع الرغوة, ويكحؿ بو.ومقدار ما 

 ىذا الكحؿ أقوى مف الكحميف السابقيف في إزالة البياض.

التي تكون من النوع  Pterygiumوىي كحل يستعمل لعالج الظفرة الوصفة السابعة والعشروف, -ٕٚ
 :الغشائي الرقيق

سموذي, والبْورؽ األرمني, والحضض, وزبد البحر, والصدؼ يؤخذ مف توباؿ النحاس, ومف الكحؿ ال  
المحرؽ, والشادنج العدسي المغسوؿ مف التراب, والزعفراف, والحجر األرمني, وقيموليا, ُيسحؽ ذلؾ كمو 

 ناعمًا, ويكحؿ بو العيف.
 

 وتستعمل لعالج الجرب المعروف بالحصفي:الوصفة الثامنة والعشروف,  -ٕٛ

وزف درىميف, ومف الروسختج وزف درىـ ونصؼ, ومف الصمغ العربي وزف يؤخذ مف الشاذنج العدسي 
دانقيف, كثيراء وزف نصؼ درىـ, ميعة  يابسة محرقة وزف دانقيف, رصاص محرؽ وزف درىـ, إقميميا 
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قميميا الذىب مف كؿ واحد وزف دانقيف, فمفؿ أبيض وزف نصؼ دانؽ, يسحؽ ذلؾ كمو ناعمًا,  الفضة وا 
ماء مغمي مصفى, ويحبب كمثاؿ  العدس, يحؾ كؿ يـو منيا واحدة في الماء,  ويعجف بماء المطر أو
 ويكحؿ بو العيف بالميؿ.

 

يستعمل لعالج الجرب المعروف و الذي  وتسمى ببرود أبي عمران,, والعشروف الوصفة التاسعة -ٜٕ
 :بالحصفي

محرقة وزف درىـ, يؤخذ مف ورؽ البنفسج وزف درىـ, ومف النشاء وزف ثبلثة دراىـ, ومف الكزبرة ال 
صمغ عربي وكثيراء مف كؿ واحد وزف درىـ, يسحؽ ذلؾ كمو, ويسقى مف الخؿ العتيؽ دفعاٍت, 
ويجفؼ ويعاد التسقية حتى يعمؿ بو خمس ُمّرات, ثـ يسحؽ ناعمًا, ويطرح عميو وزف طسوج مف 

 الكافور الرياحي, ويدمج  في الياوف حتى ينعـ, ثـ يكحمونو بعد التشيؼ.
 

 :لعالج تسمخ الجفن الناتج عن الجرب الحفصي وتستعمللثبلثوف, الوصفة ا -ٖٓ

يؤخذ مف األسفيداج المعروؼ بالحرؽ, ال ثجير العنب, ومف زبد البحر, ومف النشاء والصمغ العربي 
 أجزاء متساوية, ثـ يسقى ماء لب البطيخ دفعات, ويسحؽ ويدمج في الياوف, ثـ يكحؿ بو.

لختم الجرح الحاصل بعد حّك الجرب  عمل لختم الجروح, وخاصةوتستالوصفة الحادية والثبلثوف,  -ٖٔ
 :المعروف بالتيني

يؤخذ مف الشمع المصّفى ودىف الورد, فيعمؿ منو الشمع والدىف, ويطرح عميو يسيرًا مف األسفيداج  
 المعموؿ بالنار, وُيضرب حتى يصير كالمرىـ, ثـ يجعؿ في الياوف, ويصبُّ عميو الماء البارد, ويدعؾ في
, ويميف ويبيض, ثـ يؤخذ منُو قميؿ ويجعؿ عمى المسّف,  ـَ وسطِو, ويصب عنو الماء الذي يتوسخ حتى َيْنَع

 ويطرح فوقو يسيٌر مف العنزروت الُمّربى بمبف األتف, ويخمط, ثـ يؤخذ منو بالميؿ, ويضعو تحت الجفف.

 وتستعمل لحل الصالبة الحادثة في الجفن:الوصفة الثانية والثبلثوف,  -ٕٖ

النشاء المتخذ مف الحنطة التي لـ تبمغ في السنبمة, وكثيراء وصمغ العربي وماِميراف صيني  تتكوف مفو 
 وشاذنج عدسي.

 :Blepharitisلعالج السالق الوصفة الثالثة والثبلثوف,  -ٖٖ

ماؽ, فإف لـ تجد ماء الورد  نقعت الورَد والسماؽ في الماء وشمستيا   .يؤخذ ماء الورد المنقوع فيو  السُّ
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 وتعرف بشياف الالدن, وتستعمل لعالج السالق إذا اشتد:الوصفة الرابعة والثبلثوف,  -ٖٗ

ما عمى جيتو أو منيما جميعًا وزف درىـ, ومف الحجر األرمني وزف   يؤخذ مف البلدف إما ُمكَّمسًا وا 
 درىميف, ومف الشاذنج الَعَدسي وزف درىـ ونصؼ, ومف الكحؿ األصفياني المغسوؿ وزف درىـ ونصؼ,

ومف التوتيا الُمّرازيني  وزف ثبلثة دراىـ, ومف الُمّر الصافي وزف ثبلثة دراىـ, ومف الحضض المجموب  
مف الطائؼ وزف درىـ, ومف الصمغ العربي درىـ, ُيسحؽ ذلؾ كمُّو, وينخؿ, ويعجف بماء َعْذب, ويحبب 

 كِمثاؿ  العدس.

 :Retinitis التياب الممتحمة() , وتستعمل لعالج الشبكرةالوصفة الخامسة والثبلثوف -ٖ٘

يؤخذ مف كبد الماعز فيحرؽ ويوزف منو وزف درىـ, ودرىـ دار فمفؿ, ودرىميف شاذنج, ودرىـ حضض, 
ودرىـ صبر أسقوطري, ونصؼ درىـ ُمّر, يسحؽ ويعجف بالخُمّر العتيؽ, ويمطخ بو قمقـ نحاس, ويترؾ 

ف ثانيًا بماء الرازيانج, ويطمى عمى آنية نحاس حتى يجؼ عميو, ثـ يؤخذ منو ويسحؽ سحقًا ناعمًا, ثـ يعج
 ويجفؼ عمى ذلؾ, ثـ ُيسحؽ وُينخؿ, وتكحؿ العيف بو.

  وتستعمل لعالج الشبكرة:الوصفة السادسة والثبلثوف,   -ٖٙ

يدؽ وزف درىـ دار فمفؿ, ووزف دانؽ بزر الرازيانج, ثـ يوضع مف زوائد كبد الماعز عمى النار حتى يغمي 
فينثر ذلؾ الدار فمفؿ المدقوؽ مع الرازيانج عميو, فُكمما ظيَر مف ذلؾ الزبد شيء ُنِثَر  فيظير فيِو الزبد,

عميو مف الدار فمفؿ إلى أف ينشوي الكبد , ثـٌ ينحى عف النار, ويترؾ  حتى يبرد, ثـ يؤخذ ذلؾ الدواء مف 
 فوقو, وىو كخرقة  خشنة, فتسحقو سحقًا ناعمًا, وتكحؿ بو العيف.

 وتستعمل لتييئة العين قبل القدح:ة والثبلثوف, الوصفة السابع -ٖٚ

يؤخذ مف ُمّرارة القبج, وُمّرارة الذرة, وُمّرارة الشاىيف, وُمّرارة الباز, وُمّرارة العقاب, إف وجد فيذه خمس 
ة ُمّرارات مف الطيور الجوارح, ومف حيواف الماء ُمّرارة الشبوط وُمّرارة المارماىي, وُمّرارة الرقة وىي السمحفا

نور  المينة, وىذه ثبلث ُمّرارات مف حيواف الماء, ومف ُمّرارة الحيواف ذي األربع: ُمّرارة الثور, والجدي, والسَّ
الذكر, والتيس الجبمي, فيذه أربع ُمّرارت مف الحيواف ذوات األربع, ومف الطائر األجمي فُمّرارة  الخشاؼ 

, والكركي, والقطاة, فيذه ستة أخرى فجميع ذلؾ والخطاؼ, والزرازير السود, والخبرح المعروؼ بخوجور
ثمانية عشر ُمّرارًة, لكؿ واحدٍة منيا طبٌع بحسب طبيعة ذلؾ الحيواف, بحسب طبيعة الُمّرارة, وكؿ ُمّرارٍة فمف 
طبعيا التحميؿ والتنشيؼ واالستفراغ والتصفية والجبلء إذا اسُتعمًمت عمى ما يجب. تؤخذ ىذه الُمّرارات 
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آنية مف نحاس, وتجفؼ فييا, فمف األطباء مف رأى أف ُتجمَع ىذه الُمّرارات وتدؽ وتعجف بماء فُتعتؽ في 
الرازيانج وُتحبب, ومنيـ مف رأى أف يضيؼ إلييا الشاذنج العدسي, والفمفؿ األبيض, واألسود, وزبد البحر, 

ات  وزف درىـ مف كؿ واحٍد الُمّرقشيشا, ودخاف النحاس, وتوبالو, عمى أوزاف تحب, وىو إذا كانت الُمّرار 
مف ىذه األدوية مثؿ سدسيا , ُيسحؽ وُينخؿ وُيعجف بماء الرازيانج ويسير مف الخُمّر الصافي, ومنيـَ مف 
رأى أف يأخذ جميَع ذلؾ, ثـ يأخذ مقدار ما يعجنيا  بو مف العسؿ, فينزع رغوتو, ويعجنيا بو, ويجعميا في 

, وأي شيء استعممت مف ىذا الذي ذكرناه فجائز, إذا ُقِرَف حقة عاج أو حقة نحاس, ويكحؿ  بو بالميؿ
 استعمالو القوانيف ولـ يفعؿ ذلؾ. 

  وتستعمل في أول ابتداء الماء وقبل نزولو:الوصفة الثامنة والثبلثوف,   -ٖٛ

يؤخذ مف الحجر الذي ذكره جالينوس في المياُمّر وىو مارقشيشا الذىبي, فيكمس في قارورٍة مطينة بطيف 
, أو في كوز فخار مطيف بطيف الحكمة يجعؿ في مستوقد األتوف, أو في كوز الزجاج حتى يتكمس الحكمة

ويصير رمادًا, ثـ ُيؤخذ منو جزء, ومف الدخاف الذي يؤخذ مف الموضع الذي يتخمص مف النحاس جزء, 
يسقى ثانيًا ومف إقميميا الذىب جزء, ومف الفمفؿ جزء, ويسحؽ  الجميع ثـ يسقى بخُمّر عتيؽ, ثـ يجفؼ و 

 ماء الرازيانج, ويجفؼ, ثـ يسحؽ, ويدمج في الياوف, وينخؿ بحريرٍة ويستعمؿ.

 ذلك لعالج العين إذا قمرت من الشمس, بشرط أال يترافقوتستعمل  الوصفة التاسعة والثبلثوف, -ٜٖ
 :مع الرمد

زء, فيسحؽ الجميع يؤخذ مف العنزروت الُمّربى بمبف األتف جزء, ومف ماميراف جزء, ومف الكحؿ السموذي ج
وينخؿ, ثـ يسقى ماء الرازيانج والشراب العتيؽ دفعتيف, ويجفؼ ويسقى ُمّرتيف وثبلثة, ثـ يسحؽ ناعمًا 

 وينخؿ, ويكحؿ بو صاحب ىذه العمة.

 وتستعمل من أجل إزالة القمل والقمقام :الوصفة األربعوف,   -ٓٗ

ومف الممح المحرؽ قيراط, ومف ورؽ الغار  يؤخذ مف الُبوَرؽ األرمني وزف دانؽ, ومف ورؽ الخبازي دانؽ,
وزف دانؽ ونصؼ, ومف الميويزج وزف درىـ, ومف قشور حب الِخْرَوع وزف دانؽ, ومف الكحؿ المقموِّ بدىف 
الخروع وزف نصؼ درىـ, ومف التوتياء المقموِّ بدىف الناْرديف وزف درىـ, يسحؽ ذلؾ كمو سحقًا ناعمًا, 

ف تعمؽ بِو وينخُؿ بحريرة, ثـ يؤخذ ميؿ م ف حديٍد أو نحاٍس فُيغُمّر في الزئبؽ حتى يأخذ الميؿ رائحتو, وا 
 .مسحو مسحًا نظيفًا, ثـ يكحؿ عينو بيذا الكحؿ مف غير أف يصيب الحدقة الميؿ, بؿ ُيُمّره عمى أجفانو
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 :Stye الشعيرة لعالج وتستعملالوصفة الحادية واألربعوف,   -ٔٗ

شيثا وزنجبيؿ وكندر أجزاء سواء, ُينعَّـ سحُقو وينخؿ ويكحؿ بو, يؤخذ مف رماد القيصـو ورماد ُمّرق  
 ويتوقى العيف, ويعتمد بو األجفاف.

 وتستعمل من أجل لحم البط الحادث بعد إخراج الشعيرة:الوصفة الثانية واألربعوف,   -ٕٗ

قميميا الفضة واسفيداج الر  صاص يؤخذ مف دقاؽ الكندر وجّمنار وُحُضض ودـ األخويف وكحؿ سموذي وا 
 المعموؿ بالنار, أجزاَء سواء, يسحؽ وينخؿ ويكحؿ بو, فإنو ُيمحـ البطَّ مف يومِو.

  وتستعمل لعالج اختالج العين الدائم:الوصفة الثالثة واألربعوف,   -ٖٗ

يؤخذ مف الزنجبيؿ الصيني الخالص وزف درىـ, ومف القرنفؿ مف ثمره وزف درىميف, ومف الماميراف والفمفؿ 
ؿ واحٍد وزف دانقيف, توتياء وصمغ عربي مف كؿ واحد وزف نصؼ درىـ, يسحؽ ذلؾ كمو والدار فمفؿ مف ك

 ناعمًا, ويدمخ في الياوف بعد النخؿ ويكحؿ بو.

االمتالء وضعف الطبقة  وتستعمل لعالج سيالن الدمع الناتج عنالوصفة الرابعة واألربعوف,  -ٗٗ
 :الممتحمة

ي مف كؿ واحد وزف درىـ, طباشير ذيبي , والكحؿ السمو جّمنار وروسختج وتوتياء ىندي وحشري ومراز نأخذ 
جبلؿ مّحمص وزف نصؼ درىـ, قشور البيض المكمس وزف نصؼ درىـ, يدمخ جميعًا في الياوف حتى 

 ينّعـ ويمّيف وينخؿ بحريرٍة, ويكحؿ بو.

  وتستعمل لعالج سيالن الدمع:الوصفة الخامسة واألربعوف,  -٘ٗ

 ؼ المحرؽ والتوتياء والنشاء المحَـّ .الوْرُد والجّمنار والَصدَ يؤخذ مف 

والتي تكون  ,لعالج الظممة التي يجدىا اإلنسان في عينو وتستعمل الوصفة السادسة واألربعوف, -ٙٗ
 :مع مزاج بارد بغير مادة ةمترافق

وزف درىـ درىـ, مسؾ وزف  األجزاءتكوف و مؤلؤ, وورؽ الفمنجمشؾ أجزاء سواء, الشنؾ بحري, و نأخذ مف ال 
ىـ, جندبيدستر وزف حبتيف, قشور الحمزوف المحرؽ وزف نصؼ درىـ, زعفراف وزف دانؽ, يسحؽ نصؼ در 

 وينخؿ ويكحؿ منو.
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مف خبلؿ ىذه الوصفات نبلحظ التنوع الكبير في مصادر المواد المستعممة كأدوية في مجاؿ الكحؿ,      
, كما أف المؤلؼ وفي أكثر مف وقد غمب عمييا وجدود المواد ذات الطابع المعدني كالتوتياء والطباشير

مف خبلؿ عممية السحؽ و النخؿ الدقيؽ, ويظير ىذا جميًا في يشير إلى وجوب نعومة الكحؿ وذلؾ وصفة 
 وغيرىا. ٜٖ,ٕٗ,ٖٗ,ٗٗ, ٙٗعدد كبير مف الوصفات مثؿ 

إف عممية السحؽ والنخؿ تؤدي إلى الحصوؿ عمى أبعاد دقيقة, وبالتالي تخفؼ قدر اإلمكاف مف تييج 
 العيف, وأيضًا تزيد مف إمتصاصية المادة الدوائية.

 : Eye dropsالقطورات -ثانياً 

يتسع تعريؼ القطورات قديمًا وحديثًا ليتجاوز, استعماليا العيني, فيي اشكاؿ صيدالنية سائمة تعد 
 لمتطبيقات مختمفة عمى العيف أو األذف أو األنؼ, أو حتى تمؾ التي تستعمؿ لمعالجة مشاكؿ الجياز
اليضمي. وفي الحقيقة يكاد التعريؼ القديـ ليا يتطابؽ مع واقعيا الحالي, وذلؾ عمى الرغـ مف 

 .إختبلؼ شروط تحضيرىا بيف القديـ والحديث بشكؿ كبير

 ٔما يقطر في األنؼ أو األذف أو االحميؿ مف دىف أو ماء أو كؿ سيَّاؿ.: فالقطرات

ف وصفاتو عمى شكؿ قطور وذلؾ لسيولة إستخداميا, وقد عمد الطبري إلى تحضير عدٍد كبيٍر م     
 ولفعاليتيا.

 وتستعمل لعالج أمراض الطبقة الصمبة الناتجة عن صفراء لذاعة:الوصفة األولى,  -ٔ

يؤخذ مف الشعير المقّشر حبات, ومف حب السفرجؿ الحمو المقشر مثؿ حّبات الشعير, ومف الحب 
عنَزروت األبيض يسير, ويجعؿ ذلؾ في قارورٍة, وُيصْب المعروؼ بالجمشيزؾ حبات بعد أف يجرش, ومف ال

فوقو غُمّرة مف الماِء العذب, ويغمى بناٍر لّينٍة حتى يصير في قواـ ماء الشعير, ثـ يترؾ حتى يفُتر قميبًل, ثـ 
 يقطر في عينو منو دفعات منو في اليـو والميمة.

 

 دموي: ببة بعاملوتستعمل لعالج أمراض الطبقة الصمبة المسالوصفة الثانية,  -ٕ

حتى يصفو الماء, ثـ يذاؼ فييما مف الشياؼ  يؤخذ مف ماء الكزبرة الرطبة, وماء عنب الثعمب, ويغمياف
د العيف إلى أف ينيضـ الدواء وينحّؿ.   األبيض إذافًة ثخينًة, وُيقطر منو في العيف, وتشَّ

   

                                                           
 .ٛٗ, ص التنوير في المصطمحات الطبية: القمري - ٔ
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 صمبة:وتستعمل لعالج االسترخاء الحاصل في الطبقة الالوصفة الثالثة,  -ٖ

 .بماء الزوفا المغمي وفيذونالشياؼ األحُمّر الحاّد  نأخذ

كما عرفو الُمؤِلؼ: وىو أف يجد اإلنساف عينيو كأنيما منقمبتيف إلى أسفؿ, حتى ربما صعب  االسترخاءو 
 عميو أف ينظر إلى السقؼ مف غير ألـ.

 وتستعمل لعالج أمراض الطبقة المشيمية الدموية منيا:الوصفة الرابعة,  -ٗ

ستخرج ماؤىا ويغمى غميانا نورؽ بزر القطونا, وورؽ لساف الَحَمؿ, وورؽ عنب الثعمب, و  نأخذ مف 
ؼ فيو الُحضض, ويسيٌر جدًا مف الشياؼ األبيض, ويقطر في العيف كؿ يـو ُمّرتيف يذانصالحًا, ثـ 

 بالغداة والعشي.
 

 راعي في العين لعالجالويستعمل األشياف الذي فييا محمواًل بماء عصا الوصفة الخامسة,  -٘
 تركيب األشياف: ,Chemosis لَوْرِدينج ا

وكيثراء مف كؿ واحد وزف  اسفيداج الرصاص المغسوؿ وزف درىميف, صمغ عربي وزف درىـ, نشاء
درىميف, سولونس وىو الحشيشة المعروفة بالعقدة تعرفو النساء, وزف درىميف يابس منو, كيربا, والطيف 

زف درىـ, حجر الدـ وىو الشاذنج الذي ليس بعدسي وزف درىميف, شياؼ قبرصي خالص مف كؿ واحد و 
ماميثا رىباني الخالص وزف درىميف, عنزروت أبيض وزف ثبلثة دراىـ, زعفراف وزف دانقيف فضة, ُيسحؽ 
ذلؾ كمو وينخؿ, ثـ يؤخذ وزف درىـ حضض, ودانقيف أفيوف مصري خالص, ويحبلف جميعًا في لبف اُمّرأة 

ذا ترضع صبية, ث ـ تطرح عمييا األدوية المسحوقة المنخولة, ويتخذ منو شيافات مفرطحة كأمثاؿ العدس, وا 
أراد الطبيب أف يكحؿ الُمّريض بو حكو في بياض البيض الرقيؽ ثـ يكحؿ إف شاء, أو يقطر في عينو إف 

 أحب.

  , وتحضر كما يمي:قرحة العنبيةوتستعمل لعالج الوصفة السادسة,  -ٙ

عشر حبات وُترض, ومف الشعير المقشر الُمّرضوض عشروف حبة, ومف العنزروت  يؤخذ مف الجشميزؾ
وزف دانقيف فضة, ومف حب السفرجؿ الحمو عشر حبات, ُيجعؿ ذلؾ كمو في قارورٍة, وُيصب فوقو َغُمّرٌة 
ثـ وزيادٌة يسيرٌة مف الماِء, ويغمى بناٍر لينٍة حتى ينُضج الشعير ولّب الجشميزؾ, وينعـ حب السفرجؿ, 

ترضع صبيًة يسيرة, ويخضخض حتى  امرأةُينزؿ بو عف النار, وُيترؾ حتى يفتر, ثـ يصب عميو لبف 
 يختمط, ثـ يقطر منو في العيف في اليـو دفعاٍت.
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األخرى فيي القرحة وىي القرحة التي لـ تثقب الطبقة العنبية, وأما قرحة العنبية  فرؽ الُمؤلؼ بيف لقد
 يطمؽ عمييا ىذا االسـ عندما تخرؽ القرحة الطبقة العنبية., و العنبية قرحة في الطبقة

 عالج القرحة العنبية بعد استعمال القطور الوارد في الوصفة السابقة:الوصفة السابعة, لمتابعة  -ٚ

ويزاُد فيو وزف نصؼ درىـ مف شياؼ ماميثا, ودانؽ ريوند,  ,ُيؤخذ جميع ما ذكرناه في القطور السابؽ
ي, ويغمى عمى الرسـ, ويعمؿ بو كما ُعمؿ بالقطور السابؽ مف صّب المبف ودانؽ مف ماميراف صين

.  عميو, ثـ يقطر منو دفعات في اليـو
 

 وتستعمل لعالج الودقة في الطبقة الممتحمة:الوصفة الثامنة,  -ٛ

يؤخد الشياؼ األبيض المعموؿ بغير األفيوف مع شياؼ األّبار وشياؼ الُكْندر, يجمع ذلؾ كمو, ويحؾ 
 لبيض. ببياض ا

 وتستعمل لعالج الرمد الحار في الممتحمة: الوصفة التاسعة, -ٜ

يؤخذ مف العنزروت الُمّربى بمبف األْتف وزف خمسة دراىـ, ومف النشاء العذب الطعـ إذا ذيؽ  وزف 
درىميف, كثيراء وصمغ عربي مف كؿ واحٍد درىـ, اسفيداج الرصاص المحرؽ ما ال يؤخذ مف تحت 

دراىـ, إقميميا الفضة وزف درىميف, أفيوف مصري خالص وزف ثبلثة طساسيج ثجير العنب وزف ثبلثة 
إلى دانؽ فضة ال يزاد عميو, وُيسحؽ ذلؾ كمو وينخؿ ويعجف بمبف اُمّرأة ترضع صبية, ويحبب كأمثؿ 
العدس مفرطحة وما يجففو في الظؿ, تأخذ منيا ثبلث شيافات فتجعميا في الَصَدفة وُتذيفيا رقيقًا إما 

ُمّرأة ترضع صبية أو ببياض البيض الرقيؽ, ويحذر أف يذيؼ األشياؼ في شيء مف أنواع الرمد بمبف إ
, وتربت العمة, وتبرز المادة, فإف  في ابتدائيا بالماء, فإف الماء ربما صار سببًا لمنكاية العظيمة والوـر

لبيض, فيجعؿ الماء دعتؾ الضرورة إلى الماء لعدـ ما ذكرناه مف لبف اُمّرأة ترضع صبية أو بياض ا
مف ماء المطر أو الماء المطبوخ في القماقـ الحديدية, ويكوف ما نذيفو رقيقًا, ثـ ينومو عمى ظيره, 
ويفتح عينو برفؽ, وُيقِطر منو في عينو قميبًل قميبًل, وكمما قطَر في عينو منو أميمو ساعة, حتى ترفض 

الموصوؼ, وُيعيد التقطير في العيف عمى ذلؾ,  العيف بما فييا, ثـ ينقييا بقطنة مبمولة بذلؾ الماء
 حتى يقطر منو ثبلث دفعات, ثـ ينقييا وينظفيا.

 

 وتعرف بالقطور المسّكن, وتستعمل لعالج تييج العين, وىذه تركيبتو:الوصفة العاشرة,   -ٓٔ

يؤخذ مف الجشميزؾ عشر حبات فيرّض, ومف حب السفرجؿ الحمو مثمو ويرّض, ومف بزر الخبازي  
المقشر ثبلثيف حبة ويرّض, ومف العنزروت  ومف الشعير درىـ, وُيدؽ, ومف النشاء وزف نصؼمثمو 
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عمييا وىي في قارورة مف  األبيض وزف نصؼ درىـ, ومف الحضض المكي وزف دانقيف فضة, ويصبْ 
الماء العذب, فيغمى بناٍر ليِّنة حتى يثخف, ثـ يصفى عف الّتفؿ, ويجعؿ في قارورة أخرى, ويصب فوقو 

 يسيرًا مف بياض البيض, ويخضخض في القارورة, ثـ يقطر في العيف.
 

 وتعرف بالُمحممة, وتستعمل عند تزيد الرمد:الوصفة الحادية عشر,  -ٔٔ

يؤخذ مف الجشميزؾ وحب السفرجؿ مف كؿ واحٍد ثبلثيف حبة ُمّرضوضة, ومف العنزروت األبيض وزف 
ماء عصا الراعي ولبف اُمّرأة ترضع صبية,  درىـ ونصؼ, ُيجعؿ في قارورة أخرى, وُيصَير فوقو مف

 ويغمى في قارورة بنار لينو حتى ينعـ, ثـ يقطر منو بعد التصفية في العيف.
 

 تستعمل من أجل منع وقوع الَبثرة أو خروج القرحة: الوصفة الثانية عشر, -ٕٔ

مف يؤخذ مف الرصاص الذي ُيعرؼ بالوسط وىو الميانج يقرب مف الرصاص, واألسَرب وىو نوع 
األسرب لّيف جدًا فيحؾ باليد كما يحبل الشيء بالراحة, فبل يزاؿ ُيدلؾ باليد حتى يسود الراحة واألصابع, 
ثـ يقطر عمى اليد يسيٌر مف ماء الورِد حتى يترطب, ثـ يحؾ بالسكيف فيخرج شيء كييئة الصدأ, 

ٌة حتى يرؽ وينعـ, ثـ يجمع مف ذلؾ شيء لو مقدار, ثـ يحمب عميو المبف مف ثدي اُمّرأة ترضع صبي
.  يقطر منو في العيف دفعات في اليـو

 وتستعمل لعالج الطرفة:الوصفة الثالثة عشر,  -ٖٔ

يؤخذ مف الطيف األرمني فيذاؼ بخؿ الخُمّر ثـ يصفَّى بخرقة, ويصب عمى ذلؾ المصفى يسيٌر مف ماء  
 الورد, ويسيٌر مف ماء عصا الراعي, ويقطر في العيف.

 

 وتستعمل لعالج القرحة الظاىرة لمحس:ة, الوصفة الرابعة عشر  -ٗٔ

يؤخذ مف لعاب البزر قطونا, ولعاب حب السفرجؿ, ولعاب بزر الُمّرو, ويجعؿ في قارورة, ويصب فوقو 
لبف اُمّرأة ترضع صبيًة, ويطرح عميو حباٌت مف الشعير المقّشر الُمّرضوض, وحبات مف الجشميزؾ 

 يـو دفعات كثيرة.الُمّرضوض, ويقطر في العيف وىو فاتر في ال
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وتستعمل لعالج القرحة األّكالة المتولدة من خمط حريف, والتي تتسع الوصفة الخامسة عشرة,  -٘ٔ
 وتسعى:

يؤخذ مف أرجؿ الدجاج فيحرؽ حتى يصير ُحَمَمة  ثـ يسحؽ سحقًا ناعمًا , ويؤخذ مف دـ  األخويف 
حؽ ويجمع بينيا, ثـ يذاؼ منو يسير والحضض والعنزروت الُمّربى ومف األقاقيا أجزاء متساوية, فيس

يؤخذ مف ماء عصا الراعي جزء, ومف لعاب البزر قطونا ومف لبف اُمّرأة ترضع صبية جزء,  بيذا الماء:
 فيذاؼ فييا يسير مف ىذا الذرور الذي ذكرناه, ثـ ُيضرب حتى يميف, ثـ يقطر في العيف منو  دائمًا.

 
 :Chalazionردة وتستعمل لعالج البالوصفة السادسة عشرة,  -ٙٔ

ر الجاّؼ الُمّرضوض وزف درىـ, ومف ُترضيؤخذ مف الجمشيزؾ عشر حبات, و   , ومف الشعير الُمقشَّ
حب السفرجؿ الحمو عشر حباٍت ُمّرضوضة مع قشرىا, ومف العنزروت األبيض الصافي الُمّربى بمبف 

ال بماء ُكِسرت حدتو بماء المطر والبحر وُيجعؿ ذلؾ كم و في قارورٍة, ويصب عمييا األتف إف كاف, وا 
مؤل القارورة مف لبف اُمّرأٍة ترضُع ذكرًا, فإف لبَف الذكور ألطُؼ وأجود لمتحميؿ, ولبُف اإلناث أوفُؽ إذا 
كاف الغرض التبريد, وىذا أوفؽ إذا كاف الغرض لمتحميؿ واإلنضاج, وُيغمى بنار الفحـ عمى َىْوٍف ورْفٍؽ 

ويترؾ حتى يفُتر, ويقّطر منو في العيف في اليـو ثبلثة دفعات حتى ينضج ويصير في قواـ الحريرة, 
 وأربعًا.

 
 وتسمى بدواء الصالبات, وتستعمل لعالج الصالبة الحادثة في الجفن:الوصفة السابعة عشرة,  -ٚٔ

يؤخذ مف بزر الحمبة ومف بزر الكتاف وبزر القطونا وبزر الخبازي,  فتطبخ كميا بخُمّر أبيض الموف 
 ـ يستخرج لعابيا ويقطر منيا في العيف وترّفد العيف.رقيؽ القواـ, ث

 وتستعمل إلزالة الدّبة التي تقع في العين:الوصفة الثامنة عشرة,  -ٛٔ

بالمبف الحميب, ويقطر مف ذلؾ المبف في تغمى , و تدؽمف ورؽ السفرجؿ, ولحاء قشر السفرجؿ  و  يأخذ
 ج ذلؾ الحيواف.خرِ العيف, فيُ 
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 :Powder الذرور -ثالثاً 

 .ٔ: ما ُيَذّر في العيف أو الجراحات أو عمى الُقروح مف األدوية اليابسة المدقوقة المنخولةلذَّرورا

 فأما ما ُيَذّر في العيف فإنو يستعمؿ:

 إما لكثرة َرَمِصيا ليبوستيا. -ٔ

ما لكثرة الحاجة إلى الجبلء. -ٕ  وا 

ما لغير ذلؾ بحسب الحاجة  -ٖ  .ٕوا 

أنو يختمؼ عنيا كما الحظنا مف خبلؿ التطبيؽ, فغالبًا ما  يكاد يكوف الذرور جزاًء مف األكحاؿ إال
يستعمؿ الكحؿ بالميؿ, في حيف أف الذرور يستعمؿ ذرًا, كما أف الكحؿ قد يذاؼ بماء أو لبف مما 

 يعطيو قوامًا لينانًا, في حيف يجب أف يكوف الذرور يابسًا.  

 ل ذرور:في المخطوط عمى شك ذكرىا الطبريوىذه مجموعة الوصفات التي 

 وتستعمل لعالج الَوْردينج:الوصفة األولى,  -1

يؤخذ وزف درىميف شياؼ ماميثا رىباني خالص, وزف عشرة دراىـ عنزروت أبيض, وزف درىـ ونصؼ 
حضض, وزف درىـ زعفراف, وزف درىـ إقميميا الذىب, وزف نصؼ درىـ روسختج, وزف دانؽ فضة 

يف وثبلثة ثـ يذر منو في العيف, ويشد حتى ينيضـ أفيوف, يسحؽ ذلؾ كمو سحقًا ناعمًا, وينخؿ دفعت
.  الدواء وينحؿ ثـ ينظؼ ويغسؿ بالماء البارد, ويعاد الذر وقت النـو

 

 وتستعمل لعالج القرحة في الطبقة العنبية:الوصفة الثانية,  -2

عنزروت قد ُربِّي بمبف األتف وزف درىميف, نشاء وزف ثبلثة دراىـ, سكر طبرزد وزف درىـ ُيؤَخذ 
نصؼ, صمغ عربي أبيض وزف درىـ, ُيسحؽ ذلؾ كمو, وينخؿ ويذّر فيو بعد التشيؼ شياؼ أبيض و 

قد اذيؼ بمبف اُمّرأٍة ترضع صبية, أو ببياض البيض الرقيؽ, فإذا ُذرت العيُف وَىَضمت الذرور ُشّيفت 
 ثانيًا, ونظفت بعد ذلؾ.

 
 

                                                           
 .ٜٓٔ, صٕجاألزدي, معجم الماء,  - ٔ
 .ٜٓٔ, صجع السابقالمر  - ٕ
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 القرنية والتي تتحول إلى موسرج:وتعرف بشياف الكندر, وتستعمل لعالج قرحة الوصفة الثالثة,  -3

صمغ عربي وزف درىـ, عنزروت ُمّربى بمبف األتف وزف درىميف, نشاء وكثيراء مف كؿ واحٍد درىـ, 
المحرؽ أو الرصاص المحرؽ مف أييما كاف درىـ, صمغ الصنوبر نصؼ درىـ, كندر ذكر  الُمّرادسنج

بالنار ال ما يؤخذ مف تحت ثخير  درىـ, اسفيداج درىـ ونصؼ, ويكوف اسفيداج الرصاص المحرؽ
العنب, زعفراف دانؽ, ُيسحؽ ذلؾ كمو سحقًا ناعمًا, ويطرح عميو وزف ثبلثة دراىـ سكر طبرزد إف 

ف أحببت جعمت  ,كانت القرحة تتسخ ف كانت ال تتسخ وكانت نظيفة فبل حاجة بؾ إلى السكر, وا  وا 
 السكر المدقوؽ عمى حدتِو.

 .صمغ الصنوبرب, في الوصفة دـ األخويفكما يمكف استبداؿ 

 وتستعمل لعالج الرمد الحار في الممتحمة:الوصفة الرابعة,  -4

يؤخذ مف العنزروت الُمّربى بمبف األتف وزف ثبلثة دراىـ, ومف النشاء العذب الطعـ وزف درىـ ونصؼ, ومف 
, يؤخذ مف ىذا السكر األبيض درىـ, ُيسحؽ وينعَّـ سحقو, وينخؿ بحريرة, وأجود الذرور ما كاف عتيقاً 

الذرور عمى طرؼ الميؿ ما أمكف أف ُيؤخذ, ثـ يأخذ الميؿ بيمينِو ويرفع جفنو األعمى بإبيامِو مف يده 
فيغمزه إلى أسفؿ, ويشيؿ جفنو بإبيامو إلى فوؽ,  اليسرى, ويدع خنصره مف اليد اليمنى عمى جفنو األسفؿ,

 عمى طرؼ الميؿ تحت الجفف األعمى. حتى يظير لو تحت الجفف, فيضع ذلؾ الذي أخذه مف الذرور

 وتستعمل لعالج الرمد الدموي:الوصفة الخامسة,  -5

يؤخذ مف رماد ورؽ عنب الثعمب, ورماد األكُشوت, والمؤلؤ الصغار, وزبد البحر, والشاَذنج العدسي, 
 ., وتستعمؿ كذرورالذي يسّمى رمؿ الصياغة, فيسحقونيا سحقًا ناعماً  مّكةوالرَّمؿ الذي يجمب مف 

 

 تستعمل كعالج عام لمرمد:الوصفة السادسة,  -6

درىميف, سكر  عنزروت أبيض خفيؼ ُمّربى بمبف األتف وزف خمسة دراىـ, نشاء حمو المذاؽ وزفُيؤخذ 
 طبرزد وزف درىميف, يسحؽ ذلؾ ناعمًا, وينخؿ بحريرٍة ويذرُّ في العيف.

 

 ة:وتستعمل لعالج أصل القرحة بعد أن تقل الِمدالوصفة السابعة,  -7

نشاء صافي وزف ثبلثة دراىـ, عنزوت ُمّربى بمبف األتف أو لبف النساء وزف درىميف, اسفيداج ُيؤَخذ 
الرصاص وزف درىميف, ويكوف االسفيداج مما أحرؽ بالنار, ال ما يجعؿ تحت ثجيُر العنب, يسحؽ 

 ذلؾ ناعمًا.
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 وتسمى بذرور الكمنة, وتستعمل لعالج الكمنة:الوصفة الثامنة,  -8

مف الدار فمفؿ وزف دانقيف, ومف اليميمج األصفر درىـ, ومف زبد البحر درىـ, ماِميراف دانقيف يؤخذ 
صبر اسقوطري دانؽ ونصؼ, ُمّر وحضض مف كؿ واحد درىـ, ُيدؽ ذلؾ وينخؿ, وتكحؿ بو  ,فضة

 العيف ذرورًا.
 
 وتستعمل لعالج الغرب في ابتدائو: الوصفة التاسعة,  -9

ؿ بالنار وزف درىميف, ومف دـ األخويف وزف درىـ, ومف الُمّر وزف درىـ, ؤخذ مف األسفيداج المعمو يُ 
ومف الُجّمنار وزف درىميف, ومف العنزوت الُمّربى بمبف األتف وزف درىـ ونصؼ, ومف الُكندر وزف 
نصؼ درىـ, ُيسحؽ ذلؾ كمُو, وينخؿ بحريرٍة, ويدمج في الياوف حتى ينعـ, ثـ ُيذر منو بعد أف ُيفتَح 

 .ألسفؿ باإلبياـالجفف ا
 وتستعمل لعالج الناصور الذي لم ُيبط ولم يصل إلى العظم:الوصفة العاشرة,  -11

يؤخذ مف رماد البابونج ومف رماد إكميؿ الممؾ جزء جزء, ومف رماد الكـر جزء, ومف الزرنيخ األحُمّر 
ربع جزء, ربع جزء, ومف الجوز  الحضض جزءاف, ومف الزنجار الذي يعمؿ برشِّ الخؿ عمى النحاس 

 ومف الجوز المحرؽ جزء, ومف الشاذنج جزء, ُيسحؽ  ذلؾ كمو ويذر فيِو.
 

 وتستعمل لعالج الرمد الناتج عن ُقُمور العين من الثمج:الوصفة الحادية عشر, -11

يؤخذ مف دارصيني الصيني وزف دانؽ, ومف القرنفؿ وزف قيراط, والشاذنج اليندي وزف دانقيف, ومف 
 ُيسَحؽ وتذُر بو العيف., نؽ, وُمّرقشيثا الذىب وزف دانؽإقميميا الذىب وزف دا

 
 :Stupeضمدة األ -رابعاً 

 .ٔىي األدوية التي تخمط وتُبؿُّ باألدىاف, أو ُتميَّف بالصموغ وتوضع عمى العضواألضمدة: 
أما تعريُفيا كما نقؿ صاحب كتاب الماء عف البيروني: ىي المرّكبات التي َقواميا قواـ المعاجيف, 

مادة: الِعصابة التي ُيَشّد بيا العضو المأووؼ وت وضع عمى األعضاء الظاىرة وُتَشّد عمييا, والضِّ
ماد  . ٕكالضِّ

                                                           
 .ٜٛ: التنوير في االصطبلحات الطبية. صالقمري -ٔ
 .ٔٗٗ, صٕمعجـ الماء, جألزدي: ا - ٕ
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بأف الطبلء ما كاف مائعًا أو معجونًا برطب, والضماد قد يكوف يابسًا فإف كما يفرؽ بينيا وبيف األطمية 
 ٔ.ُعجف فبل بد وأف يكوف غميظاً 

 األدىان:
 أورد صاحب كتاب منياج الدكاف وفؽ التالي:تحضر األدىاف كما 

"قانوف اتخاذ األدىاف مف االزىار الحارة كالبابونج والنرجس والخيري وىو المنثور, لكؿ رطؿ مف الزيت 
الطيب أربع أواؽ مف الزىر يعمؿ في وعاء زجاج ويترؾ في الشمس أربعيف يومًا, وأما األزىار الباردة 

ىا فإف عمى كؿ رطؿ شيرج أربع أواقي زىر يعمؿ في وعاء زجاج ويترؾ كالنيموفر..... وما يجري مجرا 
ف  في الشمس عشريف يومًا ويصفى بعد ذلؾ ويرفع, ويستعمؿ, وذلؾ أسمـ لو مف حدوث العفف فيو وا 
ف أغمي الدىف أي دىف كاف قبؿ وضع  عمؿ عوضًا عف الشيرج دىف لوز حمو كاف أجود....... وا 

أبعد مف فساده لذىاب المائية منو بحرارة النار, ومف ثـ يرخى الدىف في الزىر فيو كاف أحفظ لقوتو و 
البئر ويجعؿ بينو وبيف الماء قدر ذراع ويبقى كالمدة التي بقي في الشمس ويصفى ويرفع ويستعمؿ, 
وأما األدىاف المتخذة مف البذور واألصوؿ فيي أف ترض أييما شئت وينقع في الماء حتى يميف ويغمى 

ؼ اليو مف الزيت كفايتو ويجعؿ في قدر براـ أو بيروتي أو دست مبيض عمى نار جمر ويصفى ويضا
 .ٕويغمى بيدوء حتى تذىب المائية ويبقى الدىف"

 
 :التي أوردىا المؤلفوىذه مجموعة الوصفات الخاصة باألضمدة 

 , وتستعمل لعالج أمراض الطبقة الصمبة الناتجة عن صفراء لذاعة:الوصفة األولى -ٔ

شحـ الرماف جزء, ومف أطراؼ اليندباء جزء, ويدّقاف ناعمًا, ثـ يخمط معيما مثميما مف بزر  يؤخذ مف
, وُيشّد شدًا خفيفًا, وينقي  القطونا, ويضرب بالماء ورد ودىف الورد, ويضمد بو عيناه بالميؿ وقت النـو

 عينو بالغدوات.
 
 :ي الطبقة المشيميةأكثر أعراض األمراض الدموية ف ةلتستعمل إلزاالوصفة الثانية,  -ٕ

 .ضرب مع بزر القطونا والخّؿ اليسير ودىف الورديطمع مدقوؽ ناعـ 
 

                                                           
 .ٖٕٕ: التذكرة, صاألنطاكي - ٔ

 . ٖٜص منياج الدكاف ودستور االعياف في أعماؿ وتركيب األدوية النافعة لؤلبداف, :أبي المنى - ٕ
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 وتستعمل لعالج اليرقان المترافق م الدموع:الوصفة الثالثة,  -ٖ

 بزر قطونا يضرب بماء اليندباء, وبياض البيض ودىف الورد, ويوضع فوؽ العيف ويناـ عميو.
 والجفاف الحادث في العين كنتيجة عن الّسدة: وتستعمل لعالج الغؤورالوصفة الرابعة,  -ٗ

يدؽ ذلؾ كمو ثـ يغمى بدىف الورد, ثـ و ورؽ بزر القطونا وورؽ لساف الحمؿ وورؽ البنفسج, يؤخذ مف 
يطرح عميو يسير مف الشمع, وينزؿ بو عف النار, وُيَصْب عميو يسير مف لبف األتاف أو لبف النساء 

 ى يصير كالمرىـ.وبياض البيض, ويضرب ضربا ناعمًا حت

ىي أدوية  والمرىم تعريفًا:نبلحظ في ىذه الوصفة اشارة إلى تركيب مرىـ استعممو الُمؤلؼ كضماد, 
 .ٔالقروح والجراحات الُمميَّنة باألدىاف واألمخاخ والشحـو ونحوىا

 

 :الَوردينج لعالج وتستعملالوصفة الخامسة,  -٘

الرطب وزف درىـ, عدس بقشوره وزف درىـ,  يؤخذ مف قشور جوز السرو وزف درىـ, وقشور الفستؽ
حضض وزف نصؼ درىـ, شحـ الرماف وزف درىـ, يدؽ ذلؾ كمو ناعمًا, ثـ يؤخذ مف أطراؼ ورؽ 

لينًا ونعومًة,  كالمرىـ اليندباء, ويدؽ ناعما ويجمع بيف الجميع, ويقطر عميو قميؿ مف دىف الورد, ويجعؿ
, وينحى بالغدا   ة.ثـ يضمد بو العيف عند النـو

 

 :Ocular Migraine         بصداع الحدق المعروفة العمة وتستعمل لعالجالوصفة السادسة,  -ٙ

يؤخذ بياض البيض ولبف اُمّرأة ترضع صبية, وماء الحشيشة المعروفة بعصا الراعي, فيجعؿ في 
قارورة, ويطرح عميو مف شياؼ ماميثا والحضض شيء يسير, ويغمى حتى يزبد ويرغو ثـ ينزؿ بو عف 
النار حتى يبرد, ويقطر عميو وىو في القارورة قطرات مف دىف الورد, ويخضخض حتى يصير 

 كالمّرىـ.
 وتستعمل لعالج الصداع المعروف بصداع الحدق: الوصفة السابعة, -ٚ

بزر اليندباء وبزر الخس مف كؿ واحد وزف درىميف, ُمّر وزف درىـ, حضض وزف ثبلثة دراىـ, أفيوف 
و, ويعجف بمعاب بزر القطونا, ويطمى عمى خرقتيف مقدَّرتيف في تقدير نصؼ درىـ, يسحؽ ذلؾ كم

 .ويمزؽ عمى الصدغيف, ويترؾ حتى يجؼ, فإف ىذا يقبض الشرياف الدرىـ الواسع,
 
 

                                                           
 ٜٛ., ص: التنوير في االصطبلحات الطبيةالقمري - ٔ
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 :لعالج عدم الغذاء الحاصل في الرطوبة الزجاجية, والناتج عن السدة وتستعملالوصفة الثامنة,  -ٛ

 ضربًا ببياض البيض ودىف البنفسج.ويمطبوخيف مدقوقيف ورؽ الخبازي ورؽ الخطمي, يؤخذ مف 
 

 :لعالج نتوء الطبقة القرنية عن الممتحمة , وتستعملالوصفة التاسعة -ٜ

 خرؽ الكتاف, وتُبؿ بماء عنب الثعمب, وبماء الورد, وتوضع عمى العيف وتشّد. يعمؿ رفائد مف
 ممتحمة:وتستعمل لعالج الودقة الحاصمة في الطبقة الالوصفة العاشرة,  -ٓٔ

ورؽ عنب الثعمب, وأطراؼ عصا الراعي, وأطراؼ اليندباء مدقوقة دقًا  المريض يوضع عمى عيف
 .ناعمًا مضروبة مع بزر قطونا ودىف الورد عند النـو

 :لعالج الرمد الحار في الممتحمة وتستعملالوصفة الحادية عشر,  -ٔٔ

اليندباء, ويسيٌر مف ُجَراَدِة الَقْرع إف ُتؤَخذ أطراؼ عصا الراعي, والغض مف ورؽ عنب الثعمب, وأطراؼ 
دقًا ناعمًا, وُيضرب ببياِض البيض, أو بمعاب بزر القطونا, ويوضع منو عمى خرقة  ؽُ دَ كاف زمانو, يُ 

 كتاف, وتوضع فوؽ عينيو.
 

 , وتستعمل كعالج عام لمرمد:الوصفة الثانية عشر -ٕٔ

ال شحـ مف أطراؼ اليندباء المدقوؽ مع شحـ  المريض يوضع فوؽ جفف الرماف البّري, إف كاف وقتو, وا 
القطونا, ودىف الورد, ويوضع فوؽ الجفف عمى خرقة  جميعًا, ويضرباف مع بزر الرماف المّز يدقاف

 كتّاف.
 وتستعمل كعالج عام لمرمد:الوصفة الثالثة عشر,  -ٖٔ

عصى  بماء دقًا ناعمًا, وتخمط اَقّشر مف قشرىتُ يؤخذ مف الموز الحمو خمسة لوزات, فتدؽ بعد أف 
 سحؽ, ويوضع فوؽ الجفف.تالراعي بعد أف 

 

 وتستعمل لعالج استرخاء الجفن:الوصفة الرابعة عشرة,  -ٗٔ

يؤخذ مف الدادي  وزف درىـ, ومف قشور الفستؽ وزف نصؼ درىـ, ومف جوز السْرِو نصؼ درىـ, ومف 
دراىـ, فيغمى  بالماء شحـ الرماف وزف درىميف, يدؽ ذلؾ دقًا ناعمًا, ثـ يؤخذ مف الراِمؾ وزف خمسة 

حتى ينماع ويذوب, ويؤخذ مف  ذلؾ الماء الصافي منو, وتذاؼ بو ىذه األدوية, ويطرح عميو يسيرًا مف 
بزر قطونا, ويسيرًا مف دىف  الورد الخالص, ويضرب حتى يختمط كمُّو, ثـ يوضع عمى الرأس عمى 

 خرقة كتاف, وعمى  الجفنيف المسترخييف ليالي متوالية.
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 وتستعمل لعالج القرحة الظاىرة لمحس:ة الخامسة عشرة, الوصف -٘ٔ

أطراؼ اليندباء المدقوؽ المغمي بدىف البنفسج حتى يصير كالخبيص, ثـ يضرب مع القطور رقـ يؤخذ 
ٔ٘.  , ويوضع فوؽ الجفف وقت النـو

 

 وتستعمل كعالج عام لمقرحة:الوصفة السادسة عشرة,  -ٙٔ

قد طرح والذيف لب البصؿ المدقوؽ المطبوخيف بالدىف,  ضمد العيف بأطراؼ اليندباء المدقوؽ معتُ 
 قد ضرب مع صفار البيض حتى يصير كالمرىـ. الذي عمييما يسير مف الخطمي األبيض

 

 وتستعمل لعالج البردة, وذلك عند تعسر رجوعيا بالقطور:الوصفة السابعة عشرة,  -ٚٔ

ي يسيرًا, فيطبخاف جميعًا طبخًا يؤخذ مف بزر الحمبة يسيرًا, ومف الحنطة الصغار المعروؼ بالنخس
ُيْيِرييما, ثـ ُيضرباف مع يسيٍر مف الخطمي األبيض المعروؼ بالموصمي بعد أف يقطَّر عمييا يسيرًا مف 
دىف البنفسج أو دىف الخيري, ويسيرًا مف صفرة البيض, يضرب ضربًا قويًا حتى يصير كالمرىـ, ثـ 

 يضمُد بو الجفف األعمى, ويشد شدًا خفيفًا.

 وتستعمل لتحقيق التأم الجرح بعقب إزالة البردة جراحيًا:الوصفة الثامنة عشرة,   -ٛٔ

يؤخذ مف الُكندر األحُمّر الذي عميو شبيو بالجفت, ومف الراتينج ودـ األخويف والعنزروت واالسفيداج 
زء, ومف المعموؿ بالناِر والنشاء والصمغ العربي أجزاء سواء, ُيسحؽ ذلؾ كمو ويطرح عميو مف الُمّر ج

 الزعفراف دانؽ ونصؼ, وزف أربع دراىـ راوند صيني.

  في ىذا الموضع. ولكف الكاتب يستعممو كضماد ,ىذا الدواء عبارة عف شياؼ

 :, وتركيبتومّرىم الراوندب وتستعمل كمرىم مرمم لمجروح والقروح, وتسمىالوصفة التاسعة عشرة,  -ٜٔ

اعمًا, ويعجف بمبف األتف أو بياض البيض الرقيؽ, وزف نصؼ درىـ قاقيا أو جّمنار, ويسحؽ ذلؾ كمو ن
ف أحببت أف تتركو ذرورًا جاز ذلؾ.  ويحبب شيافات صغارا, وا 

 وتستعمل لمداواة الناصور الذي غمظ ولم ينفجر:الوصفة العشروف,  -ٕٓ

يؤخذ مف الحنطة النخسية جزء, ومف بزر الحمبة نصؼ جزء, ومف بزر الُمّر جزء, فيطبخ حتى يتيّرأ 
ب عميو الحميب مف أي لبف كاف, ويضرب حتى يصير كالمرىـ, وتضمد بو تمؾ الصبلبة ثـ ُيصَ 

 الحادثة, فإف ذلؾ يفجره .
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 :Mydriasis وتستعمل لعالج االتساع واالنتشارالوصفة الحادية والعشروف,  -ٕٔ

يؤخذ مف دقيؽ الشعير جزء, ومف ورؽ البنفسج جزء, ومف الخطمي نصؼ جزء, ويضرب جميع ذلؾ 
 .المريض ة البيض حتى يصير كالمرىـ, فيضمد بو عيففي صفر 

 
 وتستعمل الستكمال عالج االنتشار عند زوال الورم:الوصفة الثانية والعشروف,  -ٕٕ

يزاد في الضماد السابؽ يسيٌر مف البابونج, وُيجعؿ الشمع والدىف عميِو, وذلؾ الستكماؿ عبلج االنتشار 
.  عند زواؿ الوـر

 وتستعمل لترميم الجرح بعد القدح: الوصفة الثالثة والعشروف, -ٖٕ

ضرُب صفرة البيض مع يسير جدًا مف الممح, ويسير مف الكموف الممضوغ ضربًا جيدًا, ويضعو عمى تُ  
 قطنة.

 وتستعمل لقمع الحيوان الذي يمتزق بالعين:الوصفة الرابعة والعشروف,   -ٕٗ

 في العيف, ويشد العيف برفادٍة. يؤخذ مف العنزروت الُمّربى بمبف األتف جزء, ومف النشاء جزء, ويذر
 

 وتستعمل لعالج الرمد الذي يحدث في العين إذا قمرت من الثمج:الوصفة الخامسة والعشروف,  -ٕ٘

يؤخذ مف ورؽ السرو وجوز الفوفؿ مف كؿ واحٍد وزف دانقيف, دقيؽ السميد وزف درىميف, يعجف ذلؾ مع 
و بزر الحمبة, فيوضع  عمى خرقة, ويضمد بيا الدقيؽ, ثـ يترؾ حتى يتخُمّر , ويضرب بما قد ُغمي  في

 العيف.
 

 , وتستعمل لعالج القمل والقمقام إذا تعسر شفاؤىا:الوصفة السادسة والعشروف -ٕٙ

يؤخذ مف العاقر َقْرحا والميويزج وحبِّ الغار وشحـ الرماف أجزاء  سواء, يدؽ ويعجف بالخّؿ مع دقيؽ 
د بو العيف.الكرِسنَّة عجنًا رقيقًا, ويكوف الخؿ يسيراً   , ثـ يضمِّ

 

 وتستعمل بعد بط الجفن إلخراج الشعيرة:الوصفة السابعة والعشروف,  -ٕٚ

 ., وتستعمؿ كضماديؤخذ مف شحـُ الرماف المدقوِؽ الُمّرّبى بالخّؿ ودىف الورد 
 

 :Pannus وتستعمل لعالج السبلالوصفة الثامنة والعشروف,  -ٕٛ

ضع صبية, أو لبُّ الخبز السميد فيضرب مع ذلؾ يؤخذ مف دقيؽ الباقمي وُيضرب مع لبف امرأة تر 
.  المبف, ويضمد بو عينو وقت النـو
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 :Snuff النشوقات -خامساً 

لى إ: كّؿ دواء ٌينشُؽ مما لو حرارة. وَنَشَقو: َشمَّو. وقاؿ بعضيـ ىو كؿ رائحٍة ُقِصَد َجْذبيا النَُّشْوق
 .ٔاألنؼ بجذب اليواء المستنَشؽ حاّرة كانت أـ باردة

ما ينشؽ باألنؼ ليدخؿ القمري:  عرفولنشوؽ دواء يختص باألنؼ )أي في مكاف تطبيقو( وذلؾ كما وا
 ٕفيو بخاره أو رائحتو.

 لـ يكثر المؤلؼ مف طريقة اإلعطاء ىذه, بؿ أقتصر عمى ذكر وصفتيف فقط, ونحف نوردىما أيضًا:

 ل رطوبة:وتستعمل لعالج أمراض الطبقة الصمبة الناتجة عن فض الوصفة األولى, -ٔ

ذا اريد  يحمَّص الُمّر والشونيز, وُيسحؽ معيا الزعفراف, وتصر في خرقة, وُتشمـ حتى يقع الُعطاُس, وا 
  زيادة التعطيس زيد اليسير مف الكندس في التركيب.

ما يشـ أو ينفخ في األنؼ وىي:  بالعطواساتيمكف أيضًا إدراج ىذه الوصفة ضمف مايسمى      
 أف تعريؼ النشوؽ يشمؿ ىذا المعنى أيضًا.ننا وجدنا إال أ ٖليجمب العطاس.

نضرُب الحاصؿ نتيجة استعماؿ النشوؽ السابؽ:  لمعالجة فرط العطاسالوصفة الثانية, وتستعمؿ  -ٕ
 باستنشاقو.   المريض الخؿ والماء ورد وُدْىَف الورد اليسير, ونأمر

 

 : Enema الحقن -سادساً 

 .ٗالمحتبْس عنده ما يجب إخراُجوكّؿ دواء ُيحقف بو المريُض  الُحْقن:

مياه مطبوخة مع األدوية واألدىاف وما يجري مجراىا وتصب في المقعدة,  وأيضًا تعرف كما يمي:
وتكوف ىذه المياه مصفاة وتصب في ظرؼ ولمظرؼ أنبوبة, وتوضع تمؾ األنبوبة في المقعدة إلى 

 .٘ذلؾ في األمعاءآخرىا, ثـ تسّرح مياه األدوية قميبَل قميبًل إلى أف يحصؿ 

    وىنا مجموعة الوصفات الخاصة بالحقن:
                                                           

 .ٕٔٗ, صٖ: كتاب الماء, جاألزدي - ٔ
 .ٚٗص , التنوير في المصطمحات الطبية,القمري - ٕ
 .ٛٗ. ص : التنوير في المصطمحات الطبيةالقمري - ٖ
 .ٖٚٗ, صٔكتاب الماء, ج األزدي: - ٗ
 .ٛٚ, التنوير في المصطمحات الطبية, صالقمري - ٘
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 وتستعمل لعالج أمراض الطبقة الصمبة المسببة بعامل دموي:الوصفة األولى,  -ٔ

 نطبخ ماء الشعير مع العناب والسبستاف, ونستعمؿ المطبوخ كحقنة تؤخذ كدفعات متوالية.
 

 ض في عينو:وتستعمل لعالج اليبس الذي يجده المريالوصفة الثانية,  -ٕ

 مع بياض البيض, ودىف البنفسج, والسكر األبيض. ويضربالشعير  يؤخذ
 

  :لترطب وتسخن وتقّوية المريض من المشايخ المصاب بالسبل وتستعملالوصفة الثالثة,  -ٖ

كميؿ الممؾ, فُيطبخ حتى يتيّرى, ثـ يصفى,  يؤخذ مف البيمنيف والتودري, وبزر الجرجير, والبابونج, وا 
يسيرًا مف دىف الخروع ودىف الخيري ودىف الياسميف ودىف الرؤوس ودىف األكارع عمى ويصب عميو 

 مقداٍر يحب, ثـ ُيضرب حتى ينعـ ويغمظ, ثـ ُيحقف بو وىو فاتر.

 القيروطات: -سابعاً 

 .ٔالشموع المذابة المرققة مع األدىاف أو مياه الثمار والبقوؿالَقْيُروطي: 

وصفة واحدة, وربما لذلك عالقة بأسموب تطبق القيروطي, والتي لم يورد المؤلف لمقيروطيات إال 
تعتمد عمى تمريخ البدن بيذا الدواء, وبالتالي بعده عن المنفعة الموضعية لمعين, وقمة األمراض 

 الجيازية التي تعالج بيذه الطريقة.

 وىذه الوصفة التي ذكرىا لعالج االلتواء, وتحضر كما يمي:

ماء عصى الراعي, وقداح الخبلؼ وماء بقد سقيت التي فسج ودىف النيموفر, دىف البننمزج مع الشمع 
 جرادة القرع الحمو.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٜٓص :القمري - ٔ
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 :Syrup ة بشر األ -ثامناً 

َكْنجبيف األشربة تعريفًا:  مياه الفواكو وغيرىا إذا طبخت مع السكر والعسؿ حتى يكوف ليا قواـ مثؿ السَّ
 .ٔوشراب التفاح وغيرىما

ة  قديمًا وحديثًا ىو السكر, وىو يمعب دورًا أساسيًا كمادة حافظة مانعة مف إف األساس في األشرب
العطب, وكمحمي يكسب الشراب المذاؽ الحمو, كما يجب أف يكوف ماء الفواكو المعد لمتحضير رائقًا 

 خاليًا مف الشوائب.

 كشرابات:    مؤلفوىنا مجموعة الوصفات التي أوردىا ال

 الج اليرقان الذي يترافق مع الدموع:وتستعمل لعالوصفة األولى,  -ٔ

ىميمج أصفر وزف عشرة دراىـ, أجاص ثبلثيف عددًا, عناب ثبلثيف عددًا, سبستاف كؼ, تُمّر نأخذ 
ىندي وزف عشريف درىمًا, بنفسج وورد مف كؿ واحد ثبلثة دراىـ, ترنجبيف وزف خمسة عشر درىمًا, 

راىـ, ورؽ عنب الثعمب وزف خمسة عشر بزر األكشوت وزف خمسة دراىـ, بزر اليندباء خمسة د
درىمًا, يطبخ ذلؾ كمو كما يطبخ المطبوخ, ويصفى منو رطؿ بالصغير, ويطرح عميو وزف سبعة دراىـ 

 سكر مدقوؽ يشربُو وىو فاتر.
 

 :لعالج غؤور العين وجفافيا الناتج عن السدة وتستعملالوصفة الثانية,  -ٕ

ريوس وزف خمسة ذرد مف كؿ واحد ثبلثة دراىـ, كماأفسنتيف رومي وزف خمسة دراىـ, شكاع وباذاو 
وبزر الرازيانج مف كؿ واحدة ثبلثة دراىـ, أكشوت وبزر اليندباء مف كؿ   دراىـ, بزر الكرفس وأنيسوف

صفر وزف عشرة دراىـ, زبيب أواحدة وزف خمسة دراىـ, أممج وىميمج مف كؿ واحد أربعة دراىـ, ىميمج 
يطبخ ذلؾ كمو كما يطبخ المطبوخ, ويصفى منو شربة, ويشربو وىو منزوع العجـ وزف عشرة دراىـ, 

 فاتر.

وتستعمل لعالج عدم الغذاء الحاصل في الرطوبة الزجاجية, والذي    يحدث الوصفة الثالثة,  -ٖ
 نتيجة السدة:

ُمّر مف كؿ واحد ثبلثة دراىـ, بزر الكرفس وأنيسوف مف كؿ واحد أربعة دراىـ, ورؽ الختراب وىو و فّوه 
جزر البري وزف ثبلثة دراىـ, صعتر وزوفا مف كؿ واحد ثبلثة دراىـ, سنامكي  واسطوخودوس مف ال

                                                           
 .ٜٛ, صالمرجع السابق - ٔ
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كؿ واحد وزف خمسة دراىـ, زبيب طائفي منزوع العجـ وزف خمسة عشر درىمًا, تُمّر ىندي و ترنجبيف 
بة مف كؿ واحد وزف عشريف درىمًا, تيف عشريف عددًا, يطبخ ذلؾ كما يطبخ المطبوخ, ثـ يصفى شر 

يكوف مقدارىا وزف مائة درىـ, ويطرح عمييا وزف سبعة دراىـ سكرطبرزد مدقوؽ, ويقطر فوقو وزف 
ثبلثة دراىـ إلى خمسة دراىـ مف دىف الموز الُمّر, ويشربو وىو فاتر يسقيو مف ىذه الشربة شربتيف في 

 مدة سبعة أياـ.
 

, والتي تترافق وِق الطبقة الممتحمةالعمة التي تحدث حُمّرُة ُعر  , وتستعمل لعالجالوصفة الرابعة -ٗ
 مع سيالن الدمعة, ووجود األلم:

عناب ُمّرجاني وزف مائة درىـ, تُمّر ىندي ثبلثيف درىمًا, ترنجبيف وزف عشريف درىمًا, ورؽ عنب 
الثعمب َكؼ, بزر اليندباء كؼ, ثبلثوف أجاصة , ُيطَبخ ذلؾ كمو عمى ما يجب, ثـ يصفى منو رطؿ 

 وقو قدر عشريف درىمًا مف شراب البنفسج الخمير, ويشربو وىو فاتر.بالصغير, ويصّب ف
 

 وتستعمل لعالج الرمد الحار في الممتحمة:الوصفة الخامسة,  -٘

جاصة, أتمر ىندي منزوع النوى والميؼ وزف عشريف درىمًا, ترنجبيف وزف عشريف درىمًا, ثبلثوف 
ؼ أْكُشوت بغدادي, كؼ بزر اليندباء, ثبلثوف عّنابة, خمسة وعشريف درىمًا زبيب طائفي منقى, ك

كؼ كزبرة يابسة, كؼ مف ورؽ عنب الثعمب, يجمع ذلؾ كمو ويدؽُّ, وزَف سبعِة دراىـ ىميمج أصفر, 
ويطرح عميو, ويطبخ ذلؾ كمو, ويدّؽ المطبوخ, ويصفى منو وزف مائة درىـ, ويصب عميِو وزف أربعيف 

 درىمًا شراب البنفسج خمير, ويشربو وىو فاتر.
 

 وتستعمل كعالج عام لمرمد:الوصفة السادسة,  -ٙ

َأّجاص ثبلثوف عددًا, مثميا ِعَناب, ُتَرْنجبيف وزف خمسة عشر درىمًا, تُمّر ىندي وزف ثبلثيف درىمًا, 
ىميمج أصفر وزف سبعة دراىـ, بزر اليندباء وبزر الخس مف كؿ واحد وزف سبعة دراىـ, كّؼ كزبرة 

مطبوخ, ويعصر ويصّفى, ويوزف منو وزف مائة وثبلثيف درىمًا, يابسة, يطبخ ذلؾ كمو كما يطبخ ال
ويُمّرس فيو وزف وزف عشرة دراىـ فموس الخيارشنبر ُمّرسًا بميغًا حتى تبيض فموسو, ثـ يصفى ثانيًا, 

 ويشربو بوقيتيف.

 ويطمق عمييا اسم نقيع الصنوبر, وتستعمل لعالج تناثر األشفار: الوصفة السابعة, -ٚ

ندباء ثبلثة أرطاؿ فيغمى حتى يصفو, ثـ ُيطرح عميو وزف درىميف مقؿ, وعشريف يؤخذ مف ماء الي
درىمًا صبر اسقطري  خالص, وزف درىميف مصطكي, يجعؿ ذلؾ كمو في ظرؼ زجاج, ويشّد رأسو, 
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ويضعو في الشمس, فإذا كاف بعد ثبلثة أياـ أخذ مف ذلؾ الماء وزف أربعيف درىمًا, وقطر عميو مف 
 , ويشربو. دىف الورد يسيراً 

 
 وتستعمل لعالج الحول الناتج عن الرياح الغميظة:الوصفة الثامنة,  -ٛ

أفسنتيف رومي خالص أصفر وزف درىميف, ورد أحُمّر وزف درىـ ونصؼ, مصطكي وزف ثمثي درىـ, 
بزر الكرفس وأنيسوف مف كؿ واحٍد ثمثي درىـ, عصارة السوس وزف دانقيف فضة, صبر اسقوطري 

درىمًا, اىميمج اسود وزف ثبلثة دراىـ, يسحؽ ذلؾ كمو ويعجف بماء ورؽ  خالص وزف خمسة عشر
األترج أو بماء الباذرنجيويو أو الخُمّر العتيؽ إف احتمؿ مزاج العميؿ, وتسقيو منو وزف ثبلثة دراىـ بماء 

 فاتر.
 

 وتستعمل لتحضير المريض لممعالجة بأدوية القمل والقمقام:الوصفة التاسعة,  -ٜ

األبيض الصافي َمنًَّا, ويطرُح عميو ثبلثة أمنَّاء ماء صافي, وُينقع يومًا وليمة, ثـ يزاُد  يؤخذ مف التيف
عميِو مف الماء, ويغمى حتى يتيرئ التيف , ثـ ُيُمّرس, وُيصَفى, ويحّؿ السكر  قبؿ أف يصَب عميِو, ثـ 

ف األصوؿ, يصب عميو محمواًل, ويغمى حتى يصير لو قواـ, ثـ يصب عمى وزف عشريف درىمًا م
 عشريف درىمًا مف ىذا الشراب, وُيسقى منيا سبعة أياـ.

 
 :Vaporization التبخيرات -تاسعاً 

 ٔ: ما ُيمقى في النار ويمسؾ العضو عمى دخانو.البخور

ختبلؼ التبخيرات عف النشوقات أو السعوطات, فالبخور يعتمد عمى تعريض امف ىذا التعريؼ نجد   
وىو يطبؽ عمى أكثر مف عضو, في حيف أف النشوقات والسعوطات تطبؽ  منار,المادة المراد إستنشاقيا ل

ونجد أف الطبري أشار عند حديثو عف خواص األدوية إلى أف الحرؽ يغير مف طبيعة فعؿ  عمى األنؼ,
 بعضيا, وليذ أثرنا أف ندخميا في تصنيؼ مستقؿ بذاتو. 

 وتستعمل لعالج اليرقان:الوصفة األولى,  -ٔ

كشوت وورؽ الخبازي مف كؿ واحد كؼ, كزبرة يابسة أو رطبة كؼ كبير, األلبنفسج و ورؽ ايؤخذ مف 
عصا الراعي وحي العالـ مف كؿ واحد كؼ, ورؽ البموط أو جفتو كؼ كبير, نخالة وشعير ُمّرضوض 

                                                           
 .ٜٗ: التنوير. صالقمري - ٔ
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مف كؿ واحد كؼ كبير, عدس ُمّرضوض كفيف, حب الرماف المخرج مف عمؿ الصباغيف مجرش كؼ 
 في قمقـٍ مضمـو بالرأس حتى تتيَرأ الحشائش ثـ ينكب عميو, ويفتح جفنو فيو.  كبير, يطبُخ ذلؾ كمو

 

 وتستعمل لعالج البياض:الوصفة الثانية,  -ٕ

يؤخذ مف الخطاطيؼ وخروؤه ويطرح في قمقـ, ويطرح فوقو مف بزر الحمبة كؼ كبير, ومف البابونج 
كميؿ الممؾ كؼ كؼ, ومف ورؽ السذاب كؼ كبير, ثـ يغمى والقمق ـ مضمـو الرأس, ثـ يوضع عمى وا 

رأس القمقـ قمع مكبوب, ويستوثؽ مف خمميا حتى يصير خروج الدخاف مف ثقب القمع, ثـ ينكب عمى 
 تمؾ البخارات مفتوح العيف انكبابًا كثيرًا, ثـ يكحؿ عينو بيذا المعسؿ, فإنو ابمغ في قمع البياض.

 وتستعمل لعالج الشبكرة:ة, الوصفة الثالث -ٖ

 مع الرازيانج والدار فمفؿ وينَكبَّ عميو المريض. ُيطبخ الفجؿ
 وىي تستعمل كتبخيرة وكضماد لعالج الشبكرة:الوصفة الرابعة,  -ٗ

, والُمّرزنجوش, وورؽ النّماـ, والرازيانج, وكؼ كبير  كميؿ الممؾ والشيُح والقيصـو يؤخذ مف البابونج وا 
نكبابًا حتى تبُرد الحشائش, ثـ يكمد العيف مف النخالة, يغمى ذلؾ في قمقـ حتى يتيرأ, ثـ ينكب عميو ا

 بالحشائش  إذا فِترت.

 وتستعمل إلزالة الرمد الحادث من قمور العين من الثمج:الوصفة الخامسة,  -٘

مُجـ, فإنو يوجد في وقت الثمج, فُيقطع أو ُيدّؽ ثـ يجعُؿ في القمقـ  كميؿ مع يؤخذ مف الشُّ البابونج, وا 
 قشره اليابس, والنخالة, والممح, فُيغمى, وينكب عميو.الممؾ, وورؽ الثـو الرطب, أو 

 

 وتستعمل إلزالة الرمد الحادث من قمور العين من الثمج:الوصفة السادسة,  -ٙ

 الخُمّر, وينكّب عميِو. بيسير مفتؤخذ صفيحٌة مف نحاس فتحمى في النار, ثـ ترش 
 

 وتستعمل لعالج القرحة الظاىرة لمحس:, السابعةالوصفة  -ٚ

األشناف األخضر, والمالح مف السَمؾ, فٌيجَعؿ في قدر ويصّب عميو الماء والخؿ ممزوجيف,  ُيؤَخذ مف
ويصب فوقو يسيرًا مف الِدىف, ويوقد تحتيا حتى إذا غمْت القدر, وارتفعت البخارات أِمَر المطروؼ أف 

طرفة مف وقتو, ُيكبَّ عمى ذلؾ البخار, ويفتح عينو حتى يصادفيا البخار فتدمع العيف, وربما أزاؿ ال
 وربما أزاؿ بعد ُمّرة أو ُمّرتيف.
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 :Snuff السعوطات -عاشراً 

عوط:  السعوط: ما يقطر في األنؼ خاصة مف  والتعريف اآلخر:, ٔأسـ لمدواء الذي ُيَصّب في األنؼالسَّ
 ٕدىف أو لبف أو نحوىما.

 السعوط سائؿ.يختمؼ السعوط عف التبخيرات بالطبيعة, فالبخور ىو شكؿ غازي في حيف أف 

لقد تعدد الوصفات التي استعمميا المؤلؼ كسعوطات, وكانت كوصفات مركبة أو مفردة لمادة واحدة مثؿ 
 األدىاف, وىنا نذكر المركبة منيا:

 وتستعمل لعالج أمراض الطبقة الصمبة الناتجة عن فضل رطوبة:الوصفة األولى,  -ٔ

الجزء, وُيصْب عمييا يسيرًا مف ماء الزوفرا  مف دىف المصطكي جزء, ومف الِمْسؾ مثؿ ربع ىذا يؤخذ
المغمي, وُيدعؾ حتى يختمط ويتحد, ثـ يسعط منو بمقدار يسير, وال يزاؿ يزاد يسيرًا بعد يسير, إلى أف 

 يصيَر جممة ما ُيسَعط بو وزف درىـ.
 

 وتستعمل لعالج الرمد اليابس, الذي ينتج عن انصباب الفضل إلى الممتحمة:الوصفة الثانية,  -ٕ

يؤخذ مف ماء عصا الراعي, وماء ورؽ بزر القطونا, وماء ُجَراَدة الَقْرع, فتغمي كمُّيا حتى تصفو, ثـ 
يؤخذ مف ذلؾ الماء جزء, ومف لبف اُمّرأة ترضع صبية جزء, ومف دىف القرع أو مف دىف النيموفر أو 

نو بعد أف مف دىف البنفسج جزء, وتصب في قارورٍة, ويخضخُض حتى يتحد وينعـ, ثـ يسعط م
 يستنشؽ الماء الحار الكثير.

 

 وتستعمل لعالج الماء, وخاصة األنواع التي ال تقدح منو:الوصفة الثالثة,  -ٖ

 يؤخذ مف ُمّرارة الكركي, وُمّرارة الشبوط, وتضرب بيسير مف دىف النارديف.
 
 
 
 

                                                           
 .ٕٛ٘, صٕمعجـ الماء, ج األزدي: - ٔ
 .ٛٗالتنوير, ص القمري: -  ٕ
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 :Pills الحبوب -حدى عشرإ

ئحة الفـ ونحوىا. وجميعيا ُتعمؿ مدورًة ضروب منيا لئلسياؿ, ومنيا لمسعاؿ ولتطييب را الحبوب:
لًة وصغارًا وكباراً   .ٔومطوَّ

 وىذه الوصفات الخاصة بالحبوب التي ذكرىا المؤلف:
وتسمى حب الشبيار, وتستعمل لعالج سيالن الدمع الناتج عن االمتالء الوصفة األولى,  -ٔ

 وضعف الطبقة الممتحمة:

ربعو مف الزراوند, وخبِث الحديد الفوالذ المدّبر بالخؿ يؤخذ مف األيارج المخمر جزء, ويزاد عميو مثؿ 
 والمقمي بدىف الموز, ويتناوؿ منيا عند النـو وزف ثمثي درىـ.

 
 وتسمى حب الصبر, وتستعمل لعالج الظممة:الوصفة الثانية,  -ٕ

يؤخذ مف الورد, واالفسنتيف, والمصطكي, وبزر الكرفس, أجزاء سواء, صبر اسقوطري غير مغسوؿ 
دوية, زعفراف وزف دانقيف, يسحُؽ ويعجف بشراٍب صافي أو ماء الباذرنجبوية, أو بماء ورؽ مثؿ األ

االترّج ويحّبب, شربتو وزف درىميف وثبلثة, يسقى منو عدة شربات, ويجعؿ ما بيف  الشربة والشربة 
 سبعة أياـ أقمُّو.

 من خالل دراستنا لموصفات السابقة نالحظ ما يمي:

استعماؿ الحرير لمنخؿ وبالتالي  إلىدقيقة  لممساحيؽ فقد عمد  بعادأمف أجؿ الحصوؿ عمى  -ٔ
يتـ النخؿ عمى أكثر مف  أكثر دقيقة جدًا, وعند الحاجة لمحصوؿ عمى نعومة أبعادالحصوؿ عمى 

 مرحمة.

 استعماؿ أدوات صيدالنية معرفة مثؿ الياوف الزجاجي والحجري. -ٕ

 وقًا أو مذافًا.استعمؿ المؤلؼ الميؿ لمكحؿ سوء أكاف الكحؿ مسح -ٖ

فرؽ بيف حجر البلزورد  مثبلً فإلى التفريؽ بيف المواد المتشابية وبيف خواصيا,  المؤلؼ فطف -ٗ
 .الرخاوة وسرعة التفتت وحرافة الطعـمف حيث  والحجر األرمني

                                                           
 .ٛٛالتنوير في المصطمحات الطبية, ص :القمري - ٔ
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 عند تحضير المؤلؼ لوصفة خاصة بالقطورات يعمد إلى تنقية القطور بعد تحضيره. -٘

 ب كبير بيف وصفات الذرور ووصفات األكحاؿ.في بعض الوصفات  نبلحظ تقار  -ٙ

نبلحظ أف المؤلؼ يصؼ كيفية تطبيؽ الذرور أو الكحؿ , ومثاؿ ذلؾ ما نجده في الوصفة الرابعة  -ٚ
 مف وصفات الذرور.
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 المبحث الثاني: التفسير الصيدلي لنسب استعمال مختمف األشكال الصيدلية.

 األشكال الصيدالنيةمختمف  يعمخطط يبين النسب التفصيمية لتوز 
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 سنعتمد عمى توزيع االشكاؿ الصيدالنية حسب مكاف التطبيؽ.

 االشكال التي تطبق بشكل مباشر عمى العين أو الجفن وىي: -أوالً 

 االكحاؿ. -ٔ

 قطورات. -ٕ

 الذرورات. -ٖ

 الضمادات. -ٗ

 عممًا بأف الضمادات ال تختص بالتطبيؽ عمى العيف أو الجفف فقط.

 يبيف نسب ىذه االشكاؿ.وىذا مخطط 

 

 % مف االشكاؿ المطبقة عمى العيف, وتفسير ذلؾ أف العيف مؤلفة  مفٙ٘تمثؿ االشكاؿ الصمبة ما نسبتو  
 ورطوبات: وأغشية طبقات

 الطبقات عصبية كثيرة الحس. -ٔ
 الرطوبات لطيفة سريعة قبوؿ النقصاف والتغير.  -ٕ

 اكحال
46% 

 ضمادات
27% 

 قطورات
17% 

 ذرورات
10% 

 اكحال

 ضمادات

 قطورات

 ذرورات
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 تثبت ال, السائمة الرطبة واألدوية والدىف ة, نجد أف الشمعكنتيجة لذلؾ فعند مقابمة األمراض باألدوي -أوالً 
 معالجتيا في فنتجنب, طويبلً  زماناً  شدَّىا يمكف والعيف ال, والعصائب والرفائد بالشدِّ  إال األعضاءِ  عمى

 دائمًا, ألف الشد الطويؿ يضر بالبصر. البصر إلى العيف لحاجة السائمة واألشياء المراىـَ 

 صبلبتيا تحميؿِ  أو حرارِتيا تسكيف إلى محتاجةً  تكوف أف مف تخمو ليست تحدث في العيف تيال العمة -ثانياً 
 أو اليابس أو البارد أو الحار بالدواء إال يمكف ال وذلؾ, منيا ذىب ما وتعويض, مزاجيا تعديؿ أو

 اليابسة ويةاألد في موجودة كذلؾ, السائمة واألدوية المراىـ في موجودة أنيا كما القوى وىذه الرطب,
, وتنشؼ وتحمؿ, وقتيا مف الرطوبة تُنِشؼ أف شأِنيا مف فإف, اليابسة األدوية أدويتيا فجعموا,  المعدنية

 . لذلؾ المعدنية اليابسة األدوية إلى فعدلوا, طويبلً  زماناً  الّشد إلى تحوج وال, األعراض سائر بيا فيتـ

بو أو يفنى أف بعد إال منو تنقمع فبل, بالعضو تمتزؽ الرطبة األدوية -ثالثاً   فبل والعيف, الغريزية الحرارة ُتذوِّ
 بصرىا. ذلؾ يمنع ألنو شيء بيا يمتزؽ أف يمكف

الرطبة ربما ليََّنت العضَو وأْرَختو, وأما العيُف وطبقاُتيا فبل تحتمؿ أف تسترخي, ألف استرخاء  األدوية -رابعاً 
 .لـ ُتجعؿ أدويتيا أدويًة رطبًة سائمة ُمْرِخيةالجفف ُيضعؼ البصر, ويؤذي الناظر, فؤلجؿ ذلؾ 

 لوُضوِحيا بذلؾ العيف فيقابموف خواصيا وتمطؼ ال تكثر القوى المتضادة في األدوية المعدنية, فتقؿ -خامساً 
 .ضرر قواىا اختبلؼ مف الناظر عمى يكوف لئبل خواِصيا وقمة طبيعتيا ومعرفة

 ا العامؿ, وىو أف العيف وطبقاتيا يابسة الجوىر وعصبية,اعتمد المؤلؼ عمى جالينوس لشرح ىذ -سادساً 
 ذلؾ ألجؿِ  .اليابسة باألشياءِ فمـز مقابمتيا عند نكاية تقع بيا لحفظ جوىِرىا وجوىر طبقاتيا إف تقابؿ 

 العصب. لجوىر أحفظ ذلؾ فإف, يابسة معدنيةً  العيف أدوية أكثرُ  جعمت

مؤلؼ العتماده االدوية اليابسة, واالدوية ذات الجوىر المعدني, تمثؿ ىذه االسباب الست التفسير الذي قدمو ال
 واحتبلىا لمعدد الكبير مف الوصفات, عمى حساب باقي أصناؼ االدوية.

تمي االدوية اليابسة في نسبة االستعماؿ األضمدة, وقد غمبيا المؤلؼ عمى القطورات في التطبيؽ, وذلؾ 
 لؤلسباب التالية:

نما طبقاىا ايضًا عمى مستوى األجفاف والرأس, وىي بيذه لـ يطبؽ المؤلؼ الضمادا -ٔ ت عمى العيف فقط, وا 
 الطريقة ال تؤثر عمى عمؿ العيف بشكؿ كبير.
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 أما عند مقارنتيا بالقطورات, فالضمادات يمكف أف تثبت عمى مكاف التطبيؽ لفترة أطوؿ مف القطورات. -ٕ

 مباشرة.يمثؿ ىذا التفسير الستعماؿ االدوية المطبقة عمى العيف 

 االشكال الصيدالنية ذات التطبيق الجيازي -ثانياً 

% مف مجموع الوصفات التي استعمميا المؤلؼ لعبلج األمراض العينية ٕٓتمثؿ ىذه االشكاؿ ما نسبتو 
 الخاصة بالعيف لوحدىا, أو لعبلج امراض جيازية تؤدي إلى أمراض عينية, ومثاؿ ذلؾ الوصفة التالية:

وورؽ الخبازي مف كؿ واحد كؼ, كزبرة يابسة أو رطبة كؼ كبير, عصا ورؽ البنفسج وأكشوت  -ٔ
الراعي وحي العالـ مف كؿ واحد كؼ, ورؽ البموط أو جفتو كؼ كبير, نخالة وشعير ُمّرضوض 
مف كؿ واحد كؼ كبير, عدس ُمّرضوض كفيف, حب الرماف المخرج مف عمؿ الصباغيف مجرش 

بالرأس حتى تتيَرأ الحشائش ثـ ينكب عميو, ويفتح كؼ كبير, يطبُخ ذلؾ كمو في قمقـٍ مضمـو 
 جفنو فيو. 

, واليرقاف ىو عبارة عف مرض جيازي ولكف ظيور Icterus  ستعمؿ ىذه التبخيرة لعبلج اليرقافت
 الصفرة في العيف ىي أحد أعراض ىذا المرض.

, أجاصة ثوفثبل, درىماً  عشريف وزف ترنجبيف, درىماً  عشريف وزف والميؼ النوى منزوع ىندي تمر -ٕ
 بزر كؼ, بغدادي أْكُشوت كؼ, منقى طائفي زبيب درىماً  وعشريف خمسة, عّنابة ثبلثوف
 دراىـ سبعةِ  وزفَ , ويدؽُّ  كمو ذلؾ يجمع, الثعمب عنب ورؽ مف كؼ, يابسة كزبرة كؼ, اليندباء
, درىـ مائة وزف منو ويصفى, المطبوخ ويدؽّ , كمو ذلؾ ويطبخ, عميو ويطرح, أصفر ىميمج
 .فاتر وىو ويشربو, خمير البنفسج شراب درىماً  أربعيف وزف عميوِ  صبوي

 الممتحمة. في الحار الرمد لعبلج المطبوخ ىذا يستعمؿ

تمثؿ الوصفتاف السابقتاف نموذجاف لبلستعماؿ المختمؼ لؤلدوية الجيازية, كما اننا نجد تنوعًا كبيرًا أيضًا 
 في ىذه األدوية.
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 األشكاؿ الجيازية المستعممة في الوصفات.مخطط يبيف نسب كؿ شكؿ مف 
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 .الفصل الثالث: التصنيف الدوائي و الدراسة الصيدالنية

 :لؤلدوية المفردة النباتية التصنيؼ الدوائي و الدراسة الصيدالنيةالمنيج المتبع في 

في معالجة األمراض نيدؼ مف ىذه الدراسة إلى تبياف أىمية العقاقير النباتية التي استعمميا الطبري 
 العينية, وكذلؾ إلى تبيف التسمية الحديثة ليذه العقاقير, وتركيبيا الكيميائي, وذلؾ باإلعتماد عمى جدوليف:

 الجدوؿ األوؿ يبيف:

   .اسـ العقار بالمغة العربية والبلتينية واالنكميزية -ٔ

  خطوط.اعتمدنا الترتيب اليجائي في سرد العقاقير النباتية المستخرجة مف الم -ٕ

 الفصيمة النباتية التي يتبعيا العقار. -ٖ

معجم وقد عمدنا إلى توثيؽ المرجع الذي أعتمدنا عميو في ذلؾ بصرورة مباشرة, حيث أعتمدنا عمى كتاب 
ألحمد عيسى  معجم أسماء النباتورمزنا لو بػ )ش(. وكذلؾ عمى  الشيابي في مصطمحات العموم الطبية

 جدوؿ سيولة الوصوؿ إلى تصنيؼ النبات الؤلتيني.يحقؽ ىذا ال ورمزنا لو بػ )ـ(.

 الجدوؿ الثاني يبيف:

, وعند وجود لتسميات الشائعة في عصرنا الحاليلكؿ عقار, وىي ا اسـ العقار واألسماء المرادفة -ٔ
 .عدد كبير مف التسميات المرادفة فإننا نكتفي بذكر ثبلثة تسميات منيا فقط

 . قاقير النباتيةاعتمدنا الترتيب اليجائي في سرد الع -ٕ

 .األجزاء الطبية المستعممة مف كؿ عقار في عصرنا الحاليب حقؿ خاص -ٖ

تقديـ الفوائد واالستخدامات الطبية بشكؿ موجز مف منظور و  واالستعماؿ الحديث المكونات الفعالة -ٗ
الطب التكميمي وسرد المصطمح الطبي اإلنكميزي لكؿ مصطمح مرضي عند وروده لممرة األولى 

 .فقط

 د استعماؿ ذات المرجع لمحديث عف النبات يشار لو في الحاشية الخاصة باالستعماؿ الحديث.عن -٘

معتمد لمحديث عف النبات يتـ إدراج حاشية خاصة بكؿ حقؿ مف عند وجود أكثر مف مرجع  -ٙ
 الحقوؿ.
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 المستعممة في عالج األمراض والتي أوردىا المؤلف. النباتية المبحث األول: تصنيف األدوية

لرقـ ا
تسمال

 لسؿ

 االسـ العممي العقار النباتي
 بالمغة البلتينية

 الفصيمة النباتية
 بالبلتيني

الفصيمة 
 النباتية
 بالعربي

 اسـ النبات
 باإلنكميزية

توثيؽ 
 االسـ

العممي مف 
 المراجع

, ٖٛٔش Citron السذابية Citrus Medica. Rutaceae ُأْتُرج ٔ
 ٔ٘ـ

 Pyrus إَجاص ٕ

domestica.  
Rosaceae الوردية Plum  ٖٛٛش ,

 ٜٗٔـ
 Myrtus آس ٖ

communis L. 

Myrtaceaea اآلسية Myrtus ٜٖٔط ,
  ٖٛٗش

 أُسُطوخوُدوس ٗ
 أو اسطوخوذوس

Lavandula 

Stoechas. 

Labitaceae الشفوية Stoechas ٙٓٔـ ,
 ٘ٓٗش

 Scolopendrium أْسُقوُلوفْنَدُريوف ٘

Vulgare. 

Polypodiaceae السرخسيات hart's-

tongue 
, ٗٙٔـ
 ٕٗٙش

 Spinacia إْسَفاناخ ٙ

oleraceae L. 

Chenopodiaceae الرمرامية Spinach ٖٚٔـ ,
 ٖٛٙش

 ٔٙٔـ   Kali الرمرامية Salsola kali L.. Chenopodiaceae أْشناف ٚ
  ٖٓٙ,ش

 Cuscuta َأْفِتيُموف ٛ

epithymum L. 

Asteraceae المركبة Dodder ٜٕٕش ,
 ٖٗٔـ

 Artemesia أْفَسنِتيف ٜ

abssinthium L. 

Asteraceae المركبة Wormwood ٖش, 
 ٕٕـ

 -أفُيوف ٓٔ
 َخْشَخاش

Papaver 

somniferum L. 

Papaveraceae الخشخاشية Opium ٛٓ٘ش ,
 ٖٗٔـ

 Acacia Arabica أَقاِقيا ٓٔ

WILLD. 
Leguminosae.  القطانية Egyptian 

thorn 
 ٖ, شٕـ

 Melilotus ِإْكميؿ الممؾ ٔٔ

officinalis Lam. 
Leguminosae. القطانية Corona 

regia 
, ٗ٘ٗش
 ٙٔٔـ

 َأْنَزروت أو ٕٔ

 َعْنَزروت
Astragalus 

saccolla L. 
Leguminosae. القطانية Sarcocolla ٛٗش ,

 ٕٙـ
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 Pimpinella َآِنيُسوف ٖٔ

anisum L. 
Apiaceae الخيمية 

 الكرفسية
Anis ٓٗٔـ ,

 ٓ٘٘ش
 Phyllantus َأْمَمج ٗٔ

emblica L 
Euphorbiacea اليتوعية 

 اليفوربيونية
Emblic 

myrobalan 
, ٜٖٔـ
 ٘ٗ٘ش

 Berberis اأَلْنبَرباريس ٘ٔ

Vulgaris 

Berberidaceae البرباريسية 
 الزركشية

Berberis ٖٓـ ,
 ٛٙش

 Terminalia إْىِميَمج ٙٔ

chebula Retz. 

Combretaceae اليميمجية Myrobalan  ٕٚٚش ,
 ٛٚٔـ

 Anthemis َباُبوَنج ٚٔ

nobilis L. 

Chamomilla 

officinalis C 
Koch. 

Compositaceae المركبة Chamomile ٛٔـ,ٗٙ 
 , ٕٖش 

 Picnomon َباَذاوَرد ٛٔ

acarna Coss. 

Compositaceae المركبة Blessed 

thistle 
, ٜٖٔـ
 ٘ٗٔش

 Melissa َباَذرَنَجبِوية ٜٔ

Officinalis. 
Labiataceae الشفوية Lemon 

balm 
, ٚٔٔـ
 ٗ٘ٗش

, ٜٛٔـ  Broad bean القطانية Vicia Faba. Leguminosae َباِقمي ٕٓ
 ٘ٚٚش

, ٜـ Onion الزنبقية Allium cepa L. Liliaceae َبَصؿ ٕٔ
 ٕٓش

 Citrullus ِبْطيخ ٕٕ

Vulgaris 

Cucurbitaceae القرعية Water 

Melon 
, ٓ٘ـ
 ٖٛٔش

  portulaca َبْقَمة ُمَباركة ٖٕ

Oleracea L. 
Portulaceae الرجمية Purslane ٚٗٔـ ,

 ٔٚ٘ش
 Amaranthus بقمة َيَماِنية ٕٗ

Blitum L. 
Amaranthaceae القطيفية Blite ٔٔـ, 

 ٖٕش
, ٕ٘ٔـ  Oak البموطية Quercus  Cupuliferae َبّموط ٕ٘

 ٜٓ٘ش
, ٛٚٚش Violet البنفسجية Viola odorata L.  Violaceae َبَنّفَسج ٕٙ

 ٜٛٔـ
 White المركبة  Centaurea behen Composites َبْيَمف ٕٚ

behen 
  ٗٗـ

 Phoenix َتمر  ٕٛ

dactylifera L. 

Palmae النخمية Date palm ٖٛٔـ ,
 ٗٗ٘ش
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يوجد خبلؼ بيف بعض المراجع عمى تصنيؼ ىذا النبات ففي حيف اعتمد الشيابي و احمد عيسى والموسوعة البريطانية  - ٔ

Britannica  ضمف تصنيفوLeguminosae فقد صنفو أحمد مشنطط ضمف الفصيمة البقمية ,Cesalpiniaceae. 

 Tamarindus َتمر ِىندي ٜٕ

Indica L. 
Leguminosae

 Tamarind القطانية ٔ

tree 
, ٙٚٔـ
 ٕٓٚش

, ٖٛـ Fig التوتية Ficus carica L. Moraceae ِتيف ٖٓ
 ٕ٘٘ش

 Allium sativum ُثـو ٖٔ

L.  

Liliaceae  الزنبقية Garlic  ٜـ ,
 ٕٓش

 Eruea sativa ِجْرِجير ٕٖ

Mill.   

Brassicaceae 
(Crucifrae) 

 الممفوفية
 )الصميبية(

Rocket ٚٚـ ,
 ٕٖٕش

َجْشِميزؾ  ٖٖ
 )فارسية(

Cassia absus.  Leguminosae القطانية Jasmeejaz  ٕٗـ 

 Lycium afrum ُحُضض ٖٗ

L.  

Solanaceae  الباذنجانية Box thorn ٕٔٔـ ,
 ٖٔٗش

 Trigonella ِحْمَبة ٖ٘

Foenum 

Graecum L. 

Leguminosae القطانية Fenugreek ٖٛٔـ ,
 ٛٗٚش

 Lawsonia ِحّناء ٖٙ

inermis L. 

Lythraceae الحنائية Henna ٔٗٔط ,
 ٙٓٔش

 Triticum ِحْنطة )قمح( ٖٚ

vulgare vill.  

Gramineae النجيمية Wheat ٗٛٔـ ,
 ٜٗٚش

 Sedum َحيُّ الَعاِلـ ٖٛ

altissimum 

POIR. 

Crassulaceae المخمدات Sedum 

tortium. 
, ٙٙٔـ 
 ٛٗٙش

 Common الخبازية  Malva vulgris  Malvaceae َخبَّازي ٜٖ

mallow 
,شٗٔٔـ

ٖٜٗ 
 Ricinus ِخْرَوع ٓٗ

communisL. 

Euphorbiaceae اليتوعية Castor- oil 

plant 
, ٙ٘ٔـ
 ٔٔٙش

 Lactuca sativa َخّس  ٔٗ

L. 

Composite المركبة Lettuce  ٖٓٔـ ,
 ٜٖٛش

 Althaea َخْطِمي ٕٗ

Officinalis L. 
Malvaceae  الخبازية Marsh 

mallow 
 ,ٔٔـ
 ٕٕش

 Indian القطانية Cassia Fistula L. Leguminosae خياْرَشْنَبر ٖٗ

laburnum  
, ٕٗـ
 ٘ٔٔش
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  .ٖ٘٘, صالشيابي. ولمصنوبر عدد كبير مف األنواع أنظر ٖ٘ٔ, صٕالجامع, ابف البيطار, ج ",وىو صمغ الصنوبر الَراِتينج:" - ٔ

, ٘ٛٔـ Bulrush التيفية Typha latifolia Typhaceae داِدي ٗٗ
 ٘ٚٛش

 Cinnamomum َدار ِصينيّ  ٘ٗ

zellanicum 

Nees. 

Lauraceae الغارية Ceylon 

cinnamom 
, ٜٗـ
 ٖٚٔش

ـُ األَخويف ٙٗ  Pterocarpus َد

draco L 
Leguminosae القطانية Dragongum 

tree 
, ٓ٘ٔـ
 ٕٛ٘ش

 Pinus halepensis َٔراِتينج ٚٗ

Mill. 

Coniferae الصنوبرية Aleppo pin ٓٗٔـ ,
 ٖ٘٘ش

 Foeniculum َراِزيانج  ٛٗ

Vulgare Mill. 
Foeniculum 

officinalis L. 

Umboiliferae الخيمية Fennel  ٗٛـ ,
 ٕٙٛش
 ٗٗٔط

 Rheum َراَوْند ٜٗ

palmatum L. 
Polygonaceae البطباطيات Rhubarb ٘٘ٔـ ,

 ٛٓٙش
 Punica ُرمَّاف ٓ٘

granatum L. 
Lythraceae الحنائية Pomegranat

e  
, ٔ٘ٔـ
 ٛٙ٘ش

  Birth wort الزراوندية Aristolochia. Aristolochiaceae َزَراَوند ٔ٘

Round 

aristoloch   

, ٕٔـ
 ٓٛٚش

, ٜٓٔـ Grape vine الكرمية Vitis vinlfera L.  Vitaceae َزْرجوف  ٕ٘
 ٓٛٚش

, ش ٓٙـ  Saffron السوسنية Crocus sativus L Iridacea َزْعَفراف ٖ٘
ٕٔٚ 

 Zingibar َزْنَجبيؿ ٗ٘

officinalis Rosc.  
Zingiberaceae الزنجبيمية Ginger ٜٔٔـ ,

 ٜٕٚش
 Hyssopus ُزْوفا يابس  ٘٘

officinalis L. 
Labitaceae الشفوية Hyssop ٜٚـ ,

 ٖٓٙش
 Echinophora ُزْوَفَرا ٙ٘

tenuifolla L. 

Umbelliferae الخيمية Sea parsnip ٖٚـ 

 Cinnamomum َساَذج  ٚ٘

citrodorum 

Thwait. 

Lauraceae الغارية Indian 

cinnamon 
 ٜٗـ

, ٚ٘ـ Sebesten الحميمية Cordia myxa L.  Boraginaceae ِسِبْستاف  ٛ٘
 ٔٙٔش
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 اشار أحمد عيسى إلى وجود أصناؼ عديدة يطمؽ عمييا السعد. - ٔ
 حمد عيسى أف العقدة ىو أسـ يطمؽ عمى نبات األنبرباريس في مصر.ذكر أ - ٕ

 Ruta َسذاب ٜ٘

angustifolla 

PERS. 

Ruta 

chalepensis L. 

Rutaceaa السذابية Rue  ٜ٘ٔـ ,
 ٕٙٙش

 Cupressus َسْرو ٓٙ

Sempervirens L. 
Coniferae الصنوبرية 

 
Cypress tree ٕٙـ ,

 ٜٚٔش
 Cyperus  ُٔسْعد ٔٙ

 longus L. 

Cyperaceae السعدية English 

galangal. 
, ٙٙـ
 ٗٛٔش

 Cydonia َسَفْرَجؿ ٕٙ

vulgaris Pers. 

Rosaceae الوردية Quince  ٗٙـ ,
 ٖٛٔش

مَّاؽ ٖٙ , ٙ٘ٔـ  Sumach البطمية Rhus coriaria L. Anacardiaceae سَّ
 ٓٔٙش

 Cassia َسنا ٗٙ

angustifolia 

VAHL. 

Leguminosae القطانية Senna ٕٗـ ,
 ٘ٔٔش

 Glycyrrhiza ُسْوس ٘ٙ

glabra L. 

Leguminosae القطانية Liquorice ٛٛـ ,
 ٕٔٗش

سولونس  ٙٙ
 )الُعْقَدة(

Berberis 

Vulgaris
ٕ 

Berberidaceae البرباريسية Berberis ٖٓـ ,
 ٛٙش

 Hordeum َشِعير ٚٙ

vulgare L. 

Gramineae النجيمية Barley ٜ٘ـ ,
 ٜٖٗش

 Onopordon ُشَكاعي ٛٙ

acanthlum. 

Compositaceac المركبة onopordon ٕٛٔـ ,
 ٙٓ٘ش

, ٖٖـ  Colza الصميبية Brassica napus Cruciferae َشْمَجـ ٜٙ
 ٗ٘ٛص

 Black الحوذانية Nigella sativa L. Ranunculaceae ُشْوِنيز ٓٚ

cumin 
, ٕ٘ٔـ
 ٜٔٗش

 Artemisia herba ِشْيح ٔٚ

alba Asso.  

Compositae المركبة Wormwood ٕٕـ ,
 ٕٗش
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ىو أصناؼ كثيرة وىي مشيورة عند أىؿ األماكف التي ينبت فييا فمنيا أورد أبف البيطار في كتابو الجامع اصنافًا كثيرة مف الصعتر: " - ٔ

 بري ومنيا بستاني وجبمي وطويؿ الورؽ ومدوره ودقيقة...... 

 أخر أيضًا وكميا متقاربة وأكثرىا مشيور كما قمنا". ... ومنو أنواع
 . Pinus, في حيف أف الصنوبر يتبع جنس  ''Pinguicula''إف أحمد عيسى وقع في خطاء حيث أدرج الصنوبر تحت جنس  - ٕ
 ". Solanum nigrumو "Ribes rubrum L" أورد أحمد عيسى أسميف أخريف عمى أنيما انواع مف عنب الثعمب وىما: " - ٖ
 Hyacinthus flexuosus BAKER", Urginea"أورد أحمد عيسى أسميف أخريف عمى أنيما انواع مف عنب الثعمب وىما:  - ٗ

Maritima BACH . 

, ٕٔش Aloe الزنبقية Aloe vera. Liliaceae َصِبر ٕٚ
 ٓٔـ

 Aloe الزنبقية Aloe soccotrina. Liliaceae صبر أسقطريّ  ٖٚ

soccotrina 
, ٓٔـ
 ٕٔش

 ْٔعَترصَ  ٗٚ
 

Thymus 

vulgaris L. 

Thymus 

serpyllum L. 

Labitaceae 
Labitaceae 

 الشفوية
 الشفوية

Thyme  ٔٛٔـ ,
 ٖٗٚش

  Pinus َٕصَنْوبر ٘ٚ

Sylvestris L. 

Pinus halepensis 

Mill. 

Coniferae  الصنوبرية Aleppo pine ٓٗٔـ ,
 ٖ٘٘ش

 Anacylus عاِقًر َقْرحا ٙٚ

Pyrethrum D.C. 
Compositae  المركبة Pellitory of 

spain 
, ٗٔـ
, ٕٙش

ٖ٘ٗ 
 Lens esculenta َعَدس ٚٚ

Monch. 
Leguminosae  البقولية

 )العدسية(
Lentil  شٚٓٔـ,

ٕٗٔ 
 Polygonum َعَصا الراعي ٛٚ

aviculare 

Polygonaceae البطباطية Kont-grass ٘ٗٔـ ,
 ٚٙ٘ش

  Arbutus َعَفار ٜٚ

unedo L. 

 Erioaceae تالُخمنجيا Strawberry-

tree 
, ٜٔـ
 ٜٖش

 Quercus َعْفص ٓٛ

lusitanica. 

Fagaceae البموطية Gall oak ٕ٘ٔـ ,
 ٜٓ٘ش

 Zizyphus jujube ُعّناب ٔٛ

Lam. 
Rhamnaceae السدرية Jujube  ٕٜٔـ ,

 ٖٛٛش
 Physalis ِٖعَنب الَثعَمب ٕٛ

alkekengi L. 

Solanaceae  الباذنجانية Gooseberry  ٜٖٔـ ,
 ٙٗ٘ش

 Scllia ُٗعْنُصؿ ٖٛ

 marltima L.  
 

Liliaceae الزنبقية Sea onion  ٘ٛٔـ ,
 ٔٗٙش
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 أورد أحمد عيسى ىذيف التصنيفيف لنبات القت, وىو يخالؼ تصنيؼ القات. - ٔ

 Polyporus غاِريُقوف ٗٛ

officinalis Fr. 

Polyporaceae الغاريقونية Agaric ٙٗٔـ ,
 ٚٙ٘ش

 Raphanus ُفْجؿ ٘ٛ

Sativus L. 
Cruciferae الصميبية Radish ٗ٘ٔـ ,

 ٜٙ٘ش
 Pistachio البطمية  Pistachia vera L. Anacardiaceae ُفْسُتؽ ٙٛ

tree 
, ٕٗٔـ
 ٘٘٘ش

ُفْمُفؿ أبيض  ٚٛ
 )دار ُفْمُفؿ(

Piper longum L. Piperaceae الفمفمية Long 

pepper 
 ٔٗٔـ

, ٔٗٔـ Pepper الفمفمية Piper nigrum L. Piperaceae ُفْمُفؿ أسود ٛٛ
 ٗ٘٘ـ

 Ocimum َفَمْنَجَمشؾ  ٜٛ

pilosum L.  

Labiatae الشفوية Villous 

basil 
, ٕٚٔـ
 ٔٓ٘ش

  Rubia ُفّوة ٜٓ

tinctorum L. 
Rubiaceae الفوّية Madder ٚ٘ٔـ ,

 ٕٕٙش
  Areca َفْوَفؿ ٜٔ

Catechu L. 
Palmae   النخيمية 

 )الفوفمية(
Areca palm ٕٓـ ,

 ٓٗش
 Cakile maritime قاُقِميّ  ٕٜ

Scop. 

Brassicaceae 

(Cruciferae) 
 الممفوفية

 )الصميبية(
Sea rocket ٖ٘ـ ,

 ٚٗٙش
 Medicago َٔقتْ  ٖٜ

 sativa L. 

Trifolium 

alexandrinum L. 

Leguminosae البقولية Lucerne, 

Great 

trefoil.  

, ٙٔٔـ
 ٙٛ٘ش

  Cucurbita َقْرع ٜٗ

pepo L. 
cucurbutaceae القرعية Pumpkin 62ـ ,

 ٔٚٔش
 Eugenia َقَرْنُفؿ ٜ٘

caryophllata 

Thunb. 

Myrtaceae يةاآلس Clove tree ٛٚـ ,
 ٖٕ٘ش

 Atriplex َقَطؼ ٜٙ

hortensis L. 

Chenopodiaceae السرمقيات Orach  ٕٚـ ,
 ٛٓ٘ش

 Gossypium ًقْطف ٜٚ

herbaceum L. 

Malvaceae  الخبازية Cotton plant ٜٛـ ,
 ٖٙٓش

 Plantago َقُطونا ٜٛ

Psylium L. 
Plantaginaceae الحممية Psyllium ٖٗٔـ ,

 ٛ٘٘ش
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 أورد أحمد عيسى ىذيف التصنيفيف لنفس النبات. - ٔ

 Artemisia ُصـوَقيْ  ٜٜ

abrotanum L. 

Compositae المركبة Abrotanum ٕٔـ ,
 ٕٗش

 Cinnamomum َكاُفور ٓٓٔ

camphora Nees. 
Lauraceae الغارية Camphor 

tree 
, ٜٗـ
 ٖٙٔش

 Linum َكتَّاف ٔٓٔ

Usitatissimum 

L. 

Linaceae الكتانية Flax, linen ٜٓٔـ ,
 ٓٓٗش

 ٜٛٔـ  Ervil القطانية Vica ervilia Legumiaosae ِكْرِسنَّة ٕٓٔ
 Apium َكَرْفس ٖٓٔ

graveolens L. 

Apiaceae الكرفسية Celery ٜٔـ ,
 ٖ٘ش

 Common الكرمية  Vitis vinifera L. Vitaceae َكْرـ ٗٓٔ

Grape  
, ٜٓٔـ
 ٓٛٚش

 Coriandrum ُكْزَبرة ٘ٓٔ

sativum L. 

Umbelliferae الخيمية Coriander  ٛ٘ـ ,
 ٕٙٔش

 Teuorium اَذْريوسَكمَ  ٙٓٔ

chamaedrys L. 

Labiatae الشفوية Common 

germander 
, ٜٚٔـ

, ٜٕ٘ش 
ٖٚٛ  

 Cuminum َكمُّوف ٚٓٔ

cyminum L.  

Umbelliferae الخيمية Cumin ٕٙـ ,
, ٛٚٔش
 ٙٗٔط

 Gypsophila ُكْنُدس ٛٓٔ

struthium L. 
Caryophillaceae القرنفمية Soap root ٜٓـ ,

 ٕٕٖش
 Plantago َمؿلساف الحَ  ٜٓٔ

 major L. 
Plantaginaceae  الحممية Plantain ٕٗٔـ ,

 ٚ٘٘ش
 Prunus َلْوز حمو ٓٔٔ

amygdalus stock 

Rosaceae الوردية Almond ٛٗٔـ, 
 ٕٔش

 Prunus َلُوز ُمرّ  ٔٔٔ

amygdalus. var 
Rosaceae الوردية Almond ٛٗٔـ, 

 ٕٔش
 Phaseolus َٔماش ٕٔٔ

mungo L.  

Vigna nilotica 

Del.  

Legumiaosae البقولية Black gram ـ
ٖٔٛ,ٔٛ

ٜ 
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 Glaucium َماِميثا ٖٔٔ

corniculatum 

Curt. 

Papaveraceae الخشخاشية Red horned 

poppy 
, ٚٛـ
 ٜٜٕش

 Chelidonium َماِميراف ٗٔٔ

majus L. 

Papaveraceae الخشخاشية Celandine ٚٗـ ,
 ٕٚٔش

 Commiphora ُمرّ  ٘ٔٔ

myrrha ENGL. 
Burseraceae البخورية Myrrh 55ـ ,

 ٗ٘ٔش
 Origanom َمْرَزْنُجوش ٙٔٔ

Majorana L. 

Labiatae الشفوية Sweet 

marjoram 
, ٖٓٔـ
, ٘ٗٗش

ٖٗٛ 
 Maerua uniflura َمْرو ٚٔٔ

VAHL. 

Labiatae الشفوية Origanum  ٖٔٔـ ,
 ٔٔ٘ش

 Pistacia َمْصَطكى ٛٔٔ

lentiscus L. 

Anacardiaceae البطمية Mastic tree ٔٗٔـ ,
 ٕٔٗش

 Corehorus ُمُموِخيَّا ٜٔٔ

olitorius L. 

Tiliaceae             الزيزفونية Jew's 

mallow 
, ٚ٘ـ
 ٔٙٔش

 Nardostachys ناِرِديف ٕٓٔ

jatamansi D.S. 
Valerianaceae الناردينية Spikenard, 

Nard, 

Valerian   

, ٖٕٔـ
 ٘ٛٗش

 Iron wood حاممة النقط  Mesua ferrea L.              Guttifeare ناَرمّشؾ ٕٔٔ

tree 
 ٛٔٔـ

 Thymus glabar َنمَّاـ ٕٕٔ

Mill.  

Thymus . 

Labiatae            الشفوية Horse mint ـ
ٔٛٔ,ٔٔٚ 

 ٖٗٚش
 Nymphaea َنْيَمْوَفر ٖٕٔ

 lotus L.  

Nymphaeceae النيموفرية Egyptian 

lotus 
, ٕ٘ٔـ
 ٜٛٗش

 Cichorium ِىْنَدباء ٕٗٔ

endivia L. 

Compositae المركبة Endive, 

Chicory 
      , ٛٗـ

 ٖ٘ٔش 
, ٚ٘ٔـ Rosa الوردية Rosa bracteaia Rosaceae َوْرد ٕ٘ٔ

 ٛٔٙش
 Apothecary's الوردية Rosa gallica Rosaceae َوْرد أحمر ٕٙٔ

Rose ٚ٘ٔـ ,
 ٛٔٙش
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 .الواردة في المخطوط المبحث الثاني: الدراسة الصيدالنية المعاصرة لمعقاقير

 الدراسة العممية لمعقاقير النباتية الواردة في المخطوط: -أوالً 

األسماء  العقار النباتي
 المرادفة

الجزء 
 المستعمؿ

 االستعماؿ الحديث المكونات الفعالة

 -ُتُرْنج -َمْتؾ ُأْتُرج
 ٔتفاح مائي.

 -الحب
والقشر وزيت 

 القشر.

 alkaloids قمويدات

  Flavonoids وفبلفونيدات
, Steroids وستيروئيدات
 ٕ.glycosidesوغميكوزيدات 

الحب يقتؿ الدود  -ٔ
vermifuge ويخفض ,

 .antipyreticالحرارة 

يتميز زيت القشرة الخارجي  -ٕ
بفعؿ مضاد حيوي 

Antibiotic. 

القشرة تمتمؾ خواص خافض  -ٖ
 high قوي لضغط الدـ 

blood pressure ,
ولمكوليستروؿ 

antihypercholesterolem

ic.ٖ 
 -شاىموؾ إَجاص

 -إنجاص
 ٗ.برقوؽ

تحتوي الثمار عمى أحماض  .الثمار
فاكيية مثؿ حمض الماليؾ 

malic acid   ٓبنسبة,ٓٙ- 
%, باإلضافة إلى ٔ.ٓ

  غميكوزيدات سيانوجينية 
Cyanogenic glycosides 

 األميغداليف مثؿ
amygdalin  والذي يتواجد
إلى  باإلضافةفي البذور, 

 العطرية.بعض المكونات 

يستعمؿ لمعالجة االضطرابات  -ٔ
 اليضمية متوسطة الشدة.

يستعمؿ مشروبو كمدر  -ٕ
Diuretic , ومميف
laxative.٘ 

 

                                                           
 .ٔ٘معجـ أسماء النباتات, ص أحمد عيسى: - ٔ

ٕ - International Journal of PharmTech ResearchCODEN (USA): IJPRIF ISSN : 0974-4304Vol. 3, 

No.2, pp 664-667. 
ٖ - Tus: The Gnus tus, Dugo G. &mGaoma A.,577-596; Vgtabls and futs- nuttonal and thaut valus, 

L.T.S.,136. 
 .ٜٗٔص :أحمد عيسى - ٗ
٘ - PDR for herbal medicines.p.577. 
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 -ِميرسيف آس
 ٔ.ُىدس

األوراؽ 
والزيت الناتج 

 منيا.

تحتوي األوراؽ عمى زيت 
بنسبة  Volatile oil طيار
)يتكوف بشكؿ % ٖ -٘,ٓ

أساسي مف الميمونيف 
Limoneneوالكامفيف , 
Camphene والمينالوؿ ,

Linalool والجيرانوؿ ,
Geranol والسينيوؿ ,
Cineole.) 

خماج يستعمؿ لعبلج األ -ٔ
Infection. 

يستعمؿ لعبلج الوذمة  -ٕ
Edema وذلؾ المتبلكو ,

 خواص مدرة. 

يستعمؿ لمداواة أمراض  -ٖ
 Hemorrhoidsالبواسير 

 .وسيبلف األنؼ

يستعمؿ الزيت في الصناعة  -ٗ
  (ٖ-ٕ).وخاصة صناعة العطور

 أُسُطوخوُدوس
 

 -الُخَزاَمى
 -البلِفْنَدر
 -البلونَدة

 ٗ.ذكريةال

الزيت العطري 
المستخرج مف 

األزىار 
الطازجة, أو 

مف القمـ 
 الزىرية.

 

مف أىـ مكونات ىذا الزيت 
 % :ٖ-ٔوالذي نسبتو 

لينيؿ , %25 لينالوؿ 
  linalyl acetateاستات

30-40%. 
مشتقات ىيدروكسي كوماريف 

Hydroxycoumarins 

derivatives ,إلى  باإلضافة
 مشتقات حمض القيوة.

بينت الدراسات امتبلؾ الزيت  -ٔ
  لخواص مفرز ومدر لمصفراء

choleretic  &
cholagogic. 

كما يستعمؿ لمعالجة فقداف  -ٕ
, Loss of appetiteالشيية 

 .Dyspepticوسوء اليضـ 

يستعمؿ لمعالجة حاالت  -ٖ
اليياج العصبي واألرؽ 

.Insomnia
(٘-ٙ)

 

                                                           
 .ٕٕٔص أحمد عيسى: - ٔ
ٕ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.224-227. 

 .ٜٖٔالنباتات الطبية والعطرية الجزء النظري,  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ
 .ٙٓٔص أحمد عيسى: - ٗ

٘ - PDR for herbal medicines.p.227. 
 .ٜٕٓص أحمد قطاع: أحمد مشنطط, - ٙ
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حشيشة  أْسُقوُلوفْنَدُريوف
 -الذىب

الحشيشة 
كؼ  -الدودية
 ٔ.النسر

األوراؽ 
 )السعؼ(.

تحتوي عمى مادة ىبلمية 
Mucilages باالضافة إلى ,
, Tanninsحمض التانيف 

وفبلفونيدات مثؿ غامافيروؿ 
kaempferol وثياميناز ,
Thiaminase. 

 يمتمؾ النبات خواص مدر. -ٔ

 ٕ.ويمتاز بمفعوؿ مميف -ٕ

 

رأس  -سبانخ إْسَفاناخ
 ٖ.البقوؿ

 األوراؽ. 
 

صابونينات ثبلثية التربيف 
Triterpene saponins ,

 Oxalicأوكزاليؾ حمض و 

acid  في األوراؽ الغضة
, وفي األوراؽ %8-6بنسبة 

, وىستاميف %16األكبر حتى 
Histamine وفبلفونيدات ,

 مثؿ:
Patuletin الباتوليتيف      

spinacetin   سبيناستيف 

 Spinatoside سبيناتوزيد  
  . Vitaminsوفيتامينات 

 يفيد في حاالت فقر الدـ -ٔ

Anemia . 

يفيد في حاالت ضعؼ النمو  -ٕ
 عند األطفاؿ.

 . appetiteliser فاتح لمشيية -ٖ

يعتبر غذاء ممتاز في حاالت  -ٗ
convalescence.النقاىة 

(ٗ-

٘)
 

 

 -ُحْرض أْشناف
أشناف 

 -الَقصاريف
 ٙ.الغاسوؿ

السوؽ 
 .الغضة

حتوي السوؽ عمى قمويد ت
, وىو Anapasine األنابازيف

 يشبو بتأثيره قمويد النيكوتيف

Nicotine . 

تستعمؿ كبريتات األنابازيف  -1
  لمحشرات قاتؿك

Insecticidal. 

يستعمؿ ميثيؿ األنابازيف   -2
 لتنشيط التنفس.

مادة األنابازيف المادة األولية  -3
البلزمة لمحصوؿ عمى حمض 

 ٚ.النيكوتيف

                                                           
 .ٗٙٔص أحمد عيسى: - ٔ
ٕ - PDR for herbal medicines.p.381. 
 .ٖٚٔص أحمد عيسى: - ٖ
 .ٗٚٔ-ٖٚٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٗ
٘ - PDR for herbal medicines.p.712 . 

 .ٔٙٔص أحمد عيسى: - ٙ
 .ٖٚٔص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٚ
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 -الحاموؿ ُموفَأْفِتي
 -ُكُشوت
 ٔ.َكْتكت

األجزاء 
اليوائية مف 

 النبات.

, Saponinsصابونينات 
 وحمض التانيؾ.

يمتمؾ النبات تأثيرًا في معالجة  -ٔ
 .hepatitisالتياب الكبد 

 ٕ.يمتمؾ تأثير مميف -ٕ

الشيح  أْفَسنِتيف
 -الرومي
َشيْبة  -ُخْترؼ
 ٖ.العجوز

العشب 
المزىر, 

وخاصة الجزء 
المستدؽ مف 

غصاف, األ
كما يمكف 
استعماؿ 
 الجذور.

الزيت العطري الحاوي عمى 
, كافور, thujone ثوجوف 
 , وىيدروكسي كوماريفسينوؿ
 امبمميفيروف مثؿ

umbelliferone  ,
وفبلفونيدات محبة لمدسـ 

Lipophilic flavonoids. 
غميكوزيد أبسنتيف 

Absinthin. 
 

اظير الزيت العطري  -1
والخبلصة المائية, تأثيرًا 

ضادًا لمميكروبات م
antimicrobial. 

معالجة سوء اليضـ وفقداف  -2
 الشيية.

 أمراض الكبد وتشنج المرارة. -3

مضاد لمنفخة  -4
Antiflatulence  وطارد

 .Carminativeلمغازات

 .Menorrhea تنظيـ الطمث -5

 طارد لمديداف -6

Anthelmintic. 

يستعمؿ خارجيًا لمعالجة  -7
 Wound القروح والجروح

 والتصبغات الجمدية
Hyperpigment. (ٗ-٘) 

أبو  -خشخاش أفُيوف
 -النـو

خشخاش 
 .ٙأسود

األفيوف والذي 
يستخرج مف 
الثمرة الكاممة 

غير 
الناضجة, 

والذي يكوف 
عمى شكؿ 

 المادة الفعالة ىي األفيوف 

Opium  وىي مادة معقدة
تحوي صموغ, ومواد  التركيب

دىنية, ومواد أخرى إضافة 
يصؿ  إلى القمويدات حيث

وتشكؿ  قمويد ٕٙعددىا إلى 
%, وتوجد ٓٔ-٘ما نسبتو 

المورفيف يعتبر مف المسكنات  -ٔ
 Centrally actingالمركزية

Analgesic 
, ومنـو  narcoticومخدر

hypnotic. 

 الكودائيف يعتبر مف المسكنات -ٕ
والمخدرات وتأثيره  المركزية

                                                           
 .ٖٙص أحمد عيسى: - ٔ
ٕ - PDR for herbal medicines.p.254. 
 .ٕٕص أحمد عيسى: - ٖ
 .ٖٕٔ-ٖٕٓص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٗ

٘ - PDR for herbal medicines.p.531. 
 .ٖٗٔص أحمد عيسى: - ٙ
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 سائؿ لبني.
 

القمويدات إما حرة أو متحدة 
مع األحماض العضوية وأىـ 

ىذه األحماض حمض 
الحيكوني, أما أىـ القمويدات 

 الموجودة في األفيوف:
Morphine  بنسبة  المورفيف

ٔٓ-ٔ٘.% 
Codeine ٔالكودائيف-ٖ.% 

Noscapine   ٗنوسكابيف-
٘.% 

Papaverine    بابفيريف 
ٔ-ٖ.% 

Thebaine ثيابيف ٔ-ٖ.% 
Narcotine ناركوتيف ٔ-

ٕ.% 

ساـ لكف بشكؿ ضعيؼ, 
اؿ ويستعمؿ كمضاد لمسع

antitussive. 

البافيريف يؤثر عمى المراكز  -ٖ
العصبية, ولو تأثير مضاد 

-Anti لتشنج العضبلت

spasmodic. 

الناركوتيف سـّ شديد يحدث  -ٗ
اختبلجات وتشنجات ويبطئ 

 (ٖ-ٕ-ٔ).حركة األمعاء

 -الحندقوؽ الممؾ ِإْكميؿ
 -اَلعْنوص
 ٗ.العنفقاف

بما  وغميكوزيداتالكوماريف  .كامؿ النبات
 المميموتوزيد فييا

melilotoside  والميميوتيف
melilotine   وتتشكبلف عند

تجفيؼ العشب بالشمس وىي 
ذات رائحة عطرية مستحبة, 

كما تحتوي ىيدروكسي 
 .كوماريف, وفبلفونيدات

 يستعمؿ كمضاد لمتشنج -ٔ

spasmolytic. 

 يممؾ تأثير مضاد لموذمة. -ٕ

يمتمؾ خواص قابضة, ولذلؾ  -ٖ
يستعمؿ لمعالجة الجروح 

injuries والبواسير ,
Hemorrhoids. 

 يممؾ تأثير مضاد لبللتياب -ٗ
 (ٙ-٘).ومسكف

                                                           
 .ٜٔ-ٜٓص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٔ

ٕ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.261-264. 
ٖ - PDR for herbal medicines.p.609. 

 .ٙٔٔص أحمد عيسى: - ٗ
 .ٕٖٔص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٘

ٙ - PDR for herbal medicines.p.744. 
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 غميكوزيدات تربينية مثؿ .الجذور ٔعنزروت. روتزَ نْ أَ 
  براشزيد أ, ب, س.

 

brachyosides A, b, & 

C. 
وصابونينات وكثيراء 

Tragacanth ,وستيروؿ ,
وحموض أمينية وحموض 

 . Faty acid دسمة

لمفيروسات  يممؾ تأثيرًا مضاداً  -ٔ
Antiviral. 

يممؾ تأثيرًا مضادًا لؤلكسدة  -ٕ
Antioxidant. 

 cardiacيزيد الناتج القمبي  -ٖ

output  وذلؾ في المرضى
المصابيف بذبحة صدرية 

angina pectoris. 

بريف يلو تأثير حاؿ لمف -ٗ
Fibrinolytic. 

يزيد في حركة األمعاء  -٘
 ويقوييا.

يممؾ تأثير محفز لممناعة  -ٙ
Immune-stimulating.ٕ 

 -َكّموف أبيض َآِنيُسوف
 -كموف حمو
َبْسَباس 
 .ٖشامي

المادة الفعالة ىي الزيت  الثمار
العطري الطيار ذو الموف 

األصفر الفاتح, والذي يتكوف 
 Estragol  مف استراجوؿ

   )مثيؿ كافيكوؿ(,  وانيثوؿ

 %.ٜٓبنسبة 

يستعمؿ مشروب ممطؼ  -ٔ
وطارد لمرياح عند 

 األطفاؿ.

تركيب  تدخؿ الثمار في -ٕ
  ٗ.األدوية المسيمة

َنانير جمَ مْ أَ   -السَّ
 ٘.إَيسرؾ

يستعمؿ 
النبات بكاممو 
 بعد التجفيؼ.

مواد عفصية ومنيا 
الغالوتانيف, واألماريف 

amarine . 
فبلفونيدات منيا الروتيف 

rutin. 

يمتمؾ النبات خواص مضادة  -ٔ
 لمميكروبات.

يمتمؾ خواص مضادة  -ٕ
 ٙ.لمفيروسات

                                                           
 .ٛٗ ص أحمد عيسى: - ٔ
ٕ - PDR for herbal medicines.p.54-55. 
 .ٓٗٔص أحمد عيسى: - ٖ

 .ٗٗٔ-ٖٗٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٗ
 .ٜٖٔص أحمد عيسى: - ٘
ٙ - PDR for herbal medicines'.p. 91.  
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 -َرباريسميأ  اأَلْنبَرباريس
 -َبْرباريس
حشيشة 

 ٔ.الورد

, fruitالثمار 
ولحاء الجذر 

root bark. 
 

  قمويدات ايزوكينولية
Isoquinoline  مثؿ

, berberineالبرباريف 
, berbamine والبرباميف

, Anthocyansانثوسيانات 
 حمض وحموض عضوية مثؿ

 .Malic acidماليؾ 
 

 بسبب احتواء النبات عمى -ٔ
فيو  Vit C فيتاميف سي

ينشط الجياز المناعي, ويمنع 
 .scurvyداء اإلسقربوط 

بسبب احتوائيا عمى قمويد  -ٕ
البرباريف فيي تخفض ضغط 

 الدـ.

 لو تأثير مدر لمصفراء. -ٖ

لو تأثير مضاد لمحمى  -ٗ
Antipyretic. 

ينشط الحركة الحوية لؤلمعاء  -٘
intestinal peristalsis. 

 يستعمؿ لمعالجة الزكاـ. -ٙ

ب يستعمؿ لمعالجة التيا -ٚ
 ٕ.المجاري البولية

إىميمج  -َىميمج إْىِميَمج
 -كاُبمي
 ٖ.كابمى

 الثمار. 
 

مواد عفصية وتشكؿ ما نسبتو 
%, منيا الغالوتانيف ٘ٗ-ٕٓ
 .terchebulin تركبوليف و

سكريات أحادية 
Monosaccharides ,

وقميبلت السكر 
oligosaccharides. 

 .Fruit acidsحموض فاكية 

يمتمؾ خواص قابضة  -ٔ
astringent. 

يستعمؿ لمعالجة اإلسياؿ,  -ٕ
, والتياب dysenteryوالزحار 

 .gingivosis المثة

أثبتت مجموعة مف التجارب  -ٖ
تمتعو بخواص مضادة 

 لمجراثيـ.

يمتمتع بخواص مقوي لعضمة  -ٗ
, cardiotonicالقمب 

 وخافض لمكوليستروؿ.

يستعمؿ لمعالجة أمراض  -٘
 العيف.

  ٗ.يستعمؿ لمعالجة البواسير -ٙ

                                                           
 .ٖٓص أحمد عيسى: - ٔ
ٕ - PDR for herbal medicines' .p. 61-62. 
 .ٛٚٔص أحمد عيسى: - ٖ

ٗ - PDR for herbal medicines' .p. 773. 
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 -راصقُ  باُبوَنج
 -خاماميافُ 
 .َٔعيف القط

األزىار 
والزيت 
العطري 

 المقطر منيا.

 استر حمض االنجيميؾ
Ingilic acidووايزوبوتانوؿ , 
Isopotanolومادة نوبيمميف , 

Nopillin,  القيوةوحمض. 

تستعمؿ األزىار لمعالجة  -ٔ
ضعؼ الجياز اليضمي 

 واألمعاء.

تمتمؾ األزىار خواص مضادة  -ٕ
 ,لمتشنج والمغص

 ضطرابات الطمثية.واال

مستخمص األزىار يستعمؿ  -ٖ
كغسوؿ فموي لمعالجة 

 التيابات األغشية المخاطية.

تعتبر األزىار مسكنة لآلالـ  -ٗ
 العصبية واليستيريا

Hysteria.(ٕ-ٖ) 
 -باَذْرنبويو َباَذرَنَجبِوية

 -ُتُرْنجاف
ريحاف 
 ٗليموني.

النبات كامبًل, 
كما تستعمؿ 

األوراؽ الجافة 
والغضة, كما 

ستعمؿ الزيت ي
المستخرج 
 بالتقطير.

 

يحتوي الزيت العطري والذي 
%, عمى السيتراؿ ٔنسبتو 
citral وغميكوزيدات ,

Glycosides  مثؿ
eugenol glucoside كما  ,

 تحتوي عمى فبلفونيدات مثؿ
 cynaroside سيناروزيد

, cosmosiin كوسمزيف و 
 ومشتقات حمض القيوة مثؿ

 حمض الروسماريؾ
rosmaric acid ومركبات ,

 .Triterpeneتربيف يتر 

يمتمؾ النبات تأثير مركف  -ٔ
sedative وىو يستعمؿ ,

كمضاد لمعصبية 
Nervousness.واألرؽ , 

 يممؾ النبات تأثيرًا طارد لمريح. -ٕ

 كما يمتمؾ تأثير حاؿ لمتشنج. -ٖ

يمتمؾ تأثير مضاد لمجراثيـ  -ٗ
 (ٙ-٘).ومضاد فيروسي

 

                                                           
 .ٛٔص أحمد عيسى: - ٔ
 .ٖٕ٘-ٖٕٗص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ

ٖ - PDR for herbal medicines' .p.331. 

 . ٚٔٔص أحمد عيسى: - ٗ
 .ٖٕٔص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٘

ٙ - PDR for herbal medicines' .p. 461- 462. 
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 -جرجر -فوؿ َباِقمي
 ٔباِقبلء.

األزىار 
 الحديثة.

مشتقات الَبيِريِميديف 
Pyrimidine  وتشمؿ فيسيف

vicine, كونفيسيف 
convicine. 

 .Lectinsِليْكِتيف 
L-DOPA

 %.  ٛحتى  ٕ
كما يحتوي عمى النشاء, 

والبروتيف والذي تصؿ نسبتو 
 عفص.%, و ٕٙإلى 

يستعمؿ ككمادات لمعالجة  -ٔ
االلتيابات والحروؽ والثَآليؿ 

ٖ
.warts 

 

 -َدْوفص َبَصؿ
 َٗأزليـ.

ميثيؿ  يحتوي البصؿ عمى: .٘األبصاؿ
 ,methyalallanine نيفاآل

 نيفدي ىيدرواآل
dihydroalliin, سيكمواآلنيف 

.cycloalliin  
كما تحتوي الطبقة الممونة 

 عمى:
4% quercetin كورسيتيف   , 

1% spiraeoside سبيروزيد
, 0.45% protocatechuic 

acid حمض بروتوكاتشيؾ, 

phloroglucin 

 ,فموروغموسيف
  بروتوكاتشيؾ ميتيؿ استر
protocatechuic methyl 

ester.  
  Allicin الميسيف. 

 

يمتمؾ البصؿ تأثيرًا مسكف  -ٔ
, وتأثير Analgesicلؤللـ 
 .Anestheticمخدر 

 مضاد جرثومي. -ٕ

مضاد لبللتياب واليستاميف  -ٖ
Antihistaminic  ومقشع

Expectorant . 

ة منو تجعؿ العوامؿ الثبلثة السابق
 .coldمضادًا لمزكاـ 

يفيد البصؿ مرضى السكري,  -ٗ
 وذلؾ لعدة أسباب منيا:

يساعد عمى تكوف األنسوليف  - أ
Insulinogenic. 

 مضاد لؤلكسدة. - ب

 مثبط النزيـ األدوالز - ت

Aldose-Reductase  

  Inhibitor . 

إضافة إلى استعمالو الواسع  -٘
 .ٙفي األطعمة

                                                           
 .ٜٛٔص أحمد عيسى: - ٔ

ٕ - L-DOPA  =L-3,4-dihydroxyphenylalanine. 
ٖ - PDR for herbal medicines' .p.120.  
 .ٜصأحمد عيسى:  - ٗ

٘ - PDR for herbal medicines' .p.577. 
ٙ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.48-51. 
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 -خربز ِبْطيخ
بّطيخ  -َىمبوف
 ِٔىندي.

تحتوي ثمار البطيخ عمى   .ثمارال
معدنية أىميا    أمبلح

 , , السيمينيـو البوتاسيـو
نسبة  -المنغنيز -المغنيزيـو

صبغات  -مف السكريات
 ٕ.نباتية
 

يفيد العقار كمطفئ لمعطش,  -ٔ
ومنشط لؤلمعاء, ومدر لمبوؿ, وينفع 
 في حاالت النقرس, والرماؿ البولية.

يذىب العقار العفونة,  -ٕ
وينفع في العبلج مف  والحميِّات

فيو يقطع البمغـ  أمراض كثيرة
ويدرُّ الصفراء  ويذىب الحكَّة,

 لذلؾ ينفع في عبلج اليرقاف
icterus. 

ُيعتَبر العقار منشطًا لعمؿ  -ٖ
الجياز العصبي الحتوائو عمى 

-ٖ)األمبلح المعدنية.نسبة مف 

ٗ ) 
 -بقمة حْمَقاء َبْقَمة ُمَباركة

ذنب  -ِرْجمة
 ٘الفرس.

يحتوي النبات عمى نسبة  ت كامؿالنبا
كبيرة مف المواد المعدنية 

كالبوتاسيـو والحديد والمواد 
اليبلمية, كما يحتوي عمى 

 وبروتيدات. C,Bفيتاميف 
 

ُيستخَدـ العقار إلزالة االلتيابات  -ٔ
الموضعية, وعبلج اإلمساؾ, 

, والبواسير, وضد النزيؼ والزحار
ويدخؿ في عبلج مرضى  ,المعدي

ستعَمؿ األوراؽ ظاىريًا السكر, وتُ 
, Abscessusلعبلج الخرَّاجات 

 وااللتيابات.

ُيستخَدـ النبات كمُّو إلدرار البوؿ,  -ٕ
 وطاردة لمديداف. وكمادة مقشعة ,

ُيستعَمؿ في معالجة االلتيابات  -ٖ
اليضمية, وااللتيابات التنفسية, 

ويفيد في حاالت العطش, وحاالت 
 Bloodyالنزيؼ, والبوؿ الُمدمَّى 

urine ,وحاالت طفيميات األمعاء ,

                                                           
 .ٓ٘ص أحمد عيسى: - ٔ
 ٖٕٚ: صمحمد سيد, عبدهللا حسين - ٕ
 .ٖٕٓ: األعشاب في كتاب. صعرموش, العمري - ٖ
 .737: صدمحم طٍذ، ػثذهللا دظٍٍ - ٗ

5
 .147ص أدًذ ػٍظى: - 
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ويممؾ النبات خواص مدرًة 
 (ٕ-ٔ) لمصفراء.

 -بقمة عربية َيَماِنية بقمة
 -جربوز
 ٖيربوز.

صابونينات, بيتاسيانيف  كامؿ النبات.
Betacyans بروتوالكواليد ,

Protoalkaloids. 

 يممؾ النبات تأثير قابض. -ٔ

تأثير مضاد لفرط إفراز  -ٕ
 (٘ -ٗ)الصفراء, ومقوي لممعدة.

يستعمؿ منيا  ٙسندياف. َبّموط
المحاء 

المجفؼ 
لؤلغصاف 
والجذع, 

وكذلؾ لب 
البذور, 
واألوراؽ 
 المجففة.

 

 Catechinكاتيكيف تانيف 

tannins ,
, Ellagitanninsاليغاتانيف

Gallo tannins غالوتانيف ,
leucocyanidins 

, تشكؿ نسبة نيدازاليكوسي
 %. ٙٔ-ٕٔالتانيف 

 

 ص قابضة.يمتمؾ النبات خوا -ٔ

يمتمؾ تأثير مضاد لبللتياب  -ٕ
ومضاد فيروسي, وليذا 

يستعمؿ لمعالجة التياب الفـ 
.  والبمعـو

يستعمؿ لمعالجة السعاؿ  -ٖ
 والتياب القصبات.

 يستعمؿ كطارد لمديداف. -ٗ

 يستعمؿ لمعالجة اإلسياؿ.  -٘

 يستعمؿ لمعالجة التياب الجمد -ٙ

dermatitis.ٚ 

 -َفْرَمو جسَ فْ نَ بَ 
 ٛإُيف.

الجذمور 
األوراؽ و 

 واألزىار.

الزيت العطري المستخمص مف 
 النبات يحتوي عمى:

 حمض ساليسمؾ ميتيؿ استر
salicylic acid 

 methyl ester 
 حمض بيتا نيتروبروبيونؾ

 beta-nitropropionic 

acid, 
كما يحتوي النبات عمى مواد  

 كمقيئ. الريزمات تفيد -ٔ

تفيد الصبغة في عبلج السعاؿ  -ٕ
 الديكي وآالـ األذف.

كما تفيد في معالجة أمراض  -ٖ
 العيف.

تستعمؿ الجذور في عبلج  -ٗ
أمراض الجياز التنفسي 

 والتخمص مف البمغـ.

                                                           
 ٚٛٗ: صمحمد سيد, عبدهللا حسين - ٔ
  .ٜٗ, صٕج: حايك - ٕ

 .ٔٔص أحمد عيسى: - ٖ
ٗ - D fo Hbal Mdns, 612- 617. 

٘ - PDR for herbal medicines' .p.22. 

 .ٕ٘ٔص أحمد عيسى: - ٙ
ٚ - PDR for herbal medicines' .p.549-550. 

 .ٜٛٔص أحمد عيسى: - ٛ
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 فيوليف صابونية وقمويد
violinواالدوراتيف , 

Adoratine. 

تأثير  فيوليف يمتمؾ قمويد -٘
(ٔ بليمتيفمماثؿ ل

.
 -ٕ)

 

 

يحتوي مسحوؽ الجذور عمى  الجذور. ٖ.بيمف أبيض َبْيَمف
ت وغميكوزيدات, كما قمويدا

يحتوي النبات عمى مركب 
 -ٔ,ٔثنائي فينيؿ  -ٕ,ٕ

 ىدرازيؿ              بيكريؿ
(2, 2-diphenyl 1, 1-

picrylhydrazyl)  
والذي يتميز بخواص مضادة 

 ٗلؤلكسدة.

تممؾ خبلصة النبات تأثير  -ٔ
 مضاد لؤلكسدة.

مقوي لمجياز العصبي  -ٕ
المركزي, ينفع في عبلج اليرقاف, 

 ٘.كمىعمؿ ال

 

 ,ثمرة  النخؿ َتمر
 ٙ.البمح

%, ليكوانثيوسيانيد ٓ٘سكر  .الثمار
Leucoanthocyanidine ,

مشتقات البيبريديف 
Piperidine كما تحتوي ,

البذور عمى زيت دسـ بنسبة 
ٔٓ .% 

اسُتخِدـ النبات في الطب  -ٔ
اليندي لعبلج التياب 

القصبات, والصداع, والجروح 
الممتيبة, وأمرض الكمية, 

 تبلطات القرحة اليضميةواخ
Ulecr.ٚ 

                                                           
ٔ - PDR for herbal medicines' .p.750. 
  .ٕٓٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ

 .ٗٗص أحمد عيسى: - ٖ

ٗ - Journal of Applied Pharmaceutical Science 02 (04); 2012: 106-110 

٘ - ndan Mdnal lants An llustated Dtonay,…Kha.p135 

 .ٖٛٔ: صأحمد عيسى - ٙ

ٚ - PDR for herbal medicines' .p.246.  
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 -ُحّمر َتمر ِىندي
 -َحومر
دار  -ُصبار
 ٔ.ِسعد

لب الثمار 
الخالي مف 

 ٕ.البذور
 

يحتوي لب الثمرة عمى 
-ٖأحماض عضوية بنسبة 

% كما يحتوي عمى ثنائي ٘ٔ
طرطرات البوتاسيـو وىذا جزء 

 مف التركيب الكيميائي:

Linoleic-Acid 
 ,حمض المينوليؾ 
 Lysine لميزيفا ,

Tartaric-Acid  حمض
 .(ٗ-ٖ) الطرطير

 

يمتمؾ النبات خواص مضادة  -ٔ
لبللتياب وخواص مضادة 

 لمبكتيريا.

 .يعتبر مضادًا فيروسياً  -ٕ

 وليذا يعتبر مضادًا لبلخماج.
يستعمؿ لمعالجة اإلسياؿ  -ٖ

 الناتج عف االخماج.

يمتمؾ خواص مضاد لمتشنج  -ٗ
 ومميف.

بسبب تأثيره المضاد لبللتياب  -٘
تعماؿ لمعالجة التياب يمكف اس
 (ٙ-٘) العيف.

 -أْنجير -َبس ِتيف
 َٚطبار.

الثمار 
والعصارة 
 sapالمبنية 

latex.
ٛ

 

 

الفورانوكوماريف 
Furanocoumarins  مثؿ

 .psoralenُسَوراليف ب
 أحماض الفاكية مثؿ الماليؾ

 والستريؾ.
 %.ٓ٘سكريات 
, وىبلـ Pectinبكتيف 

 . B,C وفيتامينات

الثمار تستخدـ مستخمصات  -ٔ
 كممينات.

تستعمؿ المادة المبنية البيضاء  -ٕ
 لمعالجة القروح الجمدية.

يستعمؿ منقوع الثمار لمعالجة  -ٖ
 ٜ.التياب الرئتيف والسعاؿ

 

                                                           
 .ٙٚٔص أحمد عيسى: - ٔ

 .ٖٙٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ

ٖ -  CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.287. 
 .ٖٙٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٗ

٘ - PDR for herbal medicines' .p.753. 

ٙ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.285- 286.  
 .ٖٛص أحمد عيسى: - ٚ
ٛ - PDR for herbal medicines' .p.310. 
 .ٔٙٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٜ
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 -ِسير -ُفـو ُثـو
 ُٔموسير.

  االناليف تحتوي األبصاؿ عمى .األبصاؿ
 alliin ى بنسبة تصؿ إل
%. أما عند عصرىا ٛ,ٔ

إلى  االناليف فتصؿ نسبة
ٓ.ٖٚ ,% 
أحد ثبلثة االناليف  ويمثؿ

  مشتقات لػ
الكيؿ سيستيف -س

 سمفوكسيداز
s-alkylcysteine 

sulfoxides. 
Allicin الميسيف,  

Arginine  .ارجنيف ٕ 
   

تستعمؿ العصارة لعبلج  -ٔ
 وعسر اليضـ. اإلسياؿ

 فقر الدـ. -ٕ

 bronchialالربو القصبي  -ٖ

asthma. 

مثؿ الخراجات  التياب الجمد -ٗ
Abscess الشباب , حب

Acne . 

أظيرت الدراسات امتبلكو  -٘
خواص مطيرة ومضادة 

 لمجراثيـ. 

يمتمؾ خواص مضادة  -ٙ
  .لمفيروسات

لو خواص خافضة لضغط  -ٚ
وموسعة لؤلوعية  ,الدـ

Vasodilator ومضادة ,
لتصمب الشراييف, وخافضة 

 (ٗ-ٖ) .لمكوليستروؿ

 

                                                           
 .ٜص أحمد عيسى: - ٔ
ٕ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.60 -61. 

 .ٜٕ٘ص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ
ٗ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.57 -59. 
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بقمة  –ِجرِجر  ِجْرِجير
 -عائشة
 ِٔكَكج.

 

األوراؽ 
 .والساؽ

دة خردلية, ومواد مرة, ما
, وأمبلح Cمع فيتاميف 

اليود والكبريت والحديد 
, ومركبات  والكالسيـو

 فبلفونية.
 

يستفاد مف العقار كعبلج إلنبات  -1
الشعر بعد تساقطو, وكمنشط 

يييج الشيوة الجنسية عند 
 الرجاؿ.

يعالج أعراض األسقربوط, ونزيؼ  -7
 المثة, وبعض اآلالـ الروماتيزمية

rheumatism. 

يفيد في عبلج بعض اإلصابات  -3
الرئوية, وتنظيؼ الصدر مف البمغـ, 

كما يساعد في إدرار الصفراء, 
 والبوؿ, والطمث.

ُيستخَدـ مرىـ الجرجير في عبلج  -4
, كما أف تدليؾ Burnsالحروؽ 

الجمد بزيت الجرجير يكسبو النشاط 
 ٕ والحيوية.

 يحتوي لب البذور عمى البذور.   َجْشِميزؾ
 ,Chaksine% ٘,ٔ شازكيف

, Isochaksine ايزوشازكيف
كما يحتوي عمى مجموعة مف 
الزيوت, ويحتوي أيضَا عمى 

 قمويدات. 
كما تحتوي عمى فيتامينات 
 مثؿ الثياميف والريبوفبلفيف.

يممؾ تأثير مفيد جدًا في  -ٔ
اضطرابات المجاري البولية 
 كما يمتمؾ تأثيرًا مدرًا لمبوؿ.

يفيد في أمراض العيف  -ٕ
 . وانتفاخيا

ٖ- .  ٖيفيد في خفض الشحـو

 -َعْوَسج ُحُضض
 َٗمميج. -َجْميـ

عديد سكاكر حموؿ بالماء,  .الثمار
بروتيف سكري 

Glycoproteins ,
 فيزاليف كاروتينات وخصوصاً 

physalien. 

 تأثير منشط لممناعة. -ٔ

يممؾ تأثير موسع لمحدقة  -ٕ
mydriatic. 

معالجة اضطرابات يستعمؿ ل -ٖ
في الطب  الكمية والكبد

ٔني.الصي
 

                                                           
 .ٚٚص أحمد عيسى: - ٔ

 ٖٗٔ: صمحمد سيد, عبدهللا حسين - ٕ

ٖ - www.ayushveda.com 

  .ٕٔٔص أحمد عيسى: - ٗ

http://www.ayushveda.com/
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 -َفِريقة ِحْمَبة
 -َشْنبميت
 ِٕطيمس.

  .ٖالبذور
 

تريغونيميف  تحتوي عمى قمويد
Trigonelline, 

 Seleniumسمينيـو ,
Fenugreekine 

  ,فينوكريكيف
. Diosgenin ديوسكينيف

 باالضافة إلى مواد صابونية.
 

تستعمؿ الحمبة لمعالجة  -ٔ
 االلتيابات الجمدية.

 معالجة االلتيابات العينية. -ٕ

ستعمؿ في معالجة مرضى ت -ٖ
 .السكري

خفض لكوليستروؿ وشحـو  -ٗ
 .الدـ

 معالجة التياب العيف )الرمد(.  -٘

 ٗ.تمتمؾ خواص استروجينية -ٙ
مسحوؽ  ٘حّناف. ِحّناء

, األوراؽ
والثمار, 
  ٙالمحاء.

تحتوي األوراؽ واألغصاف 
الغضة عمى مادة صابغة ىي 

ومواد  lawsone  البلوزوف
 راتنجية ودىنية وعفصية.

تخدـ مسحوؽ األوراؽ في يس -ٔ
 صباغة الشعر.

تستعمؿ مستحضرات األوراؽ  -ٕ
كمواد قابضة ومساعدة عمى 

 التئاـ الجروح والحروؽ.

كما تستعمؿ لمعالجة حاالت  -ٖ
 ٚ.التحسس الجمدي والروماتـز

 -َقمح -ُبرّ  ِحْنطة
 ِٛغمَّة.

جدار الثمرة 
وقشرة الحبوب 

والطبقات 
الخارجية مف 

السويداء 
endosperm

. 

وف مف عديدات السكاكر تتك
%, ٕٓ-٘ٔمثؿ النشاء 

%, زيوت دسمة ٖٓز الّسُمولو 
 % في النخالة,ٕ

 Phosphlipidsفوسفوليبيدات
, Glycolipidsغميكولبيد 
% في النخالة, ٕٓبروتيف 
, كما تحتوي Ligninِلْغنيف 
 . Vit E فيتاميف أي عمى

 تستعمؿ نخالة القمح كمميف. -ٔ

تفيد في معالجة الجروح وتييج  -ٕ
 لجمد.ا

تخفض نسبة الدسـ الممتصة  -ٖ
 بعد الوجبات.

 .ٜتستعمؿ في أغراض الحمية -ٗ

                                                                                                                                                                          
ٔ - PDR for herbal medicines' .p.487. 

 .ٖٛٔص أحمد عيسى: - ٕ
 . ٖٔٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ
ٗ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.295 -298. 

 .ٙٓٔص أحمد عيسى: - ٘
ٙ - PDR for herbal medicines' .p.391. 

 .ٕٗٔ -ٔٗٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٚ

 .ٗٛٔص أحمد عيسى: - ٛ
ٜ - PDR for herbal medicines' .p.779-780. 
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حي العالـ  ـالِ العَ  يُّ حَ 
 -الصغير
 -إيميقبرا

صحيفة 
 ٔالُمموؾ.

الجزء 
المستعمؿ 
األجزاء 
اليوائية 

الطازجة, أو 
المجففة والتي 
تجمع وقت 

 اإلزىار.
 

قمويدات البيبرديف 
Piperidine والقمويدات ,
 سدينيف ييااألساسية ف
sedinine, سدينوف 
sedinon. 

 كورسيتيف فبلفونيدات مثؿ
quercetin, ليمنوستريف 

limnocitrin. 
 %.ٓٔالتانيف 

 غميكوزيدات ىيدروكينونية مثؿ
 . Arbutin اربوتيف
 ىبلـ. 

يستعمؿ النبات في أوروبا  -ٔ
لمعالجة ارتفاع ضغط الدـ, 

 والسعاؿ.

يستعمؿ خارجيًا لمعالجة  -ٕ
 وح, واالكزيماالجروح والقر 

Eczema والقرحات ,
 .ٕالفموية

 

األوراؽ  ُٖتمالة. َخبَّازي
 ٗ.واألزىار

 

تحتوي عمى مادة ىبلمية 
وزيت طيار, وىذه  cوفيتاميف 

أىـ المكونات الكيميائية ليذا 
 النبات:

 انثوسيانيف
Anthocyanins, 
 حمض الستريؾ
Citric-Acid, 

 غوسيبيتبف
Gossypetin, 
 حمض الماليؾ

Malic-Acid. 

 

تمتمؾ الخبازي تأثيرات عمى  -ٔ
 cardiopathyأمراض القمب 
 وذلؾ بسبب:

تبيطو لؤلنزيـ المحوؿ  - أ
 لؤلنجوتنسيف

٘
ACE-Inhibitor . 

 تأثير مدر لمبوؿ يعود.  - ب

  .لو تأثير مركف - ت

يستعمؿ لعبلج المغص  -ٕ
cramp  ولو تأثير مضاد ,
 لمتشنج.

 لو تأثير مطير. -ٖ

مغمي العشبة الجافة يستخدـ  -ٗ
 مخراجات والبثور.كمضاد ل

 . ٙتستعمؿ كمنكو غذائي -٘

                                                           
  .ٙٙٔص أحمد عيسى: - ٔ
ٕ - PDR for herbal medicines' .p.214-216. 
 .ٙٙٔص أحمد عيسى: - ٖ

 . ٙٓٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٗ
٘ - ACE.األنزيـ المحوؿ لؤلنجوتنسيف = 
ٙ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.188 -190. 
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 -َرسباء ِخْرَوع
 -بيداْنجير

 .ٔطمرا 

ثمار الخروع 
 والبذور.

تحتوي البذور عمى زيت تصؿ 
% وىذا الزيت ٙ٘نسبتو إلى 

يحتوي عمى غميسيريدات 
أحماض دسمة, كما تحتوي 
البذور عمى مركب نتروجيني 

 Ricinساـ يسمى الريسيف 
ف % مٖوتصؿ نسبتو إلى 

الزيت الثابت, وليذا السبب ال 
يتـ استعماؿ الحبوب بشكؿ 

 مباشر.

يستعمؿ الزيت كمادة ممينة  -ٔ
 ومسيمة.

يدخؿ الزيت أيضًا في تركيب  -ٕ
المراىـ الُمَعدة لمعالجة الحروؽ 

 ٕ.والتقرحات

 

)البري  َخّس 
  .والساـ(

يستعمؿ مف  َٖكبو. -كاىو
النبات األوراؽ 

والعصارة 
 (٘-ٗ).المبنية

عمى تربينات ثبلثية يحتوي 
Triterpenes  مثؿ
تاراكساستيروؿ 
taraxasterol. 

 وتحتوي عمى مركبات
 الكتونات رباعية التربيف

Sesquiterpene lactones 
 lactucinمثؿ  البلكتوسيف 
والبلكتوبيكريف 

lactucopicrin.ٙ  

رًا  -ٔ يممؾ العقار تأثيرًا مخدِّ
narcotic. 

يستعمؿ كمسكف ومزيؿ  -ٕ
 لمتشنج.

عمى إدرار البوؿ  يساعد -ٖ
 ومعالجة االستسقاء.

-ٚ).لو فائدة في تسكيف السعاؿ -ٗ
ٛ) 

وؿ َخْطِمي  -َغسُّ
 ِٜغسؿ.

األوراؽ 
واألزىار 
 .والجذور

مركب كربوىيدراتي يعرؼ 
, Mucilageبالمادة اليبلمية 
%, ٕ٘-٘ويوجد بنسبة 

وتتركز الكمية في الجذور ثـ 
في األزىار ثـ في األوراؽ, 

تستعمؿ المادة اليبلمية إلزالة  -ٔ
أماكف التوـر واالنتفاخ الناتجة 

 عف البرد.

كما تدخؿ ىذه المادة في  -ٕ
 صناعة الكبسوالت الطبية.

                                                           
 .ٙ٘ٔص مد قطاع:أحمد مشنطط, أح - ٔ

 .ٙٔٔ-ٚٔٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ
 .ٖٓٔص أحمد عيسى: - ٖ
ٗ - PDR for herbal medicines' .p.453. 
 .ٕٕٙص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٘

 .ٕٕٚص :المرجع السابق - ٙ
ٚ - PDR for herbal medicines' .p.454. 
 .ٕٕٚص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٛ
 .ٔٔص أحمد عيسى: - ٜ



292 
 

ة عند وتصؿ إلى أقصى كمي
 بدء التزىير وتكوف األزىار. 

منقوع النبات يستعمؿ كمادة  -ٖ
 ممينة.

تفيد في تخفيؼ آالـ األسناف  -ٗ
 ٔ.ومعالجة السعاؿ

 -قثاء ىندي خياْرَشْنَبر
 -ْكبربَ 

 ٕخيارجنبر.

المحاء والثمار 
 والبذور.

 

مشتقات اأَلْنثراسيف 
Anthracene مثؿ سيُنوزيد ,
sennosides   حمض و
 .fistulinic acidالفستولينيؾ

%, ٓ٘مواد سكرية وتشكؿ 
 وأحماض الفاكية.

كما تحتوي البذور عمى زيت 
 -دسـ, وستيروئيد )ستيروؿ

 بيتاسيتوستيروؿ(.
 

يف يممؾ النبات خواص مم -ٔ
الحتوائو عمى مشتقات 

 اأَلْنثراسيف.

أظيرت الدراسات في الزجاج  -ٕ
امتبلؾ النبات لتأثير مضاد 

 لمجراثيـ والفيروسات.

يستعمؿ في الطب اليندي  -ٖ
لمعالجة الحمى, والنقرس 

gout واالمتبلء ,
flatulence.ٖ   

 ميدئ ومضاد لمسعاؿ. -ٔ    داِدي

 ٗمسكف لمصداع. -ٕ
 -ِقرفة سيبلنّية َدار ِصينيّ 

 -ِقرْنة القرنفؿ
 َ٘سميخة.

القشرة والزيت 
المستخرج 

 .منيا

تحتوي القرفة عمى مواد نشوية 
لعابية ومواد عفصية, إضافة 
إلى زيت عطري يتكوف بشكؿ 

أساسي مف الداىيد القرفة 
cinnamaldehyde ٙٓ-

 eugenolوجيُنوؿ ا%, ٓٚ
 حمض القيوة %,٘-ٗ

cinnamic acid . 

تستعمؿ في حاالت فقداف  -ٔ
 يية.الش

معالجة الشكوى مف عسر  -ٕ
 اليضـ.

يستعمؿ عطر القرفة كمنشط  -ٖ
 عاـ.

أظيرت الدراسات عمى الحيواف  -ٗ
 تأثير استروجيني خفيؼ.

يمتمؾ الداىيد القرفة تأثير  -٘
مضاد لمبكتريا, و مثبط 

fungistatic. الفطور
(ٙ-ٚ)

 

                                                           
 . ٘ٓٔ-ٗٓٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٔ
  .ٕٗص أحمد عيسى: - ٕ
ٖ - PDR for herbal medicines' .p.354-355. 
ٗ - Duk's Handbook of Mdnal lants of the Bbl, Duk J.A. & Oths, 93-94.  

 .ٜٗص أحمد عيسى: - ٘
ٙ - PDR for herbal medicines' .p.191 -190. 
 .ٜٓص حمد قطاع:أحمد مشنطط, أ - ٚ
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ـُ األَخويف العرؽ  َد
األحمر, 
 قاِطر.

العصارة 
حمراء الموف 
المستخرجة 

 منو.

تحتوي العصارة عمى مادة 
 بتيروكربيف

Petirocrypine 
باإلضافة إلى مواد 

 عفصية.

 يعتبر العقار قابضًا.
يستعمؿ كدليؿ مموف في التحاليؿ 

 ٔ.المخبرية

 - َصَنْوبر َراِتينج
 -بيطوس
 .ِٕلْقش

زيت التربنتيف 
والذي يتحصؿ 

عميو عف 
طريؽ فصد 

الشجرة بشقوؽ 
طولية عمى 
الساؽ حيث 

 ت.يسيؿ الزي
 

يحتوي زيت التربنتيف عمى 
%, ٘,ٓزيت عطري بنسبة 

ويحتوي ىذا الزيت العطري 
عمى مواد مثؿ بورنيؿ اسيتات 

bornyl acetate والميمونيف ,
limonene والفيبلندريف ,

phellandrene والفابينيف ,
alpha-pinene كما يحتوي ,

أيضًا عمى مواد راتنجية, 
ومادة ُمّرة ىي بينيكريف 

pinicrin, ٖو
.Vit C 

 

يستعمؿ الزيت لتنشيط الدوراف  -ٔ
 peripheralالمحيطي 

circulation ويستعمؿ ,
لمعالجة اضطرابات ضغط 

 الدـ.

يمتمؾ العقار تأثيرًا مطيرًا,  -ٕ
وليذا يستعمؿ لمعالجة التياب 

.  الفـ والبمعـو

يستعمؿ لمعالجة الزكاـ,  -ٖ
 والتياب القصبات والسعاؿ.

يستعمؿ لمعالجة اآلالـ  -ٗ
 .Neuralgias العصبية

يفيد في معالجة الحمى  -٘
 ٗ.الرثوية

 -شمرة َراِزيانج
 -َشمار

 ٘بسباس.

الثمار 
 .والجذر

الزيت الطيار عديـ الموف 
والذي يحتوي عمى: ترانس 

 Trans-anetholsأنيثوؿ 
% و فينكوف ٓٙبنسبة 

Fenchone ٕٓ ,%
, Estragoleاستراجوؿ 

 (ٚ-ٙ).والقميؿ مف الميمونيف
 

المقطر في يدخؿ ماء الشمرة  -ٔ
عبلج نفخة البطف عند 

 األطفاؿ.

يستعمؿ الزيت كمضاد لمسعاؿ  -ٕ
ويستعمؿ لمعالجة التياب 

 القصبات.

تستعمؿ الثمار في تحضير  -ٖ
 األدوية الممينة.

                                                           
 .ٔ٘ص, ٖج حايك: - ٔ
  .ٓ٘ٔص أحمد عيسى: - ٕ
 .ٖٓ-ٜٕص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ
ٗ - PDR for herbal medicines' .p.675 -676. 
  .ٗٛص أحمد عيسى: - ٘
ٙ - PDR for herbal medicines' .p.302. 
  .ٗٗٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٚ
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 يستخدـ الجذر كمدر لمبوؿ. -ٗ

تحرض حركة األمعاء, وتمتاز  -٘
 ٔ.بمفعوؿ مضاد لمتشنج

الرايزومات  ٕراوند صيني. َراَوْند
المنزوع منيا 
 بقايا السوؽ.

يحتوي الرايزـو عمى مشتقات 
%, ٕٔ-ٖاألنتراسيف بنسبة 

 مف أىميا ريوميموديف
Riomimodineواأللوي ,-

, Oliomdine إيموديف
, وسينوزيد Raine الرئيف
A,B. 

يعتبر العقار ممينًا, بسبب  -ٔ
تأثيره عمى الكولوف حيث 

 ينشط الحركة الحوية لمكولوف.

 عند االستعماؿ الكثير لو فانو -ٕ
يؤدي إلى فقداف شوارد 

 ٖ.البوتاسيـو

 
 -الَمزُّ  -نار ُرمَّاف

 ٗالَمّظ.
الجذور 
والمحاء 

والثمار وقشرة 
الثمرة 

 واألزىار.

 يحوي قشر الثمرة عمى:
% ٕٛ -ٕ٘التانيف بنسبة 

 ,punicalin بونيكاليف مثؿ
 . punicalagin بونيكاالكيف

 كما تحتوي الجذور عمى:
%, ٕ٘ -ٕٓتانيف بنسبة 

 .punicalaginمثؿ 
قمويدات البيبرديف مثؿ 

االيزوبمتريف 
isopelletierine ,

بسودوبمتريف 
pseudopelletierine. 

يمتمؾ النبات تأثير طارد  -ٔ
 لمديداف.

فعاؿ في معالجة  البمتريف -ٕ
الديداف الشريطية 

tapeworms والمدورة ,ring 

worms والديداف المدورة ,
nematodes. 

نظرًا الحتواء النبات عمى  -ٖ
لتانيف فيو يمتمؾ تأثير ا

قابض, يفيد في معالجة 
, sore throatsإحتقاف الحمؽ

 ومعالجة االسياؿ والزحار.

كما يستعمؿ في الطب اليندي  -ٗ
 ٘.لمعالجة آالـ العيف

 -أرسطولوخيا َزَراَوند
 -إقْميت

 َٙمْسَمُقورة.

األجزاء 
اليوائية 
 والجذر.

حمض اريستولوشيؾ 
Aristolochic acids  

 ألوؿ والثاني.بنمطيو ا

تأثير محفز  اريستولوشيؾيممؾ  -ٔ
 .metabolismلبلستقبلب 

 الممفوكيناز ينشط إنتاج -ٕ
                                                           

ٔ - PDR for herbal medicines' .p.302-303. 
 .٘٘ٔص  أحمد عيسى: - ٕ

 .ٛٙٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ
 .ٔ٘ٔص أحمد عيسى: - ٗ

٘ - PDR for herbal medicines' .p.605. 
 .ٕٔص أحمد عيسى: - ٙ
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 قمويدات ايزوكينولية مثؿ:
 ,magnoflorin ماكنوفموريف
 .corytuberin كوريتوبيريف

 -ٖٓ,ٓزيت عطري بنسبة 
%, والمكوف األساسي  ٕ,ٓ
-alpha الفا بينيف فييا

pinene, 
 الفا تريبينوؿ

 alpha-terpineol. 

lymphokinins. 

أظيرت الدراسات الحديثة أنو  -ٖ
يزيد المقاومة المناعية لفيروس 

الحبلء الذي يصيب العيف 
Herpes simplex 

viruses.  

يماثؿ ىذا الحمض في تأثيراتو  -ٗ
الجانبية الكولشيسيف 

colchicines حيث انو ساـ ,
, nephrotoxicلمكمية 

, carcinogenicوُمَسْرِطف 
 .mutagenicمطفرة ومولد ل

في الطب الصيني يستعمؿ  -٘
لمعالجة الخراجات, وألـ 

 ٔ.المفاصؿ
 -دالية -َكْرـ َزْرجوف

 ٕعَنب.
األوراؽ والثمرة 

وعصير 
 ٖ.الثمار

 

فبلفونيدات مثؿ الغافيروؿ, 
التانيؾ, أحماض عضوية مثؿ 

حمض الطرطريؾ وحمض 
التفاح ومواد سكرية, كما 

تحتوي قشور الثمار الحمراء 
 صبغة السانتوفيؿ عمى

Santophile  والكاروتيف
B1,B2,Cوفيتامينات 

ٗ. 
 

يممؾ النبات تأثير مضاد  -ٔ
لؤلوراـ والسرطاف 

Anticarcinogenic 

/Antitumor  وذلؾ بفضؿ
احتوائو عمى مواد مضادة 

 لؤلكسدة.

يممؾ تأثير مضاد لمتصمب  -ٕ
العصيدي 

Antiatherosclerotic. 

 Hairيحفز نمو الشعر  -ٖ

Growth. 

مف األضرار الكبدية يخفؼ  -ٗ
Hepatoprotective. 

يستعمؿ لموقاية مف نقص  -٘
 .Ischemiaالتروية 

                                                           
ٔ - PDR for herbal medicines' .p.80-81. 
 .ٜٓٔص أحمد عيسى: - ٕ

ٖ - PDR for herbal medicines' .p.362. 
 .ٜٕٔص شنطط, أحمد قطاع:أحمد م - ٗ
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يزيد مف مقاومة جدراف األوعية  -ٙ
الدموية, ويمنع زيادة األرتشاح 

 منيا مما يمنع الوذمة.

تدؿ الدراسات عمى تأثير  -ٚ
العقار االيجابي عمى الرؤية, 

وخصوصًا انو يؤدي إلى 
تحسف البصر بعد تعرض 

, كما glareلبلنبيار العيف 
انو يحسف التروية المشيمية 

 ٔ.chorioretinalالشبكية 
 -الجادي َزْعَفراف

 -الَجسد
 ٕقْرمد.

 تحتوي األقبلـ والمياسـ عمى:  ٖ.القمـ والميسـ
  Crocetin كروستيف
  Crocin كروسيف

كما تحتوي عمى غامافيروؿ 
 زيت عطري فيو سافراناؿ

Safranal .وكاروتينات 
 

  
 

 تعمؿ في معالجة السرطافيس -ٔ
 كسرطاف العيف .

يممؾ تأثير مضاد لمسمية  -ٕ
 الكبدية.

يممؾ خواص مضادة لمجراثيـ,  -ٖ
 وااللتياب.

 استراغميف يمتمؾ مادة -ٗ
astragalin  المنشطة لممناعة

Immunostimulant. 

يستعمؿ لعبلج انقطاع الحيض  -٘
Amenorrhea. 

كما يساعد عمى إفراز  -ٙ
 (٘-ٗ).العصارات الياضمة

 يحتوي عمى المواد التالية: .الجذامير ٙأْدرؾ. ْنَجبيؿزَ 
 ,Gingerdione جنكرديوف
 ,Gingerenone جنكراينوف
 ,Gingerol جنكروؿ

يستعمؿ الزنجبيؿ لعبلج عسر  -ٔ
 اليضـ, وكمضاد قيء. 

يستعمؿ إلزالة القمؽ  -ٕ
Anxiolytic. 

                                                           
ٔ - PDR for herbal medicines' .p.364. 
 .ٓٙص أحمد عيسى: - ٕ

 .ٕٔٙص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ

 .ٕٕٙ-ٕٔٙص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٗ

٘ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.136-139. 

 .ٜٔٔص  أحمد عيسى: - ٙ
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 ,Zingibereneزنجبيروف 
 ,Zingiberol زنجيبروؿ
 .Zingiberone زنجيبروف 

 

تأثير مفكؾ  زنجبيف يممؾ -ٖ
 .Proteolyticلمبروتيف 

يستعمؿ لعبلج حاالت الرشح  -ٗ
 cold/flu.والزكاـ 

معالجة الكحولية  -٘
ٔ
.Alcoholism 

 -أشناف داوود ُزْوفا يابس
 -ِحسؿ

   َٕجْسمى.

القمـ المزىرة 
مع األوراؽ, 

والزيت 
  ٖ.المقطر منيا

أىـ مكوف فييا ىو الزيت 
العطري البينوكامفوف 

pinocamphone وااليزو ,
, isocamphoneكامفوف 

 والفا وبيتا بينيف.
كما تحتوي األوراؽ عمى 

 فبلفونيدات ومواد عفصية. 

 يممؾ تأثير مضاد لمميكروبات. -ٔ

كما يتميز بمفعوؿ طارد  -ٕ
 لمديداف.

 فيروسل يممؾ تأثير مضاد -ٖ
 herpesالحبلء البسيط

simplex . 

يممؾ تأثير مضاد لمتشنج,  -ٗ
ة التياب ويفيد في معالج

 األمعاء.

  يفيد في حاالت نزالت البرد  -٘
 (٘-ٗ).والحمى

الزيت العطري   ُزْوَفَرا
المستخرج مف 

األجزاء 
 اليوائية.

يحتوي ىذا الزيت عمى 
مركبات أحاديات التربيف, كما 
يحتوي عمى مركبات عطرية 

-بمثؿ متيؿ أوجينوؿ, 
 سيميف

p-cymene. 

يستعمؿ النبات في معالجة  -ٔ
 الجروح.

د في معالجة القرحات يفي -ٕ
 اليضمية.

 ٙكما يستعمؿ كمادة منكية. -ٖ

 -َسادج َساَذج
 -ماالَبثرف

 َٚعرفج بري.

مواد عفصية, نشاء, أوجينوؿ,  القشور.
 القرفةسكريات, ألدىيد 

Cinamic aldehyde زيت ,
 عطري.

يعتبر العقار طاردًا لغازات  -1
 المعدة ومنشطًا عامًا لمجسـ.

يستعمؿ في إعطاء نكية  -2
 ٔ.بة لؤلطعمة كتابؿمحب

                                                           
ٔ-   CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.313 -317. 
 .ٜٚص أحمد عيسى: - ٕ

 .ٖٕٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ
ٗ - PDR for herbal medicines' .p.414. 
  .ٕٗٔ -ٖٕٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٘

ٙ - Chemistry of Natural Compounds, Vol. 44, No. 4, 2008. 

 .ٜٗص أحمد عيسى: - ٚ
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 -ِسفستاف ِسِبْستاف
 -سنجسبوية

 ٕأطباء الكمية.

الثمار والبذور 
 .والقمؼ

مواد نشوية, مواد مخاطية, 
 .صمغ

 

طاردة لمبمغـ, ك تنفع الثمار  -1
 ومدرة لمبوؿ.

تستخدـ البذور في التخمص  -2
 مف ديداف األمعاء.

يستعمؿ منقوع القمؼ في  -3
حاالت عسر اليضـ, 

 ٖ.والتخمة
 -الُخْتؼ َسذاب

 -َفْيجف
 ٗبيغف.

القمـ الزىرية 
قبؿ تفتحيا مع 
بعض األوراؽ 

 المحيطية.

 سكيميانيف قمويدات مثؿ
skimmianin, ديكتاميف 

dictamnin, بتيميف 
ptelein. 

 Acridineقمويدات اكريدينية 

alkaloids. 
كما تحتوي عمى زيت عطري, 

 وفبلفونيدات أىميا الروتيف.
 ف. مركبات ىيدروكسي كوماري

 لو تأثير مضاد لمتشنج. -ٔ

 يممؾ تأثير مضاد لمبكتريا. -ٕ

, abortifacientمجيض  -ٖ
 ومحسس لمضوء

photosensitizing. 

يفيد الروتيف كخافض لمضغط  -ٗ
  (ٙ-٘).ومدر لمبوؿ

شجرة  َسْرو
 -الَحّيات
  -َسروؿ
 َٚشّث.

المخاريط 
واألغصاف 

 والزيت.

يحتوي عمى الفابينيف, دي 
 ؿ. والسيدرو  كامفيف, تربينوؿ

 ٛ.يفيد كطارد لمبمغـ )ُمقِشع( -ٔ

 

                                                                                                                                                                          
 .ٙ٘٘ص -ٔج  :غالب - ٔ
 .ٚ٘ص  ى:أحمد عيس - ٕ

 ٕٕٙص محمد سيد, عبد هللا حسين: - ٖ

 .ٜ٘ٔص  أحمد عيسى: - ٗ
 .ٖٔٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٘

ٙ - PDR for herbal medicines' .p.684. 
 .ٕٙص  أحمد عيسى: - ٚ

ٛ - PDR for herbal medicines' .p. 241-242  
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 -ُسعدى ُسْعد
الخمنجاف 

ريحاف  -الَبْري
 ٔالَقصارى.

زيت طيار يحتوي عمى   ٕ.الجذامير
سيسكوتربينات تحتوي عمى 

 .cyperenoneسيبرينوف 
 

خاصية مضادة  يمتمؾ السعد -1
لمقيء, وطاردة لمرياح, 

ومسكنة وتستعمؿ 
مستحضرات الجذور لعبلج 

ضمية, االضطرابات الي
 .vomit والنفخة, والغثياف

في الطب الصيني يستعمؿ  -7
العقار لمعالجة اآلالـ 

 Epigastricالشرسوفية 

pains  ,واإلقياء المدمى ,
, Hematuriaوالبيمة المدماة 

كما يستعمؿ في حاالت 
اضطرابات الدورة الشيرية, 

 وآالـ الثدي.

يمنع العقار قروح المثة,  -3
 ويقوي األسناف, ويدر البوؿ,

 (ٗ-ٖ).ويفتت الحصى

الثمار   َسَفْرَجؿ
 والبذور.

 

غميكوزيدات سيانوجينية منيا 
, amygdalinاالميجداليف 

 زيت دسـ, ىبلـ نباتي.

 يستعمؿ في معالجة اإلسياؿ. -ٔ

 يستعمؿ كمسكف أللـ العيف. -ٕ

  ٘.يستعمؿ لمعالجة الجروح -ٖ

 

مَّاؽ  -سَماقيؿ سَّ
 -تمتـ

 َٙطْمطـ.

الثمار 
 ٚ.واألوراؽ

 
 

األوراؽ عمى مواد تحتوي 
عفصية مثؿ التانيف وعمى 
مواد فبلفونية وكذلؾ عمى 

زيت طيار, كما تحتوي الثمار 
عمى بعض األحماض 

 ستعمؿ كمادة قابضة.ت -ٔ

يفيد محموؿ التانيف كغرغرة في  -ٕ
حاالت التياب أغشية الفـ, 

.  والحمؽ, والبمعـو

تفيد في حاالت اإلسياؿ,  -ٖ

                                                           
 .ٙٙص  أحمد عيسى: - ٔ
ٕ - PDR for herbal medicines' .p.7. 
ٖ - PDR for herbal medicines.p.7 
 ٕٙٛ: صمحمد سيد, عبدهللا حسين - ٗ

٘ - PDR for herbal medicines.p.625-626. 
 .ٙ٘ٔص  أحمد عيسى: - ٙ

 .٘ٔٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٚ
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العضوية, وىذه أىـ المركبات 
الكيميائية الداخمة في 

  تركيبتيا:
 , Astragalinاستراغاليف
, Avicularin افيكموريف
 ,Myricetin ميريستيف

  Myricitrin.ميريستريف 

 وخصوصًا الُزحار.

تستعمؿ في حاالت عسر  -ٗ
 اليضـ.

يفيد في معالجة االلتيابات  -٘
 العينية.

,  يفيد في معالجة القرحة  -ٙ
(ٔوذلؾ الحتوائو عمى

.
 -ٕ)   

, مكيالسنا َسنا
 ٖسنا حجازي.

تحتوي األوراؽ عمى   .األوراؽ
غميكوزيدات ثنائية االنثروف 
المكوف مف مركبات سينوزيد 

A  وسينوزيدA.B  أو مركب
الرييف, وكذلؾ عمى مركب 

 .C.Dسينوزيد 
كما تحتوي أوراؽ النبات عمى  

غميكوزيدات ُمّرة تسمى 
 االنثراكينونات الحرة.   

تستعمؿ األوراؽ لخواصيا  -ٔ
 ٗ.ممينة والمسيمةال

 

                                                           
ٔ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.267-268. 
 .٘ٔٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ

 .ٕٗص  :أحمد عيسى - ٖ
 .ٖٙٔ -ٖ٘ٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٗ
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 -العرقسوس ُسْوس
 -ُعود السوس
 ٔشجرة الُفْرس.

تحتوي الجذور عمى مواد  الجذور
صابونية تعرؼ باسـ 

 الجميسيريزيف

Glycyrrhizen  ذات طعـ
سكري. وىذه بعض مكونات 

 النبات:
 حمض الغميسيرتنؾ

 Glycyrrhetinic-Acid 
 حمض الغميسيرنيؾ

Glycyrrhinic-Acid ٕ
.  

 

في معالجة أمراض يستعمؿ  -ٔ
الجياز التنفسي وفي أدوية 

 السعاؿ.

يفيد في آالـ المفاصؿ  -ٕ
antiarthritic. 

خبلصة العرؽ سوس تمنع  -ٖ
ارتباط العوامؿ االستروجينية 

 بمستقببلتيا.

 لو تأثير مضاد فيروسي. -ٗ

 عبلج فقر الدـ مف نوع -٘
-Addison أديسوف

Biermer anemia. 

 يستعمؿ في معالجة السرطاف. -ٙ

 بلج القرحة.يستعمؿ لع -ٚ

 يرفع الضغط. -ٛ

 (ٗ-ٖ).يستعمؿ لعبلج اإلمساؾ -ٜ
الثمار البلمعة   َشِعير

 بدوف القشرة.
عديدات السكاكر مثؿ النشاء, 

كما تحتوي السكروز 
والفركتوز, والغمكوز, بروتيف 

%, ىورديئيف ٓٔونسبتو 
hordein غُموتيميف ,

Glutelins ,زيت دسـ ,
 .B,Eمجموعة فيتامينات 

شاكؿ القناة يسكف الشعير م -ٔ
الياضمة, كاإلسياؿ والتياب 

 األمعاء.

يستعمؿ الشعير في مرحمة  -ٕ
 ٘.النقاىة مف المرض

 

 -شوكة عربية ُشكاَعي
شوكة 
 -بيضاء
 َٙكْنَجر.

العشبة 
 والجذر.

 مثؿالكتونات رباعية التربيف 
 أونوبرودوبكريف

onopordopicrin . 
 .فبلفونيدات

يممؾ تأثير مقوي لعضمة  -ٔ
 ٚ.القمب

 

                                                           
 .ٛٛص  أحمد عيسى: - ٔ

ٕ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.187. 
 .٘ٛٔ -ٖٛٔالمرجع السابؽ: ص - ٖ
 .ٖٓٔ -ٜٕٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٗ
٘ - PDR for herbal medicines.p.63. 
 .ٕٛٔص أحمد عيسى: - ٙ
ٚ - PDR for herbal medicines' .p.678. 
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 ىيدروكسي كوماريف مثؿ
 .esculin ايسكوليف
وىو منشط  Betaineبيتائيف 

.  الستقبلب الشحـو
فجؿ  -ِلْفتُ  َشْمَجـ

 -ُمدحرج
 َٔسْمجـ.

الجذر 
 والبذور.

زيت دسـ والمكوف األساسي 
فيو حموض دسمة مثؿ 

 oleic acidحمض األولييؾ 
%, حمض لينوليؾ ٓٙ

linoleic acid ٕٓ ,%
 linolenicحمض الينولينؾ 

acid باإلضافة إلى عدد ,
 كبير مف الحموض الدسمة. 

ستيروالت, مثؿ 
 .بيتاسيتوستيروؿ

يستعمؿ زيت الِمفت كبديؿ  -ٔ
لزيت الزيتوف في صناعة 

 salvesالمراىـ والمروخات 

and liniments. 

عند استعماؿ ىذا الزيت عف  -ٕ
الطريؽ الفموي بكميات كبيرة 
فيو يممؾ تأثير ساـ لمقمب 

ٕ
.cardiotoxic 

 

 -حبة البركة ْوِنيزشُ 
 -َحْبة سوداء
 ٖكموف أسود.

 .البذور
 

يحتوي الزيت األساسي الناتج 
مف البذور لوحده  عمى أربع 

 مضادات لؤلكسدة وىي:
 تيربينوؿ, -ٗانيثوؿ, 

 carvacrol  كارفاكوؿ 
كما يحتوي عمى  

            النجمموف غميكوزيدات:
 Nigellone 
 Nigelline .النجمميف  
 

بة البركة تأثيرات تممؾ ح -ٔ
 مضادة لموـر والسرطاف.

تستعمؿ لمعالجة الربو, حيث  -ٕ
تمتمؾ خواص مضادة 

لميستاميف واللتياب القصبات 
 ومقشع.

 طرد الغازات مف األمعاء. -ٖ

تسكف تشنج عضبلت األمعاء,  -ٗ
 وتساعد عمى إدرار البوؿ.

تستعمؿ لمعالجة انقطاع  -٘
 الطمث.

تستعمؿ لمعالجة حاالت  -ٙ
 , واالميبياAllergyالحساسية 

Ameba . 

تستعمؿ لمعالجة التيابات  -ٚ
 (ٕ-ٔ).العيف

                                                           
 .ٖٖص  أحمد عيسى: - ٔ
ٕ - PDR for herbal medicines' .p.554. 
 .ٕ٘ٔص  أحمد عيسى: - ٖ
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 -وخشيرؾ ِشْيح
 -ِحمار قباف

 ِٖحمار عدس.

يستعمؿ كامؿ 
النبات طبيًا 
 ر.عند اإلزىا

تحتوي األجزاء الخضرية 
المزىرة لمشيح عمى زيت طيار 
أصفر الموف يحتوي عمى عدة 

 مركبات نذكر منيا: 
 , Thuyoneالثيوف 

, Cyniolوالسينيوؿ 
 .Myrceneوالميرسيف 

كما تحتوي األجزاء المزىرة 
عمى عدة أمبلح معدنية 

وأحماض أمينية, كما تحتوي 
  :عمى

, Santonineالسانتونيف 
 ٗ.Artemisinواألرتيميزيف 

 

تأثير العقار كطارد  إف -1
لمديداف, وخافض لمحرارة 

يمكف أف ُيعزى الحتواء العقار 
سانتونيف  -عمى مركب ألفا

Alpha-santonin كما ,
يعتبر العقار طاردًا لمديداف 

المعوية و اإلسكاريس 
Ascaris بسبب تأثير ,

السانتونيف الذي يقـو بإحداث 
 شمؿ في عضبلتيا.

ىناؾ خطر التسمـ بالعقار حتى مع  -2
الجرعات العبلجية حيث تتضمف 

التأثيرات السمية لمسانتونيف 
اضطرابات كموية ومعدية وعضمية 

 ٘.ىاونوبات صرعية وغير 
 -الَمْقر َصِبر

 -ُصبارة
 ٙالَعمسى.

العصارة 
المستخرجة 
 مف األوراؽ.

 :مشتقات اأَلْنثراسيف مثؿ
  aloin A, B االلويف ا, ب

ىيدروكسي الويف ا, ب. -ٚ
7-hydroxyaloins A, B. 

الكيؿ كروموناز 
alkylchromones ,

كما يحتوي عمى  متضمنًا راتيف
 ٚ.مركبات فبلفونيدية

 

 .بتأثير مميف يمتاز العقار -ٔ

يممؾ العقار تأثير مضاد  -ٕ
 لمجراثيـ, ومضاد فيروسي.

ٖ- .  يمتاز بمفعوؿ مضاد لموـر

ؿ مسكف لؤللـ ومضاد لو فع -ٗ
 لبللتياب. 

يساعد عمى سرعة التأـ  -٘
الجروح, وعمى معالجة 

األمراض الجمدية كالصدؼ 
ٛ
.Psoriasis 

                                                                                                                                                                          
ٔ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.230-231. 

 .ٗٛص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ
 .ٕٕص  أحمد عيسى: - ٖ

 .ٖٕٔ: صأحمد عيسى - - ٗ
٘ - PDR for herbal medicines.p.528 

 .ٓٔص  أحمد عيسى: - ٙ
 .ٙٔ: صأحمد عيسى - - ٚ

ٛ -  PDR for herbal medicines.p17. 
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 -ُثومس َصْعَتر
 -الَعبس
 ٔأرُفّمس.

األوراؽ 
الجافة, 
واألجزاء 
اليوائية 

النضرة  والتي 
تجنى وقت 
اإلزىار, 
والزيت 

المستخرج مف 
النبات النضر 
 وقت اإلزىار.

 

الزيت العطري والذي يحتوي 
-ٕٓ thymolعمى الثيموؿ 

-pسيميف  -ب%, ٕ٘

cymene ٔٗ-ٗ٘ ,%
, غاما carvacrol كارفاكروؿ
, borneolنيوؿ تربينيف, ُبورْ 

 لينالوؿ.
 كما يحتوي النبات عمى:

مشتقات حمض القيوة مثؿ  
روزمارينؾ حمض 

rosmarinic acid. 
 فبلفونيدات, وتربينات.  

يمتاز العقار بتأثير مضاد  -ٔ
لتشنج القصبات, ومقشع, 
وليذا فإف العقار يستعمؿ 
لمعالجة التياب القصبات 

 والسعاؿ.

مف أفضؿ مقويات الجياز  -ٕ
ولو تأثير مضاد اليضمي, 

 لمتشنج وطارد لمغازات.

لو فائدة كمضاد لمديداف  -ٖ
 (ٖ-ٕ).ومطير

 

, السنط, أقاقيا الصمغ العربي
 ُٗسميـ.

 ٘.الصمغ
 

يحتوي ىذا الصمغ عمى ماء 
ومواد معدنية وخمائر ومواد 
سكرية, كما يحتوي أيضًا 

 حمض التانيؾ.

يدخؿ في تركيب أدوية  -ٔ
 السعاؿ.

يممؾ النبات تأثير قابض  -ٕ
astringent. 

 (ٚ-ٙ).يستعمؿ كسواغ صيدالني -ٖ

 -َعقار ُكوىاف عاِقًر َقْرحا
ُعود  -َكْركرىف
القرح 

 ٛالمغربي.

 .الجذامير
 

% ٓٙ-ٓ٘تحتوي عمى 
, عفص, Inulinإينوليف 

صمغ, أمبلح, جوىر 
فعاؿ يدعى بيراتريف 

Pyratrine وىو يمتمؾ ,
 تأثيرًا محمرًا لمبشرة.

 

إف التطبيؽ الموضعي لمعقار  -ٔ
 نشط النيايات العصبية ي

nerve ends  ًويسبب تييجا 

irritation   حساسًا واحمرارًا وا 
 بالحرقة.

يؤثر العقار عمى استقبلب  -ٕ
البروستاغبلندينات 
prostaglandin  ويمتمؾ

جراثيـ, خصائص مضادة لم
                                                           

 .ٔٛٔص  أحمد عيسى: - ٔ
ٕ - PDR for herbal medicines.p761. 

 .ٕٙٓص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ

 .ٕص  أحمد عيسى: - ٗ
 .ٖٚٔص :أحمد مشنطط, أحمد قطاع - ٘

 .ٖٛٔالمرجع السابؽ: ص - ٙ
ٚ - PDR for herbal medicines.p3-4. 
 .ٗٔص  أحمد عيسى: - ٛ
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, ومبيدًا وىو يعتبر مبيدًا حشرياً 
 .Molluscicidalلمرخويات 

يستعمؿ خارجيًا في عبلج آالـ  -ٖ
 ٔ.الروماتيـز

 
تحتوي حبوب العدس عمى  حبوبال ٕالبمُسف. َعَدس

نسبة عالية مف الفوسفور 
والحديد ومجموعة 

, نشاء, Bفيتامينات 
 , , صوديـو كالسيـو
, فيتاميف  , Cبوتاسيـو

منغنيز, ماء, بروتيدات, 
لبيدات, أمبلح معدنية, 

 ٖ.سيمموز
 

يعتبر العدس مغذيًا جدًا وىو مف  -ٔ
لة في اليضـ, أكثر الحبوب سيو 

 .كما أنو مدر لمحميب أيضاً 

يجدر اتقاء تناوؿ العدس لمف  -ٕ
يشكوف مف عسر اليضـ, وتخمرات 

 المعدة واألمعاء.

يعتبر العدس مف النباتات الغنية  -ٖ
, وىو يساعد عمى  جدًا بالكالسيـو

نمو العظاـ كما أنو مفيد في حاالت 
األنيميا الحتوائو عمى الحديد, 

لدـ, كما ولحاالت انخفاض ضغط ا
أف مغمي قشور العدس يفيد في 

عبلج اإلمساؾ, وعبلج فقر الدـ, 
ويستخدـ كمضمضة لممحافظة عمى 

 (٘-ٗ).األسناف مف التسوس

 -البطباط َعَصا الراعي
اب  -الُقضَّ
 ٙجنجر.

العشب المزىر 
المجفؼ 

وأحيانًا العشب 
 .ٚمع الجذور

 :فبلفونيدات مثؿ
, avicularinأفيكوالريف  

, quercitrin كويرستريف
 ,vitexinفيتكسيف 

 يعتبر العشب مدرًا لمبوؿ. -ٔ

يفيد في قطع النزيؼ الدموي  -ٕ
 لوجود المواد العفصية.

االت السعاؿ يفيد في ح -ٖ

                                                           
ٔ - PDR for herbal medicines.p.577-578. 
 .ٚٓٔص  أحمد عيسى: - ٕ

 .ٚٙٔص -ٕ: جحايك - ٖ
 .ٚٙٔص -ٕ: جالمرجع السابق - ٗ

 .ٜٖٔ: صمحمد سيد, عبدهللا حسين - ٘

 .٘ٗٔص  أحمد عيسى: - ٙ

 .ٜٙٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٚ
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 رامنازيف  
 rhamnazineسمفاتبي

bisulphate. 
 %.ٔحمض السيميسيؾ بنسبة 

 مواد عفصية.
 مشتقات الكوماريف, 
  Lignansومشتقات الميفناف 

 .aviculinمثؿ افيكوليف 

 والتياب القصبات.

يفيد في حاالت التياب البمعـو  -ٗ
(ٕ-ٔ).والفـ

 

 

 -بمطْ القُ  َعَفار
 -ُمشمش بري
 ٖقاتؿ أبيو.

األوراؽ 
المجففة 
 والغضة. 

 , عفص.َأْرُبوتيف
 

يمتمؾ النبات خواص قابضة ومدر 
 ٗ.لمبوؿ

 

 -مازو -بموط َعْفص
 ٘جالة.

 األوراؽ
 

-ٓٙالمواد العفصة بنسبة 
 ومنيا الغالوتانيف.%, ٓٚ

حموض فينوؿ كاربوكساليؾ, 
 gallicمثؿ حمض الغاليؾ 

acid وحمض إالجؾ ,
ellagic acid. 

 

يستعمؿ النبات في الطب اليندي 
والصيني لمعالجة النزؼ المعوي, 
واإلسياؿ, والزحار, والتياب الفـ 

 ulcerativeالتقرحي 
ٙ

stomatitis. 
 

                                                           
ٔ - PDR for herbal medicines.p449. 

 .ٜٚٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ
 .ٜٔص  أحمد عيسى: - ٖ

ٗ - PDR for herbal medicines.p768-769. 

 .ٕ٘ٔص  أحمد عيسى: - ٘

ٙ-  PDR for herbal medicines.p550-551. 
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 -ُزفيزؼ ُعّناب
 ٔأرج. -زفيزفة

تحتوي الثمار عمى قميؿ مف  ارالثم
المواد األنثراكينونية والمعابية 
والسكرية والعفصية وفيتاميف 

C. 

يفيد عصير الثمار في حالة  -ٔ
 الربو والسعاؿ.

يستعمؿ لمعالجة وجع  -ٕ
 الكميتيف.

يتمتع منقوع األوراؽ بخواص  -ٖ
 قابضة.

تمتمؾ ثمار العناب خصائص   -ٗ
ممينة لممعدة, ومدرة لمبوؿ, 

ي حاالت وىي تستعمؿ ف
اإلمساؾ, والتيابات األمعاء, 
 والتيابات المجاري البولية.

تفيد ثمار العناب في حاالت   -٘
التياب الحنجرة, والمجاري 

التنفسية حيث تمتمؾ خصائص 
 ميدئة لمسعاؿ.

تمتمؾ خاصية خافضة   -ٙ
 (ٖ-ٕ).لمضغط الشرياني

 -َكاكنج ِعَنب الَثعَمب
 -ككنج
 ٗغالبة.

الثمار 
الناضجة 
 واألوراؽ.

, Carotinoidsكارتينوئيد 
 Ziaxanthine De مثؿ

palmatic acid esrter 
زياكسانثيف دي بالمتيؾ أسيد 

 أستر. ويتاستيروئيد
Whitasteroids. 

يمكف استعماؿ النبات كمدر, كما يمكف 
استعمالو لمعالجة التياب األمعاء 

 ٘.والروماتـز
 

 -ُبَصْيؿ ُعْنُصؿ
بصؿ  -أْسِقيؿ
 ٙالفأر.

كوزيدات ستيروئيدية ذات غم األبصاؿ
قمبية ومكوناتيا  فعالية 

  :األساسية
  غموكوسيبلريف ا

glucoscillarene A, 

يستعمؿ في حالة القصور  -ٔ
 Cardiacالقمبي 

insufficiency. 

اضطراب النظـ  -ٕ
Arrhythmia. 

                                                           
 .ٕٜٔص  أحمد عيسى: - ٔ

  .ٕٛٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ

ٖ - PDR for herbal medicines.p439. 

 .ٜٖٔص  أحمد عيسى: - ٗ

٘ - PDR for herbal medicines.p.819. 
 .٘ٛٔص  أحمد عيسى: - ٙ
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 بروسيبلريديف ا.

proscillaridin A, 

 .scillarene سيبلريف 
 ىبلـ نباتي. و 

صبي متبلزمة القمب الع -ٖ
Nervous 

ٔ
.heart 

complaints 

 
% ٓٚيحتوي العقار عمى   ٕأغاِريُقوف. غاِريُقوف

 مواد راتنجية تسمى أغاريسيف
Agarisine عزؿ منيا ,

عنصر يشتؽ مف الحمض 
 الميموني ىو حمض غاريسيؾ

Garisic acid. 

نادرًا ما يستعمؿ العقار لوحده فيو  -ٔ
يتمتع بخصائص مسيمة قوية 

تعرقات  وينصح بو لمعالجة
المسموليف, التعرقات الميمية, توقؼ 

 ٖ.الحيض

 
 -َتْرب ُفْجؿ

 ٗالُمشتيى.
غمكوكوسيانوالت  الجذور. 

Glucosinolates  في
 الجذامير وأىـ مكوناتيا:

 غمكورافانيف 

Glucoraphanine, 

 كوبراسيفغمو 
glucobrassin, 

 .sinigrin سينيغريف

 يعتبر العقار مفرز لمصفراء. -ٔ

اد يمتمؾ خواص مض -ٕ
لمميكروبات, وىو يستعمؿ 
لمعالجة السعاؿ والتياب 

 القصبات.

يستعمؿ لمعالجة سوء اليضـ,  -ٖ
كما يزيد الحركة في الجزء 
 ٘.العموي مف القناة الياضمة

 

 -ِبستو .ُفْسُتؽ
 ٙالعزوؽ.

ماء, مواد دىنية,  .الثمار
بروتينات, نشاء, 

 فوسفور, أمبلح معدنية.
 

ت ُيَعدُّ مف أغنى أنواع النباتا -1
باألمبلح المعدنية ويفيد 

األشخاص العصبييف بنوع 
خاص لغناه بالفوسفور, كما 

يعتبر غذاًء جيدًا لممرضع حيث 
يكسب حميبيا دسمًا ومعادنًا 

 تمبي حاجات الرضيع.

تحتوي قشور الفستؽ عمى مادة  -2
ر  مضادة لمقيء لذلؾ ُيحضَّ

                                                           
ٔ - PDR for herbal medicines.p717. 
 .ٙٗٔص  أحمد عيسى: - ٕ

 .ٖ٘ٔص -ٖ: جحايك - ٖ

 .ٗ٘ٔص  أحمد عيسى: - ٗ
٘ - PDR for herbal medicines.p628. 

 .ٕٗٔص  أحمد عيسى: - ٙ
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منيا نقيعًا مغميًا يؤخذ لوقؼ 
 القيء.

ؽ زيتًا ُيستخَرج مف لب الفست -3
عطريًا أخضر الموف يستعمؿ 

في الطب كمسكف لآلالـ 
 ٔ.العصبية

 -ُكولـ ُفْمُفؿ أسود
حاِفظ  -بابارى

 ٕالكافور.

الثمار 
الناضجة 

المجففة التي 
تجمع قبؿ 

تماـ نضجيا 
 ٖ.وتجفؼ

 

تحتوي الثمار الجافة  عمى 
زيت عطري تصؿ نسبتو إلى 

% و يحتوي ىذا الزيت ٙ.ٕ
سابينيف عمى كاريوفيمميف وال

 إضافة إلى المواد التالية:
  Piperidine بيبريديف 
  Piperine بيبريف

  ٗ.  Piperonal بيبروناؿ

 
 

خافض لكوليستروؿ الدـ  -ٔ
Black Pepper for high 

cholesterol. 

يستعمؿ لمعالجة االلتيابات  -ٕ
ولسع  dermatosisالجمدية 

 الحشرات.

يستعمؿ لمعالجة تساقط الشعر  -ٖ
Alopecia. 

ؿ لعبلج المشاكؿ يستعم -ٗ
 اليضمية.

يستخدـ لمعالجة التياب  -٘
 ٘.القصبات

 الريحاف .َفَمْنَجَمشؾ
 -القرنفمي

 -َحبؽ قرنفمي
 ٙفرنجمشؾ.

العشب الجاؼ 
 أو النضر. 

يحتوي النبات عمى زيت 
عطري, مف أىـ مكوناتو 

لينالوؿ, متيؿ كافيكوؿ ايتر 
chavicol methyl ether ,

 أوجينوؿ.
 .حمض القيوة ومشتقاتو

 فبلفونيدات.  
 

 يعتبر العشب مضادًا لمجراثيـ. -ٔ

 يستخدـ كمادة طاردة لمديداف. -ٕ

 ينشط اليضـ, ويزيد الشيية. -ٖ

 (ٛ-ٚ).لو تأثير مدر لمبوؿ -ٗ

 

                                                           
 .ٔٙٔص -ٗ: جايكح - ٔ
 .ٔٗٔص  أحمد عيسى: - ٕ

 .ٚ٘ٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ

ٗ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.256. 

٘ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.255. 
 .ٕٚٔص  أحمد عيسى: - ٙ

ٚ - PDR for herbal medicines.p64. 
 .ٕٕٔ -ٕٔٔص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٛ



312 
 

باغ .ةوَّ فُ   -فّوة الصَّ
 -فّوة بستانية
 ُٔروناس.

الجذور 
 المجففة. 

يحتوي النبات عمى مشتقات 
األنتراسيف مثؿ روبياديف 

rubiadins ٕ-ٗ ,%
ودوبوربوريف بس

pseudopurpurin ,
, purpurinبوربوريف 

الروبياديف دي غميكوزيد  
rubiadin die 

glucosides. ٕ  

يمنع ىذا العقار تشكؿ بممورات  -ٔ
 األوكزاالت في الكمى.

يستخدـ لمعالجة اضطرابات  -ٕ
 اليضـ.

مادة  Lucidinالموسيديف  -ٖ
ُمَطفِّرة  سامة و

mutagenic.(ٖ-ٗ) 

  

 -أْطماط .َفْوَفؿ
 ٘رعبة. -َكْوثؿ

 Pyridineقمويدات َبيريِدينية  .الجوزة

alkaloids منيا , 
, arecolineأريكوليف 

, guvacolineجوفاكوليف 
, arecaidineأريكاديف 
 .guvacineجوفاسيف 

مواد عفصية: كاتيكيف 
catechin. 

 

يؤثر الدواء عمى الجياز  -ٔ
العصبي نظير الودي  

parasympathetic  ممارسًا
ريني فعؿ موسكا

muscarinic. 

يحرض إفراز المعاب  -ٕ
salivary. 

يسبب بطئ ضربات القمب  -ٖ
bradycardia. 

 يسبب شمؿ الديداف الطفيمية. -ٗ

ٙمضغو يمنح شعورًا بالنشاط. -٘
 

ٙ-  
ِرجؿ  -الُقبلـ .قاُقِميّ 

 -الَفّروج
 ُٚفجْيمة.

ال يوجد دراسات كافية حوؿ  
التركيب الكيميائي ليذا 

 النبات.

 معدة.طارد لمرياح, ومقو لم -ٔ

مضاد لمجراثيـ والفطور,  -ٕ
 ومضاد لبللتياب.

مضاد أكسدة, ومضاد  -ٖ
 ٛتسرطف.

                                                           
 .ٚ٘ٔص  أحمد عيسى: - ٔ

 .ٕٕٕص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ

 .ٖٕٕالمرجع السابؽ: ص - ٖ

ٗ - PDR for herbal medicines.p490. 

 .ٕٔص  أحمد عيسى: - ٘

ٙ - PDR for herbal medicines.p.38. 

 .ٖ٘ص  أحمد عيسى: - ٚ

ٛ - adamom: The gnus lttaa, avndan.N. & Madhusoodanan K.J., 269-275. 
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 -َقضب .َقتْ 
 -َرْطبة

 ٔأْسفست.

األوراؽ 
 والجذور.

ال يوجد دراسات كافية حوؿ 
التركيب الكيميائي ليذا 

 النبات.

يستعمؿ مسحوؽ البذور كمتمـ  -ٔ
 غذائي.

أظيرت الدراسات الحديثة  -ٕ
وجود تأثير خافض 

الدـ, وتأثير  لكوليستروؿ
  ٕمضاد لبللتياب.

قرع  -ُدباَّء َقْرع
 ٖمغربي.

 البذور.
 

مثؿ فيتوستيروؿ  ستيرويدات,
, سيتوستيروؿ ٛ-ٚ-٘دلتا 

sitosterol. 
زيت دسـ يحتوي عمى 

حموض دسمة مثؿ حمض 
 الزيت, وحمض المينوليؾ.

-ٕ٘مواد بروتينية بنسبة 
ٕٗ.% 

 حموض أمينية مثؿ
 .cucurbitin كوكوربيتيف

ستعمؿ لمعالجة اضطرابات ي -ٔ
 المرارة.

معالجة مشاكؿ البروستات  -ٕ
Prostate. 

الكوكوربيتاسيف  يمتمؾ -ٖ
Cucurbitacin  تأثير طارد

 لمديداف.

يمتمؾ تأثير مضاد لبللتياب  -ٗ
antiphlogistic ومضاد ,

 ٗ.أكسدة

 .براعـ األزىار ِ٘ميخؾ. َقَرْنُفؿ
 

 أوجينوؿ,
 ,Eugeniinأوجينييف  

-Eugenyl اوجينيؿ استات

Acetate. 
 

يستعمؿ لعبلج مشاكؿ الجياز  -ٔ
التنفسي مثؿ التياب 

القصبات, حيث يمتمؾ تأثيرًا 
مضادًا لبللتياب, ومضاد 

 لميستاميف.

يفيد في معالجة التياب البمعـو  -ٕ
pharyngitic.والسعاؿ , 

يستعمؿ لمعالجة ألـ األسناف  -ٖ
toothache حيث يمتمؾ ,

تأثيرًا مسكف لؤللـ ومخدر 
اد اللتياب موضعي, ومض

 المثة.

                                                           
 .ٙٔٔص  أحمد عيسى: - ٔ

ٕ - www.jbiomedsci.com 

 . ٕٙص  أحمد عيسى: -ٖ

ٗ - PDR for herbal medicines.p.618-619. 
 .ٛٚص  أحمد عيسى: - ٘
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كما يستعمؿ لمعالجة المشاكؿ  -ٗ
 اليضمية كالغثياف.

يفيد في معالجة الزىايمر  -٘
ٔ
.Alzheimer 

 -َبقمة ذىبية َقَطؼ
بقمة  -سرمؽ
.  ٕالّرـو

تحتوي األوراؽ عمى  األوراؽ
فبلفونيدات سمفاتية مثؿ غاما 

 , ارابينوبيرانوزيدفيروؿ
arabinopyranoside 

 ٖوغميكوزيدات.

نبات تأثير مضاد يممؾ ال -ٔ
 لمرثية.

كما يمتمؾ تأثير مقيء,  -ٕ
 ٗومميف.

 -الُبرس ًقْطف
 -الَقور

ؼ.  ٘الكرسِّ

 البذور.
 

زيت القطف ويحتوي عمى زيت 
دسـ يحتوي مجموعة مف 
الحموض الدسمة أىميا 

 المينوليؾ والنخيؿ.
 .gossypolغوسيبوؿ 

ستيرويد, مثؿ الستيروؿ, 
ستيغماستيروؿ 
stigmasterol. 

 .E فيتاميف
كما تحتوي البذور أيضًا عمى 

بروتيف, فبلفونيدات, 
 وسكريات. 

يحتوي الزيت عمى كمية كبيرة  -ٔ
مف الحموض الدسمة غير 
المشبعة, وليذا يستعمؿ في 

 أغراض الحمية.

تتميز المادة الصباغية  -ٕ
الغوسيبوؿ عمى خواص 

 مضادة لمخصب.

يستعمؿ في الطب اليندي  -ٖ
ألغراض عديدة كالصداع, 

إلسياؿ, وكُمجِيض والزحار وا
abortifacient.ٙ  

 

حشيشة  َقُطونا
 -البراغيث
حب 

 -البراغيث
 ٚالبرغوثي.

البذور 
 الناضجة.

 

صمغ نباتي, المكوف األساسي 
فيو االرابينوكزيبلف 
arabinoxylans . 

زيت دسـ, أوكيوبيف 
aucubin.قمويدات بيريدينية , 

 

البذور منظمة لمحركة الحوية  -ٔ
 لؤلمعاء.

اؾ وكذلؾ مضاد مضاد لبلمس -ٕ
 لئلسياؿ.

تستخدـ البذور لمعالجة تشنج  -ٖ
 (ٕ-ٔ).الكولوف

                                                           
ٔ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.281- 283. 
 .ٕٚص  أحمد عيسى: - ٕ

ٖ - acta physiologia plantarum vol.23. n.3.2001 

ٗ - www.pfaf.org 

 .ٜٛص  أحمد عيسى: - ٘

ٙ - PDR for herbal medicines.p.228 -229. 
 .ٖٗٔص  أحمد عيسى: - ٚ
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شيح  -قيسـو َقْيُصـو
 -ُمْحرؽ
َصعتر 
 ٖالحمير.

النبات كامبُل 
ويفضؿ 

الحصوؿ عميو 
 وقت اإلزىار.

يحتوي العقار عمى زيت 
طيار, عفص, قمويد أبروتانيف 

Abrotanine
ٗ. 

يستعمؿ ىذا العقار داخميًا  -1
مٍي لوحده, عمى شكؿ نقيٍع مغ

أو مع أعشاب أخرى كطارٍد 
لمديداف, وفاتٍح لمشيية, 

ومضاٍد لمتشنجات, ومقٍو 
 لمجياز العصبي.

يمتمؾ العقار خصائص مدرة  -2
 لمطمث.

يمتمؾ العقار أيضًا خصائص  -3
مطيرة, ومرممة لذلؾ يستخدـ في 
تضميد القروح المتقيحة, والجروح 

 (ٙ-٘).المتعفنة
 األغصاف ٚقاتؿ نفسو. َكاُفور

وأحيانًا الجذور 
 واألوراؽ.

 camphoric حمض الكافور

acib وحمض السولوفوني.ٛ 
 

يستخدـ خارجيًا بشكؿ مرىـ  -ٔ
 مسكف وذلؾ لتأثيره المحمر.

, وفي يستعمؿ مقويًا لمقمب -ٕ
حاالت اضطراب النظـ 

Arrhythmia , وانخفاض
 .Hypotensionالضغط 

يستعمؿ كمقوي لجياز  -ٖ
 (ٓٔ-ٜ).التنفس

 -َمْمسج َكتَّاف
 -رازقي
 ٔٔالّزير.

تحتوي البذور عمى زيت ثابت  .البذور
 ٔ.ومادة ىبلمية ومواد بروتينية

 

يستعمؿ زيت بذر الكتاف في  -ٔ
 مراىـ الحروؽ.

يعطى في حاالت اضطراب  -ٕ
                                                                                                                                                                          

ٔ - PDR for herbal medicines.p.616-617. 
 .ٕٕٓ -ٜٕٔص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ

 .ٕٔص  أحمد عيسى: - ٖ

 .ٖٚٔ: صمحمد سيد, عبدهللا حسين - ٗ
 .ٖٚٔص المرجع السابؽ: - ٘

 .ٜٖٔص -ٔ: جايكح - ٙ

 .ٜٗص  أحمد عيسى: - ٚ

 .ٜٛص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٛ
 .ٜٛ: ص أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٜ
ٔٓ - PDR for herbal medicines.p. 143. 

 .ٜٓٔص  أحمد عيسى: - ٔٔ
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استقبلب الدـ, كما يعطى في 
حاالت تصمب الشراييف 

Hardening of arteries. 

كما يمكف استعماؿ البذور  -ٖ
 الطازجة كمميف.

لمواد اليبلمية الموجودة وتفيد ا -ٗ
في البذور في حاالت التسمـ 

 بالمواد الكيميائية.

ُيستعَمؿ زيت بذر الكتاف  -٘
 (ٖ-ٕ).لمعالجة السعاؿ

 -ِقرصعنة ِكْرِسنَّة
 ُٗشويكة. -ُفؽ

 ال يوجد دراسات كافية حوؿ ىذا النبات.  

 -التراجيؿ َكَرْفس
 -كرفس َنبطي

كرفس 
 ٘بستاني.

البذور 
 .والجذور

المستخرج مف البذور الزيت 
 يحتوي عمى:

 أبيف , Apigeninأبيجينيف
Apiin , أبيوؿApiole, 

 ,Sedanenolideسيدانينوليد 
 .Sedanolide سيدانوليد

 

يستعمؿ الكرفس لعبلج  -ٔ
, حيث يممؾ خواصًا  الروماتـز
مضادة لبللتياب تعود لتثبط 

, COX-2لمػ  أبيجينيف
 وخواص مسكنة لؤللـ  .

ع ضغط يستعمؿ لعبلج ارتفا -ٕ
الدـ, تعود إلى الخواص المدرة 
 التي يمتمكيا والموسعة لؤلوعية

خواص  سيدانينوليد يمتمؾ  -ٖ
 . مركنة 

خواص  سيدانوليديمتمؾ  -ٗ
 .وـرمضادة لم

حيث يمتمؾ , التياب العيف -٘
الزيت عمى خواص كابحة 

لنمو الجراثيـ 
bacteriostatic. 

                                                                                                                                                                          
 . ٔٔٔص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٔ
  .ٕٔٔص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٕ

ٖ - PDR for herbal medicines.p.313- 314. 

 .ٛٛٔص  أحمد عيسى: - ٗ

 .ٜٔص  أحمد عيسى: - ٘
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 عبلج الزىايمر. -ٙ

يمتمؾ خواص مضاد لمتشنج  -ٚ
 ٔ.وطارد لمريح

 -ُكْسبرة ُكْزَبرة
 ٕتقرة. -ُكسفرة

الثمار والزيت 
 العطري.

يشكؿ الزيت العطري نسبة    
%, مف أىـ ٚ.ٔ-ٗ.ٓ

مكوناتو الينالوؿ, ُبوْرنيوؿ 
borneol.كافور, ليمونيف , 
 %.ٕٔ-ٖٔزيت دسـ 

ىيدروكسي كوماريف مثؿ 
 .scopoletinسُكوُبوليتيف 

يحرض الزيت العطري إفراز  -ٔ
 ة.العصارات الياضم

يستعمؿ النبات كطارد لمريح,  -ٕ
كما يستعمؿ لمعالجة عسر 

 اليضـ.

يستعمؿ لمعالجة حاالت فقداف  -ٖ
 الشيية.

بينت الدراسات المخبرية  -ٗ
امتبلؾ العقار لتأثير مضاد 

 ٖ.فطري وجرثومي
 -َبموط األرض َكَماَذْريوس

 -خماذريوس
 ٗخاماذريوس.

األجزاء 
 اليوائية

الزيت المستخرج مف األجزاء 
 ئية يحتوي عمى:اليوا

 جرماكريف د
germacrene D  

كاريوفمميف -ب  
b-caryophyllene. 

كادينيف -د   d-cadinene  

سيكموجرماكريف -ب  
Bicyclogermacrene.  

الفا  كما يحتوي عمى مركبات 
5بينيف وبيتا بينيف.

 

 ميضـ ومدر لمصفراء. -ٔ

يستعمؿ كغسوؿ لعبلج  -ٕ
 النقرس.

عالي السمية لذا يجب أف ال  -ٖ
 ٙؿ.يستعم

 -زيره -سّنوت َكمُّوف
 ُٚكومينوف.

الزيت الطيار والذي يسمى  الثمار 
ويتكوف  Cominol الكومينوؿ

مف: الداىيد الكموف ومركبات 

 طارد لمغازات. -ٔ

 منشط. -ٕ

  ٛ.مضاد لممغص الكموي -ٖ
                                                           

ٔ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.75 -77. 
 .ٛ٘ص  أحمد عيسى: - ٕ
ٖ - PDR for herbal medicines.p.221. 

 .ٜٚٔص  أحمد عيسى: - ٗ

٘ -Journal of Medicinal Plants Research Vol. 4(23), pp. 2588-2590, 4 December, 2010 

ٙ - D fo Hbal Mdns, p. 337. 

 .ٕٙص  أحمد عيسى: - ٚ

 .ٙٗٔص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٛ
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 :أخرى مثؿ
 Parasimine الباراسيميف  

 .Carphone والكارفوف
عود  -ُقْندز ُكْنُدس

 -الِعطاس
 ٔعرنة.

صابونينات تربينية,  جذور. ال
فبلفونيدات مثؿ سابوناريف 

saponarine . 

لي مف المواد بسبب محتواه العا -ٔ
متمؾ الصابونينية, فيو ي

 خواص مضاد لمبكتريا.

كما يستعمؿ كمقشع, ومضاد  -ٕ
 لمسعاؿ والتياب القصبات.

يممؾ خواص خافض  -ٖ
 لمكوليستروؿ.

بالجرعات العالية يستعمؿ  -ٗ
 ٕ.كمقيئ

 -ذنب الثعمب ؿلساف الَحمَ 
 -ذنب الفأر

 ٖآذاف الَجدى.

األوراؽ 
والعشب, 
والعشب 
 المجفؼ.

 

مشتقات التربينات األحادية 
 :%, مثؿٖ-ٕ
 aucubinأوكسيوبيف  

 .catalpolوالكاتالبوؿ 
% مثؿ ٙ-ٕصمغ نبات 
الغموكوماناف 

glucomannans ,
وارابينوغاالكتاف 

arabinogalactane. 
 فبلفونيدات مثؿ ابيجيف.

ات حمض القيوة مثؿ مشتق
حمض الكموروجينيؾ 

chlorogenic. 
 مواد قابضة.

 ىيدروكسي كوماريف. 
 

 يمتمؾ فعالية مضادة لمبكتريا. -ٔ

يستعمؿ في حاالت نزالت  -ٕ
 البرد والحمى.

يستعمؿ لمعالجة حاالت  -ٖ
 السعاؿ والتياب القصبات.

يستعمؿ لمعالجة التياب الفـ  -ٗ
.  والبمعـو

يستعمؿ لمعالجة اللتيابات  -٘
 (٘-ٗ).ديةالجم

 

                                                           
 .ٜٓص  أحمد عيسى: - ٔ

ٕ - PDR for herbal medicines.p.701- 702. 
 .ٕٗٔص  أحمد عيسى: - ٖ
ٗ - PDR for herbal medicines.p.278 - 279. 
 .ٜٕٔص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٘



317 
 

 َلْوز
 

 -لوز ُمْنفرؾ
 -لوز َفِرؾ
 ٔعقابية.

 .البذور
 

تحتوي البذور عمى زيت 
ثابت, كما تحتوي عمى المواد 

  التالية:
 ,Amygdalinاألميغداليف 

 ,  Lysine الميسيف
 ,Prunasin البرونازيف

  ٕ.Pufas بوفاز
 

يعتبر مماثؿ سياني البرونازيف  -ٔ
Cyanogenic. 

كؿ يستعمؿ لعبلج المشا -ٕ
الجمدية ألنو يتمتع بخواص 

وخواص مضادة مطيرة 
 .لبللتياب

 يدخؿ في معالجة السرطاف. -ٖ

يستعمؿ لعبلج حب الشباب  -ٗ
Acne. 

يفيد في معالجة الحبف  -٘
Ascites. 

 البذور مقوية لمنظر. -ٙ

تستعمؿ لمعالجة التيابات  -ٚ
 (ٗ-ٖ).العيف

 -َمجْ  -أْقطف َماش
 ُ٘قشارى.

كبيرة يحتوي النبات عمى كمية  .ٙالجذامير
 إندوليبلستيؾ       -ٖ حمض مف

3-indolylacetic acid. 

 يقوي الحيونات المنوية -ٔ
sperm  .عند الرجؿ 

يحسف السيبلف األبيض مف  -ٕ
 رحـ وميبؿ المرأة.

ٚيستعمؿ في التغذية. -ٖ
 

ٗ-  

                                                           
 .ٛٗٔص  أحمد عيسى: - ٔ

ٕ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.266. 
 .ٕٕٔص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ
ٗ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.263- 265. 

 .ٖٛٔص  حمد عيسى:أ - ٘
ٙ - Folia Microbiol. 53 (4), 351–355 (2008) 

ٚ -  ndan Mdnal lants An llustatd Dtonay, ..Kha, 476-477. 
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خشخاش  َماِميثا
 -َمقروف

خشخاش 
شقيؽ  -بحري
 ٔالَقرف.

عادـ  يستخرج مف بذورىا زيت ال يوجد دراسات كافية عنيا 
لمحوامض, يستعمؿ في الطب كزيت 

 ٕالخشخاش.

 -عروؽ صفر َماِميراف
بْقمة 

 -الخطاطيؼ
شجرة 

3الخطاطيؼ.  

األجزاء 
اليوائية خبلؿ 

فصؿ 
اإلزىار, 

والريزومات 
الطازجة بعد 

.اتجفيفي  

يحتوي النبات قمويدات 
 ايزوكينولية مف عائمة

  protopine بروتوبيف
 , protopinف ثٚورمثؿ البرو

ويدات ايزوكينولية  مف وقم
عائمة بروتوبيربيريف 
protoberberine ,

سابونينات , كما يحتوي عمى 
 حمض القيوة ومشتقاتو. 

يممؾ العقار تأثير مضاد  -ٔ
 لمبكتريا , ومدر لمصفراء.

كما يمتمؾ العقار تأثير مسكف   -ٕ
لؤللـ, وتأثير مركف مركزي 

central-sedative. 

يمتمؾ تأثيرًا مرخيًا لعضبلت   -ٖ
 ٗ.لمعدةا

 

ُيستعَمؿ مف  ٘عوجة. ُمرّ 
ىذا العقار 

الراتنج 
المستخرج مف 

المحاء بعد 
تجفيفو في 

 اليواء.

زيت طياٍر  يحتوي الراتنج عمى
 غ%, وصم٘,ٙ -٘,ٕبنسبة 
%, وىذه أىـ ٔٙ -ٚ٘بنسبة 

المركبات الكيميائية التي 
 يحتوي عمييا:

 الداىيد القرفة 
Cinnamaldehyde, 

 ,Curzerone كورزيروف
 ليندستريف ,Furano فورانو

.Lindstrene
(ٙ-ٚ)  

 

يستعمؿ لمعالجة التيابات  -ٔ
 .المثة

يستعمؿ لمعالجة القبلع  -ٕ
Aphthous. 

 يستعمؿ لمعالجة األخماج. -ٖ

يمتمؾ تأثير مضاد لموذمة  -ٗ
 . األوجينوؿ الحتوائو عمى

عمالو لمعالجة كما يمكف است -٘
 التياب العيف.

بتأثيره الواقي  ليندستريفيتميز  -ٙ
 ٛ.لمكبد

 

                                                           
 .ٚٛص  أحمد عيسى: - ٔ

ٕ - oy:Th Guns aav, Bnath J., 306. 

 .ٚٗص  أحمد عيسى: - ٖ
ٗ - PDR for herbal medicines.p.169- 170.  
 .٘٘ص  أحمد عيسى: - ٘

 .ٕٗ٘: صمحمد سيد, عبدهللا حسين - ٙ
ٚ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.132. 

ٛ - CRC HANDBOOK OF Medicinal Spices.p.130 - 131. 
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 -حبؽ القنا وشَمْرَزنجُ 
 -مردقوش
 َٔعْنقر.

األوراؽ 
واألزىار, كما 

يمكف أف 
تستعمؿ 
األجزاء 

اليوائية مف 
 النبات الغض. 

المادة الفعالة ىي الزيت 
العطري المستخرج مف 

األوراؽ, والذي يحتوي عمى 
مف المواد مثؿ  عدد كبير

التربينيف, والغاما تربينيف 
gamma-terpinene الفا ,

تربينيف, سابنيف ىيدرات 
sabinene hydrate ,

الميمونيف, كما يحتوي عمى 
  ٕ.فبلفونيدات

يمتمؾ النبات خواص مضاد  -ٔ
لمجراثيـ ومضاد فيروسي, كما 

 يستعمؿ كقاتؿ لمحشرات.

يستفاد مف نقاعة النبات عمى  -ٕ
ية لمعالجة شكؿ غرغرة فمو 
 (ٗ-ٖ).التيابات البمعـو

 

ال يوجد دراسات كافية عف   َ٘سْرح. َمْرو
 ىذا النبات.

 

 -فستؽ شرقي َمْصَطكى
وتسمى  -كبة

بذورىا )حب 
 ٙالغوؿ(.

%, ٜٓالرَّاِتْيَنج ونسبتو  الرَّاِتْيَنج
والمكوف األساسي ثبلثيات 
 التربيف, حمض المصطكي.

%, يحتوي ٖ-ٔزيت عطري 
ا بينيف, ميرِسيف, الفا وبيت
 لينالوؿ.

أظيرت الدراسات قدرة النبات عمى 
الوقاية مف القرحة, كما أنو يمتاز بفعؿ 

 ٚ.قابض
 

بقمة  -مموكية ةيّ موخِ مُ 
 ٛبحرية.

األوراؽ 
 .ٜوالبذور

ال يوجد دراسات كافية حوؿ 
التركيب الكيميائي ليذا 

 النبات.

تستعمؿ لمعالجة الزحار,  -ٔ
 وكمميف.

السعاؿ يستعمؿ لمعالجة  -ٕ
 الميمي, والرعاؼ.

يستعمؿ لمعالجة أمراض  -ٖ
 ٓٔالمثانة.

                                                           
 .ٖٓٔص  حمد عيسى: - ٔ
ٕ - PDR for herbal medicines.p.746- 747. 

ٖ - PDR for herbal medicines.p. 746. 
 .ٕٔٗ/ٕ: جحايك - ٗ

 .ٕٔٔص  حمد عيسى:أ - ٘
 .ٔٗٔص  حمد عيسى:أ - ٙ
ٚ - PDR for herbal medicines.p.508. 
 .ٚ٘ص  حمد عيسى:أ - ٛ
ٜ - http://www.pfaf.org 

ٔٓ - Tawans Natv Mdnal lants-hytohamaology and Thaut Valus, L.T.S. ,29. 

http://www.pfaf.org/
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 -ُسنبؿ ىندي ناِرِديف
سنبؿ 

 -العصافير
 َٔنْرديف.

الجذمور)الريز 
 .ومات(

%, ٗ,ٓ-ٖ,ٓزيت عطري 
 :ويحتوي

, valeranoneفاليرانوف  
, nardosinoneناردوسينوف 

 ,calareneكاالريف 
 .nardolناردوؿ  

لجة يستعمؿ في الطب اليندي لمعا
 menopausalأعراض سف اليأس 

symptoms والنفخة, والصداع ,
 .ٕالعصبي

 

الزيت  َٖنْعنع. -لماـ َنمَّاـ
المستخرج مف 
الثمار والجزء 
المزىر مف 

النبات 
واألوراؽ 
 .المجففة

-ٕ.ٓنسبتو زيت طيار 
 :%, ومف أىـ مكوناتوٙ.ٓ

, Thymolالتيموؿ 
, Carvacrolكارفاكروؿ 
 ,Borinolبورينوؿ 

 Caffeicض الكافئيفحم

acid باإلضافة إلى ,
 ٗ.فبلفونوئيدات

 يستعمؿ لمعالجة السعاؿ. -ٔ

يستعمؿ لمعالجة التياب  -ٕ
القصبات, وذلؾ بسبب محتواه 

 مف المواد العطرية.

يمتمؾ العقار أيضًا تأثيرات  -ٖ
طاردة لمغازات, منبية لئلفراز 

Secretomotor مبيدة ,
لمجراثيـ , قابضة , طاردة 

 لمديداف.

ُيستعَمؿ العقار في معالجة كما  -ٗ
سوء اليضـ, الربو, اإلسياؿ 
عند األطفاؿ, سمس البوؿ 

Enuresis السعاؿ الديكي ,
Whooping couph ,

 Tonsillitisالتياب الموزتيف 
 (ٙ-٘).عمى شكؿ غرغرة فموية

 -العروس َنْيَمْوَفر
 -اوطس
 ٚلينوفر.

مواد عفصية, مثؿ  .الجذامير
 الغالوتانيف.

 

ر بتأثير قابض ومطير, يمتاز العقا
  ٛالمواد العفصة.ويفسر ذلؾ بمحتواه مف 

                                                           
 .ٖٕٔص  أحمد عيسى: - ٔ

ٕ - PDR for herbal medicines.p. 433. 

 .ٚٔٔص  أحمد عيسى: - ٖ

ٗ - PDR for herbal medicines. P.815 
٘ - Barnes & Anderson & philipson:p.575 

ٙ - PDR for herbal medicines. P.816 

 .ٕ٘ٔص  حمد عيسى: - ٚ
ٛ - PDR for herbal medicines. P.29 



321 
 

ىندباء  -ىندبا ِىْنَدباء
 -بستاني
 ٔىندب.

األوراؽ 
والجذور 
المجففة, 

وأحيانًا النبات 
المزىر 

المجفؼ مع 
 الجذور.

يحتوي النبات عمى الكتونات 
Lactones  وغميكوزيدات

وايانوليدية وبعض الحموض غ
 مثؿ حمض كموروجينيؾ,
ومركبات الييدروكسي 

كوماريف مثؿ أمبيمميفيريف, 
 وفبلفونيدات مثؿ الييبروزيد. 

يوصؼ ىذا العقار في حالة  -ٔ
 فقداف الشيية وسوء اليضـ.

 لو تأثير مدر لمصفراء. -ٕ

 لو تأثير مميف. -ٖ

يوصى باستعماؿ اليندباء  -ٗ
لممصابيف بالداء السكري 

Diabetes  حيث يكوف عممو
-ٕٓالمنقص لسكر الدـ بيف 

% ويؤخذ غضًا وعصيرًا ٓٗ
 (ٖ-ٕ).ونقاعة

 -ورد بمدي َوْرد
 ٗورد جوري.

الَبَتبَلت 
والزيت 

المستخرج 
 منيا.

 .Tanninsمواد عفصية 
كما يحتوي الزيت العطري 

, geraniolعمى الجيرانيوؿ 
, فينيؿ إيتانوؿ nerolنيُروؿ 

phenyl ethanol سيتراؿ ,
citral سيترونيمموؿ ,

citronellol. 
 

نبات خواص قابضة يمتمؾ ال -ٔ
 الحتوائو عمى مواد عفصية.

يستعمؿ لعبلج التياب الفـ  -ٕ
.  والبمعـو

يدخؿ في أدوية الحروؽ  -ٖ
 (ٙ-٘).واألدوية الجمدية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٛٗص  أحمد عيسى: - ٔ

ٕ - PDR for herbal medicines. P.181. 

 .ٕٕٛص  أحمد مشنطط, أحمد قطاع: - ٖ

 .ٚ٘ٔص  أحمد عيسى: - ٗ

 .ٕٗٔ -ٖٕٔص  :أحمد مشنطط, أحمد قطاع - ٘

ٙ - PDR for herbal medicines. P.664. 
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 الدراسة العممية لمعقاقير ذات المصدر الحيواني الواردة في المخطوط: -ثانياً 

رقـ 
 التسمسؿ

االسـ  الوصؼ العممي اسـ الحيواف
 باإلنكميزية

ىو الحرير الخالص, وىو ألياؼ المعة تستعمؿ في  إبريسـ ٔ
صناعة المبلبس , ويعد الحرير مف أقوى األلياؼ 
الطبيعية, ينتج الحرير الطبيعي دود الحرير الذي يربى 

, وىو Silkwormعمى ورؽ التوت, ويسمى دود القز 
 ٔعثة بيضاء ذات أجنحة مخططة بالسواد.

Silk  

التي فصيمتيا  Equusasinusىي أنثى الحمار  أتاف ٕ
تشتمؿ عمى الخيؿ والحمير وحمار الوحش وحمار 
الزرد, وىي تمتاز بأف ليا أصبعًا ضمفيًا واحدًا يسمى 

 ٕبالحافر وليا معدة واحدة.

She ass 

ىي جزء مف المعدة الحقيقية حيث يحصؿ ىضـ  إنفحة ٖ
الطعاـ, ومف المنافح ما يستخرج مف بطف الجدي قبؿ 

 ٖر المبف, وىو المعروؼ بالمجبنة.أف يطعـ غي

Rennet  

د ٗ ىو عروؽ ُحْمٌر كأصابع الكؼ تستخرج مف قاع  بحري ُبسَّ
البحر, وىو في الحقيقة مأوًى يبنيو لنفسو حيواف 
البوليبوس, يختمؼ لونيما بيف األحمر واألبيض 
واألسود, وىو يتركب مف كربونات الجير المموف بقميؿ 

ـ بعضو إلى بعض مف أوكسيد الحديد المنض
 ٗبالجيبلتيف.

Coral 

جنس مف فصيمة الطيور Accipiter gentitisالباز  باز ٘
ولو أنواع كثيرة تمتاز بقوة , الجارحة النيارية يصاد بو

 .أجنحتيا وقصر منقارىا وحدتو
 ٘ىو متوسط الحجـ ال يتجاوز أكبره حجـ الغراب.و 

Goshawk 

                                                           
 الموسوعة العربية العالمية, مادة "الحرير", "مادة القز".  -ٔ
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ, ص ٔ, المعجـ الزوولوجي الحديث,جمحمد كاضم الممكي -ٕ
 .ٜٗ, صٔ, الموسوعة في عمـو الطبيعة, جإدوار غالب  -ٖ
 ٕٕٚ-ٕٔٚ, صٛج .دائرة معارؼ القرف العشريف: وجدي -ٗ
 .ٙٔ, صٕ, المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي -٘
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بًا, ولكف بعضيا فقط تنتج جميع الحيوانات البيض تقري بيض ٙ
مثؿ الطيور تخرج بيضيا خارج الجسـ, والغرض 

 ٔاألساسي لمبيض إنتاج النسؿ.

Egg  

مف العائمة التدرجية مف فصيمة  Phasianusالتدرج  تدرج ٚ
الدجاجيات وىذه العائمة تشمؿ الدراج والتدرج والحجؿ 
, رؤس ىذه الطيور صغيرة  والسماني والغرغر والمـو

 ٕنيا خمؼ قاعدة المنقار.ومستطيمة أعي

Pheasant  

 Capra.ٖ He-goatىو ذكر الماعز والضباء والوعؿ  تيس ٛ

مف فصيمة الظمفيات المجترة ويوجد  Bosذكر البقر  ثور ٜ
الثور االعتيادي في جميع أنحاء العالـ عدا األقاليـ 

 ٗالباردة, وأىـ انواعو المسنـ والمسكي والثور البري.

Ox 

 Cheverea ٘والذكرمف أوالد المعز, والجمع ِجداء وجدياف.ىKid  جدي ٓٔ

وىو  Bavمادة تستخرج مف حيواف القندس أو البيدستر جندبادستر ٔٔ
حيواف مف القوارض المائية, وىي موجودة في كيس 

 .ٙوراء خصيتو

Bav 

حيواف صغير مف الرخويات لو أرجؿ عريضة  Helix حمزوف ٕٔ
  ٚعند الخطر.وقوقعة صمبة فوقو يختبئ فييا 

Snail  

وىو حيواف طائر  Cheiroterيطمؽ عمى الخفاش  خشاؼ ٖٔ
غريب الشكؿ مف رتبة المبائف المجنحة وتشمؿ ىذه 
الرتبة الوطاويط عمى اختبلؼ انواعيا, ويسمى 
الخشاؼ تميزًا لو مف الخطاؼ, وأما االسـ فمشتؽ مف 

 .ٛالخفش وىو ضعؼ البصر

Bat 

 Hunhoustaة متطاولة تسمى ىي طيور أسطواني خطاؼ  ٗٔ
أجنحتيا طويمة ومدببة, وأذياُليا بشكؿ شوكة الطعاـ, 

Swallow 

                                                           
 الموسوعة العربية العالمية, مادة البيض:"البيض". -ٔ
 .ٖٕٕ, صٕ. المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي -ٕ
 .ٕٗٙ, صٕالمرجع السابؽ, ج -ٖ
 .ٜٕٗ-ٖٜٕ, صٕالمرجع السابؽ, ج -ٗ
 .ٕٔ٘, صٔاألزدي, الماء, ج -٘
 .ٕ٘: معجـ الحيواف, , صأمين معموف -ٙ
 .ٓٛٙ, ص ٕالممكي. المعجـ الزوولوجي الحديث, ج -ٚ
 .ٖٚٙ -ٖٙٙ, صٕج المرجع السابق, -ٛ
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قوية الطيراف كالسيـ في الجو, تنتمي إلى فصيمة 
 .Hundndaالسنونو والخطاؼ 

حيواف ليمي مف الثديات الطائرة يختبئ نيارًا في  خفاش ٘ٔ
 .ٔراألماكف المظممة, ويتدلى متعمقًا بقدميو طوؿ النيا

Bat  

أوؿ ما استؤنس   Gallusيعد دجاج األدغاؿ األحمر  دجاج ٙٔ
سنة قبؿ الميبلد في اليند ٖٓٓٓمف الدجاج مف حوالي 

ثـ انتشر في البمداف األخرى, وىو معروؼ في بمداف 
المتوسط حتى اليـو وقد أنتجت عمميات التربية التي 

ٕطبقت عميو 
.Gallforms 

Chickens 

Fowls  

ؼ الدـ مف خبليا تتحرؾ في سائؿ مائي يدعى يتأل دـ ٚٔ
الببلزما. تعرؼ الخبليا بالعناصر المشكمة ألنيا تممؾ 
شكبًل محددًا. وتحدد ىذه العناصر المشكمة ثبلثة 

 نماذج مف الخبليا:
 الكريات الحمر. -ٔ
 الكريات البيض. -ٕ

 الصفيحات الدموية. -ٖ

% ماء. ويحدد التوازف ٜٓتحتوي الببلزما عمى 
  الدموي مئات

Blood 

 Redant ٖوىي أسـ النمؿ الصغير األحمر. Formica rofa ذرة ٛٔ

ىو عظـ الحبار ويعرؼ بيذا االسـ في المغرب واسمو  زبد البحر ٜٔ
الثاني لساف البحر, والحبار  حيواف ىبلمي شبيو 

 ٗباإلخطبوط يؤكؿ.

Cuttle 

fish bone 

مف  وىو طائر Sturnus vulgarisجمع زرزور  زرازير سود ٕٓ
فصيمة السودانيات مف رتبة الجواثـ وىو بقدر القنبرة 
طويؿ الذنب اسود الموف مرقط يتموف الوانا واسوداده 

Sturling 

                                                           
 .ٕٓٗ-ٜٔٗموسوعة الطيور المصورة, ص ج. ىتراك: -ٔ
ٕ
 .ٕ٘ٔ-ٖٕٔالمرجع السابؽ, ص -
 .٘ٛٔ, صٖ. المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي-ٖ

-
 .ٜٕٚ, صٖ, جالمرجع السابقٗ
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ضارب الى الخضرة بممعاف معدني وعمى قمة الكتفيف 
 .ٔخط. وىو يؤلؼ اسرابا يقودىا طائر فييا

الى رتبة غشائيات االجنحة  Vespaينتمي الزنبور  زنبور ٕٔ
فصيمة خاصة تعرؼ بفصيمة الزنابير فيي ذات  وليا

اربعة اجنحة غشائية شفافة وأعضاؤىا متخصصة 
 ٕلمقطع واستحاالتيا كاممة.

Wasp  

Hornet 

. الدسـ الموجود في الصوؼأشار ابف البيطار إلى أنو:  زوفا رطب ٕٕ
وىذا يوافؽ ما يعرؼ بوقتنا الحاضر بدىف الصوؼ أو 

لموف دبقة, وكثافتيا مثؿ النوليف, وىي مادة صفراء ا
كثافة الشمع العادي وال تتفاعؿ بسيولة مع الحمض 

مف حجميا % ٖٓ إلى% ٕ٘ والقمويات, وتمتص مف
 ٖمف الماء.

Lanolin  

حيواف مف خمؽ الماء مف   Cancerالسرطاف  سرطاف  ٖٕ
الحيوانات القشرية المفصمية ويكثر ىذا الحيواف في 

منو في ببلد العراؽ أوربا وأمريكا ويوجد نوع خاص 
 يعرؼ بأبي جنيب.
فيو حيواف بحري مف  Galataeaوأما سرطاف البحر 

 ٗصنؼ القشريات شعبة مفصميات األرجؿ.

Carb 

Crai fish 

Spiny 

lobster 

حيواف مف صنؼ الزواحؼ  Cheloniaالسمحفاة  سمحفاة  ٕٗ
جسميا مغطى بحراشؼ قرنية كبيرة الحجـ, ليا عمبة 

الشعور بالخطر والرغبة بالسكوف, تنكمش إلييا عند 
تكثر في المناطؽ االستوائية والمعتدلة , بعضيا بري 

 ٘وبعضيا مائي.

Tortoise 

Turtle
ٙ 

ىو مف فصيمة السنانير وىي فصيمة  Flisالسنور  سنور  ٕ٘
خاصة بيا في الحيوانات مف المواحـ آكبلت الحوـ 

Cat 

                                                           
 .ٜٕٓ-ٜٕٛ, صٖ. المعجـ الزوولوجي الحديث, جكيالمم -ٔ
 .ٖٚٔ-ٖٙٔ, صٖالسابؽ, ج المرجع -ٕ
 , مادة "دىف الصوؼ".الموسوعة العربية العالمية -ٖ
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ-ٖٔٙ-ٜٖ٘,ص ٖ. المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي -ٗ
 .ٛٓٔ-ٚٓٔالحيوانات, ص -ربية: دائرة المعارؼ العممية المصورة لنباتات وحيوانات البيئة الععز الدين فراج -٘
 االسـ االنكميزي والبلتيني مف كتاب المعجـ الزوولوجي الحديث.- ٙ
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 ٔسريعة الحركة مجدولة العضؿ.
 Sheep ٕالواحدة مف الغنـ تكوف لمذكر واألنثى. Ovisالشاة  شاة ٕٙ

مف الطيور الجارحة  Falco peregrinesالشاىيف  شاىيف ٕٚ
النيارية مف جنس الصقر إال أنو ابرد منو وأيبس 
مزاجًا. ولمشاىيف انواع كثيرة منتشرة في العالـ أجمع 
واشير انواعيا الذي لونو اسمر قاتـ ا والى الشقرة ولوف 

 ٖنو وزوره أشيب الى السمرة ونظره حاد لمغاية.ريش بط

Pergrine 

falcon 

سمؾ لو فصيمة قائمة بنفسيا مف  Cyprinusالشبوط  شبوط ٕٛ
صنؼ األسماؾ االعتيادية أي العضيمة وىي تشمؿ 
ذوات الزعنفة الظيرية, ولمشبوط أنواع كثيرة وجميعيا 

 ٗتقطف المياه العذبة.

Carp 

يضاء تذوب بسيولة, تستخرج مف ىو مادة دىنية ب شحـ ٜٕ
النسج الدىنية عند مختمؼ الحيوانات عمى حاالت 
عديدة, أما النسج الشحمية فيي مكونة مف خبليا دىنية 
مبثوثة في النسج الضامة, وىي تكسو معظـ األعضاء 

 ٘الباطنة كالكبد والكمى واألمعاء.

Fat  

أغطية خارجية صمبة توجد لدى العديد مف  صدؼ ٖٓ
انات, وينمو معظميا في الجزء الخارجي مف الحيو 

الحيواف أو النبات, وتمثؿ كسوة مف الدروع تحمي 
 ٙ.الجسـ الذي تغطيو

Shell  

حيوانات مف جنس البر مائيات تعيش   Ranaالضفادع ضفدع  ٖٔ
قرب المياه العذبة كالمجاري والبحيرات والبرؾ. تقتات 

التي قد عمى الديداف والحشرات والحيوانات الصغيرة 
 ٚتصدفيا عمى األرض أو الماء.

Frog 

                                                           
 .ٓٚٗ-ٜٙٗ, صٖ. المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي -ٔ
 .ٙٚ, صٗ. المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي - ٕ
 .ٔٔ, ص ٗالمرجع السابؽ, ج -ٖ
 .ٕٕ-ٕٔ, ص ٗالمرجع السابؽ, ج -ٗ
 .ٔٔص, ٕج: غالب-٘
 الموسوعة العربية العالمية, مادة "األصداؼ". -ٙ
 .ٜٖٔ, صٗ. المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي -ٚ
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مف صنؼ الطيور الخارجية النيارية  Aquitaالعقاب  عقاب ٕٖ
. وىو مف الطيور الكبيرة يياجـ الخراؼ والمبائف 
الصغيرة بمنقاره الحاد المعطوؼ. ويطمؽ ىذا االسـ 

 ٔعمى الذكر واألنثى.

Eagle 

Aigle 

ئمة بنفسيا وىي تشمؿ ليا فصيمة قا Caballusالفرس  فرس ٖٖ
الحمير أيضا, وىي حيواف جميؿ الشكؿ متناسب 

 ٕاألعضاء اليؼ ومطيع.

Horse 

 Chicken ٖالفروج وىو فرخ الدجاج وىو الفتي مف ولد الدجاج. فروج ٖٗ

Pullef 

مف فصيمة الطيور  Perdrixالقبج وىو الحجؿ  قبج ٖ٘
الدجاجية ألنيا شبيو بالدجاج في ميزات منقارىا 

نحتيا وأقداميا, وتقضي معظـ أوقاتيا في األراضي وأج
الجبمية تفتش عف الحبوب والثمار الصغيرة والحشرات 

 ٗوالديداف.

Rock 

partrige 

 Sand ٘طائر بري مف جنس الدجاج. Pteroclesالقطا  قطاة ٖٙ

grouse 

أكبر غدة في جسـ اإلنساف, وتعد مف أكثر األعضاء  كبد ٖٚ
الجانب األيمف مف البطف تحت تعقيدًا, تقع في أعمى 

  ٙالحجاب الحاجز مباشرة وفوؽ المعدة واألمعاء.

Liver 

مف فصيمة الطيور المائية Megalorins grayالكركي  كركي ٖٛ
وىو طائر كبير يقرب مف االوز أبتر الذنب رمادي 

 ٚالموف في خده لمعات سود قميؿ المحـ صمب العظـ.

Crane  

الذي تفرزه أثداء إناث الحيوانات ىو السائؿ المغذي  لبف ٜٖ
 ٛالثدية, ويتغير تركيبو تبعًا لنوع الحيواف والغذاء.

Milk  

 Goatلو فصيمة قائمة بذاتيا والماعز حيواف  Capraالماعز  ماعز ٓٗ

                                                           
 .ٕٚٛ-ٕٙٛ, صٗ. المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي -ٔ
 .ٔ٘-ٓ٘, ص ٘المرجع السابؽ, ج -ٕ
 .ٔٚ, ص٘المرجع السابؽ, ج -ٖ
 .ٖٔٔ -ٕٔٔ, ص٘المرجع السابؽ, ج -ٗ
 ٘ٛٔ, ص٘, جالزولوجي الحديثالمعجـ الممكي: --٘

 , مادة "الكبد".الموسوعة العربية العالمية -ٙ
 .ٖٓٓ-ٜٜٕ, ص٘. المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي-ٚ
 .ٖ٘ٓ -ٖٖٓ, صٛ, دائرة معارؼ القرف العشريف, جفريد وجدي -ٛ
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 ٔلعوب ذكي نشيط جبمي.
المرارة كيس صغير في شكؿ الكثمرى يقع في الجزء  مرارة  ٔٗ

ف الصفراء التي يفرزىا األيمف السفمي مف الكبد ويخز 
الكبد في معظـ الحيوانات الفقارية, وفي اإلنساف. 

 مميمتر مف الصفراء. ٘ٗوتستطيع المرارة االحتفاظ بنحو 
تصب الصفراء مف المرارة والكبد عبر قناة الصفراء 

 ٕالعامة إلى األمعاء الدقيقة.

Gal 

bladder 

ة. وىو حشرة مف رتبة غشائيات األجنح Apesالنحؿ ِ  نحؿ ٕٗ
مفيد لئلنساف اقتصاديا بتجييزه الشمع والعسؿ ومف اىـ 
ميزات ىذه الفصيمة اف طعاميا نباتي في جميع ادوار 

 ٖحياتيا.

Bee 

مف الطيور الجارحة  Griffon vultureالنسر  نسر  ٖٗ
النيارية ولكنو ليس جارحا بالمعنى الصحيح ألنو ال 

ف حي. يفترس إال الجثث والجيؼ وال يياجـ اي حيوا
 ٗوىو اعظـ مف العقاب.

Gyps 

fulvus 

مف الطيور الرمثية وىي  Struthiocamelusالنعاـ  نعاـ ٘ٗ
وىو طائر  ٘طيور كبيرة ال مقدرة ليا عمى الطيراف.

سريع الجري يسبؽ الحصاف, لو رأس صغير وساقاف 
طويمتاف رفيعتاف وريش نفيس, تضع بيضًا كبيرًا وتدفف 

 ٙرأسيا عند الخطر.

Ostrich 

, وىي ٚمف رتبة غشائيات االجنحة Formicaالنمؿ  نمؿ ٙٗ
حشرة تعيش في المستعمرات, في كؿ منيا ممكة أو 
أكثر ميمتيا وضع البيض, يتخذ مساكنو تحت األرض 

 ٛوفييا دىاليز وغرؼ وطبقات.

Ant  

                                                           
 .ززٔٔٗ, ص٘. المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي -ٔ
 ة "المرارة".الموسوعة العربية العالمية, ماد -ٕ
 .ٕٛ-ٕٚ, صٙ. المعجـ الزوولوجي الحديث, جالممكي -ٖ
 .ٜٗ-ٛٗ, صٙ, جالمرجع السابق -ٗ
 .ٕٙ-ٔٙ, صٙالمرجع السابؽ, ج  -٘
 .ٕٙٔمعجـ الحيواف, أميف معموؼ, ص -ٙ
 .ٖٜ, صٙالممكي. المعجـ الزوولوجي الحديث, ج -ٚ
 .ٕٙٔمعجـ الحيواف, أميف معموؼ, ص -ٛ
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 الواردة في المخطوط. معدنيالدراسة العممية لممواد ذات المصدر ال -ثالثاً 

رقم 
 سلالتسم

العقار 
 المعدني

الصيغة والتسمية 
 الكيميائية الحديثة

 االسم االنكميزي التعريف العممي 

 ار)أْسُرب(أبَ  ٔ
وىو 

الرصاص, 
 .ٔأو اآلُنؾ

Pb  عنصر كيميائي ثقيؿ, لونو
رماديٌّ يميؿ إلى الزرقة, 

وىومف أقدـ الفمزات 
المعروفة في العالـ, وىو 

يؤثر عمى إنتاج كريات الدـ 
وقد يؤدي إلى تمؼ الحمراء, 

 .ٕالدماغ والكمى

Burnt lead 

عنصر كيميائي وفمز خشف   Sb ِإْثِمد ٕ
أبيض ضارب لمخضرة, 

ويستخدـ لتقوية الرصاص, 
يوجد اإلثمد عمومًا متحدًا 

مع الكبريت في معدف 
الستبنيت. ويمكف أف يوجد 
اإلثمد الحر كفمز, وىو 

الشكؿ األكثر شيوعًا ويوجد 
 ٖ.دعمى شكؿ مسحوؽ أسو 

antimony 

ىو رابع أكسيد الرصاص,  Pb3O4 إسرنج ٖ
ويقاؿ لو أيضًا السميقوف, 

ويقوؿ عنو ابف البيطار انو 
ينتج عف إحراؽ 

                                                      ٗ.األسفيداج

Minium  

ٗ 
 

إْسِفيَداج 
 الرصاص 

PbCO3  ىو كربونات الرصاص
 الطبيعي, حجر شفاؼ ال

Ceruse 

                                                           
 .ٓٔ: المعتمد, صسانيعمر بن يوسف الغ - ٔ
 , مادة "الرصاص".الموسوعة العربية العالمية -ٕ
 , مادة "اإلثمد".الموسوعة العربية العالمية -ٖ

ٗ - Britannica Concise Encyclopedia, Minium. 
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يخمو مف الممعة, لونو إلى  
البياض أو الصفرة, 

ويستعمؿ في عدة صناعات 
أىميا دىاف الخشب 

 .ٔوالجبس
  وىو الرصاص أيضًا. Pb آنؾ ٘
إقميميا  ٙ

 الذىب
Cd  ثفؿ يعمو الذىب أو الفضة

أو النحاس عند سكبيا, 
ومنو الصفائحي وىو ما 

 .ٕيرسب

Kadmeia 

إقميميا  ٚ
 الفضة

Cd السابؽ ذاتو. التعريؼ Kadmeia 

بورات  رباعي َبْوَرؽ أرمني ٛ
 الصوديـو

Na2B4O7 

10H2O 

 , ىو ممح مف أمبلح البورـو
يتكوف مف بمورات سيمة 
الذوباف في الماء الدافئ, 
وتذوب بصعوبة في الماء 
البارد, وتتجمع معًا إذا 
 .ٖتعرضت ليواء رطب

Borax 

ط مف التوباؿ: ىو ما يتساق Fe باؿ الحديدوْ تُ  ٜ
الطَّرؽ عمى المعادف 

 الحامية. 
وعمى ىذا فتوباؿ الحديد 
 .ٗعند الطرؽ عمى الحديد

Scales of 

Iron 

توباؿ  ٓٔ
 النحاس

Cu  ىو ما يتطاير مف معدف
النحاس عند خضوعو 

 لعممية الطرؽ.

Scales of 

Copper 

                                                           
 .٘, صٔ: الموسوعة في عمـو الطبيعة. جغالب -ٔ
 .ٕٕٗ, صٔ: القانوف في الطب, جابن سينا -ٕ

 . مادة "البورؽ".ة العالميةالموسوعة العربي -ٖ
 .ٕٛ, صٔ: المعجـ الوسيط. جمجموعة من المؤلفين -ٗ
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ىي عبارة عف أكسيد  ZnO ُتوِتياء ٔٔ
 .ٔالزنؾ

Zinc oxide 

ر فيو أدنى الزوردية, حج  حجر أرمني ٕٔ
ليس في لوف البلزورد وال 
في اكتنازه بؿ كاف فيو 

رممية ما, وربما استعممو 
الصباغوف والنقاشوف بدؿ 

 .ٕالبلزورد

Armenian 

ston. 

حجر الدـ  ٖٔ
وىو 

 الشاذنج.

ىو معدف حديدي أدبس  
الموف, وقد سمي بذلؾ ألنو 

 .ٖكاف يستعمؿ لحبس الدـ

Hematite 

َحَجُر  ٗٔ
 بلُزَوْردال

[MgAl2 

(PO4)2(OH)2] 
أمبلح الفوسفات وخصوصًا 
 , أمبلح األلمنيـو والمنغنزيـو

وىو عبارة عف بمورات 
 . ٗزرقاء الموف

Lazulite 

 Lead وىو الرصاص أيضًا.  Pb رامؾ ٘ٔ

ىو النحاس المحرؽ, وقد  Cu جتَ خْ سَ وْ رَ  ٙٔ
 ذكر ذلؾ المؤلؼ.

Copper 

. فمز أبيض فضي الموف Hg زئبؽ ٚٔ
وعمى نقيض الفمزات 

األخرى, فإف الزئبؽ سائؿ 
رجراج في درجة حرارة 
الغرفة. والزئبؽ ينساب 

بسيولة وسرعة مما أدى 
إلى تسميتو  أحيانًا بالفضة 
السريعة, وىو ساـ جدَا, 

Mercury 

                                                           
 .ٜٕٕ, صٔ: الموسوعة في عمـو الطبيعة, جغالب -ٔ

 .ٕٖٙ, صٔ: القانوف في الطب, جابن سينا - ٕ
 .ٜٕٗ, صٔ: الموسوعة في عموـ الطبيعة, جغالب - ٖ
ٗ - Britannica Concise Encyclopedia, Lazulite. 
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وىو يستعمؿ في صناعة 
 . ٔالبطاريات

الزرنيخ عنصر كيميائي ال  As ِزْرِنْيخ ٛٔ
, فمزي, وىو سـ قاتؿ

ويسبب التعرض الطويؿ 
لجرعات صغيرة منو 

السرطاف لئلنساف, وتحتوي 
الكثير مف سمـو الفئراف 

ومبيدات الحشرات والنباتات 
 .ٕالطفيمية عمى الزرنيخ

Arsenic 

مادة سوداء تستخرج مف   زفت ٜٔ
القطراف, قابمة لمذوباف في 
الكحوؿ والزيوت, يدخؿ 
الزفت طبيًا في تركيب 

 .ٖلمراىـبعض المصاقات وا

Pitch 

اسـ شامؿ يطمؽ عمى  Cu(CH3COO)2 نجارزِ  ٕٓ
مختمؼ أسيتات النحاس 
الخضراء الموف, محاليمو 

تستعمؿ في مداواة ومكافحة 
 .ٗبعض األمراض الفطرية

Verdigris 

  وىو حجر الدـ.  شاذنج ٕٔ
ىو ُنحاس ُيَدبَّر بُتوتياء   طاليقوف ٕٕ

النحاس المحَرؽ في أبواؿ 
 .٘البقر
 

 

                                                           
ٔ -  Britannica Concise Encyclopedia, Mercury. 
 , مادة الزرنيخ.الموسوعة العربية العالمية - ٕ
 .ٚٙ٘, صٗ: دائرة معارؼ لقرف العشريف. جوجدي -ٖ
 .٘ٓ٘, صٔ: الموسوعة في عمـو الطبيعة, جغالب -ٗ

 .ٓٛٔ: المعتمد في األدوية المفردة, صعمر بن يوسف الغساني - ٘
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 اشيرطبَّ  ٖٕ
 )نورة(

عبارة عف أخبلط مف أمبلح  
الكالسيـو والباريـو تستعمؿ 

 .ٔلئلزالة الشعر

Chalk 

الطيف ىو سيميكات   طيف أرمني ٕٗ
األلمنيـو المائي, يوجد غالبًا 

مخموطًا بأكسيد الحديد 
وأكسيد المنغنيز وغيرىما, 
وىو إذا كثر في التراب 

 .ٕصيَّره مندمجاً 
 

Armenian 

Argil 

عنصر معدني ثميف, وىو  Ag ةضَّ فِ  ٕ٘
أكثر الفمزات قبواًل لمسحب 

 .ٖوالطرؽ

Silver 

ىو الزاج األخضر المكمَّس.  .FeSO4.7(H2O) ُقمُقَطار ٕٙ
والزاج أسـ يطمؽ عمى 
كبريتات بعض الفمزات 

الثقيمة مثؿ النحاس )زاج 
أزرؽ(, والحديد )زاج 

أخضر(. والزاج األخضر 
ي وىي بمورات خضراء ى

 .ٗكبريتات الحديدوز

Calcitis 

نقؿ ابف البيطار عف    ولياقيمُ  ٕٚ
ديسقوريدس بأنيا: "نوعاف 
أحدىما أبيض واآلخر فيو 
ذا لمس  فرفيرية وىو دسـ وا 

 

                                                           
 .ٕٜٙ, صٕ: المعجـ الوسيط. جفينمجموعة من المؤل -ٔ
  .ٜٓٔ, صٕ: الموسوعة في عمـو الطبيعة, جغالب -ٕ
  . ٚٚالمكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب, معجـ الكيمياء, ص - ٖ
 .ٖ٘ٔ, صٕ: الموسوعة في عموـ الطبيعة, جغالب - ٗ
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وجد بارد المجسة وىو أجود 
 .ٔنوعيف"

عنصر كيميائي ال فمزي  S ِكْبِريت ٕٛ
أصفر الموف يوجد بمفرده 
في الطبيعة, وفي الفحـ 

ري والزيت الخاـ الحج
وغيرىا, وتحتاج كؿ 

النباتات والحيوانات إلى 
كميَّات ضئيمة منو لتبقى 

 .ٕعمى قيد الحياة

Sulphur 

حجر أبيض لّماع يتكوف   ُلؤُلؤ ٜٕ
مف طبقات صدفية متراكزة, 

يوجد داخؿ األصداؼ 
البحرية, وقد يكوف لونو 

ورديًا أو أصفر أو سنجابيًا 
 .ٖأو أسود

Pearl 

ىو المرتؾ, أي أوؿ أوكسيد  PbO َداَسْنجُمرْ  ٖٓ
 .ٗالرصاص

 

Litharge 

ىو عبارة عف مركب حديد  FeS2 َمْرَقِشيَتا ٖٔ
ثنائي السمفيد, ويكوف ذىبي 

الموف, وىو يستعمؿ 
لمحصوؿ عمى حمض 

 .٘الكبريتي
 

Pyrites 

                                                           
 .ٕٗ,صٗالجامع لمفردات األدوية واألغذية, ج ابن البيطار: - ٔ
 مادة الكبريت. العالمية, الموسوعة العربية - ٕ
 .ٕٚٚ-ٕٙٚ, صٛ: دائرة معارؼ القرف العشريف, جوجدي - ٖ
 .ٛٙٗ, صٕالموسوعة في عموـ الطبيعة, ج غالب: - ٗ
٘ - Britannica Concise Encyclopedia, '' Pyrites''  
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نوع مف الحجارة الحاكة   سفّ مِ  ٕٖ
أطمؽ عميو نوفاكوليت وىو 

 مكوف مف مادة المرو,
ويستخدـ في الطحف. ونظرًا 

لصبلبة ىذه المادة فقد 
امتاز ىذا النوع بشدة 

مقاومتو لمتآكؿ وبقدرتو عمى 
 .ٔالجمخ بسرعة أكبر

whetstone 

وىو أيضًا مف أنواع   ميانج  ٖٖ
 الرصاص كما أورد المؤلؼ.

 

معدف شفاؼ ىش استخدـ  NaCl ممح ٖٗ
منذ العصور القديمة 
إلعطاء الطعاـ مذاقو 

فظو. والشوائب في ولح
الممح تعطيو الموف الذي قد 
يكوف أبيضًا أو رماديًا أو 

 ٕ.أصفرًا أو أحمراً 

Salt 

فمز ذو لوف برتقالي محمر,  Cu حاسنُ  ٖ٘
الخاـ الرئيسي لمنحاس ىو 
الكبريتيدات, وىو ال يصدأ 
ويتغير في اليواء الرطب 

مف الموف البرتقالي المحمر 
إلى البني المحمر. وبعد 

رض الطويؿ يغطى التع
النحاس بغشاء أخضر 

يسمى الزنجار يحميو مف 
مزيد مف التآكؿ. ولمكميات 
القميمة مف النحاس أىمية 

Copper 

                                                           
 مادة "الكبريت". الموسوعة العربية العالمية, - ٔ
 مادة "الممح". ,المرجع السابق -ٕ
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حيوية لحياة النبات 
 ٔ.والحيوانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 مادة "النحاس". الموسوعة العربية العالمية, - ٔ
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 النتائج والتوصيات

 النتائج: - أ

قش أمراض العيف بشكؿ كتاب قفزة ىامة في مجاؿ المؤلفات الموسوعية, والتي تناال شكؿ ىذا -أوالً 
مفصؿ وواضح مع طرؽ معالجة ىذه األمراض, واألىـ في ىذا المجاؿ ىو ذكره لطرؽ تحضير 

 العديد مف األدوية المستعممة في معالجة ىذه األمراض. 

لـ يكف ناقبًل فحسب لممعرفة الطبية والصيدالنية,  استنتجنا مف خبلؿ ىذه الدراسة أف الطبري -ثانياً 
نما أضاؼ ل يا مجموعة كبيرة مف المعارؼ الطبية, والتي نقميا عنو عدد كبير مف األطباء ممف وا 
 جاء بعده. 

الخاصة بالتطبيؽ  يحرص الطبري عمى عدد مف القواعد الطبية الخاصة بتحضير الوصفات -ثالثاً 
, مثؿ نخؿ المساحيؽ عمى أكثر مف مرحمة الموضعي عمى العيف, والتي التزاؿ متبعة حتى اآلف

ؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى أبعاد عالية النعومة, كما وانو يعمد إلى تعريض عدد كبير جدًا مف وذل
 القطورات لعممية الغمي, والتي تحقؽ في النياية شرط العقامة. 

في مجاؿ تطبيؽ األدوية العينية نجد أف الطبري, يشرح  اآللية التي يتـ بيا تطبيؽ أما  -رابعاً 
 الكحؿ بشكؿ صحيح.

يدالنيًا نبلحظ أف المؤلؼ فطف إلى التفريؽ بيف المواد المتشابية وبيف خواصيا, مثؿ ص -خامساً 
 الفرؽ بيف حجر البلزورد والحجر األرمني حيث فرؽ بينيما بالرخاوة وسرعة التفتت وحرافة الطعـ.

كما أنو لـ نجد في المخطوط  أية صور توضيحية لؤلدوات الجراحية التي ذكرىا المؤلؼ,  -سادساً 
عمؿ جراحي, رغـ شرحو لعدد كبير مف األعماؿ الجراحية, األمر الذي  ـ يشر إلى قيامو ىو بأيل

 ربما يشير إلى أنو لـ يكف طبيبًا جراحًا.

تعددت مصادر األدوية التي أستعمميا الطبري في المعالجة, لتشمؿ األدوية ذات المصدر  -سابعاً 
 النباتي والحيواني والمعدني.
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جع التاريخية التي تتحدث عف ىذا العالـ قميمة جدًا, وذلؾ عمى الرغـ مف أىميتو, إف المرا -ثامناً 
وربما يفسر ذلؾ سبب بقاء مؤلؼ المعالجات البقراطية بعيدًا عف الدراسة الكافية مف الناحية 

 الصيدالنية والطبية حتى اآلف. 

نبتة, تنتمي إلى ما يقارب  ٜٖٔتعددت النباتات الطبية التي استعمميا المؤلؼ لتصؿ إلى  -تاسعاً 
 فصيمة نباتية. ٓٗ

لدى دراستنا لبلستعماالت الحديثة لؤلدوية النباتية نبلحظ غياب التطبيؽ الموضعي عمى  -عاشراً 
 العيف ألغمبيا وذلؾ ربما يعود إلى:

 شروط العقامة الصارمة التي يجب أف تتوفر في المستحضرات العينية. -ٔ
 ة الصمبة التي يجب أف تطبؽ عمى العبف.األبعاد الدقيقة لممواد الدوائي -ٕ

 كوف أغمب الزيوت العطرية تسبب تييج العيف. -ٖ

 يضاؼ إلى ذلؾ قمة الدراسة العممية الحديثة لتأثير ىذه النبتات عمى العيف.  -ٗ
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 التوصيات: - ب

تسميط الضوء عمى شخصية الطبري كعالـ موسوعي, وضع مؤلفًا يعد مف أىـ الكتب  -أوالً 
 لتطور عمـ الطب والصيدلة. التي أسست

توجيو الباحثيف والميتميف بالتراث العربي اإلسبلمي إلجراء دراسة معمقة حوؿ  -ثانياً 
األقساـ الباقية مف كتاب المعالجات البقراطية, والتي تغطي مختمؼ الحاالت المرضية التي 

 تصيب الجسـ.

ي لمحديث عف الطبري تخصيص إحدى جمسات مؤتمر معيد التراث العممي العرب -ثالثاً 
 كشخصية موسوعية لـ تنؿ دورىا في التطور العممي في الحضارة العربية اإلسبلمية.

إجراء دراسات معمقة حوؿ األدوية النباتية ومحاولة القياـ بتجارب عممية عمى  -رابعاً     
في تمؾ النباتات التي لـ يتطرؽ إلييا العمـ الحديث مف قبؿ أو حتى تمؾ التي لـ يتوسع 

 دراستيا عّمنا نكتشؼ استطبابات حديثة ليذه النباتات لـ تعرؼ مف قبؿ.

التوسع في دراسة األدوية العينية في التراث العممي العربي, ومقارنتيا بالمعارؼ  -خامساً 
 الحديثة بغية توضيح الدور الذي لعبو العمماء العرب في ىذا المجاؿ.
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 انًصادر وانًزاجغ انؼزتٍح

 

 ػٍىٌ األَثاء فً طثقاخ األطثاء.أحًذ ثٍ انمبضى انخسرعٙ:  أتً أصٍثؼح، اتٍ -1

 رحمٛك َسار رضب، يكزجخ دار انحٛبح، ثٛرٔد.

 رحمٛك يبكص يبٚرْٕف. انؼشز يقاالخ فً انؼٍٍ.، حٍُٛ: اتٍ إطذاق -7

عًع ٔإعذاد فؤاد ضسكٍٛ، يُشٕراد كراب انًظائم فً انؼٍٍ. حٍُٛ:  اتٍ إطذاق، -3

 و انعرثٛخ ٔاإلضاليٛخ.  يعٓذ ربرٚخ انعهٕ

انجايغ نًفزداخ ضٛبء انذٍٚ أثٙ دمحم عجذ هللا ثٍ أحًذ األَذنطٙ: اتٍ انثٍطار،  -4

 دار انًذُٚخ.األدوٌح واألغذٌح، 

انجايغ نًفزداخ األدوٌح ، ضٛبء انذٍٚ عجذهللا ثٍ أحًذ األَذنطٙ انًبنمٙ: اتٍ انثٍطار -5

 أعساء. 4دار صبدر، ثٛرٔد،  واألغذٌح.

، دار إحٛبء انزراس 1. طانقاَىٌ فً انطة انحطٍٛ ثٍ عجذ هللا أثٕ عهٙ: ،اتٍ طٍُا -6

  .أعساء 4انعرثٙ، ثٛرٔد، 

. يطجعخ إخثار انؼهًاء تأخثار انذكًاءعًبل انذٍٚ عهٙ ثٍ ٕٚضف:  اتٍ انقفطً، -7

  .انطعبدح، يصر

. دار انغرة تذىز فً ذارٌخ انطة وانصٍذنح ػُذ انؼزب، اثراْٛى: اتٍ يزاد -8

 ثٛرٔد، عسء ٔاحذ. اإلضاليٙ،

، دار 1. طانًصطهخ األػجًً فً كرة انطة وانصٍذنح انؼزتٍحاثرْٛى:  اتٍ يزاد، -9

 .عسء 7انغرة اإلضاليٙ، ثٛرٔد، 

 .، رحمٛك رضب  رغذّد، طٓراٌ: انفهزطد أثٕ انفرط دمحم ثٍ إضحبقاتٍ انُذٌى،  -11

ودطرىر انذكاٌ  يُهاج، أثٙ انًُٗ ثٍ أثٙ َصر انعطبر اإلضرائٛهٙ: أتً انًُى -11

َشرِ انشٛخ حطٍ زاغهخ،  األػٍاٌ فً أػًال وذزكٍة األدوٌح انُافؼح نألتذاٌ.

 يُشٕراد يعٓذ ربرٚخ انعهٕو انعرثٛخ ٔاإلضاليٛخ.

رحمٛك أحًذ ذذكزج أونً األنثاب وانجايغ نهؼجة انؼجاب. ، دأٔد ثٍ عًر: األَطاكً -12

 دار انكزت انعهًٛخ، ثٛرٔد.، 7شًص انذٍٚ، ط

 11،انٓٛئخ انًصرٚخ انعبيخ نهكزبة، انمبْرح، 7طاألدب انؼزتً.  تزوكهًاٌ: ذارٌخ -13

 .يغهذاد

 .، دار انعهى نهًالٍٚٛ، ثٛرٔد1. طيؼجى أػالو انًىرد، يُٛر: تؼهثكً -14

 .1طيفزداخ انؼٍٍ. دمحم ثٍ عجذ انغهٛم: تهقشٌش،  -15

انًؼرًذ فً انًهك انًظفر ٕٚضف ثٍ عًر ثٍ عهٙ ثٍ رضٕل انغطبَٙ:  انرزكًاًَ، -16

 .، دار انًعرفخ، ثٛرٔد3ب، طصححّ ٔفٓرضّ يصطفٗ انطم انًفزدج. األدوٌح

 كشف انظُىٌ ػٍ أطايً انكرة وانفُىٌ.يصطفٗ ثٍ عجذ هللا:  داّجً خهٍفح، -17

 دار إحٛبء انزراس انعرثٙ، ثٛرٔد.

 -1/ط7ط-3/ط1. يكزجخ نجُبٌ، ثٛرٔد، طيىطىػح انُثاذاخ انطثٍح، يٛشبل: داٌك -18

 .1/ط6ط -1/ط5ط -1/ط4ط -1/ط3ط

 ، يُشٕراد عبيعخ ديشك.6، طانصٍذالٍَاخ انقظى انُظزيعذَبٌ: دذج،  -19

 ، يُشٕراد ٔزارح انزرثٛخ انطٕرٚخ.1طانًؼجى انًذرطً. دمحم خٛر: دزب،  -20

. يذٚرٚخ انكزت أيزاض انؼٍىٌ عجذ انْٕبة:ػًىري، ٔ ، خبنذانذظٍ -21

 ٔانًطجٕعبد انغبيعٛخ، عبيعخ حهت.
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. رحمٛك دمحم ظبفر انٕفبئٙ ٔدمحم فً انكذمانكافً خهٛفخ ثٍ أثٙ انًحبضٍ:  انذهثً، -22

 .1رٔاش لهعغٙ، يُشٕراد انًُظًخ اإلضاليٛخ نهزرثٛخ ٔانعهٕو ٔانضمبفخ، ط

انًطجعخ  .ذارٌخ ذزاز انؼهىو انطثٍح ػُذ انؼزب وانًظهًٍٍ، ضبيٙ خهف: دًارَح -73

بٌ. ًّ  انٕطُٛخ، ع

 .ٕوانًغهص األعهٗ نهعه. يكرثح انكذال فً ػصز انزاسيَشأد:  دًارَح، -24

 يغهخ انكحبل. إصذار خبص يٍذارٌخ أطثاء انؼٍىٌ انؼزب. َشأد: دًارَح،  -25

رحمٛك دمحم : َىر انؼٍىٌ وجايغ انفُىٌ. صالػ انذٍٚ ثٍ ٕٚضف انكحبلانذًىي،  -26

 . 1ظبفر انٕفبئٙ. يركس انًهك فٛصم نهجحٕس ٔانذراضبد اإلضاليٛخ، انرٚبض، ط

 .. دار صبدر، ثٛرٔديؼجى انثهذاٌٚبلٕد:  انذًىي، -27

، دار انغرة 1. رحمٛك إحطبٌ عجبش، طيؼجى األدتاء، ٚبلٕد: انذًىي -28

 .اإلضاليٙ، ثٛرٔد

أػالو انذضارج انؼزتٍح اإلطاليٍح فً انؼهىو األطاطٍح ، زْٛر: دًٍذاٌ -29

 .يُشٕراد ٔزارح انضمبفخ، ديشك وانرطثٍقٍح.

 .يُشٕراد ٔزارح األعالو انعرالٛخانكذانح ػُذ انؼزب. فراد فبئك: خطاب،  -30

. يطجٕعبد يغًع فهزص يخطىطاخ دار انكرة انظاهزٌح، صالػ دمحم: خًًٍان -31

 انهغخ انعرثٛخ، ديشك.

 .أعساء 8، دار انعهى نهًالٍٚٛ، ثٛرٔد، 15. طألػالو، خٛر انذٍٚ: اانشركهً -32

، دار انُضبل نهطجبعخ 1. طيخرصز ذارٌخ انطة انؼزتً، كًبل: انظايزائً -33

 عسء. 7ٔانُشر، ثٛرٔد، 

 .يطجعخ خبنذ ثٍ انٕنٛذانًصطهذاخ انطثٍح.  يؼجىحطُٙ: طثخ،  -34

. انغسء انضبنش: انعهٕو، عبيعخ فهزص انًخطىطاخ انًصىرج، إثراْٛى: شثىح -35

 .انذٔل انعرثٛخ، يعٓذ انًخطٕطبد انعرثٛخ، يطجعخ انطُخ انًحًذ٘

، يؼجى انشهاتً فً يصطهذاخ انؼهىو انطثٍحاأليٛر يصطفٗ انشٓبثٙ:  انشهاتً، -36

 .يكزجخ نجُبٌ، ثٛرٔد

رحمٛك ْبد٘ حطٍ حًٕد٘، انًـاء. ، أثٕ دمحم عجذ هللا ثٍ دمحم األزد٘: انصذاري -37

 .أعساء 3، 1ٔزارح انزراس انمٕيٙ ٔانضمبفخ، ُعًبٌ، ط

يخطٕطخ ثٕدالٍٚ،  .انًؼانجاخ انثقزاطٍح: أحًذ ثٍ دمحم أثٙ انحطٍانطثزي ، -38

 (.1/158أكطفٕرد ،يغًٕعخ يبرظ ثرلى )

يخطٕطخ انًكزجخ  .انًؼانجاخ انثقزاطٍح :نحطٍأحًذ ثٍ دمحم أثٙ اانطثزي ، -39

 (.811/شرلٙ( ٔأخرٖ ثرلى )438انٕطُٛخ، يَٕٛٛخ، أنًبَٛب ،ثرلى )

ضسكٍٛ ثبنُطخ عٍ  .انًؼانجاخ انثقزاطٍح :أحًذ ثٍ دمحم أثٙ انحطٍ انطثزي، -41

 /. 4474يخطٕطخ يكزجخ يهك يكٙ، طٓراٌ ثرلى /

دار طالش نهذراضبد يطجٕعبد  انًؼجى انطثً انُثاذً.يصطفٗ:  طالص، -41

 .نُشر، ديشكٔانزرعًخ ٔا

 ، دار انرائذ انعرثٙ، ثٛرٔد، عسء ٔاحذ.7. طيؼجى أطًاء انُثاخ، أحًذ: ػٍظى -47
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، انًطجعخ انكبصٕنٕكٛخ، ثٛرٔد، 1. طانًىطىػح فً ػهىو انطثٍؼح، إدٔارد: غانة -43

 أعساء.  3

يٍح. يىطىػح ودذاخ انقٍاص انؼزتٍح واإلطال، صالػ: خىاو، يحًٕد ٔفاخىري -44

 .يكزجخ نجُبٌ َبشرٌٔ، ثٛرٔد

. دار انغٛم، انًؤضطخ انعرثٛخ انًذٍظ، يغذ انذٍٚ دمحم ثٍ ٚعمٕة: انفٍزوس آتادي -45

 أعساء. 4نهطجبعخ ٔانُشر، ثٛرٔد، 
 

، رحمٛك غبدح انرُىٌز فً االصطالداخ انطثٍح، أثٙ يُصٕر انحطٍ ثٍ َٕػ: انقًزي -46

 .، انرٚبضثٛخ انعرثٙ نذٔل انخهٛظحطٍ انكريٙ، يكزت انزر

 أعساء. 4، يؤضطخ انرضبنخ، ثٛرٔد، 1. طيؼجى انًؤنفٍٍ، عًر رضب: كّذانح -47

 دار انمهى انعرثٙ، حهت.انجزادح ػُذ انشهزاوي. عجذ انُبصر: كؼذاٌ،  -48

، 3طانًؼجى انطثً انًىدذ. ارحبد األطجبء انعرة:  يجهض وسراء انصذح انؼزب، -49

 و.1983يٛذنٛفبَذ، ضٕٚطرا، 

ْٛئخ انًٕضٕعخ انعرثٛخ، رئبضخ انًىطىػح انؼزتٍح.  يجًىػح يٍ انًؤنفٍٍ: -51

 عسء. 73انغًٕٓرٚخ انعرثٛخ انطٕرٚخ، 

، طجبعخ يغًع انهغخ انعرثٛخ، انمبْرح، 7. طانًؼجى انىطٍظيجًىػح يٍ انًؤنفٍٍ:  -51

 عسء.  7

انًىطىػح األو نهؼالج ، عجذ انزٕاة عجذ هللا: دظٍٍ، عجذ انجبضظ ٔدمحم طٍذ -57

 .نعبنًٛخ نهطجبعخ، انمبْرح، انذار ا1. ططثٍحتاألػشاب وانُثاذاخ ان

يذٚرٚخ انكزت . انُثاذاخ انطثٍح وانؼطزٌحأحًذ: قطاع، أحًذ ٔ يشُطظ،  -53

 .ٔانًطجٕعبد انغبيعٛخ، عبيعخ حهت

 دار انكزت انحذٚضخ، يصر، عسء ٔاحذ.يؼجى انذٍىاٌ.  أيٍٛ:انًؼهىف،  -54

ًطجعخ انكبصٕنٛكٛخ، ، ان37طانًُجذ فً انهغح واالػالو. ، نٕٚص ٔآخرٌٔ: يؼهىف -55

 و.1997ثٛرٔد، 

 .1يطجعخ انُعًبٌ، انُغف، ط انًؼجى انشونىجً انذذٌس.دمحم كبظى: انًهكً،  -56

 11، دار انًعرفخ، ثٛرٔد، 3. طدائزج يؼارف انقزٌ انؼشزٌٍدمحم فرٚذ: وجذي،  -57

 أعساء.

انُثاذاخ انطثٍح ، أحًذ ْٛضى: يشُطظ، رايٙ ٔكّف انغشال، حطبٌ ٔانىرع -58

 .ذٚرٚخ انكزت ٔانًطجٕعبد انغبيعٛخ، عبيعخ حهت. يوانؼطزٌح

أيزاض انؼٍٍ ويؼانجاذها يٍ كُاتً دمحم رٔاش: قهؼه جً، دمحم ظبفر ، ٔ، انىفائً -59

 يؤضطخ انفرلبٌ نهزراس اإلضاليٙ، نُذٌ.انًؼانجاخ انثقزاطٍح وفزدوص انذكًح. 
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 الباب الثاني

 النص المحقق

 وفيقي إال باللَِ وما تُ       َّيـِ ارر   مفِ  اررَّ  ـ اللَ بسْ  ٔ/                       

 المقالة الرابعة

 عالجات البقراطيةش المعروف بالممن الكنا

  :باباً  وفَ عة وخمسُ وىي أربَ  ,وخلقتيا ومداواتياطبقاتيا ومنافعيا  وذكرِ  ,ارعيفِ  أعالؿ في 

  .اررطوبات وعددىاوذكر ارطبقات و  ,ارعيف ةفيو خلق  ٕذكرُ ن :باب األولال

 آخرض مر و  ,ضيف يختصاف بيامر أعالؿ وىي ثالثة  ,ارطبقة ارصلبة اضمر أفيو  ذكُر ن :الباب الثاني
 .مشترؾ

  .اض اردمويةمر ما يصيبيا مف األ أكثرف أ يذكرُ و  ,ارطبقة ارمشيمية اضمر فيو أ ذكرُ ن :الباب الثالث

اريرقاف ارذي يَّدث  :َّدىاأ ,أعالؿتختص بأربعة وىي  ,أعالؿ  ارطبقة ارشبكيةفيو  ذكُر ن :الباب الرابع
ىي ما  :وارثارثة ,علييا كارقبضِ  ـ يجدهُ رَ أَ  مع ,ارعينيف وجفافيما وقلة اردمعر و ؤ غ :وارثانية ,مع اردموع افيي

 كأنوتَّت عينيو  اإلنسافىي ضرباف يجده  :اررابعةو  ,بعالنَ وفي اركبار  ,نجيردْ الوَ يسمى في ارصغار 
     .ضغطي أو سخني

ىو عدـ  :َّٖدىماأضيف مرَ ب تختُص  أنيا ذكرُ نو  ,جاجيةاررطوبة ارزُ  أعالؿ فيو  ذكُر ن :الباب الخامس
  .ر وـرغيوظ ارعيف مف جَّ :ٗخرواآل ذاء,ارغ

ض مر ب ختُص تو  ,بارمشاركة كثيرة اضيامر أف أ ذكرُ نو  ,اررطوبة ارجليدية أعالؿ فيو ذكرُ ن :الباب السادس
  .اَّدث فييتشونة جفاؼ ويبس وخ :ووى ,واَّد

                                                           
ٔ

 خ )ظ(.  َٔ )ٚ(, ِٔ)ظ(, ٔذىج٠س  - 
ٕ

 فٟ َ, ْٚطٍو القمحً ٚضٛكف وْٚ جإلٖحٌز ًٌٌه. ًٔوٍ: ٠ًوٍ - 
ٖ

 قىّ٘ح: جقى٠ّٙح فٟ خ ْٚطٍو القمحً ٚضٛكف وْٚ جإلٖحٌز ًٌٌه. أ - 
ٗ

 .   ْٚطٍو القمحً ٚضٛكف وْٚ جإلٖحٌز ًٌٌه ,ٚلى أًّ٘ جٌٕحْم ,ٚجألنٍ: ٚألنٍ فٟ خ - 
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 :وىي ,ر ارطبقاتئريا ورسا ةعام :ٔىماا َّدإ ,علتافوىما  ,ارطبقة ارعنكبوتيةأعالؿ فيو  ذكرُ ن :الباب السابع
 وىي ارتقلص ,علة تخصيا في نفسيا :ىخر واأل ,رؾذ وأشباهاروـر وَّصوؿ ارفضؿ فيو وتغير مزاجو 

  .وارتشنج

    .اركدورة إرى رٌ غي  أو تَ  ,نقصاف أو ,زيادة إما :وىي ثالثة ,اررطوبة اربيضيةأعالؿ فيو  ذكرُ ن :الباب الثامن

ختص بيا تي توار ,كثيرة بارمشاركة أعالالً ريا  أفيذكُر و  ,ارطبقة ارعنبية أعالؿَ فيو ذكُر ن :الباب التاسع
 ,تسعت أفكاد ارَّدقة تَّتى امتالؤىا مف اررطوبة  :واألخرى ,ج فيياخرُ ارقرَّة ارتي تَ  :َّدىاأ ,أعالؿثالثة 
ارضغط ارذي يَّدث في سائر ما با  و  ,اا باروـر ارذي يَّدث فييمّ إ ؛ف موضعيا قليالً زواريا ع :وارثارث
 .ما نقصاف اررطوبة اربيضيةا  و  ,ارطبقات

وتختص بعلتيف  ,كثيرة بارمشاركة الً أعالف ريا أيذكُر و  ,ارطبقة ارقرنيةأعالؿ فيو  ذكُر ن :الباب العاشر
   .َّساَ  ف ارملتَّـعف ارملتَّمة َّتى نرى علوىا ع نتوؤىا :واألخرى ,عرؼ بارخشونةت :ىماا َّدإ

وتختص  ,يا بارمشاركة كثيرةأعالرأف  ذكرُ نو  ,ارطبقة ارملتَّمة أعالؿ فيو  ذكُر ن :الباب الحادي عشر ٕ/
  .ؿبَ ارس   :واررابعة ,ارىامر اَّ :ارثارثة ,ةيارودقارقرَّة  :ارثانية ,اروـر ارظاىر رلَّس :اَّدىأ ,أعالؿربعة بأ

ارظاىر  ذكر ما يَّدث مف اررمد :ما يبتدئ فيووأوؿ  ,كبمر اررمد ار أنواعفيو  ذكُر ن :الباب الثاني عشر
ة تظير في ارملتَّمة مع ارتوـر مر َّ ىي :األورى ,وىو على ثالثة أنواع ,رلَّس في ارطبقة ارملتَّمة

ارتي تظير  ٖدةاألور و  ,بارعروؽ وؿضارف ارملتَّمة قبوؿ :ارثارث ,سخونة اررطوبة وغلظيا :وارثاني ,زاؽواالرت
  .فييا مف ارشبكية

  .جنسياً  عامياً  ٗ/ وعالجاً  كلياً  اً فيو رمد ذكُر ن :لباب الثالث عشرا

وضرباف  ,ويي عينيبس يجده ارعليؿ ف :َّدىماأ ,فيو نوعيف غريبيف مف اررمدذكُر ن :الباب الرابع عشر
 تكانأو  ,خر َّواؿ يجد في عينو كاررمؿاآلو  ,وال يطيؽيَّس فيو 

٘
  .قد انقلبت إرى ارجفف هار فشأ / 

 .ارعضالت األربعمف استرخاء  ,استرخاء ارجفف األعلىفيو اروـر ارذي يعرؼ ب ذكرُ ن :الباب الخامس عشر

                                                           
ٔ

 القمحً ٚضٛكف وْٚ جإلٖحٌز ًٌٌه. ئقىجّ٘ح: أقىّ٘ح فٟ َ, خ, ِ, ْٚطٍو - 
ٕ

 َ )ظ(.ٕذىج٠س  - 
ٖ

٠ىُ, جألَوٞ, وطحخ جٌّحء ,ؼاألوردح:  -  ٌِ َٚ  ْطٍو القمحً ٚضٛكف وْٚ جإلٖحٌز ًٌٌه. .8ٖٗ, ٖ٘جألٌٚجو فٟ َ, خ, ِ, جألٌٚوز: ؾّغ 
ٗ

 )ٚ(. خٕذىج٠س  - 
٘

 ِ )ٚ(.ٕذىج٠س  - 
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 ,بيضأأو  جينيل  و أ و اصفرً أ اً مر َّأء فيو اررمد ارذي يرى صاَّبو كؿ شي ذكُر ن :الباب السادس عشر
  .كبةمر ار فواراألأو غير ذرؾ مف 

    .رتزاؽ ارجفنيفااررمد ارذي يعرؼ ب وفينذكُر  :الباب السابع عشر

 .وأنواعيا ارثالثة ,ٔةر تبالش ارمعروفة ارعلة وفي يذكُر  :الباب الثامن عشر

  .ٕاؽنرْ ارشّ  وفي ذكُر ن :الباب التاسع عشر 

       .فيْ ارتَ فيو اربو   ذكُر ن :لعشرونالباب ا

 .تَّت ارجلدة ارظاىرة رلَّس ,رعقدة ارتي تَّدث في ارجفف األعلىفيو ا ذكرُ ن :الباب الحادي والعشرون

 .فيو ارشعر ارزائد في األجفاف ذكرُ ن :الباب الثاني والعشرون

    .فةرْ فيو ارط   ذكُر ن :لباب الثالث والعشرونا

 .ارففيو تناثر األش ذكُر ن :رونالباب الرابع والعش

  .الجياة وعِ ََّ في ارقرْ  :الباب الخامس والعشرون

  .في اربياض ارذي يَّدث في ارعيف :الباب السادس والعشرون

  .رةفْ في ارظّ  :الباب السابع والعشرون

  .وؿ ارذي يَّدث بعد أف رـ يكففي ارََّ  :الثامن والعشرونالباب 

  .فيصَ بارََّ رب ارمعروؼ في ارج :الباب التاسع والعشرون

  .ٖنيتيفي ارجرب ارمعروؼ بار :الباب الثالثون

  .في ارجرب ارمعروؼ بارمنبسط ارذي مع ارصالبة :الباب الحادي والثالثون

 

                                                           
ٔ

 ذحٌٗطٍز: ذح١ٌٍٗز فٟ َ. - 
ٕ

ٍْٗٔحل١ٓ فٟ خ, ِ. -  ٍْٗٔحق: جٌ  جٌ
ٖ

 فٟ َ. ذحٌط١ٕٟ: ذحٌر١ٓ - 
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 .ةدرَ في ارجرب ارمعروؼ باربَ  :الباب الثاني والثالثون ٔ/

  .في ارصالبة ارتي تَّدث في ارجفف مف غير جرب :الباب الثالث والثالثون

  .الؽفيو ارس   ذكُر ن :الباب الرابع والثالثون

  .ةنَ مْ في اركِ  :الباب الخامس والثالثون

  .كرةبْ في ارش   :الباب السادس والثالثون

  .بَ رَ في ارغَ  :الباب السابع والثالثون

   .رو ءوماال بر  ؤدة مارو بر سارو  ,االنتشار في أنواع :ارباب ارثامف وارثالثوف

 فيو. واختالؼ األوائؿ ,نزوؿ ارماء في أنواع :ثالثونالباب التاسع وال

 .بارناظروارقذى وما يلتزؽ  في ارَّيواف ارذي يقع في ارعيف :الباب األربعون

  .ت مف ارثلجمر قأ إذافي ارعيف  :الباب الحادي واألربعون

 .مقاـ ارذي يظير في األجفاففي ارقمؿ وارقُ  :الباب الثاني واألربعون

  .في ارزرقة ارتي تَّدث في ارعيف :ربعونالباب الثالث واأل 

  .بثرة ارصلبةارُ و  رة ارتي تَّدث في ارجففيعِ في ارش   :الباب الرابع واألربعون ٕ/

  .أنواعيا كثيرة تْ لَ عِ جُ  ـَ ورِ  ,معدنية علت أدوية ارعيف أكثرىاجُ  ـَ نو رِ أفي  :الباب الخامس واألربعون

  .رَّادثةفي ضيؽ ارَّدقة ا :الباب السادس واألربعون

  .ج اردائـفي ارعلة ارمعروفة باالختال :الباب السابع واألربعون

  .ارعيف ٖؿّ بَ في س :الباب الثامن واألربعون

  .في زواؿ اربصر في ارمطامير وارَّبوس ارمظلمة :الباب التاسع واألربعون
                                                           

ٔ
 َ )ٚ(. ٕذىج٠س  - 
ٕ

 ِ )ظ(.ٕذىج٠س  - 
ٖ

 ْرً: ١ًْ فٟ َ. - 
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  .في اردمعة :الباب الخمسون

    .َّيف فيياواختالؼ ارمشرِّ  ,ٕورتيافي ىيئة ارعيف ووضعيا وص ٔ/ :دي والخمسونالباب الحا

  .شفَ في ارخَ  :الباب الثاني والخمسون

  .يا وغسلياوسَّقِ  في تركيب أدوية ارعيفِ  :الباب الثالث والخمسون

   .لمةفي أنواع ارظ   :الباب الرابع والخمسون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 )ظ(. خٕذىج٠س  - 
ٕ

 ٌٚٚٛضٙح: ٌٚٚٛضٙح ٠ٚرمحضٙح فٟ خ. - 
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 الباب األول

ارخارجة عف  ٔشياءاألتص بكؿ طبقة مف وما يَّدث ويخ ,عيفار أعالؿوسائر  ,نَّف نذكر أنواع اررمد
ذا عزمنا على ,ارطبيعة َّتى إذا ذكرنا علة  ,ورطوباتيا مف ذكر طبقات ارعيف فالبد ضرورةً  ,ذرؾشرح  وا 

فالطبقة  ,رطوبات وثالث ,طبقات لوقة مف سبعِ وىي مخ ,فارعيف آرة رلبصر .ـعلِ تَ ارمُ  ٕ/ طبقة طبقة عرفو
 ,ارموضوع على ارقَّؼ مف داخؿ ارمغشى مف طرؼ ارَّجابأ نشوتورد وىي تت ,لبةعرؼ بارص  تُ  :األولى
جزة بيف سائر ارطبقات وبيف َّا ,على ارعظـ مبسوطة ألنياعلت كذرؾ وجُ  ,طبقات ارعيف صلبُ أوىي 
وىي  ,ةي  شيمِ بارمَ  :طبقة تعرؼ والطبقة األخرى .مستديرة تتصؿ بأكثر أجزاء ارعيف وىي في شكليا ,ارعظـ

ومف ارَّجب ومف  ,فوؽ ارتي تَّرؾ ارعيف إرى ٖمف ارعضؿ أنشىا تؤ وأجزا ,ؽوعرو مخلوقة مف عصب 
 ,ارجنيف على اررَّـِ  اَّتواءَ وتَّتوي علييا  ,يف؛ ألنيا تَّتوي جميع طبقات ارعيفوىي كاررَّـ رلجن ,ارعروؽ
ىي على و  ,بارشبكية وشكليا مستدير :عرؼتُ  لثةوالطبقة الثا .يا نسجو تتمدد عند ارَّاجة وتنبسطوريا وفي

]ىي[ غير أنيا ريست ,خلقة ارشبكة
غير أف  ,ارشبكة لة على خلقةِ خِ لختبؿ ىي مُ  ,بسيطة متصلة األجزاء ٗ

 ,منيا ارماء رساؿَ  ٙفييا ٘وصبَ  ,مثالً  تْ ذَ خِ غير أنيا رو أُ  ,كارغشاء كوفتكاد أف ت ,قب ارتي فييا صغارارثُ 
وطبيعة ارطبقة  .وأطراؼ ارشراييف غشيةومف األ ,األعصاب وأطراؼِ وأوراد, مف عروؽ  وىي مخلوقةٌ 

ارنقصاف في ارَّرارة و وقد يجوز أف تتغير بارزيادة  ,ة على ارعظـ باردة يابسة بارجملةارمبسوط ٚلبةارص  
وارطبقة ارشبكية فطبيعتيا على  .وارغارب علييا ارَّرارة وارليف ,كبةمر طبيعتيا فوارطبقة ارمشيمية  .اربرودةو 

ثـ بعدىا  .وركف ارَّرارة واريبوسة غاربة علييا عند أكثر األوائؿ ,وفييا تركيب أيضاً  ؛وسةواريب األصؿ ارَّرارةُ 
وطبيعتيا اربرد  ,وىي رخوة ,اعف ارنفوذ فييو غير مانعة رلنور صافية رزجة شف   رطوبة على روف ارزجاج

رنفسيا  قد مكنت يا غوصاً صة فيوارجليدية غائِ  ,رلرطوبة ارمعروفة بارجليدية ٜغطاءكاروعاء  وىي ,ٛوسةبواري
 وىي رطوبة ,ثـ اررطوبة ارجليدية ,ونتوئيا ارعيف رُ ؤو وصغرىا يكوف غ ,ارجليدية رِ بَ وعلى قدر كِ  ,اً فييا مياد

                                                           
ٔ

  : أ١ٖحء فٟ ِ.  جأل١ٖحء -
ٕ

 )ظ(.َ ٖذىج٠س  - 
ٖ

 جٌؼًٟ: جٌؼٍٟس فٟ َ. - 
ٗ

 ٟ٘: ٔمطٍـ قًفٙح. - 
٘

 َُٚد: ٚرْص فٟ َ, خ, ِ. - 
 -

ٙ
 ف١ٙح : ٔحلٛس فٟ َ.

7
 جٌٍٛرس :ٔحلٛس فٟ َ.- 
8

 ج١ٌرْٛس: ج١ٌرّ فٟ خ , ِ. - 
9

 وح٠ٌٛحء فٟ خ, ِ.  وحٌغطحء: - 
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تقشر عنيا ت ,قشور كقشور اربصؿ -ٖبقراطأعلى رأي  -وريا ,ؿ صافيةكارجليد في ارمثَ  ٕ/ ٔةفَ مستَّصِ  
األجزاء  ةز صلبة متلز  ةٌ مر ىي َّ :ٗسانِ جَ نرجَ أوعلى رأي  ,باىوكاربصؿ وأش ,شورقار تلؾ نىيفنى بفِ َّتى 

لليا شيء مف اررطوبة كارغذاء تختغير انو  ,ارجليد ىي على صورةِ  :٘جالينوسوعلى رأي  ,بارجليد يةٌ يشب
مستدير على رأي  ٙشكؿف :لياوأما شك ,ت بياذاغت ءاذغارفي جملة أجزائيا َّتى إذا اَّتاجت إرى  واقفة ,ريا

 في ارعبارة عف ىذه ارجليدية ٚإسحقحنين بن  أوقد أخط ,يسير حتفرطُ  فييا :وعلى رأي غيره ,سجالينو 
تلقى مف ارشيء  ارمنبسطةَ  ألف األشياءَ  ,أكثرات رَ صَ بْ ارمُ  أخذ مف أجزاءِ تر رطَّة منبسطة قليالً فَ أنيا مُ  :فقاؿ

ارذي يواجيو  منبسط يلقى ارشيءَ وىذا مَّاؿ ألف ارشيء ار ,ٛاركروي ارذي يواجييا أكثر مما يلقى ارشيء
وألجؿ ذرؾ قيؿ إف  ؛بجوانبوو وارشيء ارمستدير يلقى ما يواجيو بجميع ارجيات بما يواجيو  ,ح منوسطّ مبار

 ,أجزائيا ر بجميعِ صَ بْ ريلقى ارمُ مستديرة  لتْ عِ وجُ  ,مستديرة ٜ/وىي  ,ارجسـ ارمستدير ىو أتـ األجساـ
غير أنيا تغوص  ,اررطوبة مالقاةىذه عرؼ باربيضية بينيا وبيف بة تُ لييا رطو تثـ  .وطبيعتيا باردة يابسة

وىي ارتي إذا  ,رت دخؿ بَّسب ذرؾ ارخلؿ على ارمبصَ متى زادت أو نقص ,وىي قائمة على َّد واَّد ,فييا
 تجف  أو  ارتْ ف ىذه اررطوبة ربما سَ أ جالينوسومف مذىب  .ر وارجليديةصَ بْ ظت َّارت بيف ارمُ وغلُ  رتْ تكدّ 

في تفسير ارمقارة ارسادسة مف  كرذو  .عودتارعيف و  عتاضياتثـ  ,ارخارجة عف ارطبيعة مف األشياءِ  بضربٍ 
 .ذرؾمف  اً طرف ابيديمياكتاب 

 وارتزقت ارعنبية ,ٕٔحِ دْ بارقَ  منوُ  اررطوبةُ  ىذهِ  ٔٔ/ سارتْ  جالً نو رأى ر أ العين صاَّب كتاب ٓٔالعكبريوذكر  

                                                           
ٔ

ْْطكىُ, جٌّؼؿُ جٌّىٌْٟ, ٘اْضزَْحظف انشًَّء -   .ٕٗ٘: ؾحو ٚج
ٕ

 )ٚ(. ِٖذىج٠س  - 
الطبية يقال أنه ويقال إنه وضع مبادئ لألخالق , طبيب يوناني يعتبر أبا الطب :ق.م(333 -ق.مHipocrates 464) أبقراط - 3

 ,ِؼؿُ أػالَ جٌٌّٛو, ثعهجكً .ء ٠مّٓٛٔٙح ج١ٌَٛ فٟ قفٍس جٌطهٍؼفٍٞٙح ػٍٝ ضالًِضٗ ٟٚ٘ ِرحوب ضطّٟٕٙح ج١ّ١ٌٓ جٌطٟ ال ٠ُجي جأل٠رح

٘ٔ٘. 
ٗ

 .743عاش قبل جالينٌس ًقذ ركشه جالينٌس في كتبو, فتناًلو ًقطعو, الفيشست للنذين, ص  :( Archigenes)  أرجُجبَص - 
طبيب يوناني يعتبر أحد أعظم األطباء في العصور القديمة أسس الفيزيولوجيا  :م(Galen 921-911) جالينوس - 5

وضع عشرات من المؤلفات في علمي التشريح والفيزيولوجيا سيطرت على الفكر الطبي طوال القرون الوسطى  ,التجريبية

 .956, ص معجـ أعالـ ارمورد, بعلبكي .وعصر النهضة
ٙ

 ذٗىً فٟ َ. فٗىً: - 
 .طبيب عربي نصراني, اتصل بالخليفة العباسي المأمون فجعله رئيساً لديوان الترجمة :م(833 -848) قاُحنين بن إسح - 3

 .ٚٔص ,معجـ أعالـ ارمورد, بعلبكي
8

 فٟ َ, خ, ِ. ٍِٞ جٌىُ جٌىٍٚٞ:  - 
9

 خ )ٚ(. ٖذىج٠س  - 
ٔٓ

 ٗ وحْ ١ٖم أذٓ جٌّحٌْطح١ٔس., ٚلحي أٔأذٛ جٌرمحء أذٟ ػرى هللا ذٓ جٌك١ٓٓ جٌؼىرٍٞ ذٟ ج١ٚرؼس ذأٔٗأٌٚو يوٍ جٌؼىرٍٞ ػٕى جذٓ  :انعكجري - 

 .7ٓٗ, ػ١ْٛ جألٔرحء, ٘أثٍ أثً اطٍجعخ
ٔٔ

 (.ٚ) َ ٖذىج٠س  - 
ٕٔ

ـَ جٌطر١د جٌؼ١ٓ: أن -  .لَىَ ٌَّ ح ّٟ َٝ جٌ  .8ٖٙ, ٘انًذرضًانًعجى  ٍؼ ِٕٙح جٌّحَء جألذ١
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]أف[فلما  ,ؽ ارعنبية بارجليديةاالرتز  بو زرقة تح َّدثدِ لما أف قُ ف ,حدْ ارقَ  ارعيف قبؿ ٔجُ عَ دْ أ وكافَ  ,بارجليدية 
ٕ 

وف يئوأما ارما ,أف اررطوبة قد عادت لـَ فعُ  ,ارزرقة وزارتْ  ,ارعيف إرى شكليا تعاد كثيرة عليو أياـٌ  تْ رّ م
ود تكوف تي تعف اررطوبة ارإ :ويقوروف ,اررطوبة تلؾيَّمدوف ارقدح إذا سارت منو  ,ارَّذاؽ منيـ ,كليـ

 ذكرىان ألَّواؿ ,إال كذرؾرـ يجز أف يكوف  ,ٗخٌ يسِ وطعميا مَ  ,ٖوطبيعة ىذه اررطوبة معتدرة ,رؽأأصفى و 
ارجليدية  تَّجز بيف ووبيف ىذه اررطوبة وبيف ارجليدية طبقة رقيقة شفّ  .عند ذكر منافع كؿ طبقة مف ارعيف

 .وطبيعتيا معتدرة ,قليالً  غير أنيا مف فوؽ ىالرية ,وىي مستديرة ارشكؿ ,واربيضية

فأما مف داخؿ فطبقة  ,وىي في نفسيا طبقتاف ,نصؼ عنبة وىي في ارصورة مثؿُ  ,لييا ارطبقة ارعنبيةتثـ  
 ,وىي مستديرة نيةارقر  ثـ ارطبقة. نذكرىا عند ذكر منافعيا كذرؾ ألسبابٍ  علتجُ  ,ري ناعـبئيا ز وخملُ  ,يةلِ مَ خَ 

 ,باطاتفتخرج مف جوانبو أشياء كاررِ ارمستدير  كما يرى ارشيءُ  ,ارعيفف ريا زوايا تخرج إرى َّدود أ غير
نو أغير  ,خفياً  ,باالتَّاد شبيياً  بعضيا على بعض ارتزاقاً  وريا أربع طبقات ملتزقةٌ  ,نفسيا مستديرة وىي في

عظـ  ؿُ يذارو  ,ؿِ يذبارشبيتو األوائؿ  ءبيضا وٌ ف  وىي على صورة ارقرف األبيض شَ  ,رت عنياشّ قرت ٘رَ شِّ رو قُ 
 ,طبقاتٍ  خذ منو عشرَ أنو أ ٚاسحق بن حنين يذكُر  ,ٙةشف   مف ارسمؾ في اربَّر نوعٍ  مف أصداؼِ  يستخرجُ 
تعرؼ  ةيبصَ عَ  ثـ تلييا طبقة بيضاءُ  .طبقة واَّدة منيا ؼشِ تكما  ؼ  شِ وكانت تَ  ,يا على بعضبعضَ  فوضعَ 

وشبييا  ,وتلتَّـ بارعيف مف جميع جوانبيا ,بو ؽعيف كما تَّيط ارطوؽ بشيء يطو  َّيط باروىي تُ  ,بالممتحمة
 . وسطيار وِّ ق ةبقرار بعض األوائؿ 

كون آلة تل كب من األعضاء البسيطة كميامر ضو العين ع :يقال أن ىاوحدّ  ,فيذه جملة طبقات ارعيف
ذْ  .,لسموك النوربما جعل فييا من المواضع  ,ٛاتر صَ بْ لممُ  ةً دركم ,لمبصر ع نرجِ  فنَّف ,قد فرغنا مف ىذا وا 
ودواء كل  ,ضٍ مر  ضٍ مر و  ,طبقة منيا طبقةٍ  منافعَ  ؼُ صِ ونَ  ,رض ارذي كنا فيو مف ذكر ارمداواةإرى ارغ

  .يحدث في كل طبقة ضٍ مر 

 

                                                           
ٔ

طىَّ ْٛج: دَِعجْذ انعٍٍ -  ْٖ ؼَْص ٚج ٙح, ٠ٚمحي ٌٍٍؾً جضَّٓ ُٞ   .ٖ٘ٗ, ٘انًعجى انًذرضً أْوَػؽ.و٘ح ٚذ١ح
ٕ

 أْ: ٔمطٍـ قًفٙح. - 
ٖ

 ضىْٛ ................... ج٠ٌٍٛذس  ِؼطىٌس: ٔحلٛس فٟ َ.  - 
ٗ

ي ٌٚٛضٗ ئٌٝ أُنٍٜ ألرف ِٕٙح, َيَطخه   -  َّٛ  .988جٌّؼؿُ جٌّىٌْٟ, ٘: ق
٘

 لٍٗ: ضمٍٗ فٟ َ. - 
ٙ

 .ٔٙ٘ل١ك قطٝ ٠ٍُٜ ِح نٍفٗ, جٌّؼؿُ جٌّىٌْٟ ٘: جٌٍوانَشف  : ْفٗ فٟ خ, شفخ - 
7

 - ٍٍُ جٌكىّس ج١ٌٛٔح١ٔس, ِٓ آغحٌٖ وطحخ ضح٠ٌم جأل٠رحء طبيب ومترجم عربي, حذا حذو والده في تعريب كُتُب :م(018-038) إضحك ثٍ ح 

 .ٙ٘جٌٌّٛو, ٘  أػالَٚ جنطٛحٌ وطحخ ئل١ٍىِ, جٌرؼٍرىٟ, ِؼؿُ 
8

 -  ُّ  ٌس ِىٌوس ٌٍرٍٛ فٟ َ.: آٍجشَٛ رْ آٌس ٌٍرٍٛ ِىٌوس ٌٍ
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 الباب الثاني

 ٔالطبقة الصمبة اضمر أفي 

] وى[ض منيا مر  ,اضمر أبقة ارصلبة تختص بثالثة طار 
 .ضاف ىي تختص بيمامر و  ,مشترؾ ٕ

 ,رغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف داخؿإذا كاف في ا ؛بالبيضة عرؼُ ارذي يُ  الصداعو ترؾ ىض ارمشمر فار 
َّوظ جُ  األرـَّدث في ارعيف مع  ,غليظة ٖ/ يةرطوب ةبخاري فمتى ما كاف ارفضؿ ارمجتمع في ذرؾ ارغشاء

ف كاف  ,ةمر مف غير َّ وعلى َّسب ارمواد  ,ـ َّدث في ارعيف جَّوظ مع قلة َّركةتلؾ ارطبقة ور في وا 
 بمشاركةِ  ,في ارعيف ارتي تَّدثُ  ٗ/ اضمر األوعالمات  ,ض في ارعيفمر ذرؾ ارغشاء يكوف ار جتمعة فيارم

 ,جحوظ العين :ىمااحدإ :ط فييما ارطبيب مع ارتأمؿيغل ال يكادُ  ,متاف خاصتافىذا ارغشاء تكوف عال
 إرى جذبُ ي كأنو األرـد مع فإنو يج :س في تلؾ ارطبقةبْ يَ  ٘مف فإف كاف .في عمق العين يجدهُ  ألمٌ  :والثانية
ف كاف مف فرطِ  ,خلؼ  ,األجفاف ٙواسترخاءَ  ارعيف ثقالً  ارذي يجده في عمؽِ  األرـمع  َّدثُ فإنو يَ  :رطوبة وا 

ف كاف مف صفراء َّادةو   ,ب في عمؽ عينويبلي ويَّّس  ,ارذي يجده في عمؽ ارعيف اَّتراقاً  األرـوجد مع  :ا 
موضع مف  إييدري  ال وَّكة ارذي يجده في عمؽ ارعيف تمدداً  األرـفإنو يجد مع  :فإف كاف مف دـ غليظ

 .لةارعِ  عليو صورةُ  ؼَ خْ رـ تَ  تأمؿ ارطبيب ىذه ارعالمات فإذا .وُ تَّكّ  عينو

وفييا عروؽ يسيرة  ,توقييا مف خشونة ارعظـ ,ر ارطبقاتواروطاء رسائ كارفرش أنياومنفعة ىذه ارطبقة  
على  وارَّلبُ  ,ارطبقة ترطيب ارمزاج ٚ/في ىذه  يَّدثُ ارذي بس الج اليَ وع .ارغذاء فقطد إرييا ورِّ تتأتييا ر
 قد علفت ارخّس  ربف شاةٍ أو مف  ,يافَ علَ  صلحَ بعد أف يُ  أو ربف أتافٍ  ,أة ترضع صبيةً مر مف ربف ا رأسوِ 

طعامو األشياء و  ,اً جدواستفراغ  بدنو بارشيء ارخفيؼ  .اَ واريندباء أيام  ,يلقرباا ءكما رطباً  رة بخاراً ارمبخِّ ا 
 وعصارة َّي ,ودىف اربنفسج ,وبدىف ارنيلوفر ,رضع صبيةً تأة مر بلبف ا سعطيُ ثـ  ,وأشباه ذرؾ ,ارشعير ءوما

يؤخذ مف ارشعير اررزيف  :الكحل بيذا لَ حِّ كُ  :ورـ ينجلي ضمر يجري ىذا ارمجرى فإف تعسر ار وما ,ارعارـ
ويكَّؿ بو في  ,افاف ببياض اربيضذثـ ي ,قليمياإس فيو ريويجمع بينو وبيف ارشياؼ األبيض ارذي  ,َّرؽيُ ف

 ,باً ور م عيناه شداً  دتْ وشُ  ,مبلورة بماء ارورد لى عينو رفادةٌ ع عتْ وضِ  ومتى كَّؿ ,رهخِ آوفي  صدر ارنيار
                                                           

ٔ
 .ٔ٘جٌّؼؿُ جٌطرٟ جٌّٛقى, ٘ .Scleroticانطجمخ انظهجخ  - 
ٕ

 ٘ٛ: ٔمطٍـ قًفٙح. - 
ٖ

 ِ )ظ(. ٗذىج٠س  - 
ٗ

 خ )ظ(. ٖذىج٠س  - 

-
٘

 وحْ ِٓ: ٔحلٛس فٟ َ. 
ٙ

 جْطٍنحء: جْطٍنحء فٟ خ. - 
7

 )ظ(. َٗذىج٠س  - 
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اروجع  فإذا ىدأ ,دِّ إذا كانت في ىذه ارطبقة مف ارشَ  ,ريذه ارعلة وريس شيء انفع تياد  د كؿ عيف على َِّ شَ تُ 
ارَّشائش  ماء على واالنكبابِ  ,ارماء ارَّار على اررأس بِّ صَ  فْ مِ  رثِ وأكْ  د بارماء ارَّارمِّ كَ  :ظُ ونقص ارجَّو 
كليؿ ارملؾ وأشباه ذرؾ ءارمَّللة كما ف كانت ارعلة فضؿ رطوبة .اربابونج وا  فعالجيا استفراغ اربدف بَّب  :وا 

 ؾسْ ومف ارمِ  ,ارمصطكي جزء ٕمف دىف يؤخذ :سعاطو بيذا السعوطا  و  ,وأشباه ذرؾ ,ٔيارجَّب األو  ,رصبار
ثـ يسعط منو  ,َّتى يختلط ويتَّددعؾ ويُ  ,ا ارمغلير مف ماء ارزوف ٖاً لييا يسير ع صبْ يُ و  ,ؿ ربع ىذا ارجزءثم

 رّ مُ س بارط  عثـ يُ  ,ٗبو وزف درىـ طيسعما  ةملج يصيرَ إرى أف  ,بعد يسير اً زاد يسير يزاؿ ي وال ,بمقدار يسير
ويصر في  ,ىذه األدوية ارمذكورة معيا َّؽستُ و  ,وارشونيز رّ مُ ار صأف يَّم   وتعطيسو ,وارشونيز وارزعفراف

 ,ارورد اريسير فَ ىْ ورد ودُ اء ضرب ارخؿ وارم فإف أفرط عليو ارعطاُس  ,طاُس شمـ َّتى يقع عليو ارعُ ويُ  ,خرقة
اج إرى زيادة فإف اَّت ,كارصبر وأشباىو اً رّ مُ  ئاً أف يمضغ شي مرأ ,٘أف يستنشؽ منيا فإف رـ يسكف بذرؾ رموأ

 . مف اركندس س بو اريسيرُ عط  د فيما يُ زي ,تعطيس

 أفَ  وتيقنتْ  تْ مإذا علِ  ,ارمالزمة وارمعارجة ريا كثيرةَ  ,يفارع اضِ مر بأ كانت عارفةً  بالبصرة أةً مر ا وقد رأيتُ  
زوؿ ي وكاف ,يضمر عيني ارد بارماء ارَّار وتكمِّ  ,ُس تعطِّ  كانت ض رطوبيمر وأف ار ,ض في ىذه ارطبقةمر ار
ض مر يغلط ارطبيب في ىذا ار وقد ,نفع في ىذه ارعلة مف ارتعطيسأ ورـ أر شيئا   ,قرب مدةأض في مر ار

 :ض إذا كاف رطوبياً مر ارخاصة بيذا ار ٚعالماتاروقد بينا أف  ,ضمر ؿ ارعالمات اردارة على اريإذا ج ٙاً كثير 
أف يستفرغ فيجب  :عةا ذ  ر اءض مف صفر مر فإف كاف ار ,وارثقؿ ارذي يجده مع عسر ارَّركة ,جَّوظ ارعينيف

 ءو االكشوت وبزر اريندباوارترنجبيف  ,اريندي مرناب وارتاص وارعِ واربنفسج واألجّ  ٛ/ بارورد أوالً  ,اربدف
ومف َّب ارسفرجؿ  ,ر َّباتيؤخذ مف ارشعير ارمقشّ  :الماء ر في عينو ىذاطِ قُ ذا استفرغ فإ ,وأشباه ذرؾ

ومف  ,يجرشَّبات بعد أف  ٓٔومف ارَّب ارمعروؼ بارجمشيزؾ ,ٜرات ارشعيارَّلو ارمقشر مثؿ َّبّ 
 نةٍ يّ ر ويغلى بنارٍ  ,ارعذب ة مف ارماءِ مر فوقو غ ويصبْ  ,في قارورةٍ  ٔٔ/ ويجعؿ ذرؾ ,األبيض يسيروت ر زَ ارعن

ثـ يقطر في عينو منو دفعات منو في اريـو  ,ر قليالً ثـ يترؾ َّتى يفتُ  ,َّتى يصير في قواـ ماء ارشعير
                                                           

ٔ
 كحشجٌط٠ٍٕٛ فٟ جٌّٛطٍ :انمًري ٍٜ ِٕٙح ضٕم١س جٌٍأِ ٚجٌىِحؽ.ٚجٌغ: ٍِورس ِٓ أو٠ٚس ضغٍد ػ١ٍٙح جٌٍّجٌز اإلٌبرجبد - 

 .87جٌطر١س, ٘
ٕ

 و٘ٓ: جٌى٘ٓ فٟ ِ. - 
ٖ

 ١ٓ٠ٍج: ١ٓ٠ٍ فٟ ِ, خ. - 
ٗ

 ., دمحم فحنٌٛٞ ٚٚالـ نٛجَ, ِْٛٛػس جٌٛقىجش جٌم١ح١ْسؽ 8ٔ.ٖجٌىٌُ٘ = :  درهى - 
٘

 ذًٌه: ذًٌه ِٓ ف٠ٍ ٠ٌٛذس ذٗ َجتىز فٟ خ. - 
ٙ

 ِ.وػ١ٍج: وػ١ٍ فٟ  - 
7

 جٌؼالِحش: ػالِحش فٟ َ, ِ, ػالِحضٗ فٟ خ. - 
8

 خ )ٚ(.ٗذىج٠س  - 
9

 ِٚٓ قُ ............. جٌٗؼ١ٍ: ػٍٝ جٌكح١ٖس ج١ٌّٕٝ فٟ َ.  - 
ٔٓ

 ذحٌؿ١ُّٗن: ذح١ٌُّٗن فٟ َ. - 
ٔٔ

 )ٚ(. ِ٘ذىج٠س  - 
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إرى أف  باالستلقاء ساعةً  مرويؤ  ,وضع على عينو مف غير شدّ تو  ,ثقيلةلورة مبردة بْ مَ  وتؤخذ رفادةُ  .وارليلة
ومف  ,اررماف جزء ٔيؤخذ مف شَّـ :يضمد عينو وقت النوم بيذا الضمادثم  ,عينوِ طر في ما قُ  ينَّؿّ 

ويضرب بارماء ورد ودىف  ,لط معيما مثليما مف بزر ارقطوناثـ يخ ,اً عماناف قّ ويد ,ٕجزء ءاريندباأطراؼ 
وات ويكوف طعامو ما يبرد دغقي عينو بارنوي ,خفيفاً  شداً  شدّ ويُ  ,بارليؿ وقت ارنـو ويويضمد بو عين ,ارورد

األوقات بارشياؼ  في بعضِ  تقطيراً  ٖ/ ويكَّؿ عينو ,ارنساء دائماً  بدىف اربنفسج وربفِ  ويسعط ,ويرطب
ف كاف ار .َّماـ اربتةودخوؿ ار ,شي في ارشمسويمنع مف ارم ,األبيض فصد ارعليؿ  ض دموياَ مر وا 

 :نسختوو  ,بالرمادي األصفر المعروف ثم يكحل بالكحل ,طبيعتو بارمطبوخ ارخفيؼ ارساذج وَّؿ   ,ٗيفاريفقار
 ٚنشاء ,ٙوزف دانقيف ٘ي واريندي مف كؿ واَّدزينامر وارري شجَ ار ءايتوت ,ورؽ نور اربنفسج اريابس وزف درىـ

ح عليو وزف نصؼ درىـ ثـ يطر  ,ذرؾ جميع َّٛؽيس ,مف كؿ واَّد وزف نصؼ درىـ بيوصمغ عر  ءوكثيرا
 فإف نفع ذرؾ ,وارعشي ةبو بارغدا  ثـ يكَّؿّ  ,دفعتيف وثالثةً  ةَّرير بؿ خوين ,ويدمج في ارياوف ,شياؼ ماميثا

ال  ارشياؼ فييما مف  ٜاؼذثـ ي ,َّتى يصفو جميعاً  غلياأُ و  ,وماء عنب ارثعلب ,خذ ماء اركزبرة اررطبةأوا 
 .   وينَّؿّ  ءوادار ـعينو إرى أف ينيض ويشدّ  ,قطر في عينو منوويُ  ,ثخينةً  افةً إذاألبيض 

 نفع األشياءأومف  ؾ.وأشباه ذر ,سعاط بماء ارطلعواإل ,اب مع ماء ارشعير دائماً شراب ارعنّ  وينفعو شربُ 
ستاف دفعات بوارس ,نابارعِ  ء ارشعير ارذي قد طبخ فيوبما ٓٔةُ الحقن :إذا كانت دموية ,ىذه ارعلة بمثؿ

وىو أف يجد اإلنساف  ,بااللتواء عرفعمة تُ  :ىماا َّدإف ,فأما ارعلتاف ارلتاف تختص بيما ىذه ارطبقة .متوارية
وذرؾ يكوف إذا  ,درـ ارتمدّ أمثؿ  ويجد مع ذرؾ أرماً  ,َّد ارجوانبأة بارتواء ارعيف إرى في عينو َّارة شبيي
أما عند  ,فيضغط ارعيف شديداً  اً صابيا ضغط مثؿ إنساف يشد عيناه شدّ بقوة أو أ ئـاصادفت ارعيف ارسمَ 

كئ فيتَ  ,تقؿ وتنشؼ ,وىي ارزجاجية ,ارجليديةارتي تَّت ف اررطوبة أل ؛فتَّدث ىذه ارعلةمالقاة ارسماء 
 وأما عند ارشد ,فتَّدث ىذه ارعلة ريذا ارشأف ,وتتكئ ىاتاف ارطبقتاف على ارصلبة ,على ارشبكية وارمشيمية

 .اتيا وطبقاتيا على ارطبقة ارصلبةبجملة رطوب واتكاءىا ,ر ارعيفؤو غفتَّدث ىذه ارعلة ر ارشديد

                                                           
ٔ

 ٖكُ: جٌٗكُ فٟ ِ. - 
ٕ

 ٚلص جٌَٕٛ َجتىز فٟ َ. ًؾُء: ؾُء ٠ّٟٚى ذٗ ػ١ٕ١ٗ ذح١ٌٍ - 
ٖ

 )ٚ(. َٗج٠س ذى - 
ٗ

 .68, المعجم الطبي الموحد, صCephalic veinانمٍفبل:  - 
٘

 ٚجقى: ٔحلٛس فٟ خ. - 
ٙ

 .دمحم فحنٌٛٞ ٚٚالـ نٛجَ, ِْٛٛػس جٌٛقىجش جٌم١ح١ْس غٍجَ,0ٖ٘ٓٙٓ أٞ وٌُ٘ ٙ/ٔجٌىجٔك = : داَمٍٍ - 
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 ٔٗحء: ٔحلٛس فٟ ِ. - 
8

 ٠ٓكك ؾ١ّغ: ٠ٓهٓ فٟ َ.  - 
9

 .٠ًجف: ٠ىجف فٟ َ, خ, ِ - 
ٔٓ

 جٌكمٕس: ٔحلٛس فٟ َ.- 
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َّتى ربما  ,عينيو كأنيما منقلبتيف إرى أسفؿ وىو أف يجد اإلنساف ,ف باالسترخاءعرَ فتُ  األخرىوأما العمة  
 ٔخرواآل ,ما ذكرناه دىماحأ :نقسـ إرى قسميفتوىذه ارعلة  ,رـأير غعليو أف ينظر إرى ارسقؼ مف صعب 

ترطيب ارطبقة ارصلبة بأكثر مما يجب ,  يدؿ على ارذي بغير أرـ فإنوفأما  .رـ شديدأيكوف ما وصفناه مع 
 مف االبتالؿ وارترطيب ٕ/أنيا قد تمددت مع ما أصابيا فإنو يدؿ على  وأما إذا كاف مع األرـ

 :ٖفأما عالج العمة المعروفة بااللتواء 

نعاشو باإل ,رعليؿ في تدبير ارمأكوؿ وارمشروبا فترطيب مزاج  يخ بدنو ورأسو مر وت ,٘وارَّماـ ٗفبز وا 
 ,عصى ارراعي قد سقيت ماءَ  ,ارنيلوفرمثؿ دىف اربنفسج ودىف  ,ارمتَّدة باردىف وارشمع ٙاترقيروطبا

جالينوس في كما ذكر  ,أو سقي ذرؾ إما في قدر مضاعؼارَّلو, جرادة ارقرع  ءوقداح ارخالؼ وما
ما عند إنزارو عف ارنار ,مرمياال أة مر في عينو مف ربف ا ويَّلب ,على ما ذكرناهوطي بيذا ارقير  يمزج ,وا 

 .ارنـو على ظيرهويمنع  ,ترضع صبية

ف كاف ارزماف صيفاً     ,و بماء اروردل  برقع قد بَ  على وجيوِ  تْ لَ عِ جُ  ٚجرواضطر إرى ارخروج في وقت اريوا ,وا 
 .دبيرارتبيذا دبر إذا وىذه ارعلة سريعة ارزواؿ 

  :وأما العمة األخرى فعالجيا 

َّب  ثـ استفراغ رأسو بَّب ارصبر أو ,على ارنسخة ارتي في أقرباذينناموف فيتِ بمطبوخ األ استفراغ اربدف أوالً 
 جة وارطييوج وارقب  قاليا ارمَّر قشؼ بدنو مثؿ ارنَ فإذا استفرغ نقؿ تدبيره إرى ما يُ  ,َّب األيارج ارقوقايا أو
 ,مؿ مزاجو ذرؾَّتإف أ ٛ/ وال يمزجو ,وال يكثر منو ,مروجعؿ شرابو مف ارعتيؽ األَّ ,ذرؾ وأشباهارمشوي 

بمضغ اركندر  مرؤ ويُ  ,ارنبطي ٜيمر ج وارتميبخار يافيف فذبارغرغرة دائما بارميويزج وارعاقر قرَّا ارم مرويؤ 
ت ما ينقي أمعاءه مف اررطوبابَّقف  فإف تعسرت ارعلة ,ويدرؾ رسانو في األوقات بسعد األسود ,وارمصطكي

                                                           
ٔ

 ج٢نٍ: جألنٍٜ فٟ ِ.  - 
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 )ظ(. خٗذىج٠س  - 
ٖ
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ف كاف ىذا ار ,باررياضة ارمتوسطة مروأ ,ارغليظة مف  في ىذه ارمعارجة ارفصدَ  يزيدُ  ,ض مع األرـمر وا 
 ,بماء ارزوفا ارمغلي ٔ/ فاً اذم ارَّادّ  مردائما في عينو ارشياؼ األَّ ونقطر ,وارغرغرة بعد االستفراغ يفاؿقار

وينقلب إرى مداواة ارصداع  ,عيفمعارجة ار ٕفيترؾ َّينئذٍ  ,ركب معيا ارصداعفإف تعسرت ارعلة فيي الشؾ يت
 .تزوؿ ىذه ارعلة فإف بزواروِ 

 

 الثالث الباب

 الطبقة المشيمية أعالل في 

 ,مف األوراد عروقاً وذرؾ ألجؿ أف فييا  ؛اردموية اُض مر يبيا على األكثر األصتف :فأما ارطبقة ارمشيمية
 .اردـما ينصب إرييا  راً يثكف

 وعالجو .ة في مؤخر ارعينيف واألرـ ىناؾمر نؾ ترى ارَُّ أض إذا كاف في ىذه ارطبقة مر ار عالماتومف  
والتقطير في  واالستفراغ ,بعد ارفصد وارَّجامةُ  ,بما ذكرناه مف ارمطبوخ ؿ ارطبيعةِ وَّ ,ارفصد إذا أمكف ذرؾ
ويستخرج ماؤىا  ,وورؽ عنب ارثعلب ,ؿمَ وورؽ رساف ارََّ  ,يؤخذ ورؽ بزر ارقطونا :العين من ىذا الماء
عيف كؿ يـو ويقطر في ار ,مف ارشياؼ األبيض جداً  ويسيرٌ  ,ضضرَُّ اؼ فيو اذثـ ي ,ويغلى غليانا صارَّاً 

اريسير  وارخؿّ  ناعـ مضروب مع بزر ارقطونامدقوؽ  عينو عند ارنـو بطلعٍ  ويضمدُ  ,تيف بارغداة وارعشيمر 
 .ضرّ مَ أكثر األعراض في ىذا ارماد يزيؿ فإف ىذا ارضِ  ,ودىف ارورد

في  ٗرودوىذا ارب ,ىذا ارشياؼ ٖةوصفوقد وصفنا  ,وبعده باربرود اركافوري ,جشياؼ ارديز  :ما يكحل بومو  
  .أقراباذيف ىذا اركتاب

 

 

 

                                                           
ٔ

 )ظ(. َ ٘ذىج٠س  - 
ٕ

: فططٍوُ فٟ فٟ خ. -  ًٍ  ف١طٍن ق١ٕث
ٖ

 ٚٚفس: ٚفس فٟ ِ, خ. - 
ٗ

 جٌرٍٚو: جٌرُٚو فٟ َ. - 
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 الباب الرابع

 الطبقة الشبكية لعال أفي 

]ما[وألجؿ ذرؾ  ,وارشراييفوارعروؽ  ,فيي مخلوقة كما قلنا مف أطراؼ األعصاب ,وأما ارطبقة ارشبكية 
ٔ 

 ,ىذه ارطبقة أعالؿأصعب مف  وريس في جملة اررمد شيءٌ  ,أعالؿأربعة  اويختص بي ,رشبكةصارت كا
ركثرة ارطرؽ  ,بو إرييا يداوىوسيورة وصوؿ ما  ,جذب ارفضوؿ منيا رسيورةِ  ,اً عيغير أنيا تبرأ وتنقى سر 

 .ارمتشعبة إرييا

فيو مف  ,كاف بغير اردموعف اريرقاف إذا أل ,يظير في ارعيف مع اردموع ٕ/ارذي  انيا اليرقأعاللفأحد  
ذا كاف مع  ,فضوؿ ارصفراءقد اختلطت بو  رذيا ,ارطبقة ارملتَّمة بما يرد علييا مف ارغذاء ٖانصباغ وا 
وأف ارطبقة  ,وصارت إرى ارطبقة ارشبكية ,ٗلبتانجمف ارصفراء  يسيراً  على أف شيئاً يدؿ فإنو  ,اردموع
 .ارطبقات وصبغتيا فلذعتْ  ,ذاء ارذي يقذؼ إرييامنو مكاف ارغ كية قد قذفت إرى ارجليدية شيئاً ارشب

وسبب ذرؾ أف ارغذاء  ؛رـ يجده كارقبض عليياأمع  ,ة الدمعةوجفافيا وقم   ر العينو ؤ والعمة الثانية ىي غ 
مف ارطبقة  ٘ارزجاجيةويصؿ إرى اررطوبة  ,ة يصؿ إرييا مف اررطوبة ارزجاجيةارذي يصؿ إرى ارجليدي

وانقطع  ,انقطع ارغذاء عف ارزجاجية ,ٚةفي ارعروؽ ارتي تورد ارغذاء إرى ارشبكي ٙارسدة فإذا وقعت .ارشبكية
غلط يوىذه ارعلة  ,رىا إرى داخؿو ؤ رتجمع ارطبقات وغ ,واألرـُ  وارقَّؿُ  فَّدث في ارعيف ارجفاؼُ ؛ ف ارجليديةع

د يوتضم ,ٜ..... ٛبخيض بارشمر ار وافداو  ,ؾ ظنوا أف في اردماغ علةذر رأواألنيـ إذا  ؛فييا أكثر األطباء
كسابو االمتالء ,وترطيب اربدفاررأس   ,كاية في ارعيفنعظـ ارتو  ,ارسدة مرأ ـَ فيؤدي ذرؾ إرى أف يعظُ  ؛وا 

روؽ ارع ف أفواهموىي أف يتسع فـ  ,بعْ وفي الكبار النَ  ,ٓٔينجدِ رْ ىي ما يسمى في الصغار الوَ والعمة الثالثة 
ج مف ردينوقد يكوف اروَ  ,فتظير ىذه ارعلة فتقذؼ اردـ اركثير مثؿ ما تقذؼ ارغذاء ,ارمتصلة بارطبقة ارشبكية

 ,ارعلة ٔٔوألجؿ ذرؾ ينقلب ارجفف في أكثر األوقات رمف بو ؛بارجفف انفجار عرؽ دقيؽ يتصؿ بارملتَّمة أو

                                                           
ٔ

 ِح: ٔمطٍـ قًفٙح. - 
ٕ
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وربما كاف في وقت  ,أو يضغط ٔنخسكأنو ي ,يجده اإلنسان في عمق عينو ضربانوالعمة الرابعة ىي 
ضؿ في ارشراييف أو ف ,أو سخونة في اردـ ,قع في ارعروؽ ارمتصلة بارشبكيةتمف سدة  رؾوذ ٕ/ ,دوف وقت

 ,كانت منو ارشقيقة ,فإف بقي ارفضؿ في ارعرقيف ارلذيف يكتنفاف ارصدغيف ,ذه ارعلةأو ى ,يكوف منو ارشقيقة
ارذي  ضربافارشبكية َّدث اربمنو يسير إرى طرؼ يتصؿ ٖ/وصار  ,إف صار ارفضؿ إرى أطراؼ ارشراييفف

أو  ,ضربافصاَّبيا رشدة ارت ىذه ارعلة مَ وربما أعْ  ,اإلنساف بما ذكرناه ٗفيَّس ,ارشقيقة في ارعيفبيَّدث 
بؿ ال يعرفيا  ,ذه ارعلة يغلط فييا أكثر األطباءوى ,ويجاربيضية بكثرة ارَّركة و ارتم كدرت اررطوبات السيما

عالج  ونَّف نذكر ,وعالماتيا ,طبقة ارشبكيةار أعالؿ فيذه كليا  ,ماىر فييـ ارعارؼ بأسباب ارتشريح ارإال
ثـ تَّؿ  ,اؿفيقأف يبتدئ بارفصد مف ار :فيو فأما عالج اليرقان الذي يكون مع الدموع ,منيا ضمر ض مر 

 ,صفر وزف عشرة دراىـأج ىليل ,ارقوة وطاوعتْ  وأمكف ارزماف ,إف ساعد اروقتارطبيعة بيذا ارمطبوخ 
بنفسج وورد مف  ,ىندي وزف عشريف درىماً  مرت ,ٙكؼ ٘ستافبس ,ثيف عدداً عناب ثال ,ثيف عدداً اص ثالج  إ

بزر اريندباء  ,بزر األكشوت وزف خمسة دراىـ ,عشر درىماً  خمسة وزفترنجبيف  ,ىـا كؿ واَّد ثالثة در 
ويصفى منو  ,خ ذرؾ كلو كما يطبخ ارمطبوخبطي ,ورؽ عنب ارثعلب وزف خمسة عشر درىماً  ,خمسة دراىـ

في عينو شياؼ  يقطرثـ  ,رتوىو فا وُ شربيويطرح عليو وزف سبعة دراىـ سكر مدقوؽ  ,بارصغير ٚرطؿ
 :الضمادويضمد ارعيف بيذا  ,أو ببياض اربيض اررقيؽ صبيةً  أة ترضعمر يؼ بلبف اذأقد  ,ابيض

 .ويناـ عليوفوؽ ارعيف  ويوضع ,ارورد ٛ/ودىف وبياض اربيض  ,قطونا يضرب بماء اريندباءبزر  

ٜهىذ[ؿ كََّ تُ وقد  
 :الكحلاريرقاف مع اردموع بيذا  اي بيتارعيف ار ]

د وزف درىـ بسّ  ,ـوزف نصؼ درى ٓٔازينيمر  ءتوتيا ,صمغ عربي وزف درىـ ,طباشير وزف درىميف 
ويجفؼ ثـ  ,ٔٔزّ ماف ارمب بشيء مف ارر شرَ ثـ يُ  ,عماً ان ذرؾ َّؽيس ,صغار وزف درىميف ؤرؤ ر ,ونصؼ

 ,َّؽثـ يجفؼ ويس ,شرب منيا اركثيرَّتى يَ  و ربف أتافأ ,ترضع صبية أةمر ب مف ربف ارَ شَ ويُ  ,ثانياً  َّؽيس

                                                           
ٔ
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ؿ خوين ,ثارثاً ثـ يسَّؽ  ,أجودسقي منو أكثر كاف  ماوكل ,األتاف ربف ةمر و  اررماف ارمزّ  ٔماء ة مفمر يسقى 
الّ  ,ريرقاف وزارت اردموعفإف زاؿ ا ,وفي ارميؿ أيضا ,ويكتَّؿ بو ذراً  ارمدقوؽ مع  اريندباوضع على عينو  وا 

بيذا اركَّؿ سرطاف  وكَّؿ عينو ,بدىف ارورد ٕوبياض اربيض ,ـ اررماف ارمضروب مع اربزر قطوناشَّ
مف كؿ واَّد وزف  ضضاريس ارمجفؼ وَّبر نبورؽ األ ,رماد زبد اربَّر وزف درىـ ونصؼ ,بَّري وزف درىـ

فإف  ,يزيؿ اريرقاف بعد سكوف اردمعة ٖوفإن ,يسَّؽ ذرؾ كلو ويكَّؿ بو ,درىـ ثيلؾ وزف ثشْ نارمَ  ,درىميف
النفع ذرؾ   :عميو ٗوينكب ,ش بالخل مع العدسئطبخت ىذه الحشا وا 

ارراعي عصا  ,ة كؼ كبيركزبرة يابسة أو رطب ,مف كؿ واَّد كؼ رخبازياكشوت وورؽ أو  ,ورؽ اربنفسج 
ضوض مف كؿ واَّد كؼ مر نخارة وشعير  ,كؼ كبير ٘ط أو جفتوورؽ اربلو  ,وَّي ارعارـ مف كؿ واَّد كؼ

ذرؾ كلو  خُ بطي ,رج مف عمؿ ارصباغيف مجرش كؼ كبيرَّب اررماف ارمخ ,ضوض كفيفمر عدس  ,كبير
 ,يو فإف ذرؾ مما يزيؿ اريرقافف ٚجفنوويفتح  ,ش ثـ ينكب عليوئارَّشا َرأتيتس َّتى رأمضمـو بار ٙفي قمقـٍ 

ف كانت قارورة  ,إرى ما يسكف اردـ ويعدؿ ارمزاج يجب أف يكوف مميالً  ,ارمشربطعـ و في ارموتدبيره كلو  وا 
َّمى  ىناؾإذا رـ يكف وفي الغداء . شرب ماء ارشعير بارسكنجبيف رو فمف أجود األشياء ,َّاميةصاَّبو 

ف كانت َّمى فار ,اجيير ز بيج وارفرار  ,ٛوصفلَّـ جدي مصّ  ز خبارمتَّدة بارخؿ وارسكر وار ٜراتمزو  وا 
ذا رـ يكف ىناؾ َّمى فمف أصلح األشياء رو ,ارسكنجبيفب ارصغار اربيض اررضراضي ارمغلي في اديا اري وا 
ويبقي  ,إف اَّتمؿ ذرؾفويعاود ارفصد  ,ارتي تكوف مف ارسدة فيكَّؿ ارعيف العمة الثانيةوأما عالج  .ؿخار

وباذاورد مف كؿ واَّد  شكاع ,تيف رومي وزف خمسة دراىـنسفأ ,المطبوخا مثؿ ىذ ٓٔ/ هويفتح سددما يَّلو 
 ج مف كؿ واَّدة ثالثةزيانوبزر اررا ٔٔ/ نيسوفأبزر اركرفس و  ,ىـا ريوس وزف خمسة در ذكما ,ىـا ثالثة در 

 ,دراىـ ٕٔوىليلج مف كؿ واَّد أربعة جملأ ,مف كؿ واَّدة وزف خمسة دراىـ ءباكشوت وبزر اريندأ ,دراىـ
 ,خ ذرؾ كلو كما يطبخ ارمطبوخبطي ,ف عشرة دراىـزبيب منزوع ارعجـ وز  ,زف عشرة دراىـىليلج اصفر و 
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ال سقيتو  ,عد ارفصد واالستفراغ بيذا اردواءة بت ارسدّ ويشربو وىو فاتر فإف انَّلّ  ,ويصفى منو شربة  أقراصوا 
ال سقيو ارسكنجبيف  ,إف اَّتمؿ اربلد واروقت س بارسكنجبيف اربزوريريابر نباأل اه ىذه فإف في سقيؾ إيّ  ,دائماً وا 

د فإف تيقنت أف ارسدة ق ,ومف اركبد طريقاً  اركبدِ  ويجعؿ إرى ,ع ارسكنجبيف مما يفتح بيا ارسدودم ارقرصة
 :ضمد رأسو بيذا الضمادتو  ,في عينيو تقطير ربف ارنساء فييا استعملت ,انفتَّت وابتدأت َّاؿ ارعيف تصلح

ثـ يطرح عليو ,ىف ارورد يغلى بد ٔيدؽ ذرؾ كلو ثـ ,ورؽ بزر ارقطونا وورؽ رساف ارَّمؿ وورؽ اربنفسج
 ,وبياض اربيضعليو يسير مف ربف األتاف أو ربف ارنساء  بْ ُيصَ و  ,وينزؿ بو عف ارنار ,يسير مف ارشمع
راريج ثـ يضمد بو رأسو ويقتصر بو مف ارغذاء على ارف .كارمرىـَّتى يصير  ٕ/ عماً اويضرب ضربا ن

اقتصرت بو على  ,فإف كانت ىناؾ َّمى,َّمى  إذا رـ يكف ىناؾ,د يوارجوذابات بارخشَّاش وارسم ,اررطبة
 ,أة ترضع صبية مع بياض اربيضمر ف اواسعطتو بلب ,ج ودىف ارلوزياسفاات ارمتَّدة بارماش واألور ارمز 

ف كاف اروقت زماف اربنفس ,ت رأسو في األوقات بدىف اربنفسجقوعر  ,ودىف اربنفسج ج اررطب جعلت على وا 
في عينو شيء مف أف يقع وال يجب  ,تو بارنـو عليومر وأ ,نديؿ كتافوعممتو فوؽ ذرؾ بم ,رأسو منو كثيراً 
ؿ يقفإف تعبؾ  ,ارسدة مرأ دُ فقترضؾ كلو في عالجو غويكوف  ,اربتةتو بترؾ ارجماع مر وأ ,األدوية ارمعدنية
وتعديؿ ارمزاج  ,أمكف إذافيو ارفصد  ,تي تَّدث في ىذه ارطبقةار وعالج العمة الثالثة .مع انفتاح ارسدة

 وقد ذكرناه في ارعلة ارثانية ,واريليلج ارترنجبيفبطبيخ وَّؿ ارطبيعة في دفعات متفرقة  ,اربرد تى يميؿ إرىَّ
    .بماء عصى ارراعي مَّلوالً  ,ىذه األشياؼ ثـ يصب في ارعيف مف

مف  ءوكيثرا نشاء ,عربي وزف درىـ صمغ ,مغسوؿ وزف درىميف ٖاررصاص جفيدااس :شيافنسخة األ   
وىي تشبو ارسذاب في شكلو  ,ة ارمعروفة بارعقدة تعرفو ارنساءس وىو ارَّشيشنسورو  ,زف درىميفكؿ واَّد و 

 ,ز يقطرف مف ىذا ارماءئعجا ببغدادوقد كنت أرى  ,ورو في تسكيف اردـ فعؿ قوي ,ينبسط في األرض
ي خارص صر بوارطيف ق ,ايربك ,يابس منودرىميف  ٗوزف مف ساعتو جنيويسمونيا ماء ارعقدة فيسكف ارورد

شياؼ ماميثا رىباني  ,وزف درىميفبعدسي نج ارذي ريس ذَّجر اردـ وىو ارشا ,مف كؿ واَّد وزف درىـ
 ,ؿخذرؾ كلو وين َّؽسيُ  ,ةنقيف فضاوزف د زعفراف ,ىـا بيض وزف ثالثة در أروت ز عن ,درىميفخارص وزف ار

ثـ  ,ترضع صبيةأة مر افي ربف  ويَّالف جميعاً  ,أفيوف مصري خارصودانقيف  ,ثـ يؤخذ وزف درىـ َّضض
ذا أراد ارطبيب أف  ,رطَّة كأمثاؿ ارعدسفويتخذ منو شيافات م ,ارمسَّوقة ارمنخورةتطرح علييا األدوية  وا 

فإف ىذه  ,إف أَّبأو يقطر في عينو  ,ياض اربيض اررقيؽ ثـ يكَّؿ إف شاءبفي يض بو َّكو مر يكَّؿ ار
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يذر بو ارعيف إذا كاف بيا  ا مافأم   .وموينج مف يروردارشيافة بعد االستفراغ و ارفصد واردواء ارمذكور يزيؿ ا
درىميف شياؼ ماميثا رىباني  وىو أف يؤخذ وزف ,يسمى انقالب ارجففوقد  ,وىو ارنبع في اركبار ,نجيورد

 وزف درىـ ,ٔزعفراف وزف درىـ ,وزف درىـ ونصؼ َّضض ,بيضأىـ عنزروت ا وزف عشرة در  ,خارص
ؿ خوين ,ناعماً  سَّؽ ذرؾ كلو سَّقاً ي ,نؽ فضة أفيوفاوزف د ,ختجسوزف نصؼ درىـ رو  ,ارذىب إقليميا

 ,ٕويغسؿ بارماء اربارد ينظؼثـ  شد َّتى ينيضـ اردواء وينَّؿيو  ,ذر منو في ارعيفيثـ  دفعتيف وثالثة
  ,فإنا قد جربنا ارزعفراف ,تنقيةمف غير ار ٗارذر ؾ ارعيف بعد ىذارَ تْ تُ وريس يجب أف  ٖ/,ويعاد ارذر وقت ارنـو

فيو  ,نجياروردْ  ٙبيا وأما ما يضمد بو ارعيف ارتي يكوف ,َّدث اروـرأي ارعيف أو تَّت ارجفف بقي ف ٘/إذا 
 ,عدس بقشوره وزف درىـ ,وقشور ارفستؽ اررطب وزف درىـ ,أف يؤخذ جوز ارسرو مف قشوره وزف درىـ

 ,ءاريندباطراؼ ورؽ ثـ يؤخذ مف أ ,عماً اذرؾ كلو ن ؽيد ,شَّـ اررماف وزف درىـ ,َّضض وزف نصؼ درىـ
ثـ يضمد  ,ونعومةً  ريناً  كارمرىـ ويجعؿ ,قليؿ مف دىف اروردويقطر عليو  ,ويجمع بيف ارجميععما اويدؽ ن

ثـ يجمع بينو وبيف  ,ياؼ ماميثا فيَّرؽ َّتى يصير رماداً وقد يؤخذ ش,بارغداة  ينَّىو  ,بو ارعيف عند ارنـو
إذا وافؽ مزاج  ,وموينج فيزيلو مف يف ارتي بيا اروردويذر في ارعي ,أجزاء سواء ٚ/ارشياؼ وصمغ عربي 

ا على أي طريؽ وقد بينّ  ,بشقيقة العينعرؼ توقد  ,الحدق بصداعِ  ٛعرففأما العمة الرابعة فتُ  .ارعيف
ارات بخإذا كانت ارشقيقة مف ار ؛وعالجو عالج ارشقيقة على ارَّقيقة ,كوفتطبقة مف ارعيف  أي وفي ,َّدثت

فإنو ربما بتر ارَّدقة  ,ى بتر ارعرؽ ارذي يصعد فيو ارفضؿإرأف يبادر  ويجب ,فارصاعدة في ارشرايي
نزاؿ ارماءفأما تكدير اررطوبة  ,ربافضبشدة ارىا نذر و  َّداث االنتشار ف ,وا  ومما  .يضمر ما يسلـ منو ار قؿ  وا 
 ,ة ترضع صبيةأ مر وربف اأف يؤخذ بياض اربيض  :االستفراغ وبتر ارعرؽ وىوبو بعد  ويضمد بو ارعيف وىايد

ماميثا وارَّضض ار ٜويطرح عليو مف شياؼ ,في قارورة فيجعؿ ,ارَّشيشة ارمعروفة بعصا ارراعيوماء 
ي ارقارورة قطرات ويقطر عليو وىو ف ,ف ارنار َّتى يبردعويغلى َّتى يزبد ويرغو ثـ ينزؿ بو  ,شيء يسير
و يضمد صدغيو  ,كؿ ساعةيقطر منو في ارعيف ثـ  ,كارمرىـصير َّتى ي يخضخضو  ,ارورد ٓٔمف دىف

مف كؿ واَّد وزف  ,وبزر ارخس ء,اريندبابزر  :نسختوؽ ارصدغيف بلزاارمعروؼ  بالضمادوضع ارشراييف م
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 ويعجف بلعاب بزر ,سَّؽ ذرؾ كلوي ,ىـنصؼ در  أفيوف ,َّضض وزف ثالثة دراىـ ,وزف درىـ رّ مُ  ,درىميف
 ,ويترؾ َّتى يجؼ ,ويلزؽ على ارصدغيف ,واسعقدير اردرىـ ارتتيف في ر د  ويطلى على خرقتيف مق ,ارقطونا

  .ىذه ارطبقة أعالؿ فيذه جملة  ,ف ىذا يقبض ارشرياف فيزيؿ ارصداعفإ

 

 الباب الخامس

  ٔالرطوبة الزجاجية أعالل في  

والعمة . ض ىذه اررطوبة أصعب عالجات ارعيفمر وعالج  ,ضيفمر طوبة ارزجاجية فإنيا تختص بفأما ارر 
إرى ارشبكية ال يكوف فيو فضؿ  ءاذإنما يكوف بأف ارعرؽ ارذي يورد ارغ ءاذوعدـ ارغ ,ءاذالغعدم  ياألولى ى

فال يصؿ  ,دة في ىذا ارعرؽأو يقع ارس   ,يبس فيَّدث فييا فضؿٌ  , ءاذيعدـ ارغف ,إرى ىذه اررطوبة ودمتق
 ءيا عند عدـ ارغذاضطر إريت ,بارعدسي َّوارييا مف اررطوبة ارمعروفة ٕيكوفال و  ,إرى ىذه اررطوبةء ارغذا

    .    َّفظ على نفسيا رطوبتياتشربو و تف

جد كأف في وي ,دير َّدقتويُ  ٖيض ال يقدر أفمر أف ار :إذا َّدثت ىذه ارعلة في ىذه اررطوبة عالمة ومن    
وجو  ٗإرى هناظر وال تقدر أف تفتح  ,وال تدمع اربتة ,ور بيناً ؤ ويرى في ارعيف ارغ ,َّجر تاتُ أو فُ  َّدقتو شوؾٌ 

 . رشمسا

ثـ  ,متوارية َّتى يترطب بدنو ير أياماً ويسقيو ماء ارشع ,طباتمر قتصر في غذائو على اريأف  :وعالجو
ر ترتيب غيع ارعيف على تدفأف وعالمتو  ءال مف قلة ارغذا ,إنيا مف ارسدة نتَ بيتف إيستفرغو بيذا ارمطبوخ 

يجد في فمو طعـ شيء أو  ,٘ةد  يء شبيو بارمِ في أذنو ش أو ربما انفجر ,ءاذإذا كاف مف ارسدة ال مف قلة ارغ
ذا كاف مف عدـ ارغذا ,إرى فمو لبجنمسيخ ي مف ىذه األعراض ارتي وال يكوف  ,ورؤ اؼ وغجففإنو يكوف  ءوا 

ذا كانت مف ارسدة استفرغتَ  .ذكرناىا شيء بزر  ,مف كؿ واَّد ثالثة دراىـ ٙمره فوّ  :المطبوخ بيذا وا 
 عتر وزوفا ص ,وىو ارجزر اربري وزف ثالثة دراىـاب تر ورؽ ارخ ,بعة دراىـنيسوف مف كؿ واَّد أر أاركرفس و 
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في منزوع ئزبيب طا ,خمسة دراىـ ٔ/خودوس مف كؿ واَّد وزفواسطو سنامكي   ,مف كؿ واَّد ثالثة دراىـ
, تيف عشريف وزف عشريف درىماً مف كؿ واَّد و ترنجبيف ىندي  مرت ,وزف خمسة عشر درىماً  ٖ/ ٕارعجـ
وزف  ٘/ ويطرح علييا ,شربة يكوف مقدارىا وزف مائة درىـثـ يصفى  ,كما يطبخ ارمطبوخ ٗخ ذرؾيطب ,عدداً 

 ,مررى خمسة دراىـ مف دىف ارلوز ارويقطر فوقو وزف ثالثة دراىـ إ ,مدقوؽ طبرزدسبعة دراىـ سكر 
و واروقت وسنّ إف اَّتمؿ مزاجو وقوتو  ,ارشربة شربتيف في مدة سبعة أياـ ويشربو وىو فاتر يسقيو مف ىذه

رده إرى تو  ,ارعليؿ إرى ارَّدة مزاجَ  رَ غيِّ تُ أف ال  ,ارعيف عند ارمداواة أعالؿ وأجيد في جميع  ,واربلد ذرؾ
قدـ على َّلب ارلبف في  ,على ما ذكرناه ذا سقيتو ىذه ارشربةَ فإ ,العتداؿ إف كاف خرج عنو في اروقتا

مطبوخيف  ,ورؽ ارخطمي ,ورؽ ارخبازي :الضماديذا ب دائماً  وأضمدىا ,ترضع صبيةً  أةٍ مر ارعيف مف ثدي ا
إذا  - ٚشيئاً  ُض يمر ار أو يشـ  ارعيف  بَ قرَ تأف  َّٙذرفا ,ببياض اربيض ودىف اربنفسج مدقوقيف قد ضرباً 

السيما  ,الؼخِ أو دىف ارقرع أو دىف ارسعطو بدىف اربنفسج وأ ,مف اركافور -ٛكانت ارعلة في ىذه اررطوبة
ف كاف  .أة ترضع صبيةمر وربف ا ,ارشياؼ األبيض  :رطيبتا يكتحل بو لمممو . إف ظير ىناؾ صداع وا 

 بخشوعالجو  ,مف ارمجففات ارعليؿ أو سقيو شيئاً  ٜمداواةأو قلتو فال سبيؿ إرى  ذاءض مف عدـ ارغمر ار
طعامو رَّـو ارَّمالف ,واسعاطو بدىف اربنفسج ,أة أو ضرع أتافمر ى رأسو مف ثدي اعلبف ارل   وارجدا , وا 

وارتعرؽ اركثير في  ,ة ارعنيفةومنعو مف اررياض ,مف ارشراب ارخوصي ارقليؿ ارَّرارةوسقيو  ,ارصغار
 ,ثـ جعلت على رأسو منو ,اروردء ونقعتو في ما ,وقت اربنفسج أخذت اربنفسج اررطب فإف كاف ,ارَّماـ

فإنو بيذا ارطريؽ يكثر  ,واررياح ارَّارة ,وَّفظتو مف ارسمائـ ,قدهمر موضع  وعدرتَ  ,تو بأف يثبت عليومر أو 
ور ارَّادث في ؤ ض أف يرى ارغمر وابتداء زواؿ ار ,إقباؿ ارعافية بووما يتبيف  ,ارجليديةويصؿ إرى  ,ءارغدا

ارذي كاف يجده ادث وزاؿ ارصداع ارَّ ,في ارييئةفإذا عادت ارعيف إرى طبيعتيا  ,أوالف ارعيف كاف يزوؿ أوالً 
ؿ خلخفال تَّدث في ىذه اررطوبة رت ,وراـ وارقرَّة وارودقة وأشباه ذرؾكاألاض مر وأما سائر األ ,ارعليؿ قد برأف

 ,ارذي تختص بو ىذه اررطوبة اآلخر ضمر وأما ال .ذرؾ أمؿْ فت وال عصباً  فييا عروقاً  ٓٔوألف ريس ,أجزائيا
ى دفع مف داخؿ إرتف ارعيف أارو كيخو  ,َّركة مف ارعيف ببطءِ  ُس َِّ ويُ  ,من غير ورم ٔٔو أن تجحظ العينفي
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ؿ تَ بْ فتَ  ,فضؿ أكثر مما يجبفيقذؼ مف ار ,ءاذوىذه ارعلة تَّدث إما مف اتساع فـ ارعرؽ ارمورد رلغ ,خارج
َّس يوأدنى رزوجة  ,فييا غلظ ىذا أف ارعيف تدمع دموعاً  عالمةويكوف  ,عف موضعيا عُ دفَ وتُ  ,ىذه اررطوبة

فإف أكثر  ,ض شديدمر وريس ىذا ب ,ءرغدايا ركثرة ايراأو تَّدث مف سمف ارطبقات ارتي َّو  ,جداً  ارمتأمؿبيا 
ويزيد وينقص ىذه ارعلة بَّسب زيادتو ونقصانو  ,ه ارعلةينبيروف إذا مشوا ترى أعينيـ بيا ىذ ٔفارذي ارسمافِ 

قى بو نوي ,وفيمتفبو بدنو كمطبوخ األ ينقضاالستفراغ بما فعالجو  ,أردت وأثرت معارجتوفإف  ,ءفي ارغدا
 ,ارعيف ٕضميومما يكَّؿ بو مما  ,ورـ يمنعؾ عنو مانع ,ذرؾ أمكفج إذا ر ايوَّب األ ,رأسو كَّب ارصبر

موسى بن وقد رأيت  .زبد اربَّر وأشباه ذرؾوارعنزروت واردار فلفؿ و ,يا كاريليلج األصفر يدمعيا و صيمو 
 ,فقط مف غير استفراغ اربدف دمع ارعيفَ ما يُ بواركَّؿ  ,مف ىذا ارعارض باستعماؿ اررياضة يداوي ٖسيار

 :ع فقاؿيإرى ىناؾ إذا استفرغتو بارتدم ءيجذب ارمؿ ٗ/فإنو ,ءوارمؿ ءارخال طريؽ وأرزمتوعف ذرؾ  سأرتوف
ي اربدف مف ذرؾ وريس ف ,ألنو نوع مف ارفضؿ فقط ,يت استفراغ ىذا ارفضؿ ارَّاصؿ ىناؾ أوفؽأإني ر 

إرى ىناؾ مف غير  لطوال يكاد ينجذب خ ,يوخفإرى ىناؾ بطريؽ دقيقة  ٘/ووصورو  ,ارفضؿ إال اريسير
ذا كاف كذرؾ فاستفراغ ذرؾ ارفضؿ مف ذرؾ ارموضع ,جنسو مع ارَّمية ما  :وقلت ع بذرؾقنأفلـ  ,أوفؽ ٙوا 

 :فقالكاية نويصير مف ذرؾ في ارعيف  ,َّدث اروـريف ,اع َّاد رقيؽ إرى ىناؾذيؤمننا أف ينجذب فضؿ ر
أما رمزاجو وسنو أو إذا رـ يمكف استفراغ ارعليؿ  فإنما استعمؿ ما استعملو ,ريذا ارطريؽ ىو أَّوطي إف مر رع

يستعملوف في ىذا ارعارض ارتدميع  وببغداد  ,ماعة مف اركَّاريف ارَّذاؽ باربصرةج ٚ/ثـ رأيت ,رلبلد واروقت
  .فاعلـ ذرؾ مَّموداً  في ىذا ارموضع أثراً  ورأيت رلشدِّ  ,وشدىما ,د على ارعينيفئارفارووضع  ,بما ذكرناه
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 سادسالباب ال

 في أعالل الرطوبة الجميدية 

اضيا بطريؽ ارمشاركة كثيرة, وريا في مر اربصر, فإف أ مروأما اررطوبة ارجليدية ارمستديرة ارتي بيا يتـ أ
, وعالجات ذرؾ في مواضع أكثرىا أوض واَّد يخصيا. فأما بطريؽ ارمشاركة فنَّف نبينيا كليا مر نفسيا 

عَدِميا  أو, وىو عند نقصاف اررطوبة ارزجاجية, الغؤورشاركة ضيا بارممر إف شاء هللا. فمف  اضمر األ
 فيجب أن تكحل العين بيذاما ذكرناه,  إرىارغذاَء, وقد تقدـ ذكر ذرؾ. وعالجو ما قد بيناه, فإذا عادت 

اربنفسج, ويدرؾ باإلبياـ  ٔ: يؤخذ مف اأُلْسُرب ارصافي ارمعروؼ باروقري, وينقط عليِو يسير مف دىفالكحل
ارعدسي ارمسَّوؽ  ٖبارصديد, ثـ يجمع بينو وبيف ارشادنج ٕقويًا َّتى يخرج منو وسخ كثير شبيو دركاً 

, ويكَّؿ بو بارغداة األصفيانيعلى ذرؾ اروسخ مع يسير مف اركَّؿ  ٗوارمنخوؿ بارَّرير دفعات, ينثر
يسرة, وىي  أويمنة  أو, أسفؿ إرى أوفوؽ,  إرى زواليا عن موضعيابارمشاركة  اضيامر أ, ومف ٘وارعشي

ارذي يَّدث بغتًة بعد أف رـ يكف, فيذه تَّدث إما مف رياح غليظة تزيليا  والَقَبل ٙالحولارعلة ارتي يقاؿ ريا 
ارطبقة ارشبكية فتربو وتنتفخ,  إرىبخاري تَّصؿ في ارعروؽ, فيؤدي  غليظةِ مف فضوؿ  أوعف موضعيا, 

 وتزاَّـ اررطوبة ارجليدية فتزيليا عف موضعيا.

رطاؼ ارتدبير في ارغذاء, ثـ يعمؿ م وعالج ذلك على شكؿ  ٚةسرنجعارجة ارسبب ارفاعؿ باالستفراغ, وا 
, فإذا األبيضواألشياؼ  مف بياض اربيض, ٛارعيف مثقوبة اروسط, ويوضع على ارعيف, بعد أف يقطر شيئاً 

 ٜعتوضعت ارشريَّة على ارعيف, وجعلت ارثقب على ارَّدقة نفسيا, ووضعت فوقيا رفائَد صغار, اندف
موضعيا, ويشد شدًا خفيفًا معاونًا رلرفادة على ما أراده ارمعاِرج, فإف ىذا  إرىارجليدية مف َّيث مارت إريو 

 بعد معارجة ارسبب وقطعو.    ٓٔموضعيا إرىيرّدىا 
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ر بدىف اربنفسج, ودىف دىف ارقرع, وأشباه ذرؾ مف االدىاف  السعوطُ جوعيا: استعمؿ في ارعليؿ رُ  فإف تعس 
 موضعيا. إرى, ثـ ضْع ما ذكرناه علييا فإنيا ترجع طبةمر ار

, وىي أف تتكّدر اررطوبة اربيضية فيضعؼ نورىا. وعالج ذرؾ الكدورةومف أعالريا بارمشاركة ارمذكورة  
رخشونة ارعصبية ارتي تؤدي  خشونةتغيرت عف طبيعتيا. وقد يَّدث بيا  إذانذكره في عالج ىذه اررطوبة 

ؾ: أنو يجد في َّدقتِو عندما ُيديرىا خشونًة ريست باريسيرة, وىذه ارعلة تعرؼ ارنور. وعالمة ذر إرييا
نما تَّدث مف خلٍط رّذاع قباض َّريؼ يابس, ترشح مف بطوِف اردماِغ  ارعصبة  إرىبارخشونة فقط, وا 

طة متوس ٔتنقية اررأس بأشياءوعالجيا ارمجوفة, فيَّدُث أواًل ارتدميع, ثـ تَّدث خشونًة في ىذه ارجليدية, 
وصفرة  ٗ, وارقّبجٖارمعتدرة كارفراريج وارطييويج واردراريج وارتدرج ٕاألغذيةارَّرارة, واالقتصار بارعليؿ على 

وارورد وارمصطكي  ٚ/ ٙ, وأشباه ذرؾ, واألدوية ارتي يستفرغ بيا رأسو, كاألفسنتيف٘اربيض ارنمبرشت
فإف فعؿ ذرؾ أسعط ارعليؿ بدىف اربنفسج, ذرؾ,  وأشباهي ارمارح وارميبختج مر ثـ ارغرغرة بار ٛوارصبر, /

بدىف اربنفسج ارمضروب مع  ٜأة ترضع صبية, وببياض اربيض, ورفدت باررفائد ارخفيفة ارمبلورةمر وربف ا
 ماء ارورد, وُمِنَع مف اررياضة وارَّركة ارعنيفة, وََِّذَر ارجماَع بتة. 

جليدية وجعًا كأنيا تضغط بارَّقيقة, , وىو أف يجد في اربالضغطةعلة تعرؼ  ومن أعالليا بالمشاركة
أو في ارطبقات, ومتى كاف مف وـر ارَّماريؽ رـ يكف في ارعيف  ٔٔبالحماليقوـر يَّدث  ٓٔويَّدث ذرؾ عف

, ٕٔوَجع, ومتى كاف مف وـر ارطبقات, كاف في ارعيف أرـٌ شديد, وامتناع ارَّركة, وارتقطيع, واررمص اركثير
ارَّرارة, فيسكف ارمزاج,  إرىداوى بعد أف يتبيف مقدار تغير ارمزاج وسيالف اردمعة وارعطاس, وىذه ارعلة ت

, ويداوى بَّسب ما يجب, ويستعمُؿ في ارعيف األوراـُ ثـ تَّلؿ   ٖٔاالستفراغ, / إرىوُيستفرُغ ارعليؿ إف اَّتاج 
 باألشياءترضع ارصبية, وارسعوط بعد االستفراغ  أةمر اوَّلب ارلبف مف ثدي  ٗٔاألبيضارتقطير باألشياؼ 
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عالجيا, وال يكاد أف يخفى, ألنو بارَّقيقة ضغط َبيِّف.   إرىرـ ُيبادر  إذا, وىذه ارعلة ربما تبدد ارنور ٔارموافقة
ارطبيب وال عالماتيا تخفى. فأما ارعلة  ٕوريا أعالؿ كثيرة بارمشاركة رسنا نذكرىا كليا ألنيا ال تخفى عف

آة مر َبس مما ىي فتتكدر وبتكدرىا يتكدر ارنور, كارتصير أيْ  الجفاف والُيبس,ارتي تخصيا في نفسيا فيي 
فييا, وتلؾ تنشؼ وتجؼ بأكثر مما يجب, إما مف تغير  األشياءصِدأت امتنع ارنور عف تصور  إذاارتي 

ما مف  مزاج اربدف واستيالء ارقشؼ واريبس عليو َّتى تعـ طبقات ارعيف وجميع األعضاء ارمجاورة ريا, وا 
 ومالقاِة ارغبار دائما. ارسفر اربعيد في ارصيؼ,

طبة, مر إف كاف مف تغير مزاج اربدف واستيالء ارقشؼ عليو: أف يرطب مزاج اربدف باألغذية ار وعالج ذلك 
, ٗطبخ مع ارشعير ارمقشر إذاارجداء وأطرافيا  ٖكاألسفدياجات ارمتَّدة بلَّـو ارجدى وارباقلي, ومثؿ أكارع

ارمعّلؽ علييا اردجاج وارجدا  ٙت ارمتخذة بارخشخاش وربف ارّسميد, وارجوذابا٘وارلبف ارَّليب مف ربف ارماعز
ذا رـ تنؿ يُده فيجب أف يكوف غذاؤه ارماُش وارباقلي  وأشباهارصغار  ذرؾ, ىذا إذا نارت يُد ارعليؿ, وا 

ارمعروفة بارملوخيا, وشرب ماء ارشعير وربف األتاف وأشباه  واربقلة ٚواالسفاناخ ارمطبوخيف مع دىف ارلوز
 ٛأةمر ارؾ, وترؾ ارِجماع َّتى يترطب مزاج اربدف, وُيسعط بدىف اربنفسج ودىف ارقرع ودىف ارنيلوفر, وربف ذ

, فإذا ترطب مزاجو عادت  ترضع صبية, ويضمد رأسو بلبف ارَّليب ارمجم د بإنَفََّة ارجدي, عند ارنـو
 ارطبيعية ريا. ٜارَّارة إرىارجليدية مف َقَشفيا ويبِسيا 

يؤخذ مف ماء عصا ارراعي ويطبخ بو ارشعير  القطور: اارعيف عند َّدوث ىذه ارعلة ىذومما يقطر في  
ارمقشر, ويؤخذ مف ذرؾ ارماء ويقطر عليو يسيٌر مف بياض اربيِض اررقيؽ, ويسيٌر مف دىف اربنفسج, 

يلوفر, بشـ اربنفسج اررطب إف كاف أواُنو, ويشـ ارن مرويخضخُض ويقطر منو في ارعيف بارغداة وارعشي, ويؤ 
 أوويشـ ارَّشيشة ارمعروفة بعصا ارراعي, وأشباه ذرؾ, وريس يجب أف يكَّؿ ىذا ارعليؿ بشيء يمض عينو 

 , وتَّذره ارجماع.ٓٔيدمعيا بتة
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 الباب السابع

  ٔفي أعالل الطبقة العنكبوتية

األخرى فأما األعالؿ ارتي تَّدث في ارطبقة ارعنكبوتية فعلتاف, إَّداىما عامة ريا ورسائر ارطبقات, و 
 تخصيا.

ذرؾ, وىي  وأشباه وتغير مزاجيافييا,  وحصول الفضل, الورمريا ورجميع ارطبقات فمثؿ:  العامة فأما ٕ/ 
كليا واَّد مف طريؽ إف سائر ارطبقات تعتّؿ بيذه األعالؿ, وىذه ارطبقة أيضًا, تعتؿ فيي واَّدة في ىذا 

 ارمعنى.

ارعلة ارتي  ٖوعالمات سائر ما ذكرناه مف ص والتشنج.التقم  في نفسيا: فيي  العمة التي تخصياوأما  
ـُ أنيا في ىذه ارطبقة, وتلؾ يكوف  إرىارطبقات ال َّاجة بنا  ٗتشترؾ ىي وسائر / ذكرىا, إال مقدار ما ُيعَل
ف كاف َُّصوؿ ارفضِؿ:  ٘أف اربصَر يعرض رو أعراض بَّسب ارعلة, إف كاف َوَرمًا: فإف اربصر يدؽ جدًا, وا 

, ويصير ارعليؿ ُيْبِصُر يمنًة ويسرًة أكثر مما يبصر ُقد امو, وتكوف ََّماريؽ عينيو كأنيا ٙضغطفإف اربصر ين
. وأما عالمة ارتقلص وارتشنج في ىذه ارطبقة فيو أف يرى ارعليؿ في بصره اختالجًا, وارنور أسفؿ إرىتمد 
, وعالج سائر ٚف نذكر عالج ذرؾشيء يمددىا. ونَّ أوًة ويكثُر أخرى, ويَّّس كأف  في عينيِو شوكة مر يقّؿ 

 األعالؿ ارتي تشترؾ ىذه ارطبقة مع سائر ارطبقات.

ف كاف مر : فبَّسب ارفأما عالج ذلك  ض, وُيزاد فيِو إف كاف فيو يبسًا, بأف يقطر في أذنيِو دىف اربنفسج, وا 
ف كاف مف ورمًا َّارًا فأف يوضع في أذنِو ُفُتُؿ مغمورُة في دىٍف قد ُغلي فيِو ارشنكار مع َّب ا رسفرجؿ, وا 

رة رلمزاج كلبف مر سوء مزاج بأف ُيسعط باألشياء ار , ٛترضع صبية, ودىف ارنيلوفر واربنفسج أةمر اطبة ارمبدِّ
سائر ارعالجات في ىذا ارموضع فقد تقدـ ذكرىا في سائر ارطبقات,  ٜذرؾ. ورسنا نعيد وأشباهوكماء ارطلع 

 ملتَّمة وارقرنية وارعنبية.اررمد ارتي تَّدث في ار أنواعويأتي في عالج 
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طبة, مر ار األشياءتقدـ ذكره مف  ٔارسعوط بما فعالجو: ارذي ذكرناه,  التشنج والتقمصكاف مف  إذاوأما  
واإلغَذاء بما وصفناه واكبابو على ماء قد طبخ فيو ارشعير واربنفسج, وورؽ ارخبازي وعصا ارراعي, وَّي 

ف كاف بطيئًا فماذرؾ, ف وأشباهارماميثا  ٕارعارـ وَّشيشة /  ٖإف االنكباب على ذرؾ يَّؿ ارتشنج وارتقلص. وا 
كاف تشنج مف اريبس, واستفراغو  إذاىذه ارعلة: ترطيب ارمزاج  في مداواة مرومالك األتنَّؿ ىذه ارعلة. 

 بى بلبف األتف نافع ريذه ارعلة جدًا.مر ارمعموؿ بارعنزروت ار األبيضوتخفيفو كاف مف االمتالء, وارشياُؼ 

 

 لباب الثامن ا

  ٗفي أعالل الرطوبة البيضية

أو فضؿ  ٙفضؿ اررقة أواركدورة  إرىتغير  أونقصاف  أوأعالؿ اررطوبة اربيضية فثالثة: إما زيادة  ٘فأما
 ارغلظ.

 ٚىي نقصت وقل ت: مما نذكره بعَد أف نذكر عالمة ارزيادِة وارنقصاف وعالمة ارتكدر إذا وأما عالجيا 
ما ىو أطرؽ كأف قدامو  إذا اإلنساففي اررطوبة اربيضية فيو أف يرى  ما عالمة الزيادةفأوارغلظ واررّقة. 

األرض ساؿ  إرى ٜوذرؾ ألف اررطوبة اربيضية سيارة مترجرجة, فإذا أطَرؽ بناظرهِ  ٛماء راكد باالضطراب
إذا خرج ارنور مف فضاء ما, ف  ٓٔىذا ارماء فاتكػأ على ارطبقة ارعنبية, وصار بينو وبيف ارطبقة ارعنكبوتية

 إذا وعالُج ىذه العمةارجليدية وبيف ارعنكبوتية وىذه اررطوبة فضاء ما, تبيف كأنو ماء واقًؼ على األرض. 
رـ يكف تغير في ارمزاج, وال صداع, وال رمد, فإنو يستفرغ اربدف بمطبوخ ساذج ثـ يستفرغ اررأس بَّب 

ذرؾ مما يخؼ تأثيره, كربِّ ارسوس, وارماء ارمغلي,  شباهوأي ارنبطي, واررب ارَّلو, مر األيارج, ثـ يغرغر بار
ىليلج أصفر مَّكوؾ على ارِمَسف بماء اررازيانج يجفؼ ثم يكحل العين بيذا الكحل:  وارزوفا اريابس,
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إف تتبيف ارصفرة منيا, مف كؿ واٍَّد وزف  إرى, ٔمسَّوقًا, دار فلفؿ خارص مَّكوؾ مف قشره ارشجري
منو وزف درىـ ونصؼ,  ٕازيني مف كؿ واَّد وزف درىـ, زبد اربَّر ارقشرير مَّسري و  ءنصؼ درىـ, توتيا

 ٗارياوف, ويدمج إرىويرّد  ٖكَّؿ أصفياني وزف ثلثي درىـ, ُيسَّؽ ذرؾ كلو سَّقًا ناعمًا, وُينخُؿ بَّريرٍة, /
المض   كان الغرض فييا إذاعمم أن جميَع أدوية العين او  فيو َّتى ينعـ ويليف جدًا, وكلما الَف كاف أصلح.
ثـ يكَّؿ بارغداة وارعشي ومعدتو خارية, ويتجنب األطعمة  والتدميع, فيجب أن يكون في نياية النعومة,

رة,  واألطعمةارغليظَة,  ارناشفة, كارطييوج وارقبج  األشياءطبة, ويقتصر بو على مر ار واألطعمةارمبخِّ
 ٛذرؾ مانع. وىذه ارزيادة مع اركدورة وارغلظ رـ يمنع مف إذاضعفًا  ٚارمَّرقة إف وجد / ٙياوكارقال ٘يفنارمكرد

 ىو ارذي يسميو نزوؿ ارماء.

وْىَدًة, وذرؾ ألف ىذه  أوأطرؽ كأف قداـ عينيو بئرًا  إذا اإلنساف: وىو أف يرى فأما عالمة النقصان 
يظنو قلت ونقصت, وصار بينيا وبيف ارعنكبوتية فضاء, فإذا أطرؽ رأى شيئًا شبييًا بارخالء ف إذااررطوبة 

وىدًة, ألف ىذه اررطوبة إنما ُخلقت رمنافع كثيرة منيا: َّفظ ارجليدية مف ارعنبية وارقرنية, ومنيا أف  وبئرًا 
يمأل ارموضع ارذي بيف ارعنكبوتية وبيف ارعنبية رئال ينفذ اربصر نفوذًا متباينًا على غير تقدير فينتشر, 

 ٍة طبقة مف ارعيف.ذكرنا منفعة طبق إذاومنافع أخرى كثيرة نَّف نذكرىا 

رزامو  ٜ: اكتسابىذه العمة وعالج  سعاط ارعليؿ بلبف مر ار األطعمةاربدف ارخصب, وا  ترضع  أةٍ مر اطبة, وا 
مف ثدي  رأسوعلى  ٓٔبشـ اربنفسج اررطب وارنيلوفر, وارشخب إريوصبية, وبياض اربيض اررقيؽ, وارتقدـ 

رجدي, وتعريؽ رأسو في األوقات بدىف اربنفسج, ترضع صبية, وتضمد رأسو بلبف ماعز مجمد بأنفَّة ا أةمر ا
ارذي ريس فيو إقليميا, ُمذافًا بلبف  األبيضورزـو األبزف بارمياه ارعذبة, وارتقطير في ارعيف مف ارشياؼ 

 ذرؾ. وأشباهارنساء 

ول نز  , فيي ارَّارة ارتي نسمييا ماداـ ال يمنع نفوذ اربصر بارواَّدة ابتداءً فأما عالمة كدورتيا وغمظيا 
ة يعترضو شيء كارذباب كأنو مر قداـ عينيو أشباًَّا سودًا وغبرًا, و  اإلنساف, ومف عالمتو: أف يرى الماء
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مف ارغمامة ارسوداء  ٔة يرى كأف عينيو قداـ قطعةمر ة كأف قداـ عينو شعر أسود, و مر يطير قداـ عينيو, و 
ر يجاىد في ارنفوذ تلؾ اررطوبة وافقو تتَّرؾ وتترجرج معو يَّرؾ ارعيف, وارعلة في ذرؾ: أف ارنو  إذا

ًة ويكوف خروجو على غير خٍط مستقيـ, فيخيِّؿ ىذه ارتخيالت اركاذبة, وقد مر ًة وينفذ مر ارغليظة, فيدافعو 
 ذرؾ يكوف على شكِؿ اررطوبة ارمعترضة طواًل وعرضًا, وعلى أشكاؿ مختلفة. ٕقيؿ أف /

ثـ استفراغ رأسو بَّب ريس فيو ُعنؼ وال إسراؼ في ارَّؿ  استفراغ ارعليؿ أواًل بما ُينّقي بدنو, وعالج ذلك: 
رة ارغليظة, ويمنع مف ارجماع اربتة, ومف اررياضة ارعنيفة,  األطعمةدفعتيف, ومنع ارعليؿ مف  أودفعة  ارمبخ 

 الكحل:ومف َّمؿ شيء على رأسِو ثقيٍؿ, وال يقرب مف ارنار إف كاف ممف يعمؿ بارنار, ثـ يكَّؿ بيذا 
د بَّري وىو ارمعروؼ بذات شاذنج عدسي  مغسوؿ وزف ثالثة دراىـ, زنجبيؿ صيني نصؼ درىـ, ُبس 

ارشعب وزف درىميف, قشور اربيض ارمصلح وزف درىميف, بعر ارضب وزف درىـ, رؤرؤ غير مثقوب وزف 
وعلى ىذا . يوميف ٖاراتمر ثلثي درىـ, يسَّؽ ذرؾ كلو وينخؿ, ويكَّؿ بيذا خمسة أياـ, ثـ يكَّؿ بشياؼ ار

َّارٍة ال يمكف تالفيو باألدوية, فيكوف َّينئٍذ ارقدح إف كاف مما  إرىأف يكوف تدبيره إال أف يخرج ارفساد  يجب
 يجوز قدَّو.

عف  ٘وىو أف يرى ارماء زائدًا كارشيء ارمنفردالماء الُمعم ق:  ٗأحدىاوما يجوز قدَّو فلو ثالثة أسامي:  
 بتة.اررطوبة ارواقؼ متعلقًا مع صفاٍء وامتناع نور ار

تأم ؿ في جملة اررطوبة ال يتميز عنيا,  إذا, ومعنى ذرؾ أف ارطبيب يراه ىو الماء الحموواالسـ ارثاني:  
 وارنور ممتنع اربتة.

تأملو كأف  شيئًا صافيًا رقيقًا يتَّرؾ في  إذا, وىو أف يرى ارطبيب الماء اليوائي ٙواالسـ ارثارث يقاؿ رو:/ 
بعطسو تتفؽ قوتو وريذا سمي  أوره جارينوس أنو ربما يفرؽ بيذا اررأس وسط اررطوبة, وىذا ىو ارذي ذك

 ىوائيًا.
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: وىو أف يرى ارطبيب في وسط اررطوبة كأف  ىناؾ أحدىا الزئبقي: أسماءوأم ا ارذي ال يقدح فلو ثالثة  
 .ٕاررطوبة وغل ظيا , ألنو قد أفسدٔنقطة مف ارزئبؽ ال َيختلط باررطوبة وال يتَّرؾ, وىذا إف ُقِدَح زاؿ اربصر

نظر إريو ارطبيب رآه وراء اررطوبة معو سوداء كدرة, ال  إذاوىو ارذي  ٖ/ األسودواالسـ ارثاني يقاؿ رو:  
وتغيرت عف َّاريا  ٗيتميز بيا عف اآلخر, وىذا إف قدح رـ ينتفع بو, ألف كيفية اررطوبة كليا قد فسدت

 ارطبيعية.

يالجَ ارذي يقاؿ رو:  ٘واالسـ ارثارث   األبيضتأملو كأنو قطع جص كارنمش  إذا, وىو أف يرى ارطبيب ٙصِّ
في ارشيء ارصافي, وىذا ال تقدَّو ارَّذاؽ وربما ُقِدَح فأنجح في ارنادرة. وريس سبيؿ ارطبيب ارماىر أف 

ليط يتع رض رماء ىذه سبيلو رلقدح, وال عالج رو بعد امتناع ارنور غير إرزاـ ارعليؿ ارَّميَة, وارمنع مف ارتخ
أف مف كاف بعينو ماء ال يجوز قدَّو ربما صفا وتغير َّتى يجوز قدَّو بمعناه ماء  ٚروفسفقط, ذكر 

رغيره مف األفاضؿ في ىذا ارمعني شيئًا, وسمعُت  ٛأو لجالينوساربَّر واالغتساؿ بو وارسفُر فيِو, ورـ أجد 
ر, وانطبؽ ارجفف على ارجفف منو مف فامتنع ارنو  ٓٔزئبقياً يقوؿ إنو قدح ماًء  ٜرجاًل مف َّذاقة اردستكارية

ارزماف, ثـ انفتَّت عنو فأبصر شيئًا خفيفًا. فإف كاف ىذا َّقًا فيجوز أف يكوف بلطؼ ارتدبير وطوؿ ارَّمية 
. وقد قارت األوائؿ: إف عالمة ارماء ارذي يجوز قدَّو أف يغمض فرٌد عينو, فإف ٔٔأصلَّتو ارطبيعُة ورفعتو

ف رـ تتسع ارَّدقة ورـ يظير ارصفا رـ يتعرض اتسعت ىذه ارَّدقة ارتي فييا ار ماء َوَصفْت فذاؾ يقدح, وا 
صالح قشور البيضرقدَّو اربتة.  ارذي ذكرناه وىو أف يؤخذ قشور اربيض فُيجعؿ في ظرؼ زجاج  وا 
أف ينتف, ثـ يغسؿ وينظؼ مف ارقشور ارتي تقشر مف داخؿ  إرىُة ماًء, ويترؾ في ارشمس مر ويصب عليو غ
ة ماء, مر عليو غ ٕٔارظرؼ, ويصبُ  إرىإنو ينقلع منو عدة قشور شبيية بارعرقي ثـ يرد قشر اربيضة, ف

ُصب علييا ارماء  إذاأف تصير ارقشور  إرىوُيستُر مف اررماد ويترؾ في ارشمس َّتى ينتف, وعلى ىذا 
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ي ارياوف , فيؤخذ ويغسؿ نظيفًا ويجفؼ ويدؽ دقًا ناعمًا وينخؿ ويدمج فٔويترؾ في ارشمس رـ تتغير رائَّتو
فيعرف ويضـ إريو أشياء كثيرة نَّف نبينيا في موضعيا,  بالحزم الصغير,َّتى ينعـ, ىذا وَّده يعرؼ 

 , وىو ارذي يقاؿ رو ارمغّسؿ.بالحزم الكبير

 

 الباب التاسع

  ٕفي أعالل الطبقة العنبّية

 ٖفالقرحةعالؿ ارتي تخصيا فأما ارطبقة ارعنبية فليا أعالؿ بارمشاركة كثيرٌة, تخصيا ثالث أعالؿ, فأّما األ
جة, وىذه ارقرَّة سِ نتَ مُ  مراء ريا عروؽ َّمر َّ ٘أف تكوف بإزاء ارَّدقة نقطة ٗارتي تخرج فييا, وعالمتيا /

في ارعنبية, فتندفع في ارقرنية وال تخرقيا, بؿ يتَّلؿ ما فييا, ويبرأ  ٙربما خرقت ارقرنية, وربما نبتت
 بارمعارجة على طوؿ ارزماف.

َّتى تكاد ارَّدقة أف تتسع, وتكوف ارعيف كأنيا قد تورمت  من الرطوبة اامتالؤىخرى: ىي وارعلة األ 
ذا نظر  مف األخرى, ويجد في عينيو  ٚيض َتِبيُف كأنيا أكبر /مر عيني ار إرى اإلنساففيضعؼ اربصر, وا 

 شبييًا بارتَمدد.

ما بارضغط ارذي يقع مف قلياًل قلياًل إما باروـر ارذي يَّ زواليا عن موضعياوارعلة ارثارثة:   دث فييا, وا 
 سائر ارطبقات.

ارتي ال تخرؽ ارقرنية: فارفصُد مف ارقيفاِؿ, وَّؿ  ارطبيعة دفعاٍت متواريٍة بمطبوخ ساذٍج  عالج القرحةفأم ا  
ؿ يؤخذ مف ارجشميزؾ عشر َّبات ثم يجب أن يقّطَر فيِو من ىذه القطور: إف ساعدت ارقوُة رذرَؾ,  في األو 

ضوض عشروف َّبة, ومف ارعنزروت وزف دانقيف فضة, ومف َّب مر ار ٛومف ارشعير ارمقشر وُترض,
ى ٌة وزيادٌة يسيرٌة مف ارماِء, ويغلمر ارسفرجؿ ارَّلو عشر َّبات, ُيجعؿ ذرؾ كلو في قارورٍة, وُيصب فوقو غَ 
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, وُيترؾ َّتى يفتر, رّب ارجشميزؾ, وينعـ َّب ارسفرجؿ, ثـ ُينزؿ بو عف ارناربناٍر رينٍة َّتى ينُضج ارشعير 
ثـ يقطر منو في ارعيف في اريـو  ٔترضع صبيًة يسيرة, ويخضخض َّتى يختلط, / أةمر اثـ يصب عليو ربف 

ُيؤخذ جميع ما ذكرناه ُقّطر فييا من ىذا القطور:  ة عروقيا,مر فتتغير َّ مردفعاٍت, فإذا ابتدأت ارعلة تض
يوند, ودانؽ مف ماميراف صيني, ويغلى على اررسـ, ر  ٕويزاُد فيو وزف نصؼ درىـ مف شياؼ ماميثا, ودانؽ

, ويضمد عينو بيذا  ويعمؿ بو كما ُعمؿ باألوؿ مف صّب ارلبف عليو, ثـ يقطر منو دفعات في اريـو
, ومف أطراؼ عصا ارراعي كؼ, فُيدّقاف جميعًا, ويؤخذ مف اركزبرة  اريندبايؤخذ مف أطراؼ الضماد:  َكؼ 

, ثـ يغلى ىذيف ارمدقوقيف مف اريندباء وعصا ارراعي بيذا ارماء َّتى ٗج ماؤىا, ويستخر ٖاررطبة قبضة كبيرة
يتخبص, ثـ ينزؿ بو عف ارنار, وُيذر  عليو يسيرًا مف دقيؽ ارشعير, ويسيرًا مف ارخطمي, ويصب عليو قلياًل 

ارتي رـ مف بياض اربيض اررقيؽ, ويضرب كلو في موضع واٍَّد, ويضّمد بو عينيو, فإف ىذا يَّلؿ ارقرَّة 
 تخِرؽ ارقرنية.

, وال يقاؿ ريا قرَّة في ارعنبية, وعند قوـٍ قرحة في الطبقة القرنيةىي خرقت ارقرنية فإنو يقاؿ ريا  إذافأما  
كذرؾ,  مرفضاٌء, وريس األ ٘انو ال يجوز أف تخرؽ ارقرَّة ارتي تخرج في ارعنبية ارطبقة ارقرنية, ألف بينيما

ذاو فإف بينيما شركة في االتصاؿ,  ارقرنية, فأفسدت ارموضَع  ٙتوّرمت ارعنبية وخرجت ارقرَّة فييا ضاقت ا 
اربثرَة ربما كانت في ارلَّـ, فيضاـّ ارجلد فيخرقو  أوارذي يَّاذي ارقرَّة وخرقتو, ومثاؿ ذرؾ: أف ارمادَة 

 ويفسده.

 وَذر ه بيذا, ضاألبي: ارفصُد واإلسياؿ كما قلنا, ثـ كَّلو بارشياؼ ىي ظيرت في القرنية إذا ٚفعالجُيا 
تف وزف درىميف, نشاء وزف ثالثة دراىـ, سكر طبرزد وزف درىـ ونصؼ, األ: عنزروت قد ُربِّي بلبف الذرور

صمغ عربي أبيض وزف درىـ, ُيسَّؽ ذرؾ كلو, وينخؿ ويذّر فيو بعد ارتشيؼ شياؼ أبيض قد اذيؼ بلبف 
وَىَضمت ارذرور ُشّيفت ثانيًا, ونظفت بعد  ُذرت ارعيفُ  فإذاببياض اربيض اررقيؽ,  أوترضع صبية,  أةٍ مر ا

نشاء نصؼ درىـ, كثيراء نصؼ درىـ, ُكَّؿ  ٜورؽ نور اربنفسج وزف دانقيف: ٛدرو بيذا الب وُكِحمتْ  ذرؾ,
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, ُيسَّؽ ذرؾ ٔوجأصفياني وزف درىـ, توتياء ىندي وزف دانقيف, رؤرؤ صغار وزف درىـ, كافور وزف طس  
 كلو ناعمًا,

بعد ارتشيؼ ارثانية. فإذا ابتدأت ارقرَّة تمّد قطر فيو ارشياؼ  ٖ, ويكَّؿ بو ارعيف /ٕةوينخؿ بَّريرة صفيق 
ارمذاؼ بلبف األتف, مع شياؼ األبار, وىو شياؼ اررصاص ارمَّرؽ, وىو اررصاص ارذي ريس  األبيض
األبار  ارصافي, فقد بينا اتخاذه في أقراباذيف ىذا اركتاب, يكوف مف شياؼ ٘ارذي يعرؼ باألْسَرب ٗبقلعي

ببياض اربيض اررقيؽ على ارمّسف َّكًا  أو, األتفبلبف  ٙواَّدة, ويَّؾ األبيضثالث شيافات, ومف ارشياؼ 
, ثـ يقطر في ارعيف تقطيرًا فيو فضٌؿ, ثـ يوضع عليو رفادة مف ارخرؽ اركتاف مبلورًة بماء ارورد, وتشّد اً ثخين

ارقرنية,  ٛتخرقت / إذافي ارعنبية  أوكانت في ارقرنية  ويجب أف يَّذر ىذه ارقرَّة سواءً  ,ٚارعيف شدًا موارباً 
فإنو إف توانى ارطبيب عف اررفادة وارشّد عُظـَ ارفساُد, واتسع ارخرؽ, وخرجت ارعنبية, فصارت ارعلُة 

ىو رـ يرجع باررفائد, ومالؾ َّفظيا ىو اررفائد وارشّد وتقطير  إذاارقطع,  إرىفيَّوج  ٜبالموَسْرجارمعروفة 
 حّرانارلذيف ذكرناىما, وريس يجب أف يمس عينًا فييا قرٌَّة بشيء مف اردىف, ونَّف نخطئ أىؿ  ارشيافيف

في استعماريـ ارشياؼ ارمذاؼ مع ارشمع واردىف في ارعيف, عند َّدوث ارقرَّة, ألف اردىف يمنع اإلرتَّاـ 
بى بلبف مر عنزروت : صمغ عربي وزف درىـ, الذرورويدمع ارعيف, ويذر بعد ارتشيؼ بيذيف ارشيافيف بيذا 

اررصاص ارمَّرؽ مف أييما ٓٔارمَّرؽ أو ادسنجمر وزف درىميف, نشاء وكثيراء مف كؿ واٍَّد درىـ, ار األتف
 اوربما َّطو بشياف الكندر  ىذا ارشياؼ يعرؼارصنوبر نصؼ درىـ, كندر ذكر درىـ, كاف درىـ, صمغ 

صؼ, ويكوف اسفيداج اررصاص , اسفيداج درىـ وناألخويفوجعلوا بدرو دـ  ٔٔمنيا صمغ ارصنوبر, /
ناعمًا, ويطرح  ٖٔمف تَّت ثخير ارعنب, زعفراف دانؽ, ُيسَّؽ ذرؾ كلو سَّقاً  ٕٔارمَّرؽ بارنار ال ما يؤخذ

ف كانت ال تتسخ وكانت نظيفة فال َّاجة بؾ  ٗٔعليو وزف ثالثة دراىـ سكر طبرزد إف كانت ارقرَّة تتسخ وا 
ف أَّببت جعلت ارسكر ارمدقوؽ على َّ إرى جالء ارقرَّة جعلت منو  إرىدتِو, فمتى اَّتجت ارسكر, وا 
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, يذر مف ىذا ارذرور بعد ارتشيؼ, واألثر عندي طرح ارذرور ٔمقدارًا يَّب, على مقدار ما تذر ارعيف بو
, ثـ يكَّؿ بو ىممر الأنت َّككتيا ببياض اربيض, وتَّريكو عليو َّتى ينعـ ويصير مثؿ  إذاعلى ارشيافيف 

برفائد مف خرؽ كتاف مبلورًة بماء ارورد,  ويشدىا شدًا موّربًا. فإذا نقيت ارعيف ارعيف كَّاًل ثخينًا, ويرفدىا 
, نظفتيا برفؽ, وضم دتيا عند ارنـو بارضماد ارذي ذكرناه, ومنعت ىذا ٕورقطت ما في ارقرَّة مف ارِمد ة

ائمًا, وال بأس ارعليؿ مف أف يغتذي بلَّـ اربتة, وَّفظت ارقرَّة مف أف تتسخ, وَّفظتيا باستعماؿ اررفائد د
َّميت قطرت فييا مف ارشياؼ  فإذافدًة في وقت اردواء وغير اردواء, إال إذا ََِّمَيْت عليِو, مر بأف تكوف ارعيُف 

رفادتيا ريثما تترو ح ثـ أعدَت اررفادة مبلورًة بماء ارورد,  , وَّللتَ ٖارمذاؼ ببياض اربيض اررقيؽ األبيض
ارموَسْرج, فإف صارت ارقرَّة موَسْرجًا ورـ تنفعُو اررفائد ونتأ َّتى يمنع أرزمتيا اررفائد أمنَت َّدوث  إذافإنؾ 

عروقًا  أواء مر فييا نقطًة َّ ٗارعيف مف االنطباؽ, وقبح في ارمنظر نظرت وتأملت صورتو, فإف وجدت
ارقرنية شركة اتصاؿ على  أوارعنبية  رـ تتعرض رقطعو, فإنو يدؿ على أف طرؼ ارشبكية شاركتْ  ٘اءمر َّ

طبيعي,  ٚعلى عضو على غير وضع ٙيقع عضو أووضع طبيعي, كما يكوف رإلنساف ستة أصابع غير 
 سرنجةفي ارمنظر, وركف يلزمو األ ٜوَقُبََّت ٛ/ مع ىذه ارَّاؿ سارت ارعيف وغارت, فإف تعرضَت رقطعوِ 

ة سرنج, وجعلت مف األٓٔ, وىي أف تعمؿ أشريًَّة مستديرة مجوفًة على عمؿ نصؼ عينوِ باألكرةارمعروفة 
فة, وجعلت على سرنجأكرًة َّسنة االستدارة على قدر ثقبة ارناظر, وجعلَتيا في جوؼ األ ة ارمستديرة ارمجو 

تو بارنـو مر موربًا, وأ ٔٔة فوقيا, ورفدتو برفادٍة قوية, وشددتوسرنجارموسرج يسيرًا مف ارقطف, وجعلت ىذه األ
ف رـ تكف فييا نقطة َّعلى ظيرِه أيامًا كثيرًة, فإنو ربما رجع بيذا ارتدبي : قطعتيا و مراء وال عروؽ َّمر ر, وا 

دفعتيف, َّتى  أوقطعيا على وجييف: إما أف يوضع علييا أنبوبة وتمص مصًا خفيفًا في كؿ يـو دفعة 
 ٖٔـسَ ريْ بْ باإل ُٕٔتََّزـ أوعف ارملتَّمة,  د أف يرفع بارصنارة, ثـ ُيقص ارناتئ بارمقص بعمرينَّدر وينض

, ويَّزـُ أشد  مف األوؿ, ويترؾ خمسة  ٘ٔؾ خمسة أياـٍ ثـ ُيَّؿخفيفًا, ويتر  َّٗٔزماً  ثـ  أخرى أياـذرؾ ارَّـز
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أف ينقطع, ويََّذر ارقاطُع بارَّديد أف يصيب ارملتَّمة, فإنيا إف  إرىُيَّؿ, ويشد  أقوى منو على ىذا 
ترشح,  أوَّـز وكانت ارملتَّمة سليمة, وابتدأت ارعيف تدمع  أورـ تنقطع اردمعة, ومتى قطع  ٔخشنت

ارمَّرؽ,  ٕازيني وارَّشري, وقشور بيض ارنعاـ, وارقلقطارمر كارتوتياء اريندي واركحمتيا بالمقبضات 
 أف تنقطع اردمعة اربتة.  إرىوارعفص األخضر ارمَّرؽ, ورفقت بارعليؿ في اركَّؿ 

تب وال ك جالينوسىذا شيئًا مف كتب في كتاب  ٘جد مفن_ ورـ  كتاب العينصاَّب  ٗاآلمديذكر  ٖوقد
انو إف انقطع ما ارتَّـ بعد قطِع  ُٙقِطع فيجب أال يَّتجـ صاَّبيا اربتة, وزعـ إذاأبقراط _: أف ارموسرج 

أبدًا. وما أظُف أف ىذا شيء ُمقِنع, ألنا رأينا مف ُقِدح دفعتيف  ٛورـ يندمؿ ورـ ينختـ ٚارموسرج رـ يلتَّـ /
ف ُبط ْت مثانتو إلخراج ارَّصى ثـ ارتَّـ, وعاوده واٌَّد, فكانت تلتَّـ, ورأينا م ٓٔ/ ٜارميتّ  وثالثة وموضعُ 

ارَّصى فبط ثانيًا وارتَّـ, فإف كانت طبقات ارعيف يخشى علييا امتناع ارتَّاميا ألنيا عصبيٌة, فقد وجدُت 
ف كاف ُيخشى أف تقُصَر أطراُؼ ارطبقات  األعضاَء ارعصبية قد ارتَّمت بعد اربّط وارقطع دفعًة ودفعتيف, وا 

, وذاؾ أف ارطبقة تلَّـ وتُنبت على ارمواضع ارعارية مف ارلَّـ, وُيجَمُع ٕٔ, فإف ىذا غلطٔٔرتَّاـفال ُيَناُؿ اال
ـَ اعتقد وفي  ىذا ارذي َّكيناه عنو. اآلمدي ٖٔبيف طرفي ِجراٍََّة قد ذىب مف وسطيا جزء, ورسُت أدري ِر

رؽ بينيا وبيف ارموسرج أف , وارفالَوَدَقةرمد قد يظير شيء شبيو بارموَسْرج يقاؿ ريا  ٗٔارعيف ارتي فييا
ارموسرج يكوف في ارطبقة ارقرنية, وارودقة تكوف في ارملتَّمة, وعالج ارودقة ارشد باررفائد واالستفراغ بارفصد 

 واردواء, وىو سريُع ارزواؿ ال يضر  باربصر اربتة.

ارتي تسمى: نزوؿ فيو ارذي ظف بعض ارناس أنيا ارعلة  من الرطوبة, افأما العمة الثانية: وىي امتالؤى 
كما ظّنوا, ونَّف نبيف صورة نزوؿ  مرارماء, وأنيا إذا امتألت منعت ارناظر مف نفوذ اربصر, وريس األ

ارطبيعي, فنقوؿ: إف قداـ  ٘ٔتكدرت وغلظت وزاد على ارمقدار إذاارماء وارقدح, وأي موضع يقؼ ارماء 
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ذاارتي إذا تكدرت منعت اربصر عف ارنفوذ, اررطوبة ارجليدية ارغشاء ارعنكبوتية, ثـ اررطوبُة اربيضية   وا 
شيء مف  إرىزادت عف ارمقدار ارواجب كاف اربصر ارذي ينفذ فيو متفاوتًا غليظًا, فيكوف صاَُّبو ينظر 

ذامف قريب,  إريوبعيٍد أكثر ما ينظر  تكدرت ىذه اررطوبة وغلَظْت منعت اربصَر اربتَة, وىو ارذي سمي  وا 
ارطبقة ارعنبية وتعّلؽ بارخمؿ ارذي فييا, وانجلى عف  إرىذرؾ ارماء بارمْيِت نزؿ  ٕ/ُكِبس  ٔإذانزوؿ ارماء, ف
فعاد اربصر, ارليـ  إال أف تكوف اررطوبة ارَكِدرة كثيرة, وقد تكدرت اررطوبُة اربيضية كليا, فكلما  ٖقداـ ارناظر

 .األسودوىي التي تسمى الماء ركدورتيا وفسادىا,  ٗقدح منو عاَد, وثارت

 وعالجتكدرت اربيضية وال زادت وال غلظت, فليس بنزوؿ ارماء.  ,٘فأما امتالء ارعنبية مف اررطوبة وارماء 
ـُ ارعليؿ ارَّمية اردقيقة, واالقتصاُر بارعليؿ على ارطييوج وصدور  باألشياءذرؾ االستفراُغ  رزا ارموافقة, وا 

دار فلفؿ خارص  ٙيف ويَّلؿ ما فييا: مفبيذا اردواء َّتى يمص ارع وكحموارقب ج, ومنعو عف االمتالء, 
ثلثي درىـ, ىليلج أصفر نصؼ درىـ, شاذنج عدسي درىـ ونصؼ, إقليميا ارفضة وزف درىـ, زبد اربَّر 

درىـ ونصؼ, يسَّؽ ذرؾ كلو, وينخؿ بَّريرٍة, ويطرح عليو مف ارقرنفؿ وزف طسوج,  أصفيانيدرىـ, كَّؿ 
عينو ويدمعو, ويَّلؿ تلؾ ارفضوالت, فيبرأ  ٚكَّؿ بو, فإنو يمضويدمج في ارياوف, وينخؿ بارَّريرة ثانيًا, وي

 بيذا ارطريؽ, وفصد ارقيفاؿ أيضًا مما ينتفع بو ىذا ارعليؿ.

يَّدث فيما يجاورىا مف ارطبقات,  أوارذي يَّدث فييا,  والعمة الثالثة: ىو زواليا عن موضعيا بالورم 
ارشيء على غير استقامة, ويسوء بصره وتدمُع ارعيُف  وعالمة ذرؾ: أنو مع األرـ واردمعة يجد ِثقاًل, ويرى

ُيستفَرغ إف اََّتَمؿ ذرؾ, وُيفصد إف أوجب اررأي ذرؾ أيضًا, ثـ  ٜأف وعالج ذلك ٛأَّيانًا, وال تنطبؽ أجفانيا
ة ارمعمورة على شكؿ ارمعيف, سرنجتكَّؿ عينو أواًل بما يمضيا ويدمعيا, ثـ يرفد برفائد قد جعؿ فييا األ

ارضوء, واالنكباب على ارشيء,  إرىوسط وتشد شدًا برفؽ, ويمنع أيامًا متوارية مف ارَّركة وارنظر مثقوبة ار
 اردمعة. ٓٔأف يستقيـ بصرُه, ويصير ارنظر غير متفاوت, وتزوؿ إرى
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 إرىنظرُت  إذاوىذه ارعلُة سريعة ارزواؿ, وقد كاف ري صديؽ مف األفاضؿ َّدثت بو ىذه ارعلة, وكنُت  
وكنت أداويو بما ذكرتو فال يزاؿ ينقص ارنصؼ ويزيد  ٕقسمت بنصفيف, / ٔة رأيُت كأنيا قدارطبقة ارقرني

ما كاف  إرىاعتداِرو, واربصُر  إرىَّقيا, وارناظُر  إرىذرؾ األثر رجعْت ارعيف  ٖارنصؼ اآلخر, فإذا زاؿ
 عليو, 

مدة وكاف طبقة عينو  , وبقي ىوٗوخيمر بأبي حسن الماتاب يعرؼ وقد َّدثْت ىذه ارعلة برجؿ مف ارك  
ُكدورة ظاىرة, وارعيف تأرـ وتدمع  ٘ارقرنية قد قسمت بنصفيف, نصؼ منيا على صفائيا, وارنصؼ فيو

ذرؾ ارذي  ٚضًا َّادًا وغبُت عنو, فلما عدُت وجدتو برئ مف ىذه ارعلة ارَّادثة وزاؿمر ض مر ثـ  ٙأَّيانًا, /
اؿ ارعلة, وكثيرًا ما تَّدث ىذه ارعلة فتزوؿ مف غير بعينِو, وعاد بصره كما كاف, فذكر ري أف ذرؾ زاؿ بزو 

 مداواة.

 

 الباب العاشر

  ٛي أعالل الطبقة القرنيةف

ف خشُ توىي أف  الخشونة,فأما ارطبقة ارقرنية فليا بارمشاركة أعالؿ كثيرة, وركنيا تختص بعلتيف إَّداىما: 
ما ٜإما رقَشؼٍ  ما رتغير مزاج. النصبابِ , وا   خلط, وا 

, فتدمع ارعيف  مرأنو يجد مف بو ىذه ارعلة خشونًة, كأف  جفنو األعلى ي وعالمة ذلك:  على شيٍء جاؼٍّ
اررطوبة,  إرى: تبديؿ مزاج جميع اربدف عما ىو عليِو ذلك ٓٔوعالجرذرؾ, ويظير جفافيا رلَّس وخشونُتيا. 

, ألنو رو ذىب ٕٔارُيْبس, وامتالء اربدف مف األخالط ارَّادة ٔٔألف ذرؾ ال يكاد يَّدُث إال مف استيالء
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ٕ
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ٙ

 ِ )ظ(. ٔٔذىج٠س  - 
7

 َٚجي: ٚلحي فٟ َ. - 
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ؿ مزاج ارعيف رـ يمِكْنو ذرؾ إال بعد تعديؿ مزاج جميع اربدف, عما ىو عليِو  ٔارطبيب / , ٕاررطوبة إرىريعدِّ
ف اَّتمؿ سنو ومزاجو  ف كؿ ذرؾ مف اجتماع خلٍط َّاّد مجفؼ: فاستفراغ ذرؾ ارخلط بَّسب اإلمكاف, وا  وا 

اردجاج  ٗوماء األكارع وشَّـ ٖغريات كاالسفيدباجاتطبات, وارممر ارفيجعل غذاؤه ُفِصَد, وُيلطؼ غذاؤه, 
, و مما يكَّؿ بو مف بو ىذه ارعلة ٘رـ يكف ىناؾ َُّّمى وََِّما إذاوارَّساء ارمتخذ بلبف ارماعز ارطرّية ارّسف, 

ارِمسّف, ويؤخذ ذرؾ اروسخ ويجمع بينو وبيف دىف اربنفسج, ويدمجاف  يؤخذ األسَرب ويدرؾ على اريد أو ٙأف
 ى يتَّدا, ثـ ُيكَّؿ بو, فإف ذرؾ يملس ارخشونة فيمنع اردمعة.جميعًا َّت

ب اركثيراء فيو, ويترؾويكحل أيضًا   أيامًا, ثـ ُيصف ى ويقط ر عليو  ٚبأف يؤخذ رعاب َّب ارسفرجؿ, وُتذو 
يسيٌر مف دىف اربنفسج, ويكَّؿ بو, فإنو يملسو ويزيؿ ارخشونة. ومما تعارج بو ىذه ارخشونة أف يفصد فرخ 

كَُّؿ بيذا اردـ يبو, وألجؿ ذرؾ  ٛارعروؽ ارتي تَّت جناَّيو, ويؤخذ مف ذرؾ اردـ وىو َّار, فيكَّؿ مف
فييا اردـ ,فإذا كَّؿ بيذا اردـ مّلس  ٔٔمع ارطرفة, ويَّتقف ٓٔمف بو طرفة, ألف طبقة ارعيف تخشف ٜ]وىو[

دفعاٍت متوارية,  ٕٔفي كؿ يـو ترضُع صبيًة فييا, أةٍ مر اارطبقة وَجالَىا, وقد ُتداوى ىذه ارخشونة بَّلب ربف 
ارعجوز, وال َمف  أووقد تداوى أيضًا بأف تلَّس برفٍؽ, ويلَّسيا صبي صغير, أو صبية, وال يلَّسيا ارشيخ 

 .فيو قوة شديدة

َّتى ُيرى علوىا عف ارملتَّمة َّسًا: وذرؾ يكوف مف مداخلة  أن تنتؤ عن الممتحمة ٖٔىي والعمة األخرى 
ـ يَّدُث فييا, وركف علة اروـر رـ نذكرىا, ألنو ُيشاركيا في ىذه ارعلة غيرىا مف ور  أوارخلط اررياَّي تَّتيا, 

 ارطبقات. فأم ا دخوؿ ارخلط اررياَّي تَّتيا فال يكوف إال في ىذه ارطبقة.

أف يستفرغ اربدف مف األخالط ارغليظة ارلزجة, وفصد ارمعدة واررأس باالستفراغ, وتلطيؼ  ذلك وعالج 
ارناشفة ارخفيفة كارطييوج وارقبج وارت ْدُرج واردراج, ومنعو مف اإلكثار  األشياءعلى  غذائو, واالقتصار بو
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ارعيف ويَّلؿ ما فييا مف اررطوبة, وىو  ٔوارتملِّي, وفصدُه إف أطلقت ارقوانيف ذرؾ, ثـ كَّّلو بما يمض
أف و ىذه العمة وخير ما يداوى باركَّؿ ارذي ذكرناه في باب امتالء ارعنبية مف اررطوبة, وىو اركَّؿ. 

خرؽ اركتاف, وتبؿ بماء عنب ارثعلب, وبماء ارورد, وتوضع على ارعيف, وتشّد, وربما برأت  يعمؿ رفائد مف
ذرؾ نقى اربدف, وكاف ارسبب ضعيفًا, فإف تعسرْت ورـ يزؿ ذرؾ  إرىإنضاؼ  إذافقط  ٕ/ ىذه ارعلة باررفائد

ارعيف بارماء, واالنكباب على بخار ارمياه ارَّارة, فإف رـ أرـز ارَّماـ, وصب  ارماء ارَّار على رأسو, وتكميد 
ف  إرىأف يرجع  إرىمزاجو, فإف كانت َّامية سكِّف مف مزاجو  إرىيزؿ, وتعسر, نظر  َّارِو ارطبيعية رو, وا 

كاف مزاجو باردًا أو على اعتدارِو ارخاص رو, ُأسِعط بدىف ارمصطكي مع يسير مف ماء ارشعير ارمغلي, 
 ريعًا.وىذا يزيلو س

 

 الباب الحادي عشر

  ٖفي أعالل الطبقة الممتحمة

إحداىا الورم الظاىر لمحس, وأما ارطبقة ارملتَّمة فأعالريا أيضًا بارمشاركة كثيرة, وتختُص بأربعة أعالؿ: 
ال ارظاىر رلَّس  ٗارتي تخرج فييا, ألف اروَدَقة ال تكوف إال في ارملتَّمة, واروـر / والثانية: القرحة الوَدِقّية

َبل, مرارىا, وظيور عروق حمر حا ٘/ الثالثة:يكوف إال فييا. و ألف ارسبؿ  فييا وامتالؤىا. والرابع: الس 
ارسواد فيزوؿ ارسبؿ.  ٚارسواد ويكوف ابتداؤىا مف ارملتَّمة, ويلطؼ مف ارملتَّمة َّواري ٙيبتدئ فيغشى

في ارملتَّمة, وىو قوؿ ضعيؼ, بؿ  وريست ارظفرة مف أعالِؿ ارملتَّمة إال على مذىب مف قاؿ إنيا زيادة
 أعالؿ ارمأقيف؛ وألجؿ ذرؾ رـ نذكرىا في أعالؿ ارملتَّمة. ٛىي مف

اركدورة وَعَلت, وكأف ارقرنية قد  إرىأف يراىا كأنيا قد تغيرت  فيو: فأما الورم الظاىر لمحس في الممتحمة 
: إما ارصداع ارذي يعرؼ ٜببيفضاقت وصُغَرت, وارعيف مع ذرؾ تدمُع وتأرـ, وارسبُب في ذرؾ أَّد ارس
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ارنكاية في ىذه  إرىكانت اربخارات ارمجتمعة ارموضوعة على ارقَّؼ مف داخؿ فيتأدى  إذا, ٔبالبيضة
نما ذكرُت  إرىيكوف في ارغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف خارج فتودي  أو. ٕارطبقة . وا  ىذه ارطبقة فتتوـر

قة خالؼ, فاعتقَد بعُضيـ أف ىذه ارطبقة تنشأ مف أطراِؼ ىذيف اروجييف ألف بيف ارُمشرَِّّيف في ىذه ارطب
ارغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف داخٍؿ, وتخرج أطراُفيا على َّسب ما يخرج أقساـ ارعروؽ اردقاؽ مف بيف 

 ارَّجابيف عند ارمأؽ, وتنبسط وتصير منو ىذه ارطبقة. ٖارلَّـ وارعظـ, فتخرُج تلؾ األقساـ مف دروز عظاـ

ف وأبقراط منيـ: أف ىذه ارطبقة تتورد مف أطراؼ ارغشاِء ارموضوع على ارقَّؼ مف خارج. ورأى قـو آخرو  
رأييـ, أف ىذه ارطبقة عضو برأسو, كارعنبية, وأنيا  إرىوقد رأى قوـٌ آخروف ال ُيعَتمُد على قوريـ, وال ُيرَجع 

ذكر ىذا ارخالؼ في  رىإ, وال َّاجة بنا ٗتنشأ مف غشاء رقيؽ يكوف َّواري ارعيف, فيصير عضوًا برأسوِ 
, وبّيف اعتقاده فييا منافع األعضاءطبقات ارعيف في  مرقد استقصى في أ جالينوس, فإف ٘ىذا ارموضع

 .المقالة العاشرة ٙفي

 أوارسبب مف تغير مزاج ارعليؿ,  مرارسبب ارفاعؿ رذرؾ, ويتبيف رؾ أ إرىأف ينظر  وعالج ىذا الورم 
 إذاارَّرارة, وكاف ىناؾ امتالء, استفرغتو  إرىخرج عف االعتداؿ  ارصداع ارَّادث, فإف كاف مزاجو قد

, وفصدتو مف ارقيفاريف, وكَّلتو بعد ذرؾ ٚأطاَعِت ارقوة, وسكِّف مزاجو بسقي ماء ارشعير وسائر ارمطف يات
دانؽ, َّضض  ٜماميراف  صيني وزف دانؽ ونصؼ, ورد وزف دانقيف, زعفراف وزف صفتو: ,األشياف ٛبيذا

, شياؼ ماميثا وزف نصؼ درىـ, نشاء وكثيراء وصمغ عربي مف كؿ واَّد دانقيف, يسَُّؽ ذرؾ نصؼ درىـ
ببياض  ٓٔكلو ناعمًا, ويعجف بماِء عصى ارراعي, ويجعؿ شيافات مفرطَّة, فإذا أراد أف يكَّؿ بيا أذبتيا

ب أةمر ا ٔٔاربيض, وربف ذاًا, ترضع صبية, وكَّلتو بذرؾ كَّاًل ثخينًا, ورفدت عينِو وشددتيا موارِّ فتَّتيا  وا 
ترضع صبية, ودققت عصا ارراعي, وأطراؼ اريندباء, وورؽ عنب  أةمر انقيتيا برفٍؽ, وَّلبَت فييا ربف 

, ويسكف ارمزاَج  ارثعلب, دقًا ناعمًا, وضربتو مع بزر ارقطونا, ووضعتو فوؽ عينو, فإف ذرؾ يَّلِّؿ اروـر
 ارذي قد اَّتد .
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ماء عنِب ارثعلب ويغلى غليانًا خفيفًا, ثـ  ٔ/ ىناؾ َوَدقة: أف يؤخذرـ يكف  إذاىذا اروـر  ومما يعالج بو 
ربف أتاف  أةمر اربف  ٕترضع صبية, وبياض اربيض اررقيؽ, فإف كاف بدؿ أةمر اُيصّفى ويجمع بينو وبيف ربف 

 َّتى يتَّد, ثـ ُيقطر منو في ارعيف في ٗكلُو في قارورة ويخضخض / ٖكاف أبلغ في ىذا ارمعنى, ثـ ُيجَعؿُ 
, ويسكف ارمزاج ارذي قد اَّتد . ,كؿ ساعة  فإف ىذا ييّدأ ذرؾ اروـر

كليؿ ارملؾ  إذا بو ومما يعالج   وأشباهرـ يكف ارمزاُج َّادَا: أف ُيكب  على بخار ماٍء قد غلي فيو اربابونج وا 
 إذاب, ك  مر في أصناؼ اررمد ار ٙفي ارملتَّمة في ىذا ارموضع, ألنا نذكره ٘ذرؾ, ورسنا نذكر عالج ذرؾ
: فيي خروُج بثرة بيضاء في ارملتَّمة, كأنيا بالودقة فأما العمة التي تعرفنَّف فرغنا مف ىذه اربسائط. 

 ٚطرؼ مف عالجو عند ِذكرنا ارقرَّة ارتي تخرج في ارعنبية وارقرنية, ونَّف نعيد ىاىنا َمرشَّمة, وقد 
 , ونزيد ما يجب أف يزاد فيو.     رّ مبعض ما 

َّصلت فضوٌؿ غليظٌة في ارملتَّمة, فمددتيا, فيكوف كأنيا َبثرة, وىي بارَّقيقة  إذاا تخرج وىذه ارودقة إنم  
ارغليظة ربما كانت رياَّية  األخالطربما خرقيا في ارندرة, وتلؾ  أونتوٌء في ارملتَّمة مف غير أف تخرقيا, 

نقض يبتدئ بعالج ذلك ومما واالجتماع,  ٛغليظة فتخرج ارودقة, وتَّدث في ارملتَّمة َّارة شبيية بارتَّرز
األيارج, ويصبر بعده خمسة  ٜشربًة مف َّب أياـبدف ارعليؿ بمطبوخ األفتميوف, ثـ يسقيو بعد ذرؾ بخمسة 

, وُيفصده ارقيفاؿ إف َّملت قوتو ذرؾ, ورـ يتغير مزاجو, ورـ يمنعؾ عف ذرؾ مانع َعَرَض كاإلسياؿ أياـ
 إرىليف ارذي ذكرناه في أقراباذيف ىذا اركتاب, ونسبناه ار مراررعاؼ.  ثـ يكَّلو بارشياؼ األَّ أو ٓٔارقيءو 

 مرارخ ج إف اَّتمؿ مزاجو ذرؾ, وترفد عينو برفادٍة مبلورٍة بماء ارورد ويسير مفيانراز ارمذافَا بماء  سيار
وبانت كؿ دالئؿ اررياح  ٕٔ, / ٔٔارَََّمار إرىصح عندؾ إف مزاج عينو رـ يتغير  إذا, ىذا األبيضارخوصي 
فود ارعيف. وربما رجعْت ارودقة باررفادة فقط, وىي علة مر اررطوبة ارغليظة ارفاسدة, وتنومو بارليؿ ارغليظة و 

ْعبة ما رـ تخرؽ ارطبقة, فإذا رجعت ارودقة وامتنعت  توتياء  الكحل:باقية كَّّلتو بيذا  كانتْ  أوريست بارص 
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قليميا أصفيانيازيني وَّشري وكَّؿ مر ىندي و  مسَّوقًة منخورة بارَّريرة دفعات, ارذىب ورماد ارطرفاء  وا 
ؼ اردمعة, ويقوي ارطبقة, ويمنع ارودقة مف أف تنتؤ. وربما أكلت موضع ارودقة وخرجت  فإف ىذا اركَّؿ ُينشِّ

ارمعموؿ بغير  األبيضبارشياؼ  يؤخذبعد ارفصد واالستفراغ: أف  فمداواتو عند ذلكمف أصوريا ارِمدة, 
اركتاب مع شياؼ األّبار وشياؼ ارُكْندر, يجمع ذرؾ كلو, ويَّؾ ببياض  األفيوف كما بيناه في أقراباذيف ىذا

اربيض, ويقطر في ارعيف وترفد برفادٍة قوية, ويبقى بعد ارَّؿ برفؽ ويوضع على عينو ورؽ عنب ارثعلب, 
.  وأطراؼ عصا ارراعي, وأطراؼ اريندباء مدقوقة دقًا ناعمًا مضروبة مع بزر قطونا ودىف ارورد عند ارنـو

ة ارطبقة, ووجود األرـ فذرؾ يكوف على مر , وسيالف اردمعة, مع َُّة ُعروِقياّمر حُ أما ارعلة ارتي تظير فييا و  
, وريس ىو كما ظف بعض ارناس أف ٕمف غلياف اردـ وِغَلظو واَّتداده, ألف اردـ قد يغلظ ويَّتدّ  ٔاألغلب

 اردـ ال يَّتد َّتى َيِرّؽ.

, إف أمكف اروقت بطبيخ ىذه أف يفصد ارعليؿ مف ارقيفاؿ  ذلك وعالج  ويَّؿ طبيعتو بعد ارفصد بأياـٍ
 صفتو:

ورؽ عنب ارثعلب  ىندي ثالثيف درىمًا, ترنجبيف وزف عشريف درىمًا, مرجاني وزف مائة درىـ, تمر عناب  
منو رطؿ بارصغير,  , ُيطَبخ ذرؾ كلو على ما يجب, ثـ يصفىَٖكؼ, بزر اريندباء كؼ, ثالثوف أجاصة

, ثـ يكَّؿ عينو ٙوىو فاتر / , ويشربو٘درىمًا مف شراب اربنفسج ارخمير ٗعشريف / ويصّب فوقو قدر
ارعيف بارفضوؿ ارتي  ٛينيضـ اردواء وتلفظ ترضع صبيًة, وترفد َّتى أةمر امذافًا بلبف  ٚمربارشياؼ األَّ

غ عربي نشاء وزف درىـ, كثيراء وزف ثلثي درىـ, صم ويكحل بيذا البرود:تجتمع, ثـ تفتح وتنقى برفٍؽ, 
درىـ, صمغ فارسي درىـ, شياؼ ماميثا وزف درىـ ونصؼ, ورؽ نور اربنفسج درىـ, طباشير درىميف, 

زجاج, وينخؿ  أوكافور طسوج, رؤرؤ غير مثقوب درىـ ونصؼ, يسَّؽ ذرؾ كلو ناعمًا بميراس َّجر 
ر, ثـ تكَّؿ بو بأضيؽ ما يمكف مف ارَّري ٜةمر ارياوف دفعتيف وثالثة, وينخؿ في كؿ  إرىبَّريرة, ويرّد 

 إرىوعلى ىذا  ان موسى بن سي ار,مر ع أبوارذي صنعو  بالبرود الرماديارعيف بعد ارتشيؼ, وىذا يعرؼ 
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ة, وينقى اربياض, وتنقطع اردمعة, فإف َّدث بعد ذرؾ ِغلظ في ارجفنيف, فيجب أف يكَّؿ مر أف تزوؿ ارَّ
ف خشيَت أف ال يَّتمؿ مزاُج عينِو ذرؾ, يج مربشياؼ أَّ ارلّيف وبيف ارشياؼ  مراألَّمع بيف ارشياؼ رّيف, وا 
 ارذي عمؿ بغير اإلقليميا. األبيض

 أحدىا نوع: أنواعوىو على ثالثة  األبيضفيو أف ينسبؿ على ارناظر شيء كارغشاء  السبل عمةوأّما  
 إذا: وىو أف يكوف معو تدمع ورطوبة مفرطة في األجفاف, وذرؾ ال يتعلؽ بارصّنارة يعرف بالّسبل الرطب

: وىو أف تكوف ارعيف ناشفًة, ال يسيؿ منيا اردمع, وال يتبيف يعرف بالسبل اليابس والنوع األخرطرَّت فيِو. 
والنوع الثالث ىو أن يكون السبل فييا رطوبة, ويكوف كارعيوف اريابسة غير أف ارغشاء يكوف منسباًل علييا. 

 : ارذي قد استَّكـ ومنع اربصر وبي ض ارَّدقة.لبِ نسَ المُ 

َّارة  والعمة التي تولد السبل ىي:كبة. مر اررمد ار أنواعيأتي في  ٔانفرادكليا مجماًل وعلى  الج ىذهوع 
يكوف اررمد قويًا ثـ ال  أوتصيُب ارعيف مف رمد وغيرِه, فينطؽ مع اردمعة, ويسيؿ دموعيا فتغشى ارناظر, 

 ٖف رذرؾ فتسيؿ, وال يَّتميارعي ٕيعارج بَّسب ما يجب, فيغلظ ارجفف ويَّدث تَّت ارجفف ارجرب, فتدمع
قلياًل قلياًل, وربما َّدث ارسبؿ  ٗاررأس وارعيف, فيقوى ذرؾ, ويتشبو إرىصاَّبيا وترتقي اربخارات ارغليظة 

عيف وُشعبيا ارتي ارمف فضوٍؿ كثيرة تجتمع في اررأس وارعيف, فتمتلئ عروؽ  أوتقع في ارعيف  ٘مف َطرفة
 االنطباؽ ويغشييا.في ارملتَّمة, وتغلظ فتدمع ارعيف, رسوء 

 ٙكبة, وعالجات ذرؾ, ريصيرمر اررمد ار أنواعُؿ اربسيطة في ىذه ارطبقات اربسيطة, ونَّف نذكر فيذه ارّعل 
إف شاء هللا  ٛارطبقات ماىراً  ٚكبة مف أعالؿ ىذه /مر بمعرفة أعالؿ ارطبقات, ومعرفة األعالؿ ار اإلنساف
 وَّده.
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 الباب الثاني عشر 

 ك بمر ال ٔالّرمد أنواعفي 

: ارنوع أنواعارظاىر رلَّس في ارطبقة ارملتَّمة, وىو على ثالثة  ما أبتدئ بِو ذكر ما يَّدث مف اررمدِ  أوؿ
تييج في ارمأقيف, وىذا ارنوع و ة تظير في ارملتَّمة مع ارتوـر واالرتزاؽ, وأرـ يجده شديدًا, مر ىي َّ األوؿ

. ويتركب مف ثالثة ٕكب اآلريمر في ارعضو ار, وىي علة آرية ألنيا بالرمد الحار في الممتحمةيعرؼ 
ارعروؽ  إرىمف سائر األعضاء  َّٗد ة اردـ وكثرُتيا, فيكوف فساٌد في اركمية واركيفية, فيسيؿ ٖأَّدىا أسباب:

عب ارتي في ارملتَّمة. وارسبب ارثاني سخونة اررطوبات / وغلظيا. وارثارث قبوؿ  ٘ارتي في ارعيف وارش 
ذابتياارشبكية ارفضوؿ بارُعر  ارطبقة ارملتَّمة بارمشاركة ارتي بينيما  إرى, ودفعيا ٙوؽ واألوردة ارتي فييا وا 

ارثالثة َّدث ىذا ارنوع مف اررمد. وركؿ سبب مف  األسبابمف جية ارعروؽ واألوردة. فإذا اجتمعت ىذه 
وأما عالمُة , ٛواررمص ٚعالمة تظير في ىذا اررمد, فأما عالمة سخونة اررطوبة: االرتزاؽ األسبابىذه 

ارذي يجده مف ارتمدد, وكثرة اردمعة, وأما عالمة اجتَماع اردـ في ارشبكية بأكثر مما  ٜكثرة اردـ ارَّاّد, األرـ
ارذي  ٓٔة ارتي يَّّسيا في ارملتَّمة, واألرـ /مر ارملتَّمة بارمشاركة ارتي بينيما: فارَُّ  إرىيجب, وانبعاثيا 

 ٕٔأمكنت ارقوة, وأطلقت سائر ارقوانيف بيذا إذامد اإلسياؿ عينِو, وعالج ىذا ارنوع مف ارر  ٔٔريجده غو 
ىندي منزوع ارنوى وارليؼ وزف عشريف درىمًا, ترنجبيف وزف عشريف درىمًا, ثالثوف  مرت المطبوخ نسختو:

إّجاصة, ثالثوف عّنابة, خمسة وعشريف درىمًا زبيب طائفي منقى, كؼ أْكُشوت بغدادي, كؼ بزر اريندباء, 
سة, كؼ مف ورؽ عنب ارثعلب, يجمع ذرؾ كلو ويدؽ , وزَف سبعِة دراىـ ىليلج أصفر, ويطرح كؼ كزبرة ياب

أربعيف درىمًا  ٖٔعليو, ويطبخ ذرؾ كلو, ويدّؽ ارمطبوخ, ويصفى منو وزف مائة درىـ, ويصب عليِو وزف
 شراب اربنفسج خمير, ويشربو وىو فاتر.
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مف  أياـأف ُيفَصد, ويفصد بعد ىذه ارشربة بثالثة  إرىربارد وُيْقَتَصر في غذائو على ارخبز ارمبلوؿ بارماء ا 
ة مر ارمزو رات ارعدسية ارصفر ار إرىارِقيفاؿ, وُيخَرج اردـ على َّسب قوتو, ثـ يرّد مف ارخبز ارمبلوؿ 

ارَّالوة, ألف َّموضة ارخؿ وماِء ارَّصـر ضاّرة رصاَّب اررمد  ٔارمعمورة بارخّؿ وارسكر, وتكوف ظاىرة
 األشياف: ٕنسخةكَّؿ بيذا ارشياؼ على ما أذكره. جدًا, ثـ ي

وزف درىميف,  ٖبى بلبف األْتف وزف خمسة دراىـ, ومف ارنشاء ارعذب ارطعـ إذا ذيؽمر يؤخذ مف ارعنزروت ار 
يؤخذ مف تَّت ثجير ارعنب  ٗكثيراء وصمغ عربي مف كؿ واٍَّد درىـ, اسفيداج اررصاص ارمَّرؽ ما ال

دانؽ فضة ال  إرىخارص وزف ثالثة طساسيج  فضة وزف درىميف, أفيوف مصريوزف ثالثة دراىـ, إقليميا ار
رة, رما فييا مف إخفاء مقدار ارعلة َّتى يغتر  جالينوسيزاد عليو, رما بّينو  وَّّذره مف استعماؿ األدوية ارمخدِّ

ة ترضع صبية, ويَّبب كأمثؿ ارعدس مفرطَّ أةمر اذرؾ كلو وينخؿ ويعجف بلبف  ٘ارطبيب بذرؾ, وُيسَّؽ
ترضع  أةمر رقيقًا إما بلبف إ ٚفي ارظؿ, تأخذ منيا ثالث شيافات فتجعليا في ارَصَدفة وُتذيفيا ٙوما يجففو

اررمد في ابتدائيا بارماء,  أنواع, ويَّذر أف يذيؼ األشياؼ في شيء مف ٛببياض اربيض اررقيؽ أوصبية 
, وتربت  إرىوتبرز ارمادة, فإف دعتؾ ارضرورة  ارعلة, ٜفإف ارماء ربما صار سببًا رلنكاية ارعظيمة واروـر

ارماء  أوبياض اربيض, فيجعؿ ارماء مف ماء ارمطر  أوأة ترضع صبية مر ارماء رعدـ ما ذكرناه مف ربف ا
, ويكوف ما نذيفو رقيقًا, ثـ ينومو على ظيره, ويفتح عينو برفؽ, ويقطر منو ٓٔارمطبوخ في ارقماقـ ارَّديدية
أميلو ساعة, َّتى ترفض ارعيف بما فييا, ثـ ينقييا بقطنة  ٔٔقطر في عينو منو في عينو قلياًل قلياًل, وكلما

مبلورة بذرؾ ارماء ارموصوؼ, وُيعيد ارتقطير في ارعيف على ذرؾ, َّتى يقطر منو ثالث دفعات, ثـ ينقييا 
ر في عينو بارغداة وارعشّي ثالثة دفعاٍت َّتى تيدأ ارَّدة,  وينظفيا. يدـو على ىذه ارمداواة يوميف, يقطِّ

بارماء  أوعلى ارمسف بارلبف ارذي ذكرناه,  ٗٔمف ىذه األشياؼ ٖٔ/ , ويقؿ اردمع, ثـ يَّؾٕٔارنقرةويسكف 
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أي شيء مف ارغدى ثـ يكَّؿ عينو مف ىذا  أوارموصوؼ َّكًا ثخينًا ناعمًا, ويَّذر أف يسقط فيو شعرة 
, ثـ يرفد عينو برفادٍة مبلورة بماء ارشياؼ ارمَّكوؾ َّكًا ثخينًا ناعمًا بارميؿ, َّتى يمال تَّت جفنيِو منو

ويتركو ساعًة زمانية, ثـ يَّؾ عينو وينقييما برفٍؽ. يدـو على ىذه ارمداواة  ارورد, ويشد عينيو شدًا مواربًا,
  الذرور الذي أذكره:يوميف آخريف, يكَّؿ عينو بارغداة وارعشي على ما ذكرناه, ثـ يكَّؿ عينيو بيذا 

, ومف ارنشاء ارعذب ارطعـ وزف درىـ ونصؼ, ٔبف األتف وزف ثالثة دراىـبى بلمر يؤخذ مف ارعنزروت ار
درىـ, ُيسَّؽ وينع ـ سَّقو, وينخؿ بَّريرة, وأجود ارذرور ما كاف عتيقًا, يؤخذ مف ىذا  األبيضومف ارسكر 

 ارذرور على طرؼ ارميؿ ما أمكف أف ُيؤخذ, ثـ يأخذ ارميؿ بيمينِو ويرفع جفنو األعلى بإبيامِو مف يده
 إرىبإبيامو  ٕ, ويشيؿ جفنو /أسفؿ إرىفيغمزه  اريسرى, ويدع خنصره مف اريد اريمنى على جفنو األسفؿ,

فيضع ذرؾ ارذي أخذه مف ارذرور على طرؼ ارميؿ تَّت ارجفف  ٖفوؽ, َّتى يظير رو تَّت ارجفف, /
رد, ويشد عينيو شدًا األعلى, على ذرؾ ثالثة أمياؿ تَّت كؿ جفف, ثـ ترفد عينيو برفائد مبلورًة بماء ارو 

ارذرور,  ٗارعينيف, فإف كانت ارعيف قد ىضمت إرىُمواربًا, وَيْصِبُر عليو ساعة زمانية, ثـ يفتَّيا وينظر 
وانَّّؿ عنيا ارذرور باردمع, وذرؾ مف أجوِد ارعالمات, ثـ ُينِقي عينو باستقصاء مع رفٍؽ, ويتبع ما تَّت 

تلؾ األغشية غليظة كأنيا قطع رَّـ,  ٘تنقشر عنو, وربما كانت جفنو, فإنو ربما تقّلع منو أشياء كاألغشية
 من, بارغداة وارعشي, وفي كؿ ريلة يضع فوؽ عينيو عند ارنـو ُٙأخر أياـيكَّؿ على ىذا ارذي ذكرناه ثالثة 

 ىذا الذي نذكره:

ِة ارَقْرع إف مف ورؽ عنب ارثعلب, وأطراؼ اريندباء, ويسيٌر مف ُجَرادَ  ُٚتؤَخذ أطراؼ عصا ارراعي, وارغض 
بزر ارقطونا, ويوضع منو على خرقة  ٛبلعاب أوكاف زمانو, يدؽ دقًا ناعمًا, وُيضرب ببياِض اربيض, 

ويكَّؿ مف  ,ارفاتر بارماءِ  بارليؿ, ُيَنَّي ىذا بارغداة, ويغسؿُ  ٜكتاف, وتوضع فوؽ عينيو, ويناـ مستلقياً 
بعد زواؿ ارعلة شيء مف ارجفاؼ,  ٓٔبقي في عينو أف يكمؿ اربرُء, فإف إرىارذرور ارذي وصفناه, على ىذا 

ره ارَعشاء, وتمنعُو ارجماع مر ِغَلٌظ في ارجفف, أ أو تو بلزـو ارَّّماـ, وتكميد عينو بارماء ارَّار, وتجنبو وتَّذِّ

                                                           
ٔ

 وٌجُ٘: وٌُ٘ فٟ خ. - 
ٕ

 )ظ(. َ ٗٔذىج٠س  - 
ٖ

 )ٚ(. خٗٔذىج٠س  - 
ٗ

 ّٟ٘ص: ٟٔٙص فٟ َ. - 
٘

 وحٔص: وحْ فٟ جٌّهط٠ٛحش. - 
ٙ

 أنٍ: أنً فٟ َ. - 
7

 جٌغٝ: جٌؼٝ فٟ ِ, جٌؼٙ فٟ خ. - 
8

 ذٍؼحخ: ٚذٍؼحخ فٟ خ. أٚ - 
9

 ِٓطٍم١حً: ِٓطٍمٟ فٟ َ, خ, ِ. - 
ٔٓ

 : ٔحلٛس فٟ َ.ٗفٟ ػ١ٕ .........٠ٚىكً ِٓ  - 
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ارَّاّد ارذي ذكرناه في  مراألَّأجفانو بارشياؼ  ٔبارواَّدة, فإف رـ ينجح فيو ذرؾ بعد ارَّمية, َّككتَ 
 ٖ. فإف رـ يَّتمؿ مزاُجو ذرؾ, ونفرْت عينو منو, َّككت أجفاَنوٕبختيشوع الكبير إرىونسبناه  األقراباذيف,
, فإف نفرْت عيُنو مف ارجميع, بجند يسابورأصَّاب بيمارستاف  إرىارليف ارذي قد نسبناه  مراألَّبارشياؼ 

ف بقي مع  ٘ارملتَّمة عسرٌ  إرى ٗاستدرلَت على أف ارفضؿ ارذي قد انصبّ  ىذه ارَّاؿ وجٌع في غليٌظ, وا 
داخؿ ارعيف, أيقنَت أف ارطبقة ارشبكية فييا فضؿ كثيٌر, فعاودتو بارفصد مف ارقيفاؿ, واستفرغتو ثانيًا 
ال  بارمطبوخ ارذي ذكرناه, وأرَّت عينو عف إدخاؿ ارميؿ فييا, فإف أنجح ىذا ارعالُج وجفت األجفاُف, وا 

في أصوؿ األشفار, فاعلـ أف ارشرناقيف قد  ٙىمش نظرَت في جفنو عند أصوؿ األشفار, فإف رأيت شيئاً 
خراجو أف ُيشؽ ارجفف فوؽ األشفار طواًل وتعصر َّتى يخرج منو ذرؾ, مرَغُلظا وَفَسدا, ف ثـ  بإخراج ذرؾ, وا 

ؽ, فإنو يلتزؽ مف وقتو, ومف شّر اردستكارية في إخراج ارشرناقيف: أنيـ كؿ يمددوف  ٛشق ي ٚيجمع بيف ارشِّ
فوؽ مدًا شديدًا, ثـ يشقونو ويخرجوف منو ذرؾ ارجسـ ارشبيو بارشَّـ, ثـ يرسلوف ارجلدَة ارتي  إرىجلد ارجفف 

تطاورت أياميا,  إذافوؽ, فينسبؿ على ارشّؽ, ويصير كأنو رـ ُيَبْط. وىـ يسموف ىذه ارعلة  إرىَمد وىا 
 .  بّوالتينالت األجفاُف ألجليا, ورـ تنطبؽ انطباقًا على ما يجب, وكثرت اردمعة: مر واَّ

 ٓٔارجفف في عيف ارشمس, فإف كاف على ارجفف ٜفإف رـ تكف األجفاُف قد غلظت مف ارشرناقيف, فثبت   
بارشياؼ وكحمتو شيء شبيو بَّب ارتيف, َّككتو بارَّديد َّتى يخرج منو دـ, فإنو يسيؿ منو دـ غليظ أسود, 

ة, فإنو يرقؽ ارجلد, ويزيؿ ذرؾ مر  أياـثالثة ارذي ذكرناه آنفًا, وال تقطع عنو ما ُيدِمع عينو في كؿ  األبيض
 ض, ىذا عالج اررمد وال يكاُد أف يقع في ىذا اررمد شيء غريب سوى ما ذكرناه .مر ار

ارملتَّمة كل يا, وتغلظ األجفاف مف غير دمعة  مر: وىو أف تَّبالرمد الدمويوارنوُع اآلخر ىو: ارمعروؼ 
أف ينطبؽ جفناه, فإذا أصابو اريواء اربارد ُصِدَع  ٔٔ, وال يكاد /كثيرة, غير أنو يكوف مع أرـٍ مجاوٍز رلَّدّ 

 وكثيرًا ما يفسد ارعيف ىذا اررمد بطريؽ أنو يشّنج ارطبقة ارملتَّمة. أطباء حران الرمد العمقي, ٔمنو, وسمتو

                                                           
ٔ

 قىىص: قىص فٟ ِ. - 
ٕ

نىَ ٘حٌْٚ ج١ٌٍٖى ٚض١ُّ فٟ أ٠حِٗ, ٌٚٗ ِٓ جٌىطد وٕحٔ ِهطٍٛ, ٚوطحخ جٌطًوٍز  ,ٚ٘ٛ ذهط١ٗٛع ذٓ ؾٌٛؾّ ثخزٍشىع انكجٍر: - 

 .8ٙٔ, ػ١ْٛ جالٔرحء, ٘اثٍ اثً اطٍجعخٚأٌفٗ الذٕٗ ؾرٍجت١ً. 
ٖ

 أؾفحٔٗ: ؾفٕٗ فٟ َ.   - 
ٗ

 جٔٛد: جٔٛص فٟ َ. - 
٘

 ػٍٓ: غ١ٍ فٟ َ. - 
ٙ

 ّٕ٘: ٠ّٕٕٙ فٟ ِ. - 
7

 ذ١ٓ: ٔحلٛس فٟ ِ. - 
8

 ٖمٟ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
9

 فػرص: فٕٗد فٟ خ. - 
ٔٓ

 : ٔحلٛس فٟ َ.ػٍٝ جٌؿفٓ...... جألؾفحْ لى  - 
ٔٔ

 )ٚ(. ِٗٔذىج٠س  - 
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ارنوع ارذي يجمع  ٕريذه ارعلة ىو ارصداع ارمعروؼ باربيضة, ويكوف ارصداع مف والسبب الموجب 
ارقَّؼ مف خارج, ألف ارطبقة ارملتَّمة تنشأ على  ٗعلى / ٖات ارَّادة ارغليظة في ارغشاء ارموضوعاربخار 

تتورد ىذه ارطبقة  ومن المتأخرين روفس: ,أرجنجانسمف طرؼ ىذا ارغشاء, وعلى مذىب  أبقراطمذىب 
د تغيرًا في على ارقَّؼ مف داخٍؿ, واستدّروا على ذرؾ بأف قاروا: أنو يج ٘مف طرؼ ارغشاء ارموضوع /

َّدثت ىذه ارعلة في ارعيف. ورو كانت ىذه ارطبقة مف ارغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف خارج,  إذاارذىف 
َّدثْت ىذه ارعلة, ألف تغير ارغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف خارج, ال  إذارما كاف يجُد تغيرًا في ارذىَف, 

إنو يغير شيئًا مف ارَّواس وارذىف رمجاورتو كاَف في األغشية ف إذايغير ارذىَف, وىذا غلط, ألف األرـ 
بمشاركة اردماغ, أال ترى أف ارصداَع ارذي يصُب مف ارضربة على اررأس يغيُر ارذىَف, َّتى ال نفرؽ بيف 

رسْ  ذا, ٙاـىذه ارعلة وبيف ارسِّ كذرؾ, فغير ممتنع أف يتغير ارعقؿ, بأنو يقع في ارطبقة  مركاف األ وا 
بمجاورة  رألرـ أومع اردماغ,  ٚج مف وجييف, إما رلمشاركة بارعصبةارموضوعة على ارقَّؼ مف خار 

ىذا ارمعنى. ألف غرضنا وصُؼ ارعلة ومداواتيا ال ذكر  ٛاردماغ. وال يطوؿ في ىذا ارموضع في ذكر
 فنقول:ارخالؼ وأقاويؿ ارمخارفيف, 

ت ارملتَّمُة, وظيرت مر فاَّ ارملتَّمة ركثرتيا, إرى, فانصبت ٜىذه اربخارات كانت دمويًة غليظًة فييا رذع 
ارسواد, فأما اروجع فللتمدد ارذي يَّدث مع امتالء ارطبقِة, وأما ارصداع ارذي يظير عندما يصيب  إرىٌة مر َّ

 نافرة.اريواء اربارد فللمُ 

مف  َّٔٔاؿ ارعليؿ في ضعفِو وقوتو, فإف أطلقت ارقوانيف ُفِصدَ  ٓٔأنو يجب أف ُيعتَبرَ  ذلك: عالج نقول في 
أربع, وال يكَّؿ عينيو اربتة في أوؿ ىذا اررمد, ويَّمى مف  أو, وأخرج اردـ في ثالث تشريَّات ارقيفاريف
ارَّامضة جدًا, كارَّصـر وارخؿ  األشياءاررديئة, ويقتصر بو على ارمزو رات, ويتجنب  األطعمةجميع 
, ثـ يَّلؿ طبيعتو أياـذرؾ, ويكوف ما ُيتَخذ رُو مف ارمزورات َّلوة, ويصبر بعد ارفصد خمسَة  وأشباهواردوغ 

, ثـ االنَّطاطبمطبوخ ساذج خفيؼ, ويلـز شرب ماء ارشعير, وترؾ ارتعرض رليواء, َّتى يتبيف في ارعلة 
                                                                                                                                                                          

ٔ
 ّْطٗ: ض١ّٓٗ فٟ خ, ِ. - 
ٕ

 ِٓ: ٔمطٍـ ئٞحفطٙح.  - 
ٖ

 جٌّٛٞٛع: جٌّٛٞغ فٟ ِ. - 
ٗ

 )ٚ(. خ٘ٔذىج٠س  - 
٘

 )ٚ(. َٗٔذىج٠س  - 
ٙ

رْضبو: -   .7ٕٗ, ٘ٔ,ؼانًعجى انىضٍظ ٌىِحؽ ٚجٌطٙحخ جٌٓكح٠ح جٌطحٌٟ ٌٗ.٘ٛ نٍجؼ ج انط ِ
7

 جٌؼٛرس: جٌؼٛر١س فٟ َ. - 
8

 يوٍ: ٚيوٍ فٟ ِ. - 
9

 ًٌع: ٌىؽ فٟ َ. - 
ٔٓ

 أٔٗ ٠ؿد أْ ٠ؼطرٍ: أْ ضغ١ٍ فٟ َ. - 
ٔٔ

 فٛى: فأفٛى فٟ ِ. - 
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 إرىواآلخر  سّيار إرىباردْيَزج وىو نوعاف قد بيناىما في األقراباذيف نسبنا أَّدىما  ُيكَّؿ باألشياؼ ارمعروؼ
ارمعر ى مف  األبيضارشياؼ  إريويجب, أضفت   ٔكثر مما, فإف دمعِت ارعيُف منو بأانمر ابنِو أبي ع

ترضع صبية,  أةمر اعينو مف ثدي  ٕاألفيوف, َبي تو في كؿِّ ريلة على ربف ُيْشَخُب على رأسِو, وُيَّلب في
ىذه  وأصابت ابن سّيار بالبصرةة, وقد كاف مر أف تصفر ارطبقة ارملتَّمة بعد ارَّ وعالمة انحطاط ىذه العمة:

 البصرةرعافًا مفرطًا, وزارت ىذه ارعلة بارواَّدة, وقد رأيت كَّّاري  ٖزمت على َّؿ طبيعتو, فرعؼارعلة, فع
لوف ىذه ارعلة بعد ارفصد واالستفراغ بما ُتكَّؿ بو ارطرفة, بدـ ارَفْرخ وارزرنيخ ارمَّكوؾ عليو, وذاؾ أنيـ  يكَِّّ

على دـ ارفرخ  ٘منو جدًا, فيطرَّونو, اريسير مراألَّارزرنيخ  ٗظيرت في ارعيف اردـ إذايأخذوف رلطرفة 
 ارتي تَّت جناَّيِو, ويكَّّلوف ارعليؿ بو, فينجح ذرؾ. ؽارذي َيخرُج مف ارعروؽ اردقا

مف ارطرفة واردـ وارعلقة  يكحل, أنو في العشر مقاالت حنين بن اسحق, وذكره العراقومما يستعملو أىؿ  
, ي ٙبماء ورؽ رساف ارَََّمؿ, وجالب أخذوف ارعن اب فينقونو مف نواه ويجمعوف بينو وبيف رساف ارعن اب ارمغلي 

رـ يبَؽ فييا أرـٌ وال  إذامف ذرؾ ارماء, ويكَّّلوف ارعيف ارمطروفة بو مع ارعزيز,  ٚارَََّمؿ ويغلونو, ثـ يصفونو
 ارتزاؽ, وسكَف اروجع.

ورماد األكُشوت, يؤخذ مف رماد ورؽ عنب ارثعلب,  ٜ/نصفو:  ٛة مامر ومن الذرور الذي يزيل تمك الح 
, ٓٔارذي يسّمى رمؿ ارصياغة مّكةوارلؤرؤ ارصغار, وزبد اربَّر, وارشاَذنج ارعدسي, وارر مؿ ارذي يجلب مف 

 ويسكف اردمعة, ويجلوا آثار ارطرفة. ة,مر فيسَّقونيا سَّقًا ناعمًا, ويكَّّلوف بو, فُيزيؿ ارَّ

ء وارتزّيد واالنتياء واالنَّطاط, فيكوف في فأعلـ أف طريؽ معارجة اررمد ىو: اعتبار االبتدا وبالجممة: 
يَّّلؿ وكؿ  أوابتدائِو االستفراُغ بَّسب اإلمكاف, وفي ارتزّيد َّفظ ارمزاج, وفي االنتياء واالنَّطاط ما يجلو 

الٕٔبما يجلو ويَّلؿ ٔٔعيف يكَّليا ارطبيب بما يّبرد ويسّكف ارَّمى وارثوراف, فسبيلو أف يكَّؿ بعده /  , وا 
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 ذأوػٍ ِّح: فأوػٍ ِح فٟ َ. - 
ٕ
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ٕٔ

 فٟ َ. ٠ؿ٠ٍٛؿٍٛ ٠ٚكًٍ:  - 
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 ارسبؿ وذىاب ارنور. إرى ٔوتبرزت ارعيف فييا وانكسرت, فإذا طاؿ ذرؾ أدى تكدر نور ارعيف, 

يراثيا اغيرىا مف ارطبقات, و  إرى أوارطبقة ارملتَّمة  ٕىذه / إرى وأما النوع الثالث فيو انصباب الفضل 
ذرؾ: اَّتراَؽ اريبس وارجفاؼ رَّد ِة ارمادة وَّرارتيا, وال يكاد يكوف ىذا ارخلط إال صفراء قد اَّترقت, أعني ب

األخالط واَّتدادىا بارصفراء َّتى تستوري ارقوة ارصفراوية علييا, فيصير مف جنس ارسوداء, ويورث ارقََّؿ, 
, وال تكاد ارعيف واربصر يسلماف مف ىذا براءً اررمد, وأبعدىا  أنواع, وىو شر الرمد اليابسوىو ارذي يقاؿ رو 

 اررمد.

نضمارًا, وفي ارعينيف غؤورًا وُيبسًا, وربما اَّأف ُيَرى في ارملتَّمة جفافًا  وعالمتو  ا مر وا  ت ارملتَّمة, فأم 
داع.        مر: فال بد أف تَّاألجفاف  , وقّؿ ما يكوف ىذا اررمد إال مع ارص 

ارطبيُب استفراغ ىذا ارعليؿ بوجٍو مف اروجوه, مف فصٍد ودواء, بؿ يسلؾ طريَؽ  ٖأف يتجنب وعالج ىذا النوع
مزاج  إرىؽ ارماش وماء ارباقلي بدىف ارلوز, وينظر مر , وَّمية ارعليؿ, واالقتصار بو على ارترطيب وارتبريد

ستنشاؽ دىف مر ارَّرارة أرِزْمو ماء ارشعير, ويأ إرىقارورتِو, فإف كاف قد تغّير مزاجيا  ه باستعماؿ األَْبَزف وا 
د أف يعلؼ اريندباء وارَّشائش بأنفَّة ارجدي بع ٗاربنفسج وارقْرع, وتضميد اررأس بلبف ارماعز ارُمجّمدَ 

 ترضع صبية على ىذه ارصورة ارتي اذكرىا: أةمر ابلبف  وُيسعطاررطبة, 

, ثـ يؤخذ ٘يؤخذ مف ماء عصا ارراعي, وماء ورؽ بزر ارقطونا, وماء ُجَراَدة ارَقْرع, فتغلي كل يا َّتى تصفو 
 ٙمف دىف أومف دىف ارنيلوفر  وأترضع صبية جزء, ومف دىف ارقرع  أةمر امف ذرؾ ارماء جزء, ومف ربف 

في قارورٍة, ويخضخُض َّتى يتَّد وينعـ, ثـ يسعط منو بعد أف يستنشؽ ارماء  ٚاربنفسج جزء, وتصب
ؽ ارماش, مر , وُيَصب  على رأسِو منو, ويصوف رأَسو عف اريواء اربارد, ويلـز مف ارطعاـ مع ٛارَّار اركثير

ارمعموؿ  ٜؽ ارخشخاش واربقلة اريمانية واربقلة ارمباركة واالسفاناخوماء ارباقلي واربقوؿ اررطبة كاريندباء وور 
تسكيف ارليب  ٓٔشديدة ارترطيب, وخاصتيا سنبوسؾ, وارَّشيشة ارتي تعرؼ ببقلة ارَّيتاف, وىي بقلة
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ماء ارشعير,  أو, ويسقى _ إف اَّتمؿ مزاجو_ ربف األتف ٕرأسعلى ار ٔوضعاَ  أووارصداع ارَّار أكاًل 
ارذي رـ يجعؿ فيو اإلقليميا ويكوف أفيونو قلياًل,  األبيضفي آخر ارمعارجة األشياؼ ويقطر في عينو 

ىذه ارعلة مع ىذه  ّ٘طٌب رطبقات ارعيف, وال تَّوجمر ارعلة,  ٗنافع في ىذه ٖواألشياؼ ارمعروؼ بارزرجوف
دماِغو َقٌَّْؿ  اربدف, وربما كاف مزاج ارعليؿ سوداويًا, وفي مزاج ٙاركَّؿ, بؿ تزوؿ بترطيب إرىارطريقة 
  ىذه ارعلة, وتلبث زمانُا كبيرًا. فتطوؿُ 

وارَّماـ باعتداٍؿ, والشيء أضّر ريذه ارعلة  ٛارماء ارفاتر, واألَبزف ٚوال شيء أصلح ريذه ارعلة مف استعماؿ
, وكاف ٓٔبابن الموسأف ىذه ارعلة َّدثت بإنساف مف اربربر يعرؼ  ٜجورجسمف إدماف ارُمجاَمَعة, وذكر 

اررياضة, وذرؾ انو َُِّبَس مدًة  ٕٔسنًة واَّدة, ورـ تزؿ إال بعد أف تود َع وترؾ / ٔٔياَضِة, فبقيتْ كثير ارر 
بة,مر ال ٖٔالحقن إرىصعبت  إذافخرج مف ارََّْبس وقد زارت ارعلة. وربما أَّوجْت ىذه ارعلة  كماء ارشعيِر  طِّ

ىذه  ٗٔعدؿ األغذية رمف َّدثت بوذرؾ. ومف أ  وأشباهستاف وأكؿ ارَّفري وارجمار بارمطبوخ بارعّناب وارس
 باررضراضي. ٘ٔاربارعلة: ارسمؾ اريا

ذ قد فرغنا مف ىذا, فقبؿ أف نذكر سائر   , ٙٔاض ارجفوِف, وارظفرة, وارقرَّة, واربياضمر اررَمد, وأ أنواعوا 
وزواؿ ارطبقة, وارَََّوؿ ارذي يَّدث, وارزرقة ارتي تظير في ارعيف اردعجاء, وأنواع نزوِؿ ارماء, وخالؼ 

اربسيطة ارمفردة في  اضمر األاألوائؿ فيو, فنَّف نذكر رمدًا كليًا وعالجًا عاميًا جنسيًا, وقد تكلمنا في 
نوٍع  أيكب, فإذا تكلمت في ذرؾ عرفت أي رمٍد َّدث, مف مر ارطبقات. وىذه األنواع ارثالثة مف اررمد ار

 طبقٍة ىو. أيجنٍس, وفي  أيىو, وتَّت 
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 الباب الثالث عشر   ٔ/

 عاميًا جنسيًا  ٕفيو رمدًا كميًا وعالجاً نذكر 

دَرؾ ظير رلَّس بعضيا, وبعُضيا يُ توطبقاتيا, و  ٗقع بارعيفتَّارة خارجة عف ارطبيعة,  ٖىو الرمد:
ظير رلَّس فاردمعة ارتي تسيؿ,  إذاكليا, وىو  أومنع ارعيف عف أفعاريا ارطبيعية جزؤىا تباالستدالؿ, 

رـٌ يجده ارعليُؿ, /ة ارتي تظير في ارملتَّمة, وأمر وارَّ
رتزاؽ وتقطيُع رمص ٘ يجد تَّت أجفانو, كأنيا ٙوا 

, وربما ساؿ مف منخريِو ارماء, رلمشاركة ارتي بيف ارعيف وبيف األنؼ ٚمَّشوة رماًل, ومف سيالف دمعيا
طريؽ واسع, بؿ طريقاف, ومما  األنؼاألنؼ طريؽ خفّي وارى ارفـ مف  إرىبارغشاء وارغضروؼ, ومنيا 

, األنؼفي ارتشريح, َّيف يذكر ارَّجاجيف, أنيما عظماف منقلباف على  جالينوسىذا بعد كالـ يدرؾ على 
يدمعيا, ثـ استنثرت بعد ساعة,  مركَّلت ارعيَف بشيء أصفر أو أَّ إذا ٜ, أنؾٛوفييما تخلخؿ وثقب خفية

ذرؾ, فيذا  مع األجفافُ ت مر وجدت روف ذرؾ اردواء في اإلستنثار, ووجدت طعمو في ارليوات, وربما اَّ
 اررمد وصفتو اركلي. َّٓٔد  

ىذا ارعليؿ  مزاجِ  إرىر نقوؿ: يجب أف ُينظَ  ٔٔارذي ذكره بعد ذكر ارقوانيف أف فأما عالجو العام الجنسي 
, ثـ برد عينيو بشيء وسّنو, فإف رـ يمنع مانع مف فصده, ُفِصَد مف ارقيفاريف, بيف ارفصدة وارفصدة يوـٌ 

ف كاف ما يكَّؿ بو ارعيف في ىذا اروقت شيء يجمع كيفيتيف: اربرد يقوّييما ويمنعيا عف قبوؿ ا رمادة, وا 
وارقبض كاف أصلح, ألف اربرد يسكف ارَّّمى, وارقبض يضّيؽ ارعروؽ, ويمنعيا عف قبوؿ ارمادة, وىذا 

ارقّباض  مراألَّ: يؤخذ مف ارورد أبي ماىرارمعنى يجتمع في ىذه األشياؼ ارتي ذكرناىا وىي على نسخة 
وزف دانقيف فضة, ومف  ٕٔص وزف درىـ, ومف ارَّضض ارمكي وزف ثلثي درىـ, ومف إقليميا ارفضةارعف

, ومف ارنشاء وزف درىـ ونصؼ, ومف ٖٔاقاقيا اربرىو في وزف درىـ, ومف ارتوتياء اريندي وزف دانقيف فضة
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يسَّؽ وينخؿ وزف مثقاؿ,  ٔبىمر ّجاص وارصمغ ارعربي مف كؿ واٍَّد وزف درىـ, ومف ارعنزروت ارصمغ اإل
ارعدسة, ويفرطح َّتى يكوف أسيؿ رلَّؾ, يَّّؾ مف ىذه األشياؼ على  ٕويعجف بماء قراح وُيَّب ب كمثاؿ

مع شَّـ اررماف اربّري, إف  ٖارمسف, ويكَّؿ بو كَّاًل ثخينًا, ويوضع فوؽ جفنو مف أطراؼ اريندباء ارمدقوؽ
ال شَّـ اررماف ارمّز يدقاف ارقطونا, ودىف ارورد, ويوضع فوؽ ارجفف  بزرجميعًا, ويضرباف مع  كاف وقتو, وا 

أف ينيضـ اردواء, ثـ ينقي ارعيف, ويوضع فوؽ جفنيو  إرىعلى خرقة كتّاف, وال ُيرِفد عينيِو, ويصبر عليِو 
ما ذكرناه, وال َيَتعر ض رليواء اربتة, وال َيدرُؾ عينيِو بيديِو. فإذا كاف بعد ارفصد بيوميف َُّللت طبيعتو _إف 

 أو, ورـ يمنع شيء مف ارموانع, وكاف ارزماف أَّد ارزمانيف, إّما ربيعًا ٗقوة وكاف ارزماف موافقاً أمكنت ار
اص ثالثوف عددًا, مثليا ِعَناب, جّ : أَ بيذا المطبوخارصيفي_  ٘صيفًا, قبؿ طلوع كلب ارجّبار وىو ارمنقلب

أصفر وزف سبعة دراىـ, بزر ىندي وزف ثالثيف درىمًا, ىليلج  مرُتَرْنجبيف وزف خمسة عشر درىمًا, ت
اريندباء وبزر ارخس مف كؿ واَّد وزف سبعة دراىـ, كّؼ كزبرة يابسة, يطبخ ذرؾ كلو كما يطبخ ارمطبوخ, 

س فيو وزف عشرة دراىـ فلوس ارخيارشنبر مر ويوزف منو وزف مائة وثالثيف درىمًا, وي ٙويعصر ويصّفى, /
 شراب اربنفسج ارخمير, فإذا أَّلو جعلتَ  ٛ, ويشربو بوقيتيفٚسًا بليغًا َّتى تبيض فلوسو, ثـ يصفى ثانياً مر 
انقطعت, وارورـُ قد  أوَّاؿ ارعيف, فإف كانت اردمعة قد قلت  إرىه ارزيرياجة ارمزّورة ارَّلوة, ونظرَت ءغذا

 األشياف نسختو:ىذه  إرىُة قد قّلت, عَدْرت بو مر تناقص, وارَّ

زف درىـ, أفيوف مصري نصؼ درىـ, عنزروت أبيض نشاء وكثيراء وصمغ عربي وفارسي مف كؿ واَّد و  
 ٓٔطبراني دانقيف ٜبى بلبف األْتف درىميف, إقليميا ارفضة درىـ, َّضضمر شديد اربياض خفيؼ اروزف 

بيما جميعًا, وُيجعؿ  أوربف األتف,  أووُيعجف بماء عنب ارثعلب ارمغلّي,  ٔٔفضة, ُيسَّؽ ذرؾ كل و وينَخؿ /
ترضع  أةٍ مر اس وأصغر مف ارَّمص, ويؤخذ كؿ يـو شيافة منيا, فتذاُؼ بلبف شيافًا كبارًا أكبر مف ارعد

وكذرؾ وقت ارعصر, فإذا ظير في ارعيف عالمات ارنضج, وىو أف ترى اررمص قد  ,صبيًة, ويكَّؿ بو
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, ومتى فتََّت عينيو رأيَت كأف على سوادىا غشاء مف اررمص, فإذا أخذتو  اصفر وغُلظ, واروجع قد قؿ 
 بيذا الذرور: ٔحينئذٍ  , فيذرّ مف غير أف يَّس باألرـ بارقطنة زاؿ

درىميف, سكر  بى بلبف األتف وزف خمسة دراىـ, نشاء َّلو ارمذاؽ وزفمر أبيض خفيؼ  ٕعنزروت   
ناعمًا, وينخؿ بَّريرٍة ويذر  في ارعيف منو على َّسب ما وصفناه في  ٗوزف درىميف, يسَّؽ ذرؾ ٖطبرزد

األعلى, ويرفد ارعيف برفادٍة  ٘أف ارذرور يجب أف يوضع تَّت ارجفف / متو:وجماألنواع ارثالثة مف اررمد: 
بًا, فإنو إف رـ يفعؿ ىكذا ىَضمت ارعيُف ذرؾ ُفِتَّت  فإذارـ يذب ارذرور,  ٙبماء ارورد, ويشّد ارعيف موارِّ

كاف  أورَح, تأملتيا بصورة شيء قد قَ  إذاكانت  ارعيف  فإذاارذي ذكرناه,  األبيضونقِّيت وشيِّفت بارشياؼ 
ارعيف, فيجب َّينئذ أف تَّؾ ارشياؼ ببياض اربيض اررقيؽ منو, ويطرح ارذرور  ٚفيو أبلكة, تظير ررأى

, وكمية ارشياؼ كثيرة, ٛ, وجعلَت كمية ارذرور منو قليلةىممر العليو, وتَّكو بإبيامؾ َّتى يصير كأنو 
 :الضمادووضعت فوؽ جفنو مف ىذا 

عصى ارراعي  دقًا ناعمًا, وتخلط بماء َٜقّشر مف قشرهات, فتدؽ بعد أف يُ ارَّلو خمسة روز  مف ارلوز يؤخذ 
بعد أف يسَّؽ, ويوضع فوؽ ارجفف, فإف ىذا ُييّدئ ارقرََّة ويقوي ارجفف, فإذا صفي بياض ارعيف, وزاؿ 

شيافة,  األبيضرّيف قد َّؾ بشياؼ أبيض, شيافة منو, ومف  مركَّلتيا بشياٍؼ أَّ, ٓٔاإلرتزاؽ واررمص
 فإذااح, يكَّؿ بو ارعيف, وَيلـز صاَُّب اررمد ارَّمية واإلقالؿ مما يأكلو, واالقتصار بو على ارمزّورات, قر 

أَّواِريا, فاف كانت أجفاُنيا قد غلظْت أرَزمتو دخوَؿ ارَّماـ, وتكميد ارعيف بارماء  إرىبرأت ارعيف نظرَت 
وىو في  البرودذرؾ  َمرؼ باربنفسجي, وقد ارليف, وكَّليا باربرود ارمعرو  مراألَّارَّار, واركَّؿ باألشياؼ 

نقاًء تامًا, وريس يجب أف تسامح ارعليؿ في أف تتركو وفي عينو  ٕٔأف ينقى إرى, وعلى ىذا ٔٔقراباذيننا
إَّدى  إرىأدى  ٖٔفي بصرِه سوء, فإنؾ متى توانيَت عف ذرؾ وسامَّتو أوفي أجفانو ِغَلظ,  أو, انكسار

يسيء في ارتدبير, ويخلط في  أويد موافؽ فيتَّلؿ ذرؾ وتنقي ارعيف, ارَّارتيف: إما أف يتفؽ رو تدبير ج
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, ٔوتغؿ األجفافارمأكوؿ وارمشروب, فيغلظ ارجفوف وتدمع ارعيف, أو ال تظير اردمعة, غير أنيا َتْثقؿ, 
 أو, وثقؿ ارجفف غشاوة بيضاء, وتمتلئ ُشعب ارعروؽ ارتي في ارملتَّمة, فيصير سباًل النطباقيافيظير 
 تعٍب شديٍد في َّكو واستئصارِو.  إرىرجفف, فيَّتاج يجرب ا

إال  ٖمعارجة عامة رلرمد ارعاـ, ويجب على ارناظر في ىذه ارمعارجة إال يستعملو استعمااًل خاصاً  ٕفيذه  
مف ىذا  ٗبدريؿ خاص, ألني رـ أذكر ىذا اررمد إال على انو قد يَّدث, ال على أف كؿ  رمٍد يَّدث ىو

 ارنوع.

ذ قد فرغن   إذامف األدوية في ابتداء ىذا اررمد وغيره, وما يستعمؿ  ٘ا مف ىذا فنَّف نذكر ما نستعمؿوا 
 يراه مف اررمد.  ٚارطبيب فيما ٙانتيت ارعلة, وعند انَّطاطيا يستعمؿ

انتيت ارعلة,  إذافي ارعيف  ٛوال يجوز أف تقطر منو ما تييج, أولسكِّن, يقطر في العين قطور يعرف بالمُ  
ذا عشر َّبات فيرّض, ومف َّب ارسفرجؿ ارَّلو مثلو ويرّض,  ٓٔيؤخذ مف ارجشميزؾ, ٜأف تنَّؿ ابتدأت وا 

ارمقشر ثالثيف َّبة ويرّض,  ومف ارشعير درىـ, ومف ارنشاء وزف نصؼ ٔٔومف بزر ارخبازي مثلو وُيدؽ, /
وزف نصؼ درىـ, ومف ارَّضض ارمكي وزف دانقيف فضة, ويصب علييا وىي في  األبيضومف ارعنزروت 

, أخرىرورة مف ارماء ارعذب, فيغلى بناٍر ريِّنة َّتى يثخف, ثـ يصفى عف ارتّفؿ, ويجعؿ في قارورة قا
في ارقارورة, ثـ يقطر في ارعيف _ وفيو أدنى فتور  ٕٔويصب فوقو يسيرًا مف بياض اربيض, ويخضخض /

, فإف ىذا يسكف ارنقرة وييدئ اردمعة, ويقـو مقاـ ار سكنت  فإذاشط, كي فيماـ ىمر _ دفعتيف وثالثة في اريـو
 وىدأ اروجع ابتدئ ارعالج على ما ذكرناه. ٖٔارنقرة

يؤخذ مف ارجشميزؾ وَّب ارسفرجؿ مف كؿ واٍَّد يستعمل عند تزيِّد العمة:  قطور آخر يعرف بالمحممة 
, وُيصَير فوقو أخرىوزف درىـ ونصؼ, ُيجعؿ في قارورة  األبيضضوضة, ومف ارعنزروت مر ثالثيف َّبة 
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ترضع صبية, ويغلى في قارورة بنار رينو َّتى ينعـ, ثـ يقطر منو بعد  أةمر اعصا ارراعي وربف مف ماء 
 .ٔابن عمي الصغيرارتصفية في ارعيف, وىذا يَّلؿ ويطفي وينضج, وىو مف تركيب 

, كما ذكرنا في ارقطور ارتي تستعمؿ في ابتداء اررمد: يستعمل عند انحطاط العمة استعمااًل عاماً  قطور 
مف اررصاص ارذي ُيعرؼ باروسط وىو ارميانج يقرب مف اررصاص, واألسَرب وىو نوع مف األسرب  يؤخذ

َّتى يسود ارراَّة واألصابع, ثـ يقطر  ٕرّيف جدًا فيَّؾ باريد كما يَّال ارشيء بارراَّة, فال يزاؿ ُيدرؾ باريد
ارصدأ, يجمع مف ذرؾ على اريد يسيٌر مف ماء ارورِد َّتى يترطب, ثـ يَّؾ بارسكيف فيخرج شيء كييئة 

ترضع صبيٌة َّتى يرؽ وينعـ, ثـ يقطر منو في ارعيف  أةمر اشيء رو مقدار, ثـ يَّلب عليو ارلبف مف ثدي 
, وىذا ارقطور يسكِّف ويَّلِّؿ, ويؤمِّف مف وقوع ارَبْثرة أو خروج ارقرَّة, وىو عاجؿ ارنفع,  ٖدفعات في اريـو

مًا, وينخؿ بَّريرة, ويذاُؼ في ماء عصا ارراعي ارمغلي, عاوقد ُيَّرؽ ىذا اررصاص باركبريت, ثـ يسَّؽ ن
 ربف ارنساء, ويخضَخض وُيقطر في ارعيف. ٗويَّلب عليو

أنا اكره ىذا, ألف ىذا اررصاص ال يَّرؽ إال باركبريت, واركبريت  أبو ماىر موسى بن سّيار:كاف يقوؿ  
أف ُيجعؿ على ارنار قطعة  ٙإّما ٘طوبيف. وَّرؽ اررصاص على وجييف /مر رديء رلعيف جدًا, إال رعيف ار

مف اركبريت اركبير, ويكوف اررصاص قد جعؿ صفائح رقاقًا, فتقد ـ مف رييب اركبريت ارذي يرتفع مع ارنار, 
سودًا كأنيا ارفَّـ, فيسَّؽ  ٚفإنو يسيؿ ويقُع مع ارنار, فإذا انطفت ارنار أخِرَج اررصاُص, وقد صار كركاناً 

, واألّبار شياف األب ار, فيذا اررصاص ارمَّرؽ ارذي يجعؿ في ٛنسَّؽ رمي بوما أنسَّؽ منو, وما بقي ال ي
 األْسَرب.

جف ت  إذاطيف ارَّكمة, وطيف َدُسوسًا, َّتى  ٜىو أف يؤخذ قارورة فتجعؿ في والمون اآلخر من اإلحراق: 
ـ رأسيا بطيف ارقارورة, ثـ يضَ  ٓٔثلث إرىجعؿ فييا األسراب ارذي قد جعؿ صفائح رقاقًا, ويكوف مقداره 

ارَّكمة, ويوقد ارنار في مستوقد يعمؿ مستديرًا رو باب واَّد, ثـ يَّرؽ في ذرؾ ارمستوقد قطٌع مف اركبريت, 
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, ويطي ف باُبو, ثـ ٔأسفؿ في ذرؾ ارمستوقد إرىفإذا استوقَد ذرؾ وبقيت ناره ُجِعَلت ارقارورة منكوسة اررأس 
ال ُشد   ٕراب قد صار كارَّممةُيخَرج مف ارغِد, ويفتح رأُسيا فإف كاف األس  إرىرأسيا ثانيًا, ويعيدىا  ٖوا 

اركرة ارثارثة, وىذا يكوف نقيًا مف  إرى, وقؿ ما يَّوج في اإلَّراؽ ٗارمستوقد على ما ذكرتو, فإنو يَّترؽ
 رائَّة اركبريت.

ه مر و مف ارماء غَ َّرؽ باركبريت فسبيلُو أف ُيْغَسؿ, وغسُلو أف ُيجَعؿ في ىاوف ارزجاج, ويصب  عليأوأما ما  
ة ثانية مف ارماء, ويدعؾ َّتى يختلط, وال يزاؿ يدعؾ مر ويدعؾ َّتى يصير مثَؿ اروَّؿ, ثـ يصب عليو 

فقط, ثـ يصب في  ٚروف ارماء ٙفيو, إال أنو يغير ٘أف يصير خفيفًا في ارماء ال تميز إرىويصب ارماء 
 إذافي كؿ يوميف, َّتى  ٜ, وتطارعوويترؾ أياماً  ٛبطبؽ أوفي زجاج, ويغطى بخرقة  أوغضائر نظاؼ 

فتو بارقطنة, فما بقي  ٓٔرأيت ارماء قد صفى, صببتو قلياًل قلياًل, وما ال يمكُنؾ صّبو وخشيت أف يختلط نشِّ
في ارغضارة مثؿ ارَّمأة أدرتو في ارغضارة َّتى يتطّيف وجو ارغضارة, وتركَتو َّتى يجّؼ, ثـ َّككتو منيا 

فييا قرَّة, يجمع بينو وبيف  ٕٔفيما تريد, وقد نجعؿ ىذا ذرورًا رعيف كانت ٔٔبريشة فيكوف ناعمًا ُيستعمؿ /

 إف كاف  بقي منيا شيٌء رـ ينختـ. ٖٔ/ ضعفو مف ارلؤرؤ ارصغار, فإنو يغسؿ ارقرَّة, ويختـُ

 ٗٔيستعمؿ في آخر اررمد, إذا زاَؿ اررمُد وبقيت كدورة في اربصر, استعمااًل عامًا, فأما ما يجب ءجال   
ِغَلظ, وال في  األجفاف, فعلى ارطبيب تمييزه, وشريطة استعماؿ ىذا ارجال ء إال أف يكوف بقي في اإلمكاف

طبقات ارعيف أرـ, وال بقيُة صداع إف كاف بو صداع, ويكوف مزاجو غير متغير مف اعتدارو ارخاص. يؤخذ 
ع منو شيء صارح مف ذرؾ اررازيانج َّتى يجتم مف اريليلج األصفر اربارغ ارذي ريس فيو تشنج, فيَّؾ بماء

اجتمع  فإذانوى اريليلجة ُأِخذ غيُرىا, فإف نوى اريليلج رديء رلعيف جدًا,  ٘ٔإرىارمَّكوؾ, وكلما انتيى ارَّؾ 
منو كثير مع ارماء ُترؾ َّتى يتصفى ارماُء عنو ويرسب, ثـ ُيصب ذرؾ ارماء, وُيترؾ ذرؾ ارتِّفؿ َّتى 
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 ثـ يؤخذ مف ورؽ ارفلنجمشؾ اريابس وزف درىـ, فيسَّؽُ  ينشؼ, ويعزؿ بعد أف يوزف منو وزف درىميف,
ارعفف وزف ثلثي درىـ, فُيسَّؽ ويعزؿ, ويؤخذ مف  ُٔيؤخذ مف اردار فلفؿ ارغالظ ارتي رـ ينتو إريو ويعزؿ, ثـ

ارعدسي بعد أف يغسؿ مف طينو وزف درىميف, ومف ارلؤرؤ ارصغار وزف درىـ  ٕاردار فلفؿ ارغالظ وارشاذنج
سَّؽ ذرؾ كلو في موضع واَّد بعد أف يكوف قد ُسَِّؽ كؿ واَّد اربَّري وزف درىـ, يُ  ٖشنؾونصؼ, ومف ار

على  أوارياوف, فيدمج َّتى ينعـ ويليف, ثـ يجعؿ في ىاوف زجاج  إرىمنو على ََِّدِتو, وينخؿ, ويرد  
اء اررماف صاّلبة, فيسقى مف ماِء ارَّصـر ارذي رـ يجعؿ فيو ارملح , ويجفؼ, ويسَّؽ ثانيًا, ويسقى مف م

بو على ارريؽ, وما  ٘د مف عينيو إال ارَجالء كَّّلتورِ ىذا فيمف رـ تُ  ٗارمّز, ويجفؼ, ويسَّؽ ثانيًا, فإذا َّصؿ
ف  ارباردة ارتي  األشياءارتسخيف وفرغت مف  أردتأَرْدَت مف عينو ارتبريد زدَت فيو اريسير مف اركافور, وا 

كاف مف يستعملو ماىرًا ووضعو في موضعو, ويعرؼ  إذاغ جالء بلي ٙفيو, زدت فيو يسيرًا مف ارمسؾ. فيذا
 األبيضارمّز, ويجعؿ بدرو ارسكر  ٚيَّمده, ويَّط عنو ماء اررماف ابن سياروكاف  بجالء بصرىذا 

 إذاأراد ارتبريد, ويجعؿ بدرو ارنشاء وارصمغ كما في ارنسخة, ويَّط ارمسؾ  إذاويَّط اركافور منو  وارصمغ,
 , وربما استعمؿ على جيتو كما في ارنسخة.ٛدرو ارساذج ارينديأراد ارتسخيف, ويجعؿ ب

وزيادتؾ  ٓٔفيجب أف يكوف نقصانؾ مف األوزاف ٜتصنيفيا أردت إذاواعلـ أف األكَّاؿ واربرودات وارجاّلء  
 أوزاف متشابية, فارطبيب يزيد وينقص بَّسب إرادتو وفضلو. ٔٔ]و[بَّسب أغراضؾ, وىذا ارذي ذكرناه 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 ٠ٕطٗ ئ١ٌٗ: ١ٍ٠ٗ جٌرطس فٟ َ. - 
ٕ

 فٍفً جٌٓحئؽ فٟ َ. جٌغالظ ٚجٌٗحئؽ: ِٓ جٌىجٌ فٍفً - 
ٖ

 جٌٕٗه: جٌّٓه فٟ َ. - 
ٗ

 ٔحلٛس فٟ َ, ِ.جٌٍّف, ٠ٚؿفف, غُ ......... فايج قًٛ:  - 
٘

 وكٍطٗ: أوكٍطٗ فٟ َ. - 
ٙ

 فًٙج: ً٘ج فٟ خ. - 
7

 ِحء جٌٍِحْ: ذحٌٍِحْ فٟ ِ. - 
8

 جٌٕٙىٞ: ج١ٌٙٓ فٟ َ. - 
9

 ض١ٕٛفٙح: ض١ٕٛفٗ فٟ َ. - 
ٔٓ

 جألَٚجْ: جألَٚجْ ذٗ فٟ َ. - 
ٔٔ

 ٚ: ٔمطٍـ قًفٙح. - 
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 عشر  الباب الرابع

  نذكر فيو نوعين غريبين من الرمد

ذ قد ذكرنا ذرؾ وىو جملة َّاؿ اررمد, وجملة معارجتو, فنَّف نذكر نوعيف غريبيف مف اررمد رـ يذكرىما  ٔوا 
 ٕيوحنا بن القّسِ الميندسأَّد ممف تقدـ, وأنا استنبطُت ذرؾ بطريؽ ارتجربة, وطريؽ ارقياس, وقد كاف 

اركناش  ٗ, وىو مكتوب باررومية, وىو /ٖكناش االسكندر العراقفي بلد  يقرأ علي  في وقت مف األوقات
في موضع مف  مر, فٙوأبيض مرفي اربطف, وما كاف منيا أَّ ٘ارذي يذكر في ابتدائو ارديداف وتوردىا

وعالجيما عمى مف اررمد ذكرًا خفيفًا, رـ يذكر سببيما على االستقصاء  ٚاركناش روف ىذيف ارنوعيف
 االستيفاء:

ذابو ال يطيقو,  ُٜيْبس يجده ارعليُؿ في عينو, وضربانًا يَّّس  ٛفإف ىذيف ارنوعيف وىو  عينو  إرىنظرت  وا 
, ومف مر وجدتيا بغير َّ ارالزمة ريذا ارنوع مف اررمد: أنو يجد جلدَة رأسو كأنيا مَّترقة,  األعراضة وال وـر

 إف مستو األنامؿ برفؽ وجد مف ذرؾ األرـ, ويجد في أذنو طنينًا.

وىذا اررمد فإنما ىو مف يبس يستوري على اربدف, ويَّلؿ اررطوبات األصلية أكثرىا, وبخارات َّارة يابسة  
, فيأَرـ منو ارغشاُء ارموضع على ارقَّؼ مف خارج وداخؿ, وتَّتقف ىذه اررأس إرىتتَّلؿ مف اربدف, فترتفع 

رغشاء يشارؾ ارطبقة ارملتَّمة اربخارات على األكثر تَّت ارغشاء ارموضع على ارقَّؼ مف خارج, وىذا ا
ارتي في ارعيف تسخف وتقّؿ وتنشؼ, فيظير  ٓٔمشاركة اتصاؿ, على مذىب ارفاضؿ أبقراط, واررطوبات  /

 .األسبابىذا ارنوع مف اررمد ريذه 

                                                           
ٔ

 ٚئي: ئي فٟ ِ. - 
ٕ

 .ٌُ ٔؿى ٌٗ يوٍجً فٟ وطد جألػالَ :ٌىحُب ثٍ انمص ِ انًهُذشجٌّٕٙىِ: جٌٕٙىِ فٟ َ,  - 
ٖ

٠مٛى ذٗ جٌّإٌف جالْىٕىٌ جالفٍٚو٠ٟٓ ق١ع أٖحٌ ئ١ٌٗ فٟ ِٛٞغ آنٍ ِٓ جٌّهط٠ٛ, ٚجالْىٕىٌ وحْ ِٓ ِؼحٍٚٞ  االضكُذر: - 

حٌ , ئنرانمفطًوحْ ف١ٍٓٛف ػٍٖٛ ٚلى ٍٖـ ِٓ وطد جٌْط٠ٛح١ٌّ جٌىػ١ٍ, ٌٚٗ ِٓ جٌىطد وطحخ جٌىْٛ ٚوطحخ جٌٕفّ. ؾح١ٌِٕٛ, ٚلى 

    .ٔٗجٌؼٍّحء ذأنرحٌ جٌكىّحء, ٘
ٗ

 )ظ(. ِٙٔذىج٠س  - 
٘

 ضٛجٌى٘ح: ضٌٛىّ٘ح فٟ ِ. - 
ٙ

 جذ١ٝ فٟ ِ. ٍّٚأذ١ٝ: جق ٍّأق - 
7

 جٌٕٛػ١ٓ: ٔٛػ١ٓ فٟ ِ. - 
8

 ٚ٘ٛ: ٘ٛ فٟ ِ. - 
9

 .فٟ َ ٍٚٞذحً فاْ قٍّٚٞذحٔح ٠كّ ذٗ:  -
ٔٓ

 )ٚ(. 7َٔ)ٚ(, ذىج٠س  خ8ٔذىج٠س  - 
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 اررأسىذا ارنوع مف اررمد بارشخب على  إريوإنساف شكا  لىيشير ع بالموصل ٔإبراىيم بن بكسوقد رأيت  
 ماعٍز قد علفت بارَّشائش اررطبة, السيما ارخشخاش اررطب, ٕمف ضرع أوترضع صبية,  ةأ مر امف ثدي 

بو فبّيف ري  مر, فسأرتو عما أٖأرسطاطاليسوكنت في اروقت متعلمًا إقراء عليو مبادئ اركؿ بَّسب رأي 
أبي ماىر  سبَب ىذا اررمد, فعلمُت انو يسلؾ بما أشاَر بو طريَؽ ارترطيب, فلما ابتدأَت أشاىد معارجات

 :العالجرأيتو يعارج ىذا ارنوع مف اررمد بيذا  موسى بن سيار

ّطبة كلَّـ ارجدي ارمطبوخ في ارتنور مع مر ار األشياءيمنع ارعليؿ مف االستفراغ اربتَة, ويزيد في غذائو مف  
دىف  تنشاؽباسه مر وارقطؼ واربقلة ارمباركة, ويأ ءارشعير, وارفراريج اررطبة, ومف اربقوؿ ارخّس واريندبا

ف اَّتمؿ مزاجو سقي ماء وا  اربنفسج, ودىف ارنيلوفر, ودىف ارقرع, ويَّلب على رأسو ما ذكرناه مف األرباف, 
ه باالَّتقاف بماء ارشعير ارمضروب مع بياض مر ارشعير دائمًا, ويطعمو مف ارفواكو اررطبة ارمَّمودة, ويأ

كاف ُيسعط بماء ارط لع, ودىف  ٗآخرىا ىإر. فإذا صارت ارعلة األبيضاربيض, ودىف اربنفسج, وارسكر 
 ٘ارترطيب وأزارت ارَقَشؼ, ورـ أرهُ  إرىترضع صبية, ويميؿ تدبيره كلو  أةمر اارنيلوفر, ودىف اربنفسج, وربف 

 ًٙة واَّدًة أشار علي إنساف باالنكباب على بخارات ارمياه ارعذبةمر أشار عليو بأف يكَّؿ عينو بشيء إال 
 :ٚالذي نذكره كتحال بيذاواال ارَّارة 

يؤخذ مف ارلؤرؤ ارصغار وزف درىـ, ومف ارسرطانات ارنيرية ارمجففة وزف درىـ ونصؼ, ومف ارطباشير  
ترضع صبية, وَيكَّؿ بو  أةمر ابلبف  إريووزف درىـ, يسَّؽ ذرؾ كلو وينخؿ, ويذاؼ منو مقدار ما يَّتاج 

ُدبرت ىذا ارتدبير فإنيا  إذافاتر. وىذه ارعلة عيَف ارعليؿ بارميؿ, كما ينشؼ ارعيف, ويغسؿ بعد ذرؾ بارماء ار
 سريعة ارزواؿ جدًا.

 

                                                           
ٔ

وحْ ِحٍ٘جً فٟ ػٍُ جٌطد, ٚٔمً وطرحً وػ١ٍز ئٌٝ جٌٍغس  ئْكحق ئذٍج١ُ٘ ذٓ ذىّ, لحي ػٕٗ أذٓ أذٟ أ١ٚرؼس: ٘ٛ  أذٛ اثراهٍى ثٍ ثكص: - 

, ٠رمحش أثٍ أثً أطٍجعخ .جٌؼٍذ١س, وٌِ فٟ جٌر١ّحٌْطحْ جٌؼٟىٞ, ٌٚٗ ِإٌفحش وػ١ٍز أّ٘ٙح وٕحٖٗ ٚوطحخ جأللٍذحي٠ٓ جٌٍّكك ذحٌىٕحٔ

 .ٕٓٗجأل٠رحء, ٘
ٕ

 ٍٞع: ٌٞغ فٟ َ. - 
ٖ

ِٕٙح ِٓ ِى٠ٕس جْطحغ١ٍج, ٚ٘ٛ  ِإّْ جٌّىٌْس جٌّٗحت١س, ٚوحْ أٚقى فٟ جٌطد ٌٚٗ ِإٌفحش وػ١ٍز  :ق.و(433 -485) أرضطبطبنٍص - 

 .٘ٓٔ-٠8ٙرمحش جأل٠رحء, ٘, أثٍ أثً أطٍجعخ ٚوطحخ جٌٕرحش ٚوطحخ جٌٛكس ٚجٌٓمُ.وطحخ جٌك١ٛجْ 
ٗ

 آنٍ٘ح: أنٍٖ فٟ خ, ِ. - 
٘

 أٌٖ: أٌجٖ فٟ ِ. - 
ٙ

 جٌٙحو٠س فٟ خ.جٌؼًذس:  - 
7

 ًٔوٍٖ: ٠ًوٍ فٟ ِ. - 
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كأف أشفاره قد انقلبت في عينو, ىذا عند انتباىو مف  أو, ٔ: ىو أف يجد في عينو كاررمدوالنوع اآلخر 
 , ذاارنـو  ٖكرر إذافي طبقات ارعيف, وتنَّؿ  ٕأصبح زاَؿ ذرؾ, وىذه ارعلُة مف بخاراٍت غليظٍة تَّتبس وا 

ارمخارفة بعُضيا ربعض, وتكثر ىذه اربخارات  األشياء إرى ٘, وَّرؾ ارعيف كثيرا في ارنظرٗتفتح واإلطباؽار
, السيما   ناـ على طعاـ غليظ. إذاويَّتقف عنَد ارنـو

ارعليؿ وسّنو, وَّميتو مف األطعمة ارغليظة, وتقوية معِدتو  ٚبما يوافؽ مزاج ٙىذا ارنوع استفراغ اربدف وعالج 
وينفع فيو اريليلج األصفر توجبو ارقوانيُف, وكَّؿ عينيو بما يدمعيا مف ارجاّلء ارذي ذكرناه, بَّسب ما 

 , فأنفع فيو اريليلج واردار فلفؿ, وىذا ارنوع مف ارعلة يزوؿ بيذه ارطريقة.ٛصيفواردار 

 

 الباب الخامس عشر

 األربعاألعمى من استرخاء العضالت  ٜنذكر فيو الورم الذي ُيعرف باسترخاء الجفن

وتكوف صورة االسترخاء بَّسب ارعضؿ ارذي استرخى, كيؼ ُيعارج وكيؼ ُيدب ر. قد يَّدث مع بعض اررمد 
 ٓٔاسترخاء في ارجفف األعلى, وصورة االسترخاء ربما كاف في ارعضلة كليا, وىي ارعضلة ارتي يشد

ر ارجفف, فيكوف ذرؾ مف مسترخيًا, وربما استرخى مؤخ   ٕٔفوؽ, فيكوف ارجفف كلو إرىمع ارَّاجب  ٔٔارجفف
 .ٗٔتكوف في مؤخر ارعيف عند ارماؽ, وىما علتاف ٖٔاسترخاء ارعضلة ارتي

 استفراُغ اربدف _إف كاف ىناؾ فضٌؿ, ورـ يمنع عنو مانع_ بارفصد واردواء, ثـ مداواة اررمد عالج ذلك 

                                                           
ٔ

 وحٌٍِى: وحًٌٍِ فٟ خ. - 
ٕ

 ضكطرّ: ضؿٍٝ فٟ َ. - 
ٖ

 فٟ ِ, خ. أوػٍوٌٍ:  - 
ٗ

 جال٠رحق: جالٔطرحق فٟ خ, ِ. - 
٘

 فٟ جٌٕظٍ : ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٙ

 جٌرىْ: جٌرىْ ال١ّْح فٟ َ. - 
7

 ُِجؼ: جٌُّجؼ فٟ ِ. - 
8

 : ٔحلٛس فٟ ِ.١ٚٓ ........٠ٕٚفغ  - 
9

فغِ جٌؿفٓ جألػٍٝ ٌفٓحو فٟ جٌؼٍٟس جٌٍجفؼس :Ptosis اضزرخبء انجفٍ  -  ٌَ  .ٕٔ, ِفٍوجش جٌؼ١ٓ, ٘ثهمسٌس .٘ٛ َٚجي جٌمىٌز ػٍٝ 
ٔٓ

 ٠ٗى: ٠ٗف فٟ خ, ِ. - 
ٔٔ

 جألػٍٝ ٌٚٚٛز...... ٠ٗف جٌؿفٓ: ٔحلٛس فٟ َ.  - 
ٕٔ

 ف١ىْٛ جٌؿفٓ وٍٗ: ف١ىْٛ يٌه جٌؿفٓ فٟ َ. - 
ٖٔ

 جٌطٟ: جًٌٞ فٟ ِ. - 
ٔٗ

 : ػٍٟطحْ فٟ خ.ػٍطحْ - 
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ارجفف,  إرى ٕف, َنَظرَ وَصفت ارعي ٔعورج اررمد فإذابَّسب جوىر اررَمد, وَّسب ارطبقة ارتي فييا اررمد,  
 :الضماداررأس وارجفف بيذا  ٖفإف كاف االسترخاء باقيًا, َفَصَد مف ارعرقيف ارلذيف في ارمنخريف, وضم د

وزف درىـ, ومف قشور ارفستؽ وزف نصؼ درىـ, ومف جوز ارسْرِو نصؼ درىـ, ومف  ٗيؤخذ مف اردادي 
بارماء  ٙيؤخذ مف ارراِمؾ وزف خمسة دراىـ, فيغلى وزف درىميف, يدؽ ذرؾ دقًا ناعمًا, ثـ ٘شَّـ اررماف /

عليو يسيرًا  ٓٔىذه األدوية, ويطرح / ٜمنو, وتذاؼ بو ٛذرؾ ارماء ارصافي / َّٚتى ينماع ويذوب, ويؤخذ مف
ارورد ارخارص, ويضرب َّتى يختلط كل و, ثـ يوضع على اررأس على  ٔٔمف بزر قطونا, ويسيرًا مف دىف

ارمسترخييف رياري متوارية, ويكَّؿ بما يدمع ارعيف تدميعًا ريس باركثير, ويمنع  ارجفنيف ٕٔخرقة كتاف, وعلى
اررأس, كارباقلي, وسائر ارَّبوب, فإف كاف استرخاء ارجفنيف مف طريؽ ارفارج  إرىمف األغذية ارمبّخرة 

فإف  كاف عالجو ارجنس, وقد تقدـ ذكره, ويكوف زواؿ االسترخاء َّينئذ على قدر زواؿ ارعلة, ٖٔوارلقوة
باالضطرار وتشميره: بأف ُيقطع مف ارجفف األعلى مف فوؽ قطعًا, تخرج  مرانطبؽ ارجفف وَمَنَع اربصر شُ 

 ويظير ارناظر. مرفإف ارجفف يتش ٗٔمنو جزء على قدر االسترخاء, ثـ يخيط

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 : ٔحلٛس فٟ َ.ػٌٛؽ جٌٍِى فايج - 
ٕ

 ٔظٍ: ٔظٍش فٟ َ. - 
ٖ

 ّٞى: ّٞىش فٟ َ. - 
ٗ

 جٌىجوٞ: جٌىجيٞ فٟ َ. - 
٘

 )ٚ(. 7ِٔذىج٠س  - 
ٙ

 ف١غٍٝ: ٠غٍٝ فٟ َ. - 
7

 ٠ٚإنً ِٓ: ٠ًٚخ ذٗ فٟ َ. - 
8

 )ظ(. 8َٔذىج٠س  - 
9

 ٠ًجف ذٗ: ٔحلٛس فٟ ِ, ٠ٚىجف ذٗ فٟ خ. - 
ٔٓ

 ظ(.) خ8ٔذىج٠س  - 
ٔٔ

 و٘ٓ: جٌى٘ٓ فٟ ِ. - 
ٕٔ

 ٚػٍٝ: ٠ٚٛٞغ ػٍٝ فٟ َ. - 
ٖٔ

وجء ٠ؼٍٜ فٟ جٌٛؾٗ ٠ؼٛؼ جٌٗىق فؿأز, ٠ٚٓرد ذطالْ جٌٕطك ٚجإلػحلس ٚضّىو جٌؿٍى ٚجٔؿًجخ  :facial paralysisانهمىح  - 

 .ٕٙ٘ , ِفٍوجش جٌؼ١ٓ,ثهمسٌس .ِٓ جٌؼ١ٓ جألْفًجٌؿفٓ 
ٔٗ

 ٠ه١١: ٠ه١ فٟ َ. - 
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 الباب السادس عشر

 نذكر فيو الرمد الذي يرى صاحبو

 غير ذلك من سائر األلوان أو ٕسمانجونيأ أوي نيمج أو ٔأصفر أوأسود  أو مركل شيء أح

في كناشو, وقد  وبختيشوع ٗاآلمدي, ورـ يذكر ىذا ارمعنى في اررمد غير ٖىذا اررمد قد يَّدث غريبًا شاذاً  
اررمد. وعّلتو أف يكوف اررمد في ارطبقات ارخارجة ُقّداـ ارجليدية,  ٘رأينا نَّف مف َّدث بو ذرؾ في أواخر

ارملتَّمة, ورـ  ٙفي أوف تغير مزاج ارطبقة ارعنكبوتية, وقد قيؿ: إنو يكوف في ارعنبية وقد قيؿ: انو يكوف م
في ارقرنية, واَّتج بعضيـ في ىذا ارموضع رلبصر فقاؿ: اردريؿ على أف اربصر  ٚيذكر أَّدا انو يكوف

, مربأَّ ارعلة, وريس ارشيءُ  ٛعند ىذه مريخرج مف ارعينيف ويقُع على ارشيء: أنو يرى ذرؾ ارشيء قد أَّ
ارعيف؛ وريس ىذا بَّجة  إرى َّٜارٍة تشبو ارلوف ارذي تخيؿ إرىألف ما قداـ اررطوبة ارجليدية قد تغير مزاُجو 

قوية, ألف مف يدعي أف ارنوَر يدخؿ مف خارج يمكنو أف يَّتج فيقوؿ: أف ارنور يدخؿ مف خارج غيَر أف 
ئي بلوف تلؾ ارطبقة, وكالـ مر عيف ارنور مف ارشيء ارار إرىارطبقُة ارتي فييا ارعلة قد تغير مزاُجيا, فينعكس 
ىذه األرواف  إرييا ٓٔأف قومًا زعموا أف ارعيف ُتخي ؿ بختيشوعيطوؿ في ىذا ارمعنى في ىذا ارموضع, وذكر 

اررطوبة ارجليدية,  ٔٔيركاف ُقذَؼ ارشيء مف ارعروؽ ارمشتبكة في ارطبقة ارمعروفة بارشبكية شيء َّوا إذا
جاجية, وذكر عف قـو أنيـ قاروا أف ىذا ارتخيؿ يكوف مف تغير مزاج اردماغ مع َّدوث ارز  ٕٔواررطوبة

اررمد, واَّتجوا بأف قاروا: نَّف نرى مف بو ارسرساـ ارَّار يرى في أواخر ارعلة أشياء كارشرر بيف يديو, 
أخر  طر, وأشياءء تمتشتعؿ قداـ عينيو, ومف بو ارسرساـ اربارد فيرى قدامو ارثلوَج, وأف ارسما ٖٔوكارنار 
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ارعيف صَّيَّة تدؿ على أف ذرؾ مف تغير مزاج اردماغ, َّتى يكوف َّتى ارنور  ٔمف اررطوبات, وطبقات
 بو بَّسب ذرؾ ارتغير. ئي متشكالً مر بار ٕارخارج مف اردماغ ارمنفصؿ

سب استفراغ اربدف, واستفراغ اررأس وتعديؿ مزاج اردماغ بَّ العالجوعلى جميع االختالؼ فيجب أف يكوف  
داواة اررمد بَّسب نوعو ارذي صح عند ارطبيب مف أعراضو ارخاص, ال طريؽ خروجو مف االعتداؿ, ومُ 

 معارجتو غير ذرؾ. ٖفي

_ ٗكاف رو بريؽ أو صقارة إذاشيء يراه _ أكثري فكاف يرى دّ ارس األسودوقد رأيُت رجاًل َّدث بو اريرقاف  
كارمداد, وفي وقت ينكشؼ عنو فيراه كارماء اروَّؿ, وىذا ال طشتًا فيو ماء, فذكر انو يراه  إريو أسود, فقدمتُ 
اررمد واالستدالؿ على  ٙأنواع تغير مزاج ارطبقات ارتي قداـ اررطوبة ارجليدية. وذكرنا عالج ٘شؾ يكوف مف

 أةمر اأنواعيا, وىو عاـ, وىذا ارمعنى يخرج مف جزئياتو, وارطبيب يستدؿ عليو مف أعراضِو, وقد كانت 
ارنار, وتخلصت  تجزع عظيـ َّتى اشتعؿ في بعض ارنار ثيابيا, فانطفأ ٚا باربصرة, وأصابيااَّترؽ بيتي

بتسكيف مزاج  أبو ماىر, فعارجيا إريياىي, وكانت ترى كأف اردخاف يرتفع مف بدنيا مف كؿ ما كاف يقدـ 
وأطراؼ ارجدي  ٜرَّدثة /طبة ارخفيفة, كارفراريج امر ار ٛ/ باألشياءطبة وابتدئ ُيغِذييا مر ار باألشياءاردماغ 
 .إريياذرؾ فزاؿ عنيا ما كاف ُيَخي ؿ  وأشباهارنيري,  ٓٔوارياربا
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 الباب السابع عشر 

 ٔلتزاق الجفنينفي الرمد الذي يعرف بإ

تسل خا َّتى و , ويصيراف كأنيما قد اعُتِصرا ٖجفافاأل رمِ َّّ ارعيف جدًا, ويُ  ٕرم  َّقد يَّدث بارعينيف رمٌد يُ 
ينجلب مف  ٘. وارسبب في ذرؾ خلٌط َّادٌ ٗح بشدةفتَ رؾ, ثـ يلتزؽ ارجفف بارجفف ارتزاقًا يُ يظير رلَّس ذ

 ٚأك ااًل, فيرخي ٙويكوف ارخلط َّادا رذ اعًا / األعضاءارعيف مف سائر  إرىيرتفع بارتبخير  أواردماغ, 
رة ارشبيية ىذه ارَّا ٓٔيظير في ارجفف رَّدتو ٜارجفف على ارجفف, ويعرض أف ٛارعضالت َّتى ينطبؽ

لخ.  بارتس 

, وارتياب عند رأسوما يكوف مف تجلب ارخلط ارَّاد مف اردماغ: صداٌع يجده, وتمدٌد وَّمى في وعالمة  
جبيتو, وما كاف مف اربدف وارتفاع اربخارات منو, فإنو يجد األرـ في ارعضو ارذي عنو تنفصؿ اربخارات, إف 

ف ك ـُ يكوف في ارمعدة, وا   اؽ, فإنو يجد األرـ ىناؾ.مر انت اربخارات مف ارصْدِر واركانت مف ارمعدة فاألر

رـ يمنع عنيا مانع, ثـ تعديؿ مزاج جميع اربدف, السيما مزاج ارعضو  إذاأواًل ارفصد واالستفراغ  وعالج ذلك 
بى مر ار األبيض ٔٔبالذرور, وشياؼ األبار, وَذّرىا األبيضبارشياؼ ثم كحل العين ض, مر ارفاعؿ رل

اررمد وال مداواة ارعيف  أنواعترضع صبية. وريس في  أةمر ااألتف, وارَّلب في عينو مف ثدي عنزروتو بلبف 
يستعمؿ فيو اردىف إال ىذا ارنوع ارمعروؼ بارتزاؽ ارجفنيف, فانو يكَّؿ ميليف في كؿ عيف بعد  ٕٔشيء

 ٖٔىما صغيرةارمعارجة وارتنقية مف دىف ارورد ارخارص, وشد ىذه ارعيف عند معارجتو بوضع رفادتيف اَّدا 
بًا,  أخرىتَُبؿ  ببياض اربيض, وتوضع على ارجفف, وتترؾ ساعة, ثـ توضع رفادة  كبيرة فوقيا, وتشد مور 
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ارجفنيف مف  ٔفوؽ, َّتى تنفتح ارعيف مياًل, فإف ىذا ارشد وىاتيف اررفادتيف تمنعا إرىشدىا  وتجذب في
 نيف.بدىف ارورد منع مف اإلرتزاؽ ارجف ٕاإلرتزاؽ, وكذرؾ اركَّؿ

 

 الباب الثامن عشر 

 وأنواعيا الثالثة ْٖتَرةِ نذكر فييا العمة المعروفة بالش  

ارجفف َّتى ال ينطبؽ كما يجب, ويَّدث ذرؾ عف ِعلة في ارغشاء ارموضع على  ٗارشترة ىي تقاصر
َبؿ, فإف ارممسارقَّؼ, ويَّدث فيو كارتشنج, وقد تَّدث ارش    إذاؾ ترة مف سوء إمساؾ ارجفنيف عند رقط ارس 

خارج َّدثت بعد برء ارعيف في ارجفنيف  إرىارسفالني,  أوقلب ارجفف في إمساكو, سواء كاف ارجفف ارفوقاني 
ترة عند برء ذرؾ مف وارجبية, فَّدثت ارش   اررأسترة في ارجفف مف ضربة تقع على ترُة, وقد تَّدث ارش  ارش  

خراج ارعظـ على طريؽ ارتشنج.       ارضربة, وا 

ف كانت     اررأستغريؽ  ٘ارتضميُد وارترطيُب و ارتغريؽ أعني يافعالجترة مف تغير مزاج ارغشاء, ارش  وا 
صالح غذائو, َّتى يكوف تدبيره كلو مائاًل  ,باألدىاف اررطبة, كدىف ارنيلوَفر واربنفسج ما يرّطب  إرىوا 

سعاطو في بعض  ف كانت ارشترة األوقاتويلّيف, وا  مف سوء اإلمساؾ عند رقط  باألْدىاف اررطبة ارمَليِّنة. وا 
 ٚارعيف, بأي موضع رأيت ارطبقة ارملتَّمة قد ارتزقت بيا شيء مف أصوؿ ٙأف يتأمؿ فالعالجارسبؿ, 

شيء كارعقدة, جيدت في  ٛارجفف, دّبرَت في تنَّية ذرؾ اإلرتزاؽ فإف رأيت ارجفف مف داخؿ قد َّدثت بو
ة, وقد تَّدث ىذه ارشترة مف سوء اإلمساؾ بارجفف ارفوقاني, اررفائد ارمبلورة باألْرِعب أوتَّليؿ ذرؾ باردِخْليوف 

 تْ يَ علييا شديدًا بارمِّ  مرداخؿ عند اإلمساؾ في وقت رقط ارسبؿ, وأف ال يغ إرىأف يقلب  ٜوسبيؿ ارجفنيف
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خراج ارعظـ فال َّيلة فيي ٕمف ارشترة. وأما ارشترة ٔفإف ذرؾ يؤمف , ومقدار ما اارتي تكوف مف ارضربة وا 
 ذرؾ. ٗما يشبو أواردخاف,  أوباردواء ارَّّريؼ,  ٖيخ ومنع ارعيف مما يدمعمر و ارتلييف وارتيعارج ب

 

 الباب التاسع عشر

 ٘رناقفي الشِ 

فيو, فيثقؿ, َّتى ال يمكنو أف ينقؿ جفنو إال  ٛمع أرـ يسير يَّدثُ  ٚفي ارجفف, / ٙىذه ارعلة ىو ِغلظ يبقى
صالح ارغذاء, وتعديؿ ارمزاج,  ٜعلة باستفراغ اربدف, /بتعب, وارطبيعيوف مف األطباء يعارجوف ىذه ار وا 

ارتي قد طبخ فييا  ٔٔارجفنيف بارماء ارَّار, وارمياه ارَّارة وتكميدبدخوؿ ارَّماـ عند ذرؾ,  ٓٔهمر ويأ
كليؿ ارملؾ  وليم كحل يسمونو ذرؾ, وال يتعّدوف ىذه ارطريقة,  وأشباهارَّشائش اررطبة كاربابونج وا 

, يكَّلوف ارعيف بذرؾ, ورو منافع أخر األجفافارتي تبقى في  ٕٔو يَّلؿ ارصالباتوى الباسميقون األكبر
ارجفف فيبطونو بارطوؿ,  إرىفإنيـ يجيئوف  -وىـ ارعماؿ بارَّديد -عيف, فأما َّذاؽ اردستكارية اركثيرة في 

رغلظ, ويخرجوف منو شيئًا شبييًا بارشَّـ, أصلب مف ارشَّـ قلياًل ثـ يخيطونو, فتزوؿ تلؾ ارصالبة وا
خراج ذرؾ,  ,نفٌع بّيٌف في خفِّة ارجفنيف, وقد رأيُت منيـ جماعة ٖٔويظير داووه ىؤالء اردستكارية باربّط وا 

, وبقي على ذرؾ ما بقي, فعلمت أف ارمعارج ٗٔهارُ فأشفانتفعوا بو, وقد رأيت منيـ مف ُعوِرج بذرؾ فتناثرت 
 ارمعارجة. ٘ٔرضعؼ ارموضع جدًا بسوء اربط وبسوء أوأخطأ في اربّط, 
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ارصالبات,  , ويَّلؿ تلؾٖفما تقدـ ذكره, وجميع ما ينقي مزاَج اردماغ, فإنو يستفرغ األطباء ٕعالج / ٔوأما
ارَّمية. وعندنا أف  ٘ذرؾ ارَّمية ارنقية, وأي علة مف ارصالبات ال تنَّؿ بصدؽ إرى ُٗأضيؼَ  إذا

 البة ارجفنيف.ارسرطانات وارخنازير تنَّؿ بارَّمية, وينقى صاَّبيا منيا, فكيؼ ص

ياؾ أف   , فإنو شيٌء جعلتو ارطبيعة في ذرؾ ارموضع رَّفظ األشفار, ُٙتشير على أَّدًا بإخراج ارِشرناؽوا 
ارجفف واسترخى,  ٚخؼ   أخرَج ذرؾ فإذا, إريووتقويـ ارجفف ريَّسف انطباؽ ارجفف على ارجفف عند ارَّاجة 

 ة ارجفف واسترخائو.رـ يمكف ذرؾ, رخف االنطباؽشدة  إرىفمتى اَّتاجت ارعيف 

 

 الباب العشرون 

  ٛالَتْينفي العمة المعرفة بالبو  

باربّوارتيف, وىو ِغَلظ  ٜوىو أف يتقطر مف ارعيف في كؿ قليؿ قطرات مف ارماء ثـ تنقطع, وألجؿ ذرؾ تتلقب
 ارطبقة ارملتَّمة أوفمتى أصاب ذرؾ ارنتوُء ارجفف اآلخر  ٓٔيَّدث في ارجفف مع نتوء في داخؿ ارجفف

سير  أوشرب  أو ٔٔدمعت ارعيف, ومتى كاف ارجفف خفيفًا وذرؾ ارنتوء يسيرًا رـ يدمع ارعيف, ومع امتالء
 زادت ارنكاية.

: االستفراغ, وارَّمية, وارتَّليؿ بارضماد ارمَّلِّؿ, واستعماؿ ارماء ارَّار بارتكميِد, األطباءعند  وعالج ذلك 
 ما ذكرناه فيما تقدـ. وكَّؿ ارعيف بما ُيدِمُعيا ويَّلؿ رطوباتيا بمثؿ

ارجفف فيبّطونو, ويخرجوف منو ارغشاء ارذي يكوف بيف ارطبقة ارتي تلي  إرىفأما ارمائيوف فإنيـ يجيئوف  
ارعيف مف ارجفف, وبيف ارجلد ارذي على سطح ارجفف, وقد ترّطب ذرؾ ارغشاء وصار فيو رطوبُة, ثـ 

 يخيطونو.
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ماء, وىذا غيُر  ٔجفف األعلى شبيياف بارنفاختيف, فيمتلئافارفي ارتيف ىما شيئاف يَّدثاف ويذكروف أف اربوّ  
في ارجفف, وارتييُج  ٖارتييج ارذي يَّدث ٕمذكوٍر في شيٍء مف اركتب على ىذا اروصؼ ارذي يصفونو, وىذا

في ارخصيتيف, ويَّدث في اريديف واررجليف, َّتى  ٗطاؿ وداـ َّدث فيو اررطوبة اررقيقة, كما يَّدث إذا
إلبر فخرج منو رطوبة رقيقة فييا رزوجة, فيخرقوف ىؤالء ويبطوف ارجفف األعلى, ويخرجوف منو ربما نزع با

ارجفف ويضعفوف  ٙمنو تلؾ اررطوبة فيفسدوف ذرؾ ٘ارغشاَء ارذي على ارلَّـ أبدًا, وعلى ارَعَضؿ, وَتسيؿٌ 
يؼ بارَِّمية وقلة ارغذاء, , وارتنشَّٚركتو. وريس يجب أف ُيطلؽ ريـ ذرؾ, فإف مداواتو ارتنقيةُ  باالستفراغ

صالح مزاج اركبد وارطَّاؿ, وارعناية بأ ارمعدة, َّتى تتقوى ويجوُد ىضميا, فإف بيذا ارطريؽ تزوؿ  مروا 
على ارناس في أعينيـ  ٛ. ورسنا نذكر جميع جنايات ارمائييفاألعضاءوتنشؼ اررطوبة اررقيقة, وتتـ صَُّة 

كناش فصاًل نبيف فيو تخاريفيـ, وارصَّيَح مف أعماريـ, في ىذا ارموضع, فقد عزمنا أف نجعؿ في ىذا ار
جميع أعماريـ  ٕٔ/ ٔٔمع االستغناء عنيـ. ونشرح ٓٔىو واجب علمو, وما يزوروف / ٜوارفاسَد منيا, وما

قد تواضعوىا ما بينيـ, مع  ٖٔارمخاريؽ, ونذكر أرفاَظيـ ارتي إرىارَّّؽ منيا وارباطؿ, وكيؼ يتطرقوف 
َّضروا عند ارعليؿ, وكيؼ يرى ريـ  إذاوارفاسد  ٗٔارصَّيح منيا غة, وأسمائيابتلؾ ارل اضمر األأسامي 

خراج ارَّصا, واربواسير, وغير ذرؾ مف  ٘ٔارماء ارصَّيح, وتمويييـ فيو, ومخرقتيـ بو, وكذرؾ في ارقدح, وا 
 .  َّٙٔضر واَّد منيـ عند ارعليؿ ما يأتيو مف ارصَّيح إذاارطبيب  لىاألعماؿ, رئال يذىب ع
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 والعشرون  ٔواحدالباب ال

 نذكر فيو العقدة التي تحدث في الجفن األعمى تحت الجمد الظاىر لمعين

, فتستَّجر ىناؾ اررأسمف  ٖرطوبة غليظة ترد ٕكثيرًا, ويكوف سببيا األعلىقد تَّدث ىذه ارعقدة في ارجفف 
 :أنواعوتصير غدة, وىي تكوف على ثالثة 

تَّت ارجلد غير غائرة في  تذرؾ, فإف كان إرىوينظر  , َسِلسًا,٘يتَّرؾ, فيزوؿ عف موضعو امني ٗنوع
فو ارطبقة, ُأِخذت مف خارج,  كانت غائرة, ُأِخذت بعد أف يقلب ارجفف, ثـ ُيَّشى باركموف ارممضوغ  ٙا 

 كاف مف يأخذه ماىرًا. إذابماِء اركموف, فإنو يبرأ مف يومو  أورَّظة, 

ب  ٚوضعيا, وأخُذ ذرؾ خطر, بؿ يجب أف: تكوف صلبة كأنيا َّصاة وال تتَّرؾ مف موالنوع األخر  يذو 
ترؾ, ورـ يتعرض رو, وما  ٓٔوتَّليليا, فإف رـ تتَّلؿ ٜواألْرِعَبِة واألشريَّة, ويجتيد في تذويبيا ٛبارداخليوف

َر جفُنو  رأيتىذا سبيليا فال تكوف إال غائرة, وقد   وثقب وساء بصره. األعلىمف أخذ ىذه ارصالبة فتقو 

باذنجانيًا, ورو عروؽ  أوو منبسط, ورونو يظير في سطح ارجلد كأنو روف ارتوت ى والنوع الثالث: 
 , وىذا ارنوع يجب أف ال يتعرض رو بتة.ٔٔمتشبثة

يسمي ىذه  ٖٔعمّي الصغيروكاف ارغليظة,  األطعمةاالستفراُغ في كؿ قليؿ, وارَّميُة مف  ٕٔ/ ومداواتيا: 
يظير تَّت ارجفف رـ  ٗٔارظاىر في ظير ارجلد مثؿ ماارتوتة ارمنبسطة تقلب جفف ارعليؿ, فإف كاف رونو 

ف كاف ال يظير تَّت ارجفف مف ذرؾ ارلوف شيء  َنَزع األثر ارظاىَر فوؽ ارجلد, ووضع ٘ٔيتعرض رو, وا 
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َر ارجلد وبلغ  ٔ, وصفتوعميو النار اليابس  وغسلو, ودَىنُو وَّشاُه  ٕارطبقة, نجاه إرىما تقدـ ذكره, فإذا قو 
, وخير األعلىثـ داواه. وكاف قؿ  ما يتخلص مف ارتشنج وارتقلص, فيَّدث قصرًا في ارجفف  بارقطنِة ارعتيقة

 ترُؾ ارتعرض رمثؿ ذرؾ.  األشياء

 

 الباب الثاني والعشرون

 الذي ينبت في العين غير األشفار ٖفي الشعر

خارج  إرىانقالُبو قد تنبت على ارجفِف في غير موضع األشفار شعٌر زائد, وُشكؿ ذرؾ قد يختلؼ, فإف كاف 
كاف  إذا, بؿ يكوف خفي  األضرار, وقد ذكر بعُض األوائؿ ٗرـ يضر بارفعؿ ضررًا مَّسوساً  ارفاألشمع 
, في جميع مرارق إرى, ثـ نظَر صاَّبو ارفاألشيجب, وكاف نباتو في غير موضع  ٘زائدًا على ما ارفاألش

رمتصؿ بأشفار عينو متفرقة منبسطة متجزئة ا مرمف ضوء ارق األشعارعينو, رأى ارشعاعات ارخارجة مف 
كاف ارشعر نابتًا في غير موضع  إذاارسراج  ٙعلى عمؿ ارخيوط, وكذرؾ ارشعاعات ارخارجة مف إشعاؿ

ذا كانت األشفارارفاألش  إرى ٛغير زائدة على ما يجب, وكاف نباتو في موضع نبات األشفار منقلباً  ٚ, وا 
ذاخارج يراه قطعة واَّدة ملتزقة,  كاف ارشعر  إذاشعاعات متجّزئة, فأما ارمستقيمًة رأى تلؾ  ارفاألشكانت  وا 

 بذرؾ, ٓٔداخؿ ارعيف, فال خفاء إرىمنقلبًا  ٜزائدًا, وكاف

ارناقصة  ارفاألشكانت  إذاكاف زائدًا, فأما  إذاىذا  ٖٔويمنع اربصر وُيضّره ٕٔارعيف وينخسيا ٔٔفإنو ُيدمع 
 أو ضوء ارسراج ال مرذكر أف ارشعاعات ارخارجة مف ضوء ارق , فقد٘ٔبنوع مف ارعلؿ ٗٔمتبددة, وذاىبة
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وارتراب وارغبار, ومتى  ٔعلى منع ارفضوؿ ارمؤذية ارفاألشيتصؿ بأشفاره, فإف رآىا متبددة متفرقة وال تقدر  
 رـ يؤمف على عينو مف ارنكاية ارعظيمة. ٕكاف برؽ

ذ قد ذكرنا  ٙاربرؽ فذىب بصره. / ٘انتشار / نقص, استقبؿ بعينو ارهِ فأشمف في  ٗانو رأى ٖذكر العسكري  وا 
 نذكر علة زيادتيا ونباتيا في غير موضعيا. ٚزيادة ارشعر وارنقصاف, فنَّف مرأ

 عة رلزينة دوف ارمنفعة, ومنو شيءارشعر على اربدف, وأف منو ارشيء عملْتو ارطبي مررنا ذكر في أ َمرقد  
ارقوة وارمادة, وشبينا ذرؾ  ٛينة, ومنيا ما ىو نابت بَّسبرلمنفعِة دوف ارزينة, ومنيا ىو رلمنفعة وارز 

ارتي ينتشر فييا ارماء, وتطلُع علييا ارشمس, فيخرج منيا نبات باالضطرار, فإذا صح ذرؾ,  ٜباألراضي
 إرى, فعل تيا اررطوبة ارفضلية, وفضوؿ اردـ يصيُر ارفاألشفي غير موضع  ٓٔفارشعر ارذي يخرُج بارعيف

, ويخرج في ٕٔ, فتسكُف ىناؾ, وتكثر عليو ارَّرارة, فتخلؽ شعراً األعضاءبعِض  ٔٔ, ومفساررأمف  األجفاف
, تكوف ٖٔاألعضاءوكثرت ارَّرارة في تلؾ  األعضاءِ  إرىتلؾ ارمواضع على غير ترتيب, وكؿ فضؿ انصب  

نة, مف ذرؾ ارفضؿ شيء خارج عف ارطبيعة, يكوف وباؿ على ارعضو, كاررمؿ في اركلى, وارَّصا في ارمثا
 ذرؾ. وأشباه, وارشعر في غير مواضع ارشعر, فوارديداف في األمعاء, وارجرب فيما بيف ارجلدي

مداواُتيا إال بعد تعديؿ ارمزاج, فإذا  ٘ٔمزاج ارعليؿ, فإف كؿ علة في ارعيف ال تكف ٗٔبتدبير عالج ذلك 
ؿَ  َر بِو على أقؿ ما يمكف مف ارمزاج استفرغ باردواء وارفصد, ونقى بدنو ورأُسو مف ارفضؿ, واقتص ُٙٔعدِّ

مف  األوائؿبمنقاش مف ارنَّاس ارمعروؼ بارطاريقوف, ذكر بعض  ٚٔارغذاء وأرطفو, ثـ ينتؼ ذرؾ ارشعر
صفتو: كَّؿ بيذا اردواء  ُٛٔنِتًؼ ارشعر ارزائد رـ ينبت بعده, فإذا نتؼ ذرؾ إذاخاصية ارطارقوف انو 
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ٔ8

 : ٔحلٛس فٟ َ. ٔطف يٌه .......ذّٕمحٔ  جٌٗؼٍ يٌه - 



443 

 

, وىو ارَّجر ارملمع ارذي ٔرَّجر ارمعروؼ باربادزىرارروسختج ارمعموؿ مف ارطارقوف, وتوباؿ ارَّديد, وا
إف ارِمَسف  يقـو مقاـ ذرؾ, يَّرؽ ذرؾ ارَّجر ثـ يدؽ ويسَّؽ, ويجمع أبو ماىر ايا. وقاؿ مر نصبا رل ٕيجعؿ

وارتوتياء وارُكَّؿ,  ٖبينو و بيف ارروسختج ارمذكور وتوباؿ ارَّديد وِكْلس قشور اربيض وارصدؼ ارمَّروؽ
ُنتؼ ذرؾ  إذاانو  األوائؿذكر بعض  ويكحل بو العين.َّؽ ناعمًا, وُينخؿ بَّريرة, أجزاء متساوية, يس

 ٙفراخ أوأخذوا فراخ ارنَّؿ  إذا, وبعضيـ ذكروا ٘, وكَّؿ بماء ارمازف وىو بيض ارنمؿ رـ ينبت بعدهٗارشعر
ارعيف بعد مف مائو, وكَّؿ  ٚارزنبور ارذي رـ يشتد بعد, ويؤخذ مف عّشو, وىو أصفر رقيؽ رو مائية, فخذ

مع  ٜارنسر, وُسَّؽ ذرؾ ريُش  أَّرؽ ارريش وأقوى إذا. وذكر بعضيـ ٛنتؼ ذرؾ رـ ينبت ذرؾ ارشعر أبداٌ 
الكحل المذكور وىو  ٓٔوالذي نستعممو ىذا كمو ليست فيما نستعممو نحن,ارزعفراف وكَّؿ بو رـ ينبت, 

 يسمى كحل التوابل.

رشعر شعرًة شعرًة, وكلما نتؼ شعرة كوى أصليا برأس إبرة وأما ما ُيعمؿ باريد وارَّديد فيو أف ينتؼ ذرؾ ا 
 أف ينتؼ كلو. إرىَّتى يبرأ ذرؾ, وعلى ىذا  أخرىدقيقة مَّماة غير َّادة, ثـ ال ينتؼ شعرة 

ومتى كاف ارشعر زائدًا طوياًل, وأمكف إخراجو مف ارعيف ُأخِرج بارَّيلة, وىو أف يأخذ إبرة دقيقة, ثـ  ٔٔ/ 
عليو ويَّرؾ َّتى ينَّّسر اردـ عف ذرؾ  مرإصبعيف, بارسبابة واإلبياـ, ويغيقبض على ارجفف بطرفي 

اإلبرة, ويخرج ارشعر  ٕٔارموضع, ثـ يدخؿ اإلبرة مف داخؿ ارجفف تَّت كؿ شعرة, ويدخؿ ارشعر في خرمة
رئال  الكحلخارج ارعيف, فتسلـ ارعيف مف ارنخس وارتدميع, غيَر أنو يجب أف يراعي ارجفف وارعيف بيذا  إرى

لوذي, وارصمغ ارعربي, مر ري وارجشتنفر ارعيف ويتوـر ارجفف: يؤخذ مف ارتوتياء اريندي وار ازيني, واركَّؿ ارس 
قليمياوكثيراء,  ارفضة وزبد اربَّر, وارشاذنج ارعدسي, فيسَُّؽ وينخُؿ وىي أجزاء متساوية, ويطرح علييا  وا 

 مرويؤ  ٗٔ, وتَّمىٖٔارَّساب زاد أو نقص إف كانت جملتيا عشرة دراىـ وزف قيراط مف اركافور, وعلى ىذا

                                                           
ٔ

 ٍ٘: جٌرحٍَ٘ فٟ َ.جٌرحوَ - 
ٕ

 ٠ؿؼً: ٠كًّ فٟ َ. - 
ٖ

 جٌّكٍٚق: جٌّكٍق فٟ خ, ِ. - 
ٗ

 : ٔحلٛس فٟ َ.يٌه جٌٗؼٍ ......يوٍ ذؼٝ  - 
٘

 ذؼىٖ: ذؼٟٗ فٟ َ. - 
ٙ

 فٍجل: ٔحلٛس فٟ َ , أفٍجل فٟ ِ.  - 
7

 فهً: فأنً فٟ خ, ِ. - 
8

 ٌُ ٠ٕرص.. جذىجً: ٌُ ٠ٕرص جٌٗؼٍ فٟ ِ, خ. - 
9

 ْٚكك: ٠ٚٓكك فٟ َ. - 
ٔٓ

 ٔكٓ ٚجًٌٞ ٔٓطؼٍّٗ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٔٔ

 )ٚ(. 9ِٔذىج٠س  - 
ٕٔ

 نٍِس: نٍِص فٟ َ, نٍش فٟ خ, ِ. - 
ٖٔ

 أٚ ٔمٙ: ٚٔمٙ فٟ َ. - 
ٔٗ

 ٚضكّٝ: غ١ٍ ِٕم٠ٛس فٟ َ, خ, ِ. - 
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 ٔبشرب ماء ارشعير, ويستفرغ باألدوية ارمشاكلة رطبيعتو, وبارفصد أف أمكنت ارقوة. ومف ََّذ َر مف إخراجو
بيا كليا, ومنيـ مف يلزؽ  أوارراتينج  أوارصمغ  أوباركثيراء  ٕخارج ارجفف, وأمكنو أف يلزؽ أرزقو إرىباإلبرة 
, فأما ما ينبت منو في ارفاألشارشعر ارزائد يكوف قريبًا مف ارجفف مف منبت  ٗ. فيذاتنشاؽرالسطلبًا  ٖبارغراء
ارلينة وينقصؼ رضعفو, وينقطُع فليس رو دواٌء  ٚعف ارمنقاش / ٙارجفف وكاف ناعمًا رينًا جدًا يمتنع ٘وسط /

بات ارشعر في وسط ارجفف كاف ن إذاارنتؼ, ومف اردستكارية  ٛبعد ما ذكرناه مف االستفراغ وارَّمية غيرَ 
تلؾ اررطوبة, فال ينبت  ٓٔارمواضع ارتي كانت تسكف بيا َٜبط و وأخذ منو بارَّديد كاربطانة, فيفسد تلؾ

ذاارشعر رفساد تلؾ ارمواضع وانطماسيا.  كاف في ارجفف وكاف ارشعُر قصيرًا ورينًا وال يمكف مف ارمداواة  وا 
ارجفف فيأخذ  إرىارعيَف, بأف يجيء  مرظاىر ارجفف واإلرزاؽ, ش إرىبما ذكرناه مف ارنتؼ واركي واإلخراج 

, واألكثر بأف يأخذ مف ناَّية  ٔٔمنو , ويأخذ اعلى ارجفف أقؿ, ثـ يخيطو ويقلب في أكثر ارفاألشاألقؿ 
ر ارجفف فال ينخس ارشعُر, وال تدمع ارعيف, غير أف ارجفف  إرى ارفاألشخياطة  خارج, فينقلب, ويقص 

 اررياح ارَّدقة وال ُيعَمؿ ىذا إال عند ارضرورة. ٕٔرمصادمة واربصر يضعؼ

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 ئنٍجؾٗ: ُِجؾٗ فٟ َ. - 
ٕ

 ق ج٠ٌٍى فٟ َ.٠ٍٍُّق أٌُلٗ: ٠ - 
ٖ

 ق ذحٌؼٍٜ فٟ َ.٠ٍٍُّق ذحٌغٍجء: ٠ - 
ٗ

 خ, ِ.فًٙج: ًٚ٘ج فٟ  - 
٘

 )ٚ(. َٕٓذىج٠س  - 
ٙ

 ٠ّطٕغ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
7

 )ٚ(. خٕٔذىج٠س  - 
8

 غ١ٍ: ػٓ فٟ َ. - 
9

 ضٍه: ٔحلٛس فٟ خ, ِ. - 
ٔٓ

 ذٙح: ف١ٙح فٟ َ. - 
ٔٔ

 ِٕٗ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٕٔ

 ٌّٛحوِس: ٌّٟحووضٗ فٟ َ. - 
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 الباب الثالث والعشرون 

  ٔةفي الَطْرف

ة في ارطبقة ارملتَّمة, فسموا سائر مر ىذا االسـ مف َطْرفة تقع على ارعيف فتَّدث َّ ٕاشتقوا األطباءإف 
ة تكوف مف ثالثة مر ىي ارلطمة, وىذه ارَّ بارَّقيقة ٖة ارتي تظير في ارطبقة ارملتَّمة َطْرَفة, وارطرفةمر ارَّ

 أسباب:

سطح  إرىارعروؽ اردقاؽ ارتي في ارملتَّمة, فيخرج اردـ  َّٗجر, فتفسخ أوصدمة,  أو: رطمة تقع, أحُدىا 
 على ارطبقة.٘ارملتَّمة, وتسكف تَّت ارغشاء ارذي 

نفر ارملتَّمة, وتظيُر ىذه ارعيف, فت إرى األعضاءِ مف بعِض  أو, اررأس: ىو دـٌ يسيُؿ مف والسبب الثاني 
 ة في ارملتَّمة.مر ارًَّ 

ارطبقة ارملتَّمة, ويكوف  إرى: ىو قذؼ ارطبقة ارشبكية اردـ مف بعض ارعروؽ ارتي فييا والسبب الثالث 
ذرؾ بارعروؽ ارتي ىي مشتركة بينيا وبينيا, وىذا ارنوع أصعبيا مداواًة, وأطوريا بقاًء, وأعظميا خطرًا. 

 ٚذرؾ اردـ وبقي ال ينَّؿ أبدًا, فتصير صورتو ٙارطبيب بارطرفة, فإنو ربما استَّجر وريس يجب أف يتياوف
 سائر ارطبقات. إرىارمنظر, وربما عبر بيف ما يجاور اردـ فيصير قرَّة, ويتعدى  ٛصورة َشامٍة, ويقبح في

جات وَّب ارشبيار فإف كاف مزاج ارعليؿ مَّتماًل رالستفراغ باأليار  االستفراغ بالدواء والفصد, وعالُج ذلك 
ارموافقة  باألدويةاستفرغتو بذرؾ, وما أشبو مما فيو تنقية مزاج اردماغ, فإف رـ يَّتمؿ ذرؾ, جعلت استفراغو 

ينقى بطريؽ  اررأس, فإف ٜرمزاج بدنو, وركنو يجب أف يجعَؿ بدؿ شرِبو ثالث شربات, وأربع وخمس شربات
مف  ٕٔاربدف انجذبَ  ٔٔاستفرغت أسافؿ إذارض, ألنؾ , وىو ارذي نسميو االستفراغ بارعٓٔارخالء وارمالء

                                                           
ٔ

 .جٌٕٓهس جإلٌىط١ٍٔٚس ,انًعجى انطجً انًىحذ, جٌُٕف ضكص جٌٍّطكّس, Subconjunctival Hemoehageانطرفخ  - 
ٕ

 جٖطمٛج: جٖؼٛج فٟ َ.  - 
ٖ

 ٚجٌطٍفس: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٗ

 فطفٓم: فطٕفٓم فٟ خ. - 
٘

 جًٌٞ: جٌطٟ فٟ َ. - 
ٙ

 جْطكؿٍ: جْطكؿٝ فٟ ِ. - 
7

 ٌٚٛضٗ: ٌٚٛز فٟ َ. - 
8

 ٠ٚمرف فٟ: ٠مرف فٟ َ. - 
9

 ٍٖذحش: ٔحلٛس فٟ ِ,َ. - 
ٔٓ

 جٌّالء: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٔٔ

 َ, جْحٚجٌ فٟ ِ.   أْحفً: أْحٌٚ فٟ - 
ٕٔ

 جٔؿًخ: ٠كىش فٟ َ. - 
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ارطريؽ.  ٕبيذا اررأسيسير, َّتى ينقى  اررأسمما في  ٔوكلما استفرغت اربدف انجذب ,جزء اررأسامتالء 
إف كاف ارطرفة مف  ٖوارفصد يجب أف يكوف مف ارقيفاؿ, ثـ األكَّؿ ثـ ارباسليؽ إف تعسر زواريا, والسيما

 كاف مزاج ارعليؿ قد َّمَي, عد رتو وسّكنتو بماء ارشعير. قذؼ ارطبقة ارشبكية, فإف

يؤخذ مف ارقيموريا نسختو:  ٘ىذا الشياف ىذه, ٗرـ يكف معيا رمد إذاومما تكَّؿ بو ارعيف ارَطرفة  
وزف ثالثة دراىـ, ومف ارطيف األرمني ارخارص وزف  ٙارمكلس مراألَّارمغسوؿ وزف درىميف, ومف ارزرنيخ 

, ويعمؿ اشيافات ٚرَّلبة وزف ثلثي درىـ, يسَّؽ ذرؾ كلو ناعمًا ويعجف بدـ ارفرخدرىميف, ومف بزر ا
ذرؾ بارماء, وأجوده ماء ارمطر, وتكَّؿ بو ارعيف مف ارط رفة, فإف ىذا  ٛمفرطَّة على ىيئة ارعدس, يَّؿُ 

 ُيزيُليا بأىوف سعي وأيسر مدة. ٜ/

ف كانت ارعيُف قد ثارت مع ارطرفة رـ يشَتَغؿ بعالج ارط  , ويعارج اررمد, فإذا زاؿ ٓٔرفة َّتى ييدئ اربصروا 
مفردًا ماء ارَّلبة وىو أف ُيغلى بزر ارَّلبة, ويؤخذ مف ومما يكحل بو العين الطرفة ذرؾ عارجت ارطرفة. 

صمغ كاف غير صمغ ارصنوبر, وتكَّؿ بو ارعيف  أي  ذرؾ ارماء ويصفى ويذاؼ فيو يسيٌر مف ارصمغ, 
ثـ يصف ى بخرقة, ويصب على ذرؾ ارمصفى  مربخؿ ارخ ٔٔاألرمني فيذاؼ /كَّاًل خفيفًا. وقد يؤخذ ارطيف 

دوف  ٖٔويقطر في ارعيف, وقد يَّلب فييا ربف ارشاه / اء عصا ارراعي,ػيٌر مف مػارورد, ويس ٕٔيسيٌر مف ماء
, وريس كؿ  دـ يصلح مف ارفراخ, فإف دـ ذبيَّتو يغّلظ نور ٗٔارماعز, وقد يقطر فييا دـ ارفراخ ارناىضة

نما دـ أجِنَِّتيا, وىو أف تشاؿ ا فيؤخذ فييا عروؽ دقاؽ, فيفصد بارمبضع ويؤخذ  أجنَّتيارعيف ويفسده, وا 
 مف ذرؾ اردـ وىو َّار, فيقطر في ارعيف ويبؿ بو قطنٌة, ويوضع فوؽ ارجفف ساعة.

                                                           
ٔ

 جٔؿًخ: جٌكىش فٟ خ. - 
ٕ

 ذًٙج: ذًٖٙ فٟ خ. - 
ٖ

 ٚال١ّْح: ١ّْح فٟ َ. - 
ٗ

 ٠ىٓ ِؼٙح ٌِى: ٠ّىٓ ِؼٙح فٟ َ, ٠ىٓ ِؼٙح فٟ ِ. - 
٘

 ًٖ٘: ٔحلٛس فٟ ِ. - 
ٙ

 جٌّىٍّ: جٌّغًٓ فٟ َ. - 
7

 جٌفٍجل: جٌفٍل فٟ خ, ِ. - 
8

 ٠كً: ٠كه فٟ ِ, خ. - 
9

 )ظ(. 9ِٔذىج٠س  - 
ٔٓ

 جٌرٍٛ: جٌٕمٍز فٟ ِ. - 
ٔٔ

 )ظ(. َٕٔذىج٠س  - 
ٕٔ

 ِحء: جٌّحء فٟ ِ. - 
ٖٔ

 )ظ(. خٕٔذىج٠س  - 
ٔٗ

ٍَ ؾٕحقحٖ ٚٔٙٝ  ٘ٛ وانفرخ انُبِهغ: .ؾٛو٘ح وَ جٌفٍجل جٌٕحٟ٘س فٟ خأ: جٌٕحٟ٘س ٚوَ جٌٌٛج١ٖٓ ٚوَ جٌفٛجنص ٚانُبهضخ -  جًٌٞ ٚفُ

 .ٕ٘ٗ, 7٘, ٌٓحْ جٌؼٍخ, ؼيُظىر اثٍ ٌٍط١ٍجْ.
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رطبًا,  : أف يؤخذ ارريش اررطب مف أجنَّة ارفراخ, وىو ارريش ارذي يكوف أسفلووأجوُد ما جربناه لمطرفة 
ما رأينا مف عالج ارطرفة مف ىؤالء  ٔويعصر في ارعيف منو, وىذا ربما زاؿ ارطرفة مف وقتو, ومف أغرب

 ٘وقعت في عيف واَّد منيـ َطْرفة اخذوا األشناف إذااربصرة,  ٗاكب فيمر ار ]ٖفي[وف يرتاد ٕتجار ارذيفار
ء وارخؿ ممزوجيف, ويصبوف فوقو يسيرًا األخضر وارمارح مف ارسَمؾ, فيجعلونو في قدر ويصّبوف عليو ارما

وا ارمطروؼ أف يكب  على ذرؾ مر غلت ارقدر, وارتفعت اربخارات أ إذامف ارِدىف, ويوقدوف تَّتيا َّتى 
 أوة مر بعد  أزاؿاربخار, ويفتح عينو َّتى يصادفيا اربخار فتدمع ارعيف, وربما أزاؿ ارطرفة مف وقتو, وربما 

وية بعد االستفراغ باردواء وارفصد, ورـ ينجح بذرؾ َّجمت ارعليؿ على ارّنْقرة بيذه األد ٙتيف, فإذا داويتمر 
إنساف يكَّؿ ارعيف باريليلج األصفر ارمَّكوؾ بماء  بالبصرةوبيف اركتفيف, فإنو يؤثر أثرًا مَّمودًا. وقد كاف 

سريانية بار ٓٔقسطنطينوجد ذرؾ في كناش  ٜعلى ذرؾ فذكر أنو ٛرَفة, فناظرتوارط ٚتعسرت إذاارَّلبة 
ال فلست  ٔٔفتأورت أف يعصر ارطبقة ارملتَّمة, فبدد بارعصر ذرؾ اردـ, ويدمع ارعيف فيجلوىا بارتدميع, وا 

 .ٖٔفيو معنى ٕٔأعرؼ رليليلج
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 أغٍخ: غ٠ٍد فٟ خ, ِ. - 
ٕ

 .فٟ خ, ِ جٌرك١٠ٍٓجٌطؿحٌ ج٠ًٌٓ:  - 
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 فٟ: ٔمطٍـ قًفٙح. - 
ٗ
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 جألٖٕحْ: جال١ٖحف فٟ ِ, جألٖفحٌ فٟ َ. - 
ٙ

 وج٠ٚص: ٌأ٠ص فٟ َ. - 
7

 ضؼٍٓش: جٔؼٍٛش فٟ َ. - 
8

 فٕحظٍضٗ: فٕظٍضٗ فٟ َ. - 
9

 فًوٍ أٔٗ: فًؤٍحٖ فٟ َ. - 
ٔٓ

 .طٕط١ٓ: لٓط١طٓ فٟ ِلٓ - 
ٔٔ

 ف١ؿٍٛ٘ح:ف١ؿؼٍٙح فٟ َ. - 
ٕٔ

 ١ٌٍٍٍٙؽ: ج١ٌٍٍٙؽ فٟ َ, خ, ِ. - 
ٖٔ

 ِؼٕٝ: ِٟٚٝ فٟ خ. - 
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 الباب الرابع والعشرون 

  ٔارفاألشفي تناثر 

 تناثر ارشعر مف أربعة أسباب:

رذاعًا,  أوَّريفًا,  ٕغتذي بو فاسد اركيفيةوىو أف يصير ارفضؿ ارذي ي سبب منيا: فساد غذاء الشعر, 
 رفساد كيفية ارغذاء. ٗماء اربَّر, فيجؼ أوا ارمياه ارسبخية إرييدخلت  إذا اتارنبات ٖومثاؿ ذرؾ

 عدمت ارماء. إذا ٘كارنبات والسبب الثاني: ىو عدم الغذاء من الرطوبة, 

 عليو ارماء يضعؼ ويبطؿ ويتناثر. أكثر إذا ٙ, كارنباتمجاوزتو حد  ما يجب أووالثالث: كثرة الغذاء  

, فإف بداء الثعمبوىو ارذي يعرؼ  الشعر, إلىوالرابع: ىو منع غرض من األغراض وصول الغذاء  
ارعضو, فيمنع  إرىخلط آخر يصير  أواررطوبة تغلظ وُتلََُّج في ارعضو, فيمنع ارشعر مف االغتذاء, 

 .ارفشاألتناثر  ٛ. فيذه جملة علةٚارشعر مف االغذاء

ما عالج   ٜارنوع ارذي ىو مف فساد كيفية اررطوبة ارتي يغتذي بيا ارشعر فيو: أف ينظر ارطبيب إرى وا 
ارعالمات ارتي تدؿ على غلبة خلٍط مف األخالط أي نوع خرجت مف فسادىا, فإف كانت قد صارت َّّريفا, 

مع ارَّالوة, وفسَدْت أَّدثت  ٔٔاجتمعت إذاارة مر اررطوبة ارصفراَء, فإف ار ٓٔفإنو يتيقف أنو مف مخارطة
 ارَََّرافة.

بمطبوخ ثـ اإلَّتراؽ. وُيقصد في استفراغ بدف ارعليؿ  ٖٔارَّمى علييا َّدثت ارصداية ٕٔفإف زادتْ  
َس فيو َّجَر ارالزورد على ما يجب بمقدار يليؽ, ثـ يفصد بعد مر على نسختنا, ويزيد أف يُ األفتيمون 

                                                           
ٔ

َّٗؼٍ. ٘ٛ: وانشفرفٟ ِ, ٚجألٖفحٌ ٟ٘: ؾّغ ٖفٍ,  جألٖؼحٌ األشفبر: -   ,ٕوطحخ جٌّحء, ؼ :األزدي قٍف جٌؿفٓ جًٌٞ ف١ٗ أًٚ جٌ

ٖ٘ٗٙ. 
ٕ

 جًٌٞ وحْ ذٗ فحْى ج١ٌٍف١س فٟ َ.جٌفًٟ جًٌٞ..... جٌى١ف١س:جٌفٛى  - 
ٖ

 ِٚػحي يٌه: ِٚػحي يٌه ِػحي فٟ ِ. ِػحي فٟ َ. - 
ٗ

 ف١ؿف: ف١ؿد فٟ َ. - 
- 

٘
 وحٌٕرحش: ذحٌٕرحش فٟ َ.  

ٙ
 وحٌٕرحش: ذحٌٕرحش فٟ َ. - 
7

 جالغًجء: جالغطًجء فٟ خ. - 
8

 ػٍس: ػٍطٗ فٟ ِ. - 
9

 ئٌٝ: ٔحلٛس فٟ ِ, َ. - 
ٔٓ

 ِهحٌطس: ضهح١ٌ فٟ َ. - 
ٔٔ

 طّؼص: جؾطّغ فٟ ِ, ؾّؼص فٟ َ.جؾ - 
ٕٔ

 َجوش: َجو فٟ ِ. - 
ٖٔ

 فٟ َ. أقىظ جٌٛىجعقىغص جٌٛىج٠ٗ:  - 
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ارصافنيف إف اَّتملت ارقوة, وال يمنع مف ذرؾ مانٌع, ثـ يبتدئ في  االستفراغ بيذا ارمطبوخ مف ارباسليؽ ومف
: الكحل كحل عينو بعد ذلك بيذاذرؾ  ٔفعؿ فإذاتعديؿ مزاجو باألغذية ارمَّمودة, وبما يورد دما رطبًا َّلوًا, 

أسود طيب اررائَّة وزف درىـ, َّجر ارالزورد مغسوؿ وزف درىميف, ارَّجر ارذي ُيعرؼ  ٕالدف الدقي
يُؼ ارطعـ, وزف درىـ واَّد, َّنا مَّرؽ باألرم ني, وىو ضرب مف َّجر ارالزورد إال انو سريُع ارتفتت َّرِّ

ف كاف  وزف ثلثي درىـ, ُيسََّؽ ذرؾ كل و ويكَّؿ بو بارغداة وارعشي, فإف ذرؾ ُينبت ارشعر ويَّفظ أصورو. وا 
ارًة مفرطًة, مر واِتو يجد فييا دائمًا وَريَ  ُمرّ يبزؽ بو  أوارة, َّتى يكوف كلما ينبعث مر ار إرى ٖتغير اررطوبة /

َّتى يصفو, ثـ  ٘استفراغ اربدف بنقيع ارصبر, وىو أف يؤخذ مف ماء اريندباء ثالثة أرطاؿ فيغلىفالعالج  ٗ/
يجعؿ  ٚخارص, وزف درىميف مصطكي, / ُٙيطرح عليو وزف درىميف مقؿ, وعشريف درىمًا صبر اسقطري

أخذ مف ذرؾ ارماء وزف  أياـكاف بعد ثالثة  إذاعو في ارشمس, ف, ويضرأسوذرؾ كلو في ظرؼ زجاج, ويشّد 
 , ويشربو, ويَّذره أف يأكؿ في ذرؾ اريـو شيئًا فيو ارخّؿ أوٛأربعيف درىمًا, وقطر عليو مف دىف ارورد يسيراً 

ـْ ثـ عاود أياـ, فإف استفرغو استفراغًا فيو فضٌؿ, ٌقِطع ثالثة أياـارَّصـر يتناوؿ مف ىذا ارنقيع ثالثة  ف ر ه, وا 
على وزف درىميف , ويّبيت كل ليمة أف يستفرغ استفراغًا فيو فضؿٌ  إرى أياـيستفرغو جعؿ يتناوؿ ذرؾ خمسة 

شرب ماء  ٜبزر قطونا, وعشر دراىـ دىف ارورد ارخارص, وتكميد مقعدتو بدىف ارورد ارمسخف, ثـ يلزمو
في عينو  ٓٔارة قد زارت عف ريواتو, َّلبتَ مر وأف ارطب, فإذا علـ أف االستفراغ قد أث ر, مر ارشعير, وارتدبير ار

, ثـ يكَّؿ  ٔٔترضع صبية, وكم دتَ  أةمر اأيامًا متوارية مف ربف  عينو بارماء ارَّار دفعات كثيرة في اريـو
لوادي جزئيف متساوييف, يكَّؿ عينيو في اريـو  ٕٔعينو  فأماتيف. مر بارَّجر ارالزورد ارمغسوؿ مع اركَّؿ ارس 

كارَّالوة ارَّموضة وغيرىما, فال ُيوِجب انتثار  ٗٔكيفية أخرى إرىارخلط  ٖٔف مف تغّيرغير ىذيف ارنوعي
 .ارفاألش

                                                           
ٔ

 فؼً: ِٕؼه فٟ َ. - 
ٕ

 الوْ الولٟ: الؤٟ فٟ َ. - 
ٖ

 )ٚ(. َٕٔذىج٠س  - 
ٗ

 )ٚ(. خٕٕذىج٠س  - 
٘

 ف١غٍٝ: ف١غ١ٍٗ فٟ خ, ِ.  - 
ٙ

 جْمطٍٞ: جْم٠ٍٛٞ فٟ خ. - 
7

 )ٚ(. ِٕٓذىج٠س  - 
8

 ٌٌٛو ١ٓ٠ٍجً: و٘ٓ جٌٌٛو ١ٓ٠ٍج فٟ ِ, ١ٓ٠ٍج و٘ٓ جٌٌٛو فٟ َ.ِٓ و٘ٓ ج - 
9

 ٠ٍُِٗ: ضىذ١ٍٖ فٟ َ. - 
ٔٓ

 قٍرص: قٍد فٟ ِ, خ. - 
ٔٔ

 وّىش: وّى فٟ ِ, خ. - 
ٕٔ

 ٠ىكً ػ١ٕٗ: ضىكٍٗ ق١ٕثً فٟ ِ, ضىكٍٗ فٟ خ. - 
ٖٔ

 ضغ١ٍ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٔٗ

 أنٍٜ: أنٍٖ فٟ ِ. - 



444 

 

, فسبيؿ ارمعارج أف يترؾ استفراغ ارعليؿ بارواَّدة, ٔمف قلة ارغذاء مف اررطوبة ارفاألشوأما إف كاف انتثار  
ما يرطب دوف ما يجفؼ,  إرىاء ارُمنِعش ارذي يرطبو, ويزيد في غذائو, ويميؿ في ارغذ ٕويدبره بارتدبير

 إرى أوتغير مزاج آالت ارغذاء  إرى, نظَر ٖويمنعو مف ارجماع اربتة, فإف كاَف بدُنو ال يغتذي وال يترطب 
 إذا األعضاءطبيعتو, فإف  إرىَّاؿ اركبد, فأي شيء وجَد ىناؾ تغيرًا اجتيد في إزارة ارعارض, ورد ارعضو 

فإذا جاد اريضـ اغتدى اربدف, فإف كاف ذرؾ االمتناع مف ارزيادة  طبيعتيا جاد اريضـ, إرىصَّت وعادت 
ارمقدار ارواجب, ثـ كَّؿ عينو بما ال ُيدمُعيا, بؿ  إرىمنو, ُرد  غذاءه  ٗارنقصاف أوفي ارمقدار ارواجب, 

 ذرؾ. وأشباهنفسو كارباسليقوف وارروشناي  إرىأصوؿ ارشعر, رتقوى على جذب ارفضوؿ  ٘يَّمي

ف كاف  كَّب  ٚضر مباأليارجات وارَّبوب ارمنقية رلاستفرغ البدن ثُر ارشعر مف كثرة اررطوبة, تنا ٙوا 
كارقاليا ارُمََّرقة, ويمنعو مف أكؿ  ٛارناشفة األشياءذرؾ, وُيغذيو ب وأشباهارقوقايا وَّب ارصبر وَّب االيارج 

عينيو بما  يكحل, ثـ ٓٔاربتةارشراب, وال يكثر مف ارجماع وال يتركو  ٜبأف ال يكثر شرب مرارفواكو اربتة, ويأ
ف أَّب زاد في ارروشناي ارتي في نسختنااألكبرويدمعيا, مثؿ كَّؿ اردار فلفؿ وارباسيلقوف  ٔٔيمضيا  ٕٔ, وا 

 مف اردار فلفؿ, وكَّؿ بو دائما, فإنو يخرج ارشعر ويقّوي ارجفف.

خلط آخر  أوا ارشعر, وقعْت في ارجفف, فمل ستو وتناثر مف أجلي ٖٔفإف كاف تناثر ارشعر مف غلظ ورطوبة 
رىاربياض  إرى, فإف كاف األجفافأرواف  إرىواقؼ يمنع مف اغتذاء ارشعر, نظرت  ة مر ارَّ إرى أوارصفرة  وا 

بَّسب ذرؾ, كما يداوى صاَّب داء ارثعلب, واستفرغتو بما يزيؿ ارخلط ارغارب  اركمودة داويتَ  إرى أو
متو بيذا الكحل, وىو أجود ما يستعمل في ىذا وكحداء ارثعلب,  أنواع أكثرض, وقد تقدـ مر ارفاعؿ رل
يؤخذ مف ارَّجر األرمني ارذي وصفناه, وَّجر ارالزورد _وبينيما فرٌؽ يسيٌر, وىي: اررخاوة  المعنى:

لوذي, وارَّناء  ٗٔوسرعة ارتفتت وَّرافة ارطعـ_ ومف اركبريت ارمََّرؽ, وظلؼ ارماعز ارمََّرؽ, واركَّؿ ارس 

                                                           
ٔ

 د فٟ خ.ج٠ٌٍٛذس: ج٠ٌٍٛذس فٙٛ ٔٛع ِٓ وجء جٌػؼٍ - 
ٕ

 ذحٌطىذ١ٍ: جٌطىذ١ٍ فٟ َ. - 
ٖ

 فٟ َ. ال ١ٍ٠ٓ ٚال ٠ٍ٠د ال ٠غطًٞ ٚال ٠ط٠ٍد: - 
ٗ

 أٚ جٌٕمٛحْ: ٚجٌٕمٛحْ فٟ ِ. - 
٘

 فٟ خ. ٠ٍّكّٟ: ٠ك - 
ٙ

 ٚئْ وحْ: ٔحلٛس فٟ ِ. - 
7

 ٜ: ٌٍٍأِ فٟ خ.ٌٍٍّ - 
8

 جٌٕحٖفس: جٌّٕٗفس فٟ َ. - 
9

 ٍٖخ: ُِجؼ ِح ٠ٍٗذٗ ِٓ فٟ خ, ِ. - 
ٔٓ

 ذطسً فٟ َ.جٌرطس:  - 
ٔٔ

ٙح فٟ خ. -  ّٛ  ٠ّٟٙح: ٠ّ
ٕٔ

 ٔٓهطٕح: ٔٓهطٕح وحْ فٟ خ. - 
ٖٔ

 ٠ٌٛذس: ج٠ٌٍٛذس فٟ ِ. - 
ٔٗ

 جٌكرٍ: جٌكٕحء فٟ َ. - 



444 

 

وينخؿ ويكَّؿ بو ارعيف, فإذا ابتدأ ارشعر ينبت سَّقت يسيرًا مف ىذا ارمَّرؽ أجزاء متساوية, يسَّؽ 
, ويكوف ٖ, فإف وقؼ ارشعر على َّدٍّ ال يزيدٕمف ماء اررازيانج, وجففتو وسَّقتو ثانياً  ٔاركَّؿ, مع يسير

لتو بٙارتي كانت على َّسب طبيعتو ومزاجو ٘ارفاألشبو ارعادة في  ٗأقصر مما جرت / ارة اربقر مر , كَّ 
 عليو. ٚخفيفًة, وثبت كَّلةً 

 أووىو غريب يقع: فما يذىب  بارجدري  فأما ما ال يدخل في أنواعو: ٜ, /ارفاألشتناثر  أنواع ٛىذه 
أنياب ارجفف, فإف كاف تغي ر واَّترؽ َّتى انفسدت  إرىارنار, فيذه كليا يجب أف ينظر  َّٓٔرؽ أوارجراَّة 

ف كانت يؤخذ مف بصؿ  كحمتو بيذا الكحل:وارجلدة رـ تَّترؽ, ارمساـ رـ تفسد  ٔٔارمساـ, فال َّيلة فيو, وا 
ارطري وزف َّبتيف, ومف رماد ارقيصـو وزف  ٕٔارَعْنَصؿ فيَّرؽ, ويؤخذ مف رماده وزف درىـ, ومف ارغاريقوف

درىـ, ومف ارشاْذنج ارعدسي وزف خمسة دراىـ, ومف ارطيف األرمني ارمَّرؽ وزف درىـ, يسَّؽ ذرؾ كلو 
, فإف ٗٔعينو إرىبو كَّاًل خفيفًا جدًا, َّتى يكوف يتعلؽ بارميؿ كاررائَّة, وينظر ويكَّؿ  ٖٔعمًا, وُينَخؿان

 ٙٔ, وباربرود اربنفسجي ارذي قد تقدـ ذكره. فأمااألبيضمف ىذا ترؾ استعمارو, وبر د عينيو بارشياؼ  ٘ٔنفرا
 قد انفسدت مسامو واَّترقت بشرتو فال يشتغؿ بو.

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 ٠ٕرص.....ِغ ١ٓ٠ٍ: أْ ٠ٕرص ١ٓ٠ٍجً فهً فٟ َ. - 
ٕ

 ٚؾففطٗ ْٚكمطٗ غح١ٔح: ٚؾففٗ ْٚكمٗ فٟ َ. - 
ٖ

 ال ٠ُ٠ى: ال ٠ُ٠ى ْكمص فٟ َ. - 
ٗ

 َ )ظ(. ٕٕذىج٠س  - 
٘

 جألٖفحٌ: أٖفحٌٖ فٟ خ, ِ. - 
ٙ

 ُِٚجؾٗ: ُِٚجؾٗ جٌق فٟ َ. - 
7

 ٚغرص: ٚضر١ص فٟ ِ. - 
8

 ًٖ٘: فًٖٙ فٟ َ. - 
9

 )ظ(. خٕٕذىج٠س  - 
ٔٓ

 ذكٍق فٟ َ. أٚذانٍجؾٗ  أٚأٚ جٌؿٍجقس أٚ قٍق:  - 
ٔٔ

 وحْ: وحٔص فٟ خ. - 
ٕٔ

 جٌفٍف١ْٛ فٟ خ, ِ. جٌغح٠ٌمْٛ: - 
ٖٔ

 ٠ٕٚهً: ٔحلٛس فٟ ِ. - 
ٔٗ

 ٗ فٟ خ.ػ١ٕٗ: ػ١ٕ١ - 
ٔ٘

  ٔفٍج: ٘ىج فٟ َ. -
ٔٙ

 فأِح: ِٚح فٟ َ. - 
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 الباب الخامس والعشرون

  ٔفي القرحة

ووصفنا مف عالجيا ما يليؽ بذرؾ ارموضع,  ٕقد تقدـ قوٌؿ يسير في ارقرَّة, َّيف ذكرنا أعالؿ ارطبقات, /
 ونعيد في ىذا ارموضع قواًل مجماًل.

كانت في غير ارملتَّمة وارقرنية وارعنبية رـ  إذاأف ارقرَّة قد تخرج في سائر ارطبقات, غير أنيا  ٖفاعلـ 
 إذايف منكر, يغلُط ارطبيب فييا, ويظنيا رمدًا, فيو على طوؿ ارزماف يظير رلَّّس, وظير فساٌد في ارع

وعظمت ارنكاية ظيرت ارِمّدة, وخرقت ارطبقات, ونفذت في اررطوبات, فتثقب ارعنبية وارقرنية,  ٗكثر ارفساد
 إرىتو رـ ُيَّسف ارطبيب ُمعارج إذا, بؿ يظير سيالُف ارمدة مع اررطوبة, ويؤدي ٘وال تظير قرَّة غاربة نابية

, وذرؾ أف ارطبقة ارشبكية فييا عروؽ ضوارب وغير ضوارب, فيَّتقف فييا ٙارعمى وذىاب ارعيف وجفافيا
 , فيصير قرَّة.إريياانصب   إذااردـ ارفاسد 

 طبقة ىي مف ىذه ارطبقات؟ أيفأما ما يظير رلَّّس فال تخفى على ما بيناه, كونيا في  

ف اَّتد ارمزاج  ٛارتي ال عنؼ دويةباأل ٚظيرت رلَّس االستفراغ إذا وعالجيا  فييا, وارفصد مف ارقيفاريف وا 
 القطور:في ارعيف في ابتدائيا ىذا  ٜفُيسقى ماء ارشعير, واالقتصار بو مف ارغذاء على ارمزّورات, ثـ ُيقَطر

و, ويجعؿ في قارورة, ويصب فوقو مر , ورعاب بزر ارٓٔيؤخذ مف رعاب اربزر قطونا, ورعاب َّب ارسفرجؿ
ضوض, وَّبات مف ارجشميزؾ مر ترضع صبيًة, ويطرح عليو َّباٌت مف ارشعير ارمقّشر ار أةمر اربف 

ويقطر في ارعيف وىو فاتر في اريـو دفعات كثيرة, ويوضع على جفنو مف أطراؼ اريندباء  ٔٔضوضمر ار
ارمدقوؽ ارمغلي بدىف اربنفسج َّتى يصير كارخبيص, ثـ يضرب مع ىذه األرعبة ارتي ذكرناىا, ويوضع 

, فإذا أنضجت لت ارعيف َّينئذ  ٕٔفوؽ ارجفف في وقت ارنـو ارقرَّة وتبيف قرب خروج ارمدة منيا, ُكَِّّ
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األبار على نسختنا في  ٔشياؼ األبيضارشياؼ  إرىأف تظير ارمدة, ثـ أضيؼ  إرى األبيضبارشياؼ 
ع صبية, فيقطر في ترض أةمر ابلبف  أواألقراباذيف, يؤخذ مف ارشيافيف فتَّكيما ببياض اربيض اررقيؽ منو, 

على ارعيف رفادة  ٕارعيف منو تقطيرًا كثيرًا ويكوف غليظًا ثخينًا, ال يكوف مائيًا رقيقًا, فيسيؿ مف ارعيف, ويضع
 مبلورة بماء ارورد, ويشد ارعيف شدًا مواربًا.

من  أخذت, ٗشحارشد  واررفادة فإذا قلت ارمدة, وتنق ت وبقى أصُؿ ارقرَّة تر  في معالجة ذلك: مراأل ٖومالك 
ربف ارنساء وزف درىميف, اسفيداج  أوبى بلبف األتف مر نشاء صافي وزف ثالثة دراىـ, عنزوت  ىذا الذرور:

مما أَّرؽ بارنار, ال ما يجعؿ تَّت ثجيُر ارعنب, يسَّؽ ذرؾ  ٘اررصاص وزف درىميف, ويكوف االسفيداج
معموؿ على نسختنا شيافتيف, يَّكاف ار األبيضناعمًا, ثـ يؤخذ مف شياؼ اآلبار شيافة, ومف ارشياؼ 

ثـ  ٙ, /كارمرىـببياض اربيض اررقيؽ َّكًا بليغًا, ثـ يطرح علييما مف ىذا ارذرور, وُيضرب َّتى يصير 
ارذي  ٛىضمت اردواء, وتَُنق ى وتَُبرد باربرود إذاارعيف برفادة, ثـ تفتح  ٚيكَّؿ بو ارعيف كَّاًل ثخينًا, وترفد /

ية في ارعنبية, فإذا ارتَّمت ارقرَّة وبقي أصليا, كَّلت ارعيف بارباسليقوف ذكرناه في ارقرَّة ارخارج
فإذا تركت  وارروشناي دائمًا, ويَّفظ مزاج ارعليؿ رئال تنفر ارعيف, وال يتوانى في كَّليا بيذا ارذي ذكرناه,

ذافي جالئو ومعارجتو,  رم, وطاؿ األٜأصوُؿ ارقرَّة, ورـ تكَّؿ بما يجلوىا, يغشى ارسواد اربياض رـ  وا 
 .ٓٔتقطع كَّّلَتيا بما يجلو رـ يغشى اربياض

ىذا جملة معارجة ارقرَّة, وارزيادة في ارعالج وارنقصاف منو على َّسب ما يرى ارطبيب مف زيادتيا  
ى ارعيف باربياض.  ونقصانيا, وقؿ قرَّة تخرج وتبرأ إال وتغش 

ذا  عند ابتداء خروج ارمدة كحمتيا تتسع وتسعى, كانت ارقرَّة أك ارة متوردة مف خلٍط َّّريؼ, وتبينَت أنيا  وا 
مف أرجؿ اردجاج  يؤخذ الذي نذكره:َّتى يمص  ويخرج ارمدة, ثـ قطرت فييا مف ىذا  ٔٔبىمر بارعنزروت ار
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 ٖبىر ماألخويف وارَّضض وارعنزروت ار ٕعمًا, ويؤخذ مف دـاثـ يسَّؽ سَّقًا ن ,ٔةفيَّرؽ َّتى يصير فَّمَ 
 بيذا الماء:ويجمع بينيا, ثـ يذاؼ منو يسير مف أقاقيا أجزاء متساوية, فيسَّؽ 

ترضع صبية جزء, فيذاؼ فييا  أةمر ايؤخذ مف ماء عصا ارراعي جزء, ومف رعاب اربزر قطونا ومف ربف  
دائمًا, وينقى بعقب  ٗارذي ذكرناه يسيٌر, ثـ ُيضرب َّتى يليف, ثـ يقطر في ارعيف منو الذرورمف ىذا 

د باربرود, وكؿ رة رلمدة,  األشياءاركَّؿ في كَّليا  ٙف خرجت فييا ارقرَّة, فاستعجؿعي ٘ارقطور ويبر  ارمفجِّ
ر,  إذايجب أف تسلؾ في مداواتيا طريؽ اإلنضاج, َّتى  ٛارعيف, بؿ ٚأفسد نضجت ارقرَّة كَّلتيا بما يفجِّ

 , ثـ تكَّليا بما يلَّـ على ارترتيب ارذي ذكرناه.ٜثـ كَّليا بما يمّص ويستفرغ

 الكحل: بيذاامتنعت ارقرَّة مف االرتَّاـ  إذافييا ارقرَّة وقد تكَّؿ ارعيف ارتي  

جزء,  ٓٔيؤخذ مف ارزرنيخ جزء, ومف ارصمغ ارعربي جزء, ومف اردـ األخويف جزء, ومف اركندر ارذكر 
بو ارعيف كَّاًل خفيفًا. وقد يربى ىذا  ٔٔفيسَّؽ, ويطرح علييما مثؿ ربع جزء مف أجزائيا ارزعفراف, ويكَّؿ

, ويكَّؿ بو في أواخربماء ار ٕٔارذرور / ارعيف منو  ٘ٔاميا, وكلما نفرتػارتَّ ٗٔتأخر إذاارقرَّات,  َّٖٔصـر
   عاود,ػتريح ارعيف منو, ثـ يػقطع عنيا ذرؾ َّتى تس

فيو اررصاص ارمَّرؽ, وال يكوف  ٙٔفإف كانت ارعيف ال تَّتمؿ ىذا ارذرور استعماؿ شياؼ األبار, ويزاد 
 ر ارَّديد وطوؿ اإليقاد على ما بيناه في َّرؽ اررصاص.َّرؽ رصاصو باركبريت, بؿ بارنار في ارِقدْ 
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ذ قد فرغنا مف ىذه, فنَّف نذكر في ارقرَّة قواًل كليًا, وفيما يعارج بو أيضًا قواًل كليًا ريستدؿ مف نظر فيو   وا 
ُيستدؿ على  القرحة فنقول:اض طبقات ارعيف مر أنواعيا عند ذكر أ أكثر, وقد ذكرنا ٔعلى معارجة كؿ قرَّةٍ 

 :ٖثالثة أشياءوقربيا وعقميا مف  ٕدىا وصالَّيافسا

ة, وصعوبة ارقلؽ واألرـ, مع قلة مر سالمة ارعيف مف سيالف اردمعة, وامتناع االنطباؽ, وشدة ارَّ أحدىا: 
 .ةكانت بيذه ارصورة در ت على أف ارقرَّة عميقة رديئ ٗإذاظيور ارقرَّة, ف

ذا   ٚة, واالنطباؽ ممكف, واألرـ يسير وارقلؽ يسير, استدؿسارمًة, واردمعة يسير  ٙكانت ظاىرة, وارعيف ٘وا 
استدالؿ مأخوذ  ٜخارج, وىي أسلـ ما يكوف, فيذاف اروجياف ىما إرىارقرَّة, وظيورىا  ٛمنو على قلة غؤور

 ارقرَّة وأعراضيا. ٓٔمف نفس

 إرىمف ارسواد  ٕٔعف ارطرؼ ٔٔىو ارمأخوذ مف موضع ارقرَّة, كؿ قرٍَّة تخرج واالستدالل الثالث: 
ارسواد فيي شٌر, رقربيا  إرىاربياض شيئًا  ٖٔاربياض فيي سليمة, ربعدىا مف ارناظر, وكؿ قرَّة تدخؿ مف

مف ارناظر, وما خرجت بإزاء ارناظر على ارَّدقة, فيي شر ما يكوف, وىي ارتي تغشى ارعيف باربياض, 
غشى ارعيف رذرؾ ذرؾ االنطباؽ, في ٗٔألنيا تدمع, وتمنع مف فتح ارعيف على ما يجب, ويطوؿ ألجؿ

 اربياض.

 أي: وىي قرَّة تخرج في بذات العروق تعرفارتخاريط,  أصَّابوقرَّة سادة غريبة تقع في أعيف   
شبكة, ورـ أر قط مف خرجت  ٚٔتنسج منيا كأنيا ُٙٔشعبًا وعُروقًا / ٘ٔموضع مف ارعيف خرجت أظيرت /
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ذامف ارشبكية,  ٕ, وتكوف مادتياارطبقات أكثرارعيف, وذرؾ أنيا تأخذ في  ىذه ارقرَّة فأفلَّتْ  ٔبو برئت   وا 
 أذىبت باربصر.

ارمنقية رلرأس, وَّفظ  باألدويةاالستفراغ واالبتداء منو بارفصد, ثـ  ٖفي ابتدائيا بقوؿ عامي عالج القرحات 
ارعليؿ مف األغذية ارمبخرة واركثيرة ارغذاء, واالقتصار بو على ارطيور ارجبلية ارقليلة ارغذاء, كارطياىيج 

ف رـ يكف اروقت وقت ارمخاريؼ فإغذاؤىاٗارقب جو  وذبَّيا في ارماء اربارد, وتعلقيا  ٘, ارمخاريؼ منيا, وا 
, ورعاب َّب ٛو, ورعاب ارَّلبةمر بزر ار ٚبما ينضج ارقرَّة كلعاب, ثم كحميا ٙمعباًل مما يرطبيا ويخلفيا
دباء ارمدقوؽ مع رب اربصؿ ذرؾ, ويضمد ارعيف بأطراؼ ارين وأشباهاربيض  ٜارسفرجؿ, مضروبة بصفار

اربيض  ٓٔقد ضرب مع صفار األبيضارمدقوؽ ارمطبوخيف باردىف, قد طرح علييما يسيرًا مف ارخطمي 
 ٕٔكحمتيانضجت ارقرَّة وخرجت ارمدة,  فإذا, ٔٔ, ثـ يضمد بو ارجفف بارليؿ أجمعكارمرىـَّتى يصير 

دة, ثـ كَّليا بشياؼ اركندر وارذرور وذرور ارعنزروت َّتى تصفو مف ارم األبيضبشياؼ األبار وارشياؼ 
واركندر  ٗٔفكَّليا بارزرنيخ ٖٔارذي ذكرناه ارذي يقع بو اسفيداج اررصاص ارمَّرؽ بارنار, وعند االرتَّاـ

ارقرَّة فقطرىا بماء ارَّلبة ارمطبوخة مع يسير مف ارعسؿ, وكَّليا  ٘ٔواألقاقيا وارعنزروت, فإف اتسخت
 رماده ويكَّؿ بو ارعيف, فإنو يجلو اروسخ.برماد اركتاف, ُيَّرؽ اركتاف ويؤخذ مف 

واَّتباسيا ووقوفيا في ارقرَّة,  اررأسارعيف مف  إرىواعلـ أف األوساخ إنما تكوف مف اررطوبة ارتي تسيؿ  
بدـ األخويف  :كحل جوىر الطبقةأف تمأل قعرىا مف  إرىواألوساخ تمنع االرتَّاـ, فإف اَّتاجت ارقرَّة 

ترضع  أةمر افييا مف ََّْلب ارلبف مف ثدي  أكثرذرؾ, ومتى عظـ اروجع واشتد:  وأشباهوارعنزروت وارماميراف 
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9

 ذٛفحٌ: ذٛفٍز فٟ خ, ِ. - 
ٔٓ

 ٚفحٌ: ٚفٍز فٟ خ, ِ. - 
ٔٔ

 جؾّغ: ٔحلٛس فٟ َ.  - 
ٕٔ

 وكٍطٙح: فىكٍٙح فٟ خ. - 
ٖٔ

 , ِ. جالٌطكحَ: جالٔهطحَ فٟ خ - 
ٔٗ

 ذح١ٌٌُٔم: جٌٍٚضؽ فٟ ِ. - 
ٔ٘

 جضٓهص: جضٓؼص فٟ َ, ٚغ١ٍ ِٕم٠ٛس ذٗىً ؾ١ى فٟ خ. - 
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ارقرَّة يكَّؿ  ٔصبيًة بعد أف يلـز شرب ماء ارشعير وأكؿ ارمزورات, ويمنع مف ارتخاريط كليا. وعند انختاـ
. إذاارعيف بارمقّبضات كاإلقليميا واررامؾ وارتوتياء,   ربيت ىذه بماء ارَّصـر

 .ٖيستخرج مف ىذه ارطريقة جزئياتيا ٕارقرَّة ومعارجتيا جملًة, وارطبيب ىذا قوؿ كّلي في 

 

 الباب السادس والعشرون

  ٗفي البياض

 اربياض ارذي يظير في ارعيف على ثالثة أنَّاء:

 ما يظير بعد ارقرَّة, رطوؿ انطباؽ ارجفف وانصباب ارفضوؿ اررديئة. أحدىا: 

ف والنوع الثاني:  يالـ ارطبقات بيا,  ٘رـ تكف ىناؾ قرَّة, ذرؾ رسوء ىو ما يظير بعقب اررمد وا  ارمعارجة وا 
 وكثرة صدمات ارميؿ, وكثرة االنطباؽ, وسوء ارشدِّ بعد ارذرور.

ارعيف وامتناعيا مف ارفتح, وسوء  ٙىو ما يظير بعقب ارشقيقة وارصداع ارمؤرـ النطباؽ والنوع الثالث: 
قد ُعرَفت خالؼ بعقبيا ف ٛرَّة ارتي يظير اربياُض /ارعيف فضوريا, فأما ارق ٚارَّركة ارتي بيا تقذؼ

بعقب برء ارقرَّة وقرب  ٜبرئت ارقرَّة وظير اربياض رـ يكَّليا رلبياض فإذاأسبابيا,  ارقرَّات, واختالؼُ 
ارقرَّة ونقضتيا, وركنؾ تتركيا َّتى  ٓٔاروقت مف ذرؾ, فإف أدوية اربياض فييا َّّدٌة, وارَّدة ربما فتَّتْ 

َبُعد  فإذاكانت ارقرَّة ناتئة عف ارَّدقة,  إذاورـ تفكر في استَّكاـ اربياض, ال سيما يبعد زماف ارقرَّة, 
 :, وىؤٔبالحزم الصغير كّحمَت العين لمبياضارزماف وأمنت انتقاض أصؿ ارقرَّة, 

                                                           
ٔ

 جٔهطحَ: جٌكٕحَ فٟ ِ. - 
ٕ

 ٚجٌطر١د: جٌطر١د فٟ َ. - 
ٖ

 ؾُت١حضٙح: ؾُت١ح فٟ ِ. - 
ٗ

 . 9ٕ, ِفٍوجش جٌؼ١ٓ, ٘ثهمسٌس ذ١حٜ ٌل١ك ٠كىظ فٟ ْطف جٌم١ٍٔس. :leucoma انجٍبع - 
٘

 ِ. ٌٓٛء: ذٓٛء فٟ - 
ٙ

 الٔطرحق: جٌطرمحش ذٙح فٟ َ. - 
7

 جٌطٟ ذٙح ضمًف: جًٌٞ ٠مًف فٟ فٟ َ. - 
8

 )ظ(. ِٕٔذىج٠س  - 
9

 ٠ىكٍٙح ٌٍر١حٜ: ٠ىكً جٌر١حٜ فٟ َ, ٠ىكٍٙح جٌر١حٜ فٟ خ. - 
ٔٓ

 فطكص: ل١كص فٟ خ. - 
ٔٔ

 ذحٌكَُ جٌٛغ١ٍ: ذحٌؿَُ جٌٛغ١ٍز فٟ َ. - 
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ٍة مف ارماء ارعذب, وتضعو مر نقعو في غتأكثر, ف أوأف تأخذ مف قشور اربيض قشريف إف تغير بيضو أقؿ  
قد غطيتو بخرقة َّتى ينتف ارماء ويسود, ثـ يصب عنو ارماء وتغسليا غساًل نظيفًا, ويأخذ ما في ارشمس و 

بيا, ثـ تصب علييا ماًء طريًا وتتركيا في ارشمس, وال تزاؿ  ٔينقشر مف داخليا مف ذرؾ ارغرقئ وترمي
ارقشور, َّتى يصير ارماء, وتنقييا مما ينقطع مف ارغرقئ و  َنِتفَ  إذاعلى ىذا, تضعو في ارشمس وتغسليا 

فإنو يقلع اربياض ارذي يظير بعقب  ٖرـ يتغير ورـ ينتف, ثـ تأخذىا / ٕتركتو في ارشمس إذابمنزرة ما 
 ارقرَّة بغير تعب.

ارسكر رلجالء, ومنيـ مف يزيد فيو ُعَقد ارقصب ارموجود في  ٘/ ٗمف يزيد في ىذا ارَّـز البصرةومف أطباء 
أصدقائو بارمدائف يطلب منيـ عقود ارقصب ارتي في  إرىكاف يكتب  ٚجورجس ٙارَّيطاف ارعتيقة, َّتى أف

وبيف ارَّـز ارصغير,  ٛسور األكاسرة, ُتؤخذ تلؾ ارعقد وتسَّؽ ناعمًا وتنخؿ دفعات, ثـ يجمُع بينيا ,ارسور
بياض تعّسر وارَّـز اركبير يقلعو, وركف مف يكَّؿ ارعيف رلبياض بارَّـز اركبير يجب أف يَّفظ مزاج  وأي

ثارت قطع  أو, ومتى ىاجت ٓٔارعيف بو, وال ُيلّح علييا, بؿ يستعمؿ ارلطؼ واررفؽ ٜ, وأف ال يتعبارعيف
 ارمداواة.

قشور اربيض ارمدب ر, وعقد ارقصب ارمدب ر, ورماد ارصدؼ أي صدؼ كاف, وخيرىا نسخة الحزم الكبير:  
قليميا و , وزبد اربَّر, وبعر ارضب, واردْىَنج, ٔٔصدؼ ارلؤرؤ, وارشبؾ قليميا,  و ٕٔارفضةا  ارذىب, وارشاذنج  ا 

د, يؤخذ مف ذرؾ كلو أجزاء ٖٔارعدسي, وارشاذنج ارذي يعرؼ بَّجر اردـ, ورماد جناح ارنسر , وارُبس 
منو, ومثؿ نصؼ جزء مف ىذه األجزاء  ٘ٔربع جزء واَّد ٗٔمتساوية, ثـ يؤخذ مف َّجر ارِمَسف مثؿ

عمًا, وينخؿ بَّريرة, اذرقو, يسَّؽ ذرؾ كلو ن , وقاؿ بعضيـ إنوٙٔارشيرزؽ األىوازي وىو ربف ارخفاش

                                                           
ٔ

 ِٟ فٟ َ.جٌغٍلة ٚضٍِٟ: جٌؼٍلٟ ٚضٍفغ فٟ َ, جٌغٍٞ ٚضٍ - 
ٕ

 : ٔحلٛس فٟ َ.ضٍوطٗ فٟ جٌّّٗ ئيجِح  ......ٚال ضُجي  - 
ٖ

 )ٚ(. َٖٕذىج٠س  - 
ٗ

 جٌكَُ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
٘

 )ٚ(. خٕٗذىج٠س  - 
ٙ

 أْ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
7

, ٚ٘ٛ ؾٌٛؾ١ِٛ ذٓ ؾرٍجت١ً نىَ ذٕٛحػس جٌطد جٌٌّٕٛٛ, ٚوحْ قظ١حً ػٕىٖ ٌف١غ ق١ٌٛقٓٓ فٟ َ, ؾٌٛق١ٓٓ فٟ خ جىرجص: - 

 .8٘ٔ, ٠رمحش جأل٠رحء, ٘أثٍ أثً أطٍجعخ وطد ج١ٌٛٔحْ, ٌٚٗ ِٓ جٌىطد وٕحٔ. ٌُٕس, ٚلى ٔمً ئٌٝ جٌؼٍذ١س ػىوجً ور١ٍز ِٓجٌّ
8

 ذ١ٕٙح: ذ١ّٕٙح فٟ َ, خ, ِ. - 
9

 ٠طؼد: ضؼد فٟ خ. - 
ٔٓ

 خ. جٌٍطف ٚجٌٍفك: جٌٍفك ٚجٌٍطف فٟ ِ, - 
ٔٔ

 جٌٗه فٟ ِ, ٚجٌٗره فٟ خ. أٚٚجٌٗه:  - 
ٕٔ

 : ٔحلٛس فٟ َ.ٚئل١ّ١ٍح جٌفٟس - 
ٖٔ

 ؾٕحـ جٌٍٕٓ: جٌٍٕٓ فٟ ِ. - 
ٔٗ

 ِػً: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٔ٘

 ٚجقى: ٚجقىز فٟ َ, خ, ِ. - 
ٔٙ

 جٌهفحٔ: جٌكٓحف فٟ خ. - 
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, فإذا ٔويدمج في ارياوف, ويعاد ارنخؿ َّتى ينعـ ويليف, ثـ يكَّؿ بو ارعيف كَّاًل في وقت, وذرًا في وقت
ذا كاف كَّاًل رـ يشد ارعيف, وىذا يقلع اربياض ارذي يظير  كاف في ارذر ُشدْت ارعيف برفادة شدًا خفيفًا, وا 

ارقرَّة, وال تطمع في إزارة أثر ارقرَّة, كما ال طمع في إزارة أثر  ٕمقدار أثر إرىرّده بعقب ارقرَّة, َّتى ي
 ارجدري.

, وسائر اربياض ارذي يكوف َّدوثو ٖمقدار أثرىا إرىوكذرؾ اربياض ارذي يظير بعقب قرَّة ارجدري يرّده 
ارمداواة أواًل بقطع ارسبب , فٗمف غير قرَّة فإنو يزيلو بارواَّدة. وأي بياض كاف ارسبُب ارفاعؿ رو واقعاً 

واستئصارو, واستعماؿ ارقوانيف على ارترتيْب مف االستفراغ وارَّمية, فإف ارصداع وارشقيقة ما داما واقفيف ال 
يطمع في إزارة اربياض ارذي يَّدث عنيما, بؿ يجتيد في إزارتيا, فإذا زاال وبرئ ارعليؿ منيما, دّوي بعد 

 ٙيؤخذ مف بعر ارضب, ومف قشور نسختو: ٘الحزم المعسلَّزميف: ذرؾ مف اربياض, وأقوى مف ىذيف ار
وارشؾ ارمَّرؽ, واربسد, وخرء ارخطاطيؼ, وبورؽ أرمني, يسَّؽ ذرؾ كلو  بيض ارنعاـ, وارصدؼ ارمَّرؽ,

بعسؿ ابيض مائي  ٜ, ومقدار ما يكَّؿ بو ارعيف يداؼٛ, ويجفؼ, ويسَّؽ ثانياً ٚارة اركركيمر ويسقى مف 
 واستعمالو عمى ما أصفو:شيء أقوى في إزارة اربياض,  ٔٔاررغوة, ويكَّؿ بو, وىذا ارقواـ, منزوع ٓٔرقيؽ

يؤخذ مف ارخطاطيؼ وخروؤه ويطرح في قمقـ, ويطرح فوقو مف بزر ارَّلبة كؼ كبير, ومف اربابونج  
كليؿ ارملؾ كؼ كؼ, ومف ورؽ ارسذاب كؼ كبير, ثـ يغلى وارقمقـ مضمـو   رأس, ثـ يوضع على اررأسوا 

ارقمع, ثـ ينكب على تلؾ  ٕٔقمع مكبوب, ويستوثؽ مف خلليا َّتى يصير خروج اردخاف مف ثقب ارقمقـ
 اربخارات مفتوح ارعيف انكبابًا كثيرًا, ثـ يكَّؿ عينو بيذا ارمعسؿ, فإنو ابلغ في قلع اربياض.

 

                                                           
ٔ

 ٚيٌج فٟ ٚلص: ٔحلٛس فٟ خ, َ. - 
ٕ

 أغٍ: ٔحلٛس فٟ خ. - 
ٖ

 ِمىجٌ أغٍ٘ح: ٔحلٛس فٟ َ. ئٌٝٚلحي ذؼُٟٙ جٔٗ يٌلٗ ...... ٠ٍٖ  - 
ٗ

 فٟ خ.ٚجلؼحً: غ١ٍ ِٕم٠ٛس  - 
٘

 جٌّؼًٓ: جٌّغًٓ فٟ َ, ِ. - 
ٙ

 ِٚٓ لٌٗٛ: لٌٗٛ فٟ خ, ِ. - 
7

 -   ً  .9ٕٓ, ٘انًعجى انًذرضً ٠ٛ٠ً جٌؼٕك ٚجٌٓحل١ٓ, أذطٍ جًٌٔد.: ٠حتٍ ور١ٍ أغرٍ جٌٍْٛ كرك
8

 غح١ٔح: ٔؼّح فٟ َ. - 
9

 ِٚمىجٌ ِح ٠ىكً ذٗ جٌؼ١ٓ ٠ًجف: غُ ٠ًجف غح١ٔحً فٟ َ. - 
ٔٓ

 ِحت١ح ٌل١ك: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٔٔ

 ًٚ٘ج: فًٙج فٟ خ, ِ. - 
ٕٔ

 غمد: غمرس فٟ خ. - 
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ففت كليا ج إذا ٕارَّماـ وما رلناس و ما رألطفاؿ ءارخطاطيؼ وخر  ءفي مقارة رو: أف خر  ٔاىرالسّ وذكر  
 وسَّقت ناعمًا وأذيفت بارعسؿ أزارت اربياض.

جمع بينو وبيف توباؿ ارَّديد, وزبد اربَّر, وارَبْورؽ,  إذامف ارمثانة  ٖومما ذكر نادرًا ارَّصى ارذي يستخرج
 بياض ارعيف. أزاؿارشراب ارعتيؽ, وجفؼ, وسَّؽ ثانيًا, ونخؿ, وكَّؿ بو ارعيف  ٗنقع في

, فسأرتو عف اردواء, فذكر ٘يزيؿ اربياض بأىوف سعي, ويكَّؿ ارعيف وال يذرىا كَّاالً  بالبصرةوقد كنت أرى  
أنو ارزجاج األخضر ارمَّرؽ ارمسَّوؽ, وارمنخوؿ وقد أضيؼ إريو ارَبْورؽ وزبد اربَّر, وىذا إنما نذكره على 

ال ففيما تقدـ مما ذكرناه كفاية.  طريؽ ارنوادر ريكوف عندؾ علمو, وا 

 ارمَّرؽ. رمنوى ارت جالينوسوذكر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

َ(, ٚوحْ ذٗ ٠ٍْحْ 9ٕٓ-9ٓ8) : جّْٗ ٠ْٛف, ٠ٚؼٍف ذ١ْٛف جٌمّ, ػحٌف ذٕٛحػس جٌطد, ٚوحْ ِط١ُّجً فٟ أ٠حَ جٌّىطفٟبهرانط   - 

 .78ٕ, ٘أثٍ أثً أطٍجعخ .ف ف١ٗ أو٠ٚس جألٍِجٜٛفٟ ِمىَ ٌأْٗ ٠ّٕؼٗ ِٓ جٌَٕٛ, ٌٚٗ وٕحٔ ٠
ٕ

 ح ٌأل٠فحي: ٚجٌٕحِ ٚجأل٠فحي فٟ َ.ِٚح ٌٍٕحِ ِٚ - 
ٖ

 ٠ٓطهٍؼ: ٠هٍؼ فٟ َ. - 
ٗ

 ٔمغ فٟ: ْمٟ ِٓ فٟ خ, ِ. - 
٘

 ٠ًٌ٘ح: ٠ٍٟ٘ح فٟ َ. - 
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 ٔالباب السابع والعشرون

 ٕفي الظفرة

 :أنواعارظفرة ىي ثالثة 

 إذايغلطوف فييا  ٘مف جوانب ارملتَّمة, واألطباء / ٗجانب, ابتداءً  أي, يبتدئ في منو غشائي رقيق ٖنوع 
ف ارغشاء ارذي وَنيا غشاًء مف اربياض, وارفرؽ بيف ذرؾ وبينُ اؤىا مف غير ارموضع ارمعيود, ويضابتد ٙكاف
َبؿ: أف غشاَء ارسبؿ مف جميع جوانب ارعيف مستديرًا, وارظفرة تبتدئ مف جانب مف جوانب  ٚ/ يغشيو ارس 

 َفُيرى أصليا واتساعيا. ٛارعيف /

ثـ يكَّؿ ارعيف بارشياؼ األصفر  وارشياؼ ارديزج , ارفصد واالستفراغ َّتى يأمف ثوراف ارعيف وعالج ذلك 
 . ٓٔاذيفبقرافي نسختنا مف األ ارمعموؿ ٜواردنيارخوف

 بيذا الكحل, وصفتو:  ٔٔوكّحميا 

, واربْورؽ األرمني, وارَّضض, وزبد اربَّر, وارصدؼ ارمَّرؽ, ٕٔيؤخذ توباؿ ارنَّاس, واركَّؿ ارسلوذي
وارشادنج ارعدسي ارمغسوؿ مف ارتراب, وارزعفراف, وارَّجر األرمني, وقيموريا, ُيسَّؽ ذرؾ كلو ناعمًا, 

ف رـ يؤثر ذرؾ نظر ارطبيب ارَّاذؽ  إذا, ويلََّس ارظفرة ويكَّؿ بو ارعيف ارتزاقيا على  إرىكانت رقيقًة, وا 
معارجتو إال باركَّؿ, وال يتعرض ريا بارَّديد, فإف نبت  إرىارملتَّمة, فإف كانت متشبثة بارطبقة فال طريؽ 

  ٙٔفؽ, وريَّذر أفبارر  ٘ٔترتفع عف ارملتَّمة, كشطت ٗٔفييا ٖٔطرَّت ارّصنارة إذاعلى ارملتَّمة, وصارت 

                                                           
ٔ

 جٌؼٍْٗٚ: ػ٠ٍٗٓ فٟ ِ. - 
ٕ

 .78جٌؿٍجقس ػٕى جٌٍُ٘جٚٞ, ٘ د. كعذاٌ, ٓ غُٚ ٍِطكّٟ ٌٍم١ٍٔس ِػٍع جٌٗىً.ٟٚ٘ ػرحٌز ػ :Pterygium  انظفرح - 
ٖ

 ٔٛع: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٗ

 جذطىجء: ٔحلٛس فٟ َ. - 
٘

 )ٚ(. خٕٗذىج٠س  - 
ٙ

 وحْ: وحْ فٟ فٟ َ. - 
7

 )ٚ(. ِٕٕذىج٠س  - 
8

 )ظ(. َٕٗذىج٠س  - 
9

 ., ٚيٌه وّح أٌٚو٘ح أذٓ جٌر١طحٌ فٟ وطحذٗ جٌؿحِغٚجٌى٠ٕحٌؾْٛ فٟ َ, خ, ِ وانذٌُبرخىٌ: - 
ٔٓ

 : ٔحلٛس فٟ َ.حي٠ٓلٍجذِٓ جأل...........ٚجالْطفٍجؽ قطٝ  - 
ٔٔ

 ٙح: ٠ٚىْٛ وكٍٙح فٟ َ.ٚوكٍ - 
ٕٔ

 جٌٍٓٛيٞ: جٌٍٓٛوٞ فٟ خ, جٌٍٗٛوٞ فٟ َ. - 
ٖٔ

 -  ّٛ  ٕحٌز: جٌٕٓحٌز فٟ َ.جٌ
ٔٗ

 ف١ٙح: ػٕٙح فٟ خ. - 
ٔ٘

 وٗطص: فمٗطص فٟ َ. - 
ٔٙ

 ١ٌكًٌ أْ: ١ٌكًٌْ أْ فٟ َ. - 
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ارقشط ارطبقة ارملتَّمة, فإنو ربما يشنج ارعيف وأضر باربصر, وعلى قدر ارنكاية في ارملتَّمة  ٔتصيب آرة
 يكوف دخوؿ ارفساد على ارناظر.

أف  إرى, فينبسط ٖارمعروفة باروتد وقد يسمى ارذر ٕ: ما يبتدئ مف ارمأؽ مف عند ارلَّمةوالنوع اآلخر 
لظ ىناؾ, ويبقى, وال يتجاوز ارخط ارمعروؼ باإلكليؿ, وىذا إف رـ ُيقشط جاز, فإنو يلَّؽ َّد ارسواد, ثـ يغ

 ال يضّر باربصر إضرارًا يمنع عف ارفعؿ.

ج وارَعفار كييئة ارميؿ مر مف أغصاف ار ٘بو: أف يأخذوا البصرةيعارجيا أىؿ  ٗوركنيا تكَّؿ بما ذكرناه ومما
ارمأؽ, ثـ  إرىـ يضعونيا على طرؼ ارظفرة, وترجع مزوية شديدًا, ث ٙثـ يدركونيا باريد َّتى يَّمى َّماً 

 ارتي في ارّذر. ٚيقّصونيا بعلـٍ واَّتراٍز رئال يأخذوا ارلَّمة ارناتئة

نظر َّينئذ ارَّدقة أضر ت باربصر بؿ منعت اربتة, فيُ  إرى, فإذا بلغت غّشى السواد ٛوالنوع الثالث ىو ما 
ف رـ يكف فييا  ٜاءمر َّرعروؽ اردقاؽ كييئة ارشعر صورتيا, فإف كاف فييا أشياء شبيية با إرى دّوي وقشط, وا 

في إزارتيا باردواء,  ٓٔ, فال يطمعالظفرة العظيمةتلؾ اآلثار, وكانت بيضاء جصية, فيي ارتي يقاؿ ريا 
طرَّت  إذا, ال يكاد اردواء يَّّليا, فإف أمكف ارقشط, وكانت تنتو عف ارملتَّمة ٔٔفإنيا في صالبة ارظفر

ييا قشطت وقصت, وكثيرًا ما يقع ارغلط على مف يكشطيا فنصؼ كيؼ يجب أف يطرح فييا ارصنارة ف
 يقع غلظ: ٕٔارصنارة؟ وكيؼ يقّص؟ رئال

رفعًا باررفؽ,  ٘ٔما يلي ارمأؽ, ويرفع بارلساف إرىرساف ارصنارة  ٗٔ,  ويطرحٖٔيطرح فييا صنارتاف دقيقتاف 
بيف أنيا غير متشبثة وال ألزقة, ثـ يدخؿ اآلرة تَّت ويمسؾ ساعًة زمنية, فإنيا تنتو عف ارملتَّمة َّتى يت

رأسيا كنصؼ دائرة,  ٙٔارصنارة, ويقشط برفؽ كما يسلخ ارجلد مف ارَّيواف, وتكوف اآلرة ارقشاطة طويلة
                                                           

ٔ
 آٌس: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٕ

 جٌٍكّس: جٌٍّطكّس فٟ َ, ِ. - 
ٖ

 جًٌٌ: جٌغرٍ فٟ َ. - 
ٗ

 .ِّٚح: ٚذّح فٟ خ - 
٘

 ٠أنًٚج: ٠أنً فٟ َ.  - 
ٙ

 قّح: ق١ّح فٟ خ. - 
7

 ٠أنًٚج جٌٍكّس جٌٕحض١س: ٠أنً جٌٍّطكّس جٌرحل١س فٟ َ. - 
8

 ِح: ٔحلٛس فٟ َ. - 
9

 فٟ َ. ٍّجء: جألقٍّق - 
ٔٓ

 فال ٠طّغ: ال ٠طّغ فٟ َ. - 
ٔٔ

 جٌظفٍ: جٌظفٍز فٟ َ. - 
ٕٔ

 فٟ َ. ٠مطٟٟ أْ ال٠مٙ ٌثال:  - 
ٖٔ

 ٓ ول١مط١ٓ فٟ َ.ٕٚحٌضحْ ول١مطحْ: ٕٚحٌض١ - 
ٔٗ

 ٠ٚطٍـ: ٠ٚطٍـ ف١ٙح ٚ فٟ خ, ِ. - 
ٔ٘

 .فٟ ِ ٚضٍفغ جٌٍٓحْ: ٠ٍٚفغ ذحٌٍٓحْ - 
ٔٙ

 ٠ٛ٠ٍس: ٠ٛ٠ال فٟ َ. - 
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َّد  إرى, وتكوف غير َّادة قاطعة, بؿ تكوف متوسطة في ارَّّدة, فتقشط ٕارخلؼ إرىمقلوبة  ٔصغيرة
, ٙارمنقشطة ٘ارمقراض, وينَّي ارظفرة ٗد, ثـ يَّذر أف يصيب تلؾ ارلَّمةارمعروفة بارذر واروت ٖارلَّمة

ويرفع بارصنارة َّتى يتبيف أصليا, ثـ يقص, ويكبس ارموضع ساعًة باركموف ارممضوغ, ويرفد ارعيف يومو 
ع أجمع, فإذا كاف في نصؼ ارليؿ فتَّت ارعيف, ونَّيت اررفادة, ونّقيَت مف اركّموف, وُمِضَغ اركموف ثانيًا م

بو ارموضع, ويرفد ارليؿ أجمع, فإذا كاف في اريـو ارثاني كَّلت ارعيف  ٛمف ارملح, ويَّشى ٚيسير جداً 
أخطأ ارطبيب في قصيا َّتى يصب  ٜفإبارروشناي وارباسليقوف األكبر, أييا شئت مف ىذه, وأعلـ أنو 

 ٓٔوتنفتح, وَّد  ارظفرة: /, وسارت رطوبة اربيضّية, ألف ارعيف تذرؼ اإلنسافارمقراض رَّمة ارمأؽ, َعِمي 
قطعو عند شّدة  ٕٔزائدة في ارملتَّمة, وارخطر في ٔٔتتورد مف كثرة ارفضوؿ ارلزجة ارَّاصلة ىناؾ, ألنيا

اربرد ارشديد, وكذرؾ عند شّدة ارَّّر, ألنيا زيادة في طرؼ ارغشاء ارملتَّـ, وىذه ارطبقة فيي مف طرؼ 
, فإف قطعيا ٘ٔفي اربرد ارشديد اركزاز ٗٔب أف ىو  قطعياارموضوع على ارقَّؼ, ال يأَمُف ارطبي ٖٔارغشاء /

 أورـ يأمف مف إذراؼ ارعيف, وخير أوقات معارجتيا: عند كوف ارشمس في ارَََّمؿ,  ٙٔفي ارَّر ارشديد أيضا
عند كونيا في ارميزاف. وارشريطة في قطعيا: ما ذكرناه مف استفراغ اربدف وتنقيتو بارفصد واردواء َّتى يأمف 

فإنيا ظيارة وبطانة فتكوف ارظيارة طرؼ ارطبقة ارملتَّمة,  ٚٔاف ارمادة. ومف ارظفرة متى ظيرتارطبيب ثور 
واربطانة مف طرؼ ارطبقة ارصلبة, ألنيا تنقلب أطراُفيا على ارعيف مف داخؿ, فيظير طرفيا في ىذا 

قشط وقطع ما ىذه  يذكر فييا أنو ٕٓألنو ٜٔلعمي الكحالىذا في مقارة  رأيت ٛٔارموضع, وىذه تقع نادرًا, وقد

                                                           
ٔ

 ٚغ١ٍز: ٚٚغ١ٍز فٟ ِ. - 
ٕ

 جٌهٍف: نٍف فٟ خ. - 
ٖ

 جٌٍكّس: جٌٍّطكّس فٟ ِ. - 
ٗ

 جٌٍكّس: جٌٍّطكّس فٟ ِ. - 
٘

 جٌظفٍز: جٌطفٍز فٟ خ. - 
ٙ

 فٟ خ, ِ. جٌّٕمٗطس: جٌّم٠ٛٗس - 
7

 ؾىج: ٔحلٛس فٟ َ. - 
8

 ٠كٗٝ: ٠كٓح فٟ خ. - 
9

 ئْ: ئيج فٟ َ. - 
ٔٓ

 )ٚ(. خٕ٘ذىج٠س  - 
ٔٔ

 فٟ خ, ِ. أٔٙحألٔٙح:  - 
ٕٔ

 فٟ: ػٕى فٟ َ. - 
ٖٔ

 )ٚ(. َ ٕٗ ذىج٠س - 
ٔٗ

 ٘ٛ لطؼٙح: ٠مطؼٙح فٟ َ. - 
ٔ٘

 جٌىُجَ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٔٙ

 : ٔحلٛس فٟ خ, ِ.أ٠ٟح - 
ٔ7

 ظٍٙش: ضظٍٙ فٟ خ, ِ. - 
ٔ8

 ٚلى: ٔحلٛس فٟ خ, ِ. - 
ٔ9

٘ــ( وّح أٌٚو أذٓ أذٟ أ١ٚرؼس, ٚوحْ ٌِٗٙٛجً فٟ ٕٚحػس جٌىكً, ٚذىالِٗ ٠مطىٜ ٔٓٗ٘ٛ ػٍٟ ذٓ ػ١ٓٝ جٌىكحي )ش : عهً انكحبل - 

 ..ٖٖٖأذٓ أذٟ أ١ٚرؼس, ػ١ْٛ جألٔرحء, ٘ ضًوٍز جٌىكح١ٌٓ ٚ٘ٛ غالغس ِمحالش.فٟ أٍِجٜ جٌؼ١ٓ ِٚىجٚجضٙح, ِٚٓ أٍٖٙ وطرٗ 
ٕٓ

 ٔحلٛس فٟ خ, ِ. ألٔٗ: - 
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ارموضع  ٕصورتيا مف ارظفرة, فعظمت ارنكاية وأصاب صاَّبيا اركزاز, وبقي يداوييا سنًة واَّدًة, فبيض ٔ/
فسأرو عف ىذه ارظفرة, فأخبره بأف ارظيارة  ٖثابت بن قرة إرىوبطؿ اربصر. يذكر في ىذه ارمقارة أنو جاء 

في مسيا بارَّديد, ثـ ذكر في ىذه ارمقارة أشياء  ٗ, وخط أهواربطانة ىما مف ىاتيف ارطبقتيف  ارلتيف ذكرناىما
أنو كاف يكَّؿ عينًا بيا سبؿ بارروشناني وارعزيز  ٘غريبًة وقعت رو في معارجة ارعيف, فذكر مف ارغـر

رمؿ مف ساعتو, وانو كاف يأخذ ذرؾ  أو ٙوارباسليقوف, فاستَّجر اردواُء في ارعيف َّتى صار كأنيا َّصاة
َّرارة خارجة عف ارطبيعة َّدثت في  ٜ, وكاف ذرؾ مف فرطٛفرؽ بيف اررمؿ وارَّصا وبينو, فال يٚفيجمعو

كثيرة يطوؿ شرَّيا, فما كاف مف ارظفرة بيذه ارصورة فيجب أف ال يتعرض ريا بارَّديد  وأشياءمزاج ارعيف, 
 .ٓٔاربتة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 )ظ(. ِٕٕذىج٠س  - 
ٕ

 فحذ١ٝ: فر١ٝ فٟ َ, ِ, فٕرٝ فٟ خ. - 
4
ِٓ جٌٛحذثس, ٚلى ػحٍٚ جٌه١ٍفس جٌؼرحْٟ جٌّؼطٟى, ٚلى جنطٍٛ ػىو ور١ٍ ِٓ وطد ؾح١ٌِٕٛ,  أٍٚٗ :هـ(388-332) ثبثذ ثٍ لرح - 

, ػ١ْٛ جألٔرحء فٟ أثٍ أثً أطٍجعخ وطحخ فٟ جٌٕرٝ.ِٓحتٍس فٟ جٌطد,  ٌْحٌس فٟ جٌؿىٌٞ ٚجٌكٛرس,ٌٚٗ ػىو ور١ٍ ِٓ جٌىطد, ِٕٚٙح 

, ٌٚىٓ ذحٌٍؾٛع ئٌٝ ػٍٟ جٌىكحي ٔؿى ضرحػى َِٕٟ ور١ٍ ًٌٚٙج ٌؼٍٟ ذحٌّإٌف ٠مٛى ذػحذص ذٓ لٍز غحذص ذٓ ْٕحْ ٠ٕ9٘رمحش جأل٠رحء, ٘

 .٘ــ(ٖٖٙذٓ غحذص ذٓ لٍز جًٌٞ ضٛفٝ ْٕس )
ٗ

 .فٟ ِ : نطأٖنطأٖٚ - 
٘

 جٌغٍَ: جٌؼٍَ فٟ خ. - 
ٙ

 حز: قٛحٚس فٟ َ.قٛ - 
7

 ف١ؿّؼٗ: فؿّؼٗ فٟ خ. - 
8

 ٚذ١ٕٗ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
9

 ف٠ٍ: فٍو فٟ َ. - 
ٔٓ

 ذحٌكى٠ى جٌرطس: ذحٌكى٠ىز فٟ َ. - 
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 الباب الثامن والعشرون

 الذي يحدث بعد أن لم يكن  ٔفي الحول

 رثالثة أسباب: ٖىذه ارعلة كثيرًا في األطفاؿ تَّدث ٕفقد

ارنفس مف اردماغ, فيقع االىتزاُز مف اردماغ وَّركاٌت على غير  ٗ: يَّدث ررطوباِت تسُد مجرىإما لصرع 
, فتمتد األغشية ارموضوعة على ارقَّؼ مف داخؿ, ارموضوع على ريح الصبياناإلرادة تسميو ارعامة 

مشاركة, فيظير  األغشيةف أعينيـ وسائر ارطبقات ارتي بينيا وبيف ىذه اردماغ, فتنجذب ارطبقة ارصلبة م
 ارَّوؿ.

ارطفؿ على جانب واَّد,  ٙبأف ينّوموا ضعة,مر وال ٘سوء تدبير الظئروقد يَّدث أيضا بيـ ارَّوؿ مف  
ضعتو مف جانب واَّد, فيظير ارَّوؿ كما مر  إرىمف جانب آخر, ويطوؿ نظره جميعًا بعينو  ٚويرضعوه
 كاف ارنـو أبدًا على جية واَّدة. إذااررأس وارتعويج, وزيادة ارشؤوف على ارشؤوف  يظيُر في

على  ٜجانب بفزع, ويبقوف إرىسْقَطِة شيء تسقرىـ ارفزع, فينظروف  أو ٛفزعةوقد يَّدث بيـ ارَّوؿ مف  
ألف ارعيف قد  تلؾ ارجية أبدًا, إرىارنظرة  إرىتلؾ ارجية, ويستريح ويستروح  إرىذرؾ ساعًة, فتنقلب ارعيف 

 تشكلت بذرؾ ارشكؿ, فيظير ارَّوؿ.

باردواء وارَّيؿ. وارَّوؿ ارذي يورد مع ارطفؿ ال عالج رو,  ُيعالجفيذا ارَّوؿ ارذي يَّدث بعد أف رـ يكف  
 وراثة أدتو ارنفس. أو ٓٔةل  بِ ألف ذرؾ علة في موضع ارطبقات في ارجِ 

ألف ال يتَّرؾ وال يتزعزع,  ٕعليو اربرقع ٔويزرأف ُيلبس ارطفؿ اربرقَع  وعالج ذلك من طريق الحيمة: 
ارنور يخرج مف عينيو على خط مستقيـ, وَّركة ارعينيف  ٖويثبت بَّذاء عينو ثقبتيف صغيرتيف َّتى يكوف

                                                           
ٔ

 .ٓ٘, ِفٍوجش جٌؼ١ٓ, ٘ثهمسٌس هٍَز ػٓ ِٛلؼٙح جٌؼحوٞ فٟ جٌٍؤ٠س.ضكٛي جٌ :strabismus انحىل - 
ٕ

 فمى: لى فٟ خ, ِ - 
ٖ

 خ.  فٟ جأل٠فحي: ذحأل٠فحي فٟ ِ,  - 
ٗ

 ٠ٌٍٛذحش ضٓى ِؿحٌٞ: ذح٠ٌٍٛذحش ف١ٓى ِؿحٌٞ فٟ َ. - 
٘

ئْر   -   .7ٙٙ٘  ,انًعجى انًذرضً ٞؼس ٌٌٛى غ١ٍ٘ح.ٍّ: جٌانظ ِ
ٙ

 خ. ٠ِٕٛٛج: ٠ِْٕٛٛ فٟ ِ, - 
7

 ٠ٍٞؼٖٛ: ٠ٍٞؼٛٔٗ فٟ خ, ِ. - 
8

 فُػس: فٛػس فٟ َ. - 
9

 ٠رمْٛ: ٠طمْٛ فٟ َ, ٚغ١ٍ ِٕم٠ٛس فٟ ِ, خ. - 
ٔٓ

ٍْمس١س فٟ َ, خ, ِ: جٌؿرٍخهَّ جِ انجِ  -  ٍَّس: جٌه  .78ٔ, ٘انًعجى انًذرضً ., ٚجٌِؿرِ
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َد منيا, ىذا إرى كاف ارَّوؿ باالنيباط واالرتفاع. فإف كاف ارَّوؿ  إذا ٗاروسط عند خروج ارنور يقـو ما تأو 
مؤخر ارعيف, فأي جانب كاف ارَّوؿ إريو مف ارماقيف,  إرىوأَّوؿ  ٘ارذي يقاؿ رو أفتؿ أَّد ارمأقيف, فيو إرى

ف إريو, ريديـ ارنظر إريوُشد  على ارصدغ مف ارجانب اآلخر بشيء يشير ارطفؿ بارنظر  , فتستقيـ ارعيف. وا 
أف يتياوف  ٚ, وريس يجبإريوارمؤخر شّد مف ارجانب اآلخر َّتى يدمف ارنظر  ٙارمأؽ / إرىكاف ارَّوؿ 

ارطبيب بما ذكرناه مف ىذه ارمعارجة بارَّيلة باألطفاؿ, فإف رطوبة أعضائيـ, وَّرارة ارنشوء, وصالح 
اررطوبة, تقبؿ ىذا ارمقدار مف ارمعارجة, ويؤثر فيو ذرؾ بسيورٍة, وكيؼ ال يفكر ارطبيب في ذرؾ, وتجيء 

فتجعلو مستديرًا أو مفرطًَّا  اررأستفعلو, وارى مستطياًل كما  ٛارقابلُة إرييـ, فتجعؿ رأس ارطفؿ ارمستدير /
 مررأسِو مخادًا صغارًا, فما ت ٓٔ, ويجعؿ على جوانبٜكما يفعلو ارخوارزمية وارصقلية بأف تنومو في ميدة

ارطفؿ كما يفعلو أىؿ ارسباس  رأسَّتى يستطيؿ رأسو, وربما ىمت بأف تفرطح  ٔٔاألياـ ارقالئؿ
وسط رأسو شيئًا يضغطو فيتفرطح  إرىارمخاّد, ويشد مف طرؼ ارميد  , فيضغط رأس ارطفؿ بيفٕٔوارخوارـز

رأسُو, فإذا كاف ىذا ارعظـ السيما عظـ ارقَّؼ مع صالبتو يقبؿ ىذا ارتأثير, فكيؼ ال تقبؿ اررطوبات 
ضعة َّتى مر ار ٖٔوارتدبير بارمطعـ وارمشرب, ومداواةوأما ما يداوى بو من جية األدوية, وارطبقات اررطبة, 

وتنفخو وتمدده على ما يجب, فيو أف يَّفظ  ٗٔارَّرارة ارغريزية وارقوة ارمصورة, فتسوي ارعضويقوي 
 وأشباهورَّـ ارَّمؿ ارصغير ارخصي  ٘ٔىا باألغذية ارلطيفة مثؿ ارطييوج وارفروج وارتدرجمر ضعة, ويأر مار

 ,ٙٔارجيد ارجوىرارمبخرة ارموردة رلرياح, ويسقييا اريسير مف ارشراب  األطعمةذرؾ, ويمنعيا مف جميع 
إف اَّتمؿ مزاجيا وما  ٛٔويعطييا من األدوية, ويصفوا ربنيا, ٚٔفيقوي َّرارتيا ارغريزية, ويجود ىضميا

االستفراغ, وتبينت ىناؾ  ٕودواء ارمسؾ وارشليثا اريسير مف ذرؾ, فإف اَّتملت / ٔتامر رَّميا, كاردَّ ٜٔينقى
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ٔ7

 ّٟ٘ٙح: ٔرٟٙح فٟ َ. - 
ٔ8
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 مٟ: ٠رمٟ فٟ َ , ٚغ١ٍ ِٕم٠ٛس فٟ خ, ِ.٠ٕ - 
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صفى ونقي وزف َّبة في كؿ يوـٍ ارمعجوف  إذا استفرغتيا ريصلح ربنيا, وأعطيت ارطفؿ بلبنيا ٖاالمتالء
وقد يسعط ارطفؿ بوزف َّبة مف ماء ارشيبايؾ, وزف َّبة  ,٘بوزف َّبتيف مف ارشبيايؾ ٗارمعروؼ باركاسكينج

, فإف أثر ٙمف دىف ارنارديف, وتمسيح رأس ارطفؿ كؿ يـو بكفؾ دفعاٍت, وتدرؾ تَّت قدميو وقتًا بعد وقتٍ 
ال جئت   طرؼ ارعضؿ ارتي تَّرؾ ارعيف. ٚمخارؼ رلَّوؿ, وكويتارجانب ار إرىذرؾ وا 

إف صح أف اركتاب رو, وذكر في ذرؾ اركتاب: أف ارطفؿ  كتاب الكيفي  ٛأفالطنوىذا ارعالج ُذِكَر عف  
, وال يعدؿ جالينوسَّدث بو ارَّوؿ ُكِوَي يافوخو فيزوؿ مع اركي, وىذا ارعالج باركي عالج ال يختاره  إذا

صالح مزاج دماغ ارطفؿ.ضعة و مر عف مداواة ار  ا 

ذ فرغنا مما  قد يَّدث ر بغتًة. يَّدث باألطفاؿ مف ارََّوؿ, فنَّف نذكر علة ارَّوؿ ارذي يَّدث باركبا ٜوا 
, مثؿ ارفارج وارلقوة, األسبابمعروفة, وىو تابع رتلؾ  أكثرىامف أسباب شتى  ٓٔارَّوؿ باركبار مف ارناس

 .فإنيما يَّدثاف َّواًل بارجذب ارذي يقع مف ارعضؿ

تَّرؾ ارجليدية  أووزوارو بزوارِو. وقد يقع َّوؿ باركبار, وىو زواؿ ارطبقات,  ضمر ومداواة ذلك مداواة ال 
في ذرؾ رياح غليظة ورطوبة تَّصؿ بيف  والسببزواريا عف موضعيا بعض ارزواؿ.  أوجانب,  إرى

 ٕٔعف موضعيا, وقد ذكر يدفع اررطوبة ارجليدية أوارعيف وتَّرؾ اررياح ارغليظة, فيدفع ارطبقة,  ٔٔطبقات
ضِو, ثـ زاؿ عنو بزواؿ مر بعض األوائؿ أنو رأى علياًل عطس عطساٍت متوارية فَّدث بو ارَّوؿ مدة 

ابن ض, وارسبب كاف في ذرؾ: تَّرؾ اررياح ارغليظة ودفعيا بعض ارطبقات عف موضعيا. وذكر مر ار
مف غير  ٗٔيف كلتييماؿ في ارعينارثقيلة فَّدث بو َّو  األطعمةأنو رأى رجاًل افتصد, وأكؿ بعض  ٖٔماسة

 سارت اردمعة مف عينيو, فتأملتيا باستقصاء شديد, فوجدت  أوأف يتبيف مف ذرؾ شيء في أعضائو, 
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 فٟ ِ, خ. وٍط١ّٙح: ؾ١ّؼح - 
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, فعلمت أف رياًَّا غليظة تزعزع ارطبقات وتَّركيا مف غير إرادٍة, اختالجيوَّركًة  ٕيتَّركاف ٔارعينيف
وأشدىما, ونقصُت مف غذائو, واقتصرُت بو  ٗرعينيفاربدف وتنقية اررأس, وجعلت أرفد ا  ٖفعارجتو بنقض

َّاريا كما كانت, ممف َّدث بو ىذا ارَّوؿ  إرىفانَّّؿ ذرؾ, وعادت ارعيف  ٙوأقلو, / ٘على أرطؼ ما أمكف
ٍض آخر, فتيقف أنيا رطوبات ورياح غليظة مزعزعة رطبقات ارعيف, وتكوف ارمعارجة على مر غير  ٚمف

 َّسب ما ذكرناه.

على كؿ طبقة  ٜكالـ في ارَّوؿ ارذي يَّدث بغتة مف غير ارفارج وارلقوة, ونَّف نتكلـجملة ار ٛفيذه 
لم أجده في  ٓٔىذا الكالم الذي نذكره /َّدث بيا ارزواؿ عف موضعيا.  إذاورطوبة يكوف منو ارَّوؿ بغتًة 

أقاويؿ وىي متفرقة في اركتب, ومعانييا واردالئؿ علييا مأخوذة مف  مجموعًا, ٔٔشيٍء من الكتب مصنفاً 
أبي عند  بالموصلتناسبو, وكنت رأيت  أوومف معاني أرفاظو ارتي تقرب مف ىذه ارمعاني  جالينوس.

األوائؿ في منافع طبقات ارعيف, فوجد فييا طرفًا مف ىذا  ٕٔمقارة ربعض اسحق بن إبراىيم بن بكس
 رمعارجات ارعيف. رياضتيـ وممارستيـ ٖٔيغلطوف في أعالؿ ارعيف, وذرؾ رقلة األطباءاركالـ, وأكثر 

فارَّوؿ ارذي يَّدث في ارعيف بغتة مف زواؿ ارطبقة ارصلبة مف رياح غليظة تسكف تَّتيا بخارية,  
ومتى َّدث مف ارَّوؿ جيتو وتكوف َّركتو بطيئة.  إرىفوؽ كأنو ينظر  إرىأف ارَّوؿ يكوف  فعالمتيا:

, أسفؿ أوفوؽ  إرى أويسرًة  أونًة زواؿ ارطبقة ارمشيمية: فيو َّوؿ مف جميع جوانب ارعيف َّيثما ينظر, يم
 فإّف نظرتو نظرة َّوؿ.

صدره, وَّركة عينو َّركة  إرى, كأنو ينظر أسفؿ إرىوما كاف مف زواؿ ارطبقة ارشبكية فإنو يكوف َََّواًل  
سريعة. وما َّدَث مف ارَّوؿ بغتًة رتزعزع اررطوبة ارزجاجية عف موضعيا فإنو يكوف َّواًل مضطربًا مع 

 مف غير إرادة. َّركٍة مف ارعيف
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فوؽ, كاف ارنظر رَّوٍؿ مع  إرىوما كاف مف زواؿ ارجليدية فيو على َّسب زواريا يكوف ارَّوؿ إف زارت  
شيء واَّد ظف أنو شيئاف,  إرىتضايؽ في ارعيف, فإذا خرج ارنور مف عينيو على غير خٍط مستقيـ نظر 

ف كاف زواريا   ال يثبت في موضع واَّد. شيء يَّوؿ فيظف ارشيء مقّوساً  إرىنظر  أسفؿ إرىوا 

فوؽ  إرىفوؽ َّتى صار مف مَّاذاة ارجليدية  إرىفإف كاف قد زاؿ  ,وما كاف مف زواؿ ارغشاء ارعنكبوتية 
فوؽ  إرىكاف َّواًل مع تضايؽ في ارعيف, وضعؼ مف ارنور جدًا, َّتى ربما رـ يبصر شيئًا, وَََّورو يكوف 

ذا, أسفؿ إرىفوؽ, وأصح ما ينظر  إرى ٔكأنو ينظر / ـَ شيء مف ناظره اَّتاج أف يرفعو  وا  ف  إرىُقدِّ فوؽ, وا 
كاف عليو في َّاؿ ارطبيعية كاف ارَّوؿ  ٕمف مَّاذاة ارجليدية بأكثر مما أسفؿ إرىكاف مف تقلصيا ونزوريا 

ذامع شخوص ارعيف,  ذامف قريب ال يكاد أف يراه,  ٖارشيء إرىنظر  وا  أجود رناظره  ٗكاف مف بعيد كاف وا 
 اُه.وأصدؽ رما ير 

 أوأَّد ارجوانب رضغٍط يقع,  إرىميليا  أوفإف كاف ارَََّوؿ ارذي يَّدث بغتًة مف نقصاف اررطوبة اربيضية  
َّركٍة مف اربخارات ارغليظة, فإف ارَّوؿ يكوف معو ضعؼ اربصر, ويرى أكثر ما يراه أغبر ارلوف بلوف 

 ارطبقة ارعنبية.

أَّد ارمأقيف,  إرىارعنبية فإف صورة ارَّوؿ يكوف فإف كاف ما يَّدث مف ارَّوؿ بغتًة مف زواؿ ارطبقة  
 ويكوف مع ضعٍؼ ودقٍة مف ارنور.

فإف كاف ذرؾ مف ارعيف, وَّارو شبيية باالختالج.  مع ارَّوؿ تزعزع في ٘فإف كاف مف زواؿ ارقرنية َّدث 
 إرىد زواؿ ارملتَّمة فانو يكوف ارَّوؿ غير ثابت, يعرض فيَّوؿ عينو وتتغير عف شكليا, وتكوف كأنيا تمت

 بارمشايخ. ٚبصره, ثـ يسكف ويزوؿ مف ساعتو, وىذا كثيرًا ما يَّدث إريوارجانب ارذي ماؿ  ٙذرؾ

نما ارزيادة وارنقصاف  إذا وعالج جميع ذلك  كاف مف رياح غليظة بخارية فقربت بعضو مف بعض, وا 
 إريوبيب منو ما يَّتاج ذرؾ كلو كالمًا جنسيًا, يستخرج ارط ٜبَّسب ارمزاج وارسف, ونتكلـ في عالج ٛتكوناف
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 :فنقولفي وقت ارَّاجة, ووقوع ارعلة,  

وارعيف إما أف ترتقي مف ارمعدة ألخالٍط مجتمعة فييا,  اررأس إرىاررياح ارغليظة اربخارية ارتي ترتقي  ٔفإ 
عف ارطبيب ألف أمارات ذرؾ معروفة, وىو  ٕفليس تخفى ,مف جميع اربدف فإف كاف ذرؾ مف ارمعدة أو

ف كاف  ٖرذي يجده, وسوء ارشيوة, وفساد اريضـ, وارتخيالت ارتي تتخيؿ رلعيفارغثياف ا في أوقات ارجوع, وا 
عليو مف اركسؿ وارثقؿ  ٗؿمف جميع اربدف فال يخفى أيضًا على ارطبيب ارماىر, ألنو يجد طريقًا رالستدال

تورد وجنتيو, وفي وقت عينيو, وت رم, وتَّرأسو إرىوخبث ارنفس وتقلبيا, وبخارات َّامية في وقت ترتفع 
وارعيف, فانو يلْزُمُو أف يعرؼ مزاج  اررأس إرىصح أنيا بخارات ترتفع  إذايسكف ذرؾ, وكيؼ ما كاف فإنو 

على َّسب اإلمكاف, وعلى ما توجبو  ٙ, فيستفرغو /٘ارعليؿ في اروقت ارَّاضر وسّنو, واروقت مف ارسنة
بو على األكثر األيارجات وارصبر وارمصطكي, تقوييما  ارقوانيف, ومتى أراد تنقية ارمعدة جعؿ ما يستفرغو

 الحب نسختو:رـ يمنع عنو مانع ىذا  إذا, وأجود ما يستعملو في تنقية ارمعدة ٚبارسقمونيا ارمشوي

وزف درىـ ونصؼ, مصطكي وزف ثلثي درىـ, بزر  مرأفسنتيف رومي خارص أصفر وزف درىميف, ورد أَّ 
خارص وزف  ٛدرىـ, عصارة ارسوس وزف دانقيف فضة, صبر اسقوطري اركرفس وأنيسوف مف كؿ واٍَّد ثلثي

 ٜبماء أوخمسة عشر درىمًا, اىليلج اسود وزف ثالثة دراىـ, يسَّؽ ذرؾ كلو ويعجف بماء ورؽ األترج 
ارعتيؽ إف اَّتمؿ مزاج ارعليؿ, وتسقيو منو وزف ثالثة دراىـ بماء فاتر, ونجعؿ ما  رمارخ أوارباذرنجيويو 
رة األطعمة, وتسقيو وتَّميو مف أياـبيف ارشربة وارشربة ستة  شربات, بمسيؿٍ نسقيو ثالث  , ٓٔارغليظة ارمبخِّ

 ويمنعو مف ارعشاء اربتة.

فاف أراد استفراغ اربدف جعؿ استفراغو بمطبوخ األفتيموف, ويزيد فيما يغسؿ فيو مف ارتقوية ارصبر  
استفرغ بدنو  فإذاشربٍة واَّدة إف اَّتمؿ مزاجو, وارمصطكي مع ارغاريقوف ارذي في ارنسخة, وال يقنع منو ب
 ٕٔ, ورفد عينيو برفادٍة قد جعؿ في إثباتيأٔفأرزمو ارَّمية ارصادقة, وأرزمو اربرقع وضيِّؽ ثقبتي اربرقع
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اركالـ, فإنو بيذا ارطريؽ يزوؿ ذرؾ ارَّوؿ  ٔارشريَّة ارمعمورة على شكؿ ارعيف على ما وصفناه قبؿ ىذا
, ويلزمو  ويصوف أذنيِو ووجيُو, واستنشاقو مف اررياح ارباردة, ويلزمو بعد االستفراغ دخوؿ ارَّماـ كؿ يـو
ف اَّتمؿ ارصغير فارصغير,  ٕأيضًا تناوؿ األطريفليف  فإذاعلى َّسب مزاجو إف اَّتمؿ اركبير فاركبير, وا 

إف اوجب ارسعوط ارَّار بدىف ارمصطكي , أف تسعطو على َّسب مزاجو ٖفعلت ذرؾ كلو رـ يضر
ف أوجبوارنا ارسعوط اربارد بدىف اربنفسج ودىف ارنيلوفر, وضمدت رأسو على َّسب ما يوجبو  ٗرديف, وا 

 .٘غير ذرؾ على َّسب ما يوجبو اررأي أواررأي, إف أوجب اررأي ارترطيب فارضمادات اررطبة 

, ويكوف أَّد ارجوانب إرىوقد يَّدث مف ارريح في ارعينيف َّارة شبيية بارََّوؿ في األجفاف فيَّدث بارريح  
وارغرغرة بما يستفرغ اررطوبات مف اررأس,  االستفراغعلى غير ما يجب, وعالج ذرؾ  ٙوَّركة / اختالجمعو 

 ارصارَّة اركيفية. األطعمةبو على ارناشؼ, مف  واالقتصارارغليظة  األطعمةوينقي ارمعدة وَّميتو مف 

 

 الباب التاسع والعشرون   

  يفي الجرب المعروف بالجفن

َّدث مف غير رمد,  إذانوع مف ارجرب قد يَّدث مف غير رمد, وقد يَّدُث بعقب اررمد, فأما إف ىذا ار
ارجفف مف  َّٛرِّيفة عِفنة َّادة, فتسكف تَّت ارغشاء على ٚوارعلة في َّدوثو اربخارات ارَّارة عف أخالط

, ٜرَََّصؼداخؿ, فيتورد ما بيف ىذه اربخارات وبيف مصادمة اريواء رلجفف ىذا ارجرب. وُصورتو صورة ا
ومعارجتيا  ٔٔارطبيُب عف َِّكيا ٓٔصغار ارَّب, بيض اررؤوس, تنقشر عنيا قشور خفيفة رقيقة, فإف توانى

رـ يمنع منو مانع  إذا. وعالُج ذرؾ ارفصد مف ارقيفاؿ ٕٔأسبلت أودمعت ارعيف مف أجليا وغشّيْت باربياض 
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ارمَّمودة, واالقتصار بو على  األطعمةعليؿ مف ارقوانيف, واالستفراغ بَّسب ارمزاج, فإذا نقي اربدف فأرـز ار
 وأقلو َّتى يعتدؿ مزاجو. ٔأرطؼ ما يمكف /

ىذا  أنواعاركَّاروف في معارجة ىذا ارنوع مف ارجرب, وذرؾ أنيـ يظنوف أف  ٕاألطباءوكثيرًا ما يغلط  
ألف ارجرب منيا ما كذرؾ,  مرارجرب ُكل يا تداوى بدواٍء واٍَّد, وأف ارسبب ارفاعؿ ريا سبٌب واَّد, وريس األ

ارفضؿ  ٘, ومنيا ما سببُو اررشُح وتجلبٗاإلطباؽ واردمعة ٖسببو اررطوبُة ارعفنة فقط, ومنيا ما سببو كثرة
ما َّؾ  إذا, ومنيا ما سببو اربخارات ارَّادة عف أخالط َّادة َّريفة وىذا ارنوع مف ذرؾ, فمنو اررأسمف 

 ٙمنو ما أف رـ يَّؾ بارَّديد رـ يبرأ ارعليؿ. ونَّف /بارَّديد أزمنت ارعلة, وغلظ ارجفف وضعؼ اربصر, و 
 نصؼ جميع ذرؾ في مواضعو.

 :ٔٔنسختوبيذه ارشيافة  اإلنساف ٓٔارجفف وغل ظو, بؿ عالجُو أف ُيكَّؿ ٜبارَّديد أفسد َّٛؾ   ٚفيذا ارنوع إذا

ف يؤخذ مف ارشاذنج ارعدسي وزف درىميف, ومف ارروسختج وزف درىـ ونصؼ, ومف ارصمغ ارعربي وز  
يابسة مَّرقة وزف دانقيف, رصاص مَّرؽ وزف درىـ, إقليميا  ٕٔدانقيف, كثيراء وزف نصؼ درىـ, ميعة

قليمياارفضة  عمًا, اارذىب مف كؿ واَّد وزف دانقيف, فلفؿ أبيض وزف نصؼ دانؽ, يسَّؽ ذرؾ كلو ن وا 
ي ارماء, ارعدس, يَّؾ كؿ يـو منيا واَّدة ف ٖٔماء مغلي مصفى, ويَّبب كمثاؿ أوويعجف بماء ارمطر 

بعد ارتنشيؼ باربرود  ٘ٔارجفف بارميؿ مع ارشيافة َّكًا رينًا برفؽ, ثـ تبرده ٗٔويكَّؿ بو ارعيف بارميؿ, ويَّؾ
 :ان نسختومر ببرود ع أو اربنفسج ارذي ذكرناه

ورؽ اربنفسج وزف درىـ, نشاء وزف ثالثة دراىـ, كزبرة مَّرقة وزف درىـ, صمغ عربي وكثيراء مف كؿ واَّد  
يسَّؽ ذرؾ كلو, ويسقى مف ارخؿ ارعتيؽ دفعاٍت, ويجفؼ ويعاد ارتسقية َّتى يعمؿ بو خمس وزف درىـ, 
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في ارياوف َّتى ينعـ, ثـ  ٔعمًا, ويطرح عليو وزف طسوج مف اركافور اررياَّي, ويدمجاات, ثـ يسَّؽ نمر 
 يكَّلونو بعد ارتشيؼ, كما ذكرناه.

يأخذ في سطح ارغشاء ارذي على ارجفف, وال  بارَّديد وال بارسكر اربتة, فإف ارجرب ارَّصفي ٕوال يَّكو 
ارَّؾ,  إرىارجرب ارذي يخرج  أنواعفإف ََُّؾ وارغشاُء صَّيٌح خرَؽ ارغشاء وأفسده. واعلـ أف جميع  ٖرميغ

ارجفف, ركنو يقدـُ عليو إلزارة  ٗإنما يَّكو ارطبيب رَّاؿ االضطرار ال رالختيار, ويعلـ انو قد يفسد مف ارَّؾ
 باألدويةأرـز صاَّبو ارَّمية ونفض اربدف, واستفرغ  إذاا ارنوع مف ارجرب سريع ارزواؿ األرـ في اروقت, وىذ
 يكحل بيذا الكحل: أن ٙه حينئذٍ ؤ فدوابعٍض,  إرىارتزؽ بعضو  إذاارجفف منو  ٘ارموافقة, وربما تسّلخ

ارعربي  , ومف ارنشاء وارصمغٚيؤخذ مف األسفيداج ارمعروؼ بارَّرؽ, ال ثجير ارعنب, ومف زبد اربَّر 
, ثـ يكَّؿ بو, ىذا موافؽ ٛأجزاء متساوية, ثـ يسقى ماء رب اربطيخ دفعات, ويسَّؽ ويدمج في ارياوف

ويغلظ,  ٜا تسلخ, وريس يجب أف َيمس  ارجرب ارَّفصي شيء مف اردىف, فإنو يتعسرإذرلجرب ارَّفصي 
ف كاف خفيفًا سريع ارزواؿ, فإنو تعُظـ نكايتُو عند ارخطأ.  وىذا ارنوع وا 
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ىذا ارجرب  ٕـ ارجفف ويفسدُه, وصورةَّْ ىذا ارنوع مف ارجرب يظيُر مف فساد اردـ واَّتداده, َّتى يأخذ في رَ 
, تظير متصلة اررأس, مستديرة ارشكؿ أسافليا مَّددة ٖصورة َّب ارتيف يكوف ملتزقًة بعضيا ببعض

ارجرب ارذي يَّدث في ارعيف, وُيتعب ارطبيب مداواتو, وىذا ارنوع ىو ارذي ُيَّؾ  أنواعومتفرقة. وىذا شُر 
ف رـ  ٘ارتبطيف, ويظير بعقب ارتبطيف ارشترة إرىبارَّديد وُيستأَصؿ, وربما أَّوج  ٗ/ ويقصر ارجفف, وا 

 ذرؾ بقي ارجفف على سالمتِو. إرى ٙيَّوج

ارعيف دائمًا  ٍت متوارية إف اَّتملت ارقوة, ويكَّؿرـ يمنع مانع, ويفصد دفعا إذاأف يستفرغ صاَُّبو  عالجو: 
, ويَّمى مف جميع األطعمة ارموردة رلدـ اركثير, ٚارَّاد ارذي على نسختنا في اقراباذنينا, / مراألَّبارشياؼ 

وأرطفو, فإف اَّتد  مزاُجو ُأرِزـ ماء ارشعير ارمطبوخ مع ارِعّناب ارجرجاني,  ٛويقتصر بو على اقؿ ما يمكف
ذا ف كاف يقبؿ وينَّمؽ إرىذرؾ نظر  فعؿ وا  ف كاف ال يقبؿ ارتأثير ٜمقدار ارتأثير, وا  , داـ على ذرؾ, وا 

ارذي  األبيضفعؿ ذرؾ كَّؿ بارشياؼ  فإذاويصُلُب َّؾ  بارَّديدة ارمعروفة باروردة َّكًا برفٍؽ, ويستأصؿ, 
ذرؾ  ٔٔفإف أث ر ,في أقراباذيننا ٓٔ, وشياؼ األّبار, وشياؼ ارديزج ارذي ذكرناهفاألتْ قد ُربِّي عنزروتو بلبف 

ال ٕٔبعد ارَّؾ  الدواء: ُكِحل بيذا, وملئ ارموضع, وختمو وا 

يؤخذ مف ارشمع ارمصّفى ودىف ارورد, فيعمؿ منو ارشمع واردىف, ويطرح عليو يسيرًا مف األسفيداج  
ارد, ويدعؾ في , ثـ يجعؿ في ارياوف, ويصب  عليو ارماء اربكارمرىـارمعموؿ بارنار, وُيضرب َّتى يصير 

, ويليف ويبيض, ثـ يؤخذ منُو قليؿ ويجعؿ على ارمسّف,  ٖٔوسطِو, ويصب عنو ـَ ارماء ارذي يتوسخ َّتى َيْنَع
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بارميؿ, ويضعو تَّت ارجفف,  ٔ, ويخلط, ثـ يؤخذ منواألتفبى بلبف ُمر ويطرح فوقو يسيٌر مف ارعنزروت ار
ماء ورؽ عنب ارثعلب, وينومو على ظيره َّتى تلفظ  أوبرفادة مبلورة بماء اريندباء,  ٕوترفد ارعيف وتشدىا /
ارجفف  ٖارذي ذكرناه, فإف اتسخ بالبرودثـ تنقييا بارقطنة على رفٍؽ, وتكَّليا  ,اردواء ارعيف بما فييا, وينَّؿ  

ترضع صبية,  أةر مات أف يَّلب فيو مف ثدي مر قلبتو شبييا بنسج ارعنكبوت مف اروسخ, أ إذاورأيت عليو 
مزاجو, فإف مداواة ارعيف  ٗاعاةمر ىذه ارمداواة ال يغفؿ عف  أياـلو وينظفو, وارطبيب في جميع فإف ذرؾ يغس

 ال تؤثر وال تنجح مع تغّير مزاج اربدف, وريكف ىذا قانوف ارطبيب في جميع مداواة ارعيف خاصًة.

ن كان ىذا الجرب خفيفًا:  ىذا  أنواعفرغنا مف  إذابارسكر دوف ارَّديد, ونَّف نذكر  ٘فربما اقتنع أف يَّؾ وا 
يبتدئ ارذي يريد َّّكيا, ومف  ٛوارسكر وارَّديد, ومف أيف ٚ, وكيؼ يجب أف يكوف ارَّؾٙارجرب ومداواتيا

 ربما كاف سبب ارعمى. ٜشيء يجب أف يَّترز, فإنو إف أخطاء ارطبيب في ارَّؾ أي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٔ
 .: ٔحلٛس فٟ َغُ ٠إنً ِٕٗ ..............ل١ًٍ  - 
ٕ

 )ظ(. 7َٕذىج٠س  - 
ٖ

 جضٓم: جٔٓؽ فٟ َ. - 
ٗ

 ػحش فٟ ِ. ٍِجػحز: ٍِ - 
٘

 ٠كه: ٠ىكً فٟ َ. - 
ٙ

 جٌكه: ِىجٚجضٗ فٟ َ. - 
7

 جٌكه: ٠ىكً فٟ خ. - 
8

 خ, ِ.أ٠ٓ: أْ فٟ َ,  - 
9

 جٌكه: جٌىكً فٟ َ. - 
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 الباب الحادي والثالثون 

 بةنبسط الذي مع الصالفي الجرب المعروف بالمُ 

أساء ارطبيب ارتدبير, وتوانى ارعليؿ عف ارَّمية, كاف ما يستفرغ  إذاىذا ارنوع مف ارجرب يظير بعد اررمد 
ارطبيب مف األخالط غير ارنوع ارذي يجب أف يستفرغو, واردواء غير اردواء ارذي يجب في ارقوانيف, فيبقى 

, فيبقى تَّت ٔيفيتو كيفية َّرِّيفة رّذاعةوارعيف شيء غليٌظ, وتكوف ك األجفاف إرىمف ارفضؿ ارذي انصب  
 بارجرب ارمنبسط. ٖارجلد وتورث ارَّكة, فتدمع ارعيف رذرؾ, فيعرؼ ذرؾ ٕارغشاء مف ارجفف تلذع

ذرؾ بعد االستفراغ وارَّمية: شرُط ذرؾ ارموضع بارمبضع خفيفًا, وَّكو بارميؿ, وكَّلو بعد ذرؾ  وعالج 
ارورد, ثـ إرزامو اركَّؿ ارمعروؼ بارروشناني وارباسليقوف اركبير ارممزوج بماء  ٗثالثة مف ارخؿ أوبميليف 

بأس أف ُيَّؾ  الفي ارجفف, ف ٙ, فإف رـ ينَّؿ ارغلظ وبقيت ارصالبة٘ارذي على نسختنا في األقراباذيف
بارماء . وكؿ  صالبٍة تبقى في ارجفف, ورـ تكف ىناؾ مادة, وال في اربدف امتالء فإنيا تنَّؿ  ٚبارَّديد, أو ُيَبط  

 ارَّار وارتكميد وارَّمية وتدميع ارعيف مع ارَّمية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 ًٌجػس: ٌىجغس فٟ َ. - 
ٕ

 ضكص جٌغٗحء ِٓ جٌؿفٓ ضًٍع: جٌغٗحء ضكص جٌؿفٓ ٠ٍىؽ فٟ َ. - 
ٖ

 ف١ؼٍف يٌه: ٔحلٛس فٟ ِ. - 
ٗ

 جٌهً: جٌىكً فٟ َ. - 
٘

 جأللٍجذحي٠ٓ: جٌمٍجفى٠ٓ فٟ َ. - 
ٙ

 جٌٛالذس: ٚالذس فٟ ِ. - 
7

 فٟ خ. ٠ٕٚظ٠ٍٕظٍ فٟ ِ,  أٚأٚ ٠ر١:  - 
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 الباب الثاني والثالثون

  ٔةدَ رَ في الجرب الذي يعرف بالبَ 

 مف غير رمٍد. ٖدثَ , ورب ما ََّ ٕىذا ارنوع مف ارجرب يَّدث مع اررمد

 ذَ لِ قٍت, َّتى يستَ , مؤرمة في وقت, وتَّؾ  في و األعلىأف يكوف َّبًة بيضاء تظير تََّت ارجْفف  وصورتو 
ّكبة ُمر : مادٌة وسبب ذلك, ٗارعليُؿ ََّك يا, ثـ يعظـ األَرـ بعد ذرؾ, وال يكاد أف ينَّّؿ ما فييا مف ارمد ة وَتِرؽ

 , ورطوبٌة غليظة.َّّٙريفة رّذاعة ٘مف كيفية قاسرة, /

يرقؽ ارمادة, مثؿ يمّض, بؿ تكَّؿ بما ينضج و  أوأف ال ُتكَّؿ ارعيف بشيٍء بتًة مما ُيدمع  وعالج ذلك 
يأخذ مف ارجمشيزؾ  ٜفي ىذا ارموضع, وىو أف ٛنذكره ٚارقطور ارذي ذكرناه في رمِد ارملتَّمة, ونزيد بأف

ر ضوض وزف درىـ, ومف َّب ارسفرجؿ ارَّلو مر ارجاّؼ ار ٓٔعشر َّبات, ويرضيا, ومف ارشعير ارُمقش 
ال بماء مر ارصافي ار األبيضضوضة مع قشرىا, ومف ارعنزروت مر عشر َّباٍت  بى بلبف األتف إف كاف, وا 
ذكرنا  إذاارعيف في باب على ََِّدتِو,  أدويةَِّدة  ٕٔونَّف نصؼ َكْسرَ  -بماء ارمطر واربَّر ُٔٔكِسرت َّدتو /

ـَ ُجِعَلت  أدويةَ  وُيجعؿ ذرؾ كلو في قارورٍة, ويصب علييا مأل ارقارورة  - أكثرىاارعيف معَدِني ة  أدويةُ ارعيف وِر
كاف ارغرض ارتبريد,  إذارضُع ذكرًا, فإف ربَف ارذكور أرطُؼ وأجود رلتَّليؿ, وربُف اإلناث أوفُؽ ت أةٍ مر امف ربف 

كاف ارغرض رلتَّليؿ واإلنضاج, وُيغلى بنار ارفَّـ على َىْوٍف ورْفٍؽ َّتى ينضج ويصير في  إذا أوفؽوىذا 
, فإف ىذا يَّلؿ ٗٔدفعات وأربعاً  , ويترؾ َّتى يفُتر, ويقّطر منو في ارعيف في اريـو ثالثةٖٔةيرَ رِ قواـ ارََّ 

: يؤخذ مف بزر ارَّلبة يسيرًا, ومف ارَّنطة الِضماد ضمْدَت الجفن بيذا, فإف ىي تعسرت, ٘ٔصالبَة اربردة

                                                           
ٔ

, كعذاٌ جٌغىو جٌٕحؾُ ػٓ جٔٓىجو أل١ٕطٙح. ١ِرٛذ١حْ, ٚيٌه ذٓرد جٔكرحِ ِفٍَجشٌَٚ قر١رٟ ٠كىظ فٟ غىو  :Chalazionانجََردَح  - 

 .ٔٙجٌؿٍجقس ػٕى جٌٍُ٘جٚٞ, ٘
ٕ

 ِغ جٌٍِى: ذحٌٍِى فٟ خ. - 
ٖ

 قىظ: ٠كىظ فٟ َ. - 
ٗ

ق: أٚ ضٍق فٟ خ, ِ. -  ٍِ  ٚضَ
٘

 )ٚ(. خ8ٕذىج٠س  - 
ٙ

 فٟ َ.ًٌجػس: ًٌجغٗ  - 
7

 ذأْ: ٔمطٍـ ئٞحفطٙح.  - 
8

 ًٔوٍٖ: يوٍٖ فٟ خ, ِ. - 
9

 أْ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٔٓ

 جٌّمٍٗ: جٌّمٌٍٗٚ فٟ َ. - 
ٔٔ

 )ٚ(. ِٕ٘ذىج٠س  - 
ٕٔ

 وٍٓز فٟ َ, ِ, خ. :وٍٓ - 
ٖٔ

َُْ.قٓحٌء ِ: انَحِرٌَرح -   .8ٖٕ, ٘انًعجى انًذرضً ٓ جٌىَّل١ك ٠ُْطرم ذٍرٓ أٚ وَ
ٔٗ

 . أٌذؼحً: أٌذغ وفؼحش فٟ خ, ِ - 
ٔ٘

 يٌه. ئٌٝجٌرٍوز: جٌرٍٚوز فٟ َ, ْٚطٛكف ِؿىوجً وْٚ جإلٖحٌز  - 
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مع يسيٍر مف ارخطمي  ٖطبخًا ُيْيِرييما, ثـ ُيضرباف / ٕيسيرًا, فيطبخاف جميعاً  ٔارصغار ارمعروؼ بارنخسي
يسيرًا مف صفرة و دىف ارخيري,  أوقط ر علييا يسيرًا مف دىف اربنفسج ارمعروؼ بارموصلي بعد أف ي األبيض

, ويشد شدًا خفيفًا, فإف رـ األعلى, ثـ يضمُد بو ارجفف كارمرىـاربيض, يضرب ضربًا قويًا َّتى يصير 
ف تعَسرت  تتغير ارعيف ورـ تنُفْر ألجؿ ىذا ارضماد, أرزمتو ىذا ارضماد, فإنو ينضج اربرَدَة وَيَّؿ  ما فييا, وا 

, وجميُع ذرؾ مع رزـو ارَّمية, وتعاىد ٗمةارمختِّ  باألدويةوزادت, ُأِخَذْت اربردة بارشؽِّ بارَّديِد وُدوِّي ارجفف 
إرزاـ ارقطور, وتضميد ارجفف باربزر  فعالجووانفجرت اربردة,  ٘اَّتملت ارقوة ذرؾ, فإف انَّلت إذااالستفراغ 

ما في اربردة, فإذا إنفرغت اربردة ورـ يبَؽ فييا ِمّدة,  ٙو يمضقطونا ارمضروب مع بياض اربيض دائمًا, فإن
, وشياؼ ارُكندر, وارشياؼ ارذي يقع فيو األبيضوَّصؿ على رْشٍح, كَّلتو بشياؼ األّبار, وارشياؼ 

ََّسف ارتأثير في ارقروح وارجراَّات ارتي تقع في  ٜو دـ األخويف, وىو شياؼ وجدناه ٛوارراوند ٚارراتينج
 وىذه نسختو:ي ارعيف, وقد أثبتناه في األقراباذيف, وف األجفاف

وارعنزروت واالسفيداج  األخويف, ومف ارراتينج ودـ ٓٔتفْ ارذي عليو شبيو بارجَ  رماألَّيؤخذ مف ارُكندر  
جزء, ومف  مرسواء, ُيسَّؽ ذرؾ كلو ويطرح عليو مف ار أجزاءارمعموؿ بارناِر وارنشاء وارصمغ ارعربي 

ارريوند في ىذا  اإلنسافوزف أربع دراىـ راوند صيني, وريس يجب أف ينكر  ارزعفراف دانؽ ونصؼ,
ذكرا في قوة ارراوند انو ُيْلَِّـ ارجراََّة  ٕٔو أرانس المعروف باليندي ٔٔدياسقوريدوسارموضع, فإف 

سببيا بيذا ارقوؿ  جالينوسعلى سطح اربدف, وذكر  أو ٖٔويختميا, كاف ذرؾ في ارعروؽ اردواخؿ واألمعاء
ارراوند, ونَّف قد امتَّّناه, وألجؿ ذرؾ  ٘ٔفي األدوية ارملَّّمة ارمختمة ٗٔأريباسيوس, وذكر اطاجانسقفي 

                                                           
ٔ

 ذحٌٕهٟٓ: ذحٌٕكٟٓ فٟ َ, ِ. - 
ٕ

 ف١طرهحْ ؾ١ّؼحً: ف١هرطحْ ؾ١ّؼحً ٠ٚطرهحْ فٟ َ. - 
ٖ

 َ )ٚ(.7ٕذىج٠س  - 
ٗ

 جٌّهطِّّس: جٌّؿطّؼس فٟ َ. - 
٘

 فاْ جٔكٍص: فحٔكٍص فٟ ِ. - 
ٙ

 ٠ّٝ: ٠ّٙ فٟ خ, ِ.  - 
7

 جٌٍض١ٕؽ فٟ َ, ِ. جٌٍجض١ٕؽ: - 
8

 فٟ َ.  ٠ٍضىٍّجٌ :ج٠ٌٍٛٔى - 
9

 ٚؾىٔحٖ: جْطكىغٕحٖ فٟ خ, ِ. - 
ٔٓ

 .ٕٗ, ٘انًعزًذجٌغٗحء جٌّٓطرطٓ,  انْجفَذ: - 
ٔٔ

ٌَذٟ قى١ُ فحًٞ وحًِ, ِٓ أً٘ ِى٠ٕس ػ١ٓ ٌَذس ٖحِٟ ٠ٛٔحٟٔ قٗحتٟٗ وحْ ذؼى ذمٍج٠, ٚفٍٓ و٠حْم٠ٌٛىِ جٌؼ١ٓ  :دٌبضمىرٌذوش - 

 .ٕٙٔ٘ , ئنرحٌ جٌؼٍّحء ذأنرحٌ جٌكىّحء,انمفطً .ٛ ػالِس فٟ جٌؼمحل١ٍ جٌّفٍوزوػ١ٍجً ِٓ وطرٗ, ٚ٘
ٕٔ

 .ٌُ ٔؿى ٌٗ يوٍ فٟ وطد جألػالَأٌجّٔ جٌٕٙىٞ:  - 
ٖٔ

 ٚجالِؼحء: ٚئال فٟ ِ.  - 
ٔٗ

ٚ٘ٛ ٠ر١د جٌٍّه ١ٍ٠حْ, ِٚٓ جأل٠رحء أٌضرح١ِْٛ فٟ َ, ٚغ١ٍ ِٕم٠ٛس فٟ خ, ِ. أ٠ٌرح١ِْٛ:  : Oreibasiosأرٌجبضٍىش - 

, ػ١ْٛ جألٔرحء, أثٍ أثً أطٍجعخ .ٚوطحخ ُِجؼ جألقٗحء ٠ٌٌّٛٙٗٓ ذؼى ؾح١ٌِٕٛ, ٚلى أٌف ػىو ِٓ جٌىطد ِٕٙح وطحخ ُِجؼ جألقٗحءج

 . ٖ٘, ئنرحٌ جٌؼٍّحء ذأنرحٌ جٌكىّحء, ٘انمفطً. ٓ٘ٔ٘
ٔ٘

 جٌّهطّس: جٌّك١ّس فٟ َ. - 
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جّلنار, ويسَّؽ ذرؾ كلو ناعمًا,  أونصؼ درىـ قاقيا  ٔوزف ىم الراوند:مر المعروف ب ىممر الما جعلناه في 
ف أَّببت و بياض اربيض اررقيؽ, ويَّبب شيافات صغارا,  أوويعجف بلبف األتف  أف تتركو ذرورًا جاز ذرؾ, ا 

 .واألشياؼ أَّّب إري, وكلما َّمَيت ارعيُف ُبرِّدت بأخذ اربرودات ارتي ذكرناىا

 

 الباب الثالث والثالثون 

 في الصالبة التي تحدث في الجفن من غير جرب

عند َعِرؽ مف ارمشي وضربو اريواء اربارد, و  إذاىذه ارصالبة تَّدُث في ارجفف في وقتيف, فأَّد اروقتيف 
, السيما في رياري ارشتاء, وارسبُب في ذرؾ بخارات غليظة فييا ُيْبس, وريس فييا َّدة  االنتباه مف ارنـو

يكوف  والقسم اآلخر:, ٖ: يكوف غليظًا معو ُيبس ال رذاعأحدىماقسميف,  إرىوىذا اربخار ينقسـ  ٕ/ ورذع.
يفة, فما كاف منو غليظًا معو ُيبس , معو َِّد ة ورذع وكيفية َّرِّ , كاف منو ارصالبة ارتي تظير بعقِب ارنـو

الؽ بعد ىذا ٗوبعد ارعرؽ الؽ, ونَّف نتكلـ في  ارسِّ , وما كاف منو َّادًا َّّريفًا غليظًا, َّدث منو ارسِّ
 ارفصؿ.

مزاِج ارعليؿ, فإف كاف يَّتمؿ االستفراغ رـ يستفرغ  إرىوىو: أف ُينَظَر  االنتفاخارصالبة وعسر  فأما عالج 
, ومتى دمت استفراغو مف غير إعداد ة, ألف ارخلط ارذي تنفصؿ عنو اربخارات يابسة سوداوي٘ةٍ وىل أوؿمف 

صوؿ أيامًا, وارَّساُء ارمستخرج مف ارَّنطة األرـ يطاوعؾ, ورـ يستَّب رلُخروج, فيجب أف تسقيو ماء 
ذا استفرغَت بدنو اررطبة ارتي رـ تستَِّكـ, وربف ارماعز, وأشباه ذرؾ, ثـ تستفرغو بمطبوخ األفتيموف, فإ

كليؿ ارملؾ قد ُجِعَؿ معيا مر باالنكباب على مياه ارَّشائش ارمَّلِّلة ار ٙتومر أ ِطبة, مثؿ اربنفسج واربابونج وا 
ميدمر ارشعير ار ترضع  ٜ/ أةمر اعلى ذرؾ دفعاٍت. وُيَّلب في عينِو مف ربف  ٛ, ينكب  ٚضوض ونخارة ارس 

مثؿ: رعاب َّّب ارسفرَجؿ وارَِّْلبة وبزر ارِكتّاف, فإف تقطير ىذه  صبّية, وكَّلت ارعيف وقطرت فييا األْرِعَبة,
 , وتفتح ارسَدد ارعارضة فييا.األجفافاألْرِعَبة يَّلؿ تلؾ ارصالبة, وترقؽ 

                                                           
ٔ

 َْٚ: ٚ فٟ َ, خ, ِ. - 
ٕ

 خ )ظ(. 8ٕذىج٠س  - 
ٖ

 .ال ًٌع: ًٌع فٟ َ - 
ٗ

 فٟ َ. ٚضؼى جٌؼٍٚقٚذؼى جٌؼٍق:  - 
٘

 ٍٍٚ٘س: جٌٍٛ٘س فٟ خ. - 
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 جضٗ فٟ ِ. ٍِضٗ: جٍِأ  - 
7

١َّّٓى: جٌٕهحٌس جٌّٓى فٟ َ. -   ٔهحٌس جٌ
8

 ٠ٕىد: ٠ىرٗ فٟ ِ. - 
9

 )ظ(. ِ ٕ٘ذىج٠س  - 
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: ارنشاء ارمتخذ مف ارَّنطة ارتي رـ تبلغ في ارسنبلة, نسختو الكحل ٔرلصالبة ىذا األجفافبِو  ومما تكحل 
ف كاف يستفرغوكثيراء وصمغ ارعربي ومامِ  فإنو يَّلؿ ارصالبات  ,يراف صيني وشاذنج عدسي, ىذا اركَّؿ وا 

, وتكميدىا بارماِء ٖه بفِرؾ ارعيف كؿ يـو دفعاتمر فيجب أف يأ ٕويلينيا, فإف تعّسر مف تلؾ ارصالبة, /
يجلب ارمادة  ارَّار, ىذا بعد االستفراغ, وتنقية اربدف, واَّذر أف يفرؾ ارعليؿ عينو وىو رـ ُيستفرْغ بعد, فإنو

ذاارموضع,  إرى كاف اربدف مستفرغًا فإف فرَؾ ارعيف يَّلُؿ تلؾ ارصالبة, ويَّلؿ تلؾ اربخارات ارغليظة  وا 
 ىناؾ. ٗارمتشبكة

ارة ارُقب ج ودىف ارخيرى األصفر وربف مر َزْنجوش مع مر بو ىذه ارصالبة بعد االستفراغ ارّسعوُط ار ومما يعالج 
, ورو ٘ذرؾ مما يَّلؿ وأشباهبورِؽ اربنفسِج وورؽ ارخبازي وورؽ ارخطمي  ترضع صبية, وقد ُيضمد أةمر ا

 :األجفافارَّادثة في  بدواء الصالباتدواء يعرؼ 

أبيض ارلوف,  رمفتطبخ كليا بخ , وبزر ارخبازي,وبزر ارقطونا ,ومف بزر اركتاف ,ٙيؤخذ مف بزر ارَّلبة 
وترّفد ارعيف. وقد تَُبّؿ بذرؾ رفادة وتوضع فوؽ  ويقطر منيا في ارعيف ٚرقيؽ ارقواـ, ثـ يستخرج رعابيا

نوٍع كاف, غير أف شريطة استعمارِو  أيارجفف, فإف ىذا يَّلؿ جميع ارصالبات ارتي تَّدث في ارجفف مف 
 أف يكوف اربدف مستفَرغًا, وارمزاُج يَّتمُؿ استعماؿ ىذه األْرِعبة في ارعيف.
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 ً٘ج: ذًٙج فٟ َ. - 
ٕ

 َ )ظ(.8ٕذىج٠س  - 
ٖ

 وفؼحش: وفؼس فٟ خ, ِ. - 
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 .جٌّطٗرىس: جٌٗرىس فٟ ِ - 
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 الباب الرابع والثالثون 

  ٔالقفي السّ 

 إرى, وتنصب األجفاففي  ٕالؽ يَّدث مف بخاراٍت غليظٍة, فييا كيفيٌة َّّريفة َّارة, تسكفد ذكرنا أف ارسّ ق
الؽ وارِكمنة, األجفافَ ت مر , وَّارَ فاألش ٖارملتَّمة, فإذا أطاؿ ُربثيا, َنَثرت , وسي لت اردمعة. وارفرؽ بيف ارسِّ

الؽ يكوف معو َّدة ومستَلذ ة وقتًا, وغير مستل , األجفافٌة في مر ذة في وقٍت آخر. واركمنة تكوف َّأف ارسِّ
 وِغَلظ فييا, وتغي ر روف طبقات ارعيف, وتكوف َّركتيا, وضعؼ في اربصر.

ذا, وقد تكوف َّارة تعرؼ باركمنة في اردماغ, األعضاءتَّدث في جميع  ٗواركمنة ِعّلة  نَّف شرَّنا سببيا  وا 
 .األعضاءفي جميع  في ارعيف استدرلَت منو على ارسبب ارفاعؿ رلكمنة

ة ارمأقيف مر : يجب أف يتأمؿ ارعيف ارتي بيا ارسالؽ, فإف كاف ارسالؽ مع َّكٍة مف غير َّالقعالج السّ  
ف كاف مزاجو مزاجًا رطبًا, جعلَت  ٘/ اإلنسافوال دمعٍة, فاعلـ أنو ابتداًء يجب أف يستفرغ  بدواٍء رطيؼ, وا 

ف كاف مزاج ٙفيما يستفرغ شيئاً  لتو بماء ارورد مف األيارج, وا  و َّارًا, اقتصرت بو على األدوية ارلطيفة, ثـ كَّ 
ماؽ, فإف رـ تجد ماء ارورد ٚارمنقوع فيو نقعت ارورَد وارسماؽ في ارماء وشمستيا, ثـ كَّلتو بذرؾ ارماء,  ٛارس 

ىذه  وارمستنقعات اررديئة, فإف ٓٔاآلباط واركنؼ ٜروائح الؽ ارذي يَّدث مف شـّ فإنو يزيلو, السيما ارسّ 
, ألنيا اإلنسافشمو  إذا, قد تَّدث في ارعيف َّكًة ٔٔاآلباطاربخارات ارصاعدة مف ىذه ارمواضع, وروائح 

مف داخؿ, وأف  َّٖٔريفة, فتَّدث في ارعيف مف خارٍج ما ُتَّدثو اربخاراُت ارتي ىذه صورتيا َّٕٔادة فاسدة
الؽ قد انتيى أف يكوف ارماقيف قد اَّ بعد, نفعُو ىذا ارذي ذكرناه مف رـ تدمع ارعيف و , ٗٔامر كاف ارسِّ

 ارليف وارغسؿ بارماء ارَّار وارتكميد بو, واالنكباب على بخاراتِو. رماألَّاالستفراغ, واركَّؿ بارشياؼ 

                                                           
ٔ
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ف كاف قد انتيى   االستفراُغ على َّسب مزاج  فعالجو:, ارُ فاألشارعيف وتدمع وتتناثر  مرأف تَّ إرىوا 
ؿ ارعيَف باألشياؼ ارمعروؼ بارديزج, ُنقَي اربدُف فَّميُة ا إذا, َّتى اإلنساف رعليِؿ, وَّفظ مزاجِو, ثـ كَِّّ

ىدأت  إذاجميُع ذرؾ في موضع بماء اررازيانج, َّتى  ٔ, ُيكَّؿاألبيضارليف, واألشياؼ  مروارشياؼ األَّ
 َة, وانقطعْت اردمعُة, وزارْت ارَّكة, كَّلتيا َّينئٍذ بارَّجر األرمني, ودب رتو بما ذكرناه في انتثارمر ارَّ
ـَ وارتكميد بارماء ارَّار, ومما يكَّؿ بو رلسالؽ ارفاألش اشتّد وعظمت ارنكاية, ىذا  إذا, وَأْرزمتُو ارَّما

ما على جيتو أو منيما جميعًا وزف  ٖيؤخذ مف ارالدف :ٕوىو يعرف بشياف الالدنارشياؼ,  إما ُمك لسًا وا 
 األصفيانيف درىـ ونصؼ, ومف اركَّؿ درىـ, ومف ارَّجر األرمني وزف درىميف, ومف ارشاذنج ارَعَدسي وز 

ارصافي وزف ثالثة  مردراىـ, ومف ار ٙوزف ثالثة / ٘ازينيمر درىـ ونصؼ, ومف ارتوتيا ار ٗارمغسوؿ وزف /
مف ارطائؼ وزف درىـ, ومف ارصمغ ارعربي درىـ, ُيسَّؽ ذرؾ كل و,  ٚدراىـ, ومف ارَّضض ارمجلوب

 ,دس, تكَّؿ بو ارعيف ارمسلوقة بعد االستفراِغ وارَّميةِ ارع ٛوينخؿ, ويعجف بماء َعْذب, ويَّبب كِمثاؿ
 واستعماؿ ارتدبير ارذي ذكرناه, وىذا شديد ارمنفعة رلِكمنو أيضًا.
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 ٠ىكً: ٠كه فٟ خ, ِ. - 
ٕ

 جٌالوْ: جٌاليْ فٟ ِ. - 
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 الباب الخامس والثالثون   

 ٔفي اِلكْمَنة

, ويجد كأف عينو أعظـ َّجمًا ٕ: ىي َّارة تظير في ارعيف ُتغيِّر روف طبقاتيا, وُتضعؼ اربصر معياالكمنة
 مما كانت, وتظير معيا َّكة ال تكاد أف تيدأ إال بارماء ارَّار.

شيء مف جوىر ارسوداوي  ٖأف بخارات غليظة تخارطيا رطوبة فاسدة رديئة اركيفية, فييا :ذرؾ والسبب في 
كاربليدة اربطيئِة ارَّركة, تؤرـ, ركنيا تجعليا  أوتَّت ارطبقات, وريس فييا َّدٌة فتدمع ارعيف  ٗيتكمف ويَّتقف

سطح ارعيف, فيذا أشد ما  إرىسارت مف ارقرَّة, ورـ تنفتْح ارقرَُّة  إذاقد تَّتقف ارِمد ة أيضًا تَّت ارطبقات 
, فأي عضو زاد في َّجمو ورـ يكف األعضاءِ يكوف مف َّاؿ اركمنة, وىذه اربخارات بعينيا قد تَّتقف في 

ير ررأى ارعيف زيادًة على ما كاف, فإف ذرؾ يسمى ِكْمنًة. وىو مف ىناؾ وجٌع بؿ يجد صاَّبو فيو ثقاًل, ويظ
وارَّارة ارتي ُتعرؼ باركمنة في اردماغ  األعضاءِ وَتَكم ِنيا, ونَّف نتكلـ على كمنِة  ٘اَّتقاف اربخارات ىنارؾ

 في مواضعو.

 .أف اركمنة: ىي اَّتقاُف ارِمدة تَّت طبقات ارعيف بعقب ارقرَّة فقط األطباء أكثروعند  

بارغرغرة بارميويزج وارعاقر قرَّا, وكَّؿ ارعيف بيذا  مرفي ارعيف االستفراغ باأليارج, واأل وعالج الكمنة 
دار فلفؿ وزف دانقيف, ىليلج أصفر درىـ, زبد اربَّر درىـ, ماِميراف  بذرور الكمنة:اركَّؿ وىو يعرؼ 

وينخؿ, وتكَّؿ  ٙدؽ ذرؾ /وَّضض مف كؿ واَّد درىـ, يُ  ُمرّ دانقيف, فضة صبر اسقوطري دانؽ ونصؼ, 
 بو ارعيف ذرورًا. 

ف أَّببت جعلتو أشيافاً  بماء اررازيانج. وربما  ٛتعجنو بماء اررازيانج وتَّببو, ثـ تكَّلِو بعد أف تَّل وُ  ٚوا 
في مداواة ىذه اركمنة بعد  األشياءإدماف كَّليا بارباسليقوف األكبر, وأجود  إرىتعسرت ىذه ارِكمنة واَّتاج 

كليؿ ارملؾ.استعماؿ ما ذ  كرناه ارتكميد بارماء ارَّار ارذي قد ُطبخ فيو اربابونج وا 

                                                           
ٔ
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يا عف ارموضع  إرىأَّوج ذرؾ  ٔكانت مف تَكم ف ارِمدة, فُربما إذا فأما عالجيا   إرىإدخاؿ ارميؿ وَّطِّ
ميُد في كؿ ارناظر. وسائر ما ذكرناه مف عالج ارِكْمنة فعالُج ارِمدة, ويزاد فيو ارتك ٖكاف بَّذاء ٕاألسفؿ إذا

. وأشباهفيو اررياَّيف, وَسقُي َِّب األيارج وَّب ارقوقويا وَّب ارصبر  ٗيـو بخرؽ مبلورة بماء قد غلي
 ٚت, وكانت تظيرمر واَّ ٙبِو رمد شديدًا, وخرجت قرَّة َنبتتْ  ٘وُيَّمى نيايَة ارَّمية. وقد رأيُت رجاًل كاف

صالح, وضعَؼ بصرُه, فظيرت ارمدة بيضاَء سطح ارعيف, وصلَّت ارعيف أدنى  إرىررأى ارعيف, ورـ تنفتح 
أثُر تلؾ ارِمدة, وعاَد  ٜوعاد وقد زاؿ ٛصافيًة تترجرج خلؼ ارقرنية, ثـ بقي على ذرؾ زمانًا, واتفؽ رو أف َّج

بصرُه, فسأرتو عما كاف ُيدبِّر بو نفَسو في طريقو, وعف َّاؿ ارمدة ارتي كانت قد تكم نت, فذكر انو َُّـ  
و تلتزؽ مف غير رمٍد, فلما زارت ارَُّم ى زاؿ ذرؾ االرتزاؽ, وصفا نوُر عينيِو, فعلمت أف بمكة, وصارت عين

ف ٕٔ, ورفظتيأٔارمدة وترققيا ٓٔارَّمى كانت تَّلؿ تلؾ كاف  ٖٔارعيُف بطريِؽ اردموِع ومواضع ارفضوؿ, وا 
 .وتَّلُِّليا ُٗٔقياذرؾ االرتزاؽ مف تلؾ ارمدة وخروجيا, فيجب أف تكوف مداواتؾ ريا ارمداواة ارتي ترقِّ 
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 الباب السادس والثالثون 

  ٔكرةفي الشبْ 

مف زعـ أف ارعشا ىو ارشبكرة ارزائدة  األطباءبارعربية, ومف  ٕىي اسـ بارفارسية, وىي ارعشا :كرةالشبْ 
ال  ىو أف والشبكرة:كانت ارشمس طارعة.  إذاارمتناىية, َّتى يصير ال ُيْبِصر في اريـو ارمتغيـ, وال ُيْبِصر 

 ينكر مف ُيْبِصر شيئًا بارنيار فإذا أظلـ ارليؿ امتنع.

ر ارنور, ويمنع ارروح ارنفساني أف تجري في ارعصبة ارمجوفة على ما  والسبب  فيو بخارات غليظة ُتكدِّ
 .يجب, رتكاتفيا وغلظيا, فُيبصر بارنيار

ؼ تلؾ اربخارات / ٖألف ارضوء وارشمس  ف ُطِبَخ ارفجؿ مع ار ُٗتلطِّ رازيانج واردار فلفؿ وانَكب  عليو , وا 
ؼ  يعالجأصَلَح ذرؾ, ومما  بو ىذه ارعلة بعد االستفراغ ارغرغرة وارتعطيس, فإف ارعطاس بعنؼ ارَّركة ُيلطِّ

 الشيافة: ويستعمل ىذه, اررأستلؾ اربخارات وُيبددىا, وارغرغرة تَُّؿ ارفضوَؿ ارغليظة مف 

درىـ, ودرىـ دار فلفؿ, ودرىميف شاذنج, ودرىـ َّضض,  يؤخذ مف كبد ارماعز فيَّرؽ ويوزف منو وزف 
ارعتيؽ, ويلطخ بو قمقـ نَّاس, ويترؾ  مر, يسَّؽ ويعجف بارخمرودرىـ صبر أسقوطري, ونصؼ درىـ 

 َّ٘تى يجؼ عليو, ثـ يؤخذ منو ويسَّؽ سَّقًا ناعمًا, ثـ يعجف ثانيًا بماء اررازيانج, ويطلى على آنية نَّاس
كاف بعد  إذاَّؽ وُينخؿ, وتكَّؿ ارعيف بو, فإنو يزيؿ ارشبكرة مف يومِو, ويجفؼ على ذرؾ, ثـ ُيس ٙ/

 االستفراغ وارَّمية.

ر أخذ مف ىذه ارَّشائش وُطبخ, وأُ   كليؿ: اربابونج, وىيباالنكباب عليو,  مرفإف تعس  ارملؾ وارشيُح  وا 
, وار ذرؾ في قمقـ َّتى يتيرأ, ثـ زنجوش, وورؽ ارنّماـ, واررازيانج, وكؼ كبير مف ارنخارة, يغلى مر وارقيصـو

. ومما يستعمؿ في ىذه ارعلة فِترتْ  إذا ٚينكب عليو انكبابًا َّتى تبُرد ارَّشائش, ثـ يكمد ارعيف بارَّشائش
أف يدؽ وزف درىـ دار فلفؿ, ووزف دانؽ بزر اررازيانج, ثـ يوضع مف زوائد كبد ارماعز على ارنار َّتى 

                                                           
ٔ

 .7ٔ, ِفٍوجش جٌؼ١ٓ, ٘ثهمسٌس .Retinitis شجكرح - 
ٕ

 يٌه.  ئٌٝجٌؼٗح: جٌغٗحء فٟ َ, خ, ْٚطٛكف ِؿىوجً وْٚ جإلٖحٌز  - 
ٖ

 جٌٟٛء ٚجٌّّٗ: جٌّّٗ ٚجٌٟٛء فٟ خ, ِ. - 
ٗ

 (.ظَ ) 9ٕذىج٠س  - 
٘

 : ٔحلٛس فٟ ِ.آ١ٔس ٔكحِ ...........٠ٚطٍن  - 
ٙ

 )ظ(. ِٕٙذىج٠س  - 
7

 جٌؼ١ٓ ذحٌكٗحتٕ: ذحٌكٗحتٕ جٌؼ١ٓ فٟ َ, خ, ِ. - 
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فلفؿ ارمدقوؽ مع اررازيانج عليو, فكلما ظير مف ذرؾ ارزبد شيء  ٔيغلي فيظير فيِو ارزبد, فينثر ذرؾ اردار
 َّتى يبرد. ٖ, ثٌـ ينَّى عف ارنار, ويترؾٕأف ينشوي اركبد إرىُنِثَر عليو مف اردار فلفؿ 

خشنة, فتسَّقو سَّقًا ناعمًا, وتكَّؿ بو ارعيف بعد ارَّمية  ٘ثـ يؤخذ ذرؾ اردواء مف فوقو, وىو كخرقة ٗ/
 واالستفراغ.

ْبكرة بَّّب ارقوقاياان بن موسى بن سيار مر أبو ع وكاف  ه بارَّجامِة على مر , ثـ يأٙيستفرغ صاَّب ارش 
فتزوؿ ارشبكرة في أسرع مدة. فإما سقيتو َّب  ٚارساقيف, ويكَّؿ بماء َرْوث ارفرس ارذي قد اعتلؼ ارقت

على  ٜوأم ا في ارَّجامة اررأس وَّؿ األخالط ارغليظة واربخارات اررطبية وتلطيفيا. ٛارقوقايا: فالستفراغ
 .أسفؿ إرىارساقيف: فليجذب ذرؾ 

ر ذرؾ يأ إذاوأما كَّلو بماء روث ارفرس فارخاصية فيو ريذه ارعلة كما في كبد ارماعز. وكاف  ه مر تعس 
مع  ٖٔمرورش عليِو ارخ ٕٔه باالنكباب على نَّاس مَّميمر , ويأٔٔبارَّقف ارمَّللة رلرطوبات ٓٔباالَّتقاف

عدرؾ دماء اررازيانج و   . ٗٔارلساف بارس 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 جٌىجٌ: جٌٕحٌ فٟ خ. - 
ٕ

 جٌىرى: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٖ

 ٠ٚطٍن: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٗ

 )ٚ(. خٖٓذىج٠س  - 
٘

 وهٍلس: وكٍلس فٟ َ. - 
ٙ

 جٌمٛلح٠ح: جٌمٛل١ح فٟ َ. - 
7

 خ. ٟجٌمص: ٔحلٛس ف - 
8

 فالْطفٍجؽ: الْطفٍجؽ فٟ َ. - 
9

 جٌكؿحِس: قؿحِطٗ فٟ خ. - 
ٔٓ

 فٟ َ. جألؾفحْذحالقطمحْ:  - 
ٔٔ

 ٠ٌٍٍٛذحش: ج٠ٌٍٛذس فٟ َ, ج٠ٌٍٛذحش فٟ ِ. - 
ٕٔ

َٟ فٟ خ, ِ. -   ِكّٟ: لى أقّ
ٖٔ

 : ٔحلٛس فٟ خ.ٍّجٌه - 
ٔٗ

ُّٓؼى: جٌٓـ فٟ َ. -   ذحٌ
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 الباب السابع والثالثون 

 ٔفي الَغَرب

ارعيف, فتستقر  تََّت جلد  إرى اررأسمف انصباب فضوٍؿ رديئِة اركيفية مف  ٖفي ارعيف تَّدثُ  ٕىذه علةٌ 
ي بال رمد, وربما غّور وفتَح ارغشاَء ارذي على ارجفف ارسفالن أوارَجْفف األسفؿ, ويكوف ذرؾ إم ا بعقب رمٍد 

ذا, األنؼارمأؽ األسفؿ مع صفَّة  إرىمف داخؿ, فتسيؿ ارِمدة  ىناؾ وخروُجو مف  إرى انصباُبوطاؿ  وا 
 .٘هرُ صِ نَ تقر ح ارموضع وتُ  ٗارعيف بارَعْصر وارغمز

 

ذ ُغمز ٙغير اررمد أف ارعيف إنما تلتزؽ, وتقطع رمصاً  أو: كاف مع اررمد وعالمتو ذلك   ٚشبييًا بارمدِة, وا 
منو مدًة, وتظير شبيية باروـر اريسير, فعند ذرؾ يجب أف يعرؼ ارطبيُب أنو  ٜبرزت ٛرسفالنيعلى ارجفف ا

 أسفؿ إرى, فإنو إف انفتح أسفؿ إرىفيجب أف يجيد في فتَِّو  األنؼوصفَّة  ٓٔاروجو إرىارَغَرب, فأف غّور 
ف رـ ينفتح ٔٔرـ يغّور ورـ ُيفسد ارعظـ ورـ يتنصر َد  ارعيف إرىوأنفتح  أسفؿ إرى, وا  غور وتنصر وربما سو 

 ارعظـ.

ارغليظة  األطعمةاستفراغ اربدف, وفصد ارقيفاريف, وتلطيؼ ارغذاء, وتجنب جميع  عالج ذلك في ابتدائِو: 
رة  بالعين من  ٕٔويذر, ووضع اررفائد على ارمواضع ارمتغّورة, وشّده بَّسب اإلمكاف دائمًا, اررأس إرىارمبخِّ

 :الذرور ىذا

وزف درىـ, ومف  مروزف درىـ, ومف ار األخويفج ارمعموؿ بارنار وزف درىميف, ومف دـ يؤخذ مف األسفيدا 
بى بلبف األتف وزف درىـ ونصؼ, ومف ارُكندر وزف نصؼ درىـ, مر ارُجّلنار وزف درىميف, ومف ارعنزوت ار

فف األسفؿ ُيسَّؽ ذرؾ كلُو, وينخؿ بَّريرٍة, ويدمج في ارياوف َّتى ينعـ, ثـ ُيذر منو بعد أف ُيفتَح ارج
                                                           

ٔ
 .ٕ٘ٔ, ٘انًعجى انطجً انًىحذ .أٚ نٍجؾٗ جٌطٙحخ جٌى١ّ جٌىِؼٟ :Dacryocystitis انغََرة - 
ٕ

 ػٍسٌ: ػٍسٌ ضكىظ فٟ خ, ِ. - 
ٖ

 ضكىُظ: ٔحلٛس فٟ خ, ِ. - 
ٗ

 فٟ خ, ِ. ٍّجٌغُّ: جٌغ - 
٘

 ضٍٕٛ: ٠ٍٕٛ فٟ َ. - 
ٙ

 ضمطغ ٌِٛحً: ٠مغ ٌِٛحً فٟ ِ. - 
7

 فٟ ِ. ٍُّغُّ: غ - 
8

 جٌٓفالٟٔ: جٌٓالٟٔ فٟ َ. - 
9

 ذٍَش: ذٍَق فٟ َ, خ, ِ. - 
ٔٓ

 : جٌٛؾس فٟ َ.جٌٛؾٗ - 
ٔٔ

 ٠طٍٕٛ: ٠ٍٕٛ فٟ َ, ِٚؼٕح٘ح: ١ٛ٠ٍ ٔحٌٚٛجً. - 
ٕٔ

 ٠ًٌٚ: جٌىٚجء فٟ َ, جًٌٌ فٟ خ. - 
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ارغور و  ٕوُيرفد ارعيف, وتوضع اررفادة على ارموضع ارمتغور, فإف ىذا ربما أنَبَت ارلَّـ ومأل ٔباإلبياـ, /
ارفـ  إرى, فإف مف ىناؾ ٗارفـ إرىُكِوَي بميٍؿ مف َّديٍد وبلغ  العظم: إلىفإن تعسر ذلك وبمغ ارجلد,  ٖأرزؽ

في مدٍة  ٚاف َّاذقًا بكّي ىذه ارعلة ابرأ صاَّبيا منيا, ومف كٙكوى فأستقصى إذاارميُؿ فيو  ٘مرطريؽ ي
 يسيرة, ومف أخطأ في اركيِّ أفسد اربصر.

برئ  أسفؿ إرىويجب أف يكوف اركّي مف َّيث ال يصيُب ارميُؿ ارجفَف ويستقصي فيو. فإف كاف منفتًَّا  
رـ يبرأ,  األنؼتخلخؿ ارذي في وشارؾ ارعظـَ ارم األنؼِ  إرىباركي في أىوف ُمدٍة, وارذي ال يبرأ منو ما انفتح 

على ما يجب, وربما برئ ارعليؿ مف ىذه ارعلة بعد أف تفسد ارعيُف وتنقص مف  ٛألنو ال يمكف أف يكوى
باألكَّؿ ارمعتدرة  ٜما كاف, غير أنو يجب أف يراعى إرىرطوباتيا, ويضعؼ بصرىا, فيرجع بطوؿ ارزماف 

 ارلطيفة. باألدويةرقيفاؿ دائمًا, وَّّؿ ارطبيعة ارعليؿ بارفصد مف ا مركارعزيز وارروشاني. ويؤ 

ِو وكشفِو, ثـ يضع عليو األدوية ارَّادة َّتى يستأصؿ  عمي الكحالوقد كاف   ُيشير على صاَّب ارَغرب ببطِّ
ىذا  ٔٔ/ اىـ, فيلتَّـ وينختـ, ويبقى كأنو أثر شجة ويبرأ ارعليؿ برءًا تامًا. وريسمر ثـ يداويو بار ٓٔارناصور

وعند ارفاضؿ  ٕٔارَّادة وارَّديد استعماريا في ارعيف رديء جدًا. / األدويةي تقدـ عليو, ألف مف ارعالج ارذ
في ارعيف, وَغِلَط ارمفسروف عليو, فظن وا أنو إنما أراد اردبيلة ارتي تكوف في  ٖٔأف ىذه ُدَبْيلة جالينوس
 ارتي يوجد فييا أنواع مف ارمدة, األعضاء

مف ىذا  جالينوسذرؾ, ورـ يرد بو  وأشباه ٙٔوارَّرؽ ٘ٔارصوؼوارزيت و  ٗٔوما يَّصؿ فييا كارعجـ 
: ارتغوير ارذي في واآلخر: ارجفف ارسفالني, أحدىماارمعنى, بؿ أراد بو أف تصير رلمدة في ارعيف وعائيف 

                                                           
ٔ

 َ )ٚ(.9ٕذىج٠س  - 
ٕ

 ِأل: أِال فٟ ِ. - 
ٖ

 أٌُق: جٌٌُق فٟ َ. - 
ٗ

 جٌفُ: ِطّْٛس فٟ خ. - 
٘

 ِٓ فٟ ِ.  ٍّ: ٠ٍّ٠ - 
ٙ

 فحْطمٛٝ: ٚجْطمٛٝ فٟ خ. - 
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 خ. ِٕٙح: ٔحلٛس فٟ  - 
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 ٜٛ: ٠ىْٛ فٟ خ.٠ى - 
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 ٠ٍجػٝ: ٠ٍػٝ فٟ َ. - 
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 جٌٕحٌٚٛ: جٌٕحٌْٛ فٟ َ. - 
ٔٔ

 )ظ(. خ 9ٕذىج٠س  - 
ٕٔ

 )ٚ(. ِ 7ٕذىج٠س  - 
ٖٔ

جٌط٠ٍٕٛ فٟ  :انمًري ال ٌَٚ.: ٟٚ٘ نٍجؼ ٠كىظ ذٌَٛ أٚ ذانذثٍهخ, يٌه ئٌٝيذ١ٍس فٟ َ ْٚطٛكف ِؿىوجً وْٚ جإلٖحٌز  دثٍهخ: - 

 .٘ٙجٌّٛطٍكحش جٌطر١س, ٘
ٔٗ

 طّْٛس فٟ خ.وحٌؼؿُ: ِ - 
ٔ٘

 جٌٛٛف: جٌٛىف فٟ َ. - 
ٔٙ

 جٌكٍق: جٌهٍف فٟ خ. - 
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, ألف اروعاء بارفارسية وارسريانية بيلو, ٕذبيلة إنما يريد بو وعاءيف االثنيف ٔ. فقورواألنؼاروجو مع صفَّة 
 .ٖاثنيف وعاءيفقاؿ دبيلة قاؿ  فإذا

نما ذكرت ىذا ارمعنى رئال يظف ارناظر فيو أف جارينوس َغِلط, فإف غرضو بما ذكرناه مف أ  اروعاءيف.  مروا 
 الدواء:رـ ُيَبط ورـ يفسد ارعظـَ بؿ يكوى بيذا  إذا ومما ذكر أفاضل األوائل في عالج ذلك:

ربع  مراألَّملؾ جزء جزء, ومف رماد اركـر جزء, ومف ارزرنيخ رماد إكليؿ ار ٗومف ,يؤخذ مف رماد اربابونج 
ارذي يعمؿ برشِّ ارخؿ على ارنَّاس ربع جزء, ومف  ٙارَّضض جزءاف, ومف ارزنجار ٘جزء, ومف ارجوز

ده ٚارجوز ارمَّرؽ جزء, ومف ارشاذنج جزء, ُيسَّؽ ذرؾ كلو ويذر فيِو, ويشد, فإف أفَسَد ارعظـَ وسو 
ٛ 

 ىـ ارُمْلَّـ ارمنّشؼ, فإنو يصح ويبرأ.مر وتداويو بار ,ارعظـ باآلرة ارمعروفة ثـ تبط و ٜؾويلّطؼ ارمعارج في َّ

, غير أنو يجب أف يتلطؼ في مداواتِو, فإف األعضاءمداواة ارناصور في سائر  ٓٔبارجملة إف مداواتو 
 الضماِد: ُضِمَد بيذاارناصور وغلظ ورـ ينفجر,  َٔٔصُلب

جزء, فيطبخ َّتى يتيّرأ  مرجزء, ومف بزر ار ٖٔء, ومف بزر ارَّلبة نصؼجز  ٕٔيؤخذ مف ارَّنطة ارنخسية 
, وتضمد بو تلؾ ارصالبة ارَّادثة, كارمرىـمف أي ربف كاف, ويضرب َّتى يصير  ٗٔثـ ُيَصب عليو ارَّليب

 .٘ٔفإف ذرؾ يفجره

رلجفف  وأعلـ أف استعماؿ اركي في ارعيف خطٌر, ألنو إف أصاب ارجفف شيء مف ارنار وارغشاء ارمستبطف 
رلَغَرب  ٛٔكياً  ٚٔمف األوائؿ ارعيف, وربما تشنج ارجفف وتقلص. وقد استخرجت األفاضؿ ٙٔارسفالني تشت رت
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وصؼ ىذا اركي وىو: أف أبا ماىر بالبصرة يستعملو, ورأيُت  عمي الكحال, وكاف ُٔيْسلِّـ ارعيَف مف ارمغربة
 ٖارمذاب ٕب مف ارناصور, ويصب فيو مف أالنؾيؤخذ ُقمٌع ميندـ األسفؿ, فُيمك ف أسفلو على موضع ارَغرَ 

 ويصير مقدار ما تعلـ أنو يكوي, ثـ تنَّى ارقمع, فال يتعدى اركي موضع ارناصور, ويبرأ ارعليؿ برًأ تامًا.

ال يعارج ريح ارَغرب إال باربّط واركشؼ واردواء ارَّاد بعد ذرؾ, فإذا استأصؿ  بالبصرة ٗالنعمانيوقد كاف  
 اىـ.مر تركو مف غير أف يداويو بشيء مف ار ٘ناصورباردواء ارَّاد ار

على  ٛشدًا يقع ارعقدة / ٚوشد رفد مف ارجانبيف برفائد كبار, ٙوال يجاوز ارقطنة ارخلقة, فإذا ابتدأت تنبت 
, فيصير األثُر ارذي يبقى مف اربّط بعد اربرء كأدؽ ما يكوف مف ارخيط, وىذا رمف عسر عليو األنؼ

 معارجتو بارغة.
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 الباب الثامن والثالثون 

 مالو برء وما ال برء لو  ٔاالنتشار أنواعفي 

تِرُد  ٕتقُع على ارعيف أو َّارٍة أخرى ارذي يصيب ارعيف مف ضربةٍ  فاالنتشار ,أّما ما رو برء على األغلب
نتشار مفرطًا, على ارعيف مف خارج تضغطيا, وىذا ارنوع يبرأ على األكثر, إال أف تكوف ارنكايُة عظيمًة واال

ارسرساـ ارَّاد فإف ذرؾ ال يبرأ على األكثر, بؿ ما رأينا مف َبرئ  أو ٖارماشرة أوفأّما ما يصيب مف ارشقيقة 
 مف ذرؾ برءًا تامًا.

مما كاف في َّارِو ارطبيعي,  أكثرتتسع ثقبة ارَّدقة ب ٗوىو أف االتساع واالنتشارونوع آخر يقاؿ رو  
 يف فيو وىو: االنتشار واالتساع.مر , الجتماع أ٘مع في برئو بتةً وينتشُر ارنوُر, وىذا فال يط

ارعينيف  إرىة ارمجوفة ارتي ينفذ فييا ارنور عصبوارذي قد ينتشر ارنوُر مف أجلو إما أف يكوف في ار   
يكوف في ثقبِة ارعنبيِة بأف تتسع ارثقبُة رصداٍع  أووتوسعيا  ٙرصداٍع يعرض مف بخاراٍت َّادة فتمد بيا, /

عرض مف بخاراٍت َّادة غليظة, ويكوف ارفضؿ في ارعروؽ ارمنتسجة مف ارشبكية في ارعيف, فإذا تسّخنت ي
ارعرؽ, ومددت ارطبقات, وأَّدثت االتساع, فينتشر ارنور, ومعنى  أجزاءتلؾ ارفضوؿ بارصداع, تفتَّت 

ارتي كانت  ٛر َّارو ارطبيعيعلى غي ٚقورنا: ينتشُر ارنور, ويتمّزُؽ ارنور, ويتبد ُد ارنور, وىو:  أف يخرج
 إرىمما يجب على غير خط مستقيـ, التساع ارثقب, فيقع في جوانب طبقات ارعيف, وال يخرج  أكثرب
ئيات على ما يجب, التساع ارثقب, فيسمى ذرؾ اروقت: انتشار ارنور. ومما يصيب مف االتساع مف مر ار

ُد ارطبقاتمما يقع مف ارضربة, وارلطمة, وقوع ارَّجر عليو,  ٜ/ خارج , ٓٔفإنما ىو مف ارضربة تمدِّ
, ثـ دفع ٕٔجلدًا مثقوبا رطباً  إنسافأخذ  ٔٔإذاوتُفسَّيا بدفعيا دفعًا قويًا, فيتسع ارثقب. مثاؿ ذرؾ: أنو 

جسمًا صلبًا دفعًا قويًا, الت سعت تلؾ ارثقبة باالضطرار, وكذرؾ رو جعلَت في تلؾ  أوموضع ارثقبة َّجرًا 
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عليو, أوسع في جريانِو ارثقبة رغلظِو وشدة اردفع, فتصور ذرؾ في اتساع  ٔيااًل, ثـ غمزارثقبة شيئًا غليظًا س
 ارثقبة وانتشار ارنور.

ما يكوف في االتساع واالنتشار: فألف االتساع على األغلب يكوف في ارعنبية,  ٕفأما ما ُيرجى من البرء 
فة. ٖألف ارصدمة وارلطمة ارتي وقعت مف خارج رـ تؤثر في ارعصبة  ارُمجو 

ذا ٗارذي ال يرجى اربرء ألجلو, ألف ارعصبة تتسع بأكثر والسبب  اتسعت  ٘مما يجب, فينتشر ارنور, وا 
ارعصبُة وخرج ارنور فييا على غير ترتيب انتشر ارنوُر وتبد د, فإف كانت ارعصبة ارمجوفة صَّيَّة, 

على استقامٍة ال يترؾ ارنور أف  ٙصبةواتسعت ثقبة ارعنبية رلسبب ارذي ىو مف خارج, فخروج ارنور مف ارع
 ما ينتشر التساع ارعنبية يسير ال يبطؿ ارنور بارواَّد. ٚينتشَر, وبمقدار

كاف ارسبب مف خارج: أف يفصد ارعليؿ مف ارقيفاريف, وتوضع ارمَّاجـ على  إذا عالج االتساع واالنتشار: 
ارغليظة, وال يترؾ أف يناـ  األطعمةِ ُيَّمى عف ارساقيف, ويَّقَف بارَّقف ارلينة, وال ُيسقى اردواء مف فوؽ, و 

ارشيء ارذي رو بصيص وبريؽ, ويَّذر ارجماَع بارواَّدة,  إرىارشمس, وال  إرىعلى ظيرِه اربتَة, وال ارنظر 
 ويضمد في كل ليمٍة بيذا الضماد:ترضع ذكرًا,  أةٍ مر اات في عينِو مف ربف مر ويَّلب كؿ يوـٍ خمس 

ومف ورؽ اربنفسج جزء, ومف ارخطمي نصؼ جزء, ويضرب جميع ذرؾ في يؤخذ مف دقيؽ ارشعير جزء,  
اروـر ارذي يَّدث بعقب ارضربة  ٜ, فيضمد بو عينو, فإذا ابتدأ يزوؿكارمرىـَّتى يصير  ٛصفرة اربيض

ر في ارعيف مف ارشياؼ  ارضماد يسيٌر مف  ٓٔارذي قد أذيؼ فيو بياض اربيض اررقيؽ, ويزاد في األبيضُقطِّ
, كارمرىـارتي ذكرناىا, ويضرب َّتى يصير  األدويةجعؿ ارشمع واردىف عليِو, ويطرح ىذه اربابونج, ويُ 

 ى َّاريا. إرزاؿ ارورـُ وىدأت ارنقرة وابتدأت ارعيف ترجع  إذاوُتضمد بو ارعيف, ىذا 
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ُكََِّؿ  ٖاقيًا /فإف كاف االنتشار ب ُنِظَر:اروـر وىدأت ارعيف  ٕ, فإذا زاؿٔفال ُيَزاد على ما ذكرنا األوؿفأما في 
باركَّؿ ارمعروؼ بارباسليقوف وارروشياني, واستعمَؿ ارتكميد بارماء ارَّار إف اَّتمؿ ذرؾ مزاجو, فإف ذرؾ 

عالج ارسبب ارفاعؿ رذرؾ,  داخل فعالجواألوقات بيذا ارتدبير, فأّما ما كاف سببو مف  أكثريبرأ في 
التساع واالنتشار, فإف كاف ُيْبِصر شيئًا يسيرًا َّفظ كارصداع وارشقيقة, وال تفصد, وال تطمع في إزارة ذرؾ ا

 مريأ عمي الكحال ٗارمَّمودة, وكاف األطعمةذرؾ اريسير بارتدبير ارَّسف, ويقّؿ شرَب ارنبيذ, ويداـو على 
, وُشَدىا مع األشريَّة تريد ٚمعمورة على ىيئة نصؼ ارعيف ارمنتشر ٙ/ ٘صاَّب االنتشار بوضع شريَّة

سرساـ  أوشقيقٍة  أووقتي ىذا مف كاف بو انتشار مف صداٍع  ٛإرىوتقويـ ارثقبة, ورـ أر بذرؾ تسوية ارطبقة 
 برئ برءًا تاماً 

وقد رأيت خلقًا انتشرت عيونيـ بارسبب مف خارج برئ براًء تامًا بيذه ارطريقة ارتي ذكرناىا, وربما وسع  
فيتسع ارعروؽ ألجليا. وقد رأيُت مف سافر  ٓٔبشدة, ألف ذرؾ يؤثر األوداج ٜارثقبَة ارّصياُح اركثير وارغناءُ 

.  في اربَّر وبو انتشار مف ارسبب ارذي ىو مف داخٍؿ فعاد وقد خؼ  ذرؾ االنتشار وقؿ 
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 الباب التاسع والثالثون 

 األوائل فيو  ٔنزول الماء واختالف أنواعفي 

ية وبيف نفوذ ارنور في ثقِب ارعنبيِة. ويجد : رطوبة تَّوؿ بيف ارطبقة ارجليدُيقالَ  اعلـ أف َّد  نزوؿ ارماء أف
ويقال ارطبيعة تسكف بيف ارغشاء ارعنكبوتية وارطبقة ارعنبية,  ٕ: رطوبة غليظة خارجة عفُيقالأيضًا بأف 
 : رطوبة غليظة تقـو بإزار ثقبة ارناظر فيمتنع اربصر مف ارنفوذ.ٖأيضًا أنيا

فساُد اربيضية  :ويقالليا وتخص ارجليدية باإلضرار بيا, : رطوبة غليظة تضّر بأفعاؿ ارعيف كأيضاً  ويقال 
: انسداد مجرى ارنور مف فقالعلى َّسب مذىبو  ٗوتكّدرىا َّتى ال ينفذ فييا ارنور. وَّّد بعض ارناس

 اربصر. مراررطوبة ارجليدية رتتمة أ إرىارعصب ارمؤدية رلبصر 

ع اررطوبتيف, رطوبة في ارعصبة, ورطوبة بعضيـ: انسداد مجرى ارروح في ارعصبة ارمجوفة الجتما وقال 
تتصؿ بيا مف زيادة اررطوبة اربيضية. ىذا ما عبروا عنو وجعلوه كارَّّد. ونَّف نفسر معنى ذرؾ كلو, ونّبيف 

: أعلـ أف عند بعض ارناس نزوؿ ارماء ىو رطوبة ٙارصَّيح منو مف ارفاسد, ونذكر خالؼ األوائؿ كليـ ٘/
وتجمد خلؼ ارغشاء ارعنكبوتية, فتمنع اربصر مف ارنفوذ رغلظيا مف اررأس, وتقؼ  ٚغليظة تتخلؼ

 وكدورتيا.

بكثرتيا تسّد  أنياصافية, غير  أوارمجوفة َكِدرة,  ٛبعضيـ: ىي رطوبٌة غليظٌة تقؼ في ارعصبة وقال 
 مجرى ارنور.

ؼ واركـّ َّتى تسّد زيادُة اررطوبِة اربيضية وتغي رىا في اركي ٜآخروف, وىو ارمذىب ارصَّيح عندنا: ىو وقال 
 .ثقبة ارعنبية
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 على ارناس ويمخرؽ:  ٔوقد كاف رأي بعض ارجياؿ مف ارمتأخريف ممف كاف يمّوه 

آة, وىذا مر صدئة كما تصّدأ ار ٕأنيا رطوبة بيضية تغلظ وتنصب على اررطوبة ارجليدية فتكدرىا وتجعليا
ذ ارتطويؿ بّين ا وجوه خطئِو, وظاىر ٖقوٌؿ بشٌع ُمنَكر, فلوال قد ذكرنا  ٗبشاعة ارقوِؿ يغني عف اإلطارة فيو. وا 

يكوف, وارذي ُيقدح  ٘سبٍب يَّدث ذرؾ وعلى كـ روف أيما وصؼ مف ارَّّد وارخالؼ, فنَّف نذكر مف 
 وارذي ال ُيقدح منو, ثـ نذكر عالَجو, وصورَة ارقدح, وكيؼ ما ُيفر ؽ بيف ما يقدح وبيف ما ال يقدح فنقوؿ:

ما مف خارج. ارذي يوجبُ  السبب ٙإن   ذرؾ أَُّد سببيف إما مف داخؿ وا 

في  ٛفيتزعزع اردماغ, ويجري شيء مما يكوف مَّتقناً  اررأستقع أو ضربة على  ٚفيي: رطمة خارجفأما مف  
ارعيف, ويَّتقف بيف ارغشاء ارعنكبوتية  إرىبطوف اردماغ, فيدفع منو شيء في ارعصبة ارمجوفة, فينزؿ 

ارعصبة ارمجوفة فتسدىا, وتمنع ارروح مف ارنفوذ فييا, وىذا ارنوع ارذي ال  تَّصؿ في أووارطبقة ارعنبية, 
كانت  إذا. وما يسكف منيا بيف ارغشاء وارطبقة فإنيا تُقدح ُٜيقدح, ألنو في ارعصبة قد أورث ىناؾ سدة

 صافية.

عرقيف  فيو: امتالء مف اررطوبة تتَّلؿ عنيا بخارات غليظة, فتتصاعد في داخل وأما ارسبب ارذي مف 
 ٖٔبيف ارغشاء ارعنكبوتية وارطبقة ارعنبية, فتستَّيؿ / ٕٔارعينيف, تقودىا إرى ٔٔمف ارمعدة وفميا / ٓٔخفيفيف

تلؾ اررطوبات, وىذه  ٗٔىناؾ رطوبة غليظة, فتمنع ارنور مف ارنفوذ, وألجؿ ذرؾ يستفرغ اربدف فتقطع
ابتداء نزوؿ  أنياارعيف أشياء توىـ  إرىب كانت رقيقًة خفيفًة سخيفة قليلة اركمية صعدت, فيجلُ  إذااربخارات 
ورقتيا وسخافتيا ال تستَّيؿ رطوبة غليظة, فال تمنع اربصر,  ٘ٔبخفتيا أنياكذرؾ غير  أنياي مر ارماء, ورع
ه على َّسب نقاء ارمعدة وفسادىا وصَّتيا وسقميا. وقد يكوف ارسبب مر ارقدح, بؿ يجري أ إرى ٙٔوال تَّوج
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ر ارذي مف داخؿ: ارصداع ارشديد , وارشقيقة, فإف شدت األرـ في ذرؾ ارموضع تغير األخالط, وتكدِّ
, وربما وسع ارمجرى رتسديدىا إياه فتنزؿ اررطوبة ارفاسدة وتسد مجرى ارعصبة وربما كاف مف ٔاررطوبات

 ارتدبير وفساد اررياضات. ٖبسوء ٕغير بخاراٍت ترتفع, بؿ تتزّيد اررطوبة وتكدر وتكثر

ما يقدح منو وما ال يقدح واضح رمف قد ارتاض بعلـو عالج ارعيف, وعرؼ صَّتيا وأعلـ أف ارفرؽ بيف  
كانت اررطوبة ارفاسدة في ارعصبة ارمجوفة قد أورثت ىناؾ سد ة, إف  إذاضيا, وذرؾ أن ا نعلـ أنو مر مف 

ف معارجتيا بارمداواة واالستفراغ  إرىارقدح ال يبلغ   وأصلح. أوفؽىناؾ, وال يؤثر فييا, وا 

كانت كثيرًة متغيرة غير صافية, أف اررطوبة اربيضية قد تكدرت,  إذا: أف اررطوبة ارَّاصلة أيضاً  ٗعلـوأ  
 ركدورتيا. ٘ركثرتيا, وال تصفو أسفؿ إرىوزادت على ارمقدار ارطبيعي, وال يؤثر فيو ارقدح, وال ينكسر 

  وأنواعيا التي ال تقدح خمسة: 

لتيا رأيت كأنيا قطعة غيـ سوداء واقفة في ارعيف كليا ال تنقدح وال تأم ٙما إذاوىي ارتي  أوليا: الغمامية,
ذاتتَّرؾ,   .ٚليؿ في عيف ارشمس رـ تصُؼ ورـ يتزَّزحأقمت ارع وا 

بياض على روف ارزئبؽ, ار إرىرأيتو َكِمَد ارلوف  إريونظرت  إذاوىو ارذي  والنوع الثاني: وىو الزئبقي, 
 ف ارسواد.مستديرًا, قد أخذ على ما يدور جزءًا م

رأيَت كأف قطعة جّص ُسد  بيا ثقُب ارعيف, ال تتزعزع وال  إريونظرت  إذاوىو , ٛوالنوع الثالث: ىو الجّصي 
 رـ تغمضيا. أوتتَّرؾ, وال تتغير ارثقبة سواًء غمضَت ارعيف األخرى 

, وربما تَّرؾ , وقد أخفى ارَّدقَة وارناظر, وىو كثيرلون السماء إرىوىو ما ضرب رونو  والنوع الرابع: 
تفسد باربخارات ارَّادة  ٜ]أف[في ارتَّريؾ, غير أف ارقدح ال ينجح فيِو, الف اررطوبة اربيضية قد بدأت 

 ارمَّرقة.
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على طوؿ ارزماف, بؿ  ٔنظرَت إريو رأيَتو متفرقًا, وال يكمؿ إذاارذي  والنوع الخامس: ىو المنتشر الرقيق 
 األوقات, فال يؤثر فيو ارقدح ألف ارميت ال يتعلؽ بو. ُيْبِصر صاَّبو بصرًا ضعيفًا يزيد وينقص في

 رمثؿ ذرؾ. ٕأوفؽباردواء واالستفراغ  والمعالجة 

َّدقُة  ٗغمضت ارعيف األخرى بانت إذاوىو ارذي الصافي المعم ق,  األبيضيقدح فيو  وأما ارنوع ارذي ٖ/
ذاواتسعت ارثقبة,  ٘ىذه ارعليلة يت يدؾ عاد كما كاف, وُيستد وا  على صفاء ىذه اررطوبة بأف  أيضاً ؿ نَّ 

 إذاىؿ يَّّس بضوء ارسراج  أوُيسأؿ ارعليُؿ بعد أف يقاـ في ارشمس مستقباًل ريا: ىؿ ُيَّّس بضوء ارشمس؟ 
بَّذائو؟ فإف أجاب بأنو يَّّس بضوء ارشمس وضوء ارسراج فأَُّكـ بأنو يقدح, وأف ارعليؿ يبرأ. ويمتَّف  ٙنور

بضوء يخرج مف عينِو كأنو شعاع مستطيؿ؟ فإف  ٜبعد ارعطاس ىؿ أَّّس  ٛيعطس ويسأؿ أيضاً  ٚأيضًا بأف
أَّس  بذرؾ فإنو ُيقدح, ألنو يدّؿ على أف ارماء صاٍؼ رقيٌؽ أبيض, وأنو ينَّى عف وجو ارناظر في وقت 

 أوعف ارناظر وزاَؿ باتفاؽ عطَسٍة  ٓٔأنو ربما تفر ؽ وانَّسرَ  جالينوسارعطاس. وىذا ارنوع ىو ارذي ذكره 
 ٍة قويٍة تقُع باررأس.َّرك

, وعيف ٖٔكارية أسامي كثيرة, منيا ما يسمونيا ارترابيتارمائييف واردس ٕٔورلماء ارذي ال يقدح عند ٔٔ/ 
 , وارفيروزجي, وارمعقد ىذا ما ال يقدح.ٗٔارجراد, وارنفطي, واألصيب, وارمطفو

وأسامي كثيرة, كليا  ٚٔ, والمسانٙٔ, وجناح النخل٘ٔوأّما ما يقدح فالصافي, والمعم ق, والمندِمج, والشبكل 
        رفسادِه.  ٛٔمعنييف أّما ما يقدح, وأّما ماال يقدح رصالَِّو أو إرىترجع 
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ذ قد بّينا ىذا فنَّف نذكر كيؼ يجب أف ُتعارج قبؿ ارقدح, وكيؼ يجب أف رى أف ينزؿ  ُٕتعارج بعده ٔوا  وا 
 ُكِبس. إذاارماء 

قادح َّسف اربصر ذكي  ارناظر, َّاد ارنور, عارفًا بطبقات علـ أف صورة ارقدح أنو يجب أف يكوف ارا و  
خروج ارنور وامتناعو, فيستفرغ بدف  ٖارعيف ورطوباتيا, وطبيعة ارعيف, ويعرؼ جميع أجزائيا, ويعرؼ صورة

 إرىَّتى تنجذب ارفضوؿ  ٗارعليؿ بما يجب أف يستفرغ بو, ويضُع ارمَّاجـ على ارساقيف وعلى األخدعيف
نَّف فرغنا مف صورة ارقدٍح,  إذا األدويةويميليا عف ارعيف واردماغ, ونَّف نذكر تلؾ , األعضاء ٘أسفؿ

 ارتي ال تقدح, وارنوع ارذي يقدح. األنواعونبيف كيؼ تعارج 

ال ترتعد يده, وال يكوف طبعو  ٙفقد وصفنا كيؼ يجب أف تكوف صورة ارقادح, ويجب أيضًا أف فأّما القدح 
كاف بيذِه ارصورة  فإذافي ارعيف.  يتْ يَّدث بو اردوار, ويجزع عند َّصوؿ ارمَ  في ارجبف وَخَور ارنفس طبعاً 

ر عندما يَّتد  فإف ىناؾ آخر إرىجاء  ف فتَّو  ٚارمأؽ ارمؤخ   برأسارطبقة ارملتَّمة فُتدِخؿ اآلرة برفٍؽ, وا 
 ٛارعيف فيخرؽغور  إرىس باآلرة برفؽ ال يميُؿ بو مر وآمف مف ارخطر, وي أوفؽارمبضع ثـ أدخؿ اآلرة كاف 

ارَّدقة  اآلرةساوى ب إذاَّتى  إرييا, فَيبطؿ اربصر, وركنو يدفُع اآلرة برفؽ بو وىو ينظر ٜارعنكبوتية وارقرنية
ثقبة ارناظر,  ٓٔبرفؽ َّتى تنكشؼ رو ارَّدقة وتتبيف أسفؿ إرىوثقبة ارناظر, وىو يرى ارماء واآلرة, َكَبسُو 

ف ساؿ شيء اآلرةفَّينئٍذ ُيخرج  األشياءواستخبرَت ارعليَؿ فذكر أنو ُيْبِصر جميع  مف اررطوبات  ٔٔبرفٍؽ. وا 
 ٖٔكانت قليلًة دريٌؿ جيد مَّمود, فارطبيعة ُتعوض بدؿَ  إذافي ارخروج فال بأس, بؿ سيالُنيا  ٕٔرـ يسرؼ فإذا

مع يسير جدًا مف ارملح, ويسير مف اركموف  ٗٔصفرة اربيض ثم يضربُ ما يسيُؿ مع َّسف ارتدبير. 
جيدًا, ويضعو على قطنة, وينومو على ظيرِه, ويضع على عينو ذرؾ, وُيلِزمو شرب ماء  ارممضوغ ضرباً 

اررأس, ويّقؿ مف غذائِو ويجدد عليو ىذا ارذي  إرىارشعير, ويمنعو مف األغذية ارتي تييج اررياح وتبخر 
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ره تيف, وينومو في موضع معتدؿ مصوٍف مف اربرد وارَّر وارمر يضمد بو عينو في اريـو وارليؿ  رياح, ويَّذِّ
ارَّركة واركالـَ اركثير واالنزعاج وارغضب وارَّرد

 ٕ. ومتى أراد االستنجاء ُأِخَذ وىو نائـ على ظيره, فإف م ؿٔ
ارنـو على ظيرِه ُجِعَلْت رو مخاّد على يمينِو ويسارِه وخلَؼ ظيره. ووضع رأسو على ارمسند ارذي خلفو 

مف ماء  ٗيء يَّتاج أف يمضغو, وأوفؽ رألشياء ارَّساء ارمتخذارخلؼ, ويجتيد أف ال يغتذي بش إرى ٖمائالً 
 فإذا, أياـقة مدققة معمورة مف صدور ارطييوج مف غير دسـ, خمسة مر ارنخارة فإف خشيت ضعفًا غذ يتو ب

ضماَده ورؽ اربزرقطونا وورؽ رساف ارَّمؿ وورؽ َّي ارعارـ وورؽ عصى  كاف بعد اريـو ارخامس جعلتَ 
 فإذاأف يجوز ارسابع,  إرى, مضروبة مع صفرة اربيض وبياضِو, ويسير مف دىف ارورد, ارراعي مدقوقة كليا

تعاب  جاز ارسابع وباَف ارصالُح ورـ تتغير ارعيف, وقاـ وتصر ؼ, منعتو عف ارنزوؿ مف موضع عاري, وا 
جاز  فإذا, ورـ يطلؽ رو ارتخليط وال دخوؿ ارَّماـ َّتى يجوز اررابع عشر, ٘نفسو باررياضة َّتى يعرؽ

 تو بدخوؿ ارَّماـ وتخفيؼ ارجلوس فيو.مر اررابع عشر أ

مزاج ارعليؿ, فإف كاف  إرىفيجب أف ينظر  أن يتقدمو: ٛالعالج الذي يجب / ٚفأماىذه صورة ارقدح  ٙ/
اردواء  ٜىيأت بدنو رشرب إذااالعتداؿ بَّسف ارتدبير, َّتى  إرىكيفيٍة ما, رددَتو  إرىخرج عف اعتدارِو 

 األفتيمون بمطبوخ, استفرغت بدنو أواًل ٓٔارطبيعي, رو فاف اَّتمؿ استفراَغو باأليارجات مزاجو إرىنظرت 
َّب ارصبر باألفسنتيف  أوَّب ارقوقايا,  أو, واستفرغتو بَّب األيارج, أياـعلى نسختنا, ثـ أميلتو سبعة 

مكف مف ارغذاء, استفرغتو ونقَي بدنو َّميَتو, واقتصرت بو على أرطؼ ما ي إذاوارورد على نسختنا, َّتى 
ارَقْدح وأشفقت عليو ألرقو ورق ة نفسو  ٕٔتأخير ٔٔأردت, وقدَّتو بعد ذرؾ, فإف األطعمةِ وجنبتُو ارمبخراِت مف 

دة رلماء, وأرزمتو ارَّميَة, فاف ارماء ارصافي مع لتو باالكَّاؿ واألشياء ارمبدِّ َّسف ارتدبير, واستعماؿ  ٖٔوكَّ 
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ف كٔىذه األكَّاؿ ربما تَّلؿ وتجلي , استفرغتو بارَّقف ارلينة باألدويةال يجوز رؾ استفراغو  ٕاف مَمف /, وا 
 كَّلتو بيذه األشياؼ واألكَّاؿ. أوفي دفعاٍت كثيرة, َّتى يتيقف أف بدنو قد َنقي, ثـ قدَّتو 

 نسخة الشياف الذي ُيستعمل قبل القدح: 

خمس  ٗارة ارعقاب, إف وجد فيذهمر , و ٖارة اربازمر ارة ارشاىيف, و مر ارة ارذرة, و مر ارة ارقبج, و مر يؤخذ مف  
ارة اررقة وىي ارسلَّفاة مر ارة ارمارماىي, و مر ارة ارشبوط و مر  ٙارجوارح, ومف َّيواف ارماء ٘ارات مف ارطيورمر 

نور مر ارة ارَّيواف ذي األربع: مر , ومف ٚارات مف َّيواف ارماءمر ارلينة, وىذه ثالث  ارة ارثور, وارجدي, وارس 
ارخشاؼ  ٛارةمر ارت مف ارَّيواف ذوات األربع, ومف ارطائر األجمي فمر ذه أربع ارذكر, وارتيس ارجبلي, في
, وارخبرح ارمعروؼ بخوجور, واركركي, وارقطاة, فيذه ستة أخرى فجميع ذرؾ ٜوارخطاؼ, وارزرازير ارسود

رٍة امر ارة, وكؿ مر طبيعة ار ٓٔارًة, ركؿ واَّدٍة منيا طبٌع بَّسب طبيعة ذرؾ ارَّيواف, بَّسبمر ثمانية عشر 
على ما يجب. تؤخذ ىذه  اسُتعمًلتْ  إذاواالستفراغ وارتصفية وارجالء  ٔٔفمف طبعيا ارتَّليؿ وارتنشيؼ

ارات وتدؽ مر مف رأى أف ُتجمَع ىذه ار األطباءارات فُيعتؽ في آنية مف نَّاس, ويجفؼ فييا, فمف مر ار
, واألسود, األبيضسي, وارفلفؿ ارشاذنج ارعد إريياوتعجف بماء اررازيانج وُتَّبب, ومنيـ مف رأى أف يضيؼ 

وزف درىـ  ٖٔاراتمر كانت ار إذا, ودخاف ارنَّاس, وتوبارو, على أوزاف تَّب, وىو ٕٔاتقشيمر وزبد اربَّر, ار
 مر, ُيسَّؽ وُينخؿ وُيعجف بماء اررازيانج ويسير مف ارخٗٔمثؿ سدسيا األدويةمف كؿ واٍَّد مف ىذه 

بو مف ارعسؿ, فينزع رغوتو,  ٘ٔيأخذ مقدار ما يعجنياارصافي, ومنيـَ مف رأى أف يأخذ جميَع ذرؾ, ثـ 
شيء استعملت مف ىذا ارذي  وأيبو بارميؿ,  ٙٔويعجنيا بو, ويجعليا في َّقة عاج أو َّقة نَّاس, ويكَّؿ

 ُقِرَف استعمارو ارقوانيف ورـ يفعؿ ذرؾ. إذاذكرناه فجائز, 
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ستَّكامو فكثيرة, غير أف ارذي يستعملو ارتي يستعمليا في ابتداء ارماء قبؿ ارقدح وقبؿ ا األكحال ٔفأما 
 ىو ما نذكره: ٕفجربناه

ا ارذىبي, فيكلس في قارورٍة مطينة بطيف تقشير وىو م مريؤخذ مف ارَّجر ارذي ذكره جارينوس في ارميا 
في كوز ارزجاج َّتى يتكلس  أومطيف بطيف ارَّكمة يجعؿ في مستوقد األتوف,  ٖفي كوز فخار أوارَّكمة, 

ـ ُيؤخذ منو جزء, ومف اردخاف ارذي يؤخذ مف ارموضع ارذي يتخلص مف ارنَّاس جزء, ويصير رمادًا, ث
, ثـ يجفؼ ويسقى ثانيًا ٘عتيؽ مرارجميع ثـ يسقى بخ ٗومف إقليميا ارذىب جزء, ومف ارفلفؿ جزء, ويسَّؽ

 ماء اررازيانج, ويجفؼ, ثـ يسَّؽ, ويدمج في ارياوف, وينخؿ بَّريرٍة ويستعمؿ.

بعد  بالبصرة ٛعبدان, ذكر ري ٚاستعملوا ىذا اركَّؿ فأزاؿ ارماء وشفاه ٙذكروا أنيـ / وقد سمعُت جماعةً  
ارات مر َب شياؼ ارارماء كاف يأخذ األخوة منيـ, وأنو َرك   ٜأنو إنما اسُتدعي رنزوؿ القرامطةرجوعِو مف عند 

ف استفرغتو عامًا وىذا اركَّؿ, واستعمؿ اركَّؿ قبؿ األشياؼ فأغناه عف استعماؿ ارشياؼ, وذرؾ بعد أ
 وخاصًا, أعني استفراغ بدنِو ورأسو, وقد جربُت أنا ىذا اركَّؿ فَّمدتو.

ذ قد ذكرنا ذرؾ فنَّف نذكر اروقت ارذي يجب أف يقدح: ينبغي أف ال يتعرض رلقدح إال بعد ما ذكرناه مف   وا 
 األربعة, ٔٔباتاإلعتداريف, ويتجنب أبدًا ارمنقل ٓٔاالستفراغ وارَّمية, وأف يكوف ارزماف زماف أَّد

ارربيعي مقدار عشريف يومًا, يلزمو  أوأوارشتوي  ٖٔارصيفي أوارخريفي ٕٔويؤخذ ذرؾ عف ابتداء ارمنقلب 
في األرض,  ٗٔارَّمية, ُيسكف أخالطو, فإف ارمنقلبات تُثير األخالط في األبداف كما تثير اررياَح وارمياه

, اررأسممتلئة  ٘ٔارجراد, وىي َّشيشة /صورة ارَّشيشة ارمعروفة بذراع  اآلرةويجب أف تكوف صورة 
يتصؿ بأصلِو, فيعمؿ  َّيث إرىمستطيلة, ريا ثالثة أَّرؼ مقدار إصبعيف منو على ىذه ارصورة, ثـ يدؽ 
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على ىذه ارصورة, تكوف مستطيلة على مقدار عقد رو ثالثة َّروؼ, ورأسو يكوف أقؿ امتالء قلياًل,  ٔارَمَيتّ 
فيو وال شؽ, وال شظية ترتفع  ٕشديد ارليف وارنعومة, أملس ال خشونة /وال يكوف َّادًا, بؿ يكوف متوسطًا 

مستديرة كارَّاجز اردقيؽ وبيف  َّٖيث يبتدئ يدؽ ويكوف خرزة أوعنو, ويكوف بعد ذرؾ ارمقدار دقيقًا, 
 األسفيدرو, وبعده ارنَّاس ارمعروؼ بارطارِقوف, وبعده ارذىب. اآلرةارممتلئ, وأجود ما يتخذ منو ىذه 

يداوى بو ارمقدوح أف يمنع  ٘أف تكوف معارجة ىذا ارنوع ارمَّمود, وبعده ىذه ارمعارجة فمما ٗىذا يجبعلى  
رة,  واألطعمةمف ارجماع اربتة,  ارغليظة, وشرب ارشراب اركثير, وترؾ ارعشاء بارواَّدة,  واألطعمةارمبخِّ

باررياضة ارمَّمودة ارمعتدرة,  رمويستفرغ في كؿ فصؿ بَّب األيارج بعد أف يستفرغ بمطبوخ األفتيموف, ويؤ 
 ودخوِؿ ارَّماـ بعد اررياضة, ودرِّؾ قدميو في أوقات خُلوِّ معدتو.

ارتي ذكرتيا  األنواعفأما سائر األنواع مف ارجّصي, وارغمامي, وارزئبقي, وروف ارسماء, وغير ذرؾ, وسائر  
نما ُيقاؿ أف ارقدح ال يؤثر فيو, وريس يمتنع أف يبرأ  عف ارمائية بأرقابيا, فانو ريس ييأس مف برء ارعليؿ, وا 

 يقؿ وُيْبِصر بصرًا ضعيفًا. أوارعليُؿ مف ذرؾ بَّسف ارمداواِة, 

أصَّاُبيا بارَّمية على قدر أمزجتيـ, ويستفرغ  مريقُرب بعضيا مف بعض, يؤ  األنواعتلؾ  ٙجميع وعالج 
متلئ ابدانيـ سريعًا, وال تتبخر أطعمتيـ على َّسب أمزجتيـ وطبيعتيـ, ويدب روا تدبيرًا ال ت ـابدانيـ ورؤوسي

ارات, ويكَّلوف دائمًا باركَّؿ ارمذكور في مر رؤوسيـ, ثـ يستعمؿ فييـ ارشياؼ ارمذكور مف شياؼ ار إرى
أيضًا بارعزيز, وارروشناني, وارباسليقوف, وجميع األكَّاؿ ارتي فييا ارجالء  ٚىذا ارباب ارمتقدـ, ويكَّلوا

ارة مر ارسدة منيـ: ب أصَّابعلى َّسب اختالؼ أمزجتيـ, ال سيما  ٛصفية, وُيسعطواواالستفراغ وارن َشؼ وارت
ارة ارشبوط, مضروبًا ذرؾ بيسير مف دىف ارنارديف إف رـ يمنع مف ذرؾ مانع, فإف مع َّسف مر اركركي, و 

نو ربما برئوا وصلَّوا صالًَّا ما, ألف ارماء يرؽ, ويزوؿ ع األدويةارَّمية, وجودة ارتدبير, واستعماؿ 
أَّمد ما  إرىارفاسدة بَّسف ارتدبير تنقلُب  ٜارغلظ, ويصفوا وريس ىذا بمنكر, ألف األخالط ارغليظة واألغذية

 يكوف فأعلـ ذرؾ.
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ذا   إرىارماء وبيف َّصوؿ ارفضوؿ في ارمعدة وتبخرىا  ٔقد فرغنا مف ذرؾ, فنَّف نبيف ارفرؽ بيف ابتداء وا 
بخاراٍت  واررأسارعيف  إرىأرـ ارمعدة, ربما بخر  أومعدة, , فإف اجتماع ارفضوؿ ارغليظة في فـ اراررأس

غليظًة, فيتخايؿ ارعليؿ قداـ عينو أشياء كاربّؽ وارذباب وارشعر, ومثؿ ىذا يكوف عند ابتداء ارماء, ألف 
يدؽ ويتعوج وينقلب, وربما بقيت ثقبٌة خفيفة, فينفذ ارنور في تلؾ ارثقبة, فيرى قّداـ عينو  ٕخروج ارنور /

ف  ًٖا على مقدار ذرؾ ارنور ودقتو على َّسب جوىر ارماء, فإفشيئ كاف رديئًا فيما يراه يكوف رديئًا أسود, وا 
اررأس  إرىقلنا أف اربخارات تفعؿ ذرؾ, ألف صعود اربخارات  ٗكاف صافيًا فما يراه يكوف صافيًا أبيض, وقد

ما يكوف مف ابتداء ارماء, وما يكوف مف  بيف الفرقارعينيف في ارعرقيف ارلذيف ذكرناىما. إال أف  إرىيسلؾ 
, ال يزوؿ بعد َّدوثو   إرىارمعدة, أف ما يكوف مف ابتداء ارماء يكوف على َّارٍة واَّدة, ويتزايد في كؿ يـو

ُنقيت  إذازاؿ  ٘أف يستكمؿ نزورو, وما كاف مف ارمعدة فإنو ينقص في وقٍت, ويزيد في وقٍت آخر, وربما
أف ينتيي,  إرىط, ثـ يعود مع ارتخليط. وفرؽ آخر: أف ارماء مف وقت ابتدائو ارمعدة وخلت, كأنو رـ يكف ق
مضت سنة وسنتاف فيجب أف يتيقف أنو مف  فإذاسبعة أشير ويستكمؿ,  أوويستكمؿ يكوف ستة أشير 
 ارمعدة وريس ىو ابتداء ارماء.

ألصوؿ, وارَّمية واالستفراغ فاالستفراغ بارلوغاذيا بعد شرب ماء ا ما كان من المعدة من األعراض: وعالج 
صالح األغذية, وتضميد ارمعدة بارصبر وارسنبؿ وارمصطكي  ٙأيضًا بارصبر واألفسنتيف وارمصطكي, وا 

ف رـ يَّتمؿ: فُجرادة وأشباهودقيؽ ارشعير وارخطمي  ارسفرجؿ ارطيب  ٚذرؾ, إف اَّتمؿ مزاج ارعليؿ, وا 
, ٛاررائَّة, وارفوفؿ سلوؾ بو ارمسلؾ ارذي يسلؾ بو ارمعود بو على َّسب ذرؾ, وار وأشباه, وعصارة ارَّصـر

بدىيل رجؿ اسمو  ٓٔبمصرأنو كاف  ٜمزاجو, فإف بتقوية معدتِو وَّميتو يزوؿ ذرؾ مف غير شؾ, وأعلـ /
نزؿ في ارعيف, يذكر فييا: أف بعد االستفراغ ارموافؽ بارفصد واردواء  إذارو مقارة في ارماء ارصافي  ٔٔالكحال

رزاـ ارَّمية,  بميٍؿ  ٕٔوضعت ارمَّاجـ واآلرة ارمعروفة باألنبوبة على اَّد ارعينيف, وكَّؿ ارعيف / إذاوا 
ارمعروفة باألنبوبة فيي أنبوية مف ُصْفٍر أو زجاج  اآلرةمغموٍر في ماء َّار دائمًا يزيؿ ذرؾ ارماء, فأما 
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 )ٚ(. ِ ٖٓذىج٠س  - 
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نما جعلت أنبوبة: رئال يأخ ذ مف ارجلد يوضع على ارعرؽ مف ارصدغيف, أعني شرياني ارصدغيف فقط, وا 
ورَّـ ارصدغيف فيمص ارعروؽ مصًا قويًا في كؿ يوـٍ دفعًة ودفعتيف, ويكَّؿ بعقبو ارميؿ ارمغمور بارماء 

, يذكر أنو يغني عف ٕعلى نسختيا ٔارات, وشياؼ اربرء يوماً مر رؽ ارماء كَّؿ بشياؼ ار إذاارَّار, َّتى 
 ارقدح.

كَّاؿ وطرؽ ارمعارجات, ويذكر فييا أف ارميت وقد رأيت ىذه ارمقارة يستعمؿ األفاضؿ ما فييا مف األ 
ضلع اتفؽ,  أيارماء على  َّٖصؿ في ارعيف يكوف أمكف ركبس إذاضالع, َّتى أيجب أف يكوف رو ثالثة 

ضلعاف, فيكوف أمكف كيؼ ما اتفؽ, ورو كاف  ٘أف يكوف على َّرٍؼ مف َّروفِو فعف جنبي ارخد ٗفإف اتفؽ
ٍة   ارماء يصعب رضيؽ مساَّة ارَّّد. ٙركاف كبسمنبسطًا ثـ اتفؽ أف يقـو على َّدِّ

ُأَّرؽ,  إذاوقد رأيت في ىذه ارمقارة ريذا اررجؿ كالمًا رـ أرُه في شيٍء مف اركتب, يذكر أف َّب ارقطف  
ابتدأ  إذامتساوييف, وكَّؿ بو ارعيف  فوُجمع بينو وبيف رماد ارضفدع األخضر ارذي يوجد على ارشجرة جزئيي

انو جر ب ذرؾ فوجدُه يؤثر أثرًا  الرقبة بالمعوجارمعروؼ  ٚأبو القاسمَقو وفّشاه, وقاؿ ري ارماء أزاؿ ارماء وَرق  
 .مَّموداً 
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 ٠ِٛح: ج٠ٍ١ٌِّٛح فٟ َ.جٌرٍء  - 
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 ٔٓهطٙح:  ٔٓهطٕح فٟ خ. - 
ٖ

 ٌىرّ: ٌٍٍٓ فٟ َ. - 
ٗ

 فاْ جضفك: ٔحلٛس فٟ َ. - 
٘

 جٌهى: جٌكى فٟ ِ. - 
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 ورّ: وٍٓ فٟ َ, ِ. - 
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 .ٌُ ٔؿى ٌٗ يوٍ فٟ ِؼؿُ جألػالَجذٛ جٌمحُْ:  - 
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 الباب األربعون

  في الحيوان الذي يقع في العين والقذى وما يمتزق بالناظر

, خفّي صغير مظلـ, َّيواف شبيو بار ٕتطير بارنيار يـو متغّيـ أوارتي تطير بارليؿ,  ٔارَّيوانات في إف بؽِّ
طارب ارعيف, ويقع في  بالنبطية جرمقانجدًا, رو أجنَّة رقيقة, وىو في ارصغر كارذّر مثاًل, يسميو أىؿ 
ارعيف وتنفر,  مربأرـ شديد رّذاع وتَّ اإلنسافارعيف كثيرًا, ويلتزؽ في ارسواد, ويَّرُؽ ارعيَف ويمّضيا, فيَّس  

بما يداوي بو اررمد,  ٗ/عة, ظف  أف ارعيَف ىائجٌة ثائرة, فيداوييا في ارصن ٖفإذا نظر ارطبيب ارذي رـ يتمي ر
ذاوارعيف ال تزداد إال فسادًا.  ىذا ارَّيواف ملتزقًا  ٘كاف ارطبيب ماىرًا, واستقصى في ارتأمؿ كثيرًا تبيف وا 

 خفيًا.

ارفارسي ذرًا, على وجييف: إما بأف يكَّؿ بارطيف  ٙ: أخذ ذرؾ برفٍؽ, وقلعيا مف ارسواد, ويؤخذوعالجيا 
على ذرؾ ارَّيواف مع اررطوبة, ثـ يليف بعد ارقبض, وقد  ٚفيشد ارعيف ساعًة ساعة, فيقبض ارطيف ارفارسي

يؤخذ بارميؿ ارذي رو أضالع غير َّادة,  أو, فينقلع عف ارناظر, ؿاألوّ ىذا ارَّيواف بذرؾ ارقبض  ٛانقَلعَ 
 ٜفخ في ذرؾ ارميؿ في ارعيف نفخًا متتبعًا, ثـ يَّؾ ارسوادآخرِه, فين إرىارميؿ  أوؿِ مفتوح, فيو ثقبة, ينفذ مف 

 َّكًا رقيقًا بأضالع ارميؿ, وُتكم د بارماِء ارَّار.

جماعًة, وكاف  ٔٔ,  فسأرتو عف ىذا ارَّيواف فذكر أنو عارج منوٓٔرجاًل كَّااًل ماىراً  بالبصرة وقد رأيت 
ارماء ارَّار برفٍؽ, وكاف  ٖٔارعيف ويصب فييا ٕٔتحُيعاِرج بأف ُيكِمد ارعيف بخرٍؽ مبلورٍة بارماء ارَّار, ويف

                                                           
ٔ

 .جٌك١ٛجٔحش فٟ َ :فٟ جٌك١ٛجٔحش - 
ٕ

 ِطغ١ُ: ِؼطُ فٟ َ. - 
ٖ

 فٟ خ, ِ. ٠طٍّٙ: ضٍّٙ - 
ٗ

 خ )ظ(. ٖٖذىج٠س  - 
٘

 ضر١ٓ: ٔمطٍـ ئٞحفطٙح. - 
ٙ

 ٠ٚإنً: ٠إنً فٟ َ. - 
7

 : ٔحلٛس فٟ َ.جٌفحٌْٟ ....... , ف١ٗى يٌجً  - 
8

 جٔمٍغ: جٔمً فٟ َ. - 
9

 جٌٓٛو: ٔفّ جٌٓٛجو فٟ خ, ِ. - 
ٔٓ

 ِحٍ٘جً: فحٌ٘حً فٟ خ, ِ. - 
ٔٔ

 ِٕٗ: ِٕٙح فٟ خ, ِ. - 
ٕٔ

 ٠فطف: ٠ٕف فٟ َ. - 
ٖٔ

 ف١ٗ فٟ خ, ِ.ف١ٙح:  - 
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ذاينقلع ذرؾ ويزوؿ,    ٕأو ارقطور األبيضارطبيب أف يكَّلو بارشياؼ  ٔزاؿ ذرؾ وقد أثر في ارعيف فسبيؿُ  وا 

 ارذي ذكرناه في اررمد.

وِد اررمادي, ارعيف, ثـ يكَّؿ ارعيف باربر  ٗ, رئال تثور: الفصد واالستفراغارطريقة ارتي أوثُرىا ىي ٖواعلـ أف 
فإنو ُينِشؼ اررطوبة ويجلوىا, وما يقـو مقامو مما ينّشؼ ويقطع ما في ارعيف مف اررطوبات ارغليظة, وبذرؾ 

ذاارتقطيع ما ينقلع ذرؾ ارَّيواف ارميت ارذي قد ارتزؽ,  عرفت ىذه ارطريقة فجميع ارقذى ارذي في ارعيف  وا 
ذاارتزؽ دووي بيذا اردواء,  إذا ـَ دمعت ارعيف بع وا  د ارغباِر وارريح ورـ يكف قبلُو رمٌد وال ثوراٌف, فيجب أف يعل

ه أف يغسَؿ ارعيف بارماء ارَّار ارممكف, مر ارطبيُب أنو قذًى َّصؿ في ارعيف, وأف اردموع ألجؿ ارقذى, فيأ
ما يتعلؽ ارقذى تَّت ارجفف  أكثرويتأمؿ باستقصاء, فإف  األعلىويتركو َّتى ييدأ قلياًل, ثـ يقلب جفَنو 

ويؤخذ بوجييف إما بقطنٍة رينة ناعمٍة جدًا  ٙ, /٘, فُيقَلبأيضاً رفوقاني, وقد يتعلؽ تَّت ارجفف ارسفالني ا
يذر  ارعيَف ويشد ارعيف  أويضعيا على ارقذى, ويصبر ساعة, ثـ يقلعيا بسرعٍة, فإف ارقذى ينقلع منو, 

بى بلبف األتف جزء, ومف ارنشاء مر عنزروت اربارذرور ارناعـ ارليِف, اركثير ارنشاء, ارقليؿ ارسكر, يكوف مف ار
جزء, ويذر في ارعيف, ويشد ارعيف برفادٍة, ثـ يفتح ارعيف بعد أف تيضـ ارعيُف اردواَء, فيرى فييا شيئًا 

مع ذرؾ بسيورٍة,  ٛاررقيِؽ, فيضع ارقطنة عليو كما ذكرنا, فإف جميع ما يكوف ينقلع  ٚكارغشاوة واررمضِ 
 ارعيف. ٜوتصفو

أف في فلوس ارسمؾ نوع مف ارفلوس رقيٌؽ جدًا ريف, أكثر ما يوجد ذرؾ في نوع مف ارسمؾ يعرؼ وأعلـ  
 عند َّّؾ ارسمكة وتطاير, فإف وقع في ارعيف ارتزؽ ورـ يمكف قلعو إال بجيد. ٓٔبارسروع ارّسلخي, ربما قفز

تزاؽ شيء كارغشاء, َفُقِلع, وقد رأى مف طاؿ بو اررمد وعورج بأنواع ارعالج, فلـ يؤثر فيو َّتى تبيف فيو ار 
 وكاف فلسًا مف فلوس ىذه ارسمكة, وَصفِت ارعيف بعد قلع ذرؾ, ومما يعارج بو ىذا ارعيف ارتي يتيقف أف

                                                           
ٔ

 فٓر١ً: ْٚر١ً فٟ َ. - 
ٕ
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ٖ
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ٗ

 ضػٌٛ: ٠ٛغٍ فٟ خ. - 
٘

 ف١مٍد: ف١ٕمٍد فٟ َ. - 
ٙ

 َ )ٚ(. ٖٖذىج٠س  - 
7

 جٌٍِٝ: جٌٍِٙ فٟ خ, ِ. - 
8

 ِ )ظ(. ٖٓذىج٠س  - 
9

 ضٛفٛ: ضٛفٛج فٟ خ. - 
ٔٓ

 فٟ خ.لفُ: لفى فٟ َ, ِ , لفٍ  - 
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دىف كاف, وخير ىذا ارزيت, فإف كاف  ٖانو ذاؾ, بأف يكَّؿ ارعيف باردىف, بأي ٕتبيـ أوارتزاؽ فلس  ٔبيا 
عف اربياض, فإف كاف ارفلس ملتزقًا فإف ارسواد ينتؤ ويرتفع عف  ارعيف رـ ينتؤ ارسواد, ورـ يرتفع ٗثوراف

بما يمّلس  ٚدووي ٙارمضل ع, فإف كاف قد أث ر في ارعيف, وآرميا ٘ارميؿ رأسارملتَّمة, ويبيف ارفلس, ويؤخذ ب
غير ارناعـ, وجميع ما يقع في ارعيف مف ارقذى وارفلس و  ٛ, وربف ارنساء, وارذروراألبيضوُيْدِمؿ, ارشياؼ 

ذررنا بارذرور ارليِّف ارغارب عليو جزء ارنشاء,  إذاذررنا بارطيف ارفارسي انقلع وزاؿ, وكذرؾ  إذاذرؾ, فإنو 
وتقذؼ ما يقع  ٜكَّؿ باردىف ثـ ذر بيذا ارذرور انقلع, وفي طبيعة ارعيف أف تلفظ / إذاوما يصعب منو 

نما , وا  ف كاف ن ٓٔفييا عند اريدوء وارنـو ألنو قد يقع, وجائز َّدوثو, ورئال يكوف  ٔٔادراً ذكرنا ىذا ارباب وا 
 ٕٔوىي دابةٌ  :القذىوسواَّليا في ارعيِف علٌة يسمونيا  بسيرافوقع. وقد يَّدث  إذاارطبيب جاىاًل بمثلو 

, ٖٔصغيرٌة شبيية بارقمؿ, تختفي تَّت ارجفف, وىي شيء يدخؿ مف خارج, فربما ثقب ارجفف وداخلو
َّتى ال يمكف فتَُّيا, فرأيت  األجفافُ رعلة, وتسيُؿ مف ارعيِف مدة كثيرة, وتنطبؽ نكايًة عظيمة, تعظـ منيا ا

 األبيضبارفلفؿ  ٘ٔبأف يكَّلونيا العين ويعالجونقد فطنوىا رذرؾ, ويسمونيا قمؿ ارنسر,  سيرافأطباء 
ما ارمَّرؽ, ويضمدونيا بارطيف ارمأخوذ مف أصوؿ ارسفرجؿ, فيخرج ىذا ارَّيواُف على صورة ارقمؿ, ورب

: ٙٔأيضاً ومما يعالجونيا بو خرجت منيا ِعّدة, وربما كَّلوا ارعيف مف ىذا ارطيف, وربما ذروا منو, 
ويدقونيا, ويغلونيا بارلبف ارَّليب, ويقطروف مف ذرؾ ارلبف في  ٛٔمف ورؽ ارسفرجؿ, ورَّاء قشر ارسفرجؿ

ير أف دخورو في ارعيف رـ أر إال ارعيف, فيخرج ذرؾ ارَّيواف, ودخوؿ ىذا ارَّيواف في اربدف معروؼ, غ
 وسواَِّليا. ِبسيراف
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 الباب الحادي واألربعون 

  ت من الثمجمر ق إذافي العين 

 إريو اإلنسافطلعت ارشمس على ارثلج, ونظر  أوفيو  اإلنسافسار  إذاىذا رمد يصيب ارملتَّمة مف ارثلج 
: إما وجيينتصيبُو مف ارثلج على  ارعيف, فيضعؼ بصره, وىذه ارنكاية إرىرجع شعاع ارشمس مف ارثلج 

ارعيف عند ارنظر  إرىأف يضعؼ ارنوُر مف غير رَمد, ويكوف سبب ذرؾ رجوع شعاع ارشمس مف ارثلج 
ارعيف, وكما  إرىجعؿ فيو ارماء, ووقعت فيو ارشمس, وانعكس نورىا  إذا ٔ, كما يرجع مف ارطستإرييا

ارعيف,  إرىفة مف فعِؿ ارشمس عند انعكاس نورىا ارشمس, وىذه ارَّاؿ معرو  إرىيصيب ارعيف مف ارنظر 
 فيستلب ارنور ويضعفو.

تَّتقف اربخارات فييا, فتتوـر ارملتَّمة مف اَّتقاف اربخارات, وتصير رمدًا رطبًا, يسيؿ  ٕأف والوجو اآلخر 
 منيا اردمع اركثير.

سباؿفي كؿ  إرييافيو ترؾ ارمشي في ارشمس, وتجنب ارنظر  :األولعالج النوع  فأما  خرقة  ٖوقت, وا 
وتضميدىا  ٗترضع صبية, / أةمر اسوداء على اروجو ريصوَف ارعيف مف ضوء ارشمس, وَّلب ارلبف مف ثدي 

 ,  وكحميا بيذا الدواء:بارلوز ارَّلو ارمدقوؽ بارليؿ عند ارنـو

جزء, فيسَّؽ  ٘بى بلبف األتف جزء, ومف ماميراف جزء, ومف اركَّؿ ارسلوذيمر يؤخذ مف ارعنزروت ار 
تيف وثالثة, ثـ يسَّؽ مر رجميع وينخؿ, ثـ يسقى ماء اررازيانج وارشراب ارعتيؽ دفعتيف, ويجفؼ ويسقى ا

نافع  أيضاً بارماء ارَّار  ٙارتكميد ايعاودو ناعمًا وينخؿ, ويكَّؿ بو صاَّب ىذه ارعلة, فإف ارنور يصفو أو 
 جدًا.
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االنكباب عمى الماء لتَّمة فعالجو: وأما عالج اررمد ارذي يصيب مف ارثلج, واروـر ارذي يَّدث في ارم 
 :نصفو الذي

لُجـ  كليؿُيدّؽ ثـ يجعُؿ في ارقمقـ اربابونج,  أو, فُيقطع ٕ, فإنو يوجد في وقت ارثلجٔيؤخذ مف ارش   ارملؾ,  وا 

 

في  ٗاريابس, وارنخارة, وارملح, فُيغلى, وينكب عليو, فإف ىذا يَّلؿ ما فضؿ ٖقشره أووورؽ ارثـو اررطب, 
 اربخارات. ارعيف مف

صيني ارصيني وزف دانؽ, ومف ارقرنفؿ وزف قيراط, أف يؤخذ مف دار  وأّما ما يكحل بو ىذا الرمد وىو: 
مكلس  ٙوزف دانؽ, / ٘ا ارذىبتقشيمر وارشاذنج اريندي وزف دانقيف, ومف إقليميا ارذىب وزف دانؽ, و 

ىذا اررمد بما ُيبرد ارمادة, بؿ بما  ُيسََّؽ, وتذُر بو ارعيف, فإنو يزيؿ ىذا اررَمد. وريس يجب أف يداوى
 يَّلليا, فإف أقوى ارسبب فيو اَّتقاف اربخارات.

 : الضماد ويضمد بيذا 

ورؽ ارسرو وجوز ارفوفؿ مف كؿ واٍَّد وزف دانقيف, دقيؽ ارسميد وزف درىميف, يعجف ذرؾ مع اردقيؽ, ثـ 
ى خرقة, ويضمد بيا ارعيف, فإذا عل ٜفيو بزر ارَّلبة, فيوضع ٛقد ُغلي ء, ويضرب بماٚمريترؾ َّتى يتخ

/ , َس ارعليؿ في كؿ يـو وتَّؿ طبيعتو باأليارج ويشمـ ارغارية وأشباه  ٓٔابتدأ اررمد ينقص واروـر َيقّؿ ُعطِّ
ذرؾ, فإف تركب ىذا اررمد فصار رمدًا في ارملتَّمة, وفي غيرىا مف ارطبقات وارتزقت فعالجو عالُج اررمد. 

يعلـ أف اشد اررمد  األطباءض وتركبو, وارماىُر مف مر على َّسب تغي ر ار اردواء فييا واستعمارو ٔٔويعسر
ال  ٕٔأي نوٍع كاف في ارقياس , تعرض في ارملتَّمة, فإف أصاب ارطبيب في معارجتو, وا  ابتدأ َُّّمى يـو

 إرىصار توانى عف معارجة َُّم ى يْوـ ترك َب و  إذاأصعب ما يكوف مف اررمد, كما أف ارطبيب  إرىوارتقى 
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ذرؾ بما  ٕ, يقابؿٔارَُّّمى, فسبيؿ ارطبيب أف يأخذ استدالؿ اررمد مف ارسبب أوالً  أنواعأصعب ما يكوف مف 
 يقطعو, فإف عدـ االستدالؿ مف ارسبب, أخذ ارعالمات ارتي درلنا عليِو مف أعالؿ ارطبقات.

 

ُو اربرد واالَّتقاف النصباب وىذا اررمد خاصة فعالجو في ابتدائو مخارؼ رعالج سائر اررمد, ألف سبب 
ارمطبوخ بلَّـ ارَّمؿ,  ٗ, وقد رأى بعض األوائؿ إطعاـ مف أصابو اررمُد مف ارثلج ارشلجـٖارمادة واَّتداِدىا

 كحل العين برغوة الثوم:رـ يمنع عنو ََِّما ارمزاج, ومنيـ مف رأى  إذاوأف يجعؿ فيو مف ارثـو شيء صارح 
وُيغلى, فإذا نضج ارثوـُ وارتفع فوؽ ارماء ارذي يغلى بو َزبٌد, أخذ مف  وىو أف يؤخذ ارثـو ويجعؿ في قارورةٍ 

أف يليف ويسترخي  إرىذرؾ ارَزبد فكَّؿ بو ارعيف. ورأى غيره أف ُيغرز في ارثـو ميؿ, ويجعؿ في ارنار 
رعلة وتَّدث فيو رطوبة, ثـ ينتزع ارميؿ, ويأخذ مف تلؾ اررطوبة فيكَّؿ بو ارعيف, وَّؿ  ارطبيعة في ىذه ا

بارغرغرة في ىذه ارعلة بما يَّلؿ  مركما ذكرنا قبؿ, وما يجري مجراه, وقد يؤ  ٘يجب أف يكوف باأليارجات
عِمؿ مقارًة في تدبير ارمسافر فذكر في مداواة اررمد ارذي يصيب  أبو ماىراررطوبة ويستفرغ اررأس. وكاف 

, وينكّب عليِو, مرمف ارخ ٙش بيسيرارعيف مف ارثلج أف تؤخذ صفيٌَّة مف نَّاس فتَّمى في ارنار, ثـ تر 
 فيذا جميع ما وجدناه في ىذا ارباب وامتَّّناه.
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 الباب الثاني واألربعون 

   األجفانفي  ٔفي القمل والقمقام الذي َيحدث

رة ما بََّسب ارمادة أوٕاعلـ أف ارَّيواف ارذي يتورد يتغير شكليا وصورىا إما بَّسب ارمادة وارقوة ارُمصوِّ  , وا 
في اركناش  األفروديسي لإلسكندرارعضو ارذي يتورد فيو, ورـ أر رألوائؿ في ىذا كالمًا مقِنعًا إال  ٖجوىر

رى وقتنا ىذا ما أظنُو ُنِقَؿ / إرىنقلو  يوحناوقد كاف  بالعروس,ارمعروؼ  ارعربية, فوجدُت  إرى ٗاررومية, وا 
 .٘رو فيو قواًل شافيًا, وأنا أذكر بعضو

ف كانت فاسدة, ويتورد في األمعاء ٙبَّسِب ارمادة: فكَّب ارَقْرع وأّما ما يتوردُ  , يتورد مف مادة نضيجة وا 
ىناؾ على طريؽ ارَفْضؿ  إرىذرؾ ارموضع إال وىي قد َنِضَجت, وتصؿ  إرىارسفلى, وارمادة ال تصؿ 

دة تخارطيا, ألنو تغتذي بيا, وال تجذبيا ارقوُة ارجاذبية ركيفيٍة فاس األعضاءألف  أو, األعضاءارفاضؿ عف 
مف عضو آخر, وألجؿ أف ارمادة نضيجة, ما  إريياقد تكوف مادة جيدة يخارطيا يسيٌر مف ارفساد يسيؿ 

, وألجؿ ارفساد ارذي يخارطو ما يكوف رديء اركيفية فاسدًا في رونِو, ٚيكوف روف َّب ارقرع أبيض صافياً 
جدًا, أما بياضيا:  ٜابيضًا صغاراً  أيضاً يكوف  األمعاء ارمستقيـ ٛإرى أسفؿضارًا في توردِه, وما يتورد 

ىناؾ تكوف قد قل ْت ونفدت أذيُتيا,  إرىوصلت  إذاارمادة, وأما صَغُرىا: فلقلة ارمادة, ألف ارمادة  ٓٔفلصفا
ارعارية كارمعدة  األعضاءوضرُرىا فإنما ىو رفساد اركيفية ارتي تخارط مادتيا, وما يتورد مف ارَّيواف في 

نما ٔٔغبراً  أواألرواف  مرقريبة منيا, فإنيا تكوف كبارًا كاردود ارذي يسمى ارَّية, وتكوف َّواألمعاء ار , وا 
 يتغير ذرؾ: ألف ارمادة تكوف غيَر نضيجٍة وال صافيٍة, وتكوف كبارًا ألف ارمادة تكوف كثيرة.

َدِسمة, فتنُفضيا ارطبيعُة  قيقة, يخارطيا كيفية وسخيةر فإنيا تتورُد مف أخالٍط نضيجة  فأما القمُل والِقْمَقام 
ارجلد, فإذا َّصلت مثؿ ىذه ارمادة في ارعضو, فسبب تورد ارَّيواف أف تكوف ارمادة نضيجًة َّارًة  إرى
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ارَّيواف ال يتورد منيا, إذ أف ارَّرارة واررطوبة مادة ارَّياة,  ٔرطبًة, وكؿ مادٍة كانت غير َّارة رطبة,  فإف /
يتورد في سائر  ٖعضٍو ومف كؿ مادٍة, وارقمؿ وارقمقاـ ارذي / ارَّيواف مف كؿ ٕوألجؿ ىذا ما يتورد

ارعينيف  إرىواررأس رصعود ارمادة  األجفافمف مادٍة واَّدٍة, وتوردىا في  األجفاف, وما يتورد في األعضاء
ذاارجلِد وأصوؿ ارشعِر,  إرىواررأس, فإذا كانت ارمادة في اررأس نفضتو ارطبيعة  كانت في ارعيف رفظتو  وا 

 أصوؿ ارشعِر, ألف أصوؿ ارشعر موضٌع رقبوؿ ارفضؿ ارذي يغتذي بو ارشعر. إرىعيف ار

في اربدف, وعالج ارديداف ارتي تتورد في اربدف, نذكره باستقصاء في مواضعِو. فأما ما يتورد  وعالج ذلك 
 فنَّف نذكره في ىذا ارموضع. ارفاألشوأصوؿ  األجفاففي 

متمسكة  ٗالبثو, فإف كانت األجفافارقمؿ وارقمقاـ ارذي يَّدث في صورة  إرىيجب على ارطبيب أف ينظر  
ف رآىا  ٚأف قد خارطيا ٙوال َّركة تظير فييا رلَّس, فليتيقف ٘بأصوِؿ ارشعر, ال َّكة ِغَلظ وفجاَجة, وا 

, وىي سريعة ارَّركة, ُيعلـ أف ارمادة رطيفة. فعلى َّسب ما تبيف رو يكوف استفراغو رلعليؿ, ال يَِّمؿ ٛتدبّ 
مادتو غليظٌة باردواء ارخفيؼ, بؿ يستقصي في  ٓٔماد ُتو رقيقٌة باردواء ارقوي, وال ُيقنُع فيمف َٜمفْ  على

 -ماء األصوؿ بشراب ارتيف,  أياـُيسقى سبعة  , ويعالج عمى ىذا الترتيب:استفراغو, ويزيد في ارقوة دواِئو
ع ريكوف أقرب على مف يريد تناورو: ونذكره في ىذا ارموض -وما األصوؿ على نسختيا وشراب ارتيف كذرؾ 

, ويطرُح عليو ثالثة أمن اء ماء صافي, وُينقع يومًا وريلة, ثـ يزاُد عليِو ٔٔارصافي َمن اً  األبيضيؤخذ مف ارتيف 
قبؿ أف يصَب عليِو, ثـ يصب  ٖٔس, وُيصَفى, ويَّّؿ ارسكرمر , ثـ يُ ٕٔمف ارماء, ويغلى َّتى يتيرئ ارتيف

 ٘ٔ, عشريفٗٔى يصير رو قواـ, ثـ يصب على وزف عشريف درىمًا مف األصوؿعليو مَّلواًل, ويغلى َّت
خارج, وَيغسؿ  إرى, فإنو ينفُض جميع األخالط ارفاسدِة أياـدرىمًا مف ىذا ارشراب, وُيسقى منيا سبعة 
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ِلُح وُيِعد َىا رلخروج باردواِء, ثـ يسقيِو مطبوخ األفتيموف ارذي على نسختنا, وُيص ٔأوساَخ اربدف ويرققيا
شربِو ارمطبوخ سقاه شربًة مف َِّب األيارج,  ٕمف بعد أياـغذاءه, ويمنعو مف ارتخليط, فإذا كاف سبعة 

ه بارغرغرة بارعاِقِر َقْرَّا مر وشربة مف ََّبِّ ارقوقايا, فإذا تيقف أف اربدَف قد نقى, وأف ارفضوؿ قد انَّل ت, أ
 ٖفإذا /ف ارغرغرة على ارريِؽ, وأجودىا في ارَّم اـ, ي ارنبطي وأشباه ذرؾ, وتكو مر وارميويزج وارميبختج وار

دانؽ, ومف  ٗيؤخذ مف ارُبوَرؽ األرمني وزف دانؽ, ومف ورؽ ارخبازي الكحل: فعل ذلك كحل عينو بيذا
ارملح ارمَّرؽ قيراط, ومف ورؽ ارغار وزف دانؽ ونصؼ, ومف ارميويزج وزف درىـ, ومف قشور َّب ارِخْرَوع 

ارمقلوِّ بدىف ارخروع وزف نصؼ درىـ, ومف ارتوتياء ارمقلوِّ بدىف ارناْرديف وزف وزف دانؽ, ومف اركَّؿ 
في ارزئبؽ  مرنَّاٍس فُيغ أوَّديٍد  ٘درىـ, يسَّؽ ذرؾ كلو سَّقًا ناعمًا, وينخُؿ بَّريرة, ثـ يؤخذ ميؿ مف

ف تعلؽ بِو مسَّو مسًَّا نظيفًا, ثـ يكَّؿ عينو بيذا اركَّؿ مف غي ر أف يصيب َّتى يأخذ ارميؿ رائَّتو, وا 
ه على أجفانو, فإف ىذا ينفُض وينُثر ارقمَؿ وارقمقاـ مف وقتِو أو يومِو, فإف وجدتو مر ارَّدقة ارميؿ, بؿ يُ 

دىف ارِقْسط وأرزمتو شرب دىف ارِخروع على  أودىف ارناْرديف,  أوعسرًا بطيئًا كَّلَت ارعيف بدىف ارخروع, 
 الضماد: بيذا الكحل وضمدتو بيذا ثم كحمتوارَّريرة ارمتخذة بماِء ارنخارة أيامًا, 

سواء, يدؽ ويعجف بارخّؿ مع دقيؽ  ٙأجزاءيؤخذ مف ارعاقر َقْرَّا وارميويزج وَّبِّ ارغار وشَّـ اررماف  
د بو ارعيف, وىذا ارضماد وَّده مف غير سائر ما ذكرناه  اركرِسن ة عجنًا رقيقًا, ويكوف ارخؿ يسيرًا, ثـ يضمِّ

 فيًا إنشاء هللا.شا ٚمف األكَّاؿ يبلغ مبلغاً 

 إرىىا بارخروج مر , فأاألجفافمف األشراؼ مف ارقمؿ وارقمقاـ ارذي يَّدث في  أةً مر ا انمر أبو عوداوى  
ىا باالغتذاء بماء ارترِمس مر ة, وغسِؿ رأسيا بذرؾ ارماء, وأمر وارقعود في ماء اربَّر في كؿ يـو  ٛعبدان

نيا رـ تكف قط, وكانت ىائلة كثيرة غير أف أشفارىا ودىف ارخروع, فعادت وقد زاؿ ارقمؿ وارقمقاـ َّتى كأ
كانت, فمف كاف  ٓٔارَقَشُؼ, ثـ زاؿ ذرؾ على األياـ, وعادت أشفارىا أَّسف مما ٜقّلت, وأصاب بدنيا /

رو قوة في استفراغ اربدف وتنقيتِو, وألجؿ  ٔٔساَّؿ اربَّر فال بأس أف يداوى بيذا اردواء, فإف ارماء ارمارح
                                                           

ٔ
 ٠ٍٚلمٙح: ٠ٛفمٙح فٟ َ. - 
ٕ

 ْرؼس أ٠حَ ِٓ ذؼى: ذؼى ْرؼس أ٠حَ ِٓ فٟ خ, ِ. - 
ٖ

 َ )ظ(. ٖ٘ذىج٠س  - 
ٗ

 جٌهرحَٞ: جٌهرحٌٞ فٟ خ.  - 
٘

 ِٓ: ٔحلٛس فٟ ِ. - 
ٙ

 أؾُجء: ٔحلٛس فٟ َ. - 
7

 ِرٍغحً: ذٍغحً فٟ َ. - 
8

 ػرىجْ: ػرحوجْ فٟ خ, ِ. - 
9

 خ )ظ(. ٖ٘ج٠س ذى - 
ٔٓ

 أقٓٓ ِّح: وأقٓٓ ِح فٟ ِ, أقٓٓ ِح فٟ خ. - 
ٔٔ

 جٌّحٌف: جٌّحٌؽ فٟ خ. - 



433 

 

يستفرغ اربدف مف األوساخ وينقيو منيا, فتنقطع مواد ىذه ارَّيوانات فيلؾ, وقد  ٔارقمؿ وارقمقاـ, كأنوما يقبؿ 
في ارزئبؽ, ثـ يمسَّو مسًَّا نظيفًا ويكَّؿ ارعيف بو مف غير دواء,  ٕكاف يأخذ ارميؿ ويثبتو عبدانرأيت 

 بؽ قتاٌؿ رسائر ارَّيواف برائَّتو.ألف ارزئ

 

 الباب الثالث واألربعون 

 ي الزرقة التي تحدث في العين  ف

أف ارزرقة ارتي تَّدث في ارعيف بعد أف رـ تكف ىي مف َّصوؿ ارماء ارذي ُيعرؼ  األطباءقد ظف بعض  ٖ/
رى ىذا ذىب بعض ارمتأخريف مف ارجياؿ ارمتيورة, ألنو كاف يتوىـ أنو يصح ىذا, ويجوز أف  ٗبارزئبقي, وا 

ذااررطوبة فقط,  يتوىمو ارطبيُب رو كانت ارزرقة تتـ بصفاءِ  خمسة  إرىكانت ارزرقة تَّتاج َّتى تكتمؿ  وا 
, وصفاُء ارغشاء ارعنكبوتية, وقلة رطوبة اربيضية مع ونتوءىاارجليدية,  ٘: كبرأسباب العينأشياء مف 

ارخمسة تتـ ارزرقة, فكيؼ تكوف ارزرقة ارظاىرة  األسبابصفاء شديد, وصفاء ارعنبية مع قلة سوادىا, فيذه 
, فنَّف ٙمَّاؿ إريوتبيف أف ىذا ارذي ذىبوا  فإذاـ تكف مف نزوؿ ارماء ارذي ُيعرؼ بارزئبقي فقط؟ بعد أف ر
 :وجيين ىي عمىارزرقة ارتي تَّدث فنقوؿ:  ُٚنبّيف ِعّلة

إما مف نتوء ارجليدية رزيادٍة َّدثت في اررطوبة ارزجاجية, عف موضعيا ونتأت نتوًء عف ارزجاجية ظيرْت  
 ما كانت عليو في طبيعتيا. إرىوتعود عيناه  اإلنسافىذا ارنوع يبرأ منو في ارعيف ارزرقة. و 

 اإلسكندرمزاج ارطبقة ارعنبية, ويزي د اررطوبة اربيضية ويكد ُرىا, وىذه ارعلة يسمييا  ٛوارنوع اآلخر: ىو تغّير 
ر ري مر   ارعربية,  إرىية وال ارسريان إرىبعد  ٓٔمف اركناش ارذي رـ ينقؿ ٜيوحنا بن ماسويوض ارعيف كذا فس 

                                                           
ٔ

 وأٔٗ: أْ فٟ ِ. - 
ٕ

 ٠ٚػرطٗ: ف١ػرطٗ فٟ خ, ِ. - 
ٖ

 ِ )ٚ(. ٕٖذىج٠س  - 
ٗ

 ٠ؿَٛ فٟ خ, ِ. أ٠ٚٚؿَٛ:  - 
٘

 ورٍ: ور١ٍ فٟ َ. - 
ٙ

 ِكحي: ِكحالً فٟ َ. - 
7

 ِػٍّس: ػ١ٍٗ فٟ َ. - 
8

 ٍ فٟ َ.ضغ١ٍّ: ٠غ١ - 
9

وحْ ٠ر١رحً فحٞالً نىَ فٟ ذال٠ ٘حٌْٚ ج١ٌٍٖى ٚضٛفٟ فٟ نالفس : ٘ـ(ٖٕٗ) , ٠ٛقٕح ذٓ ِح٠ْٛٗفٟ َ, جٌّح٠ْٛس فٟ خ ِح٠ٛ١ِس يبضىٌه: - 

 . ١ٕٚٗٙرؼس, ػ١ْٛ جألٔرحء, ٘أِكٕس جٌطر١د, وطحخ ِؼٍفس ِكٕس جٌىكح١ٌٓ, جذٓ أذٟ  جٌّطٛوً ِٓ أٍٖٙ ِإٌفحضٗ وغً جٌؼ١ٓ,
ٔٓ

 ٔمً فٟ َ.ٌُ ٠ٕمً:  - 
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غلظ ىذا ارجاىؿ ارذي  ٕومما يبيف بعد أف رـ تكف ال تكاد تبرأ أو تزوؿ. ٔظيرت إذافيذا ارنوع مف ارزرقة 
وارزرقُة ارتي تَّدث ال تذىب  ,ى أف ارزرقة ىي نزوؿ ارماء فقط, ىو: أف نزوؿ ارماء يذىب باربصرِ إرذىب 

 ما ذكرناه غلط. إرىف مف ذىب باربصِر, وىذا ظاىر بّيف ال يشؾ مع تأملو أل

مع  مف ارسنة, ٖاستفراغ بدف ارعليؿ بما يوافؽ ِسّنو ومزاَجو واروقت عالج النوع الذي يزول من الزرقة: 
رزامو / . فاف قد زاؿ عف ٘ارَّميَة ارتامة, واروقوؼ على مزاجِو ارطبيعي ٗاستعماؿ ارقوانيف, وفصده وا 

استفراغ رأسو وتنقيتِو, فاف رـ يكف ارمزاج قد اَّتّد,  إرىرغ بو يقصد مزاجِو, وفيما ُيستف إرىفرده  ٙطبيعتو
سوداويٌّ صلب, كاف االستفراغ بارمطبوخات ارمسيِّلة  أووكاف اروـر قد ثبت مف أجليا ارجليدية ورـٌ بلغمي 

واردىف  وارَّقف ارلينة, وُيسعط مف كاف مزاجو بليدًا باألدىاف ارَّاّرة كدىف ارمصطكي, وارنارديف, وارقسط,
 .ٚارمعروؼ باررازقي ارمعموؿ بغير األفاوية

ف  ترضع صبيًة, ودىف ارورد, ودىف  أةمر اكاف ارمزاج قد اَّتد  وىناؾ أرـٌ, فيجب أف يكوف ارسعوط بلبف  ٛوا 
 ذرؾ, وآثرىا عندي دىف ارورد. وأشباهاربنفسج 

ارتدبيُر, ويصُلح أَُّد اركَّليف على  َّسب ارمزاج يكوف ُٜه بارغرغرة, وعلىمر فإف كاف ارمزاج بليدًا فال يأ 
اررطب فيصلح رو ارشاذنج ارعدسي وزبد اربَّر واردار فلفؿ وارزنجبيؿ واريليلج  ٔٔ, فأما ارمزاجَّٓٔسب ارمزاج

 وأشباهذرؾ, وارمزاج ارَّار فيصُلح رو ارنشاء وارصمغ ارعربي واركَّؿ وارتوتياء وارطباشير  وأشباهاألصفر 
ارمزاج, فإف مداواَة ارعيف خاصًة ال يمكف إال  مرجب أف يغلط ارطبيب في أذرؾ, كَّؿ بو ارعيف. وريس ي

 مزاِجو ارطبيعي. إرىبعد رد اربدف 

ارطبقة ارعنبية إال مف اررطوبة ارغريزية, كما ال  ٕٔفأما ارنوع ارذي ال يزوؿ رشدة وصعوبة, وال يكوف تغير 
غ ارعليُؿ بعد سقي ماء األصوؿ بَّب األيارج, يكوف اربرص إال مف فساد اررطوبة وِغلظيا, فيجب أف ُيستفر 

                                                           
ٔ

 ظٍٙش: ظٍٙ فٟ َ. - 
ٕ

 ِّٚح ٠ر١ٓ: ِّٚٙح ضر١ٓ فٟ َ. - 
ٖ

ِٗ ٌوٖ  ٚجٌٛلص -   : ٠َحوز فٟ َ.ئٌٝػٍٝ ُِجؾٗ جٌطر١ؼٟ فاْ ُٔي ػٓ ٠ر١ؼط
ٗ

 َ )ٚ(. ٖ٘ذىج٠س  - 
٘

 جٌطر١ؼٟ: جٌطر١ؼٟ ٌٗ فٟ ِ. - 
ٙ

 ػٓ ٠ر١ؼطٗ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
7

 .8ٙ, جٌط٠ٍٕٛ فٟ جٌّٛطٍكحش جٌطر١س, ٘انمًري جٌط١رس جٌٍجتكس. ألفحٚذس: جألو٠ٚس, ٚج: جألفحوض١ٛ فٟ َاألفبوٌخ - 
8

 ٚئْ: ئْ فٟ ِ. - 
9

 ٚػٍٝ: ػٍٝ فٟ َ, ِ. - 
ٔٓ

 جٌُّجؼ: جٌُّجؾ١ٓ فٟ خ, ِ. - 
ٔٔ

 فأِح جٌُّجؼ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
ٕٔ

 ضغ١ٍ: ذغ١ٍ فٟ َ. - 
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وَّب ارقوقايا, وما يجري ىذا ارمجرى, وُيعط س بارمسّخنات وارمَّلالت, ويجعؿ ارتدبير  ٔوَّب ارصبر, /
باألكَّاؿ بدىف ارنارديف, ودىف ارخروع, وارشرب منيما,  مرارناشفة, ويؤ  األشياءفي مأكلِو ومشربِو 

وارنمس ارمعتؽ مقدار ما يجب, ويَّقف بما يَّقف بو صاَّب  ٖموؿ بارمعرفةارمع ٕواستعماؿ معجوف باقرديا
 اروضح, وقد بّينا ذرؾ في أقرباذيف كتابنا ىذا.

 

 الباب الرابع واألربعون 

 الصمبة المعروفة بالعروس ٘جفن والبثرةالالتي تخرج عمى  ٗفي الشعيرة

ارتي تخرج  ٚكذرؾ, وارعامة تسمي ارُخر اجة ٙروسواألسفؿ, وارع األعلىارَجفف  إرىأف ارشعيرة َبْثَرة تخرج  
ـ ارغدتيف ارلتيف تَّتيا عروسًا, وارذي يخرج على ارَجْفف مف ارغشاء وارزيادة في  ٛتَّت اإلبطيف, وىو تَور 

. وبيف ارشعيرة وبيف ىذا فرؽ, وذرؾ أف ارشعيرة بثرة ُصلبة تبقى شبيية االسـاألكؿ كذرؾ يسمونو بيذا 
ة ال تنَّؿ, وربما بقيت سنيف كثيرة, ويكوف روُنيا كلوِف ارجفف, وىذه األخرى ارتي تسمى , ومنعقدٜبارغدد

نفَسو,  اإلنسافُ َجو َع  إذا ٕٔوارزيادة في ارطعاـ, وتزوؿ / ٔٔرْخوة, تظير بعد ارعشاء ٓٔاءمر بارعروس ىي َّ
ذا  كمد ه بارماء ارَّار. وا 

رة  اءاألشيارتجويع, ونقصاف ارغذاء, واالمتناع مف  عالجو  ارغليظة, ثـ استفراغ  واألطعمةِ , اررأس إرىارمَبخِّ
كَّؿ و بارغرغرة, وارسواِؾ, وتكميد ارعيف في كؿ وقٍت بارماء ارَّار,  مراربدف, ونقص اركثرة بارفصد, واأل

 زارت بارتوتياء واركَّؿ وسائِر ما يقوي ارعيف ويشّدىا. إذاارعيف 

                                                           
ٔ

 خ )ٚ(. ٖٙذىج٠س  - 
ٕ

 ذحلٍو٠ح: ذحلٍجو٠ح فٟ ِ, ذحفٍو٠ح فٟ َ. - 
ٖ

 ذحٌّؼٍٖٚ فٟ َ.ذحٌّؼٍفس:  - 
ٗ

 . ٗٙٙ, ٘لبيىش حزى انطجً ذػٍز ضهٍؼ فٟ أًٚ جٌكىلس. :stye  انشعٍرح - 
٘

 ٚجٌرػٍز: جٌرػٍز فٟ َ. - 
ٙ

 جٌؼٍِٚ: ٔحلٛس فٟ َ. - 
7

جؾس: جٌؿٍجقس فٟ َ, جٌكٍجؾس فٟ خ, جٌكٍجقس فٟ ِ. -  ٍَّ  جٌُه
8

 ضكطٙح: ضكطّٙح فٟ خ. - 
9

 ذحٌغىو: ذحٌغىوز فٟ خ. - 
ٔٓ

 فٟ َ. زٍّجء: قٍّق - 
ٔٔ

 جٌؼٗحء: جٌغٗحء فٟ َ, ِ. - 
ٕٔ

 ِ )ظ(. ٕٖذىج٠س  - 
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ل العين بيذا, وَّسب اروقت, اإلنسافغرغرة بَّسب مزاج واالستفراغ, وار ٔكارفصد عالج الشعيرةوأما    وكح 
سواء, ُينع ـ سَُّقو وينخؿ ويكَّؿ بو, ويتوقى  أجزاءا وزنجبيؿ وكندر تقشيمر رماد ارقيصـو ورماد  الدواء:

ال رـ يكف بد  مف أخذىا, وأخُذىا يجب أف يكوف مف سطح  األجفافارعيف, ويعتمد بو  فإف انَّؿ  بذرؾ وا 
ودىف ارورد,  ّٖبى بارخؿّ مر , ثـ يوضع على ارعيف شَّـُ اررماف ارمدقوِؽ ارٕط بارطوؿ, وُيخرج ارغدةارجفف فب

قليميا ارفضة  األخويفوَُُّضض ودـ  ٗدقاؽ اركندر وجّلنار ويكحل بيذا الكحل يومين: وكَّؿ سلوذي وا 
َّـ اربط  مف يومِو, وىذا واسفيداج اررصاص ارمعموؿ بارنار, أجزاَء سواء, يسَّؽ وينخؿ ويكَّؿ بو, فإنو ُيل

 مف ارذرور ارمعروؼ بسر قوروف. سيار ٘انتزعو

فإذا ثارت ارعيف رألرـ ارذي يصيُبيا, عورجت بمعارجة اررَمد ارذي يَّدث في ارملتَِّمة, وقد علمَت أف  
 .ٙجميَع أعالؿ ارعيِف تداوى بعد تعديِؿ مزاِج اربَدِف, ال سيما ما كاف مف بطِّ وقطٍع وكيِّ 

 

 باب الخامس واألربعونال ٚ/

 ٛالعين معدنية أدويةنذكر فيوِ لَم ُجعمت 

 ًا كثيرة بكيفيات متباينةأنواعولَم جعمت 

اعلـ أف ارفالسفة سلكوا في ارمعارجة مسلؾ االَّتياِط وارتَّرز, واألخرى واألْورى, واألشبو واألوفؽ, فعرفوا 
ارخارجة عف ارطبيعة, ثـ  األشياءِ داخؿ عليو مف , ثـ مقدار قوتِو ومزاجو, ثـ مقدار ارضرر ارٜمزاَج ارعضو

في مزاجو, ونظروا  ٕٔ, وَّفظوا ارعضَو على جوىرهٔٔارسبب ارموجب رلمرض بضده ٓٔقابلوا ارعلَة وقابلوا
اربسيطة, فما كاف مف  األعضاء, فَّفظوا تلؾ ٖٔاربسيطة ارتي منيا تركب ارعضو اآلري األعضاء إرى

                                                           
ٔ

 وحٌفٛى: فحٌفٛى فٟ خ. - 
ٕ

 جٌغىز: جٌغىوز فٟ َ, خ, ِ. - 
ٖ

 ذحٌهً: ذحٌكً فٟ َ. - 
ٗ

 فٟ خ, ِ. ٍِٚؾٍٕحٌ: ٚؾٍٕحٌ ٚ - 
٘

 جٔطُػٗ: جٌُٕػس فٟ َ. - 
ٙ

 -  ِ ّٟ ِ: ٚو ّٟ  .فٟ َ ضُ ضُ ضُ ٚو
7

 َ )ظ(. ٖٙذىج٠س  -
8

 طٗ فٟ َ.ِؼى١ٔس: ِحو٠ -
9

 جٌؼٟٛ: جٌؼ١ٓ جٌؼٟٛ فٟ َ. -
ٔٓ

 ٚلحذٍٛج: لحذٍٛج فٟ َ, غُ لحذٍٛج فٟ خ.  -
ٔٔ

 ذٟىٖ: ٔحلٛس فٟ َ. -
ٕٔ

 ؾٍٖٛ٘: ؾٍٖٛ٘ غُ فٟ َ. -
ٖٔ

 ج٢ٌٟ: جألٌٟٚ فٟ َ.  -
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ارَّس وال  إرىيؤدي  ٔوأريف, وربما ال أوفؽبما كاف  األدويةبلوه مف ارعضو كثيَر األعصاب كثير ارَّس قا
, ٖبعد أف تكوف موافقة ألغراِضيـ األدويةفقابلوه بما شاءوا مف  ٕما كاف قليؿ ارَّس إرىيييجو, ونظروا 

منتشرة, وكاف غرضيـ  أوارجراَّات مثاًل فوجدوا جراَّة على عضو فيو عصب كثير واَّدة  إرىفجاءوا 
نبات ارلَّـ على ارجراَّة, وختـ ارجراَّة بعد االمتالء مف ارلَّـ, فركبوا مرىمًا مت خذًا  َّفظ جوىر ارعضو, وا 

 يفوَ األخَ ارشمع واردىف َّافَظْيف رألعصاب واألوتار وارجلد, وجعلوا فيو دـ  ٗمف ارشمع واردىف, ريكوف
على ما يجب جعلوا فيو ارعنزروت  رو قوة اإلنبات, فإف زاد ارلَّـُ  ٘ذرؾ, مما وأشباهوارَمْرداْسنج وارزفت 

 ٚذرؾ, فتمت وأشباهوقت ارختـ جعلوا فيو اركندر وارراتينج  إرىبلغ  فإذاوقاقلي وأشباه ذرؾ,  ٙوارزنجار
أغراضيـ َّيف استعملوا ذرؾ, ألنيـ َّفظوا جوىر ارعضو, وقابلوا ارمرض بأضداد ارسبب ارموجب رو, 

زوا مف األضداد, فإذا صح  ذرؾ فإني ارعيف فوجودىا مؤرفًة مف طبقات وأغشية ورطوبات,  إرىـ جاؤوا وتَّر 
قبوِؿ ارنقصاِف وارتغيير, فأرادوا مقابلتيا  ٛفكانت ارطبقات عصبية كثيرة ارَّس, واررطوبات رطيفًة سريعة /

, ال تثبت على ٜ, فعلموا أف ارشمع واردىف واألدوية اررطبة ارسائلةاألمراضعارضيا شيء مف  إذا
ال بارشدِّ واررفائد وارعصائب, وارعيف فال يمكف شد ىا زمانًا طوياًل, فتجنبوا في معارجتيا ارمراىـَ إ األعضاءِ 
ُشد ت  إذااربصر دائمًا, ألنو ال يمكف شّدىا زمانًا طوياًل, وألف ارعيف  إرىارسائلة رَّاجة ارعيف  واألشياء

ر نوَرىا. وارعلة ارتي بيا ريسْت تخلو مف أف ووضعت علييا اررفائد زمانًا طوياًل أضر  ببصرىا ذرؾ, وكد  
تعديؿ مزاجيا, وتعويض ما ذىب منيا, وذرؾ ال  أوتَّليِؿ صالبتيا  أوتسكيف َّرارِتيا  إرىتكوف مَّتاجًة 

موجودة في ارمراىـ واألدوية  أنيااررطب وىذه ارقوى كما  أواريابس  أو ٓٔيمكف إال باردواء ارَّار أو اربارد
اريابسة, فإف مف شأِنيا أف  األدوية, فجعلوا أدويتيا ٔٔاريابسة ارمعدنية األدويةودة في ارسائلة, كذرؾ موج

ارّشد زمانًا طوياًل, فعدروا  إرىتُنِشؼ اررطوبة مف وقتيا, وتَّلؿ وتنشؼ, فيتـ بيا سائر األعراض, وال تَّوج 
 .ٕٔاريابسة ارمعدنية رذرؾ األدوية إرى

                                                           
ٔ
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بو ارَّرارة  أوزؽ بارعضو, فال تنقلع منو إال بعد أف يفنى اررطبة تلت األدويةوىو أف  وسبب آخر: ُتذوِّ
يمنع ذرؾ بصرىا, فيي مَّتاجة مضطرة في كؿ  ٔارغريزية, وارعيف فال يمكف أف يلتزؽ بيا شيء ألنو /

تبرد أو  ٕأواريابسُة ارمعدنية رُتّسخف  األدويةرسياسة ارجسـ وأَّواريا, فُعِملت  األشياء إرىارنظر  إرىرَّظٍة 
وخارج ارعيف,  األجفاف إرىعلى ارعيف رفظيا ودفعيا  ٖتقبض مف غير أف تلتزؽ بيا, ويكوف سيالً  أوتَّلؿ 

 ورو كانت رطبٍة ملتزقة رصُعب ذرؾ على ارعيف وتأذ ت بو.

وطبقاُتيا فال تَّتمؿ أف تسترخي,  ٗاررطبة ربما ري َنت ارعضَو وأْرَختو, وارعيفُ  األدويةوىو أف  وسبب ثالث:
ا تداوي ارعيف مف استرخاء ارجفف ألف ذرؾ ُيضعؼ بصرىا, ويؤذي ناظرىا, فألجؿ ذرؾ ما رـ ُتجعؿ ألني

 .٘أدويتيا أدويًة رطبًة سائلة ُمْرِخية

ال تكثر ٚارمعدنية: أف ارقوى ارمتضادة األدويةذَكرا في  ٙدياسقوريدس وأرجنجانسىو أف  والسبب الرابع:
نما تكثر ارقوى ارمتضادةفييا, ألف تربيتيا وكوَنيا ريس ىو ب في  ٜ/ ٛاالغتذاء ومَصادمة اريواء, وا 

فيو قوى متضادة, ومف ارقوى  ٔٔارتي يغتذى بأصوريا مف أنواع األغذية وتصادؼ اريواء, فيرتكب ٓٔءاياألش
األوائؿ مف خارٍج مف ارظِؿ واريواء,  عارمتضادة تظير ارخواص ارمختلفة, واألدوية ارمعدنية تغتذي بإجما

خواصيا, فيقابلوف ارعيف بذرؾ روُضوَِّيا  ٕٔارشمِس وَِّماىا فتقؿ منيا ارقوى ارمتضادة, فتقؿ وتلطؼبقوِة 
 ومعرفة طبيعتيا وقلة خواِصيا؛ رئال يكوف على ارناظر مف اختالؼ قواىا ضرر.

جوىر ارعضو, فما كاف مف األعضاِء  إرىىو أف قاؿ: نَّف ننظُر عند ارمداواة  جالينوسوارذي قارو  
ووقعت بو ارجراَُّة جعلنا أدويتيا جافًة يابسًة رَّفظ جوىر ارعصب, وتلطفنا في أدوية ُأَخر إلنبات  عصباً 

رَّميًا ووقعت بو ارجراَّة جعلنا أدويتو رطبة رينة  األعضاءارلَّـ وتنقية ارعضو مف ارجراَّة. وما كاف مف 
صبية, فلِزـَ ُمقابلُتيا عند نكاية وطبقاتيا ىي يابسة ارجوىر ع  ٖٔرَّفظ جوىر ارلَّـ, فإذا صح ذرؾ, فارعيف

صح  ذرؾ فارعيف وطبقاتيا ىي  فإذاتقع بيا ووقعت بو ارجراَّة جعلنا أدويتو رطبة رينة رَّفظ جوىر ارلَّـ 
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 باألشياءِ يابسة ارجوىر عصبية فلـز مقابلتيا عند نكاية تقع بيا رَّفظ جوىِرىا وجوىر طبقاتيا إف تقابؿ 
ا يعرض مف ارورـِ وتسكيف ارَّمى. فألجِؿ ذرؾ ما جعلت أكثُر أدوية ارعيف م ٔاريابسة, وُيتلط ؼ بإزارة
باستقصاء, فإنو مف  ٖأَّفظ رجوىر ارعصب, وأشبو وأريؽ بو, فتأمؿ ىذا ارفصؿ ٕمعدنيًة يابسة, فإف ذرؾ

 جالينوسفي ىذا ارمعنى فلـ يأِت أَّد غير  ٗ, وقد تكلـ خلؽٌ األطباءبَّث ارفالسفة, وريس ىو مف بَّث 
 .٘ـٍ ُيرِضي وُيقِنعبكال

 

 الباب السادس واألربعون

 الحدقة الحادثة  ٙفي ضيق

كاف اتساُع ارثقبة يوجُب  إذارـ يكف عارضًا بعد أف رـ يكف فيو سبٌب الَّتداد ارنور, ألنو  إذاضيؽ ارَّدقة 
تكوف ارثقبة كانت طبيعية, فيو أف  إذاانتشاَر ارنور, فِضيُقيا يوجب جمع ارنوِر واَّتدادىا, وضيؽ ارَّدقة 

كثيرة, َّافظًة زواَؿ ارطبقة ارعنبية  ٚارتي في ارعصبة ارمعروفة بارمجرى ضيقة معتدرة, واررطوبة اربيضية /
على اررطوبة ارجليدية, وتكوف ارثقبة ارتي في ارعنبية ضيقة معتدرة, ومَّاذاة ىذه  أوووقوَعيا على نفسيا, 

ضاقت ارَّدقة  فإذاأف يكوف َّادًا مجتمعًا,  ٜد ذرؾ يتـ رلبصرارجليدية مَّاذاًة موازية مستقيمًة, فعن ٛارثقبة
وىي ارثقبة ارتي في ارعنبية بعد أف رـ تكف, كاف سببًا رضعؼ ارنور, ألف ذرؾ ال يَّدث إال عند مرض 

 وىو إحدى ثالثة أعالل:رييئة ارعيف, ُٓٔمَعيف

ة وارتمدد, فتزوؿ ارعنبية أدنى زواٍؿ, ارمزاَّم ٔٔفي غيرىا, فتقع أويَّدث في ارعنبية  إما زوال الطبقة بورمٍ  
 ارتي فييا عف مساواة ارجليدية, فيكوف ارضيؽ على قدر زواريا. ٕٔيكوف زواريا على شكؿ تنقلب ارثقبة
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وخلو ارموضع ارذي بيف ارعنبية وارجليدية, فتنقلب  لنقصان الرطوبة البيضية,يكوف ضيؽ ارَّدقة  أو
ارجليدية, فتقع علييا, فتضيؽ رذرؾ ارَّدقة, ألف ارنوَر  إرىنجذب ت أوارعنبيُة على نفسيا, وتضيؽ ارَّدقة 

ضيقًا  ٕطلب طريقٍة رلخروج, فيجد مسلكاً  إرىارتي فييا بؿ يتعوج وينقلب, ويَّتاج  ٔال ينفذ في ارثقبة
 عند ذرؾ ُيْبِصُر بصرًا سوء. جالينوسالنقالب ارطبقة ارعنبية, وىذا ارذي قاؿ 

ف رـ تكف في  في العصبة المجوفة, ٖو تمددلتشنٍج أويَّدث ضيؽ ارَّدقة   فتضيؽ ثقبيا وىذا ارضيؽ, وا 
 مجرى ارنور, وارَّدقة اسـ ُيعّبر بو عف ثقبة ارعنبية وعف ثقبة ارعصبية. ٗثقبة ارعنبية فيو في

 وبيف قـو مناظرة في ىذا ارمعنى على وجييف: جالينوسوقد جرى بيف  

عارضًا, فإنيما  أووارطبع,  ٙف ضيَؽ ارَّدقِة سواٌء كاف بارِجِبل ةأ ارجنجانس ٘أف قومًا زعموا فمنيـ أحدىما:
: أف قاؿ أحدىمابجوابيف,  جالينوسسبباف في باب ارنور, وارى ىذا ذىب جاىٌؿ مف ارمتأخريف, فأجاب 

كاف ارعضو  إذاوأصَُّّو  ٛما ُمعد ٌة رذرؾ ارفعؿ, فأقوى ما يكوف ذرؾ ارفعؿُ ٚكؿ عضٍو رو فعًؿ ما وىيئًة /
على ارعضو, وضيُؽ ارَّدقة  ٜليمًا في طبيعتِو, وارنقصاف يدخؿ على ذرؾ ارفعِؿ بَّسب نقصاٍف داخؿ /س
ـَ  إذا عرض بعد أف رـ يكف, فيو نقصاف داخؿ على ارعضو, وريس ارشيء ارطبيعي ارذي مقاُمو مقا

 ارصَّة, كارشيء ارعرضي ارذي مقامو مقاـ ارمرض, وريس ارصَّيح كارمريض في تجديد ارفعؿ.

مَّمودة واصلة رفعؿ اربصر, وضيؽ ارَّدقة ٓٔ: أف قاؿ, ضيُؽ ارَّدقة ارطبيعية خلقًة إف اتفقتوجواب آخر
 أوعف موضعيا  ٕٔرييئة ارعيف, مزيلة رلطبقة ٔٔارعارضة شيء ال يَّدث إال مف أعالؿ صعبة مغيرة

وأدخلت َّدثت في عضٍو طبيعي فأزارتو عف موضعِو أَّدثت آفًة  إذا األمراضريا. وجميع  ٖٔمشنجة
ىذه ارمسأرة  ٗٔعرض ريس ىو بمَّمود, وجاءت إذاارنقَص على أفعارو, فألجؿ ذرؾ صار ضيُؽ ارَّدقِة 
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وضي ؽ  ٕأراد أف يَُّد  بصره َجَمع عينو إذا اإلنساففارزمني أف قاؿ: نَّف نرى  ٔجيورجسبيني وبيف 
 إذا اإلنسافر بمنزرِة فعِؿ بصره وينفذ صَّيًَّا, فاجعؿ َّدوث ضيؽ ارَّدقة في َّدقة ارنو  َّٖدقتو, فيَّتدُ 

َّدقتو وضي َقيا وَجَمع نوَره فإنما  اإلنسافُ جَمَع  إذامتوسط بيننا بأف قلت:  ٗوأبو ماىرىو جمعيا, فأجبت 
يتـ فعلو, ويَّتد بصره, ألف ارطبقة ارعنبية في موضعيا, وارثقبة على استقامتيا وموازاتيا رلرطوبة 

 ٘دخلت علييا آفة ما, فبينيما أوارطبقة قد زارت عف موضعيا, ارجليدية,وارذي يَّدث فليس يَّدث إال و 
 بأف كالمي أظير. أبو ماىرفرؽ مف ىذا اروجو, َفَلّج, ورـ أزايؿ ىذه ارنكاية  فَّكـ 

ارطبقة  ٚيَّدُث عف ابتالؿ ٙتأسيس بأف قاؿ:إف ضيؽ ارَّدقة قد أصَّابقومًا منيـ  أيضاً وناظر  
طوبة في تجويؼ ارطبقة ارعنبية بؿ  َخَمَليا وجرميا, فتضيؽ رذرؾ ارر  ٛورطوبتيا بأكثر مما يجب, وفضوؿ

ارَّدقة, وذرؾ أف ىؤالء ارقـو اعتقدوا أف ال تضيُؽ ارَّدقة إال عف ارجفاؼ واريبس, فأجابيـ بما ذكرنا, ودؿ  
ى ثـ ُوِضعت في ارشمس َّت ُٜأثقبت إذاارجلدة اررطبة  أوعلى قورِو بأف قاؿ: نَّف نرى ارَّشيشة اررطبة 

ذا اتسعت ارثقبة ورـ تِضؽ, ٓٔتْ فَ جَ  رطبت ارجلدة تمددْت وضاقت ارثقبة إف كانت فييا. فكذرؾ رو َّدث  وا 
ارجفاؼ وارُيبس في ارطبقة ارعنبية, ألوجب على ىذا ارقياس اتساع ارثقبة دوف تضيقيا, وىذا بّيف رمف 

 .ٔٔأنصؼ

ذ كاف ضيؽ ارَّدقة مف وـر يَّدث في  ذاإفنقوؿ: إنو  العالجذكر  إرى, فنَّف نرجع ٖٔوقد بّينا ىذا ٕٔوا 
االستفراغ, وُيعد ؿ  ٘ٔويستفرغ بَّسب مزاجِو, إف أوجب ٗٔارطبقات, فيجب أف ُيرعى مزاج ارعليؿ, /

                                                           
ٔ

 ؾ١ٌٛؾّ: ؾٌٛقٓٓ فٟ َ. -
ٕ

 ػٍٝ جٌطٍض١د. ٠ٔ0ٖ0ٕ0ٗكىَّ ذٍٖٛ ؾّغ ػ١ٕٗ: ٠كىَّ ؾّغ ذٍٛ ػ١ٕٗ فٟ َ, ِغ أنً٘ح جألٌلحَ  -
ٖ

 ف١كطى: ف١كطىٖ فٟ ِ. -
ٗ

 أذٛ ِحٍ٘: أذٛ ظحٍ٘ فٟ َ. -
٘

 فر١ّٕٙح: ذ١ّٕٙح فٟ َ.  -
ٙ

 لى: ٚلى فٟ ِ. -
7

 جذطالي: جذطىجء فٟ َ. -
8

 ٚقٛٛي فٟ خ.ٚفٟٛي:  -
9

 أغمرص: غمرص فٟ خ, ِ. -
ٔٓ

 ؾفْص: ؾف فٟ خ, ِ. -
ٔٔ

 جٔٛف: جضٛف فٟ ِ. -
ٕٔ

 ٚئي: ٔحلٛس فٟ َ. -
ٖٔ

 ً٘ج: ٔحلٛس فٟ ِ. -
ٔٗ

 خ )ظ(. 7ٖذىج٠س  -
ٔ٘

 أٚؾد: ٚؾد فٟ ِ. -
ٔٙ

 ُِجؾٗ, .... ٠ٚؼىَّي ُِجؾٗ: ٔحلٛس فٟ خ. -
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 ٔاربدف, وتداوي ارعيف باألشياؼ فؿاأس إرىويَّقف, وتوضع ارمَّاجـ على ساقيو, وُتجذب ارفضوؿ 
 ع اررفائد, وارشد ساعًة مف ارنيار, وَّمية ارعليؿ.واألكَّاؿ ارمضادة رلسبب ارفاعؿ رلمرض, ووض

ف كاف ضيُؽ ارَّدقة   قرب ارشيء مف  ٖما ٕإذاأف يرى ما يراه  من نقصان الرطوبة البيضية وعالمتو:وا 
 ٗارزاوية إرىناظره ِجدًا, ويكوف بصره غير َّاٍد وغير مستقيـ, فربما أبصر على شكؿ االرتفات   ارنظر 

قابؿ ارشيء, فقد قلنا أف ىذه اررطوبة تَّتمؿ ارزيادة وارنقصاف, وكما يداوى  إذامثاًل أَّسف ما يبصرُه 
اربدف ويكَّؿ ارعيف بأشياء تمنعيا وتستفرغيا, كذرؾ تداوى عند نقصانيا  ٘زيادتيا بنقصاف اركثرة ونقصاف

وأف يسعطو  ارعليؿ, واالقتصار بو على أَّمِد األغذية, ٙبترؾ االستفراغ, وترطيب ارمزاج وتعديلو, وَّمية
 ارمرطبة ارميدئة رَّّدِة ارمزاج. باألشياء

ورَّـو ارَّورية مف ارخبابيص, فإف رـ يجز أف  ٛجاء أف يغتذي بو ارخبابيص إذاارعليؿ  ٚوأجود ما يغذي
ارمتخذة  األشياءذرؾ, ومف ارَّالوات  وأشباهبو رلشريّعة, فلَّـو ارجدى اررضيع وارَّمالف وارفراريج  ُٜيغذى

يؤخذ ارباقلي  :ٔٔالمطبوخ عمى ما اذكره عد ارتيقف بأف مزاجو قد اعتدؿ, فبماء ارباقلي, وبٓٔبارخشخاش
, ويجعؿ في قدر براـ جديد, ويصب عليو ارماء ارعذب ودىف ارلوز, ٕٔارصَّيح ارسليـ مف اآلفة فيقشر

بيا عف  ٗٔ/ على ميٍؿ ورفٍؽ َّتى يتيقف أنو نضج وتيرأ, ثـ ينزؿ ٖٔوُيطي ف رأُس ارقدر, ويغلى بناٍر ارغضا
 ٙٔارباقلي َّتى تصير كارَّسو, ثـ يتَّسى ما َرؽ  منو, وىذا يزيد في جميع رطوبات ٘ٔارنار ويترؾ ويكبس

 , ويزيؿ ارقشؼ عف اربدف, ويسكّف ارصداع ارَّاّر مف غير مادٍة.ٚٔاررأس وارعيف

                                                           
ٔ

 ذحأل١ٖحف: ذحال١ٖحفحش فٟ ِ.  -
ٕ

 فٟ ِ. ٚئيجئيج:  -
ٖ

 لٛس فٟ خ, ِ.ِح: ٔح -
ٗ

 ٔظٍ جٌُج٠ٚس فٟ َ. ئٌٝجٌُج٠ٚس:  ئٌٝجٌٕظٍ  -
٘

 ٔمٛحْ: ذمٙ فٟ ِ, ٚٔمٙ فٟ خ. -
ٙ

 ٚق١ّس: ق١ّطٗ فٟ َ. -
7

 ٠غًٞ: ٠غطًٞ فٟ ِ. -
8

أو٠ٚس جٌؼ١ٓ ِٚؼحٌؿطٙح ِٓ وطحذٟ جٌّؼحٌؿحش جٌرمٍج١٠س ٚفٍوِٚ وفبئً, . ٚجٌهرحذ١ٙ: ٚغحٌ جٌهٕح٠ٍَ, جٌهرحذ١ٙ: جٌهرحذ١ٝ فٟ خ, ِ -

 .ىّسجٌك
9

 ٠غًٜ: ٠غطًٞ فٟ َ. -
ٔٓ

 ذحٌهٗهحٔ: ذحٌكٗحتٕ فٟ خ. -
ٔٔ

 أيوٍٖ: يؤٍحٖ فٟ َ. -
ٕٔ

 .فٟ َ: ِمٍٗزف١مٍٗ -
ٖٔ

 جٌغٟح: جٌغٛح فٟ َ, جٌؼٟح فٟ ِ. -
ٔٗ

 َ )ٚ(. 7ٖذىج٠س  -
ٔ٘

 ٠ىرّ: ٠ىٍٓ فٟ خ, ِ. -
ٔٙ

 ٠ٌٛذحش: ج٠ٌٍٛذحش فٟ ِ. -
ٔ7

 ٚجٌؼ١ٓ: ٔحلٛس فٟ خ. -
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َّبس ارنَفس ساعًة, كاف مف انقالب ارطبقة ارعنبية على نفسيا ووقوعيا على ارجليدية فمداواتو  إذافأّما  
صالح األغذية, ومداواة  ومداواة ارعيف بوضع اررفائِد فييا األسرنجة ارمعمورة على شكؿ ارَّدقة مثقوبًة, وا 

ارطبيعية ما  ٕطبعيا وعوضتيا إرىىي عادت  إذاَّاريا,  إرىارطبقة ارعنبية  ٔىذه اررطوبة وربما ردت
أف يكوف على ظيورىـ ريلًة, وريلًة على  ٖ/ نقص منيا, وقد قاؿ بعض األوائؿ: إف نـو ىؤالء يجب

 وجوىيـ, ودخوؿ ارَّماـ وصب ارماء ارفاتر على رؤوسيـ, وتكمد عيونيـ بارماء ارفاتر جدًا.

 

 الباب السابع واألربعون

 في اختالج العين الدائم حتى يضر بالبصر

وعالَج  األعضاءفي  , وقد بّينا علة اررعشةاألعضاءىذه ارعلة ىي مف جنس اررعشة ارتي تَّدث في  
 علة االختالج اردائـ في ارعيف: ٗذرؾ, ونبيف

اعلـ أف تَّرؾ ارجسـ مف غير إرادة يوجب باالضطرار أف يكوف على سبب مَّرِّؾ, وذرؾ ارسبب يَّتاج 
تتَّرؾ عف  األرضأف ُيَِّرؾ ارجسـ مف غير قصٍد, مثاؿ ذرؾ: ارزرزرُة, فإف  ٘سببيف َّتى يتـ رو إرى

 ٛفأحد, ٚ, فيَّتاج َّتى يتـ أمر ارزرزرة باجتماع اربخاراتٙاألرضِ ع في ارمضايِؽ مف بخارات كثيرة تجتم
. فإذا األرضِ : صالبة والسبب الثانيذرؾ,  وأشباهىي ارمضايؽ كتَّت ارجباؿ وما بيف ارجبليف  :األسباب

ٍؽ, وبيف فو  إرى ٓٔما بيف خروج اربخار ويَّركوُ  األرُض ارمجتمعة ىذاف ارسبباف تَّركت  ٜاتفؽ رلبخارات
كذلك االختالج في العين يتم بثالثة  رذرؾ, األرضصالبة ارموضع, ومنع اربخارات مف ارنفوذ, فتتزرزؿ 

وارصفاقات في مضايؽ, وصالبة ارطبقات, ومنعيا اربخارات عف  األغشيةاجتماع اربخارات تَّت  أسباب:

                                                           
ٔ

 ٌوش: َوش فٟ َ. -
ٕ

 ٞٙح فٟ َ.ٚػٛٞطٙح: ٚػٍ -
ٖ

 ِ )ٚ(. ٖٗذىج٠س  -
ٗ

 ٚٔر١ٓ: ٚغ١ٍ فٟ َ. -
٘

 : ٔحلٛس فٟ ِ.قطٝ ٠طُ ٌٗ...........غ١ٍ ئٌجوز  -
ٙ

 جٌّٟح٠ك ِٓ جألٌٜ: ِٟح٠ك جألٌٜ فٟ خ, ِٟح٠ك ِٓ جألٌٜ فٟ ِ. -
7

 جٌرهحٌجش: ذهحٌجش فٟ َ. -
8

 فأقى: فحنً فٟ َ. -
9

 ٌٍرهحٌجش: جٌرهحٌجش فٟ خ. -
ٔٓ

 ٠كٍوٗ: ٠كٍن فٟ ِ. -
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ِكيا  ٕنع اربخارُ واجتماعيا, وارمضايؽ, وصالبة ارطبقات عندما ُيم ٔارنفوذ, واربخارات مف ارنفوذ وعند تَّر 
 رلخروِج يَّدُث االختالج.

ذ قد بّينا ذرؾ فنَّف نبّيف رماذا : كما أف ارمياه واررطوبات تجتمع تَّت ٗتكوف تلؾ اربخارات, فنقوؿ ٖوا 
فوؽ ريلطؼ, كذرؾ اررطوبات ارتي  إرى, وتطلُع علييا ارشمس فتَّّمييا فتصير بخارًا ما وينجذب األرض
 إرىقويت عليو ارَّرارة ارغريزية َّّللتيا وصيّرتيا بخاراٍت غليظًة, تصعد  إذاي اربدف واردماغ تجتمع ف

 منعتو ارطبقات َّدث االختالج. فإذا, ٘ارنفوذ

عف ارنفوذ َّدث االختالج. ٚارغشاءُ  أوتَّتقف اربخارات وتَّمى, ويمنعو ارعصُب  ٙوكذرؾ في كّؿ عضو / 
 إذا, وىو بعينو عالج ارعيف األعضاء ٛج ارفارج واالسترخاء واختالجوقد مّر في عالج ذرؾ عند ذكرنا عال

وقع االستفراغ وارَّمية  إذاداـ اختالجيا, ويزيد في ىذا ارموضع ما تكَّؿ بو ارعيف عند دواـ اختالجيا 
: يؤخذ مف ارزنجبيؿ ارصيني ارخارص وزف درىـ, فيجب أن تكحل العين بيذا الكحل وارتدبير ارصَّيُح,

مف كؿ واٍَّد وزف دانقيف, توتياء  ٓٔمف ثمره وزف درىميف, ومف ارماميراف وارفلفؿ واردار فلفؿ ٜنفؿومف ارقر 
, ويدمخ في ارياوف بعد ارنخؿ ٔٔوصمغ عربي مف كؿ واَّد وزف نصؼ درىـ, يسَّؽ ذرؾ كلو ناعماً 

 ويكَّؿ بو.

 

 

 

 

 
                                                           

ٔ
 ٚجٌرهحٌجش: ٚجٌرهحٌ فٟ َ, خ, ِ. -

ٕ
 جٌرهحٌ: جٌرهحٌجش فٟ َ. -

ٖ
 ٌّحيج: ِحيج فٟ َ, ِّحيج فٟ خ, ِ.  -

ٗ
 فٕمٛي: ف١مٛي فٟ ِ. -

٘
 جٌٕفٛي: ٠ٛؼى ٌٍٕفٛي فٟ خ, ِ. ئٌٝضٛؼى  -

ٙ
 خ )ٚ(. 8ٖذىج٠س  -

7
 فٟ َ. ٌغٗح ئيججٌغٗحء:  أٚ -

8
 ٚجنطالؼ: ٚػالؼ فٟ َ. -

9
 جٌمٍٔفً: جٌفٍفً فٟ َ. -
ٔٓ

 ٚجٌىجٌ فٍفً: ٔحلٛس فٟ خ. -
ٔٔ

ً ح٠ٓكك يٌه وٍٗ ٔ ِٚٓ جٌّح١ٍِجْ ......  -  : ٔحلٛس فٟ ِ.ػّح
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 الباب الثامن واألربعون

 العين ٔبلفي العمة المعروفة بس  

نقصاف اررطوبة,  ٕدث في ارمشايخ على األكثر, وربما َّدثت بارشباب في عيف واَّدة, وىيىذه ارعلة تَّ
يمأل  ارقصبة ارتي بيف ارطبقات وارتجاويؼ  ٖقلة ارنور وارذي أو قلتيا, أووتكّمش ارطبقات, وفناء اربيضية 

بصر, فأّما في أف , وربما ذىب ار٘علييا أجفانيا ٗارتي في ارعيف, فتضعؼ رذرؾ ارعيف, ويكاد أف تنّضـ
 يضعؼ فال شؾ فيو.

مارتو  عالج ذلك َدد, ثـ ترطيب اربدف بعد ذرؾ وا   ٙارتدبير / إرىفي ارشباب: استفراغ اربدف, وتفتيح ارس 
وارفراريج وصفر  ٚارُملّطؼ, واالقتصار بو على األغذية ارتي تورد اردـ ارمَّمود, كلَّـ ارجداء وارَّمالف

, ومنعو عف اإلكثار األعضاءُ وَّبس َنَفسو في األوقات َّتى تنفخ ارَّرارَة  ذرؾ, وأشباه ٛاربيض ارنيمبرشت
واربنفسج وارنيلوفر  ٜبعد أف يطبَخ فيو ارَّشائش كارخشخاش رأسومف ارشراب, وصب  ارمياه ارفاترة على 

ر, وُيسعط بدىف ارنيلوفر ودىف اربنفسج, ويراعي مزاج بدنِو, وكلما زاؿ عف َّارو ار  ٓٔطبيعيةوارشعير ارمقش 
طبيعتِو, ويمنع مف ارمشي في ارشمس, ويَّذر ارجماَع اربتة, ومف االغتساؿ بارمياه  إرىُرد  بارتدبير 

 ويضمد عينو بيذا الضماد: ذرؾ, وأشباهركوب اربَّر, وشـّ روائح ارنفط واركبريت  ٔٔارمارَّة, ويمنع مف
رخبز ارسميد فيضرب مع ذرؾ ارلبف, رب  ا أوترضع صبية, امرأةيؤخذ مف دقيؽ ارباقلي وُيضرب مع ربف 

, ويؤمر بشـ ارروائح ارطيبِة ارمعتدرِة, وُيفَرح يمن ى ويؤمر بارنظر  ارخضرة  إرىويضمد بو عينو وقت ارنـو
ن كانت ىذه العمة بالمشايخ: ,ٕٔوارمياه فقؿ  ما تزوؿ, غير أف عالج ارمشايخ مف ىذه ارعلة تكوف  وا 

ارطيبة ارمَّمودة, ومنعو مف اررياضة ارعنيفة وارجماع, وُيختار رو مف  ةاألغذيبارَّمية واالقتصار بو على 
رأسِو  إرىارتي ترطب وتسخف وتقّوي كليتيو, وتبّخر  باألشياءوأريؽ بمزاجِو, وُيَّقف  أوفؽما كاف  األطعمة

                                                           
ٔ

, جٌؿٍجقس ػٕى كعذاٌ جٌٍُ, ٚض١ٛد جٌطرمس جٌٓطك١س ِٕٙح.٘ٛ جٌضٗحـ ٚضٛػ١س و٠ِٛس ضغُٚ جٌم١ٍٔس ِٓ ِٕطمس  :Pannusانطجم  -

 . 8ٕجٌٍُ٘جٚٞ, ٘
ٕ

 ٟٚ٘: ٔحلٛس فٟ َ, خ. -
ٖ

 .ٚجًٌٞ: جًٌٞ فٟ ِ -
ٗ

ُ: غ١ٍ ِٕم٠ٛس فٟ َ. - ّٟ  ضٕ
٘

 أؾفحٔٙح: ؾفٕح٘ح فٟ خ. -
ٙ

 )ظ(. 8ٖذىج٠س  َ  -
7

 جٌكّالْ فٟ ِ.أٚٚجٌكّالْ:  -
8

جٌط٠ٍٕٛ فٟ جٌّٛطٍكحش  :انمًري .ٚج١ٌّٕرٍٖص: ذ١ٝ ٠ٓهٓ ذحٌٕحٌ قطٝ ٠محٌخ جالٔؼمحو غُ ٠ُكٓٝ ج١ٌٍّٕٖص فٟ خ. انًٍُجرشذ: -

 .8ٖجٌطر١س, ٘
9

 ِ.وحٌهٗهحٔ: ٔحلٛس فٟ َ,  -
ٔٓ

 جٌطر١ؼ١س: جٌطر١ؼٟ فٟ َ. -
ٔٔ

 ِٓ: ػٓ فٟ خ, ِ. -
ٕٔ

 ج١ٌّحٖ: جٌّحء فٟ خ, ِ. -
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كلارجرجير, واربابونج,  ٔيؤخذ مف اربيمنيف وارتودري, وبزر / الحقنة:بخارًا مَّمودًا مثؿ ىذه  ارملؾ,  يؿوا 
فُيطبخ َّتى يتيّرى, ثـ يصفى, ويصب عليو يسيرًا مف دىف ارخروع ودىف ارخيري ودىف ارياسميف ودىف 
اررؤوس ودىف األكارع على مقداٍر يَّب, ثـ ُيضرب َّتى ينعـ ويغلظ, ثـ ُيَّقف بو وىو فاتر. ويمرخ بدنو 

فارج وارلقوة وقد بيّناه في األقراباذيف وقد ّمرْت نسختو في ار بالدىن المعروف بالمجموعإف اَّتمؿ مزاُجو, 
دائمًا ويكوف مف  ٖشابًا, ويسقى ارخمر ٕفي باب األدىاف, وال يفصد مف َّدثت بو ىذه ارعلُة شيخًا كاف أو

واررياَّيف ارطيبة, كؿ ذرؾ مما يزيد في رطوبات ارعيف ارمَّمودة وفي  ٘ارندودو عطرًا وارغواري  ٗارخمر
 سبؿ ارعيف. أزاؿوح واررطوبة ارمَّمودة ارروح, وكؿ شيء يزيد في ارر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ

 ِ )ظ(. ٖٗذىج٠س  -
ٕ

َّ فٟ َ. -  أٚ: أ
ٖ

 ٠ٚٓمٝ جٌهٍّ: ٠ٕٚٗٛ جٌهٍّ فٟ َ. -
ٗ

 جٌهٍّ: جٌكٍّ فٟ َ. -
٘

 ٚجٌٕىٚو: أٚ جٌٕىٚو فٟ َ. -
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 الباب التاسع واألربعون

 ٔفي من قد زاَل بصره في المطامير والحبوس المظممة

 :ٕسببينىذه ارعلة تَّدث مف 

 إرىىي رـ تنظر  إذاإما رقلة نظره إرى ارضوء وكالؿ ارنور, وانسداد مجاري ارنور, فإف مف شأف ارعيف  
يقؿ  بصرىا, ويتكّدُر ُنورىا, وتغلظ رطوباتيا, فإف ارنور مّما يفرؽ اربصر ويّنشفو ويزيد في  ٖأف ارنور طويالً 

اربصر ويغلظو ويجمعو,  ٗمادتِو, ويَّلؿ اربخارات ارغليظة واررطوبات, ومف شأف ارظلمة وارسواد أف يكؼّ 
  ترى أال ٙ, وتنسد مجاريو, ويَّدث مف ذرؾ ذىاب اربصر, /٘فألجؿ ذرؾ يغلظ ارنور

, وُربما ٛأسبلت وامتنع ارنور أوارنور غشيت باربياض  إرىطاؿ انطباُقيا وعدمت ارنظر  إذاارعيف  ٚأف
 ذرؾ. ألجؿواسود ت فامتنع ارنظر  ٜغلظت اررطوبة اربيضية فتكد رت

ارنور  ارنور بغتًة, فيندفع ارنور بقوٍة ريمتزج إرىطوياًل  ٓٔيَّدث عند خروجو مف ارظلمة بعد كونو فييا أو
ع ارثقبة, وينتشر يستلبو ضوء ارشمس كما يستلب ارسراج اركبير مثؿ ارنقاطة  أوارنور,  ٔٔارخارج, فتتسِّ

 ضوء ارسراج ارضئيؿ.

اررطوبة اربيضية قد اسودت وىو  ٖٔ, فأما إف كانتٕٔىذه ارعلة تكوف بَّسب قلة ارمرض وكثرتو ومعالجة 
 عالج., فقّؿ ما ينجح فيو اراألسودالماء ارذي ُيسمى 

بضوء ارسراج بصرُه  ٔمجاري ارنور فقد ينجح ارعالج فيو نادرًا, فأما مف استلب ٗٔفإف كاف النسداد 
 , غير أنو يبرأ.أيضاً ارضوء, فيو عسر  إرىبخروجِو بغتًة مف ارظلمة 

                                                           
ٔ

 جٌّظٍّس: ٔحلٛس فٟ ِ. -
ٕ

 ْرر١ٓ: ١ٖث١ٓ فٟ خ. -
ٖ

 خ. أْ: ٔحلٛس فٟ -
ٗ

 ٠ىّف: ٠ىػف فٟ خ, ِ. -
٘

 جٌٌٕٛ: ٔحلٛس فٟ َ. -
ٙ

 خ )ظ(. 9ٖذىج٠س  -
7

 أْ: ٔحلٛس فٟ َ. -
8

 جٌٌٕٛ: ٌٔٛ٘ح فٟ خ. -
9

ش: ٚضىىٌش فٟ خ. -  فطىىٌَّ
ٔٓ

 ف١ٙح: ف١ٗ فٟ َ, خ, ِ. -
ٔٔ

 ٠ٕٚطٍٗ: ٠ٍٕٚٗ فٟ َ. -
ٕٔ

 وػٍضٗ: وػٍضٙح فٟ َ, خ. -
ٖٔ

 فأِح ئْ وحٔص: فاْ وحْ فٟ ِ. -
ٔٗ

 ىجو فٟ َ.الٔٓىجو: الْط -
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ج اسوداِد اررطوبة اربيضية, ىو ما ذكرناه في عال أوكاف مف تكد ر ارنوِر وارسدة  إذاىذا ارمرض  وعالج
ما قد مر  في عالج  ٕاستلب ضوُء ارشمس بصره, فعالجيا إذانزوؿ ارماء غير ارقدح سواء, وأما  أنواع

عيف ارشمس, ونعيد في ىذا ارموضع  إرىارنظر  ٗذىب اربصر مف إدامة أومف ارثلج  ٖأْقَمَرت إذاارعيف 
ي ويتصرؼ وعلى وجيو ضوء ارشمِس, بؿ يمش إرىفي ذرؾ أف ال ينظر  األشياء ٘طرفًا منو: أصلُح /

ريذه ارعلة  شيئًا عجيبًا, ذكر أنو يجب أف يقعد في  األوائؿبرقٌع مصبوغ بلوف ارسماء, وقد وصؼ بعض 
َّجرٍة قليلة ارضياء, فيأخذ قطعة  ٚيكوف في جوؼ بيت أوفي ٙموضع ريس بمظلـ جدًا, وال مضيء وركف

, ويقّربو مف عينيِو يفعؿ ذرؾ كؿ إريوظر كبيرة مف األْسَرب, ويَّكو بارَّديد َّتى يصير رو بصيص, وين
ارعشاء وال يصـو وال يجامع,  ٛ, ويجّود غذاءه, ويمتنع عفرأسوِ يوـٍ مرتيف, ويدمف صب ارماء ارفاتر على 

 فإف بيذا ارتدبير يّرجع نورُه .

 

 الباب الخمسون 

  في الدمعة

مف خشونة  أوشيء يقع فييا,  أو ارشعر, ٓٔإما أف تكوف مف غوراف ٜاردمعة ارتي تسيؿ مف ارعيف دائماً 
كليا قد ذكرنا عالجيا, وال تكوف مداواة اردمعة مف غير  ٔٔذرؾ, فيذه وأشباهربثرٍة تخرج  أوارجفف بارجرب, 

 فذاك ألحد شيئين:جرت اردمعة دائمًا مف غير أف يكوف ارعيف بشيء مما ذكرنا,  إذا. وأما األسبابقطع 

مف امتالء في اررأس وارعينيف وضعؼ ارطبقة  أووذىابيا,  األكبر إّما رنقصاف ارلَّمة ارتي في ارمأؽ 
, كما يدور متصاًل ٕٔارملتَّمة. فإف كاف مف نقصاف ارماؽ وال يقطع ذرؾ إال باركيِّ يكوف َّوؿ تلؾ ارلَّمة

ف كاف مف االمتالء وضعؼ ارطبقة ارملتَّمة فعالجُو ارفصد  األنؼبصفَّة  صالح ارتدبير, وا  وارَّمية وا 

                                                                                                                                                                          
ٔ

 جْطٍد: جٍٔٓد فٟ َ.  -
ٕ

 فؼالؾٙح: فؼالؾٗ فٟ خ, ِ. -
ٖ

 ألٍّش: لٍّش فٟ خ. -
ٗ

 ئوجِس: ئوِحْ فٟ خ, ِ.  -
٘

 َ )ٚ(.8ٖذىج٠س  -
ٙ

 ٌٚىٓ: ال ٠ىْٛ فٟ ِ. -
7

 أٚ فٟ : ٚفٟ فٟ َ. -
8

 ػٓ: ِٓ فٟ خ, ِ. -
9

 جٌطٟ ض١ًٓ ِٓ جٌؼ١ٓ وجتّحً: جٌطٟ ض١ًٓ وجتّحً ِٓ جٌؼ١ٓ فٟ خ, ِ. -
ٔٓ

 غٌٛجْ: غٍَجْ فٟ خ. -
ٔٔ

 فًٖٙ: فًٙج فٟ َ. -
ٕٔ

 جٌٍكّس: جٌٍّطكّس فٟ خ. -
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صالح واالستفرا  رة كارباقلى وارعدس وغيرىا, ويبيُت ارعليُؿ في  األطعمة, ومنع ارعليؿ مف األغذيةغ, وا  ارمبخِّ
ْبيارعلى ارَّب ارمعروؼ  أياـكؿ ثالثة   , وىي نسخ مختلفة, فأّما ما ُيختار فيو:ٔبالشِّ

يد ارفوالذ ارمدّبر مف ارزراوند, وخبِث ارَّد ٘عليو مثؿ ربعوٗجزء, ويزاد / ٖيؤخذ مف األيارج ارمخمر ٕأف 
ف اَّتمؿ ارمزاج زيدٚبدىف ارلوز, ويتناوؿ منيا عند ارنـو وزف ثلثي درىـ ٙبارخؿ وارمقلي  في مقدارِه, ٛ, وا 

 ويكحُل العين بيذا الكحل:

مف كؿ واَّد وزف درىـ, طباشير  ٓٔ, واركَّؿ ارسلوذيٜجّلنار روسختج وتوتياء ىندي وَّشري ومرازيبي
ـ, قشور اربيض ارمكلس وزف نصؼ درىـ,يدمخ جميعًا في ارياوف َّتى وزف نصؼ درى ٕٔمَّّمص ٔٔجالؿ

ينّعـ ويلّيف وينخؿ بَّريرٍة, ويكَّؿ بو, وربما اكتفى ارطبيب في معارجة ذرؾ بارتوتياء واركَّؿ ألنيما 
ارطبقة ويقويانيا. وقد تكوف اردمعُة مف ضعؼ ارطبقِة واسترخائيا, فإذا أصابيا اربرد انقبضت  ٖٔيسّداف

مف تَّل ب فضوٍؿ رقيقة تجتمع في  ٘ٔفسارت اردمعة, وذكر بعُض األوائؿ أف سيالف اردمعة ىو ٗٔوعسرت
 ارعينيف, وربما كاف ذرؾ ارفضُؿ فيو أدنى َرذع. إرىاررأس, فترشح 

وتعديؿ ارمزاج, وتكميد  اررأساستفراغ  فعالجورذع, فإف كاف كذرؾ  أو: أف يكوف مع اردمعة َّكة وعالمتو
 َّار دائمًا.ارعيف بارماء ار

تدمع عيناُه مف اريواء اربارد  ٚٔإف شاء هللا, ذكر أف مف ٙٔفي ىذه ارمعنى قواًل ىو ارَّؽ / عمران أبوقال 
ذافإنما ىو رََّماء مزاج طبقاِت ارعيِف  أصابيا اريواء اربارد استَّاؿ بذرؾ ارَََّما ماًء, ألف األىوية في  وا 

تسكيف مزاج اربدف,  فعالجو:, ٛٔت وسارت, فإف كاف كذرؾارشتاء غليظٌة, فإذا صادفت َََّماء ارعيف تَّّلل
                                                           

ٔ
ر١حٌ: ج١ٌٗرحٌ فٟ ِ. - ِّٗ  ذحٌ

ٕ
 أْ: أالْ فٟ َ. -

ٖ
 جٌّهٍّ: جٌّكٍّ فٟ َ. -

ٗ
 ِ )ٚ(. ٖ٘ذىج٠س  -

٘
 ٌذؼٗ: أٌذؼس فٟ َ. -

ٙ
 جٌّمٍٟ: جٌمٍٟ فٟ َ, ِ. -

7
 وٌُ٘ فٟ خ, ِ. اٌٝوٌُ٘: وٌّ٘ -

8
 ٠َى: أ٠َى فٟ َ.  -

9
 ٍِج٠َرٟ: ٍِجٌٜ فٟ َ. -
ٔٓ

 جٌٍٓٛيٞ: جٌٍٓٛوٞ فٟ َ, خ, ِ. -
ٔٔ

 ؾالي: قالي فٟ َ, ِ. -
ٕٔ

 ِّكّٙ: ِكّٝ فٟ ِ. -
ٖٔ

 ٠ٓىّجْ: ٠ٗىجْ فٟ خ. -
ٔٗ

 جٔمرٟص ٚػٍٓش: جٔمرٝ ٚػٍٛش فٟ ِ, خ. -
ٔ٘

 ٘ٛ: ٟ٘ فٟ خ. -
ٔٙ

 خ )ٚ(. 9ٖذىج٠س  -
ٔ7

 ِٓ:  ٔحلٛس فٟ ِ. -
ٔ8

 وًٌه: ًٌٌه فٟ ِ. -
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يعطي كَّاًل  ٕأبن سيارارعيف بما ُيبّردىا, كارتوتياء وارصمغ وارنشاء وارورد وأشباه ذرؾ. وقد كاف  ٔويكَّؿ
, فجربت ذرؾ ٖىو اروْرُد وارجّلنار وارَصَدؼ ارمَّرؽ وارتوتياء وارنشاء ارمَّم ص فإذارلدمعة, فبَّثُت عنو 

 اربدف في عدٍة مف ارناس فانتفعوا بو. ٗتفراغبعد اس

ُسِخنت  إذاعلى قورو: إف اربخارات تستَّيؿ ماًء, فقلُت: أريست اربخارات وارمياه  أبن سياروناظرت  
ََِّمَيت  إذاسخف وسخؼ استَّاؿ نارًا, فكيؼ يجوز أف تستَّيؿ اربخارات دمعًة  إذااستَّارت ىواًء, واريواء 
صادفت َّماء تَّل ؿ أواًل, فتصير ماًء ثـ تَّل ؿ فتصير  إذا: اربخارات ارغليظُة ٘مزاج طبقات ارعيف؟ فقاؿ

, ثـ تستَّيؿ ٙصادفت َََّما طبقات ارعيف استَّارت أواًل فتصير ماءً  فإذاىواًء, واريواء في ارشتاء غليظ, 
 .ٚأداـ على ارتَّلؿ ىواءً  إذابعد ذرؾ 

 

 ٜالباب الحادي والخمسون  ٛ/

 ٓٔفي الَخَفش

, وىي أف تكوف ارطبقة ارقرنية وارعنبية شفتيف ينفذ فييا شعاع اإلنسافال تكوف إال مورودًة مع  علةٌ  شفَ ارخَ 
قوؿ  على فسادِ  األوائؿارشمس وارضوء, فال ُيبصر بصرًا تامًا كما يجب, وىذه ارعلة استدؿ بيا بعض 

ف خارج, ارنور يدخؿ م : رو كافوافي أف ارنور يدخؿ مف خارج, فُيطبع في ارعيف, فقار ٔٔأرسطوطاليس
, وكذرؾ ارَّيوانات ارتي في طبقات ٖٔاربصر ارتاـ ٕٔمفضوَء ارشمس  ركاف ُيمنع ارَبصر كما يمنع األخفش

تشؼ, فيضعؼ نورىا, فال يمكنيا االنتشار بارنيار, كاربـو وارخّفاش, ومف ذوات  أنياعينيا وطبيعتيا 

                                                           
ٔ

 ٠ٚىكً: وكً فٟ خ. -
ٕ

 .فٟ َ ٖرحذ١ْٗحٌ:  -
ٖ

 جٌّكّٙ: ٚجٌكّٙ فٟ َ. -
ٗ

 جْطفٍجؽ: جالْطفٍجؽ فٟ خ. -
٘

 فمحي: ٠محي فٟ َ, ِ. -
ٙ

 أٚالً فط١ٍٛ ِحًء: ِحًء أٚالً فٟ خ, ِ. -
7

 .فٟ َ ٘ٛجًء ضُ :٘ٛجءً  -
8

 َ )ظ(. 9ٖذىج٠س  -
9

 جٌهّْٓٛ: جٌه١ّٓٓ فٟ َ. -
ٔٓ

ّٝ ػ١ٕ١ٗ ٚضٛؼد ػ١ٍٗ جٌٍؤ٠س فٟ جٌٟٛء جٌٓح٠غ, ٚجٌّمٛٛو ذًٖٙ جٌؼٍس جٌّٛحخ ذًٖٙ جٌكحٌس ٠غ Choroiditis Macular:ش فَ خَ  -

جٌطٙحخ ٠كىظ فٟ جٌطرمس ج١ّ١ٌّٗس فٟ جٌؿٙس جٌّطحٌقس ٌٍرمؼس جٌٛفٍجء فٟ جٌٗرى١س, ٚضرؼحً ًٌٌه ٠ٟؼف جٌرٍٛ ٔٙحٌجً, ٚؾحءش ًٖ٘ جٌط١ّٓس 

 .ٙ٘جٌط٠ٍٕٛ فٟ جٌّٛطٍكحش جٌطر١س, ٘ :انمًري. ١٘ٗٓ, ِ٘فٍوجش جٌؼ :ثهمسٌسٌٍطؼر١ٍ ػٓ أْ ج٠ٌٍّٝ ٠ٍٜ وّح ٠ٍٜ جٌهفحٔ ذحٌٕٙحٌ. 
ٔٔ

ُ جالْىٕىٌ ذٓ ْٕس, ٚلى أٖطٍٙ ذحٌفٍٓفس, ٚوحْ ِؼٍ 7ِٙؼٕٝ جّْٗ ضحَ جٌف١ٍٟس ٚ٘ٛ ِٓ ضال١ًِ أفال٠ْٛ, ٚلى ػحٔ  أرضطىطبنٍص: -

 .  ٕٔئنرحٌ جٌؼٍّحء ذأنرحٌ جٌكىّحء, ٘ :انمفطً ف١ٍرّ ٍِه ِمى١ٔٚس.
ٕٔ

 ِٓ: ػٍٝ فٟ َ, خ, ِ. - 
ٖٔ

 جٌطحَ: جٌطّحَ فٟ َ. -
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ذاساف فيو يبصر بارنيار بصرًا ضعيفًا, كانت باإلن إذا. فيذه ارعلة ٔاألربع كارسؽ وارفراوؽ كاف عند  وا 
أف ارخفش ضعؼ اربصر مع  األطباء أكثرأبصر بصرًا قويًا, وعند  ٕفي اريـو ارمتغيـ أوغروب ارشمس 

 .األجفافتكوف في  ٖنداوة

االستفراغ وتنقية اررأس, واستعماؿ األكَّاؿ ارتي تجلوا ارعيف,  فعالجوعلى ما ظنوه  األمركاف  فإذا
ف كاف كما قلناه فاستفراغ اربدف وتنقية  وأشباه, وارباسليقوف األكبر, ٗارروشناني, وارعزيزك , ثـ اررأسذرؾ, وا 

, ورماد ورؽ اآلس, ورماد ارجّلنار, األصفيانيوارَََّشري, واركَّؿ  ٘كَّؿ ارعيف بارتوتياء اريندي وارمرازيني
ؿ ارعيف أبدًا ريذه ارعلة بدخاف دىف اربنفسج  فإف ىذا يقوي ارطبقة ارشف ِة ويجمعيا ويصفقيا, وقد تكَّ

 إرىيجتمع ارنور ويقوي ارعيف على ارنظر  ٙوارطبقة ارملتَّمة, فإف في تسويد ذرؾ ربما األجفافرتسويد 
 فقد مر  فيما تقدـ مف عالجات ارعيف. األجفافارضوء, فأما رطوبة 

 

 الباب الثاني والخمسون

 فيِو  ٚا وذكر الخالف الذي المشرحينفي ىيئة العين ووضعيا وصورة طبقاتي

بيذا  ٓٔيتركوف ارعناية / واألطباء,ٜمف ذرؾ يسيرًا ال ُيقِنع ٛارمقارة في عالج ارعيف طرفاً  أوؿقد ذكرنا في 
منافع في  جالينوسفي أبواب معارجات ارعيف, ويعتمدوف في معرفتِو على ارمقارة ارعاشرة مف كتاب 

ءة مراتب ُكتب ارطب, بؿ منيـ مف ال يعرؼ مف طبقات ارعيف شيئًا, , وريس كؿ كَّاؿ يكمؿ قرااألعضاء
نما يقلِّد ؿ, فخطؤه  ٔٔوا   إرىمف صوابِو, وجناياتو أوفر مف إصاباتِو, فقصدت في شرح ىذا  أكثرُ فيما يكَِّّ
 اردرس على اركسارى, ويقؿ غلطيـ وخطؤىـ في معارجتيـ, فأقوؿ: ٖٔمونة ٕٔأف تخؼ
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 ٔىجٚز: ذىجٚز فٟ َ. -
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 جٌؼ٠ُُ: جٌؼ٠ٍُ فٟ خ. -
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 جٌٍّج٠َرٟ: جٌّٛجٌٟ٘ فٟ َ. -
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لبة  طبقات ارعيف. أوريا  ٕيمة وارشبكية, وىي ارطبقات ارثالثة ارتي في أواخروارمش ٔأف ارطبقة ارص 
فإنيا تنشأ مف ارغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف داخٍؿ.  جالينوس, وال خالؼ عند أٍَّد إال عند الصمبة
على ارعصبة ارمجوفة ارتي  ٖتنشأ وتتورد مف طرؼ ىذه ارطبقة ومف ارغشاء ارموضع الطبقة المشيمةوأف 
ومف طرؼ ارغشاء ارموضوع على ارعصبة ٗتتورد مف طرؼ ارمشيمة / الشبكيةفييا ارنور. وأف ينفذ 

ارغريزية  ٘ارمجوفة مف ارعروؽ ارضوارب, وغير ارضوارب وتشتبؾ فييا ىذه ارعروؽ, رتورد ارروَح وارَّرارةَ 
ش وارغطاء رلرطوبة اررطوبة ارزجاجية ارتي ىي كارفر  إرىارغذاء  ٚيصعد ٙطبقات ارعيف, فبيا إرىوارغذاء 

واردفع باررشح, على جية االمتالء ال على  ٛارجليدية, فتْغَتِذي ارجليدية مف ارزجاجية على طريؽ ارقشؼ
 وارعروؽ. ٜجية ما يغتذي بو ارعضو بارّرواضع

ف   فة, وأنيا موضوعة على  الطبقة العنكبوتيةوا  تنشأ مف أطراؼ ارغشاء ارموضوع على ارَعصبة ارُمجو 
, ٔٔعلى ارِثلث منيا وارنصؼ ٓٔة ال فضاء بينيا وبينو, غير أنيا ناقصة عف ارجليدية قلياًل, كأنوارجليدي

ناعمة رقيقة, َّلوة ارطعـ,  ٕٔوأف بيف ارجليدية وبيف ارعنبية فضاًء ما, ُمِلئ ذرؾ ارفضاء مف رطوبٍة ببضية
تنشأ وتتورد مف طَرِؼ  نبيةالطبقة العومنصبًة على ارجليدية ومنصبًة بارعنبية. وأف  ٖٔصافية, وُجعلت

ارشبكية ومف طرؼ ارمشيمة, وألجؿ ذرؾ ما ُيَرى فييا ارعروؽ اركثيرة, وُجعلت مثقوبة بإزاء ارجليدية وبإزاء 
ثقبة ارعصبة ارمجوفة ارتي يخرج منيا ارنور, وجعلت اسمانجوّنية ارلوف رتكوف أجمع رلضوء, وأََّسف 

 مالئمة رلنور وجمعيا.

ف مف طرؼ ارطبقة ارصلبة ارتي ىي آخر ارطبقات, ارتي تتورد مف أطراؼ   ٘ٔتتورد / ةالطبقة القرنيٗٔوا 
ارَّر  ٙٔارغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف داخؿ, وأنيا جعلت صلبة رتدفع اآلفات, وتقوى على اَّتماؿ
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ىي اندفعت إما  إذاواربرد, ومالقاة ما يصدفو مف اريواء مف خارج, فيضبط طبقات ارعيف ورطوباتيا 
ر أوـ, بارور   وارسعاؿ ارشديد. ٔعند ارتيو ع وارتَزَّ 

تنشأ مف طرؼ ارغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف خارج, وُجِعلت كارطوؽ واإلكليؿ  الطبقة الممتحمةوأف  
, رتكوف مستديرًة َّواري ارسواد, فيَّسف شكُؿ ارعيف, وتضبطيا كما أيضاً رضبط ارعيف مف خارج, ورلجماؿ 

جميع ذرؾ صَّيح, غير أف في جميعِو خالفًا عند ارمشِرَّيف وعند اركَّاريف, . و ٕيضبط ارَّاوي ارمَّوي  
طرؼ  نيافبعض اركَّاريف يقوؿ: إف  ارطبقة ارصلبة تنشأ مف عصبٍة تخرُج مف اررأس, وبعضيـ يقوؿ: إ

خرجت مف اردماغ  ٖارغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف داخؿ, وبعضيـ يقوؿ: إف ارمشيمية طرؼ عصبية
غشاء رقيؽ  ٘تخلليا ٗبعضيـ يقوؿ ما ذكرنا, وآخروف يقوروف: إف ارمشيمية ىي عروؽ شبكيةارعيف, و  إرى

: ىي في اروسط مف الجميدية: ىي رطوبة واقفة مستندة على ارشبكية وارمشيمة, وأف الزجاجيةجدًا, وأف 
: ىي بيةالعن: ىي مف طرؼ ارغشاء ارموضوع على اردماغ, وأف العنكبوتيةارزجاجية غائصة فييا, وأف 

: ىي مف أطراؼ ىذه ارطبقات القرنيةارعيف مف اردماغ ومف طرؼ ارشبكية, وأف  إرىمف عصبة تدخؿ 
: ىي مؤرفة مف طرؼ ارغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف داخؿ ريتصؿ ارداخؿ الممتحمةُكلِّيا, وأف 

 ارعيف مضبوطة. ٙبارخارج, رتكوف

في كتابِو  ألرجنجانسوما وجد  جالينوس وأبقراطارناس, وأّما على مذىب  أكثرفيذه جملة ما عليو  
تشريح األموات فيو ما أذكره, وارذي يجب أف يعتقَده ارُمَتعّلـ فيو كيذا ال  ٚفي بمصرارعربية  إرىارمنقوؿ 

مف خمسة عظاـ, منيا عظماف متصالف  َّٛق ْقَتو صنوبري ارشكؿ, مؤرؼ إذاغير, وىو: أف موضَع ارعيف 
ىذا كلو في ارعيف, وطبقاُت ارعيف سبعة,  األنؼوصفَِّة  ٜاـ تتصؿ بعظاـ اروْجَنةِ بارَّجاجيف, وثالثة عظ

 وارناس في تسميتيا كليا طبقات مختلفوف, وثالث رطوبات.
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لبة, ثـ ارمشيمية, ثـ ارشبكية, ثـ ارعنكبوتية, ثـ ارعنبية, ثـ ارقرنية, ثـ ارملتَّمة.   فارطبقة األورى ىي ارص 
موضع آخر  ٕارَبردة وفي جالينوسثـ ارجليدية, وّسماىا  ٔاجية, وىي فوؽ ارشبكية, /واررطوبات فأوريا ارزج

اربردية, ثـ اررطوبة اربيضية, وريس بيف ارزجاجية وارجليدية شيء بتًة, وبيف ارجليدية واربيضية ارغشاء 
 جملة ارعيف. ٖارعنكبوتية, فيذه

ارطبقات واررطوبات مف خشونة ارعظـ, وارثاني:  ٘توقي أنيا: ٗفأّما ارطبقة ارصلبة فليا ثالثة منافع إَّداىا 
 ارعيف, وارثارث أيضًا: تصؿ ارطبقات بعضيا ببعض. إرى تورد ارَّس  

. ٛوسائر ارطبقات كارمشيمة رلجنيف, تَّوييا وتضبطيا وتَّتوي علييا ٚ/ ٙوأما ارمشيمية وىي رلرطوبات
 رطبقات واررطوبات.وأّما ارشبكية فكارِوطاء رلزجاجية, وىي كارمعدف رسائر ا

 أيضاً وقايًة رلجليدية, تَّوؿ بينيا وبيف اررطوبة اربيضية رئال تتكئ علييا. ورتجمع  ٜوأم ا ارعنكبوتية فتكوف 
, ٔٔريا, ريكوف خروُج ارنور على تقديرِه. وأّما ارعنبية فُجعلت ألربع منافع, وُجعؿ روُنيا اسمانجونياً  ٓٔارنور
تكوف  أنياوالثاني  اررطوبة, رطوبة ارقرنية. ٕٔة في داخليا, فتَّفظ تلؾارمنافع أنيا تجمع اررطوب فأحد

مًة بإزاء  والثالثارمضيئة.  األشياء إرى, مالئمًة رلبصر على ارنظر ٖٔجامعًة رلضوء أف تكوف مستديرًة مقو 
مف عينو مثؿ تكوف ثقبة ارعنبية  إنسافارَّدقة, مثقوبة, رينفذ فييا ارنور على مقدار ارَّدقة, ويقاؿ: أف كؿ  

خروج ارنور منيا, فأي واَّدٍة مف ارثقبيف دخؿ فييا ارفساد دخؿ  ٘ٔارمجوفة بارسواء, رتساوي ٗٔثقبة ارعصبة
اجتمع بياض اررطوبة اربيضية وروُنيا  إذاجعلت اسمانجونية َّتى  والرابع ارّضرُر على اربصر بمقدارِه.

تنبعث قوتاف,  ٔفيا, ألف مف اربياض وارسواد /األرواف وأصنا أنواعَ في ارعيف  ٙٔوارنوُر أمكف أف يتصور
 منيا يكوف تركب األرواف.
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كمثؿ ارذيؿ؛ رتكوف َّافظًة رلعيف وطبقاتيا مف  ٕفأما ارقرنية فإنيا ُجعلت كارقرف ارمنَّوت ارمفصوؿ ارشؼ
ميا داخؿ, ودافعًة مضر ة اآلفات ارتي مف خارج عف ارعيف. وارملتَّمة جعلت رلجماؿ وضبط ارطبقاِت وتقوي

تخرجاف مف اردماغ,  ٖبَّسف استدارتيا. فأما ارطبقة ارصلبة وارمشيمية وارشبكية فإنيا تتورد مف عصبتيف
مف كؿ واٍَّد يتركب بعُضو مف بعٍض, ويستدير ويصير دائرًة أكليلًة  ٘بنصفيف, فارنصؼ ٗفتنقسـ كؿ واَّدةٍ 

ارغشاء ارموضوع على  أحدىما: غشاءاف ٙعظيمة, تكّوف ىذه اردائرة مف طرؼ ىاتيف ارعصبتيف, علييا
مقدـ اربدف  إرىعصبة تخرج مف اردماغ  ٚارغشاء ارموضوع على اردماغ, فكؿ والثاني:ارقَّؼ مف داخٍؿ, 

. وارقسماف اآلخراف ينبسطاف, فيصير مف أَِّدىما فوارى ارعينيف وارى األذنيف, فيو يَّلؿ بيذيف ارغشاءي
غشاء يتـ  -أعني ىذه اردائرة -شيمية, ويخرج مف ىذا اإلكليؿ ارطبقة ارصلبة, ومف ارقسـ اآلخر ارطبقة ارم

أشياَء: مف غشاٍء يخرج مف ىذا اإلكليؿ, وغشاء  ٛبو َكْوف ارطبقة ارمشيمية, ثـ تتورد ارشبكة مف أربعةِ 
يخرج مف طرؼ ارعصبة ارمجوفة, ومف ارعروؽ ارضوارب, وارعروؽ غير ارضوارب, وباجتماعيا تكوف 

 ارطبقة ارمشيمية.

فتتقلب وتَّلؿ ارجليدية, وعلى  -أعني ىذه اردائرة -مف اإلكليؿ  ٜفغشاء ينبت رقيقاً  العنكبوتيةوأما  
يستر نصؼ ارجليدية, وأف ارفضاء ارذي بيف  ٓٔارمذىب ارُمرِضي مف ىذا ارمذىب: أف ىذا ارغشاء قائـ

ة مثؿ ما بيف ارعنبية وارعنكبوتية, ارجليدية وبيف ارعنبية تقسمو ارعنكبوتية بنصفيف, فبيف ارعنكبوتية وارجليدي
يخرجاف مف ىذا  ٔٔتمألىما اررطوبة اربيضية. وأف ارطبقة ارعنبية تنشأ مف صفاقيف فوأف ىذيف ارفضاءي

ومف جزء عروقي يخرج مف ارشبكية, ومف طرؼ ارطبقة ارمشيمية,  -أعني ىذه اردائرة -اإلكليؿ 
 .٘ٔارداخؿ, ملساء ارخارج كارعنبية ارسوداء ٗٔةتكوف ارعنبية, وىي مخمل ٖٔىذه واتَّادىا ٕٔوباجتماع
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 أٌذغ فٟ َ.   أٌذؼس: -
9

 ٠ٕرص ٌل١محً: ٌل١ك ٠ٕرص فٟ خ, ِ. -
ٔٓ

 لحتُ: لحتّس فٟ َ, خ, ِ. -
ٔٔ

فبق فٟحء٠ٓ فٟ َ. طفبلٍٍ: - ٍْى جٌظحٍ٘.: جٌِؿٍوانظ ِ  .98٘, ٘انًعجى انًذرضً ى جٌرح٠ٓ جًٌٞ ضكص جٌؿ
ٕٔ

 ذحؾطّحع: جؾطّحع فٟ َ. -
ٖٔ

 جضكحو٘ح: جضكى٘ح ٚ فٟ َ. -
ٔٗ

 ِهٍّس: ِؿٍّس فٟ َ. -
ٔ٘

 ْٛوجء فٟ َ. جٌٓٛوجء: -
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على ارعظـ, وىي ارمعروفة بارصلبة,  ٔفتنشأ مف طرؼ ارعصبة ارتي تنبسط, فتفترش القرنيةوأّما ارطبقة  
يخرجاف أَّدىما مف اإلكليؿ, وارثاني مف طرؼ ارعصبة ارمجوفة, فيذه كليا تصير منيا  ٕومف غشاءيف

اؿ أف علييا ثالثة قشور, كما يكوف على اربصؿ, وتلؾ ارقشور ىي ذرؾ ُيق ٖألجؿارطبقة ارقرنية, 
 وطرؼ ارطبقة ارصلبة. ٗارغشاءاف

أعني ىذه اردائرة ارتي - اإلكليؿوىي مف طرؼ ارشبكية, وغشاء رقيؽ يخرج مف  الممتحمةوأما ارطبقة 
 طبقة ارملتَّمة.ومف طرؼ ارغشاء ارموضوع على ارقَّؼ مف خارٍج, بارتئاـ ذرؾ كلو تكوف ار -ذكرناىا 

في ارعيف تشريًَّا  األوائؿعف بعض  ابن ماسوىذا ىو ارمذىب ارصَّيُح في تشريح ارعيف, وقد ذكر  
, ال ُيعرؼ ذرؾ ارقوؿ رغيرِه, وىو: أنو زعـ أف ارطبقة ارعنكبوتية تنشأ وتنبت مف اررطوبة ارجليدية ٘طريفاً 

ارجليدية ال عروؽ فييا وال عَصب, فإف أراد بو وىذا قوؿ َبِشع, ألف اررطوبة  اآلمدي, وارى ىذا ذىب ٙ/
ريا, فليس كؿ عضو يكوف موضوعًا على عضو  ٛمالصقة ٚارغشاَء ارعنكبوتية ىي موضوعة علييا, /

 اآلمديآخر رونو منو, بؿ يكوف ذرؾ موضوعًا علييا رفائدٍة وَّكمة, ُيظِير ذرَؾ اربَُّث وارنظر. فلوال أف 
علوؼ متزيِّد, ذكر في منافع ماسة  ٓٔابنَّكيت ىذا ارقوؿ, ألف  َّٜسف ارمعرفة بمداواة ارعيف رما

جفؼ  إذاريا, مثؿ أف فرخ األرنب  ٕٔ, وال ىو اَّتجاألوائؿما ذكرىا أَّد مف  أشياءَ ارَّيواف  ٔٔأعضاء
وتَّملتو ارمرأة ارعقيـ َّبلت ووردت, ريت شعري مف جّرب ىذا, ومف أيف رو ذرؾ, ومثؿ قورو: أف مرارة 

, ٖٔكذا وكذا, رسُت أذكر ما قارو رئال يغتّر بو ارجاىؿ فيقدـ على ارعظيـ مف ارمَّزناتتصلح ر اإلنساف
 فمف كاف ىذا مذىبو, وىذا عقلو, فليس يجب أف ُيَّكى عنو قواًل.

ذ قد فرغنا مف ذكر طبقات ارعيف ومنافعيا, فنَّف نذكر خروج ارنور مف اردماغ, ونذكر ارعصبة ارمجوفة  وا 
 ل:, فنقووخالؼ ارناس فيوِ 

                                                           
ٔ

 ضٕر١ٓ فطفطٍٔ: ضر١ٓ فطفٍٔ فٟ َ. -
ٕ

 غٗحء٠ٓ: ِطّْٛس فٟ خ. -
ٖ

 ألؾً: ٚألؾً فٟ خ. -
ٗ

 جٌغٗحءجْ: جٌغٗحء فٟ َ, خ, ِ. -
٘

 ٠ٍ٠فحً: ظ٠ٍفحً فٟ خ, ِ. -
ٙ

 خ )ظ(. ٓٗذىج٠س  -
7

 ِ )ظ(. ٖٙذىج٠س  -
8

 ِالٚمس: ِالَلس فٟ َ, خ, ِ. - 
9

 ٌّح: ٔحلٛس فٟ َ. -
ٔٓ

 فٟ َ. الذٓألْ أذٓ:  -
ٔٔ

 أػٟحء: ٔحلٛس فٟ َ.  -
ٕٔ

 جقطؽ: جقطحؼ فٟ َ, خ. -
ٖٔ

 جٌّكُٔحش: جٌّؿٍذحش فٟ خ, ِ. -
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 ٕارعيف, فباالضطرار إرىاردماغ مستديرة, وتضيؽ عند ارخروج  أجزاءجميع  ٔأف ىذه ارعصبة تنشئ مف / 
َفة, ويكوف علييا ارغشاءاف جميعًا, أَّدىما مف تَّت, وىو ارغشاء ارذي يكوف على  يجب أف تكوف مجو 

آلخر اتصاؿ اتَّاد وامتزاج اردماغ, واآلخر ارغشاء ارذي يكوف على ارَقَّْؼ مف داخٍؿ, ويتصؿ أَّدىما با
واَّد, وارنور يخرج مف اردماغ في ىذه ارعصبِة, كما تخرُج ارنفُس ارَّساسة في  ٖومالئمة, ألف جوىرًا بيما

 .ٗاألعصاِب مف اردماغ

ارنور ُيعَنى بِو: ارنفَس. وقورنا: تخرج في ارعصبة ارمجوفة, كقورنا: تخرج ارروح  ٘ومعنى قورنا ىاىنا
د ِة ارواقعِة بارعصبة ارمجوفة, كقورنا عند ارفارج ارَّيوانية في ارع روؽ ارضوارب. وقورنا: امتنع ارنور بارس 

د ة وقعت في  , فامتنعت ارنفُس ارَّساسة مف ارنفوذ فييا سواء, وىذا األعصابواالسترخاء وارخدر أف ارس 
ف  فعلى مذىب جارينوس وأبقراط وجميع ارطبيعيي أف ارذي يخرج مف اردماغ  يرى  أرسطوطاليسواألوائؿ, وا 

مف ُيَرى ويقع على  إريوىي ارقوة ارَّساسة, وأف ارنوَر ارباصر ينطبع في ارعيف مف خارج, ويدخؿ 
, وينعكس علييا, فيكوف بو اربصر, وُيشب و بارمرآة ارتي ٙاألشياءارجليدية, ويتصور فييا بذرؾ ارنور صورة 

, ثـ تنعكس على ارناظر, فيتبيف رلناظر في ارمرآة األشياءِ وَر ينطبُع فييا ارنوُر مف خارج, وتَُتصور فييا ص
 أرسطوطاليساررد  على  ٜعليو, فإف ارسامع منا ٛفييا مف ارمرئيات, وريسْت بنا َّاجة رلردِّ  ٚما ُيَتصور

رشرائع, يقّلدونو ارشيء كما ُيقل ُد األنبياِء وأصَّاب ا إريوأصَّابو وارمائليف  أكثر, ألف ٔٔوُيستجَيؿ ُٓٔيستشَنع
ر فييا  ومنازعُة مف ال يُنِصُؼ صعٌب, غير أّنا نعلـ أف ارنور رو دخؿ مف خارج فانطبع بارجليدية ريصوِّ

غير ارنفس, فإف  ٕٔشيٍء ثارٍث يبصُر تلَؾ ارصور, وريس ىاىنا إرىثـ ينعكس, الَّتاَج  األشياءُصَور 
في  ألنيادخوؿ ارنور مف خارٍج,  إرىارتي تتصور في ارجليدية, فما بيا َّاجة  األشياءَ تُبِصر  ٖٔكانت

ُأَخر أصوُب  أشياءَ بواسطة اريواء وواسطة  األشياءٗٔاردماغ, فقورنا بأف ارنوَر يخرُج مف اردماِغ, فُيْبِصر

                                                           
ٔ

 َ )ٚ(. ٓٗذىج٠س  -
ٕ

 فرحالٞطٍجخ: فح جالٞطٍجٌ فٟ ِ, فحالٞطٍجٌ فٟ َ. -
ٖ

 ؾٍٛ٘جً ذّٙح: ؾ٠ٍّ٘ٛٙح فٟ خ, ِ. -
ٗ

 فٟ جٌىِحؽ فٟ َ. جألػٛحخِٓ جٌىِحؽ: ِٓ  جألػٛحخفٟ  -
٘

 َ, خ.  ٘حٕ٘ح: ٕ٘ٙح فٟ -
ٙ

 جأل١ٖحء: ٌأل١ٖحء فٟ ِ.  -
7

 ٠طٌٛٛ: ٠ٌٛٛ فٟ ِ, ضٌٛٛ فٟ خ. -
8

 ٌٍٍو: ئٌٝ جٌٍو. -
9

 ِٕح: ِٕٗ فٟ َ. -
ٔٓ

َّٗغ فٟ َ. ٠ٓطٕٗغ: -  ٠ُٓطر
ٔٔ

 ٠ُٓطؿًٙ: ٠ُطؿًٙ فٟ َ. -
ٕٔ

 ٘حٕ٘ح: ٕ٘ٙح فٟ َ, خ. -
ٖٔ

 فاْ وحٔص: ٚئْ وحٔص جٌٕفّ فٟ خ, ِ. -
ٔٗ

 فٟ َ.ف١رٍٛ: فط١ٍٛ -
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, وقد طاؿ ارخطب في ىذا ارباب, وكل و قريب مف قريب, وال فائدة رنا في ارمنازعة بعد علمنا وأشبووأورى 
 رِتيما.باربصر وارُمْبَصرات وصو 

اَّتجاجًا رقورو أف منزرة ارجليدية, ومنزرة ارنور ارذي يقع فييا مف خارج منزرة ارناظر  طاليسأرسطو وذكر  
َر في ارمرآة وانعكس عليو, وال يتـ انعكاس ارنور  في ارمرآة, فينعكس عليِو فُيبِصُر ارَناظُر في ارمرآة ما تصو 

وقعت على شيٍء, ورو مر  نورىا  إذاي ال ينعكس نورىا كاف وقوع ارنور مف خارج, كارشمس ارذ إذاإال 
ارنور مف ارعصبة ارمجوفة أف أقوؿ: إف رـ يتأمْؿ صورَة خروج  ٕمستقيـ رـ ينعكس, وارَّري ٔعلى خطٍّ 
على ارجليدية, ألف ارعصبة ارمجوفة موضوعة مف اردماغ على مَّاذاة ارجليدية, وارجليدية تَّت  ووقوعيا

أف نقطًة مف ارماء ُترَسؿ مف فوٍؽ فيسقط على صفيٍَّة موضوعٍة تَّتيا بينيما فضاء,  ٖارعصبة, ُيَتَصو ر
وقع ارنور على ارجليدية انعكس راجعًا على ارُمْبَصَرات,  إذاعلى ىذا ارقياس, فإنو  ٗفإذا كاف خروج ارنور/

 فيتـُ في انعكاس ارنور بيذا ارمعنى.

 الباب الثالث والخمسون

 ٘وسحقيا وغسمياالعين  أدويةفي تركيب 

ما رو كيفيٌة  أوًا, مر  أو, ٙكاف ارتراب سبخاً  إذاعلى ارعيف وقوع ارتراِب فييا السيما  األشياءِ إف مف أضر 
ارمعدنية شيء إال وفيو تراب,  األدويةَرِديئًة, كارتراب ارذي يرتفع عف ارََّْمأة ارتي قد جف ت, وريس مف 

 .ٚكانت أجزاؤىا ريست بناعمةٍ  إذاة فييا, ال سيما ارَّجري واألشياءوكذرؾ َيُضر ارعيف ارَّجر 

كاف تجففًا بارغًا, ثـ يدُؽ ويّذر   ٜفي إزارة ما يخارطو مف ارتراب فيو: أف ُيجف َؼ أي  دواءٍ  التدبيرفأّما  ٛ/
ثـ , كما رو ُجمع بيف اررمؿ وارتراب, ٓٔعلى ارريح, فإف ارترابية تطير منيا, ويثبُت اردواء ارمعدني روزانتو

 في اريواء, ركاف ما يبقى اررمُؿ دوف ارتراب. ٔٔتسؼ

                                                           
ٔ

 .فٟ َ ػٍٝ جٌّؿٛفس ٚٚلٛػٙح ػٍٝ جٌؿ١ٍى٠س ن١ ِٓطم١ُػٍٝ ن١ ِٓطم١ُ:  -
ٕ

 ٚجٌكٍٞ: ٚجٌهٍٚؼ فٟ خ, ِ. -
ٖ

ٌ: ِطّْٛس فٟ ِ. - َّٛ  ٠طٛ
ٗ

 خ )ٚ(. ٔٗذىج٠س  -
٘

 ْٚكمٙح ٚغٍٓٙح: ٔحلٛس فٟ َ. -
ٙ

ٌٜ يجُش  ضجخبً: - ٌْ َْرَهس: أَ ِْٕرصُ ْٕهح فٟ َ, ْهح فٟ خ,  ٍْفٍ ال ضَىحوُ ضُ ِِ ٚ ُِّ  .78ٗ, ٘ انًعجى انًذرضً .ٔ
7

 ذٕحػٍّس: ذحٌٕحػّس فٟ خ, ِ. -
8

 ِ )ٚ(. 7ٖذىج٠س  -
9

ٌٍ فٟ َ. -  وٚجٍء: ي
ٔٓ

 ٌَٛجٔطٗ: ٌَٛجٔطٙح فٟ َ, ِ, ٌٍَجٔطٙح فٟ خ. -
ٔٔ

 ضٓف: ٔٓف فٟ خ. -
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د وَّجر  ٕال سيما ارَََّجريات -منيا  ٔفيجب أف يؤخذ غسمياوأّما  منيا كارشاذنج وارتوتياء واردىنج واربس 
ىاوف مف زجاج, ويصب عليو ارماء وُيسََّؽ في  أوويجعؿ في ىاوف مف َّديد  ٖ/ -اردـ وأشباه ذرؾ 

َّتى يتكدر ارماء, ثـ ُيصب ذرؾ ارماُء عف  ٗت دقَقتو ثـ صبّبَت عليِو ارماء, ودمجتوجوؼ ارماء, فإف أَّبب
اردواِء في غضارٍة نظيفٍة, وتصُب عليو ارماء ثانيًا, وُيدَعُؾ, فال يزاُؿ يفعُؿ بو ذرؾ, ويدمخ ويدعؾ, ويصب 

يتكّدر, فيعلـ َّينئٍذ أف ما رـ  ّ٘صب عليِو ودمخ إذاأف يصيَر ارماء  إرىتكّدرت  إذاارماء عنو في ارغضارة 
على ذرؾ ارماء َّتى يتصفى, وكلما تصَفى ارماء  ٙرمٌؿ, فيرمى بيا, ويصبر أوبقي في ارياوف مف َّجارٌة 

 ٛبارقطنة, فما بقي بعد تصفية ارماء عنو أْدرتو في ارغضارة, ووضعت علييا شيئًا يسيرًا مف ارتراب ٚأخذتو
بو, فإنو يكوف مثؿ اريباِء رينًا ونعومًة, ثـ يستعملو فيما يَّتاج  َّتى يجؼ, ثـ تَّكو عنيا بريشٍة, ويَّتفظ

 أبويرى أف جميع األجساـ ارمعدنية تَّرؽ قبؿ استعماريا في ارعيف, وكاف يرى  عمي الكّحال, وكاف إريو
: نَّف نرى ارَّجارة قبؿ اإلَّراؽ ريا ٓٔفقلت ٜأبي القاسم اليزيديىذا اررأي, وناظرتو عليو بَّضرة  ماىر
َِّد ٍة واَّتراؽ, وارى ريٍف وسكوف, كَّجارة ارنورة وَّجارة  إرى, وتنقلب تلؾ ارطبيعة فتصير ٔٔة ماطبيع

َّد ٍة عجيبة, وظير فييا  إرىاألسفيداج, فإنيما في نياية ارليف وارسكوف قبؿ االَّتراؽ, فإذا َُّرقا صارا 
ه َّدثت فيو كيفيٌة مَّرقٌة مفسدة, نَّف أَّرقنا إذاطبع االَّتراؽ, فما يؤمنو أف يكوف في ىذه ارَّجارة شيٌء 

طبيعتو وسبرناه بارتجربة, فأما أف ُنقِدـ  ٖٔال نَّرؽ إال ما قد عرفنا ٕٔعلى ما ذكرتو, غير أننا األمرفقاؿ: 
تَّدُث في ىذه ارَّجارة عند ارطبخ, فأما عند  ٘ٔآخر, وىو: أف ارَّدة ٗٔعلى شيٍء ال نعرفو فال, وجواب
ف َّجارة ارنورة واألسفيداج فإنما يطبخيما فتَّدث ىذه اركيفية مع ارطبخ, اإلَّراؽ فتزوؿ كؿ َِّد ٍة فيِو, أل
أف  كؿ شيٍء  دياسقوريدسكاررماد رزارْت كؿ َّد ٍة فيِو, فَأريُتو مف قوؿ  ٙٔفأّما رو أَّرقناىما َّتى يصيرا

                                                           
ٔ

 ٠إنً: ٠مٛى فٟ َ. -
ٕ

 جٌكؿ٠ٍحش: جٌكؿٍٔحش فٟ َ. -
ٖ

 َ )ظ(. ٔٗذىج٠س  -
ٗ

 وِؿطٗ: وِهطٗ  فٟ َ. -
٘

 ٚوِم: ٠ٚىِم فٟ َ. -
ٙ

 ١ٛ٠ٍ فٟ َ.٠ٚٛرٍ: ٚ -
7

 أنًضٗ: أنً ذٗ فٟ َ. -
8

 ١ٓ٠ٍجً ِٓ جٌطٍجخ: ٠ٓطٍٖ ػٓ جٌطٍجخ فٟ َ. -
9

 أذٟ جٌمحُْ ج٠ُ١ٌىٞ: ٌُ ٔؿى ٌٗ يوٍ فٟ وطد جألػالَ. ج٠ٌُىٞ فٟ خ. :انٍسٌذي -
ٔٓ

 فمٍص: فمٍص أٔح فٟ ِ.  -
ٔٔ

 ِح: ٔحلٛس فٟ َ. -
ٕٔ

 إٔٔح: أٔح فٟ خ, ِ. -
ٖٔ

 ػٍفٕح: ػٍفٕحٖ فٟ خ, ِ. -
ٔٗ

 ٛخ فٟ َ.ٚؾٛجخ: ٚؾ -
ٔ٘

 جٌكىز: جٌكىلس فٟ َ. -
ٔٙ

 ١ٛ٠ٍج: ١ٛ٠ٍ فٟ ِ. -
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كالمي عليِو في , فظير ٔيَّرؽ يصير رمادُه أَّد  مف جرمِو, وأشد  تأثيرًا فيما كاف يؤثر فيِو قبؿ اإلَّراؽ
 ارمعدنية. األدويةفعلى ىذا يكوف بناُء أمِرَؾ في إصالح  دياسقوريدس.ىذا ارموضع رم ا َقِبؿ قوؿ 

 

 الباب الرابع والخمسون

 ٕفي عينيوِ  اإلنسانفي الظ ممة التي يجُدىا 

كاف  ٖارمرض إرىما تَّتو مف أنواع ارظلمة, فإذا قيس  إرىنقوؿ: أف ارظلمة في ارعيف علٌة جنسية بارقياس 
 ارمرض أعـ  منو, فنقوؿ:

إف ارظلمة قد تَّدث رلشيخوخة ألكثر ارناس, رفساِد رطوباتيـ وتكّرجيا, وضعؼ مزاج اردماغ, وكثرة 
اربخارات اررديئة, وضعؼ ارقوة في َّاسة اربصر, َيدخُؿ علييـ في سائِر ارَّواس كذرؾ, غير أف َّاسة 

ا يبيف ارنقص فييا أسرع, وارضرُر في ذرؾ يكوف أعظـ, وال عالج اربصر رذكائيا وصفائيا وسرعة استَّارتي
 ٘أعدؿ إرىيكوف بصعوبة, وَّفظو يكوف بنقلو  ٗرذرؾ إال مقدار ما يَّفظ ارَّارة ارتي علييا ارشيخ, وذرؾ

رى إصالح  دنِو أكِلو وَّفظ أوقاتو رئال ُيْتَخـ, واستفراغ رأسِو وب ٙ, وأوفؽ ارتدبير, ومراعاةِ األغذيةاألىوية, وا 
لو في كؿ عشرة  مرًة بما يجلو عينُو, مثؿ ارشاذنج  أياـإف أمكف ذرؾ بَّسب ما توجبو ارقوانيف ارستة, ثـ َكَِّّ

 ٛوبما يفتح عينو, ويشد طبقاتيا مثؿ اركَّؿ وارتوتياء وأشباه ذرؾ, فإف ٚوزبد اربَّر واريليلج األصفر, /
ف مزاج دماغو مثؿ األدىا  ٜف ارَّارة وارمرارات, فعلى ذرؾ بعد أف ال  يسرؼاوجب اررأي اسعاطو بما ُيَسخِّ

بشيء مف  ٓٔعليو, فإف ُخّيؿ مزاج دماغِو أف ىناؾ َّرارًة ويبسًا, فيجب أف يَّذر ارطبيب إسعاطو
ر ارَّاسة وبتكّدرىا تتورد في مقدـ  ٔٔارمرطبات, كدىف اربنفسج, وربف ارنساء, وبياض اربيض, فإف ذرؾ ُيكدِّ

ُمِنعَنا عف تبريد مزاج اردماغ بأكثر مما  ٕٔارمشايخ فقط. واألصُؿ في ذرؾ أننا اردماغ رطوبة فاسدة ىذا في

                                                           
ٔ

 جإلقٍجق: جالقطٍجق فٟ َ. -
ٕ

: ػ١ٕٗ فٟ خ, ِ. - ِٗ  ػ١ٕ١
ٖ

 جٌٍّٜ: ِطّْٛس فٟ خ. -
ٗ

 ٚيٌه: ٚيٌه أ٠ٟحً فٟ خ, ِ. -
٘

 فٟ َ. جالػطىجي ئٌٝٚقفٍع ٠ٚىْٛ ذٕمٍٗ أػىي: ئٌٝٚقفظٗ ٠ىْٛ ذٕمٍٗ  -
ٙ

 ِ.ٍِجػحز: ٍِػحش فٟ َ, ٍِجػحش فٟ  -
7

 خ )ظ(. ٔٗذىج٠س  -
8

 فاْ: ئْ فٟ َ. -
9

 ئال ٠ٍٓف: أْ ٠ٍٗف فٟ َ.   -
ٔٓ

 ئْؼح٠ٗ: ئْؼح٠ٗ جٌٍّجٌجش فؼٍٝ يٌه ٠ُغًٞ فٟ َ. -
ٔٔ

 ٚذطىىٌ٘ح ضطٌٛى: ضرٍى٘ح ٚضٌٛى فٟ خ, ِ. -
ٕٔ

 إٔٔح: أٔح فٟ خ. -
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في طبيعتِو في وقت  ٕعلى ما كاف / ٔيجب. ومزاج دماغ ارشيخ كيؼ تصرفت األَّواؿ فقد َبرَد بارطبِع وزاد
يخيؿ أف مزاج رأسِو, ف إرىترتقي مف معدتِو  ٖشبابِو, وارَّرارة ارتي يجدىا في دماغو, فإنما ىي بخارات /

 بمقداٍر معتدؿ. ـدماغو قد سخف, واالستَّماـ رلمشايخ صارح, وصب ارمياه ارَّارة على رؤوسي

فقد تعرض مف سوء مزاج بارد مع غير ارمادة, فأّما ارذي  المشايخ: ٗتعرض لغيرفأما ارظلمة ارتي  
بما ُتَسد ارعصبة ارمؤدية يرطب اردماغ بأكثر مما يجب, فتتغير آالت اربصر, ور  ٘يعرض مع ارمادة: فإنو

ذارلنور.  د  ٙ: فإنوأيضاً كاف بال مادٍة  وا  . األعصابيغير آالت اربصر, ويضعُؼ َّركات ارعيف, وُيجمِّ
 يَّدث ىذا ارضرر في طبقات ارعيف ورطوباتيا. ٚوكذرؾ

ال َّمرة في رقيقًا بال أرـٍ و  ٛكاف مع ارمادة: فإف ارعيف تدمع وتقطع رمصاً  إذاسوء ارمزاج اربارد  وعالمة
كدورة وسوء بصره.  ٜعينِو زيادًة على ما كاف في أياـ صَّتِو, وتَّدث إرىنظر  إذاارعيف, ويجد ارناظُر 

ذا  ٓٔصَّتِو, يَّدث ركدورٍة وسوء بصرٍ  أياـعينِو نقصانًا عما كاف في  إرىكاف بغير مادٍة: وجَد ارناظُر  وا 
 , وجفافًا وبطء َّركٍة وسوءًا في بصره.

رلرأس واربدف بما جعؿ فيو مف  ٔٔ: االستفراغ بَّب ارقوقايا قباًل ألنو منؽٍّ ان مع المادةك إذاعالج ذلك 
 :نسختوارسقمونيا, ثـ استفراغ رأسو مراٍت كثيرة بَّب ارصبر ارذي ىذه 

, األدويةسواء, صبر اسقوطري غير مغسوؿ مثؿ  أجزاءورد, وافسنتيف, ومصطكي, وبزر اركرفس,  
بماء ورؽ األترّج ويَّّبب,  أوماء ارباذرنجبوية,  أو ٕٔويعجف بشراٍب صافي زعفراف وزف دانقيف, يسَّؽُ 

أقل و,  أياـارشربة وارشربة سبعة  ٗٔبيف وثالثة, يسقى منو عدة شربات, ويجعؿ ما ٖٔشربتو وزف درىميف
 ارموردة رلدـ ارغليظ ارَعِكر, ويؤمر باررياضة واألطعمةرأسو,  إرىارمبخرة  األطعمةويَّمى ارعليؿ مف 

                                                           
ٔ

 َٚجو: ٠ُٚجو فٟ َ. -
ٕ

 َ )ٚ(. ٔٗذىج٠س  -
ٖ

 ِ )ظ(. 7ٖذىج٠س  -
ٗ

 ٌغ١ٍ: ٌؼ١ٓ فٟ َ. -
٘

 فأٗ: فأٙح فٟ خ. -
ٙ

 أ٠ٟحً فأٗ: فأٗ أ٠ٟحً فٟ خ, ِ. -
7

 ٚوًٌه: وًٌه فٟ َ. -
8

 ٚضمطغ ٌِٛح:٠ٚمغ ٌِٝ فٟ َ. -
9

 ٚضكىظ: ضكىظ فٟ َ. -
ٔٓ

-  ٍٍ  : ٔحلٛس فٟ خ, ِ.٠كىظ ٌىىٌٚزٍ ْٚٛء ذٛ
ٔٔ

: ٔمطٍـ ئٞحفطٙح. -  ِّٕكٍ
ٕٔ

 ٚحفٟ: جٌٛحفٟ فٟ ِ. -
ٖٔ

 َْٚ و١ٌّ٘ٓ: َْٚ وجٔم١ٓ و١ٌّ٘ٓ فٟ َ.  -
ٔٗ

 ِح ذ١ٓ: ذ١ٓ فٟ َ. -



443 

 

 األوقاتبارميويزج, وفي  األوقات, وارغرغرة في ٔاريسيرة, ودخوؿ ارَّماـ بعقبيا, ومضغ ارمصطكي, واربزؽ
ؾ,  وأشباه, وارمري ارنبطي ٕبارميبختج ذرؾ. ويكَّؿ بعد االستفراغ بارروشناني اركبير, وارباسليقوف ارُممس 

 كتابنا ىذا مشروًَّا, وذكرنا منافعيا.واركَّؿ ارذي ُيعرؼ باريندي, وقد بينّنا جميع ذرؾ في اقرباذيف 

ف كاف سوء مزاج   رـ ُيستفرغ إال أنو يسعط باألدىاِف ارَّارة, وينقؿ مف غذائو إف كاف  بارد بغير مادٍة:وا 
رَّـو ارَّمالف, ويسقى مف ارشراب ارممزوج مزجًا يسيرًا, ويؤمر باالنكباب على ارمياه ارمغلية  إرىرديئًا 

نة انكبابًا يسيرًا قدر ما يسخف, ويرطب باربخارات اررطبة ارتي ترتقي مف ارماء بارَّشائش ارَّارة ارمسخِّ 
 لومن االكحا , ويكَّؿ باألشياؼ األصفر.ٖأف يَّلؿ إريوارَّار, وال يطيؿ االنكباب, فيَّلؿ ما ال يَّتاج 

 :الكحل ٗبيذا

ؾ وزف نصؼ درىـ, سواء, تكوف أجزاؤه وزف درىـ درىـ, مس أجزاءبَّري, ورؤرؤ, وورؽ ارفلنجمشؾ  ٘شنؾ
, زعفراف وزف دانؽ, يسَّؽ وينخؿ ٛارمَّرؽ وزف نصؼ درىـ َّٚبتيف, قشور ارَّلزوف ٙجندبيدستر وزف

 ويكَّؿ منو, وىذا اركَّؿ نافع رسوء مزاج بارد.

فأما ارذي مع ارمادة: فإنو  مزاٍج حار بغير مادٍة وسوء مزاج حار مع المادة:وقد تعرض ارظلمة مف سوء  
 أكثرسخنت ازدادت مف ارموضع  إذا, ألف ارفضوؿ ٜويمددىا, ويمأل آالت اربصر فضالً ينفتح رو اربصر 

ذا, ٓٔرـ تسخف إذامما يزيده   اربصر. أعضاءنّشَؼ اررطوبة وأَّمى  بغير مادةٍ كاف ذرؾ  وا 

 األطعمةارَّمية, واالقتصار على  ٔٔ: ارفصد واالستفراغ إف أمكف, ورزـووعالج ما كان منو مع المادة
ف  ٖٔاريسيرة, وكَّؿ بما يبرد ويدمع وقتًا بعد وقٍت, كاركَّؿ ارمّربى بماء ٕٔ, واررياضةارموافقة , وا  ارَّصـر
 , كارفراريج, واألجدية األغذيةارتدبير ارمرطب في  إرىاالستفراغ وارعدوؿ  ٗٔ: ترؾبغير مادةٍ كاف 

                                                           
ٔ

 جٌرُق: جٌطرُق فٟ خ, ِ. -
ٕ

 ذح١ٌّرهطؽ: غ١ٍ ِٕم٠ٛس فٟ َ. -
ٖ

 أْ ٠كًٍ: أْ ٠كٍٍٗ فٟ خ, ِ.  ئ١ٌٗ -
ٗ

 ذًٙج: ً٘ج فٟ ِ. -
٘

 ٖٕه: ٖطه فٟ َ. -
ٙ

 َْٚ: ٔحلٛس فٟ َ. -
7

 جٌكٍُْٚ: جٌؿٍٍْٚ فٟ ِ. -
8

 ؾٕىذ١ىْطٍ َْٚ ...... جٌّكٍق َْٚ ٔٛف وٌُ٘: ٔحلٛس فٟ خ. -
9

 فٟالً: فٟالش فٟ َ. -
ٔٓ

 ضٓهٓ: ٠ٓكك فٟ َ. -
ٔٔ

 ٌَُٚٚ: ٌَُٚ فٟ َ. -
ٕٔ

 ٚج٠ٌٍحٞس: ج٠ٌٍحٞس فٟ َ. -
ٖٔ

 ذّحء: ٔحلٛس فٟ خ. -
ٔٗ

 ضٍن: فطٍن فٟ خ, ِ. -
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ف كاف شابًا بلبف ارنساء, وبياض اربي ٕ, وارطلعٔاررضيعة ض, ودىف ارنيلوفر, وماء وارجّمار, واإلسعاط وا 
 ذرؾ. وأشباهعصا ارراعي 

ف كاف سوء ارمزاج   واألغذية ما  األدويةفي  ٗفي أي نوٍع كاف: زْدَت / ٖاليبوسة أومتركبًا مع الرطوبة وا 
مف ٙعليؾ ذرؾ فأستخرجو مف األبواب ارتي تقدمتو, أو يأتي بعده / ٘يقابؿ اريبوسة واررطوبة, فإف صعب

ارذي يشبو ىذا ارمرض, فإنو ال  ٛارمركب ومعارجات ارصداع, ومف عالج ارنوع أوسيط اررمد ارب ٚمعارجات
َّصلت ذرؾ على ما يجب, مثاؿ ذرؾ: أف ارظلمة عرضْت مف سوء مزاج َّار  إذاخالؼ بيف ارعالجيف 

 .جميعًا واَّد ٜيابس, وعرض آلخر صداع مف سوء مزاج َّار يابس, وارعالجاف

نما نزيد عالج ارعيف على ع  مما يَّؿ ٔٔيسقي / ٓٔالج ارصداع بما يكَّليا فقط, فأما ارغذاء وارتدبير بماوا 
 كانت ارعلة في اردماغ. إذاأوال  يَّؿ فواَّد, وجميع ىذا ارذي ذكرناه مما يَّدث ارظلمة في ارعيف, 

كانت  إذا, إال أف عالماتيا تكوف مختلفة العمة في طبقات العينكانت  إذاكذرؾ تَّدث ارظلمة في ارعيف  
ذرؾ, فإف ذكرنا ما يَّدث في أَّواؿ اردماغ  ٕٔارعيف, بَّسب ارموضع مف ارطبقات, فيعدؿ عف ِذْكرِ  في

 يغني عف اإلطارة في ىذا ارمعنى, ونذكر ارسواد ارذي يقع مف األَّواؿ ارمركبة.

أف , وعالمتو: أنو يرى ارعليُؿ قّداـ عينيو كدورًة كتكدر الرطوبة البيضيةقد تَّدث ارظلمة في ارعيف مف  
, وتلؾ اررطوبة تتكدر إما مف األرض إرىارسماء يكوف أصفى مف نظرِه  إرىٖٔعلييا غشاًء أسود, ونظره

مف سوء ارتدبير في ارمأكوؿ  أوارسوداوية على اربدف, إما مف فرط ارمجامعة,  األخالطاستيالء 
ة ارمزاج, وتبديلو مف ارَّارة أعدؿ ارتدبير, ومراعا إرىاالستفراغ عند االمتالء, واالنتقاؿ  وعالجووارمشروب. 

 ارَّارة ارنافعة. إرىارضارة 
                                                           

ٔ
 جألؾى٠س ج١ٌٍٞؼس: جٌؿىج جٌٍٞغ فٟ خ, ِ. -

ٕ
 جٌطٍغ: ٔحلٛس فٟ ِ. -

ٖ
 ج١ٌرْٛس: ج١ٌرْٛس فٟ ِ, ٚج١ٌرْٛس فٟ خ.أٚ -

ٗ
 خ )ٚ(. ٕٗذىج٠س  -

٘
 ٚؼد: ٚد فٟ َ. -

ٙ
 َ )ظ(. ٕٗذىج٠س  -

7
 ِؼحٌؿحش: ِؼحٌؿس فٟ َ. -

8
 ػالؼ جٌٕٛع: جٌؼالؼ فٟ َ. -

9
 جٌؼالؾحْ: جٌؼالؾحش فٟ َ. -
ٔٓ

 ذّح: فّح فٟ خ, ف١ّح فٟ ِ. -
ٔٔ

 ِ )ٚ(. 8ٖذىج٠س  -
ٕٔ

 يوٍ: ٔحلٛس فٟ خ, ِ. -
ٖٔ

 ٚٔظٍٖ: ٚٔظٍ فٟ َ. -
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 أشياءَ  ٕارعيف, وعالمتو: أف يرى قّداـ عينيو أجزاءفي  رطوبات متقطعةٔثاثانبوقد تعرض ارظلمة مف  
كدورة اربيضية كاف ارذي  إرييا, فإف اتصلت ىذه اررطوبات, وانضافت ٖعلى َّسب أشكاؿ تلؾ اررطوبات

 أو, بَّسب ما يتفؽ بَّسف ارتدبير أخرى ٗفإف رـ يتصؿ فقد يظلـ ارعيف مرة وينجلينسميو نزوؿ ارماء, 
 .٘سوء ارتدبير, ويقاؿ ريذه ارتخيالت ظالؿ

مثلثًا في  أومدورًا  أومسد سًا  أوشيئًا مثم نًا  إنساف, ومعنى ذرؾ أنو ورو أقاـ ٙالفاعمة لممرض األسباب
أقامو, وارشمس قد استقامت في ارقبة في وقت يمكف  إذالِو ارشمس, كاف ارظؿ ارذي يقع منو مثلو في شك

ذوات أشكاؿ مختلفة, كاف ما يتخيؿ مثليا في  أشياءَّاؿ بيف اربصر وارمبصرات  إذاوقوع ارظؿ, كذرؾ 
ارشكؿ, وقد تعرض ىذه ارظلمة, في مثؿ ىذه ارَّارة ارتي ذكرناىا مف فساد اربخارات ارتي تريقي مف 

 األطعمةكاف مف  إذاارمعدة اربتة, ويزداد مع االمتالء ال سيما  ياتتقطع مف بقا ٚعدةبخارات ارم ارمعدة. إف
 ارغليظة, وما كاف مف اررطوبات ارمنبثة فإنو تكثر مع ارجوع تلؾ ارتخيالت, وتقؿ مع ارشبع.

ة مف اررطوبات ارمنبثة في طبقات ارعيف: االستفراغ وارَّمية وتنقي أوجميع ذرؾ كاف مف ارمعدة  وعالج
تلؾ  ٛبَّسب مزاجيـ, وكَّؿ ارعيف مما يذّوب ويبدد األطعمة, واالقتصار بيـ على أَّمد واررأسارمعدة 

اررطوبات, كشياؼ ارمرارات واركَّؿ ارمتخذ بارَّجر األرمني مع ارشاذنج, ومما يدمع ارعيف كاردار فلفؿ 
 ذرؾ. وأشباهوارسنادج اريندي 

: وتلؾ تتكدر َّتى ُتظِلـ ارعيف بارواَّدة, وال يبيف رلماء ةالجميدي ٜتكدر الرطوبةوقد تعرض ارظلمة مف  
 عف اردماغ. األخالطوتزوؿ ارظلمة بزواؿ تلؾ  ٔٔ, وال انتشار, وينَّؿٓٔأثر

 ٕٔارسوداوية, كمطبوخ األفتيموف ومعجوف اريندي ارمقوى بارسمقونيا األخالطاالستفراغ بما يستفرغ  وعالجو
زيد في أخالطِو األفتيموف, واألفسنتيف, واسقوروفندريوف, األنطاكي, واستعماؿ اإلطريفؿ ارذي قد 

                                                           
ٔ

 .فٟ َ جٔرطحش جٔرػحظ: -
ٕ

 ػ١ٕ١ٗ: ػ١ٕٗ فٟ خ. -
ٖ

 ج٠ٌٍٛذحش: ج٠ٌٍٛذس فٟ َ.  -
ٗ

 ٠ٕٚؿٍٟ: ٠ٕٚكً فٟ َ. -
٘

 ٞالي: أٞالي فٟ خ, ِ.  -
ٙ

 ٌٍٍّٜ: جٌٍّٜ فٟ َ. -
7

 : ٔحلٛس فٟ ِ,.رهحٌجش جٌّؼىزئٔ -
8

 ٠ٚرىو: ٠ٚرٍو فٟ َ. -
9

 ج٠ٌٍٛذس: ج٠ٌٍٛذحش فٟ ِ. -
ٔٓ

 أغٍ: غٍ فٟ َ. -
ٔٔ

 ضٕكً: ضٕؿٍٟ فٟ خ. -
ٕٔ

 ذحٌّٓم١ٔٛح: جٌّٓم١ٔٛح فٟ َ. -
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على اردجاج ارمسّمف, وارَّمالف, وارجداء, وترؾ  األغذية, واالقتصار مف ٔوارمصطكي, وارعود ارلّيف
على ارمقدار ارذي ال يورث االمتالء, وَّسف ارتدبير في اررياضة وسائر  األطعمةارغشاء, واالقتصار مف 

 أَّواؿ ارجسـ.

ارناظر, كأف اسطوانة مف  إرىقد تتخيؿ  ٕارظلمة وشواذىا, فنذكر ارتخيالت ارشاذة أنواعِ  أكثرُ ُذِكَر  وقد 
سوداوي قد َّصؿ في  ٗيّدؿ على خلط / ٖعال تشع ب, ذاؾ إذادخاٍف ترتفع مف ُقد اـ عينيِو, َّتى 

 .اررأس إرىصار  إذاثـ يتشعب  ٙ, وانو يبتدئ يترقى٘ارشرياف

وتنقية اربدف بَّسب  ٛ, ثـ رزـو االستفراغ ارموافؽ, وارغذاء ارمالئـ, /ٚكيُو َّتى يمكفبترُه و  وعالجو:
 شظايا مف بخار تخرج مف عينو في أوقاٍت, وذاؾ يدؿ على ضعؼ في ارشراييف. ٜ. وقد يرىاإلمكاف
 , ورزـو ارَّمية.اإلمكافارفصد واالستفراغ بَّسب  وعالجو

 إرى أسفؿتعاريج تصعد مف  ٓٔبيضاء ذات أشياءً فرؾ ارعيف  عند أووقد يرى قداـ عينِو عند ارعطاس  
في ُمقد ـ  أوَّواري ارعيف,  ٔٔ, وذاؾ يدؿ على امتالء في فـ ارمعدة, وامتالءأسفؿ إرىمف فوؽ  أوفوؽ, 

 َّلوة صافية. أنيااردماغ, مف رطوبٍة غير 

فـ ارمعدة كفاىا عند  في األخالطمف  ٕٔارقذؼ بماء ارفجؿ وارشبت وارسكنجبيف, ألف ما كاف وعالجو:
عة ارَّريفة,  إرىارمعدة اَّتاج  ٖٔارخفيفة ارقاطعة, وما كاف في قعر / األشياءارتعارج  ارُمزِعجات ارمقطِّ

, واررأستنقي ارمعدة  باألشياءواالمتالء ارشديد َّتى يطفوا ذرؾ على فـ ارمعدة, ثـ ارتعارج بو, واالستفراغ 
صالح ارغذاء, وارعدوؿ  متالء.عما ُيورث اال ٗٔوا 

                                                           
ٔ

 جٌٕٟء فٟ خ, ِ.ج١ٌٍٓ:  -
ٕ

 جٌٗحيز: جٌٓحوز فٟ َ, جٌٗحوز فٟ خ. -
ٖ

 يجن: ٚيٌه فٟ خ. -
ٗ

 َ )ٚ(. ٕٗذىج٠س  -
٘

 ج٠ٌٍٗحْ: ج٠ٌٍٗحٔحش فٟ َ, خ, ِ. -
ٙ

 ٠طٍلٝ: ذ١ٕٙح فٟ َ, ذطٍلٝ فٟ ِ. -
7

 ٠ّىٓ: ِطّْٛس فٟ َ. -
8

 خ )ظ(. ٕٗذىج٠س  -
9

 ٠ٍٜ: ٍٜٔ فٟ َ, ٚغ١ٍ ِٕم٠ٛس فٟ خ, ِ. -
ٔٓ

 ِ. يجش: يٚجش فٟ خ, -
ٔٔ

 ٚجِطالء: أٚ جِطالء فٟ خ, ِ. -
ٕٔ

 ِح وحْ: ِىحْ فٟ ِ. -
ٖٔ

 ِ )ظ(. 8ٖذىج٠س  -
ٔٗ

 ٚجٌؼىٚي: ٚجالػىجي فٟ َ. -
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ارشيَء اركبير صغيرًا, وارمدى بينيما قريب, فيدؿ ذرؾ على ِرق ِة ارنوِر, وفساد خروج  اإلنسافوقد يرى  
كاف ارمرئي بارقرب عند  إذاخط ي ارنور مف ارعينيف, وارتقائيما َّتى يصيرا خطًا واَّدًا, وذرؾ يَّدث 

 .ٔضغٍط يقع في ارعصبة ارمجوفة

 باألشياءمزاجو, ويكَّؿ  ٖمزاج ارعليؿ, فإف َّدث ذرؾ مف ُيبٍس: فُيرَطبُ  إرىُينَظَر  ٕذرؾ: أف وعالج
 ارمقابلة رسبِب ارعلة.

 ٘إقميدسوارمدى بينيما بعيد, فذاؾ مف ارتقاء خطي ارنور, وقد بّيف  َّٗدث أف يرى اركبير صغيراً  إذافأما  
تفسيرًا َّسنًا, وبرىف عليِو,  ٙيالماىان, وفسَر ذرؾ في المناظرِ وارثاني مف كتابِو  األوؿذرؾ في ارشكؿ 

 في ىذا ارموضِع. األطباءورسنا نذكر جميع ذرؾ, ألنو ريس ذرؾ مف بَّث 

بعيد. وارسبب في ذرؾ: جسـ  أوارمدى بينيما قريب  أووقد يَّدث في ارعيف أف ترى ارشيء ارصغير كبيرًا, 
ينعكس فيرى ارشيء ارصغير كبيرًا رطب يَّوؿ ما بيف ارناظر واربصر وبيف ارُمْبَصَرات, فيَّتاج اربصر أف 
مف أمِر اركواكب في رياري  أيضاالنعكاس ارنور, ويَّوؿ ىذا ارجسـ بيف اربصر وارُمْبَصر, وقد بيف ذرؾ 

باردرىـ ارذي ُيرى في  أيضاً واركواكب, وبي ف  ٚارشتاء إنيا ُترى أكبر, رغلظ اريواء ارذي يَّوؿ بيف اربصر
, وتنقية واررأسذرؾ: االستفراغ, وتنقية ارمعدة  وعالجما ىو بكثير. م ٛقعِر ارماء ارذي رو غور أوسع
عة  , واالقتصار بو على أَّمد ارغذاء.ٜطبقات ارعيف باألكَّاؿ ارمدمِّ

كاف ارمدى بينيما بعيدًا, وارعلة في ذرؾ شظايا مف  إذاوقد يعرض رلعيف أف ترى شيئًا واَّدًا أشيئًا كثيرة, 
وازاىا, وما بيف ارشظية وارشظية  ْٓٔبَصرات, وكؿ شظية تستر ما َّاذاىااررطوبة تَّوؿ بيف اربصر وارمُ 

 فبّيف, فألجؿ ىذه ارشظايا ما بيف جسـ واَّد كأنو أجساـ.

رة  األشياءوارمعدة, واالَّتماء اردقيؽ, وترؾ  اررأس: تنقية وعالج ذلك , وتكميد ارعيف أبدًا اررأس إرىارمبخِّ
ارواَّدة, وارزيادة في اررياضة ارتي قد جرت بيا ارعادة, وترؾ ارسير بارماء ارَّار, وترؾ ارجماع وارعشاء ب

                                                           
ٔ

 فٟ َ.جٌّؿطّؼس: جٌّؿٛفس -
ٕ

 أْ: ٔحلٛس فٟ َ. -
ٖ

 ف٠ٍَُ١د: ٠ٌد فٟ خ, ِ. -
ٗ

 جٌىر١ٍ ٚغ١ٍجً: جٌٛغ١ٍ ور١ٍجً فٟ خ. -
٘

, ئنرحٌ جٌؼٍّحء ذأنرحٌ انمفطً وطحخ أٚٛي جٌٕٙىْس ٚوطحخ جألٌوحْ.ىْس, ِٚٓ أُ٘ ِإٌفحضٗ : ػحٌُ ٠ٛٔحٟٔ جٖطٍٙ ً٘ج جٌؼحٌُ ذحٌٕٙإلهٍذش -

 .٘ٗجٌكىّحء, ٘ 
ٙ

 : ٌُ ٔؿى ٌٗ يوٍجً فٟ ِؼحؾُ جألػالَ.انًبهبًَ -
7

 : ٔحلٛس فٟ َ.جًٌٞ ٠كٛي ذ١ٓ جٌرٍٛ .........ٚجٌّرٍٛ ٚلى ذ١ٓ  -
8

 أْٚغ: أٚ ٠مغ فٟ َ. -
9

ؼس: ج٠ًٌّفس فٟ َ. - ِِّ  جٌّى
ٔٓ

 قحيج٘ح: قًج٘ح فٟ َ. -
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اررطوبة ارمتفرقة رـ يبصر ارعليؿ, بعينو  ٕ, فإذا اجتمع اركالؿ وأجزاءٔارطويؿ, فإنو يورث ارعيف كالالً 
 شيئًا.

ؾ َّقيقة, يسارِه شخصًا واقفًا, َّتى يلتفت ظنًا منو أف رذر أووقد يعرض رلعيف أف ترى كأف على يمينِو  
ال في  ٖوارعلة في ذرؾ: أنو يعرض في اررطوبة اربيضية في اربعض منيا كدورة, واربعض يكوف عف جانبيا

 اروسط منيا.

صالح ارغذاء, وكَّؿ ارعيف بما يجلو اررطوبات. وعالج ذلك:   االستفراغ وا 

منو, وعلة ذرؾ  ٘قداـ عينو, َّتى يجزع ٗوقد يعرض رلعيف أنيا ترى كأّف شيئًا يسقط مف موضع عاري
ينجلب دموي على َّسب  ٙطبقات عينو, فإف كاف ما يزاَّـ فارذي إرىوقتًا بعد وقت  رأسوشيء ينجلب مف 

 روف ذرؾ ارشيء ارذي ينجلب.

 دائمًا. ٚارفصد واالستفراغ, ثـ إرزامو شرب ارخشخاش وجوذبات ارخشخاش, ويؤمر باالستنثار وعالجو:

مف بعيد أَّسف  ٛمما تبصر مف بعيد, واألخرى أف تبصر / ثرأكوقد يعرض رلعيف أف تبصر مف قريب  
فذاؾ رضعؼ ارنور, ال  ٜمما يبصر مف قريب, فأّما ما يبصر مف قريب وال يبصر مف بعيد كما يجب /

شيء فيجتمع َّدقتيو. فأّما مف يبصر مف بعٍد أصلح مما يبصر مف قرب  إرىشؾ فيو, وكذرؾ مف نظر 
َرُطَؼ, فإذا كاف قريبًا تكاتؼ. ومعنى قورنا ِغَلُظ ارنور وصفائو, فإنما يريد بو ما  فذاؾ رغلظ ارنور, فإذا َبُعدَ 

ألننا قد شرَّنا وأوضَّنا  ٓٔصفائو مف مخارطة ذرؾ, ورسنا نطوؿ ارمعنى في ىذا أويخارطو مف اربخارات, 
مزاج, وجعلنا في ذرؾ ذرؾ في كتابنا اركبير, وبين ا جميع أعالؿ ارعيف كلياتيا وجزئياتيا, وكؿ علٍة في كؿ 

 كتاب العين في المعالجة.كتابًا مفردًا سميناه 

 

                                                           
ٔ

 والالً: وٍالً فٟ َ. -
ٕ

 ٚأؾُجء: ٚأنٍ فٟ َ, جؾٍج فٟ خ, ِ.  -
ٖ

 ؾحٔرٙح: ؾٕرطٙح فٟ خ, ِ. -
ٗ

 ػحٌٟ: ػحي فٟ ِ. -
٘

 ٠ؿُع: ذكٍـ فٟ خ, ِ. -
ٙ

 فحًٌٞ: ٚجًٌٞ فٟ َ. -
7

 فٟ َ. ذحالٔطٗحٌذحالْطٕػحٌ:  -
8

 َ )ظ(. ٖٗذىج٠س  -
9

 خ )ٚ(. ٖٗذىج٠س  -
ٔٓ

 ً٘ج:فٟ ً٘ج جٌّؼٕٝ فٟ خ, ِ.جٌّؼٕٝ فٟ -
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 تمت المقالة الرابعة من الكناش

 المعروف بالمعالجات البقراطية

    .ٔوسمم الحمد هلل أواًل وأخرًا وظاىرًا وباطنًا وصمواتو عمى خير خمقو محمد وآلوو 

 

                                                           
ٔ

 ٍُْٚ: ٔحلٛس فٟ َ, أؾّؼ١ٓ فٟ ِ.   -


