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 املقدمة
 بسم هللا الرحمن الرحيم

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل هللا فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا 

 .ال شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسولهوحده 

 

العرض أو املرض املشهور بعرق النسا هو من أكثر ما يتعالج منه املرض ى في الطب الشعبي 

علماء الطب القدماء مثل الرازي ورأي ل ابعض أقو  هذا الكتابولذلك جمعت في 

راض معالجهم لهذه ال في العلة املسماة عرق النسا وطريقة لزهراوي وابن سينا وغيرهم وا

قتنا في و  تشخيص وعالج الطباء الشعبيينطريقة  بالكي والفصد، كما ذكرت فيه

عن صفحات كثيرة ومفرغة قد كانت صفحات هذا الكتاب في أغلبه منقولة الحاضر، 

منثورة في موقعي الطب الشعبي ومن كتابي أسرار العالج بالكي وكتابي زبدة الكالم في 

ولم  ، ما هو مفيد لعالج عرق النسا فقط هذا الكتاب املتواضع كلفي  الفصد، فجمع

اق كالم إال ما كان في سي العالج بالعشاب أو العالج بالتمريخ والتعليق والشد إلىأتطرق 

، ومنهجي فيه هو نقل النصوص كما هي من غير تحقيق وال تحريف وال تغير إال الحكماء

 بعض الكالم املتشابه في حال وجود زيادة أو فائدةما دعت له الضرورة ، وكثيرا ما أنقل 

، وغايتي هي اختصار الوقت والجهد على أو للتأكيد على ما يتفق عليه أكثر من حكيم

القارئ والباحث في هذا املجال، كما أنني لم أنقل شرح كيفية الكي والفصد فهي تحتاج 

ي ج بالكي وزبدة الكالم فصفحات كثيرة ويمكن الرجوع إليها في كتاب أسرار العال  إلى

من هذا الهدف و يجاز عن عالج عرق النساء بالحجامة، بإفي آخره ، وتطرقت الفصد

سأل هللا أن يجعله من العلم الذي ينتفع به وأن يكون ، اهو الجمع والتوثيقالكتاب 

 خالصا لوجهه الكريم .

 

 أنس محد العويد
 هجري 1443
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 تعريف عرق النسا
 العرب عـرق النسا في لسان

سا:  ِّ
 
 الكعب.عرق من الورك إلى يقول ابن منظور في لسان العرب الن

اُج:  جَّ ه.الزَّ ْفسِّ
َ
 إلى ن

ُ
َسا، لنَّ الش يَء ال ُيضاف

َّ
ْرُق الن ُقْل عِّ

َ
 ال ت

صمعي: 
َ
ُن الفخذين ثم يمر  بالُعْرقوب حتى يبلغ ال ْبطِّ

َ
ْرق يخرج من الَورِّك فَيْست سا عِّ

َّ
الن

سا بينهما الحافر ، فإذا سمنت ا
َّ
ْحَمَتين عظيمتين وَجرى الن

َ
قت فخذاها بل

َ
ل
َ
لدابة انف

سا ، وإنما 
َّ
ي الن فِّ

َ
تان وخ

َ
َبل ت الدابة اضطَرَبت الفخذان وماَجت الرَّ

َ
واستبان ، وإذا ُهزِّل

ْرُق  ْرق النسا كما ال يقولون عِّ سا ، والعرب ال تقول عِّ
َّ
سا ، يريد موضع الن

َّ
ُق الن

َ
ش

ْ
يقال ُمن

َحل، 
ْ
ك
َ
ْبَج ال

َ
َحُل وال

ْ
ك
َ
سا وال

َّ
ْبَجل، إنما هو الن

َ
ْرق ال  عنهوال عِّ

 
 ل ... وحديث سعٍد رض ي ّللا

ْت، ويروى 
َ
ي سال

َ
، أ مِّ

 الدَّ
ُ
ية ِّ

َعَبْت َجد 
َ
ث
ْ
ساُه فان

َ
ْعُت ن

َ
ط

َ
: َرَمْيُت ُسَهْيَل بن َعمرو يوم َبْدر فق

ْت .
َ
َبَعث

ْ
 فان

 

 
َّ
ْرُق الن سا ، ال عِّ

َّ
ن يقال له الن

َ
فصح أ

َ
سا ... ابن سيده: والنسا من الَورِّك إلى الكعب ، وال

سا .
َّ
ْرُق الن  وال يقال عِّ

 

سا .وفي التهذيب 
َّ
ْرُق الن سا ، وقال ابن السكيت: هو عِّ

َّ
ْرق الن يا عِّ

َ
َتك

ْ
ْسياء ، إذا اش

َ
 ن

 

ْيءِّ وفي اآلداب الشرعية : 
َّ

 الش 
ُ
ة
َ
ُهَو إَضاف

َ
ْرقِّ ف عِّ

ْ
ال  بِّ

َحالُّ
ْ
َرُض ال

َ ْ
َسا ُهَو امل

َّ
هِّ َوَم  الن ِّ

 
ى َمَحل

َ
َنَع إل

ى 
َ
ْيءِّ إل

َّ
ةِّ الش 

َ
ْن إَضاف وُن مِّ

ُ
َيك

َ
ْفُسُه ف

َ
ْرُق ن عِّ

ْ
َسا ُهَو ال

َّ
اَل : الن

َ
َيةِّ َوق ْسمِّ

َّ
هِّ الت ْن َهذِّ َبْعُضُهْم مِّ

َواُه  ي َما سِّ س ِّ
ْ
ُه ُين

َ َ
مل
َ
نَّ أ

َ
َك ؛ لِّ لِّ

َ
ذ َي بِّ ِّ

يَل ُسم  ٌع ، َوقِّ هِّ َوُهَو ُمْمَتنِّ ْفسِّ
َ
 .1ن

 

يرين،  في: روى ابن ماجه  في زاد املعاديقول ابن القيم  ))سننه(( من حديث محمد بن سِّ

َسا 
َّ
ْرقِّ الن عن أنس بن مالك، قال: سمعُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))دواُء عِّ

ِّيقِّ 
َرُب على الر 

ْ
مَّ ُيش

ُ
 أجزاٍء، ث

َ
 ثالثة

ُ
أ جزَّ

ُ
اُب، ثمَّ ت

َ
ذ
ُ
ٍة ت يَّ  شاٍة أْعَرابِّ

ُ
َية

ْ
ِّ يوٍم  فيأل

 ٌء((.ُجْز  كل 
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َساء: 
َّ
ْرُق الن ن خلٍف على الفخذ، وربما على عِّ ل الَورِّك، وينزل مِّ ن َمْفصِّ وجٌع يبتدىُء مِّ

 فيه معنى 
ُ
، وهذا الحديث

ُ
ذ خِّ

َ
ه، وُتهَزُل معه الرجُل والف

ُ
ه، زاد نزول

ُ
الكعب، وكلما طالت مدت

غوى، ومعنى طبى.
ُّ
 ل

 

 ملن منع هذه : اللغوي فأما املعنى 
ً
َسا خالفا

َّ
عْرقِّ الن فدليٌل على جواز تسمية هذا املرض بِّ

ْرُق نفسه، فيكوُن من باب إضافة  َسا هو العِّ
َّ
هو إلى نفسه، و  الش يءالتسمية، وقال: الن

 ممتنٌع.

 

 وجواب هذا القائل من وجهين؛ 

َسا، فهو من باب إضافة العام إلى الأحدهما: 
َّ
ْرق أعمُّ من الن  العِّ

ل الدراهم أنَّ
ُ
خاص نحو: ك

 أو بعضها.

 

ْرق؛ واإلضافة فيه من باب إضافة : الثاني َسا هو املرُض الحالُّ بالعِّ
َّ
هِّ إ الش يءأنَّ الن ِّ

 
لى محل

ْرُق ممتد من مْفصل الورك،  ى ما سواه، وهذا العِّ وموضعه. قيل: وسمى بذلك لن أمله ُينس ِّ

 فيما بين عظم الساق والوتر. ش يالوحوينتهى إلى آخر القدم وراَء الكعب من الجانب 

 

م أنَّ كالم رسولِّ هللاِّ صلى هللا عليه وسلم نوعان؛ : الطبيوأما املعنى   فقد تقدَّ

 عاٌم بحسب الزمان، والماكن، والشخاص، والحوال.أحدهما: 

 

سم، فإنَّ هذا خطاٌب : والثاني مور أو بعضها، وهذا من هذا القِّ
ُ
خاٌص بحسب هذه ال

الَج من أنفع البواديالحجاز، وَمن جاَوَرهم، وال سيما أعراب  للعرب، وأهل  هذا العِّ
، فإنَّ

زَِّجة، وقد يحدث من َيحدث من ُيْبسالعالج لهم، فإنَّ هذا املرض 
َ
ا ، فعالُجهمادة غليظة ل

تان: اإلنضاج، والتليين، ففيها اإلنضاج، واإلخراج. وهذا  (( فيها الخاصيَّ
ُ
َية

ْ
باإلسهال و))الل

الُجه إلى هذين المرين. املرُض   َيحتاج عِّ

 

 
ُ
ة طف جوهرها، وخاصيَّ

ُ
غُر مقدارِّها، ول ها، وصِّ  فضولِّ

ُ
لة وفى تعيينِّ الشاةِّ العرابيةِّ لقِّ

ْيُصوم، ونحوهما، وهذه النباتاُت إذا 
َ
، والق يحِّ ِّ

 
، كالش

َ
ِّ الحارة

مرعاها لنها ترعى أعشاَب الَبر 

ى بها الحيواُن، صار 
َّ
 لحمه من طبعِّ  فيتغذ

ً
 بها، وُيكسَبها مزاجا

ً
ها تغذية

َ
ف ِّ
 
ط

َ
ها بعد أن ُيل
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 منها، وال سيما اللية، وظهوُر فعل هذه النباتاتِّ 
َ
ف

َ
بن أقوى منه  فيألط

َّ
حم، ولكنَّ ا فيالل

َّ
لل

 
َ
وجد  في التيالخاصية

ُ
ين ال ت يِّ

ْ
ل م أنَّ  فياللية من اإلنضاج والتَّ بن. وهذا كما تقدَّ

َّ
 الل

َ
 أدوية

مم 
ُ
 بالدوية املفردة، وعليه أطباُء الهند. هي لبواديواغالب ال

 

ن مهارة الطبيب أن   مِّ
هم على أنَّ

ُّ
ل
ُ
قون ك بة، وهم متفِّ

َّ
وأما الروم واليوناُن، فَيعَتُنون باملرك

.
ً
فرد، فإن عجز، فبما كان أقلَّ تركيبا

ُ
ذاء، فإن عجز فبامل  يداوى بالغِّ

 

م أنَّ غالب عاداتِّ العرب وأهل  ، فالدوية البسيطة  البواديوقد تقدَّ
ُ
المراُض البسيطة

َناسبها، وهذا لبساطةِّ أغذيتهم 
ُ
 عن  فيت

ُ
 ما تحدث

ً
بة، فغالبا

َّ
الغالب. وأما المراُض املرك

بة.. وهللا تعالى أعلم. انتهى 
َّ
ها، فاختيرت لها الدوية املرك تركيب الغذية وتنوعها واختالفِّ

 كالم ابن القيم.
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 ة السعودية لعرق النساتعريف وزارة الصح

العصب عرق النسا هو مصطلح يطلق على أي نوع من أنواع اللم الناجم عن التهاب 

 أو وجود ضغط عليه. الوركي

 

يقع في بداية الجزء الخلفي من الحوض،  ،العصب الوركي هو أطول عصب في الجسم

 ويمتد خالل الرداف، وعلى طول الساقين، إلى أن ينتهي أسفل القدمين.

 

وغالًبا ما يحصل الشعور بألم داء عرق النسا في منطقتي الرداف والساقين، كما أن اللم 

يحصل  ديستمر عادة نحو عدة أسابيع ليزول بشكل تلقائي، إال في بعض الحاالت التي ق

 استمرار اللم معها لسنة أو أكثر.

 

 سبب املرض: 

فقرات عند إحدى انزالٌق غضروفي يكون السبب هو داء عرق النسا في معظم حاالت 

م في السن. العامود الفقري   والذي يحدث غالًبا مع التقد 
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 هناك أيضا أسباب أقل شيوًعا، مثل:

 .spinal stenosisضيق العمود الفقري * 

 .spondylolisthesisاالنزالق الفقري في العامود الفقري * 

 التهاب العمود الفقري أو إصابته.* 

 تكون ورم داخل العمود الفقري.* 

 .cauda equina syndromeمتالزمة ذيل الفرس * 

 

 العراض: 

في حال كان هناك ضغط على العصب الوركي أو 

 حدث له التهاب، فإنه يمكن أن يسبب:

 باللم. اإلحساس* 

 اإلحساس بخدر في املنطقة.* 

اإلحساس بالوخز من منطقة أسفل الظهر وحتى * 

 أصابع القدم.

ضعف عضالت الساق أو العضالت التي تحرك *  

 القدم والكاحل.

وتجدر اإلشارة إلى أن قوة اللم تتراوح من كونها * 

ا، كما يشتد أثناء العطاس والسعال أو الجل وس لفترة طويلة من معتدلة إلى مؤملة جدًّ

 الزمن.

  

وبالرغم من أن كثيًرا من املصابين بداء عرق النسا يعانون من أالم الظهر، إال أنه عادة ما 

 .2تقتصر اآلالم املصاحبة لداء عرق النسا على الرداف والساقين
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 العصب النس ئ وعرق النسا

 : 3يقول الدكتور جابر القحطاني

لى هذا فإننا سنتعرف عيسمى بالعصب النس ئ نظرا لوجود عالقة بين عرق النسا وبين ما 

 العصب.

العصب النس ئ هو أثخن عصب في جسم اإلنسان بأكمله، ويبلغ غلظه بسماكة إصبع 

 البنصر، وهو يمد الساق وباطنها وعضلتها والقدم بالغذاء الذي تحتاج إليه.

وتصل اللياف الشعور من جلد ظهر الرجل والقدم إلى هذا العصب ويتوزع هذا العصب 

بشكل كبير جدا ليصل عند مفصل الركبة إلى قسمين هما: العصبان املاضيان الخارجي 

 والداخلي. 

ويقع العصب الخارجي على مقربة من سطح الجزء السفل من ظهر مفصل الركبة، 

 باليد وخاصة عند النحفاء. ويمكن وضع اليد عليه ومسكه 

 أما االلتهاب الذي يصيب غالف العصب النس ئ فيسمى عرق النساء

ويتألف عصب النسا الصغير من ألياف توصل اإلحساس من الجلد، ويغذي الجلد أعلى 

 الفخذ وظهر الساق والنصف العلى من جلد الساق.

 

ورة نسا هو النبوبة أو املاسعرق ال أنالعالقة بين عرق النسا والعصب النس ئ هي  ويقول:

 أ.ه.ي يمر بداخلها العصب النس ئ الت

 

  

                                                             
 548موسوعة جابر لطب العشاب صفحة     3
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 عالمات ظهور عرق النسا

من أبزر العالمات التي تدلل على ظهور من شخص إلى آخر، تختلف أعراض عرق النسـا 

حرقان بال واإلحساس والخـدربـالوخز و  شعور املريض باللمج، يعصب عرق النسا أو الته

  أتبـد الرجل، إذفي 
ً
  بإحدىباالنتشـار مـن أســفل الظهر، مرورا

ً
سفل أ إلىالسـاقين وصوال

ين ب ويتراوح اللم الناجم عن هذه الحالة ما والصابع،القـدم  إلىالجزء الخلفي من الساق 

 مع العط خفيفال
ً
، كما وأنه قد يزداد سوءا

ً
أو الجلوس  والسعال، ساإلى الشديـد جدا

 صل ، وقد يحملـدة طويلة
ً
القدرة  فقدانوربما  ،والرداف في عضـالت السـاق املصابـة ضـعفا

 .ما يحدث الـلم على جانب واحـد من الرجل وغالبا طبيعيعلى الحركة بشكل 

 

 ج.العال إلى ستـة أسـابيع دون الحاجـة  خاللعرق النسـاء، تزول  حاالتالعديــد مـن 
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 السريري"الفحص " تشخيص ألم عرق النسا

تشـخيص السبب  هيلذلك أولى خطوات العالج عرق النسـا هو عرض وليس مرض 

لتشخيص ألم عرق النساء ومعرفة اإلصابة، يلجأ ، الكـامن وراء حـدوث عرق النسا

اتباع اختبار يسهل فحص اإلصابة بعرق النساء، بجانب ظهور عالمات  إلىالطبيب العام 

 ملعرفة اإلصابة وتحديد أسبابها.”الحمراء العالم” تحذيرية 
ً
 مهما

ً
 ، قد تعتبر مؤشرا

 
 التحذيرية” الحمراء العالم” 

أو العالمات التحذيرية كما يسميها الطباء، هي إشارات تدلل على ” الحمراء العالمات” 

  احتمالية
ً
 أساسيا

ً
وجود مرض صحي لدى املصاب وممكن أن يشكل هذا املرض سببا

: متالزمة ذيل الفرس، أو التهاب العمود النساء، مثل اإلصابة بكل من عرق  لحدوث

 .، الحمل الفقري، أو تعرضه لإلصابة أو السرطان

 

 في اإلصابة بعرق النسا، وملعرفة ذلك يقوم الطبيب بتوجيه 
ً
وكلها أمراض قد تكون سببا

 السئلة للمصاب حول ظروفه الصحية السابقة للحصول على التشخيص السليم

 مه”الحمراء العالم”، ببعض االختبارات ومعرفه أسبابه لإلصابة
ً
 ، قد تعتبر مؤشرا

ً
ما

 ملعرفة اإلصابة وتحديد أسبابها.
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  Straight Leg Raise Test (SLR) االختبار برفع القدم املستقيمة 

Lasegue sign  سيجعالمة ال 

 واملريض مستلقي.( عالمة هامةوهي رفع الساق وهي ممدودة ) :سيجعالمة ال 

 االختبار التشخيص ي الكثر تطبيًقا هو رفع الساق املستقيمة إلنتاج عالمة السيج 

 .غالًبا ما يكون اختبار رفع الساق املستقيمة مفيًدا في التشخيص

 

 
 

املصاب على ظهره بشكل مستو، مع إبقاء ساقيه  استلقاءيعمل على  االختبارهذا 

 عندها يبدأ التي النقطة ويالحظ ساقسيرفع الطبيب ببطء كل و مفرودتين  ستقيمتينم

 .اللم
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  استمرارباللم أثناء رفع الساق ومع  ريضفإن شعر امل
ً
 زديادبا، وشعر املحاولة تكرارا

دم أو إصبع القعطف ظهري القدم زيادة اللم عند وقد يجد املريض اللم وبشكل أقوى، 

 .الكبير

 
القرص إذا امتد اللم من الرداف إلى أسفل الركبة عندما من املحتمل تشخيص ضغط و 

ومن املمكن أيضا أن يضطر املريض إلى رفع الورك  ،درجة 70و  30تكون زاوية الرجل بين 

يساعد هذا االختبار في تحديد العصاب املصابة ، و يخفف ىقليال عن مستوى السرير حت

كات حر بسُيطلب منك أيًضا القيام وتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في أحد القراص 

 .أخرى لتحديد اللم والتحقق من مرونة العضالت وقوتها
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 أنواع عرق النسا  
ب العصعلى حاليا باإلنزالق الغضروفي الذي يضغط يسمى يعرف و هو ما  عرق النسا :

ساوالذي غالبا  " sciatic nerveالوركي " 
 
اللمِّ الحاصل في منطقة الفقرة  يإ ُيشيُر ألم الن

فل ستحت الركبة ، وألى أ إلىعجزِّ الفخذِّ ،  إلىالرابعة من الفقرات القطنية مرورِّا بالورك 

اق وجانبِّ  القدمِّ  وأوجاع ع وخلالغضروفي  االنزالقاستمرار االلتباس بين ، ومع جانبي الس 

 وامتالءوالنقرس الذي هو العصب الوركي الورك وعرق النسا الكاذب وعرق النسا 

 .وغيرها لعل ما يأتي من كالم الطباء ما يوضح الفارق بين كل مرض العروق بالدم

 

 4متالزمة العضلة الكمثرية )عرق النسا الكاذب(

( هي إضطراب Piriformis syndromeمتالزمة العضلة الكمثرية أو عرق النسا الكاذب )

 إلى كامل  عضلي عصبي غير شائع يسبب
ً

ا حاًدا في أسفل الظهر والرداف منتقال
ً
 وأمل

ً
تنميال

 لألقدام. ومتالزمة العضلة الكمثرية هي إصابة عضلة الكمثرى املوجودة في 
ً

الرجل وصوال

وتتسبب هذه اإلصابة في تهيج وانضغاط العصب الوركي الذي يمر  ،عمق منطقة الرداف

يمر من خاللها. تتشابه أعراض متالزمة خلف العضلة الكمثرية وفي بعض الحيان 

سا مما يزيد من صعوبة تشخيص متالزمة العضلة 
َ
العضلة الكمثرية مع أعراض عرق الن

سا وأسباب 
َ
الكمثرية. وفي هذا املقال نوضح الفارق بين املتالزمة الكمثرية وعرق الن

 اإلصابة بهذه املتالزمة وطرق التشخيص والعالج.

 

(  في عمق الرداف بالقرب من أعلى مفصل Piriformis muscle)تقع العضلة الكمثرية 

الفخذ وهي عضلة صغيرة مسطحة تشبه ثمرة الكمثرى كما أنها أحد ست عضالت صغيرة 

في عضلة اإللية تساعد على تحريك الطرف السفلي لإلنسان. تعمل العضلة الكمثرية على 

                                                             
 knee.com-hipعلى صفحته في موقع   الدكتور هشام عبدالباقيمنقول من صفحة    4

https://www.webmd.com/pain-management/guide/piriformis-syndrome-causes-symptoms-

treatments#2 

https://www.spine-health.com/conditions/sciatica/piriformis-muscle-stretch-and-physical-therapy 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448172 
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خذ املسئولة عن رفع ودوران الف كما أنها ،تثبيت مفصل الفخذ واستقراره أثناء الحركة

مما يمكننا من املش ي وتحويل أوزاننا من قدم لخرى مع الحفاظ على توازن الجسم وثباته, 

وال يقتصر المر على املش ي فقط وإنما على ممارسة أًيا من أنواع الرياضة التي تتطلب 

كبير  م بشكلحركة ودوران الفخذين والرجل. باختصار فإن هذه العضلة الصغيرة تساه

 في أي حركة يقوم بها الطرف السفلي لإلنسان.

 

 
 

 العضلة الكمثرية والعصب الوركي

(  فهو عصب سميك وطويل ويتكون Sciatic nerveأما عن العصب الوركي أو الفخذي )

من حزمة من العصاب الناشئة من أسفل النخاع الشوكي والتي تتحد مكوًنة للعصب 

الوركي الذي يمر بجانب أو خالل العضلة الكمثرية وبعد مروره بالرداف يصل إلى الجانب 

 للقدم, وخالل هذه الرحلة الطويلة التي يقطعها
ً

 الخلفي من الفخذ والساق وصوال

 العصب الوركي أطول أعصاب جسم االنسان ينقسم إلى أعصاب أصغر تنتهي بالقدم. 

 

أحد أسباب آالم العصب الوركي هو تشنج وتضخم العضلة الكمثرية حيث تضغط 

العضلة على العصب مما يتسبب في تهيجه وشعور الشخص املصاب بألم في الرداف يمتد 

 والقدم. في الجانب الخلفي من الفخذ وقد يصل للساق
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سا
َ
 الفرق بين متالزمة العضلة الكمثرية وعرق الن

َسا )
َ
( هو كيفية إصابة Sciaticaالفارق الساس ي بين متالزمة العضلة الكمثرية وعرق الن

َسا تنتج إصابة العصب الوركي عن انضغاطه بسبب 
َ
العصب الوركي. ففي حالة عرق الن

ية ضروفي في الفقرات القطنية أو الَعُجز إصابة في العمود الفقري مثل التعرض النزالق غ

أو تحرك هذه الفقرات نتيجة كسر في العمود الفقري, بينما تنتج اصابة العصب الوركي 

َسا الكاذب( عن إصابة 
َ
في حالة متالزمة العضلة الكمثرية أو ما ُيعرف أيًضا باسم )عرق الن

الذكر حنا. ومن الجدير بالعضلة الكمثرية وبالتالي تهيج العصب الوركي كما سبق وأوض

أن بعض الوساط الطبية تعتبر متالزمة العضلة الكمثرية أحد أشكال اإلصابة بعرق 

 النسا.

 

دأ العراض تب، ألم متالزمة العضلة الكمثرية: أعراض اإلصابة بمتالزمة العضلة الكمثرية

كون اللم قد يبشعور املرض ى بألم في أسفل الظهر وأيًضا بوخز وألم وتنميل في الرداف, 

حاًدا ويمتد بطول العصب الوركي أي يصل للفخذ والساق وأحياًنا للقدم. يشعر املرض ى 

 باللم عند:

م )الدرج(.، الجلوس لفترات طويلة
َ
 استخدام الُسل

 الجلوس في مقعد السيارة.    ، الجري أو املش ي ملسافات طويلة

 الضغط املباشر على موضع العضلة الكمثرية. 

الت املتقدمة من اإلصابة ال يستطيع املريض الجلوس في وضع مريح وال يتحسن في الحا

رة النشطة اليومية بصو  ةأو ممارساللم بتغيير وضع الجسم, كما ال يتمكن من املش ي 

. عاًدة ما تظهر متالزمة العضلة الكمثرية في أحد الوركين إال أن اإلصابة قد تظهر طبيعية

لوقت, فاإلصابة ملرة واحده تؤهل املريض لإلصابة بها مرة أخرى في كال الوركين مع مرور ا

في نفس الجهة أو الجهة الخرى مالم يتخذ املريض إجراءات وقائية ملنع ظهور اإلصابة 

 مرة أخرى.

 

َسا؟
َ
 ما هو الفرق بين متالزمة العضلة الكمثرية وعرق الن

اب حالة عرق النسا يصيكمن الفارق في كيفية إصابة العصب الوركي بالتهيج, ففي 

العصب بسبب انزالق في العمود الفقري ناتج عن حدوث انفتاق في القرص )الديسك( 

ا في اسفل الظهر والرداف 
ً
املوجود بين الفقرات فينضغط العصب ويتهيج مسبًبا أمل
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ويصل اللم إلى القدم. في حالة متالزمة العضلة الكمثرية يتهيج العصب الوركي نتيجة 

ضلة الكمثرية التي يمر العصب الوركي تحتها أو عبرها لكامل الطرف السفلي تشنج الع

 مسبًبة نفس أعراض ألم عرق النسا.

 

 كيف أعرف أني مصاب بمتالزمة العضلة الكمثرية؟

َسا 
َ
تتشابه أعراض املتالزمة مع أمراض أخرى مثل التهاب كيس الفخذ املدوري وعرق الن

شعورك بألم في أسفل الظهر والرداف يمتد لسفل الفخذ لذا عند ، واالنزالق الغضروفي

والساق والقدم فقد تكون مصاًبا بمتالزمة العضلة الكمثرية وللتأكد من التشخيص 

ا ر خيص صحيح والبدء في العالج مبكيجب العرض املبكر على الطبيب للحصول على تش

 أ.ه.

 الكيس )الجراب( املدوري التهابألم 

الكيس املدوري هو كيس مملوء بسائل يشبه الزيت موجود بين البروز املوجود بأعلى 

وقه. تتحرك ف التيوالعضالت واالنسجة عظمة الفخذ )يطلق عليه أسم املدور الكبير( 

 العضالت بالبروز العظمي أثناء حركة الفخذ. احتكاكالكيس هو منع  ووظيفة هذا

 العضالت بالعظام. احتكاكة زيادة هذا الكيس نتيج في التهاب وقد يحدث

 :أيضا  المراضومن 

   )هشاشة العظام( تكلس الورك

 .ضعف ووهن العضالت

 التي هي ليس في صلب موضوعنا في هذا الكتاب . المراضوغيرها من 
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 عرق النسا وأوجاع الورك
  يف كتب الطب القدمي

جاع أو نجد في كتب الطب القديم عندما يتكلون عن هذه العلة تكون عند حديثهم عن 

 .والنقرس ،وعرق لنسا ،الورك

 

ن خلٍف على الفخذ  عرق النسا : ل الَورِّك، وينزل مِّ ن َمْفصِّ لما الكعب، وك إلىوجٌع يبتدئ مِّ

.
ُ
ذ خِّ

َ
ه، وُتهَزُل معه الرجُل والف

ُ
ه، زاد نزول

ُ
 طالت مدت

النزالق الغضروفي، وهناك أنواع من المراض واآلالم التي يسببها أكثر من وهو مرض غير ا

 .عرق النساالعامة مرض وهي شبيهة بأعراض االنزالق الغضروفي كلها يطلق عليها 

 .spinal stenosisضيق العمود الفقري * 

 .spondylolisthesisاالنزالق الفقري في العامود الفقري * 

 أو إصابته. التهاب العمود الفقري * 

 تكون ورم داخل العمود الفقري.* 

 .cauda equina syndromeمتالزمة ذيل الفرس * 

 .التهاب في العصب الوركي *

 .التهاب في مجرى العصب الوركي *

  .التهاب وتراكم الكيميوس في حق الورك *

 الكمثرية. متالزمة العضلة *

 .وخاصة القريبة من العصاب" امتالء يعرض للعرق " تجمع الدم في عروق القدم *
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 عالج عرق النسا ابلكي
 في الحاوي: 5يقول الرازي 

عرق النسا والنقرس هما جميعا من جنس وجع املفاصل وذلك لن الوجاع إذا كانت في 

مى سوإذا كان يختص مفصل الورك وجع املفاصل واحدا أبدا فهي  صال تخاملفاصل كلها 

 .العلة التي تسمى بالنقرس نقرساوإذا كانت في القدم سميت عرق النسا 

 

 أجل الرطوبة ليس تنخلع لنإن مفصل الورك وجميع املفاصل التي تنخلع من ويقول: 

ير لذلك فتبل الربط وترخيها فيص قرة لكن لن الرطوبة يطول مقامهاة تصير في النبالرطو 

 املفصل ينخلع من أدنى حركة .

 

به  ود فإنه قد حدثت: من كان به وجع النسا فكان وركه ينخلع ثم يعطأبقراقال ويقول 

وهو الذي سماه بلغمي  6كيموس. قال ج : كثيرا ما يجتمع في املفاصل رطوبة مخاطية

م من النقرة العظ ولذلك يخرجمخاطيا فتبتل به رطوبات ذلك املفصل فيسترخي  أبقراط

 املركب فيها خروجا سهال ويرجع إليها رجوعا سهال سريعا . 

 

قال من اعتراه وجع في الورك مزمن فكان وركه يخرج وينخلع فإن رجله كلها تضمر  :الورك

 . يكوهاوتعرج متى لم 

 

من كان فخذه ينخلع من نقرة وركه للرطوبة التي قد حصلت في نقرة وركه  جالينوس:قال 

كيما تنفذ تلك الرطوبة البلغمية التي قد حصلت كذلك مفصل وركه  ي يكو فإنه إن لم 

املوضع كله وتذهب رخاوته فتمنع مفصل الورك أن يزول وإال حدثت عن ويشتد بالكي 

له على ما يجب فتضمر وتنتقص كما وتبع ذلك أال تغتذي رج ،ذلك عروجة ال محالة

  الطبيعية.يعرض لألعضاء التي تعدم حركاتها من حركاتها 

                                                             
الرازي الستاذ الفيلسوف الطبيب صاحب التصانيف واملؤلفات الغزيرة في شتى فروع املعرفة ، مولده  ایمحمد بن زکر   5

 م .925هجريه ،  311م ، املتوفي 864ه ۲۰۰ونشأته: ولد الرازي بمدينة الري جنوبي طهران عام 
 بيضاُء صالحة لالمتصاص   6

ٌ
ة يَّ َبنِّ

َ
ْيُموُس : الخالَصة الغذائية وهي مادة ل

َ
ة في الك يَّ تستمدها المعاء من املواد الغذائِّ

ثناء مرورها بها
َ
 .أ
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ة وإال حتى يستوي املفصل كالحال الطبيعييكوى بعد أن يرد الفخذ في مكانه ينبغي أن  لي

 عظيمة.كان رده بعد الكي غير ممكن وكانت حياته 

 

كثرة الرطوبة البلغمية في الورك الذي يعرض من أجل وجع النسا أن صاحب  ويقول: 

وتنخلع فخذه ثم تعود إلى موضعها فتضمر وتنتقص فخذه إن لم يبادر إلى تجفيف تلك 

د كيما تنفذ تلك الرطوبات البلغمية وتشت يكوى مفصل الوركويجب أن بالكي  الرطوبة

ن ع بالكي رخاوة الجلد في املوضع الذي يقبل منه املفصل تلك الرطوبة وتمنعه النقلة

موضعه فإن مفصل الورك إذا لبث مدة منخلعا من كثرة الرطوبة ودام ذلك حدثت من 

قبل ذلك عرجة ال محالة ويتبع ذلك ضرورة إال تغتدي الرجل على ما يجب فتضمر لذلك 

 وتنقص كما يعرض لسائر الشياء التي تعدم حركاتها الطبيعية.
 

 
وأخرج الدم إصبع الرجل الصغرى  افصد في هذا الوجع العرق الذي عند جورجس قال:

عشية أيضا فإن لم يقلع ذلك فافصده عرق النسا ومن كان يتعاهد هذا الوجع فال ش يء 

 .الساق ثم على الفخذ ثم أخرى على الكي واحدة على الورك أصلح له من
 

 .ينفع عرق النسا الكي على الورك :أفيذيميا قالعن 
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على املوضع الذي ينجع. قال: وهو اتساع هذا  املحاجمتوضع  :شمعون قال في عرق النسا

العرق وامتالؤه من الدم املراري متى كان دم الجسم مراريا وأما من بلغم قال: فإن لم 

ذين وفي الفخحيث يحس بالوجع  كية على الوركتكويه  أنوكيه  فأكوه،يسكن الوجع 

ب جع في الجانحيث يحس بالو  كية الساق وفيحيث يحس بالوجع ذاهبا مع ذهاب الوجع 

 أ.فانه يبر الصغرى  رأس الصبع وكية دقيقة عميقة في وكية تحت الكعب الوحش ي

 
وفي موضع آخر يقول: وجع الورك يكون من " فساد " الصفراء ويكون من كثرة القيام في 

 اللذين عندقطع العرقين الشمس فتجف لذلك رطوبة الورك. وينفع من وجع الورك 

حمام والضمدة امللينة أوال ثم املحللة، قال: فإن لم ينفع خنصر القدم والحقن وال

كوي على العصب الذي في الظهر إلى جانب الكلية وعلى الفخذين أربع كيات وعلى  ذلك

الركبتين أربع كيات وعلى كل ساق بالطول موضعين وأربع كيات عند الكعب وأربع على 

 أ.ه. أصابع الرجلين

  

قد ينخلع رأس الفخذ والعضلة من خارج  :ووجع املفاصلويقول الرازي أيضا في الخلع 

فف تلك ليج يكوى في هذه املفاصل لكن لنه يصير إلى تلك النقر رطوبات ينبغي أن

غير فإنه أبلغ ما يكون في تجفيفها ويعسر تجفيفها ب النقرة بالكي الرطوبة التي في تلك

ال يقبل ولد في موضع الكي فالكي، ويكسب الجلد واملفصل بذلك قوة بعد ذلك للشد املت

 بعد ذلك هذه الفضول، فإن كان املفصل ينخلع مرة بعد أخرى بسهولة لرطوبة قد 
ً
أيضا

وأحذر مجاري العصاب ورؤوس العضل ، فاستعمل الكيمألت الحفرة وبلت رباطاته 

 .والربط وشر أماكنها املفاصل
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وال  رك في ثالثة مواضع أو أربعةفأكوه على الو الورك  وخشية انخالع ويقول في وجع الورك:

تدع موضع الكي أن يلتحم سريعا بل احفظه بالدوية املفتحة الكالة أياما كثيرة حتى 

ينصب منها صديد كثير فإذا انصب منها صديد كثيرة فعند ذلك فأدملها وفي الجميع من 

الحركة و التدبير فالتلطيف وأعن بسرعة الهضم وجودته وترك التملئ واملسكر والجماع 

 بعد الطعام أ.ه.

  

  7البي الحسن علي بن سهل بن ربن الطبري  وفي فردوس الحكمة

من كان في صلبه أو ساقه برد وخدر شديد  :قال أبقراط في عالج الورك والنقرس يقول :

كون فإنه يعرق النسا  وأماوكان كثير املخاط فان مرضه ذلك مزمن وكذلك وجع الورك ، 

أو من كثرة القيام في الشمس فتجف لذلك رطوبة الورك ويكون أيضا  ءالصفرامن فساد 

 ثم ينحدر إلى الصابع أيضا .عصب الفخذ فيحدث وجع في تخالط الدم  رديهأخالط من 

 

أصل غالب عولج بفصد الكحل أو الذي عند دم فما كانت علته من وجع الورك  فأما

 والبرد الن وجع الوركين وجع غامضوبمرهمات ملينة معتدلة في الحر خنصر الرجل 

 .واإلسهال ءالقييجتذب اليه دم العروق التي حوله، وينفع منه 

 

ان و  قطع العرق القريب من الخنصركان صاحبه كثير اللحم  أنوينفع من عرق النسا 

" جميعا ويعالج بالحقن ودخول الحمام قطع من عرق الخنصرينكان من الجانبين "

ي الكي على العصب الذي ف نفعوصب املاء املطبوخ بالحرمل والخردل، وإن لم ينفع ذلك 

الظهر إلى جانب الكلية وعلى الفخذين أربع كيات وعلى الوركين أربع كيات وعلى كل ساق 

ع ن أصاببالطول في موضعين أربع كيات، وأربع كيات عند الكعب، وأربع كيات بي

 أ.ه. الرجلين

  

                                                             
ن الطبري، ولد في مرو من أعمال طبرستان، الوفاة:   7  870 -هجري  260العالم املسلم أبو الحسن علي بن سهل ربَّ

 ميالدي.
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 خبرته ج يختار املوضع املناسب للكي حسبكل معال
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ل یکوی من موضع املفص أنإذا لم تنجع فيه الدوية فينبغي  وفي فاكهة ابن السبيل:

 تعميقا صالحا ليجفف الرطوبات التي هناك. ويعمق الكي
 

وكية أخرى فوق الركبة على عمق التفاحة يكوى ثالث كيات من خلف ومن الناس من 

 من خارج على موضع اللحم.على ظاهرها وكية أخرى فوق الكعب 
 

ومن الناس من يتخذ آلة شبيهة بالقدح وقطرها نصف شبر ويكون غليظ شقها قدر نواة 

التمر في داخلها مثلها وأخرى ثالثة ويكون ما بين كل اثنين منها مقدار عقد، ويتخذ لها 

ق على والعليل مستلعلى حق الورك بالنار حتى يحمر ويوضع  مقبضا طويال ويحمى راسه

مستديرة في مرة واحدة ثم يضمد بالسمن حتى تسقط  کياتالجانب الصحيح ویکوی أربع 

الخشكريشة، وال القرح أن يندمل سريعا ويضمد بالشياء الحريفة حتى يسيل منه صديد 

 كثير، فإذا سكن الوجع فادمل القرحة وهللا الشاف أ.ه.

 
سا :8يقول الزهراوي 

َّ
 الفصل الحادي والربعون في كي  عرق الن

إذا حدث وجع في ُحق الورك، وكان سبب ذلك برد ورطوبات، وعالجت العليل بما ذكرنا 

في التقسيم، ولم ينجع العالج وأزمن ذلك، فينبغي أن يسهل العليل من الخالط الغليظة 

، ووجه الكي فيه على ضربين؛ إما بالدوية أكوهبحب املنتن، أو حب الصناعي ونحوه، ثم 

ا كي  بالنار، فالكي  بالنار يكون على وجوه كثيرة، أحدها أن  املحرقة، حق  تكون علىوإم 

 على هذه الصورة: الورك نفسه ثالث كيات مثلثة

 

                                                             
أعظم مساهماته ،هـ. 400أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي ولد في مدينة الزهراء شمال قرطبة ، توفي بعد سنة   8

 .، الذي يعد موسوعة طبية من ثالثين مجلًدا«التصريف ملن عجز عن التأليف»في الطب هو كتاب 
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، ويكون بعد ما بين كل كية على قدر غلظ اإلصبع، وتكون املكواة 
ً
 صالحا

ً
ر لها عمقا وتصي 

 ، فتكون أربع كيات.رأس الورك نفسهعلى كية في الوسط يتونية. وقد يكوى ز 
 

وإن شئت فأكوه بالدائرة التي تقدم صورتها في كي تخلع الورك، كية واحدة، لتكون الدائرة  

سا إذا كان الوجع 
َّ
تحيط بجميع الورك، وتحرق ثخن الجلد كله. هذه صفة الكي في عرق الن

 للورك 
ً
 يكن يمتد إلى الفخذ أو الساق.نفسه ولم الزما

 

 
 

فإذا امتد إلى الفخذ والساق فأكوه كيتين على الفخذ على املوضع الذي يشير عليك 

، وتكون املكفوق العرقوب بأربع أصابع العليل بالوجع، وكية 
ً
واة إلى الجهة الوحشية قليال

 سكينيه، ويكون عمق الكية على قدر ثخن الجلد فقط.
 

إلى أن الوجع يمتد نحو أصابع الرجل، فأكوه حيث أشار إليك بمكواة فإن أشار العليل 

 النقطة، ثالثة أو أربعة أو أكثر إن احتاج إلى ذلك.
 

وإن أشار أن الوجع تحت الركبة نحو الساق، فأكوه هناك كية واحدة سكينيه، 

، فيحدث بذلك على 
ً
 عظيما

ً
 أو شريانا

ً
وتحفظ في جميع كّيك من أن تحرق عصبا

 .زمانهل آفة رديه أو العلي
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وَي فوق العرقوب 
ُ
ن ك  مم 

ً
 وثانيا

ً
موبولغ في الكيوقد شاهدت واحدا

 
الساق حتى بلغ  9، فتزك

فإن  ،، ثم حدث اإلسهال واملوت بعد ذلكالزكام القدم، وتثقب كله وفسد جميع الرجل

 كويتهما على هذه الصفة بعينها إن شاء هللا 
ً
 الى.تعكان الوجع في الجهتين جميعا

  
 

 : 10كتابه العمدة في الجراحة القف فيويقول ابن 

ما يحتاج ب الدويةالكي عالج بالغ ملنع انتشار الفساد ولذلك صار يستعمل حيث ال تفي 

ر ويقول في الفصل العاش... اليه في التجفيف 

 الكي يقصد به أمور خمسة:

يمنع انتشار الفساد كما إذا  أنأحدها: 

حصل ذلك في بعض أطراف البدن فانا نكوي 

صحيح فيمنع العضو ال إلىوصوله  نهاية

العضو الصحيح  إلىالفساد من السريان 

وذلك لنه يضيق مجاري املادة وربما سد 

 بعضها وهو ما كان قريبا من الظاهر.

 

سخين لتالثالث:  المرثم ذكر الثانية وذكر في 

مزاجه كما يفعل باملعدة د برد عضو ق

الرطبة فان الرطب مما ينبغي يجعل العضو 

 على ما ستعرفه.بمفصل الورك في عرق النسا وكما يفعل  ،أبرد مما ينبغي

 

 الصورة الرابعة عشر: يقول في و 

هذه العلة إذا حصلت ولم تزل باملعالجة بالدوية فاستعمل الكي  أنوهو  في عرق النسا

 أربعة:وذلك على وجوه 

                                                             
 .الزكام: التهاٌب حادُّ   9

ا ولد في مدينة  630أبو الفرج أمين الدولة بن يعقوب املعروف بابن القف الكركي ولد في   10
ً
ا وفيلسوف

ً
هـ كان طبيًبا وعامل

، ميالدية( 1232آب  22ية )املوافق وب الردن يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة سنة ثالثين وستمائة هجر الكرك جن

 هـ بدمشق.685توفى 
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كما ذكرنا، وهذا يستعمل إذا لم يتمكن ) مفصل الورك( يكوي موضع املفصل  أنأحدها: 

 أسفل إلىالوجع من النزول 
 

فوق الركبة من  وأخرى يكوي ثالث كيات أحدها من خلف عمق املفصل  أنوثانيها: 

 فوق الكعب من خارج على املوضع اللحيم. وأخرى ظاهرها 
 

شفتها  حديد طولها نصف شبر و غلظ أوتتخذ آلة شبيهة بالقدح من نحاس  أن و ثالثها :

البعد من كل   قدر نواة تمر و في داخل هذا القدح قدح آخر و آخر داخل هذا و يكون 

مفتوحة من الجهتين حتى يخرج منها  القداحو تكون  اإلبهامقدح و قدح بقدر عقد 

الدخان عند الكى من الطرف و يكون بين كل قدح و قدح اتصال ثم يتخذ مقبض للجميع 

من حديد و يحمى بالنار و يكوي به حق الورك و العليل متكئ على جنبه الصحيح و يعمق 

كثيرة حتى  اأيامو يجعل على املوضع سمن و يترك الجرح مفتوحا  أيامالكى ثم يترك ثالثة 

 تخرج املادة منه تم يعالج باملراهم امللحمة.

 

 
 

تتخذ قدحين أحدهما داخل اآلخر وبينهما وصل في  أنيكوي باملاء الحار وهو  أنورابعها: 

ويجعل على حق الورك )الخالء الحاصل بينهما حول حق الورك( ويكبس  القداح وسط

يصبر على الوجع فانه يلذع  أنيصب املاء الحار بينهما ويوص ى العليل  أوكبسا جيد 

 يامأعن املوضع ويمسح بماء عذب ويترك ثالثة  القداحاملوضع ويحرقه ثم بعد هذا ترفع 
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ثم يدهن بدهن سمن عتيق فانه يتقرح وتخرج منه مدة رديئة ويترك على هذه الصورة 

  أياما
 

  اعلم.ثم يعالج باملراهم امللحمة وّللا

 لخطورتهما.وال ينبغي العمل بالوجه الثالث والرابع  انتهى كالم ابن القف

 

 : 11في الطب للبغدادي اتوفي املختار 

أما عرق النسا، فهو عرق ممتد عند الكعب في وحش ي الرجل يفصد في وجع النسا و 

صاحبه قائم قد وضع وهو غاية في ذلك وهو عرق ممتد في طول الرجل يفصد و والورك، 

ي الناس فانه يخفى ف) شريط قماش ي (  بالنوارساقه ، وقد ربط فخذه و ناتئش يء رجله على 

.
ً
 كثيرا

 

ند عيخرج منه دم غليظ بارد في املاء الحار ليسهل خروج دمه و ربما ترك املفصود رجله و 

 ربما د بعض شعبه التي في ظهر القدم، و فصاللمس وربما لم يظهر للفاصد، و 
ُ
ت ك ويَّ

 .الشعبة فناب الكي فيها في بعض الحوال عن الفصد فيه

 

، و  الدويةنجع فيه لم ت إذاوجع الورك وبقول :  مل يكون املكوى دائرة تشتيستعمل الكي 

ف بالكي الرطوبة و ال 
 
على حق الورك في وسطها دائرتان يكوى بها في نوبة واحدة حتى ينش

، ل و يبرأمن ليسيل كل ما في املفصاملخبص بالسيترك حتى يندمل بل يترك عليه البصل 

 إن كان بصاحب وجع الورك بواسير يسيل الدم منها، فانه ينتفع بسيالنه.و 

رك حق الو يكوى في ثالثة مواضع  فقدعرق النسا  أماو  

قد يفصد فيه عند ، و الكعبوعند  الركبةوعند 

ة مأبض الركبالكعب في أغلظ عرق في وحش ي القدم، و 

النسا بأن يشد فصد عرق م النفع، و فصده عظي

قريب الكعب  إلىر يلف من الفخذ واناملفصود ب

يفصد املريض و هو قائم قد وضع رجله العليلة و هي و 

مشدودة بالنوار على ش يء ناتئ حتى يظهر العرق ثم 

                                                             
أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن هبل التبريزي البغدادي املعروف بالخالطي ثم املوصلي، الطبيب  -مهذب الدين   11

د في بغداد  )املشهور املتميز في صناعة الطب، وكان في ،  ُولِّ
ً
 م(1213-1121هـ/610-515زيائيا
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 و يفصد 
ً
يمر خ الورك والرجل جميعها بدهن القسط و دهن بحذاء الكعب و يرفع قليال

الذي قد فتق فيه الجندبيدستر  قالنفابزيت الزنبق ودهن الرازقي و  دهنو الناردين 

ى الفربيو و 
 
ة، ويحذر  بالمراقن، ويغذ  وما يتخذ منها والفواكه والبقول  اللبانالحمصي 

 صافير زيرباجات واسفيدباجاتالعوالثرائد، ويقتصر على لحم الدراج والقبج والقطا و 

ة.وشوايا ومطنجنات باملر ي والخل و   االبازير الحار 

 
 

فان املفاصل كما علمت يتصل بعضها ببعض بزوائد  الخلع وأماويقول في موضع آخر: 

ج تدخل في نقر فاذا عرض لهذه املفاصل أن تخر 

 أماسبب الخلع؛ و  ،زوائدها من نقرها فقد انخلعت

كما يكون في  إياهحركة عنيفة ممدة للعضو خالعة 

 بة مزلقة لحد العظمينالحركات العنيفة؛ أو غلبة رطو 

 أو للعصبعن اآلخر كما يعرض للورك في عرق النسا 

ع و من غير انخال قد يطول العضفي دفع مواد القولنج، و 

اس من النكاسترخاء ربطه وفلق زائدته في موضعها. و 

عرق  كأصحابمن هو شديد االستعداد لخلع عضوه، 

 جبأدنى عال يعود سريعا النسا فانه قد ينخلع الورك و 

وفي  ،ال أن يكوى فتنشف رطوبته املزلقةيتكرر فيه إو 

الخلع فُيرد  املفصل إلى موضعه  أما موضع آخر يقول:

ب بعصائب و  يضمد بالضمدة املجففة وُيعص 

 أ.ه.القابضة، فاْن لم ينجب كوى بمكاوي دقاق 
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ابتداء من  ةكوي 14 إلىقد تصل كيات كثيرة ومن املعالجين من يكوي على مسار اللم 

كويات واحدة في أسفل القدم واثنتين في  7أسفل القدم، ومنهم من يعمل  إلىالفقرات 

الساق واثنتين في الفخذ واثنتين في الورك كلها في الجانب الوحش ي، ومنهم من يكوي بين 

الخنصر والبنصر واحدة وفي منتصف الساق واحدة وفي منتصف الفخذ واحدة وفي زر 

فل الظهر كيتين، والبعض يكوي زر الورك وهي الحفرة التي في الورك الورك واحدة وأس

 ثالث كويات متقاربة.

 

أهم  " منأو مطرق )مرقام( رزه " سواءً القدم  على مشطبنصر الخنصر و فوق ال الكوي 

حتى قال بعضهم من لم يكوي بين الخنصر والبنصر في وجع لعرق النسا،  مواضع الكي

ر ومن املعالجين من يفضل امليسم الرزة بين الخنصر والبنص، في الكي شيئا هال يفقالنسا 

 .ويبقى مفتوحاوال ينصح باملطرق لنه ال ينزل على بيت الكي 

 

 



34 

 

 

 

 

 
 

 الخليج:مرض عرق النساء في بعض الدول  أسماءومن 

جه بأن الفخذ وعال  إلىألم في الرجل ..املقصود به عرق النسا الذي يصل أمله  العرق البارد:

 مما يلي الثنة . الفخذة في اعلي يوسم في الخفق
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نساء عرق ال أنواعفي ساقه وهو من  اإلنسانالروماتيزم تصيب  المنوع من  الفرك:عرج و 

 الرجلين. أصابعبالوسم رزة عند  ـ يكون العالج

 
 

 نوعية إلىعرق النسا العوام بعض ويقسم 

وهو النوع الذي يكون أقل أملا من النثى ويتحمله صاحبه ويستطيع أن  ذكر:عرق نسا 

الفصد وال يرجع ، ويكون العرق الذي يفصد  أوينام ، وغالبا يزول اللم مع العالج بالكوي 

 ثر وضوحا وبروزا بعد ربط القدم .أك

 

نوم لوهو النوع الشديد اللم وال يستطيع صاحبه تحمله وال يستطيع ا أنثى:عرق نساء 

وز بب بر من شدة ولزوم الوجع ، وغالبا ال يزول الم حتى مع العالج ويرجح أن يكون بس

 الديسك في فقرات الظهر .

 

بتفادي كي مرض ى القلب والسكري وعدم الكي القوي فوق بعض املعالجين ينصح 

 .والعصابالشرايين 

 

مع  ن ) زيت زيتو أو ط فق الزيتون  بزيت" املساج" باملرخ  عرق النسا ويعالج بعض أنواع

 الساق .ويكون التركيز على  (رشاد وكركم وحلبه وحبة سوداء
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 الكي بالقدحة ) الصوفان (

بالقدحة وتعمل من الصوفان الصخري، وهو نبات نصف شجيري كثيف تسمى في الشام 

، له زهر ابيض، وسمي بالصوفان الستخدام لحاء فروعه الشبيهة بالصوف في الوراق

ولحائه في الكي  أوراقهالنار من شرارة زند القداحة، كما كان يستخدم مسحوق  إشعال

في الطب التقليدي، حيث تفرك أو تدق ناعما بعد جفافها، ثم يشعل طرفها بالنار ويكوى 

بها أو توضع على املكان املصاب وينفخ عليها ليزداد اشتعالها وحرارتها على العضو املصاب 

 )الصوفان، القديح، القدحة، النجمية، الشيح العربي(. مائهأسمن جسد املريض، ومن 

 والقريعة . )الصبرة( تسمى في بعض املناطق

 
ملرض ا يصيب النساء والرجال، وتعرف اإلصابة بهذاعرق النسا: أن  ده أبو تايهتذكر عاي

 من 
ً
ال ألم شديد يصيب القدم كاملة ال يستطيع معها املريض املش ي أو الحركة. حشعبيا

ويعالج هذا املرض بالكي بالنار بواسطة القريعة عشبه برية لها ما يشبه القطن يؤخذ 

 لالستخدام ويتم تنشيفه ويصبح
ً
) حيث يتم كي ثالثة مواضع في الجسم: (أصبع  جاهزا

القدم، مفصل الكاحل، ومفصل الورك) بالقريعة ثم يحجب املريض عن بعض املأكوالت 

 وكسا الصينية وهي مثل العالج بامل .12الدسمة
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 عند املعالج بالكي تشخيص عرق النسا

التاريخ "املعالج بتشخيص حالة املريض بعرق النسا بسؤاله أوال عن بداية املرض ميقو 

، ش يء ثقيلوهل حصل له بعض حادث أو سقوط أو حمل  ،ومتى شعر به "املرض ي

 .عهبالضغط عليه بأصب) اإلختبار اليدوي ( ، ويبدأ يجس املكان ويسأله عن موضع االلم

 
في ابيس والدب اإلبرمثل ألم ووخز مع في الفقرات السفلى من الظهر  لمالفإن كان موضع 

 أو وربما عرج وقصر فيويشتد عن املش ي والحركة واحد  اتجاهوفي وأسفل الفخذ الورك 

وربما  ،على موضع اللميخمن أنه إنزالق غضروفي وغالبا ما يكوي املريض القدم، عندها 

فع في شديدا وال ينلن بعض أنواع اإلنزالق يكون عدم الجزم بنجاح العالج بالكي بأخبره 

 الكي.عالجه 

 



38 

 

واللم مستمر سواء تحرك ب الوحش ي نمن الجاالقدم  إلىأما إذا كان اللم من الورك 

بع بين أصا إلىويكويها جميعا من الورك  اللمفيجس مواضع املريض أم لم يتحرك ... 

القدم ... ويكتفي بعض املعالجين بموضع واحد أو ثالثة كل معالج وخبرته وتجربته 

د املريض وفي الغالب يستفي لحمية وهي مهمة في عرق النساوطريقته... بعد الكي يوصيه با

 بإذن هللا من العالج بالكي وهذا مشاهد مجرب.

 

املراحل  خصوصا فييد كثيرا من الكي ال يستف) االنزالق الغضروفي ( مريض الديسك  أما

 بل على العكس يزيد الطين بلة "ألم الديسك وألم الكي والحمية أربعين يوما"، املتقدمة

في بعض وهي فائدة مرجوة  يخفف اللم وينشط الدورة الدمويةأحيانا  الكوي  أن إال

ت الديسك اال في ح الكيالشفاء بعد الكي هي نفسها التي قبل  وفترةالحاالت الخفيفة، 

  .الحمية( ويظن أنه شفي بسبب الكي)والخفيف، فالبعض يشفى بعامل الوقت والراحة 

 

 ، وبعضهم يشرح للمريضبعض املعالجين يرفضون كوي مريض االنزالق الغضروفيو 

ستفيد يمكن أن تولكن كويتك أكويك  إذا تبغيعدم جدوى الكي ويخير املريض فيقول له 

ه أن ظنا منبالكي  وبعضهم عكس ذلك يقنع املريض لك،تستفيد والخيار  ويمكن ما

 .من أجل الكسب املادياملريض سوف يستفيد أو 
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 جربة أحد املرض ى كان يعاني من عرق النسا وتم عالجه بالكيت

 6/ 18تاريخ  الجمعةيوم ، عالج عرق النسا بالصور نقال عن منتدى الخيمة العمانية

يقول صاحب الصور واملكنى بالغزال الشارد : إثناء تأديتي ووجودي في ، ميالدي 2010/

 . الحركةشديد بالرجل اليسرى ومنعي من  بألمالعمل شعرت 
ً
 نهائيا

 

 لطباءالهذا املرض من جهة  نتيجة أيلم تطلع  الطبيةوبعد الفحوصات والتشخيصات 

 وعكةالعن  أخبرته والعافية الصحة... وبعد اتصالي بالوالد هللا يطول عمره ويعطيه 

فيد ي وأفادني انه هذا املرض يطلق عليه )عرق النسا( وال وأعراضهالتي امر بها  الصحية

 معاه سوى الكي بالنار.

 

عك اليمنى مع الم شديد ويمن أوتشنج في القدم اليسرى  النسا؟كيفية تعرف مرض عرق 

على الفخذ ألم يكون في باطن الورك من الداخل وهو تشنج عصبي من أو ، الحركةمن 

 الليل.وحتى القدم فيعلم هللا كم عانيت من الم شديد وسهر طول 

لقدم ... الكي من ا نبتدئ أخرى  إلىطريقه الكي بالنار ... تختلف بعض املسميات من بلد 

 .ى يصير لونه احمروحنيها كما في الصورة ثم ضعها في النار حت متوسطةخذ حديده 

 .الصورةيتم الكي عند صبع الخنصر الصغير كما هو مبين في  أوال:

بين في هو م كما العلى إلى الجوزةاليد من  أصابع أربع مسافةمن  الجوزةالكي اعلى  ثانيا:

 .الصورة
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يتم تحديد موضع الكي ، اكس عالمةاملدور اعلى الفخذ عباره عن  الخيرالوسم  ثالثا:

باإلبهام على مسار عرق النسا بواسطة املعالج ويتم تحديد منطقه  الضغط بواسطة

 املريض.من طرف  اللم

 13في هللا الغزال الشارد أخوكمقد فدتكم في الشرح البسيط ...  أن أتمنى

 

 

                                                             
13  http://www.omanya.net/vb/showthread.php?t=63572 
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 الفصد"ا ابلقطع "النسعرق عالج 
عن حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد عن بن شفيع 

هل حديثين قال أتاني أقطعت من أسيد بن حضير عرق النسا فحدثني وكان طبيبا قال 

بيتين من قومي فقالوا كلم لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقسم لنا من هذا التمر 

 كل أهل بيت شطرا وإن عاد هللا علينا عدنا عليهم فقلتفأتيته فكلمته فقال نعم نقسم ل

جزاك هللا عنا خيرا قال وأنتم فجزاكم هللا عني معاشر النصار خيرا فإنكم ما علمت أعفة 

 معجم الطبراني الكبير تلقوني.صبر أما إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى 

 

نها وأما عروق الرجلين، فأربعة، م املؤلف  الحسبة يقول معالم القربة في طلب وفي كتاب 

عرق النسا، ويفصد عند الجانب الوحش ي من الكعب، فإن خفي فلتفصد الشعبة التي 

بين الخنصر والبنصر من القدم؛ ومنفعة ذلك عظيمة، سيما في النقرس والدوالي وداء 

 أ.هـ  الفيل.

 
 أرجوزتهفي ي الندلس يقول ابن عبد ربه 

 منظـــــــــرها كالصــــــــــافن     في كعبه تعرفها بالصافنوشــــــــــــــعبة 

 وظاهر في الكعب فوق الزورق   عــــرق يكنى بالنسا محقـــق
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فوق  بعصب ما فإظهارهمأبض الرکبة عرق  وأما : في العمدة في الجراحة القفويقول ابن 

ملفصود ا یلقیو  ایعصبا قو  أصابعالرکبة بأربع 

 فتشیفوق و  یال هیرجل رفعیظهره و  یعل

 فعنیوفصده  ،فصدیالعرق ثم  یالفاصد عل

دم  وانقطاع نیالفخذو  یاملثانة والکل أوراممن 

وعرق واختناق الرحم  ريالطمث ومن البواس

 وأما ،الربع ىوحم نياملؤلم و قروح الساقالنسا 

وق ف شدیفاظهاره للفصد بان عرق الصافن 

 یعل دمالق ضعیو  ایقو شد  أصابع بأربعالکعب 

 ،ظهریبقوة فانه  هیعل غمزیجسم صلب و 

الطمث  دریطوال و فصده  فصدیفاذا ظهر 

 أورامومن  الدمويةالرحم  أوراممن  نفعیو 

 .نيالساقو  نیالفخذو  نيتیالخص

 

من  نیبشد الفخذ فإظهارهعرق النسا  وأما

من  أسفل یال ضیعر  بنوارمفصل الورك 

 بعبأر فوق الکعب  یالساق ال یالرکبة ثم عل

جسم صلب ثم  یالرجل عل جعلیو  أصابع

 صدفیبذلك فاذا ظهر  ظهریفانه  هیتغمز عل

 نيالعرق الذي ب فصدیف ظهریطوال فان لم 

من  نفعیفصده الخنصر والبنصر من الرجل و 

 .عرق النسامن و الورك  أوجاع

 

د فص یوکذا الحال ف يدم بلغم لنهمن هذا بارد  خرجیقال صاحب الکامل والدم الذي 

 عرق مشط القدم أ.هـ.
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 :لعرق في ا يكون من كثرة الدم  وجع النساأن  الرازي ويرى 

حنين في كتاب الفصول قال: إن جالينوس يقلل الفرق في العروق يقول في الحاوي عن 

نس ى وهو الجانب ال والذي فيالوحش ي وهو عرق النسا التي في الرجل بين التي في الجانب 

نا نرى الركبة إال أ مأبضكما يخرجان جميعا من العرق الذي في  التشريح:الصافن لن في 

 وفصد الصافن ال فصد عرق النسا ينفع صاحب وجع النسا نفعا عظيمابالتجربة أن 

 ينفعه كثير نفع.

 

 فصد العرق  سهل:وإذا كان ذلك كذلك فعالجه  يكون من كثرة الدمعرق النسا  ويقول:

  الكعب.العرق الذي إلى جانب ة أو بالذي تحت منثنى الرك

 

هذا ب قال: وينتفعفصد عرق النسا، بفإنه يبرأ إذا كان من دم غليظ عرق النسا  :ويقول 

العرق أكثر من الصافن لن هذا العرق غائص غائر وهذه املادة غائصة غائرة فانظر إن 

ئذ حيناحتمل العليل أن تمنعه الغذاء يوما أو يومين ثم تفصد هذا العرق فإن نفعه 

 يعظم جدا ويسكن عنه من ساعته فبعد الفصد أسهل الخلط الغالب بما يخرجه.

 

فافصد وإال فال وخاصة إن وجد خدرا احتراق واشتعال عرق النسا وإن وجد مع  قال:

 وبردا.

 

ا دما متأل عرق النس، قال إذا اامتأل دما اشتد ضربانه على صاحبهمتى عرق النسا ويقول: 

فإن أردت أن يذهب الوجع  قال:ي إلى جانبه فلذلك يوجع شديدا، ذضغط العصب ال

  مالكه.موضع الفصد فإنه  فأكوهالبتة 

 

 .دم يرم ويحمى ويحمر مكانه ويمتلئعرق النسا الذي من  :ويقول 

 

أحد أوجاع املفاصل ويكون الوجع من خلط غليظ بلغمي  عرق النسا بولس:ويقول عن 

يحتقن في مفصل الورك ويكون الوجع من حق الورك وما يلي الربية وإلى الركبة وكثيرا ما 

 والصابع.ينتهي الوجع إلى القدم 
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ومن أفضل عالج الورك نفض الجمد بما يقلل فضوله ويقلل غذاءه وينقيه. قال:  ويقول:

فأنا نقطع بعد قطع الكحل العرق الذي عند خنصر وإذا كان الفضل حارا يخالطه رياح 

. والطعام بالدوية القيء عجيب جدا لوجع الورك وبعض عروق القدم الظاهرةالقدم 

ده القيء أوال بعد الطعام الورك  قال: ومن شرب لوجع الورك الدوية الحارة فصار فعو 

 دم.والحقن القوية التي تخرج اليجحم على الورك الفضل ناشبا في وركه فإنه ينفعه أن 

 
 امتالء عرق إذا كان الوجع يعرض من الورك إلى القدم كالقضيب املمدود فإنه  ويقول:

ا تي عرضها أكثر من طولها فإنهفأما الوجاع ال الورك من الدم وشفاؤه استفراغ ذلك الدم

من أخالط غليظة بلغمية وأما الوجاع التي تحوج إلى االنحناء فإنها تكون من ورم جاس 

وعالجها التليين والتحليل. وأما التي تكون مع شدة انتصاب الظهر وامتداده فإنما هي في 

 العضالت التي فوق ولذلك ال يقدر العليل أن ينصب ظهره من اجل الوجع.
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وجع الورك يكون من " فساد " الصفراء ويكون من كثرة القيام في الشمس فتجف  ويقول:

 .العرقين اللذين عند خنصر القدم وجع الورك قطعوينفع من  ،لذلك رطوبة الورك

 

د فص سهل:وإذا كان ذلك كذلك فعالجه كثرة الدم يكون من  النسا:ويقول سبب عرق 

 لم يذكر جالينوس لي الكعب،العرق الذي تحت منثنى الركبة أو العرق الذي إلى جانب 

الركبة أو الصافن لعرق النسا وال كتابه  مأبضأفصد  قال:فصد عرق النسا البتة إنما 

د قد أبرأت منها بفص وقال:في الفصد ذكر عرق النسا البتة على أنه قد ذكر هذه العلة 

ه الركبة أكثر وأبلغ من مأبضأصحاب عرق النسا ينتفعون بفصد قال:  الركبة. مأبض

  بالصافن.

 أ.هـ. بين خنصر الرجل والبنصر أوالعرق النسا افصده : ويقول 
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 وفي نهاية القصد في صناعة الفصد البن الكفاني14:

، موضعهما باطني الركبتين غليظان، وكيفية فصدهما أن ساكنان: عرقا مأبض الركبتين

م يفصدا ، ثفي باطن مفصل الركبةمعتدل، ويطلبان  بسيريشد فوقهما بأربع أصابع 

طوال، ويحترز من إصابة العصب أو العظم، وفصدهما ينفع من العرق املدني، والشقيقة 

 املزمنة، وفساد الطمث، والبثور في البدن، وفي الساقين.

 

 
 

منحدران إلى ظاهر الساقين، ثم يمر كل واحد منهما إلى الكعب ثم  ساكنان: عرقا النسا

يظهر في ظاهر القدم بين الخنصر والبنصر، وكيفية فصدهما أن يشد وسط املفصود 

شدا جيدا، ثم يربط من الحقو إلى فوق الكعب بأربع أصابع مضمومة ربطا قويا بنوار 

جله املقصودة على أجرة ونحوها، ثم يفصد من الجانب معتدل، ويوقف املفصود رافعا ر 

                                                             
 نشمس الدين بن الكفاني ويعرف اختصاًرا ابن الكفاني وهو أبو عبد هللا شمس الدين محمد ب ابن الكفاني ،  14

إبراهيم بن ساعد االنصاري السنجاري املعروف بابن الكفاني، نسبة إلى الكفان، ولعل والده أو أحد أجداده كان 

يتاجر بها. هو طبيب، وباحث، وعالم بالحكمة والرياضيات وفقيه أصولي حنفي. ولد ونشأ في قضاء سنجار، شمال 

 هجري  749اعة الطب، وتوفي فيها ، مدينة املوصل في العراق وسكن مدينة القاهرة، فزاول صن
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، إما فوق الكعب أو تحته، أو ما بين الخنصر والبنصر بحسب ظهوره، ويوسع الوحش ي

ه بفصده الغلظ دمه، وال يعمق ليال يلحق املبضع العظم، وفصده نافع للوجع املشهور 

 .النقرس، وأوجاع املفاصل)عرق النسا( و 

 

 
 

 
نان ينزالن من الفخذين إلى ظاهر الساقين ثم يمضيان إلى باطنهما ثم : ساکالصافنان

يركبان الكعبين، وكلما نزال غلظا، وكيفية فصدهما أن يشد فوق الكعب بأربع أصابع 
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معتدل، ويقف املفصود رافعا رجله املقصودة على أجرة أو نحوها، ويفصد  )نوار( ريبس

على العظم لقلة اللحم هاهنا، وفصدهما  يحترزالعرق حيث ظهر من الجانب اإلنس ي، و 

مث يحدر دم الطيجذب من العالي كثيرا فينفع من أمراض الفخذين املتقادمة ونحوها و 

 أ.هـ. املحتبس والبواسير

 

 في رسالة الفصد:  15يقول لوقا بن قسطاو 

لورك اإذا لم تكن من برد لكنها بسبب امتالء العروق التي في عرق النسا العلة التي تسمى 

ر ، ولهذا صافمنها ما يبرأ في يوم واحد ،قد يفعله من فضل استفراغ الدم من الرجل

د أكثر من انتفاعه بفصباطن الركبة انتفاع من به هذه العلة بفصد العرق الذي في 

 اله الرازي.وبمثله هذا الكالم ق وأما الحجامة فال يكاد ينتفع بها فيها منفعة بينة.الصافن، 

 

 في الساق والرجل وهي ثالثة:أن العروق  راوي:يقول الزهو 

 الصافن عند الكعب من الجانب اإلنس ي -1

ومنفعة عند العقب من الجانب الوحش ي  "Small saphenous Vein"عرق النسا  -2 

 فصده لوجع الورك، إذا كان ذلك من قبل الدم الحار.

 العرق تحت مأبض الركبة من الجانب الوحش ي  -3 

 

وأما فصد الصافن: وكيفية فصده أن يدخل العليل رجله في املاء الحار وتحمل عليه 

َركة، والعرق موضعه عند 
َّ
الدلك حتى يدر العرق، ثم تشد فوق مفصل الرجل بالش

 كثيرة، فافصده في أوسع 
ً
الكعب ظاهر نحو اإلبهام، ويتشعب منه في وجه الرجل شعبا

، فهو أفضل وأسلم، فإن فصدته في وجه الرجل شعبة منه، أو عند الكعب عند مجتمعه

فتحفظ من العصاب التي تحته على وجه الرجل، واجعل فصدك له بتحريف، كأنك 

 ،
ً
واترك  ،فإن تعذر خروج الدم، فليعد رجله في املاء الحارتريد بتره، ويكون املبضع نشال

الفصد ة فليعد بالدم يجري فيه حتى يفرغ، فإن أخطأ الفاصد العرق بالفصد في أول مر 

                                                             
قسطا بن لوقا البعلبكي الحكيم الفيلسوف املهندس املنجم، أصله رومي نزل بغداد أيام الخليفة املقتدر باهلل   15

 العباس ي، يعده ابن أبي أصيبعة ضمن طبقة الطباء العراقين وأطباء الجزيرة وديار بكر.

مولده: لم تذكر املصادر التي ترجمت له تاريخا دقيقا ملولده، وإنما ذكر بعضهم أنه نبغ في منتصف القرن الثالث 

 هجري. 300هجري وتوفي في حدود  ۲۰۰ه وبعضهم بسنة ۲۲۰الهجري، وبعضهم يؤرخ مليالده بسنة 
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، فإن املوضع سالم ال يخش ى منه غائلة إذا تحفظت من العصب كما قلنا، 
ً
إلى فوق قليال

 وكذلك تفعل بالصافن من الرجل الخرى سواء .

 

 
 

سا: 
َّ
وكيفية فصده أن تدخل فمكانه عند العقب من الجانب الوحش ي، وأما عرق الن

بعمامة  ،إلى فوق الكعب بأربع أصابع العليل الحمام، وتسرع وتشد ساقه من لدن الورك

رقيقة طويلة، فإنه ال يظهر إال بذلك، فإذا ظهر فافصده على أي حالة أمكنك؛ إما على 

، فإن موضعه سالم، وهو في أكثر 
ً
، أو تشقه شقا

ً
تحريف وهو أفضل، وإما أن تبتره بترا

، فإن لم تجده ولم يظهر للحس البتة، فافصد بعض شعبه
ً
لتي وهي ا الناس خفي جدا

، وتحفظ من العصاب، وأرسل من الدم تظهر في ظهر القدم نحو الخنصر والبنصر

 
ً
القدر الذي تريد، ثم حل الشد وضع على موضع الفصد قطنة وشد املوضع، فإنه سريعا

 ما يبرأ إن شاء هللا تعالى أ.ه.
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 16املوجز البن النفيس -وفي كتاب الشرح املغني 

الكعب ويفصد  إلىوهو عرق يمتد على الفخذ من الجانب الوحش ي عرق النساء وفصد 

يستحم قبل فصد هذا  أنهناك اظهر بسبب قلة اللحم ويجب  لنهقريب من الكعب 

واملاء الحار يلطفه ويسهل خروجه ولذلك  "بارد امللمس بلغمي"العرق الن ما خرج منه 

ع عرق النساء عظيم النف وجاعل الكعب بعصابة وهو  إلىيشد  ما فوقه من الورك  أنيجب 

كانت املادة مستقرة هناك ولم يكن في االنصباب واال  إذاوكذلك للدوالي والنقرس وذلك 

  اللطيف.لزاد الشر بجذب الكثير واستفراغ 

 

 
 

 

الكعب ولذلك هو عظيم النفع  إلى اإلنس يعلى الساق من الجانب  ق وهو عر والصافن 

كن لرق النساء اي يفصد ملنافع عرق النساء ايضا عالدرار الحيض للمحاذاة وملنافع 

 أ.هـ الحيض أكثر. إدرارالنفع في 

 

                                                             
غني ، وهو سديد الدين الكازروني هو طبيب ، من أهل كازرون ، شرح موجز ابن النفيس  16

ُ
 باسم امل

ً
، املعروف أيضا

 م (. 1357 -هجري  857نص طبي شهير من القرن الرابع عشر كتبه سديد الدين بن مسعود الكاَزروني) توفي عام 
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 :في الكامل 17يقول املجوس ي 

 معمول من قطنوار عريض نبفينبغي أن يشد من موضع مفصل الورك عرق النسا واما 

ما فوق الكعب بأربعة أصابع مفتوحة وليكن الشد شديدا ويوضع قدم  إلىويوثق الشد 

املفصود على حجر أو ش يء صلب ثم حينئذ يفتش العرق ويفصده طوال ويخرج من الدم 

بقدر الحاجة والدم الذي يخرج من هذا العرق يكون باردا لنه دم بلغمي ، فإذا استكفيت 

 فوق ، وينبغي أن إلىفأوال  أواللكعب من خروج الدم فحل الرباط من اسفل من موضع ا

يكون فصدك هذه العروق كلها طوال لئال ينال العصب أو الوتر آفة من طرف املبضع 

فيجلب على املفصود الزمانة وربما هلك من ذلك لنه يعرض منه التشنج ويسري ذلك 

  .عضو حتى يبلغ الدماغ فيتشنج عند ذلك الدماغ ويموت صاحبه  إلىالتشنج من عضو 

الذين في مشطي القدمين فينبغي أن يكون الرباط أيضا فوق الكعبين فصد العرقين فأما 

فصدت هذا العرق واحتبس الدم  أنتويفتش العرق ويفصده ويكون فصده طوال، وإذا 

 فينبغي أن يضع في موضع الفصد الزيت.

 

 
 

 

 

                                                             
من أشهر أطباء الدولة العباسية، أصله ، ميالدي 994هجري/ 332علي  بن العباس املجوس ي أو ابن املجوس ي املتوفي   17

اشتهر بكتابه املسمى )كامل الصناعة الطبية الضرورية( واملشهور باسم )الكتاب امللكي(، فيه عشرون من الهواز، وقد 

 مقالة عن الطب اإلسالمي وعلم االجتماع.
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 :  18أحمد بن محمد الطبري  حسنالأبو يقول 

، ويلزق به شعبة من القيفال ، فيجب أن يكون وأما عرق النسا فهو عرق له شعب كثيرة 

ي ، فتشد أحدى رأسيها فعمامة لينة طويلة الطبيب عارفا به ، وفصده أن يأخذ الفاصد 

الوسط عند مشد السراويل ، وال يزال يدخل العمامة بين أفخاذه ، يدخله من ناحية 

ناحية الجانب اإلنس ي مرة ، ويدخله تحت الطاق ويمده  الجانب الوحش ي ، ويخرجه من

شديدا حتى يقع الضغط كما يجب ، وعلى هذا إلى أن يبلغ الكعب ، ثم يقعده على موضع 

أو شيئا يرفعه ، ويأمره بالقيام والقعود دفعات ، )حجر( عال ، ويجعل تحت قدمه آجرة 

ليشمه فإنه كثيرا ما يصيب ويكون بحضرته الرمان الحامض ، والخل ، وطين الدخانة 

إن ، فما بين الخنصر والبنصر صاحب عرق النسا عند الشد غش ي ،ثم يجس ويتأمل 

ب من ، وإن لم يظهر هناك نظرت وجسست خلف الكعظهر هناك أمنت وقوع الخطأ

، تعقدمته أنه يكون فيه مواضع كال، وتتبين الشعب ،وعال الجانب الوحش ي حتى يتبين لك

البغدادي من فوق إلى أسفل ، أو من أسفل إلى فوق طوال ، فإن على فيفصده باملبضع 

 جنبتيه عصبتين شديدتي التمدد ، وإن وقع الخطأ استرخي القدم.

 

وفصد عرق النساء وهو عرق يمتد على الفخذ من الجانب وبمثله قال ابن النفيس: 

يجب و حم الكعب ويفصد قريب من الكعب لنه هناك اظهر بسبب قلة الل إلىالوحش ي 

لطفه ي واملاء الحارخرج منه بارد امللمس بلغمي يقبل فصد هذا العرق الن ما يستحم  أن

ع وهو لوجاالكعب بعصابة  إلىما فوقه من الورك يشد  أنويسهل خروجه ولذلك يجب 

عرق النساء عظيم النفع وكذلك للدوالي والنقرس وذلك إذا كانت املادة مستقرة هناك 

 االنصباب واال لزاد الشر بجذب الكثير واستفراغ اللطيف أ.هـ.ولم يكن في 

 

 

  

                                                             
هو أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري طبيب عالم من أهل طبرستان ، كان عاملا بصناعة الطب ، وكان طبيب   18

 ه .۳۹۰مولده تحديدا ، وإنما ذكر الزركلي أنه من وفيات سنة  خیأحد تار المير رکن الدولة ، ولم يذكر 
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يـذ مِّ
ْ
ل ِّ
 19وفي رسالة في الفصد البُن الت 

من  إيصالو يراد على نزال  ا، فيكون بربطيقول أبو الحسن: أما كيفية فصد عرق النس

 الربطويتجاوز ، ثم منه إلى الفخذ املفصود، جميعه الوسط ورك بعد أن يربطلدن ال

دون  ويشد بعصابةلفه على نصف الساق أيضا،  بعد ويربطمفصل الركبة،  بالنوار

إال و ، فإن وجد الجانب الوحش ي من الساق يطلب فيو  القدم،ما يلي النوار أعني تحته م

 يكون  وفصدهالرجل والتي يليها،  منوالبنصر الخنصر التي بين  إحدى شعبه فصدت

 .إعراضا

 
 

ر، آخعلى كرس ي أو ف على الرجل املفصودة، معتمدا مفصوده بالوقو  والصافن يؤمر

الجانب النس ي من الساق، حيث طرف الساق الذي  ويطلب فيالخرى من الرض  لتعلق

 الرجل. إبهامإحدى شعبه التي تلي  وإال فصدتتسميه العامة كعبا، فإن وجد 

 

في أسفل الفخذ ويطلبان في موضع أعني  فوقهما، ربطيأما عرقا املأبضين )خلف الركبة( و 

 طي مفصل الركبة.

 

 .ألم مفصل الورك املمتد إلى القدم املسمى وجع عرق النسافيفصد من  النساوأما 

                                                             
ة  466أمين الدولة ، أبو الحسن هبة هللا بن صاعد بن هبة هللا بن إبراهيم البغدادى النصرانى ، ولد سنة   19 هجريَّ

ة( وتوفي  1074) ة ) 560ميالديَّ ة(. 1165هجريَّ  ميالديَّ
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رار أقوى منه في إد ومأبض الركبة، ولصحاب الشقيقةالطمث،  إلدراروالصافن يفصد 

جع عه من و كان يجب أن فصد الصافن يقارب فصد النسا في نف وفي القياسالطمث 

 العلة. ملحاذاته موضع ولعل ذلكالورك، لكن التجربة شهدت بأن فصد النسا أبلغ وانفع، 

 أ.ه.

 

عرق النسا ويفصد من الجانب الوحش ي أما عروق الرجل فمن ذلك : 20يقول ابن سينا

وية قويلف بلفافة أو بعصابة عند الكعب إما تحته وإما فوقه من الورك إلى الكعب 

 وإن خفي فصد من شعبة ما بين  يستحمفالولى أن 
ً
قبله والصوب أن يفصد طوال

، وكذلك في ومنفعة فصد عرق النسا في وجع عرق النسا عظيمةالخنصر والبنصر 

 . الفيلالنقرس وفي الدوالي ودواء 

 

 الرجوزة:ويقول في 

 ويفصد العرق الذي في الركبة *** ملرض الحشاء تحت السرة

 ذينـالساقين  *** ملا نرى من مرض الفخي ـويفصد الصافن ف

 ي القدم في أعراضهـى أمراضه  *** والعرق  فـعلويفصد النسا 

 

يقول: ويفصد عرق النسا نفسه في مرضه أعني مع الوجع الذي فيه إذا أزمن، وأمن الشرح 

 .ه.أ االنصباب، وكذلك يفصد له العرق الذي في القدم عند ما تشتد أعراضه أي وجعه

 

 راشد بن عميرة في )منهاج املتعلمين(يقول 

سببه خلط غليظ أو بلغمي، )عرق النسا( فصل )أمراض الوركين والرجلين( فإن منها 

وعالجه بأن يستفرغ ، الوحش ي من ظاهر الفخذ إلى الكعب وعالمته وجع في الجانب

بفصد الباسليق وإال فيفصد النسا وهو تحت الكعب من خلف الجانب الوحش ي بأن 

لورك بنوار معمول عريض ويساق الشد إلى الكعب بأربع أصابع ضدا شديدا يشد ا

                                                             
عبد هللا بن الحسن بن علي بن سينا، عالم وطبيب مسلم من بخارى، اشتهر بالطب  ابن سينا هو علي الحسين بن   20

 .م1037ه ـ  427م ، وتوفي في همدان في إيران حاليا سنة 980ه ـ  370والفلسفة واشتغل بهما. ولد سنة 
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وتجعل رجل املفصود على ش يء صلب ويفصد طوال فإنه يخرج منه دم بارد ثم يحل 

 أ.هـ.. الرباط ويشد بعصابة ورفادة

 

 
 

 21وفي كتاب باقي النزهة املبهجة لألنطاكي

 الفصد( في الرجل أربعة عروق )

 أي في أوجاع عرق " من الورك بعد استحمام ويفصد فوق الكعب فيه يشدالنساء أحدها 

 وفي الدوال واملفاصل والنقرس طوال . " النسا

 الطمث وضعف الكبد والطحال إلدرارعن يسار الكعب يفصد توريبا  الصافن وثانيهما

 تحتهما.وما 

ر وأمراض سيعند الركبة يفصد كالصافن وهو أشد في إدرار الدم والبوا املأبض وثالثهما

 املقعدة.

رة واد وكثوعروق الرجل أولى عند غلظ املعرق خلف العرقوب ينوب عن املأبض  ورابعها

 أ.هـ.  السوداء 

 

 

  

                                                             
 .م، في مكة املكرمة1599هـ/ 1008داوود بن عمر اإلنطاكي ، ولد بإنطاكية، وتوفي عام   21
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ستخدم تفي شرق آسيا أكثر من أي مكان آخر و الحاضر  ناوقتالعالج بالفصد منتشر في 

 اإلبر الطبية في الفصد بدل املشرط:
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 تخرج بالفصد عينات من الدماء التي
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 عالج عرق النسا ابحلجامة
 

 الطب:يقول ابن سينا في كتابه القانون في 

والحجامة على القطن نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره من النقرس والبواسير وداء 

 .حكة الظهر الفيل ورياح املثانة والرحم ومن

 

 بشرطنفعت من ذلك أيضا والتي غير شرط أو بالنار بشرط وإذا كانت هذه الحجامة 

هنا وفي كل هردة واستئصالها تحليل الريح البا أقوى في غير الريح والتي بغير شرط أقوى في

 .موضع

 

والحجامة على الفخذين من قدام تنفع من ورم الخصيتين وخراجات الفخذين والساقين 

 .الليتينم والخراجات الحادثة في والتي على الفخذين من خلف تنفع من الورا

 

وعلى أسفل الركبة تنفع من ضربان الركبة الكائن من أخالط حادة ومن الخراجات 

ث والتي على الكعبين تنفع من احتباس الطم، جلالقروح العتيقة في الساق والر الرديئة و 

 .عرق النسا والنقرسومن 

 .وتنقى الدم وتدر الطمثالساق تقارب الفصد والحجامة على 

 

فقد تستعمل في جذب املادة عن جهة حركتها مثل وضعها على بال شرط وأما الحجامة 

وقد يراد  ،الثدي لحبس نزف دم الحيض وقد يراد بها إبراز الورم الغائر ليصل إليه العالج

يه إلتسخين العضو وجذب الدم بها نقل الورم إلى عضو أخس في الجوار وقد يراد بها 

ضعه الطبيعي املنزول عنه كما في القيلة وقد وتحليل رياحه وقد يراد بها رده إلى مو 

تستعمل لتسكين الوجع كما توضع على السرة بسبب القولنج املبرح ورياح البطن وأوجاع 

 لى الورك لعرق النسا وخوفوع، ض عند حركة الحيض خصوصا للفتياتالرحم التي تعر 

 والنقرسلة القي وما بين الركبتين نافعة للوركين والفخذين والبواسير ولصاحب، الخلع

 أ.ه
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 تبرأ في يوم بفصد عرق الرجل متىعرق النسا إن العلة املسماة يقول الرازي في الحاوي: و 

كانت العلة بسبب امتالء العروق التي في الورك ال من البرد ولذلك صار انتفاع هؤالء 

م نفعا وأما الحجامة فال تكاد تنفعهبفصد العرق الذي في باطن الركبة أكثر منه بالصافن 

 .من عرق النسا مرات باإلسهال فقط إني قد أبرأت خلقا املسهلة:في الدوية  ج:قال  .بينا

 أ.ه.

 
 

حجامة الساقين على شبر من الكعب وعلى أربع أصابع من يقول املجوس ي في الكامل: و 

 من املرة السوداء وحديثالركبة وفي ظاهر الساق يخرج الدم منها واإلنسان قائم تنفع 

والحكة والجرب وظلمة العين والدوار  والقوباالنفس والسقطة والصرع وفساد الذهن 

وينبغي ملن أراد حجامة الساقين أن يدخل الحمام ويصب على ساقيه  ،النساووجع عرق 

املاء الحار ويمش ي بعد ذلك ساعة لنزف دمه ويجلس على كرس ي ويمص املحاجم نحوا من 

 مرة.ثالثين 
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فهي املحاجم التي توضع على الكبد اجم التي تكون بال شرط حوأما امل ويقول الزهراوي:

 ءالعضالن هذه وحق الورك ن والسرة ومواضع الكلى والطحال والثديين وعلى البط

نا کوضعجذب الدم من عضو إلى عضو الرئيسة ال تحتمل الشرط عليها وأنما يراد بها 

العضو  فيريحا باردا الحجمة على الثديين في علة الرعاف أو نستعملها لنحل عن العضو 

وتذهب بالوجع ه تخلخل العضو وتسخن فإنهاکوضعنا الحجمة على البطن والسرة 

لتحليلها تلك الريح. وقد توضع على الكلى إذا عرض فيها سدة أو حصاة فقوة جذبها ربما 

فتحت السدة أو قلعت الحصاة من موضعها وكذلك تفعل إذا وضعت على الكبد 

وهذه املحاجم قد تستعمل فارغة باملص فقط وقد  ،والطحال عند ريح ترتبك فيها

 أ.هـ.تستعمل بالنار 

 

من  ، عظمتي الفخذينبالنار على الورك موضع الحقنة مة عرق النسا ينبغي أن تكون حجا

اللم، وينبغي أن تستخدم املحاجم الكبيرة املناسبة أسفل الفخذ، ومواضع  ،الجانبين

  والسمين.للموضع واملريض فمنهم الصغير والكبير والضعيف 
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 احلميــة 
في الطب الشعبي يوص ي الطبيب بالحمية بعد العالج ويمنعه من الجماع واللحوم الحمراء 

ن عالقة منع وأظستة أسابيع تقريبا،  إلىملدة أسبوع  الحارةوالحوار مثل الفلفل والبهارات 

  املفاصل:أكل اللحوم الحمراء ملا ذكر في كتب الطب القديم بأنها تؤثر على 

 

 "عرق النسا في التراث الطبي اإلسالمي"في بحث له   22اصر كعدانالدكتور عبد النيقول 

نالحظ أن الزهراوي يفرد في النهاية فقرة تندرج ضمن الطب الوقائي لتجنب آالم املفاصل 

..، .باجتناب كل غذاء يكثر الدم على الجملةحسب ما يذكر الزهراوي:"... من الدم الكائنة 

إلى ما يجفف ويقلل الدم كالطعمة التي واقعها الخل وماء الحصرم  هغذاءويميل 

والسماق والريباس...، ويطلق له من الفواكه الرمان املر والتفاح والجاص والخوخ 

 أخذنا 
ً
 إلى اللحوم جدا

ً
واملشمش والزعرور والعنبر أو ما جانسها... فإن كان العليل مائال

 الرتفاع ...."،حيث أن لحوم الطير صغيركلحوم الطير الله منها أقلها غذاء 
ً
أقل إحداثا

ثم ينبه إلى ضرورة الحمية، واإلقالل من الجماع ،وعدم الجماع .. . حمض البول في الدم

 أ.ه. االستحمام على الشبع والسكر وعدمعلى الشبع 

 

وجعة من كثرة الدم فافصد، وإن فصدت فدبر املفاصل امل فأما الحاوي:يقول الرازي في 

شراب الحلوة والالحارة والشياء الدم أكل اللحم ، ومما يكثر ال يكثر الدمعليل بعد بما ال

ف إال فليدعوه في الربيع والصيو وقلة الرياضة فإن أمكنهم أن يدعوا هذه الشياء البتة 

 موضع آخر: وإذا كان في املفاصل ورم دموية، وفيال ينزل في مفاصلهم نزالت فإنه أولى أ

 حار فليمنع اللحم.

 

م يجتنبوا اللحو يجب أن  املفاصل:وفي القانون يقول ابن سينا في التحرز من أوجاع 

 والخيار.ويجتنب من البقول مثل السلق والجزر   23كلها والنمكسودالغليظة واملوالح 

                                                             
جامعة حلب. رئيس الجمعية الدولية لتاريخ الطب  –معهد التراث العلمي العربي   -ورئيس قسم تاريخ الطب  أستاذ 22

 طبيب اختصاص ي في جراحة العظام. –اإلسالمي. دكتوراه في تاريخ الطب العربي اإلسالمي 
ذا ر تقديد  وهو اللحم إنمكسود: )مكونة من كلمتي نمك سود الفارسيتين أي اململح(. ومعناها لحم مجفف من غي 23

ِّح وجعل عليه امللح البازير.
ر 
ُ
 ش
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ه لها والقوية الغذاء والسمك كلكيجتنب اللحوم الغليظة وعلى املصروع أن  الصرع:وفي 

العصافير و  لى الفراريج والدراريج والطياهيجع ويقتصربل لحوم جميع ذوات الربع الكبار 

 والرانب.الهلية والجبلية والقنابر والشفانين والجداء والغزالن 

 

لحم، اللبن وال: وأكثر ما يضر وجع املفاصل وعرق النسا: في الطب النبوي  24يقول الذهبي

 .يحرم على صاحب وجع املفاصل اللحم والخمر، قال ابن سينا: وخاصة لحم اإلبل والبقر

 

سا وأكثر ما يضر عرق الن النبوي:في كتاب املنهل الروي في الطب  25بمثله قال ابن طولون و 

احب يحرم على صوقال ابن سينا: ، اللبن واللحم وخاصة لحم البقر واإلبلووجع املفاصل 

 .اللحم والخمروجع املفاصل 

 

  

                                                             
 .هـ( 748لحافظ أبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت ا  24
محمد بن علي بن أحمد )املدعو محمد( ابن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي، شمس الدين   25

 .م( 1546 - 1475هـ =  953 - 880ابن طولون )
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 رقية عرق النسا
كتاب لعرق النسا: بسم هللا الرحمن الرحيم، اللهم رب كل  ذكر ابن القيم في زاد املعاد:

ش يء، ومليك كل ش يء، وخالق كل ش يء، أنت خلقتني، وأنت خلقت النسا، فال تسلطه 

 نت.أ علي بأذى، وال تسلطني عليه بقطع، واشفني شفاء ال يغادر سقما، ال شافي إال

 

من حديث ابن عباس رض ي هللا عنهما، « : جامعه»كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى، ومن الوجاع كلها أن يقولوا: 

 أ.ه. «27، ومن شر حر النار26بسم هللا الكبير، أعوذ باهلل العظيم من شر كل عرق نعار»

 

 :28النوادروفي امللح و 

دخل عبد هللا بن جعفر على عبد امللك بن مروان فوجده يتأوه فقال يا أمير املؤمنين لو 

لست بصاحب  :فقال ،أدخلت عليك من يؤنسك بأحاديث العرب ويباسطك استرحت

  ؟ما الذي تشكوه يا أمير املؤمنين :فقال ،لهو

 

رقى الخلق أ بديحا مواليإن  :فقال ،في ليلتي هذه فبلغ مني ما ترى هاج بي عرق النسا قال 

فأمر باحضاره فلما مثل بين يديه قال عبد امللك يا  منه )أفضل من يرقي عرق النسا(،

يا موالي أنا أرقي الناس لها ثم وضع يده عليها وجعل يقول ما قال بديح  ،أرق رجليبديح 

فتفل  فمد رجله كان صاحب فكاهة يعرف بها بديحاقال فسري عن عبد هللا لن  ،ال يسمع

  .عليها ورقاها مرارا

 

ي اين فالنة ائتوني بها تكتبها لئال يهيج ب ،عبد امللك قد وجدت راحة بهذه الرقية :فقال

أمر له بأربعة ف، زمه ما اكتبها إال بتعجيل جائزتيالطالق يل بديحله  :فقال ،الوجع بالليل

                                                             
)نعار( بفتح النون وتشديد العين املهملة وبالراء املهملة أي املمتلى من الدم أو فوار الدم يقال: نعر العرق ينعر  26

بالفتح فيهما إذا فار منه الدم استعاذ، لنه إذا غلب لم يمهل. وقال الطيبي: نعر العرق بالدم إذا ارتفع وعال وجرح نعار 

ه. وقال القاض ي أبوبكر ابن العربي في شرح الترمذي: النعار هو الذي يرتفع دمه ويزيد ونعور إذا صوت دمه عند خروج

 ".مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"  فيحدث فيه الحر
 .حديث ضعيف رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة 27
 .امللح والنوادركتاب الغاني أبي الفرج الصفهاني واملستطرف في كل فن مستظرف وجمع الجواهر في  28
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 ق إن كتبتها أو يصير املال إلىفلما صار املال بين يديه قال وامرأته الطال  ،آالف درهم

 يا أمير املؤمنين الطالق يلزمه ما رقيت :قالفأمر به فحمل إلى منزله فلما أحرزه  ،منزلي

  :رجلك إال مباسطة بقول نصيب حيث قال

 

ي
َ
نَّ ل ال إِّ

َ
صَبَح ـــــــــلى العــأ

َ
 أ
َ
ة يَّ رِّ ُم ــــــــــامِّ نقِّ

َ
َي ت يرِّ

َ
نَب غ

َ
ي ذ ن   ت   َعلى الَنأيِّ مِّ

َرمُتُه   
َ
جت كوُن اِّ

َ
يٍء أ

َ
ن ش  يه َوما ذاَك مِّ

َ
ل َتجــــــــــإِّ

َ
ُم ــــــــزيني بِّ ـــــا ف

َ
عل

َ
 أ
ُ
 هِّ َحيث

نسان  إِّ
نَّ كِّ

َ
ذا َم ـــَول  إِّ

ً
ــــــــلَّ صـــــــــــــا    ـــــ

ً
با  ـــــــــَوحاَوَل َصرم  احِّ

ً
م َيَزل َيَتَج  ا

َ
مُ ــــــــــل  رَّ

 

ال كيف فق ،الطالق يلزمه ما رقيتك إال بها فقال اكتمها عليفقال ويلك ما تقول فقال 

 .وقد سارت بها الركبان إلى أخيك بمصر فضحك حتى فحص برجليه وأعجبه هذا البسط
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 املراجع
ن بن :  كتاب فردوس الحكمة في الطب -  .ديميال  870 -هجري  260: الطبري، الوفاةربَّ

 هجري. 300في حدود توفي  قسطا بن لوقا : رسالة في الفصد  -

 م .925، ه 311الرازي، املتوفي  ایمحمد بن زکر : كتاب الحاوي ومقالة في الفصد -

ل الصناعة الطبية ) امللكي  -  .م994ه/ 332جوس ي املتوفي امل سبن العبا (: علي  كامِّ

 ه.۳۹۰سنة  توفي أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري : مقالة في الفصد -

القاسم خلف بن عباس  أبو الثالثون،لتصريف ملن عجز عن التأليف املقالة ا -

 هـ. 400، توفي بعد سنة الزهراوي 

 هـ( 748الطب النبوي للحافظ أبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت  -

 .هـ( 953 - 880املنهل الروي في الطب النبوي البن طولون ) -

بن  بد هللا بن الحسن بن عليسينا هو علي الحسين بن ع بنا،  كتاب القانون في الطب -

 .م1037ه ـ  427م ، وتوفي في همدان في إيران حاليا سنة 980ه ـ  370ولد سنة ، سينا

ابن رشد ، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  شرح: شرح أرجوزة ابن سينا  ) الفصـــد ( -

 م1198هـ/595الندلس ي القرطبي ، تاريخ وفاته: 

ة  466، ولد سنة أمين الدولة  هبة هللا بن صاعد بن التلميذ : مقالة في الفصد - هجريَّ

ة( وتوفي  1074) ة ) 560ميالديَّ ة(. 1165هجريَّ  ميالديَّ

 هـ بدمشق.685، توفى  العمدة في الجراحة ، ابن القف، امين الدولة بن يعقوب -

د  محمد بن إبراهيم بن ساع، شمس الدين أبي عبد هللارسالة في الفصد ابن الكفاني -

 .هجري  749 ،النصاري املعروف بابن االكفاني الطبيب السنجاري 

  م( 1357-هجري  857)الدين الكازروني  سديد النفيس:املوجز البن  املغني،الشرح  -

 ولد بن عمر اإلنطاكي، داوود: النزهة املبهجة في تشحيذ الذهان وتعديل المزجة -

 م، في مكة املكرمة1599هـ/ 1008عام بإنطاكية، وتوفي 

ب الدين البغدادي   ) -املختارات في الطب   -
 
 .م(1213-1121هـ/610-515ملهذ

 . م(1350 -م 1292هـ/751 -هـ 691)زاد املعاد ، ابن قيم الجوزية  -

املقارنة مع ب دراسة النتائج الجراحية الستئصال فتق النواة اللبية القطني بالتنظير -

التقليدية، بحث علمي أعد لنيل درجة الدراسات العليا) املاجستير( في الجراحة  الجراحة

 .العصبية جامعة دمشق ، خليل عيس ى مكاريوس لحام
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 .كعدان عرق النسا في التراث الطبي اإلسالمي/ الدكتور عبد الناصر -

  القحطاني.أ. د. جابر بن سالم موس ى الطبعة الثانية، موسوعة جابر لطب العشاب  -

 أسرار العالج بالكي ، أنس حمد العويد . -

 زبدة الكالم في الفصد ، أنس حمد العويد. -

 http://cupping.khayma.comموقط الطب الشعبي  -

 .  oclinic.orghttps://www.may  موقع ماي كلنك  -

  

http://cupping.khayma.com/
https://www.mayoclinic.org/
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