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[E5 1a; P missing folios] بسم اللّه الرحمن الرحيم  عونك يا ربّ
المقالة الرابعة من تقسير جالينوس لفصول بقراط تفسير جالينوس ونقل حنين بن اسحاق
	om. P1.1
[E7 51a.11] قال أبقراط: ينبغي أن تسقى الحامل الدواء	الدواء ] add. אדא כאנת אלדוא R1 (crossed out). إذا كانت الأخلاط في بدنها هائجة منذ يأتي	يأتي ] ArMSS: تأتي Tytler. على الجنين أربعة أشهر وإلى	وإلى ] E5, E11, Tytler: الى E7, R1. أن يأتي	يأتي ] ArMSS: تأتي Tytler. عليه سبعة أشهر ويكون التقدّم على هذا أقلّ، وأمّا	وأمّا ] E7, E11, R1: فاما E5, Tytler. ما كان	كان ] ArMSS: يكون Tytler. أصغر من ذلك أو أكبر منه	أو أكبر	أو أكبر ] E7: وَاكبَر E5. منه ] E7, E11, Tytler: واكبر منه E5: om. R1. فينبغي أن يتوقّى عليه	عليه ] E5, E7, E11, Tytler: מך דלך R1..
قال جالينوس: إنّ اتّصال الجنين بالرحم على مثال اتّصال الثمار بالشجر. [Kühn xvii, 653] فإنّ الثمار	الثمار ] E5: الثمَر E7. في أوّل تولّدها	تولّدها ] E5: تولده E7. تكون اتّصالها بمعاليق ضعيفة، ولذلك قد يسرع إليها الانتثار إذا هبّت ريح عاصفة فحركتها حركة شديدة. فإذا تمّت كان اتّصالها بشجرها أقوى وأبعد من الانهتاك، فإذا استكملت وتمّت انتثرت من غير إزعاج شيء يزعجها من خارج. وعلى هذا المثال أيضاً فإنّ الجنين في أوّل أمره عند وقوع المني في الرحم يكون اتّصاله [E7 51b] به	به ] E5: om. E7. ضعيفاً، فإن عرض للمرأة أن تثب أو تزلق	أو تزلق ] E5: وتزلق E7. فتسقط أو تتحرّك بغير	بغير ] E5: انجبر E7. ذلك بضرب من الضروب كحركة فيها بعض الشدّة من حركات البدن أو حركات النفس انهتك اتّصال الجنين بالرحم	الجنين بالرحم ] E5, in marg. E7: الرحم بالجنين E7. أيضاً سريعاً. وكذلك يكون حاله إذا استكمل وتمّ. وأمّا في مدّة الزمان التي	التي ] E5: الذي E7. بين الوقتين فاتّصال الجنين بالرحم أوثق وأحرز، فتحتمل عند ذلك الحامل من الحركة ما فيه بعض الشدّة من غير أن ينال الجنين منه ضرر. فلمّا علم ابقراط ذلك قال إنّه ينبغي أن تسقى الحامل الدواء إذا كانت الأخلاط في بدنها هائجة منذ تأتي على الجنين أربعة أشهر وإلى أن تأتي عليه سبعة أشهر، وهذا الوقت الذي حدّه هو الوقت	هو الوقت ] E5: om. E7. المتوسّط بين أوقات الحمل الذي فيه يكون اتّصال الجنين بالرحم صحيحاً قوياً	صحيحاً قوياً ] E5: صحيح قوى E7.. وليس يأمر أيضاً أن تسهل كلّ حامل تحتاج إلى الإسهال في هذا الوقت، ولكن	ولكن ] E5: لكن E7. إذا كانت الأخلاط هائجة [Kühn xvii, 654] يعني إذا كانت تحفز	تحفز ] E7: تخفى E5. وترهق. فإنّ هذه اللفظة أعني هائجة إنّما استعارها أبقراط على طريق التشبيه ممّا يقال [E5 2a] في الحيوان الذي	الذي ] E5: انه E7. يهيج للفساد والترقّ. فإنّ الأخلاط الغالبة في البدن إذا كانت متحرّكة ساعية فيه كلّه، ولم تكن بعد تمكّنت في عضو واحد من أعضائه وثبتت فيه، فأنّ الطبيعة عند ذلك تهيج لقذفها ونفضها وتحتاج إلى معيّن يعينها ويسدّد مسلكها إلى البطن. وأمّا متى كانت الأخلاط ثابتة في عضو من الأعضاء فليس ينبغي أن تحرك. فقد قال ابقراط قولاً ذهب فيه إلى	إلى ] E7: om. E5. هذا المذهب وهو قوله أنّ من دام أن يستفرغ عضواً وارماً في ابتداء المرض بدواء مسهل لم يستفرغ من الموضع المتمدّد الوارم شيئاً من قبل أنّ العلّة لا تواتي الدواء إذا كانت لم تنضج بعد وأنهك المواضع الصحيحة المقاومة للمرض. وقد اتّفق جميع من فهم كلام أبقراط ولو السير منه أنّ من عادته إذا قال سقى الدواء المطلق أنّه يعني به سقى	منه أنّ من عادته إذا قال سقى الدواء المطلق أنّه يعني به سقى ] E7, in marg. E5: om. E5. الدواء المسهل أو المقيء	أو المقيء ] E5: والمقي E7.. وليست	وليست ] E7: وليس E5. بنا حاجة إلى ذكر قوله في سائر كتبه إذ كان فيما أتى به في هذا الكتاب من الفصول بعد هذا الفصل دليلاً كافياً	دليلاً كافياً ] E5: دلال كافٍ E7. على ذلك، فإنّه ليس يمكن أن يكون [E7 52a] عنى فيها بهذه اللفظة شيئاً [Kühn xvii, 655] سوى ما قلنا كما سنبيّن لك ذلك بعد قليل.

iv. 2 (P1 missing)
قال أبقراط: إنّما ينبغي أن يسقى من الدواء ما يستفرغ من البدن النوع الذي إذا استفرغ من تلقاء نفسه نفع استفراغه، فأمّا ما كان أستفراغه على خلاف ذلك فينبغي أن تقطعه	تقطعه ] E5, E7, R1: ill. E6: يقطعه Tytler..
قال جالينوس: [1] يقال إنّ الشيء	الشيء ] add. الذى E5. يستفرغ من تلقاء نفسه من البدن إذا كان استفراغه يكون من غير أن يكون الطبيب فعل شيئاً، وربّما كان ذلك من قبل أنّ الطبيعة التي تدبّر البدن قذفت ذلك الشيء ونقت البدن منه	منه ] om. E11.، وربّما كان من تهييج ذلك الشيء وتلذيعه [E11 110b] أو من أنّ الأوعية لا تضبطه ولا تحصره	ولا تحصره ] E7: ونحصره E5: وتحصره E11.. [2] فإذا كانت الطبيعة هي المفرغة للشيء الفضل	الفضل ] E5, E11: الفضلي E7. انتفع الحيوان باستفراغ ما يستفرغ منه، وإذا كان استفراغ ما يستفرغ على خلاف ذلك	ذلك ] E5, E11: ذلك الطريق E7. وبطريق العرض	وبطريق العرض ] E5, E11: لو بالعرض E7. لم يتبعه انتفاع، وكان ذلك الاستفراغ دليلاً على حال رديئة. [3] فبالواجب أشار أبقراط أن يقتدي بالطبيعة. [4] والاقتداء بها يكون	يكون ] in marg. E11: om. E11. [Kühn xvii, 656] بأن يروم المستفرغ أن يستفرغ من الأخلاط في كلّ واحد من الأمراض	الأمراض ] E5: الابدان E11. النوم الذي رأى أنّ	أنّ ] E5: om. E7, om. E11. استفراغه من تلقاء نفسه ينفع. [5] وقد قال فيما تقدّم في	في ] E5, E11: من E7. ذلك قولاً عامًّا حين قال «وكذلك خلاء	خلاء ] E7, E11: om. E5. العروق فإنّها إن خلت من النوع الذي ينبغي أن يخلو منه نفع ذلك وسهل احتماله (i. 2)». [6] وأمّا الآن فإنّما	وأمّا الآن فإنّما ] E5: والان انما E11. جعل كلامه في الاستفراغ الذي يكون بالدواء فقط، لأنّ غرضه في هذا الموضع من كتابه الكلام في هذا دون غيره. [7] والأجود فيما أحسب أن أتي بالقول في جميع أصناف الاستفراغ من أوّله إلى آخره، أعني الاستفراغ الذي يتلطّف	يتلطّف ] E5?: ىلطف E11. الأطبّاء لاستدعائه من أبدان المرضي. [8] فإنّ هذا الاستفراغ ربّما كان بالأدوية التي ينقى البدن كلّه منها [E5 2b] بالقيء ومنها	بالقيء ومنها ] E7: ill. E5. بالإسهال وربّما كان الدواء إنّما يستفرغ عضواً واحداً مثل الأدوية التي تستفرغ فضول الرأس	فضول الرأس ] E7: ill. E5. من اللهوات أو من المنخرين. [9] والأدوية أيضاً التي تنقي الصدر والرئة بالسعال من جنس ما	من جنس ما ] E7: ill. E5. يخرج الفضول والأدوية التي تخرج الفضلة المائية من البدن	البدن ] E5: الدم E11. كلّه بالبول من هذا الجنس	من هذا الجنس ] E7: ill. E5.. [10] والكلى أيضاً [E7 52b] نوع من هذا، وكلّ علاج غيره [Kühn xvii, 657] لا يكون استفراغه للبدن كلّه بالسواء	للبدن كلّه بالسواء ] E7: ill. E5. كما قد نعلم أنّ فصد العروق	العروق ] add. للبدن كله E5. يستفرغه وكلّ صنف من أصناف استفراغ الدم على أيّ وجه كان. [12] ومن أصناف هذا الاستفراغ الذي يكون من	يكون من ] E7: ill. E5. الرحم والاستفراغ الذي يكون بانفتاح أفواه العروق التي تنفتح أسفل، والاستفراغ الذي يكون بالرياضة وبالدلك وبكلّ حركة وبالتكميد وبالاستحمام بالماء الحارّ	بالماء الحارّ ] E7: ill. E5. لا	لا ] E7, E11: ولا E5. سيّما إن كان في الماء قوّة بورقية أو كبريتية أو قفرية	قفرية ] E5: قيرية E11. وبطريق العرض الامتناع	الامتناع ] E7: ill. E5. من الطعام. [13] فإنّ جميع هذه الأصناف من الاستفراغ قد يظنّ أنّها	أنّها ] add. قد E5. تستفرغ البدن	البدن ] E7: ill. E5, ill. E11. كلّه بالسواء على أنّه إن استقصى البحث [E11 111a] عنها وجدت لا تستفرغ	لا تستفرغ ] E5: تستفراغ E7. البدن كلّه بالسواء إلّا أنّ هذه الأصناف لما كان التفاضل فيها في مقدار ما يستفرغ من الواحد على	على ] in marg. E7, E11: ill. E5: om. E7. الآخر يسيراً	يسيراً ] E7: يسير E11. قيل إنّها يستفرغ البدن بالسواء. [14] وأمّا الأدوية المسهلة والمقيئة فالأمر	فالأمر ] E7: ill. E5. فيها بيّن أنّ النوع من الاستفراغ الذي يفعله الواحد منها مخالف	مخالف ] E5: مخالفا E7. للنوع الذي يفعله	يفعله ] E7: ill. E5. الآخر، وكلام أبقراط في هذا الموضع كما قلنا إنّما هو في هذا الصنف من الاستفراغ. [15] وليس يخبر فيه شيء فضل على ما خبّر به في جميع الاستفراغ. [16] فإنّ الغرض في كلّ	في كلّ ] E7: ill. E5. استفراغ إنّما هو واحد وهو القصد للخلط الغالب على البدن، وقد ينبغي أن يلتمس تعرّفه [Kühn xvii, 658] من اللون	من اللون ] E7: ill. E5. الذي يظهر في البدن كلّه في كلّ واحدة من أحواله ومن الأعراض ومن الأمراض الحادثة	الحادثة ] E7: ill. E5. فيه ومن وقت السنة والبلد والسنّ ومزاج الهواء في الوقت الحاضر وطبيعة المريض	المريض ] E7: ill. E5. وعمله وتدبيره. مثال ذلك أنّه إن كان في المثل لون البدن قد مال	مال ] E5: صَارَ E7. إلى الصفرة	إلى الصفرة ] E7: ill. E5. مثل ما يعرض في أصحاب اليرقان وكانت	وكانت ] E5: وَان كانت E7. المرّة الصفراء لا تنحدر مع البراز وكانت قد حدثت	قد حدثت ] E7: ill. E5. في البدن كلّه بثور ممّا تولد المرّة	المرّة ] E5: om. E7. الصفراء وكان قد حدث في عضو من البدن	من البدن ] E7: ill. E5. حادث على هذا الطريق مثل أن يعرض في المعدة لذع وحرقة وكرب وذهاب الشهوة	الشهوة ] E7: ill. E5. وعطش ومراره في الفم أو حدث في بعض الأعضاء الورم الذي يقال له الحمرة أو عرض	أو عرض ] E7: ill. E5. لذلك الانسان حمّى غبّة	غبّة ] E7: غَب E5. أو حمّى محرقة. فإنّ هذه الأشياء كلّها تدلّ على غلبة المرّة	المرّة ] E7: om. E5. الصفراء ولذلك ينبغي أن يلتمس استفراغها بالأدوية [E7 53a] التي يستفرغها. [E5 3a] وهذا هو معنى ما قال أبقراط حين قال «إن كان ما يستفرغ من البدن من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن». فإنّ النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن إنّما هو الخلط الغالب المؤذي للمريض بكيفيته، ومن أجل ذلك [Kühn xvii, 659] قال إنّ هذا	هذا ] E7: om. E5. الاستفراغ ينفع، إلّا أنّه قال	قال ] E5: om. E7. لمّا كان كلّ حرس مغرب قد يعرض فيه الخطأ عند العمل في  الأحايين لأنّ التشابه كما قال ابقراط قد يغلط أفاضل الأطبّاء فضلاً عن أخسّائهم خبّرنا بعلامة أخرى مقرونة بالاستفراغ المحمود وهي سهولة احتمال	احتمال ] E7: احتمالك E5. الاستفراغ وخفية كيما تدعونا هذه العلامة أيضاً إلى الثقة بأنّا قد أصبنا في استفراغنا ما استفرغنا. وما مثّلته لك في المرّة الصفراء فتفهمه	فتفهمه ] E7: فافهمه E5. في المرّة السوداء. فإنّ المرّة السوداء أيضاً إذا غلبت على البدن مال	مال ] E5: حال E7. لون البدن كلّه إلى السواد وكان ما يظهر في البدن من البثور أسود على لون السوداء. والأمراض أيضاً التي تكون من غلبة السوداء تدلّ دلالة بيّنة على كثرتها في البدن مثل الجذام والسرطان. وحمّى الربع أيضاً إنّما تولّدها من المرّة السوداء وعظم الطحال أيضاً واتّساع العروق التي تتّسع وتسود إنّما تكون من المرّة السوداء، وكذلك الوسواس وكلّ اختلاط ذهن يكون مع عصب وأقدام وخبث نفس. [Kühn xvii, 660] فأمّا أبقراط فقد يستدلّ على الخلط الغالب في البدن في النساء مع ما يستدلّ به من الطمث، وقد وصف الدلالات التي يستدلّ بها منه في المقالة الأولى من كتابه في أوجاع النساء. فمن هذه الدلائل ينبغي أن يستدلّ على غلبة المرّة السوداء في البدن، فإذا نصبنا هذه الأشياء كالأغراض لنا ونظرنا فيها فهناك	فيها فهناك ] E5: فيما E7. ينبغي أن يستعمل الاستفراغ. وأمّا	وأمّا ] E5: فامّا E7. الغرض الثاني فينبغي أن نجعله في حال الاستفراغ بسهولته وخفّته على المريض. وما قلته في المرّة الصفراء والسوداء فافهمه في البلغم أيضاً، فإنّ من علامات غلبة البلغم على البدن الأورام الرخوة التي	التي ] E5, supra lin. E7. من جنس الترهّل وما يظهر في البدن من جنس الشواء	الشواء ] E7: السرا E5. وغيره ممّا لونه [E7 53b] إلى البياض ولون البدن كلّه أيضاً إذا كان على لون هذا الخلط والحمّى النائبة في كلّ يوم وأبطأ الذهن والبلادة والكسل والسبات والنعاس وثقل الرأس والجشاء الحامض إذا كثر البلغم في المعدة، فإنّ هذه الدلائل تنبيهك	تنبيهك ] E5: تنْبِيهُنا E7. بأنّه ينبغي لك أن تسقي دواء بعض البلغم. فإذا فعلت ذلك واستفرغ البلغم فإنّ سهولة استفراغه وخفّته تشهد على صحّة الاستدلال وصواب ما تقدّم	تقدّم ] E5: اقدمت in marg. E7: om. E7. عليه بذلك الاستدلال من الاستفراغ فقد	فقد ] E5: وقد in marg. E7: om. E7. يغنيك على الاستدلال ويقوي رجالي للمنفعة بالاستفراغ سنّ المريض وطبيعته [Kühn xvii, 661] والوقت الحاضر من السنة وحال الهواء في ذلك	ذلك ] E7: om. E5. الوقت والبلد وما تقدّم من تدبير المريض [E5 3b] مع سائر أعماله. وقد علمت أنّ هذه الأشياء كلّها منها ما يزيد في البلغم ومنها ما يزيد في الصفراء ومنها ما يزيد في المرّة السوداء. وجميع هذه الأشياء كما	كما ] E7: على ما E5. قلنا هي أغراض ينظر فيها ويستدلّ بها على الدواء الذي ينبغي أن يسقاه المريض حتّى ينتفض	ينتفض ] E7: تنفَض E5. منه	منه ] E7: منه E5. الخلط الغالب على بدنه. وفي حال الاستفراغ غرض آخر إمّا أن يشهد لنا على أنّا قد أحسنّا الاستدلال وإمّا أن نكشف خطأنا فيه. فأمّا	فأمّا ] E7: اما E5. الذي يشهد بأنّا قد أحسنّا	بأنّا قد أحسنّا ] E5: om. E7. فسهولة الاستفراغ وخفّة البدن به. وأمّا الذي يكشف	الذي يكشف ] E5: om. E7. الخطأ فعسر الاستفراغ والتياث البدن به. وذلك أنّه متى استفرغ الخلط المؤذي احتمل البدن استفراغه وخفّ به	به ] E5: مِنه E7.. ومتى استفرغ غير الخلط المؤذى فواجب ضرورة أن يعسر احتمال المريض لذلك الاستفراغ وأن يلتاث	وأن يلتاث ] E5: ويلتاث E7. بدنه . فالشيء كما قلت	كما قلت ] E5, in marg. E7: om. E7. الذي خبّر به في أوّل هذا الكتاب في فصل واحد حين قال «وكذلك خلاء العروق فإنّها إن خلت من النوع الذي ينبغي أن يخلو منه نفع وسهل احتماله». قاله هاهنا في الاستفراغ حاصّة الذي يكون بالدواء وقسّمه فجمعه	فجمعه ] E5: فجعَله E7. في قولين فقال في القول الأوّل أي الاستفراغ هو النافع وقال في القول الذي في بعده إنّ العلامة الصحيحة	الصحيحة ] E5: om. E7. التي لا تخطئ اللازمة لذلك الاستفراغ هي	هي ] E5: هُو E7. سهولة احتماله واستقلال	واستقلال ] E5, E7: وَانتفاع in marg. E5 with «صح». البدن به. [Kühn xvii, 662] وقد وصف أبقراط مثالات كثيرة في	في ] E5, E7: من E11. الاستفراغ الذي يكون طوعاً من تلقاء نفسه فينفع في كتاب أبيديميا، ووصف أيضاً منها أشياء قليلة في هذا الكتاب منها قوله «إذا كان بإنسان استسقاء [E7 54a] فجرى الماء منه في عروقه إلى بطنه كان بذلك انقضاء مرضه (vi. 14)». ومنها قوله «إذا كان بإنسان رمد فاعتراه اختلاف فذلك	فذلك ] E7, E11: فتلك E5. علامة خير	cf. vi. 17: قال أبقراط: إذا كان بإنسان رمد فاعتراه اختلاف فذلك محمود. (vi. 17)». ومنها قوله «إذا كان بإنسان	بإنسان ] E5, E7: بالانسان E11. اختلاف مرار فأصابه صمم انقطع عنه ذلك الاختلاف. وإذا كان بإنسان صمم فحدث له اختلاف مرار ذهب عنه	عنه ] E7,, E11: om. E5. الصمم	cf. iv. 28: قال أبقراط: من كان به احتلاف مرار فأصابه صمم انقطع عنه ذلك الاختلاف، ومن كان به صمم وحدث	وحدث ] E5: فحدث P1. له اختلاف مرار ذهب عنه الصمم. (iv. 28)».

	om. P1, om. R1, om. Tytler.3
[E11 112b] قال أبقراط: إنّ استفراغ البدن من النوع	النوع ] E5, E11: الموضع E7. الذي ينبغي أن ينقى منه نفع ذلك واحتمل	واحتمل ] E5, E7: واحتمله E11. بسهولة، وإن كان الأمر على ضدّ ذلك كان الأمر	الأمر ] E5, E11: om. E7. عسراً.
قال جالينوس: قد فسّرت هذا الفصل قبل في تفسير في الفصل الذي قبله، وقد وجدنا	وقد وجدنا ] E5: وفيه وَجدت E7. هذا الفصل أيضاً مكتوباً في موضع آخر من هذا الكتاب قبل هذا الموضع بهذا اللفظ بعينه، ولذلك قد يسقطه قوم من هذا الموضع.

	om. P1.4
[Kühn xvii, 663] قال أبقراط: ينبغي أن يكون ما	يكون ما ] E5, E7, in marg. E11, R1, Tytler: om. E11. يستعمل من الاستفراغ بالدواء في الصيف من فوق أكثر وفي الشتاء من أسفل.
قال جالينوس: [E5 4a] ينبغي أن يفهم من قوله الاستفراغ من فوق ومن أسفل استفراغ البطن. أمّا من فوق	البطن. أمّا من فوق ] E7: ill. E5. فبالقيء، وأمّأ من أسفل فبالإسهال. وبالواجب أمر أن يستعمل في الصيف الاستفراغ	الاستفراغ ] E7: ill. E5. من فوق، لأنّ الغالب في ذلك الوقت إنّما هو المرّة الصفراء وبالجملة فإنّ طبيعة البدن	فإنّ طبيعة البدن ] E7: ill. E5. كلّها لما يحيط بها	بها ] E5, supra lin. E7: به E7. من حرارة الجوهر	حرارة الجوهر ] E5: حّر الهوا E7. فأن تحرك إلى فوق أولى. وينبغي أن يخرج	وينبغي أن يخرج ] E7: ill. E5. كلّ واحد من الفضول من الناحية التي هو إليها أميل من المواضع التي (تصلح لاستفراغه	تصلح لاستفراغه ] E7: ill. E5. كما قال بقراط في كتاب الأخلاط. وأمّأ زيادته في قوله في هذا الفصل أكثر	هذا الفصل أكثر ] E7:; ill. E5.. وتركه الاقتصار على أنّ يقول «ينبغي أن يكون ما يستعمل من الاستفراغ بالدواء	الاستفراغ بالدواء ] E7:; ill. E5. في الصيف من فوق» و«في الشتاء من أسفل». فلأنّه وإن كان ليس يعرض كثيراً أن	يعرض كثيراً أن ] E7:; ill. E5. يكون الغالب في البدن في الصيف المرّة السوداء وفي	وفي ] E7: او في E5. الشتاء الصفراء المرّة الصفراء فإنّ ذلك قد نراه	المرّة الصفراء فإنّ ذلك قد نراه ] E7: ill. E5. يعرض في الندرة.

	om. P1.5
[Kühn xvii, 664] قال أبقراط: بعد طلوع الشعرى العبور	الشعرى العبور ] E7, E11, R1, Tytler: ill. E5. وفي وقت طلوعها وقبله يعسر الاستفراغ [E11 113a] بالأدوية.
قال جالينوس	جالينوس ] E7: ill. E5.: ذلك لأنّ طبيعة البدن تكون في ذلك الوقت [E7 54b] قد حمّيت فلا تحتمل حدّة الأدوية	الأدوية ] E7: ill. E5. المسهلة والمقيئة، ولذلك كثير ممّن يسقى دواء الاستفراغ في ذلك الوقت يحمّ	ذلك الوقت يحمّ ] E7: ill. E5. لأنّ القوّة تضعف في ذلك الوقت لشدّة الحرّ فيزيدها الاستفراغ بالدواء ضعفاً	بالدواء ضعفاً ] E7: ill. E5. واسترخاءً	واسترخاءً ] E5: وَاستفْرَاغًا E7.. ولأنّ نفس الاستفراغ أيضاً يكون عسراً رديئاً لأنّ حرارة الجوّ تجاذب	الجوّ تجاذب ] scripsi: الجو يجاذبُ E7: ill. E5. الدواء المستفرغ للأخلاط إلى ظاهر البدن. فكما	فكما ] E5: وكما E7. أنّ الاستحمام بالماء الحارّ يقاوم	الحارّ يقاوم ] E7: ill. E5. الاستفراغ بالدواء ويقطعه، كذلك حرارة الصيف وخاصّة في الوقت الذي يكون	الوقت الذي يكون ] E7: ill. E5. فيه أشدّ حرًّا.

	om. P1.6
قال أبقرلط: من كان قضيف البدن وكان القيء	وكان القيء ] E7, E11, R1, Tytler: ill. E5. يسهل عليه فاجعل استفراغك إياه بالدواء من فوق وتوقّ	وتوقّ ] E5, E7, E11, Tytler: ותוקא R1. أن تفعل	تفعل ] ArMSS: يفعل Tytler. ذلك	ذلك ] add. בה R1. فى الشتاء	فى الشتاء ] E7: ill. E5..
[Kühn xvii, 665] قال جالينوس: ينبغي أن يزاد في هذا القول	القول ] E5: الفَصل E7. أيضاً	أيضاً ] E5: om. E7. ما قيل في القول الذي	القول الذي ] E7: ill. E5. قبل قبيل وهو «أكثر» حتّى يكون على هذا المثال «من كان قضيف البدن وكان القيء	وكان القيء ] E7: ill. E5. يسهل عليه فاجعل استفراغك إياه بالدواء من فوق أكثر»، لأنّ القضيف في أكثر	في أكثر ] E7: ill. E5. الأمر تغلب عليه المرّة	المرّة ] E5: om. E7. الصفراء فإن كان مع ذلك يسهل عليه القيء فينبغي	القيء فينبغي ] E7: ill. E5. أن يكون ما يسقيه من الدواء يستفرغه من فوق إلّأ أن يمنع من ذلك الشتاء فقد تقدر	فقد تقدر ] E7: ill. E5.. فقال إنّه ينبغي أن يكون ما يستعمل من الاستفراغ بالدواء في الصيف من فوق	من فوق ] E7: ill. E5. أكثر وفي الشتاء أسفل.

	om. P1.7
قال أبقرلط: فأمّا	فأمّا ] ArMSS: واما Tytler. من كان يعسر عليه القيء	عليه القيء ] E7, E11, R1, Tytler: ill. E5. وكان من حسن اللحم على حال متوسّطة فاجعل استفراغك إيّاه بالدواء من أسفل	بالدواء من أسفل ] E7, E11, R1, Tytler: ill. E5. وتوقّ أن تفعل	تفعل ] add. בה R1. ذلك في الصيف.
قال جالينوس: من كان يسهل	من كان يسهل ] E7: ill. E5. [E5 4b] عليه القيء وكان قضيف البدن فينبغي أن يكون استفراغه	استفراغه ] E5: استفراغُكَ اياه E7. بالدواء من فوق إلّا أن يكون الوقت شتاء، يعني	يعني ] E5: فعنى أنّه ينبغى E7. أن يكون استفراغه	استفراغه ] E5: استفراغك له E7. بالقيء في الصيف والخريف والربيع. ومن كان يعسر عليه القيء وكانت حاله في جنس اللحم حالاً متوسّطة فينبغي أن يجعل استفراغه بالدواء من أسفل، فإن احتاج إلى الاستفراغ من فوق فينبغي أن يفعل ذلك في الصيف فقط. وأمّا في غيره من أوقات السنة فينبغي أن يحذره.

	om. P1.8
[Kühn xvii, 666] قال أبقراط: فأمّا	فأمّا ] ArMSS: واما Tytler. أصحاب السلّ فإذا استفرغتهم [E7 55a] بالدواء فاحذر أن تستفرغهم من فوق.
قال جالينوس: احذر في أصحاب السلّ أن تستعمل في وقت من الأوقات لهم	لهم ] E7: om. E5. من الدواء ما يستفرغ من فوق لضعف آلات النفس فيهم. وينبغي أن يفهم من قوله أصحاب السلّ إمّأ الذين قد وقعوا في هذا المرض أعني السلّ وإمّا الذين ابدانهم متهيّئة مستعدّة للوقوع فيه، وهم	وهم ] E5: وَاما E7. الذين قال فيهم في المقالة الأولى من كتاب افيديميا إنّ أكثر من كان يموت من كانت	كانت ] E7: كان E5. طبيعته مائلة إلى السلّ، والذي هو كذلك هو من كان صدره ضيقاً وإذا كان الصدر كذلك فالرئة محصورة فيه ضيقة المجاري.

	om. P1.9
قال أبقراط: وأمّا من	من ] add. كان Tytler. الغالب عليه المرّة السوداء فينبغي أن تستفرغه	تستفرغه ] ArMSS: تستفرغهم Tytler. إيّاها	إياها ] E5, E7, R1, Tytler: ايضا E11. من أسفل بدواء أغلظ إذ تضيف الضدّين إلى قياس واحد.
[Kühn xvii, 667] قال جالينوس: يعني أنّه ينبغي أن يستفرغ بدن من غلبت عليه المرّة السوداء بدواء يسهل البطن ممّا عمله في السوداء خاصّة. وأمّا قوله «بدواء أغلظ» فعنى به «بدواء أقوى» لأنّ المرّة السوداء لثقلها بطيئاً ما تواتي الدواء المسهل. ولأنّها	ولأنّها ] E5: لانها E7. بثقلها تميل إلى أسفل. فبالواجب	فبالواجب ] E7: فالواجب E5. أمر	أمر ] E7: om. E5. أن يكون استفراغها من أسفل بإسهال البطن، كما أمر أن يكون استفراغ الصفراء من فوق بالقيء لأنّ الصفراء خفيفة تطفو	تطفو ] correxi: تطفوا E5, E7. كثيراً من تلقاء نفسها حتّى تصير في رأس المعدة. فالأمر العامّ للاستفراغين هو	هو ] E7: om. E5. استخراجنا الشيء من الموضع	الموضع ] E5: المواضع E7. الذي يميل إليه من الموضع الذي	الموضع الذي ] E5: المواضع التي E7. يصلح لاستفراغه والأمر	والأمر ] E7: فالامر E5. الخاصّ لكلّ واحد منهما. أمّا الواحد منهما	منهما ] E7: om. E5. فأن يجعله من فوق لأنّ ذلك الخلط ميله إلى فوق، وأمّا الآخر فأن يجعله من	من ] E7: الى E5. أسفل لأنّ ميل ذلك الخلط	الخلط ] add. ايضا E5. إلى أسفل. فالاستفراغ من فوق ضدّ الاستفرغ من أسفل وكلّاهما يكونان بقياس واحد يعمّهما، ولذلك بالواجب قال أبقراط «إذ	إذ ] in marg. E5, E7: او E7. تضيف الضدّين إلى قياس واحد».

	om. P1.10
قال أبقراط: ينبغي أن يستعمل دواء الاستفراغ فى الأمراض الحادّة جدًّا إذا كانت الأخلاط هائجة منذ [R1 62a] أوّل يوم فإنّ تأخيره في مثل هذه الأمراض رديء.
[Kühn xvii, 668] [E5 5a] قال جالينوس: [E7 55b] قد قلت فيما تقدّم إنّ هذه اللفظة التي يستعملها أبقراط على الأخلاط وهي قوله «هائجة» إنّما استعارها على طريق التشبيه ممّا يقال في الحيوان الذي يتحرّك حركة سريعة لاستعمال السفاد والبزر	والبزر ] correxi: والىزو E5: النزو E7. لأنّه تهيج منه شهوة طبيعية لاستفراغ بزره	بزره ] E5: نزوه E7.. وقد بيّنت في كتابي في المني أنّ الأنثى قد تنبعث منها البزر	البزر ] E5: النزوُ E7. كما ينبعث من الذكر. فإذا هاجت في البدن كلّه حركة للطبيعة	للطبيعة ] E5: الطبيعَة التي هي E7. شبيهة بهذه الحركة لقذف الفضول أو إن لم تهج	تهج ] E7: تهيج E5. في البدن كلّه وكانت	وكانت ] E5: كانت E7. خاصّة في أشرف أعضائه، فإنّ أبقراط سمّى	سمّى ] E5: يُسّمى E7. ذلك هيجاناً. ويأمر أن يبادر باستفراغ	باستفراغ ] E5: فىستفرغ E7. الأخلاط الهائجة من قبل أن تضعف القوّة أو تتزيّد حرارة الحمّى أو تصير تلك الأخلاط المتحيّرة في البدن إلى عضو من الأعضاء الشريفة فتتمكّن فيه. وبين	وبين ] add. ابقراط E5. أنّ الأمراض التي سمّاها أبقراط في هذا الموضع حادّة جدًّا هي التي ذكرها قبل. وقلت فيها إنّ حدّ البحران فيها الأسبوع الأوّل.

	om. P1.11
[Kühn xvii, 669] قال أبقراط: من كان به مغص	مغص ] E5, E7, E11, Tytler: מעץ R1. وأوجاع حول السرّة ووجع في	في ] add. اخِر E7. القطن	القطن ] E5, E7, E11, Tytler: אלבצן R1. دائم لا ينحلّ	ينحلّ ] E5, R1: ىنحل E7, E11: تنحل Tytler. بدواء مسهل [E11 114b] ولا بغيره فإنّ أمره يؤول إلى الاستسقاء اليابس.
قال جالينوس: أمّا المغص فقد يكون من تلذيع شديد ويكون من ريح غليظة نافخة لا منفذ لها لكنّها منحضرة في لفائف الأمعاء، وبيّن أنّ الأوجاع أيضاً إنّما تكون من أشباه هذه الحالات. لكنّها إذا ثبتت فيما حول السرّة وأسفل الصلب ثمّ لم تنحلّ بالدواء المسهل ولا بغيره من العلاج فإنّ في الأعضاء التي هناك مزاج رديء	مزاج رديء ] E5: مزاجا رديا E7. قد استولى عليها وتمكّن منها، وذلك المزاج في أكثر الأمر إذا طال أمره، وإنّ من أحدث النوع من الاستسقاء الذي سمّاه أبقراط الاستسقاء اليابس. وقد سمّى هذا النوع من الاستسقاء	الاستسقاء ] E7: الانسنسقى E5. من أتى بعد أبقراط من الأطبّاء الاستسقاء الطبلي، لأنّه إذا فرغ البطن في هذه العلّة جاء منه صوت شبيه بصوت	بصوت ] E7: بضرب E5. الطبل. وعلّة ذلك الصوت في هذه العلّة وفي الطبول واحدة لأنّه إنّما يكون في الطبول بفرغ الهواء من وراء جلد متمدّد، [Kühn xvii, 670] وكذلك يكون في هذا الصنف من الاستسقاء، وإنّما يعدّ أبقراط هذه العلّة من أصناف الماء ويسمّيها [E7 56a] باسمه	باسمه ] E5: يابسَةً E7. من قبل تشابهها في انتفاخ البطن وعظمه، إلّا أنّ في هذه العلّة في البطن	البطن ] E5, supra lin. E7: del. انتفاخ E7. رطوبة كما في الاستسقاء الذي الشيء المجتمع فيه في البطن ليس هو هواء غليظ	غليظ ] E7: غليظا E5. لكن رطوبة مائية. ويشبه أن يكون الاستسقاء المائي يتولّد من برد أزبد وأقوى وهو الذي يسمّونه الزقّي، لأنّ الماء فيه محضور في جوف الغشاء الممدّد	الممدّد ] E5: المتمدد E7. على البطن الذي يسمّيه اليونانييون فاريطوناون كالماء المحضور في الزقّ، ويكون الاستسقاء الطبل يتولّد من برد أقلّ وأضعف. وذلك أنّ الرطوبة لا يمكن أن تستحيل فتصير هواء غليظاً من غير حرارة.

	om. P1.12
قال أبقراط: من كان به زلق الأمعاء فى الشتاء فاستفراغه بالدواء من فوق رديء.
قال جالينوس: إذا خرج ما يؤكل خروجاً سريعاً [E5 5b] وهو بالحال التي كان عليها في وقت ما ازدرد فإنّهم يسمّون هذه العلّة زلق الأمعاء. [Kühn xvii, 671] وقد تكون هذه العلّة من ضعف القوّة الماسكة، وضعف هذه القوّة يكون من مزاج رديء يغلب على جميع	جميع ] E7: om. E5. آلات البطن، أعني المعدة نفسها وهي الموضع الذي يصير إليه الطعام إذا ازدرد والأمعاء وهي المواضع التي ينفذ إليها الطعام بعد انحراره من المعدة وينفذ فيها. وقد يكون زلق الأمعاء من تقرّح يكون في ظاهر سطح المعدة والأمعاء شبيه بالتقرّح الذي يعرض في الفم الذي يسمّى القلاع. والمزاج الرديء ربّما كان قد استولى على تلك الأعضاء أنفسها وتمكّن فيها وربّما كان حادثاً	حادثاً ] E5: حدث E7. فيها من بلغم بارد قد اجتمع فيها مثل البلغم الحامض خاصّة. وأمّا التقرّح الذي يكون في سطح المعدة والأمعاء فشبيه كيموس حادّ لطيف. وهذا الكيموس وإن كان محتاجاً	محتاجاً ] E5: يحتاجُ E7. إلى أن يستفرغ من فوق لأنّه أميل إلى أن يطفو من أن يرسب إلى أسفل، إلّا أنّه في الشتاء لا يحتاج إلى ذلك كما قلت قبل. وأمّا الكيموس الآخر البلغمي إذا كان لاصقاً راسخاً في الأمعاء فليس يحتاج في وقت من الأوقات إلى الاستفراغ من فوق، أعني الاستفراغ  بالدواء المقيئ، لأنّ الذي يمكن أن يخرج في القيء ما كان في المعدة فقط. [Kühn xvii, 672] فأمّأ ما كان محتبساً [E7 56b] في الأمعاء فليس يمكن أن يستفرغ منه شيء بالقيء.

	om. P1.13
قال أبقراط: من احتاج إلي أن يسقى	يسقى ] E5, E7, E11, Tytler: אסקא R1. الخربق وكان	وكان ] E5, E7, E11, Tytler: פכאן R1. استفراغه من فوق لا يؤاتيه بسهولة فينبغي أن يرطب بدنه من قبل إسقائه إيّاه بغذاء أكثر	أكثر ] E5, E7, E11: كثير R1 (כתיר), Tytler. وبالراحة	وبالراحة ] E5: وراحَة E7: وبراحه E11, R1 (ובראחה), Tytler..
قال جالينوس: ينبغي أن تتقدّم فتبلو طبيعة من تهمّ بإسقائه الخربق كيف سهولة الاستفراغ من فوق عليه، أعني الاستفراغ بالقيء. ولتكن تلك التجربة بالأدوية المقيئة الليّنة. فإن وجدته لا يؤاتيه القيء بسهولة فلا ينبغي أن تسقيه الخربق حتّى تتقدّم فتهيّئ بدنه و وتعدّه لما تريد من استفراغه به. وذلك يكون بسببين	بسببين ] E7: بشيىن E5. أحدهما مداومة القيء حتّى يتعوّد ذلك الذي تريد إسقاءه الخربق أن يؤاتيه القيء بسهولة، إلّا أنّ أبقراط لم يذكر هذا لأنّه أمر يسير يعرفه كلّ أحد. [Kühn xvii, 673] والشيء الآخر وهو الأفضل أن تتقدّم فترطب البدن وترطيبه يكون بغذاء أكثر	بغذاء أكثر ] E5: بالغذا الاكثر E7. وبالراحة. فأمّا أمر الراحة فبيّن، لأنّه كما أنّ الرياضة من شأنها أن تجفّف البدن كذلك الراحة أعني السكون والخفض وترك الرياضة من شأنها أن تحفظ الرطوبات. وأمّا الغذاء فليس الأكثر منه مطلق	مطلق ] E7: مُطْلقًا E5. من شأنه أن يرطب، لكن ما كان منه خلواً من كلّ طعم قوي، أعني ألّا يكون عفصاً ولا حريفاً ولا مالحاً ولا مرًّا. ولعلّه لا ينبغي أن يسمّى ما كان كذلك غذاء بقول مطلق لكن ينبغي أن يسمّى غذاء دوائياً فيكون الغذاء مطلقاً وحده دون سائر الأشياء كلّها يرطب أعضاء البدن الأصلية بطبيعته لا يعرض [E5 6a] فأنّ الراحة ليس تفعل ذلك بذاتها لكنّها إنّما تفعل ذلك يعرض	تفعل ذلك يعرض ] E5: تفعله ىعرض فيهَا E7.. وذلك أنّه إنّما يقال إنّ الراحة ترطب لأنّها لا تجفّف الرطوبة المتولّدة من الغذاء. فأمّا الماء فلا إن شرب ولا إن لقي البدن من خارج من شأنه أن يرطب أعضاء البدن الأصلية أنفسها. وتقدر أن تختبر علم هذه الأشياء على التمام إن	إن ] E5: وَان E7. نظرت في كتابنا في قوى الطبيعية وفي كتابنا في الذبول.

	om. P1.14
[R1 63a] [Kühn xvii, 674] قال أبقراط: إذا سقيت إنساناً خربقاً فليكن قصدك لتحريك	لتحريك ] E5?: الي تحريك E11: تحريك Tytler. بدنه أكثر ولتنويمه وتسكينه	ولتنويمه وتسكينه ] ArMSS: ولتسكينه وتنويمه Tytler. أقلّ، وقد يدلّ ركوب السفن على أنّ الحركة تثور الأبدان.
قال جالينوس: قد خبّر	خبّر ] E7: خبرنا E5. أبقراط بالعلّة [E7 57a] التي من أجلها أمر أن يحرك بدن المتناول للخربق، وهي	وهي ] E5: وفى E7. أنّ السكون يبقي البدن على حاله والحركة تحيله وتغيّره، كما يدلّ المسير في السفن، وذلك أنّ المسير في السفن حركة وهي تثور الأبدان حتّى تهيجها إلى القيء. فإذا كانت هذه الحركة كافية وحدها في تهييج البدن إلى القيء فبالحري أن تكون أقوى على ذلك كثيراً إذا اجتمعت	اجتمعت ] E7: احمعت E5. مع الدواء المقيء. وقد يوجد في بعض النسخ مكان الاسم الدالّ على ركوب السفن والسير فيها وهو نوتيليا	نوتيليا ] ναυτιλίη: ثوثيليا E5: توثيليَا E7. اسم فريب منه في اللفظ وهو نوتيا	نوتيا ] ναυτίη: توتيا E5: بونيا E7.، ومعناه الغثيان والتهوّع فيكون معنى هذا القول على ما في تلك النسخة على هذا المثال: وقد يدلّ الغثيان والتهوّع إذ	إذ ] E7: اذا E5. كان يتبع حركات البدن الشديدة أنّ الحركة تثوره. [Kühn xvii, 675] وبيّن أنّ هذا القول والقول الأوّل في المعنى واحد.

	om. P1.15
قال أبقراط: إذا أردت أن يكون استفراغ الخربق أكثر فحرّك البدن، وإذا أردت أن تسكنه فنوّم الشارب له ولا تحرّكه.
قال جالينوس: أمّا الفصل الأوّل فخبّر	فخبّر ] E7: فاخبر E5. فيه كيف ينبغي أن يهيّئ	يهيّئ ] E7: هيا E5. بدن الشارب للخربق للاستفراغ به. وأمّا هذا الفصل فخبّر	فخبّر ] E7: فاخبر E5. فيه كيف ينبغي أن تسكن الاستفراغ إذا بلغ منه إلى مقدار الحاجة. وواجب	وواجب ] E5: وَاوجَب E7. أن يكون إضداد الأشياء المهيجة للقيء مسكنة له. فإذا كانت الحركات تهيج الاستفراغ فالسكون يسكنه ويعظمه. وأكثر من السكون كثيراً النوم إذ كان يحدث هدوء للحركات النفسانية التي تكون بالحواسّ وبالعضلات في الحركات الإرادية.

	om. P1.16
[Kühn xvii, 676] قال أبقراط: شرب الخربق خطر لمن كان	كان ] supra lin. E5, E7, R1, Tytler: om. E5, om. E11. لحمه	لحمه ] E5, E7, E11, Tytler: om. R1. صحيحاً	صحيحاً ] E5, E7, R1, Tytler: صحيح E11.، وذلك أنّه يحدث	يحدث ] add. له Tytler. تشنّجاً	تشنّجاً ] E5, E7, E11, Tytler: אלתצנג R1..
قال جالينوس: الشيء الذي قاله أبفراط فيما تقدّم بالجملة في كلّ تنقية تكون بالدواء، قاله الآن في التنقية التي تكون بالخربق مفردة، فقد يمكن أن يتّصل هذان الفصلان على هذا المثال: من كان بدنه صحيحاً فاستعمال الدواء فيه يعسر. فقد نجد أنّ «شرب الخربق لمن كان لحمه صحيحاً خطر، وذلك أنّه يحدث تشنّجاً». فإنّ للخربق خاصّة إحداث التشنّج لشدّة فعله.

	om. P1.17
[R1 63b] قال أبقراط: [E11 116b] [E7 57b] من لم تكن	تكن ] E5, E7, R1, Tytler: يكن E11. به حمّى وكان به امتناع من الطعام ونخس الفؤاد وسدر	وسدر ] ArMSS: سدد Tytler. ومرارة	ومرارة ] E5, E11, R1, Tytler: ومررَاةٌ E7. في الفم فذلك يدلّ على استفراغه بالدواء من فوق.
[Kühn xvii, 677] قال جالينوس: أمّا الامتناع من	الامتناع من ] E5: امتناع E7. الطعام فهو ذهاب الشهوة وبطلانها. وأمّا نخس الفواد فهو لذع الفواد، أعني بالفواد فم المعدة. فإنّ القدماء كانوا يسمّون هذا العضو أيضاً فواداً	فواداً ] E5, in marg. E7: فودًا E7.. وأمّا السدد فهو أن يتخيّل إلى الانسان	يتخيّل إلى الانسان ] E5: يخيل للانسان E7. أنّ ما يراه يدور حوله ويعقد حسّ البصر بغتة حتّى يظنّ أنّه قد غشيت [E5 6b] جميع ما يراه ظلمة. وهذه الأعراض تكون إذا كانت في هم المعدة أخلاط رديئة تلذعه. وذلك أنّه ينحدر إليه من الدماغ عصب عظيم فإذا نالته آفة دخل بسببها الضرر على أفعال النفس. وهذه الأعراض هي عامّية لجميع الأخلاط التي من	من ] E5: om. E7. شأنها التلذيع. فأمّا مرارة الفم فهو عرض خاصّ للمرّة التي تسمّى الصفراء والحمراء دون غيرها. ولذلك قد أحسن أبقراط في قوله أنّ ظهور هذه الأعراض تدلّ على الاستفراغ بالدواء من فوق. وهذا الكلام إذا شرح كانت عبارته على هذا المثال: أنّ هذه الأعراض التي ذكرت	ذكرت ] E5: ذَكر E7: ذكرنا supra lin. E7. تدلّ الطبيب	الطبيب ] add. على in marg. E7. أنّ ذلك البدن الذي	الذي ] E5: التي E7. ظهرت فيه يحتاج إلى الاستفراغ بالدواء من فوق، أعني بالقيء.

	om. P1.18
[Kühn xvii, 678] قال أبقراط: الأوجاع التي	التي ] add. من Tytler. فوق الحجاب تدلّ	تدلّ ] ArMSS: يدل Tytler. على الاستفراغ بالدواء من فوق، والأوجاع التي	التي ] in marg. E5, E7, E11, R1, Tytler: om. E5. من أسفل	من أسفل ] E5, E11: تحتَ E7: דון R1: من دون Tytler الحجاب تدلّ	تدلّ ] ArMSS: يدل Tytler. على الاستفراغ بالدواء من أسفل.
قال جالينوس: هذا الفصل يخبّر بالشيء الذي وصفناه في وجع واحد في الفصل الذي قبل هذا وهو وجع فم المعدة في جميع الأوجاع، وهو أنّ ما	ما ] E5: جمىعَ مَا E7. كان من الأوجاع فوق الحجاب ممّا يحتاج إلى الاستفراغ بالدواء فينبغي أن يكون استفراغه به من فوق، وما كان من الأوجاع من أسفل الحجاب ممّا يحتاج إلى الاستفراغ بالدواء فينبغي أن يكون استفراغه به من أسفل. وإنّما زدت	زدت ] E5: اردت E7. في قولي	في قولي ] E5: بقَوْلي E7. ممّا يحتاج إلى الاستفراغ بالدواء لئلّا يظنّ ظانّ أنّ أبقراط يداوي جميع الأوجاع بالاستفراغ بالدواء. فإنّه لم يعن	يعن ] E7: ىعنى E5. هذا وإنّما عنى أنّه ينبغي على حسب ميل الأخلاط المؤذية أن يجعل استفراغها [E7 58a] وأن لا يعالج الأوجاع التي فوق الحجاب بالأدوية المسهلة ولا الأوجاع التي فيما	فيما ] E5: om. E7. دونه بأدوية القيء.

	om. P1.19
[Kühn xvii, 679] قال أبقراط: من شرب دواء الاستفراغ فاستفرغ	فاستفرغ ] E5, E7, E11, Tytler: פאסתפראג R1. ولم يعطش فليس ينقطع عنه الاستفراغ حتّى يعطش.
قال جالينوس: إنّ بعض من يستفرغ بالدواء يسرع إليه العطش، وبعضهم يتأخّر عطشه. وذلك يكون من قبل حال المعدة المتقدّمة ومن قبل الدواء الذي يشرب	يشرب ] E5: شربَ E7. ومن قبل طبيعة	ومن قبل طبيعة ] in marg. E5, E7. الخلط الذي يستفرغ. أمّأ من قبل حال	حال ] E7: om. E5. المعدة فيسرع العطش إلى صاحبها عند الاستفراغ بالدواء إمّأ من قبل حرارتها وإمّا من قبل يبسها وإمّأ من قبلهما جميعاً كان ذلك للشارب للدواء	للشارب للدواء ] E5: للشارب E7: لِشاربِ الدَواءِ in marg. E7. بالطبع أو كان إنّما حدث له في ذلك الوقت. وأمّا من قبل نفس الدواء فإذا كان حادّاً لذّاعاً حارّاً. وأمّا من قبل الخلط المستفرغ فإذا	فإذا ] E7: اذا E5. كان مرّة صفراء. فمن قبل هذه الأسباب يعطش شارب الدواء المستفرغ، ومن قبل أضدادها يبقى مدّة طويلة [E5 7a] قبل أن يصيبه العطش، أعني إمّا إذا كانت معدة الشارب للدواء أبرد وأرطب	وأرطب ] E7: او ارطب E5. إمّا منذ أوّل أمره	أمره ] E5: امرة E7. أو في وقت شربه للدواء وإمّا إذا كان الدواء الذي يشرب غير حادّ ولا لذّاع [Kühn xvii, 680] وإمّأ إذا	إذا ] E5: مِن E7. كان الخلط المستفرغ بلغمياً	بلغمياً ] E5: بَلْغماً E7. أو مائياً	مائياً ] post ماىيا add. et del. دمىا E5: دما E7.، إلّا أنّ من تأخّر عطشه	عطشه ] add. ايضا E7. إذا استفرغ استفراغاً كثيراً تبع ذلك عطش. فقد يكفي اليبس العارض من الاستفراغ أن يحدث عطشاً. وقد يعيّن ذلك قوّة الدواء المستفرغ إذا كان لا يخلو وإن لم تكن معه حدّة ولا حرارة بيّنة أن يكون معه من ذلك شيئاً خفيفاً	شيئاً خفيفاً ] E5: شيْءٌ خفي E7..

	om. P1.20
قال أبقراط: من لم تكن	تكن ] E7, R1, Tytler: يكن E5, E11. به حمّى وأصابه	وأصابه ] E5, E7, Tytler: فاصابه E11, R1 (פאצאבה). مغص وثقل فى الركبتين ووجع فى القطن	القطن ] E5, E7, E11, Tytler: אלבצן R1. فذلك يدلّ على أنّه يحتاج إلى الاستفراغ بالدواء من أسفل.
قال جالينوس: كما خبّر أبقراط قبيل بعلامات من يحتاج إلى الاستفراغ بالدواء من فوق، كذلك خبّر الآن بالعلامات التي	بالعلامات التي ] E5, in marg. E7: del. بعَلَاماتٍ E7. تتعرّف بها حال	حال ] E5: om. E7. من [E7 58b] يحتاج إلى الاستفراغ من أسفل. والقياس فيهما قياس واحد عامّ على أعراض مختلفة. وذلك أنّه ينبغي على حسب ميل الأخلاط المؤذية أن	أن ] E5: om. E7. يكون استفراغها.

	om. P1.21
[Kühn xvii, 681] قال أبقراط: البراز الأسود الشبيه بالدم الآتي من تلقاء نفسه كان مع حمّى أو من	من ] E5, E11, Tytler: معَ E7: om. R1. غير حمّى فهو من	من ] E5, E7, R1, Tytler: om. E11. أردأ	 أردأ ] E5, E11, R1, Tytler: ادنَى E7. العلامات، وكلّما كانت الألوان في	في ] E5, E7, E11, Tytler: מן R1. البراز أردأ كانت تلك	كانت تلك ] E5, in marg. E7 (by another hand?), E11, R1, Tytler: om. E7. علامة	علامة ] E11, Tytler: العلامة E5: العلامات in marg. E7 (by another hand?), R1 (אלעלאמאת): om. E7. أردأ	أردأ ] E5, in marg. E7 (by another hand?) R1: ردية E11, Tytler: om. E7.، فإذا	فإذا ] E5, E7, E11: واذا R1 (ואדא), Tytler. كان ذلك مع شرب دواء كانت تلك علامة	علامة ] E5, E11, Tytler: العلامات E7, R1 (אלעלאמאת). أحمد	أحمد ] add. فى البراز E5.، وكلّما كانت تلك الألوان في البراز	في البراز ] E5, E7, R1: om. E11, om. Tytler. أكثر كان ذلك	كان ذلك ] E5, E7, Tytler: كانت تلك E11: כאן R1. أبعد من الرداءة.
قال جالينوس: إنّ كلام أبقراط في هذا الموضع في البراز الذي كانت تسمّيه	كانت تسمّيه ] E5: كان يسَميه E7. القدماء البراز الأسود. وليس هو بالصحّة مرّة سوداء، لأنّه ليس معه	معه ] supra lin. E5, E7. بعد ما مع المرّة السوداء من الحدّة والتأكّل والحضومة الخلية، وهو من أن تغلى منه الأرض إذا صبّ عليها بعد	بعد ] E7: ابعد E5. كثيراً، لكنّه بمنزلة عكر الدم وثقله مثل العكر الذي يرسب في الخمر الثخين إذا سكن الذي يسمّى الدردي، ومن شبه حاله بحاله	بحاله ] E5: بحالها E7. كان قد عبر عنها تعبيراً بيّناً. فإذا طال لبث هذا العكر في البدن ولم يخرج منه بنوع من أنواع	أنواع ] E5: الانواع E7. ما	ما ] E5: اما ما بان E7. ينبعث انبعاثاً محسوساً أو يتحلّل التحلّل الذي يخفي عن الحسّ لكن بقي حتّى	حتّى ] E5, in marg. E7. يستحيل ويعفن، تولّدت منه المرّة السوداء الصحيحة. ومن قبل [Kühn xvii, 682] تولّد هذه السوداء الصحيحة	ومن قبل تولّد هذه السوداء الصحيحة ] E5: om. E7. فإنّ الطحال قد يجتذب هذا العكر من الدم ويبقى الكبد	الكبد ] E5, in marg. E7: البدن E7. منه كما بيّنت في كتابي في القوى الطبيعية. وقد يصرف الطحال هذا الخلط في غذائه ثمّ يرفع جميع ما يتولّد منه من الفضل إلى	إلى ] E5: على E7. المعدة ليستفرغ مع سائر فضولها. فإن اتّفق في وقت من الأوقات ألّا يكون الطحال ينقي الكبد على ما ينبغي من هذا العكر وأن يكون الدم الذي في الكبد فيه من هذا العكر شيء كثير وأن يضعف الكبد [E5 7b] حتّى لا تمسك فضلها فيها عند ذلك يخرج البراز الأسود الذي كلام أبقراط الآن فيه. وأمّا زيادته في قوله «الشبيه بالدم» فأراد	فأراد ] add. به E7. أن يدلّ به على	به على ] E5: om. E7. أنّ البراز الأسود هو بالحال التي يصير عليها الدم إذا أسود في انحداره في	في ] E5, in marg. E7: الى E7. الأمعاء. فإنّ الظنّ بأنّ البراز الأسود يشبه الدم	الدم ] E5: om. E7. الذي حاله [E7 59a] الحال الطبيعية من غاية الرعونة، لأنّ من ظنّ ذلك فقد ظنّ أنّ البراز الواحد بعينه يكون أحمر وأسود	أحمر وأسود ] E7: اسود او احمر E5. في حال واحدة. ومن المحال أن يكون شيء واحد في حال واحدة أحمر وأسود. [Kühn xvii, 683] وقد رأينا في هذا الوباء الذي قد طال قوماً كثيرين	كثيرين ] E5: كثيراً E7. خرج منهم مثل هذا البراز ولم يكن من هلك منهم بأكثر ممّن سلم، إلّا أنّه لم ير هذا	هذا ] E5, E7: احد supra lin. E7. البراز فيه في أوّل المرض ولا في تزيّده فسلم صاحبه. والذي رأيناه فيه في أصحاب الأمراض السليمة من البراز في أوّلها وتزيّدها أشياء كانت تذوب من	من ] E5, in marg. E7. البدن بعضها لونها اللون الأحمر الناصع وبعضها لونه	لونه ] E7: om. E5.  اللون الأصفر المشبّع. فأمّأ البراز الأسود الذي يظهر في آخر الأمر الذي هو بمنزلة ثقل الدم فيتولّد إمّا من غبلته الاحتراق عليه وإمّا من عفونة منكرة تعرض له بمنزلة الفساد الذي يعرض للطعام في المعدة إذا لم يكن	يكن ] E7: om. E5. ينهضم فإنّ فساده إلى أخلاط رديئة	أخلاط رديئة ] E7: الاخلاط الرديه E5.. ولذلك إذا ظهر هذا البراز الأسود في أوّل المرض فليس يدلّ في حال من الأحوال على خير لأنّه يدلّ على أنّه قد حدثت في الكبد آفة عظيمة. وأمّا إذا ظهر بعد أن ينتهي المرض منتهاه فكثيراً ما يدلّ على خير إذا كان ظهوره إنّما هو بدفع الطبيعة الفضول وتنقيتها للبدن منها، إلّا أنّ أبقراط لم يستثن هذا في هذا الفصل على أنّه قد قال في موضع آخر قولاً كلّياً إنّ	إنّ ] E5, in marg. E7. الأشياء التي يكون بها البحران إلى الحال التي هي أفضل لا	لا ] E7: om. E5. ينبغي أن تظهر بديئاً. وقال	وقال ] E5: وقد قال E7. في هذا	هذا ] E5: om. E7. الفصل الذي بعد هذا قولاً جزئياً وهو هذا أيّ مرض خرجت في ابتدائه المرّة السوداء [Kühn xvii, 684] من أسفل أو من فوق فذلك	فذلك ] add. فيه E5. علامة دالّة على الموت. ولعلّ أبقراط رأى أنّه بقوله «الآتي من تلقاء نفسه» قد بلغ	بلغ ] E5, E7: بالع in marg. E5. في العبارة عن المعنى الذي قصد إليه. وذلك أنّ هذه اللفظة أعني الآتي تدلّ على طول المدّة حتّى يكون ذلك البراز يأتي في مدّة المرض كلّه أو في أكثرها. فلو كان إنّما أراد أن يدلّ على وقت واحد من أوقات المرض [E7 59b] لكان قد قال لا محالة إذا ظهر أو إذا	أو إذا ] E7: وَاذا E5. جاء ولم يكن ليقول الآتي من تلقاء نفسه. فإنّ قوله الآتي مساو	مساو ] E7: مساوىا E5. لقولهه الجائي لا لقوله إذا جاء. فأمّا متى سقي إنسان دواء يستفرغ الخلط الأسود فليس بمنكر أن يخرج منه برازاً أسود. وكذلك الألوان الكثيرة الخارجة من الطبيعة التي تظهر [E5 8a] في البراز إذا كان استفراغه من تلقاء نفسه دلّت على حالات كثيرة في البدن رديئة. وإذا كان استفراغه بدواء	بدواء ] E5: بدوًا E7. من شأنه أن يستفرغ أنواعاً كثيرة من الأخلاط فليس يدلّ ذلك على مكروه.

	om. P1.22
[R1 65a] قال أبقراط: ايّ مرض خرجت فى ابتدائه المرّة السوداء من أسفل أو من فوق فذلك	فذلك ] ArMSS: فتلك Tytler. منه علامة دالّة على الموت.
[Kühn xvii, 685] قال جالينوس: قد فرقت في تفسيري للفصل الذي قبل هذا بين الخلط المقارب للمرّة السوداء وبين المرّة السوداء نفسها الذي كلام أبقراط فيها في هذا الموضع	الموضع ] E7: الفصل E5. وقد وصفت السبب وصفاً كافياً هناك معما وصفت السبب الذي من قبله	قبله ] E5: اجله E7. صار ظهور هذه الأخلاط	الأخلاط ] E5: الاعرَاض E7. في أوّل المرض يدلّ على الهلاك وظهورها بأخرة قد يكون على طريق البحران. وأنا معيد ذلك الآن لأنّ صفة ما الحاجة إليه اضطرارية في الصناعة مراراً كثيرة أجود. فأقول إنّه ما دام المرض في ابتدائه فليس شيء ممّا يبرز من بدن المريض يكون خروجه	خروجه ] add. ما E5. بحركة من الطبيعة، لكن جميع ما يخرج إنّما خروجه	خروجه ] E5: ىخرجُ E7. بعرض لازم لحالات في البرز خارجة عن الطبيعة، لأنّه لا يمكن أن يكون في الوقت الذي فيه الطبيعة مثقلة	مثقلة ] E5: متثقلة E7. بأسباب المرض ولم ينضج فيه الأخلاط بعد استفراغ شيء ينتفع باستفراغه إذ كان يحتاج في أن يكون  البحران الجيّد المحمود أن يتقدّم أوّلاً النضج ثمّ يتبعه التمييز	التمييز ] E5, in marg. E7: التمشى E7. ثمّ يكون بعده الاستفراغ. وقد خبّرنا	خبّرنا ] E7: اخبرنا E5. بذلك أبقراط في المقالة الأولى من كتاب افيديميا حين قال إنّ النضج يدلّ على سرعة البحران وثقة الصحّة. وأمّا الأشياء النية التي لم تنضج التي تؤول إلى خروج رديء فتدلّ إمّا	إمّا ] E5, in marg. E7. على أنّه لا يكون بحران وإمّأ على أوجاع وإمّأ على طول من	من ] E5: om. E7. مرض [E7 60a] [Kühn xvii, 686] وإمّا على موت وإمّا على عودة من المرض. فإذا	فإذا ] E5: وَاذا E7. كان بعد نضج المرض استفراغ بعض الأخلاط الرديئة فالطبيعة عند ذلك تستفرغ البدن وتنقيه ولذلك صارت المرّة السوداء. وكلّ خلط هو في الرداءة	الرداءة ] add. هو E5. على مثل	مثل ] E5: مثال E7. حالها إذا ظهر	ظهر ] E5: ظهرت E7. في آخر المرض بعد ظهور علامات النضج دلّ على أنّ	أنّ ] E7: om. E5. استفراغ محمود. فإن كان استفراغه على خلاف ذلك أعني أن يكون من غير أن تكون قد ظهرت علامات النضج، فذلك	فذلك ] E5: وذلك E7. عرض خبيث يدلّ على التلف. فإذا كانت العلامات التي تدلّ على أنّه لم يكن نضج موجود أبداً في أوّل المرض، فاستفراغ هذه الأخلاط فيه رديء دائماً.

	om. P1.23
قال أبقراط: من كان قد نهكه	نهكه ] E5, E7, R1: انهكه E11, Tytler. مرض حادّ أو	أو ] add. مرض in marg. E7 (with صح). مزمن أو إسقاط أو غير ذلك ثمّ خرجت منه مرّة سوداء أو بمنزلة	بمنزلة ] E5, E11, Tytler:  ىمنزلة عكر E7: עכר לה R1. الدم الأسود	الأسود ] add. من فوق او من اسفل E11, R1 (לן פוק או לן אספל). فإنّه يموت من غد	غد ] E5, E7, in marg. E11 (with خ), R1, Tytler: غير E11. ذلك اليوم.
[Kühn xvii, 687] قال جالينوس: معنى قوله [E5 8b] في هذا الفصل هو هذا الذي أصف أنّه متى ظهرت المرّة السوداء التي ذكرها في الفصل الذي قبل هذا أو البراز الأسود الشبيه بالدم الذي ذكره في الفصل الذي قبله بعد أن يكون البدن قد بلغ الغاية من الهزال فصاحبه يموت من غد ذلك اليوم الذي يظهر فيه ما يظهر من هذا، لأنّ الطبيعة فيمن هذه حاله تكون قد ضعفت حتّى لا تقدر أن تنضج ولا أن تميّز ولا تستفرغ هذه الأجلاط التي هي من الرداءة على ما هي عليه. فلعظم المرض وتفاقمه تفيض وتنصب إذ ليس شيء يحبسها ولذلك صار استفراغها يدلّ على شدّة الحال وليس يتأخّر الموت إذا كان ذلك كما قد يتأخّر في أمراض أخر وذلك أضعف القوّة. وقد دلّ في هذا الفصل دلالة بيّنة أنّه أراد في الفصل المتقدّم حيث قال إنّ	إنّ ] E5: om. E7. البراز الأسود الشبيه بالدم أن يفهم عنه الشبيه بالدم الأسود حتّى يكون القول التامّ البراز الأسود الشبيه بالدم الأسود. ودلّ أيضاً على أنّا قد أحسنّا في التفرّقة بين البراز الأسود وبين المرّة السوداء، لأنّ البراز الأسود يخرج شبيهاً بالدم الأسود ويخالف [E7 60b] ذلك الدم بأنّه ذائب لا جامد مثله. وأمّا المرّة السوداء المخالفة بهذا أعني بأنّها ذائبة غير جامدة [Kühn xvii, 688] وبأنّ لها مع سوادها بريقاً	بريقاً ] E5: بريق E7. وبأنّ معها تلذيعاً شبيهاً	وبأنّ معها تلذيعاً شبيهاً ] E5: وَتلذىع بشبيه E7. بتلذيع الخلّ وتنشّ	وتنشّ ] E7: ونفش E7. الأرض إذا وقعت عليها ويحدث فيها غلياناً	غلياناً ] E5: غليَانٌ E7.، وليس من ذلك شيء موجود في البراز الأسود.

	om. P1.24
قال أبقراط: اختلاف الدم إذا كان ابتداؤه من المرّة السوداء فتلك من علامات	من علامات ] E5, E7, E11, Tytler: עלאמה R1. الموت.
قال جالينوس: إنّ كثيراً	كثيراً ] E5: اكثر E7. ما يكون ابتداء اختلاف الدم من المرّة التي يسمّيها بعض الناس مرّة	مرّة ] E5: om. E7. صفراء وبعضهم حمراء عندما يسحج هذا الخلط أوّلاً الأمعاء بحدّته ثمّ بأخرة يحدث فيها تأكّلاً	تأكّلاً ] E5: تاكّلٌ E7. حتّى يحدث فيها قرحة، وكثيراً ما يبرأ هذا النوع من اختلاف الدم. فأمّا ما كان منه من المرّة السوداء فليس يبرأ، ولا فرق بين علّة الأمعاء فيه وبين السرطان الذي معه قرحة. فإذا كان هذا السرطان إذا حدث في ظاهر البدن إمّأ أن يعسر برءه وإمّا أن لا يبرأ بتّة على أنّه قد يمكن أن يلزم الدواء [Kühn xvii, 689] دائماً فأحرى ألّا يبرأ ما يعرض منه في الأمعاء إذ كان لا يمكن	يمكن ] E5: يمكنُهُ E7. أن يلزمه ويثبت	ويثبت ] E7: يتثبت E5. عليه الدواء دائماً وكان مع ذلك فضول الغذاء تمرّ به دائماً وتلقاءه فيجب من ذلك ألّا يكون له برء بتّة.

	om. P1.25
قال أبقراط: [E11 120a] خروج الدم من فوق كيف كان هو	هو ] E5, E7, E11: om. R1, om. Tytler. علامة رديئة، وخروجه من أسفل علامة جيّدة إذا خرج منه شيء أسود.
قال جالينوس: قد وصف أبقراط في فصول قبل هذا حال من يخرج منه البراز الأسود. وأمّا في هذا الفصل فوصف حال من يخرج منه الدم من فمه أو من مقعدته، فينبغي أن يفهم عنه في هذا الفصل قوله «من فوق» أنّه يريد [E5 9a] من الفم فقط من غير أن يكون يشتمل على خروجه من المنخرين. فقال إنّ الدم الذي يخرج من الفم فخروجه رديء دائماً كيف	كيف ] add. كان E5. كانت حال ذلك الدم الذي يخرج، يعني أزبدياً كان أو أحمر مشبعاً أو أحمر قانئاً أو أحمر ناصعاً أو أسود أو رقيقاً مائياً أو ثخيناً، لأنّ خروجه من أسفل أحمد. [Kühn xvii, 690] وليس خروجه أيضاً من أسفل بمحمود إذا كان كثيراً على طريق [E7 61a] الانفجار، لكن إذا تجلّب قليلاً قليلاً حتّى يعرض له بإبطائه في مسلكه أن يسود. وانصباب الدم بالجملة إلى شيء من الأمعاء قد ينبغي أن يتوهّم أنّه رديء لا محالة، إلّا أنّه إذا كان قليلاً كان	كان ] E5, in marg. E7. أحمد منه إذا كان كثيراً يخرج على طريق الانفجار. فلذلك	فلذلك ] E5: وَلذلك E7. قد ينبغي أن يفهم قوله «وخروجه من أسفل علامة جيّدة» لا أنّه قال على طريق التحقيق لكن بطريق الاستعارة مكان أن يقول إنّ خروجه من أسفل علامة أجود وأحمد إذا كان ما يخرج منه أسود، فإنّ الأمر بالحقيقة أنّ هذا أحمد من أن يخرج الدم من الفم كيف كانت حاله. فقد يمكن أن يقول قائل	قائل ] add. هذا E5. في هذا	هذا ] E7: حال E5. إصلاح التناقص بين قولي	قولي ] E5: قول E7. أبقراط إذ كان	كان ] add. كلى E7. قال في هذا الفصل إنّ خروج البراز الأسود علامة محمودة وقال قبيل إنّ خروجه علامة رديئة. وقد يمكن أيضاً أن يفهم من قوله الأسود ما قاله في كتاب افيديميا في الدم الأسود الذي يخرج من أفواه عروق تنفتح من أسفل إنّه يكون به برء الوسواس. فإنّ الأمر بالحقيقة أنّ من كان قد اعتراه الوسواس فمن أبلغ الأشياء في برءه انفتاح العروق من أسفل، ومن كان أيضاً قد شارف أن يقع في الوسواس فذلك مانع	مانع ] E5: ىمنعه E7. من وقوعه فيه. فإذا فهمنا كلامه على هذا الطريق كان على ما أصفه خروج الدم من فوق كيف [Kühn xvii, 691] كان فهو علامة رديئة وخروجه من أسفل إذا كان من انفتاح العروق فهو علامة جيّدة إذا كان ما يستفرغ السوداء	السوداء ] E5: اسْودَ E7.، يعني إذا كانت طبيعة ذلك البدن تولد من هذا الخلط شيئاً كثيراً. فإنّه إن لم يكن الأمر كذلك فليس ينبغي أن تدع العادة تجري بالاستفراغ من عروق تنفتح من أسفل لأنّ إفراطه من الوجهين جميعاً خطر أعني إن زاد على ما ينبغي وإن احتبس حتّى لا يكون يخرج منه شيء.

	om. P1.26
قال أبقراط: من	من ] ArMSS: لمن Tytler. كان به اختلاف دم	دم ] E5, E7, in marg. E11, R1, Tytler: om. E11. فخرج منه	منه ] add. شي E7, Tytler. شبيه بقطع اللحم فتلك من علامات الموت.
قال جالينوس: إنّ في اختلاف الدم ما دامت قرحة في	في ] E7: om. E5. الأمعاء التي عنها يكون في الحدوث والتكوّن يكون ما تخرج أجسام [P1 62a] شحمية. ثمّ يخرج من بعد ذلك إن لم ينقطع [E7 61b] الاختلاف ويسكن خراطة من نفس الأمعاء بتقشّر سطح الأمعاء الداخل الذي هو غشاء كثيف شبيه بالقشرة الخارجة من الجلد البراني. ثمّ من بعد ذلك ينجرد شيء من جوهر الأمعاء نفسه، [Kühn xvii, 692] وفي ذلك الوقت ليس نقول إنّ قرحة الأمعاء في الحدوث والتكوّن، ولكنّا نقول [E5 9b] إنّما قد حدثت وكانت وفرغت. فإذا خرج من الأمعاء في اختلاف الدم أجزاء معها من العظم ما يمكن معه أن يسمّى قطع لحم فإنّ أبقراط يقول إنّ هذا المرض من الأمراض القتّالة لأنّ القرحة إذا كان معها من العظم هذا المقدار كلّه لم يمكن أن ينبت فيها اللحم ولا يندمل.
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قال أبقراط: من انفجر	انفجر ] E5, E7, E11, P1, Tytler: אנפגאר R1. منه	منه ] add. في الحمى in marg. E11. دم كثير من أيّ موضع كان انفجاره فإنّه	فإنّه ] E5, E7, E11, P1, Tytler: om. R1. عند ما ينقه	ينقه ] E5, E7, E11, P1: ינקי R1: ينقيه Tytler. فيغذى	فيغذى ] E5, E11, P1: فليغذ فما E7: פליגדא R1: فيغتذى Tytler. يلين بطنه بأكثر من المقدار	المقدار ] E7, E11, P1: القدر E5, R1 (אלקדר): مقدار Tytler..
قال جالينوس: إنّ الحرارة الغريزية إذا ضعفت بسبب انفجار الدم لم يمكن أن ينهضم الطعام على ما ينبغي ولا أن يستحيل فيصير دماً، وإذا	وإذا ] E5: واذا P1. كان ذلك لا يمكن فأحرى ألّا يمكن أن يذهب في البدن وينتشر	وينتشر ] E5: يتسير P1. فيه، ولهذه الأسباب كلّها يجب أن يلين بطن من كانت هذه حاله بأكثر من المقدار المعتدل إلى أن يتمادى به الزمان، فتعود الطبيعة إلى ما كانت عليه من القوّة.
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[Kühn xvii, 693] قال أبقراط: من كان به اختلاف مرار فأصابه [R1 66b] صمم انقطع	انقطع ] E5, E7, E11, P1, Tytler: אנקצאע R1. عنه	عنه ] E5, in marg. E7 (with صح), E11, P1, R1, Tytler: om. E7. ذلك الاختلاف، ومن	ومن ] E5, E7, E11, P1, Tytler: פמן R1. كان به صمم فحدث	فحدث ] E7, E11, P1, R1, Tytler: وحدث E5. له	له ] E5, E7, E11, P1: به R1 (בה), Tytler. اختلاف مرار ذهب عنه الصمم.
قال جالينوس: إنّ أبقراط لم يعن	يعن ] P1: ىعنى E5. بقوله «الصمم» في هذا الموضع	الموضع ] P1: om. E5. الصمم المتقدّم الثابت الذي يعسر انحلاله، لكنّه إنّما عنى الصمم الذي يحدث بغتة في الحمّيات أو في غيرها عند تصاعد المرار إلى الرأس. فإنّ المرار إذا استولى على مجاري	مجاري ] E5: مجرى P1. السمع أحدث صمماً. وإذا دفعت الطبيعة من هناك وخرج في البراز أذهب خروجه ذلك الصمم.
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قال أبقراط: من أصابه فى الحمّى فى اليوم السادس من مرضه نافض فإنّ بحرانه يكون نكداً.
قال جالينوس: إنّ الناقض إذا حدث في الحمّى لا سيّما في المحرقة منها فإنّ من	فإنّ من ] E5: فمن P1. عادتها أن يأتي بعدها بحران، [Kühn xvii, 694] إلّا أنّه إن كان	كان ] P1: كاىت E5. الناقض في يوم من أيّام البحران وكانت أعلام النضج قد ظهرت كان ذلك البحران جيّداً تامًّا، وإن كان في اليوم السادس أو في علامات النضج نقصان لم يكن البحران بجيّد	بجيّد ] E5: ىحىدًا P1. ولم يكن بتامّ. وقد خبّر أبقراط في المقالة الأولى من كتاب ابيديميا أنّه ينبغي أن تكون الأخلاط المزمعة بأن يكون خروجها بحران [P1 62b] محمود قد نضجت، وقد ذكرنا كلامه في ذلك قبيل وهو الكلام الذي أوّله أنّ «النضج يدلّ على سرعة البحران وثقة الصحّة». وخبّر أيضاً أنّ البحران ليس يكون في الأيّام كلّها في
تقدّمة المعرفة وفي هذا الكتاب أعني كتاب الفصول وفي مقالة الأولى من كتاب ابيديميا. وقد جمعنا جميع	جميع ] E5, supra lin. P1. ما قاله في هذه الكتب واصفنا إليه جميع	جميع ] E5: om. P1. ما يحتاج إليه من الشرح [E5 10a] والتفسير. أمّا	أمّا ] E5: فاما P1. ما قاله في أيّام البحران ففي كتابنا في أيّام البحران. وأمّا ما قاله في أعلام النضج ففي كتاب البحران. وقد وصفنا في كتاب أيّام البحران معما وصفنا أمر البحران الذي يكون في اليوم السادس الذي ذكره أبقراط في هذا الفصل فقال إنّ النافض الذي	الذي ] E5: التى P1. يكون فيه	فيه ] add. ىم E5. يتبعها بحران نكد، ويعني بالنكد إمّا الرديء وإمّأ الذي لا يوثق به ولا يؤمن معه أن يعاود المرض بعده سريعاً وإمّا الذي يطول به [Kühn xvii, 695] بانقضاء المرض، فربّما	فربّما ] E5: ورىّما P1. كان أيضاً البحران الآتي في اليوم السادس مع أعراض صعبة شديدة، وقد وصفنا	وصفنا ] E5: وصفت P1. أمر هذه الأشياء كلّها عن آخرها في الكتب التي ذكرناها قبيل. والتجربة تشهد أنّ هذه الأشياء تكون على ما وصفت. وإنّ	وإنّ ] E5: فان P1. أنا رمت أن أخبر بأسبابها في هذا الموضع طال الكلام في ذلك من غير أن يكون الأمر يضطرّ إلى ذلك، لأنّي قد وصفت العلل في أمر أيّام البحران في المقالة الثالثة من كتاب أيّام البحران، ووصفت أمر الناقض في مقالة إفردتها.
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قال أبقراط: من كانت لحمّاه نوائب ففي أيّ	ففي أيّ ] E5, E11, P1, Tytler: فاي E7, R1 (פאי). ساعة كان	كان ] E5, E7, in marg. E11 (with صح), P1, R1, Tytler: om. E11. تركها له إذا كان أخذها له من	من ] E5, E7, E11, supra lin. P1, R1, Tytler: في P1. غد في تلك الساعة بعينها فبحرانه	فبحرانه ] ArMSS: فان بحرانه Tytler. يكون عسراً.
قال جالينوس: أفرض	أفرض ] P1: اىزل E5. إنّ انساناً	انساناً ] add. لو E5: انسان P1. حمّ في أوّل يوم من مرضه في الساعة الثالثة ثمّ سكنت عنه الحمّى في ساعة من ساعات ذلك اليوم أيّ ساعة كانت ثمّ ابتدأت به الحمّى في اليوم الثاني في تلك الساعة التي ابتدأت فيها في اليوم الأوّل أعني في الساعة الثالثة ثمّ سكنت في أيّ وقت سكنت ثمّ ابتدأت أيضاً في الثالث في الساعة الثالثة ثمّ سكنت في أيّ وقت سكنت ثمّ ابتدأت في الرابع [Kühn xvii, 696] في الساعة الثالثة أيضاً وبقيت على ذلك دائماً فيما بعد ذلك من الأيّام، ووقت أخذها	أخذها ] P1: احرهما E5. واحد وهو الساعة الثالثة، وليس وقت تركها واحد ولكن مختلف. أقول أنّ	أنّ ] E5: om. P1. من كان مرضه كذلك فيجب ضرورة أن تطول مدّة مرضه أكثر ممّا تطول مدّة مرض من كان ابتدأ نوائب حمّاه لا تكون في وقت واحد في جميع الأيّام. ونحن نقول إنّ هذا ما عناه أبقراط في هذا القول وهو أمر تشهد التجربة على صحّته. وقد قال قوم إنّ أبقراط عنى بقوله هذا أنّ الحمّى إذا ابتدأت في اليوم الأوّل في الساعة الثالثة في المثل ثمّ سكنت في الساعة الثانية عشر في المثل ثمّ ابتدأت بنوبتها	بنوبتها ] P1: ىواىبها E5. في اليوم الثاني في الساعة الثانية عشر واتّصل ذلك دائماً حتّى يكون ابتداء النوبة في كلّ يوم في وقت انقضاء	انقضاء ] P1: اىقصى E5. النوبة في اليوم الذي قبله كان بحران ذلك المرض وانقضاؤه يعسر، والقائلون بهذا [P1 63a] القول لم يأتوا بحجّة فيه ولا قدروا على أن يبيّنوا	يبيّنوا ] add. على supra lin. P1. أن التجربة تشهد على صحّة قولهم. وليس يمكن أن يفهم من قوله أنّ بحرانه [E5 10b] يكون عسراً بشيء غير أنّ انقضاء مرضه يعسر حتّى يكون معنى قوله هذا أنّه إذا كان وقت نوائب الحمّى وقت واحد	وقت واحد ] P1: وقتا واحدا E5. نائبة كانت في كلّ يوم أو غبّاً أو ربعاً [Kühn xvii, 697] فذلك المرض يعسر انقضاءه، كان لبث النوبة ساعات كثيرة أو ساعات قليلة. وهذا أمر كما قلت تشهد التجربة على صحّة. وأمّا علّته فينبغي أن يتوهّم أنّه	أنّه ] E5: انها P1. ما أصف وهو أنّه إذا كانت علّة النوائب علّة ليست بثابتة متمكّنة لم تحفظ	تحفظ ] E5: تحفض P1. دوراً واحداً ووقتاً واحداً بعينه، فإذا كانت العلّة ثابتة متمكّنة حفظت دوراً واحداً ووقتاً واحداً، ولذلك العلّة الثابتة المتمكّنة يعسر انقضاءها، والعلّة التي ليست بثابتة	بثابتة ] E5: ثابته P1. ولا متمكّنة يكون انقضاؤها سريعاً. وذلك أنّ الشيء المتمكّن الثابت يحتاج إلى معالجة قوية حتّى يتقلّع، وذلك لا يكون إلّا في مدّة طويلة وأدوية قوية كثيرة.
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قال أبقراط: صاحب الإعياء فى الحمّى أكثر ما يخرج به الخراج	الخراج ] E5, E7, E11, P1, Tytler: אלכראגאת R1. في مفاصله وإلى جانب اللحيين.
قال جالينوس: قد قلنا	قلنا ] E5: قلت P1. فيما تقدّم إنّ من الإعياء ما يكون من الحركة الكثيرة، وهذا النوع هو الذي يسمّى الإعياء على الحقيقة وبالقول المطلق. [Kühn xvii, 698] ومن الإعياء ما	ما ] E5: مما P1. يكون من غير أن قد يتحرّك	يتحرّك ] P1: تحرك E5. صاحبه حركة كثيرة أو قوية. وهذا النوع من الإعياء ليس يسمّى إعياء بقول مطلق، لكن مع زيادة في القول وهو أنّه يسمّى إعياء	إعياء ] E5: الاعيا P1. من تلقاء نفسه. والموضع الذي حدثت فيه	فيه ] E5: بهِ P1. الآفة مشترك لهما وهو	وهو ] E5: وهما P1. جنس ما في البدن من العضل. وأمّا الإعياء الكائن من حركات كثيرة فمعه شيء خاصّ ليس هو مع غيره وهو حرارة تكون في المفاصل، وإذا	وإذا ] E5: واذ P1. كان ذلك كذلك فليس يعجب أن يكون الخراج في صاحبه يحدث في موضع المفاصل منه لأنّ المفاصل فيه تكون قد تعبت كما تعب العضل وسخنت بأكثر ممّا ينبغي. وأمّا في الإعياء الذي يكون من تلقاء نفسه فإنّما يعرض أن تنجلب الفضول إلى المفاصل كما قد يعرض في سائر الأمراض كلّها أو جلّها التي يكون بحرانها بخراج	بخراج ] E5: ىحران P1. بسبب واحد فقط وهو أنّ سعة فضاء المفاصل مستعدّة لقبول الفضول	الفضول ] E5: الفضل P1.، إلّا أنّ حدوث الخراجات في تلك الأمراض أقلّ ولا تكاد أن	أن ] E5: om. P1. تكون إلّا في الندرة. وأمّا في الأمراض التي معها الإعياء فحدوث الخراجات فيها أكثر وخاصّة إذا كان الإعياء من تلقاء نفسه ومن أصحاب ذلك أيضاً لمن كان الإعياء إنّما عرض	عرض ] E5: تعرّض P1. له [P1 63b] من كثرة الأخلاط. فجملة القوّة في هذا الفصل [Kühn xvii, 699] هي هذه أنّ صاحب الإعياء كيف كان إعياءه في الحمّى إنّما يصيبه الخراج في مفاصله وخاصّة في مفاصل اللحيين. وإنّما يعرض ذلك [E5 11a] بسبب حرارة الحمّى إذا	إذا ] E5: اذ P1. كانت تدفع تلك الفضول الكثيرة إلى الرأس ثمّ يقبلها اللحم الرخو الذي عند اللحيين، وكذلك إذا صارت الفضول إلى الحالب أو إلى الإبط قبل اللحم الرخو الذي فيها	فيها ] P1: فىهما E5. الفضول فحدث فيه	فيه ] P1: فيهما E5. الخراج.
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قال أبقراط: من انتعش	انتعش ] E5, E7, R1: انتشل E11, P1, Tytler. من مرض فكلّ	فكلّ ] E5, E11, P1, Tytler: فوهن E7, R1 (פוהן). منه موضع من بدنه حدث به في ذلك الموضع خراج.
قال جالينوس: إن كان الكلال قد يدلّ على الحركة الشديدة وهي التي تسمّى التعب ويدلّ على الوجع ويدلّ على الضرر كما بيّنّا قبل، فبيّن أنّ قوله «كلّ» قد يحتمل أن يكون معناه إن نالته حركة كثيرة وإن حدث فيه وجع أو ضرر. [Kühn xvii, 700] وقد رأينا أيضاً بعض من يقوم من مرض إذا	إذا ] add. ما P1. لم يكن بدنه نقياً	نقياً ] P1: نَقِيَ E5: in marg. نقا P1. حسناً من الأخلاط الفاعلة لمرضه، لكن قد	قد ] E5: om. P1. بقيت فيه بقائاً من تلك الفضول إذا نال عضواً	عضواً ] E5: عضو P1. من أعضائه تعب أو حدث فيه وجع خرج فيه خراج، والتعب في ذلك يقوم مقام سبب والوجع يقوم مقام علامة. وذلك أنّ عند الحركة الشديدة قد تضعف القوّة وتزيد الحرارة. وأمّا الوجع فيكون عندما ينجلب	ينجلب ] P1: يتجلب E5. إلى العضو الفضل. فالوجع كما قلت علامة تدلّ على خراج هو في الحدوث. وأمّا	وأمّا ] E5: فامّا P1. الحرارة والضعف فيجتلبان	فيجتلبان ] E5: فيجلبان P1. الفضول إلى العضو الذي نالته الآفة. فقد يمكن إذاً أن تفهم قوله «كلّ» على الوجهين جميعاً، إلّا أنّ أحد المعنيين أوفق لهذا الكلام كلّه الذي قال	قال ] P1: om. E5. أبقراط فيه إذ كان قد تقدّم فذكر الحمّى التي يكون معها الإعياء. وكان يتبع بهذا القول فيقول وإن كان أيضاً قد تقدّم فتعب عضو من الأعضاء. فقد يظهر أنّ كلامه في الفصل الأوّل الذي أوّله صاحب الإعياء في الحمّى إنّما هو في الإعياء الذي يكون في نفس المرض، [Kühn xvii, 701] وكلامه في هذا الفصل الذي نحن في تفسيره في الإعياء الذي يكون في وقت ما يخرج المريض	المريض ] E5: om. P1. من مرضه، وكلامه في الفصل الذي يأتي بعده في الإعياء الذي يتقدّم المرض.
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قال أبقراط: وإن كان أيضاً قد تقدّم فتعب	فتعب ] E7, P1: وتعب E5: فاتعب Tytler. عضو	عضو ] ArMSS: عضوا Tytler. من الأعضاء من قبل أن يمرض صاحبه ففي ذلك العضو يتمكّن المرض.
قال جالينوس: إنّه لا فرق عندي [P1 64a] بين أن يوصل هذا الفصل بالفصلين الذين قبله حتّى يكون من ثلاثتها فصل واحد وبين أن يعزل كلّ واحد منها على حدّته. فقد بيّنّا ما يشترك فيه وما يخصّ كلّ واحد منهما	منهما ] E5: منها P1. فيما تقدّم من القول. وأنا واصف ذلك أيضاً في هذا الموضع بإيجاز. فأقول إنّه متى أحسّ مريض في مرضه بإعياء فينبغي أن تتوقّع له حدوث خراج في بعض مفاصله لا سيّما عند اللحيين. وكذلك من انتعش	انتعش ] E5: يىتشل P1. من مرض فأتعب عضواً من بدنه [Kühn xvii, 702] أو كان ذلك منه قبل أن يمرض فتوقّع ذلك بغتة	بغتة ] E5: بعينه P1.. فإنّ من عادة [E5 11b] الفضول في أكثر الأمر أن يتدفّع إلى هذه المواضع، وبيّن أنّ ذلك إنّما هو في الأمراض التي يتوقّع فيها حدوث الخراج إلّا أن يتقدّم	إلّا أن يتقدّم ] E5: لا التى يىقدم فىها P1. المرض فيأتي بحرانه باستفراغ. وقد ذكرت أشياء فيما تقدّم من أمر تعرّف هذه الأعراض. فأمّا	فأمّا ] E5: واما P1. القول في ذلك كلّه بأسره فقد قلته في كتابي في البحران.
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[E7 64a] قال أبقراط: من اعترته حمّى وليس في حلقه انتفاخ فعرض له اختناق بغتة فذلك من علامات الموت.
قال جالينوس: قد يمكن أن يفهم أوّل هذا الفصل وهو قوله «من اعترته حمّى» على طريق القول المطلق كما لو قال من كانت به حمّى وليس في حلقه انتفاخ، ويمكن أن يفهم أنّه أراد بقوله «من اعترته حمّى» أن يريد في تأكيد أخذ الحمّى كما من عادته أن	أن ] E5: om. P1. يقول في كتاب ابيديميا، فإنّ من عادته هناك إذا قال في انسان إنّ الحمّى أخذته أو اعترته ألّا يكون قصده	قصده ] P1: قصد E5. القول المطلق بأنّه حمّ أىّ حمّى كانت لكن يكون قصده أنّه حمّ حمّى شديدة. [Kühn xvii, 703] وقد يمكن من غير حمّى عظيمة إذا عرض اختناق بغتة أن يهلك المريض، إلّا أنّه إذا كانت حمّى المريض شديدة كان أحرى ألّا يسلم من الموت وكان موته أوحى حتّى لا يتخلّص ولا على طريق الأمر البديع المستغرب. وذلك أنّه يحتاج في مثل تلك الحمّى كما	كما ] add. قد P1. بيّنت في كتابي في رداءة التنفّس إلى استنشاق هواء كثير	كثير ] P1: اكثر E5.. ومن عرض له الاختناق فليس يكون استنشاق الهواء منه كثيراً، لكنّه يكون قليلاً وتحاجزاً	وتحاجزاً ] E5: وتحارديا P1.. فأنّ الاختناق ليس هو شيء سواء	سواء ] E5: غير P1. الهلاك بسبب نقصان استنشاق الهواء الذي يكون من قبل ضيق يحدث في بعض آلات التنفّس	التنفّس ] P1: النفس E5.، لأنّ الهلاك الذي يكون من غير ضيق تلك الآلات إنّما هو من جنس بطلان التنفّس	التنفّس ] P1: النفس E5. لا من جنس الاختنلق [P1 64b] وبطلان التنفّس	التنفّس ] P1: النفس E5. يكون أيضاً	أيضاً ] P1: om. E5. إمّا من ضعف القوّة المحرّكة للصدر وإمّا من برد مفرط يغلب على ابتداء الحيوة. فأمّا الاختناق فإنّما يكون لا محالة من                                                ضيق آلات التنفّس	التنفّس ] P1: النَفس E5.، وذلك الضيق يكون إمّا عند امتلاء الفضاء الذي فيما بين الصدر والرئة أو الخلل الذي في جوف الرئة أو عند ورم يشتمل على الرئة كلّها أو على قصبتها [Kühn xvii, 704] أو على رأس قصبتها الذي نسمّيه	نسمّيه ] E5: ىسمّيها P1. الحنجرة. وربّما كان ذلك الورم	الورم ] E5: ذلك الورم P1. في الفضاء الذي من قبل الحنجرة الذي اسمه	اسمه ] P1: نسميه E5. الحلق. فقد قال اوميرس إنّ الشراب والطعام يمرّان في الحلق. فدلّ بذلك أنّ معنى الحلق عنده الموضع الذي يفضي إليه المريء والحنجرة ممّا يلي الفم. وقد نجد أبقراط في هذا الموضع أيضاً قد يسمّي هذا الموضع بالاسم الذي سمّاه	سمّاه ] E5: ىسمى P1. به اوميرس، فقال «وليس في حلقه انتفاخ» فدلّ بذلك على	على ] P1: om. E5. أنّه يمكن إذا فتح الفم فتحاً كثيراً أن	أن ] E5: لان P1. يرى هذا الموضع [E5 12a] روية صحيحة مستقصاه، وليس ذلك بممكن	بممكن ] E5: ممكناً P1. في الحنجرة. فيصير قوله كلّه على هذا المثال «من اعترته حمّى فعرض له اختناق بغتة من غير أن يكون في حلقه انتفاخ فتلك من علامات الموت». فقد كان الأوائل يجري عندهم اسم الانتفاخ واسم الورم مجرى واحد	واحد ] P1: واحداً E5.. وقد علمنا أنّ أصناف	أصناف ] E5, in marg. P1: اصل P1. الورم ثلاثة. وذلك أنّه إمّا أن يكون مع	مع ] add. عمى E5. وجع والحدث يسمّون هذا النوع فلغموني من اسم الحرارة والالتهاب	والالتهاب ] P1: وهو الالتهاب E5. وإما أن يكون من غير وجع ويكون	ويكون ] P1: فيكون E5 صلباً [Kühn xvii, 705] فيسمّونه صلابة وإمّا أن يكون ليس معه وجع ويكون ليناً رخواً فيسمّونه	فيسمّونه ] P1: وَىسمونه E5. خاصّة انتفاخاً وتزيّلاً	وتزيّلاً ] E5: وترىلاً P1.، ولذلك تركوا ما كان يستعمله الأوائل فلم يسمّوا كلّ تزيّد يكون في جرم العضو انتفاخاً. فإذا رأيت الحلق ليس فيه ورم ورأيت الاختناق قد عرض بغتة، فإنّ الآفة عند ذلك إنّما هي في الحنجرة فقط. فإنّ الاختناق قد يعرض كما قلت من أمراض أخر قد وصفتها قبيل. وأمّا الاختناق الذي يعرض	الذي يعرض ] E5: om. P1. بغتة فإنّما يعرض من قبل الحنجرة فقط، لأنّ الورم الحادث في الرئة لا يخنق صاحبه بغتة لكنّه لا يزال يتزيّد منذ أوّل الأمر إلى أن ينتهي منتهاه ثمّ عند ذلك يعرض منه هذا العارض. وإن عرض أيضاً في الرئة خراج فإنّ أمره أيضاً يطول، وكذلك أيضاً الفضاء الذي فيما بين الصدر والرئة قد يمتلئ كثيراً مدّة فيخنق	فيخنق ] E5: فيختنق P1. صاحبها، وتلك المدّة	المدّة ] E5: الماده P1. إنّما تصير فيما بين الرئة والصدر من خراج ينفجر إلى ذلك الفضاء، وذلك [P1 65a] الخراج إنّما يتولّد في زمان طويل. وأمّا ورم قصبة الرئة فقد يمكن أن يحدث عسراً في التنفّس	التنفّس ] P1: النفس E5.، إلّا أنّه لا يمكن أن يخنق [Kühn xvii, 706] لسعة مجراها ولرقّة بدنها. وذلك أنّه لا يمكن أن يملأ ورم القصبة مجراها إذا	إذا ] E5: اذ P1. كان بدنها على ما هو عليه من الرقّة، لأنّه إنّما هو من جنس الأغشية وكان	وكان ] E5: وقد كان P1. المجرى الذي في جوفها على ما هو عليه من السعة الكثيرة. فقد بقي أنّ الحنجرة هي التي يمكن أن يحدث بسببها اختناق بغتة لأنّ مجرى التنفّس	التنفّس ] P1: النفس E5. يضيق فيها والعضل الذي في جوفها مع الغشاء	الغشاء ] E5: العشى P1. المحيط بها إذا حدث فيها ورم أمكن أن يملأ ويعلق ذلك الورم طريق النفس. وقوم من الأطبّاء يسمّون	يسمّون ] E5: لا ىسمّون P1. هذا المرض لا	لا ] E5: om. P1. سوننحي بالسين لكن قوننحي بالقاف وهم	وهم ] P1: واخرىن E5. يحبّون أن يسمّوا ورم الحلق سوننحي بالسين. ومنهم من قد يسمّي الأورام التي	الأورام التي ] E5: اورام P1. تكون هناك بعضها فاراسوننحي وبعضها فاراقوننحي. وأمّا فاراسوننحي فإذا كان الورم في العضل الذي من وراء الحلق. وأمّا فاراسوننحي فإذا كان الورم في العضل الذي	من وراء الحلق. وأمّا فاراسوننحي فإذا كان الورم في العضل الذي ] P1: om. E5. من خارج الحنجرة. فواجب ممّا قلنا أن تكون هذه العلّة تحدث وجعاً في الحنجرة. وقد وجدنا أبقراط قد ذكر ذلك ذكراً بيّناً في كتاب تقدّمة المعرفة [Kühn xvii, 707] حين قال إنّ الحلق إذا	إذا ] add. كان supra lin. P1. وجع وكان ضامراً فكان	فكان ] E5: وكان P1. مع ذلك [E5 12b] صعوبة وقلق فهو يخنق ويقتل قتلاً وجباً، إلّا أنّه في هذا الفصل لم يذكر الوجع إمّا اتّكالاً منه على أنّه يفهم معما تقدّم ذكره وإمّا لأنّه رأى أنّه قد يكون هذا الاختناق الذي ذكره في هذا القول وإن لم يكن وجع	وجع ] E5: وجعاً P1.. فإن كان يمكن أن يكون اختناق من غير وجع فبسبب كونه ما أصف لك	لك ] E5: om. P1.. أقول إنّه قد يمكن أن تكون رطوبة كثيرة لا سيّما بلغمية قد تثبت في	تثبت في ] E5: ىلبت P1. الغشاء المستبطر للحنجرة فيحدث منها فيه ورم ليس	ليس ] E5: وليس P1. معه وجع، ويمكن أن تبطل حركة العضل التي	التي ] E5: الذي P1. تفتح الحنجرة فتضيق مجراها حتّى يحدث الاختناق، ويمكن أن يجتمع الأمران جميعاً. ويمكن أيضاً أن يفرط اليبس على العضل الذي في داخل الحنجرة فيتوتّر توتّراً كثيراً فيضيق مجراها. وقد بيّنت في كتابي في الصوت أيّ العضل هو هذا وكيف يعلّق ويسدّ الحنجرة إذا توتّر.
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[Kühn xvii, 708] قال أبقراط: من اعترته حمّى فاعوجّت معها رقبته وعسر عليه الازدراد حتّى لا يقدر أن	أن ] E7, R1, Tytler: om. E5, om. E11, om. P1. يزدرد إلّا بكدّ من غير أن يظهر به انتفاخ فذلك من علامات الموت.
قال جالينوس: إنّ أبقراط لمّا ذكر الانتفاخ في هذا الفصل لم يذكر معه الموضع الذي عنى أنّه لا يظهر فيه كما ذكر في الفصل الذي قبله	قبله ] E5, supra lin. P1: قبل P1. الحلق [P1 65b] فقال وليس في حلقه انتفاخ. وأمّا	وأمّا ] E5: فامّا P1. أنا فأقول إنّ الأمر لا يخلو من أحد وجهين. أمّا أن يكون عنى بالموضع الذي لا يظهر فيه انتفاخ	انتفاخ ] E5: الانتفاخ P1. الحلق فيكون ذكره الحلق مشتركاً للوجهين جميعاً. وأمّا أن يكون عنى أنّه لا يظهر في شيء من جميع مواضع الرقبة بتّة فإنّه	فإنّه ] P1: وانه E5. إذا ما لم يظهر فيه انتفاخ في شيء من هذه المواضع بتّة لا من داخل في الحلق إذا فتح الفم ولا من خارج، وعرض لذلك الانسان أن يمتنع عليه الازدراد، فإنّ هذا العرض	العرض ] E5: العارض P1. عرض قتال ويكون إمّا من ورم يحدث في العضل المستبطن للمريء وإمّا من ورم يحدث في نفس المريء. فإنّ بين هذه الأعضاء وبين النخاع والأغشية المحيطة به والعظام التي من ورائها التي هي الفقار مشاركة بعصب ورباطات. [Kühn xvii, 709] فإذا مدّت	مدّت ] E5: امتدت P1. تلك الرباطات والعصب نحو الأعضاء التي فيها الورم وجب ضرورة أن ينجذب الفقار إمّا إلى داخل وإمّا إلى جانب. وإن	وإن ] P1: ان E5. كان المدّ إنّما عرض فيها في جانب واحد من العصب والرباطات فإلى جانب، وإن كان المدّ عرض في العصب والرباطات من الجانبين فإلى داخل. وسنشرح هذا شرحاً أكثر	أكثر ] E5: كثيرا P1. في تفسيرنا  لكتاب	لكتاب ] E5: كتاب P1. أبقراط [E5 13a] في الخلع حيث يذكر أبقراط أنّ أعوجاج الفقار يكون من خراجات	خراجات ] E5: حركات P1. تحدث في باطنه من الخراجات التي لا تنضج. وقال في ذلك الكتاب إنّ الجذبة التي تكون من خلف إنّما تكون من امتداد الفقار إلى داخل لا الجذبة التي تكون من قدّام أو من جانب. فأمّا في المقالة الثانية من كتاب افيديميا فذكر أبقراط هذا الصنف من الذبحة الذي ذكره في هذا الفصل فقال: أمّا	أمّا ] E5: فامّا P1. علل أصحاب الذبحة فكانت على ما أصف كأنّ فقار الرقبة يميل إلى داخل وكان يظهر في الرقبة من خارج موضع عميق وكان إذا لمس ذلك الموضع أوجع. ففي هذا القول دلّ أبقراط على نوع واحد من أنواع أعوجاج الفقار وهو الذي يكون إلى داخل. [Kühn xvii, 710] وأمّا في هذا الفصل الذي نحن في تفسيره فقد استعمل الاسم العامّ لهذا الجنس كلّه حين قال «فأعوجت	فأعوجت ] P1: اعوجت E5. معها رقبته». فإنّ هذه اللفظة أعنى قوله «أعوجت» تدلّ على كلّ زوال يحدث للفقار على استقامته خارج من الطبيعة. وقد زاد في قوله في المقالة الثالثة من كتاب افيديميا أنّه كان إذا لمس ذلك الموضع أوجع. وأمّا في هذا الفصل فلم يكن	فلم يكن ] P1: فذكر E5. الوجع على أنّه يجب ضرورة أن يكون مع الورم الحارّ الحادث في الرقبة وجع، إلّا أن يكون إنّما عنى في هذا الفصل الانجذاب والامتداد والأعوجاج الذي يكون من فرط	فرط ] E5: افراط P1. اليبس فقط، ولذلك قال إنّ هذا العرض	العرض ] E5: العارض P1. من إمارات الموت، فإنّ النوع الآخر الذي يكون من الورم ليس يوجب لا محالة الموت	الموت ] P1: للموت E5.، كما يوجبه ذلك النوع الأوّل من الذبجة التي تكون من الاختناق، ولأنّ [P1 66a] الخطر في أنّه يختنق الانسان وفي أن لا يزدرد إلّا بكدّ بمتساوي، إلّا أنّه إن	إن ] P1: اذ E5. كان إعوجاج الرقبة وعسر الازدراد من إفراط اليبس فذلك العرض قتّال لا سيّما إذا كانت معه حمّى شديدة حتّى يكون هذا معنى قوله «من اعترته حمّى» ويشبه أن يكون ذلك اليبس المفرط الذي عرض في تلك الأعضاء إنّما هو بسبب تلك الحمّى. [Kühn xvii, 711] وتكون الحمّى الشديدة تقوم في الموت مقام شيئين مقام علامة ومقام سبب. أمّا مقام علامة فلأنّها تدلّ على أنّ ذلك الإعوجاج وامتناع الازدراد إنّما كانا	كانا ] E5: كان P1. عن اليبس. وأمّا مقام سبب فلأنّها تعين هي أيضاً على حدوث [E5 13b] الموت كأحد الأسباب الجالبة له.
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قال أبقراط: العرق يحمد في	في ] om. R1. المحموم	المحموم ] E5, E11, P1, R1, Tytler: المحمومين E7. إن ابتدأ في اليوم الثالث أو في الخامس أو في السابع أو في	في ] add. אליום R1. التاسع أو في	في ] add. אליום R1. الحادي عشر أو في	في ] add. אליום R1. الرابع عشر أو في	في ] add. אליום R1. السابع عشر أو في	في ] add. אליום R1. العشرين أو في	في ] add. יום R1. الرابع والعشرين أو في	في ] add. אליום R1. السابع [R1 69b] والعشرين	والعشرين ] add. او في الثلاثين E7, E11, P1: add. או פי אליום אלתלאתין R1. أو في الحادي والثلاثين	أو في الحادي والثلاثين ] E5, E11: om. E7, om. P1, om. R1: أو في الواحد والثلثين Tytler. أو في الرابع والثلاثين أو في السابع والثلاثين	أو في السابع والثلاثين ] E5, E7, E11, P1, Tytler: om. R1. فإنّ العرق الذي يكون	يكون ] in marg. E5, E7, E11, P1, R1, Tytler: om. E5. في هذه الأيّام يكون به بحران الأمراض	به بحران الأمراض ] E7, E11, P1: بحران الامراض به E5: בחראן אלאמראץ R1: معه بحران الامراض Tytler.، وأمّا العرق الذي لا	لا ] supra lin. E5, E7, E11, P1, R1: om. E5, om. Tytler. يكون في	في ] add. غير Tytler. هذه	هذه ] add. من E5. الأيّام فهو	فهو ] ArMSS: فانه Tytler. يدلّ على آفة	آفة ] add. او على نكسه E5, E11: add. او نكسه in marg. P1. أو على	أو على ] E5, E7, E11, P1, Tytler: ועלי R1. طول من	من ] E5, E7, E11, P1, Tytler: om. R1. المرض.
قال جالينوس: ليس العرق وحده، لكن اختلاف البطن الكثير والبول الكثير والخراجات التي تخرج عند الأذنين وعند سائر المفاصل إنّما تحمد إذا ظهرت في الأيّام الذي ذكر. [Kühn xvii, 712] فإنّه القول بالجملة إنّما هو هذا الذي أقول، وهو أنّ علامات البحران وأعراضه إنّما تحمد إذا ظهرت في أيّام البحران. ولو قال هذا القول لكان كافياً، لكنّه لم يقصد بكلامه في هذا الفصل قصد جميع علامات البحران لكنّه إنّما قصد به قصد العرق وحده. وأذكرنا فيه بأيّام البحران التي فيما دون الأربعين. فإنّ الأمراض التي تتجاوز هذا الحدّ لا يكاد أن يكون فيها بحران بعرق ولا بنوع من أنواع الاستفراغ بتّة لكن انقضاءها يكون	يكون ] P1: om. E5. إمّا بأن ينضج أوّلاً فأوّلاً 	أوّلاً فأوّلاً ] E5: اول فاول P1.وإمّا بخراج يخرج	يخرج ] E5: om. P1.. وقد تشهد التجربة شهادة بيّنة على أنّه ليس كلّ عدد من أعداد الأيّام يصلح للبحران وأنّي لا عجب ممّن يقول إنّه لا فرق بين الأيّام، لأنّ الأجود كان أن يتعرّفوا من الأمر الظاهر للحسّ الفرق	الفرق ] add. فىما P1. بين الأيّام ويبحثوا	ويبحثوا ] E5: ىىحثون P1. عن السبب فيه على مهل في مدّة طويلة، كما فعلنا نحن في كتاب أيّام البحران. فإنّا وصفنا ما يحتاج إليه في الطبّ من أمرها في المقالتين الأوّلتين من ذلك الكتاب، ودمنا في المقالة الثالثة البحث عن أسباب ما وصفنا. [Kühn xvii, 713] وقد وقع اختلاف كثير في النسخ في أعداد هذه الأيّام التي ذكرها أبقراط في هذا الفصل، ويكتب	ويكتب ] E5: وكتب P1. كلّ واحد عددها كما أراد. وأمّا نحن [P1 66b] فجعلنا تأليف عددها	تأليف عددها ] E5: تعديدها P1. على ما قاله أبقراط في كتاب تقدمة المعرفة وفي كتاب افيديميا وفي هذا الكتاب أعني كتاب الفصول. وقد جمعت كلام أبقراط الذي ذكر فيه هذه الأيّام فوضعته في كتاب أيّام البحران وفي كتاب البحران. وأمّا في هذا الفصل فابتدأ من الثالث لأنّه قد يتقدّم	يتقدّم ] P1: يىدر E5. الرابع في الأمراض التي هي أقلّ مدّة ثمّ ذكر بعده الخامس لأنّ البحران قد يتأخّر عن الرابع فيكون في الخامس وإنّما وضعت الخامس بعد الثالث وتجاوزت الرابع	وتجاوزت الرابع ] P1: om. E5.، لأنّي كذا وجدتهما في جميع النسخ التي رأيتها ولم أجد في شيء منها ذكر الرابع في هذا الفصل على أنّ الرابع هو أوّل أيّام البحران، [E5 14a] إلّا أنّ أبقراط ألقى ذكره في هذا الفصل أو يكون الناسخ الأوّل لهذا الكتاب تركه. وإن	وإن ] E5: فان P1. كان أبقراط هو الذي ترك ذكره فأرى أنّه إنّما فعل ذلك لهذا السبب وهو أنّ أكثر الأمراض الحادّة جدًّا [Kühn xvii, 714] التي يكون بحرانها بعرق فبحرانها يكون في الثالث والخامس أكثر ممّا يكون في الرابع. ولا يكاد يكون بحرانها في الرابع إلّا في الندرة، وقد وجدت هذا بعد بحث شديد بحثت	بحثت ] E5: ىحثته P1. عنه، ومن أجل ذلك ترك ذكر الرابع في هذا الفصل. ويشبه أن يكون ذلك إنّما يكون على ما وصفت، لأنّ أوّل نوبة من الأمراض الحادّة جدًّا يكون أشدّ وأصعب وتظائرها من النوائب التي تنوب غباً، وقد علمنا أنّ البحران إنّما يكون في النوائب التي هي أشدّ وأصعب. وإنّ الأمراض التي تنوب في الإفراد يكون بحرانها أسرع. والأمراض التي تنوب في الأزواج تطول. ولذلك إن كان مرض	مرض ] P1: مرضا E5. نوائبه في أوّله في الإفراد أشدّ ثمّ كانت الحال فيه تؤول إلى أن يتطاول، انتقلت نوائبه الأضعف إلى الأزواج. فهذا قولي في الرابع. وأمّا في آخر هذا الفصل فبعضهم كتب في الواحد والثلاثين وبعضهم كتب في الرابع والثلاثين. وقد نعلم [Kühn xvii, 715] أنّهما جميعاً داخلان في عدد أيّام البحران وخليق أن يكون اليوم الرابع والثلاثين أقوى. ولم يذكر يوم الأربعين، وأخلق به أن يكون إنّما	إنّما ] P1: اما E5. ترك ذكره، لأنّه	لأنّه ] add. راي انّهُ P1. أوّل أيّام	أيّام ] E5: يوم P1. بحران الأمراض المزمنة وتلك الأمراض لا يكاد يكون البحران فيها بعرق. فإنّ أيّام البحران التي قبل الأربعين القريبة منه مثل اليوم الرابع والثلاثين والواحد والثلاثين والسابع والعشرين قليلاً	قليلاً ] E5: قليل P1. ما يوجد البحران يكون فيها بالعرق.
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قال أبقراط: العرق البارد إذا كان مع حمّى حادّة دلّ	دلّ ] E7, E11, P1, R1, Tytler: كان دليل E5. على الموت، وإذا	وإذا ] E5, E7, P1, R1, Tytler: فاذا E11. كان مع حمّى هادئة	هادئة ] ArMSS: مادية Tytler. دلّ	دلّ ] E5, E7, E11, P1, Tytler: ידל R1. على طول من المرض.
قال جالينوس: إنّ التجربة تشهد على أنّ الأمر في هذا الذي وصف أبقراط يكون كثيراً على ما وصف	ما وصف ] in marg. E5. P1.. لكن	لكن ] P1: om. E5. ينبغي أن يبحث عن السبب فيه، لأنّه قد يظنّ أنّ من أبعد الأشياء ممّا يعقل أن تكون بالانسان حمّى في غاية الحرارة ويكون العرق بارداً. فإقول إنّ من البيّن أنّ الحرارة الشديدة ينبغي أن تكون [P1 67a] من بدن صاحب هذه الحال في مواضع [Kühn xvii, 716] غير المواضع التي يستفرغ منها العرق، لأنّه لو كان العرق يجيء من المواضع التي فيها	فيها ] E5: ىستفرغها P1. تلك الحرارة الشديدة لقد كان سيسخن	سيسخن ] in marg. E5, P1: سىحسن E5.، والعرق يستفرغ من الجلد، وقد يمكن أن يكون الجلد بارداً وما ورائه يحترق حرارة. فقد بيّنّا أن ّالحمّيات الحادّة إنّما تكون عند	عند ] E5: عندما P1. تعفّن أخلاط ما. والأخلاط ربّما عفنت في البدن كلّه وربّما عفنت في العروق فقط. فإذا اتّفق أمران أحدهما أن تكون الأخلاط التي في العروق قد عفنت والآخر أن تكون الطبيعة التي قد	قد ] E5: om. P1. تدبّر الأعضاء الأصلية التي هي في قول أبقراط الحرارة الغريزية إمّأ قد طفيت بتّة وإمّا قد قربت من أن تطفى [E5 14b] كان ما يستفرغ من تلك الأعضاء الأصلية يظهر بارداً. ولم يكن شيء يمنع من أن تكون الحرارة الحادثة في العفونة على غاية الشدّة. فلذلك	فلذلك ] E5: ولذلك P1. صارت هذه العلامة تدلّ على الهلاك، لأنّها تدلّ على	على ] E5: om. P1. أنّه قد غلبت في البدن رطوبات كثيرة باردة	باردة ] E5, in marg. P1: om. P1. تبلغ	تبلغ ] E5: بلغ P1. من حالها أن لا تقوى الحرارة الغريزية ولا حرارة الحمّى أن تسخنها. فأمّا متى كانت الحمّى فاترة فقد يمكن أن يسلم المريض [Kühn xvii, 717] إذا أنضجت تلك الرطووبات الكثيرة الباردة على طول الزمان واستولت عليها الطبيعة حتّى تقهرها. فالحمّى الحادّة في صاحب هذه الحال علّة للهلاك	للهلاك ] E5: الهلاك P1. وعلامة تدلّ عليه. أمّا علّة له فلأنّ من شأنها أن تحلّ الأبدان، وأمّا علامة دالّة عليه فلأنّها تدلّ على	على ] add. ان E5. الرطوبات	الرطوبات ] E5, P1: تلك الرطوبات supra lin. P1. التي قد غلبت في البدن وكثرت في غاية البرد إذ كان لا بغيرها حرارة الحمّى فضلاً عن غيرها. فأمّا الحمّى التي ليست بحادّة لكنّها هادية فتمهل الطبيعة أن تنضج تلك الرطووبات الكثيرة على طول الأيّام لأنّها لا تبدر	تبدر ] E5: تبادر P1. فيحلّ البدن كما تفعل الحادّة. وليس هي أيضاً علامة تدلّ على الهلاك مثل الحمّى ، لأنّه قد يمكن إذا كانت الحمّى فاترة، وإن كانت الأخلاط يسيرة البرد أن تبقى فلا تسخن.

38
قال أبقراط: وحيث كان العرق من البدن فهو يدلّ على أنّ المرض في ذلك الموضع.
قال جالينوس: ذلك لأنّ المرض لو كان مشتملاً على البدن كلّه لقد كان يستعجل	يستعجل ] P1: ىسىجعل E5. الاستفراغ من البدن كلّه بالسواء. [Kühn xvii, 718] وذلك يكون	يكون ] E5: om. P1. إمّا باستفراغ الطبيعة للشيء الفاضل وعند ذلك يكون بالعرق بحران محمود، وإمّا بأنّ الرطوبات لا تستمسك في البدن بسبب المرض. وعلى أيّ الحالين كان العرق فإنّما يستفرغ به الرطوبة من الأعضاء العليلة.
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قال أبقراط: وأيّ	وأيّ ] ArMSS: اي Tytler. موضع من البدن كان حارًّا أو بارداً	حارًّا أو بارداً ] E5, E7, Tytler: باردا او حارا E11, P1, R1 (בארא או חארא). ففيه المرض.
قال جالينوس: أيّ عضو من أعضاء البدن كانت حرارة بيّنة أو برد بيّن فواجب أن يكون المرض فيه. وذلك لأنّ العضو الذي هذه [P1 67b] حاله قد خرج عن الاعتدال الطبيعي الذي هو نوع من الصحّة.

	om. E6.40
قال أبقراط: وإذا كانت	كانت ] ArMSS: كان Tytler. تحدث	تحدث ] E5, E7, P1: يحدث R1 (יחדת), Tytler. فى البدن كلّه تغايير	تغايير ] ArMSS: تغاير Tytler. وكان البدن [Kühn xvii, 719] يبرد مرّة ثمّ يسخن أخرى	أخرى ] E5, E7, P1: מרה אכרא R1. أو يتلوّن بلون	بلون ] add. ما P1. ثمّ بغيره دلّ ذلك	ذلك ] E5, E7, P1, Tytler: om. R1. على طول من المرض.
قال جالينوس: المرض الذي فيه أنواع كثيرة هو أبداً أطول مدّة من المرض الذي هو نوع واحد، والأمر في ذلك بيّن أنّه إنّما هو من قبل أنّ الطبيعة لا تقدر في زمان يسير على إنضاج الأنواع الكثيرة من المرض.

	om. E6.41
قال أبقراط: [E7 69b] العرق الكثير الذي يكون بعد	بعد ] ArMSS: عند Tytler. في	في ] E5, E7, R1: om. P1, om. Tytler. النوم من غير سبب بيّن	بيّن ] ArMSS: om. Tytler. يدلّ على أنّ صاحبه يحمل	يحمل ] ArMSS: يحتمل Tytler. على بدنه من الغذاء	من الغذاء ] ArMSS: om. Tytler. أكثر ممّا يحتمل، فإن كان ذلك	ذلك ] ArMSS: كذلك Tytler. [E5 15a] وهو لا ينال من الطعام	الطعام ] ArMSS: الغذاء Tytler. فاعلم	فاعلم ] ArMSS: دل على Tytler. أنّ بدنه يحتاج إلى استفراغ	استفراغ ] E5, R1, Tytler: الاستفراغ E7, P1..
قال جالينوس: إنّ قوماً يكتبون هذا الفصل على هذا المثال «العرق	العرق ] P1: om. E5. الكثير الذي يكون بعد	بعد ] add. فى E5. النوم من غير سبب بيّن»، وقوم يكتبون مكان «من غير سبب بيّن» «من غير سبب	سبب ] P1: شى E5. أخر». وهذه الشرائط وإن لم يرد فقد نفهم وقد نجد أبقراط في كلام كثير من كلامه في مواضع كثيرة من كتبه قد ترك أشباه هذه الشرائط اتّكالاً منه على أنّا نفهمها عنه [Kühn xvii, 720] وإن لم يقلها إذ كان قد علمنا مرّة واحدة أنّ الأعراض التي تحدث لسبب من خارج لا من قبل حال البدن ليس يصحّ تقدمة المعرفة المأخوذة منها. وهذا ممّا	ممّا ] E5: ما P1. ينبغي أن يكون حاضراً لذكرك دائماً. وأمّا ملاك ما خبّر به في هذا الفصل فهو حاصّة في الشريطة التي تشترطها في العرق حين قال الكثير. وذلك أنّه إن لم يكن العرق بكثير فقد يمكن أن يكون من قبل ضعف القوّة ومن قبل سخافة البدن. وأمّا كثرته فيكون عن	عن ] E5: على P1. أحد وجهين إمّا من قبل إفراط في تناول ما يتناوله	يتناوله ] E5: تناوله P1. صاحب ذلك العرق قبيل	قبيل ] E5, in marg. P1: فى حاضر الوقت P1. من الأطعمة وإمّا من قبل	قبل ] P1: om. E5. كثرة ما rقد كان تناوله قبل ذلك	قبل ذلك ] E5: من قبل P1.. وإن	وإن ] E5: فان P1. كان ذلك إنّما هو من قبل كثرة ما تناوله قبيل فينبغي أن يمنعه من أن يكثر من الطعام، وإن كان إنّما هو من قبل ما كان قد تناوله قبل فينبغي أن يستفرغ بدنه.

	om. E6.42
قال أبقراط: العرق الكثير الذي يجري دائماً حارًّا كان	حارًّا كان ] E5, E7, P1: חארא R1: كان حارا Tytler. أو بارداً فالبارد منه يدلّ على أنّ المرض أعظم والحارّ منه يدلّ على أنّ المرض أخفّ	فالبارد منه يدلّ على أنّ المرض أعظم والحارّ منه	منه ] om. R1. يدلّ على أنّ المرض أخفّ ] ArMSS (R1 om. the second منه):  فالحار منه يدل على ان المرض اخف والبارد منه يدل ان المرض اعظم Tytler..
[Kühn xvii, 721] قال جالينوس: أمّا العرق الذي يكون في أيّام البحران فقد تكلّم	تكلّم ] add. فيه P1. فيما تقدّم. وأمّا العرق الذي يظهر في مدّة المرض كلّها من غير بحران فيدلّ	فيدلّ ] P1: فدل E5. عليه في هذا الفصل فقال إنّ ما كان منه بارداً فهو أردأ وما كان منه حارًّا فهو أقلّ رداءه من البارد، لأنّهما جميعاً يدلّان على كثرة من الأخلاط، إلّا أنّ البارد	البارد ] E5: البارده P1. منها يدلّ على أنّ تلك الأخلاط باردة وإذا كانت كذلك فهي أردأ، والحارّ يدلّ على أنّ الأخلاط حارّة وإذا [P1 68a] كانت كذلك فهي أقلّ من تلك رداءه ودلالة على الهلاك.

	om. E6.43
قال أبقراط: إذا	إذا ] E5, P1, R1, Tytler: واذا E7. كانت الحمّى غير مفارقة ثمّ كانت	كانت ] E5, E7, sub lin. P1, R1, Tytler: om. P1. تشتدّ غبًّا فهي أعظم	أعظم ] E5, E7, P1, in marg. R1, Tytler: אקל R1. خطراً، وإذا كانت الحمّى	الحمّى ] E5, E7, P1: om. R1, om. Tytler. تفارق على أيّ وجه كانت	كانت ] ArMSS: كان Tytler. فهي تدلّ على أنّه لا خطر فيها.
قال جالينوس: قد بيّن أبقراط في هذا الفصل أنّه يعني بقوله أنّ الحمّى التي	التي ] E5: om. P1. تفارق إذا كانت نوائب الحمّى تسكن حتّى ينقى البدن إذاً بتّ القول وجرده أنّ الحمّى إذا كانت تفارق ثمّ كانت من الحمّيات التي تنوب غباً كيف كانت نوائبها فلا خطر فيها، [Kühn xvii, 722] لأنّه ليس في هذه الحمّيات	هذه الحمّيات ] P1: om. E5. شيء لا خطر فيه	فيه ] E5: فيها P1. إلّا ما كان	كان ] add. ان E5. ينقى البدن منه نقياً تامّاً، وإن كانت نوائب  الحمّى	الحمّى ] E5: تلك الحُمّى P1. التي هذه حالها على غاية الشدّة أو كانت	أو كانت ] E5: وكانت P1. مدّتها [E5 15b] طويلة جدًّا. وذلك أنّه إن كانت مدّة النوائب فيها على مثل ما هي عليه في القصر في الغبّ الخالصة التي طول	طول ] E5: تطول P1. مدّة نوائبها أقلّ من اثنتي عشرة ساعة فتلك الحمّى ليست فقط سليمة من الخطر لكنّها مع ذلك سريعة الانقضاء. وإن كانت مدّة نوائبها أكثر من اثنتي عشرة ساعة فتلك أيضاً سليمة من الخطر، إلّا أنّها أطول من الحالصة بحسب فضل طول نوائبها على نوائب الغبّ الخالصة. وبالواجب قال إنّ الحمّى التي ينقى منها البدن سليمة من الخطر لأنّها إذا كانت كذلك لم تكن من ورم ولا من عفونة خبيثة في الأخلاط، لأنّ الحمّى التي تكون من أحد هذين السببين لا ينقى البدن من	من ] E5: مع P1. نوائبها. فإذا كانت نوائبها تقلع عنى أيّ وجه كانت فهي تدلّ على أنّه لا خطر فيها يعني كانت النوائب شديدة صعبة أو كانت طويلة.
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[R1 71b] [Kühn xvii, 723] قال أبقراط: من أصابته حمّى طويلة فإنّه تعرض	تعرض ] Tytler: ىعرض E5, E7, P1: يعرض E6, R1 (יערץ). له إمّا خراجات وإمّا	وإمّا ] ArMSS: او Tytler. كلال	كلال ] E5, E6, P1, Tytler: وهن E7, R1 (והן). في مفاصله.
قال جالينوس: ليس هذا ممّا يكون دائماً ولا غيره ممّا أشبهه، لكنّه ممّا نراه يعرض كثيراً	كثيراً ] E5: كثير P1. والعلّة فيه بيّنة. وذلك أنّ الأمراض إنّما تطول مدّتها إمّا لكثرة الأخلاط المولّدة للحمّى وإمّا لغلظها وإمّا لبردها لأنّها إذا كانت كذلك احتاجت إلى زمان طويل حتّى تنضج. فواجب يعرض لمن هذه حاله الخراجات وأن تتجلّب الفضول إلى مفاصله. فإن	فإن ] E5: وان P1. فهمت من قوله الكلال الوجع وإن فهمت منه الآفة والضرر وحدث القول محتملاً للوجهين جميعاً، لأنّ هذين العرضين جميعاً يعرضان عند اندفاع الفضل إلى المفاصل.
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قال أبقراط: [E6 154b] من أصابه خراج أو كلال	كلال ] E5, E6, P1, Tytler: وهن E7, R1 (והן). فى المفاصل	المفاصل ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אלמפצאל R1. بعد الحمّى فإنّه يتناول	يتناول ] E5, E6, E7,  P1, Tytler: תנאול R1. من الطعام	الطعام ] E5, E6, E7, P1, in marg. R1: om. R1: الغذاء Tytler. أكثر ممّا يحتمل.
[Kühn xvii, 724] قال جالينوس: إنّ أبقراط يخبر قي [P1 68b] هذا الفصل عن حال الناقه	الناقه ] E5, supra lin. P1: المثانة P1. من المرض. فإنّه إذا تملّأ وأكثر من الطعام غير بعيد من أن يعرض له العلل التي تكون من الامتلاء كثرة الأخلاط ولا سيّما	ولا سيّما ] E5: وسيما P1. إذا كانت قوية قد ضعفت.
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قال أبقراط: إذا كانت تعرض	كانت تعرض ] ArMSS: كان يعرض Tytler. نافض في حمّى غير مفارقة لمن قد ضعف	ضعف ] E5: ضعفت E7, Tytler: add. قوته supra lin. E7, Tytler. فتلك من علامات الموت.
قال جالينوس: ليس القول	القول ] P1: om. E5. «إذا كانت تعرض» والقول «إذا عرضت» واحد، لأنّ القول «إذا عرضت» إنّما يدلّ على وقوع النافض مرّة واحدة. وأمّا القول «إذا كانت تعرض» فيدلّ على وقوعها مراراً. وإذا عرضت النافض مرّة وحدة فلم يتبيّن بعد هل يتبع ذلك الهلاك أو بحران محمود. وذلك أنّه قد يمكن أن يكون هذا العارض إنّما يعرض	يعرض ] E5: عرض P1. من قبل ضعف القوّة فيكون دالًّا على الهلاك، ويمكن أن يتبع هذا العرض بحران وإن كان ذا خطر، إلّا أنّ أمره يؤول إلى خير. فأمّا حدوث النافض مرار كثيرة والحمّى [E5 16a] لا تقلع فهو وإن كانت القوّة قوية فليس	فليس ] E5: ليس P1. بمحمود فإن كان ذلك والقوّة ضعيفة فهو من علامات الهلاك. وذلك أنّه إن أتبع	أتبع ] P1: تَبَع E5. النافض استفراغ [Kühn xvii, 725] ثمّ لم تسكن به الحمّى فواجب أن تنحلّ قوّة ذلك البدن من الوجهين جميعاً أعني من قبل أنّ القوّة لا تحتمل رعدة النافض وزعزعتها للبدن ومن	ومن ] P1: من E5. قبل أنّ الاستفراغ يزيدها ضعفاً	ضعفاً ] E5: ضعف P1. واسترخاء. وإن حدثت النافض وحدها ولم يتبعها استفراغ بتّة فهذا العارض ليس بمحمود من الوجهين جميعاً، أعني من قبل أنّ هذا العارض يقوم مقام سبب رديء ينكي في القوّة ومن قبل أنّه يصير علامة رديئة تدلّ على ضعف	ضعف ] add. من P1. القوّة في الغاية القصوى إذا	إذا ] E5: اذ P1. كانت من عادتها بعد حدوث النافض أن يستفرغ الأخلاط المؤذية وكانت في هذه الحال قد عجزت عن تلك.

iv. 47 (E5 fol. 16a line 10-fol. 16b line 6; E6 missing this Aph.-> found in 151a; E7 fol. 71a line5-71b line 10; P1 fol. 68b line 19-fol. 69a line 15)
[R1 72a] قال أبقراط: في الحمّى التي لا تفارق النخاعة	النخاعة ] E6, E7, P1, R1, Tytler: النخامَهُ E5. الكمدة	الكمدة ] add. المنتنة Tytler. والشبيهة	والشبيهة ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אלצביה R1. بالدم والمنتنة	والمنتنة ] ArMSS: om. Tytler. والتي هي	هي ] ArMSS: om. Tytler. من جنس المرار كلّها رديئة، فإن انتفضت انتفاضاً	انتفضت انتفاضاً ] E5, E7, P1, R1: انتقصت انتقاصا E6: انقصت انتقاصا Tytler. جيّداً فهي محمودة	فهي محمودة ] E5, E6, E7, P1, Tytler: פהו מחמוד R1.، وكذلك الحال في البراز والبول	البراز والبول ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אלבול ואלבראז R1: add. وانه ان حسن بها يتفرغ منها كان محمودا E7.، فإن	فإن ] E5, E6, P1, R1, Tytler: وان E7. خرج ما لا ينتفع	ينتفع ] ArMSS: ينبغي Tytler. به	به ] E5, E6, E7, P1, R1: بحروجه sub lin. P1, Tytler. من أحد هذه المواضع فذلك رديء	رديء ] E5, E6, E7, P1, Tytler: דליל רדי R1..
[Kühn xvii, 726] قال جالينوس: قد كان الأشبه	الأشبه ] E5, E7: اسبه P1. فيما أحسب بطريق الفصول بأن	بأن ] E5: ان E7, P1. يكون هذا الفصل قد قيل بأخصر	بأخصر ] E5, E7: باحضر P1. ممّا هو عليه على هذا المثال «كلّ شيء رديء يستفرغ فيكون استفراغه جيّداً فإنّ أمره يؤول إلى خير»، إلّا أنّ أبقراط لم يفعل ذلك كذلك	كذلك ] E5, P1: om. E7. لكنّه	لكنّه ] E5, E7: لانّهُ P1. ذكر أوّلاً ثلاثة أجناس ممّا يستفرغ وهي	وهي ] E7, P1: وهو E5. الشيء الذي يستفرغ من الفم بالتنخّع	بالتنخّع ] E5, E7, P1: بالتنَخم in marg. E5. والشيء الذي يستفرغ بالبراز والشيء الذي يستفرغ بالبول ثمّ خصّ	خصّ ] E5, E7: لخصّ P1. ما يستفرغ بالفم فاستقصى أنواعه. وذلك أنّه لم يقتصر	يقتصر ] E5, E7, in marg. P1: يحىصر P1. على أن يقول فيه إنّ الشيء 	الذي ] E5, E7, supra lin. P1: om. P1.الرديء الذي يستفرغ منه إذا كان استفراغه جيّداً فهو محمود لكنّه ذكر أنواعه نوعاً نوعاً، فقال الكمد والشبيه	الكمد والشبيه ] E5, E7: الكمده والشبيهه P1. بالدم [P1 69a] والمنتّن وما هو	هو ] add. منه E7. من جنس المرار. والقول في هذه الأشياء كلّها	كلّها ] E5, in marg. E7 (with صح), P1: om. E7. قول واحد عامّ	قول واحد عامّ ] E5: قولا واحد عام E7: قولاً واحداً عاماً P1. أنّ الأشياء الرديئة التي تستفرغ	تستفرغ ] add. عَلى حالاتٍ درَيهٍ P1. تدلّ على حالات رديئة في الأبدان التي تستفرغ منها إلّا أنّها ربّما كان خروجها بمنزلة خروج	خروج ] E5, E7, in marg. P1: om. P1. الصديد من القروح المتعفّنة، فلا ينتفع بخروجها في ذلك المرض الذي [E7 71b] خرجت	خرجت ] add. منه P1. بسببه، وربّما كان خروجها بمنزلة خروج المدّة من خراج ينفجر ويكون به	به ] E7, P1: om. E5. نقاء محموداً	محموداً ] P1: محمود E5, E7. للعضو الذي فيه العلّة. والعلامات الدالّة على أنّ خروج ما يخرج جيّداً	جيّداً ] E5, P1: جيد E7. هي نضجه حاصّة واحتمال البدن لخروجه بسهوله وخفّته به. ومع ذلك أيضاً طبيعة المرض ومن بعدها الوقت الحاضر من	من ] add. اوقات P1. السنة والبلد [Kühn xvii, 727] والسنّ وطبيعة	وطبيعة ] E5, E7: وطبيع P1. المريض	المريض ] E5, P1: المرض E7.. وأمّا	وأمّا ] E5: فامّا E7, P1. آخر هذا الفصل فيوجد في النسخ مكتوباً	مكتوباً ] E5, E7: مكتوب P1. [E5 16b] على وجهين. وذلك أنّه يوجد في بعضها على ما وصفنا فيما تقدّم وهو «فإن خرج ما	ما ] add. ىه E5. لا ينتفع به»، ويوجد في بعضها ليس فيه «لا» على هذا المثال «فإن خرج ما ينتفع به». والكلام يكون على حسب النسخة الأولى على هذا المثال «فإن خرج ما لا ينتفع بخروجه من أحد هذه المواضع فذلك ليس بمحمود». وعلى حسب النسخة الثانية على هذا المثال «فإن خرج ما ينتفع به بدن	بدن ] E5, P1: ابدان E7. الحيوان وما هو موافق له فليس ذلك بمحمود». فالنسخة الأولى على حال أجود.
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قال أبقراط: إذا كان في حمّى لا تفارق ظاهر	ظاهر ] E5, E6, E7, P1, R1, Tytler: فظاهر supra lin. E6. البدن بارداً وباطنه يحترق وبصاحب	وبصاحب ] E5, E6, P1, R1, Tytler: ولصاحب E7 (add. عرض supra و). ذلك عطش فتلك	فتلك ] E5, P1, Tytler: فذلك E6, E7, R1 (פדלך). من	من ] E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E5. علامات الموت.
[Kühn xvii, 728] قال جالينوس: قد ينبغي أن تنظر هل يمكن أن تكون هذه الأعراض التي تقدّم ذكرها في حمّى لا تفارق. فإنّي أنا ما رأيت هذا قطّ ولا أتوهّم أنّه يكون ولا	ولا ] E5: وما P1. رأيت هذا يكون إلّا فيما كان من الحمّى المحرقة مهلكاً وسواء نسمّيها كذلك أو نسمّيها الحمّى المحرقة	مهلكاً وسواء نسمّيها كذلك أو نسمّيها الحمّى المحرقة ] P1: om. E5. في غاية الخبث مثل الحمّى التي تقال لها ليفورياس	ليفورياس ] P1: لىىوىارس E5.. فأمّا غير ذلك من الحمّيات فليس واحدة منها يعرض فيها أن يكون باطن البدن يحترق والجلد بارد. فإنّ الحمّى المحرقة السليمة لا يعرض هذا فيها ولا في الحمّى الغبّ المفارقة أيضاً على أنّ هاتين الحمّيين	الحمّيين ] E5: الحماتىن P1. أسخن الحمّيات. فيشبه أن تكون زيادته ما زاد في هذا الفصل من قوله «إذا كان في حمّى لا تفارق» ليس هو [P1 69b] للتفرقة	للتفرقة ] E5: ليفرق P1. فيما بين هذه وغيرها في هذه الحال، لكن يكون بمنزلة ما قاله في مواضع آخر حين ذكر الفقار فلم يقتصر	يقتصر ] E5: ىحتصر P1. على أنّ قال الفقار فقط لكن قال فقار الصلب، لا أنّ	لا أنّ ] E5: لان P1. في البدن في غير الصلب فقار، لكنّ كأنّه قال الفقار وموضعه من البدن الصلب. فعلى هذا المثال يفهم في هذا الفصل قوله أنّه	أنّه ] E5: om. P1. إذا كان باطن البدن يحترق والجلد بارد فذلك	فذلك ] E5: فتلك P1. من علامات الموت الهلاك. وذلك	وذلك ] E5, in marg. P1: om. P1 إنّما يكون في بعض الحمّيات التي لا تفارق. والعلّة فيه هي أنّه متى كان	كان ] P1: كانت E5. قد حدث ورم حارّ قوي في بعض الأعضاء الباطنة من جنس الأورام التي تكون من الدم التي يقال لها فلغموني أو من الأورام التي تكون من المرّة	المرّة ] E5: om. P1. الصفراء التي تقال لها الحمرة [Kühn xvii, 729] انجذب الدم كلّه	كلّه ] E5, supra lin. P1: om. P1. إلى العضو العليل من البدن كلّه ولذلك يحترق باطن البدن حرارة والجلد بارد، كما تعرض في أوّل نوائب الحمّى.
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قال أبقراط: متى التوت في حمّى غير مفارقة الشفة أو العين أو الأنف أو الحاجب أو لم ير	ير ] E7, R1: يرى E5, E6: يرا P1: يبصر Tytler. المريض أو لم يسمع أيّ هذه كان وقد ضعف البدن	البدن ] E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1. [E5 17a] فالموت منه قريب.
قال جالينوس: الالتواء يحدث في الأعضاء إذا تمدّد العصب الذي يتّصل بها وانجذب إلى أصوله وتشنّج، والتمدّد يعرض في العصب من قبل الأروام الحارّة والجاسية ومن فبل اليبس والبرد المفرط. وهذه الآفات كلّها إذا حدثت بالقرب من أصل العصب فهي صعبة. ولذلك إذا كانت الحمّى مطبقة وكان المريض قد ضعف ثمّ ظهر بعض هذه العلامات فالموت قريب، [Kühn xvii, 730] ولا سيّما إذا لم يسمع المريض أو	أو ] E5: واذا P1. لم يصير لضعف القوّة الحساسية.
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قال أبقراط: إذا حدثت	حدثت ] E5: حدث E6, E7, P1, R1 (חדת), Tytler. في حمّى غير مفارقة رداءة في	في ] E5, E6, P1, R1, Tytler: om. E7. التنفّس واختلاط في العقل فذلك من علامات الموت.
قال جالينوس: ربّما كان هذان العارضان أعني تغيّر النفس وتغيّر العقل من سبب واحد وهو علّة تكون قد حدثت في الدماغ ويرى عند ذلك النفس	النفس ] E5: التنفّس P1.، كما قال أبقراط في كتاب تقدّمة المعرفة يكون عظيماً فيما بين مدد طوال أعني عظيماً متفاوتاً. وقد يمكن أن يكون تغيّر النفس من علّة تحدث في بعض آلات التنفّس. فإنّ ورم الغشاء	الغشاء ] E5: الغشى P1. المستبطن للأضلاع وورم الرئة وسائر العلل التي تحدث في الصدر والرئة تغيّر النفس. وفي هذه الأمراض كلّها خطر شديد لا سيّما مع الحمّىى المطبقة التي من شأنها أن تكون دائماً مع هذه الأمراض، [Kühn xvii, 731] فقوله في هذا الفصل أيضاً	أيضاً ] P1: om. E5. في حمّى	حمّى ] add. ايضا et del. E5. غير مفارقة نظير [P1 70a] لقوله ذلك في الفصل الذي تقدّم.
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[R1 73a] [E6 152b] قال أبقراط: الخراج الذي يحدث في الحمّى فلا	فلا ] E5, E7, P1, R1, Tytler: ولا E6. ينحلّ	ينحلّ ] ArMSS: يتحلل Tytler. في أوقات البحرانات الأول	الأول ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אלאולי R1. ينذر من المرض بطول	من المرض بطول ] ArMSS: بطول من المرض Tytler..
قال جالينوس: إنّ الأمر الذي وصفه أبقراط	أبقراط ] P1: om. E5. في هذا القول لأمر بيّن ولا أحسبه ممّا كان يحتاج من أبقراط فيه إلى قول. وذلك أنّه لا يشكّ أنّ الخراج إذا لم ينحلّ في الأيّام الأوّل من أيّام	أيّام ] P1: om. E5. البحران فالمرض لا محالة يطول.

iv. 52
قال أبقراط: الدموع التي تجري في الحمّى أو في غيرها من الأمراض إن	إن ] E5, E6, E7, P1, Tytler: اذا R1 (אדא), YA. كان ذلك عن إرادة من	من ] E5, E6, E7, P1, YA, Tytler: om. R1. المريض فليس ذلك بمنكر، وإن كان	كان ] add. ذلك YA. عن	عن ] E5, E6, P1, R1, Tytler: من E7, YA. غير إرادة فهو أردأ	أردأ ] E5, Tytler, YA: ردي E6, E7, P1, R1 (רדי)..
قال جالينوس: قد قيل	قيل ] E5, E6, P1, YA: قال E7, R1 (קאל). في كتاب تقدمة المعرفة إنّ الدمع	الدمع ] E6, E7, P1, R1: الدنوع E5, YA. إذا جرى	جرى ] E6, E7, P1, YA: جرت E5. من	من ] E5, E7, YA: فى E6, P1. العين	جرى	جرى ] P1: جرت E5. من	من ] E5: فى E6, P1. العين ] om. R1. ليس هو	هو ] E5, E6, P1, YA: om. E7: דלך R1. بعلامة محمودة [YA 97a] [Kühn xvii, 732] إذا	إذا ] E5, E6, E7, P1, R1: امّا اذا YA لم يكن	يكن ] E5, E6, P1, R1: تكن E7: ىكن YA. في العين علّة خاصّية	خاصّية ] E5, E6, E7, P1, YA: om. R1. مثل رمد أو خشونة في الأجفان وما أشبه ذلك، لأنّ الدمع	الدمع ] E5, E6, E7, P1, R1: الدنوع YA. إذا جرى من غير علّة من العين وعن غير إرادة فهو يدلّ على ضعف من القوّة الماسكة. ولم يصب	يصب ] E5, E6, P1, R1, YA: يكتب E7. من	من ] E5, E6, E7, R1: فى P1, YA. كتب آخر حرف في هذا الفصل على طريق المقايسة «أردأ». والأجود كان أن يكتب مطلقاً على غير مقايسة رديء، وأرى أنّ	أنّ ] E5, E6, E7, P1, R1: om. YA. الخطأ في هذا إنّما أتى من قبل	قبل] E5, E7, P1, R1, YA: جهه E6. الناسخ الأوّل [E5 17b] لا من قبل	لا من قبل ] E5, E6, E7, P1, R1: من YA. أبقراط.
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قال أبقراط: من غشيت	غشيت ] ArMSS: غشت Tytler. أسنانه في الحمّى لزوجات فحمّاه تكون قوية.
قال جالينوس: ذلك لأنّ هذه اللزوجات لا يمكن أن تتولّد على الأسنان إلّا من حرارة قوية تعمل في رطوبة بلغمية حتّى تجفّفها.
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[Kühn xvii, 733] قال أبقراط: من عرض	عرض ] E5, E6, E7, P1, Tytler: יערץ R1. له في حمّى محرقة سعال كثير يابس ثمّ كان تهييجه	تهييجه ] ArMSS: تهيج Tytler. له يسيراً فإنّه لا	فإنّه لا ] E5, E6, E7, supra lin. P1, R1, Tytler: فلا P1. يكاد يعطش.
قال جالينوس: السعال اليابس عندهم الذي لا ينفث معه شيء، وربّما كان من خراج رديء يحدث في آلات التنفّس، وربّما كان من خشونة الحلق أو من رطوبة رقيقة يسيرة تجري فيه. وأيّ هذه الأسباب كان سببه فإنّ قصبة الرئة وما يليها كأنّها	كأنّها ] E5: كانه P1. تبتلّ به ولذلك يقلّ العطش. فإنّه وإن كان سبب السعال إنّما هو خشونة فقط فبحركة	فبحركة ] E5: فلحركه P1. السعال قد تنجذب	تنجذب ] P1: ىنحدر E5. رطوبة ما من المواضع القريبة. وكذلك إن كان سببه إنّما هو تغيّر المزاج فقط.
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قال أبقراط: كلّ حمّى تكون	تكون ] E5, E6, E7, P1, Tytler: יכון R1. مع ورم اللحم الرخو الذي [R1 73b] في الحالبين وغيره	وغيره ] E5, E6, P1, R1, Tytler: وغيرها E7. ممّا أشبهه	أشبهه ] ArMSS: اشبه Tytler. فهي رديئة إلّا أن تكون حمّى يوم.
[Kühn xvii, 734] قال جالينوس: كلّ حمّى من نفس حدّها إنّما يكون يوماً واحداً فبقراط يسمّيها حمّي يوم. ومن هذه الحمّى الحمّى التي تكون مع	مع ] E5: من P1. ورم اللحم الرخو الذي في الأربيتين وغيرهما من البدن إذا كان حدوث ذلك الورم من سبب ظاهر. فأمّا سائر الأورام التي تحدث في هذا اللحم من غير سبب ظاهر فلا يكاد يحدث إلّا مع حدوث أورام حارّة في الأحشاء [P1 70b] ولذلك الحمّى التي تكون معها تكون رديئة.
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قال أبقراط: إذا كانت	كانت ] E5, E7, P1, R1, Tytler: كان E6. بإنسان حمّى فأصابه	فأصابه ] ArMSS: واصابه Tytler. عرق فلم	فلم ] ArMSS: ولم Tytler. تقلع عنه	عنه ] ArMSS: om. Tytler. الحمّى فتلك علامة رديئة، وذلك أنّها تنذر بطول من المرض وتدلّ	وتدلّ ] E5, E6, E7, P1, Tytler: וידל R1. على رطوبة كثيرة.
قال جالينوس: كان ينبغي أن يقرن هذا الفصل بالفصل الذي تقدّم الذي قال قيه العرق الكثير الذي يجري دائماً حارًّا كان أو بارداً فالبارد	فالبارد ] P1: والبارد E5. منه يدلّ على كذا والحارّ منه يدلّ على كذا. وقد دلّ في هذا الفصل من أيّ وجه قال إنّ هذا العرق رديء. [Kühn xvii, 735] وأمّا رداءته فمن قبل لأنّه معما لا ينحلّ	ينحلّ ] P1: يحل E5. المرض ينذر منه بطول. وأمّأ السبب في طول	طول ] E5: تطول P1. مدّته فذكر أنّه كثرة الرطوبة لأنّ الرطوبة إذا كانت كثيرة احتاجت الطبيعة إلى مدّة طويلة حتّى تحلّلها	تحلّلها ] E5: تحلها P1. وتنضجها فيجب من قبل ذلك ضرورة أن يطول المرض.
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قال أبقراط: من اعتراه تشنّج أو تمدّد	تشنّج	تشنّج ] E7, P1: التشنج E5. أو تمدّد ] E6, E7, P1, R1: التشنج او التمدد E5: تمدد او تشنج Tytler. ثمّ أصابته	ثمّ أصابته ] E5, E7, Tytler: ثم اصابه E6, R1 (תם אצאבה): فاصَابه P1. حمّى انحلّ بها مرضه.
قال جالينوس: التمدّد	التمدّد ] add. هو P1. صنف من أصناف التشنّج إلّا أنّه ليس تري فيه الأعضاء تتشنّج، لأنّها تتمدّد	تتمدّد ] E5: تنمد P1. إلى وراء وإلى قدّام تمدّداً سواء ولذلك خصّ باسم التمدّد فتكون أصناف التشنّج [E5 18a] ثلاثة التشنّج إلى خلف والتشنّج إلى قدّام والتمدّد. وجميع أصناف التشنّج تكون في قول أبقراط إمّا من امتلاء الأعضاء العصبية، وإمّا من استفراغها. فما تبع من التشنّج حمّى محرقة فواجب أن يكون حدوثه من اليبس. [Kühn xvii, 736] وما	وما ] E5: واما ما P1. كان من التشنّج يحدث ابتداء فواجب أن يكون تولّده	تولّده ] E5: حدوثه P1. من امتلاء. فهذا الصنف من التشنّج إذا حدث بعده حمّى حلّلت	حلّلت ] E5: حلت P1. بعض رطوبة	رطوبة ] P1: الرطوبه E5. الفضل وأنضجت بعض برودتها، وهذان هما غرضا الأطبّاء فيما يعالجونه به	به ] E5: om. P1.. فبالواجب صار ما يحدث من التشنّج بعد الحمّى خبيثاً مهلكاً، وما يكون منه قبل الحمّى فليس	فليس ] E5: ليس P1. بمهلك.
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قال ابقراط: إذا كانت	كانت ] E5, E6, E7, P1, Tytler: כאן R1. بإنسان حمّى محرقة فعرضت	فعرضت ] E6, E7, P1, Tytler: فعرض E5, R1 (פערץ). له نافض	نافض ] E5, E6, P1, Tytler: النافض E7, R1 (אלנאפץ). انحلّت بها حمّاه.
قال جالينوس: قد بيّنت في مقالة وصفت فيها أمر النافض أنّ النافض قد يكون من مرّة صفراء تتحرّك حركة سريعة في الأجسام الحسّاسة. ومن أصابه ذلك فبيّن أنّ بطنه ينطلق ويصيبه عرق وقيء مرار. ولأنّ	ولأنّ ] E5: فلان P1. المرار الذي هو مولّد	مولّد ] E5: المولد P1. للحمّى المحرقة يستفرغ فينقى	فينقى ] E5: وينقى P1. منه البدن فإنّ تلك الحمّى تنحلّ وتنقضي	وتنقضي ] P1: وتنقص E5.. فقد أخبرنا أبقراط أنّ الحمّى المحرقة تكون [Kühn xvii, 737] عند ما تجفّ العروق في الصيف تنجذب إليها رطوبات حادّة	حادّة ] E5: om. P1. من جنس المرار.
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قال أبقراط: الغبّ	الغبّ ] add. الخالصة R1 (אלחאלצה), Tytler. أطول ما تكون تنقضي	تكون تنقضي ] E5, E7, R1: يكون ىنقضي E6, Tytler: ىكون وىىقصى P1. في سبعة أدوار.
قال جالينوس: لا فرق بين الغبّ وبين الحمّى المحرقة في الخلط المولّد لهما	لهما ] E5: فىهما P1.. فإنّهما جميعاً إنّما يتولّدان [P1 71a] من المرّة الصفراء. والفرق بينهما أنّ الحمّى المحرقة تكون إذا غلبت المرّة الصفراء وكثرت	وكثرت ] P1: او كثرت E5. وغلبت في العروق مع الدم. وأمّا الغبّ فتكون إذا كانت الصفراء سائرة	سائرة ] P1: ساريه E5. متحرّكة في البدن كلّه. والغبّ الخالصة هي الحافظة	الحافظة ] E5: الحافضه P1. لطبيعتها صرفة نقية	نقية ] E5: لقبه P1.. والحافظة	والحافظة ] E5: والحافضه P1. لذلك هي التي تكون المرّة الصفراء فيها من الغلبة والكثرة والحركة على ما وصفت والوقت مع ذلك صيف	صيف ] P1: صايف E5. والبلد على مثال حال الوقت حارّ يابس وسنّ المريض ومزاجه على مثال هذا الحال. وإذا كانت الغبّ على مثل هذه من	من ] E5, supra lin. P1: om. P1. الحال [Kühn xvii, 738] فنوائبها لا محالة تأتي مع نافض وانقضاء النوائب يكون بعرق أو بقيء صفراء أو باختلاف صفراء أو بجميع هذه كلّها. فإذا	فإذا ] E5: واذا P1. كانت الغبّ على مثل هذه من الحال كانت مدّة النوبة من نوائبها أنقص كثيراً من مدّة سكونها. وذلك أنّ الدور من أدوارها بأسره يتمّ في يومين وليلتين فإذا كانت خالصة لم تجد نوبتها	نوبتها ] P1: نوائبها E5. تطول البتّة	البتّة ] P1: بته E5. أكثر من اثنتي عشرة ساعة. فبقراط يقول فيما كان من الغبّ على هذه الصفة إنّها أطول ما يكون يأتي بحرانها وينقضي في سبعة أدوار. فإنّ ما يقوى عليه اليوم الواحد في الحمّى المطبقة هو ما يقوى عليه النوبة الواحدة في الحمّىى المفارقة. وبحرانها	وبحرانها ] E5: فبحرانها P1. إنّما يكون [E5 18b] على حساب النوائب. وهذا هو ما عنى	عنى ] E5: عناه P1. أبقراط في كتاب تقدّمة المعرفة عند ذكره الحمّى الربع حين قال إنّ سكون الحمّى	الحمّى ] E5: حُمّى P1. الربع أيضاً	أيضاً ] P1: انما E5. يكون على هذا	هذا ] E5, supra lin. P1: om. P1. النظام. فقد	فقد ] E5: وقد P1. رصدنا وتفقّدنا البحران في الربع والغبّ ووجدناه	ووجدناه ] E5: فوجدناه P1. يكون على حساب عدد الأدوار لا على حساب	عدد الأدوار لا على حساب ] E5, in marg. P1: om. P1. عدد الأيّام. من ذلك أنّ الدور السابع في الغبّ يقع في اليوم الثالث عشر من أوّلها [Kühn xvii, 739] وفي ذلك اليوم في أكثر الأمر يكون بحران المرض وانقضاءه من غير أن ينتظر به الرابع عشر. وكما أنّ في الأمراض الدائمة حدّ الأمراض الحادّة هو اليوم الرابع عشر وحدّ الأمراض الحادّة جدًّا هو اليوم السابع، كذلك في الحمّيات المفارقة فإن أقصرها مدّة وهي الغبّ حدّها الذي لا يجاوزه	يجاوزه ] E5: ىتجاوزه هو in marg. P1: om. P1. الدور السابع. وكما يمكن أيضاً في الأمراض الحادّة جدًّا أن ينقضي المرض في اليوم الخامس وفي	وفي ] E5: او فى P1. اليوم الرابع وفي	وفي ] E5: او فى P1. اليوم الثالث، كذلك يمكن في الغبّ أن يكون انقضاءها في تلك الأعداد بأعيانها من أعداد الأدوار من غير أن ينتظر الطبيعة بالبحران الدور السابع. وأبقراط ربّما	ربّما ] E5, supra lin. P1: om. P1. سمّى	سمّى ] E5: يسمّى P1. الغبّ التي هذه حالها غبّاً خالصة. وربّما اكتفى بأن يسمّيها غبّاً بقول مطلق من غير زيادة كما سمّاها في هذا الفصل لأنّ من عادته وسائر اليونانيين أن يسمّوا جميع ما كانت هذه حاله من الأشياء على هذين الوجهين.
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[Kühn xvii, 740] قال أبقراط: من أصابه فى الحمّى	الحمّى ] E7, R1, Tytler: الحمى الحاده E5: حمى حاده E6, P1. الحادّة في أذنيه	أذنيه ] ArMSS: اذنه Tytler. صمم فجرى	فجرى ] E5, E6, E7, P1, Tytler: פיגר (?) R1. [R1 74b] من منخريه دم	دم ] E5, E6, E7, P1, Tytler: דמא R1. أو استطلق	استطلق ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אסתצלאק R1. بطنه انحلّ بذلك مرضه.
قال جالينوس: قد قال أبقراط فيما تقدّم أيضاً إنّ الصمّ قد يكون عند [P1 71b] احتباس اختلاف المرار وتصاعده إلى الرأس، وإنّ هذا الصمم إذا انطلق البطن انحلّ. وقد وصف في هذا الفصل هذا بعينه ووصف معه أمر الرعاف. فإنّ الرعاف أيضاً قد ينحلّ به الصمم العارض في الحمّى من غير أن يكون حدث حادث خاصّ في نفس آلة السمع. وليس يعجب أن يسكن الأعراض عند استفراغ الأخلاط المولّدة لها وانقلابها	وانقلابها ] E5: وانقلاعها P1..
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ثمّ قال بعد هذا	هذا ] add. قال ابقراط P1.: [E6 157a] إذا لم يكن	يكن ] ArMSS: تكن Tytler. إقلاع الحمّى عن المحموم في يوم من أيّام	أيّام ] E5, E6, P1: الايام E7, supra lin. P1, R1 (אלאיאם), Tytler. الأفراد فمن	فمن ] E5, E6, P1, R1, Tytler: فان من E7. عادتها أن تعاوده	تعاوده ] E5, P1: تعاود E6, E7, R1 (תעאוד), Tytler..
[Kühn xvii, 741] قال جالينوس: ما أرى أنّ	أنّ ] P1: om. E5. أبقراط كتب هذا الفصل ولا أحسبه إلّا بعض الفصول التي دلّست عليه في هذا الكتاب. فإنّ أبقراط قد وصف في كتاب [E5 19a] تقدّمة المعرفة وفي هذا الكتاب أعني كتاب الفصول تزيّد حساب أيّام البحران وتركيبه على أربعة أربعة	أربعة ] supra lin. E5, P1: om. E5.، ووصف في كتاب ابيديميا مرضى كثيرين	كثيرين ] E5: كثير P1. أتاهم البحران في الرابع عشر وليس في الرابع عشر فقط لكن في يوم	يوم ] E5: اليوم P1. العشرين وفي يوم الأربعين وفي يوم الستّين وفي يوم الثمانين. واليوم الرابع والعشرين أيضاً عنده يوم بحران واليوم الرابع والثلاثين وقبل هذه كلّها منذ أوّل الأمر في اليوم الرابع. فكيف يجوز أن يقول الآن	الآن ] E5: الا P1. إنّه إن لم يكن	يكن ] E5: يكون P1. سكون الحمّى في يوم من الأيّام الأفراد لم يكن بمأمون ولا موثوق به. فالأجود	فالأجود ] add. كان P1. أن يكتب مكان من الأيّام الأفراد من أيّام البحران، كما قد رأى قوم أن يكتبوا في نسخهم. وقد نجد في نسخ كثيرة مكان قي يوم من الأيّام الأفراد في أيّام البحران	أيّام البحران ] P1: الاىام الافراد E5..
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قال أبقراط: إذا عرض اليرقان في الحمّى قبل اليوم السابع فهو علامة رديئة.
40.
قال أبقراط: متى عدم اللسان بغتة قوّته واسترخى عضو من الأعضاء فالعلّة سوداوية.
التفسير: المراد من قوله عدم اللسان قوّته أي بطل حسه وحركته لأنّ عطف [V4 162b]عليه استرخاء سائر الأعضاء وبطلان الحسّ، والحركة قد تكون من سوء مزاج في العضو أو خلط أو ورم أو سدّة، وقد يكون لأن الخلط السوداوي غلظت الروح النسفاني في الدماغ وكدره بحيث يمتنع من النفوذ في المجاري أو نفذ لغلظه لا تعمل قواه أفعالها، الذي يكون بغتة هو هذا السبب لأن سائر الأسباب لا يكون إلّا بالتدريج، وهذا كما حكينا عن روفس أنّه شاهد مجنوناً لم يحس بالحرق.[Kühn xvii, 742] قال جالينوس: إنّ اليرقان ربّما كان يدفع	يدفع ] add. من P1. الطبيعة للمرّة الصفراء التي البدن كلّه وخاصّة إلى الجلد على طريق البحران. وقد يكون اليرقان على طريق العرض عند آفة تحدث بالكبد. والآفات التي تحدث بالكبد فيكون منها اليرقان ثلاثة الورم الصلب والورم الحارّ والسدّة، إلّا أنّ الورم	الورم ] E5, supra lin. P1: المرض P1. الصلب مرض طويل مزمن يحدث على طول الأيّام. وأمّا الورم الحارّ والسدّة فقد	فقد ] E5: قد P1. يمكن أن يعرضا بغتة واليرقان الذي يحدث قبل اليوم السابع إنّما يكون من إحدى	إحدى ] E5: احد P1. هاتين الآفتين. وذلك أنّه لا يمكن أن تنصب المرّة الصفراء أو تثبت في البدن على طريق البحران قبل السابع. والقول بأنّ اليرقات الحادث قبل السابع علامة رديئة حقّ، وليس القول بأنّ اليرقات الحادث	الحادث ] E5: om. P1. بعد السابع سليم من الخطر حقّ	حقّ ] E5: حقا P1.، ولا قال هذا أبقراط في هذا الفصل، لأنّه قد يمكن أن يتطاول أمر الورم الحارّ وأمر السدّة حتّى يتجاوز	يتجاوز ] E5: يحاوز P1. السابع. فأمّا قبل السابع فلا يمكن أن تنصب المرار وتثبت في البدن على طريق البحران. وقد نجد في بعض النسخ زيادة في آخر هذا [P1 72a] الفصل وهي هذه «إلّا أن تنبعث	تنبعث ] E5: om. P1. رطوبات من البطن	البطن ] add. تنبعث P1.»، [Kühn xvii, 743] وأراد صاحب هذه الزيادة بها أن يستفرغ المرار مع انبثاثه في البدن من البطن.
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قال أبقراط: من كان يصيبه	كان يصيبه ] E5, E7, P1, Tytler: كانت تصيبه E6, R1 (כאנת תציבה). في	في ] E5, supra lin. E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E6. حمّاه نافض في كلّ يوم فحمّاه تنقضي في كلّ يوم.
قال جالينوس: لمّا كان	كان ] correxi: كانت E5, P1. النافض إنّما يكون عندما تتحرّك المرار ويثبت	ويثبت ] P1: فيثبت E5. في البدن كلّه ولذلك ينتقض ويستفرغ في كلّ واحدة من نوائب الحمّى، فبالواجب صار البدن ينقى من الحمّى إذا كانت على هذه الحال في وقت تركها. وهذا هو معنى قوله في هذا الفصل إنّ حمّاه تنقضي في كلّ يوم، كأنّه قال إنّ الحمّى تقلع عن المريض في كلّ يوم حتّى لا يكون به منها شيء. وكما أنّه إن كان	كان ] correxi: كانت E5, P1. النافض يعرض في كلّ يوم كانت الحمّى تسكن في كلّ يوم، كذلك إن كان	كان ] P1: كانت E5. النافض يعرض [E5 19b] غبًّا أو ربعاً كان سكون الحمّى على حسب ذلك، وكذلك الأمر يري يكون في أدوار الغبّ والربع، فإنّا نرى نوائب الحمّى تنقضي [Kühn xvii, 744] ثمّ تعود فتحدث، إلّا أنّها وإن كانت تنقضي. فإنّها تبقى في البدن حال خارجة من الطبيعة فمن	فمن ] P1: من E5. قبلها تكون عودات الحمّى على الدور وسائر الأعراض.
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قال أبقراط: متى عرض [E7 75b] اليرقان في الحمّى في اليوم السابع	السابع ] E5, P1, R1, Tytler: ill. E6: الصابع E7. أو في	في ] P1, R1, Tytler: om. E5: ill. E6: في اليوم E7. التاسع أو في	في ] E7, P1, R1, Tytler: om. E5: ill. E6. الرابع عشر فذلك محمود [E6 158a] إلّا أن يكون الجانب الأيمن ممّا دون الشراسيف صلباً	صلباً ] E5, E6, E7, P1, Tytler: צלב R1. فإن كان كذلك فليس أمره بمحمود	أمره بمحمود ] E5, E6, E7, P1: במחמוד אמרה R1: ذلك بمحمود Tytler..
قال جالينوس: إنّي أرى أنّ	أنّ ] in marg. E5, P1: om. E5. الفصل الذي قبل هذا أدخل فيما بين الفصل الذي قبله وبين هذا الفصل على غير نظام. وذلك أنّ الأجود كان أن يقرن هذا الفصل بالفصل الذي قيل فيه	 قيل فيه ] in marg. E5: del. قبله E5: وقال فيه P1: قبله in marg. P1. «إذا عرض اليرفان في الحمّى قبل اليوم السابع فهو علامة رديئة» حتّى يكون القول كلّه	كلّه ] E5: om. P1. على هذا المثال «إنّ اليرقان متى عرض فبل اليوم السابع فهو لا محالة	لا محالة ] E5: om. P1. علامة رديئة فإن عرض في السابع أو بعده فهو علامة محمودة إلّا أن يكون الجانب الأيمن ممّا دون الشراسيف صلباً، يعني إلّا أن	أن ] E5: om. P1. يكون في الكبد [Kühn xvii, 745] بعض الآفات التي ذكرناها	ذكرناها ] E5: ذكرتها P1. قبيل. وذلك أنّه لمّا كان الدم إنّما يتخلّص حتّي ينقى الكبد	حتّي ينقى الكبد ] E5: وينتقى من عكره الذي هو الخاط الاسود ىجدب الطحال له P1. وكان	وكان ] add. نقاه من P1. المرار إنّما	إنّما ] E5: ايضا P1. يأخذ المجاري المؤذية له إلى المرارة من العروق التي في الكبد، وجب ضرورة متى حدثت السدّة	حدثت السدّة ] E5: حدث سده P1. في بعض المواضع التي تأخذ ذلك المرار أو ورم حارّ أو صلب أن لا يتخلّص الدم ويتهذّب	ويتهذّب ] E5, P1: وىىحدب in marg. P1. وينقى لكن ينفذ المرار معه إلى البدن كلّه، وإذا كان ذلك فيجب ضرورة أن يحدث اليرقان.
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قال أبقراط: متى كان في الحمّى التهاب شديد في المعدة وخفقان في الفواد فتلك علامة رديئة.
قال جالينوس: إنّه ممّا قد اتّفق عليه أنّه ليس العضو النابض من ذاته بالطبع يسمّى بالفواد فقط، لكن قد يسمّي القدماء رأس [P1 72b] المعدة بهذا الاسم حتّى أنّهم	حتّى أنّهم ] E5: وانهم P1. يسمّون الأوجاع العارضة في هذا الموضع أوجاع الفواد. فأمّا خفقان الفواد فأكثر من فسّر كتاب الفصول رأى أنّ	أنّ ] E5: om. P1. معناه ومعنى وجع الفواد واحد. [Kühn xvii, 746] وقد قال قوم إنّه عنى بخفقان الفواد حركة تفور من نفس القلب وفسّروا حركة التفوّر	التفوّر ] P1: تفور E5. فقالوا إنّها حركة متواترة شبيهة بالاختلاج. والالتهاب الشديد	الشديد ] add. قد supra lin. P1. يكون في المعدة من قبل المرّة الصفراء إذا فارت وغلبت في طبقاتها. فبالواجب يعرض لمن كانت هذه حاله اللذع في فم المعدة وهو ما عنى	عنى ] E5: عناه P1. بقوله خفقان الفواد ولذلك صار هذا العارض عرضاً رديئاً. فإن فهمت من قوله خفقان الفواد الحركة المتواترة السريعة من القلب ولا سيّما إذا كانت شبيهة بالاخلاج، فهذا العارض من الرداءة في الغاية لأنّه يدلّ على أن يتنوّع الحياة	الحياة ] E5: الحيوه P1. قد حمّى وسخن بسخونة نارية.
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قال أبقراط: التشنّج والأوجاع العارضة في الأحشاء في الحمّيات الحادّة علامة رديئة.
[E5 20a] قال جالينوس: الحمّى القوية الشديدة تجفّف العصب بمنزلة النار فتمدّده وتجذبه وعلى هذا الوجه يحدث التشنّج المهلك. وربّما عرض في الأحشاء	الأحشاء ] add. et del. بسبب الورم P1. [Kühn xvii, 747] أيضاً الورم من هذه الحال بعينها أعني من شدّة الالتهاب واليبس، ولذلك قال إنّ هذه الحال حال رديئة، وأحرى أن تكون رداءتها أزيد متى كان الوجع وجعاً شديداً. وقد علمنا أنّه قد تعرض الأوجاع في الأحشاء بسبب الورم الحارّ إذا عرض فيها الحمرة والسدّة القوية أو الخراج	أو الخراج ] E5: والخراج P1.، ولكنّه ليس يشبه أن يكون كلام أبقراط في هذا الفصل في تلك الأوجاع، لأنّ الخطر في تلك ظاهر مكشوف وليس يجب ضرورة أن يكون أمرها متّصلاً بأمر التشنّج، ومن عادة ابقراط أنّه	أنّه ] E5: ايضا P1. إذا قال في الحمّيات أن يعني في الأمراض التي إنّما هي حمّى لا الأمراض	التي إنّما هي حمّى لا الأمراض ] P1: om. E5. التي الحمّى فيها عرض لازم لعلّة عضو حدث فيه بعض الأمراض التي تقدّم ذكرها.
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قال أبقراط: التفزّع والتشنّج العارضان في الحمّى من النوم من العلامات الرديئة.
[Kühn xvii, 748] قال جالينوس: قد قال أبقراط فيما تقدّم أيضاً إنّ النوم الذي يضرّ المريض من علامات الموت، والنوم الذي لا يضرّه ليس هو	هو ] E5: om. P1. من علامات الموت. وأتى على قوله بمثال حين قال متى سكن النوم اختلاط الذهن فتلك علامة صالحة، فدلّ أبقراط	أبقراط ] E5: بقوله P1. بذلك	بذلك ] E5: ذلك P1. أنّه قد يكون من النوم ما لا يسكن اختلاط الذهن لا بل ربّما زاد فيه وربّما ولّده. وذكر في هذا الفصل مثالات أخر تدلّ على الضرر الحادث من النوم وهي التفزّع والتشنّج. وفي بعض النسخ يوجد مكان «التفزّع» «التوجّع»، وقد رأينا مراراً	مراراً ] E5: مرار P1. كثيرة في أمراض مهلكة التفزّع والتوجّع والتشنّج يحدث من النوم. ويشبه أن يكون ذلك يعرض عند مصير الخلط المؤذي	المؤذي ] E5, in marg. P1: om. P1. المولّد  للمرض في وقت النوم إلى الدماغ، لأنّ حركة الطبيعة في ذلك الوقت تكون إلى داخل البدن أكثر [P1 73a] منها إلى خارج	خارج ] E5: خارجهِ P1.. وكما أنّ الإنسان أيضاً إذا صار بعد تناول الطعام إلى النوم عرض له في رأسه امتلاء، كذلك إذا صار إلى النوم من في بدنه امتلاء وكثرة من الأخلاط يعرض له في رأسه امتلاء فيثقل الدماغ. فإن كان الخلط الغالب مائلاً إلى السوداء عرض منه التفزّع، وإن لم يكن كذلك عرض منه التوجّع والتشنّج، [Kühn xvii, 749] وقد كان النوم سيضرّ دائماً بسبب انصباب	بسبب انصباب ] E5: سببًا لانصباب P1. الموادّ فيه إلى عمق البدن وممّا	وممّا ] E5: وما P1. يلي الأحشاء، لو لا أنّ	أنّ ] E5, supra lin. P1: om. P1. منتفعته	منتفعته ] E5: منفعته P1. بسبب إنضاجه لما كان	كان ] E5: om. P1. يحتاج إلى النضج أكثر من مضرّته بسبب ميل الأخلاط فيه إلى داخل. وليس اجتماع الأخلاط الرديئة في الدماغ فقط يحدث	يحدث ] add. فيه supra lin. P1. هذه الأعراض لكن قد	قد ] supra lin. E5, P1: om. E5. يحدثها أيضاً اجتماعها في فم المعدة، فإنّ تصاعد البخار في وقت النوم [E5 20b] من هناك يكون أكثر، فإذا كانت الأخلاط	الأخلاط ] E5: تلك الاخلاط P1. قد بقيت عديمة للنضج فالنوم العارض بسببها ضارّ ومتى نضجت فإنّ النوم الذي يجليه يكون نافعاً.

	om. E6.68
قال أبقراط: إذا كان الهواء يتعثّر	يتعثّر ] E5, E7, P1, Tytler: מתגירא R1. في مجاريه من البدن فذلك رديء لأنّه [R1 76a] يدلّ على تشنّج	تشنّج ] ArMSS: التشنج Tytler..
قال جالينوس: ينبغي أن تفهم عنه أنّه يعني بالهواء في هذا الموضع هو التنفّس	التنفّس ] P1: النفس E5.، كما استعمل هذه اللفظة في كتاب تقدّمة المعرفة فإنّ هواء التنفّس	التنفّس ] P1: النفس E5. إذا تعثّر في مجاريه، يعني إذا حبسه	حبسه ] E5: احبسه P1. شيء في طريقه حتّى ينقطع	حتّى ينقطع ] E5, in marg. P1: om. P1. دلّ على تشنّج. [Kühn xvii, 750] وذلك أنّ هذا التنفّس	التنفّس ] P1: النفس E5. إنّما يكون وقد نال العضل والعصب المحرّك للصدر طرف من التشنّج. فإن تزيّدت تلك الجال وسعت في أعضاء أكثر اعترى صاحبها	صاحبها ] P1: اصحابها E5. تشنّج ظاهر. وحركة التنفّس تكون على وجهين، وذلك أنّ منها إدخال للهواء وحركته إلى داخل، ومنها إخراجه وحركته إلى خارج. فتعثّر الهواء ربّما كان في إدخال النفس وهو الذي قال فيه أبقراط إنّ إدخال النفس قد يتضاعف حتّى كان الإنسان	الإنسان ] E5: انسان P1. يستنشق استنشاقاً بعد استنشاق، وربّما كان ذلك التعثّر في إخراج النفس وهو الذي قال فيه أبقراط إنّ الهواء يتعثّر في مجاريه عند حركته إلى خارج. وفي كلّ واحد من هذين القولين إنّما ذكر أحد جزئي التنفّس وقط. وأمّا في هذا الفصل الذي نحن في تفسيره فجعل كلامه في النفس كلّه	كلّه ] P1: om. E5. فقال إذا كان الهواء يتعثّر في مجاريه يعني كان ذلك	ذلك ] P1: كذلك E5. في حركته إلى داخل أو في حركته إلى خارج أو فيهما جميعاً.

	om. E6.69
قال أبقراط: من كان بوله غليظاً	غليظاً ] E5, E7, R1, Tytler: غليظ P1. شبيهاً	شبيهاً ] E5, E7, R1, Tytler: شبيه P1. بالعبيط	بالعبيط ] E5, P1, R1, Tytler: بالذي العبيط E7. يسيراً وليس بدنه ينقى	ينقى ] E5, E7, P1: בנקי R1: بالنقي Tytler. من الحمّى فإنّه إذا بال بولاً كثيراً رقيقاً انتفع به، [Kühn xvii, 751] وأكثر من يبول هذا البول من كان يرسب في بوله منذ	كثيراً رقيقاً	رقيقاً ] E5: رقيق P1. انتفع به، وأكثر من يبول هذا البول من كان يرسب في بوله منذ ] in marg. E5, E6, P1 (رقيق ينتفع instead of رقيقاً	رقيقاً ] E5: رقيق P1. انتفع) (متى instead of من), R1 (add. או after كثيراً), Tytler (رقيقا كثيرا instead of كثيراً رقيقاً	رقيقاً ] E5: رقيق P1.) (ينتفع instead of	رقيقاً ] E5: رقيق P1. انتفع) (om. the second من): om. E5. أوّل	أوّل ] add. אמרה R1. مرضه أو	أو ] E5, E7, P1, Tytler: om. R1. بعده سريعاً	بعده سريعاً ] E5: بعده قليلا E7: سريعا P1: ىعده بقليل sub lin. P1: om. P1, om. R1: بعده لقليل Tytler. ثفل	ثفل ] add. بعد ثفل E7, R1 (בעד תפל)..
قال جالينوس: إنّ أبقراط لم يقتصر	يقتصر ] E5: ىختصر P1. [P1 73b] على أن قال من كان بوله غليظ حتّى زاد شبيه	شبيه ] E5: شبيهًا P1. بالعبيط وهو يريد أن يدلّ بذلك على أحد أمرين إمّا على مقدار غلظه وإمّا على اختلاف قوامه وتشتيته، حتّى يرى فيه قطع كثيرة متجاوزة مثل قطع العبيط. وقد يوجد في بعض النسخ مكان	وقد يوجد في بعض النسخ مكان ] P1: om. E5. شبيه العبيط شبيه بالحصاة، وكذلك نجد في نسخة نوميسيانوس وفي نسخة ديونيسيوس، فإن كان هذان أرادا أن يدلّا مع الثخن على النتن فقد قصد الدلالة على	على ] E5: الي P1. شيء لم يدلّ عليها	عليها ] E5: عليه P1. غيرهما. فإن	فإن ] E5: وان P1. كانا إنّما قصد الدلالة على مقدار الثخن فلم يزيدا على ما أشار إليه غيرهما شيء	شيء ] P1: شىىا E5.. وكلام أبقراط كلّه في هذا الموضع يظهر أنّه لم يرد	يرد ] E5: نزىد P1. به البول المنتن، وإنّما أراد به البول	البول ] E5, supra lin. P1: om. P1. اليسير الغليظ فقط، كما قد بيّن لك ما وصفه بإزاء ما تقدّم من قوله. فإنّه قال إذا بال بولاً كثيراً رقيقاً انتفع به	به ] P1: om. E5.، فلو كان اقتصر على أن قال من كان بوله غليظاً يسيراً لما كان في قوله نقصان. [Kühn xvii, 752] وقد يبول قوم مثل هذا البول من غير حمّى عند ما تدفع الطبيعة فضول البدن كلّه [E5 21a] وتنقيها على طريق الكلى	الكلى ] E5: الىمام P1.. وقد يبول قوم مثل هذا البول مع حمّى، وخليق أن يتوهّم المتوهّم على من كانت به حمّى أنّ انقلاب هذا البول إلى ضدّ ما كان عليه ليس بمحمود، لأنّ انقلاب	انقلاب ] E5: انتقال P1. البول في أكثر الأمر في الحمّيات إنّما يكون عن رقّه يكون فيه في أوّل الأمر إلى أن يزداد غلظاً كلّما قارب المرض انقضاءه، وأرى أنّ أكثر ما دعا أبقراط إلى أن كتب هذا الفصل	الفصل ] add. هذا P1. الذي وصفته	وصفته ] E5: وصفت P1.، لأنّه أراد أن يخبر بأمر نادر. وذلك أنّه ربّما كان البول في أوّل المرض أو بعد أوّله بزمان يسير	يسير ] P1: يسيرا E5. غليظاً	غليظاً ] E5: غليظٍ P1. ثخيناً فرسب	فرسب ] E5: فيرسب P1. فيه ثقل لثقله. وما كان من البول على هذه الصفة فليس الثقل الراسب فيه بعلامة محمودة، كما هو في غيره من البول الذي يكون رقيقاً في أوّل الأمر ثمّ يرسب فيه الثقل من قبل نضج المرض كلّه. وبالواجب يكون البول الثخين في مقداره يسيراً	يسيراً ] E5: يسير P1. لأنّه	لأنّه ] E5: اذ كان P1. لا ينفذ الكلى إلّا بكدّ. فإذا استفرغ أكثر ذلك الخلط الرديء [Kühn xvii, 753] ونضج ما يبقى منه، استفرغ عند ذلك من البول ما هو أرقّ كثيراً ممّا كان قبل، فإنّ القول هكذا هو أجود من أن يطلق كما أطلقه أبقراط فقال رقيق، لأنّ البول الطبيعي ليس هو رقيقاً مطلقاً ولا ثخيناً لكنّه متوسّط فيما بين الإفراطين معتدل فهو أغلظ من الرقيق المائي وأرقّ من الثخين الشبيه بالغليظ. وبالواجب يكثر لأنّه كان قبل يحتبس	يحتبس ] E5: محتبسٌ P1. في الوقت الذي كان يعسر نفوذه لثخنه.

	om. E6.70
قال أبقراط: من بال بولاً	بولاً ] add. מתואתרה R1 (crossed out). متثوّراً شبيهاً ببول	ببول ] E7, P1, R1, Tytler: بأَبْوال E5. الدوابّ	الدوابّ ] add. דל עלי אן R1. فيه صداع حاضر أو سيحدث	سيحدث ] ArMSS: سحضر Tytler. به	به ] E5, E7, P1, Tytler: om. R1..
قال جالينوس: قد وصّل قوم هذا الفصل بالفصل الذي قبله يجعلونه	يجعلونه ] E5: فجعلوه P1. [P1 74a] جزءاً منه على هذا المثال «فأمّا من بال بولاً متقلّباً	منقلّباً ] E5: مىقلىًا P1. فيه صداع حاضر	حاضر ] E5: حاصَل P1. أو سيحدث به». وبعض من رضى هذه النسخة رأى أنّ معنى قوله متقلّب	متقلّب ] E5: منقلب P1. أي على ضدّ حال البول الأوّل ويعني	ويعني ] E5: يعنى P1. أنّه يكون رقيقاً، [Kühn xvii, 754] وبعضهم رأى أنّ معنى قوله متقلّب	متقلّب ] E5: منقلب P1. أي متثوّر. والقول بأنّ البول الرقيق يدلّ	يدلّ ] supra lin. E5, P1: om. E5. على الصداع كذب. وذلك أنّا نرى الصداع ربّما كان مع البول المتثوّر ربّما كان قبله أو بعده. وقد وصف أبقراط حال البول المتثوّر صفة بيّنة فقال «شبيه ببول الدواب» وإنّما يكون البول كذلك إذا عملت الحرارة في مادّة غليظة كثيفة. فإنّا إنّما نرى ما كان من الموادّ على هذه الصفة خاصّة إذا عملت فيه الحرارة الخارجة تتولّد منه الرياح حتّى يتثوّر، مثل القير والزفت والراتينج وما أشبه ذلك. ومن هذا البول ما يبقى زماناً طويلاً وهو متثوّر، ومنه ما يرسب فيه	فيه ] add. مع التثوير in marg. P1. ثقل غليظ بسرعة وإذا كان كذلك [E5 21b] دلّ على أنّ المرض ينقضي سريعاً. فأمّا البول الآخر الذي لا يرسب فيه ثقل بل يبقى على تثوّره فإن كانت القوّة معه قوية دلّ على طول من المرض، وإن كانت القوّة معه ضعيفة دلّ على أنّ المرض يموت، إلّا أنّ ما وصفنا من هذا	من هذا ] E5: om. P1. فضل خارج عن ذكر ما في هذا الفصل وقصدنا لصفته لما فيه من المنفعة. فأمّا ما يحتاج إلى صفته بعد في شرح هذا الفصل [Kühn xvii, 755] فهو أنّه يجب ضرورة إذا كان البول متثوّراً	متثوّراً ] E5: منثور P1. على ما وصف أبقراط أن يكون معه صداع حاضر أو يحدث بعده أو يكون قد تقدّمه، وذلك أنّ الرياح الغليظة مع الحرارة تسرع الصعود إلى الرأس، إلّا أنّه لا يجب ضرورة أن يكون متى كان إنسان قد صدع أو يصدع أن يكون بوله على هذه الصفة. وذلك أنّه قد يكون الصداع من حرارة فقط وربّما كان من مرّة صفراء إمّا في الرأس حاصلة	حاصلة ] E5: خاصه P1. وإمّا في المعدة وربّما كان من رطوبات كثيرة مستكنه في الرأس وربّما كان من سدّة فيه وربّما كان من رياح غليظة متولّدة في الرأس، وليس يوجب واحدة من هذه الحالات ضرورة أن يكون البول على ما وصفت.
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[R1 77a] قال أبقراط: من يأتيه البحران في السابع فإنّه قد	فإنّه قد ] ArMSS: فقد Tytler. يظهر في بوله في الرابع غمامة حمراء وسائر العلامات تكون على هذا القياس.
قال جالينوس: كما أنّ أكثر من فسّر هذا الكتاب قد بيّن عن نفسه في مواضع أخر كثيرة أنّه لا خبر له بعلم أبقراط وخذقه بهذه الصناعة، كذلك قد بيّنوا عن أنفسهم ذلك في تفسيرهم لهذا الفصل. وذلك أنّهم ظنّوا [Kühn xvii, 756] أنّ أبقراط إنّما استثنى في هذا الفصل فقال «وسائر العلامات تكون	تكون ] E5: supra lin. P1. على هذا القياس»، وهو يريد أنّ العلامات التي تؤخذ	تؤخذ ] E5: ىوحد P1. من النوم أو من اليقظة	اليقظة ] E5: الىقضة P1. أو من التنفّس	التنفّس ] P1: النفس E5. أو من الاضطجاع أو من النهوض أو من	من ] E5: om. P1. غير ذلك ممّا أشبهه ممّا وصفه في كتاب تقدّمة المعرفة إذا ظهرت كلّها على ما ينبغي أن يكون دلّت [P1 74b] على أنّ البحران يكون في اليوم السابع، وهم عندي قد جهلوا في ذلك أعظم أصول تقدّمة المعرفة وجملها. وذلك أنّ المرضي قد يسهرون في أكثر الأمر ويقلقون وتشتدّ بهم الحمّى ويثقلون كلّما قربوا	قربوا ] P1: قرب يوم E5. من يوم	يوم ] P1: ايام E5. البحران. وكثير منهم يتغيّر نفسهم بالقرب من البحران. فليس إذا يحتاج إلى	إلى ] P1: في E5. العلامات التي ظهرت في البول أن يكون خلو من هذه الأعراض التي وصفت حتّى يصحّ الرجاء للبحران الكائن فيما بعد، لكنّه إنّما عنى بقوله أنّ سائر العلامات تكون على هذا القياس علامات [E5 22a] أخر كثيرة تظهر كثيراً أكثر ممّا تظهر هذه العلامات التي وصفت	وصفت ] E5: وصف P1. ممّا لا يشبه أن يكون عرف شيئاً منها القوم الذين أقدموا على تفسير كتب أبقراط، قبل أن يتعلّموا ويستوعبوا	ويستوعبوا ] E5: او ىستوعبوا P1. جميع علمه وحذقة بهذه الصناعة. وذلك أنّ اليوم الرابع يوم إنذار، كما قد خبّر بذلك أبقراط، وهو يدلّ كيف تكون الحال في اليوم السابع، [Kühn xvii, 757] فكلّ علامة ذات قدر تظهر فيه لم تكن ظهرت قبله تدلّ على النضج فهي تدلّ على البحران الكائن في اليوم السابع، فليس إذا الغمامة الحمراء التي تظهر فيه فقط ولم تظهر قبله تدلّ على البحران الكائن في السابع، لكنّ الغمامة البيضاء أحرى أن تدلّ على ذلك. وأولى منها بالدلالة على ذلك السحاب الأبيض المتعلّق في وسط من البول إذا كان مستوياً مجتمعاً. وإن	وإن ] E5: واذا P1. كان المرض سريع الحركة جدًّا فإنّ تغيّر اللون وحده وتغيّر القوام يكون في	في ] E5: om. P1. كلّ واحد منهما دلالة كافية على البحران الكائن في السابع. من ذلك أنّ البول الرقيق إذا غلظ في الرابع غلظاً معتدلاً والبول الأبيض أنّ أصغر فيه حتّى يصير أترنجياً	فيه حتّى يصير أترنجياً ] E5, in marg. P1: وغلظ قوامهُ حتى يصير ثخينًا P1. فيمن	فيمن ] E5: فيما P1. حاله من المرض الحال التي وصفت. فإنّه ينذر ببحران كائن في السابع فذكر ابقراط علامة واحدة باسمها وهي الغمامة	الغمامة ] E5, supra lin. P1: العلامه P1. الحمراء. وأمر أن يفهم أمر	أمر ] E5: om. P1. سائر العلامات التي تدلّ على البحران المزمع بأن يكون على حسب ما رسمه أبقراط	أبقراط ] E5: om. P1. لنا فيها. وتلك العلامات هي العلامات التي تحدث في الأيّام التي نسمّيها أيّام الإنذار	الإنذار ] P1: اندار E5: الافراد supra lin. P1. ممّا يظهر في البول أو في	أو في ] E5: وفى P1. البراز أو في	أو في ] E5: وفى P1. البصاق. فإنّ هذه العلامات كلّها تدلّ دائماً على بحران يحدث، إلّا أنّها لا تدلّ دائماً على أنّ ذلك البحران يكون محموداً. وليس يدلّ على البحران المحمود إلّا علامات النضج فقط [Kühn xvii, 758] إذا ظهرت في أيّام الإنذار	الإنذار ] E5, P1: الافراد supra lin. P1.. فهذا هو معنى قوله في هذا الفصل وإنّما ذكر الغمامة الحمراء دون غيرها لأنّ هذه العلامة علامة نادرة، لأنّ الغمامة البيضاء كثيراً ما تظهر وهي من أبين العلامات الدالّة على النضج. [P1 75a] وأمّا الغمامة الحمراء فقليلاً	فقليلاً ] E5: فقليل P1. ما تظهر ولو	ولو ] E5: لو P1. لا أنّ أبقراط فيما أحسب قال في هذا الفصل إنّها أيضاً إذا ظهرت في يوم إنذار دلّت على بحران كائن لما كان أحد يرى أنّ لها هذه القوّة إذا كان اللون الأحمر يدلّ على سلامة، إلّا أنّه يدلّ مع ذلك على أنّ المرض أزيد طويلاً. فقد قال أبقراط فيه في كتاب تقدّمة المعرفة قولاً بهذا الافظ «فإن كان البول مائلاً إلى الحمرة القانية وكان الثقل الراسب فيه بذلك اللون ومع	ومع ] E5: وهو مَعَ P1. ذلك أملس فإنّه يدلّ على أنّ المرض أطول من الأوّل إلّا أنّه سليم جدًّا». وقد ينبغي أن تنظر وتستقصي النظر هل هذه الغمامة إذا ظهرت في اليوم الرابع تدلّ على أنّ البحران يكون في السابع، فإن ظهرت في غير الرابع من أيّام الإنذار لم تدلّ على بحران كائن في اليوم الذي ينذر به ذلك اليوم أم الأمر على	على ] E5, supra lin. P1: om. P1. خلاف ذلك. وقولي «ينبغي أن تنظر في هذا» إنّما عنيت به أنّه ينبغي أن تتفقّد وترتصد	وترتصد ] E5: وترصد P1. في المرضى	المرضى ] E5: المرض P1.. وذلك أنّه قد يمكن على طريق القياس أن يحتجّ في القولين جميعاً إلّا أنّ الحجّة في أنّ هذه العلامة لا تنذر بالبحران إذا ظهرت في غير الرابع على مثال ما ينذر إذا ظهرت فيه أصحّ وأقوى إلّا أن يكون المرض يتحرّك حركة سريعة جدًّا. [Kühn xvii, 759] [E5 22b] وذلك أنّ هذه العلامة إذا ظهرت في اليوم الرابع فما يأتي بعد ظهورها من الزمان إلى حلول السابع مساوي	مساوي ] E5: om. P1. لما	لما ] E5: كما P1. مضى منه قبل ظهورها وكذلك	وكذلك ] E5: فلذلك P1. قد يمكن أن يدلّ على بحران يكون في السابع. فأمّا	فأمّا ] E5: وامّا P1. متى ظهرت هذه العلامة في اليوم الحادي عشر فلا يكاد فيما أرى أن يكون إنّما يحتاج إلى ثلاثة أيّام فقط حتّى يحلّ البحران لكن قد يحتاج من الأيّام إلى ما هو أكثر من ذلك. وذلك أنّ من أصحّ الأشياء أنّ هذا اللون متى ظهر دلّ على فضل تأخير من انقضاء المرض. وقد رأيت مراراً ليست	ليست ] E5: ليس P1. بالكثيرة هذه العلامة قد ظهرت في أيّام أخر غير الرابع. فمن ظهرت فيه	فيه ] add. et del. قبل P1. في السابع أتاه البحران في اليوم الرابع عشر، ومن	ومن ] E5: ومتى P1. ظهرت فيه في اليوم الرابع عشر أتاه البحران في اليوم العشسرين. وقد رأيت من ظهرت فيه هذه العلامة في اليوم الحادي عشر فأتاه البحران في السابع عشر، ورأيت أخر ظهرت فيه هذه العلامة في اليوم الحادي عشر فأتاه البحران في اليوم العشرين.
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قال أبقراط: [P1 75b] إذا كان البول ذا مستشفّ	مستشفّ ] E5, E6, E7, P1: מסתוצפ R1: مشف Tytler. أبيض فهو رديء وخاصّة في أصحاب	أصحاب ] ArMSS: om. Tytler. الحمّى التي مع ورم الدماغ.
قال جالينوس: إذا كان البول على هذه الصفة فهو يدلّ على غاية البعد من النضج، ولذلك قد ينذر بطول من المرض، [Kühn xvii, 760] وممّا الحال فيه هذه الحال من الأمراض ما يسبق فتحلّ	فتحلّ ] E5: فىحيل P1. القوّة فيكون مرضاً مهلكاً، كما قد نرى في الحمّى التي تكون مع ورم الدماغ. فإنّي لا أعلم أحدًّا من أصحاب هذه العلّة ممن رأيت بوله على هذه الحال يسلم. وذلك أنّ الأجود إذا	إذا ] E5: اذ P1. كانت هذه العلّة إنّما أصلها كلّه المرار أن نرى	نرى ] E5: تري P1. الغالب على البول أيضاً المرار. فأمّا البول المائي وهو البول الذي وصفه أبقراط بأنّه ذو مستشفّ أبيض فإنّه يدلّ على كثرة البعد من النضج ويدلّ مع ذلك أنّ حركة المرّة الصفراء كلّها إنّما هي إلى فوق نحو الرأس. وذلك أنّه قد يكون البول ذا مستشفّ من غير أن يكون أبيض إذا كان قوامه قواماً رقيقاً صافياً وكان غالب على لونه لون المرار. فأمّا البول الذي قد جمع أن يكون له مستشفّ وأن يكون أبيض فهو في الغاية من المائية. وقد وصفنا معنى هذا القول صفة بيّنة على حسب النسخة التي فيها «وخاصّة في أصحاب الحمّى التي مع ورم الدماغ» لا غير. وقد توجد نسخة أخرى فيها «ويظهر خاصّة في أصحاب الحمّى التي مع ورم الدماغ»، ومعنى هذا الكلام على حسب تلك النسخة هو أنّ البول المائي رديء وإنّما يرى ذلك كذلك خاصّة فيمن كان من أصحاب الحمّى التي مع ورم الدماغ في حال رديئة مهلكة. وذلك أنّه ليس يرى هذا البول في جميع أصحاب تلك العلّة كما فهم قوم ممّن فسّر هذا الكتاب ممّن لم يختبر شيئاً ممّا يظهر في المرضي. [Kühn xvii, 761] وقد نجد هذا الفصل في بعض النسخ مكتوباً على هذا المثال «ويرى كذلك خاصّة في أصحاب الحمّى التي مع ورم الدماغ»، ومعنى ما في هذه النسخة وما في النسخة الثانية معنى واحد.

73
[R1 78a] قال أبقراط: من كانت المواضع	المواضع ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אלמוצע R1. منه	منه ] ArMSS: om. Tytler. التي فيما دون الشراسيف	الشراسيف ] add. منه Tytler. عالية فيها	فيها ] ArMSS: وفيها Tytler. قرقرة ثمّ حدث له	له ] ArMSS: به Tytler. وجع في أسفل ظهره فإنّ بطنه يلين [E5 23a] إلّا أن تنبعث	تنبعث ] E7, Tytler: ىنبعث E5, E6: ينبعث P1, R1 (ינבעת). منه رياح كثيرة أو يبول بولاً كثيراً وذلك في الحمّيات.
قال جالينوس: إنّ أبقراط يعني بقوله في «المواضع التي فيما	فيما ] P1: om. E5. دون الشراسيف» أنّها عالية أن تكون منتخفة وذلك يكون من أسباب كثيرة، وأحد تلك الأسباب الريح الغليظة النافخة التي كلامه [P1 76a] في هذا الفصل فيها، وهذه الريح تكون على ضربين ربّما كانت من حال المعدة والمواضع التي تليها متمكّنة ثابتة يعسر انحلالها وربّما كانت من سبب حادث. فبقراط يفرق في هذا الفصل بين هاتين الحالين. فإنّ الحال الأولى [Kühn xvii, 762] لا تكون معها قرقرة لكن تكون المواضع التي فيما دون الشراسيف فيها متمدّدة منتفخة كأنّها زقّ. وأمّا الحال الأخرى فتكون معها قرقرة. ومعنى القرقرة صوت يسمع للريح إذا لم تكن بعظيم ولا بكثير لكن كانت الريح تتحرّك إلى أسفل مع رطوبة يسيرة. ويعرض إذا انحدرت هذه القرقرة أن يحيط معها انتفاخ المواضع التي فيما دون الشراسيف إلى ما يلي أسفل الصلب، فإذا تمدّدت من قبل تلك الأعضاء التي هناك عرض في ذلك	ذلك ] E5, in marg. P1: om. P1. الموضع وجع. ثمّ إنّه ربّما تأدّت تلك الرطوبة إلى العروق فخرجت الريح وحدها، وربّما خرجت الرياح مع الرطوبة. والرطوبة التي تتأدّى إلى العروق أيضاً في أكثر الأمر تخرج بالبول. فقد أحسن في قوله أنّه عند ظهور العلامات التي وصف ينطلق	ينطلق ] E5: فيطلق P1. البطن إلّا أن تسبق الرطوبة فتتأدّى على حدّتها إلى العروق وتخرج الرياح التي بها في الأمعاء من المعدة على حدّتها. وربّما تأدّيا كلّتاهما	كلّتاهما ] E5: كلاهما P1. إلى العروق أعني الرطوبة والرياح فينفذان	فينفذان ] E5: وىىفذان P1. سريعاً	سريعاً ] P1: ىاسرها E5. إلى المثانة. فأمّا ما استثناه في آخر هذا الفصل [Kühn xvii, 763] وهو قوله «وذلك في الحمّيات» فأرى أنّه إنّما أراد أن يدلّ على ما أصف	أصف ] E5: وصف P1.. أقول إنّه كان من عادة الأوائل إذا قالوا إنّ إنساناً	إنساناً ] P1: الانسان E5. اعترته حمّى أو أصابته حمّى أن يعنوا به من حمّ من غير ورم حادّ ولا خراج ولا حمرة ولا علّة من العلل بالجملة يخصّ عضواً	عضواً ] E5: عضو P1. من الأعضاء. فأمّا من حمّ من قبل ورم يحدث فيه	يحدث فيه ] E5: عرض له P1. في جنبه أو في رئته أو في أحد سائر أعضائه فلم يكن من عادتهم أن يقولوا إنّه أصابته حمّى أو اعترته حمّى، لكن كانوا يقولون إنّه	إنّه ] E5: om. P1. أصابته ذات الجنب أو ذات الرئة أو ذات الكبد أو ذات الطحال أو غير ذلك ممّا أشبهه. فبقراط يريد في هذا الموضع	الموضع ] E5: الفصل P1. أن يدلّ فيما أرى على إحدى مرّتين إمّا على أنّ هذه الأعراض التي ذكرنا إنّما jعرض في الحمّيات التي ليس معها علّة خاصّة في عضو من الأعضاء أو على أنّ هذه الأعراض قد تحدث في تلك الأمراض، إلّا أنّه لا ينطلق فيها البطن أو ينبعث فيها رياح أو بول. وذلك أنّ القرقرة في تلك الأمراض ليس تكون بحركة طبيعية تدفع بها الأعضاء عنها الرياح الغليظة النافخة، وإنّما تكون على طريق العرض فقط.
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[Kühn xvii, 764] قال أبقراط: من يتوقّع له أن	له أن ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אנה R1. يخرج به	به ] E5, E6, P1, Tytler: له E7, R1 (לה). خراج في شيء من مفاصله فقد يتخلّص من ذلك الخراج ببول كثير غليظ [R1 78b] أبيض ببوله	ببوله ] E5, E6, E7, P1: om. R1: بيوله Tytler. كما قد	قد ] ArMSS: om. Tytler. يبتدئ في اليوم الرابع في بعض من به حمّى معها	معها ] E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1. إعياء، فإن	فإن ] ArMSS: وان Tytler. رعف كان انقضاء مرضه مع ذلك	مع ذلك ] ArMSS: بذلك الرفاع Tytler. سريعاً جدًّا	جدًّا ] E5, E6, E7, P1: om. R1, om. Tytler..
قال جالينوس: قد قلت قبل إنّ الخراج يخرج في المفاصل فيمن أتعب مفاصله	مفاصله ] E5: مفاصل P1. قبل المرض وفيمن أصابه الإعياء [P1 76b] في نفس مرضه على أيّ وجه [E5 23b] كان، ومع ذلك أيضاً فيمن يطول به المرض من قبل كثرة الأخلاط الغليظة فيه. فإن قويت الطبيعة على أن تنقض	تنقض ] P1: تىفص E5. البدن وتنقيه بالبول سلم بذلك المريض من الخراج باستفراغ الطبيعة بالمثانة ما هو مزمع أن يتجلّب إلى بعض المفاصل فيولد الخراج. واكتفى أبقراط يذكر الحمّى التي معها الإعياء	الإعياء ] E5: اعيا P1. فجعلها مثالاً لغيرها، وجعل ابتداء ميل الفضل فيها إلى طريق البول في اليوم الأوّل من أيّام الإنذار. فإنّ هذه الحمّى التي معها الإعياء	الإعياء ] P1: اعيا E5. من شأنها أن يحدث الخراج [Kühn xvii, 765] سريعاً، وليس ينتظر به مدّة أطول كسائر الحمّيات. وقد يعرض لأصحاب هذه الحمّى الخراج عند الأذن، كما يعرض لأصحاب العلل المزمنة أن تكون تجلب الفضول وتولّد الخراج فيما أسفل أكثر. فأمّا إذا كانت الحرارة كثيرة فدفعت المادّة إلى فوق فإنّه إمّا أن يحدث خراج عند الأذن وإمّا أن يحدث رعاف، وليس يحتاج إلى كلام في أنّ انقضاء المرض يكون بالرعاف أسرع منه بالبول. ولذلك زاد أبقراط في قوله عند ذكره الرعاف حين قال	حين قال ] P1: om. E5. إنّ انقضاء المرض يكون سريعاً جدًّا لأنّ الاستفراغ الآخر الذي يكون بالبول يحتاج إلى أيّام كثيرة. وأمّا قوله «في اليوم الرابع» فإنّه إنّما جعله مثالاً وينبغي أن تفهم منه سائر جميع أيّام	أيّام ] P1: om. E5, الإنذار والبحران على مثال ما وصفه فيه.
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قال أبقراط: من كان يبول دماً وقيّحاً	وقيّحاً ] E5, E6, E7, R1: او قيحا P1, Tytler. فإنّ ذلك يدلّ على أنّ به قرحة في كلاه	كلاه ] E5, E7, P1, R1, Tytler: كلايه E6. أو في مثانته.
[Kühn xvii, 766] قال جالينوس: إنّه متى كانت قرحة في المثانة أو في الكلى ثمّ كانت منهما في موضع عرق ذي قدر وخاصّة مع تأكّل فإنّه يتبعها بول دم. ومتى كانت القرحة في غير موضع عرق	عرق ] P1: عروق E5. ومع غير تأكّل فإنّه يتبعها بول مرّة وحدها. وقد يمكن أن تكون القرحة في أحد مجريي	أحد مجريي ] E5: احدي مجراتي P1. البول فينال بسببها مدّة ودم. وهذان المجريان هما متوسّطان فيما بين الكلى والمثانة، وينبغي أن تفهمهما محصورين فيما ذكره أبقراط من أمر الكلى والمثانة. وما	وما ] E5: وامّا P1. أكثر ما تعرض القرحة في هذين المجريين	المجريين ] E5: المجراىىن P1. فيمن يتولّد في كلاه الحصى إذا مرّت فيها حصاة محدّدة أو خشنة جدًّا ثمّ لحجت فيهما حتّى تسحجهما. فأمّا القروح التي تكون في نفس الإحليل فقد يخرج منها القيح والدم من غير بول. وربّما خرجت المدّة مع البول عند انفجار خراج في بعض المواضع التي هي أعلى من المثانة والكلى. ولذلك فيما أحسب اختار أكثر المفسّرين النسخة التي فيها دم وقيح	وقيح ] add. مَعًا P1. على النسخة	النسخة ] E5: om. P1. التي فيها دم أو قيح، أعني أنّهم اختاوا النسخة التي فيها «من كان يبول دماً	دماً ] E5: دم P1. وقيحاً فإنّ ذلك يدلّ على أنّ به قرحة في كلاه أو في مثانته»، وأرادوا أنّ أحدهما وهو المدّة إذا بيل فقد يمكن أن لا تكون القرحة في الكلى أو في المثانة لكن [Kühn xvii, 767] يدلّ على بعض المواضع التي هي أعلى منها. ويمكن أن يكون هؤلاء قد قالوا أشياء، ويمكن [E5 24a] أن يكون أراد بقوله «من كان يبول دماً» أن يدلّ على معنى [P1 77a] غير المعنى الذي يدلّ عليه قوله لو قال «من بال دماً» حتّى يكون التحديد والتلخيص محصوراً في نفس هذا اللفظ	هذا اللفظ ] E5: هذه اللفظه P1.. وذلك أنّه ليس قول من قال «من كان يبول دماً وقيحاً» بمساوي	بمساوي ] E5: ليس بمساوى P1. لقول من قال «من بال دماً وقيحاً». وذلك أنّه قد يمكن إذا انفجر خراج إلى ناحية آلات البول أن يبول صاحبه يوماً أو يومين أو ثلاثة مدّة. وأمّا متى دام بول المدّة أيّاماً كثيرة أو أشهراً	أشهراً ] E5: اشهر P1. فإنّ ذلك إنّما يدلّ على قرحة في الكلى أو في المثانة. ويمكنك أن تميّز وتعلم في أيّ الموضعين هي القرحة من الوجع الكائن في المواضع المختلفة ومن الأشياء التي تخرج مع البول التي يذكرها بعد. والقول في مجرى	مجرى ] E5: مجراي P1. البول شبيه بالقول في الكلى والمثانة.
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قال أبقراط: من كان في بوله وهو غليظ قطع لحم	لحم ] E5, in marg. E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E6. صغار أو بمنزلة الشعر فذلك	فذلك ] add. يدل على انه Tytler. يخرج من كلاه.
[Kühn xvii, 768] قال جالينوس: أمّا قطع اللحم الصغار فيدلّ على أنّها من نفس جوهر الكلى. وأمّا ما هو بمنزلة الشعر فلا يمكن أن يكون من نفس جوهر الكلى. وذلك أنّه لا يمكن أن ينحلّ جرم الكلى إلى مثل هذه الطبيعة، ومن قال ذلك فهو جاهل بطبيعة الكلى. ولا يمكن أيضاً أن يكون ذلك من جوهر المثانة إذا تحلّلت وتأكّلت كما ظنّ قوم، لأنّ	لأنّ ] E5: ان P1. الأجزاء التي تنحلّ من المثانة بالصفائح أشبه كما يقول أبقراط بعد قليل ويسمّيها قشوراً، لكنّ الأمر بالحقيقة هو على ما أصف. وقد اتّفق لنا أن رأيناه مراراً	مراراً ] E5: مرار P1. كثيرة على أنّ غيرنا من الأطبّاء ممّن كثرت تجربته قد ذكروا أنّهم لم يروا هذا البول إلّا مراراً	مراراً ] E5: مرار P1. قليلة. وأهل زماننا من الأطبّاء يسمّون هذه العلّة تولّد الشعر لأنّ ما يجيء في البول فيه	فيه ] E5: منه P1. يشبه الشعر وخاصّة الشعر الأبيض	الأبيض ] E5, in marg. P1: الاشقر P1.. وقد رأيت منذ قريب من بال من هذا الشعر ما له من الطول ما لا يكاد يصدق به من يسمعه. وذلك أنّ بعضه كان يكون طوله من نحو نصف دراع. وكانت قصّة هذا الرجل أنّه مكث نحو من سنة قبل أن يبول هذا البول يأكل كثيراً باقّلى مطحوناً وجبناً رطناً ويابساً. [Kühn xvii, 769] وقد رأيت آخرين	آخرين ] E5, supra lin. P1: اخر P1. ممّن عرض لهم أن بالوا هذا البول من قبل أنّهم استعملوا أطعمة تولّد خلطاً غليطاً. وهذا	وهذا ] E5: فهذا P1. الخلط الغليظ إذا عملت فيه الحرارة حتّى تحرقه وتجفّفه في الكلى تولّد منه هذا الشعر. وعلاج هذا الداء يشهد على صحّة القياس في وجود سببه. فإنّ الذين أصابتهم هذه العلّة إنّما برئوا بالأدوية الملطّفة المقطعة مع تصيير	تصيير ] E5: نطير P1. سائر التدبير والغذاء مرطّباً. ولو أنّه	أنّه ] E5: om. P1. كان في الكلى أو في المثانة قرحة تبلغ من عظمها أن ينحلّ جوهرها إلى مثل هذه الأجسام لما كان أصحابها لينتفعوا بتلك الأدوية بل كانت تزيد في علّتهم ونهيجها غاية النهيج. فبقراط حقيق بأن يعجب منه في هذا كما يعجب منه في سائر الأمور إذ كنّا قد نجده قد	قد ] E5: om. P1. وقف على هذا الأمر وعرفه [P1 77b] وكثير من الأطبّاء لم يعرفه إلى هذه الغاية. وتصحيحه الألفاظ أيضاً نحو هذا المعنى عجيب جدًّا. وذلك أنّه إنّما قال «فذلك يخرج من كلاه» ولم يقل في هذا الفصل كما قال في الفصل الذي قبله إنّ السبب فيما تخرج قرحة في الكلى لكن	لكن ] E5: om. P1. أطلق القول فقال «فذلك يخرج من كلاه» كما لو أنّ إنساناً بال حصاة فقلنا إنّ تلك [E5 24b] الحصاة خرجت من كلاه، [Kühn xvii, 770] لأنّ	لأنّ ] in marg. E5, P1: ان E5. تلك الحصاة جزء من جوهر كلاه لكن لأنّ تولّدها كان في كلاه. فقطع اللحم الصغار هي أجزاء من جرم الكلى تنحلّ وتخرج عند	عند ] E5: من P1. القرحة التي	التي ] in marg. E5: om. E5, om. P1. تكون فيها. وأمّا ما يشبه الشعر فإنّ تولّده يكون في الكلى بمنزلة الحصاة	الحصاة ] E5: الحصا P1. وليس بجزء من جوهر الكلى. وقد نجد في هذا الفصل خطأ في جميع النسخ، وذلك أنّهم يكتبون «من كان في بوله وهو غليظ قطع لحم صغار بمنزلة الشعر فذلك يخرج من كلاه» من غير أن يجعلوا فيما بين «صغار	صغار ] add. اللحم in marg. P1.» وبين «منزلة الشعر» «أو	أو ] E5: حرف P1.» وذلك رديء، لأنّ قطع اللحم الصغار لا يشبه الشعر أصلاً، ولكن	ولكن ] E5: لكن P1. ينبغي أن يوضع فيما بين الحرفين الذين ذكرت «أو	أو ] E5: حرف او P1.» حتّى يكون أبقراط قد	قد ] E5: om. P1. ذكر سببين في قوله لا شيئاً واحداً. وأحد السببين هو قطع اللحم الصغار والآخر ما هو بمنزلة الشعر. ومتى خرج في البول شبيه بالشعر فإنّ البول دائماً يكون غليظاً لأنّ الجوهر البلغمي الذي اجتمع في العروق ينتقص عند ذلك بالكلى. فأمّا متى خرج	خرج ] add. منه E5. قطع اللحم فليس يجب ضرورة أن يكون البول غليظاً. وما رأيت أنا هذه العلّة من علل الكلى قطّ، لكنّي إنّما رأيت قطعاً شبيهة	شبيهة ] E5: سبيهًا P1. باللحم تخرج في البول مراراً	مراراً ] E5: مرار P1. كثيرة في الحمّيات [Kühn xvii, 771] التي تكون فيها في	في ] supra lin. E5, P1: om. E5. البول الثقل الذي يشبه بالكرسنّة	بالكرسنّة ] P1: الكرسنه E5. من دم غليظ تحرقه الحرارة في الكلى أو في الكبد. وأمّا	وأمّا ] E5: فامّا P1. قطع لحم صحيحة فما رأيتها قطّ تخرج في البول. وأرى أنّه قد يمكن أن يكون أبقراط عنى بالبول الغليظ البول المعتدل الطبيعي، لأنّ هذا البول من وجه ما قد يضادّ البول الرقيق وقد نعلم أنّ الرقيق والغليظ بالحقيقة إنّما يسمّى بها	بها ] E5: ىهمام P1. الضدّان الخارجان عن الاعتدال إلى الإفراط، لكن قد يمكن على طريق الاستعارة أن يسمّي الشيء المتوسّط المعتدل باسمي	باسمي ] E5: باسما P1. الطرفين جميعاً. فإذا قيس إلى المستكمل الغلظ سمّى رقيقاً، فإذا	فإذا ] E5: واذا P1. قيس إلى ما هو من الرقّة في الغاية سمّى غليظاً، وإن فهمنا قوله على هذا كان على هذا المثال «من كان في بوله وليس هو	هو ] E5: om. P1. بالرقيق قطع لحم صغار أو بمنزلة الشعر فذلك يخرج من كلاه». فأمّا متى كان البول رقيقاً فالعلّة في جنس العرق كلّه> وأرى أنّه قد أشار إلى هذا المعنى	المعنى ] add. اىضا P1. في الفصل الذي بعد هذا.
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[Kühn xvii, 772] قال أبقراط: من خرج في بوله وهو غليظ بمنزلة النخالة فمثانته جربة.
قال جالينوس: [P1 78a] أمّأ البول متى كان رقيقاً فليست حال العروق حال طبيعية، ومتى كان ليس برقيق	برقيق ] E5: بالرقيق P1. لكنّ معتدل الغلظ وهو المعنى الذي أراده في هذا الفصل بقوله «غليظ	غليظ ] E5: غلىظاً P1.» فما يخرج مع هذا البول يدلّ على أنّ العلّة في الكلى أو في المثانة. وذلك أنّه لمّا كان البول إنّما يجيء من العروق ويتصفّى في الكلى ويجتمع في المثانة، فكلّ ما	فكلّ ما ] P1: فكلما E5. يظهر فيه ممّا هو خارج عن الأمر الطبيعي فهو يدلّ إمّا على رداءة حال العروق وإمّا على علّة في الكلى	وإمّا على علّة في الكلى ] P1: om. E5. وإمّا على علّة في المثانة، كما أنّ ما هو بمنزلة النخالة كما قال في هذا الفصل يدلّ على أنّ المثانة جربة إذا ما	ما ] E5: om. P1. لم تكن في العروق علّة. فإنّه ربّما خرج ما هو بمنزلة النخالة من العروق وربّما كان ذلك من علّة في بدن العروق كما يكون في بدن المثانة وربّما كان	كان ] add. ذلك P1. من قبل أنّ الدم الذي فيها يحترق من قبل حرارة مفرطة. وبيّن أنّ الاحتراق [E5 25a] إلى ما كان فيه من الخلط الغليظ أسرع [Kühn xvii, 773] ولا سيّما الشيء الذي هو من الدم بمنزلة الدردي من الشراب الذي من عادتنا أن نسمّيه الخلط الأسود	الأسود ] E5, supra lin. P1: السوداوي P1.. فكما	فكما ] E5: وكما P1. أنّه يتقشّر من سطح الجلد في الجرب قشور رقاق بمنزلة سلح الخيّة، كذلك	كذلك ] E5: وكذلك P1. إذا عرض في شيء من الأعضاء الباطنة علّة شبيهة بما يعرض	يعرض ] E5: عرض P1. في ظاهرها	ظاهرها ] E5: ظاهره P1. تقشر من سطح ما هو له	له ] E5: om. P1. بمنزلة الجلد مثل الذي يتقشّر	يتقشّر ] add. ىه E5. من ظاهر الجلد. ولهذا السبب إذا جربت العروق أو المثانة تخرج مع البول القشور الشبيهة بالنخالة. ويميّز بين خروجها من العروق وجروجها من المثانة برقّة البول وغلظه كما قلت قبل، لأنّ البول الرقيق يدلّ على أنّ العلّة في العروق والبول الذي ليس برقيق	يتقشّر ] add. ىه E5. يدلّ على أنّ العلّة في المثانة.
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قال أبقراط: من بال دماً عن	عن ] E5, E6, E7: من P1, R1 (מן), Tytler. غير شيء	شيء ] ArMSS: سبب Tytler. متقدّم	متقدّم ] E5, E6, E7, P1, Tytler: יתקדם R1. دلّ ذلك [R1 80a] على أنّ عرقاً في كلاه	كلاه ] add. قد E7, Tytler. انصدع.
[Kühn xvii, 774] قال جالينوس: قوله «عن	عن ] P1: من E5. غير شيء متقدّم» يحتمل أن يكون عنى به «عن	عن ] E5: من P1. غير سبب من خارج»، ويحتمل أن يكون عنى به «بغتة من غير أن يكون تقدّم ذلك عرض من الأعراض» كما تراه يعرض عند حدوث القرحة في المثانة. فإنّه ليس يمكن في المثانة أن ينصدع عرق من قبل دم كثير ينصب إليها كما قد	قد ] E5: om. P1. يعرض	يعرض ] add. من supra lin. E5. ذلك في الكلى. وذلك أنّه ليس يتصفّى الدم في العروق التي في المثانة كما يتصفّى في العروق التي في الكلى، وإنّما يجيؤها من الدم ما يكتفيها لتغتذي به فقط. ومع ذلك أيضاً فإنّ العروق التي في المثانة ليست بمكشوفة	بمكشوفة ] E5: مكشوفه P1. ولا غير معتمدة، مثل العروق التي تدخل إلى بطني الكليتين التي قد يحدث فيها التقيّح والتصدّع من قبل كثرة الأخلاط التي يكون فيها وغلظها. والعرق إذا انصدع استفرغ منه دم صحيح. فأمّا إذا انفتح فليس يخرج منه دم كثير دفعة وخاصّة إذا كان انفتاحه يسيراً، لكنّه يرشح منه أرقّه قليلاً قليلاً فترى البول قد خالطه شيء من الدم. وقد يكون استفراغ الدم	وقد يكون استفراغ الدم ] P1: om. E5. كما قلت من العروق التي في المثانة إذا تأكّلت إلّا أنّه يتقدّم ذلك علامات القرحة الكائنة في المثانة [Kühn xvii, 775] وهي وجع يعرض في ذلك العضو وخروج المدّة وربّما خرج أيضاً قطع من جرم المثانة. وعلى هذا [P1 78b] القياس فالأجود أن يفهم من قوله «عن غير	غير ] P1: om. E5. شيء متقدّم» أي بغتة لا عن غير سبب ظاهر. وذلك أنّه قد يخرج الدم من الكلى كثيراً من غير سبب من خارج عند انصداع عرق فيها يعرض من قبل كثرة الدم فيه وربّما خرج أيضاً عند وثبة شديدة أو سقطة أو ضربة.
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قال أبقراط: من كان يرسب في بوله شيء	شيء ] E5, E6, supra lin. E7, P1, R1, Tytler: om. E7. شبيه بالرمل فالحصاة	فالحصاة ] E5, E7, R1: فالحصى E6: فحصَا P1: فالحصا Tytler. تتولّد	تتولّد ] E5, E7: يتولد E6, P1, Tytler: מתולדה R1. في مثانته.
قال جالينوس: ليس يجب متى بال الإنسان رملاً أن يكون تولّد الحصاة	الحصاة ] E5: الحصا P1. منه في المثانة لا محالة لكن قد يمكن أن يكون تولّدها في الكلى، فالخطأ	فالخطأ ] P1: والخطا E5. في هذا الفصل بيّن ولا يخلو إمّا أن يكون أبقراط أغفل يصف القول أو يكون الناسخ الأوّل أسقط منه حرفاً. [Kühn xvii, 776] وذلك أنّه حيث ما تولّد الحصى كان تولّده في الكلى أو كان في المثانة فإنّه يخرج مع البول شيء شبيه بالرمل.
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قال أبقراط: من بال دماً عبيطاً	عبيطاً ] E6, E7, P1, R1, Tytler: غليظا E5. وكان به تقطير البول وأصابه وجع في أسفل بطنه وعانته فإنّ ما يلي [E5 25b] مثانته وجع	وجع ] E5, E6, E7, R1, Tytler: وجعًا P1..
قال جالينوس: إنّ آخر	آخر ] P1: أَخذ E5. لفظه في هذا الفصل يكتب في النسخ على ضربين، وذلك أنّه يوجد	يوجد ] P1: ترجِمَ E5. في بعضها «وجع» وفي بعضها «عليل»، ولا فرق بين النسختين في المعنى وليس الخطأ في هذا، لكنّ الخطأ في أن يفهم عن أبقراط ما يوجد في النسختين جميعاً قوله «ما يلي مثانته» أنّه يعني به	به ] E5: om. P1. نفس مثانته. وذلك أنّ هذه الأعراض التي	التي ] E5: الذي P1. ذكر مشتركة لآلات البول كلّها وهي المثانة والكلى والمجريان الذان ما	ما ] E5: فيما P1. بين الكليتين والمثانة. والأجود أن يفهم عنه من قوله «ما يلي	ما يلي ] correxi: مما ىلى E5: om. P1 مثانته» أنّه ليس يريد به نفس المثانة وحدها، [Kühn xvii, 777] لكنّه يريد به المثانة وما يتّصل بها	يتّصل بها ] E5, supra lin. P1: يليها P1. من الأعضاء. وإذا فهمنا الأمر على هذا المعنى كان الفصل الذي بعد هذا أحرى أن يواتينا فهمه الذي لم يقل فيه إنّ ما يلي المثانة عليل لكن قال فيه إنّ في المثانة قرحة. فيدلّ بذلك على أنّه ليس المعنى في قوله أنّ المثانة نفسها عليلة	عليلة ] E5: عليل P1. وفي قوله إنّ ما يلي المثانة عليل معنى واحد.
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قال أبقراط: من كان يبول دماً وقيّحاً وقشوراً	وقشوراً ] E5: وقشور P1. وكان لبوله رائحة منكرة فذلك يدلّ على	على ] add. ان P1. قرحة في مثانته.
قال جالينوس: أمّا الدم والقيح إذا بيلا فهما دليلان مشتركان للقرحة التي تكون في جميع آلات البول. وأمّا الرائحة المنكرة يعني الكريهة فعلامة خاصّة للمثانة وأكثر منها القشور. ونجد في أكثر النسخ «من كان يبول دماً وقيحاً»، ونجد في بعضها «من كان يبول دماً أو قيحاً». وهذه	وهذه ] E5: فهذه P1. النسخة الثانية تدلّ على أيّ هذين كان [Kühn xvii, 778] فهو يدلّ على القرحة	القرحة ] E5: قرحهٍ P1.. وأمّا النسخة الأولى فتدلّ على أنّه [P1 79a] يريد أن يجتمع  الأمران معاً أو أحدهما مرّة والآخر مرّة.
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قال أبقراط: من خرجت به	به ] E5, E6, E7, P1, Tytler: לה R1. بثرة في إحليله فإنّها إذا تقيّحت	تقيّحت ] E5, E7, P1: انفتحت E6, R1 (אנפתחת): انفخت Tytler. وانفجرت انقضت علّته.
قال جالينوس: قد يتوهّم في هذا الفصل لشدّة وجازته أنّه ليس فيه كبير	كبير ] E5: كثير P1. معنى. وذلك أنّه ليس يخفي على إحدان البثرة إذا حدثت في مجرى البول من القرح، وهو الذي يسمّى الإحليل فقاحت وانفجرت فقد أنقضت، لكنّك إن تدبّرت هذا القول ودقّقت النظر فيه وجدته يدلّ على معنى أمثل	أمثل ] E5: ابين P1. من هذا. وذلك أنّه قد يمكن أن يكون في حال من الأحوال أشرّ البول بسبب هذه البثرة فإذا قاحت تلك البثرة وانفجرت برأ صاحبها من أشرّ البول. وقد انتشبت	انتشبت ] E5: اثبت P1. بسبب ما ذكرنا مطالبة [Kühn xvii, 779] تلزم فيما قيل وهي	وهي ] E5: فهى P1. أن ينظر هل يريد أبقراط أنّ البثور التي تخرج في هذا الموضع إنّما يكون برؤها بأن ينفجر فقط أو قد	أو قد ] E5: وقد P1. يعرض لها ذلك في أكثر الأمر، وقد يمكن [E5 26a] في بعض الأوقات أن تنحلّ، وأصحّ القولين عندي القول الثاني، وإنّما ذكر الانفجار ليجعله مثالاً لانقضاء العلّة.
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قال أبقراط: من بال من الليل	من الليل ] E5, E6, E7, R1: بالليل P1: في الليل Tytler. بولاً كثيراً دلّ على أنّ برازه يقلّ	يقلّ ] ArMSS: اقل Tytler..
قال جالينوس: ما يخفي عن أحد من الناس أنّه يجب ضرورة متى تأذّت الرطوبة التي في البطن إلى العروق أنّ البراز يقلّ. ويتبيّن بيان	بيان ] P1: نقصان E5. هذا أنّ تلك الرطوبة إذا خرجت مع ثقل الطعام كان البراز أرقّ وألين ولذلك يكون أكثر، وكان البول أقلّ. وهذا القول ينبهنا على ما ينبغي أن يدوى به لين البطن ويبسه. وذلك أنّه متى كان البطن ألين ممّا ينبغي فينبغي أن يقلّل الشراب	الشراب ] E5: الشرب P1. [Kühn xvii, 780] ويدره	ويدره ] E5: وان لا تدره P1. نحو المثانة. ومتى كان البطن أجفّ ممّا ينبغي فينبغي	فينبغي ] E5: فيجب P1. أن نريد في مقدار الشرب وتنمنع من نفوذه إلى العروق ما أمكنّا.

تمّت المقالة الرابعة من تفسير جالينوس لفصول أبقراط نقل حنين بن إسحاق المتطبّب	نقل حنين بن إسحاق المتطبّب ] E5: om. P1.
[E5] بحمد اللّه وعونه وتأبيده .
[P1] واللّه الحمد كثيراً والسبح للّه دائماً أبداً.
                            
