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[E27b; P79b] بسم اللّه الرحمن الرحيم
[E]وصلّى اللّه على محمّد وآله
[P] توكّلت على اللّه
المقالة الخامسة من تفسير جالينوس لفصول أبقراط
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[Kühn xviib.781] قال أبقراط: التشنّج الذي يكون من الخربق من	من ] add. شرب Tytler. علامات الموت.
قال جالينوس: من عادتهم إذا قالوا الخربق مطلقاً أن يعنوا به الأبيض منه من غير أن يحتاجوا أن يستثنوا	يستثنوا ] P: + يذكر. لونه كما يستثنون	يستثنون ] P: + ىذكر. لون الأسود منه.
قال: فمن يشرب هذا الخربق فاستفرغه ثمّ حدث به تشنّج فإنّ هذا العارض من الأعراض التي تدلّ على الهلاك، لاّن هذا العرض ليس يكون في اوّل الاستفراغ [Kühn xviib.782] عند ما يخاف على المتناول لهذا الدواء أن يختنق لكنّه	لكنّه ] E; P: لان هذا. إنّما يعرض له عند ما يزعجه ويجهده شدّة القيء إذا كلّ العصب بسبب شدّة الحركة بالقيء	بالقيء ] E; P: فى القى. خاصّة بالمشاركة من العصب في الألم لفم المعدة. وقد راينا مراراً	مراراً ] E; P: مرار. كثيرة من عرض له لذع شديد في فم المعدة من غير شرب الخربق فأصابه من ذلك تشنّج كما قد	قد ] E; P om. عرض للفتى الذي تقيّأ زنجاراً	زنجاراً ] E; P: زنجار.، فإنّ الأولى عندي أن أسمّي ما تقيّأه ذلك الفتى زنجاراً من أن أسمّيه قيئاً شبيهاً بالزنجار. وذلك لأنّه كان في إشراق لونه على مثال حال الزنجار الصحيح. فعرض لذلك الفتى في وقت ما تقيّأ ذلك	ما تقيّأ ذلك ] P; E om. القيء أن يشنج بدنه كلّه. فلمّا استفرغ ذلك الزنجار، سكنت حمّاه وذهب عنه التشنّج على المكان. وكان ما تقيّأه على مثال حال	حال ] E; P om. أجود ما يكون من الزنجار، ولو خلطته بماء حتّى يكون مقدار	 مقدار ] E; P: ىمقدار. ثخن الشيء المركّب منهما شبيهاّ بثخن الطلى؟	σίραιον. فقد يمكن كما قلت أن يعرض التشنّج لشارب الخربق الأبيض بمشاركة العصب في الألم لفم المعدة، وهذا هو أسهل ما يعرض منه من التشنّج. وقد يمكن أن يحدث لشارب هذا الخربق التشنّج بسبب نفس الاستفراغ إذا أفرط كما يعرض كثيراً لمن تصيبه	تصيبه ] P: + فى. الهيضة مراراً	مراراً ] E; P: فى مرار. [Kühn xviib.783] أن يتشنّج مواضع من بدنه وخاصّة العضل الذي في باطن ساقه. ويمكن أيضا بسبب فعل الدواء إذا جذب الرطوبات التي في العصب إليه قىىراً أن يعرض التشنّج من هذه الجهة. ويمكن أيضاً أن تسري	تسري ] E, P in marg.; P: تجري. قوّة الخربق في البدن بحركة قوية فتجفّف جوهر العصب تجفيفاً شديداً فيعرض من قبل ذلك التشنّج. فقد خبّرنا أبقراط أنّ التشنّج يكون من الامتلاء ومن الاستفراغ إذا عرضا في الأجسام العصبية التي بها تكون الحركات الإرادية. وهذه الأجسام هي العضل والأوتار والرباطات. وذلك أنّا كما نرى خارجاً	خارجاً ] E; P: خارج. السيور والأوتار تتمدّد [E28a] وتتوتّر متى غلب عليها اليبس ومتى ابتلت برطوبة كثيرة، [P80a] كذلك يجب أن يكون التشنّج في العصب في أبدان الحيوان. وبيّن أنّ التشنّج الذي يكون من الامتلاء يمكن أن يبرأ بالاستفراغ. فأمّا التشنّج الذي يكون من استفراغ العصب ويبسه فلا يكاد يمكن أن يبرأ. وقد يكون التشنّج كما قلت على طريق المشاركة في الألم ، ولا ينبغي [Kühn xviib.784] أن يتوهّم على ابقراط أنّه ذهب عليه أمر هذا التشنّج. فإنّه إنّما قصد في قوله أنّ التشنّج يكون من الامتلاء ومن الاستفراغ ليدلّ على التشنّج الذي يكون ابتداءه لا الذي يكون	لا الذي يكون ] P; E: الا. على طريق المشاركة في الألم. وقد نعلم	نعلم ] E; P: يعلم. أيضاً أنّه قد يعرض الفواق بسبب لذع يعرض المعدة والمري ء فيخطر ببال الانسان. من ذلك أنّه قد يعرض للعصب شبيه بهذا العارض، ويري أنّه قد يعرض في بعض الأوقات هذا الصنف من التشنّج لمن يستفرغه الخربق، ولم يذكره ابقراط، إلّا أن يقول قائل إنّ هذا الصنف من التشنّج أيضاً إنّما يعرض من الاستفراغ لأنّ الأشياء اللذاعة هي مجفّفة فهذه هي أصناف التشنّج التي تعرض	التي تعرض ] P; E: الذي يعرض. من شرب الخربق، والذي يبرأ منها	منها ] P; E: منه. النوع الذي يكون من اللذع والذي يكون من شدّة حركة القيء. فأمّا الذي يكون من اليبس فهو ممّا لا يبرأ. فبالواجب نسب ابقراط جنس هذا التشنّج إلى أنّه من علامات الموت لأنّ بعض أنواعه يعسر برءها وواحد منها لا يبرأ.
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[Kühn xviib.785] قال أبقراط: [E6 9b] التشنّج الذي يحدث	يحدث ] E5, E6, E7: ىعرض P1: يكون R1 (יכון), Tytler. من جراحة من علامات الموت.
قال جالينوس: كما قال ابقراط في القول الذي قبل هذا إنّ التشنّج الذي يكون من الخربق من علامات الموت وعنى بذلك أنّه يدلّ على خطر وكثيراً ما	وكثيراً ما ] E; P: وكثىر امّا. يموت صاحبه، كذلك قال في هذا القول في التشنّج الذي يكون من جراحة إنّه من علامات الموت لا أنّه 	لا أنّه ] E; P: الّا انّهُ ليس. يجب ضرورة متى كان أن يموت صاحبه دائماً لكنّه يعني أنّه كثيراً ما يموت. وعلى هذا الطريق نجده قد استعمل هذه اللفظة أعني قوله أنّ الشيء من علامات الموت في فصول كثيرة ممّا تقدّم. فأمّا التشنّج الذي يحدث من جراحة فحدوثه يكون بسبب ما يتبع الجراحة من الورم إذا نال	نال ] E; P: مال; P in line: + الى; ἃψηται. الأعضاء العصبية. وأوّل ما تراه يتشنّج من الأعضاء ما كان بحذاء الموضع الذي حدث فيه الورم ثمّ إنّ العلّة إذا تراقت حتّى تنال أصل العصب فإنّها تستحوذ على البدن كلّه.
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[Kühn xviib.786] قال أبقراط: إذا جرى من البدن دم كثير فحدث فواق أو تشنّج	أو تشنّج ] E5, E7, P1, R1, Tytler: وتشنج E6. فتلك علامة رديئة.
قال جالينوس: ليس ينبغي أن يتوهّم أنّ معناه في اللفظة التي قالها قبل وهو قوله علامة من علامات الموت غير معناه في هذه اللفظة التي	قالها قبل وهو قوله علامة من علامات الموت غير معناه في هذه اللفظة التي ] E; P om. أتى بها بعد وهي	وهي ] E; P: وهو. قوله علامة رديئة. فإنّ من عادة ابقراط أن يسمّي بهذه الأسماء ما كان	ما كان ] P; E om (or in marg.?). من العلامات يتبعه الموت كثيراً إلّا أن يقول	يقول ] P in line: + قايل. إنّ اللفظتين تختلفان من طريق الأكثر والأقلّ فيكون قوله علامة [P80b] من علامات الموت [E28b] دلّ	دلّ ] P; E: ىستدل. على خطر أكثر من قوله تلك علامة رديئة. من ذلك أنّ التشنّج الذي يكون من استفراغ دم كثير يحدث من كلّ واحد من جنس الأسباب الفاعلة للتشنّج كما قلت قبل.
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قال أبقراط: إذا حدث التشنّج أو الفواق	أو الفواق ] E5, P1, R1: ill. E6: والفواق E7. بعد استفراغ مفرط فهو علامة رديئة.
[Kühn xviib.787] قال جالينوس: إنّ الشيء الذي تقدّم أبقراط فوصفه	فوصفه ] P; E: وضعه. أنّه ربّما عرض لشارب الخربق حكم في هذا الفصل أنّه يعرض لجميع من استفرغ	استفرغ ] E; P: يستفرغ. بدنه أيّ نوع كان من الاستفراغ. وذلك أنّه إن أفرط عليه ذلك الاستفراغ، عرض له التشنّج من قبل تلك الأسباب التي وصفناها عند ذكر حال الشارب للخربق ويحلّ بصاحب هذه العلّة من الخطر ما ليس هو يسير لأنّ التشنّج الذي يكون من الاستفراغ أردأ كثيراً من التشنّج الذي يكون من الامتلاء. وقد علمنا أنّ الفواق أيضاً إنّما هو تشنّج يعرض في رأس المعدة والمريء في قول أبقراط.
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قال أبقراط : إذا عرض لسكران سكات بغتة فإنّه يتشنّج ويموت إلّا أن تحدث	تحدث ] E7: ىحدث E5, E6, P1, Tytler: יחדת R1. به حمّى أو يتكلّم	أو يتكلّم ] E5, E6, E7, R1, Tytler: وىتكلم P1. إذا حضرت الساعة التي ينحلّ فيها خماره.
قال جالينوس: إنّ هذا التشنّج يحدث من قبل امتلاء العصب. ومن شأن الخمر أن يملأ العصب سريعاً لأنّها في طبيعتها حارّة، وما كانت طبيعته كذلك فهو يعرض في كلّ شيء [Kühn xviib.788] باهون؟	ἐγκαταδὐεται سعي لا سيّما إذا ما لم يكن بغليظ. فالشراب إذا أكثر منه	منه ] E: + مكثر. فهو بكثرة حجمه	حجمه ] E: + مقداره. يجلب	يجلب ] P; E: يحدث. للعصب تشنّجاً إلّا أنّه بكيفيته يداوي ويصلح ما أفسد في العصب إذ كان قد يسخّنه ويجفّفه. فمتى لم يقدر على أن يفعل ذلك فيجب ضرورة أن يلحق التشنّج الحادث منه الموت. وبالقوّة التي قلنا إنّ الخمر يبرئ بها التشنّج قد	قد ] P; E: وقد. يشفيه بها أيضاً الحمّى	الحمّى ] P; E: الخمر.. وقد ينبغي أن يتفقّد في هذا الموضع خاصّة عادة ابقراط كي نعلم أنّه ينسب جميع من يعمى عليه إلى السكات. والمعنى بالحقيقة في من يعمى عليه هو أن يعدم بدنه كلّه بغتة الحسّ والحركة. ومن عادة ابقراط أن يسمّي هذه الحال من واحد من	من ] E; P om. أعراضها سكاتاً، وبيّن أنّها إنّما تحدث عند آفة تعرض في أصل العصب. وذلك أنّه لا يمكن أن يعرض التشنّج في البدن كلّه دون أن تحدث به آفة إمّا ابتداء وامّا بالمشاركة لعضو آخر قد حدثت به آفة قبله. وأمّا الخمار فهو عند جميع اليونانيين الضرر الحادث في الرأس من شرب الخمر. واسمه في اللسان اليوناني قريبالس	κραιπάλας. [Kühn xviib.789] وقد يقال إنّه إنّما اشتقّ له هذا الاسم من قارا وهو الرأس وهو الرأس وبليس وهو الاختلاج. وأمّا قول ابقراط «الساعة التي تنحلّ فيها خمارة» فعني بالساعة الوقت. فليس	فليس ] P; E: ولىس. ذلك الوقت بمحدود لجميع الناس بمقدار واحد. فإنّ من الناس من يسكن خمارة من غد اليوم الذي شرب فيه، ومنهم من يسكن عنه في الليلة التي تتلوه، ومنهم من ينحلّ عنه لا محالة في اليوم الثالث، وذلك يكون بحسب كثرة الشراب الذي قد شرب	قد شرب ] P; E: يشرب. وقوّته وطبيعته شاربه. فكما أنّ الغذاء ليس لا يستمرأ به	به ] P; E: om. حدّ واحد يوقف عليه في جميع الناس، كذلك ليس للشراب وقت محدود [E29a] يستمرأ فيه وتتحلّل فضلته	فضلته ] E; P: فضله.. فينبغي أن يكون خفيراً	خفيراً ] E; P: حىيرا; εμπείρως ἒχειν بطبيعة صاحب هذه الحال الموصوفة أو يتنظّر	أو يتنظّر ] P; E: ويتنظر. به اقصى حدود أوقات تحلّل الخمار. فإن لم يجده في ذلك الوقت قد حدثت به حمّى ولا أفاق فتكلّم، فاعلم أنّه يتشنّج ويموت	ويموت ] P: + من أدوار [P81a] أيّام البحران..
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قال أبقراط: من اعتراه التمدّد فإنّه يهلك في أربعة أيّام	أربعة أيّام ] E5, E6, E7, R1, Tytler: ايام P1 (add. اربعه supra lin.).، فإن جاوز الأربعة فإنّه يبرأ.
[Kühn xviib.790] قال جالينوس : التمدّد من الأمراض الحادّة جدّاً فإنّه مركّب من التشنّج الذي يكون إلى خلف والتشنّج الذي يكون إلى قدّام، فبالواجب صار بحرانه وانقضاءه يكون بسرعة إذا كانت الطبيعة لا تحتمل تعب تمديده مدّة أطول. فبحران هذا المرض وانقضاءه يكون في أوّل دور من أدوار أيّام البحران.
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قال أبقراط: من أصابه الصرع قبل نبات الشعر في العانة فإنّه يحدث له انتقال، فأمّا من عرض له وقد أتى عليه من السنين خمس وعشرون	خمس وعشرون ] E7, R1: خمس وعشرين E5: ill. E6: خمسه وعشرون P1, Tytler. سنة فإنّه يموت وهو به.
قال جالينوس: انتقال المرض يقال بالحقيقة إذا انتقل من عضو إلى عضو، ويقال بالاستعارة على كلّ انقضاء يكون للمرض. وأرى أنّ ابقراط إنّما استعمل هذه اللفظة في هذه الفصل على هذا المعنى الثاني. وذلك أنّ انقضاء الصرع ليس يكون بانتقال الأخلاط الفاعلة له فقط [Kühn xviib.791] لكنّ قد يكون أيضاً بصلاحها بالعلاج	بالعلاج ] E; P: الصلاح. التامّ. والأخلاط المولّدة للصرع هي غليظة باردة بلغمية. وصلاحها	وصلاحها ] P; E: وصلاحه. يكون بانتقال السنّ عن الرطوبة إلى اليبس وبالرياضة والتدبير المجفّف مع الأدوية الموافقة في هذا الباب، إلّا أنّ ابقراط لم يذكر في هذا الفصل إلّا التغيّر الذي يكون بسبب السنّ فإنّا إذا فهمناه نبّهنا	نبّهنا ] E; P: يتهيّا. على وجود طريق التدبير في هذه العلّة واستعمال الأدوية. وقد قال في موضع آخر من هذا الكتاب أنّ صاحب الصرع إذا كان حدثاً فيروه منه يكون خاصّة بانتقاله في السنّ والبلد والتدبير. وقوله ما قال هناك في هذه العلّة هو ما قاله	ما قاله ] P; E: قوله. هاهنا وهو أن قال إنّ الصرع الذي يعرض	يعرض ] E; P: يحدث. قبل وقت نبات الشعر في العانة يسكن عند	عند ] E: + وقت. تغيّر السنّ في وقت إبناته	إبناته ] E; P: نباته.. وأمّا الصرع الذي يعرض لمن قد	قد ] E; P om. أتت عليه من السنين خمسة وعشرين سنة فصاعداً فإنّ صاحبه يموت وهو به، وذلك يدلّك على أنّه يرى أنّ مدّة زمان نبات الشعر في العانة هي ما بين انقضاء الأسبوع الثاني وبين أن يأتي على الفتى خمسة وعشرون	وعشرون ] P; E: وعشرين. سنة. وبيّن أنّه ليس جميع من أصابته هذه العلّة قبل وقت نبات الشعر في العانة يرى في سنّ نباته إن لم يعاون	يعاون ] E; P: يعاود. تلك السنّ بفعل سائر	سائر ] P; E om. ما ينبغي أن يفعل على الصواب، [Kühn xviib.792] ولا جميع من أصابته بعد تلك السنّ يبقى به دائماً إن أحسن التدبير. وإنّما يعدم هذا	هذا ] E; P: ذلك. البرء الذي يكون من قبل السنّ لسوء التدبير	لسوء التدبير ] P; E om. وبحسب هذا لا غيره يجب أن تبقى به العلّة ما بقي، وقد دلّ على هذا دلالة بيّنة. فأمّا قوله «من عرض له وقد أتى عليه من السنين	السنين ] P; E: السن. جمسة وعشرون سنة فإنّه يموت وهو به» فلم يشرحه ولا بيّن	ولا بيّن ] P; E: وبين. معناه فيه على أنّ من لم يطلب استقصاء فهمه [E29b] فقد يظنّ قوم	قوم ] E; P om. أنّه قد شرحه وبيّن معناه فيه. وذلك أنّه ليس من عرضت له هذه العلّة وقد أتت عليه من السنين	السنين ] E; P: السن. خمسة وعشرون سنة فهو فقط يموت وهو	وهو ] E, P: وهي. به، لكنّ من قد أتت عليه من السنين أكثر من ذلك أحرى بأن تكون هذه حاله. وأنا زائد [P81b] في كلام ابقراط ما كان	كان ] P; E om. نقص حتّى يكون قولاً حقيقاً تامّاً. فأقول إنّ الصرع من قبل وقت نبات الشعر في العانة فإنّه ينحلّ وينقض	وينقض ] E; P: وينقضى. في وقت نباته، وإذا عرض بعد نبات الشعر في العانة بقي بصاحبه	بصاحبه ] E; P: صاحبه. إلى أن يموت. ووقت نبات الشعر في العانة هو في المدّة التي فيما بين أربع عشرة سنة وبين خمسة وعشرين سنة. وقد نجد في هذا الفصل في بعض النسخ حرفا ليس يوجد في كثير منها. والذي يوجد في تلك النسخة هو على هذا المثال «فأمّا من عرض وقد أتى عليه	وقد أتى عليه ] E; P in marg; P: له. من السنين خمس عشرون سنة فإنّه يكاد أن يموت وهو به». ومعناه في قوله «يكاد» أي في أكثر الأمر يموت وهو به.
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[Kühn xviib.793] قال أبقراط: من أصابته ذات الجنب فلم ينق	ينق ] E5, P1, R1, Tytler: ينقا E6: يستنق E7. في أربعة عشر يوماً فإنّ حاله تؤول	تؤول ] E5: يؤول E7, R1 (יוול): ىوول E6, P1: يؤل Tytler. إلى التقيّح.
قال جالينوس: إنّ من عادة ابقراط أنّ يسمّي استفراغ الأخلاط المولّدة لذات الجنب بالنفث نقاء أو استنقاء	أو استنقاء ] E; P: واستنقا.. وكذلك إذا أراد أن	أن ] E; P om. ينفث ويبزق	ويبزق ] E; P: يبصق.، قال «يستنقي». وكذلك نجده استعمل هذه اللفظة في كتاب تدبير الأمراض الحادّة وفي كتاب تقدّمة المعرفة . فأمّا في هذا الفصل فنجد	فنجد ] E; P: تحد. أيضاً مدّة زمان الاستنقاء الذي متى لم يكن فيه زعم أنّ ذات الجنب ينتقل إلى التقيّح. وعنى بالتقيّح إمّا كلّ تغيّر يحدث في موضع الورم إلى المدّة كما نجده في مواضع كثيرة من كتاب تقدّمة المعرفة قد استعمل هذه اللفظة على هذا المعنى  وإمّا انفجار المدّة وانصبابها إلى الفضاء الذي فيما بين	بين ] E in marg, P; E: يلي. الصدر والرئة. فإنّ كلّ واحد من هذين الأمرين قد يكون إذا لم يستنق صاحبه ذات الجنب بالنفث، إلّا أنّ المعنى الثاني قد يسمّيه ابقراط فيما بعد انفجار المدّة.
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[Kühn xviib.794] قال أبقراط : أكثر ما يكون	يكون ] E5, E6, E7, supra lin. P1, R1, Tytler: ىحدث P1. السلّ في السنين الاتي	الاتي ] E5, E6: التين E7: التي P1, Tytler: אלדי R1. فيما	فيما ] E5, E7, P1: om. E6, om. R1. بين ثماني عشرة	ثماني عشرة ] E7: ثمانيه عشر E6, P1, Tytler: תמאני עצר R1. سنة وبين خمس	خمس ] E7, Tytler: خمسه E6, P1, R1 (חמסה). وثلاثين سنة.
قال جالينوس: إنّ ابقراط فيما تقدّم من فصوله لمّا وصف الأمراض التي تعرض كثير الصاحب كلّ سنّ من الأسنان، قال «وأمّا الشباب فيعرض لهم نفث الدم والسلّ». وأمّا في هذا الفصل فزاد معما	معما ] P; E: معها. ذكر عدد السنين ولم يقصد بسبب هذا لإعادة ما ذكر من ذلك لكنّه دعاه إلى ذكره اشتراك علل الصدر والرئة. وقد وصف	وصف ] E; P: وصفت. فيما تقدّم السبب الذي من أجله صار الشباب خاصّة يتبلون بهذه الأمراض. وقد ينبغي أن يلخّص في هذا الموضع أمر سني هاتين السنتين التين�	سني هاتين السنتين التين ] E; P: السنتين الىىن هما بىن السنين الذين. ذكرهما ابقراط لأنّه قال أكثر ما يكون السلّ في [P82a] السنين التي بين ثمانية عشر سنة وبين خمسة وثلاثين سنة. فدلّ بذلك على أنّه ليس يرى أنّ فيما بين الحدّين الذين حدّهما من السنين سنّاً واحدة. وإذا نحن أيضاً نظرنا واستقصينا	واستقصينا ] E; P: فاستقصينا. النظر، لم نجدها سناً واحدة لكنّ السن التي ما	التي ما ] E; P: الذي. بين ثمانية عشر سنة وبين [Kühn xviib.795] خمسة وعشرين سنة هي سن الفتيان والسن التي فيما بين خمسة وعشرين سنةة وبين خمسة وثلاثين سنة هي سن الشباب.
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قال أبقراط: من [E7 88b] أصابته ذبحة فتخلّص منها ومال	ومال ] E5, E7, R1: فمال E6, P1, Tytler. الفضل إلى رئته فإنّه يموت في سبعة أيّام، [E5 30a] فإن جاوزها	جاوزها ] E5, E6, E7, P1, Tytler: תגאוזהא R1. صار إلى التقيّح.
قال جالينوس: إنّ كلام ابقراط في هذا الفصل في انتقال العلّة من الحلق إلى الرئة، وقال إنّه يعرض عند ذلك في أكثر الأمر أن تقتل هذه العلّة صاحبها قبل اليوم السابع، وذلك أنّه يختنق اختناقاً. فإن أمكن أن يجاوز السبعة فإنّ ذلك الفضل يستحيل فيصير مدّة	مدّة ] E; P: ماده. فيقع صاحب هذه العلّة في نفث المدّة.
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[E6 12b] [Kühn xviib.796] قال أبقراط: إذا كان بإنسان السلّ فكان ما يقذفه بالسعال من البزاق	البزاق ] E5, E6, E7, R1: البضاق P1, Tytler. منكر الرائحة إذا ألقي على	على ] E5, E7, P1, R1, Tytler: عليه E6. الجمر وكان شعر الرأس	الرأس ] E5, E6, P1, R1, Tytler: راسه E7: add. מנה R1. ينتثر فذلك	فذلك ] ArMSS: فتلك Tytler. من	من ] om. E7. علامات الموت.
قال جالينوس: إنّ ابقراط يعني بقوله السلّ في هذا الموضع القرحة التي تكون في الرئة فأمر	فأمر ] P; E: وامر. أن يمتحن ما ينفث في هذه العلّة ويستقصي الأمر في رائحته بأن يلقى على جمر. كما قال فيما تقدّم في القروح التي تكون في المثانة التي	التي ] E; P: الذي. تكون للبول معها رائحة منكرة، كذلك	كذلك ] P; E: وكذلك. قال في هذا الفصل إنّ ما ينفثه صاحب قرحة الرئة يكون له رائحة منكرة. فإن تناثر شعر الرأس فيمن هذه حاله، دلّ ذلك على أنّه قريب من الهلاك من قبل أنّ ذلك يدلّ على غاية نقصان الغذاء وأخلق به أن يكون ربّما يدلّ مع ذلك على فساد الأخلاط.
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قال أبقراط: من تساقط	تساقط ] ArMSS: يساقط Tytler. شعر رأسه من أصحاب السلّ ثمّ حدث له اختلاف فإنّه يموت.
[Kühn xviib.797] قال جالينوس: إنّ كلام ابقراط في هذا الموضع إنّما هو فيمن	فيمن ] P: + قد. قرب من الموت من أصحاب السلّ، وقد كان يدلّ	يدلّ ] P; E: دل. على سوء حالهم بتساقط شعر رؤوسهم. فإن حدث لهم مع ذلك اختلاف فالموت يتوقّع لهم عن قريب لأنّ هذا العرض سبب رديء وعلامة رديئة. وذلك أنّه إنّما يكون من ضعف القوّة وهو أيضاً يزيدها مع ذلك ضعف	ضعف ] P; E: ضعفا..
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قال أبقراط: من قذف دماً زبدياً فقذفه إيّاه إنّما هو من رئته.
قال جالينوس : إنّا قد نجد في [P82b] أكثر النسخ مكان «من قذف» «من تقيّأ»، ونجد كثيرين ممّن فسّر هذا الكتلب إنّما يعرف هذا الفصل يكتب على تلك النسخة أعني النسخة	أعني النسخة ] E, P in marg; P om. التي فيها «من تقيّأ دماً زبدياً». وتعاطى قوم تفسير هذه اللفظةة فقالوا إنّه أراد أن  يدلّ بها على كثرة ما يقذف، ولذلك استعمل مكان «من قذف» «من تقيّأ». وأصحاب هذا القول يكذبون على العيان كذباً بيّناً. [Kühn xviib.798] وذلك أنّا قد رأينا مراراً	مراراً ] E; P: مرار. كثيرة من قذف من رئته دماً زبدياً ليس بالكثير. وأنا أقول إنّه إن كان ابقراط هكذا كتب هذا الفصل فإنّما استعمل هذه اللفظة على طريق الاستعارة، لأنّه ليس متى كان الدم الزبدي كثيراً دلّ على أنّ قذفه من الرئة ومتى كان قليلاً دلّ	دلّ ] P; E om. على أنّ قدفه من موضع آخر. وإن كان ابقراط إنّما كتب «من قذف» أو «من نفث» أو «من بزق	بزق ] E; P: بصق.» فقد استعمل اللفظة على حقيقتها، وهذا الدم الذي هو بهذه الحال يدلّ على أنّ القرحة إنّما هي في الجوهر اللحمي الذي في الرئة وهو جسمها الحاصّ بها	بها ] E; P om.، فأقول إنّ القول بأنّ	القول بأنّ ] E; P om. الدم الزبدي إنّما يدلّ على أنّ القرحة في الرئة فقط حقّ. [E30b] وليس القول بأنّه متى كانت القرحة في الرئة فيجب ضرورة أن يكون الدم الذي يقذف زبدياً بحقّ. فقد رأينا مراراً	مراراً ] E; P: مرار. كثيرة قوماً سقطوا من موضع عال وقوماً	وقوماً ] E; P: وقوم. وقعت بهم صدمة من راكل	راكل ] E; P: راحل. أو رامح أو ضارب في موضع الصراع من نوع	من نوع ] E; P: في اليوم من. الضربة التي تكون إذا سقط الرجل على الأرض ووقع آخر على صدره فنفثوا مع سعال دماً كثيراً حسن اللون جدّاً من غير وجع بتّة، كأنّ	كأنّ ] E; P: فكان. أشبه الأمر وأولاه أن يكون ذلك الدم إنّما قذف من عرق الصدع في الرئة.
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[Kühn xviib.799] قال أبقراط: إذا حدث بمن به	بمن به ] ArMSS: لصاحب Tytler. السلّ	السلّ ] E5, E6, E7, P1, Tytler: סל R1. اختلاف دلّ على الموت	الموت ] E5, E6, E7, P1, Tytler: מות R1..
قال جالينوس: قد قال قبيل إنّه متى كانت المدّة التي ينفثها صاحب السلّ كريهة الرائحة وكان شعر الرأس	الرأس ] E; P: راسه. يتساقط ثمّ حدث له اختلاف تبع ذلك الموت. فأمّا في هذا الموضع فأطلق القول فقال إنّه إذا حدث بمن به السلّ	السلّ ] E; P: سلّ. اختلاف دلّ على الموت من غير أن يذكر المدّة ولا الشعر فدلّ بذلك على أنّ الاختلاف وحده كيف كان يكفي الدلالة على الموت لكنّه لا يدلّ على أنّ الموت قريب سريع حديث كما يدلّ إذا كان مع تناثر	تناثر ] E; P: انتثار. الشعر.
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قال أبقراط: من آلت [E7 89b] به الحال من	من ] add. اصحاب Tytler. ذات الجنب إلى التقيّح فإنّه إن استنقى في أربعين يوماً من اليوم الذي انفجرت فيه المدّة	المدّة ] E5, E6, E7, R1, Tytler: الماده P1. فإنّ علّته تنقضي	تنقضي ] E6, E7, P1, R1, Tytler: تنقض E5.، وإن	وإن ] E5, E6, E7, P1, Tytler: פאן R1. لم يستنق	يستنق ] E5, E7, P1, R1, Tytler: ىستىقي E6. في هذه المدّة فإنّه يقع في السلّ.
[Kühn xviib.800] قال جالينوس: إنّ ابقراط لمّا زاد في قوله اسم الانفجار، دلّ دلالة بيّنة أنّ كلامه إنّما هو فيمن تقيّح الورم الذي كان به في جنبه ثمّ انفجر فصارت المدّة في الفضاء الذي بين صدره ورئته. فإنّ جميع من هذه حاله إذا ما	ما ] E; P om. لم تستفرغ منه المدّة حتّى تنقّى بالنفث في أربعين يوماً أقصاه [P83a] فيجب ضرورة أن تتأكلّ رئته لأنّ المدّة تعفن على طول المدّة حتّى يحتد	يحتد ] E; P: تحد.، فجعل حدّ الاستنقاء في ذات الجنب اليوم الرابع عشر وجعل حدّه في أصحاب المدّة يوم الأربعين. وقد وصفت الحال في اختلاف هذين اليومين من	من ] E; P: في. أيّام البحران وسائر أيّام البحران صفة شافية في كتابي في	كتابي في ] P; E: كتاب. أيّام البحران، فمن استوعب جميع ما في ذلك الكتاب من العلم سهل عليه فهم ما قاله ابقراط في أيّام البحران .
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قال أبقراط: الحارّ يضرّ من أكثر استعماله هذه المضارّ يؤنّث [Kühn xviib.801] اللحم ويفتح	ويفتح ] add. يرخى Tytler: add. وتفسخ وارخاء in marg. by a.h. (with ح) P7. العصب ويخدر الذهن ويجلب سيلان الدم والغشي ويلحق أصحاب هذا	هذا ] E5, E7, R1: ذلك E6, P1, Tytler. الموت.
قال جالينوس: [1] إنّ أبقراط قد وصف أشياء	أشياء ] P; E: اسما. كثيرة من أمر استعمال الحارّ والبارد على القصد وعلى الإفراط في كتاب له وصف فيه استعمال الرطوبات، وقد وصف أيضاً في هذا الموضع من كتاب الفصول جميع جمل ذلك إلّا الشاذّ. [2] وأوّل ما وصف من ذلك أنّ من استعمل الحارّ فأفرط في استعماله أحدث	أحدث ] E; P: حدث. فيه هذه الآفات وهي أنّه «يؤنّث اللحم» يعني أنّه يرخيه ويفتحه. [3] وإنّما استعمل هذه اللفظة بالاستعارة على طريق التشبيه لأنّ الأنثى من كلّ جنس [E5 31a] أضعف وأشدّ استرخاء وتفتّحاً من الذكر. [4] ويوافق هذا ما أتبعه به وهو قوله «ويفتح العصب»، فإنّ العصب أيضاً يضعف ويسترخى بتحليل الحرارة لجوهره. [5] وقوله أيضاً «ويخدر الذهن» إنّما أراد	أراد ] P; E: ارد. به أنّه يضعف الذهن ويذهب بقوّته، وذلك يكون بتحلّل جوهر الدماغ كتحلّل جوهر العصب. [6] وعلى هذه الطريق يجلب استعمال الحارّ سيلان الدم المفرط، وبيّن [Kühn xviib.802] أنّ ذلك إنّما يكون في البدن الذي حاله حال متهيّئة لأن يجري منه الدم. [7] ويتبع سيلان الدم الغشي ثمّ يلحق الغشي الموت كما قد يلحق الآفات التي تقدّم ذكره، [8] إلّا أنّه إنّما	إنّما ] P: + يكون. يلحق تلك على طول المدّة ويلحق بعضها أكثر وبعضها أقلّ. [9] وأمّا انفجار الدم والغشي فالموت يلحقهما على المكان. [10] وقد نجد آخر هذا الفصل مختلفاً في النسخ، إلّا أنّ جميع النسخ يؤدّي هذا المعنى الذي وصفت. [11] وإحدى تلك النسخ فيها آخر هذا الفصل على هذا المثال «ويلحق هذه الأشياء الموت» ونسخة أخرى هو فيها على هذا المثال «وهذه الأشياء تحدث ثمّ يلحقها الموت» ونسخة ثالثة هو فيها على هذا المثال «وهذه الأشياء يلحقها الموت» ونسخة رابعة	ونسخة رابعة ] P; E: وراىعه. هو فيها على هذا المثال «وهذه	وهذه ] E; P: هذه. الأشياء يؤول إلى الموت».
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قال أبقراط: وأمّا البارد فيحدث التشنّج والتمدّد والاسوداد والنافض التي	التي ] E5, E6, P1, R1, Tytler: الذي E7. يكون	يكون ] E5, E6, E7, R1: ىكون P1: تكون Tytler. معها	معها ] E5, E6, P1, R1: مع E7. حمّى.
قال جالينوس: يعني أنّ البارد المفرط يحدث التشنّج والتمدّد بتبريده العصب. فكما أنّه لا ينبغي أن ينحلّ جوهر العصب بإفراط الحرارة عليه، [Kühn xviib.803] كذلك لا ينبغي أن [P83b] يبرد بأكثر	بأكثر ] E; P: اكثر. ممّا ينبغي فيجمع	فيجمع ] E; P: ويجمع. وينضغط. ويفعل أيضاً الاسوداد بتبريده	بتبريده ] P; E: ىبرده. والنافض التي تجلب حمّى. وكان الأجود أن يقول «والنافض الذي يحدث التشنّج والاسوداد والحمّى». وقد وصفنا	وقد وصفنا ] P; E: وقد شرحناه ووصفنا. أسباب جميع الأعراض وشرحناها في أقاويل أفردناها لها.
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قال أبقراط: البارد ضارّ للعظام	للعظام ] ArMSS: بالعظام Tytler. والأسنان والعصب والدماغ والنخاع، وأمّا الحارّ	وأمّا الحارّ ] ArMSS: والحار Tytler. فموافق	فموافق ] E5, E7, P1: فهو موافق E6: موافق Tytler. نافع لها.
قال جالينوس: ما كان من الأعضاء في طبيعته إلى البرد أميل فهذه حال	فهذه حال ] E; P: وهذه فحال. كلّ ما كان من أعضاء البدن عديماً للدم بتّة، والضرر من الاستعمال	الاستعمال ] E; P: استعمال. المفرط للبارد	للبارد ] E; P: البارد. أسرع إليه وأنكى فيه. والحارّ لما كانت حاله هذه من الأعضاء فبالواجب أنّ الحارّ له	أنّ الحارّ له ] E; P om. أوفق وأنفع.
19
[Kühn xviib.804] قال أبقراط: كلّ موضع قد	قد ] E5, E6, supra lin. E7, P1, R1, Tytler: om. E7. برد فينبغي أن يسخّن إلّا أن يخاف عليه انفجار الدم منه.
قال جالينوس	جالينوس ] P: + قال.: ليس ينتقض	ينتقض ] E; P: ينقص. من هذا القول الذي قاله في هذا الموضع قوله بأنّ الضدد والضد	والضد ] P; E: وَالضِدهِ. وهو الباب الذي استقصينا شرحه في كتاب حيلة البر وقد بيّنّا أنّ في الطبّ باب	باب ] P; E: باباً. آخر يحتاج إليه ضرورة أكثر من هذا وهو أنّه ينبغي أن يبرأ بمداواة ما حفزه	حفزه ] E; P: خطره. أشدّ أعني ما كان الخطر فيه أعظم، وكذلك الحال في هذا الموضع في انفجار الدم. فيجب أن يبرأ بمداواتها ثمّ يقبل على العضو فيردّه	فيردّه ] E; P: فيردّ. إلى اعتداله المخصوص به.
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قال أبقراط: البارد لذّاع للقروح ويصلّب الجلد ويحدث من الوجع ما لا يكون معه تقيّح ويسوّد	ويسوّد ] add. البدن Tytler. [E5 31b] ويحدث النافض التي	التي ] E5, E6, P1: الذي E7, R1 (אלדי), Tytler. تكون	تكون ] E7, Tytler: ىكون E5, P1: ill. E6 : יכון R1. معها	معها ] E5, E7, P1, Tytler: ill. E6: מעה R1. حمّى والتشنّج والتمدّد.
[Kühn xviib.805] قال جالينوس: من استعمل الأشياء على حقائقها لم يسمّ باللذاع إلّا الحارّ، لكنّ من استعمل لتشابه الحسّ قد يقال في الماء البارد أيضاً إنّه لذاع لا متى لقي الجلد في أيّ حال كان	كان ] E; P om. لكنّ متى كانت فيه قرحة. وذلك أنّ الشيء اللذاع ينبغي أن ينفذ في جوهر ما ياذعه حتّى يحدث منه فيه اللذع، وليس يمكن أن ينفذ الماء البارد في الجلد وهو على حاله الطبيعية، لأنّ مقدار حال الجلد من التكاثف أكثر من مقدار حال جوهر الماء من اللطافة. فأمّا	فأمّا ] E; P: واما. العضو الذي قد حدثت فيه قرحة فلأنّه أشدّ تخلخلاً. فقد يمكن الماء البارد أن ينفذ في جوهره حتّى يغوص	يغوص ] E; P: يعرض. ويصل إلى قعره. وقد شرحنا أمر طبيعة الأشياء اللذاعة في كتابنا في قوّة الأدوية المفردة. فما كان من الأعضاء فيه قرحة فالبارد له لذاع، وما لم يكن فيه منها قرحة فليس هو له بلذاع بل يصلب ما عليه من الجلد بتلزيزه لجوهره. ويحدث أيضاً البارد من الوجع ما لا يكون	لا يكون ] E; P: لم يكن. معه تقيّح بتبريده للحرارة الغريزة التي بها يكون تولّد القيح في القروح، ويمنع أيضاً الأشياء [P84a] المحدثة للوجع من أن تنحلّ	تنحلّ ] E; P: تنحلل.. فأمّا	فأمّا ] E; P: وامّا. ما بعد هذا فقد ذكره فيها تقدّم أعني الاسوداد والنافض التي تكون معها حمّى والتشنّج والتمدّد.
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[Kühn xviib.806] قال أبقراط: وربّما صبّ على من به تمدّد من غير قرحة وهو شابّ حسن اللحم في وسط من الصيف ماء بارد كثير فأحدث فيه	فيه ] E5, P1, R1: om. E6, om. E7: له Tytler. انعطافاً من	انعطافاً من ] E5, P1, Tytler: انعطاف E6, E7, R1 (אנעצאפ). حرارة كثيرة فيه	فيه ] E5, E6, E7, R1: om. P1, om. Tytler. فكان	فكان ] E5: وكان E7. يخلّصه	يخلّصه ] E5, E7, P1, R1: ىخلصه E6: تخلصه Tytler. [E7 91a] بتلك الحرارة.
قال جالينوس: إنّ ابقراط لمّا وصف ما وصف من أمر البارد والحارّ أخذ في صفة ما قد ينتفع به في الندرة من البارد والحارّ وبدأ بالبارد فقال إنّه متى كان بانسان تمدّد، وبيّن أنّه يريد التمدّد وغيره من جميع أصناف التشنّج وكان ذلك في وسط من وقت الصيف	الصيف ] E; P: صايف. وكان بدن المريض حسن اللحم وكان شاباً فصبّ عليه ماء بارد كثير دفعه أحدث للحرارة	أحدث للحرارة ] E; P: احدثت الحراره. في بدنه انعطافاً فشفى بذلك مرضه. وقد يتبيّن من هذا أنّ	أنّ ] P; E om. البارد ليس بقوّته يشفي هذا المرض، لكنّه	لكنّه ] P; E: لكن. إنّما يشفيه بعرض من قبل أنّه يحدث فيمن كان شاباً حسن اللحم للحرارة	للحرارة ] E; P: الحراره. في بدنه انعطافاً. وممّا يستدلّ به على صحّة ما قلت أنّه ليس ينفع في سنّ غير هذا	هذا ] P; E: هذه. السنّ، لأنّه لا يحدث في غيره	غيره ] P; E: غيرها. للحرارة	للحرارة ] E; P: الحراره. انعطافاً. وإذا كان في هذا	هذا ] P; E: هذه. السنّ أيضاً لا ينتعع به في وقت من الوقت غير الوقت الأوسط من الصيف، لأنّ البارد إذا لاقى البدن فهو إمّا أن يقهر الحرارة الغريزية [Kühn xviib.807] وإمّا أن يجمعها. أمّا قهره لها فمتى كانت ضعيفة، وأمّا جمعه إياها فمتى كانت قوية وإنّما يجمعها بحصره	وإنّما يجمعها بحصره ] E; P: وامّا جمعها فىحصره. [E32a] إياها ومنعه لتحلّلها. وحذر ابقراط من استعمال ذلك في التشنّج الذي يكون من القرحة لأنّه ليس يبرأ هذا التشنّج في وقت من الأوقات باستعمال البارد، وإن كان المريض شاباً وكان في طنيعته حارّاً وكان الوقت من السنة وقتاً حارّاً وكان البلد كذلك، لأنّ الأمر في البارد على ما وصفت قبل أنّه لذاع للقروح ويحدث من الوجع ما لا يكون معه تقيّح. فمن	فمن ] P; E: لمن. حدث به التشنّج	التشنّج ] E; P: تشنج. من قرحة بسبب ورم أعضاء عصبية فالبارد	فالبارد ] P; E: والبارد. من أضدّ الأشياء له لأنّه لا يسكن من عادية القرحة ولا يحلّ ورم الأعضاء العصبية.
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قال أبقراط: الحارّ	الحارّ ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אלמא אלחאר R1. مقيّح لكن	لكن ] E6, E7, P1, R1, Tytler: ولكن E5. ليس في كلّ قرحة وذلك من أعظم العلامات دلالة على الثقة والأمن	والأمن ] add. انه ينضخ المدة E5, E7 (المادة instead of المدة), R1 (אנה ינצג אלמדה).، [R1 85b] ويلين الجلد ويرقّقه ويسكن الوجع	ويسكن الوجع ] E5, in marg. E6 (with صح), E7, P1, R1, Tytler: om. E6. ويكسر عادية النافض والتشنّج والتمدّد ويحلّ	ويحلّ ] E5, E6, E7, R1, Tytler: ىحلل P1. الثقل العارض في الرأس، وهو من أوفق الأشياء [Kühn xviib.808] لكسر العظام وخاصّة للمعرى	للمعرى ] E5, E6, E7, P1: אלמערי R1: المعراة Tytler. منها ومن العظام	ومن العظام ] E6, E7, P1: من اللحم E5, R1 (מן אללחם), Tytler. خاصّة	خاصّة ] E6, E7, P1: واخص E5: ולא סימא R1: وخاصة Tytler. لعظام الرأس	لعظام الرأس ] E5, E6, E7, P1, Tytler: מא כאן מן דלך לעצאם אלראס ואדץ לך דלך לעצם אלראס R1 (ואדץ לך דלך לעצם אלראס crossed out).، ولكلّ [P1 84b] ما أماته	أماته ] ArMSS: اصابه Tytler. البرد أو أقرحه [E7 91b] وللقروح التي تسعي وتتأكّل وللمقعدة والفرج	والفرج ] E5, E6, P1, R1: om. E7: ولقروح Tytler. والرحم	والرحم ] ArMSS: الرحم Tytler. والمثانة فالحارّ	فالحارّ ] E7, P1, R1: والحار E5, Tytler: ill. E6. لأصحاب هذه العلل نافع	لأصحاب هذه العلل نافع ] E5, E6, E7, P1, Tytler: נאפע לאצחאב הדה אלעלל R1. شاف	شاف ] E7, R1, Tytler: شافي E5, E6, P1. والبارد لهم ضارّ قاتل.
قال جالينوس: كما أنّ البارد وهو محدث	محدث ] P; E: يحدث. التشنّج والتمدّد قد يبرّئ على حال في الندرة من التمدّد، كذلك الحارّ وهو مقيّح في طبيعته وربّما	وربّما ] E; P: ربّما. لم يقيّح. وذلك أنّ القروح إذا كانت متعفّنة أو	أو ] E; P: اذ. كانت بالجملة ممّا تنجلب إليها فضول لم يحدث فيها الحارّ تقيّحاً، لكنّه يضرّها مضرّة عطيمة. والأمران جميعاً يجتمعان في شيء واحد، أعني أنّ الشيء الضارّ للقرحة والشيء الذي لا يحدث فيها تقيّحاً هو شيء واحد، وكذلك أيضاً فإنّ	فإنّ ] P; E: قال ان. ضرّي هذين يجتمعان في شيء واحد، أعني أنّ الشيء النافع للقرحة والشيء المقيح لها شيء واحد. فإنّ تولّد المدّة في القرحة وتولّد الدواء	الدواء ] P; E: الدم; φάρμακον. المقيح لها من أعظم العلامات دلالة على الثقة والأمن فيها، لأنّه لا يمكن أن تكون القرحة التي يتولّد فيها قيح	قيح ] E; P: القيح. عادية ولا يخاف منها مكروه. فإنّ القرحة التي يحدث بسببها التشنّج فهي لا محالة ممّا لا يتقيّح. وكذلك القروح المتعفّنة [Kühn xviib.809] وكلّما كان في المواضع التي حوله منها تأكّل، وكلّما كان منها أيضاً يعسر	يعسر ] P; E om. اندماله فهو ممّا لا يتقيّح، وكلّما كان أيضاً من القروح الجيشة قد خصّ باسم ويسمّى به مثل القرحة التي يقال لها السرطانية، والقرحة التي تسمّى خيرونيون من اسم طبيب عالجها فبرأت، والقرحة التي تسمّى طيلافيون من اسم رجل عرضت له، والقرحة التي تسمّى الأكلة، فإنّه	فإنّ ] E; P: فانه. جميعها ممّا لا تتقيّح. فالتقيّح إذاً من أعظم العلامات دلالة على الثقة والأمن في القرحة وبهذا فاستدلّ على أعمال	أعمال ] E; P om. الماء الحارّ. فإنّه إذا ما لم ينفع القرحة رأيتها تبقى بعد استعماله غير متقيحة. ثمّ عدّد بعد هذا [E32b] أفعال	أفعال ] P; E: افعالا. من أفعال الحارّ تراها يحدث دائماً. منها أنّه يلين الجلد إذا صلب ويرقّقه إذا غلظ، ويسكن الوجع ويكسر من عادية التشنّح والتمدّد، ولا يحدث كما يحدث البارد من الوجع ما لا يكون معه تقيّح لمنافرته لطبيعة أبداننا التي هي الحرارة الغريزية، وهذه الطبيعة التي يسمّيها الحارّ إذا لقي البدن من خارج على اعتدال فتفعل جميع ما وصف بإنضاجه بعض ما يحتاج إلى الإنضاج وإحالته إياه إلى الحال الأجود وتحليله واستفراغه الأشياء المؤذية وإبرائه بذلك لمّا يحدث عنها. فإن لم يبرأها البرء التامّ فإنّه على حال [Kühn xviib.810] تسكن الأوجاع. فأمّا في علل الرأس فإنّه قد يفعل ما وصفنا ويبرئ الثقل العارض في الرأس بإنضاجه وتحليله لما يؤذيه، وهو أيضاً أنفع الأشياء لكسر العظام وخاصّة لما كان منها عارياً	عارياً ] P; E: متعرياً.، يعني معرا من اللحم، ولا سيّما لما كان من الكسر في عظام الرأس، لأنّ البارد من أضرّ الأشياء لتلك لأنّه ليس للعظام فقط هو ضارّ لكنّه مع ذلك هو ضارّ للدماغ. وما [P85a] أماته أيضاً من الأعضاء البرد فإنّ الحارّ يشفيه. وما أقرحه أيضاً من الأعضاء البرد	البرد ] P; E: الباردة. كما قد يقرح العقب	العقب ] E, P in line; P: العصب.  والأصابع وبالجملة أطراف البدن في الشتاء فإنّ الحارّ لها شافي، وهو أيضاً موافق للقروح التي تدبّ وتسعي التي يقال لها النملة إذا كان معها تأكلّ على أنّ تلك القروح إنّما تكون من خلط حارّ من جنس المرار، لكنّ لما كان نفس القرحة البارد	البارد ] E; P: فالبارد. يقاومها ويضرّها، لأنّ البارد كما قال لذاع للقروح. وكذلك أيضاً فإنّ جميع العلل التي تكون في المقعدة فإنّ الحارّ لها موافق والبارد مقاوم ضارّ جدّاً، لاّن المقعدة عضو عصبي [Kühn xviib.811] والبارد ضارّ للعصب، ولأنّ البرد بطريق المشاركة يتراقى سريعاً من المقعدة إلى البطن، وكذلك الحرارة على هذا القياس. وكذلك أيضاً الرحم والمثانة أمّا الحارّ فموافق شافي وأمّا البارد فضارّ مهلك. وذلك لأنّ هذه الأعضاء أيضاً عصبية ويتراقى منها	منها ] E; P om. البرد إلى ما فوقها سريعاً. وليس يشكّ أحد، وإن لم أقل، أنّ ما أتبع به هذا القول حين قال «فالحارّ لأصحاب هذه العلل نافع شافي والبارد لهم ضارّ قاتل» إنّما أراد أن يعمّ به جميع أصحاب العلل التي ذكرها في هذا الفصل.
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قال أبقراط: وأمّا	وأمّا ] E5, E6, E7, R1, Tytler: فاما P1. البارد فإنّما ينبغي أن يستعمله في هذه المواضع أعني في	المواضع أعني في ] ArMSS: om. Tytler. المواضع التي	المواضع التي ] E5, E6, E7, R1, Tytler: الموضع الذي P1. يجري منها	منها ] E5, E6, E7, R1, Tytler: منه P1. الدم أو هو مزمع بأن	بأن ] E5, P1, R1, Tytler: ill. E6: ان E7. يجري منها	منها ] R1 (מנהא), Tytler: منه E5, E7, P1: ill. E6: add. الدم Tytler.، وليس [E7 92b] ينبغي أن يستعمل في نفس الموضع الذي يجري منه لكن	لكن ] E7, P1, R1, Tytler: لكنه E5: ill. E6. حوله ومن	ومن ] E5, P1, R1, Tytler: ill. E6: او من E7. حيث يجيء	يجيء ] E5, E6, E7, P1, Tytler: יגרי R1.، وفيما كان من الأورام الحارّة والتلذّع	والتلذّع ] E5, E7, R1: ill. E6: والتلكع P1, Tytler. مائل	مائل ] E5, P1, R1: ill. E6: مايلا E7, Tytler. [E6 17a] إلى الحمرة ولون الدم الطري لأنّه إن	إن ] E5, E7, P1, R1, Tytler: انما E6. استعمل فيما قد عتق فيه الدم سوّده، وفي الورم الذي يسمّى	يسمّى ] ArMSS: يدعى Tytler. الحمرة إذا لم يكن	يكن ּ ] E5, E6, E7, P1, Tytler: תכן R1. معه قرحة لأنّ ما كانت معه منه	منه ] E5, E6, E7, supra lin. P1: om. P1. om. R1, om. Tytler. قرحة فهو يضرّه.
[Kühn xviib.812] قال جالينوس: إنّ ابقراط يصف في هذا القول المنافع التي ينتفع بها [E33a] من البارد فيقول أوّلاً إنّه ينتفع به في المواضع التي ينفجر منها الدم أو هي مستعدّة لأنّ يحدث فيها ذلك، وإنّه ليس ينبغي أن يستعمل على موضع القرحة نفسه التي يجري منها الدم، لأنّ البارد كما قال ضارّ للقروح لكنّ على ما حوله وخاصّة على المواضع التي منها يجري الدم ويجري إلى القرحة، ويقول أيضاً إنّه ينتفع بالبارد في جميع الأورام الحارّة والمواضع التي يحدث فيها ما سمّاه وهو	وهو ] P; E: هذا. التلذّع	التلذّع ] E; P: التلكع.، وعنى به	به ] E; P: بذا. المواضع التي كان النار قد كونها وأحرقتها لشدّة حرارة الأخلاط الفاعلة لذلك. فإنّ هذه المواضع أيضاً هي من المواضع التي يستراح إلى البارد فيها. وإذ	وإذ ] E; P: واذا. تأمّلت جميع هذه المواضع رأيتها في لونها محمرة يكون الدم الطري لا بلون الدم العتيق، لأنّ الدم إذا عتق في المواضع لم يكون معه الإشراق. ولذلك إذا استعمل البارد في مثل ذلك الموضع	ذلك الموضع ] E; P: تلك المواضع. عرضت [P85b] له الكمودة والسواد. وعلى هذا المثال أيضاً قد ينتفع بالبارد في الورم المعروف بالحمرة إذا ما لم تكن معه قرحة لأنّه إذا كانت معه قرحة فالبارد له لذّاع مؤلم، فمن قبل ذلك قد يضرّه لأنّ الموضع إذا حدث فيه وجع فهو يستدعى انصباب الموادّ إليه.
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[Kühn xviib.813] قال أبقراط: إنّ الأشياء الباردة مثل الثلج والجمد	والجمد ] E5, P1, Tytler: ill. E6: الجليد E7, R1 (אלגליד). ضارّة للصدر مهيّجة للسعال جالية لانفجار الدم وللنزل	وللنزل ] E5, E7: والنزل E6, R1 (ואלנזל), P1, Tytler..
قال جالينوس: إنّ ابقراط إلى هذه الغاية كان كلامه في الماء الحارّ والبارد، ثمّ إنّه الآن أقبل على صفة الثلج والجمد فقال	فقال ] E; P: وقال. إنّ المضارّ الحادثة منهما أعظم من المضارّ الحادثة من الماء البارد بحسب فضل بردهما على برده وإنّهما من أضرّ	أضرّ ] E; P in line; P: افضل. الأشياء لنواحي الصدر ويهيج السعال ويصدع كثيراً العروق فيحدث بسبب ذلك انفجار الدم. ومع ذلك	ذلك ] P: + انهُ. النزل	النزل ] E; P: ىالنزل. التي يحدّدها	يحدّدها ] E. P in line; P: يحد بها. من الرأس تتراقى الصدر والرئة، لأنّ الثلج والجمد قد يحدثان النزل ببردهما للدماغ.
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قال أبقراط: الأورام التي تكون في المفاصل والأوجاع التي تكون من غير قرحة وأوجاع أصحاب النقرس وأصحاب الفسخ	الفسخ ] E6, E7, P1, Tytler: التشنج E5, R1 (אלתצנג). الحادث في المواضع العصبية وأكثر ما أشبه هذه [Kühn xviib.814] فإنّه إذا صبّ عليها ماء بارد كثير	كثير ] E5, E6, E7, P1 (crossed out), R1, Tytler: كثيراP1. سكّنها وأضمرها وسكّن الوجع بما يحدثه من	بما يحدثه من ] E6, E7, R1: بما تحدث من الخدر E5: باحداثه P1, Tytler. الخدر، والخدر	والخدر ] add. ايضا E5, P1, Tytler. اليسير	اليسير ] E5, E6, E7, P1, Tytler: יסיר R1. مسكّن للوجع	للوجع ] E5: الوجع P1, R1 (אלוגע)..
قال جالينوس	جالينوس ] E: + قال.: إنّ البارد قد	قد ] E; P om. ينفع أكثر ما أشبه هذه. ثمّ لم يصف تلك الأشياء، وليس يعسر	يعسر ] P: + عليك. أن يعلم ذلك ممّا تقدّم. فإنّه قد قال إنّ البارد قد يشفي ما كان من الأورام الحارّة مائلاً إلى الحمرة ولون الدم الطري. وذلك لأنّ البارد يدفع عن تلك الأعضاء ما يجري إليها وبهذا الوجه يستفرغها. ولذلك قد يسكن الوجع في مثل هذه المواضع لقطعه للسبب الذي يكون منه. والبرد	والبرد ] P; E: وقصى ان البرد. أيضاً الحادث في العضو يحدث فيه خدراً يسيراً	خدراً يسيراً ] E; P: خدار يسير. ، والخدر أيضاً ممّا يسكن الوجع بتنقيصه للحسّ.
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قال أبقراط: الماء الذي يسخن سريعاً ويبرد سريعاً فهو	فهو ] E5, E6, P1, R1, Tytler: فذلك E7. أخفّ المياه.
[Kühn xviib.815] قال جالينوس: ليس ينبغي أن يتوهّم أنّ ابقراط إنّما عنى بقوله «أخفّ المياه» أي أخفّها في الوزن. فإنّا إن توهّمنا أنّه إنّما عنى ذلك لم نجده أخبر بشيء فيه كثير [E33b] درك مع أنّه يكون قد دار دوراناً كثيراً في استخراج شيء	شيء ] E; P: شيا. قد كان يمكنه من	من ] E; P: مند. أوّل الأمر أن نجده بأهون سعي. وذلك أنّه لو كان إنّما أراد أن يعرف	يعرف ] E; P: ىتعرف. الماء الذي هو بالوزن أخفّ لقد كان السبار الخاصّ للأشياء التي توزّن منه	منه ] E; P om. مبذولاً له	له ] P; E: لانه يبرا. فيضعه في كفّة الميزان ويضع بحذائة سنجة	سنجة ] E; P: صنجه. فيسبر بذلك أمره، لكنّه إنّما عنى	عنى ] E; P: اعنى. بقوله في هذا الموضع «أخفّ المياه» الماء الذي لا يثقل المعدة وينفذ عنها سريعاً [P86a] كما إنّا قد نسمّي الثقيل ما كان ضدّ ذلك أعني ما كان ثقيل المعدة ولا ينفذ عنها سريعاً. وبيّن أنّه ليس بهذا السبار فقط يسبر فضيلة الماء، لكنّ ابقراط إنّما ذكر هذا السبار دون غيره لأنّ السبر الآخر يسهل الوقوف عليها وكلّ الناس يعرفها وهذا السبار	السبار ] E: + فيه. علم لطيف من علم الطبّ. وأوّل تلك السبر ألّا يكون الماء كدراً ولا عكراً، والثاني ألّا يكون يظهر في رائحته أو طعمه كيفية منكرة، والثالث هذا السبار الذي وصفه ابقراط في هذا الفصل وهو أن يكون يسخن ويبرد سريعا.ً فإنّه إذا كان كذلك فالأمر فيه بيّن أنّه سريع الاستحالة، وكما	وكما ] P; E: فكما. أنّ فضيلة الطعام سرعه استحالته [Kühn xviib.816] كذلك	كذلك ] E: + تلك.  أيضاً فضيلة الماء، إذا	إذا ] E; P: اذا. كنّا نريد من كلّ ما يراد به أن ينهضم على ما ينبغي من آلات الهضم أن يكون تغيّره واستحالته على أسهل ما يكون وأسرعه. فأمّا من امتحن أفضل المياه بحال شاربه فقط فإنّهم قد يستعملون من الدليل ما لا يكون أوثق ولا أحرز منه إلّا أنّهم إن اقتصروا	اقتصروا ] E; P: احتضروا. على هذا الدليل وحده لم يكونوا في ذلك مصيبين. وذلك أنّه	أنّه ] P: + لا. ينبغي أن يمتحن أوّلاً بالدلائل التي وصفنا قبل أن يصير المستعمل له إلى تجربته على هذا الوجه.
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قال أبقراط: من دعته شهوته إلى الشرب بالليل وكان	وكان ] E5, E6, P1, Tytler: فكان E7, R1 (פכאן). عطشه شديداً فإنّه إن نام بعد ذلك فهو	فهو ] E5, E7, P1: فذلك E6, R1 (פדלך): فذلك النوم Tytler. محمود	محمود ] add. لان الشرب بالليل على خلاف العادة فيكون مفججا للغذاء والنوم بعده يتدارك هذه المضرة Tytler..
قال جالينوس: لم يخبر ابقراط هل ينبغي أن يؤذن لمن عطش عطشاً شديداً بالليل في الشرب أو لا ينبغي أن يؤذن له فيه لكنّه اقتصر	اقتصر ] E, P in line; P: اختصر.  على أن قال إنّ النوم ينفع صاحب هذا الحال بعدها، لأنّ الشيء الذي كان سبباً للعطش ينهضم وينحدر في وقت النوم. وليس ممّا يخفي أنّه قد ينبغي أن يؤذن لمن اشتدّ عطشه [Kühn xviib.817] في الشرب كأنّ ذلك من شرب شراب قليل المزاج أو كأنّ من قلّة الشرب. فإنّ أحد الأبواب التي يكون بها حفظ	حفظ ] E; P: حفض. الصحّة أن يداوي نقصان الرطوبة بالزيادة فيها وأن تقمع وتطفى الحرارة المتولّدة من النبيذ بالماء. فأمّا متى كان العطش يسيراً فليس يجب لا محالة أن يؤذن لصاحبه في الشرب، لكنّ قد	قد ] E; P om. ينبغي أن ينظر هل عطشه من نقصان الرطوبة أو من كثرة شرب الشراب. فإن كان من نقصان الرطوبة أذن له في الشرب، وإن كان من كثرة شرب الشراب لم يؤذن له، لأنّه قد يمكن إذا نام هذا أن ينتفع.
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[E5 34a, P1 86b] قال أبقراط: التكميد بالأفاويه يجلب الدم الذي يجيء من النساء، وقد كان سينتفع	سينتفع ] E5: ينتفع R1 (ינתפע), TYtler. به في مواضع أخر كثيرة لو لا أنّه يحدث في الرأس ثقلاً.
قال جالينوس: إنّ أبقراط عنى	عنى] E; P: اعنا. بالدم الذي يجيء من النساء الدم الذي يستفرغ من المرأة من الرحم في وقت انحدار طمثها وبعد ولادتها. وبيّن أنّه متى كان احتباس هذا الدم بسبب ورم في الرحم أو بسبب التوائه أو غير ذلك ممّا أشبهه فمداواته يكون على ما ينبغي [Kühn xviib.818] بإبراء العلّة التي عرض بسببها احتباس ذلك الدم. فأمّا نقصان استفراغ ذلك الدم الحادث من غير علّة من هذه العلل وأشباهها فمداواته تكون بهذا التكميد	بهذا التكميد ] E; P: بالتكميد. الذي ذكر. فإنّ المرأة التي هذه حالها إنّما سبب احتباس الدم الذي كان ينبغي أن يجيء منها إمّا غلظ الدم وإمّا شدّة في العروق التي تنتهي إلى الرحم وإمّا انضمام أفواهها وإمّا تكاثف من جوهر الرحم كلّه. وأيّ هذه الأسباب كان فالتكميد بالافاويه يبرئ منه لأنّه يقدر أن يفتح أفواه العروق إذا كانت قد انضمّت ويرقّق الدم إذا كان قد غلظ ويفتق	ويفتق] E, P; P in marg: ويفتح. السدد بتقطيعه وتلطيفه. قال «ولو لا أنّه يحدث في الرأس ثقلاً لقد كان سينتفع» في مواضع أخر كثيرة، لأنّه قد كان يمكن أن يسخن البدن كلّه بتكميد الرحم في جميع الأمراض الرطبة الباردة لو لا ما يخاف من ذلك التكميد من الصداع ولا سيّما في الحمّى. وقد تدلّك التجربة على أنّ الأفاويه كلّها إلّا الشاذّ منها يصدع، والقياس أيضاً يدلّك على ذلك، لأنّ كلّ ما يسخن إسخاناً قوياً فهو يصدع [Kühn xviib.819] لأنّ من شأن الحارّ في طبيعته أن يرتفع إلى فوق، وطبيعة جميع الأفاويه حارّة حرارة قوية لا سيّما السليخة والقسط والدارصيني والحماما.
	om. Tytler, om. Syriac.29
قال أبقراط: ينبغي أن تسقى الحامل الدواء إذا كانت الأخلاط في بدنها هائجة منذ يأتي على الجنين أربعة	أربعة ] E5, E6, E7, P1: ארבע R1. أشهر وإلى	وإلى ] E5, E6, E7, P1: אלי R1. أن يأتي عليه سبعة أشهر ويكون التقدّم على هذا [E7 94b] أقلّ، [R1 88a] وأمّا ما	وأمّا ما ] E5, E6, E7, P1: ומתי R1. كان أصغر من ذلك أو أكبر منه	منه ] E5, E6, E7, P1: om. R1. فينبغي أن يتوقّى عليه.
قال جالينوس: قد قيل هذا الفصل فيما تقدّم في الكلام في الأدوية المسهلة، ويوجد أيضاً في أكثر النسخ مثنّياً في هذا الموضع في ذكر علل النساء. وقد حذفه قوم من هذا الموضع كيما لا يكون مثنّياً، وليس يحتاج منّا إلى تفسير مستأنف بعد الذي تقدّم من قولنا فيه.
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[Kühn xviib.821] قال أبقراط: المرأة الحامل إن	إن ] E5, E6, R1, Tytler: اذا E7: om. P1. فصدت [P1 87a] أسقطت وخاصّة إن كان طفلها قد عظم.
قال جالينوس: إنّ الطفل إذا عدم الغذاء هلك، وليس يعرض له ذلك عند افتصاد أمّه فقط لكنّ عند إمساكها عن	عن ] P; E: من. الطعام أيضاً مدّة طويلة، وسنبيّن ذلك بعد قليل في فصول أخر. فبالواجب صار الطفل كلّما كان أعظم كان أحرى أن يعطب عند افتصاد أمّه لأنّه كلّما كان أعظم فهو	فهو ] E; P om. يحتاج من الغذاء إلى مقدار أكثر.
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[Kühn xviib.820] [E5 34b] قال أبقراط: [E6 19b] إذا كانت المرأة حاملاً فاعتراها بعض الأمراض الحادّة فذلك من علامات الموت.
قال جالينوس: إنّ هذا الواجب. وذلك أنّه إن كان المرض من الأمراض التي معها حمّى فيجب ضرورة أن تكون تلك الحمّى مطبقة لازمة، لأنّ ذلك من شرط المرض الحادّ الذي معه حمّى. فالخطر	فالخطر ] E; P: والخطر. في المرض الذي هذه حاله ضربان. أحدهما من نفس الحمّى إذ كان لا يؤمن منها أن يقتل الطفل، والآخر أنّا إن باعدنا فيما بين أوقات الغذاء قتلنا الطفل بعدمان الغذاء. وإن تجرّبنا سلامة الطفل فقريناً بين أوقات الغذاء زدنا في تلك الحمّى الدائمة بإعطاء الغذاء في غير وقته، فقتلنا	فقتلنا ] E; P: وقتلنا. بذلك الحامل. وإن كان المرض بعض الأمراض الحادّة التي ليست معها حمّى مثل الفالج والصرع والتشنّج والتمدّد، لم تقوى المرأة على احتمال عظم المرض وشدّته.
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[Kühn xviib.821.12] قال أبقراط: المرأة إذا كانت تتقيّأ دماً فانبعث طمثها انقطع	انقطع ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אנקצאע R1. عنها ذلك القيء	عنها ذلك القيء ] E5, E6, P1, Tytler: ذلك القي عنها E7: דלך אלצי ענהא R1..
قال جالينوس: إنّ هذا الواجب من قبل أنّ الدم الذي كانت حركته إلى فوق يجتذب	يجتذب ] P; E: يتجذب. إلى أسفل ويستفرغ. والتجربة تدلّك على أنّ هذا إذا كان فهو [Kühn xviib.822] ممّا ينتفع به، وقد ينبهنا ما نراه من ذلك بالتجربة على أن ينحو نحو ما تفعله الطبيعة على ما ينبغي ويقتدي بها وتستفرغ المرأة التي هذه حالها بالفصد.
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قال أبقراط: إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.
قال جالينوس: ما يشكّ أحد أنّه يجب ضرورة أن يكون الدم الذي يستفرغ في كلّ شهر على ما ينبغي إذا احتبس بسبب من الأسباب ضرّ	ضرّ ] P; E: من. احتباسه المرأة، وأنّه إذا استفرغ من موضع آخر أنفذ البدن كلّه من ضرر احتباسه، إلّا أنّ المواضع التي يمكن أن يستفرغ منها كثيرة. وليس شيء منها أعفى وأبعد من المكروه من استفراغه من المنخرين الذي ذكره ابقراط في هذا الموضع. وأمّا سائر المواضع كلّها فقد [P87b] يلحق فيها الضرر، ويختلف ذلك في أنّه في بعضها أكثر وفي بعضها	وفي بعضها ] E; P: وبعضها. أقلّ. وليس إن وجد استفراغ غير هذا ليس فيه مكروه. فهذا الفصل بسبب ذلك كذلك كذب. وذلك أنّه لم يقل إنّ استفراغ الدم من المنخرين وحده محمود [Kühn xviib.823] عند انقطاع	انقطاع ] E: + الدم من. الطمث، لكنّه إنّما حمده حمداً مطلقاً من غير أن يلحق في قوله محمود دون غيره	غيره ] E: + وقوم فهموا أنّه عنى بذلك من علل الرحم ما يلحقه.. فإن قال	قال ] P; E om. قائل إنّ استفراغ الدم من المقعدة محمود في المرأة التي هذه حالها فليس قوله بمناقض لهذا الفصل. فإنّا قد نجد ابقراط في مواضع كثيرة بذكر الشيء الواحد فيقضي فيه بقضية وهو يريد أن يجعله مثالاً يلزم الحكم فيه جميع ما هو نظير له.
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قال أبقراط	أبقراط ] add. ان E7, R1 (אן).: المرأة الحامل إن	إن ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אדא R1. ألحّ	ألحّ ] E5, E7, P1, Tytler: لح E6, R1 (גח). عليها استطلاق البطن لم يؤمن عليها أن تسقط.
قال جالينوس: إنّ ابقراط في هذا الموضع [E35a] أيضاً إنّما قال إنّه يخاف على الحامل أن تسقط بسبب الاستفراغ كما بيّنّا قبل عند ذكره الفصد.
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قال أبقراط: إذا كان بالمرأة	بالمرأة ] E5, E6, E7, Tytler: بالامراه P1: ללמראה R1. علّة الأرحام أو عسر	أو عسر ] E5, E7, R1, Tytler: وعسر E6, P1. ولادها	ولادها ] ArMSS: ولادتها Tytler. فأصابها	فأصابها ] E5, E6, P1, R1: واصابها E7, Tytler. عطاس فذلك محمود.
[Kühn xviib.824] قال جالينوس: الغامظ ممّا قيل في هذا الفصل حرف واحد وهو قوله «علّة الأرحام». وذلك أنّ قوماً فهموا هذا جميع علل الرحم، وقوماً	وقوماً ] E; P: وقوم. فهموا أنّه عناية من علل الرحم ما يلحقه ذلك العرض الذي يقال له خنق الرحم فقظ على أنّ ذلك العرض ليس هو خنقاً بالحقيقة لكنّه بطلان النفس، وقوماً فهموا أنّه عنى به المشيمة لأنّه قد يشرك الرحم والمشيمة في لسان اليونانيين باسم	باسم ] E; P: في اسم. واحد. وهؤلاء يخطئون خطأ بيّناً على أنّه قد يظنّ بهم خاصّة أنّهم الصادقون من قبل أنّ المشيمة إذا احتبست في الرحم فالعطاس يخرجها. وخطاءهم بيّن من قبل أنّ ابقراط قد وصف هذا في فصل غير هذا الفصل من قبل أنّ الرحم والمشيمة، وإن كانا في لسان اليونانيين يشتركان في الاسم	الاسم ] P: + فانه.، ليس يجوز كما تقال علّة الرحم أن تقال علّة المشيمة، والقول أيضاً بأنّه	بأنّه ] E; P: انه. عنى بعلّة الأرحام جميع العلل التي تعرض في الرحم باطل	وخطاءهم بيّن من قبل أنّ ابقراط قد وصف هذا في فصل غير هذا الفصل من قبل أنّ الرحم والمشيمة، وإن كانا في لسان اليونانيين يشتركان في الاسم	الاسم ] P: + فانه.، ليس يجوز كما تقال علّة الرحم أن تقال علّة المشيمة، والقول أيضاً بأنّه	بأنّه ] E; P: انه. عنى بعلّة الأرحام جميع العلل التي تعرض في الرحم باطل ] cf. ἄλλος τε γὰρ ὑπὲρ τούτων ἀφορισμὸς αὐτῷ γέγραπται καὶ διαφέρει πάμπολυ καὶ κατὰ τοὔνομα τὰ ὕστερα τῶν ὑστερικῶν. ψεῦδός γε μήν ἐστι καὶ τὸ περὶ πάντων τῶν κατὰ τὰς ὑστέρας παθῶν εἰρῆσθαι τὸν λόγον (Ar. interpretation?).. وذلك أنّ العطاس لا ينفع القرحة التي تكون في الرحم ولا الورم الحادث فيه	فيه ] P; E om. ولا الحمرة ولا الخراج. فأمّا القول فإنّ المرأة إذا بطل نفسها بسبب علّة الأرحام ثمّ أصابها عطاس خفّ	خفّ ] P; E: خفت; ῥᾳστωνεῖν. ما بها فحقّ يقين، وليس ذلك لأنّ العطاس إذا حدث طوعاً بالمرأة التي هذه حالها فهو	فهو ] E; P: فهي. علامة محمود فقط، لكنّ لأنّه مع ذلك سبب محمود لأنّه يصير كالدواء [Kühn xviib.825] لتلك العلّة. وإنّما قلت إنّه	إنّه ] P; E: انها. علامة محمودة من قبل أنّه يدلّ على أنّ الطبيعة وقد كانت قبل قد جمده وماتت قد انتهضت وانتعشت وراجعت حركاتها الخاصّية بها	بها ] E; P: لها.، وعند ذلك [P88a] يدفع بعض الفضول. فقد كنّا	كنّا ] E; P om. بيّنّا في كتابنا	كتابنا ] E; P: كلامنا. في أسباب الأعراض أنّ العطاس قد يكون على هذا الوجه وإنّما قلت إنّ العطاس يكون سبباً للمنفعة في هذه العلّة من قبل أنّه بشدّة هذه ونفضه للبدن. أمّا من وجه فيثير الطبيعة وينبهها، وأمّا من وجه آخر فإنّه ينفض عن أعضاء البدن ما هو لاصق بها منتشب فيها يعسر تحلّصه منها. وبهذا الوجه قد يرى العطاس الفواق.
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قال أبقراط: إذا كان طمث المرأة متغيّر اللون ولم يكن مجيئه في وقته دائماً دلّ ذلك على أنّ بدنها يحتاج إلى تنقية.
قال جالينوس: قد نجد هذا الفصل في نسخ كثيرة مكتوباً	مكتوباً ] E; P: مكتوب. على هذا المثال «إذا كان طمث المرأة مختلفاً	مختلفاً ] cf. χρόνια. ولم يكن مجيئه في وقته دائماً، دلّ ذلك على أنّ بدنها يحتاج إلى تنقية». وقد يمكن أن يدلّ الطمث المختلف، [Kühn xviib.826] أعني المتأخّر عن وقت دروره الذي	الذي ] E; P: التي. جرت به العادة، على أنّه يحتاج إلى تنقية البدن من الخلط البلغمي الذي بسببه يعسر جرية الدم فيحبس بسبب ذلك الطمث	يحتاج إلى تنقية البدن من الخلط البلغمي الذي بسببه يعسر جرية الدم فيحبس بسبب ذلك الطمث ] cf. καθάρσεως δεῖσθαι χυμοῦ φλεγματικοῦ, διὸ καὶ δύσχροα γίγνεται (Ar. interpret. of δύσχροα? ) ولكنّه ليس الحاجة ضرورة إنّما هي إلى التنقية فقط أعني إلى الاستفراغ الذي يكون بالدواء	ليس الحاجة ضرورة إنّما هي إلى التنقية فقط أعني إلى الاستفراغ الذي يكون بالدواء ] cf. οὐ μὴν ἐξ ἀνάγκης γε ταύτης μόνης (Ar. expands?).، لأنّا	لأنّا ] P; E: لا بل. قد نداوي هذه الحال كثيراً بالتدبير الملطّف. وقد وصفت أمر هذا التدبير في [E35b] كتاب أفردته له. ومع هذا التدبير أيضاً فإنّ التكميد بالافاويه والفرزجات المحتملة التي فوقها قوّة ذلك التكميد والأدوية التي تشرب	تشرب ] P; E: شرب. القطاعة الملطّفة لغلظ الأخلاط، مثل الدواء الذي يتّخذ بالفودنج النهري الذي من عادتنا أن نستعمله كثيراً قد يرد الطمث إذا أبطأ مجيئة. فإنّ الغرض في مداواته تفتّح السدد التي في العروق المنحدرة إلى الرحم وتلطّف الدم وترقيقه	وترقيقه ] E; P: ويرققه.. ومع ذلك أيضاً فتنقية البدن كلّه كما قلت من الأخلاط الغلاظ	الغلاظ ] E; P: الغلاض. قد تشفي هذه الحال. فإن كانت النسخة الصحيحة هي التي فيها «إذا كان	كان ] P: + دم. الطمث المرأة متغيّر اللون»، فأحرى أن تكون تنقية البدن تشفي المرأة التي هذه حالها. فإنّ الطمث يتغيّر لونه لا لسبب الخلظ البلغمي فقط لكنّ بسبب السوداوي [Kühn xviib.827] وبسبب المرّة الصفراء. وقد علمنا ابقراط في المقالة الأولى من كتابه في أوجاع النساء كيف ينبغي أن يستدلّ على الخلط الغالب في البدن. وأمّا في هذا الموضع فأخبر أنّ استفراغها ينبغي أن يكون بالتنقية أعني بالدواء المستهل أو المقيّء	استفراغها ينبغي أن يكون بالتنقية أعني بالدواء المستهل أو المقيّء ] cf. διὰ καθάρσεώς ἐστι κενωτέον (Ar. adds أعني بالدواء المستهل أو المقيّء?).. وأمّا قوله «ولم يكن مجيئه في وقته [P88b] دائماً» فهو لهذه النسخة أشدّ موافقه حتّى يكون قوله كلّه على هذا المثال «إذا كان طمث المرأة متغيّر اللون ولم يكن مجيئه دائماً في وقته الذي كانت جرت عادة المرأة بأن	بأن ] E; P: ان. يجيئها فيه قبل ذلك	ذلك ] E; P om. دلّ	دلّ ] P; E: دلك. ذلك	ذلك ] E; P om. على أنّ بدنها يحتاج إلى تنقيته». فإنّه قد يعرض للمرأة إذا غلب على بدنها بعض الأخلاط الرديئة ألّا يتغيّر لون طمثها فقط، لكن يفسد مع ذلك حدّاً دواره. فإن كانت الأخلاط في بدنها قد صارت أغلظ ممّا كانت عليه في الحال الطبيعية وأعسر جريه	فإن كانت الأخلاط في بدنها قد صارت أغلظ ممّا كانت عليه في الحال الطبيعية وأعسر جريه	فإن كانت الأخلاط في بدنها قد صارت أغلظ ممّا كانت عليه في الحال الطبيعية وأعسر جريه ] cf. εἰ μὲν παχύτεροί τε καὶ δυσρούστεροι τῶν κατὰ φύσιν εἶεν οἱ χυμοὶ γεγονότες ἐπιβραδύνοντες καὶ χρονίζοντες (Ar. adds )، أبطأ	أبطأ ] E; P: وابطا. مجيء الطمث وتأخّر ] cf. εἰ μὲν παχύτεροί τε καὶ δυσρούστεροι τῶν κατὰ φύσιν εἶεν οἱ χυμοὶ γεγονότες ἐπιβραδύνοντες καὶ χρονίζοντες (Ar. adds وأعسر جريه and expands?).، أبطأ	أبطأ ] E; P: وابطا. مجيء الطمث وتأخّر. فإن كانت صارت إلى ضدّ ذلك أعنى أرطب وأرقّ، تقدّم مجيء الطمث الوقت الذي كانت جرت العادة أن يجيء فيه	تقدّم مجيء الطمث الوقت الذي كانت جرت العادة أن يجيء فيه ] cf. δηλονότι (Ar. expands?)..
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قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملاً فضمر	فضمر ] E5, E6, E7, P1: فضمرت R1 (פצמרה), Tytler. ثدياها	ثدياها ] E5, E7, R1, Tytler: ثدييها E6, P1. بغتة فإنّها تسقط.
[Kühn xviib.828] قال جالينوس: إنّ هذا الفصل أيضاً هو من تلك الفصول التي تدلّ على ما يعرض للطفل في البطن بسبب نقصان غذائه. وذلك أنّ فيما بين الرحم والثديين عروقاً مشتركة. فإذا نقص الدم في تلك العروق، ضمر الثديان. وبسبب نقصان الغذاء ربّما مات الطفل، وربّما تحرّك للخروج للسبب الذي ذكره أبقراط في كتابه في طبيعة الطفل. وهذا قوله فيه أيضاً أنّ الغذاء ومادّة النشوء التي	التي ] E5: الذي P1. تنحدر من الرحم إلى الطفل لا تكفيه إذا جاوز العشر الأشهر وأمعن في النشوء. وذلك أنّه يجتذب إليه من الدم أعذب ما فيه وأحلاه، وهو مع ذلك ينال من اللبن اليسير. فإذا لم يجد منهما إلّا ما هو له نزر قليل وكان قد شبّ وقوي فطلب أكثر ممّا يجد من الغذاء، ارتكض فهتك أغشيته. فبيّن أنّ الطفل [E36a] وإن عدم الغذاء قبل هذه العشر الأشهر فإنّه يرتكض ويهتك أغشيته. فيكون ذلك أوّل السبب	السبب ] E5: سبب P1. في أن تلذّه أمّه	فهتك أغشيته. فبيّن أنّ الطفل وإن عدم الغذاء قبل هذه العشر الأشهر فإنّه يرتكض ويهتك أغشيته. فيكون ذلك أوّل السبب	السبب ] E; P: سبب. في أن تلذّه أمّه ] cf. καὶ τοὺς ὑμένας νύον ἀρχὴν ἀποκυήσεως παρέχει τῇ μητρί (Ar. adds فبيّن أنّ الطفل وإن عدم الغذاء قبل هذه العشر الأشهر فإنّه يرتكض ويهتك أغشيته or G om.?)..
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قال أبقراط: إذا كانت المرأة	المرأة ] P; E: الامراه. حاملاً فضمر أحد ثدييها [Kühn xviib.829] وكان حملها تؤماً	توماً ] E5?: تواما E7, Tytler. فإنّها تسقط أحد طفليها، وإن	وإن ] E5: فان E6, R1 (פאן): فاذا Tytler. كان الضامر هو الثدي الأيمن أسقطت الذكر، وإن كان الضامر هو الأيسر	الأيسر ] ArMSS: الثدي الايسر Tytler. أسقطت الأنثى.
قال جالينوس: إنّ الأمر الذي قيل في الفصل الذي قبل هذا في الثديين كلّاهما قيل في هذا الفصل	الفصل ] P: + الذي قيل. في أحد الثديين. ومن قبل السبب الذي تقدّم وصفه وهو اشتراك العروق صار الطفل الذي بإزاء الثدي الذي ضمر هو الذي يسقط. فأمّا قوله إنّ الحمل إذا كان توماً وكان أحد الطفلي ذكراً	ذكراً ] E; P: ذكر. والآخر أثنى، فإن ضمر الثدي الأيمن أسقط الذكر وحده، وإن ضمر الثدي الأيسر هلكت الأنثى فقط. فهو مبنى على ذلك القول الذي قاله حين قال إنّ تولّد الطفل إذا كان ذكراً يكون في الجانب الأيمن أكثر وإذا كان أنثى ففي	ففي ] E; P: في. الجانب الأيسر.
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قال أبقراط	أبقراط ] add. انه E6 (crossed out).: إذا كانت المرأة ليست بحامل ولم تكن ولدت ثمّ كان لها لبن فطمثها قد ارتفع	ارتفع ] E5, E6, E7, P1, Tytler: ירתפע R1..
[Kühn xviib.830] قال جالينوس: إنّ في هذا الباب كلاماً	كلاماً ] E; P: كلام. كثيراً ويحتاج من أراد فهمه أن يكون [P89a] قد ارتاض في كتابي في القوى الطبيعية واستقصى فهمه، لكنّي سأقول	سأقول ] E; P: سااقول. على حال طرفاً منه يقدر ما يمكن أن يكون على غاية من الايجاز ويبلغ الحاجة فيما قصدنا إليه. فأقول إنّه يعمّ جميع أعضاء البدن التي تولّد رطوبات	رطوبات ] cf. χυμῶν τινῶν. تنتفع بها أعضاء أخر ويحتاج إليها في تناسل الجنس أو في غذاء الطفل ما دام في البطن أنّ تلك الرطوبة إنّما تكون كالفضل من غذاء ذلك العضو الذي يولّدها. وذلك أنّ العضو المولّد لها ليس يولّدها من قبل أنّه يعلم أنّه ينتفع بها في البدن	البدن ] E, P in marg; P: ذلك العضو.، لأنّا إن قلنا ذلك ادّعينا أنّ لذلك العضو من العقل	العقل ] P; E: الفعل; cf. νοῦν. مثل العقل	العقل ] P; E: الفعل. الذي نريده من القوم الذين يدبّرون البلد	البلد ] scripsi; E; P: البدن; cf. τοὺς πολιτικοὺς ἄνδρας.، وليس الأمر كذلك	كذلك ] P; E: كذا. لكنّ الذي خلق الحيوان تبارك وتعالى هو	هو ] E; P: وهو. الذي معه ذلك العلم	وليس الأمر كذلك	كذلك ] P; E: كذا. لكنّ الذي خلق الحيوان تبارك وتعالى هو	هو ] E; P: وهو. الذي معه ذلك العلم ] cf. ἀλλ' ὁ μὲν δημιουργήσας τὸ ζῶον ἔχει τὸν νοῦν (Ar. adds وليس الأمر كذلك?).. فأمّا العضو فإنّما تدبيره كما بيّنّا بقوى طبيعته، وتلك القوى كثيرة، وأحدّها القوّة المغيّرة	بقوى طبيعته، وتلك القوى كثيرة، وأحدّها القوّة المغيّرة ] cf. δυνάμεσι φυσικαῖς ἄλλαις τέ τισι καὶ τῇ ἀλλοιωτικῇ (Ar. adds كثيرة، وأحدّها?) التي بها يشبه العضو غذاءه بنفسه. فما بلغ من أمره من الغذاء الذي يستحلّ منه أن يتشبّه بالمغتذي به تشبّهاً مستقصاء. [Kühn xviib.831] فإنّه يصير زيادة في ذلك العضو وويغذوه. وهذا هو الذي قال ابقراط في كتاب الغذاء إنّ ما يغذو من الغذاء فهو غذاء. وأمّا الذي هو كالغذاء وهو الفضل الذي يبقى فيه	فيه ] E; P om.	الذي هو كالغذاء وهو الفضل الذي يبقى فيه ] cf. τὸ δὲ περιττὸν ὑπολειπόμενον (Ar. intrerpr?). فإنّه كيموس	كيموس ] cf. χυμὸς (Ar. how to differenciate χυμὸς?). شبيه بطبيعة ذلك العضو، وذلك في العظام هو ما يوجد في تجاويفها	تجاويفها ] P; E تجاربها.. وأمّا في الكبد فهو الدم. والرطوبة الزبدية أيضاً التي نجدها في خلل لحم الرئة هي من هذا الجنس، وكذلك أيضاً الرطوبة اللزجة التي توجد في المفاصل، والرطوبة التي توجد في الأنثيين والوعائين الناشيين منهما [E36b] التي تسمّى آلة	آلة ] E; P om. المني	الوعائين الناشيين منهما التي تسمّى آلة	آلة ] E; P om. المني ] cf. παραστάτας ὀνομαζόμενον σπέρμα.، والرطوبة التي توجد في اللسان التي تسمّى الريق واللعاب. ففي الثديين أيضاً لحم رخو من جنس الغدد	لحم رخو من جنس الغدد ] cf. ἀδένες (Ar. interpr?). قادر على أن يشبه ما يجري إليه بنفسه. ولمّا كان ذلك	ذلك ] E; P om. اللحم الرخو عديماً للدم أبيض فإنّه جعل	جعل ] E; P: ىجعل. الرطوبة المشاكلة له	الرطوبة المشاكلة له ] cf. τὸ οἰκεῖον χυμὸν. بالحال التي عليها اللبن. وكلّما كان ما يجري إليه من الغذاء أكثر، كان ما يتولّد من اللبن أكثر. ويكون ما يجري إليه من الغذاء أكثر في الشهر الثامن والتاسع من الحمل عند ما يمتلئ العروق المشتركة بين الرحم والثديين امتلاء كثيراً، كما قد نرى ذلك عياناً في تشريح الحيوان الحامل. وقد يكون هذا في الندرة من غير حمل إذا [Kühn xviib.832] بلغت تلك العروق من الامتلاء إلى مثل حالها في آخر وقت الحمل من قبل احتباس الطمث، وهي الحال التي ذكرها ابقراط في هذا ا لفصل.
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قال أبقراط: إذا انعقد	انعقد ] E5, E6, P1, R1, Tytler: تعقد E7. للمرأة	للمرأة ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אלמראה R1. في ثدييها	ثدييها ] E7, R1: ثديها E5, E6, Tytler: بدنها P1. دم دلّ ذلك من حالها على	على ] supra lin. E5, E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E5. جنون	جنون ] E5, E6, E7, P1: אלגנאן R1: الجنون Tytler.
قال جالينوس: قد قلت في تفسيري للفصل	للفصل ] E; P: الفصل. الذي قبل هذا إنّ الدم إذا صار إلى الثديين ثمّ استحال من اللحم الرخو [P89b] الذي فيهما صار لبناً. وابقراط يقول في هذا الفصل إنّ الدم الذي يصير إلى الثديين إذا بقي فلم يتغيّر دلّ على جنون. وأمّا أنا فما رأيت هذا كان قطّ إلى هذه الغاية فيدلّني ذلك أنّه وإن كان ممّا قد يكون فهو ممّا لا يكون إلّا في الندرة. فأمّا	فأمّا ] E; P: واما. ابقراط فوصفه وصف من قد راه «وإن	وإن ] E; P: فان. كان الأمر صحيحاً فينبغي أن يتوهّم في علّته ما أصف». أقول إنّ طبيعة اللحم الرخو	الرخو ] P; E om. وخاصّة ما هو منه في الثديين عديمة للدم [Kühn xviib.833] باردة، لأنّ كلّ ما هو عديم للدم فهو بارد	بارد ] E; P: بارداً.، وهو يجعل استحالة الدم الذي يجيئه إلى ما هو أميل إلى البرد. فبحسب فضل	فضل ] P; E om. برد ذلك اللحم الرخو على الحمر الكبد، فضل برد اللبن على الدم. فإذا انثبت في البدن كلّه في وقت من الأوقات دم كثير حارّ في مقدار حرارة ما يغلي	حارّ في مقدار حرارة ما يغلي ] cf. ζέον (Ar. interpr.?). وصار ذلك الدم خاصّة إلى الرأس، فإنّ المرأة التي هذه حالها تجنّ بمصير الدم الذي هذه حاله إلى الرأس. فأمّا ما	ما ] P; E om. يصير منه إلى الثديين فلا يمكن فيه أن يستحيل إلى ضدّ حاله حتّى يصير لبناً لشدّة حرارته وتلذيعه ولكثرته.
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قال أبقراط: إن أحببت	إن أحببت ] ArMSS: اذا اردت Tytler. أن تعلم هل المرأة حامل	حامل ] E6, E7, P1, Tytler: حبلا E5: חאמלה R1. أم لا فاسقها	فاسقها ] E5, E6, E7, P1, Tytler: פאסקאהא R1. إذا ارادت النوم ماء العسل، فإن أصابها مغص في بطنها	مغص في بطنها ] E5, E7, P1, R1, Tytler: في بطنها مغص E6. فهي حامل، وإن لم يصبها	يصبها ] E5, E6, E7, P1, Tytler: יציבה R1. مغص	مغص ] add. في بطنها P1. فليست	فليست ] E5, E7, P1, Tytler: פליס R1: فهي ليست Tytler. بحامل.
[Kühn xviib.834] قال جالينوس: إنّ المغص قد يكون من التلذيع، ويكون من رياح	رياح ] E; P: ريح. غليظة نافخة ليس لها منفذ سهل. وهذا النوع من المغص هو الذي ينبغي أن يتوهّم أنّه يعرض للحامل بسبب مزاحمة الرحم وتضييقه لطريق تلك الرياح	بسبب مزاحمة الرحم وتضييقه لطريق تلك الرياح ] cf. διὰ τὴν ἀπὸ τῆς μήτρας στενοχωρίαν (Ar. expands?).. وأمر أن يسقي المرأة ماء العسل عند النوم، وبيّن أنّه يريد أن يكون عسلاً نياً غير مطبوخ لأنّه إنّما يحتاج [E37a] منه في تعرّف ما يريد تعرّفه إلى ما يولّد من الرياح والنفخة	والنفخة ] P: + اكثر.. وأراد بإسقائها ذلك عند النوم أن يواقي ذلك منها وقت سكون وامتلاء من الطعام	وأمر أن يسقي المرأة ماء العسل عند النوم، وبيّن أنّه يريد أن يكون عسلاً نياً غير مطبوخ لأنّه إنّما يحتاج منه في تعرّف ما يريد تعرّفه إلى ما يولّد من الرياح والنفخة	والنفخة ] P: + اكثر.. وأراد بإسقائها ذلك عند النوم أن يواقي ذلك منها وقت سكون وامتلاء من الطعام ] cf. καθεύδειν δὲ μελλούσῃ διδόναι τὸ μελίκρατον ὠμὸν δηλονότι. τοῦ γὰρ φυσώδους αὐτοῦ πρὸς τὴν διάγνωσιν χρῄζει, βουλόμενος ἡσυχάζειν τε ἅμα καὶ πεπληρῶσθαι σιτίων τὴν γυναῖκα (Ar. expands?).. فإنّ هذين الأمرين جميعاً معيشان على حدوث المغص.
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قال أبقراط: إذا كانت المرأة حبلى بذكر كان لونها حسناً، وإذا	وإذا ] E5, E6, E7, P1: وان R1 (ואן), Tytler. كانت حبلى بأنثى كان لونها حائلاً.
قال جالينوس: إنّ ابقراط إنّما وصف ما وصف من الاستدلال بحسن اللون وقبحه على أن يقاس لون المرأة بما كان عليه لا يكون غيرها. فإنّ المرأة	المرأة ] E; P: الامراه. إذا كانت حبلى بأنثى رأيت لونها أقبح ممّا كان، وذلك لأنّ	لأنّ ] E; P: ان. الأنثى أبرد [Kühn xviib.835] من الذكر. وليس يكون ما تحمله المرأة أبرد، إلّا أن يكون متى كان	متى كان ] E; P om. مني الرجل ورحم المرأة في وقت ما يعلق ذلك الحمل أبرد، ولذلك إنّما هذا القول من الأقاويل التي تقال على الأمر [P90a] الأكثر. وذلك أنّه قد يمكن أن تبالغ المرأة في حسن التدبير بعد أن تعلق فيحسن لونها. وبيّن أن يحمل الذكر دلائل أخر مثل كثرة الحركات وقوّتها، وليس تلك الدلائل أيضاً من العلامات الدائمة التي لا تحول	تحول ] E; P: تحل.. وذلك أنّه قد يمكن في الندرة أن تكون المرأة حبلى بأنثى وتلك الأنثى	الأنثى ] P; E: انثى. أقوى من الذكر فتكون تتحرّك حركات أقوى وأكثر، ويمكن أن تكون المرأة حبلى بذكر وذلك الذكر أضعف من الأنثى	الأنثى ] P; E: انثى. فيكون يتحرّك حركات أقلّ وأضعف.
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قال أبقراط: إن	إن ] E5, E7, R1: اذا E6, P1, Tytler. حدث بالمرأة	بالمرأة ] E5, E6, E7, P1, Tytler: ללמראה R1. الحبلى الورم الذي يدّعى الحمرة في رحمها فذلك	فذلك ] ArMSS: فتلك Tytler. من علامات الموت.
[Kühn xviib.836] قال جالينوس: قد ينبغي أن ننظر هل الورم الذي يدّعي الحمرة وحده إذا حدث في الرحم والمرأة حامل أيدلّ	أيدلّ ] P; E: ىدل. على الموت أم قد يدلّ على مثل ذلك أيضاً الورم الحارّ الذي يسمّي خاصّة فلغموني	فلغموني ] cf. φλεγμονήν.. والأمر في أنّ الورم الذي يدّعي الحمرة إذا حدث مات الطفل ضرورة بيّن، إذ كانت الحمّى الحادّة وحدها من غير الحمرة قد تقتله كثيراً. فأمّا غيرها	غيرها ] E; P: غير هذين. من الورم الحارّ إذا حدث في الرحم هل يمكن أن يسلم عليه الطفل أم لا فذلك ممّا يحتاج إلى بحث ونظر.
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قال أبقراط: إذا حملت المرأة وهي من الهزال على حال خارجة من	من ] E5, P1, R1: ill. E6: عن E7, Tytler. الطبيعة فإنّها	فإنّها ] E5, E6, P1, R1, Tytler: فهي E7. تسقط قبل أن تسمن	قبل أن تسمن ] E5, E6, supra lin. E7, P1, Tytler: om. E7, om. R1..
قال جالينوس: إنّ القوم الذين فسّروا هذا الكتاب فهموا معنى هذا الفصل على ثلاثة أنحاء. وذلك أنّ بعضهم توهّم أنّه لا بدّ من أن تسقط المرأة على حال إذا كانت هذه حالها، وبعضهم توهّم أنّها إن لم تسمن ويحسن قبول بدنها للغذاء لكنّ بقيت على نحافتها وهزالها أسقطت، وبعضهم توهّم أنّه إذا تراجع بدنها وحسن قبولها للغذاء عند ذلك خاصّة تسقط. وقد يظنّ أنّ هذا القول [Kühn xviib.837] أبعد	أبعد ] P; E: ابلغ; cf. ἀπιθανώτερον. من القنوع من القولين الأوّلين، إلّا أنّ نومسياوس على هذا المعنى فسّر هذا الفصل فقال إنّ هذا الفصل إنّما قيل في المرأة التي تخرج عن طبيعتها إلى الهزال ويحتاج بدنها أن يتراجع ويحسن قبوله للغذاء [E37b] قبل أن تحبل قتحمل قبل ذلك، قال «فليس يمكن أن يتراجع بدنها ويحسن قبوله للغذاء	قبل أن تحبل قتحمل قبل ذلك، قال «فليس يمكن أن يتراجع بدنها ويحسن قبوله للغذاء ] P; E om. دون أن ينصرف الدم الذي ينبعث إلى الطفل ليغتذي به إلى بدن أمّه لتغتذي به، فلذلك يجب إذا عدم الطفل الغذاء [P90b] الكافي له أن يعطب». وقول ابقراط أيضاً وهي من الهزال على حال جارجة من الطبيعة قد فهمه أقوام على ما فهمه نوميسياوس أن تكون تلك المرأة قد عرض لها إن صارت على حال خارجة من طبيعتها	طبيعتها ] E, P in line; P: الطىىعه.، وفهمه قوم على الإفراط في	في ] E; P: من. تلك الحال، وإنّ ابقراط إنّما	وإنّ ابقراط إنّما ] E; P: وانما. أراد أن يدلّ به على أنّه ليس إذا كان هزال المرأة يسيراً	يسيراً ] E; P: يسير. عرض لها ما ذكر ضرورة، لكنّه إنّما يعرض لها متى كانت قد هزلت هزالاً شديداً مفرطاً. ولصاحب كلّ واحد من هذين التفسيرين حجّة مقنعة.
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قال أبقراط: متى كانت المرأة	المرأة ] add. حاملاً in marg. E6 (with صح), Tytler. وبدنها معتدل	معتدل ] ArMSS: معتدلا Tytler. تسقط	تسقط ] ArMSS: وتسقط Tytler. في الشهر الثاني والثالث من غير سبب بيّن [Kühn xviib.838] فقعر	قعر ] ArMSS: فنقر Tytler: cf. κοτυληδόνες (Ar. also uses نقر.) الرحم منها	الرحم منها ] E5, P1, Tytler: ill. E6: رحمها E7, R1 (רחמהא). مملوء	مملوء ] E5, E7, R1, Tytler: مملوه E6: مملوا P1, Tytler: add. رطوبه E6, in marg. P1. مخاطاً	مخاطاً ] E5, E7, Tytler: مخاطيه E6: مخاطيا P1: מכאצה R1. ولا	ولا ] ArMSS: فلا Tytler. تقدر على ضبط	ضبط ] E5: צבק R1. الطفل لثقله	لثقله ] E5, E6, E7, P1, Tytler: לתקלהא R1. لكنّه	لكنّه ] E5, E6, E7, P1, Tytler: לאכנהא R1. ينهتك منها	ينهتك منها ] E5, E6, E7, P1, Tytler: תתהתק בהא R1..
قال جالينوس: [1] عنى بقوله «من غير سبب بيّن» أي من غير حمّى شديدة أو استطلاق البطن أو انفجار الدم أو الورم الذي يدّعي الحمرة إذا حدث في الرحم أو وثبة شديدة تكون من الحامل أو صيحة أو عصبة أو فزعة أو إقلال من الغذاء أو غير ذلك ممّا أشبه ممّا تفعله المرأة أو ممّا ينالها. [2] فإنّ المرأة إذا كانت تسقط عن غير سبب من هذه الأسباب وهي كما قال معتدلة البدن فأولى الأشياء أن يكون السبب في إسقاطها أن تكون أفواه العروق المتناهية في	في ] E5, supra lin. P1: الى P1. الرحم التي بها تعلق المشيمة مملوءة رطوبة مخاطية	فإنّ المرأة إذا كانت تسقط عن غير سبب من هذه الأسباب وهي كما قال معتدلة البدن فأولى الأشياء أن يكون السبب في إسقاطها أن تكون أفواه العروق المتناهية في	في ] E, P in line; P: الى.  الرحم التي بها تعلق المشيمة مملوءة رطوبة مخاطية ] cf. εἰκὸς γὰρ ταῖς τοιαύταις μυξώδη τὰ στόματα τῶν εἰς τὴν μήτραν καθηκόντων ἀγγείων ὑπάρχειν, ἐξ ὧν ἤρτηται τὸ χωρίον (Ar. adds فإنّ المرأة إذا كانت تسقط عن غير سبب من هذه الأسباب وهي كما قال معتدلة البدن?).. [3] وهذه الأفواة التي سمّاها النقر	النقر ] cf. κοτυληδόνας.، وليس هي	هي ] P1: هو E5. كما ظنّ قوم اللحم الرخو الذي يتولّد على أفواه تلك العروق. [4] وممّا يدلّ على ذلك أنّ أبقراط قال في المقالة الأولى من كتابه في علل النساء إنّه	إنّه ] E5: om. P1. متى كانت النقر التي في الرحم مملوءة بلغماً كان الطمث أقلّ. [5] وقال أيضاً بركساغورس في المقالة الأولى من كتابه في الأمور الطبيعية إنّ النقر هي أفواه العروق الضوارب وغير الضوارب التي تجلب الدم إلى الرحم.

 μεʹ.
Ὁκόσαι δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσαι ἐκτιτρώσκουσι
 δίμηνα καὶ τρίμηνα ἄτερ προφάσιος φανερῆς, ταύτῃσιν  
17b.838.1
 αἱ κοτυληδόνες μύξης μεσταί εἰσι καὶ οὐ δύνανται γοῦν
 κρατέειν ὑπὸ τοῦ βάρεος τὸ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀποῤῥήγνυνται.
      –   –   –  
[1]  Ἄτερ φανερᾶς προφάσεως λέγει πυρετοῦ σφοδροῦ καὶ
17b.838.5
γαστρὸς ῥεύματος ἢ αἱμοῤῥαγίας ἢ ἐρυσιπέλατος ἐν αὐτῇ
τῇ μήτρᾳ συστάντος ἢ πηδησάσης σφοδρότερον τῆς κυούσης
ἢ κραξάσης ἢ λυπηθείσης ἢ θυμωθείσης ἢ φοβηθείσης ἢ
ἐνδεῶς διαιτηθείσης ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον διαπραξάσης ἢ
παθούσης. [2] εἰκὸς γὰρ ταῖς τοιαύταις μυξώδη τὰ στόματα
17b.838.10
τῶν εἰς τὴν μήτραν καθηκόντων ἀγγείων ὑπάρχειν, ἐξ ὧν
ἤρτηται τὸ χωρίον, [3] ἃ δὴ καὶ κοτυληδόνας ὠνόμασεν, οὐχ
ὡς ἔνιοι νομίζουσι τὰς ἐπιτρεφομένας ἀδενώδεις σάρκας
αὐταῖς. [4] ἔν τε γὰρ τῷ πρώτῳ τῶν γυναικείων αὐτός φησιν,
ἢν δὲ αἱ κοτυληδόνες φλέγματος περίπλεες ἔωσι, τὰ κατα-
17b.838.15
μήνια γίνεται ἐλάσσονα, [5] καὶ ὁ Πραξαγόρας ἐν τῷ πρώτῳ
τῶν φυσικῶν, κοτυληδόνες δέ εἰσι τὰ στόματα τῶν φλε-
βῶν καὶ τῶν ἀρτηριῶν τῶν εἰς τὴν μήτραν φερουσῶν. 
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[Kühn xviib.839] قال أبقراط: إذا كانت المرأة على حال خارجة من	من ] ArMSS: عن Tytler. الطبيعة من السمن فلم تحبل فإنّ الغشاء الباطن من غشائي البطن	من غشائي	غشائي ] E5: גצא R1. البطن ] ArMSS (גצא instead of غشائي R1): om. Tytler. الذي يسمّى الثرب يزحم	يزحم ] E5, E6, E7, P1: קד זחם R1: برحم Tytler. فم الرحم منها [R1 91b] وليس	وليس ] ArMSS: فليس Tytler. تحبل	تحبل ] E5, E6, E7, P1: תחמל R1: بحبل Tytler. دون أن تهزل.
قال جالينوس: قد فهم	قد فهم ] E; P: ان قوماً فهموا. قوله «على حال خارجة من الطبيعة» على ضربين. فقوم توهّموا أنّه عنى بها	بها ] E; P: به. على حال إفراط، وقوم توهّموا أنّه عنى به حال خارجة من طبيعة تلك المرأة الحامل. وأصحّ القولين القول الأوّل. فإنّ الشحم الذي في الثرب يضغط ويزحم فم الرحم في المرأة [E38a] التي هي من السمن على حال مفرطة	مفرطة ] E; P: مفرطٍ.. وعنى بفم الرحم في هذا الموضع الفم الداخل الذي عنده ينتهي الرحم ومنه تبتدئ رقبة الرحم، وهذا هو أولى	أولى ] P; E: الاولى. وأحقّ بأن يسمّى فم الرحم. فإنّ  طرف رقبة الرحم الآخر المتّصل بفرج المرأة إنّما يجب أن يسمّي رقبة	رقبة ] P; E: فم رقبه. الرحم لا فم الرحم.
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[Kühn xviib.840] [P1 91a] قال أبقراط: متى تقيّح	تقيّح ] E5, E6, P1, Tytler: تقيحت E7, R1 (תקיחת). الرحم حيث يستبطن	يستبطن ] E5, E6, P1, R1, Tytler: تستبطن E7. الورك وجب ضرورة أن يحتاج إلى الفتل.
قال جالينوس: عنى بقوله «يحتاج إلى الفتل» أي يحتاج إلى العلاج بالفتائل. وليس ممّا يخفى أنّ الرحم إذا تقيّح وحاصّة ما يلي منه ما خارج فإنّ ابقراط كأنّه إنّما يدلّ على هذا في هذا الموضع فلا بدّ له من أن يعالج بالفتائل.
48 (E5: 38a, 8-9, 9-18; E6: 24a, 2-4, 4-14; E7: 99a, 18-99b, 1, 1-9; P1: 91a, 4-5, 6-15; R1: 91b 13-14, 14-22; YA: 129a, 2-4, 4-14; Tytler, p. 48, 5-7)
قال أبقراط: ما كان من الأطفال ذكراً	ذكراً ] E5, E7, P1, R1, YA: ذكر E6. فأحرى أن يكون تولّده في الجانب الأيمن، وما	وما ] E5, E6, E7, P1, YA, Tytler: ומתי R1. كان [E7 99b] أنثى ففي الجانب	الجانب ] E5, E6, E7, P1, YA, Tytler: om. R1. الأيسر.
قال جالينوس: قد بيّنت في كتابي في المني أنّ الطفل إنّما يكون ذكراً من	من ] E5, E6, E7, P1, R1: om. YA. قبل مزاجه	مزاجه ] E5, E6, E7, P1, R1: امزاجه YA. إذا كان منذ أوّل الأمر أسخن. وممّا يعيّن على أن يكون مزاج الطفل أسخن الموضع الذي يتولّد فيه إذا كان أسخن، [Kühn xviib.841] وأسخن جانبي	جانبي ] E5, E6, E7, P1, R1: جانب YA. الرحم الجانب	الجانب ] E5, E6, E7, P1, R1: جانب YA. الأيمن	وممّا يعيّن على أن يكون مزاج الطفل أسخن الموضع الذي يتولّد فيه إذا كان أسخن، وأسخن جانبي الرحم الأيمن ] cf. θερμοτέρα δὲ ἡ κρᾶσις γίγνεται τοῖς ἐμβρύοις οὐχ ἥκιστα καὶ διὰ τὸ χωρίον, ὅπερ ἐστὶ τὸ δεξιὸν τῆς ὑστέρας μόριον (Ar. expands?).، وأنّما صار هذا الجانب	الجانب ] add. אלאימן R1. أسخن بمجاورته	بمجاورته ] E5, E6: لمجاورته E7, R1 (למגאשרתה), YA: يجاوره P1. الكبد. وممّا يعيّن أيضاً على سخونة مزاج الجنين مني الأنثى الذي ينبعث من الأنثيين منها في	في ] E5, E6, E7, P1, YA: om. R1. كلّ واحد من قرني	قرني ] E5, E6, E7, P1, YA: om. R1. الرحم: أمّا	أمّا ] E5, E6, E7, YA: واما P1, R1 (ואמא). ما يجيء منه من اليمنى	اليمنى ] E5, E7, P1, R1, YA: الجانب الاىمن E6. فإلى	فإلى ] E5, E7, P1, R1, YA: يصير الي E6. الجانب الأيمن	الأيمن ] add. من الرحم E7, R1 (מן אלרחם).، وما	وما ] E5, P1, YA: واما الذي E6: واما ما E7, R1 (ואמא מא). يجيء من اليسرى	اليسرى ] E5, P1, YA: الجانب الايسر E6: الايسر E7, R1 (אלאיצר). فإلى	فإلى ] E5, E7, P1, R1, YA: يصير الي E6. الجانب الأيسر، وهذان	وهذان ] E6, E7, P1, R1, YA: فهذان E5. مختلفان كما قد بيّنّا ذلك أيضاً. وذلك أنّ	أنّ ] E5, E6, E7, P1, YA: om. R1. المني المتولّد في اليسرى	اليسرى ] E5, E6, E7, R1: الجانب الأيسر P1, YA. من الأنثيين أرقّ وأقرب إلى المائية	أرقّ وأقرب إلى المائية ] cf. ὀῤῥωδέστερόν (Ar. interprt.?). وأبرد من المني المتولّد في اليمنى، فلهذا أيضاً قد يجب أن يكون الجنين المتولّد في الجانب الأيسر منذ أوّل أمره أبرد. وقد تكلّمت في هذه الأشياء كلّها كلاماً شافياً في المقالة الخامسة من كتابي في تشريح أبقراط.
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قال أبقراط: اذا	اذا ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אן R1. أردت أن تسقط المرأة	المرأة ] E5, E7: om. E6, om. P1, om. Tytler. المشيمة فادخل في الأنف دواء معطّساً	معطّساً ] E5, E7, P1, R1, Tytler: معطس E6. وامسك المنخرين والفم.
قال جالينوس: إنّه يحدث عند	عند ] E, P; P in line: فى.	عند ] P: + مثل. هذه الحال للبطن تمدّد	تمدّد ] E; P: تمدّداً. وتوتّر	وتوتّر ] E; P: وتوتراً. فيعيّن ذلك على سقوط المشيمة	يحدث عند	عند ] E, P; P in line: فى.	عند ] P: + مثل. هذه الحال للبطن تمدّد	تمدّد ] E; P: تمدّداً. وتوتّر	وتوتّر ] E; P: وتوتراً. فيعيّن ذلك على سقوط المشيمة ] cf. Οὐ περισπῶντας χρὴ τὴν ὑστάτην συλλαβὴν ἀναγιγνώσκειν ὑστερῶν, ἀλλὰ βαρύνοντας ὑστέρων. οὐ γὰρ δὴ αὐτὰς τὰς ὑστέρας ἐκπεσεῖν βούλεται διὰ τῆς γινομένης ἐντάσεως διὰ τῶν πταρμικῶν φαρμάκων, ἀλλὰ τὰ καλούμενα χόριά τε καὶ ὕστερα (Ar. has different text?)..
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[R1 92a] [Kühn xviib.842.4] قال أبقراط: إذا إردت أن تحبس	تحبس ] E5, P1, R1, Tytler: ill. E6: ىحتبس E7. طمث المرأة فالق عند كلّ واحد من ثديها محجمة من أعظم ما يكون.
قال جالينوس: كما قد	قد ] E; P om. علمنا ابقراط علاج الطمث إذا نقص استفراغه أو لم يستفرغ بتّة، كذلك علمنا الآن علاج إفراطه وأمر	وأمر ] E; P امر. أن يلقى عند الثديين	الثديين ] E; P: الثدي. محجمة من أعظم ما يكون. والأجود أن لا تعلق المحجمة على نفس الثدي، لكنّ على ما دونه من أسفل حيث تنتهي	تنتهي ] E; P: هى. العروق المتصاعدة إلى الثديين من أسفل. وقد نجد أيضاً [E5 38b] في بعض النسخ مكان «فالق عند كلّ واحد من ثديها» «فالق دون كلّ واحد من ثديه». وإنّما يقدر بأن تكون المحجمة من أعظم ما يكون، حتّى يكون الجذب بها من الرحم [Kühn xviib.843] إلى فوق أشدّ وأقوى وأبلغ وتلطّف	حتّى يكون الجذب بها من الرحم إلى فوق أشدّ وأقوى وأبلغ وتلطّف ] cf.  ἵνα σφοδροτέραν ἀπὸ τῆς μήτρας ἐργάσηται τὴν ἀντίσπασιν ἄνω (Ar. expands σφοδροτέραν?)، لأنّ يكون ذلك بالعروق المشتركة فيما بين الرحم والثديين.
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قال أبقراط: إنّ فم الرحم من المرأة الحامل [E7 100a] يكون	يكون ] E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E5. منضمًّا.
[P91b] قال جالينوس: إنّ هذا من أعطم دلائل الحمل إذا قدرت القابلة أن تدخل أصبعها فتلتمس فم الرحم. فإنّ الرحم منذ يرد عليه المني فيعلقه ينقبض تجويفه عليه من جميع النواحي وينضمّ فمه. وقد	وقد ] E; P: فقد. نجد فم الرحم ينضمّ بسبب الورم، إلّا أنّه قد يفرق بين الانضمام الذي يكون من قبل الورم وبين الانضمام الذي يكون بسبب الحمل لأنّ	لأنّ ] E; P ان. مع الانضمام الذي تكون من قبل الورم صلابة ليست معه إذا كان بسبب الحمل	وقد	وقد ] E; P: فقد. نجد فم الرحم ينضمّ بسبب الورم، إلّا أنّه قد يفرق بين الانضمام الذي يكون من قبل الورم وبين الانضمام الذي يكون بسبب الحمل لأنّ	لأنّ ] E; P ان. مع الانضمام الذي تكون من قبل الورم صلابة ليست معه إذا كان بسبب الحمل ] cf. φαίνεταί γε μὴν καὶ διὰ φλεγμονὴν καὶ σκίῤῥον μεμυκὸς τῶν ὑστερῶν τὸ στόμα καὶ διορίζεται (Ar. expands καὶ διορίζεται to إلّا أنّه قد يفرق بين الانضمام الذي يكون من قبل الورم وبين الانضمام الذي يكون بسبب الحمل لأنّ	لأنّ ] E; P ان. مع الانضمام الذي تكون من قبل الورم صلابة ليست معه إذا كان بسبب الحمل, or G. om. بين الانضمام الذي يكون من قبل الورم وبين الانضمام الذي يكون بسبب الحمل لأنّ	لأنّ ] E; P ان. مع الانضمام الذي تكون من قبل الورم صلابة ليست معه إذا كان بسبب الحمل?). .
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قال أبقراط: إذا جرى اللبن من ثدي	ثدي ] add. المرأة Tytler. الحبلى دلّ ذلك	ذلك ] E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1. على ضعف من طفلها، ومتى كان	كان ] ArMSS: كانت Tytler. الثديان مكتنزين	مكتنزين ] E5, in marg. E6 (with ح), E7, R1: ill. E6: مكتنزان P1: مكتنزتين Tytler. دلّ ذلك	ذلك ] E5, E6, P1, Tytler: om. E7, om. R1. على أنّ الطفل أصحّ	أصحّ ] ArMSS: صحيح Tytler. وأقوى	وأقوى ] E5, E7, R1: om. E6, om. P1: قوي Tytler..
[Kühn xviib.844] قال جالينوس: إنّ اللبن	اللبن ] P: + انما. يجري من المرأة التي	التي ] E; P: الذي. تجده يجري منها في الوقت الذي من شأنه في الطبع أن يتولّد في الحامل. فإنّه ليس يتولّد	في الحامل، فإنّه ليس يتولّد ] P; E om. فيها في الأشهر الأوّل. فأمّا خروجه حتّى يجري ولا يبقى داخلاً فإنّما يكون من قبل كثرة ما يجتمع منه. وإنّما يجتمع منه مقدار أكثر إذا امتلئت العروق المشتركة فيما بين الرحم والثديين إمتلاءاً أكثر. وإنّما تمتلئ تلك العروق إمتلاءاً أكثر إذا كان ما يناله الطفل ممّا فيها يسيراً	يسيراً ] E; P: يسير.، وذلك إنّما يكون لضعفه. فبيّن	فبيّن ] E; P: وبيّن. أنّه لا ينبغي أن ترى الثديين ضامرين	الثديين ضامرين ] E; P: الثديان ضامران.، مثل ما كانا قبل أن تحمل	تحمل ] E; P: تحبل. المرأة	مثل ما كانا قبل أن تحمل	تحمل ] E; P: تحبل. المرأة ] cf. καθάπερ ὅτ' ἦν ἀκύμων (قبل أن تحمل) ἡ γυνή.. فأنّ هذا إذا كان دلّ على نقصان من الدم، ولذلك إذا عرض هلك الطفل، ولا ينبغي أيضاً أن يبلغ الأمر بالثديين من الامتلاء أن يجري منهما اللبن. لكنّ ينبغي أن يكون مقدار امتلائهما مقداراً	مقداراً ] P; E: مقدار. إذا لمستهما معاً وجدتهما مكتنزين	لكنّ ينبغي أن يكون مقدار امتلائهما مقداراً	مقداراً ] P; E: مقدار. إذا لمستهما معاً وجدتهما مكتنزين ] cf. διαιρομένους δὲ εἰς τοσοῦτον, ὡς στερεοὺς ἁπτομένους φαίνεσθαι (Ar. expands?).. فإنّ هذه الحال حال متوسّطة بين حالهما إذا كانا صلبين مدافعين لليد	إذا كانا صلبين مدافعين لليد ] cf. τῶν τε ἀντιτύπων (Ar. expands, or G. om. مدافعين لليد?; cf. L: inter duras digito obnitentes). لشدّة امتلائهما وبين حالهما إذا كانا لينين مسترخيين لنقصان الدم. ولذلك حمد ابقراط هذه العلامة، لأنّها تدلّ على أنّ الطفل ليس بضعيف ولا غذاءه بالناقص.
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[Kühn xviib.845] قال أبقراط: إذا كانت حال المرأة تؤول	تؤول ] E5, E6, P1, R1: يوول E7: يؤل Tytler. إلى أن تسقط فإنّ ثدييها يضمران	يضمران ] ArMSS: تضمران Tytler.، فإن	فإن ] ArMSS: وان Tytler. كان الأمر على خلاف ذلك أعني إن كان	إن كان ] ArMSS: تكون Tytler. ثدياها صلبين	صلبين ] ArMSS: صلبتين Tytler. فإنّه يصيبها وجع في الثديين [E5 39a] أو في الوركين	أو في الوركين ] E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1. أو في العينين أو في الركبتين	الركبتين ] add. או פי ורכין R1. [E7 100b] ولا	ولا ] E5, E6, P1, R1, Tytler: فلا E7. تسقط.
قال جالينوس: قد قال ابقراط فيما تقدّم إنّه إذا كانت المرأة حاملاً فضمر ثدياها	ثدياها ] E; P: ثدييها. بغتة فإنّها تسقط. وقال أيضاً إنّه إذا كانت المرأة حاملاً [P92a] فضمر أحد ثدييها وكان حملها توماً فإنّها تسقط أحد طفليها. وأمّا في هذا الموضع فقلت نظام الاتّصال، فلم	فلم ] P; E: ولم. يبتدئ من العلامات لكنّ من المرأة التي تسقط فقال إنّه يتقدّم إسقاطها ضمور ثدييها. وليس القول بأنّ الثديين	الثديين ] E; P: الثدي. إذا ضمر أتبع ذلك الإسقاط هو	هو ] E; P: وهو. من جميع الوجوه القول	القول ] P; E: والقول. بأنّ الإسقاط إذا كان مزمعاً أن يكون تقدّمه ضمور الثديين، لأنّ	لأنّ ] E; P om. القائل بأنّ الإسقاط يتبع	يتبع ] E; P: يتبعه. ضمور الثديين [Kühn xviib.846] لم يكن	يكن ] E; P om. يدخل في حكمه هذا	هذا ] P; E: بهذا. أنّ هذه العلامة وحدها تدلّ على أنّ الإسقاط يحدث	لم يكن	يكن ] E; P om. يدخل في حكمه هذا	هذا ] P; E: بهذا. أنّ هذه العلامة وحدها تدلّ على أنّ الإسقاط يحدث ] cf. οὗτος ἀποφαίνεται τοῦτο μόνον σημεῖον εἶναι τῆς μελλούσης φθορᾶς (Ar. interprt.?).. وأمّا القائل بأنّ المرأة إذا كانت تسقط	تسقط ] scripsi; E, P: ستسقط. فإنّ ثدييها يضمران فكأنّه قد دلّ	قد دلّ ] E; P: يدل. على أنّ هذه العلامة وحدها تدلّ على الإسقاط	فكأنّه قد دلّ	قد دلّ ] E; P: يدل. على أنّ هذه العلامة وحدها تدلّ على الإسقاط ] cf. οὐ μόνον ἔοικεν ἐνδείκνυσθαι τοῦτο προηγεῖσθαι διαφθορὰν τῶν ἐμβρύων (Ar. interprt.?; cf. L: non solum hoc fetus corruptionem praeceder, sed etiam aliter conceptum non perimi indicare videtur).. فقد ينبغي	ينبغى ] P; E: يتبع. أن يستقصي النظر ويرصد ويتفقّد ما يظهر عياناً في الحوامل، كيما يعلم هل الإسقاط لا يكون في حال من الأحوال من غير ضمور الثديين لكنّه لا بدّ أن يتقدّمه ذلك دائماً	فقد ينبغي	ينبغى ] P; E: يتبع. أن يستقصي النظر ويرصد ويتفقّد ما يظهر عياناً في الحوامل، كيما يعلم هل الإسقاط لا يكون في حال من الأحوال من غير ضمور الثديين لكنّه لا بدّ أن يتقدّمه ذلك دائماً ] cf. ἐπισκεπτέον οὖν ἀκριβέστερόν ἐστι καὶ παραφυλακτέον ἐπ' αὐτῶν φαινομένων κατὰ τὰς κυούσας, εἰ μή ποτ' ἄλλως διαφθείρουσιν, ἀλλ' ἀεὶ μετὰ τοῦ προηγήσασθαι τὴν ἰσχνότητα τῶν τιτθῶν (Ar. expands?).. وقد يمكن أن لا يتقدّم ضمور الثديين الإسقاط إذا كان من وثبة أو من ضجّة عظيمة أو من غضبة	غضبة ] E, P in line; P: عصره. أو من قرعة شديدة تكون دفعة. وقد يمكن أن يتوهّم المتوهّم أيضاً أنّه	يتوهّم المتوهّم أيضاً أنّه ] Ar. adds? قد يكون أن يلحق المرأة الإسقاط بسبب حمّى عظيمة أو بسبب الورم الذي يدّعي الحمرة إذا حدث في الرحم أو بسبب الرطوبة المخاطية التي تكثر في نقر الرحم	بسبب الرطوبة المخاطية التي تكثر في نقر الرحم ] cf. διὰ τὸ μυξῶδες τῶν κοτυληδόνων (Ar. adds تكثر?). أو بسبب غير ذلك ممّا أشبهه من غير ضمور الثديين. فإنّ ابقراط كأنّه يرى أنّ ضمور الثديين يتقدّم الإسقاط دائماً، وقد تقفّدت أنا هذا الأمر فوجدت	فوجدت ] E; P: فرايت. مراراً	مراراً ] E; P: مرار. كثيرة الثديين يضمران، وإن كان الإسقاط من قبل هذه الأسباب التي ذكرت. فأشبه الأمور وأولاها	فأشبه الأمور وأولاها ] reflects αἰτιατέον. متى كان ضمور الثديين قد حدث من غير سبب من هذه الأسباب [Kühn xviib.847] أن نقول إنّ السبب فيه نقصان الدم في العروق المشتركة بين الثديين والرحم الذي بسببه يعدم الطفل الغذاء فيعطب، ومتى كان ضمور الثديين من قبل سائر الأسباب التي يعرض للطفل منها عارض فيموت أو يتهتّك فينفصل من الرحم عند ما تتزّق [E39b] الأغشية التي تحويه أن نقول إنّ السبب فيه أنّ الطبيعة إذا فتحت فم الرحم وهيّجت الطلق والمخاض مال الدم بسبب ذلك نحو أعضاء التوليد. فإنّ هذا قول عامّ في جميع المواضع التي تقصد فيها الطبيعة لدفع شيء يعسر واستكراه	واستكراه ] E; P: وبالسكراه. ومجاهده	لدفع شيء يعسر واستكراه	واستكراه ] E; P: وبالسكراه. ومجاهده ] cf. ἐκκρίνει τι μετὰ βίας (Ar. expands?). أنّ الدم والروح يميلان إلى ذلك الموضع وهما الشيئان الذان يستعملهما كالآلة فيدفع بهما الشيء المؤذي. ولهذا السبب يعرض الورم للعضو الذي يحدث فيه الوجع من قبل أنّ الطبيعة تبادر لقذف السبب الفاعل للوجع ودفعه، ولكنّها تجعل	تجعل ] E; P: يفعل. تملئ	تملئ ] ante تملئ P in line: + دلك. الموضع الذي فيه [P92b] الوجع من الدم والروح. فهذا قولي في الجزء  الأوّل من هذا الفصل. فأمّا	فأمّا ] E; P: واما. الجزء الثاني منه الذي يتلو هذا الذي ذكر فيه حال الثديين مضادّة للحال الأولى، فقال فيه «فإن	فإن ] E; P: انّه ان. كان الأمر على خلاف ذلك، أعني	أعني ] P: + انّهُ. إن كان ثدياها	ثدياها ] E; P: ثدييها. صلبين فإنّه يصيبها وجع» في مواضع سمّاها ولا تسقط	«فإن	فإن ] E; P: انّه ان. كان الأمر على خلاف ذلك، أعني	أعني ] P: + انّهُ. إن كان ثدياها	ثدياها ] E; P: ثدييها. صلبين فإنّه يصيبها وجع» في مواضع سمّاها ولا تسقط ] cf. ἢν δὲ πάλιν, φησὶν, οἱ μασθοὶ γίνωνται σκληροί (Ar. expands?).. [Kühn xviib.848] فيكون قوله في هذا الفصل كلّه على هذا المثال	فيكون قوله في هذا الفصل كلّه على هذا المثال ] Ar. shortens (reflects دلالاً to σημαίνοντος) or om. the following G.?: σημαίνοντος δὲ τοῦ πάλιν ἐν ταῖς τοιαύταις ῥήσεσι δύο, τὸ μὲν ἕτερον ὃ συνῆπται τῇ προειρημένῃ διαθέσει, τὸ δ' ἕτερον ὅπερ καὶ δι' ἄλλης λέξεως εἰώθασιν ἔμπαλιν λέγειν, ἀληθέστερόν γέ μοι φαίνεται καὶ κατὰ τὴν Ἱπποκράτους εἶναι γνώμην τὸ δεύτερον σημαινόμενον, ἵν' ᾖ τὸ καθ' ὅλον τὸν ἀφορισμὸν λεγόμενον τοιοῦτον· أنّ الثديين إذا ضمرا دلالاً محالة على إسقاط كائن وليس يمكن أن يعطب الطفل أو تسقطه	أو تسقطه ] P; E: وتسقط. المرأة دون أن تضمر الثديان. وإذا صلب الثديان فليس يدلّان على إسقاط، لكنّهما يدلّان على أنّه يتبع صلابتهما وجع يحدث في بعض المواضع التي	التي ] E; P: الذي. ذكر، حتّى يكونا	يكونا ] E; P: يكون. كما	كما ] E; P: كلما. يدلّ	يدلّ ] P: + على. ضمور الثديين	الثديين ] E; P: الثديان. على قلّة الدم كذلك يدلّ صلابتهما على كثرته وبيّن أنّ صلابة الثديين غير اكتنازهما الذي ذكره قبيل. وإذا كان الدم على هذه الحال من الكثرة	 وإذا كان الدم على هذه الحال من الكثرة ] cf. ἐφ' ὧν πάλιν (Ar. expands?). فإنّ الطبيعة تدفع الفضل إلى بعض الأعضاء، فتعرض في تلك الأعضاء أوجاع، ويبقى الطفل سليماً من الآفات. وقد يلزم الطلب والبحث في هذا الموضع	الموضع ] P: + على هذا المثال. عن السبب الذي من أجله صارت الطبيعة لا تدفع في حال من الأحوال هذا	هذا ] P; E om. الفضل إلى جرم الرحم فيحدث فيه ورماً، وإن كان ذلك يكون فما بال الورم إذا حدث في الرحم لا يعطب الطفل	وإن كان ذلك يكون فما بال الورم إذا حدث في الرحم لا يعطب الطفل ] cf. ἢ διὰ τί φλεγμηνάσης τῆς μήτρας φθαρήσεται τὸ ἔμβρυον (Ar. interpr.?).. [Kühn xviib.849] فأقول إنّ هذا ليس	إنّ هذا ليس ] E; P: انّهُ ليس هذا. هو الأمر الذي أراده ابقراط	فأقول إنّ هذا ليس	إنّ هذا ليس ] E; P: انّهُ ليس هذا. هو الأمر الذي أراده ابقراط ] cf. ἢ τὸ λεγόμενον ὑπὸ Ἱπποκράτους ἕτερόν ἐστιν; (Ar. interprt.?).. فإنّه لا ينبغي لنا أن نتوهّم أنّه لا يتبع في حال من الأحوال صلابة الثديين هلاك الطفل، وإنّما ينبغي أن نتوهّم أنّ ذلك لا يكون دائماً كما يكون عند ضمور الثديين، لكنّ إن دفعت الطبيعة الفضل إلى عضو غير الرحم فيستدلّ	فيستدلّ ] E; P: ويستدل. على ذلك بالوجع الذي يعرض فيه لم يهلك الطفل فيكون قول ابقراط في هذا الفصل كلّه	في هذا الفصل كلّه ] E; P: كله في هذا الفصل. إذا فهمناه على هذا المعنى يختبر	يختبر ] P; E om. على هذا المثال «إذا كانت المرأة تستسقط فإنّه يتقدّم إسقاطها دائماً ضمور الثديين وليس يتقدّم إسقاطها صلابة الثديين وامتلاءهما». فإنّ في المرأة التي هذه حالها في أكثر الأمر قد	قد ] E; P om. تدفع الطبيعة الفضل إلى عضو غير الرحم. فإن دفعته إلى الرحم فإنّه يعرض [E40a] عند ذلك لا محالة أيضاً ضمور الثديين. فإنّ قول ابقراط فيما يظهر أنّه وإن كان الإسقاط من سبب غير قلّة الغذاء فإنّه يتقدّمه لا محالة ضمور الثديين من قبل السبب الذي وصفت، فإن كان أيضاً سبب الإسقاط إنّما هو رطوبة النقر التي	التي ] E; P: الذي. في الرحم وانهتاك الجنين بسببها وانفصاله منها فإنّه عند ذلك أيضاً إذا دفعت الطبيعة الطفل	الطفل ] P; E: العصل. لتخرّجه مال الدم إلى الرحم [P93a] [Kühn xviib.850] ولذلك	ولذلك ] E; P: فلذلك. يحدث للثديين فضل ضمور على	على ] E; P: عن. ما كانا عليه قبل.
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قال أبقراط: إذا كان فم الرحم صلباً فيجب ضرورة أن يكون منضمًّا.
قال جالينوس: قد قلت فيما تقدّم إنّ انضمام فم الرحم دليل عامّ للورم الحادث فيه	للورم الحادث فيه ] cf. ὄγκου τέ τινος ἐν αὐτῷ παρὰ φύσιν (Ar. shortens or interpret. παρὰ φύσιν?). وللحمل، وإنّه ينبغي أن يفرق بينهما بالصلابة. وذلك أنّه في الحامل ليناً	ليناً ] E; P: لين. على الحال الطبيعية، ومتى حدث فيه ورم من الأورام الحادّة	حدث فيه ورم من الأورام الحادّة ] cf. αἷς δ' ὄγκος παρὰ φύσιν ἢ φλεγμονώδης (Ar. interpret. παρὰ φύσιν?). أو الصلبة كان صلباً. فقد كان الأجود أن يكون وضع هذا الفصل بعد ذلك الفصل الذي قال فيه إنّ فم الرحم من المرأة الحامل يكون منضمّاً.

v. 55 (= Syriac no. 52: E5 fol. 40a line 11-24; E6 fol. 27b line 9-28a line 2; E7 fol. 101b line 17-102a line 9; P1 fol. 93a line 7-line 21)
[Kühn xviib.851] قال أبقراط: إذا عرضت الحمّى	الحمّى ] E5, E7, P1, Tytler: حمى E6. لمرأة	لمرأة ] E5, E6, E7: لامراه P1, R1 (לאמראה): للمرأة Tytler. حامل	حامل ] ArMSS: الحامل Tytler. وسخنت سخونة قوية من غير سبب ظاهر فإنّ ولادها	ولادها ] E5, E6, P1, R1, Tytler: ولادتها E7. يكون بعسر وخطر أو تسقط فتكون على خطر.
قال جالينوس: [1] قد يعرض لبعض الحوامل أن يكون قد [E7 102a] اجتمع في أبدانهنّ قبل	قبل ] E5, E6, E7, supra lin. P1: فى P1. وقت الحمل خلط رديء، فربّما حدث لهنّ	لهنّ ] E5, E6, P1: لهم E7. من ذلك الخلط حمّى شديدة حتّى يسقطن	يسقطن ] cf. ἐκτικρώσκειν (ἐκτιτρώσκειν?; cf. L: abortiant). ضرورة، وربّما حدث	حدث ] E5, E6, E7: حدثت P1. لهنّ منه حمّى لينة إلّا أنّهنّ لا يخرجن منها خروجاً صحيحاً	لينة إلّا أنّهنّ لا تخرجن منها خروجاً صحيحاً ] cf. μετρίοις μὲν, ἀλλ' οὐ καθαιρουμένοις ἀκριβῶς (Ar. interpr.?).، لكنّه يبقى من ذلك الخلط الرديء الذي عنه كانت الحمّى بقايا من قبل أنّ الأطبّاء لا يقدرون لمكان حمل	حمل ] E6, E7, P1: om. E5. المرأة أن يعالجوها بعلاج قوي ولا يستقصون	ولا يستقصون ] P1: ولا يقدرون E5: ill. E6: وىستقصون E7. أمر صلاح التدبير في غذائها. [2] ولذلك تعاودهنّ الحمّى كثيراً وتدوم بهنّ في أكثر مدّة الحمل التياث البدن وثقله	وتدوم بهنّ في أكثر مدّة الحمل التياث	التباث ] scripsi; E, P: التياث. البدن وثقله ] cf. καὶ δυσφόρως τῷ πλείστῳ τοῦ χρόνου σύνεστι (Ar. expands?).. [3] فيجب من قبل ذلك أن يكون الطفل ربّما لم يحتمل ما يعرض له من ذلك فيهلك بسبب الحمّى والخلط الرديء المتحيّر	المتحيّر ] E5, E7: ill. E6: المتحيز P1. في بدن أمّه	بسبب الحمّى والخلط الرديء المتحيّز في بدن أمّه ] cf. διά τε τοὺς πυρετοὺς καὶ τὴν κακοχυμίαν (Ar. adds المتحيّز في بدن أمّه?).، [4] وربّما احتمل فبقي إلى أن يولد، [Kühn xviib.852] [5] إلّا أنّه يكون سقيماً لطول مدّة ما يبقى به من مرض أمّه	لّا أنّه يكون سقيماً لطول مدّة ما يبقى به من مرض أمّه ] cf. ἀλλ' αὐτό τε νοσῶδες ὂν ὡς ἂν ἐν πολλῷ χρόνῳ τεταλαιπωρημένον (Ar. adds من مرض أمّه?). وتكون أمّه أيضاً	أيضاً ] E5, E&: ill. E6: om. P1. [E6 28a] قد ضعفت فلا	فلا ] E5, E7, P1: ولا E6. يكون ولاده	ولاده ] E5, E6, P1: ولادها E7. سليماً من الخطر، [6] لأنّه يحتاج في سهولة الولاد إلى أن يكون البدنان جميعاً قويين	قويين ] E5, E6, P1: قويان E7. أعني بدن الحامل وبدن الطفل المحمول.
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قال أبقراط: إذا حدث بعد سيلان الطمث تشنّج وغشي	وغشي ] ArMSS: او غشي Tytler. فذلك رديء.
قال جالينوس: ليس حين يكون سيلان الطمث يحدث هذه الأعراض ولا غيرها ممّا يقول فيه فيما يأتي بعد من قوله إنّه يحدث بعد شيء غيره، لكنّه إنّما تحدث هذه الأعراض إذا كانت تلك	تلك ] P; om. E. العلل التي تحدث بسببها إمّا قوية شديدة وإمّا طويلة مزمنة. فأمّا الغشي فهو عرض عامّ لكلّ استفراغ [E40b] مفرط. وأمّا التشنّج فإنّه [P93b] وإن لم يكن عرضاً عامًّا	عرضاً عامًّا ] P; E: ىعرض عام. لكلّ استفراغ	عرضاً عامًّا	عرضاً عامًّا ] P; E: ىعرض عام. لكلّ استفراغ ] cf. κοινὸν (Ar. adds لكلّ استفراغ?; cf. L: omnium vacuationem symptoma). فإنّه في أكثر الاستفراغ ولا سيّما إذا كانت قد حدثت آفة بعضو عصبي.
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[Kühn xviib.853] قال أبقراط: إذا كان الطمث أزيد ممّا ينبغي عرضت	عرضت ] E5, E7, P1, R1, Tytler: عرض E6. من ذلك أمراض، وإذا	وإذا ] E5, E7, P1, R1, Tytler: وان E7: add. ما P1. لم ينحدر الطمث	الطمث ] add. على ما ينبغي Tytler. حدثت	حدثت ] E5, E7, P1, R1, Tytler: حدث E6. من ذلك أمراض من قبل الرحم.
قال جالينوس: قد ظنّ قوم من الأطبّاء أنّه يكون من كثرة الأخلاط	من كثرة الأخلاط ] cf. ἐπὶ πλήθει (Ar. adds الأخلاط?). أمراض كثيرة ولا يكون من قلّتها مرض بتّة. فأمّا ابقراط فيرى أنّ الناس قد يمرضون أيضاً من قلّة	قلّة ] P, ex كثره in marg. corr. E. الأخلاط	قلّة	قلّة ] P, ex كثره in marg. corr. E. الأخلاط ] cf. δι' ἔνδειαν (Ar. adds الأخلاط?). وليس	وليس ] E; P: فليس. يعرض ذلك للنساء فقط، لكنّ قد يعرض للرجال أيضاً. وذلك أنّه عند قلّة الأخلاط	عند قلّة الأخلاط ] cf. ἐν ταῖς ἐνδείαις (Ar. adds الأخلاط?). ربّما لزم البدن يبس وربّما لزمه برد وربّما لزمه الأمران جميعاً. وقد بيّنت أنّ كلّ مزاج رديء يتفاقم أمره	كلّ مزاج رديء يتفاقم أمره ] cf. ὅσαι τῶν δυσκρασιῶν τηλικαῦται τὸ μέγεθός εἰσιν (Ar. interpr.?). حتّى يضرّ بفعل من الأفعال فهو من جنس الأمراض. ففي هذا لا نجد في قول ابقراط شيئاً باطلاً ولا شيئاً غامضاً. ولكنّ لمّا كنّا نجده قد حكم بأنّه يكون من تزيّد الطمث أمراض حكيماً مطلقاً من غير أن يزيد في قوله «من قبل الرحم»، وحكم في الطمث «إذا لم ينحدر» أنّه يحدث منه أمراض من قبل الرحم	أنّه يحدث منه أمراض من قبل الرحم ] cf. καὶ τοῦτο προσέθηκεν (Ar. expands?).، وجب	وجب ] E; P: وىجب. أن ننظر ونبحث هل قوله «من قبل الرحم» يشتمل على قوليه جميعاً أو يخصّ الطمث الذي لا ينحدر. [Kühn xviib.854] وليس يمكن أن يستقصى النظر في هذا دون أن نعلم جميع الأسباب التي من قبلها يتزيّد الطمث أو ينتقص. فأقول إنّه قد يمكن أن يتزيّد أفواه العروق التي تنتهي إلى الرحم تفتّحاً فيفرط بسبب ذلك استفراغ	استفراغ ] E, in marg. P; om. P.  الطمث	قد يمكن أن يتزيّد أفواه العروق التي تنتهي إلى الرحم تفتّحاً فيفرط بسبب ذلك استفراغ	استفراغ ] E, in marg. P; om. P.  الطمث ] cf. δυνατὸν οὖν ἐστι καὶ ἀναστομωθέντων ἐπὶ πλέον τὸν εἰς τὴν μήτραν καθηκόντων ἀγγείων (Ar. adds فيفرط بسبب ذلك استفراغ	استفراغ ] E, in marg. P; om. P.  الطمث?).، وقد يمكن	وقد يمكن ] E; P: وىمكن. أن يكون ذلك من قبل أنّ الدم	الدم ] add. اذا P. صار أرقّ ممّا كان أو أسخن، ويمكن أن يكون ذلك	ذلك ] E; om. P. من قبل أنّ البدن كلّه	كلّه ] P; om. E. سائت حاله فثقل	فثقل ] E; فيقل P. عليه الدم وأن كان لم يجاوز الدم اعتداله الطبيعي فدفعه	فدفعه ] P; فدفعته E. على العروق التي في الرحم، كما يعرض في جميع الأمراض التي تكون من اندفاع الموادّ إلى بعض الأعضاء	كما يعرض في جميع الأمراض التي تكون من اندفاع الموادّ إلى بعض الأعضاء ] cf. ὥσπερ ἐν ταῖς ῥευματικαῖς διαθέσεσιν ἄλλοτ' εἰς ἄλλο μόριον ἄμετρον κένωσιν (Ar. interpr. ῥευματικαῖς διαθέσεσιν; Ar. om. ἄμετρον κένωσιν?).، فهذه أسباب تزيّد الطمث	فهذه أسباب تزيّد الطمث ] cf.  γενέσθαι καταμηνίων (Ar. expands?).. فأمّا الأسباب في تنقّصه فأضدادها، وذلك أنّه قد يمكن أن يكون من قبل انضمام	فأمّا الأسباب في تنقّصه فأضدادها، وذلك أنّه قد يمكن أن يكون من قبل انضمام ] cf. ἐλάττω δ' αὖ καταμήνια δυνατόν ἐστι γενέσθαι διά τε μύσιν (Ar. adds فأضدادها?). أو سدّة عرضت في العروق التي ينحدر فيها الطمث إلى الرحم، ويمكن أن يكون لغلظ الدم أو لبرودة	لبرودة ] P; لبرده E.، ويمكن أن يكون لشدّة قوّة العروق التي في الرحم حتّى لا تقبل ما يجري إليها. وأيّ سبب كان من هذه الأسباب سبب قلّة الطمث واحتباسه	واحتباسه ] E; ام احتباسه P. فيجب ضرورة	وأيّ سبب كان من هذه الأسباب سبب قلّة الطمث واحتباسه	واحتباسه ] E; ام احتباسه P. فيجب ضرورة ] cf. ὅ τι δ' ἂν ᾖ τούτων ἀναγκαῖόν ἐστιν (Ar. expands ὅ τι δ' ἂν ᾖ τούτων?). على طول الأيّام أن تحدث بالرحم	بالرحم ] E; للرحم P. منه آفة إمّا	إمّا ] E, supra lin. P; om. P. من جنس الورم الحارّ	الحارّ ] E; الصلب الحار P. الذي يقال له فلغموني	فلغموني ] cf. φλεγμονῶδες. وإمّا من جنس الورم الذي يدّعي الحمرة وإمّا من جنس الورم الصلب الجاسي وإمّا من جنس السرطان، ولا بدّ إذا حدث ذلك أن يشارك البدن كلّه الرحم في تلك الآفة	ولا بدّ إذا حدث ذلك أن يشارك البدن كلّه الرحم في تلك الآفة ] cf. ᾧ πάλιν συμπάσχειν ὅλον τὸ σῶμα (Ar. expands?).. وأمّا	وأمّا ] E; فاما P. عند [P94a] الاستفراغ المفرط [Kühn xviib.855] فليس يعرض [E41a] للرحم شيء من أسباب	أسباب ] E; اشباه P. هذه الأمراض التي يشركه فيها البدن كلّه، فالقول إذاً بان ما قال من أنّه يعرض الأمراض من قبل الرحم إنّما اختصّ	اختصّ ] E; خصّه P. به احتباس الطمث أصوب وأقرب إلى الإقناع.
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قال أبقراط: إذا عرض في طرف الدبر [E7 103a] أو في	في ] add. طرف E7. الرحم ورم تبعه تقطير البول، وكذلك إذا	إذا ] P1, R1, Tytler: ان E5, E7: ill. E6. تقيّحت الكلى	الكلى ] E7, P1, R1, Tytler: الكلتين E5: ill. E6. تبع ذلك تقطير البول، وإذا حدث	حدث ] E5, E7, P1, Tytler: ill. E6: חדתת R1. في الكبد	في الكبد ] E5, E7, P1, Tytler: ill. E6: באלכבד R1. ورم تبع ذلك فواق.
قال جالينوس: إذا بال الانسان بولاً قليلاً مراراً	مراراً ] add. كثيرهً P. متوالية	متوالية ] E; متواثرهً P. سمّيت هذه العلّة تقطير البول، وربّما كانت من ضعف القوّة الماسكة التي في المثانة، وربّما كانت من حدّة البول. وضعف تلك القوّة يكون من المزاج الرديء ومن	ومن ] P; او من E. ورم من الأورام	ورم من الأورام ] cf. τινα τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων (Ar. om. παρὰ φύσιν or interpr.?).، وحدّة البول يكون إمّا من علّة في الكلى [Kühn xviib.856] وإمّا من قبل الفضلة المائية التي تتصفّى من العروق	تتصفّى من العروق ] E; ىصىر الى الحده وهي في العروق P. وتجيء	وتجيء ] add. الى P. الكلى	الفضلة المائية التي تتصفّى من العروق	تتصفّى من العروق ] E; ىصىر الى الحده وهي في العروق P. وتجيء	وتجيء ] add. الى P. الكلى ] cf. ἥκειν εἰς αὐτοὺς ἐκ τῶν φλεβῶν τὸ διηθούμενον (تتصفّى) ὀῤῥῶδες περίττωμα (الفضلة المائية). وهي بتلك الحال. فبالواجب قال ابقراط إنّ تقطير البول يحدث من قبل ورم يعرض في طرف الدبر أو في الرحم	الرحم ] cf. ὑστέρᾳ φλεγμαινούσῃ (Ar. shortens?). أو من قبل مدّة تتولّد في الكلى	من قبل مدّة تتولّد في الكلى ] cf. νεφροῖς ἐμπύοις (Ar. expands?).. وذلك أنّه متى كان في طرف الدبر أو في الرحم ورم شاركته المثانة في العلّة، ومتى تولّدت في الكلى مدّة كان بطريق	بطريق ] P; طرىق E. خروج تلك المدّة على المثانة. وتلك المدّة بحدّتها تلذع المثانة وتهيجها لدفعه. فأمّا عند ورم طرف الدبر	عند ورم طرف الدبر ] cf. ἐπὶ δὲ τῇ κατ' ἀρχὸν ἢ μήτραν φλεγμονῇ (Ar. om. ἢ μήτραν?). فيجب ضرورة أن تعتل المثانة بطريق المجاورة وما ينالها من المزاج الرديء الذي لذلك الورم ومن نفس الورم ومن ضغط ذلك الورم لها ومزاحمته إياها. وقد قلت قبل إنّ ابقراط إذا قال في علّة من العلل إنّ علّة أخرى تتبعها أو تكون بعدها أو تكون منها فليس يعني أنّ ذلك يكون مطلقاً	إذا قال في علّة من العلل إنّ علّة أخرى تتبعها أو تكون بعدها أو تكون منها فليس يعني أنّ ذلك يكون مطلقاً ] cf. ὡς οὐχ ἁπλῶς ἕτερον ἑτέρῳ πάθος ἐπιγίνεσθαι πέφυκεν (Ar. expands?).، لكنّه يعني	يعني ] E; انما عنى P. أنّ ذلك يكون إذا كانت العلّة ذات قدر في عظمها	لكنّه يعني	يعني ] E; انما عنى P. أنّ ذلك يكون إذا كانت العلّة ذات قدر في عظمها ] cf. ἀλλὰ τοῖς ἀξιολόγοις κατὰ μέγεθος (Ar. expands?).. وعلى هذا الطريق قال إنّه يتبع ورم الكبد فواق، وذلك يكون بسبب اشتراك العصب، وليس يكون دائماً، لكنّه إنّما يكون إذا كان ورم الكبد على أعظم ما يكون.
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[Kühn xviib.857] قال أبقراط: إذا كانت المرأة لا تحبل فأردت	فأردت ] ArMSS: واردت Tytler. [R1 94b] أن تعلم هل تحبل أم لا فغطها بثياب ثمّ بخر تحتها، فإن رأيت أنّ	أنّ ] E5, E7: ill. E6: om. P1, om. R1, om. Tytler. رائحة البخور تنفذ	تنفذ ] E5, E7, P1, Tytler: ill. E6: ינפד R1. في بدنها حتّى تصل	تصل ] E5, Tytler: ill. E6: تصير E7: ينفد P1: יציר R1. إلى منخريها وفمها فاعلم أنّه ليس سبب تعذّر الحمل من قبلها.
قال جالينوس: قد دلّ بقوله «بخر» أنّه يريد المادّة التي تصلح لتبخيرها	لتبخيرها ] E; ليتخربها P. مثل الكندر والمرّ والميعة وغير ذلك ممّا أشبهه ممّا مزاجه حادّ، وله مع ذلك رائحة طيّبة. وذلك أنّه يريد أن يتراقى [E41b] قوّته في البدن كلّه حتّى إذا صارت معما تصير إليه إلى الفم والمنخرين أحسّت بها المرأة حسّاً بيّناً. وليس يكون ألّا تنفذ	تنفذ ] P; بتفقذ E; cf. διαδοθήσεται. كيفية ذلك البخور [P94b] في البدن كلّه إلّا فيمن كان من النساء جرم الرحم منها متكاثفاً	متكاثفاً ] E; متكاثف P; cf. σκληρὸν ἢ πυκνόν (Ar. om. σκληρὸν?).. وإذا	وإذا ] E; فاذا P. كان كذلك فليس يصلح للحمل، كما	كما ] add. قد P. يقول ابقراط بعد قليل إنّه متى كان الرحم من المرأة بارداً متكاثفاً لم تحبل. فأمّا قوله في آخر هذا الفصل «فاعلم [Kühn xviib.858] أنّه ليس سبب تعذّر الحمل من قبلها» فدلّ به على منفعة هذا الفصل. فإنّا قد نجد كثيراً	كثيراً ] E; كثيرين من P. أو أهل	أو أهل ] P; واهل E. المدن يحرصون على اتّخاذ ولد من رجل أو من امرأة لم يبق من جنس أحدهما غيره ليبقى نسله إذا كان بقية أهل بيت كبيرين	كبيرين ] E; قيصر P; cf.  ἱερατικοῦ τινὸς (Ar. interprt, or changes the meaning). وأهل بيت ملوك. فإذا	فإذا ] add. ما P. لم تحبل المرأة، احتييج إلى البحث والطلب من قبل أيّ الزوجين تعذر الحمل حتّى يفرق بينهما ليكون الحمل	احتييج إلى البحث والطلب من قبل أيّ الزوجين تعذر الحمل حتّى يفرق بينهما ليكون الحمل ] cf. ζήτησις γίγνεται δι' ὁπότερον αὐτὸ συμβαίνει τοῦτο (Ar. adds حتّى يفرق بينهما ليكون الحمل or G. om.?; cf. L: utrius causa id accidat, quaeritur, ut facto divortio ex aliis liberi suscipiantur).. وقد أشار افلاطن في كتابه المسمّى ثاطيطوس إلى أنّ هذه صناعة الخيار من الدلالات	هذه صناعة الخيار من الدلالات ] cf. ταύτην αἰνίττεται τὴν τέχνην εἶναι ταῖς ἀγαθαῖς προμνηστρίαις (Ar. interpr.?).. وسأحكي في ذلك قوله كلّه بعد قليل إذا فسّرت جميع الفصول التي	التي ] E; الذي P. ينتفع بها في فهمه.
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قال أبقراط: إذا كانت المرأة الحامل يجري طمثها	كانت المرأة الحامل يجري طمثها ] ArMSS: كان طمث المرأة الحامل يجري Tytler. في أوقاته فليس يمكن أن يكون طفلها صحيحاً.
قال جالينوس: قد دلّ بقوله «يجري» وبقوله «في أوقاته» على الكثير [Kühn xviib.859] أنّه ليس يعني أنّه متى جاء من الطمث شيء يسير، ولا متى إذا	إذا ] E; om. P. جاء منه شيء مرّة أو مرّتين دلّ على أنّ الطفل سقيم	ولا متى إذا	إذا ] E; om. P. جاء منه شيء مرّة أو مرّتين دلّ على أنّ الطفل سقيم ] cf. μήθ' ἅπαξ (Ar. adds أو مرّتين دلّ على أنّ الطفل سقيم?).، لكنّه إنّما يدلّ على ذلك متى جاء منه شيء كثير مراراً	مراراً ] E; مرار P. كثيرة	لكنّه إنّما يدلّ على ذلك متى جاء منه شيء كثير مراراً	مراراً ] E; مرار P. كثيرة ] cf. ἀλλὰ καὶ πολλάκις καὶ πολύ (Ar. expands?).. فإنّ اليسير الذي يجيء منه مرّة أو مرّتين قد يعرض	يعرض ] E; فيعرض P. للمرأة كثيراً من غير أن تكون بطفلها علّة. فأمّا متى كان الطمث لا ينقص عن المقدار	المقدار ] E; مقداره P. الذي كان عليه قبل الحمل وكان حافظاً لأوقات أدواره في الشهور على الولاء	وكان حافظاً لأوقات أدواره في الشهور على الولاء ] cf. ἐφεξῆς δὲ καὶ σώζηται τὴν προθεσμίαν τῶν περιόδων κατὰ τοὺς μῆνας (Ar. interpr.?).، فلا يمكن أن يكون معه الطفل صحيحاً، لأنّ الطفل إذا كان صحيحاً قوياً صرف ما يجيء من البدن كلّه من الدم إلى الرحم في غذائه. ويشبه أن يكون الطمث الجاري من الحوامل إنّما يجري	يجري ] E; يخرج P. من العروق التي في رقبة الرحم، لأنّ المشيمة معلقة بأفواه جميع العروق التي من داخل في تجويف الرحم فليس يمكن أن يخرج من تلك شيء	شيء ] E; شياً P. إلى فضاء الرحم.
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قال أبقراط: إذا لم يجر	يجر ] E5, E6, Tytler: يجري E7, P1: יגי R1. طمث المرأة في أوقاته ولم تحدث	تحدث ] E5, E7, P1, Tytler: يحدث E6, R1 (יחדת). بها قشعريرة ولا حمّى لكن عرض لها كرب وغثي وخبث نفس فاعلم أنّها قد علقت.
[Kühn xviib.860] قال جالينوس: إنّ قول ابقراط هذا إنّما هو في المرأة التي	التي ] add. كان P. لا ينكر من طمثها شيئاً	شيئاً ] E; شى P. ثمّ احتبس بغتة من غير سبب ظاهر وعلمنا فيه شيئاً قد عرفه أكثر النساء بالتجربة، [P95a] وهو أنّه إذا عرض للمرأة خبث نفس [E42a] وكرب وغثي	عرض للمرأة خبث نفس وكرب وغثي ] cf. ἀσώδεις ὦσιν (Ar. expands?). وقد احتبس طمثها، استدلّت	استدلّت ] E; استدللت P. بذلك على أنّها قد علقت. وهذه الأعراض تعرض للحامل كما يعرض لها الشهوات الرديئة	الشهوات الرديئة ] cf. ἡ κίσσα (Ar. interpr.?). بسبب إضرار الحمل بفم المعدة. وقد يمكن أن تعرض هذه الأعراض بسبب خلط رديء في البدن كلّه، إلّا أنّها إذا كانت إنّما تعرض بسبب ذلك عرضت للمرأة القشعريرة	القشعريرة ] P; الاقشعريره E. والحمّى وبهذا يفرق بينها وبين الحامل.

v. 62
قال أبقراط: متى كان رحم المرأة	رحم المرأة ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אלרחם מן אלמראה R1. بارداً متكاثفاً لم تحمل	تحمل ] E5, E7, R1: تحبل E6, P1, Tytler. ومتى كان أيضاً رطباً جدًّا لم تحمل	تحمل ] E5, R1: تحبل E6, in marg. E7, P1: ىحبل Tytler.، لأنّ رطوبته تغمر	تغمر ] E5, E6, in marg. E7, P1, Tytler: תגיר R1. المني وتخمده	وتخمده ] E5, R1 (ותכמדה): وتجمده E6, in marg. E7, P1, Tytler. وتطفئه	رطباً جدًّا لم تحمل	تحمل ] E; تحبل P.، لأنّ رطوبته تغمر المني وتخمده	وتجمده ] P; وتخمده E. وتطفئه ] in marg. E7: om. E7.. ومتى كان	كان ] E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1. أيضاً	أيضاً ] ArMSS: om. Tytler. أجفّ ممّا ينبغي أو كان حارًّا محرقاً لم تحمل	تحمل ] E5, R1: تحبل E6, E7, P1, Tytler. [Kühn xviib.861] لأنّ المني يعدم الغذاء فيفسد. ومتى كان مزاج الرحم معتدلاً بين الحالين	الحالين ] E5: الحالتين E7. كانت المرأة كثيرة الولد.
قال جالينوس: لو	لو ] E6, E7, P1: ولو E5. استجزت أن أنقل فصول أبقراط عن مواضعها فأنظمها على ما ينبغي، لما عملت عملاً حتّى أنقل فصلاً قد وضعه قبل هذا بفصلين فأجعله مكان هذا الفصل، حتّى	حتّى ] E5, E7: ill. E6: وحتى P1. يكون القول في الطمث قد تمّ وأتبع به القول في الرحم الذي يخبر فيه من كم [E6 30b] ضرب تكون المرأة عاقراً. فكان	فكان ] E5, E7, P1; وكان E6. يكون أوّل هذه	هذه ] E5, E6, E7: هذا P1. الفصول الفصل الذي قال فيه إذا كانت المرأة لا تحبل فأردت أن تعلم هل	هل ] E5, E7, P1: ان E6. تحبل أم لا فغطها بثياب ثمّ بخّر تحتها. وكان يكون الفصل الثاني بعد	بعد ] E5, E7, P1: بعده E6. هذا الفصل الذي نحن في تفسيره الذي جملته أنّ الرحم إذا كان مزاجه	مزاجه ] E5, E6, P1: مزاجها E7. معتدلاً، كان مستعدًّا	كان مستعدًّا ] E5, E6, P1: كانت مستعدةً E7. للحمل، وإذا	وإذا ] E5, E6, E7; فاذا P1. كان مزاجه	مزاجه ] E5, E6, P1: مزاجها E7. رديئاً ثمّ كان ذلك المزاج الرديء ليس بالمفرط	بالمفرط ] E6, E7, P1: بمفرط E5. عسر الحمل، ومتى كان مفرطاً صيّر المرأة عاقراً. وقد يفهم من	من ] E6, E7, P1: om. E5. هذا	هذا ] E5, E7: هذا ايضا E6, P1. السبب الذي من قبله يكون الرجل لا يولد  له	له ] E5, E6, E7, supra lim. P1: om. P1. إلّا أنّ ذلك يذهب على الكثير	الكثير ] add. من الناس in marg. E6.. [Kühn xviib.862] فأمّا من أقبل بفهمه على ما قيل وتدبّره واستقصى فهمه فإنّه سيعلم أوّلاً لم صار من الرجال من لا يولد له	له ] E5, E6, E7, supra lin. P1: om. P1.  بتّة. ثمّ يعلم بعد ذلك من أمر من كان معتدل المزاج من الرجال والنساء أنّه يولد له	له ] E5, E7: om. E6, om. P1. دائماً وإن زاوج	زاوج ] E6, P (cf. κἂν καὶ δυσκράτοις μίγνυνται): ازدواج E5, E7. من هو رديء المزاج، ومن	ومن ] E5, E6, E7: وتعلم ايضا من P1. أمر من كان رديء المزاج أنّه	أنّه ] E6, E7, P1: om. E5. إنّما يولد له	له ] E5: om. E6, om. E7, om. P1. متى زواج	متى زواج ] E5, P1: من الزواج E6: من الازدواج E7. الموافق فقط. ونحن واصفون أوّلاً أمر المرأة العاقر التي مزاج رحمها منذ أوّل [P1 95b] الدهر	الدهر ] E5, E7, P1: الامر E6, supra lin. P. [E7 104b] رديء مفرط الرداءة الغالب عليه إمّا واحدة من الكيفيات الأربع الأول [.E5 42a marg] وإمّا كيفيتان	كيفيتان ] E5, P1: كيفيتين E6, E7. كما لخّصنا في كتابنا في المزاج، حيث بيّنّا أنّ أصناف المزاج الرديء ثمانية، أربعة منها مفردة وهي التي ذكرها أبقراط في هذا الفصل، وأربعة أخر مركّبة تكون من ازدواج تلك الكيفيات بعضها بعض. فإذا غلبت على الرحم برودة مفرطة حتّى تصيره إلى حال تكاثف، كانت أفواه العروق التي تنتهي إلى الرحم ضيقة في غاية الضيق، وكانت المرأة عاقراً من قبل أنّه لا يمكن أن تتّصل بأفواه تلك العروق مشيمة ولا لو كان ذلك [Kühn xviib.863] يكون كان	يكون كان ] E5, E6, P1: om. E7. يمكن أن تغتذي الطفل على ما ينبغي، لأنّ الطمث إمّا أن لا يجري بتّة من المرأة [E5 missing a page] إذا كانت هذه حالها أو يكون ندراً	ندراً ] E6, P1: نذراً E7. قليلاً جدًّا ويكون مع ذلك رديئاً	رديئاً ] E6, E7; ردي P1.، لأنّه إنّما يخرج منها ما كان من الدم أرقّ وأقرب إلى المائية فقط. فإنّ من	فإنّ من ] E6, E7: ومن P1. بلية هذه العروق أيضاً أنّه يسرع	أنّه يسرع ] P1: ill. E6: انها انما تسرع E7. إليها السدد	السدد ] P1: ill. E6: الصدد E7. لضيقها ولأنّ الدم الذي يجتمع في بدن المرأة التي هذه حالها يكون أكثر ذلك إلى البلغم أقرب، لأنّ [E6 31a] حال بدنها كلّه في أكثر الأمر يكون شبيهاً بحال رحمها. وقد يمكن أيضاً أن يبرد مني الذكر في الرحم إذا كانت هذه حاله إلّا أن يكون في طبعه على غاية من	من ] E6, E7, supra lin. P1: om. P1. الحرارة. فأوّل ما ذكر أبقراط المزاج البارد فقال متى كان رحم المرأة بارداً متكاثفاً لم تحبل. ولم يقل ذلك	ذلك ] E6, supra lin. E7, P1: om. E7. وهو يريد أن يركّب البرد مع الكثافة كما لو أضاف إلى البرد يبساً أو رطوبة، لأنّ كلّ واحدة	واحدة ] E6: واحد E7, P1. من هاتين الكيفيتين ليس تلزم البرد	البرد ] E6, P1: ذلك E7. دائماً ولذلك قد يركّب	يركّب ] P1: يتركب E6: تركب E7. مع إحداهما	إحداهما ] E7, P1; اَحدهمَا E6. مرّة ومع الأخرى	الأخرى ] add. مره P1. أخرى. وأمّا الكثافة فلا بدّ من	من ] E6, P1: om. E7. أن يكون مع برودة الرحم المفرطة التي بسببها يمتنع الحمل	الحمل ] E7, P1: الحبل E6. كما قال. فينبغي أن يفهم [Kühn xviib.864] ما قال في هذا الفصل على هذا المثال: متى كان رحم المرأة بارداً لم تحبل، وذلك لتكاثف جوهره	جوهره ] E6, P1: جوهرها E7.. وترك أن يصف السبب الذي من أجله صارت الكثافة تقاوم الحمل وتمنع منه، لأنّه علم أنّا نقدر أن	أن ] E6, E7: om. P1. نفهمه بفهمنا لما وصف: ومتى كان الرحم أيضاً رطباً مفرط الرطوبة	رطباً مفرط الرطوبة ] E6, E7: رطبه مفرطه P1. لم تحبل	تحبل ] E6, P1: تحمل E7. صاحبته، لأنّ تلك الرطوبة المفرطة تغمر المني وتخمد	وتخمد ] E7: وَتحمد E6: وتجمد P1. ما فيه من القوّة وتطفئها كما يصيب الحنطة [P1 96a] والشعير وما أشبهها من البزور إذا زرعت في أرض يستنقع فيها الماء. [E7 105a] ومتى كان	كان ] E6: كانت E7, P1. الرحم أيضاً يابساً مفرط	يابساً مفرط ] E6: يابسه مفرطه E7, P1. اليبس أو حارًّا مفرقاً	حارًّا مفرقاً ] E6: حاره مفرقه E7, P1. لم تحبل صاحبته	صاحبته ] E6: صاحبتها E7, P1. لنقصان الغذاء. فإنّه يعرض للمني	للمني ] E6, P1: om. E7. في الرحم اليابس	اليابس ] E6: اليابسه E7, P1. بمنزلة ما يعرض للبزور إذا زرعت في رمل أو في أرض غير معتملة أو صحرية، ويعرض للمني في الرحم المفرط	المفرط ] E6: المفرطه E7, P1. الحرارة	الحرارة ] E6, P1: للحرارة E7. بمنزلة ما يعرض للبزور إذا لقيت في أرض حارّة جدًّا	جدًّا ] E6, supra lin. E7, P1: om. E7. مثل حالها تكون بعد طلوع الشعرى	الشعرى ] P1: الشعير E6: الشعر E7. العبور. وعلى هذه الصفة ذكر أبقراط الكيفيات الأربع [E5 42b] ووصف قوّة كلّ واحدة	واحدة ] supra lin. P1: واحد E5, E7, P1: ill. E6. منها على حدتها حتّى تعرف قوّتها إذا تركّبت بعضها مع بعض. ثمّ قال بعد هذا «ومتى كان مزاج الرحم معتدلاً بين الحالين كانت المرأة كثيرة الولد». وليس يعني «بالحالين» الكيفيات لأنّ الكيفيات أربع ، وإنّما يعني «بالحالين» حال التضادّتين الحرارة [E6 31b] والبرد	والبرد ] E5, E6, E7; والبروده P. وحال التضادّتين	التضادّتين ] E5, E6, E7: المضادىىن P1. الرطوبة واليبس. [Kühn xviib.865] فقد بيّنّا في كتاب المزاج أنّه قد يكون من الاعتدال ضرب بمخالطة البارد للحارّ	للحارّ ] E5, E6, E7: in marg. الحار P1: om. P1. على اعتدال	اعتدال ] E5, E6, P1: الاعتدال E7. ويكون منه على ضرب آخر بمخالطة الرطب لليابس على اعتدال، ويمكن	ويمكن ] E5, E6, P1: وقد يمكن E7. أن يكون الرحم في إحدى	إحدى ] E5, E6, E7: احد P1. هاتين الحالتين التين كلّ واحدة منهما بين	بين ] E5, E7: من E6, P1. ضدّين	ضدّين ] E5, E6, E7: هذين P1. معتدلة المزاج، وفي الحال الأخرى مفرط	مفرط ] E5, E6, P1: مفرطه E7. المزاج. وقد يكفي في امتناع الحمل أحد هذين النوعين من المزاج المفرط. وليس يمكن أن تكون المرأة كثيرة الولد دون أن يجتمع	يجتمع ] E5, E7, P1: يجتمعا E6. في الرحم نوعا	نوعا ] E5, E7, P1: نوعي E6. الاعتدالين	الاعتدالين ] E5, E7: الاعتدال E6: اعتدال P1. كلاهما. وأبقراط لمّا كان جميع ما تقدّم من كلامه إنّما كان في النساء	النساء ] add. خاصة E5.، جمع كلامه أيضاً هذا الذي وصفناه في أصناف مزاج الرحم، ولم يلحق من صفة أمر الرجال شيئاً إمّا اتّكالاً منه على أنّه قد يسهل علينا أن ننقل ما	ما ] add. قد E7. ذكره من أصناف المزاج المفرط في الرحم إلى المني وإمّا أن يكون آخر	آخر ] add. ذكر E6, P1. ذلك ليذكره بعد ونسيه	ونسيه ] E7, P1: وانسيه E5, E6.. وقد جاء بعده إنسان فألحق بعد هذا الفصل فصلاً	فصلاً ] E5, E7, P1: بفصل E6. آخر وصف	وصف ] E5, E6, E7: ووصف P1. فيه أمر الذكورة أوّله	أوّله ] E5, E7, P1: واوله E6.: والحال	والحال ] E5, E7, P1: الحال E6. في الذكورة على شبيه بذلك	بذلك ] E5, E6, E7: ذلك P1.، وقد يقول الأئمّة	الأئمّة ] E5, E6, P1: الامه E7: cf. οἱ δοκιμώτατοι. من المفسّرين [P1 96b] لكتاب الفصول في ذلك الفصل إنّه ينقص نقصاناً بيّناً عن مقدار	مقدار ] E5, E6, P1: om. E7. عقل أبقراط وعن قوّته في العبارة. [Kühn xviib.866] وقد يمكنّا على قياس ما وصف أبقراط من	من ] E6, E7, P1: في E5. أمر النساء أن ننقل ما وصفه فيهن	فيهن ] E6, E7, P1: فيهم E5. إلى الرجال فيقول إنّه قد يكون بسبب برد المزاج أن لا ينضج [E7 105b] المني	المني ] E5, E6, P1: om. E7. النضج المستقصى، ولذلك	ولذلك ] E5, E6: وذلك انه  E7: كذلك P1. إن كان خروجه عن الاعتدال في مزاج بارد	مزاج بارد ] E5, in marg. E6, E7: مزاجه E6, P1. يسيراً	يسيراً ] E5, E6, P1: يسير E7. احتاج إلى رحم قوي	قوي ] E5, E6: قويه E7, P1. الحرارة كيما يولد، ومتى كان قد خرج عن الاعتدال خروجاً مفرطاً لم يمكن أن يولد بتّة، ويكون أيضاً بسبب الرطوبة أن لا ينضج المني النضج التامّ ويحتاج هذا إذا كان خروجه عن الاعتدال يسيراً إلى رحم أسخن وأجفّ من المعتدلة. وإذا كان خروجه عن الاعتدال	يسيراً إلى رحم أسخن وأجفّ من المعتدلة. وإذا كان خروجه عن الاعتدال ] E5, E6, P1: om. E7. مفرطاً لم يولد. وكذلك أيضاً فإنّ المني لإفراط الحرارة يصير بمنزلة الشيء المحترق، [E5 43a] ولإفراط اليبس لا يمكن أن يمتدّ عند أوّل وقوعه في الرحم، وذلك هو [E6 32a] ما يحتاج إليه خاصّة لتعلّق المرأة. وقد	وقد ] E5, E7: فقد E6, P1. بيّنت في كتابي في المني أنّ المني إن	إن ] E5, E6, in marg. E7 (by another hand?), P1: om. E7. لم يمتدّ وينبسط على أكثر تجويف الرحم، لم تعلّق المرأة. فإذ قد وطّأنا	وطّأنا ] E5, P1: وصفنا E6, E7. هذه الأشياء بمنزلة الأصول فإنّا نصف بعدها القول الذي كنّا ذكرناه وأخّرنا	وأخّرنا ] E5, E7: فاخّرنا E6, P1. شرحه الذي وصفه أفلاطن في كتابه المسمًى ثاوطيطوس [Kühn xviib.867] وهو أن قال إنّ من أعظم فعل القوابل وأشرفه أن يعلمن أمر الجمع بين البدنين	البدنين ] E5, E6, E7: الثديين P1. الموافقين لأن يكون فيما بينهما حمل. وذلك هو الأمر الذي بيّنّاه الآن في كلامنا هذا وبيّنّا معه كيف يستدلّ ويعلم أيّ الرجال لا يولد له	له ] E5, E6, E7: om. P1. وأيّ النساء عاقر. وذلك أنّ الخروج عن الاعتدال في المزاج إذا كان مفرطاً، كان سبباً مانعاً للتوليد في الذكر والأنثى جميعاً. فأمّا الخروج عن الاعتدال إذا	إذا ] E5, E6, E7: فاذا P1. كان يسيراً ثمّ قرن بين صاحبه وبين بدن حاله مضادّة لحاله التامّ الحمل، وإن قرن بينه وبين بدن حاله	مضادّة لحاله التامّ الحمل وإن قرن بينه وبين بدن حاله ] E5, E6, E7: om. P1. مثل حاله لم يلتئم للحمل	يلتئم للحمل ] E5, P1: ىلتام الحمل E6, E7.. وذلك أنّه لا يمكن أن يكون من المني البارد إذا وقع في رحم	رحم ] add. المراة وهو E5. بارد	وهو بارد ] E5, E6: بارده E7, P1. ولد ولا من المني اليابس إذا وقع في رحم يابس	رحم يابس ] E5, E6: الرحم اليابسة E7: الرحم اليابس P.، وكلّ واحد من المزاجين الباقيين على هذا المثال، لكنّ المني الذي هو أبرد يحتاج	يحتاج ] add. الى P1. أن يكون الرحم الذي يقع فيه	فيه ] E5, E6, E7: فيها P1. أسخن بحسب نقصانه [P1 97a] عن المزاج المعتدل، والمني الأرطب	الأرطب ] E5, E6, E7: الرطب P1. يحتاج أن يكون الرحم الذي يقبله	الذي يقبله ] E5, E6, P1: التي تقبله E7. أجفّ على هذا القياس، والحال في المزاجين الباقيين على هذا المثال. وقد يمكنك أن تستدلّ على جميع	جميع ] E6, E7, P1: om. E5. أصناف المزاج المفرط في الرحم بالباب الذي ذكره أبقراط قبيل من التكميد بالأفاوية. فإنّ البرد بسبب ما يورث الرحم من الكثافة لا يدع رائحة البخور أن تتراقى في البدن حتّى تصل إلى الفم والمنخرين، وكذلك اليبس. [Kühn xviib.868] فأمّا الرطوبة [E7 106a] فكما قال فيها إنّها تغمر المني وتخمده وتطفيه، كذلك تفعل بكيفية الأشياء التي لها روائح طيّبة. وبقيت	وبقيت ] E5, E6, in marg. P1: تميت E7: ىغىر P1. الحرارة الشديدة التي تكون في الرحم فإن كانت بغلبتها في قوّة تلك الأشياء التي لها روائح طيّبة تغيّرها وتفسدها، ولذلك لا تدعها أن ترتفع إلى الفم والمنخرين	والمنخرين ] E5, in marg. E7 (with صح), P1: ill. E6: والراس E7. [E6 32b] وهي باقية على حالها لم يشبّها شيء، والتبخير بالأشياء الطيّبة الرائحة كاف في هذه الطبيعة أيضاً أن يستدلّ به	به ] E5, E6: بها E7: om. P1. على ما يحتاج إليه. وإن كانت لا تقوى أن تفعل ذلك فينبغي أن ننظر في علامات أخر يستدلّ بها على أمر هذه الطبيعة بعد أن يعلم أنّه لا يكاد أن	أن ] E5, E6, P1: om. E7. يوجد	يوجد ] E5, E6, E7: يجد P1. [E5 43b] هذا المزاج في النساء لأنّ الأنثى في طبيعتها أبرد من الذكر. فيكون	فيكون ] E7, E7, P1: ويكون E5. من هذا الوجه أيضاً استدلال أبقراط بالبخور بالأشياء الطيّبة الرائحة من أبلغ الأشياء وأنقعها في معرفة المرأة العاقر إذ	إذ ] E5, E6, E7: اذا P1. كان يعرف به	به ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. إمّا	إمّا ] E5, E7: امر E6: om. P1. كلّ مزاج مفرط وإمّا أن لا يشتدّ عنه إلّا في الندرة مزاج واحد في المرأة التي تراها قضيفة إدماء زبّاء، فيمكنك بهذه الدلائل أن تستدلّ على المزاج المفرط فيها دون التبخير	التبخير ] E5, E6, E7: الىخر P1. بالأشياء التي لها روائح	روائح ] E6, E7, P1: رايحه E5. طيّبة.

	om. Tytler, om. Syriac. R1 96b, l. 3.63
[Kühn xviib.869] قال صاحب هذا الفصل المفتعل	قال صاحب هذا الفصل المفتعل ] E5, E6, E7, R1: قال جالينوس نسخه اخرى فىها عوض قال ابقراط قال صاحب هذا الفصل المفتعل P1: add. له E7, R1 (לה).: والحال	والحال ] E5, E6, P1, R1: om. E7. في الذكورة أيضاً على	على ] E6, E7, P1: om. E5, om. R1. شبيه بهذا. وذلك أنّه أمّا أن يكون البدن متخلخلاً فتتحلّل	فتتحلّل ] E5, E6, P1: فىنحل E7: תנחל R1. الروح لتخلخله إلى خارج فلا	فلا ] E5, E6, P1: ولا E7, R1. يعين المني على الانبعاث أو يكون متكاثفاً فلا تجري الرطوبة لتكثافه إلى جارج ، وأمّا أن يكون بارداً فلا يسخن المني لبرده حتّى يجتمع في هذا الموضع	أو يكون متكاثفاً فلا	فلا ] E5: ולא in marg. R1. تجري الرطوبة لتكثافه إلى جارج ، وأمّا أن يكون بارداً فلا يسخن المني لبرده حتّى يجتمع في هذا الموضع ] in marg. R1 (ולא instead of the first فلا): om. R1. أو يكون حارًّا فيكون هذا بعينه بحرارته	بحرارته ] E5, E6, E7, P1: לחרארתה R1..
قال جالينوس	قال جالينوس ] E, P; فى نسخه قال حنىن in marg. P.: إنّه قد بلغ	بلغ ] add. ان P. من أمر المدلّس في هذا	في هذا ] E; لهذا P. الفصل أنّه لم يفهم كلام نفسه. وذلك أنّه وعد أن	أن ] E; بان P. يبين أنّ القول في الذكورة شبيه بالقول الذي قاله ابقراط في النساء فلم يف بما وعد من ذلك، لأنّ ابقراط ذكر أربعة أصناف من المزاج المفرط فكان	فكان ] P; كان E. ينبغي لهذا أن يذكر تلك الأربعة الأصناف [P97b] في الذكورة كما فعلنا نحن. فلم يفعل ذلك، لكنّه ذكر أوّلاً تخلخل البدن قدّمه كأنّه قد ذكر في أمر النساء، وإذا بحث	بحث ] E; بحثت P. أيضاً عن قوله في نفسه [Kühn xviib.870] لم يوجد له حقيقة. فقد نرى كثيراً من الرجال أبدانهم متخلخلة، ومنهم من أبلغ المني في التوليد، وما ذلك يعجب. وذلك أنّ تخلخل البدن يكون عن المزاج الذي هو إلى الحرارة والركوبة أميل، وصاحب هذا المزاج أغزر الناس منياً ومنيه من أبلغ المني في التوليد، لأنّ المادّة التي يكون منها المني غزيرة في صاحب هذا المزاج والقوّة التي بها ينضج قوية فيه. وانبعاث المني إنّما يكون بشدّة قوّة أوعية المني ودفعها وقذفها له لا يدفع الروح له. وقد يخالط رطوبة المني جوهر من جنس الروح، إلّا أنّ ذلك الجوهر أيضاً يحتاج كما تحتاج	كما تحتاج ] P: من E. الرطوبة إلى ما تدفعه وتقذفه، وإنّما فضلها على الرطوبة أنّها يفضل	يفضل ] E; om. P. بيبسها أسرع إلى الانبعاث والدرور وأبعد ذهاباً فيه . فهذا ممّا جهله المدلّس لهذا الفصل ومع هذا أيضاً قوله أنّ الرطوبة لا تجري إلى خارج لتكاثف البدن. وذلك أنّه إن كان إنّما	إنّما ] E; om. P. يعني بالرطوبة شيئاً	شيئاً ] E; شي P. غير [E44a] المني، كان كلامه هذياناً. وإن كان إنّما يعني بالرطوبة المني ويقول [Kühn xviib.871] إنّه لا يجري إلى خارج لتكاثف البدن كلّه فليس يعلم من هيئة أوعية المني شيئاً البتّة	البتّة ] E; بته P.، فقد كان الأجود أن كان ولا بدّ أن يعتلّ بضيق تلك الأوعية. وما يتلو هذا أيضاً من قوله طرفاً	طرفاً ] E; طرف P. منه حقّ ثمّ أتبعه شيء لا يعقل. وذلك أنّ قوله إنّ المني لا يسخن من قبل برودة مزاج البدن فيكون بسبب ذلك	ذلك ] add. امر P. غير مولد حقّ. وأمّا قوله إنّه لا يمكن أن يجتمع في هذا الموضع ففضل لا معنى له، مع أنّه أيضاً لم	لم ] E; لا P. يتقدّم فيذكر موضعاً فيشير إليه. واتّكل على القارئ أنّه يفهم عنه ما لم يذكره على أنّ قول القائل هذا إنّما هو نسق على شيء متقدّم إلّا أنّ هذا من خطائه يسير. وأمّا ما جاءه	جاءه ] E; جابه P. في آخر قوله فخطأه فيه عظيم. وذلك أنّه قال إنّه يكون هذا بعينه لحرارته	وذلك أنّه قال إنّه يكون هذا بعينه لحرارته ] P; om. E.. وذلك أنّ هذا القول	وذلك أنّ هذا القول ] P; وذلك القول E. يبين عن نفسه أنّه إنّما هو نسق على ما تقدّم وما تقدّم إنّما كان المني لا يسخن لبرد البدن حتّى يجتمع في هذا الموضع، فيجب أن يتوهّم أنّ المني بسبب حرارة البدن لا يسخن ولا يجتمع [P98a] في أوعيته. والشناعة في هذا القول بيّنة. [Kühn xviib.872] وذلك أنّه إنّما يجب أن يقال	يقال ] E; يقول P. إنّ المني بسبب الحرارة يحترق أو يعرض له غير ذلك ممّا أشبهه. وأمّا القول بأنّ المني بسبب الحرارة لا يسخن فمنكر تشنيع.
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قال أبقراط: اللبن لأصحاب الصداع رديء وهو أيضاً للمحمومين رديء ولمن كانت المواضع التي [E6 33b] دون [E7 101a] الشراسيف منه مشرفة وفيها قراقر	قراقر ] ArMSS: قرقرة Tytler. ولمن به عطش ولمن الغالب على برازه	برازه ] E5, E6, E7, P1, Tytler: מזאגה R1. المرار ولمن هو في حمّى [R1 97a] حادّة ولمن اختلف دماً كثيراً، وينفع	وينفع ] E5, E6, P1, Tytler: وىنتفع به E7, R1 (וינתפע בה). أصحاب السلّ إذا	إذا ] add. ما E6, E7. لم تكن	تكن ] E5, E7, P1, Tytler: يكن E6: יכון R1. بهم	بهم ] E5, E6, E7, R1: به P1, Tytler. حمّى شديدة جدًّا ولأصحاب	ولأصحاب ] E5, E6, E7, P1, Tytler: ואצחאב R1. الحمّى الطويلة الضعيفة إذا	إذا ] add. ما E6. لم يكن	يكن ] E5, E6, E7, P1, Tytler: יכון R1. معها	معها ] ArMSS: بهم Tytler. شيء ممّا تقدّمنا بوصفه وكانت أبدانهم تذوب على غير ما توجبه العلّة.
قال جالينوس: اللبن هو من الأشياء التي يسرع إليها الاستحالة واستحالته	واستحالته ] P; ان E. تكون على وجهين. وذلك أنّه إن صادف حرارة البدن أكثر ممّا ينبغي استحال إلى الدخانية سريعاً، وإن صادف حرارة البدن أقلّ ممّا ينبغي حمض سريعاً. [Kühn xviib.873] وقد يمكنك أن تتعرّف ذلك وتفهمه بأن تطبخ منه شيئاً بالنار ساعة يجلب، وتدع منه شيئاً موضوعاً على حدّته. فإنّك إذا فعلت ذلك وجدت ما يطبخ منه إن حمل عليه بالنار	بالنار ] P; النار E. فضلاً قليلاً	فضلاً قليلاً ] P; فضل قليل E. استحال	استحال ] P; اصتحال E. إلى الدخانية، وتجد ما يترك منه موضوعاً على حدّته	حدّته ] add. فم يطبخ E. يحمض لا محالة وربّما أسرع إليه ذلك وربّما أبطأ. وكذلك أيضاً إذا تناوله الأصحّاء فلم يستمرأه كما	كما ] E; على ما P. ينبغي حمض في بعضهم واستحال في بعضهم إلى الدخانية. وأمّا	وأمّا ] E; امّا P. في المعدة التي هي أبرد فيحمض. وأمّا في المعدة التي هي أسخن فيستحيل إلى الدخانية. [E44b] وأمّا اللبن الذي يستمرأ على ما ينبغي فيولد غذاء غزيراً محموداً، إلّا أنّه في حال استمرائه إلى أن يستمرأ قد يحدث نفخه فيما دون الشراسيف ويصدع الرأس. فهذا	فهذا ] E; وهذا P. ما يفعل وما يعرض منه في الأصحّاء. فأمّا ما يفعل وما يعرض له في المرضي فقد وصفه ابقراط، وقد يظهر ما وصفه منه دائماً بالتجربة في المرضي، وقد يمكن أن يعلم أيضاً من قبل التجربة	من قبل التجربة ] E; مثال ذلك من امره P.. وذلك أنّه إذا كان	إذا كان ] E; اذ كنا P. قد يعلم أنّه قد يحدث للصحيح	للصحيح ] add. من قبل القياس P. الذي لا يذمّ من صحّته شيئاً الصداع	الصداع ] E; والصداع P. ونفخها الجنبين، فليس يعجب أن يتوهّم أيضاً	أيضاً ] E; om. P. أنّه من أضرّ الأشياء لمن به صداع متقدّم أو كانت المواضع [Kühn xviib.874] التي فيما دون الشراسيف منه مشرفة. وقد أحسن في قوله ولمن كانت المواضع التي فيما	فيما ] P; om. E. دون الشراسيف منه مشرفة، [P98b] وقد كان يمكنه أن يقول منتفخة أو بها نفخة، لأنّ من شأن اللبن أن لا يضرّ من كانت هذه المواضع منه منتفخة أو فيها نفخة فقط لكن	لكن ] E; لكنَهُ P. قد يضرّ أيضاً من كانت هذه المواضع	المواضع ] add. ايضا P. منه مستعلّة مشرفة على أيّ وجه كان ذلك من جميع الوجوه التي يكون منها	منها ] P; منه E. إشرافها أعني متى كان فيها ورم من الأورام التي تكون من الدم الذي يسمّى فلغموني أو من ورم من الأورام التي تكون من المرّة	الدم الذي يسمّى فلغموني أو من ورم من الأورام التي تكون من المرّة ] E; om. P. الصفراء التي تسمّى الحمرة أو من الأورام الصلبة الجاسية أو من الأورام الرخوة. ومتى كان أيضاً في هذه المواضع دبيلة لم تنفجر بعد، فليس اللبن لصاحبها يصلح	يصلح ] E; بصالحٍ P.. فدلّ على جميع هذه الأشياء بلفظة واحدة هي قوله مشرفة. قال وقد يضرّ اللبن هذه المواضع إذا كانت فيها قراقر وحالها عند ذلك غير حالها إذا كانت منتفخة متمدّدة، إلّا أنّ العلّة فيها أيضاً إنّما هي نفخة ورياح. وإذا كانت متمدّدة فآفتها أعظم، وإذا كانت فيها قراقر فآفتها أنقص، إلّا أنّ اللبن على حال لا ينتفع	ينتفع ] E; ينفع P. ولا لأصحاب	لأصحاب ] P; اصحاب E. هذه الحال، وذلك أنّه يحمض فيهم. وأمّا ماء اللبن فقد سقيناه كثيراً من أصحاب هذه الحال بعد أن طيّبناه بالملح والعسل، وذلك أنّهم ينتفعون به بتلبينه بطونهم. قال واللبن أيضاً رديء لأصحاب العطش، وذلك أنّه يستحيل فيهم إلى الدخانية [Kühn xviib.875] كان عطشهم بالطبع أو كان حادثاً في وقت من الأوقات. ومن كان الغالب أيضاً على برازة المرار فإنّي	فإنّي ] add. انا E. أقول إنّ اللبن يستحيل فيه إلى الدخانية، وكذلك تكون حاله فيمن يتقيّأ المرار. وذلك أنّا قد علمنا بالجملة أنّ الاستحالة إلى الدخانية تسرع إلى البن جدًّا من جميع الأسباب الحادّة. فبالواجب صار ضارًّا	ضارًّا ] E; ضار P. لأصحاب الحمّى الحادّة أيضاً. [E47a] والأجود عندي أن يكون الكلام على هذا «واللبن	واللبن ] E; اللبن P. رديء لمن الغالب على برازة المرار ولمن هو في حمّى حادّة». وذلك أنّه ليس يضرّ صاحب الحالتين	الحالتين ] E; الحالين P. جميعاً فقط لكنّه قد يضرّ صاحب كلّ واحدة من الحالتين	الحالتين ] E; الحالين P. على الانفراد. فاللبن يضرّ في هذه العلل، وأمّا	وأمّا ] E; فامّا P. العلل التي بعد هذه فينفع فيها. وقد وصفها ابقراط فقال «وينفع أصحاب السلّ إذا لم تكن بهم حمّى شديدة جدًّا»، فجعل أوّل ما	ما ] P; من E. ذكره أصحاب السلّ. وينبغي أن يفهم عنه من قوله أصحاب السلّ أنّه يعني أصحاب قرحة الرئة، لأنّه [P99a] قد ذكر فيما بعد من يذوب بدنه من غير هذه العلّة في الكلام الذي أوّله «ولأصحاب الحمّى الطويلة الضعيفة». ويعمّ جميع من يحتاج إلى اللبن أنّهم يحتاجون [Kühn xviib.876] إلى غذاء محمود سريع النفوذ. وقد يحتاج عندي إلى بحث شديد عن السبب الذي دعاه بعد أن قال «إذا لم تكن بهم حمّى شديدة» إلى أن لم يقتصر على ذلك حتّى زاد «جدًّا». وقد كان يكتفي بقوله حمّى شديدة من غير أن يقول «جدًّا». فينبغي أن ننظر هل يسقي من به حمّى شديدة اللبن وإنّما تمتنع من أن يسقيه إذا كانت الحمّى شديدة جدًّا أو إنّما ألحق هذه الزيادة أعني جدًّا ملحق كما نجد ألفاظً كثيرة تلحق في كلامه على غير الصواب. وهذا ممّا ينبغي أن يفتّش ويبحث عنه على مهل ؤخذ هذا أعني	أعني ] E; عنى P. في العاجل أنّه لا ينبغي أن يسقي من به حمّى شديدة لبن. وإنّي لا عجب كيف استثنى عندما أمر باللبن لمن أمر به. فقال إذا	إذا ] add. ما P. لم يكن شيء ممّا تقدّمنا بوصفه وليس بشبيه ذلك طريقه في الإيجاز في الفصول. وذلك أنّه قد كان سيعلم ممّا تقدّم فقاله ولم	ولم ] E; ولو لم P. يستثن	يستثن ] E; يستثني P. ما استثناه إنّه	إنّه ] E; فانّهُ P. ينبغي أن تسقي أصحاب السلّ ومن يذوب بدنه بأكثر ممّا توجبه علّته	علّته ] E, supra lin. P: العلة P. اللبن [Kühn xviib.877] إن لم يكن بهم صداع أو نفخة أو ورم فيما دون الشراسيف أو كان الغالب على البراز المرار أو كان بهم غير ذلك ممّا أشبهه، إلّا أنّي أقول في هذا قولاً وهو أنّه يشبه أن يكون ابقراط ليس	ليس ] E: لا P. يستعمل الإيجاز مطلقاً ولا دائماً لكنّه	لكنّه ] E: ولكنه P. متى رأى الخطر في الشيء الذي يصفه إن قصر مقصر في فهمه عظيماً لم يكسل أن يعيد ذكر الشيء الواحد مرّتين أو ثلاثة.
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قال أبقراط: من حدثت به قرحة فأصابه	فأصابه ] E6, E7, P1, R1, Tytler: واصابه E5. بسببها انتفاخ	انتفاخ ] E5, E6, E7, P1, Tytler: אנתפאכא R1. فليس يكاد يصيبه تشنّج ولا جنون، فإن	فإن ] E5, E6, E7, R1, Tytler: وان P1. غاب ذلك الانتفاخ دفعة ثمّ كانت القرحة من خلف عرض له تشنّج أو تمدّد، وإن كانت القرحة من قدّام عرض له جنون أو وجع حادّ في الجنب أو تقيّح	تقيّح ] E5, E6, E7, P1, Tytler: תנפק R1. [R1 98a] أو اختلاف دم إن كان	كان ] E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1. ذلك الانتفاخ أحمر.
قال جالينوس: إنّ ابقراط يعني بالانتقاخ [E46b] كلّ ورم أو غلظ خارج من الطبيعة يحدث في البدن، [Kühn xviib.878] وبيّن أنّ الورم الحارّ الذي يسمّى فلغموني داخل فيها، [P99b] وهذا الاسم أيضاً أعني فلغموني الذي يسمّيه	يسمّيه ] E: يُسمّى بهِ P. أهل زماننا الورم الحارّ الذي يكون من الدم كان أكثر ما يستعمله	يستعمله ] add. جميع P. القدماء على الالتهاب في الحرارة الشديدة، وإن لم يكن معها ورم ولا غلظ. فمعنى قوله في هذا الفصل هو ما أنا واصفه أنّه إذا حدثت بانسان قرحة فحدث بسببها ورم فليس يكاد يعرض له تشنّج ولا جنون. وقوله هذا يدلّ على أنّه قد يعرض لبعضهم مع الورم التشنّج الجنون، ولكن ذلك لا يكون إلّا في الندرة إذا كان مع الورم عظم	عظم ] E: عظيم P. ذو قدر أو حال خبيثة، فإن عرض لذلك الورم أن يغيب بغتة ثمّ كانت القرحة من خلف، عرض لصاحبها تشنّج والتمدّد، وإنّما عنى بقوله من خلف أي في الظهر	الظهر ] E: الظاهر P.. وإن كانت القرحة من قدّام عرضت لصاحبه علل ذكرها بعد. وذلك أنّ ما هو من البدن خلف فهو عصبي، وما هو منه قدّام فالغالب عليه العروق الضوارب وغير الضوارب	وغير الضوارب ] E: والغير ضوارب P.. فإذا تراقى من موضع القرحة ذلك الخلط الذي أحدث الورم إلى بعض الأعضاء الشريفة، فإنّه إن كانت القرحة في المواضع العصبية التي من	من ] E: om. P. خلف حدث بصاحبها	بصاحبها ] E: لصاحبها P. التشنّج والتمدّد لأنّ هذين	هذين ] E: هذه P. من علل العصب، [Kühn xviib.879] وإن كانت القرحة من	من ] E: فى P. مقدّم البدن ثمّ	ثمّ ] E: om. P. تراقى ذلك الخلط الذي كان أحدث الورم إلى الدماغ ولّد جنوناً، وإن صار ذلك الخلط إلى الصدر أحدث وجعاً في الجنب، وكثيراً ما يصير صاحب هذه العلّة إلى التقيّح إذا	إذا ] add. ما P. لم يتحلّل ذلك الخلط. وإن صار ذلك الخلط إلى الأمعاء أحدث اختلاف الدم واستثنى في ذلك فقال إن كان ذلك الانتقاخ أحمر ثمّ انتقل فغاب بغتة. وعنى	وعنى ] E: عنى P. بقوله في هذا الموضع اختلاف الدم استفراغ الدم من الأمعاء الذي يكون من غير قرحة. وقد رأينا هذه العلل التي وصفها ابقراط تعرض لمن حدثت به قرحة في ظهره	ظهره ] E: ظاهره P. أو فيما هو من مقدّم بدنه مجاري للظهر	للظهر ] E, in marg. P: للصدر P. ثمّ غاب الورم الحادث بسبب القرحة بغتة. فأمّا أبقراط فلم يبين هل كلامه في هذا	هذا ] E: om. P. الموضع فقط أو	أو ] E: ام P. كلامه مطلق في جميع المواضع حتّى تصير	تصير ] E: ىكون P. اليدان والرجلان أيضاً داخلتين	داخلتين ] E: داخلين P. في هذا القول. وأنا أقول إنّه ليس في مقدّم [P1 100a] الساق عضل ينتهي إلى أوتار قوية. وأمّا في الفخذين فنرى الوتر الذي في مقدّم الركبة عظيماً جدًّا، ويجب بسببه على طريق المشاركة في العلّة أن يحدث التشنّج [E5 46a] أكثر ممّا يحدث بسبب شيء من العضل الموضوع من وراء الفخذين	الفخذين ] P: الفخذ E. لأنّ ذلك العضل الغالب عليه اللحم. [Kühn xviib.880] فليس إذاً الحكم الكلّي بأنّ التشنّج إنّما يحدث بسبب ما هو من خلف فقط بحقّ، إلّا أنّا قد نرى أنّ أكثر الأمر على هذا يكون لا في الرجلين فقط لكن في اليدين أيضاً. وخليق أن يكون ذلك إنّما يكون لأنّ تلك المواضع مسامتة للنخاع، وعصب اليدين والرجلين إنّما تنبت من النخاع، وكذلك عصب عضل أعضاء أصل	أصل ] E: om. P. الصلب.
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قال أبقراط: إذا حدثت خراجات	خراجات ] E5, E6, E7, P1, Tytler: גראחאת R1. عظيمة	عظيمة ] E6, E7, P1, R1, Tytler: عظيمات E5. خبيثة ثمّ لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة.
قال جالينوس: إنّه قد يمكن أن تكون نسخة هذا الفصل على حسب ما ينصرف	ينصرف ] P: يتصرف E. تأليف كلامه في اللغة اليونانية على أحد ثلاثة أوجه. أحدها أن يضاف العظم إلى البلية والرداءة	البلية والرداءة ] P: الخراجات E.، والثانية	والثانية ] add. الى supra lin. P. أن يضاف العظم إلى الورم والثالث أن يضاف العظم إليها جميعاً. فيكون الكلام على النحو الأوّل على هذا المثال «إذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة ثمّ لم يظهر معها ورم	ورم ] add. عظيم E. فالبلية عظيمة»، ويكون على النحو الثاني على هذا المثال «إذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة	خبيثة ] E: om. P. ثمّ لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة فذلك رديء»، [Kühn xviib.881] ويكون على النحو الثالث على هذا المثال «إذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة ثمّ لم يظهر معها ورم عظيم فالبلية عظيمة». وأجود هذه الأقاويل الثلاثة في حكمي	حكمي ] P: الحكم E. القول الأوّل وهو هذا «إذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة ثمّ لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة	خبيثة ثمّ لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة ] P: om. E.». وينبغي أن يفهم عنه أنّه يعني بالخراجات الخبيثة الخراجات التي تكون في رؤوس العضل أو في منتهائها وخاصّة ما كان من العضل الغالب عليه العصب، لأنّ برؤوس العضل تتّصل العصب ومن	ومن ] E: او من P. أطرافها التي تنتهي عندما ينبت الأوتار. وكما ذمّ [P1 100b] قبيل الأورام التي تغيب بغتة، كذلك ذمّ في هذا الفصل	الفصل ] E: القول P. أن لا يحدث الورم بتّة مع الخراجات الخبيثة، من قبل أنّه لا يؤمن فيما كانت هذه حاله من الخراجات أن يكون الأخلاط التي	التي ] P: من شانها ان E. تنصب إلى الخراجات تنتقل عنها إلى مواضع أشرف من مواضع الخراجات، ويشبه أن يكون هذا يعرض خاصّة إذا كان مع الخراجة وجع فيكون يجري إليها شيء لا محالة بسبب الوجع. ويغلط الأطبّاء على صاحب هذه الخراجة	هذه الخراجة ] E: الحراحات P. فيردّون عن موضع الخراجة ما يجري إليه، ويدفعونه عنه بالأدوية التي تبرّد تبريداً شديداً وتقبض تقبيضاً شديداً، [Kühn xviib.882] فإنّه إذا لم يكن [E5 46b] مع الخراجة وجع لم ينصب إليها شيء. والوجع يعرض خاصّة فيما كان من الأعضاء عصبياً، وما	وما ] P: ومتى E. كان كذلك فهو يحتاج إلى أن يعالج بالأدوية المسخّنة المجفّفة.
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قال أبقراط: الرخوة	الرخوة ] E5, E7, R1: الاورام الرخوه E6, P1, Tytler. محمودة واللينة	واللينة ] E5, E7, R1, Tytler: والنيه E6, P1. مذمومة.
قال جالينوس: هذا القول كأنّه جزء	جزء ] E: جزوًا P. من القول الذي تقدّمه يخبّر فيه ابقراط أنّه كلّما	كلّما ] P: ما E. كان من الأورام رخواً فهو محمود، وكلّما كان على ضدّ ذلك فهو مذموم رديء. وضدّ الرخو بالحقيقة هو الصلب المدافع. فأمّا ابقراط فسمّاه اللين	اللين ] E: النيّ P.. وذلك أنّه لا يمكن أن يكون في وقت من الأوقات الورم صلباً مدافعاً، وقد أنضجت الطبيعة التي في موضع ما جرى إليه من الأخلاط على ما ينبغي.
68
[E6 36b] قال أبقراط: من أصابه وجع في مؤخّر رأسه فقطع له العرق المنتصب الذي	الذي ] E5, E6 (crossed out), E7, P1, R1, Tytler. في الجبهة	الجبهة ] E5, E6, P1, Tytler: جبهته E7, R1 (גבהתה). انتفع	انتفع ] E5, E6, P1, Tytler: انقطع E7, R1 (אנקצע). بقطعه.
[Kühn xviib.883] قال جالينوس: إنّ ابقراط ليس يقتصر	يقتصر ] E: يختصر P. على أن يلتمس الاستفراغ حيث ينبغي أن يستفرغ لكنّه قد يلتمس معه جذب ذلك الشيء الذي يستفرغه. وهذا الجذب يكون إلى الجهة المضادّة للناحية التي فيها ذلك الشيء الذي يراد استفراغه، والجهتان المتضادّتان في الطول هما العلو والسفل، والجهتان المتضادّتان في العرض هما الجانبان أعني الأيمن والأيسر، والجهتان المتضادّتان في العمق هما المقدّم والمؤخّر. فأمر في هذا الموضع إذا كان الوجع في مؤخّر الرأس أن يكون الاستفراغ الذي يقصد معه إلى الجذب من الجبهة، وكذلك إن كان الوجع في مقدّم الرأس فينبغي أن	أن ] add. ىكون الاستفراغ الذى P. يقصد بعضه	بعضه ] E: om. P. معه إلى الجذب من نقرة القفا. وعلى هذا الطريق قد أبرأنا مراراً	مراراً ] E: مرار P. كثيرة علل العينين	العينين ] E: العين P. من الرطوبات التي	التي ] P: om. E. كانت تنصب إليها منذ	منذ ] E: من P. [P101a] زمان طويل باستفراغ الدم من نقرة القفا وما فوقها باستعمال المحجمة على تلك المواضع.
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قال أبقراط: إنّ النافض أكثر ما يبتدئ	يبتدئ ] E5, P1, R1, Tytler: تبتدي E6: ىبتدي E7. في النساء من [R1 99a] أسفل الصلب ثمّ يتراقى	يتراقى ] E5, E7, P1, R1, Tytler: تتراقا E6. في الظهر إلى الرأس وهي أيضاً	أيضاً ] E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1: add. تبتدئ Tytler. في الرجال تبتدئ	تبتدئ ] E5, E6, P1: تبدا E7: יבתדי R1: om. Tytler. من خلف أكثر ممّا	ممّا ] E5, E7, P1, Tytler: ما E6, R1. تبتدئ	تبتدئ ] E5, E6, E7, P1, Tytler: יבתדי R1 من قدّام مثل ما قد	قد ] ArMSS: om. Tytler. تبتدئ	تبتدئ ] E6: ىبتدي E5, E7: ىىىدى P1: يبتدئ R1 (יבתדי), Tytler. من الساعدين والفخذين، وذلك أنّ الجلد	وذلك أنّ الجلد ] E5: والجلد E6, P1, Tytler: وذلك لان الجلد E7, R1. إيضاً	إيضاً ] E5, E6, P1, R1, Tytler: om. E7. في مقدّم البدن متخلخل ويدلّ	ويدلّ ] E5, E6, E7, P1, Tytler: ודל R1. على ذلك الشعر. 
[Kühn xviib.884] قال جالينوس	جالينوس ] add. ان P.: كلّ نافض يبتدئ مع برد محسوس، والبرد إلى ما يلي الظهر أسرع. وتلك النواحي أيضاً مع ذلك إلى أنّ يحسّ ما [E5 47a] يعرض لها	لها ] E: لهما P. من البرد أسرع. فبالواجب صارت النافض إنّما تبتدئ من تلك المواضع، وذلك إلى النساء أسرع منه إلى الرجال، لأنّ الأنثى من كلّ جنس أبرد في طبعها وأضعف. ثمّ إنّ النافض إذا ابتدأت من تلك المواضع تتراقى إلى أصل العصب وأوّله وهو الرأس وتتّصل به المشاركة	المشاركة ] E: بالمشاركه P. في الألم بأسرع ما يكون بتوسّط النخاع، لأنّ النخاع أيضاً بارد في طبيعته بمنزلة الدماغ وهو أيضاً لين	لين ] E: للين P. جوهره سريع الاستحالة. فأمّا من مقدّم البدن فليس تبتدئ القشعريرة، لأنّ مزاجه أسخن من مزاج مؤخّر البدن. وجعل دليله على ذلك تخلخل الجلد في مقدّم البدن وجعل دليله على تخلخل الجلد أيضاً في مقدّم البدن كثرة الشعر فيه. وقد شرحت أمر	أمر ] P: E om. تولّد الشعر شرحاً كافياً في كتابي في المزاج.
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[Kühn xviib.885] قال أبقراط: من اعترته	اعترته ] ArMSS: اعتراه Tytler. الربع فليس يكاد	يكاد ] add. ان P1. يعتريه التشنّج، وإن	وإن ] E5, E6, E7, R1, Tytler: فان P1. اعتراه التشنّج قبل الربع ثمّ حدثت	حدثت ] E5, E7, P1, R1: حدث E6, Tytler. الربع سكن التشنّج.
قال جالينوس: أمّا التشنّج الذي يكون من الاستفراغ فهو من أحدّ الأعراض وأقتلها. وأمّا التشنّج الذي يكون من امتلاء	امتلاء ] E: امتلى P. الأعضاء العصبية مثل التشنّج العارض لأصحاب الصرع فليس هو بالحادّ ولا فيه من الخطر مثل ما في الأوّل. والتشنّج الذي ذكره	ذكره ] E: ذكر P. ابقراط في هذا الموضع هو هذا الثاني. فإنّ قوله يعتريه واعتراه	واعتراه ] E: واعترىه P. [P101b] قد يدلّ	يدلّ ] E: شك P. على طول مدّة من الزمان. وهذا	وهذا ] E: فهذا P. النوع من التشنّج قد تمنع حمّى الربع من حدوثه وليس	وليس ] E: فليس P. ذلك فقط لكن إن كان قد حدث قبل الربع ثمّ حدثت الربع حلّلته. وذلك أنّ هذا التشنّج إنّما يكون من الأخلاط لزجة بلغمية	لزجة بلغمية ] E: اللزجه البلغميه P. برشح	برشح ] E: ترشح P. في الأعضاء العصبية. ومداواة ما هذه حاله من الأخلاط يكون بسببين أحدهما نفضه والآخر إنضاجه، وقد يجتمع له في الربع هذان الأمران كلّاهما. أمّا نفضه فبنافضها	فبنافضها ] E: فمنافضها P. فإنّ هذا الانتفاض وحده قد يكتفي	يكتفي ] E: يكفي P. [Kühn xviib.886] في بعض الخلط الغليظ. وأمّا إنضاجه فبحرارة الحمّى التي تمنع النافض وتعين على الأمرين جميعاً طول مدّة هذه الحمّى.
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قال أبقراط: من كان جلده متمدّداً	متمدّداً ] E5, P1: ill. E6: ممتدا E7, R1 (ממתדא), Tytler. قحلاً صلباً فهو يموت عن	عن ] E5, E7, P1, R1: ill. E6: من supra lin. P1, Tytler. غير [R1 99b] عرق، ومن كان جلده رخواً	رخواً ] E5, E6, E7, R1, Tytler: رخو P1. [E6 37b] متخلخلاً	متخلخلاً ] in marg. E5, E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E5. فإنّه يموت مع عرق.
قال جالينوس: من كان ممّن قد	قد ] E: om. P. أشرف على الموت جلده يابساً متمدّداً [E5 47b] صلباً فإنّه يموت من غير أن يصيبه عرق، ومن كان جلده على ضدّ ذلك أعني رخواً متخلخلاً ليناً فإنّه يموت مع عرق، لأنّ الأوّل إمّا أن لا يكون فيه رطوبة بتّة وإمّا أن لا تكون الرطوبة	الرطوبة ] E: om. P. فيه	فيه ] E: منه P. في الجلد، وأمّا الثاني ففيه رطوبة وهي مع ذلك منه في الجلد.
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قال أبقراط: من كان به يرقان	يرقان ] E6, E7, P1, R1, Tytler: اليرقان E5. فليس يكاد تتولّد	تتولّد ] E7, Tytler: ىتولد E5, E6, P1: יתולד R1. فيه الرياح	فيه الرياح ] ArMSS: الرياح في عروقه Tytler..
[Kühn xviib.887] قال جالينوس: ينبغي أن يفهم عنه أنّه	أنّه ] add. انما P. يعني بمن تتولّد فيه الرياح في هذا الموضع ممّن	ممّن ] P: من E. تجتمع في بطنه رياح كثيرة غليظة. فأمّا أن	أن ] P: om. E. تستفرغ بالحشا أو بالخروج من أسفل أو تبقى في البطن منه فتمدّده. وذلك ربّما كان من قبل ضعف في الأعضاء التي في البطن، وربّما كان من خلط بلغمي بارد. فمن	فمن ] E: فان P. كان إنّما يتولّد فيه الرياح بسبب الخلط البلغمي فحاله ضدّ حال صاحب اليرقان إذ كان الغالب على بدن صاحب اليرقان المرار، فيجب من ذلك ألّا تكون تولد الرياح في حال من الأحوال في صاحب اليرقان من قبل طبيعة	طبيعة ] P: om. E. الخلط الغالب على بدنه. وقد يمكن أن تتولّد فيه الرياح من قبل ضعف الأعضاء التي في البطن. ولذلك زاد في قوله «فليس تكاد»، فإنّه إنّما	فإنّه إنّما ] E: فانّما P. أراد بذلك أن يدلّ أنّ حكمه بما حكم به يقصر عن أن يكون ممّا يصحّ دائماً، إلّا أنّه وإن كان لا	لا ] E: ليس ممّا P. يصحّ دائماً فإنّه قد يصحّ في أكثر الأمر، لأنّا لا نكاد نجد آلات البطن ضعيفة في صاحب اليرقان.

تمّت المقالة الخامسة من تقسير جالينوس لفصول ابقراط
[E5] بحمد اللّه وعونه.
[P1] وللّه الحمد كثراً كما هو أهله. حسبي اللّه ونعم الوكيل.
                
