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[P1 102a, Kühn xviii, 1]
بسم اللّه الرحم الرحيم عونك يَا رب	عونك يَا رب ] E5: توكلت على اللّه P1.
المقالة السادسة من تفسير جالينوس لفصول أبقراط

vi. 1
قال أبقراط: إذا حدث الجشاء الحامض في العلّة التي يقال لها زلق الأمعاء بعد تطاولها ولم يكن كان	كان ] E5, E6, E7: om. P1, om. R1, om. Tytler. قبل ذلك فهو علامة محمودة.
قال جالينوس: [1] العلّة التي يقال لها زلق الأمعاء ويسمّيها اليونانيون ملاسة الأمعاء�	ويسمّيها اليونانيون ملاسة الأمعاء� ] Ar. adds. هي	هي ] E5, E7, P1: هو E6. خروج ما يؤكل ويشرب	ويشرب ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. بسرعة وحاله الحال	الحال ] E5, E6, P1: الحالة E7. التي كان عليها في وقت ما ازدرد. [2] وقد يمكن أن [Kühn xviii, 2] يحدّ بحدّ	بحدّ ] add. اخر E7. أوجز من	من ] E5, E7, P1: ومن E6. هذا فيقال إنّها	إنّها ] E5, E6, P1: انه E7. عدم النضج. [3] وذلك أنّه لا يحدث للطعام في المعدة تغيّر في هذه العلّة لا في اللون ولا في القوام ولا في الرائحة ولا في شيء بالجملة من كيفياته. [4] وإنّما سمّى اليونانيون هذه العلّة بالاسم الذي سمّوها به وهو ملاسة الأمعاء لأنّ أوّل من سمّاها منهم بهذا الاسم توهّم أنّها إنّما تعرض من قبل ملاسة سطح الداخل [5] حتّى لا تضبط الأمعاء بسبب تلك الملاسة ما تحويه [6] كأنّها لمّا كانت على الحال الطبيعية إنّما كانت تمسك ما فيها بخشونة كانت فيها. [7] وإنّ الواضعين لأسماء الأشياء في الابتداء المستحقّون	المستحقّون ] E7, P1: لَمُسْتحقونَ E5: مستحقون E6. للمدح في أشياء أخر كثيرة [8] إلّا أنّي لم أرض منهم بتسميتهم هذه العلّة بالاسم الذي سمّوها به [9] إذ كانوا قد جهلوا أنّ من فعل البطن نفسه أعني المعدة والأمعاء	والأمعاء ] add. على E6. أن يحتوي ويقبض على الطعام مدّة ما تضبطه وتمسكه وتشدّ عليه [E7 111b] ثمّ تدفعه بعد وتحدره إلى أسفل [10] وإنّه كما أنّ تقطير البول يحدث من المثانة إذا ما لم تنتظر بالبول حتّى يجتمع لكن	لكن ] E5, E6, P1: لكنها E7. تدفعه حين	حين ] E5, E7: ill. E6: حتّى P1. يردها إمّا لتلذيعه إيّاها وإمّا لثقله عليها، [11] كذلك [E6 38b] يكون	يكون ] E5, E6, P1: om. E7. خروج ما يؤكل ويشرب السريع	السريع ] E5: سريعًا E6, E7: سريع P1. من البطن. [Kühn xviiii. 3] [12] فإنّ هذه الأسباب هي أسباب مشتركة لخروج	لخروج ] E5, E7, P1: بخروج E6. جميع	جميع ] E5, E6, P1: om. E7. ما يخرج. [13] ولو كان أوّل من سمّى هذه العلّة بملاسة	بملاسة ] E5, E6, P1: ملاسة E7. الأمعاء عرف هذه الأسباب	هذه الأسباب ] E6, E7, P1: ان هذه الاسىَاب هى اسباب مشتركه E5. [14] لما كان توهّم ما توهّمه من حدوث الملاسة في الأمعاء [15] لكنّه كان يجعل السبب مكانها	مكانها ] E5, E6, P1: om. E7. فيها ضعف المعدة [E5 49a] والأمعاء التي [P1 102b] بسببها يثقل ما يؤكل ويشرب على هذه الأعضاء فتدفعه بسرعة. [16] وقد يمكن أن تعرض هذه العلّة عند حدوث تسلّخ شبيه بالسلاق يعرض في أعلى سطح المعدة والأمعاء من أخلاط لذّاعة، [17] وإن كانت القوّة التي فيها لم يحدث فيها كبير ضرر [18] فإنّه يجب عند ذلك أيضاً ضرورة أن يكون الطعام إذا مرّ فيها فتأذّت	فتأذّت ] add. بها E7. تلك المواضع المسلوخة	المسلوخة ] E5: المتسلحه E6, E7, P1. بمروره فيها أن تدفعه إلى أسفل وتقذفه	وتقذفه ] E5, E6, E7, supra lin. P1: om. P1. عنها بأسرع ما تقدر عليه. [19] فإذا كان ذلك يحدث له في جميع المواضع التي يمرّ بها، لزم من قبله سرعة خروجه من غير أن يكون ابتداء فيه	فيه ] E5, E6, P1: فيها E7. بالهضم	بالهضم ] E5, E7, P1: الهضم E6.، [20] إلّا أنّه يكون في هذا الصنف من هذه العلّة حسّ	حسّ ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. لذع. [21] وأمّا الصنف الآخر الذي يكون بسبب ضعف المعدة والأمعاء فخروج الطعام يكون فيه من غير حسّ مؤذٍ بتّة. [22] وبين صنفي هذه العلّة أيضاً [Kühn xviiii. 4] فرق ليس باليسير في أنّ ذلك الصنف الذي يكون من قبل تسلّخ أعلى سطح المعدة والأمعاء الحادث بسبب الأخلاط الحادّة إن	إن ] E5, E6, P1: وان E7. كان أمر ذلك الخلط قد انقضى وسكن برئت العلّة في أسرع الأوقات بالأطعمة والأشربة القابضة. [23] وإن بقي ذلك السبب مدّة أكثر، انتقلت العلّة وصار صاحبها إلى اختلاف الدم. [24] وأمّا الصنف الآخر الذي يكون من قبل ضعف القوّة الماسكة فهو يكون لا محالة بسبب مزاج رديء، [24] إلّا أنّ ذلك المزاج ربّما كان قد صار حالاً لتلك الأعضاء متمكّنة ثابتة يعسر انحلالها، [E7 112a] [25] وربّما كان من خلط تحويه المعدة والأمعاء، [26] وأحد الأخلاط الذي	الذي ] E5, E6, P1: التي E7. يمكن أن يكون منها هذا هو البلغم، [27] يعرض	يعرض ] E5, E6, P1: ويعرض E7. بسببه لصاحب هذه العلّة الجشاء الحامض، [28] وقد [E6 39a] يكون	يكون ] E5, E7, P1: يحدث E6. الجشاء الحامض من غير البلغم إذا أغلبت البرودة على المعدة. [29] وقد يعرض الجشاء الحامض مع هذه العلّة منذ أوّل ما يحدث	منذ أوّل ما يحدث ] Ar. adds. إذا كانت من برودة، [30] فإذا تمادّت العلّة	فإذا تمادّت العلّة ] προϊοντῶν Savino: περιουσῶν Kühn.، سكن ذلك الجشاء الحامض. [31] وذلك يعرض من قبل	قبل ] add. ان E7. الطعام في أوّل العلّة قد يلبث	يلبث ] E6, E7, P1 (cf. μένει): يثبت E5. في المعدة مدّة [P1 103a] يسيرة، [32] فإذا تمادّت العلّة	فإذا تمادّت العلّة ] cf. προϊόντος. وتزايدت، لم تلبث ولا تلك المدّة. [33] فمتى كان للطعام	للطعام ] E5, E6, E7: الطعام P1. في المعدة لبث يسير	لبث يسير ] E5, E7: لبثا يسىرا E6, P1.، [34] فكأنّه يبتدئ ينهضم [Kühn xviiii. 5] ثمّ لا يتمّ انهضامه. [35] فيحدث من قبل ذلك الجشاء الحامض. [36] ومتى لم يبتدئ ينهضم	ينهضم ] E5, E7, P1: انهضام E6. الطعام بتّة، لم يحدث له	له ] E5, E6, E7: om. P1. تغيّر بتّة	بتّة ] E5, P1: اصلا E6, E7. في كيفيته [37] فلم يعرض له	له ] E5, E6, P1: om. E7. عند ذلك الجشاء الحامض إلّا أن يكون قد كثر في المعدة البلغم وخاصّة الحامض منه. [38] ولذلك لم يطلق أبقراط القول	القول ] add. اولا E5, E7. فيقول إنّ الجشاء الحامض علامة محمودة في زلق الأمعاء [39] لكنّه استثنى أوّلاً	أوّلاً ] E5, E6, P1: om. E7. فقال «بعد تطاول العلّة» لأنّه قد يكون الجشاء الحامض [E5 49b] كثيراً مع هذه العلّة منذ أوّل ما يحدث، ثمّ زاد في الاستثناء فقال «ولم يكن كان قبل ذلك»، [40] لأنّه متى كانت هذه العلّه من بلغم يبرد	يبرد] E7, P1 (cf. καταψύξαντος): يرد E5. المعدة كان	كان ] E7, P1: وكان E5: om. E6. معها	معها ] E6, P1: منها E5: om. E7. جشاء حامض دائم في جميع الأوقات على طريق العرض اللازم. [41] فإذا كانت هذه العلّة ليست إنّما هي في ابتدائها بعد ولم تكن من بلغم فليس يكون معها جشاء حامض. [42] فإذا حدث فيها في وقت من الأوقات الجشاء الحامض	فإذا حدث فيها في وقت من الأوقات الجشاء الحامض ] cf. γιγνομένη δέ ποτε (Ar. expands?).، دلّ على أنّ الغذاء قد صار يبقى في المعدة مدّة، يمكن معها أن يبتدئ	أن يبتدئ ] E5, E6, P1: om. E7. بتغييره	بتغييره ] E5, E6: بتغيره E7, P1. وإحالته [Kühn xviiii. 6] وأنّ الطبيعة قد راجعت أفعالها. [43] وأنا أرى أنّي قد بلغت من تفسير	تفسير ] E5, E6: تفسيرى E7, P1. هذا الفصل ما يكتفى به. [44] فإن أراد مريد أن يستقصي معرفة أصول ما قلت فلينظر في كتابي في القوى الطبيعية وفي المقالات الثلاث التي وصفت فيها علل الأعراض	المقالات الثلاث التي وصفت فيها علل الأعراض ]  cf. ἐν δὲ ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις (Ar. adds الثلاث?).. فإنّه يجد في كتابي في القوى الطبيعية براهين كثيرة في أمر قوى المعدة ويجد في المقالات التي وصفت فيها أسباب الأعراض	المقالات التي وصفت فيها أسباب الأعراض ] cf. fn. 22 (وصفت فيها علل الأعراض); علل and أسباب are changable. الحجج والبراهين في علل جميع	جميع ] E5, E7: ill. E6: om. P1. [E7 112b] ما يخرج من البدن	الحجج والبراهين في علل جميع	جميع ] E; P om. ما يخرج من البدن ] cf. περὶ τῶν ταχέως ἀποκρινομένων ἁπάντων (Ar. om. ταχέως?). [45] ولمّا كان ارسسطراطس في المقالة الثانية	الثانية ] E5, E6, P1: الثالثه E7. من كتابه [E6 39b] في أمر البطن قد كذب على من كان قبله وأفسد على من بعده معنى هذه العلّة	وأفسد على من بعده معنى هذه العلّة ] cf. ἐτάραξέ τε καὶ συνέχει τὴν ἔννοιαν (Ar. add. على من بعده?) التي تسمّى زلق [P1 103b] الأمعاء، رأيت	رأيت ] add. ان E7. من الأجود إلحاق ذلك معما قلت، وأضع أوّلاً نصّ كلام ارسسطراطس وهو هذا [46] «وقد ينبغي أن نصف	نصف ] add. اولا in marg. E6. أمر العلّة التي تسمّى زلق الأمعاء فأقول إنّ من تقدّمنا من الأطبّاء قسّم هذه العلّة إلى ثلاثة أجناس. [47] أحدها سحج الأمعاء والآخر زلق الأمعاء والثالث الزحير. [48] وبعضهم يرى أنّ اختلاف أصناف هذه العلّة إنّما هو بحسب اختلاف ما يخرج في البراز	بحسب اختلاف ما يخرج في البراز ] cf. θεωροῦντες καὶ λέγοντες (Ar. expands?). [49] فيقول إنّه متى خرج شيء من جنس الدم ومن جنس المخاط ثمّ خرج ما يخرج من البطن منهضماً نضيجاً، سمّيت العلّة	سمّيت العلّة ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. سحج الأمعاء. [50] ومتى كان البراز غير منهضم ولا نضيج وكان	وكان ] E6, E7, P1: ولا E5. يخالطه شيء من جنس الدم والمخاط، [Kühn xviiii. 7] سمّيت العلّة زلق الأمعاء. ومتى خرج معما هو من جنس الدم والمخاط شيء مخالط له من جنس المرار، سمّيت العلّة زحيراً». [51] فهذا قول اراسسطراطس، ولا أدري ما دعاه إلى أن أضاف إلى البراز الغير منهضم	الغير منهضم ] E5, E6, P1: غير المنهضم E7. ما هو من جنس الدم والمخاط. [52] فإنّ هذا أمر لم يقله أحد غيره [E5 50a] لا	لا ] E5, E6, P1: فعله ولا E7. ممّن كان في دهره من المشهورين مثل فيلوطيمس وايروفيلوس واوديموس ولا ممّن جاء بعده إلى أقربهم من زماننا وهم ارحيجانس وأصحابه ولا ممّن تقدّمه من الأطبّاء كما قال هو أعني ممّن كان قبل الدهر الذي كان فيه اراسسطراطس. [53] فإنّ ديوقلس قال في كتابه الذي رسمه	رسمه ] E5, E6, E7: وسمه P1. المرض	المرض ] E6, E7, P1: المرىص E5. وعلّته وعلاجه هذا القول [54] «وأمّا العلّة الثالثة	الثالثة] E5, E7, P1: الثانيه E6. فتكون في أكثر الأمر من العلّة التي يقال لها سحج الأمعاء وتسمّى تلك العلّة زلق الأمعاء. [55] وتتبعها	وتتبعها ] E5, E6, P1: وىتبعه E7. رقّة من البراز مع زبد وضهوة	وضهوة ] E7: ونهوة E5: ill. E6: وقهورة P1. وكثرة وسرعة خروج بعد الأكل والشرب». [56] وأمّا فراكوساغورش في المقالة الثانية من كتابه في الأعراض التي تلحق الأمراض	الأعراض التي تلحق الأمراض ] cf. συνεδρευόντων. [57] فقال «فأمّا أصحاب العلّة التي تسمّى ملاسة الأمعاء فلأنّه يعرض فيها في الأمعاء زلق وخاصّة فيما يلي الصائم منها فإنّه يجب [E7 113a] ضرورة أن يكون خروج ما يخرج من الطعام سريعاً». [58] ثمّ إنّ افراكساغورش بعد هذا	هذا ] E5, E7: ill. E6: ان P1. وصف أنّ [E6 40a] «ما يخرج سريعاً من الطعام	من الطعام ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. يجب ضرورة [Kühn xviiii. 8] أن يكون غير منهضم بتّة	بتّة ] E5, E6: اصلا E7: om. P1.»، [59] وجعل خاصّة هذه العلّة سرعة خروج الطعام، [60] وجعل عدمانه	عدمانه ] E5, E6, P1: عدمه E7. للنضج أمراً	أمراً] E5, E7: امر E6, P1. يلزم ضرورة بسرعة خروجه. [61] وذلك أنّّ الأمر عنده أنّه ليس من قبل أنّ [P1 104a] الطعام يبقى غير منهضم بتّة	بتّة ] E5, P1: اصلا E6, E7. يكون سرعة خروجه، [62] لكن من قبل أنّه يخرج سريعاً لا ينهضم بتّة	بتّة ] E5, P1: اصلا E6, E7.، [63] ولذلك قلنا وقال كثير غيرنا من الأطبّاء إنّ هذه العلّة إنّما هي سرعة خروج الطعام وهو غير منهضم. [64] وكذلك يرى فيها سائر القدماء. [65] فقد نجد	نجد ] E5, E6, supra lin. E7, P1: بينا E7. في الكتاب الذي	الذي ] add. نجد E7. فيه صفة الأمراض المنسوب إلى أبقراط كان ذلك الكتاب لأبقراط نفسه بالحقيقة أو	أو] E5, E6, E7: وان P1. كان لبولبوس تلميذه هذا القول مكتوباً في زلق الأمعاء «إنّ الطعام يخرج في هذه العلّة غير متعفّن رقيقاً	رقيقاً ] E5: رقيق E6: cf. ὑγρὰ. وليس معها وجع إلّا أنّ البدن يتهتّك معها». [66] وإنّما عنى بقوله «غير متعفّن» أي	أي ] add. انه E7. غير منهضم لأنّه قد كانت	كانت ] E5, E6, P1: كان E7. جرت عادة متقدّمة عند أصحاب هذا القول أن يسمّوا هذا	هذا ] E6, E7, P1: om. E5. الشيء الذي نسمّيه نحن غير منهضم غير متعفّن. [67] فأمّا في الكتاب الذي نجد رسمه كتاب أبقراط في تدبير الأصحّاء الذي بعض من يتكرّه أنّه لأبقراط ينسبه [Kühn xviiii. 9] إلى فيلستون وبعضهم ينسبه إلى ارسطن وبعضهم نسبه إلى فانطس	فانطس ] E5, E6, E7: قنطس P1; cf. Φερεκύδην; var. Φαυστον. فنجد هذا القول مكتوباً [68] «وقد يعرض لقوم هذا العارض وهو أنّ طعامهم يخرج غير منهضم رقيقاً	رقيقاً ] E5, E7: رقيق E6, P1. لا بسبب	لا بسبب ] E5, E6, E7: بلا سبب P1. [E5 50b] مرض مثل ما يعرض بسبب زلق الأمعاء ولا يعرض لهم وجع بتّة	بتّة ] E5, E6, P1: البتة E7.». [69] فجميع هؤلاء القوم قد كانوا قبل اراسسطراطس وأتى بعدهم قوم آخرون كثيرون	آخرون كثيرون ] E5, E6, P1: اخر كثير E7. يعرفهم اراسسطراطس وافقوا	وافقوا ] E6, P1: قفوا E5: فوافقوا E7. من كان قبلهم في القول في زلق الأمعاء. [70] فلست أدري ما الذي دعا اراسسطراطس إلى أن كذب على من كان قبله فقال إنّهم يرون أنّ في زلق الأمعاء يخالط البراز وهو غير نضيج شيء من جنس الدم والمخاط.

Kühn xviii, 9, line 12
vi. 2.
قال أبقراط: من كان	كان ] E5, E6, E7, P1, R1: كانت Tytler. في منخريه بالطبع رطوبة أزيد وكان منيه أرقّ فإنّ صحّته	صحّته ] E5, E6, P1, R1, Tytler: صاحبه E7 أقرب إلى السقم، [E6 40b] ومن كان الأمر فيه	الأمر فيه ] E5, E6, E7,, P1, Tytler: פיה אלאמר R1. على ضدّ ذلك فإنّه أصحّ بدناً.
[E7 113b] [Kühn xviiii. 10] [1] قال جالينوس: [2] أمّا البدن الذي مزاجه بالطبع أجفّ فليس يجري منه	منه ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. في المنخرين من الدماغ فضل بيّن ولا محسوس. [3] وكذلك أيضاً ليس يجري منه	منه ] E5, E6, P1: البته E7. في الجلد عرق [4] لكنّ	لكنّ ] E5, E6, P1: لان E7. فضوله ترقّ وتلطف	وتلطف ] cf. ἀτμοειδῶς. فتستفرغ، خاصّة بالتحلّل الذي يسمّيه الأطبّاء التحلّل الخفي. [5] وأمّا البدن الذي مزاجه بالطبع أرطب	أرطب] E6, E7, P1: رطب E5. فتجري منه [P1 104b] فضول محسوسة، وخاصّة من الدماغ لأنّه في طبيعته بارد. [6] قال «والمني أيضاً	أيضاً ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. في صاحب هذا البدن يكون أرقّ وأرطب	أرقّ وأرطب ] cf. ὑγροτέραν. كما أنّه	أنّه ] add. قال P1. في صاحب المزاج الأجفّ تفنى منه الرطوبة المائية فتصير أغلظ وأجفّ». [7] فمن كان مزاجه أرطب إمّا في دماغه فقط وإمّا في بدنه كلّه فقد يعرض له أن تكون صحّته صحّة غير	غير ] E5, E7: om. E6, P1. مستوية غير	غير ] E5, E6, P1: ولا E7. معراة من الذم	غير	غير ] E; P om. مستوية غير معراة من الذم ] cf. οὐκ ἄμεμπτον (Ar. expands?). حتّى يعرض له البول	البول ] E5, E7, P1: النزل E6. كثيراً من أدنى سبب، [8] وإن انحدر الفضل من اللهوات إلى أسفل، أضرّ بما دون ذلك من الأعضاء أعني الحلق والحنجرة وقصبة الرئة	وقصبة الرئة ] E5, E6, E7: om. P1: add. والرئة E6. والمريء والمعدة فيجب ضرورة أن يحدث لهم السعال وضيق النفس والذبحة وسوء الهضم. [Kühn xviiii. 11] [9] وربّما عرض لهم الذرب واختلاف الدم إذا كان ما ينحدر إلى الملوحة أميل. [10] وقد ذكر هذه الأشياء في كتابه في الماء والهواء والمواضع	في كتابه في الماء والهواء والمواضع ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. وفي كتابه في الأمراض	وفي كتابه في الأمراض ] E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7. وفي كتابه في الأحداث.

Kühn xviii, 11, line 5 
vi. 3
قال أبقراط: الامتناع من الطعام في	في ] ArMSS: مع Tytler. اختلاف الدم المزمن دليل رديء وهو مع	وهو مع ] E5, E6, supra lin. E7, P1, R1, Tytler: ومع E7. الحمّى	الحمّى ] cf. πυρετῷ Kühn, Savino: πυρετοῖς Savino variant. أردأ.
[1] قال جالينوس: [2] اختلاف الدم يكون من أخلاط حادّة يعرض منها سحج الأمعاء. [3] وفي أوّل الأمر يكون ذلك السحج	ذلك السحج ] cf. ἐπιπολῆς Kühn, Savino: ἐπὶ πολύ Savino variant. في ظاهر سطح الأمعاء. [4] فإذا تمادى به الزمان، غار العفن وتزيّد عمقه وفي أكثر الأمر تصير قرحة فيها عفونة	عفونة ] E5, P1: ill. E6: عفن E7.، [5] وفي ذلك الوقت خاصّة تألم المعدة مع الأمعاء بالمشاركة فينالها الضرر في الاستمراء. [6] ثمّ إنّ الآفة لا تزال تتراقى [E5 51a] حتّى تنال فم المعدة بالمشاركة للمعدة	للمعدة ] cf. τῆς κοιλίας.، [7] فيعرض عند ذلك لصاحب	لصاحب ] E5, P1: ill. E6: لاصحاب E7. هذه العلّة الامتناع [E6 41a] من الطعام، وأعني بالامتناع من الطعام ذهاب الشهوة. [8] وقد يعرض لصاحب هذه العلّة في أوّلها الامتناع من الطعام بسبب فضول تجري إلى المعدة من الكبد	فضول تجري إلى المعدة من الكبد ] cf. τοὺς συῤῥεόντας (ῥεόντας: Savino var.) ἰχῶρας ἐξ ἥπατος [E7 114a] وهي الفضول التي قلنا إنّها تسحج	تسحج ] cf. ἐγξύεσθαι Savino: ἐξύσθαι Kühn: abradi Latin. [Kühn xviii, 12] الأمعاء وخاصّة إذا كانت من جنس المرار. [9] فإنّه يطفو منها جزء	جزء ] add معلوم E5. فيعلو فيصير في فم المعدة فيعرض منه	منه ] E5, E6, P1: منها E7. ذهاب الشهوة	فيصير في فم المعدة فيعرض منه ذهاب الشهوة ] cf. ἀναφέρεται πρὸς τὸ στόμα τῆς γαστρός (Ar. adds فيعرض منه ذهاب الشهوة?).. [10] فأمّا متى حدث	حدث ] E5, E6, P1: تحدث E7. هذا العارض	العارض ] add. به E7. بعد تطاول اختلاف الدم فإنّه يدلّ على خمود وموت من القوى	القوى ] add. الطبيعية E7. التي في المعدة بسبب مشاركتها في العلّة للأمعاء	للأمعاء ] E5, E7, P1: الامعا E6. بطل	بطل ] E5, P1: يبطل E6: وبطلان E7. بسببه	بسببه ] E5, E6, P1: om. E7. فعل من الأفعال [P1 105a] الطبيعية	الطبيعية ] E5, E7: om. E6, om. P1. التي لا تقوم الحياة	الحياة ] cf. ζωὴν Kühn, Savino: ζῷον Savino variant: vitam Latin. إلّا بها	بها ] E5, E6, P1: به E7.. [11] فإن حدثت	حدثت ] E5, E6, P1: حدث E7. بصاحب	بصاحب ] E5, E6, P1: لصاحبه E7. اختلاف الدم مع ذهاب الشهوة حمّى فليس يخلو الأمر من أحد شيئين إمّا أن تكون في قرحة الأمعاء	الأمعاء ] cf. περὶ τοῖς ἕλκεσιν Savino: περὶ τὰ ἕλκη Kühn, Savino variant: ulcerum Latin. عفونة وإمّا أن يكون معها ورم عظيم قوي. [12] فإذا عرض للمعدة كلّها	كلّها ] E5, E6, E7: om. P1. بسبب ذلك المشاركةُ	بسبب تلك المشاركةُ ] E5: بسبب تلك المشاركة E6, E7: مثل ذلك ىسبب P1; cf. συμπασχούσης Kühn, Savino: πασχούσης Savino variant: consensum Latin. في العلّة للأمعاء	للأمعاء ] E5, E7, P1: الامعا E6. كان المريض على شرف	شرف ] E6, E7, P1: سرف E5. هلاك.

Kühn xviii, 12, line 11
vi. 4
قال أبقراط: ما كان من القروح ينتثر	ينتثر ] E5, E6, E7, P1, Tytler: תנתתר R1. ويتساقط ما حوله من الشعر	من الشعر ] E5, E6, in marg. P1, Tytler: om. E7, om. P1, om. R1. فهو خبيث.
[1] قال جالينوس: [2] إذا رأيت الشعر ينتثر من المواضع التي حول القرحة	القرحة ] add. او رايت ما حول القرحة من اللحم يتساقط E6: add. ووجدنا في بعض النسخ ملحقا اذا رايت ما حول القرحة من اللحم ىتساقط E7. أو رأيت مع ذلك الجلد تنقشر منه قشور	قشور ] E5, E6, E7: قشورًا P1. [3] فاعلم أنّه تجري إلى ذلك العضو أخلاط رديئة فتحدث في تلك القرحة	تلك القرحة ] E5, E6, P1: ذلك العضو E7. تأكّلاً وتمنعها	وتمنعها ] E5, E7, P1: يمنعها E6. من الاندمال	فتحدث في تلك القرحة تأكّلاً وتمنعها من الاندمال ] cf. ἀκριβῶς ἀναβιβρώσκοντας τὸ ἕλκος (Ar. adds وتمنعها من الاندمال?).. [4] [Kühn xviii, 13] وذلك أنّها ما كانت لتفسد وتتأكّل	وتتأكّل ] E5: ill. E6: وتاكل E7, P1. أصول الشعر وتدع موضع القرحة يندمل.

Kühn xviii, 13, line 3
vi. 5
قال أبقراط: ينبغي أن تتفقّد	تتفقّد ] E5, E7, P1, Tytler: ill. E6: יתפקד R1. من الأوجاع العارضة في الأضلاع ومقدّم	ومقدّم ] ArMSS: مقدم Tytle. الصدر	ومقدّم الصدر ] Nafis, Manawi, Siwasi, Sinjari, Maimonides: cf. والصدر Sadiq. وغير ذلك من سائر الأعضاء عظم اختلافها.
[1] قال جالينوس: [2] قد ينبغي أن لا تقتصر	تقتصر ] E5, E7: ill. E6: تختصر P1. على تعرّف مواضع الوجع أيّ موضع هو، [3] لكن تتفقّد وتتعرّف مع [E6 41b] ذلك كم مقدار عظم وجعه. [4] فإنّ ذلك ممّا ينتفع به في تعرّف الموضع الذي فيه العلّة وفي تقدمة المعرفة بما ستؤول إليه حال المريض وفي استخراج ما ينبغي أن يعالج به. [5] من ذلك أنّه متى عرض في الأضلاع وجع عظيم يتراقى إلى الترقوة أو ينحدر إلى ما دون الشراسيف	متى عرض في الأضلاع وجع عظيم يتراقى إلى الترقوة أو ينحدر إلى ما دون الشراسيف ] cf. ὅταν ἄλγημα ᾖ μέγα (Ar. adds يتراقى إلى الترقوة أو ينحدر إلى ما دون الشراسيف?).، دلّ	دلّ ] add. ذلك P1. على ثلاثة معان	معان ] E5, E7, P1: معاني E6. [6] أحدها أنّه	أحدها أنّه ] E6, P1: فاول ما E5: احدها E7. يعلم منه أنّه لا يمكن أن يكون حدث [E7 114b] ذلك الوجع إلّا وقد حدثت عليه علّة في الغشاء المستبطن للأضلاع، [7] والثاني أنّ العلّة ليست بعيدة من الخطر	فأوّل ما يعلم منه أنّه لا يمكن أن يكون حدث ذلك الوجع إلّا وقد حدثت عليه علّة في الغشاء المستبطن للأضلاع، والثاني أنّ العلّة ليست بعيدة من الخطر ] cf. πρῶτον μὲν οὐκ ἀκίνδυνον (G. om. ما يعلم منه أنّه لا يمكن أن يكون حدث ذلك الوجع إلّا وقد حدثت عليه علّة في الغشاء المستبطن للأضلاع، والثاني?; cf. L: primum is esse non potest, quin membrana costas succingens vocata patiatur; secundo non vacat periculo).، [8] والثالث أنّها تحتاج من العلاج إلى ما هو أقوى وأعظم. [9] فإن كان الوجع يتراقى إلى الترقوة فالعلّة تحتاج إلى فصد العرق. [10] وإن كان الوجع	الوجع ] E5, E6, P1: om. E7. ينحدر إلى ما دون الشراسيف فالعلّة تحتاج إلى الإسهال كما خبّر أبقراط في كتابه في تدبير الأمراض الحادّة. [Kühn xviii, 14] [11] ومتى كان ذلك الوجع الذي عرض في موضع الأضلاع يسيراً وكان مع ذلك ليس هو شبيهاً	شبيهاً ] E5, E7, P1: شبيه E6. بالنخس مثل الوجع [E5 51b] الذي يكون متى كانت العلّة في الغشاء المستبطن [P1 105b] للأضلاع ولم يكن يتراقى إلى الترقوة ولا ينحدر إلى ما دون الشراسيف، فقد يمكن أن تكون العلّة في الأعضاء اللحمية التي في موضع	موضع ] E5, E6, P1: مواضع E7. الأضلاع، [12] ولذلك لا خطر فيها ولا يحتاج من العلاج إلى القوي العظيم. [13] وعلى هذا المثال ينبغي أن يتفقّد مقدار عظم الوجع في كلّ واحد من سائر الأعضاء. [14] مثال ذلك أنّه متى حدث في الكلى ورم ثمّ كان ذلك الورم منها في المواضع اللحميه، كان	كان ] E6, E7, P1: وكان E5. الوجع وجعاً ثقيلاً	وجعاً ثقيلاً ] E5, E7, P1: وجع ثقيل E6.، [15] كما وصف أبقراط في كتاب أبيديميا وعنى	وعنى ] E5, P1: ill. E6: اعني E7. بذلك أن	أن ] E5, P1: ill. E6: انه E7. يكون يخيّل إلى صاحب العلّة أنّه يحسّ كأنّ في موضع الوجع شيئاً ثقيلاً. [16] ومتى كانت العلّة إنّما هي في سائر أجزاء الكلى كان الوجع حادًّا. [17] وأعني بسائر أجزائها الغشاء المحيط	المحيط ] add. بها E7. بكلّ واحد منها والتجويف الذي في جوفها والعروق الضوارب وغير الضوارب التي تنتهي إليها وموضع نبات	نبات ] E5, P1: ill. E6: باد E7. مجرى البول منها. [18] وكذلك الحال في الكبد فإنّه متى كان الورم منها في المواضع اللحمية كان الوجع [E6 42a] وجعاً ثقيلاً	وجعاً ثقيلاً ] E5, E7, P1: وجع ثقيل E6. [19] ومتى كان الورم منها في الغشاء المحيط بها أو في العروق كان	كان ] E5, E6, P1: وكان E7. الوجع وجعاً	وجعاً ] E5, E7, P1: om. E6. حادًّا	حادًّا ] add. ايضا E5.. [20] ومقدار الوجع الحادّ	الحادّ ] add. ايضا E6, E7. بحسب	ومقدار الوجع الحادّ بحسب ] E6, E7, P1: وبحسب E5. كثرته [Kühn xviii, 15] وقلّته يدل على السبب المحدث له. [21] وذلك أنّ الخلط المحدث للوجع إذا كان حادًّا من جنس المرار كان الوجع أزيد، [22] وكذلك متى كان بسبب الوجع ريحاً غليظة ليس لها منفذ. [23] وإذا كان الخلط المحدث للوجع بلغمياً	بلغمياً ] E5, E6, P1: بلغما E7. كان الوجع أيسر	وإذا كان الخلط المحدث للوجع بلغمياً كان الوجع أيسر ] cf. ἐκλύει δὲ ὁ φλεγματώδης (Ar. expands?).. [24] وليس يدلّ مقدار عظم الوجع على كيفية السبب الفاعل له فقط لكنّه [E7 115a] قد يدلّ	يدلّ ] E5, E6, P1: يستدل E7. مع ذلك على كمّيته. [25] وذلك أنّ كلّ سبب من الأسباب يحدث شيئاً من الأشياء ففعله يتزيّد بحسب تزيّد جوهره. [26] فإن كان ما قصد إليه أبقراط في هذا الفصل هو أن يتقدّم إلينا في تفقّد	تفقّد ] E6, E7, P1: om. E5. مقدار عظم	عظم ] E5, E6, P1: om. E7. كلّ واحد من الأوجاع فقد بلغت من تفسيري للحاجة	للحاجة ] E5, E7: الحاجه E6, P1. اليه ما يكتفى به. [27] وإن كان لم يرد به أن يقتصر على اختلاف الأوجاع في مقادير	مقادير ] E5, E6, P1: مقدار E7. عظمها لكنّه أراد أن يتفقّد	يتفقّد ] add. الاعذا ويعلم E7. الأمر الأعمّ	الأعمّ ] E5, in marg. E6 (with صح), E7, P1: الاعظم E6. فيها فتقدّم	فتقدّم ] E5, E6, P1: فتتقدر E7. في أن ينظر [P1 106a] في جميع الأعضاء ويعلم	الأعضاء ويعلم ] E5, E7: om. E6, om. P1. ما هو من أصنافها ذو	ذو ] E5, E7, P1: ذي E6. قدر فما ينال منه	ينال منه ] E6, E7, P1: ينالها E5. من المنفعة أعظم وأفخم. [28] وذلك أنّ قوله يكون على هذا المثال أنّه لا ينبغي أن تقتصر على النظر في الوجع العارض في الأعضاء ولا يتوهّم أنّ العلّة واحدة في جميع من يعرض له الوجع	ولا يتوهّم أنّ العلّة واحدة في جميع من يعرض له الوجع ] cf. οὐδ' ἡγεῖσθαι τὴν αὐτὴν ἐπὶ παντὸς εἶναι διάθεσιν (Ar. expands?).. [29] مثال ذلك أنّه إن كان أصاب	أصاب ] E5, E6, P1: صاحب E7. ديونامس وجع في جنبه وأصاب اليوم ثاون وجع في جنبه	وأصاب اليوم ثاون وجع في ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 فلا ينبغي أن يتوهّم [E5 52a] أنّ حالهما حال واحدة، [Kühn xviii, 16] [30] لكن ينبغي أن يتفقّد ويتعرّف	ويتعرّف ] E5, E6, P1: وتعرف E7. هل بين وجعيهما فرق عظيم أم هما	أم هما ] E5, P1: او هما E6: وهما E7. كالمتشابهين. [31] وذلك يتبيّن من وجهين أحدهما من كيفية الوجع والآخر مقدار شدّته. [32] أمّا كيفيته فأن يكون على طريق النخس أو على طريق التمدّد أو على طريق الخدر	أو على طريق الخدر ] E5, P1: ill. E6: om. E7. أو مع حسّ ثقل أو شبيه	شبيه ] E7, P1: ill. E6: سبهها E5. بالشيء الذي يغرز أو بالشيء الذي يثقب أو بالشيء الذي يأكل أو يكون دائماً أو له فترات أو يكون مستوياً	مستوياً ] E5, P1: ill. E6: متساويا E7. أو مختلفاً. [33] وأمّا مقدار شدّته فينبغي أن يتفقّد فيها الأكثر والأقلّ، وهذا المعنى هو [E6 42b] المعنى	هو المعنى ] E5, P1: ill. E6: om. E7. الذي أشرنا إليه قبل	قبل ] E5, E6, P1: om. E7. عند ما سمّيناه مقدار عظم الأوجاع. [34] فإنّ من عادة الأطبّاء أن يسمّوا	يسمّوا ] E5, E7, P1: يسمون E6. كلّ شيء هو أشدّ وأقوى على طريق الاستعارة	على طريق الاستعارة ] cf. καταχρωμένοις ("to misuse"; Ar. interpretation?). أعظم، وإن كان ذلك الشيء	الشيء ] add. الذي E5. ليس هو من باب كم لكنّ	لكنّ ] E5, E7, P1: لكنه E6. من باب كيف. [35] من ذلك أنّ جميعهم	جميعهم ] add. من عادتهم E7. لا يفترون عن	لا يفترون	يفترون ] E5: يقدرون P1 (cf. παύονται). عن ] E5, E6: om. E7: لا يقدرون عن P1(cf. παύονται). أن يسمّوا	يسمّوا ] E5, E7, P1: يسمون E6. الحمّى مرّة عظيمة ومرّة صغيرة على أنّ ذات الحمّى إنّما هي حرارة. [36] فليس يعجب أن يسمّوا	يسمّوا ] E5, E7, P1: يسمون E6: add. ايضا E7. الوجع الأشدّ وجعاً أعظم. [37] وأحرى ألّا	ألّا ] E5, E7: ان لا E6: ان P1. يكون يعجب أن يقولوا	يقولوا ] E5, E7, P1: يقولون E6. في الأشياء المختلفة في الكيفية إنّ اختلافها عظيم مثل الفرق بين الوجع الذي [Kühn xviii, 17] مع حسّ	مع حسّ ] E5, E6, P1: من جنس E7. الثقل وبين الوجع الذي يخيّل إلى الإنسان فيه أنّ موضع [E7 115b] الوجع منه يثقب أو يناله بعض الأشياء التي تقدّمت صفتها.

vi. 6.
قال أبقراط: العلل	العلل ] ArMSS: العلة Tytle. التي تكون في الكلى والمثانة	العلل التي تكون في الكلى والمثانة ] Τὰ νεφριτικὰ καὶ ὁκόσα κατὰ τὴν κύστιν ἀλγήματα P, Syr? (om. ἀλγήματα SMV, Ar, Sadiq, Nafis, Quff, Manawi, Maimonides, Sinjari, Siwasi). يعسر برءها في المشايخ.
قال جالينوس: [1] يقول إنّ العلل العارضة في الكلى والمثانة بكدّ ما تبرأ،�������� [2] أي بعناء كثير [P1 106b] وفي مدّة طويلة	العلل العارضة في الكلى والمثانة يكدّ ما تبرأ،�������� أي بعناء كثير وفي مدّة طويلة ] cf. [1] Τοῖς γέρουσι μόγις ὑγιάζεσθαί φησι, [2] τουτέστι μετὰ πολλῆς πραγματείας καὶ χρόνου μακροῦ τὰ κατὰ νεφροὺς καὶ κύστιν (Ar. om. Τοῖς γέρουσι?).. [3] وذلك لأنّ فعل هذه الأعضاء ليس يفتر، [4] وكلّ عضو فهو يحتاج في برء العلّة الحادثة فيه أيّ علّة كانت إلى سكون وهدوء، [5] ولأنّه يمرّ بهذه الأعضاء فضل حادّ بها يكون استفراغه ومن شأن ذلك الفضل إذا	إذا ] E6, E7, P1: اذ E5. كان على ما هو عليه من الحدّة أن يهيج قرحة إن كانت فيها	فيها ] E5, E6, P1: فيه E7. أو ورم	ورم ] E5, E6, E7: ورما P1. أو غيرهما من سائر العلل. [6] وأحرى أن يكون ما يعرض في المثانة من العلل إذا حدث بالمشايخ يعسر برؤه من قبل أنّ غير هذه العلل أيضاً من سائر جميع الأمراض وخاصّة ما كان منها طويلاً مزمناً. [7] فهذه	فهذه ] add. هي E6. حاله فقد قال أبقراط فيما تقدّم إنّ هذه الأمراض إذا حدثت بالمشايخ لزمتهم إلى أن يموتوا.

Kühn xviii, 18, line 1
vi. 7.
[Kühn xviii, 18] قال أبقراط: ما كان من الأوجاع التي تعرض في البطن أعلى موضعاً	موضعاً ] ArMSS: موضع Tytle: add. وابرز E7. فهو أخفّ	أخفّ ] Ar, P κουφότερα: κοῦφα SMV HpMV. ، وما كان منها	منها ] ArMSS: om. Tytler. ليس كذلك فهو أشدّ	أشدّ ] E5, E6, in marg. E7, P1: شد E7..
قال جالينوس: [E6 43a] [1] ينبغي أن يفهم عنه من قوله في هذا الموضع «أعلى موضعاً» لا في [E5 52b] طول البدن لكن في عمقه. [2] والحدّ بين الموضع الأعلى وبين الموضع	بين الموضع الأعلى وبين الموضع ] E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 الذي ليس هو كذلك فيما يلي البطن هو الغشاء الممدود	الممدود ] E5, E7, P1: الممتدّ E6. على آلات البطن الذي يسمّيه اليونانيون فاريطوناون	الموضع الذي ليس هو كذلك فيما يلي البطن هو الغشاء الممدود على آلات البطن الذي يسمّيه اليونانيون فاريطوناون ] cf. τὸ περιτόναιον (Ar. expands?).. [3] فما كان من الأوجاع يعرض فيما هو موضوع على هذا الغشاء سمّاه أعلى موضعاً. [4] وما يعرض منها فيما هو من	من ] E5, E6, P1: om. E7. وراء	وراء ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. هذا الغشاء أعني في الأمعاء والمعدة فهو الذي عناه	عناه ] P1: عنا E5, E7: عنا به E6. بقوله «وما كان منها ليس كذلك	كذلك ] add. فهو اشد in marg. E6, supra lin. E7.». [5] وبيّن أنّه قد أحسن في قوله أنّ ما يعرض من الأوجاع في هذه المواضع	هذه المواضع ] E5, E6, P1: هذا الموضع E7. هو	هو ] E5, E6, P1: فهو E7. أشدّ وأقوى.

Kühn xviii, 18, line 10
vi. 8.
قال أبقراط: ما يعرض من القروح في أبدان أصحاب الاستسقاء ليس يسهل برؤه.
قال جالينوس: [1] قد أخبر	أخبر ] E5: خبر E6: ذكر E7: خبّرنا P1. أبقراط في كتابه في القروح	القروح ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. أنّ القروح لا تندمل حتّى تجفّ جفوفاً بالغاً. [2] وليس [Kühn xviii, 19] يسهل أن يفعل ذلك [E7 116a] في أبدان أصحاب الاستسقاء لإفراط الرطوبة فيها.


Kühn xviii, 19, line 3
vi. 9
قال أبقراط: البثور العراض لا يكاد تكون معها حكّة	حكّة ] E5, E7, P1: جلّه E6..
قال جالينوس: [1] كما أنّ الخراجات كلّها صنفان فمنها شاخص متحدّد	شاخص متحدّد ] E5, E6, E7: شاخصاً متمدداً P1.. [2] ومنها ما يمتدّ فيأخذ موضعاً أوسع ولا يرتفع [P1 107a] شاخصاً كثير ارتفاع. [3] كذلك البثور منها ما يرتفع شاخصاً ومنها ما يذهب في العرض. [4] فما كان من الخراجات والبثور أشدّ إرتفاعاً وإشرافاً، فالخلط الذي يحدث عنه حارّ	حارّ ] E5, E7: ill. E6: حاراً P1.، وما منها أخفض وألطأ فالخلط الذي	فالخلط الذي ] E5, E6, P1: فالذي E7. يحدث عنه أبرد. [5] فالبثور العراض لا يكاد أن	أن ] E5, E6, E7: om. P1. تكون معها حكّة بسببين	بسببين ] E5, E6, E7: لشييين P1.، [6] أحدهما ذهابها في العرض والآخر أنّ الخلط المحدث	المحدث ] E5, E6, P1: المولد E7. لها أقّل حدّة.

Kühn xviii, 20, line 1 
vi. 10.
[Kühn xviii, 20] قال أبقراط: من كان به صداع ووجع	ووجع ] ArMSS: او وجع Tytler. شديد في رأسه فانحدر من منخريه أو من	من ] E5, P1, Tytler: ill. E6: om. E7. أذنيه	أو من	من ] E5, P1: ill. E6: om. E7. أذنيه ] κατὰ τὸ στόμα ἢ κατὰ τὰ ὦτα P: κατὰ τὰ ὦτα ἢ κατὰ τὸ στόμα SMVac  HpCV: κατὰ τὰ ὦτα Vpc Ar, Sadiq, Nafis, Quff, Siwasi, Manawi,  قيح أو ماء	قيح أو ماء ] πῦον ἢ ὕδωρ ἢ αἷμα PMV: ἢ αἷμα om. S Ar. Hpcodd, Quff. فإنّ مرضه ينحلّ بذلك.
قال جالينوس: [E6 43b] [1] قد بيّنّا أنّ أبقراط قد يتكلّم	يتكلّم ] E5, E6, P1: تكلم E7. بكلام كثير على هذا الوجه فمن لم يدقّ	يدقّ ] E5, E6: ىدقق E7, P1. النظر فيه ويتدبّره	لم يدقّ	يدقّ ] E; P: ىدفق. النظر فيه ويتدبّره ] cf. μὴ προσέχῃ .، ظنّ أنّ	أنّ ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. بذلك الشيء	الشيء ] add. وحده E7. الذي وصفه وحده يكون برء العلّة ولا يكون بغيره. [2] وبقراط ليس يريد أنّ برء العلّة إنّما يكون بذلك الشيء وحده لكنّه إنّما أطلق القول فقال إنّه إن انحدر من الأذنين أو من	من ] E5, E6, P1: om. E7. المنخرين مدّة أو ماء كان بذلك	بذلك ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. انقضاء المرض وانحلاله. [3] ولو قلب الكلام	الكلام ] E5, E7, P1: om. E6. فقاله	فقاله ] E5, E6, E7; P: فقال. على النحو	النحو ] E5, E6, P1: هذا النحو E7. الذي أنا قائله عليه لما كان عليه فيه	فيه ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7: add. موضع E6, P1. متعلّق. [4] وذلك النحو هو هذا إذا حدث في الرأس وجع من قبل ورم من الأورام التي تكون من الدم	من قبل ورم من الأورام التي تكون من الدم ] cf. διὰ φλεγμονὴν (Ar. interpr.?). أو من قبل كثرة رطوبات غير نضيجة مجتمعة في الرأس، [5] فإنّ ذلك الورم في تلك الحال إذا تقيّح ثمّ خرج القرح	القرح ] E5: om. E6: قرح E7: القيح P1.، أو	 أو ] E6, E7, P1: وان E5. خرجت تلك الرطوبة سكن ذلك	ذلك ] E5, E7, P1: om. E6. الوجع. [6] وإذا حدث	حدث ] add. ذلك الوجع E7. في الرأس الوجع	الوجع ] E5, E6, P1: om. E7. من قبل ريح غليظة نافجة أو من قبل كثرة الدم أو [Kühn xviii, 21] من قبل مرّة صفراء تلذّع الرأس	مرّة صفراء تلذّع الرأس ] cf. δάκνουσαν χολὴν (Ar. adds تلذّع الرأس?). أو كان بالجملة من مزاج رديء فبرء العلّة يكون بأشياء أخر.

Kühn xviii, 21, line 3
vi. 11
قال أبقراط: [E7 116b] أصحاب الوسواس السوداوي وأصحاب البرسام	البرسام ] E5, E6, E7, sub lin. P1 (Hu's transcription: φρεντικός), Tytler: السرسام P1: cf. Maimonides (defines البرسام), Manawi البرسام : cf. السرسام Sadiq, Quff (note on برسام and سرسام), Sinjari, Siwasi; cf. νεφριτικοῖσιν G.  إذا حدثت بهم البواسير، كان ذلك دليلاً محموداً	دليلاً محموداً ] E5, E6, E7, Tytler: دليل محمود P1. فيهم.
قال حنين: إنّ الأطبّاء يعنون بالوسواس السوداوي اختلاط الذهن الذي يكون من المرّة السوداء من غير حمّى، واسمه باليونانية ماليخوليا. ويعنون بالبرسام [E5 53a] حمّى تكون من ورم حارّ يعرض في أغشية [P1 107b] الدماغ أو في الحجاب، ويعرض معها	معها ] E5, E6, P1: منها E7. ضرورة	ضرورة ] E5, E7, P1: om. E6. اختلاط العقل، ويسمّونه باليونانية	باليونانية ] add. ىاسمه E7. فرانيطس. ويعنون بالبواسير انفتاح أفواه	أفواه ] E5, E7. P1: om. E6. العروق التي في المقعدة حتّى يجري	يجري ] E5, E6, P1: ىخرج E7. منها الدم كما قد يعرض لكثير من الأصحّاء أن يجري	يجري ] E5, E7: ill. E6: ىجى P1. منهم هذا	هذا ] E5, E6, P1: كثىر من E7. الدم بأدوار من الزمان، واسم البواسير باليونانية امروايدس.
قال جالينوس: [1] إنّ البواسير ليس بطريق الاستفراغ فقط تشفي هذه الأمراض، [2] لكن قد تشفيها مع ذلك بكيفية الشيء الذي يستفرغ، [3] لانّ من شأن الدم الذي يستفرغ من البواسير [E6 44a] أن	أن ] E5, E7, P1: هو ان E6. يكون أسود	أسود ] E5, E7, P1: اسوداً E6: cf. παχὺ. مملوءاً من الخلط السوداوي الذي حكمه في الدم حكم الدردي في الخمر. [4] فليس هو إذاً بعجب أن يبرأ الوسواس والبرسام	والبرسام ] cf. νεφρῖτιν G. بالبواسير لأنّ من شأن البواسير أن يستفرغ ما هو من الدم بمنزلة العكر.

Kühn xviii, 21, line 12
vi. 12
قال أبقراط: من عولج من بواسير مزمنة	بواسير مزمنة ] E5, E6, P1, Tytler: البواسر المزمنة E7. حتّى يبرأ	يبرأ ] ArMSS: برأ Tytler. ثمّ لم يترك منها واحد	واحد ] E5, E6, Tytler: واحدة E7: واحداً P1. فلا يؤمن عليه أن يحدث به استسقاء أو سلّ	استسقاء أو سلّ ] ArMSS: الاستسقاء او السل Tytler..
[Kühn xviii, 22] قال جالينوس: [1] ليس يمكن أن تحدث البواسير دون أن تنفتح	تنفتح ] E5, E7, P1: تتفتح E6. أفواه العروق	العروق ] E5, E7, P1: عروق E6. في المقعدة بسبب كثرة الدم وغلظه بدفع	بدفع ] E5, E6, P1: تدفع E7. الكبد إليها	إليها ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. الدم العكر السوداوي. [2] فإن حبس حابس ذلك الدم حتّى لا يجري من أفواه تلك	تلك ] E5, E6, P1: om. E7. العروق	العروق ] add. منه شى البتة in marg. E6. فإنّه يحدث بسبب ذلك في الكبد ورم جاسئ، [3] ومع ذلك أيضاً فإنّ ذلك	ذلك ] E5, E6, P1: om. E7. الدم	الدم ] E6, E7, P1: الورم E5. بكثرته وغلظه يثقل على الكبد فيطفئ حرارتها، [4] فيكون ما يعرض من ذلك شبيهاً	شبيهاً ] E5, E7, P1: شبيه E6. بما يعرض خارجاً	خارجاً ] E5, E6, P1: خارج E6, E7. للهيب	للهيب ] E5, E6, P1: لهيب E7. النار، [5] فإنّه متى جمع	جمع ] E5, E7, P1: اجتمع E6. على لهيب النار	النار ] E5, E7, P1: نار E6. حطب كبير	كبير ] E5, E6, P1: كثير E7. خنق تلك النار	خنق تلك النار ] E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7. وأطفأها. [6] فإن كان الدم إنّما يتولّد من الحرارة	من الحرارة ] E5, E6, P1: بالحرارة E7. الغريزية فبيّن أنّ تلك الحرارة إذا طفئت لم يتولّد الدم، والاستسقاء إنّما يكون إذا [E7 117a] بطل تولّد الدم. [7] فإن قدرت الكبد أن تدفع ذلك الدم الكثير إلى العروق التي في الرئة انصدع فيها عرق فحدث بسبب ذلك السلّ. [8] فبالواجب أشار أن	أن ] E5, E7, P1: بان E6. يترك من البواسير إذا اعولجت ولو واحدة	واحدة ] E5, E6, E7: واحد P1. حتّى يستفرغ بها	بها ] E5, E6, P1: om. E7. ما يتولّد في الكبد من عكر الدم، [9] ولا سيّما إذا كانت [P1 108a] العادة قد جرت زماناً طويلاً أن يستفرغ ذلك من تلك	من تلك ] E5, E7, P1: بتلك E6. العروق.

Kühn xviii, 23, line 1
vi. 13
[Kühn xviii, 23] قال أبقراط: إذا اعترى إنساناً فواق فحدث	فحدث ] E5, E7, Tytler: ill. E6: ثمّ حدث P1. به عطاس سكن فواقه.
قال جالينوس: [1] قد قال أبقراط إنّ الفواق يكون كما يكون التشنّج من الامتلاء ومن الاستفراغ. [2] فإذا كان الفواق من الامتلاء وأكثر ما يكون إنّما يكون من الامتلاء فإنّه يحتاج إلى حركة	حركة ] Ar, PSV κινήσεως: M κενώσεως. [E6 44b] قوية مزعجة حتّى تنقلع تلك الرطوبة فتتحلّل	فتتحلّل ] E5, E6, E7: فتنحل P1. وتستفرغ. [3] وقد يفعل ذلك العطاس. [4] وأمّا الفواق الذي يكون من الاستفراغ فليس	فليس ] E5, P1: وليس E6, E7. يكاد يكون إلّا في الندرة فليس يبرئه العطاس. [5] وقد يدلّك	يدلّك ] E5, E6, E7: يدل P1. على أنّ الفواق يكون كثيراً من الامتلاء ما تراه يعرض	يعرض ] add. منه E6. للصبيان فإنّه	فإنّه ] add. قد E6. يعرض لهم الفواق كثيراً	من الامتلاء ما تراه يعرض	يعرض ] add. منه E6. للصبيان فإنّه	فإنّه ] add. قد E6. يعرض لهم الفواق كثيراً ] om. E5. [E5 53b] إذا تملئوا من الطعام. [6] وبرد الهواء أيضاً وكلّ	وكلّ ] E6, E7, P1: om. E5. برودة	وكلّ	وكلّ ] E6, E7, P1: om. E5. برودة ] Ar, P ἡ ψῦξις πᾶσα: SMV ψῦξις.  قد	قد ] E5, E6, P1: om. E7. تمنع الأجسام العصبية	الأجسام العصبية ] Ar, P τὰ νευρώδη σώματα: SMV πάντα τὰ νευρώδη σώματα. من التحلّل فيحدث فيها بسبب ذلك الامتلاء فيكون بسبب ذلك الفواق.

Kühn xviii, 24, line 1
vi. 14.
[Kühn xviii, 24] قال أبقراط: إذا كان بإنسان استسقاء فجرى الماء منه في عروقه إلى بطنه	بطنه ] E5, E6, P1, Tytler: مثانته فخرج فى احليله من تلقاء نفسه in marg. E5 (by another hand?), E7 (المثانة instead of مثانته).، كان بذلك انقضاء مرضه.
قال جالينوس: [1] هذا واحد من المثالات في الاستفراغ الذي يكون من تلقاء نفسه فينتفع	فينتفع ] E5, E6, P1: ويبرأ E7. به. [2] وبيّن أنّا إنّما	وبيّن أنّا إنّما ] E5, E6, P1: وانما E7. نعني بقولنا «من تلقاء نفسه» لا أن يكون من غير سبب	لا أن يكون من غير سبب ] om. E7. لكن أن يكون من غير سبب منّا. [3] فإنّا	فإنّا ] Ar: om. G. إن سقينا صاحب هذه العلّة دواء يسهل الماء فاستفرغه	فاستفرغه ] E6, E7, P1: استفرغه E5.، لم يسمّى ذلك الاستفراغ من تلقاء نفسه.

Kühn xviii, 24, line 8
vi. 15
قال ابقراط: إذا كان بإنسان اختلاف قد	قد ] E5, E6, E7, Tytler: وقد P1. طال فحدث به قيء	قيء ] in marg. E5, E6, E7, Tytler: om. E5, om. P1. من تلقاء نفسه، انقطع بذلك اختلافه	اختلافه ] cf. مرضه Sadiq, Siwasi; اختلافه Nafis, Quff, Maimonides, Sinjari, Manawi..
قال جالينوس: [1] هذا أيضاً مثال في الاستفراغ الذي يكون من الطبيعة على ما ينبغي الذي	الذي ] E5, E6: والذي E7, P1. قد ينبغي للطبيب أن يمتثله ويقتدي به. [2] والمنفعة في هذا وشبهه إنّما يكون بطريق [E7 117b] الجذب إلى الجهة المضادّة	المضادّة ] add. له E7. 	بطريق الجذب إلى الجهة المضادّة ] cf. τῷ τῆς ἀντισπάσεως λόγῳ (Ar. expands?)..

Kühn xviii, 25, line 1
vi. 16
[Kühn xviii, 25] قال أبقراط: من اعترته ذات الجنب أو ذات الرئة فحدث به اختلاف فذلك فيه	فيه ] E5, E6, supra lin. E7, P1, Tytler: om. E7. دليل سوء.
قال جالينوس: [1] إنّه ليس يشرك العضو الذي تحدث فيه العلّة غيره فيها متى حدث	حدث ] E5, E6, supra lin. E7, P1: هيية E7. فيه لكنّه	لكنّه ] E5, E6, P1: لكن E7. إنّما يكون ذلك إذا كانت العلّة شديدة قوية. [P1 108b] [2] وعلى هذا الطريق [E6 45a] يحدث بصاحب علّة	علّة ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. الكبد فواق بمشاركة فم المعدة لها في العلّة، [3] ويحدث به السعال وضيق النفس بسبب مشاركة	بسبب مشاركة ] E5, E6, P1: بمشاكرة E7. آلات التنفّس للكبد في علّتها	بسبب مشاركة آلات التنفّس للكبد في علّتها ] cf. τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων (Ar. expands?).. [4] وعلى هذا الطريق ايضاً متى حدثت علّة شديدة في آلات التنفّس شاركتها الكبد في علّتها	وعلى هذا الطريق ايضاً متى حدثت علّة شديدة في آلات التنفّس شاركتها الكبد في علّتها ] om. E7.، [5] وقد دلّ أبقراط على هذا المعنى دلالة بيّنة بنفس ألفاظه، وذلك أنّه لم يطلق قوله فيقول إنّه متى حدث اختلاف في ذات الجنب أو في ذات الرئة فهو علامة رديئة أو محمودة	محمودة ] E5, E6, P1: علامة محمودة E7.	أو محمودة ] Ar. adds?; cf. ἐκταραχθεῖσαν τὴν κοιλίαν κακὸν εἶναι σημεῖον.، [6] لكنّه زاد في قوله «من اعترته»، فإنّه إنّما أراد بهذه اللفظة أي	أي ] E6, E7, P1: أنّه E5. من استولت عليه هذه العلل واستحوذت عليه وأثخنته	وأثخنته ] Ar. adds?; cf. κατεχομένῳ καὶ βιαζομένῳ. فمن كان كذلك فحدث به اختلاف فهو فيه علامة رديئة، [7] وإنّما يعرض الاختلاف لمن هذه حاله إذا لم تقدر الكبد على	على ] E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7. أن تجذب الغذاء إليها على ما ينبغي [Kühn xviii, 26] ولا تغيّره فتصيره	فتصيره ] E6, E7, P1: فيصير  E5. دماً، وربّما كانت المعدة أيضاً تفسد الغذاء. [8] فأمّا متى كانت ذات الجنب أو ذات	أو ذات ] E5, E6, P1: وذات E7. [E5 54a] الرئة يسيرة فحدث بصاحبها اختلاف فقد يمكن أن ينتفع به بطريق الاستفراغ ولا سيّما إذا كانت تري فيه	فيه ] E6, E7, P1: فيها E5. علامات الهضم	الهضم ] E5, P1: النضج E6, E7, supra lin. P1. حاضرة وينبغي	وينبغي ] E5, E6, P1: وقد ينبغي E7. أن يكون حاضراً لذهنك في هذا	هذا ] add. الموضع in marg. E6.	وينبغي أن يكون حاضراً لذهنك في هذا ] cf. καὶ οὔτε φόβος ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ ἀκινδύνως P (Ar. interpretation?): SVM om.. [9] وفي جميع ما سواه ممّا يقال على هذا الوجه أمر عامّ وهو ألّا يكون ذلك العارض الذي يذكر من سبب آخر حادث ظاهر مثل الاختلاف في هذا الموضع ولا	ولا  ] E5, E6, P1: الا E7. يكون من طعام أو	أو ] E5, E7: ولا E6, P1. من	من ] E5, E6, P1: om. E7. شراب لكن بسبب المرض نفسه. [10] فإنّ ما	فإنّ ما ] E5, E7: فانما E6, P1. يعرض بسبب شيء آخر سوى المرض لا يمكن أن يدلّ على حال المرض إذ	إذ ] E7: ان E5, E6, P1. كان يجب ان يكون الدليل متّصلاً	متّصلاً ] E5, E7, P1: متصل E6. بوجه من الوجوه بالشيء الذي يدلّ عليه.

Kühn xviii, 26, line 14
vi. 17
قال أبقراط: إذا كان بإنسان رمد فاعتراه اختلاف فذلك محمود.
[Kühn xviii, 27] قال جالينوس	جالينوس ] add. قد ذكرت هذا الفصل فيما تقدّم وترجم غيره هذه الترجمة in marg. E5: add. قد ذكر هذا الفصل فيما تقدم وترجم غيره هذه الترجمة فليصلح هناك على هذه الترجمة E7.: [1] إنّ	إنّ ] P1: فان E5, E7: ill. E6. أبقراط لم يعن بقوله أنّ الاختلاف محمود لصاحب الرمد على أنّه دليل [E7 118a] محمود فيه لكنّه إنّما عنى به	به ] E5, P1: ill. E6: om. E7. أنّه سبب محمود فيه، [2] لأنّه يستفرغ الخلط الغالب في البدن ويجتذبه	ويجتذبه ] E5, E7: ill. E6: ويجدبه P1. [E6 45b] إلى أسفل. [3] وهذا	وهذا ] E5, E6, P1: وهو E7. أيضاً من أبقراط أحد المثالات في الاستفراغ الذي يكون طوعاً فينتفع به الذي	الذي ] E5, E6, P1: والذي E7. قد ينبغي للطبيب أن يمتثله ويقتدي به. [4] وقد يرى جميع الأطبّاء يفعل هذا أعني	أعني ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. أنّهم متى حدث بإنسان [P1 109a] رمد أسهلوا	رمد أسهلوا ] E5, E6: رمد اسهل E7: رمداً سهلوا P1. بطنه بالحقن وبدواء الإسهال.

Kühn xviii, 27, line 8
vi. 18
قال ابقراط: إذا حدث في المثانة خرق	خرق ] add. او في الحجاب Tytler. أو في الدماغ أو في القلب	القلب ] add. او في الحجاب in marg. E6. أو في الكلى أو في بعض الأمعاء الدقاق أو في المعدة أو في الكبد فذلك قتّال.
قال جالينوس: [1] قوله «قتّال» قد نجده يقوله كثيراً في هذا الكتاب وفي غيره، وهو يعني به أنّ صاحبه يموت لا محالة، ونجده كثيراً يقوله وهو يعني به أنّ صاحب يموت في أكثر الحالات. [2] فمن قبل ذلك ليس يتبيّن في هذا الموضع هل يريد أنّ الموت لا محالة نازل بمن عرض له في بعض الأعضاء التي ذكر خرق أو قد يمكن أن [Kühn xviii, 28] يسلم بعض من يصيبه ذلك في الندرة. [3] وممّا قد اتّفق عليه أنّ الجراحة إذا وصلت إلى القلب فالموت	فالموت ] E5, E6, P1: فان الموت E7. نازل بصاحبها لا محالة، وليس ممّا	ممّا ] add. قد E7. اتّفق أنّ كلّ جراحة تصل إلى غير القلب من الأعضاء التي ذكرها فلا بدّ من أن ينزل الموت بصاحبها	كلّ جراحة تصل إلى غير القلب من الأعضاء التي ذكرها فلا بدّ من أن ينزل الموت بصاحبها ] cf. πᾶσα τρῶσις ἄφυκτον ἔχειν τὸν θάνατον (Ar. expands?).، [4] لكنّ ذلك إنّما يكون إذا كانت الجراحة التي تقع بكلّ واحد من تلك الأعضاء عظيمة غائرة	غائرة ] cf. μέχρι πάθους (μέχρι βάθους?; cf. Latin: profundum).، [5] وما أخلقه أن	أن ] E5, E6, P1: بان E7. يكون إياها عنى بقوله خرق	خرق ] E5, E6, P1: خرقاً E7. حتّى يكون بدن المثانة كلّه قد انخرق إلى أن وصل القطع إلى الفضاء الذي في جوفها، [6] وكذلك كلّ واحد من سائر تلك الأعضاء الأخر. [7] وقد اتّفق الناس على	على ] add. ان E7. الجراحة التي هذه حالها	هذه حالها ] E5, E6, P1: تكون على هذه الحال E7. إذا وقعت بالمثانة	بالمثانة ] E5, E6, P1: في المثانة E7. لم يمكن أن تتّصل وتلتحم، وكذلك الحال في الموضع العصبي	الموضع	الموضع ] E5: المواضع E6, P1. العصبي ] E5, P1: المواضع العصبية E6, E7. من الحجاب وفي الأمعاء الدقاق. [8] فأمّا المعدة فقد اختلف فيها	فيها ] add. قوم P1.، [9] فقال قوم إنّه قد يسلم من تحدث به هذه الجراحة فيها في الندرة، [10] وقالوا في الكبد إنّه قد تحدث فيها الجراحة [E5 54b] الغائرة	الغائرة ] cf. βαθεῖαν. في مواضع	مواضع ] E7, P1: ill. E6: موضع E5. زوائدها فيبرئ، [E6 46a] [11] وليس ذلك فقط لكن قد تبيّن بعض زوائدها منها فيبرئ. [12] وقد نعلم أنّ الواضع لكتاب الجراحات القتّالة قد التمس فيه علاج بعض	علاج بعض ] E5, E6, E7: بعض علاج P1. ما ذكر. [13] والسبب	ما ذكر والسبب ] E5, E6, E7: من ذكر السبس P1. في أن لا يلتحم القطع إذا حدث	حدث ] E5, E6, P1: عرض E7. [E7 118b] في هذه الأعضاء: أمّا في القلب وفي الحجاب	وفي	أو في ] P1: وفى E5. الحجاب ] E5: او في الحجاب E6, P1: والحجاب E7. فدوام [Kühn xviii, 29] حركة هذين العضوين، [14] وأمّا في المثانة فإنّها	فإنّها ] E5, E6, P1: فلانها E7. عصبية رقيقة عديمة للدم، ولذلك قد نرى رقبتها تبرئ كثيراً من القطع الذي يحدث فيها	فيها ] E5, E7, P1: فيه E6. لاستخراج الحصى من قبل أنّ رقبة المثانة لحمية. [15] وأمّا	وأمّا ] add. في sub lin. E6. الكبد فيحدث	فيحدث ] add. لها E7. من الجراحة الواقعة بها انفجار الدم، ولذلك يموت صاحبها قبل أن تلتحم [P1 109b] الجراحة. [16] وإنّما أعني أنّ ذلك يكون	أعني أنّ ذلك يكون ] E5, E6, P1: يعرض لها ذلك E7. إذا كان قد انقطع فيها عرق، [17] ولذلك قد	قد ] E5, E6, P1: om. E7. يظنّ أنّ القائلين بأنّهم قد يبرؤون الجراحة الحادثة في الكبد إذا لم تكن غائرة، والقائلون بأنّهم قد يقطعون زيادة من زوائد الكبد فيبرئ صاحبها صادقون	صادقون ] E5, E7, P1: صادقين E6.	ولذلك قد	قد ] E5, E6, P1: om. E7. يظنّ أنّ القائلين بأنّهم قد يبرؤون الجراحة الحادثة في الكبد إذا لم تكن غائرة، والقائلون بأنّهم قد يقطعون زيادة من زوائد الكبد فيبرئ صاحبها صادقون ] cf. διὰ τοῦτ' οὖν οὔτε οἱ τὰς ἐπιπολῆς αὐτοῦ τρώσεις ἰᾶσθαι λέγοντες οὔτε οἱ τοὺς λοβοὺς ἀφῃρηκέναι δοκοῦσιν ἀληθεύειν. (οὔτε om. Ar.?). [18] وأمّا الجراحة التي تقع بالدماغ فقد رأينا صاحبها مراراً	مراراً ] E5, E6, E7: مرار P1. كثيرة برئ	برئ ] E5, E6, P1: قد برا E7.، وقد رأيت رجلاً مرّة في بلاد ايونيا في مدينة اسمرنا في حياة فالبس معلّمي أصابته	أصابته ] E5, P1: اصابه E6, E7. في دماغه جراحة عظيمة غائرة فبرئ	أصابته في دماغه جراحة عظيمة غائرة فبرئ ] cf. ἐπ' ἀξιολόγῳ τῇ τρώσει (Ar. expands?). [19] إلّا أنّ هذا هو من	من ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. الأمور التي إنّما	إنّما ] E6, E7, P1: om. E5. تعرض في الندرة. [20] وأمّا القول بأنّ الجراحات العظيمة وهي التي يشبه أن يكون أبقراط عناها بقوله خرق يجلب الموت على صاحبها حقّ يقين. [21] فأمّا الجراحات التي تنفذ إلى بعض البطون التي في الدماغ فقد اتّفق جميع الناس على أنّها تجلب الموت.[22] وأمّا طبيعة الأمعاء الدقاق وأكثر منها طبيعة المعدة ففيها من الجوهر اللحمي مقدار ليس باليسير، [23] ولذلك [Kühn xviii, 30] إذا حدثت فيها الجراحة فلم تكن غائرة فكثيراً ما	فكثيراً ما ] E5, E6, E7: فكثىر امّا P1. تلتحم. [24] فأمّا متى انخرق بدن واحد منها حتّى تنفذ الخرق إلى الفضاء الذي في جوفه فلا يكاد صاحبه يبرئ إلّا في الندرة	فأمّا متى انخرق بدن واحد منها حتّى تنفذ الخرق إلى الفضاء الذي في جوفه فلا يكاد صاحبه يبرئ إلّا في الندرة ] cf. ὅλα δὲ διακοπέντα μέχρι τῆς ἔσω κοιλίας ἐν τῷ σπανιωτάτῳ (Ar. expands?).. [25] وليس السبب الأعظم في تعذّر برء هذه الأعضاء فيما أحسب هو	هو ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. جوهرها	وليس السبب الأعظم في تعذّر برء هذه الأعضاء فيما أحسب هو جوهرها ] cf. οὐ τοῦτο δέ μοι δοκεῖ διὰ τὴν οὐσίαν αὐτῶν (Ar. expands?).، لكنّه إنّا	لكنّه إنّا ] E5, E6, P1: لكنا E7. لا نقدر فيها	فيها ] E5, E6, P1: منها E7. أن نضع على الجرح دواء كما يمكنّا أن نفعل ذلك في الجراحات الخارجة. [26] ولذلك التمس صاحب كتاب الجراحات المهلكة أن يداوي أصحاب [E6 46b] جراحة	جراحة ] E5, E6, P1: جراحات E7. المعدة بالأدوية التي تشرب كان ذلك الرجل هو أبقراط أو كان	كان ] E6, E7, P1: om. E5. غيره.

Kühn xviii, 30, line 8
vi. 19.
قال أبقراط: متى انقطع عظم أو غضروف [E7 119a] أو عصبة	أو عصبة ] Ar, P (νεῦρον): SMV om. أو الموضع الرقيق	الموضع الرقيق ] E5, E6, E7, Biling, Tytler: المواضع الرقيقة P1; cf. المواضع الرقيقة Sadiq, Siwasi, Nafis; الموضع الرقيق Quff, Sinjari, Manawi, Maimonides. من اللحي	اللحي ] E5, E6, E7, biling: لحم اللحي P1, Tytler; cf. لحم اللحي Sadiq, Sinjari, Siwasi, Nafis; اللحي Quff, Manawi, Maimonides. أو القلفة لم تنبت ولم تلتحم.
قال جالينوس: [1] أمّا قوله «ينبت» فعنى به أن يتولّد جوهر مثل جوهر ذلك الشيء	الشيء ] E5, E6, P1: العضو E7. الذي قد	قد ] E5, in marg. E6, E7: om E6, om. P1. انقطع، [2] مثل ما قد نرى اللحم ينبت في القروح التي فيها تجويف. [3] وأمّا قوله «يلتحم» فعنى به أن تلتزق شفتا ذلك الجسم الذي	الذي ] add. قد E7. انقطع حتّى تلتئما	تلتئما ] E5, E6, P1: ىلتيم E7.. [4] وقد اتّفق الناس على أنّ العظم والغضروف [E5 55a] لا يتولّدان إذا ذهب منهما شيء	وقد اتّفق الناس على أنّ العظم والغضروف لا يتولّدان إذا ذهب منهما شيء ] cf. τὸ μὲν οὖν μὴ γεννᾶσθαι χόνδρον ἢ ὀστοῦν ὡμολόγηται (Ar. adds. إذا ذهب منهما شيء?).. [Kühn xviii, 31] [5] وأمّا في أنّهما لا يلتزقان [P1 110a] ولا يلتحمان فقد اختلفوا في ذلك. [6] فقال قوم إنّا قد نرى عياناً العظام التي تنكسر تلتزق وتلتئم	وتلتئم ] E5, E6, in marg. E7, P1: وتلتحم E7.، وهؤلاء من قولهم هذا على خدعة	وقال قوم إنّا قد نرى عياناً العظام التي تنكسر تلزق وتلتأم، وهؤلاء من قولهم هذا على خدعة ] cf. ἐναργῶς γὰρ ὁρᾶσθαί φασι τὰ καταγνύμενα τῶν ὀστῶν κολλώμενα (Ar. adds وهؤلاء من قولهم هذا على خدعة?).. [7] وقد يمكنك أن تريهم خطأهم في بعض الدواب إذا انكسر من الدابة عظم في موضع من المواضع فارتبط	فارتبط ] E5, E7, P1: وارتبط E6. بدشبد	بدشبد ] cf. ἐπωρώθη.. [8] فإنّك إن عمدت إلى دابة من تلك الدواب وهي بالحياة	بالحياة ] E5, E6, P1: حية E7. أو بعد أن	أن ] E5, E6, E7: om. P1.  تموت فشرحتها رأيت عياناً الدشبد قد احتوى على موضع	موضع ] in marg. E5, E6, E7, P1: om. E5. الكسر من العظم واستدار عليه حتّى ضبطه وشدّه وجمع الجزئين المتفرّقين من العظم بمنزلة الرباط	الرباط ] E6, E7, P1: الربط E5.. [9] فإن أنت	أنت ] E5, E6, P1: om. E7. قشطت	فإن أنت	أنت ] E5, E6, P1: om. E7. قشطت] Ar, P (ἅ εἴπερ ἀποξέσειεν): ὅπερ ἀποζεύξες S ἐν οἷς MV ἅπερ εἰ ποξέσειεν Ald. Bas. Ch. K�ühn. ذلك الدشبد وقلعته عنه رأيت باطن الكسر وما في العمق منه غير ملتزق ولا ملتئم. [10] وقد خالف قوم أيضاً في غير العظم ممّا ذكر	ذكر ] E5, E7, P1: ذكرنا E6. في هذا الفصل من الأعضاء فقالوا فيها إنّها قد تنبت، إلّا أنّها لا تلتحم	إلّا أنّها لا تلتحم ] cf. οὐ μὴν συμφύεσθαι, τινὲς δὲ ἐν τῷ σπανίῳ καὶ συμφύεσθαι (Ar. om. τινὲς δὲ ἐν τῷ σπανίῳ καὶ συμφύεσθαι?).. [11] والمواضع	والمواضع ] E5, E6, P1: فى المواضع E7. التي تحتاج إلى النبات	النبات ] E5, E6, P1: التزاق E7. هي	هي ] E5, E6, P1: وهى E7. المواضع التي	المواضع التي ] E5, E6, E7: الموضع الذي P1. تحدث فيها القرحة	القرحة ] E5, E6, E7: قرحة P1. من تأكّل	من تأكّل ] E5, E6, P1: تاكلا E7.، [12] ولا أعلم أنّي رأيت أحداً	أحداً ] E5, E6, E7: احد P1. ممّن هذه حاله نبت في قرحته اللحم، [13] والمواضع	والمواضع ] E5, E6, P1: فى المواضع E7. التي تحتاج إلى الالتزاق هي	هي ] E5, E6, P1: وهى E7. المواضع التي يحدث	يحدث ] E5, E6, P1: حدث E7. فيها الشقّ أو القطع. [14] فإنّ الشقّ غير القطع لأنّ الشيء الذي قد	قد ] E5, E7: om. E6, om. P1. انقطع هو الشيء الذي قد	قد ] E5, E6, E7: om. P1. نفذ قيه الشقّ	أو القطع. فإنّ الشقّ غير القطع لأنّ الشيء الذي قد	قد ] E5: om. E6, om. P1. انقطع هو الشيء الذي قد	قد ] E5, E6: om. P1. نفذ قيه الشقّ] om. E7. إلى الجانب الآخر، [15] وهو الذي قال فيه أبقراط في هذا الفصل إنّه لا يلتحم، [16] وذلك يكون من قبل أنّ هذه [E6 47a] المواضع مواضع	مواضع ] E5, E7, P1: مواضعا E6. عصبية رقيقة، وليس من قبل ذلك فقط [Kühn xviii, 32] ولكن من قبل أنّها أيضاً	أنّها أيضاً ] E6, E7, P1: ان E5. إذا كانت كذلك قد	قد ] E5, E6, P1: فقد E7. تتباعد شفتا الجراحة إحداهما عن	عن ] E5, E6, P1: من E7. الأخرى إذا حدث	حدث ] E5, E7, P1: حدثت E6. فيها تباعد كثير	تباعد كثير ] E5, P1: تباعدا كثيرا E6: تباعد اكثر E7..

Kühn xviii, 32, line 3
vi. 20.
قال أبقراط: إذا انصبّ دم إلى فضاء	فضاء ] Sadiq, Siwasi, Manawi, Quff, Maimonides: فضاء الصدر Sinjari: cf. Gr, Syr. على خلاف الأمر	الأمر ] in marg. E5, E6, P1, Tytler: om. E5. الطبيعي فلا بدّ من أن يتقيّح	يتقيّح ] E5, E6, E7, Tytler: يقيح P1..
قال جالينوس: [1] إنّ [E7 119b] هذا الفصل يوجد مختلفاً في النسخ، وذلك أنّه يوجد في بعضها «إذا انصبّ دم إلى البطن» ويوجد في بعضها	ويوجد في بعضها ] E6, E7, in marg. P1: وفي بعضها يوجد E5: om. P1. «إذا انصبّ دم إلى بطن» أي	إلى بطن أي ] E5, P1: om. E6, om. E7. إلى فضاء	هذا الفصل يوجد مختلفاً في النسخ، وذلك أنّه يوجد في بعضها «إذا انصبّ دم إلى البطن» ويوجد في	ويوجد في ] E6, E7, in marg. P1: وفي E5: om. P1. بعضها يوجد «إذا انصبّ دم إلى بطن أي	إلى بطن أي ] E5, P1: om. E6, om. E7. إلى فضاء ] cf.  Τινὲς μὲν χωρὶς ἄρθρου γράφουσιν ἢν ἐς κοιλίην αἷμα ἐκχυθῇ (Ar. expands?).. [2] وأصحاب هذه النسخة يريدون أن يدلّ	يدلّ ] E5, E6, E7, supra lin. P1: يقال P1. هذه اللفظة على كلّ فضاء. [3] وممّا يشهد على صحّة قولهم ما استثناه فقال «على خلاف الأمر الطبيعي»، [4] فإنّ أبقراط إنّما	إنّما ] E6, E7, P1: om. E5. أراد أن يدلّ بما استثنى من ذلك	من ذلك ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. على ما أنا واصفه	وممّا يشهد على صحّة قولهم ما استثناه فقال «على خلاف الأمر الطبيعي»، فإنّ أبقراط	أبقراط ] P: + انما. أراد أن يدلّ بما استثنى من ذلك على ما أنا واصفه  ] cf. μαρτυρεῖ γ' αὐτοῖς ἡ τοῦ παρὰ φύσιν προσθήκη, τοιοῦτόν τι δι' αὐτῆς ἐνδεικνυμένου τοῦ Ἱπποκράτους (Ar. expands?). [5] أنّه متى انصبّ الدم من الفضاء الذي هو فيه ما دام يجري أمره المجرى الطبيعي	الفضاء الذي هو فيه ما دام يجري أمره المجرى الطبيعي ] cf. τῆς οἰκείας κοιλότητος (Ar. expands?). إلى فضاء غيره أيّ فضاء كان، فليس يمكن أن يبقي دماً	دماً ] E5, E7, P1: دم E6.. [6] وكذلك نرى الأمر يكون في الأورام التي تكون من الدم وفي الدم	الدم ] E5, E6, P1: هذا الدم E7. الذي يمكن	يمكن ] E5, E6, P1: يكون E7. في المواضع التي تحدث فيها وهي من غير أن ينحرق الجلد والدم	المواضع التي تحدث فيها وهي من غير أن ينحرق الجلد والدم ] cf. τὰς ἐκχυμώσεις ὀνομαζομένας (Ar. expands?).. [7] أمّا في تلك الأورام فإنّه يتفرّق إلى أجزاء صغار وينبث في مواضع [P1 110b] الفضاء من العضل الذي لا يدركها الحسّ وإنّما يعرف بالقياس. [8] وأمّا في المواضع التي يمكن فيها الدم فإنّه ينصبّ في المواضع الخالية المحيطة بالعروق. [Kühn xviii, 33] [9] وأمّا قوله «فلا بدّ من أن يتقيّح» فليس بصواب لأنّ هذا الاسم إنّما يقع [E5 55b] على نوع واحد من أنواع تغيّر الدم. [10] ولذلك قد استعمل مكانه قوم اسماً هو أعمّ منه	منه ] E7, P1: ill. E6: منها E5. وهو أن يفسد	يفسد ] E5, E6, P1: يسود E7.، وقالوا إنّ هذا هو المعنى الذي أراده. [11] وكذلك نرى	نرى ] E5, E7: ill. E6: يري P1. الأمر يكون أعني	أعني ] E5, E7: ill. E6: يعني P1. أنّ الدم إذا خرج عن موضعه الطبيعي لم يبق دماً، [12] لكنّه ربّما تقيّح وربّما اسوّد وربّما صار إلى الكمودة	وربّما اسوّد وربّما صار إلى الكمودة ] ποτὲ δὲ πελιδνοῦσθαι P: ποτὲ δὲ μελαίίνεσθαι SVac  corr. ποτὲ δὲ πελιδνοῦσθαι Vpc s.l. ποτὲ δὲ μελαίνεσθαι ποτὲ δὲ μελαίνεσθαι M ποτὲ δὲ μελαίίνασθαι Ald. Bas. Ch. Kühn. وربّما جمد فصار عبيطاً	عبيطاً ] E5, P1: ill. E6; غليظا E7. [13] وخاصّة إذا صار إلى فضاء عظيم ليس هو له بطبيعي.

Kühn xviii, 33, line 8
vi. 21
قال أبقراط : [E6 47b] من أصابه جنون فحدث به اتّساع العروق التي تعرف بالدوالي أو البواسير	أو البواسير ] E6, E7, P1, Tytler: والبواسير E5. انحلّ عنه جنونه.
قال جالينوس: [1] 	Ar. omits the following G: Ἐνταῦθα μανίαν τὴν κυρίως μελαγχολίαν καλεῖ, οὐχὶ τὴν ἀπὸ χολῆς. κιρσὸς γάρ ἐστιν ἀνεύρεσις τῶν φλεβῶν τῶν ἐν τοῖς μηροῖς καὶ σκέλεσιν ἀπὸ παχέος καὶ μελαγχολικοῦ γενόμενος αἵματος; cf. P.لأنّ الطبيعة تدفع الأخلاط التي ولّدت الجنون إلى أعضاء أقلّ شرفاً من الدماغ، [Kühn xviii, 34] [2] وإنّما يكون خاصّة حدوث هذه العلل التي وصف أعني الدوالي والبواسير	هذه العلل التي وصف أعني الدوالي والبواسير ] cf.  τῶν εἰρημένων παθῶν (Ar. adds أعني الدوالي والبواسير?). وانحلال الجنون	الجنون ] add. بها E7. إذا كانت تلك الأخلاط	تلك الأخلاط ] E5, E6, E7, supra lin. P1: الاخلاط P1. سوداوية غليظة.

Kühn xviii, 34, line 3
vi. 22.
قال أبقراط: الأوجاع	الأوجاع ] cf. ῥήγματα (= الفسخ): الأوجاع Sadiq (note Galen), Siwasi, Nafis, Quff (note Galen in the third about variant), Sinjari. التي تنحدر من الظهر إلى المرفقين يحلّها فصد العروق	العروق ] E5, E7, Tytler: العرق E6, P1; cf. العرق Sadiq.
[E7 120a] قال جالينوس: [1] قد يوجد في كثير من النسخ مكان «الأوجاع» «الفسخ»، والنسخ التي توجد فيها «الأوجاع» أصوب	قد يوجد في كثير من النسخ مكان «الأوجاع» «الفسخ»، والنسخ التي يوجد فيها «الأوجاع» أصوب ] cf. Κάλλιον ἔνιοι γράφουσιν ὁκόσα ἀλγήματα (Ar. expands the text, and interchanges ἀλγήματα = الأوجاع and ῥήγματα = الفسخ?).. [2] وذلك أنّ	أنّ ] E5, E7, P1: لان E6. نفس الفسخ لا يمكن أن	أن ] E5, E6, E7: لان P1. ينحدر لأنّ الفسخ إنّما هو تفرّق يحدث في المواضع اللحمية من العضلة. [3] وقد نرى الدم عياناً ربّما اجتمع كلّه في موضع	موضع ] E5, E6, P1: مواضع E7. الفسخ	الفسخ ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. وعلاجه إنّما هو تحليل	تحليل ] E5, E7, P1: يتحلل E6. ذلك الدم من ذلك الموضع. [4] وأمّا سائر الأوجاع التي تكون في الظهر وتنتقل فالفاعل لها خلط يجري وينتقل من موضع إلى موضع، [5] وربّما كان ذلك الخلط وحده	وحده ] E5, E6, P1: واحداً E7. [6] وفي أكثر الأمر تكون معه ريح نافخة غليظة	غليظة ] Ar, PSV παχέος: ταχέος M.، [7] فينبغي أن يستخرج ويستفرغ ذلك الخلط بالفصد من باطن المرفق إذا كنّا نراه يجري إلى تلك الناحية. [8] فقد أمر أبقراط [Kühn xviii, 35] أن يجعل استفراغ الخلط بحسب ميله. [9] ودلّ على هذا المعنى أيضاً حين قال إنّه [10] ينبغي أن يستخرج الشيء من الموضع الذي	الموضع الذي ] E7, P1: المواضع التي E5: ill. E6. يميل اليه من المواضع التي تصلح لاستفراغه	لاستفراغه ] E5, E6, P1: للاستفراغ E7.	ينبغي أن يستخرج الشيء من الموضع الذي	الموضع الذي ] P; E: المواضع التي. يميل اليه من المواضع التي تصلح لاستفراغه ] cf. ἀκτέα γὰρ ᾗ ῥέπει, διὰ τῶν συμφερόντων χωρίων (Ar. expands?).. [11] فإن	فإن ] E5, E6, P1: وان P1. كان [P1 111a] أبقراط إنّما قصد بهذا القول الفسخ	الفسخ ] cf. τῶν ῥηγμάτων. فينبغي أن يفهم عنه أنّه إنّما يريد	يريد ] E5, E6, E7: اراد P1. بقوله «تنحدر من الظهر إلى المرفقين» الأوجاع	الأوجاع ] cf. ἀλγήματα. التي تحدث على طريق المشاركة في العلّة [12] لا نفس التفرّق الذي يحدث	يحدث ] E5, E6, P1: حدث E7. في الموضع اللحمي من العضلة. [13] وقد يمكن أن ينتفع في هذه الأوجاع بفصد العروق	العروق ] E5, E7: ill. E6: العرق P1. بطريق الاستفراغ المشترك	بطريق الاستفراغ المشترك ] Ar, κοινῷ λόγῳ P: om. SMV..

Kühn xviii, 35, line 9	vi. 23
[E6 48a] قال أبقراط: من دام به	به ] E5, E6, E7, Tytler: له P1. التفزّع وخبث	وخبث ] ArMSS: وخبثت Tytler. النفس زماناً طويلاً فعلّته سوداوية.
قال جالينس: [1] متى عرض لإنسان	لإنسان ] E5, E6: الانسان E7, P1. تفزّع وخبث نفس من غير سبب ظاهر فالأمر فيه بيّن أنّ ما عرض له من ذلك إنّما هو من طريق الوسواس السوداوي، وإن لم تكن تلك الأعراض طالت ودامت به	وإن لم تكن تلك الأعراض طالت ودامت به ] cf. καὶ μᾶλλον εἰ τύχῃ κεχρονικότα (Ar. interpretation?). [2] ومتى كان ابتداء هذه الأعراض من سبب	سبب ] add. بين P1. ظاهر ثمّ دامت وطال لبثها فلا يذهبنّ عليك أنّها تدلّ على الوسواس السوداوي	السوداوي ] E5, in marg. E6 (with صح), E7, P1: om. E6.. [3] فإنّا قد نراه يعرض [E5 56a] لكثير [Kühn xviii, 36] من الناس الجنون فضلاً عن	عن ] E5, E7, P1: على E6. الوسواس من غضب	غضب ] E6, E7, P1: الغضب E5. أو غيظ	غيظ ] E6, E7, P1: الغيظ E5. أو حزن أو غم يعرض له فيكون ذلك ابتداء جنونه، [4] وبيّن أنّه إنّما يكون ذلك إذا كان البدن في ذلك الوقت متهيّئاً مستعدًّا	مستعدًّا ] E5, E6. P1: om. E7. لقبول تلك العلل.

Kühn xviii, 36, line 4
vi. 24.
قال ابقراط	قال ابقراط ] E5, E7: ثم قيل بعد هذا E6, P1: om. this lemma Sadiq, Siwasi, Sinjari, Manawi, Quff: Maimonides only has lemma: Abd Latif Comment.: إن انقطع بعض الأمعاء الدقاق	الدقاق ] ArMSS: om. Tytler. لم يلتحم.
[E7 120b] قال جالينوس: [1] قد دلّ أبقراط على هذا المعنى في فصل قد	قد ] E5, E6, P1: om. E7. تقدّم قبل وهو الفصل الذي أوّله «إذا حدث في المثانة خرق أو في الدماغ	I.e. vi. 18.» فإعادته في هذا الموضع فضل	 أوّله إذا حدث في المثانة خرق أو في الدماغ فإعادته في هذا الموضع فضل ] cf. ἡ ἀρχὴ, κύστις ἢν διακοπῇ, ἢ ἐγκέφαλος (Ar. adds فإعادته في هذا الموضع فضل?).، [2] لا أعرف له معنى. [3] ومعناه أيضاً يعرف من فصول أخر [4] فحذفه وإسقاطه أجود.

Kühn xviii, 36, line 10
vi. 25
قال أبقراط: انتقال الورم الذي يدّعي الحمرة من خارج إلى داخل ليس هو محمود	محمود ] E5, E6, E7: محموداً P1: بمحمود Tytler.، وأمّا انتقاله من داخل إلى خارج فهو محمود.
[Kühn xviii, 37] قال جالينوس: [1] ليس ينبغي أن يتوهّم أنّ الورم الذي يدّعي الحمرة فقط هذه قصّته [2] لكنّ كلّ علّة من العلل بالجملة إذا انتقلت من الأعضاء الباطنة التي هي أشرف إلى ما يلى الجلد فانتقالها هذا دليل محمود وسبب محمود. [3] ومتى كان الأمر على خلاف ذلك [E6 48b] أعني متى انتقلت العلّة من ظاهر البدن إلى باطنه فانتقالها دليل رديء وسبب رديء	ومتى كان الأمر على خلاف ذلك أعني متى انتقلت العلّة من ظاهر البدن إلى باطنه فانتقالها دليل رديء وسبب رديء ] cf.  ἔμπαλιν δὲ μεθιστάμενόν γε ἐπὶ τὸ βάθος τῶν κακῶν (Ar. adds أعني متى انتقلت العلّة من ظاهر البدن إلى باطنه فانتقالها?).. [4] لكنّا قد نرى أبقراط قد	قد ] E5, E6, P1: om. E7. ذكر أشياء كثيرة في هذا الكتاب على هذا الطريق [P1 111b] [5] كأنّه جعلها مثالات للأقاويل الكلّية وجعل تلك الأشياء التي يذكرها [6] من الأشياء التي يمكنّا أن نختبرها بالتجربة الأمر الذي يذكر أنّه يظهر	أنّه يظهر ] E5, E6, P1: ىظهر انه ىعرض E7. فيها اختباراً ظاهراً	ظاهراً ] E5, E6, E7: اظهر P1. للعيان	من الأشياء التي يمكنّا أن نختبرها بالتجربة الأمر الذي يذكر أنّه يظهر فيها اختياراً ظاهراً	ظاهراً ] E; P: اظهر. للعيان ] cf. ἐφ' ὧν καὶ τὴν τοῦ συμβαίνοντος ἐμπειρίαν ἐναργεστέραν ἔχειν δυνάμεθα· τοιαῦτα γὰρ εἶναι χρὴ τὰ παραδείγματα (Ar. omits τοιαῦτα γὰρ εἶναι χρὴ τὰ παραδείγματα?)..

Kühn xviii, 37, line 10
vi. 26
قال أبقراط: من عرضت له في الحمّى المحرقة رعشة فإنّ اختلاط ذهنه يحلّها عنه	عنه ] E6, E7, P1, Tytler: om. E5..
قال جالينوس: [1] أنا أدع	أدع ] E6, E7, P1: اجعل E5. غيري يبحث هل أبقراط كتب هذه الفصول فجعلها مثالات للأقاويل العامّية الكلّية	الكلّية ] E5, E6, P1: والكلية E7. أم	أم ] E5, P1: او E6, E7. غيره ألحقها في كتابه وأقصد قصد [Kühn xviii, 38] أمر قد	قد ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. قلته فيما تقدّم، وأقوله الآن في الحمّى المحرقة. [2] فأتمسّك به وهو أنّ الأسباب التي تحدث عنها هذه الحمّى إنّما هي في العروق، [3] فإذا	فإذا ] E5, E6. P1: واذا E7. انتقلت إلى العصب أحدثت أوّلاً ارتعاشاً	ارتعاشاً ] E5, E7: ارتعاش E6, P1.، [4] ثمّ إنه إذا شارك	شارك ] E5, E6, P1: شاركت E7. العصب في العلّة الأصل الذي منه ينبت وهو الدماغ حدث اختلاط الذهن	إذا شارك العصب في العلّة الأصل الذي منه ينبت وهو الدماغ حدث اختلاط الذهن ] cf. συμπασχούσης δὲ τῆς ἀρχῆς καὶ παραφροσύνας (Ar. expands?).. [5] فكما تكون في الحمّى المحرقة نقلة الأخلاط المولّدة لها من العروق	العروق ] add. الضوارب E7. إلى العصب كذلك يمكن أن تكون	أن تكون ] E6, E7, P1: om. E5. في كلّ حمّى غيرها نقلة الأخلاط المولّدة لها من العروق الضوارب وغير الضوارب إلى العصب، [6] كما	كما ] E6, E7, P1: وكما E5. قد يمكن أيضاً أن تكون النقلة من العصب إلى العروق.	كذلك يمكن أن تكون	أن تكون ] P1: om. E5. في كلّ حمّى غيرها نقلة الأخلاط المولّدة لها من العروق الضوارب وغير الضوارب إلى العصب، [6] كما	كما ] P1: وكما E5. قد يمكن أيضاً أن تكون النقلة من العصب إلى العروق. ] E5, E6, in marg. E7 (om. أن تكون), P1: om. E7. [7] فقوله إنّ اختلاط الذهن يحلّ عن صاحبه [E7 121a] الحمّى المحرقة لم يجر على	يجر على ] E5: يحره (؟) على E6: ىخرجه على E7: يخرجه الى P1. حقيقة اللفظ. [8] وذلك أنّه إنّما	إنّما ] E5, E6 (crossed out), P1: om. E7. من عادة أبقراط أن يقول في الشيء الذي يحدث في العلّة إنّه يحلّها متى كان يكون بذلك الشيء البرء التامّ من تلك العلّة، لا	لا ] E5, E6, P1: om. E7. إذا كان يحدث على المريض علّة أخرى ليس الخطر فيها بدون الخطر في الأولى	الأولى ] E5, P1: ill. E6: الاول E7..

Kühn xviii, 38, line 15�
vi. 27.
قال أبقراط: من كوي أو بطّ	كوي أو بطّ ] καίονται PMVac: καίονται ἢ τέμνονται SVpc  s.l. HpCM, Ar, Sadiq, Nafis, Quff, Manawi (بطّ أي نزل), Sinjari, Siwasi, Maimonides. من المتقيّحين أو	أو ] E5, P1, Tytler: ill. E6: أو من E7, supra lin. P1. المستسقين فجرى منه	منه ] E5, P1, Tytler: ill. E6: om. E7. من المدّة أو من الماء شيء [E6 49a] كثير دفعة فإنّه [E5 56b] يهلك لا محالة.
[Kühn xviii, 39] قال جالينوس: [1] إنّ من عادة أبقراط أن يعني بالمتقيّحين خاصّة من كانت به مدّة في الفضاء الذي فيما	فيما ] E5, E6, E7: ما P1. بين الصدر والرئة. [2] وقد وصف كيف ينبغي أن يكوي	يكوي ] E5, E6: يكون E7, P1. صاحب هذه العلّة في كتابه الكبير في الأحداث الذي أوّله: «إن كانت عروق الرئة». [3] وقد جعل قوم عنوان ذلك الكتاب في	الكتاب في ] E6, E7: om. E5: الكتاب من P1. المتقيّحين. [4] وإنّما يحتاج إلى الكي من أصحاب هذه العلّة من كان به منها شيء كثير جداً	جداً ] E6, E7, P1: om. E5. حتى يوئس من اشتفائه منها بالنفث. [5] وصاحب هذه الحال	الحال ] E6, E7, P1: العلة E5. يعرض له من عسر النفس لضيق فضاء الصدر أمر صعب شديد، [6] فيضطرّ [P1 112a] أيضاً بسبب عسر النفس إلى أن يكويه. [7] وأمّا أصحاب الاستسقاء فمن عادة الأطبّاء أن يستعملوا	يستعملوا ] E5, E7, P1: يستعملون E6. فيهم العلاج الذي يسمّونه	يسمّونه ] E5, E7, P1: يسموه E6. الثقب	الثقب] E5, E6, E7: النفث P1. أكثر ممّا يستعملون الكي. [8] وقصد أبقراط في هذا القول	القول ] add. ايضا E6, P1. إلى الأمر العامّ	العامّ ] E5, E6, in marg. E7, P1: الاعم E7. في الثقب والكي وهو الاستفراغ الكثير دفعة فنهى عنه	فنهى عنه ] E5, E6, E7: فيها بغته P1.، وأشار بأن	بأن ] E5, E6, E7: ان P1. يتوقّى. [9] فإنّا قد نرى	فإنّا قد نرى ] E5, E6, P1: اذ كان E7. عاقبة الأمر فيه	فيه ] E5, E6, P1: om. E7. تؤول إلى ما وصف. [10] وقد وصف	وصف ] E5, E6, P1: ذكر E7. إرسسطراطس أيضاً	أيضاً ] add. إذا كان قد ذكر E5. من أمر أصحاب الاستسقاء ما هو أشدّ استقصاء من هذا فقال إنّه قد جرّب في كثير منهم الاستفراغ الكثير دفعة فوجده يجلب على صاحبه الحمّى والموت. [11] وقد نرى	نرى ] E5, E6, P1: نجد E7. أيضاً في سائر الأعضاء ما نراه في الصدر من أنّه	من أنّه ] E6, E7, P1: لانه E5. متى حدث في واحد منها ورم عظيم فتقيّح	فتقيّح ] E5, E6, P1: فانفتح E7. [Kühn xviii. 40] واستفرغ	واستفرغ ] E5, E7: فاستفرغ E6, P1: add. منه E7. القيح	القيح ] add. منه E6. دفعة، كان ذلك	كان ذلك ] E5, P1: om. E6: فانه E7. خطر، [12] لأنّه يعرض لصاحبه على المكان الغشي وسقوط	وسقوط ] E5, P1: ill. E6: وسقوطا E7. القوّة ثمّ إنّه فيما بعد يبقى على ضعف يعسر ردّه عنه إلى القوّة. [13] ويشبه	ويشبه ] E5, E7: ill. E6: فيسبه P1. أن يكون إنّما يعرض ذلك أمّا لأصحاب المدّة فمن	فمن ] E7, P1: من E5: ill. E6. قبل أنّه تتفتّح	تتفتّح ] E5, E6, P1: ىنفتح E7. بعض العروق الضوارب من شدّة تمدّد [E7 121b] المواضع التي فيها المدّة ومن حدّة المدّة [14] فتكون أوّلاً المدّة كأنّها سدّة	سدّة ]  ἐπὶ πτώμα SV: ἔμβυσμα P Ar ἔμτυσμαVac  ἐπίπωμα M corr. γρ. ἐπίπωμα Vpc  s.l. Ald. Bas. Ch. Kühn vasculo Laur. في أفواه تلك العروق التي تفتّحت، [15] فإذا استفرغت تلك المدّة دفعة تبعها وخرج معها من أفواه تلك العروق روح كثير، ومن قبل ذلك يعرض	ومن قبل ذلك يعرض ] E5, in marg. E7, P1: ill. E6: ويعرض E7. الضرر	الضرر ] E5, P1: ill. E6: هذا الضرر E7.. [16] وأمّا أصحاب الاستسقاء فليس لهذا السبب فقط يعرض الضرر	الضرر ] E5, P1: ill. E6: om. E7.، [17] لكنّه يعرض مع	مع ] E5, P1: ill. E6: om. E7. ذلك من قبل أنّه ما دام [E6 49b] الماء في البطن فهو يحمل	يحمل ] E5, E6, P1: ىحتمل E7. ثقل الورم الجاسي الذي في الكبد	لكنّه يعرض مع ذلك من قبل أنّه ما دام الماء في البطن فهو يحمل ثقل الورم الجاسي الذي في الكبد ] cf. ἀλλὰ καὶ ὁ τοῦ σπλάγχνου σκίῤῥος (Ar. expands?).، [18] فإذا استفرغت تلك الفضلة المائية دفعة وعدمت	وعدمت ] E5, E6, P1: عدمت E7. الكبد ما كانت ترتفق به من حمل تلك الرطوبات	الرطوبات ] E5, E6: الرطوبه E7, P1. لثقل ورمها	فإذا استفرغت تلك الفضلة المائية دفعة وعدمت الكبد ما كانت ترتفق به من حمل تلك الرطوبات	الرطوبات ] E; P: الرطوبه. لثقل ورمها ] cf. ὡς ἂν μηκέτ' ὀχούμενος ὑπὸ τῆς ὑδατώδους οὐσίας (Ar. expands?).، فأرجحت	فأرجحت ] E5, E6: انجذبت E7, P1. وجذبت معها إلى أسفل الحجاب وما في	في ] E5, E6, E7: لاقا P1. الصدر من الأحشاء.

Kühn xviii, 40, line 14
vi. 28
قال أبقراط: الخصيان لا يعرض [P1 112b] لهم	يعرض لهم ] ArMSS: يصيبهم Tytler. النقرس ولا الصلع.
[Kühn xviii, 41] قال جالينوس: [1] إنّ الفعل الذي يفعل بالخصيان من قطع الأنثيين يشبههم	يشبههم ] E5, E7, P1: يشبهم E6. بالنساء. [2] فكما أنّه لا يعرض للنساء الصلع [3] كذلك لا يعرض للخصيان لرطوبة مزاجهم. [4] وأمّا قوله إنّه	إنّه ] E5, E6, P1: om. E7. «لا يعرض لهم النقرس» فقد كان ذلك على عهد أبقراط حقًّا	حقًّا ] E5, E7, P1: حق E6.. [5] وأمّا اليوم فليس	فليس ] E5, E6 (crossed out), P1: فلا E6, E7. يصحّ لما قد غلب على الناس في دهرنا	دهرنا ] E5, E7, P1: زماننا E6. هذا	هذا ] E5, E6, P1: om. E7. من الترفة واستعمال الخفض وكثرة الشرّة والجموح في الشهوات. [E5 57a] [6] وجملة القصّة	القصّة ] E5, E6, P1: القضية E7. في هذا هي ما أصف، [7] وهو أنّه يجب ضرورة فيمن يعرض له النقرس أن تكون قدماه	قدماه ] E5, E7, P1: قدميه E6. بالطبع ضعيفتين كما	كما ] add. قد supra lin. E6, E7. يجب فيمن يصيبه الصرع أن يكون دماغه ضعيفاً. [8] وليس يجب ضرورة أن تصيب كلّ واحد منهما العلّة، وإن لم يسئ التدبير في وجه من	من ] E5, E7, P1: عن E6. الوجوه. [9] وقد يمكنك أن تعلم علماً يقيناً	يقيناً ] E5, E6, P1: بينا E7: add. بينا E6. أنّ ضعف العضو لا يكفي في أن تحدث عليه	عليه ] E5, E6, E7: فيه P1. العلّة من الوقت الذي فيما بين كلّ نوبتين من نوائب النقرس	بين كلّ نوبتين من نوائب النقرس ] cf. ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τῶν παροξυσμῶν, ἐν ᾧ μηδὲν ὅλως ἐνοχλοῦνται (Ar. uses نوب).  [10] على أنّ ضعف القدمين الطبيعي لازم لصاحب هذه العلّة في جميع الأوقات. [11] وهذا أيضاً من أمر أصحاب النقرس بيّن يظهر	بيّن يظهر ] E5, E6, P1: ظاهر بين E7. عياناً [12] أنّ هذه العلّة إنّما تكون عندما يجري فيهم	فيهم ] E5, E6, P1: منهم E7. إلى القدمين خلط من الأخلاط. [13] فإن كان هذا الخلط لا	لا ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. يجري إلى القدمين في وقت من الأوقات، فبيّن أنّه لا تعرض هذه العلة لصاحبها [Kühn xviii, 42] في وقت من الاوقات، [14] وليس يجري [E7 122a] إلى القدمين شيء	شيء] E5, E6, E7: شياً P1. من الفضل [15] إذا كان البدن دائماً نقياً من الفضل. [16] ويكون البدن نقياً من الفضل [17] إذا كان يرتاض بمقدار معتدل ويستمرئ غذاءه استمراء جيّداً	وليس يجري إلى القدمين شيء	شيء] E; P: شياً. من الفضل إذا كان البدن دائماً نقياً من الفضل. ويكون البدن نقياً من الفضل، إذا كان يرتاض بمقدار معتدل ويستمرئ غذاءه استمراءً جيّداً ] cf. οὐκ ἐπιῤῥυήσεται δὲ διὰ παντὸς, εἰ τὸ σῶμα γενήσεται δ' ἀπέριττον, ἐὰν γυμνάζηται τὰ μέτρια καὶ πέττῃ καλῶς ὁ ἄνθρωπος τὴν τροφὴν (G om. ويكون البدن نقياً من الفضل?; cf. L: Vacat autem excrementis).، [18] ولذلك صار السكون [E6 50a] الدائم والنهم	والنهم ] add. والخفض E7. يضرّ	يضرّ ] E6, E7, P1: يضران E5. أصحاب	أصحاب] E6, P1: صاحب E5: ىاصحاب E7. هذه العلّة. [19] ويضرّهم أيضاً شرب الخمر القوي الكثير	القوي الكثير ] E5, E6, P1: القوية الكثيرة E7.، [20] ولا سيّما إذا شربوه	شربوه ] E5, E6, P1: شربوها E7. قبل أن يردوا	يردوا ] E5, E6, P1: يتناولوا E7. من الطعام شيئاً. [21] فإنّ النبيذ	النبيذ ] E5, E6, P1: الشراب E7. إذا شرب على هذه الحال أسرعت نكايته	نكايته ] cf. πληροῦσι (βλάπτουσι? thanks to the reading group). للعصب	للعصب ] E6, E7, P1: في العصب E5.، [22] ويضرّهم أيضاً الجماع. [23] وقد كان على عهد أبقراط من يصيبه النقرس من الناس قليلاً جدًّا [24] لحسن	لحسن ] E5, E6, P1: بحسن E7. تدبير الناس	تدبير الناس ] E5, E6, in marg. E7, P1: تدبيرهم E7. كان في ذلك الزمان ولزومهم فيه الأمر الأزين	الأزين ] E5, in marg. E6 (with نخ), P1: اللازم اكثر E6, E7. 	لحسن تدبير الناس، كان في ذلك الزمان لزومهم فيه الأمر الأزين ] cf. διὰ τὸ τοῦ βίου κόσμιον (Ar. expands?).، [25] فمنذ تزيدت الترفة	الترفة ] E5, E6, P1: الرفا E7. ومال الناس إلى التمتّع بالملاذ هذا المثال	المثال] E5, E7: الميل E6, P1. الذي هم عليه في زماننا هذا [26] حتى لا يمكن المتوهّم أن يتوهّم أنّه يحتمل الزيادة، [27] صار من يصيبه النقرس من الناس لا يحصى عددهم كثرة، [28] لأنّ منهم قوماً	قوماً] E5, E7: قوم E6, P1. لا يستعملون الرياضة ولا يستمرؤون ما يأكلون ويسكرون	ويسكرون ] E5, in marg. E6, E7: om. E6: ىشربون P1. كثيراً	كثيراً ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. ويشربون على الريق أنبذة قوية ويفرطون في استعمال الجماع، [29] ومنهم قوم وإن	وإن ] E5, E6, supra lin. E7, P1: ان E7. لم يخطئوا في [P1 113a] هذه الأشياء	الأشياء ] E5, E6, P1: الاسباب E7. كلّها فإنّهم يخطئون على حال في واحد أو في إثنين منها. [30] وإذا كان الخطأ عظيماً فربّما كفى أن يكون في واحد ممّا وصفنا. [31] ولذلك صار الخصيان يبتلون بالنقرس في زماننا هذا، وإن كانوا [Kühn xviii, 43] ليس	ليس ] E5, E6, P1: ليسوا E7. يستعملون الجماع. [32] وذلك أنّه يبلغ من كثرة استعمالهم الخفض والنهم والإلجاج	والإلجاج ] E5, E6, P1: الحاحهم E7. على النبيذ ما يمكن	ما يمكن ] E5, E6: ما يمكن معه supra lin. E6, E7: om. P1. أن	أن ] E5, E6, E7: انّهُ P1. يعتريهم النقرس مع امتناعهم من الجماع. [33] وما	وما ] E5, E6, E7: وامّا ما P1. قلته في أصحاب النقرس فهو قولي في أصحاب أوجاع	أوجاع ] E5, E6, P1: وجع E7. المفاصل. [34] فإنّه في أكثر الأمر إنّما يعرض أوّلاً لجميع أصحاب أوجاع المفاصل النقرس ثم يصيرون منه	منه ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. إلى أوجاع	أوجاع ] E5, P1: ill. E6: وجع E7. المفاصل. [35] وقد زاد أيضاً معما وصفنا من الأسباب التي من قبلها يعرض النقرس لكثير من أهل زماننا هذا أنّ أكثرهم ولدوا من آباء أو من	أو من ] E5, E6, E7: ومن P1. أجداد بهم النقرس، [36] فكان المني الذي يولدون	يولدون ] E5, P1: ill. E6: يتولد E7. منه منياً رديئاً ومن قبل ذلك تضاعف على أولادهم ضعف القدمين وزاد على ما كان عليه في آبائهم.

Kühn xviii, 43, line 11
vi. 29
[E5 57b] قال أبقراط: المرأة [E7 122b] لا يصيبها النقرس إلّا أن ينقطع طمثها.
قال جالينوس: [E6 50b] [1] إنّما صار النقرس لا يعرض للنساء من قبل	من قبل ] E5: من طريق E6, P1: لطريق E7. استفراغ أبدانهن بالطمث. [2] فقد بيّنت في تفسيري للفصل	للفصل ] E5, E7, P1: الفصل E6. الذي قبل هذا أنّه لا يمكن أن يكون النقرس من ضعف الأعضاء التي يعرض فيها واستعدادها	واستعدادها ] E5, E6, E7: او استعدادها P1. لقبول العلّة	استعدادها	واستعدادها ] E; P: او استعدادها. لقبول العلّة ] cf. εὐπαθείας. فقط دون أن يجري إليها فضل من الأخلاط. [Kühn xviii, 44] [3] وهذا القول أيضاً قد كان فيما تقدّم حقًّا	حقًّا ] E5, E7, P1: حق E6.، أعني أنّه لا	لا ] add. يمكن ان E7. يكون النقرس بالمرأة	بالمرأة ] E5, E7: om. E6, om. P1. دون أن ينقطع عن المرأة طمثها، [4] وإنّما كان ذلك حقًّا	حقًّا ] E5, E7, P1: حق E6. في ذلك	ذلك ] E5, supra lin. E6, P1: om. E6, om. E7. الزمان لقلّة الخطأ الذي كان يخطئه النساء في الزمان المتقدّم. [5] وأمّا في هذا الزمان فلعظم الخطأ الذي يخطئه على أنفسهنّ قد يعرض لبعضهنّ النقرس من غير أن يكون الطمث انقطع عنهنّ، وذلك	وذلك ] E5, E6, P1: ولذلك E7. يعرض للكثير	للكثير ] E5: لكثير E6, E7, P1. منهنّ إذا انتقص الطمث وللقليل	وللقليل ] E5, E6, E7: القليل P1. منهنّ والطمث معتدل.

Kühn xviii, 44, line 6
vi. 30
قال أبقراط: الغلام لا يصيبه النقرس قبل	قبل ] E5, E6, P1, Tytler: من قبل E7. أن يبتدئ في مباضعة الجماع	مباضعة الجماع ] E6, E7, P1: المباضعة E5, Tytler..
قال جالينوس: [P1 113b] [1] إنّ لاستعمال الجماع في	في ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. توليد النقرس قوّة عظيمة جدًّا، وممّا يدلّ على ذلك ما قاله أبقراط قبيل من أمر الخصيان. [2] وقد رأيت من الخصيان قوماً	قوماً ] E5, E6, E7: قوم P1. أصابهم النقرس. [3] وأمّا الغلمان	الغلمان ] E5, E7: الصبيان E6, P1. فما رأيتهم تصيبهم هذه العلّة. [4] وإن كان أحد منهما أصابته هذه العلّة فإنّها	فإنّها ] E5, E6: فانّما E7, P1. أصابته مع إنتفاخ في	في ] E5, supra lin. E6, P1: om. E6, om. E7. ركبتيه ومفاصل يديه على طريق أوجاع المفاصل بغتة من امتلاء اجتمع	من امتلاء اجتمع ] E5, P1: لامتلا اجتمع E6: من اجتماع امتلا E7. في بدنه من تخم كثيرة.

Kühn xviii, 45, line 1
vi. 31
[Kühn xviii, 45] قال أبقراط: أوجاع العينين يحلّها	يحلّها ] ArMSS: يحللها Tytler. شرب الشراب الصرف أو الحمام أو التكميد أو فصد العرق أو شرب الدواء.
قال جالينوس: [1] أرى أنّ أبقراط إنّما عرف كلّ واحد من هذه الأشياء التي ذكرها بالتجرة لا بالقياس. [2] فإنّه ليس بعجب أن يكون بإنسان وجع في عينيه فيدخل الحمام فيسكن عنه الوجع أو يكون قد منع من الشراب، [3] فلم ينتفع بذلك فأقدم عليه وهو من الأصل مشته	مشته ] E7: ill. E6: مشتهي E5,P1. له [E6 51a] فينتفع بشربه. [4] فكما أنّ أشياء أخر كثيرة ممّا رئي	ممّا رئي ] E5, E6: ربما ريت E7: مما راى P1. [E7 123a] على هذا الطريق قد	قد ] E5, E6, P1: om. E7. أثبته	أثبته ] E5, E6, P1: اثبتها E7. الأطبّاء في كتبهم على غير تحديد واشتراط	واشتراط ] add. لامر E6.، [5] كذلك	كذلك ] add. قد E6. أظنّ أنّ	أنّ ] E5, in magr. E6, E7, P1: om. E6. أبقراط أثبت في هذا	هذا ] E5, E6, E7: هذه P1. الموضع ذكر هذه الأشياء ولم يسلك طريق أصحاب القياس فيصف الحالات التي ينتفع في	ينتفع في ] E5, E6, P1: تنفع E7. كلّ واحد	واحد ] E5, E7, P1: واحدة E6. منها	منها ] E5, E6, P1: منهم E7. بكلّ واحد ممّا وصف	الحالات التي ينتفع في كلّ واحد منها بكلّ واحد ممّا وصف ] cf. τὰς διαθέσεις (Ar. expands?). ولا طريق أصحاب التجربة فيصف اجتماع الدلائل التي معها ينتفع	ينتفع ] E6,, E7, P1: ينفع E5. بكلّ واحد ممّا وصف	وصف ] add. كل واحد E6. 	اجتماع الدلائل التي معها ينتفع	ينتفع ] P; E: ينفع. بكلّ واحد ممّا وصف ] cf. τὰς συνδρομάς (Ar. expands?).. [6] والمنفعة التي يستفيدها من الأقاويل التي توصف وتكتب على هذا المثال هي أن تثبته	تثبته ] E5, E6, E7: تبعث السامع P1. على أن يبحث عن الحالات التي ينتفع في	ينتفع في ] E6, P1: ينفع في E5: ينتفع E7. كلّ واحد منها	منها ] E5, E6, P1: منهم E7. بكلّ	بكلّ ] E6, E7, P1: كل E5. واحد ممّا وصف	وصف ] E6, E7, P1: وصفت E5. من شرب الخمر الصرف والحمام وغير ذلك ممّا ذكره بعد، وقد عرض [E5 58a] هذا	هذا ] add. لي E6: add. الدالى P1. بعينه	بعينه ] add. لى E7.. [Kühn xviii, 46] [7] وذلك	وذلك ] E5, E6, E7: ولذلك P1. أنّي صدقت أبقراط فعلمت	فعلمت ] E5, E6, E7: وعلمت P1. أنّ بعض من به وجع العين	العين ] E5, P1: العينين E6, E7. لا محالة ينتفع بشرب النبيذ	النبيذ ] E5, E6, P1: الخمر E7. الصرف وبعضهم ينتفع بالحمام. [8] وذلك أنّي علمت أنّ أبقراط لم يكن ليكتب	ليكتب ] E5, E6, E7: مكتب P1. هذا لو لا أنه رأه	رأه ] E5, E6, P1: راى ذلك E7.، [9] ولكني	ولكني ] E6, E7, P1: ولكن E5. لم أكن رايت قطّ أحداً من معلّمي استعمل فيمن به وجع العين شيئاً	شيئاً ] E5, E7, P1: شي E6. من هذا العلاج ونحوه [10] فبحثت عن جميع الحالات التي يجب أن	يجب أن ] E5, E6, P1: om. E7. يكون عنها الوجع لا في العين فقط لكن في سائر الأعضاء، [11] فلمّا علمت أنّي قد وجدتها ووقفت عليها [P1 114a] طلبت دلائلها. [12] فلمّا علمت أنّي قد عرفتها أيضاً أقدمت	أقدمت ] E5, E7, P1: قدمت E6. على استعمال هذه الأصناف من العلاج في أصحاب أوجاع العين	أوجاع العين ] E5, E6, P1: وجع العينين E7.. [13] وأوّل من عالجته بشيء منها فتى عالجته بالحمام وقد كان المعالج له قبلي	قبلي ] E5, E6, E7: قبل P1. فصده في اليوم الثاني منذ	منذ ] E5, P1: من E6, E7. أوّل علّته وأحسن في ذلك، [14] ثمّ جعل يعالجه بالأدوية التي عرفت بالتجربة لمكان ورم حارّ كان	لمكان ورم حارّ كان ] E5, P1: ill. E6: لمن كان به ورم حار E7. في عينيه. [15] وكان يصيبه من الوجع في أوقات نوائب كان يمرّ بها	يمرّ بها ] E5: ill. E6: ينوبها E7, P1. أمر صعب شديد جدًّا وكان يقول إنّه يحسّ في تلك الاوقات برطوبات حادّة تجري دفعة إلى عينيه، [16] ثمّ إنّ تلك الرطوبات	الرطوبات ] E5, E7, in marg. P1: ill. E6: om. P1. كانت تخرج فتسكن صعوبة الوجع وشدّته، [17] إلّا أنّه لم يكن يخلو 	يخلو ] E5: ill. E6: يخلوا E7, P1. بتّة من الوجع، [Kühn xviii, 47] [18] وجعل ذلك يصيبه على هذا المثال في اليوم الخامس نهاره كلّه ويتزيّد دائماً، [19] فلمّا بلغ منه [E7 123b] الوجع	الوجع ] E5: ill. E6: وجع E7. مبلغاً لم يحتمله [E6 51b] بعث إليّ فدعاني	فدعاني ] E5, E6, P1: ودعاني E7. ورجلاً	ورجلاً ] E5, E6, E7: رجل P1. من أشهر من كان من الكحالين بمدينة رومية. [20] فرأى	فرأى ] E5, E6: فلما راى E7: فرانى P1. ذلك الكحال أن يستعمل بعض الأكحال التي لها تغرية	تغرية ] E5, E6, P1: المقوية in marg. E6 (with صح): معونه قوية E7. مع تسكين الوجع	الوجع ] add. معا E6. [21] مثل الشياف المتّخذ من اسفيذاج	اسفيذاج ] E5, E7, P1: الاسفيذاج E6. الرصاص المغسول والنشاستج والأفيون، [22] لأنّه رجا بذلك أن يردّ	يردّ ] E5: يردع E6: يتراد E7. عن العين	العين ] E5, E7, P1: العينين E6. ما يجري إليها	إليها ] E5, E7, P1: اليهما E6. بالأدوية المغرية	المغرية ] E5, E6, P1: المقوية in marg. E6 (with صح), E7. ويقلّ الحسّ على طريق الحذر بالأدوية المبردة. [23] وكنت أنا لم أزل متّهماً لأشباه هذه الأدوية. [24] وذلك أنّها لا تمنع وتردّ ما ينصبّ إلى العينين	العينين ] add. وما يجري اليهما E5. إذا كان أمره قوياً	قوياً ] E5, E7, P1: قوي E6.، لكنّها تمنعه من أن تخرج، [25] ولذلك	ولذلك ] add. صار E7. إن كان ذلك الشيء حادًّا	حادًّا ] E5, E6, P1: حارا E7. قرح	قرح ] E5, E6, P1: كرح E7. في الطبقة القرينة	القرينة ] E5m P1: القريبة E6: القرنية E7. وأحدث فيها التأكّل	التأكّل ] E5, E7, P1: تاكلا E6. 	ولذلك إن كان ذلك الشيء حادّاً قرح في الطبقة القرينة وأحذت فيها التأكّل ] cf. καὶ διὰ τοῦτο δριμέων μὲν ὄντων αὐτῶν ἑλκοῦσθαι συμβαίνει τὸν κερατοειδῆ (Ar. adds وأحذت فيها التأكّل?).. [26] وإن كان ذلك الشيء كثيراً عرض منه أن يهيجها ويمدّدها تمديداً شديداً، [27] حتّى كأنّها تمزق	تمزق ] E5, E6, P1: تتحرق E7. فإذا كان ذلك ثمّ لم	ثمّ لم ] E5, E6, E7: ولم P1. يكن مع الدواء من قوّة الإخدار أمر قوي، عرض من الوجع ما لا يحتمله صاحبه. [28] وإن كان مع الدواء من القوة المخدرة ما يبلغ من شدّته	شدّته ] add. الى P1. أن يجعل العين لا تحسّ [Kühn xviii, 48] الورم	الورم ] E5, E7: بالورم E6, P1. الحارّ العظيم الذي فيها، [29] وجب ضرورة أن يضرّ	يضرّ ] E5, E6, P1: ىصعف E7. القوّة الباصرة، [30] حتّى يبقى صاحبها بعد سكون الرمد عنه إمّا ضعيف البصر جدًّا وإمّا لا يرى شيئاً بتّة، [31] ويبقى	ويبقى ] E5, E7, P1: او ىبقى E6. أيضاً مع ذلك في طبقات العين غلظ جاسي	غلظ جاسي ] cf. τινα σκιῤῥώδη διάθεσιν. يعسر برؤه. [32] فلمعرفتي بهذا، ولمّا رأيت من أنّ	من أنّ ] E6, P1: مِرَارًا E5: ان E7. الشيء الذي يجري [P1 114b] إلى العين ليس هو باليسير وهو مع ذلك قوي الحدّة والحرارة، هممت بأن	بأن ] E6, P1: ان E5, E7. أبرأ باستعمال التكميد	التكميد ] E5, P1: تكميد E6: تكميده E7.، [33] لأمتحن به الأمر فأعرف بالحقيقة والاستقصاء حال العلّة. [34] فإنّ من عادة التكميد	لأمتحن به الأمر فأعرف بالحقيقة والاستقصاء حال العلّة. [34] فإنّ من عادة التكميد ] E5, E6, P1: om. E7. فيمن هذه حاله أن يسكن الوجع [E5 58b] مدّة ما، [35] ثمّ أنّه يجلب إلى الموضع	الموضع ] E5, P1: المواضع E6, E7. مادّة أخرى. [36] وذلك أنّه بالطريق الذي يحلّل به ما قد حصل في العين يجتذب	يجتذب ] E5, E6: ىجذب E7: يحدد P1. إليها غيره من المواضع القريبة منها. [37] فحين دعوت بالماء الحارّ والاسفنج، [38] قال لي	لي ] E5, E6, P1: om. E7. المريض إنّي قد جرّبت مراراً	مراراً ] E5, E6, E7: مرار P1. كثيرة طول نهاري هذا العلاج فوجدته يسكن عني الوجع ثمّ يجلب عليّ منه بعد قليل ما هو أشّد وأعظم. [39] فلمّا سمعت ذلك منه، صرفت ذلك الكحال وضمنت أنا	أنا ] E5, E7: ill. E6: om. P1. المقام عند [E7 124a] المريض وتسكين الوجع عنه [Kühn xviii, 49] من غير [E6 52a] استعمال دواء مبرّد، [40] ثمّ إنّي أدخلته على المكان إلى الحمام	على المكان إلى الحمام ] E5, E6, P1: من ساعني احم E7. فأحممته، [41] فبلغ من سكون الوجع عنه	عنه ] E5, E6, P1: om. E7. إن نام ليلته كلّها، [42] فلم يدع	يدع ] E5, P1: يدعوا E6: يضر E7. أحداً	أحداً ] E5, E6, E7: احد P1. بتّة	بتّة ] E5, E6, P1: om. E7. ممّن بات عنده. [43] فصرت منذ	منذ ] E5: من E7. ذلك	ذلك ] add. الوقت E7. متى استدللت	استدللت ] add. عليه E7. وعرفت أنّه تجري إلى العين رطوبات حادّة، [44] وليس في البدن امتلاء أن أداوي وجعها باستعمال الحمام. [45] ثمّ رأيت فتى آخر أصابه رمد قبل أن أراه بأيّام كثيرة وكان في قرية غير	غير ] E5, supra lin. E6, E7, P1: om. E6. قريبة من المدينة، [46] فلمّا طالت به العلّة دخل المدينة فتأمّلت عينيه	عينيه ] E5, E7, P1: عينه E6. فرأيتها جافّة	جافّة ] E5, E6, P1: جافتين E7.، [47] إلّا أنّ العروق التي فيها منتفخة انتفاخاً شديداً مملوءة دماً، [48] فأمرته أن يدخل الحمام فيستحمّ	فيستحمّ ] E5, E6, E7: ليستحم P1. ثمّ يجعل شرابه بعده خمراً قليل	خمراً قليل ] E5, E6, P1: خمرة قليلة E7. المزاج	فأمرته أن يدخل الحمام فيستحمّ	فيستحمّ ] E; P: ليستحم. ثمّ يجعل شرابه بعده خمراً قليل المزاج ] cf. ἐκέλευσα λουσάμενον ἀκρατεστέρῳ χρῆσθαι τῷ πώματι (Ar. expands?). ثمّ يروم النوم. [49] فلمّا فعل ذلك، جاءه نوم ثقيل وانتبه من غذ وقد سكن وجع عينيه	عينيه ] E5, E7, P1: عينه E6.، [50] فجرّاني	فجرّاني ] E5, E6, E7: فالجاني P1. ما رأيت من ذلك	ذلك ] add. على P1. أن أكون متى رأيت أنّه قد لحج في عروق العينين	العينين ] E5, E6: العين E7, P1. دم غليظ	دم غليظ ] E5, E6, E7: دماً غليظاً P1. من غير أن يكون في البدن كلّه امتلاء، [51] أن أجعل	أن أجعل ] E6, E7, P1: ان جعلت E5. علاجي لصاحب تلك الحال بشرب	بشرب ] E6, P1: شرب E5, E7. الشراب، لأنّ من شأن الشراب أن يذيب ذلك الدم يستفرغه	يستفرغه ] E5, E6, P1: وىستفرغه E7. ويزعجه [Kühn xviii, 50] بشدّة حركته من تلك العروق التي قد	قد ] E5, E6, P1: om. E7. لحج فيها	فيها ] add. الدم E7. حتّى يفتحها. [52] وهذان النوعان من أنواع	أنواع ] E5, supra lin. E6, E7, P1: om. E6. علاج وجع	علاج وجع ] E6, E7: العلاج في وجع E5: علاج P1. العين	العين ] E5, E6, P1: العينين E7. عظيما	عظيما ] E5, E7: عظيم E6: عظيمي P1. المنفعة إن استعملا في مواضعهما، وعلى حسب ذلك الخطر فيها إن لم يسلعملا على الصواب	وهذان النوعان من أنواع العلاج	العلاج ] E; P: علاج. في وجع	في وجع ] E; P om. العين عظيما	عظيما ] E; P: عظيمي. المنفعة إن استعملا في مواضعهما، وعلى حسب ذلك الخطر فيها إن لم يسلعملا على الصواب ] cf. ταυτὶ μὲν οὖν ἀγωνιστικὰ βοηθήματα τῆς κατ' ὀφθαλμοὺς ὀδύνης (Ar. adds إن استعملا في مواضعهما، وعلى حسب ذلك الخطر فيها إن لم يسلعملا على الصواب or G. om?).. [53] وأما التكميد فهو [P1 115a] أسلم وأبعد من الخطر والمستعمل له	له ] E5, E7, P1: om. E6. منه على حال على	على ] E5, E6, E7: om. P1. ربح	وأما التكميد فهو أسلم وأبعد من الخطر والمستعمل له منه على حال على	على ] E; P om. ريح ] cf. ἀσφαλέστατον δ' ἡ πυρία καὶ πάντως τινὰ χρείαν (Ar. adds والمستعمل له منه على حال على	على ] E; P om. ربح or G. om.?).، [54] وذلك أنّه إمّا أن يصير له علامة يستدلّ بها على ما يحتاج إليه وإمّا أن يصير له شيئاً	شيئاً ] E5, E7, P1: سبب E6. لصحّة العين	العين ] E5, E6, P1: العينين E7.. [55] وذلك أنّه إن كانت	كانت ] E5, E6, P1: كان E7. قد انقطعت مادّة ما	ما ] add. كان supra lin. P1. يجري إلى العين	العين ] E5, E6, P1: العينين E7. وليس يجري منها شيء بتّة إليها فإنّ التكميد يحلّل ما	ما ] add. قد supra lin. حصل منها في العين	العين ] E5, E6, P1: العينين E7. فيبرئها	فيبرئها ] E5, P1: ill. E6: فيبرا بها E7. ويردّها إلي الصحّة. [56] وإن كانت المادّة تجري إليها بعد، فإنّه أوّل ما يستعمل التكميد يسكن الوجع	الوجع ] E5, E6, E7: الورم P1. بعض التسكين بالإسخان فقط	وذلك أنّه إن كانت قد انقطعت مادّة ما	ما ] P: + in line كان. يجري إلى العين وليس يجري منها شيء بتّة إليها فإنّ التكميد يحلّل ما	ما ] P: + in line قد. حصل منها في العين فيبرئها ويردّها إلي الصحّة. وإن كانت المادّة تجري إليها بعد فإنّه أوّل ما يستعمل التكميد يسكن الورم بعض التسكين بالإسخان فقط ] cf. ὅταν μὲν γὰρ μηκέθ' ὅλως ἐπιῤῥέῃ, κατὰ μὲν τὴν πρώτην προσφορὰν, αὐτῷ τῷ θερμαίνειν μόνῳ παρηγορίαν τινὰ μετρίαν ἤνεγκεν (Ar. adds. فإنّ التكميد يحلّل ما	ما ] P: + in line قد. حصل منها في العين فيبرئها ويردّها إلي الصحّة. وإن كانت المادّة تجري إليها بعد or G. om.?; cf. L: Quum enim nihil omnino influit amplius in oculos, admotum fomentum contentum ipsis supervacaneum humorem discutit atque ita ipsis sanitatem restituit. Quum vero adhuc influit ad primam admotionem ipso solo calefactu quandam mitigationem asssert).، [57] ثمّ إنّه بعد قليل يزيد في الوجع فيصير عند ذلك علامة دالّة على العلّة حتّى [E7 124b] يكون إذا عرفناها به قصدنا لاستفراغ البدن كلّه إن كان [E5 59a] فيه امتلاء مطلقاً	مطلقاً ] E5: ill. E6: مطلق E7: يطلق P1. بالفصد، [58] وإن كان قد غلب فيه بعض الأخلاط [E6 52b] الرديئة فبالإسهال	فبالإسهال ] E5: قصد بالاسهال E7: بالاسهال E6, P1.. [59] فإنّه ليس ممّا تعسر عليك التفرّقة بين غلبة الكيموس الرديء على البدن وبين كثرة الدم فيه.

Kühn xviii, 50, line 13
vi. 32
قال أبقراط: اللثغ يعتريهم خاصّة اختلاف طويل.
قال حنين: إنّ للثغة أسماء مختلفة في لسان اليونانيين بحسب اختلاف	اختلاف ] E5, E7: om. E6, P1. الحرف الذي ينكسر فيها. فيسمّون من يكسر الراء فيقول مكانها اللام طرولوس، ويسمّون من يكسر السين فيجعل مكانها التاء فسللوس	فسللوس ] E5: فسليلان E6: فسالوس E7: سللوس P1.. وأبقراط يسمّي اللثغة في هذا الموضع بالاسم الذي يدلّ على انكسار الراء حتّى يقال	حتّى يقال ] E5, E6, P1: حقلى فىقول E7. مكانها لام	لام ] E5, E6, P1: اللام E7.. ووجدت جالينوس في تفسيره لهذا الفصل كأنّه يذهب اوّلاً	اوّلاً ] E5: om. E7. إلى أنّ أبقراط إنّما أراد أصحاب هذه اللثغة خاصّة ثمّ	ثمّ ] add. انه E7. إذا صار إلى أن يؤدي العلّة فيما ذكر أبقراط ممّا يعرض لهم من الاختلاف الطويل يقول شيئاً	شيئاً ] E5, E7: شي E6: كل شي P1. كأنّه يعمّ	يعمّ ] add. به P1. كلّ صاحب لثغة. وذلك أنّه إنّما اعتلّ في ذلك باسترخاء اللسان بسبب الرطوبة، وهذه هي	وهذه هي ] E5, E7, P1: وهذا E6. فيما أحسب	أحسب ] add. هي E7. العلّة في كلّ لثغة. والدليل على ذلك ما ذكره من أمر الصبيان. وذلك أنّا نجدهم مع كسرهم للراء	للراء ] E5, E6: الراء E7, P1. يكسرون السين والراء	والراء ] E5, E6 (crossed out). واللام وكثيراً	وكثيراً ] E5, E6, E7: كثير P1. من الأحرف التي تعرض اللثغة فيها. فإذا نشؤوا وجفّت ألسنتهم واشتدّت، انطلقت	انطلقت ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6. [P1 115b] بهذه الأحرف، وربّما بقوا على كسر بعضها فيدلّ	فيدلّ ] E5, E6, P1: فدل E7. ذلك على أن العلّة كانت في كسرها علّة واحدة، إلّا أنّ الأحرف	الأحرف ] E5, E6, P1: هذه الاحرف E7. مختلفة في مقدار ما يحتاج إليه من شدّة اللسان وقوّته. فإن بلغ اللسان من القوّة ما يمكن معه الانطلاق بجميعها، سلم صاحبه	صاحبه ] E5, E6, P1: صاحبها E7. من اللثغة. وإن لم يبلغ ذلك بقي يكسر أحوج الأحرف إلى شدّة اللسان. وأحسب على هذا القياس أنّ أبقراط وإن كان إنّما استعمل الاسم الذي يدلّ على اللثغة بالراء خاصّة إذا كان صاحبها يقول مكانها لاماً	لاماً ] E5, E6: اللام E7: لام P1. فإنّه لم يقصد لهذه اللثغة دون غيرها وإنّما استعار	استعار ] E5, E6, E7: استعمل P1. هذا الاسم الخاصّ فجعله مكان عامّ	عامّ ] E5, P1: ill. E6: العام E7. لأنّ	لأنّ ] E5, E6, P1: لانه E7. ليس للثغة	للثغة ] add. هاهنا E7. اسم عامّ في لسان اليونانيين. ولذلك [E7 125a] أطلقت هذه اللفظة في ترجمتي لكلام أبقراط فقلت اللثغ ولم أستثني فأقول بالراء. ووجدت جالينوس [E6 53a] مع هذا كأنّه	كأنّه ] E5, E7, P1: فانه E6. يذهب إلى أنّ هذه	هذه ] E6, E7, P1: om. E5. اللثغة التي تكون بالراء حتّى يجعل مكانها لاماً	لاماً ] E5, E7, P1: لام E6. إنّما تكون إذا كان قبل الراء	كان	كان ] E5?: كانت E7. قبل	قبل ] P; E: من قبل. الراء ] E6, P1: كان من قبل الراء E5: كانت الراء بعد E7. طاء فقط. ونحن نجد من يكسر الراء	يكسر الراء ] E5, E6, P1: يكسرها E7. فيجعل مكانها لاماً	لاماً ] E5, E7, P1: لام E6. قد يعرض له	له ] E5, E6, P1: لهم E7. ذلك وإن كان قبلها حرف	حرف ] E5, E6, P1: حروف E7. غير الطاء	الطاء ] add. فقط P1.. ويشبه أن تكون القصّة	القصّة ] E5, E6, P1: العله E7. في ذلك أنّ أهل ذلك الدهر أو اليونانيين	أو اليونانيين ] E5, E6: واليونانيين E7, P1. خاصّة منهم لم يكن يعرض	يعرض ] E6, E7, P1: om. E5. لهم من هذه اللثغة ما ينكسر	ينكسر ] E5, P1: يكسر E6, E7. الراء فيها مع كلّ حرف	حرف ] add. قبلها E7. وإنّما	وإنّما ] add. كان E7. يعرض لهم منها ما ينكسر منه	منه ] E6, P1: om. E5: معه E7. الراء بعد الطاء فقط لأنّه خليق أن يكون الراء بعد الطاء [E5 59b] أصعب على اللسان الرخو منها مع غيرها. وذلك من قبل أن التخليط في ذلك الزمان في التدبير وفي اليونانيين خاصّة من أهل ذلك الزمان	في التدبير وفي اليونانيين خاصّة من أهل ذلك الزمان ] E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7. كان أقلّ منه اليوم بكثير	بكثير ] E5, E6, E7: كثيراً P1.. وممّا يشهد على صحّة هذا القول أنّا نجد من أصناف اللثغة وكثرة	وكثرة ] E5, E7, P1: كسر E6. الأحرف التي يعرض فيها في هذا الزمان ما لم نجد اليونانيين عرفوه ولا وضعوا لكلّ واحد منه أسماء خاصًّا كما فعلوا فيما عرفوه فإنّا لا نجد اليونانيين عرفوا اللثغة التي تكون بالراء	بالراء ] E5, E7, P1: اليا E6. إذا كان يقال مكانها غين	غين ] E5, E6, P1: غينا E7. أو ياء ولا عرفوا أيضاً	أيضاً ] E5, E6, P1: om. E7. اللثغة التي تكون في اللام حتّى	حتّى ] E6, E7: om. E5: التي P1. يجعل مكانها ياء ولا اللثغة التي تكون	تكون ] add. مكانها E7. بالسين حتّى يجعل	بالسين حتّى يجعل ] E5, E6, P1: om. E7. مكانها شين	شين ] E5, P1: شينا E6: السين E7. ولا اللثغة	ولا اللثغة ] E5, E6, P1: واللثغه E7. التي تكون بالقاف حتّى يجعل مكانها طاء وهي أشدّ	أشدّ ] E5, E6, P1: شر E7. اللثغة وأدلّها على ضعف	ضعف ] E5, E7: om. E6, om. P1. حسّه	حسّه ] E5, E6, sub lin. P1: حاسة E7: حسد P1. صاحبها. وذلك أنّ الصبى [P1 116a] الصغير قد ينطلق لسانه بالقاف فيدلّ بذلك على	على ] E6, E7, P1: om. E5. أنّ صاحب	صاحب ] E5, E6: ىصاحب E7, P1. هذه اللثغة في لسانه من الضعف	الضعف ] E5, E7: الاضطراب E6, P1. لرطوبته أو رطوبة الدماغ ما قد جاوز مقدار ضعف	ضعف ] add. اللسان E7. لسان الصبى.
[Kühn xviii, 51] قال جالينوس: [1] كما أن فساليون	فساليون ] E5 (cf. ψελλιον): ill. E6: فسالىدون E7, P1. وهي اللثغة بالسين إنّما هي آفة في الكلام لا في الصوت، [2] كذلك طراوليذن وهي اللثغة بالراء وإنّما يكون إذا لم يقدر اللسان أن يبيّن بالحقيقة الألفاظ التي يتلو فيها الطاء راء، مثل صاحب [E7 125b] هذه اللثغة نفسها وهي طرولوس وألفاظ أخر تشبهها	تشبهها ] E5, P1: ill. E6: شبيهها E7. مثل قول	قول ] P1: قولك E5: ill. E6: om. E7. طراحي طربي	طربي ] P1: ill. E6: om. E5, om. E7. طراخوس طروخوس طروفارس	طروخوس طروفارس ] E5, P1: ill. E6: om. E7. وما أشبه [E6 53b] ذلك من الألفاظ. [3] وذلك أنّ هذه الألفاظ كلّها تحتاج إلى أن يعتمد اللسان على مقدم الأسنان. [4] وقد عرض	وقد عرض ] E5, E6, P1: om. E7. فإذا كان اللسان في الأسنان ضعيفاً	 ضعيفاً ] E5, E6, P1: om. E7.، كان اعتماده أيضاً	أيضاً ] E5, E6, P1: om. E7. ضعيفاً ولم يتبيّن	يتبيّن ] E5, E7: يىين E6, P1. صوت الطاء والراء، [5] فيكون منه مكانه	مكانه ] E5, E6, P1: مكان E7. صوت الطاء واللام	واللام ] E5, E6: والرا لام E7, P1.. [6] وقد يمكن أن يعرض هذا في اللسان	في اللسان ] E5, E7, P1: للسان E6. من قبل أنّه أقصر ممّا ينبغي، [7] وذلك ممّا لا يكون	يكون ] E5, E6, P1: يمكن E7. إلّا في الندرة. [8] ويمكن أن يعرض من قبل أنّ اللسان ألين وأرطب مزاجاً، [9] ومن قبل هذا صارت هذه اللثغة تعرض للصبيان، [10] وما يعرض لهم منها شبيه بما يعرض لهم في المشي. [11] فإنّ من الصبيان من لا يكون بعد	بعد ] E5, E6, P1: om. E7. قوياً	قوياً ] E6, E7, P1: قوي E5. على المشي ومنهم من لا يكون قوياً	على المشي ومنهم من لا يكون قوياً ] E5, E6, P1: om. E7. 	قوياً ] E6, P1: قوي E5: om. E7. عليه قوّة الاقتدار لأنّ الرجلين من الصبى	الصبى ] E5, E6, P1: الصبيان E7. للينهما لا يقدران على الاعتماد والتمكّن على الأرض	الأرض ] add. اعتمادا E7. المحكم	المحكم ] E5, E6: محكما E7: محكم P1.. [Kühn xviii, 52] [12] وقد تعرض هذه اللثغة لبعض المستكملين إذا عيوا	عيوا ] E5, E6, E7: اعيوا P1. من الكلام، [13] وتعرض أيضاً للذي يزمر	للذي يزمر ] E5, P1: لمن يزمر E6: للذين يزمرون E7. زمراً	زمراً ] E5, E6, P1: زميرا E7. كثيراً [E5 missing folio] ولمن قد كلّت قوّته في المرض كلالاً	كلالاً ] E6, E7: om. E5: كلا P1. شديداً. [14] وتعرض أيضاً من قبل غلبة اليبس الشديد	الشديد ] E6, E7: om. E5: الشديده P1. على اللسان في بعض المرضى	المرضى ] E6, P1: om. E5: الامراض E7.، إلّا أنّ هذا المقدار من اليبس لا يمكن أن يكون بإنسان ممّن حاله حال طبيعية. [15] ولذلك يقول	يقول ] E6, P1: om. E5: نقول E7. إنّ هذه الآفة العارضة في الكلام لأصحاب هذه اللثغة إنّما هي عرض خاصّ لازم للرطوبة [P1 116b] المفرطة فقط إذا	إذا ] add. ما P1. لم يقدر عضل اللسان أن يعتمد بقوّة. [16] ويمكن	ويمكن ] E6, E7: om. E5: وقد يمكن P1. أن يعرض هذا العارض	العارض ] E6, E7, in marg. P1: om. E5, om. P1. للسان	للسان ] E6, P1: om. E5: لعضل اللسان E7. من قبل ضعفه خاصّة، [17] ويمكن أن يعرض له من قبل ضعف العصب الذي يأتيه من الدماغ. [18] وقد نرى هذه اللثغة ربّما عرضت للسكران، وذلك لسببين أحدهما أنّ الذماغ في تلك الحال يبتلّ برطوبة كثيرة والآخر أنّ	أنّ ] add. ىكون E7. كثرة تلك الرطوبة	تلك الرطوبة ] E6, E7: om. E5: الرطوبات P1. تثقل الدماغ. [19] وذلك	وذلك ] E7: om. E5: ill. E6: ولذلك P1. يعرض لمن كانت به هذه	هذه ] E6, P1: om. E5, om. E7. اللثغة بالطبع إمّا إذا كان دماغه رطباً وإمّا إذا كان لسانه رطباً وإمّا إذا كانا جميعاً	جميعاً ] P1: om. E5: ill. E6: جميعين E7. رطبين.[20] فإذا كان مزاج الدماغ هذا المزاج، كان حرياً بأن ينحدر منه فضول كثيرة رطبة. [21] فإذا انحدرت تلك الرطوبة	الرطوبة ] E7: om. E5: ill. E6: الرطوبات P1.، قبلتها المعدة فيعرض [E7 126a] لصاحب هذه الحال أن يعتريه [Kühn xviii, 53] بسبب هذا	هذا ] E6, P1: om. E5: ذلك E7. اختلاف طويل. [E6 54a] [22] وإذا كان اللسان بالطبع أرطب فالمعدة جديرة بأن تكون كذلك، [23] لأنّ إحدى طبقتيها هي الغشاء المغشي للسان، [24] والاختلاف الطويل المزمن هو عرض خاصّ لازم لضعف المعدة بسبب الرطوبة.

Kühn xviii, 53, line 6
vi. 33. (missing in E5)
قال أبقراط: أصحاب الجشاء الحامض لا تكاد	تكاد ] Hu, Bilin, Nafis (with note), Quff (with note), Sinjari, Manawi, Maimonides: om. Sadiq, Siwasi: cf. Galen comm. [2-3]. تصيبهم ذات الجنب.
قال جالينوس: [1] يقول إنّ أصحاب الجشاء الحامض وهم الذين يعرض لهم الجشاء الحامض كثيراً	كثيراً ] E6, P1, in marg. E7: om. E7. قليلاً ما تصيبهم ذات الجنب. [2] فإنّ قوله «لا تكاد» إنّما يدلّ على الشيء القليل الذي يكون في الفرط والندرة، [3] لا على الشيء الذي لا يكون بتّة، كما قال قوم ممّن فسّر هذا الكتاب. [4] وقد قلنا في كلامنا	كلامنا ] E6, E7: الكلام P1. في ذات الجنب إنّه إذا كان ما ينفث معها أصفر أو أحمر	أصفر أو أحمر ] E6, P1: احمر او اصفر او E7. إلى الصفرة فتولّدها	فتولّدها ] E5, E6: فتولدهما P1: add. يكون E7. عن خلط	خلط ] E6, P1: الخلط الذي E7. من جنس المرار، [5] وإذا كان النفث	النفث ] E6, E7, supra lin. P1: om. P1. معها زبدياً فتولّدها	فتولّدها ] add. يكون E6. عن خلط بلغمي. [6] وإذا كان النفث معها يضرب إلى السواد فتولّدها عن خلط سوداوي، [Kühn xviii, 54] [7] وإذا كان النفث معها أحمر مشبع الحمرة	أحمر مشبع الحمرة ] cf. τοῖς ἐρυθροῖς. فتولّدها من نفس	نفس ] E6, E7: جنس P1. الدم. [8] وذلك أنّ أصل	أصل ] E6, P1: om. E7. ذات الجنب إنّما هو ورم يحدث في الغشاء المستبطن للأضلاع. [9] وكلّ ورم فإنّما يحدث عن علبة خلط من الأخلاط، [10] فعلى حسب طبيعة ذلك الخلط الغالب تكون حال ما ينفثه صاحب [P1 117a] ذات الجنب وحاله	وحاله ] add. في P1. نفسه فيما يرجى له من السلامة أو يتوقّع من الموت. [11] فليس قبول الأغشية والرئة لما تقبل من الأخلاط بالسواء، [12] لأنّ	لأنّ ] E6, E7: الّا ان P1. طبيعة الأغشية ملزّزة متكاثفة والرئه بكليتها سخيفة متخلخلة فقبول الرئه لجميع	لجميع ] E7, P1: بجميع E6. الأخلاط سهل سريع. [13] وأمّا الغشاء المستبطن للأضلاع فهو أحرى أن يقبل ما كان من الأخلاط من جنس المرار. [14] ولذلك	ولذلك ] P1: ill. E6: وكذلك E7. صار من كان الغالب عليه في طبيعته البلغم لا تكاد تعتريه ذات الجنب إلّا في الندرة ولا سيّما إن	إن ] E6, sub lin. E7, P1: اذا E7. كان	كان ] add. في P1. البلغم	البلغم ] P1: ill. E6: ذلك البلغم E7. الغالب عليه بعض الملوحة والحدّة. [15] فإنّ [E7 126b] البلغم إذا كان كذلك، لذع الأمعاء وأهاجها للدفع فيعرض عند ذلك أن يستفرغ ذلك البلغم، وليس يستفرغ	يستفرغ ] add. هو P1.  فقط لكنّه قد ينحدر معه كثيراً	كثيراً ] P1: ill. E6: كيموس كثير E7. من سائر الفضول. [16] وقد قال [E6 54b] أبقراط في كتاب الماء والهواء والمواضع [Kühn xviii, 55] إنّ من كانت طبيعته بالطبع لينة	من كانت طبيعته بالطبع لينة ] cf. τοὺς ὑγρὰν (لينة) ἔχοντας φύσει τὴν γαστέρα (Ar. interpr.?). فقلّ ما تعتريه الشوصة وسائر الأمراض.

Kühn xviii, 55, line 3
vi. 34.
قال أبقراط: الصلع لا يعرض لهم من العروق التي تتّسع التي تعرف	التي تعرف ] ArMSS: ويعرف Tytler. بالدوالي كثير شيء	كثير شيء ] ArMSS: شيء كثير Tytler.، ومن حدث به	حدث به ] ArMSS: عرض له Tytler. من الصلع الدوالي عاد شعر رأسه.
قال جالينوس: [1] إذا وجدت في كتاب رجل عاقل قولاً باطله ظاهر فحقّ للقارئ له أن تعرض له الحيرة حتّى أنّه أوّلا يشكّ في نفسه فيرى أنّه لا يعرف الأمور الظاهرة، [2] ثم إنّه من بعد يتّهم ذلك القول فيقول العلّة أن يكون مفتعلاً. [3] فما من أحد يجهل أنّ الصلع لا يبرأ. [4] والقول أيضاً بأنّه لا حدثت بالصلع من الدوالي شيء كثير ليس يحقّ، [5] ولا القول أيضاً بأنّه متى حدثت بالأصلع الدوالي ذهب عنه الصلع وعاد شعر رأسه يحقّ	متى حدثت بالأصلع الدوالي ذهب عنه الصلع وعاد شعر رأسه ] cf. τὸ γενομένων κιρσῶν παύεσθαι τὴν φαλάκρωσιν (Ar. adds وعاد شعر رأسه?). إّلا أن يكون [6] كما قال قوم أنّه إنّما عنى بالصلع العلّة التي يسمّيها الأطبّاء القرع. [Kühn xviii, 56] [7] فإنّ أمثال هذه العلّة إنّما تكون من أخلاط رديئة مثل ذا الثعلب وذا الحيّة، [8] فإذا انتقلت تلك الأخلاط إلى الرجلين جاز أن يحدث الدوالي ويعود الشعر. [9] وذلك أنّ الشعر إنّما كان عرض له الفساد من قبل إفساد تلك الأخلاط لأصوله، [10] فوجب عند انتقال تلك [P1 117b] الأخلاط عن الرأس أن يعود الشعر إلى حاله الطبيعية.

Kühn xviii, 56, line 8
35. (missing in E5)
قال أبقراط: إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال كان ذلك دليلاً	دليلاً ] in marg. E6, E7, P1, Tytler: om. E6. رديئاً.
قال جالينوس: [1] إنّ	إنّ ] E6, P1: om. E7. من عادة قدماء	قدماء ] E7, P1: om. E6. الأطبّاء إذا قالوا حدث أو يحدث بصاحب	بصاحب ] E6, E7: لصاحب P1. علّة من العلل عرض من الأعراض أو علّة من العلل	عرض من الأعراض أو علّة من العلل ] E6, P1: om. E7. أن يعنوا بذلك الأعراض والعلل التي من شأنها أن تحدث به بسبب نفس علّته	علّته ] E6, P1: العلة E7. إذا تزيّدت. [2] وعلى هذا بنى بركساغورس	بركساغورس ] P1: ill. E6: كساعورش E7. الأمر في كتابه في الأعراض الحادثة. [3] وعلى هذا الوجه قال أبقراط في هذا الفصل ما قال في السعال. [4] فإنّه ليس متى عرض لصاحب الاستسقاء سعال من [E7 127a] سبب من غير علّته فهو دليل هلاكه، [E6 55a] [5] لكنّه إنّما يكون كذلك إذا كان إنّما حدث بسبب نفس مرضه. [Kühn xviii, 57] [6] وذلك أنّه إذا	إذا ] E7, P1: متى E6. بلغ من تزيّد كثرة الرطوبة المائية في المستسقي	المستسقي ] add. الى P1. أن يبلغ إلى قصبة الرئه فإنّه يحدث به السعال، ويكون في تلك الحال قد أشفى على أن تخنقه تلك الرطوبة.
قال حنين: إنّ قصبة الرئة تنقسم في بدن الرئه إلى أقسام تتفرّغ	تتفرّغ ] E6, E7: وتتفرغ P1. فيها كما تتفرّغ العروق. فمتى قلنا قصبة الرئة فنحن نريد الأصل الذي منه انقسمت	انقسمت ] E6, P1: تنقسم E7. تلك الأقسام وهو الحلقوم. ومتى قلنا أقسام	أقسام ] in marg. E7, P1: om. E6, om. E7. قصبة الرئة فنحن نريد تلك الأقسام.

Kühn xviii, 57, line 5
vi. 36.
قال أبقراط: [E5 60a] فصد العرق	العرق ] ARMSS: العروق Tytler. يحلّ عسر البول وينبغي	وينبغي ] E5, E6, E7: فينبغي P1, Tytler. أن تقطع العروق الداخلة.
قال جالينوس: [1] هذا القول لا يكون صحيحاً حتّى يزاد فيه «قد	قد ] E5, supra lin. E6, E7: om. E6, om. P1.» حتّى يكون	حتّى يكون ] E5, E6, E7: ويكون P1. على هذا المثال «فصد العرق	العرق ] P1: العروق E5, E6 (slashed out «و	قد ] E5, supra lin. E6: om. E6, om. P1.»), E7. قد يحلّ عسر البول». [2] فإنّ	فإنّ ] E5, E6, E7: وان P1. فصد بالحقيقة قد يبرئ عسر البول إذا كان سببه ورم من الدم وكثرة	الدم وكثرة ] E5, E7, P1: om. E6. الدم في البدن. [3] وأمّا قوله «وينبغي أن تقطع العروق الداخلة» فإن كان إنّما قيل في العروق التي في اليدين، [4] فليس هو بحقّ ولا	ولا ] E5, E6, P1: لانه غير E7. موافق لقول أبقراط، [5] لأنّا	لأنّا ] add. قد E7. نرى بقراط في جميع كتبه إنّما يستخرج الدم فيما كان من العلل فيها فوق الكبد من عروق	عروق ] E6, P1: om. E5: العروق التي في E7. اليدين وفيما كان من العلل فيما	فوق الكبد من عروق	عروق ] E5, E6, P1: العروق التي في E7. اليدين وفيما كان من العلل فيما ] om. E5. هو أسفل من الكبد من	من ] E5, E6, P1: في E7. العروق التي في باطن الركبتين [P1 118a] ومن العروق التي على الكعاب	الكعاب ] E5, E6, P1: الكعبين E7.. [Kühn xviii, 58] [6] فإن توهّم متوهّم أنّه عنى بقوله «وينبغي أن تقطع العروق الداخلة» العروق التي في الرجل	الرجل ] E5, E7, P1: الرجلين E5. من داخل فالفرق	فالفرق ] E5, E6, E7: والفرق P1. بين هذه العروق وبين الخارجة يسير	فإن توهّم متوهّم أنّه عنى بقوله «وينبغي أن تقطع العروق الداخلة» العروق التي في الرجل من داخل فالفرق	فالفرق ] E; P: والفرق. بين هذه العروق وبين الخارجة يسير ] cf. εἰ δὲ περὶ τούτων αὐτῶν εἰρῆσθαί τις ὑπολάβοι τὸ τέμνειν τὰς εἴσω, μικρὰν τοῦτο δύναμιν ἔχει (Ar. expands?).. [7] وذلك لأنّ الصنفين جميعاً إنّما ينبتان من عرق واحد وهو الذي في باطن الركبة بعد أن ينقسم ثلاثة أقسام من قبل أنّه إنّما ينحدر إلى الرجل عرق واحد لا عرقان مثل العرقين الذين نابتان اليد. [8] فالأجود عندي أن يتوهّم هذا الفصل أيضاً أحد الفصول التي أدخلت في هذا الكتاب.
[E6 55b] قال حنين: متى قيل «الداخل» فإنّما يعنى به الجانب الإنسي ومتى [E7 127b] قيل «الخارج» فإنّما يعنى به الجانب الوحشي. فالعرق الداخل في اليد هو الذي يسمّى الباسليق لأنّ مجراه من الجانب الإنسي، وذلك أنّه إنّما ينحدر من الإبط. والعرق الخارج في اليد العرق	العرق ] E5, E6, P1: هو E7. الذي يسمّى القيفال لأنّ مجراه من	من ] E6, E7, P1: om. E5. الجانب الوحشي، وذلك أنّه إنّما ينحدر من الكتف. والعرق الداخل في الرجل	في الرجل ] E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7. هو الصافن لأنّه من الجانب الإنسي	 لأنّه من الجانب الإنسي ] E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7.. والعرق الخارج في الرجل هو عرق النسا لأنّه من الجانب الوحشي. وأرى جالينوس يقلّل	يقلّل ] E5, E6, P1: فصد هذا فقال E7. الفرق بين فصد العروق الداخلة والخارجة في الرجل	الرجل ] add. يسير E7. وقوله في القياس من الوجه الذي ذهب إليه صحيح إلّا أنّا قد نجد	نجد ] E5, E6, E7: وجدنا P1. بالتجربة أنّ صاحب وجع	وجع ] add. عرق E7. النسا قد	قد ] E5, E6, P1: om. E7. ينتفع بفصد عرق النسا منفعة عظيمة وليس ينتفع بفصد الصافن كبير منفعة.

Kühn xviii, 58, line 7
vi. 37 
قال أبقراط: إذا ظهر الورم في الحلقوم من خارج فيمن اعترته الذبحة كان	كان ] add. ذلك E6, supra lin. P1. دليلاً محموداً.
قال جالينوس: هذا القول قول حقّ والعلّة فيه بيّنة إذ	إذ ] E5, E6, P1: اذا E7. كان الأصلح أن ينتقل العلل من الأعضاء الباطنة التي هي أشرف إلى ما يلي الجلد.

Kühn xviii, 59, line 1
vi. 38
[Kühn xviii, 59] قال أبقراط: إذا حدث بإنسان سرطان خفي فالأصلح أن لا يعالج، فإنّه إن	فإنّه إن ] E5, P1: فان E6: فانْ هو E7. عولج هلك	هلك ] Hu, Sadiq, Sinjari, Siwasi, Maimonides: cf. Gr. ἀπόλλυνται ταχέως P: τάχιον ἀπόλλυνται SMV, Syr.: cf. هلك سريعاً Nafis (with note), Quff, Manawi: add. سريعا Tytler. وإن لم يعالج بقي	بقي ] E5, E6, P1, Tytler: عاش E7. زماناً طويلاً.
قال جالينوس: [1] يعني بالسرطان الخفي إمّا الذي لا تكون معه منه قرحة وإمّا الذي لا يظهر أعني الذي هو باطن في عمق [P1 118b] البدن. [2] وقوله أيضاً «يعالج» يحتمل معنين أحدهما أن يفعل جميع ما ينبغي أن يفعل كيما يبرأ منه العضو الذي هو فيه ويعود إلى صحّته، [3] والآخر أن يعني به العناية التي تصلح للعضو الذي فيه هذه	هذه ] E5, E6, P1: om. E7. العلّة أعني أن يسكن من عاديته ويجفّف من شره، [4] ولا سيّما إذا كان مع قرحة. [E5 60b] [5] فإنّه يجب ضرورة عند ذلك [E6 56a] وإن ترك فلم يعالج بشيء أن يغسل الصديد من تلك القرحة	الصديد من تلك القرحة ] cf. τοὺς ἰχῶρας. باستعمال رطوبة من الرطوبات، وليس ينبغي أن تكون تلك الرطوبة أيّ رطوبة كانت، [6] لكن ينبغي أن تكون	تكون ] add. تلك P1. ممّا قد وجدنا بالتجربة أو بالقياس	بالقياس ] add. انه P1. ليس من شأنه أن يعفن ولا يهيج العضو الذي فيه العلّة. [7] وهذا العلاج [E7 128a] لا ينبغي أن يترك	يترك ] E5, E6, P1: ترك E7. متى كانت	كانت ] E5, E6, P1: كان E7. مع السرطان قرحة	وهذا العلاج لا ينبغي أن يترك متى كانت مع السرطان قرحة ] cf. ταύτης μὲν οὖν τῆς θεραπείας οὔτ' ἀφίστασθαι προσήκει (Ar. adds متى كانت مع السرطان قرحة?). ولا	ولا ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. يحتاج إليه السرطان إذا لم تكن معه قرحة. [Kühn xviii, 60] [8] وإنّما أشار أن	أن ] E5, P1: بان E6, E7. لا يستعمل في السرطان إذا كان خفياً	خفياً ] E5, E6, E7: خفُىَ P1. العلاج بالقطع والكي وهما	وهما ] E5, E6, E7: فهما P1. الشيئان الذان بهما فقط	بهما فقط  ] E5, E7, P1: om. E6. يكون برء	برء ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. السرطان	السرطان ] add. بهما E6.. [9] وقد تدلّ التجربة	التجربة ] add. على E7. أنّ السرطان إذا كان باطناً لا يبرأ بهذا العلاج. [10] فما أعلم احداً من جميع من التمس إبراء السرطان الباطن إلّا كان	كان ] E5, P1: وقد كان E7: وكان E6, sub lin. P1. إلى تهييجه أقرب منه إلى أن يبرئه وقتل صاحبه سريعاً. [11] فإنّي قد رأيت قوماً قطعوا وكووا سرطاناً حدث	سرطاناً حدث ] E5, E6, P1: سرطانات حدثت E7. في أعلى الفم وقوماً فعلوا ذلك بسرطان	بسرطان ] E5, E7, P1: لسرطان E6. حدث	حدث ] E5, in marg. E6 (with خ), E7, P1: om. E6. في المقعدة وقوماً فعلوا ذلك	ذلك ] E5, E7, P1: om. E6. بسرطان حدث بامرأة	بامرأة ] E5, E7, P1: بمراة E6. في الفرج فلم يقدر أحد منهم على إدمال القرحة	القرحة ] E5, E7, P1: تلك القرحة E6: add. in marg. فاضروا E7. وعذّبوا أصحاب تلك العلل بالعلاج فذوّبوهم	فذوّبوهم ] E5, E6, P1: فاذوهم E7. حتّى ماتوا، [12] وقد كان	كان ] E5, E6, E7: om. P1. يمكن لو لم يعالجوا أن يبقوا مدّة أطول وما ينالهم من الأذى أقلّ. [13] فما كان من السرطان هذه حاله فليس ينبغي أن يلتمس علاجه بتّة	بتّة ] E5, P1: om. E6: اصلا E7.. [14] وأمّا ما يعرض من السرطان في ظاهر البدن فإنّما ينبغي أن يقصد منه لعلاج ما يمكن قطعه مع أصوله فقط	مع أصوله فقط ] cf. σὺν ταῖς ῥίζαις αὐταῖς, ὡς ἂν εἴποι τις (Ar. om. ὡς ἂν εἴποι τις?).. [15] وأعني بأصول السرطان	وأعني بأصول السرطان ] cf. οὐδὲν γὰρ χεῖρον οἱονεὶ ῥίζας τινὰς ὀνομάσαι τοῦ καρκίνου (Ar. interpr.?). العروق التي تراها ممدودة منه إلى ما حوله مملوءة	مملوءة ] E5, E6, E7: مملوا P1. دماً سوداوياً	دماً سوداوياً ] E5, E7, P1: دم سوداوي E6.. [16] وكثير من ذوي القدر من الأطبّاء [Kühn xviii, 61] قد نهوا	نهوا ] E5, P1: ill. E6: ينهي E7. عن قطع هذا أيضاً	أيضاً ] E5, P1: ill. E6: om. E7.، [17] ولم يأذنوا	ولم يأذنوا ] E5, P1: ولا ياذن E6, E7. إلّا في قطع ما كان من السرطان معه قرحة	قرحة ] E5, E6, P1: قروح E7. [P1 119a] يعظم أذاه على صاحبه، [18] حتّى اشتهى قطعه وكان مع ذلك من الأعضاء فيما يمكن فيه قطع السرطان مع أصوله وكيه. [19] فقد نهى	نهى ] E5, E6, E7: نهوا P1. قوم أيضاً عن علاج هذا بالقطع وأشاروا بأن يحذّر	يحذّر ] E5, E7: ill. E6: يحذروا P1. في كلّ سرطان كلّ علاج شديد. [20] فأمّا أبقراط فما كان يشير بعلاج السرطان الباطن بالقطع ويدلّك على ذلك نفس طبيعة هذه العلّة . [E6 56b] [21] فأمّا ما كان من السرطان العارض في ظاهر البدن ليس معه قرحة فليس يتبيّن	يتبيّن ] E5, P1: تبين E6: يبين E7. ممّا قاله في هذا الفصل هل ينهي عن علاجه بالقطع أم لا	أم لا ] E5, E6, P1: اولا E7. 	فليس يتبيّن ممّا قاله في هذا الفصل، هي ينهي عن علاجه بالقطع أم لا ] cf. ἄδηλον ἐστιν, ὅσον ἐπὶ τῇ κατὰ τὸν ἀφορισμὸν λέξει (Ar. adds هي ينهي عن علاجه بالقطع أم لا?).. [22] وإرطاميدروس ودياسوقوريدوس وأشياعهما إنّما يكتبون	يكتبون ] E6, E7, P1: يرجعون E5. هذا الفصل إلى قوله [E7 128b] «والاصلح أن لا يعالج» ويسقطون ما بعد ذلك.

Kühn xviii, 61, line 15
vi. 39
قال أبقراط: التشنّج يكون من الامتلاء ومن الاستفراغ، وكذلك	وكذلك ] add. يكون P1. الفواق.
[Kühn xviii, 62] قال جالينوس: [1] التشنّج كما قد يدلّ اسمه إنّما يكون إذا انجذب وتقلّص العضل نحو رؤوسه	رؤوسه ] E5, E6, P1: اصله E7.. [2] وأبين من هذا أن يقال إذا انجذب وتقلّص إلى فوق، وهذه الحركة	الحركة ] add. انما E7. هي حركته أيضاً في طبيعته، [3] إلّا أنّ حركته في طبيعته	حركته في طبيعته ] cf. ἐκείνη. لا تكون إلّا بإرادة من الحيوان. [4] وأمّا التشنّج فهو حركة تحدث فيه عن	عن ] E5, E6, P1: من E7. غير إرادة تصير فيها الأجزاء العصبية منها إلى حال شبيهة	شبيهة ] E5: شبيه E7. بالحال التي كانت تصير إليها في الحركات [E5 61a] الإرادية. [5] وذلك أنّها	أنّها ] E6, E7, P1: أيضا E5. تصير في حال الامتلاء كما تصير هذه الأوتار التي يتّخذها الناس إذا كان الهواء رطباً فقد يعرض لها كثيراً بسبب ما ينالها من ندى الهواء ورطوبته	ورطوبته ] E6, E7, P1: او رطوبته E5. 	بسبب ما ينالها من ندى الهواء ورطوبته ] cf. διὰ τοῦτο. أن تنقطع. [6] وكذلك يعرض لها	لها ] E5, supra lin. E7, P1:لها كثير E6: om. E7. إذا صار الهواء إلى الغاية من اليبس	إذا صار الهواء إلى الغاية من اليبس ] cf. κἀν ταῖς ξηροτέραις καταστάσεσι.، [7] لأنّ جميع الأجسام العصبية تجتمع أجزاؤها بعضها إلى بعض وتنقبض إذا أفرط عليها اليبس، [8] مثل ما يصيب السيور إذا سخّنت عند النار مدّة طويلة. [9] وما	وما ] E5, E6, E7: واما ما P1. تسخّنه	تسخّنه ] E5, E7, P1: سحنه E6. أيضاً منها الشمس الصيفية	الصيفية ] E5, E7, P1: الصيفي E6. 	الشمس الصيفية ] cf. ἥλιος θερμὸς (Ar. interpt.?). يعرض	يعرض ] E5, E7: فيعرض E6, P1. له	له ] E5, E6, E7: لها P1. شبيه بذلك. [10] فقد وجب أن يكون حدوث التشنّج من الضدّين. [11] وأمّا الفواق فقد يجوز أن يسمّى تشنّجاً حادثاً	تشنّجاً حادثاً ] E5, E7, P1: تشنج حادث E6. في المعدة والمريء في الكلام الذي ليس يقصد به إليه خاصّة. [Kühn xviii, 63] [12] فأمّا متى كان القصد إليه خاصّة ليعلم جوهر هذا العارض	العارض ] E5, E6, P1: العرض E7. نفسه فالأجود	فالأجود ] E7, P1: والاجود E5: ill. E6. فيما أحسب أن لا يسمّى تشنّجاً، [13] لكن يقال إنّه حركة ما من جنس حركة القيء، إلّا أنّها أزيد [P1 119b] منها وأشدّ وأقوى. [14] وذلك أنّ المعدة والمريء إنّما يتحرّكان إلى هذين العرضين	العرضين ] E7, P1: العارضين E5: ill. E6. كليهما	كليهما ] E5, E7: ill. E6: كلاهما P1. [E6 57a] إذا اشتاقا	اشتاقا ] E6, E7, P1: اشتاقتا E5. إلى دفع شيء فيهما عنهما، [15] إلّا أنّ حركتهما تكون في الفواق أشدّ وأقوى، [16] وفي القيء أخفّ	أخفّ ] E6, E7, P1: اخفى E5. وأضعف، [17] لأنّهما في القيء إنّما يشتاقان إلى دفع شيء يحويه فضاء المعدة. [18] وأمّا في الفواق فهما يشتاقان إلى دفع شيء غائض في نفس جرم فم المعدة. [19] فإنّ الفواق إنّما يكون إذا تشوّقت المعدة إلى نفض شيء غائر	غائر ] E5, E6: غايص E7, P1. في فم المعدة	فم المعدة ] E5, E6, E7: فمها P1. 	وأمّا في الفواق فهما يشاقان إلى دفع شيء غائض في نفس جرم فم المعدة	وأمّا في الفواق فهما يشاقان إلى دفع شيء غائض في نفس جرم فم المعدة ] cf. κατὰ δὲ τοὺς λυγμοὺς καὶ τὰ διὰ βάθους ἐν αὐτῷ τῆς γαστρὸς τῷ στόματι περιεχόμενα. στόμαχον δέ μοι νῦν ἄκουε μὴ μόνον αὐτὸν ὃν ὀνομάζουσι κυρίως, ἀλλὰ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα (Ar. om. στόμαχον δέ μοι νῦν ἄκουε μὴ μόνον αὐτὸν ὃν ὀνομάζουσι κυρίως, ἀλλὰ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα?).. فإنّ الفواق إنّما يكون إذا تشوّفت المعدة إلى نفض شيء غائض في فم المعدة ] cf. [18] κατὰ δὲ τοὺς λυγμοὺς καὶ τὰ διὰ βάθους ἐν αὐτῷ τῆς γαστρὸς τῷ στόματι περιεχόμενα. στόμαχον δέ μοι νῦν ἄκουε μὴ μόνον αὐτὸν ὃν ὀνομάζουσι κυρίως, ἀλλὰ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα. [19] τὰ γὰρ ἐν τούτῳ περιεχόμενα τῆς γαστρὸς ὀρεχθείσης ἐκκρῖναι λύζουσιν. (Ar. om. στόμαχον δέ μοι νῦν ἄκουε μὴ μόνον αὐτὸν ὃν ὀνομάζουσι κυρίως, ἀλλὰ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα).. [20] وقد يمكنك أن تستدلّ وتعلم أنّ الشيء الذي يقصد لقذفه ودفعه بالفواق هو شيء يعسر قذفه ونفضه، وكأنّه قد تشربه [E7 129a] جرم المعدة من شيء قد نراه يعرض كثيراً بجميع الناس إلاّ الخطأ	وقد يمكنك أن تستدلّ وتعلم أنّ الشيء الذي يقصد لقذفه ودفعه بالفواق هو شيء يعسر قذفه ونفضه، وكأنّه قد تشربه جرم المعدة من شيء قد نراه يعرض كثيراً بجميع الناس إلاّ الحظأ ] cf. ὅ τι δὲ τῶν δυσεκκρίτων τε καὶ οἷον ἀναποθέντων εἰς τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἢ (ἡ?) διὰ τὸν λυγμὸν ἔκκρισις γίνεται μαθεῖν ἔστι. (Ar. add.  وكأنّه قد تشربه جرم المعدة من شيء قد نراه يعرض كثيراً بجميع الناس إلاّ الحظأ?)، [21] وإن كان	كان ] add. قد supra lin. E6. يعرض لبعضهم أكثر ولبعضهم	ولبعضهم ] E5, E6, E7: وىبعضهم P1. أقلّ	وكأنّه قد تشربه جرم المعدة من شيء قد نراه يعرض كثيراً بجميع الناس إلاّ الخطأ، وإن كان يعرض لبعضهم أكثر ولبعضهم أقلّ ] cf. κἀκ τῶν ὁσημέραι συμβαινόντων πᾶσι σχεδὸν ἢ μᾶλλον ἢ ἧττον (Ar. interpr.?).، [22] وهو أنّه من	من ] E6, E7, P1: متى E5. تناول فلفلاً	فلفلاً ] E5, E7, P1: فلفل E6. وحده أو مع عسل أو غيره [Kühn xviii, 64] ثمّ شرب	شرب ] E5, E7: شربوا E6, P1.  بعده	بعده ] E6, E7, P1: من بعده E5. شراباً ممزوجاً	شراباً ممزوجاً ] E5, E7: شراب ممزوج E6, P1. بماء حارّ، عرض له	له ] E5, E7: لهم E6, P1. على المكان الفواق، [23] لأنّ	لأنّ ] E6, P1: لاكن E5: ولان E7. سخونة	سخونة ] E6, E7, P1: بسحونه E5. ذلك الشراب توصل	توصل ] E6, E7, P1: يوصل E5. الفلفل إلى عمق جرم المعدة فيتأذّى بحرافته وتروم دفع الشيء المؤذي لها	المؤذي لها ] E6, E7, P1: ذلك الموذي E5. بحركة خفر واستكراه. [24] وقد بيّنت في المقالات التي وصفت فيها أسباب الأعراض أنّ السعال أيضاً والعطاس والنافض هي	هي ] E6, E7, P1: om. E5. من هذه الحركات.

Kühn xviii, 64, line 7
vi. 40
قال أبقراط: من عرض له وجع فيما دون الشراسيف من غير ورم ثمّ حدثت به حمّى، حلّت	حلّت ] ArMSS: حل Tytler. ذلك الوجع عنه	عنه ] E5, supra lin. E6, E7, P1, Tytler: om. E6..
قال جالينوس: [1] إنّ الوجع قد يكون من اللذع، [2] إلّا أنّ الوجع الذي يكون منه ليس من عادتهم أن يسمّوه وجعاً	وجعاً ] E5, E7: وجع E6, P1. وإنّما يسمّونه	يسمّونه ] E5, E7, P1: يسموه E6. باسم اللذع والحرقة. [3] وقد يكون الوجع من الورم الحارّ. [4] وأعني بالورم الحارّ	الحارّ ] E5, E7: ill. E6: om. P1. الذي يكون من الدم والذي يكون أيضاً من الصفراء	الصفراء ] E5, E6, E7: الفضل P1. الذي يدّعي	الذي يدّعي ] E5, E6, P1: التي تدعى E7. الحمرة	وأعني بالورم الحارّ	الحارّ ] E; P om. الذي يكون من الدم والذي يكون أيضاً من الفضل	الفضل ] P; E: الصفرا. الذي يدّعي الحمرة ] cf. οὕτως δ' ὠνόμασται (Ar. expands?).، فإنّ الوجع قد يلزم هذا الورم أيضاً. [Kühn xviii, 65] [5] فإذا حدث فيما دون الشراسيف وجع من غير ورم وليس	وليس ] E5, E6, E7: ليس P1. معه حسّ لذع وحرقة، [6] فقد بقي أن يكون ذلك الوجع	الوجع ] E6, E7, P1: om. E5. إنّما حدث بسبب مزاج مفرط مختلف أو بسبب تمدّد أو بسبب ريح غليظة نافخة، [7] ومن شأن حرارة الحمّى أن تشفي جميع هذه الأسباب، [8] لأنّها تقطع وتذيب [E5 61b] وتلطّف	وتلطّف ] add. وتحلل E7, P1. الفضل المولّد للسدد [E6 57b] والريح الغليظة	لأنّها تقطع وتذيب وتلطّف	وتلطف ] P: + وتحلل. الفضل المولّد للسدد والريح الغليظ ] cf. τὰ μὲν τέμνουσα καὶ λεπτύνουσα καὶ διαφοροῦσα (Ar. adds. الفضل المولّد للسدد والريح الغليظ?).، [9] ويصير المزاج المختلف إلى حال استواء	ويصير المزاج المختلف إلى حال استواء ] cf. τὰς δὲ εἰς ὁμαλότητα κράσεως ἄγουσα (Ar. expands?)..

Kühn xviii, 65, line 7
vi. 41.
قال أبقراط: إذا كان موضع من البدن قد تقيّح وليس يتبيّن تقيّحه	تقيّحه ] ArMSS: بقيحه Tytler. [P1 120a] فإنّما لا يتبيّن	يتبيّن ] Hu, Sinjari, Nafis, Maimonides: cf. add. تقيّحه Sadiq, Siwasi; add. ذلك Quff (this lemma not in Manawi); Syr. corrupted?. من قبل غلظ المدّة أو الموضع.
قال جالينوس: [1] إنّ هذا الفصل يوجد مكتوباً على نسختين مختلفتين ويفسّر على وجهين مختلفين، وكلّ واحدة من النسختين والتفسيرين صواب. [2] وذلك أنّه قد تخفى المدّة ويعسر تعرّفها من قبل غلظها ومن قبل غلظ الموضع الذي يحويها. [3] فبالواجب كتب بعضهم	بعضهم ] add. مكان E7. [Kühn xviii, 66] «فإنّما لا يتبيّن من قبل غلظ المدّة»، [4] وكتب بعضهم «فإنّما [E7 129b] لا يتبيّن من قبل غلظ	غلظ ] E5, E6, P1: om. E7. الموضع». والأجود جمعهما	جمعهما ] E5, Ε6, E7: جميعها P1. جميعاً	وكتب بعضهم «فإنما لا يتبيّن من قبل غلظ الموضع». والأجود جمعها جميعاً ] cf. τινὲς δὲ τούτοισι διὰ παχύτητα τοῦ πύου (Ar. adds فإنما لا يتبيّن and والأجود جمعها جميعاً, or G. om.?)..

Kühn xviii, 66, line 3
vi. 42
قال أبقراط	this lemma not in Sadiq, Manawi, Siwasi, Sinjari.: إذا كانت الكبد فيمن به يرقان صلبة فذلك دليل رديء.
قال جالينوس: [1] ذلك من قبل أنّ صلابتها في تلك الحال تدلّ على أنّ فيها ورماً حارًّا	ورماً حارًّا ] E5, E7, P1: ورم حار E6. أو ورماً جاسياً	ورماً جاسياً ] E5, E7, P1: ورم جاسي E6.. [2] فإن لم تكن مع اليرقان صلابة في الكبد	فإن لم تكن مع اليرقان صلابة في الكبد ] cf. ἄνευ γε ταύτης (Ar. expands?). فقد يمكن أن يكون حدوثه من سدّة عرضت فيها، [3] ويمكن أن يكون من قبل أنّ الطبيعة دفعت خلطاً كان قد كثر في	في ] E5, supra lin. E6, E7, P1: om. E6. العروق إلى ناحية الجلد على طريق البحران.

Kühn xviii, 66, line 9
vi. 43
قال أبقراط: إذا أصاب المطحول اختلاف دم فطال به	فطال به ] ArMSS: وطال Tytler. حدث به استسقاء أو زلق الأمعاء وهلك.
[Kühn xviii, 67] قال جالينوس: [1] كان	كان ] E5, E7, P1: قد كان E6. ينبغي أن يقدّم قبل هذا الفصل الفصل	الفصل ] E5, E6, P1: om. E7. الذي قال فيه «إذا حدث بالمطحول اختلاف دم فذلك محمود»، [2] لكنّه وضع هذا الفصل فيما بعد من بعد أربع فصول بتوسّط بينهما. [3] وأمّا أنا فقد يضطرّني الأمر	الأمر ] add. الى E7. أن أذكر معنى ذلك الفصل في تفسيري لهذا الفصل. [4] فأقول إنّ أبقراط يقول إنّ المطحول، [5] ويعني بالمطحول من كان في طحاله [E6 58a] صلابة مزمنة. إذا حدث به اختلاف دم، أذهب عنه تلك الصلابة	تلك الصلابة ] cf. τὴν διάθεσιν (Ar. specification?). إذا كان ذلك الاختلاف إنّما كأنّ على طريق انتقال تلك الأخلاط الغليظة السوداويه التي كانت قد تنشّبت	تنشّبت ] E5: نشبت E6: تشيثت E7: نسبت P1: add. كسرا E5. في جرم الطحال واستفراغها. [6] لكن لمّا كان هذا الاستفراغ كثيراً	كثيراً ] E5, E6, E7: كثير P1. ما يجاوز القدر فيتطاول فيضرّ بصاحبه كما	كما ] E7: om. E5, om. P1: ما E6, supra lin. P1. وصف أبقراط فأحسن الأحوال التي يؤول إليها اختلاف الدم المفرط إذا دام بمن هذه حاله. [7] وذلك أنّ مرور هذه الأخلاط الرديئة في الأمعاء ويضرّ بها ويهدّ قوّتها ويفسد اعتدال	اعتدال ] E5, E6, E7: احوال P1. الحرارة الغريزية. [8] ومن قبل ذلك يحدث زلق الأمعاء والاستسقاء. [9] أمّا زلق الأمعاء فلمّا ينال [P1 120b] الأمعاء خاصّة من الآفة والضرر، [10] وأمّا الاستسقاء فلمشاركة الكبد وجنس العروق كلّه للأمعاء	للأمعاء ] E5, E6, P1: الامعاء E7. في العلّة.

Kühn xviii, 68, line 1
vi. 44
[Kühn xviii, 68] قال أبقراط: من حدث به من	من ] E5, E6, P1, Tytler: om. E7. تقطير البول	البول ] add. فى E7. القولنج المعروف بإيلاوس وتفسيره المستعاذ منه فإنّه يموت	يموت ] E5, E6, P1, Tytler: يهلك E7. في سبعة أيّام إلّا أن تحدث به حمّى فيجري منه بول كثير.
[E7 130a] قال جالينوس: [1] إنّ في	في ] E5, supra lin. E6, E7, P1: om. E6. هذا الصنف من القولنج ليس ينفذ منه شيء إلى أسفل بتّة	بتّة ] E5, E7, P1: اصلا E6. ولا يخرج شيء بتّة	في هذا الصنف من القولنج ليس ينفذ منه شيء إلى أسفل بتّة ولا يخرج شيء بتّة ] cf. Κατὰ τὸν εἰλεὸν οὐδὲν μὲν διεξέρχεται κάτω (Ar. adds ولا يخرج شيء بتّة or G. om.?).. وإن استعمل من	من ] E5, E6, E7, P1: احد من supra lin. P1. الحقن	الحقن ] E5, E6, E7: الحقر P1. أحدّ	وإن استعمل من	من ] ante من P in line + احد. الحقن	الحقن ] E; P: الحقر. أحدّ ] cf. οὐδ' ἂν δριμυτέρῳ κλύσματι χρήσηταί τις (Ar. om. οὐδ', or after οὐδ' G om. a passage corresponding to ولا يخرج شيء بتّة?). ما يكون ويحدث بصاحبه قيء رجيعه إذا كان ممّن قد	قد ] E5, E6, P1: om. E7. أشفى [E5 62a] على الهلاك. [2] وقد اتّفق جميع الأطبّاء به	به ] E5, E7, P1: om. E6. إلّا الخطأ	الخطأ ] add. منهم E7. على أنّ هذه العلّة إنّما تكون إذا استدّ مجرى البراز إلى أسفل، [3] وأنّها	وأنّها ] E5, E6, P1: فانها E7. إنّما تكون في الأمعاء الدقاق لا في الغلاظ. [4] وقد قال	وقد قال ] E5, E6, E7: وقال P1. قوم	قوم ] E5, P1: om. E6, E7. كثير منهم أيضاً إنّها إنّما تكون	تكون ] add. اما E5. من ورم أو من	من ] E5, E6, P1: om. E7. سدّة	من ورم أو من سدّة ] cf. διὰ φλεγμονὴν ἔμφραξις (Ar. adds أو من, or recte ἔμφραξιν?; cf. L: propter inflammationem et obstructionem). أو	أو ] E5, E7, P1: اما E6. من	من ] E5, E6, P1: om. E7. رجيع يابس صلب وإمّا	وإمّا ] E5, P1: ill. E6: او E7.من أخلاط لزجة غليظة. [5] وأمّا أنا فإنّي أرى أنّ الورم من جنس الأورام الحارّة كان أو	أو ] E5, E7: ill. E6: ام P1. من جنس	جنس ] E5, P1: ill. E6: om. E7. الأورام الصلبة أو من جنس الدبيلات قد يحدث هذا الضيق الذي لا ينفذ معه شيء بتّة	بتّة ] add. اصلا E7. إلى أسفل. [6] ولا أجد نفسي تقبل أنّ هذا الضيق كلّه يكون من رطوبات غليظة لزجة. [7] وأنا	وأنا ] E5, P1: ill. E6: ولكني E7. أسامحك	أسامحك ] E5, P1: ill. E6: اسامح E7. في هذا فأقول إنّه يكون [E6 58b] أو غيره	 أو غيره ] E5, E7: وغيره E6, P1. إن قالوا إنّ هذه العلّة تحدث بسببه سوى	سوى ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. شيء واحد، [8] قد توهّمه جميع من فسّر كتاب الفصول إلّا الخطأ، [Kühn xviii, 69] [9] فإنّه من أبعد شيء عندي	عندي ] E5, E6, P1: عند E7. من أن يقبله العقل ويقنع	ويقنع ] E5, E6, P1: او ىقنع E7. به، [10] وهو قولهم إنّه إذا حدث في المثانة ورم	ورم ] add. عطيم in marg. E6. حدث بسببه ضيق في بعض الأمعاء بطريق المزاحمة فكان منه هذا الصنف من القولنج. [11] وقد رأيت خلقاً كثيراً فيما سلف من دهري كلّه، [12] بعض	بعض ] E5, E6, E7: بعضا P1. أشرف	أشرف ] E5, E6, P1: قد اشرف E7. على الموت، [13] وبعض	وبعض ] E5, E6, E7: وبعضا P1. مات من احتباس البول، [14] وكانت المثانة ترى عياناً في جميعهم مملوءة منحازة تحيّز	منحازة تحيّز ] E5, E7, P1: منحاز يحيز E6. خاصّ	تحيّز خاصّ ] E5, E6, P1: تحيزًا خاصًا E7.، [15] حتّى كان	كان ] E5, E6, P1: كانه E7. يعرض لها غاية التمدّد بسبب امتلائها	حتّى كان يعرض لها غاية التمدّد بسبب امتلائها ] cf. ὡς διατετάσθαι μὲν ἐσχάτως (Ar. adds بسبب امتلائها?). ويعرض لها	لها ] E5, E6, E7, P1: لهم in marg. E6 (with خ). الوجع بالواجب بسبب التمدّد، [16] ولم يصب أحداً	أحداً ] E5, E7: احد E6, P1. منهم هذا القولنج. [17] فكيف يقبل	يقبل ] E6, E7, P1: يقول E5. الإنسان مع هذا أنّ هذا	مع	مع ] E5: على مثل E7. هذا أنّ	أنّ ] E5: على ان E7. هذا ] E5, E6, P1: على مثل على ان مثل هذا E7. القولنج يحدث بسبب ضيق يعرض في الأمعاء من قبل ورم يكون في المثانة وما ورم المثانة	بسبب ضيق يعرض في الأمعاء من قبل ورم يكون في المثانة وما ورم المثانة ] cf. διὰ φλεγμονὴν κύστεως ἐντέρου στενοχωρουμένου (Ar. expands?). بأولى أن يحدث	يحدث ] add. مثل P1. ذلك من ورم الرحم، [18] على أنّ ورم الرحم قد يمتدّ حتّى يبلغ إلى ما دون الشراسيف وهو أولى بأن يضغط الأمعاء ويضيقها. [19] فأمّا المثانة إذا	إذا ] E6, E7, P1: فاذا E5. ورمت فإنّما	فإنّما ] E5, E6, P1: فانه E7. يمكن أن تضغط [P1 121a] المعى المستقيم فقط. [20] وأشنع من هذا من	من ] E5, E6, P1: om. E7. قولهم ما يقولون من	ما يقولون من ] E5, E6, P1: om. E7. أنّ الحمّى الحادثة	الحادثة ٍ ] E5, E6, E7: الحادّة P1. تنفع [E7 130b] في ذلك القولنج. [Kühn xviii, 70] [21] وذلك أنّ الحمّى إنّما يجب أن يكون حدوثها في	في ] E6, E7, P1: من E5. تلك الحال بسبب ورم المثانة، وكلّما كان ذلك الورم أعظم وأصعب، [22] كانت الحمّى بحسب ذلك أزيد لأنّها عرض لازم بسبب الورم الذي عنه حدثت [23] وليس يرجى إقلاعها	إقلاعها ] E5, E6, P1: انقلاعها E7. إلّا بسكون ذلك الورم	كانت الحمّى بحسب ذلك أزيد لأنّها عرض لازم بسبب الورم الذي عنه حدثت. وليس يرجا إقلاعها إلّا يسكون ذلك الورم ] cf. [22] τοσοῦτον εἰκὸς κἀκεῖ ἂν αὐξάνεσθαι σύμπτωμα ὑπάρχοντα τῆς φλεγμονῆς. ὁ δ' εἰλεὸς, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ἐπὶ τῇ φλεγμονῇ συνέστηκε [23] καὶ μόνην ἐλπίδα λύσεως ἔχει τὴν παῦλαν τῆς φλεγμονῆς (Ar. om. ὁ δ' εἰλεὸς, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ἐπὶ τῇ φλεγμονῇ συνέστηκε?). من قبل أنّه يجب ضرورة إذا سكن ذلك	ذلك ] E5, E6, P1: om. E7. الورم أن تسكن الحمّى. [24] فالعلامة المحمودة الدالّة على انحلال ذلك القولنج إنّما هو سكون تلك الحمّى وإقلاعها	وإقلاعها ] E5, P1: او اقلاعها E6, E7.. [25] فأمّا حدوثها وتزيّدها فليس هو فيه	فيه ] E5, P1: ill. E6: om. E7. علامة محمودة ولا سبب محمود	سبب محمود ] E6, E7, P1: سببا محمودا E5.. [26] فإنّا	فإنّا ] E5, E6, P1: وانا E7. قد نعلم أنّ الحمّى لا ينتفع بها إلّا في الأمراض	الأمراض ] E5, E7: ill. E6: الاعراض P1. التي حدثت من البرد إمّا وحده	وحده ] E5, E6, E7: وحدها P1. وإمّا مع أخلاط نيّة بلغمية وريح غليظة نافخة. [27] فإقرار الإنسان بأنّه لا يعلم من أين قيل ما قيل في هذا الفصل أجود. [28] وذلك أنّه لا القياس يدلّ منه	منه ] E5, P1: ill. E6: om. E7. على حقيقة	حقيقة ] E5, P1: ill. E6: حقيقته E7. ولا التجربة وليس	وليس ] E5, E7: ill. E6: فليس P1. يجد [E5 62b] شيئاً ثالثاً يصحّح	يصحّح ] E5, P1: ill. E6: يصح E7. به ما يحتاج إلى تصحيحه	تصحيحه ] E5, E7: ill. E6: صحته P1.. [29] فإن كان أبقراط أو غيره	أو غيره ] E5, P1: ill. E6: وغيره E7. [E6 59a] قد رأى مريضاً	مريضاً ] E5, E7: مريض E6, P1. هذه حاله. [Kühn xviii, 71] [30] فإنّي لا أدري هل هذا الفصل لأبقراط أو لغيره. [31] فالأجود أن يجعل السبب في هذه الأعراض التي ذكرت كثرة أخلاط غليظة نيّة	أخلاط غليظة نيّة ] E5, E6, P1: الاخلاط النية الغليظة E7. مع برد شديد. [32] فإنّ الأمر إذا كان كذلك، كان البرء من هذه العلّة بالحمّى وكان استفراغ البول على ما وصف. [33] فإنّه على هذا يجري الأمر بالحقيقة أن تكون تلك الأخلاط إذا أنضجت جرى من البول شيء غليظ كثير	شيء غليظ كثير ] E5, E7: شيء كثير غليظ E6: شياً كثيراً غليظاً P1. بغتة.
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vi. 45.
قال أبقراط: إذا مضى بالقرحة حول أو مدّة أطول من ذلك، وجب ضرورة أن يتبيّن	يتبيّن ] E5, E6, P1, Tytler: ينتثر E7; cf. Syr. corrupted? منها عظم وأن يكون موضع الأثر بعد اندماله غائراً.
قال جالينوس: [1] القروح التي تطول مدّتها إمّا	إمّا ] E5, P1: فاما E6, E7. أن لا تندمل بتّة وإمّا إن اندملت انتقضت من غير أن يكون الأطبّاء يخطّون في علاجها، [2] وإنّما يعسر برءها ضرورة إمّا لأنّه تجري	تجري ] E5, E6, E7: جرى P1. إليها رطوبات رديئة وإمّا لأنّه قد صارت في العضو الذي	الذي ] E5, E7: التي E6, P1. هي فيه [Kühn xviii, 72] على طول المدّة حال	حال ] E5, E6, E7: حاله P1. رديئة بسبب تلك الرطوبات التي جرت إليه وإمّا لعلّة	لعلّة ] E5, E6: العلة E7, P1. في عظم يفسد في ذلك الموضع. [E7 131a] [3] فالصنفان الأوّلان من القروح يزدادان دائماً	دائماً ] E5, E6, P1: om. E7. عظماً ورداءة، [P1 121b] [4] وقد كان الأوائل يسمّون جميع هذه القروح آكلة. [5] ثمّ جاء من بعد	بعد ] E5: بعد ذلك E6: بعدهم E7, P1. قوم فراموا أن يفصّلوها بأنواع ويخصّون	ويخصّون ] E6, P1: ويختصون E5: وىحصو E7. كلّ نوع منها باسم فسمّوا بعضها خيرونيا	خيرونيا ] cf. χειρώνεια. من اسم	من اسم ] E5, E6, P1: باسم E7.  خيرون وهو طبيب	طبيب ] E5, E6, P1: اسم طبيبٍ E7. كان أوّل من أبرأ هذه القرحة	من اسم خيرون وهو طبيب كان أوّل من أبرأ هذه القرحة ] Ar. adds.، وسمّوا بعضها طيليفيا من اسم طيليفس	طيليفس ] cf. τηλέφεια. 	من اسم طيليفس ] E5, E6, P1: om. E7. وهو رجل كان أوّل من برأ من هذه	أوّل من برأ من	برأ من ] E5: ابرا P1. هذه ] E5, E6: ابتدي بهذه E7: اول من ابرا هذه P1. القرحة	وهو رجل كان أوّل من برأ من	برأ من ] E; P: ابرا. هذه القرحة ] cf. Ar. adds.، وخصّوا بعضها باسم الأكلة، [6] واخترعوا اسماً آخر بالتكلّف	بالتكلّف ] E5, E6, E7: التكلف P1. والفصل	والفصل ] E5, E6, P1: الفصل E7. فيها أبين منه في هذه. [7] وأمّا أنا فيكفيني	فيكفيني ] E5, E6, P1: فىكتفى  E7. أن أنسب كلّ قرحة تسعي إلى الموضع	الموضع ] E5, P1: ill. E6: المواضع E7. الذي	الذي ] P1: التي E5, E7: ill. E6. حولها [8] متى كانت في سطح البدن فلا يجاوز الجلد إلى	إلى ] in marg. E5, E6, E7; الا E5: om. P1. أنّها من جنس القرحة التي تعرف بالنملة والنار الفارسية	بالنملة والنار الفارسية ] cf. ἕρπητας.. [9] ومتى كانت تسعي فيما دون الجلد من اللحم حتّى تفسده فإنّي أسمّيها أكلة. [10] وأمّا القرحة التي يسمّيها بعض الناس متعفّنة فليس	فليس ] E6, E7, P1: om. E5. هي نوع خاصّ	نوع خاصّ ] E6, E7: نوعا خاصا E5, P1. من أنواع القرحة، [11] لكنّها علّة مركّبة من [E6 59b] قرحة وعفونة. [12] وقد نعلم أنّ العفونة وحدها دون القرحة قد تحدث في أعضاء كثيرة. [13] ومن القروح قرحة تسمّى الجمرة وهي قرحة ذات خشكريشة معها التهاب شديد في المواضع التي حولها. [14] فهذه الأنواع الثلاثة من القروح قد خصّت بأسماء أعني الجمرة [Kühn xviii, 73] والأكلة والنملة. [15] وأمّا القروح التي تكون من غير هذه الأعراض على حدّتها فمن عادة القدماء أن يخصّوها باسم القرحة مفرداً	مفرداً ] E5, E7, P1: مفرد E6.، وكلام أبقراط في هذا الفصل إنّما هو فيها	فيها ] E5, E6, P1: في هذا E7. خاصّة فيخبر أنّ ما كانت	كانت ] E5, E6, P1: كان E7. هذه حاله من القروح فإنّما يطول لبثه من قبل علّة تكون في العظم	ما كانت هذه حاله من القروح فإنّما يطول لبثة من قبل علّة تكون في العظم ] cf. ὅσα τοιαῦτα τῶν ἑλκῶν ἐστὶν, εἰς χρόνον ἐκπίπτει πλείονα (Ar. adds من قبل علّة تكون في العظم?).. [16] وقد نرى	نرى ] E5, E6: نجد E7: ىرى ان P1. التجربة أيضاً تشهد على صحّة ما دلّ	دلّ ] E6, E7, P1: يدل E5. عليه القياس من هذا وكثير من هذه القروح مراراً	مراراً ] E5, E6, E7: مرار P1. كثيرة قد اندمل	اندمل ] E5, E6, P1: اندملت E7.. [17] ثمّ عادت	عادت ] E5, E7: عاد E6, P1. بعد زمان يسير	يسير ] πολὺν: ante πολὺν add. οὐ MV, Ar. فورم وانتقض اندماله. [18] وذلك يكون من قبل هذا السبب الذي أصف، وهو أنّه إذا	إذا ] add. ما E5. جفّفت	جفّفت ] E5, E6, E7: حققت P1. [E5 63a] الأدوية التي تعالج بها القرحة اللحم الذي على العظم الفاسد حتّى تندمل، [19] توهّم من رأي القرحة عند ذلك أنّها قد برأت البرء التامّ	البرء التامّ ] Ar, P ὑγιάζεσθαι τελέως: ταχέως ὑγιάζεσθαι SMV. ثمّ إنّه يجري قليلاً قليلاً صديد	صديد ] E5, E7, P1: صديداً E6. من ذلك العظم الفاسد الذي في عمق القرحة، [20] فيحدث منه من الرأس [E7 131b] ورم، ويتبع	ويتبع ] E5, E7, P1: ىتبع E6. ذلك تولّد المدّة ثمّ إنّ تلك المدّة تحدث في موضع الاندمال [P1 122a] تأكّلاً	تأكّلاً ] E5, E7, P1: تاكل E6.، وتحدث في اللحم قرحة. [21] وليس	وليس ] E5, E6, P1: ليس E7. يكون برء أمثال هذه	هذه ] add. القرحة E7: add. القروح E6, P1. إلّا بالعلاج الذي وصفه أبقراط في كتابه [Kühn xviii, 74] في القروح	وليس يكون برء أمثال هذه	هذه ] P: + القروح. إلّا بالعلاج الذي وصفه أبقراط في كتابه في القروح ] cf. [21] τίς οὖν ἡ τῶν τοιούτων ἑλκῶν ἴασίς ἐστιν; οὐκ ἄλλη τις, ἀλλ' ἣν αὐτὸς μὲν εἶπεν ἐν τῷ περὶ ἑλκῶν βιβλίῳ (Ar. om. τίς οὖν ἡ τῶν τοιούτων ἑλκῶν ἴασίς ἐστιν?).. [22] وبيّنته أنا في المقالة الثالثة من كتابي في حيلة البرء، [23] وهو أنّ جميع القروح تحتاج إلى	إلى ] E5, E6, P1: om. E7. أن تجفّف وخاصّة ما كان فيها	فيها ] E5, E6: منها E7: منها فيه P1. عظم فاسد. [24] والحدّ الذي	والحدّ الذي ] E5, E6, P1: والذي E7. ينبغي أن ينتهي إليه التجفيف هو أن يتبيّن	يتبيّن ] E5, E6, P1: يقشر E7: يىثر in marg. E7. ما فسد من العظم	العظم ] add. وىزع E7.، [25] ويجب أن يكون لموضع أثر القرحة بعد اندمالها من الغور بحسب ما للجزء الذي يأتي	يأتي ] E5: يان E6, E7: نال P1. من الثخن.
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vi. 46
قال أبقراط: من أصابته حدبة من ربو أو سعال قبل أن ينبت له	أن ينبت له ] E7: ان ينبت E5: ill. E6: نبات P1, Tytler. الشعر في العانة	 الشعر في العانة ] E7, P1: om. E5: شعر العانه in marg. E5: ill. E6. فإنّه يهلك.
[E6 60a] قال جالينوس: [1] 	Ar. om. the following G.: [0] Ὑβοὺς καὶ κυφοὺς εἴωθεν ὀνομάζειν Ἱπποκράτης οὓς ἅπαντες οἱ νῦν ἄνθρωποι προσαγορεύουσι κυρτούς. καὶ γὰρ καὶ ὄντως ἡ ῥάχις αὐτοῖς εἰς τοὐπίσω γίνεται κυρτή. τῷ μὲν οὖν κυρτῷ τὸ κοῖλον ἀντικειμένως λέγεται, τῷ ὑβῷ τε καὶ κυφῷ τὸ λορδόν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπὶ μόνης τῆς ῥάχεως, ἐκεῖνα δ' ἐπὶ πάντων λέγουσιν οἱ Ἕλληνες.قد خبّر	خبّر ] E5, E6, P1: اخبر E7. أبقراط كيف تكون الحدبة في كتابه في [Kühn xviii, 75] المفاصل ولخّص	ولخّص ] E5, E6, P1: وخص E7. ما يكون منها من خلف ومن قدّام وإلى جانب، [2] لأنّ هذه	لأنّ هذه ] E5, E6, E7: وهذه P1. العلل من علل الصلب خاصّة، وينبغي	وينبغي ] E5, E6, E7: ينبغى P1. لمن أراد أن يقف من معرفة هذه العلل	معرفة هذه العلل ] E5, E6, E7: معرفتها P1. على الحقيقة أن ينظر فيما وصف	وصف ] E5, E6: وصفت E7: وصفته P1. على الشرح التامّ في ذلك الكتاب. [3] وأمّا في هذا الموضع فإنّي أصف ما يحتاج إليه منه في تفسير	تفسير ] E5, E6, P1: تفسيرى E7. هذا الفصل. [4] فأقول إنّ الحدبة قد تعرض في الصلب من ضربة أو سقطة، [5] وتعرض أيضاً من خراج صلب يخرج في مقدّمه. [6] وذلك أنّ	أنّ ] E6, E7, P1: om. E5. الخراج إذا جذب خرزة	خرزة ] add. واحدة E6, P1. من الصلب نحو مقدّمه، حدث فيه	فيه ] E5, E6, P1: به E7. في موضع تلك الخرزة من مؤخّره	مؤخّره ] E5, E6, P1: موخر الصلب E7. موضع غائر	حدث فيه في موضع تلك الخرزة من مؤخّره موضع غائر ] cf. λορδοῦται κατ' αὐτὸν ἡ ῥάχις (Ar. expands?).، [7] وكذلك تكون الحال متى كان ما زال	زال ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. إلى مقدّمه من الخرز	الخرز ] E5, E6, P1: الحذب P1. أكثر من خرزة وكانت تلك الخرز الزائلة متوالية	وكذلك يكون الحال متى كان ما زال إلى مقدّمه من الخرز	الخرز ] E; P: الحذب. أكثر من خرزة ] cf. οὕτω δὲ κᾂν πλείους ὦσιν ἐφεξῆς ἀλλήλων (Ar. expands?).. [8] ومتى	ومتى ] E6, E7, P1: om. E5. كانت تلك الخرز الزائلة	الزائلة ] E5, E7, P1: زايلة E6. ليست متوالية، حدثت الحدبة من خلف، لأنه بحسب ما يجتذب	يجتذب ] E5, P1: يجذب E6, E7. ذلك الخراج الخرز الذي يجذبه إلى مقدّم الصلب	الصلب ] E5, E6, E7, P1: الصدر supra lin. E6 (with خ). حتّى يحنيه يكون زوال ما بين ذلك من الخرز إلى مؤخّر الصلب 	حتّى يحنيه يكون زوال ما بين ذلك من الخرز إلى مؤخّر الصلب ] E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7. 	لأنه بحسب ما يجتذب ذلك الخراج الخرز الذي يجذبه إلى مقدّم الصلب حتّى يحنيه يكون زوال ما بين ذلك من الخرز إلى مؤخّر الصلب ] cf. τοσοῦτον χωρούντων ὀπίσω τῶν μελῶν, ὅσον εἴσω κατεκάμφθησαν οἱ ταθέντες (Ar. expands?).. [9] فإنّ هذا شيء قد يرى عياناً قد يكون في جميع الأجسام التي معها من الصلابة مقدار قصد مثل القصب والسعف والقضبان وما أشبه ذلك. [10] وسأذكر هذه الأشياء وأشرحها شرحاً	شرحاً ] add. تاما E7. أكثر من هذا في تفسيري	تفسيري ] E5, E6, in marg. E7 (with صح), P1: om. E7. لكتاب المفاصل. [Kühn xviii, 76] [11] وأمّا في هذا الموضع فقال أبقراط إنّ	إنّ ] E5, E6, P1: om. E7. «من أصابته الحدبة من ربو أو سعال من قبل وفت نبات الشعر في العانة فإنّه يهلك [P1 122b] سريعاً». [E7 132a] [12] وذلك أنّ صدره كما قال أبقراط لا يقبل النمو مع سائر بدنه، [13] ولذلك يحدث لآلة التنفّس منه ضيق شديد. [14] ويعمّ جميع من أصابته الحدبة من تلقاء نفسها، [15] أعني من غير ضربة ولا سقطة أنّه إنّما يحدث له في	في ] E5, E6, P1: من E7. صلبة هذه العلّة من خراج صلب يعسر نضجه يحدث في باطنه. [16] وبين الخراج والخراج	والخراج ] E5, E7: ill. E6: والجرح P1. فرق كثير في مقدار الورم ومقدار صلابته والموضع الذي يحدث فيه. [17] فإذا حدث الخراج في موضع ذي [E6 60b] خطر وكان مع ذلك عظيماً، كان ما يحدثه من عسر النفس أكثر. [18] وإذا كان الخراج بحال يمكن معها أن يجري شيء من الرطوبة التي فيه إلى قصب	قصب ] E5, E6, P1: قصبة E7. الرئة، أحدث لصاحبه السعال. [E5 63b] [19] وما كان من الخراجات بهذه الحال التي يمكن معها أن تجري منه رطوبة فليس هو من الصلابة في غايتها	وما كان من الخراجات بهذه الحال التي يمكن معها أن يجري منه رطوبة فليس هو من الصلابة في غايتها ] cf. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅσα μεθίησιν ὑγρότητος ἀκριβῶς ἐστὶ σκληρὰ (Ar. adds فليس, or G. om. negative?; cf. L: Verum quae de sua humiditate aliquid transmittunt, plane dura non sunt).، [20] ولذلك يجب ضرورة أن يقيح	يقيح ] E5, E6, P1: ىتقيح E7. في وقت ما فيقتل صاحبه	صاحبه ] E5, E6, E7: صاحبها P1.. [21] فأمّا الخراج الذي لا يجري منه شيء فيكون من خلط	خلط ] add. عظيمٍ P1. غليظ، [22] ولذلك يكون صلباً لا ينضج	ينضج ] E5, E7, P1: يتقيح E6. ويبقى مدّة طويلة من غير أن يتقيّح	يتقيّح ] E5, E6, P1: يتقيح E7. ويمكن معه أن يبقى صاحبه يعيش. [Kühn xviii, 77] [23] فأمّا الخراج الذي يحدث معه سعال كما قلت فالتقيّح يسرع إليه، [24] ولذلك صار قتّالاً. [25] وكذلك أيضاً الخراج الذي يحدث معه عسر التنفّس	التنفّس ] E5, E7, P1: النفس E6. إذا حدث بمن هو في النشو بعد فهو له	له ] E5, E6, P1: لها E7. قتّال. [26] وذلك أنّ هذا	هذا ] E6, E7, P1: om. E5. الخراج لا يخلو من	من ] E5, E6, P1: om. E7. أن يكون عظيماً أو في موضع ذي خطر من الصدر. [27] فإذا نمت الرئة والقلب فيمن هذه حاله وبقي المكان المحيط بهما يسيراً	يسيراً ] E5, E7: يسير E6: صغيرا P1. ضيقاً	ضيقاً ] E5, E7, P1: ضيق E6. إذ كانت الأضلاع في صاحب هذه الحال لا تنمو وكانت مع ذلك لانحيائها بسبب الحدبة قد جعلت فضاء الصدر كلّه أضيق، [28] وجب	وجب ] E5, E7, P1: وىجب E6. ضرورة أن يعرض لصاحب هذه الحال سريعاً من عسر النفس ما يهلكه. [29] وذلك أنّه إذا كان قبل حدوث الحدبة قد كان النفس عسراً	عسراً ] E5, E7, P1: عسر E6. بسبب الورم	الورم ] cf. τοῖς παρὰ φύσιν ὄγκοις (Ar. om. παρὰ φύσιν?). فقط، [30] فكيف	فكيف ] E5, in marg. E6 (with صح), E7, P1: om. E6. ترى أنّه	أنّه ] add. كيف E6 (crossed out). ينبغي أن تكون الحال	الحال ] E5, E6, P1: om. E7. إذا تزيّد الخراج على طول المدّة وحدث	وحدث ] E5, E6, E7: احدث P1. لفضاء	لفضاء ] E5, P1: بفضا E6, E7, الصدر ما يحدث له من الضيق. [31] وأصناف	وأصناف ] E6, E7, P1: اصناف E5. النفس الرديء كثيرة، وإنّما يخصّ	يخصّ ] E5, E7, P1: خص E6. أبقراط منها	منها ] E6, E7, P1: om. E5. [P1 123a] باسم الربو الصنف الذي يعرض فيه للنفس تواتر شديد فقط، وذلك من عادته بيّن. [Kühn xviii, 78] [32] والناس اليوم أيضاً	أيضاً ] E5, E6, P1: om. E7. يجرون هذا	هذا ] E5, E7, P1: om. E6. الاسم هذا المجرى. وذلك أنّهم [E7 132b] يسمّون النفس المتواتر الذي يعرض لمن يحضر أو يرتاض رياضة قوية ربواً	ربواً ] E5, E7, P1: ربو E6.. [33] وقد سمّى باسم الربو قوم ممّن جاء بعد أبقراط علّة مزمنة تحدث في الصدر، وبعضهم سمّاها باسم يدلّ على أنّ نفس صاحبها إنّما يكون وهو منتصب، [34] وهذه العلّة تكون إذا ما	ما ] E5, E6, P1: om. E7. لم تكن بصاحبها حمّى	حمّى ] E5, P1: ill. E6: علة من حمى E7. وكان نفسه دائماً من الرداءة على هذه الحال.

Kühn xviii, 78, line 5
vi. 47
[E6 61a] قال أبقراط: من احتاج إلى الفصد أو شرب الدواء فينبغي أن يسقى الدواء أو يفصد	أو يفصد ] E5, E6, P1, Tytler: وىفصد E7. في الربيع.
قال جالينوس: [1] إنّ من البيّن أنّ كلام أبقراط في هذا الفصل فيمن كان صحيح البدن بعد، [2] إلّا أنّه إن لم يسفرغ بدنه مرض. [3] فإنّ من كانت	كانت ] E5, E6, E7: كان P1. هذه حاله فينبغي أن يبادر	يبادر ] E5, E6, P1: لا يتاحر E7. باستفراغه إذا دخل الربيع إمّا بفصد إن	إن ] E5, E6, P1: اذا E7. كان ما يصيبه من الأمراض من جنس ما يحدث منها	منها ] E6, E7, P1: فيها E6. من الامتلاء وإمّا بالإسهال	بالإسهال ] E5, E6, E7: باستهال P1. والقيء إن كان ما يصيبه من الأمراض من جنس ما يكون من الفساد	الفساد ] add. فقط E6.. [4] فقد حفظنا أبدان قوم كثير	كثير ] E5, E6, E7: كثيره P1. بهذا الطريق حتّى لم يعرض لهم مرض بتّة	بتّة ] E5, E6, P1: البتة E7. منذ سنين كثيرة وقد كانوا	كانوا ] E6, E7, P1: كان E5. فيما قبل ذلك	ذلك ] E5, E6, P1: om. E7. يمرضون في كلّ سنة. [5] وقد صادفنا قوماً قد	قد ] E6, E7, P1: وقد E5. ابتدأ ببعضهم النقرس وببعضهم وجع المفاصل ولم يكن قوياً حتّى يحدث تحجّراً	تحجّراً ] E5, E7, P1: تحجر E6. في المفاصل	ولم يكن قوياً حتّى يحدث تحجّراً في المفاصل ] cf. ἔτι καὶ μήπω περὶ τοῖς ἀρθροῖς εἰργασμένην πώρους (Ar. expands?). فتداركناهم بهذا الطريق من الاستفراغ فحسمنا عنهم حدوث تلك العلل بهم منذ	منذ ] E5, E7, P1: om. E6. سنين كثيرة	فتداركناهم بهذا الطريق من الاستفراغ فجسمنا عنهم حدوث تلك العلل بهم منذ سنين كثيرة ] cf. ἐκ τῆς τοιαύτης κενώσεως ἐτῶν ἤδη πολλῶν ἐκωλύσαμεν γενέσθαι (Ar. expands?).. [Kühn xviii, 79] [6] وعلى هذا المثال أيضاً قد أنقذت قوماً كثيراً [E5 64a] بعضهم من نفث الدم وبعضهم من الصرع وبعضهم من الفالج وبعضهم من الوسواس السوداوي وغير ذلك ممّا أشبهه من الأمراض المزمنة بهذا الطريق الذي وصفت	وصفت ] E5, E6, P1: وصفته E7. من الاستفراغ. [7] وفصد العرق	العرق ] E5, E7, P1: العروق E6: add. هو E6. علاج عامّ الأمراض التي تكون من الامتلاء. [8] وأمّا التنقية التي تكون بالإسهال والقيء	وأمّا التنقية التي تكون بالإسهال والقيء ] cf. ἡ κάθαρσις (Ar. specifies the types). فإن فهمتها	فهمتها ] E6, P1: فهمناهما E5: فهمناها E7. على طريق الجنس فهي	فهي ] E6, P1: فهما E5: فهو E7. علاج واحد، وإن فهمتها	فهمتها ] E7: فهمناهما E5: فهمتها P1. على طريق أنواعها وأصنافها	أنواعها وأصنافها ] E6, E7, P1: انواعِهِما واصنافهِما E5. فليست	فليست ] E6, E7: فليسا E5: فليس P1. بعلاج واحد. [9] وذلك أنّ من الناس من يحتاج إلى أن يستفرغ من بدنه اخلاطاً بلغمية، ومنهم من يحتاج إلى	إلى ] E6, E7, P1: om. E5. أن يستفرغ من بدنه أخلاطاً من جنس الصفراء، ومنهم من يحتاج إلى	إلى ] E7, P1: om. E5: ill. E6. أن يستفرغ من بدنه أخلاطاً	أخلاطاً ] E5, E7: ill. E6: اخلاط P1. سوداوية، [10] ومنهم من يحتاج إلى أن يستفرغ من بدنه فضلة مائية	فضلة مائية ] cf. ὀῤῥῶδες περίττωμα (Ar. interpr.?) على حسب طبيعة الأمراض التي من عادتهم أن يمرضوها. [11] من ذلك [P1 123b] أنّي أعرف رجلاً يعرض [E7 133a] له الوسواس السوداوي في كلّ سنة إن لم ينفض [E6 61b] بدنه، [12] وقد عجبت منه كيف حين تبتدئ به العلّة	العلّة ] add. انه E7. يشعر بأوّل حدوثها فيدعوني فأستفرغ من بدنه أخلاطاً سوداوية فيسكن عنه مع استفراغها	عنه مع استفراغها ] E5, E6, P1: عند استفراغها E7. ما كان عرض	عرض ] E5, E6: يعرض E7, P1. له من ابتداء الوسواس. [13] ويستفيد بالإسهال منفعتين، إحداهما نقاء بدنه	بدنه ] add. به E5. من الفضول	من الفضول ] E5, E6, P1: om. E7. والأخرى أن بحدّة ما يخرج منه  بالإسهال تنفتح بواسير به	بواسير به ] E5, E6: بواسيره E7, P1. بعض التفتّح [Kühn xviii, 80] فيجري منها	فيجري منها ] E6, E7, P1: فيخرج منه E5. أيضاً دم رديء. [14] وذلك أنّه قد كانت عادته جرت بأن يجري منه	منه ] E5, E6, P1: منها E7. دم	دم ] add. كثير E7. من البواسير ثمّ انقطع ذلك	ذلك ] add. الدم E7. عنه فحدث له الوسواس	الوسواس ] add. السوداوى E7.. [15] وأنا	وأنا ] E5, E6, E7: فانا P1. أسهله في كلّ سنة لا في الربيع فقط لكن في الخريف أيضاً، [16] فإن توانى	توانى ] add. كما قلت E5.  في وقت من الأوقات	الأوقات ] E5, E6, P1: هذه الاوقات E7. فلم يبادر فينفض	فينفض ] E5, E6, P1: ىنفض E7. بدنه بالإسهال أحسّ بأمارات العلّة. [17] وكذلك	وكذلك ] add. كما قلت P1. فإنّي	فإنّي ] add. كنت P1. أستفرغ بدن امرأة في كلّ سنة إذا دخل الربيع وكان	وكان ] E6, E7, P1: وقد كان E5. عرض لهذه المرأة مرّة	مرّة ] E5, E6, P1: om. E7. في ثديها	ثديها ] E5, E6: بدنها E7, P1. ورم من جنس السرطان فأبرأتها منه باستفراغ قوي بدواء يسهل السوداء	يسهل السوداء ] E5, E6, P1: مسهل للسودا E7.، [18] وإن أغفلت الإسهال في وقت من أوقاته أحسّت	أحسّت ] E5, E7, P1: احفت E6. بوجع باطن يعرض لها في ذلك الموضع	ذلك الموضع ] E5, E6, P1: تلك المواضع E7. فتدعوني على المكان وتسئلني أن أسقيها الدواء المسهل. [19] وأعرف رجلاً أبتدأ به الجذام فأبرأته منه أولاً بالفصد والإسهال. [20] ثمّ إنّه	ثمّ إنّه ] E5, P1: وانه E7: add. كان E5. في كلّ سنة يكتفى بأن أسهله مرّة واحدة، فإن أغفل ذلك في وقته بدئت به طلائع العلّة. [21] فهذه الأمراض تحتاج إلى نفض الأخلاط السوداوية. [22] وأمّا الصرع والفالج والربو فتحتاج إلى نفض الأخلاط البلغمية. [Kühn xviii, 81] [23] وأمّا أوجاع المفاصل فما كان معه منها حرارة شديدة فتحتاج إلى نفض الأخلاط التي من جنس الصفراء، وما كان منها مع أورام باردة فتحتاج إلى نفض الأخلاط البلغمية	الأخلاط البلغمية ] E5, E6, P1: اخلاط بلغميه E7.. [24] وأعرف رجلاً كان لا يخلو في كلّ صيفه من أن تعرض له حمّى الغبّ [E5 64b] فمنذ تولّيت أمره وقد مضى لذلك سنون كثيرة لم يحمّ. [25] وذلك أنّي أبادر فأنفض بدنه من الصفراء في آخر الربيع. [26] فإنّ الأجود لأصحاب هذه الحال	الحال ] E5, E6, P1: العلة E7. أن تستفرغ أبدانهم من الصفراء في ذلك الوقت. [27] فأمّا أصحاب الصرع والفالج [E7 133b] وأوجاع المفاصل [P1 124a] والوسواس السوداوي [E6 62a] وغيرهم ممّن مرضه	مرضه ] E6, E7, P1: مرضهم E5. من أخلاط غليظة فإنّما ينبغي أن يستفرغ	ينبغي أن يستفرغ ] Ar, P ἄμεινον κενοῦσθαι: om. SMV في أوّل الربيع، [28] وقد أفردت لصفة هذه	لصفة هذه ] E5, E6, E7: لهذه P1. الأشياء كلّها	كلّها ] E5, E6, P1: om. E7. كتاباً مفرداً جعلت	جعلت ] E5, P1: وجعلت E6: om. E7. عنوانه فيمن يحتاج في وقت الربيع إلى استفراغ. [29] وذلك العلم هو جزء من كلّية علم تدبير الأصحّاء.
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قال أبقراط: إذا حدث بالمطحول	بالمطحول ] E5, E6, P1, Tytler: بالمطحولىن E7. اختلاف دم فهو محمود	محمود ] add. ما لم يطل E6..
قال جالينوس: [1] قد فسّرت هذا الفصل قبيل في تفسيري لفصل	لفصل ] add. قد E7. تقدّم وهو الذي قال فيه [Kühn xviii, 82] «إذا أصاب المطحول اختلاف دم فطال به حدث به استسقاء أو زلق الأمعاء وهلك». [2] فليس يحتاج منّي	منّي ] E5, E6, P1: om. E7. في	في ] E6, E7, P1: الى E5. هذا الفصل الذي وصفته إلى تفسير ثان	ثان ] E5, E7, P1: ثاني E6..

Kühn xviii, 82, line 5
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قال أبقراط: ما كان من الأمراض من طريق النقرس وكان معه ورم	ورم ] add. حار E6 (crossed out), P1, Tytler; cf. add. حار Sadiq, Nafis (also in text), Quff, Maimonides, Sinjari, Siwasi. فإنّ ورمه يسكن في أربعين يوماً.
قال جالينوس: [1] إنّ ورم أصحاب النقرس يكون من فضل ينحدر إلى مفاصل القدمين. [2] وأوّل ما يقبل	يقبل ] E5, E6, E7: يصل P1. ذلك الفضل إلى مواضع المفاصل	وأوّل ما يقبل	يقبل ]E; P: يصل. ذلك الفضل إلى مواضع المفاصل ] cf. δέχονται δὲ τὸ ῥεῦμα τοῦτο πρῶτον μὲν αἱ χῶραι τῶν διατρώσεων (διαρθρώσεων?; cf. المفاصل; L: articulationum).، [3] ثمّ	ثمّ ] add. يصل منها الى P1. جميع ما حول ذلك إلى الجلد. [4] وإذ	وإذ ] E5, E6: واذا E7, P1. كان ذلك الفضل يملأ مواضع المفاصل، [5] فيجب ضرورة أن تتمدّد الرباطات التي	الرباطات التي ] E5, E6, P1: الرباط الذي E7. تحيط بتلك المفاصل من خارج. [6] فأمّا العصب والأوتار فلا يشبه أن تكون	تكون ] E5, E6, E7: ىكن P1. ترم في	في ] E5, E6, E7: om. P1. صاحب	صاحب ] E5, E6, P1: اصحاب E7. النقرس، [7] وإنّما يحدث فيها الوجع يتمدّدها مع المفاصل فقط. [Kühn xviii, 83] [8] وممّا يدلّ	يدلّ ] E5, E7, P1: يدلك E6. على ذلك أنّه لم ير	أنّه لم ير ] E5, E6, P1: انا لم نرا E7. إلى هذه الغاية أحداً	أحداً ] E5, E6, E7: احد P1. ممّن أصابه النقرس حدث به التشنّج، [9] وذلك ممّا يعرض كثيراً عند حدوث الورم في العصب والأوتار. [10] والغرض في علاج كلّ	كلّ ] E5, P1: om. E6: اجناس E7. أصحاب	أصحاب ] E5, E6, P1: om. E7. النقرس وعلاج كلّ ورم عرض	عرض ] E5, E7: ill. E6: يعرض P1. واحد عامّ. [11] وذلك أنّه إنّما	إنّما ] E5, E6, P1: om. E7. يحتاج إلى أن يتحلّل ما جرى إلى القدمين، وتحليله	وتحليله ] E5: ill. E6: وتحلله E7, P1. يكون متى كان الفضل	الفضل ] E5, E7: ill. E6: om. P1. رقيقاً في مدّة أقلّ ومتى كان غليظاً أو لزجاً ففي مدّة أطول. [E6 62b] [12] فإن كان قد جمع اللزوجة والغلظ فهو أحرى أن يحتاج إلى مدّة أطول ولكن ليس	ولكن ليس ] E5, E7, P1: وليس E6. يجاوز على حال هذا الورم الأربعين يوماً حتّى يتحلّل. [13] وبيّن بشرط	وبيّن بشرط ] E5, E6, P1: والشرط E7. ذلك	ذلك ] E5: om. E6, om. E7. أن يكون الطبيب [E7 134a] يفعل جميع ما يفعل بالصواب ويكون [P1 124b] المريض مطاوعاً	مطاوعاً ] E5, E6, E7: P1. سلس القياد. [14] وأمّا الورم الحارّ الذي يحدث	يحدث ] E6, E7, P1: ىعرض E5. في المواضع اللحمية فحدّ تحلّله حدّ	تحلّله حدّ ] E5, E6, P1: om. E7. انقضاء الأمراض الحادّة وهو الأربعة عشر [E5 65a] يوماً. [15] وذلك أنّ جوهر اللحم أسخف وأشدّ تخلخلاً	تخلخلاً ] add. واقرب E7. من طبيعة الرباطات. [16] ولذلك	ولذلك ] E5, E6, E7: وذلك P1. متى حدثت الجراحة في الرباطات أو في الأوتار أو في العصب، كان ابتداء قبولها للورم أبطأ وكان بلوغها إلى غاية منتهى الورم في مدّة أطول وكان برؤها أبطأ. [Kühn xviii, 84] [17] وذلك أنّ من الوجه الذي من قبله صارت لا تكاد تقبل في	في ] E5, E7, P1: om. E6. جرمها شيئاً	شيئاً ] E5, E7, P1: شي E6. من الرطوبة الخارجة عنها إلّا بعسر وهو أنّ هذه الأعضاء ملزّزة كثيفة صلبة من ذلك الوجه بعينه لا يكاد يجري ويتحلّل	ويتحلّل ] E5, E7, P1: وىنحل E6. منها شيء إلّا بعسر. [18] وبهذا	وبهذا ] E5: فلهذا E6, E7: لهذا P1. السبب	السبب ] add. ولذلك E6. جعل أبقراط الحدّ في تحلّل أورام	أورام ] E5: ورم E6, P1: الورم في E7. أصحاب النقرس وانقضائه التامّ لا اليوم الرابع عشر بل يوم الأربعين، [19] لأنّ الرطوبات التي في المفاصل تحتاج	تحتاج ] add. الى E7. أن تتحلّل حتّى تصير بخاراً	بخاراً ] E5, E7, P1: بخار E6. وينفذ في الرباطات المحيطة بالمفاصل حتّى يستفرغ. وكذلك ما قد داخل من تلك الرطوبات جرم تلك الرباطات. [20] وقد ذكر أبقراط يوم الأربعين في كتاب تقدمة المعرفة ووصف أنّ فيه يكون بحران ما ليس هو داخلاً	داخلاً ] E5, E7: داخل E6, P1. بالحقيقة في عداد	عداد ] E5, E6, E7: عدد P1. الأمراض	الأمراض ] E5, E7, P1: om. E6. المزمنة، وقد جاوز حدّ الأمراض الحادّة. [21] وقد شرحت أمر جميع هذه الأشياء غاية الشرح في كتابي في أيّام البحران.
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قال أبقراط: من حدث به	به ] E5, E6, P1, Tytler: om. E7. في دماغه قطع فلا بدّ من أن تحدث به حمّى وقيء مرار	مرار ] ArMSS: مرارا Tytler..
[Kühn xviii, 85] قال جالينوس: [1] أمّا الحمّى فتعرض عند حدوث القطع في الدماغ	في الدماغ ] E5, E7: ill. E6: بالدماغ P1. بالطريق العامّ الذي من قبله صار كلّ عضو رئيس	رئيس ] E5, E7: ill. E6: رييسي P1. متى حدث فيه ورم حارّ تبعت ذلك الحمّى	الحمّى ] E5, E7: ill. E6: ىحمّى P1.. [2] وأمّا قيء [E6 63a] المرار فيحدث بمشاركة المعدة وخاصّة فمها للدماغ في العلّة للاشتراك الذي بينهما في العصب. [3] وذلك أنّه يتّصل بفم المعدة من	المعدة من ] E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7. الدماغ عصبتان عظيمتان	عصبتان عظيمتان ] E5, E7, P1: عصىىىن عظيمتين E6.. [4] ومن شأن المرار أن يتحلّب إلى المعدة من غير هذا السبب [E7 136b] عند الأوجاع الشديدة	الشديدة ] E5, E6, E7: الشديد P1. أو الاغتمام الشديد، [5] وأحرى أن يكون ذلك إذا ضعفت المعدة. [6] فإنّ الأعضاء التي	التي ] supra lin. E5, E6, E7, P1: om. E5. تضعف تنصبّ إليها فضول الأعضاء المجاورة لها وخاصّة ما كان منها رقيقاً [7] مثل المرار والرطوبة المائية	مثل المرار والرطوبة المائية	مثل المرار والرطوبة المائية ] cf. οἷόνπερ αὐτὸ τὸ χολῶδες ὑπάρχον ὑγρὸν (Ar. interpr.?). ] cf. οἷόνπερ αὐτὸ τὸ χολῶδες ὑπάρχον ὑγρὸν καὶ σὺν αὐτῷ πᾶν ὅσον ὀῤῥῶδες ὑγρὸν (Ar. interpr.?; cf. L: qualis humor biliosus est et cum eo quidquid est serosi excrementi). [8] وقد تخالط هذه الرطوبة المائية [P1 125a] كثيراً المرار الذي يتقيّأ، [9] ولا يكاد يرى مراراً صحيحاً صرفاً يتقيّأ ليس تخالطه رطوبة مائية	رطوبة مائية ] cf. περιττώματος ὀῤῥώδους.. [10] وقد يرى أيضاً الصحيح إذا أبطأ عن الطعام أبطأ كثيراً وخاصّة إن كان الغالب عليه في طبيعته المرار ينصبّ إلى معدته المرار. [11] ويدلّك	ويدلّك ] E5, E6, E7: وقد يدلك P1. على ذلك ما يعرض له فيها من اللذع وما يتقيّأه إن تقيّأ	إن تقيّأ ] E6, E7, P1: om. E5.. [Kühn xviii, 86] [12] وليس متى وقعت الجراحة [E5 65b] في الدماغ	في الدماغ ] E5, E7: بالدماغ E6, P1. فقط يعرض قيء المرار، [13] لكنّه قد يعرض ذلك أيضاً إذا وقعت الجراحة بالغشاء	بالغشاء ] E6, E7, P1: في الغشا E5. الصلب المحيط بالدماغ. [14] وذلك أنّه لما إن	إن ] E5, E6, P1: om. E7. كان هذا	هذا ] E6, E7, P1: om. E5. الغشاء يتّصل بالدماغ في مواضع كثيرة كانت العلل التي تحدث فيه تسرع إلى الدماغ. [15] وأمّا أصحاب أراسسطراطس فإذ	فإذ ] E5, E6: فان E7, P1. كانوا يقولون إنّ أصل نبات العصب من غشائي الدماغ فإنّهم يقولون متى وقعت الجراحة بالغشاء	بالغشاء ] E6, E7, P1: في الغشا E5. الصلب وحده فإنّ	فإنّ ] E5, E7, P1: ان E6. هذه الأعراض إنّما تحدث من قبل نفس طبيعة ذلك الغشاء. [16] ومتى كانت الجراحة قد وصلت إلى الدماغ فإنّهم يقولون إنّ تلك الأعراض إنّما تحدث من قبل أنّ الجراحة	الجراحة ] E5, E6: تلك الجراحة E7, P1: add. انما E7. قد وقعت بالغشائين جميعاً قبل أن تصل إلى الدماغ. [17] وإنّما قلت	قلت ] E5, E6, P1: قلنا E7. إنّ أصحاب أراسسطراطس يقولون هذا القول، ولم أقل إنّ أراسسطراطس	أراسسطراطس ] add. نفسه in marg. E6. يقوله، [18] من قبل أنّي وجدت أراسسطراطس في وقت قد كان بلغ فيه	فيه ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. سنّ المشائخ وهو الوقت الذي يذكر أصحابه أنّه وضع فيه	فيه ] E5, E6, E7: في P1. كتبه في التشريح قد حكم بأنّ الدماغ أصل العصب ومبتدئه. [19] وقد وصفت هذه الأشياء بشرح	بشرح ] E6, E7, P1: شرحا E5. أكثر من هذا في كتابي في علم أبقراط بالتشريح.
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[Kühn xviii, 87] قال أبقراط: [E6 63b] من حدث به وهو صحيح وجع بغتة	بغتة ] E5, E6, E7, Tytler: om. P1. في رأسه ثمّ أسكت على المكان وعرض له	له ] add. على المكان E7. غطيط فإنّه يهلك في سبعة أيّام إن لم تحدث به حمّى.
قال جالينوس: [1] إنّ [E7 135a] من عادة أبقراط إذا قال أسكت أو سكات	سكات ] E5, E7, P1: سكاتا E6. أن لا يكون قصده إنّما هو آفة حدثت بالصوت فقط أو بالكلام لكنّه يريد أن يفهم عنه بذكره الآفة الحادثة لأشرف	لأشرف ] E5, E6, P1: ىاشرف E7. الأفعال	الأفعال ] E5, E6, E7: om. P1. الإرادية	الإرادية ] add. اعني E5. الآفة الحادثة بجميعها	بجميعها ] E5, E6, P1: لجميعها E7.. [2] وربّما كانت تلك الأفعال قد نزلت بها الآفة والحسّ لم يبطل. [3] فقد قال أبقراط في بعض أقاويله	أقاويله ] E5, E6, P1: الاقاويل E7. إنّه يعرض لبعض الناس أن يسكتوا	يسكتوا ] E5, E7, P1: يسكتون E6. وهم يحسّون، [P1 125b] وربما كانت الآفة قد نزلت بهما جميعاً، أعني بالأفعال الإرادية والحسّ، وتسمّى	وتسمّى ] E5, E7, P1: وسما E6. تلك العلّة السكتة	وربما كانت الآفة قد نزلت بهما جميعاً، أعني بالأفعال الإرادية والحسّ، وتسمّى تلك العلّة السكتة ] cf. πολλάκις δὲ ἄμφω πέπονθεν, ὅπερ ἀποπληξίαν ὀνομάζουσιν (Ar. adds أعني بالأفعال الإرادية والحسّ?).. [4] والسكتة ضربان منهما	منهما ] E7: منها E5, E6, P1. ضعيفة ومنهما	منهما ] E7: منها E5, E6, P1. قوية. [E5 66a] [5] ولذلك قال أبقراط إنّ السكتة إن كانت قوية لم يمكن أن يبرأ صاحبها منها	منها ] E5, E6, P1: om. E7.، وإن كانت ضعيفة لم يسهل أن يبرأ	يبرأ ] add. صاحبها E7.. [6] وكأنّه قد ذكر في هذا الفصل علامة تدلّ على السكتة القوية وهي الغطيط الذي يعرض للمستثقل [Kühn xviii, 88] في النوم لمشابهة حاله بحال صاحب السكتة، والغطيط يعرض لكلّ واحد من الفريقين من وجه غير الوجه الذي يعرض منه للآخر، [7] إلّا أنّه يعمّ الفريقين أمر واحد وذلك الأمر العامّ لهما هو ضعف فعل العصب. [8] وقد وصفت أمر جميع	أمر جميع ] E5, E6, P1: om. E7. هذه الأشياء على شرح أتمّ من هذا في كتابي في تعرّف علل	علل ] E5, E6, E7: ىعلل P1 الأعضاء الباطنة.[9] ولست أذكر في هذا الموضع إلّا ما يحتاج إليه حاجة اصطرارية في شرح معنى هذا الفصل. [10] فأقول إنّه	إنّه ] E5, E7: ان E6, supra lin. P1: om. P1. من حدث به بغتة وهو صحيح صداع فأولى الأشياء به أن	به أن ] E5, E7: بان. E6, P1. يكون سببه	سببه ] E6, E7, P1: شبيه E5. ريح غليظة نافخة. [11] وقد يمكن أن يكون سببه	سببه ] E6, supra lin. E7, P1: شببه E5: om. E7. مادّة كثيرة مالت إلى الرأس دفعة، وقد يدلّ على أنّ تلك المادّة في هذا الموضع صارت إلى الدماغ الأعراض	الأعراض ] E5, E7: ill. E6: ىالاعراض P1. التي حدثت بعد الصداع الذي قد يظهر منها معما يظهر أنّ تلك المادّة بلغمية. [12] ولذلك إذا حدثت بصاحب هذه العلّة حمّى [E6 64a] كان برؤه من علّته بها من قبل أنّ الحمّى تسخن وتلطف وتحلّل تلك الريح	الريح ] E5, E6, P1: الرياح E7. الغليظة والأخلاط البلغمية. [13] وذلك ربّما كان في ثلاثة أيّام وربّما كان في أربعة وربّما كان في أكثر من ذلك، إلّا أنّه ليس يتجاوز السبعة لأنّ العضو الذي فيه العلّة [E7 135b] عضو شريف. [Kühn xviii, 89] [14] وليس تحتمل الأعضاء الشريفة الأمراض التي تجمع الصعوبة والطول كما	كما ] add. قد E6, P1. بيّنّا مراراً	مراراً ] E5, E6, E7: مرار P1. كثيرة.
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قال أبقراط: قد ينبغي أن يتفقّد باطن العين	العين ] ArMSS: العينين Tytler. في وقت النوم فإن تبيّن شيء من بياض العين الجفن	الجفن ] ArMSS: والجفن Tytler. مطبق وليس ذلك	ذلك ] E5, E6, P1, Tytler: om. E7. بعقب اختلاف ولا شرب	ولا شرب ] E5, E7, P1, Tytler: وشرب E6. دواء فتلك علامة رديئة	رديئة ] ArMSS: om. Tytler. مهلكة جدًّا	مهلكة جدًّا ] E5, E6, P1: om. E7: مهلكة Tytler..
قال جالينوس: [1] إنّما	إنّما ] E5, E6, P1: اما ما E7. يظهر شيء	شيء ] E5, E6, P1: om. E7. من بياض العين إذا	إذا ] add. ما E6, supra lin. P1. لم ينطبق	ينطبق ] add. الجفن E5. انطباقاً محكماً، وذلك	وذلك ] E5, E6, P1: فذلك E7. يكون لأحد وجهين إمّا ليبس [P1 126a]  في الأجفان وإمّا لضعف من القوّة المحركة لهما	لهما ] E5, E6, P1: لها E7.. [2] فلذلك	فلذلك ] E5, E6, P1: فذلك E7. عند الذرب وعند شرب الدواء يعني شرب الدواء	يعني شرب الدواء ] E5, P1: om. E6, om. E7. المسهل يظهر من بياض العينين	العينين ] E5, E6, P1: العين E7. شيء في وقت النوم. [3] وذلك أنّ	أنّ ] E5, E6, P1: لان E7. الأبدان تجفّ وتضعف القوة [E5 66b] التي فيها عند أشباه هذه الأشياء من الاستفراغ. [Kühn xviii, 90] [4] واليبس يظهر في الأجفان أكثر ممّا يظهر في غيرها لأنّها في طبيعتها يابسة	يابسة ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7.. [5] فكما أنّ الجلد المدبوغ إذا جفّ عسر تمديده	تمديده ] E5, E6: مده E7: تمدده P1. كذلك الحال في هذه الأعضاء. [6] وليس يشكّ أحد أيضاً	أيضاً ] E5, E7, P1: om. E6. أنّ القوّة إذا كلّت وضعفت	القوّة إذا كلّت وضعفت ] cf. καμνούσης τῆς δυνάμεως.، لم يمكن الإنسان أن يطبق عينيه وليس العينين	العينين ] E5, E6, P1: العينان E7. فقط لكنّ الفم أيضاً، ولذلك ينام المريض الذي	 الذي ] E5, E6, E7: التي P1. تلك حاله وفمه مفتوح، وذلك بيّن لمن	لمن ] E5, E6: لكل من E7, P1. قصد النظر في طبيعة هذا الشيء وتدبّره	وتدبّره ] E6, E7, P1: وتدبيره E5..
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قال بقراط: ما كان من اختلاط العقل مع ضحك فهو	فهو ] E5, E6, P1, Tytler: om. E7. أسلم	أسلم ] Quff, Maimonides, Sinjari: cf. سليم Sadiq, Siwasi. (manawi omits this lemma) وما كان منه مع همّ وحزن فهو أشدّ خطراً.
قال جالينوس: [1] ليس من اختلاط العقل شيء سليم، إلّا أنّ الاختلاط الذي يكون معه ضحك	ضحك ] E5, P1: ill. E6: الضحك E7. أقّل [E6 64b] خطراً كما أنّ الاختلاط الذي يكون	يكون ] E5, E6, P1: يسكن E7. معه إقدام وتقحّم أشدّ خطراً كما قال أبقراط في موضع آخر أشدّ الاختلاط كلّه خطراً	خطراً ] add. ما كانت تلك حاله E7.. [2] فأمّا الاختلاط الذي يكون معه همّ وحزن	وحزن ] E6, E7, P1: خرس E5. فهو متوسّط بينهما. [3] وجميع أصناف الاختلاط يكون من علّة في الدماغ كانت العلّة منه ابتداء	ابتداء ] E5, E6, P1: ابتدات E7. أو كانت بمشاركته لعضو آخر، إلّا أنّه يخالف بعضها بعضاً [Kühn xviii, 91] بالعلل الفاعلة لكلّ واحد منها. [4] فإنّ الاختلاط الذي يكون من حرارة فقط من غير خلط رديء فهو شبيه بالاختلاط الذي يكون من شرب النبيذ. [5] والاختلاط الذي يكون من المرّة الصفراء يكون [E7 136a] معه همّ وحزن	وحزن ] E6, E7, P1: خرس E5.. [6] فإذا	فإذا ] E5, E6, P1: اذا E7. تزيّدت	تزيّدت ] E6, E7, P1: توفرت E5. الصفراء احتراقاً	احتراقاً ] E5, E6, P1: om. E7. حتّى تميل	تميل ] E5, E6, P1: ىستحيل E7. الى السوداء، مال الاختلاط إلى طريق الجنون. [7] وقد ينبغي أن يكون ما	ما ] E6, E7, P1: بما E5. لخّصناه	لخّصناه ] E5, E6, P1: لخصنا E7. من أمر المرّة السوداء في غير هذا الكتاب لذكرك حاضراً وهو أنّ منها ما يكون من احتراق المرّة الصفراء وهي أصعبها	أصعبها ] add. امرا E6, P1. من جميع الوجوه، ومنها ما يكون من عكر الدم وما هو منه	وما هو منه ] E6, P1: وما هو E5: وهو منها E7. بمنزلة الدردي. [8] وهذا الصنف منها أغلظ في قوامه من الصنف الأوّل وأقلّ كثيراً منه [P1 126b] في رداءة كيفيته	كيفيته ] E5, E6, P1: om. E7.. [9] وقد قلنا أيضاً إنّ هذا	هذا ] E6, E7, P1: om. E5. الصنف من السوداء الذي هو	هو ] E6, E7: هي E5: om. P1. بمنزلة عكر الدم وثفله ودرديه إن استعملنا الأسماء على حقائقها، لم نسمّه مرّة سوداء [E5 67a] لكنّا	لكنّا ] E5, E6: لكنها E7: لكنه P1. نسمّيها خلطاً سوداوياً	خلطاً سوداوياً ] E5, E7, P1: خلط سوداوي E6.. [10] فأمّا على طريق الاستعارة فإنّا ربّما سمّيناه مرّة سوداء لأنّه عن قليل سيصير مرّة سوداء إن لم يبادر فيستفرغه	فيستفرغه ] E5, E6, P1: ىاستفراغها E7..
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[Kühn xviii, 92] قال أبقراط: نفس البكاء في الأمراض الحادّة التي معها حمّى	حمّى ] E5, E6, P1, Tytler: الحمى E7. دليل رديء.
قال جالينوس: [1] قد يرى الصبيان كثيراً في وقت بكائهم ينقطع عليهم إدخال الهواء في النفس	النفس ] E5, P1: ill. E6: التنفس E7. حتّى يقف في	في ] E7, P1: om. E5, om. E6. الصدر وقفة في وسط منه ثمّ يتمّ ما بقي	بقي ] E5, P1: ill. E6: ىبقى E7. عليه منه. [2] وقد وصف أبقراط هذا النفس في كتاب أبيديميا بأن قال إنّ نفساً يتضاعف رجوعه إلى [E6 65a] داخل كأنّه يكون استنشاقاً	استنشاقاً ] E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7. بعد استنشاق	بعد استنشاق ] E5, E6, E7: om. P1.، وذلك ربّما كان من كلال	من كلال ] E5, E6, P1: لكلال E7. القوّة وضعفها	من كلال القوّة وضعفها ] cf. διὰ κάματον τῆς δυνάμεως (cf. vi. Ap. 52).، وربّما كان من صلابة الآلات، وربّما كان من اجتماع الشيئين، وربّما كان من حال قريبة من التشنّج يكون في	في ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. عضل الصدر. [3] فإنّ القوّة الضعيفة إذا عجزت عن أن يتبسّط الصدر في مرّة واحدة المقدار من البسط الذي يحتاج إليه الحيوان، وقفت وقفة في حال فعلها حتّى تستريح أوّلاً	أوّلاً ] E5, supra lin. E6, E7, P1: om. E6.، ثمّ تعود. [4] فتكون	فتكون ] E5, P1: فتتممه E6: فتكر E7. الآلة	الآلة ] E5: والاله E6, E7, P1. الصلبة لا تواتي القوّة التي تبسطها بسلاسة فترتعد في انبساطها قسراً. [5] وأمّا الحال القريبة من التشنّج [Kühn xviii, 93] فليست بي حاجة إلى أن أصف أنّها تفعل هذا النفس. [6] وإذا غلب البرد على عضل الصدر أو على	على ] E5, E6, P1: om. E7. عصبه، حدث في تلك الآلات صلابة وحركة من جنس حركة التشنّج ومن شأن الحمّى وكلّ علاج يسخن أن يبرأ تلك الحال. [7] فإذا كان مع هذا [E7 136b] العارض حمّى فليس يمكن أن يكون السبب فيه غلبة البرد على عضل الصدر أو عصبه، ولا يخلو عند ذلك حدوثه من أن يكون إمّا من صلابة حدثت بسبب يبس	إمّا من صلابة حدثت بسبب يبس ] cf. ἤτοι σκληρότητα γεγενημένην (Ar. adds بسبب يبس?). وإمّا من ضعف القوّة وإمّا من حال قريبة من التشنّج. [8] وأيّ هذه الأسباب كان سببه فليس يحمد	يحمد ] E5, E6, P1: بمحمود E7. أن يعرض في مرض حادّ. [9] فإن	فإن ] E5, E6, P1: فاذا E7. كان أبقراط إنّما عنى بقوله «نفس البكاء» هذه الحركة التي وصفنا من حركة آلات التنفّس، فقد فرغت من تفسير ما	تفسير ما ] E5, E6, P1: تفسيري لما E7. قال. وإن كان	كان ] add. انما E5. أراد به أن	به أن ] E5, supra lin. E6, E7: به E6: انّهُ P1. يكون مع هذا	هذا ] E5, E6, E7: هذه P1. النفس الذي ذكره	ذكره ] E5, E6, P1: ذكرت E7. صوت شبيه بصوت الباكي، فهو يدلّ مع دلالته على الأسباب التي ذكرنا على حال موجعة مؤلّمة يكون التنفّس معها من صاحبه [P1 127a] وهو كأنّه يأمن أو يتنفّس الصعداء [E5 67b] أو يكون منه صوت مركّب منهما.
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[Kühn xviii, 94] قال أبقراط: علل	علل ] ArMSS: علامة Tytler. النقرس تتحرّك في الربيع وفي الخريف على الأمر الأكثر.
قال جالينوس: [1] علل النقرس وجميع علل المفاصل أكثر ما [E6 65b] يتزيّد في الربيع، ولذلك ذكر أبقراط فيما تقدّم من	من ] E5, E6, P1: في supra lin. E6, E7. تعديده	تعديده ] E5, E6, E7: تعديد P1. الأمراض الربيعية أوجاع المفاصل، وبيّن أنّ	أنّ ] E5, E6, E7: om. P1. النقرس يدخل في عداد أوجاع المفاصل. [2] وربّما هاجت في الخريف فيمن تجتمع فيه في الصيف في وقت الفواكه	الفواكه ] E5, E6, P1: الفاكهة E7. خلط رديء. [3] وقد بيّنت في كتابي في القوى الطبيعية أنّ لكلّ واحد من الأعضاء قوى طبيعية إحداها القوّة الدافعة للشيء المؤذي. [4] والشيء المؤذي ربّما كان أذاه من قبل أنّه يكون كثيراً	يكون كثيراً ] E6, E7, P1: كثىر E5. فيثقل، وربّما كان أذاه بأنّ كيفيته تكون مخالفة منافرة للشيء الذي يؤذيه	وربّما كان أذاه بأنّ كيفيته تكون مخالفة منافرة للشيء الذي يؤذيه ] cf. τὰ δ' ἀνιῶντα τῷ τῆς ποιότητος ἀλλοτρίῳ (Ar. expands?).. [5] فالأمراض المزمنة تهيج في الربيع فيمن كان تدبيره في الشتاء تدبيراً رديئاً من قبل هذين الوجهين جميعاً. [6] وذلك أنّ الأخلاط تذوب في الربيع، [Kühn xviii, 95] ثمّ تدفع	تدفع ] E5, E7, P1: ىندفع E6. على	على ] E5, E6, E7: الى P1. المواضع الضعيفة من المواضع التي هي أقوى منها وتهيج في الخريف لأحد السببين فقط.
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قال أبقراط: الأمراض السوداوية يخاف منها أن تؤول	تؤول ] ArMSS: يؤل Tytler, إلى السكتة والفالج	والفالج ] E5: او الفالج E6, E7, P1, Maimonides, Sinjari: او الى الفالج Tytler. أو إلى التشنّج أو إلى الجنون أو إلى العمى.
قال جالينوس: [1] السكتة والفالج والتشنّج والعمى [E7 137a] قد تكون من الخلط البلغمي ومن الخلط السوداوي، لأنّ الشيء الذي يعرض منها	الشيء الذي يعرض منها ] πάχος PS: πάθος MV Kühn, Ar?. فيهما عامّ. [2] وأمّا أمر	أمر ] E5, E6, P1: من E7. الجنون فليس يعمّهما. وذلك أنّ هذه العلّة لا تكون في حال من الأحوال من الخلط البلغمي، [3] لأنّها تحتاج في تولّدها إلى أن يكون الخلط المحدث لها خلطاً مهيّجاً	مهيّجاً ] E5, E6, P1: مهتاجاً E7. لذاعاً. [4] والمرّة الصرفاء دائماً على هذه من	من ] E5, E6, P1: om. E7. الحال. [5] وأمّا الخلط السوداوي فليس هو على هذه الحال دائماً، [6] إلّا أنّه إن	إن ] E5, E6, P1: متى E7. احترق احتراقاً كثيراً أو عفن صارت له أيضاً حدّة خبيثة.
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[Kühn xviii, 96] قال أبقراط: السكتة والفالج يحدثان خاصّة لمن	لمن ] ArMSS: بمن Tytler. كان سنّه	لمن كان سنّه ] E5, E6, P1, Tytler: om. E7. فيما بين	بين ] add. سن E7. الأربعين سنة	سنة ] E5, E7: ill. E6: السنه P1: om. Tytler. والستّين	والستّين ] E5, E7, Tytler: الى الستين E6: والى السنين P1..
قال جالينوس: [1] ليس كلّ سكتة ولا كلّ فالج إنّما يحدث خاصّة في أصحاب	في أصحاب ] E5: ill. E6: لاصحاب E7: باصحاب P1. السنّ التي وصفها [E6 66a] لكنّ السكتة والفالج	والفالج ] add. اىضا E7. [E5 68a] اللذان ذكرهما فقط وهما اللذان يحدثان من المرّة السوداء، [2] لأنّ	لأنّ ] E6, E7, P1: لا ان E5. المرّة السوداء تغلب خاصّة [P1 127b] على أصحاب تلك السنّ، [3] كما تغلب وتكثر في الخريف. [4] فأمّا على	على ] E5, E6, P1: om. E7. الحكم المطلق فالمشايخ	فالمشايخ ] E5, E6, P1: فلا والمشايخ E7. الذين	الذين ] E5, E6, E7: التي P1. قد جاوزوا السنّ	السنّ ] E5, E7, P1: السنين E6.  الذي	الذي ] P1: التي E5, E6, E7. وصف	وصف ] E5, E6, P1: وصفت E7. يعرض لهم السكتة والفالج أكثر. [5] فينبغي أن يوصل هذا القول بالقول الذي تقدّم حتّى يكون صحيحاً صادقاً [6] فيكون كأنّه قال إنّ	إنّ ] E5, E6, P1: من E7. الأمراض السوداوية	السوداوية ] add. ما E7. يخاف منها أن تؤول إلى السكتة والفالج الذين	الذين ] add. هما E7. يحدثان خاصّة بمن كان سنة	بمن كان سنة ] E6, P1: om. E5: لمن كان سنه E7. فيما بين	بين ] add. سن E7. الأربعين	الأربعين ] add. سنه E7. والستّين.
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قال أبقراط :إذا بدأ	بدأ ] E5, E6, E7, Tytler: بدر P1. الثرب فهو لا	فهو لا ] ArMSS: فلا Tytler. محالة يعفن.
[Kühn xviii, 97] قال جالينوس: [1] قد يظنّ	يظنّ ] add. قوم E7. بهذا الفصل	الفصل ] E5, E6, E7: القول P1. لشدّة إيجازه	إيجازه ] E6, E7, P1: وجازته E5. أنّه باطل من	من ] E5, E6, P1: ممن E7. لم يفهمه على ما ينبغي. [2] فإنّ الذي قصد إليه فيه أبقراط هو ما أصف أنّ الثرب وهو الغشاء المبسوط على المعدة وما دونها	الثرب وهو الغشاء المبسوط على المعدة وما دونها ] cf. τὸ ἐπίπλοον (Ar. adds وهو الغشاء المبسوط على المعدة وما دونها?).  إذا بدأ	بدأ ] E5, E6, E7: بدر P1 يعني إذا ظهر وخرج من الغشاء الآخر الممدود على البطن كلّه	إذا ظهر وخرج من الغشاء الآخر الممدود على البطن كلّه ] cf. ὅταν γυμνωθῇ καὶ προκύψῃ τοῦ περιτοναίου (Ar. adds الآخر الممدود على البطن كلّه?). ثمّ لبث فضل لبث	ثمّ لبث فضل لبث ] Ar. adds? فليس يمكن إذا أدخل	أدخل ] E5, E7: دخل E6, P1. أن يبقى صحيحاً سليماً، كما قد يمكن أن يكون ذلك في غيره إذا خرج مثل الأمعاء	الأمعاء ] E5, E7, P1: المعا E6. أو الطرف	أو الطرف ] E5, E6, P1: والطرف E7. من أطراف الكبد. [3] فإنّ هذه إن لم تبق	تبق ] E5, E7, P1: تبقي E6. خارجاً مدّة طويلة حتّى يبرد برداً	برداً ] E5, E7, P1: تبريدا E6. شديداً فإنّها تعود إلى مزاجها الأوّل بعد اندمال [E7 137b] الخرق الذي كان حدث في البطن. [4] فأمّا الثرب فإنّه وإن	وإن ] E5, E6, P1: ان E7. كان لبثه خارجاً أدنى مدّة تكون فإنّه إذا أدخل	أدخل ] E5, E7: دخل E6, E7. عفن، [5] ولذلك قد	قد ] E5, E6, P1: om. E7. يقطع الأطبّاء ما يبؤوا	يبؤوا ] E6, E7, P1: يبدا E5. منه. [6] فهذا هو معنى هذا الفصل وإن كان لم يحدّد	يحدّد ] E5, E7, P1: يحد E6. لفظه غاية التحديد. [7] فإن قال قائل إنّه قد يرى في حال من الأحوال الثرب قد بدأ ثمّ لم يلبث إن أدخل	إن أدخل ] E5, P1: ill. E6: ان يدخل E7. فلم	فلم ] E5, E6, P1: om. E7. يعفن، فهو وإن	وإن ] E5, P1: ill. E6: ان E7. بطل	بطل ] E5: ill. E6: ابطل E7, P1. دوام صحّة	صحّة ] E5, E6: صحته E7. حكم بقراط بما	بما ] E6, E7, P1: ما E5. حكم به في هذا فليس يبطل أنّ	أنّ ] E5, E6, P1: om. E7. حكمه بما حكم به	به ] add. بل E7. يصحّ في أكثر الحالات	فليس يبطل أنّ حكمه بما حكم به يصحّ في أكثر الحالات ] cf. φυλάξαι δὲ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ (Ar. expands?).، ويصير يعمّ	يعمّ ] E5, P1: ill. E6: بعد E7. هذا الفصل أمر قد نجده في أقاويل كثيرة	أقاويل كثيرة ] E5, E6, P1: اكثر الاقاويل التي E7. قالها أبقراط يدلّ [Kühn xviii, 98] في مخرج الكلام على أنّ الحكم بما حكم به	به ] E6, E7, P1: بها E5. [E6 66b] فيها يصحّ	يصحّ ] add. فيها ليصح E7. دائماً. [8] وليس الأمر كذلك لكن قد يعرض في الندرة أن يكون الأمر على خلاف ما وصف	وصف ] E6, E7, P1: وصعت E5..

Kühn xviii, 98, line 4
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قال أبقراط: من كان به وجع عرق	عرق ] E6, E7, supra lin. P1: om. E5, om. P1, om. Tytler. النساء وكان وركه ينخلع	ينخلع ] ArMSS: يتخلع Tytler. ثمّ يعود فإنّه قد حدثت فيه رطوبة مخاطية.
قال جالينوس: [1] كثيراً	كثيراً ] E5, E6, E7: كثير P1. ما يجتمع في المفاصل كيموس بلغمي	كيموس بلغمي ] cf. χυμὸς φλεγματώδης. وهو الذي سمّاه	سمّاه ] E5, E6, P1: يسمى E7. رطوبة مخاطية	رطوبة مخاطية ] cf. μύξαν. فتبتّل	فتبتّل ] E6, E7, P1: فتثقل E5. به رطوبات  تلك المفاصل	تلك المفاصل ] E7: حبايل المفاصل E5: ذلك المفصل E6, sub lin. P1: ذلك المفاصل P1. [E5 68b] فتسترخي، [2] ولذلك يخرج العظم من النقرة [P1 128a] المركّب فيها	فيها ] E5, E7, P1: om. E6. 	العظم من النقرة المركّب فيها ] cf. τὸ ἄρθρον (Ar. interpr. العظم المركّب فيها?). خروجاً سهلاً سريعاً	سريعاً ] E6, E7, P1: om. E5. ويرجع إليها	إليها ] E6, E7, P1: om. E5. أيضاً رجوعاً سهلاً. [3] وهذا هو الأمر الذي ذكره	ذكره ] E5, E7, P1: ذكر E6. أبقراط في هذا	هذا ] E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7. الفصل أنّه يعرض لمن هذه حاله من أصحاب	أصحاب ] E5, E6, P1: om. E7. أوجاع الورك. [4] وينبغي أن يفهم عنه من قوله أنّ الورك ينخلع لا نفس الورك لكنّ عظم الفخذ المركّب فيه	عظم الفخذ المركّب فيه ] cf. τὸ κατ' ἰσχίον ἄρθρον. كما قال في كتاب المفاصل. [5] أمّا مفصل الكتف فلا أعلمه ينخلع إلّا على	على ] E5, E6, in marg. E7, P1: الى E7. جهة واحدة، وإنّما عنى أنّ عظم العضد المركّب في الكتف إنّما ينخلع على جهة واحدة.

Kühn xviii, 99 line 1
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[Kühn xviii, 99] قال أبقراط: من اعتراه وجع في الورك مزمن	مزمن ] E5, E6, P1, Tytler: ممن E7. وكان	وكان ] E5, E6, Tytler: كان E7: فكان P1. وركه	وركه ] ArMSS: om. Tytler. ينخلع	ينخلع ] ArMSS: يتخلع Tytler. فإنّ رجله كلّها تضمر وتعرج	وتعرج ] E5, E6, E7: وىعوج P1. إن لم تكو	تكو ] E7: يكوا E5: يكوى E6, P1: يكو Tytler..
قال جالينوس: [1] ليس ينبغي أن يعزل هذا الفصل عن الفصل الذي قبله، [2] لكنّه	لكنّه ] E5, P1: لكن E6, E7. ينبغي أن يقرن به حتّى يكون قولاً واحداً،  ويفهم على هذا الوجه الذي أصف	أصف ] E5, E6, P1: وصف E7.، [3] وهو أنّه يريد أن يقول إنّ صاحب وجع النساء	صاحب وجع النساء ] cf. τοῖς ἰσχιαδικοῖς (Ar. mistranslates?). [E7 138a] الذي يعرض	يعرض ] E5, E6, E7: عرض P1. له من قبل كثرة الرطوبة البلغمية	كثرة الرطوبة البلغمية ] cf. τὸ πλῆθος τῆς μύξης (Ar. interpr. μύξης?). في الورك أن ينخلع فخذه ثمّ يعود إلى موضعه	موضعه ] E5, E6, P1: موضعها E7. فرجله كلّها لا محالة على طول المدّة تضمر وتنتقص	وتنتقص ] E5, E6: وتنقص E7: وتنقبض P1. إن لم نبادر فنجفّف تلك الرطوبة	تلك الرطوبة ] cf. τὴν μύξαν (Ar. interpr.?). بالكيّ. [4] وقد أمر أبقراط في كتاب المفاصل أن يفعل ذلك بالعضد إذا كان ينخلع	كان ينخلع ] E6, E7, P1: كانت تنخلع E5. كثيراً. [5] ومعناه فيما قاله من هذا في ذلك	في ذلك ] E5, E7: ill. E6: om. P1. الكتاب وفي هذا الفصل معنى واحد. [6] وذلك أنّه أمر في هذا الفصل بأن يكوى مفصل [E6 67a] الورك كما خبّر في كتاب المفاصل كيما تنفذ تلك الرطوبة البلغمية	تلك الرطوبة البلغمية ] cf. τὸ μυξῶδες. وتشتدّ	وتشتدّ ] E5, E6, P1: وتشد E7. بالكي رخاوة الجلد في الموضع الذي يقبل	يقبل ] E5, E6, P1: يعتاد E7. ذلك المفصل إذا انخلع	إذا انخلع ] E5, E6, P1: ان تنخلع E7. فتحصره وتمنعه من النقلة عن موضعه. [Kühn xviii, 100] [7] فإنّ مفصل الورك إذا لبث مدّة طويلة وهو منخلع من قبل	قبل ] E5, E6, P1: om. E7. كثرة الرطوبة البلغمية	الرطوبة البلغمية ] cf. τῆς μύξεως. حدثت	حدثت ] add. لا محالة E7. من قبل	قبل ] E5, E7, P1: om. E6. ذلك عرجة لا محالة. [8] ويتبع ذلك ضرورة أن لا يغتذي الرجل على ما ينبغي فتضمر وتنتقص	وتنتقص ] E5, P1: وتنقص E6, E7. 	ويتبع ذلك ضرورة أن لا يغتذي الرجل على ما ينبغي فتضمر وتنتقص ] cf. ἀκολουθήσει δ' ἐξ ἀνάγκης αὐτῇ καὶ ἀτροφία (Ar. adds لا يغتذي الرجل على ما ينبغي?).، كما يعرض لسائر الأعضاء التي تعدم حركاتها	حركاتها ] E5, E6, E7: حركتها P1. الطبيعية.

تمّت المقالة السادسة من تفسير [E5 69a] جالينوس لفصول ابقراط.
[E5] تحمد اللّه وعونه وتأييده. تتلوه في المقالة السابع  قال جالينوس إنّ جميع من سبقني إلى تفسير الفصول ابتدؤوا في أوّل الأمر بتطويل.
[P1] والحمد للّه كثيراً على تعمير وإحسانه.


