شريف مصري	 TH2, L4, C5DK4  نُسخ 	شرح فصول أبقراط، لابن النفيس
    بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة السابعة من كتاب شرح فصول أبقراط . بسم الله الرحمن الرحيم المقالة السابعة من كتاب شرح فصول أبقراط ] C5DK4: مقالة سابعة TH2. om. L4.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : برد الأطراف في الأمراض الحادة دليل رديء.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إنما تبرد الأطراف في الأمراض الحادة إذا كان [C5DK4 180a] في الأحشاء ورمٌ حارٌ، حتى تكون مادة التسخين مجتمعة بأسرها هناك، أو كانت القوى ضعيفة عن دفع بخار تلك المادة إلى الأطراف. ولابد في الصورتين من ضعف الحار الغريزي، وذلك لا محالة دليلٌ رديءٌ وخاصة في الشباب وفي فصل الصيف. وأما الأمراض . الأمراض ] C5DK4, L4: الأعراض TH2.  المزمنة فإنَّ برد الأطراف وإن . وإن ] TH2, C5DK4: فإن L4.  كان فيها رديئًا، لكن ليست رداءته شديدة في تلك الأمراض، لأنَّ المرض المزمن من . من ] TH2, L4: om.  C5DK4. شأنه إحداث ذلك، لأنَّ المرض إذا طال ضعفت الحرارة الغريزية فيعرض ذلك. 
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا كان في العظم علة، وكان [TH2 166b] لون اللحم عنها كمدًا، فذلك دليل رديء.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : سبب ذلك أنَّ كمودة ذلك اللحم إنما تكون لموت الحرارة الغريزية التي فيه، وذلك لا محالة مؤدٍّ إلى سقوطه . سقوطه ] add. والله أعلم L4..
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : حدوث الفواق وحمرة العينين بعد القيء دليلٌ رديءٌ.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : [C5DK4 180b] سبب ذلك أنَّ حدوث الفواق وحمرة العينين دليل على ارتفاع المادة التي كانت توجب القيء إلى الدماغ وتورمه ههنا أو تورم المعدة، فيكون الفواق أشد والحمرة أقل.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا حدث بعد العَرَقِ اقشعرار، فليس ذلك بدليل . بدليل ] TH2, C5DK4: دليل L4.  محمود.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : سبب ذلك أنَّ الاقشعرار [L4 91a] حينئذٍ إنما يكون لبقية من المادة أغلظ من أن تنفذ في المسام، فلا تخرج . فلا تخرج ] TH2, L4: فتخرج C5DK4.  بالعَرَقِ، وذلك لا محالة غير محمود. وإنما لا يكون رديئًا لأنه يدل على انتفاض المادة إلى ظاهر البدن، مع استفراغ [TH2 167a] بعضها. 
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا حدث بعد الجنون اختلافُ دمٍ أو استسقاء أو حيرة، فذلك محمود.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : أمَّا نفع اختلاف الدم . الدم ] TH2, C5DK4: om. L4. ، #فلأنه يتبع توجه مادة الجنون إلى . فلأنه يتبع توجه مادة الجنون إلى ] C5DK4: فلأنه ينتفع بتوجه المادة إلى TH2. فلأنه ينتفع بتوجه مادته إلى L4. أسفل، وأما الاستسقاء فلترطيبه الكاسر لحدَّة مادة الجنون؛ وأما الحيرة، وهي بطلان الفكر عن مزاج بارد، فلأنَّ ذلك يمنع سبب الجنون.
  [C5DK4 181a] قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : ذهاب الشهوة في المرض المزمن والبراز الصرف، دليلٌ رديء.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إنما تذهب الشهوة لمادة رديئة أو لموت القوة الشهوانية، وأيهما كان فهو رديء. وإنما يكون البراز صرفًا إذا #كان الخارج معه خلطًا . كان الخارج معه خلطًا ] TH2, L4: كان الخلط الخارج معه C5DK4.  غالبًا جدًا في البدن، حتى لا يظهر لغيره . لغيره ] TH2, C5DK4: تغيره L4.  معه تأثير . تأثير ] C5DK4, L4: تأثيرًا TH2.  في . في ] C5DK4: om. TH2, L4. البراز، وإنما يكون ذلك إذا كان سوء المزاج المولِّد لذلك الخلط غالبًا جدًا؛ والكل رديء، وكونه في الأمراض المزمنة أردأ. أمَّا ذهاب [TH2 167b] الشهوة، فلأنَّ . فلأن ] TH2, C5DK4: فلا L4.  الحاجة في . في ] TH2, L4: إلى C5DK4.  الأمراض المزمنة إلى التغذية أكثر. وأما صرافة البراز، فلأنَّ القوى تكون في الأمراض المزمنة قد ضعفت بطول مقاساة . مقاساة ] TH2: مقاسات L4, C5DK4.  المرض، فلا تكون محتملة للاستفراغات المنقية للبدن من الخلط الغالب.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا حدث عن كثرة الشراب اقشعرار واختلاط ذهن، فذلك دليل رديء.
  [C5DK4 181b] الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : قد يحدث مثل هذا بسبب الشراب، كما إذا استُعمل صرفًا، فإنه حينئذٍ يستحيل إلى المرار، ويكون ذلك . ويكون ذلك ] TH2, L4: om. C5DK4.  المرار . المرار ] TH2, C5DK4: om. L4.  متحركًا لأجل لطافته وحدَّته . وحدته ] TH2, L4: وحدوثه C5DK4.  ضرورة تولده عن مادة حارة لطيفة، وفي الأكثر إنما تتحرك إما إلى فوق، أو إلى ظاهر البدن، فإن كان الثاني حدث عنه الاقشعرار؛ وإن . وإن ] C5DK4: فإن TH2, L4. كان الأول [L4 91b] فإن خرج بالقيء فذلك محمود لأنَّ ضرره يندفع، وإن صعد إلى الدماغ عرض عنه حدَّة وشرارة، وذلك مع [TH2 168a] السُّكْر شبيه باختلاط الذهن الكائن في الأمراض؛ ولا شك . ولا شك ] TH2, L4: فلا شك C5DK4.  أنَّ كلا الأمرين رديء . رديء ] TH2, L4: أردأ  C5DK4.  لما يلزمه من الضرر بالدماغ . الضرر بالدماغ ] TH2, L4: التضرر بالمرار C5DK4. . #وقد يكون حدوث ذلك . وقد يكون حدوث ذلك ] TH2, L4: وقد يحدث ذلك C5DK4.  لا عن . عن ] add. سبب C5DK4.  الشراب، بل بأن . بل بأن ] TH2, L4: وذلك بأن C5DK4.  يكون المرار في البدن كثيرًا، فإذا ورد الشراب الكثير حرَّكه، فإن اندفع بالقيء أو بالإسهال فذلك محمود، وإن عرض عنه أحد هذين الأمرين كان رديئًا لا محالة، وكان دليلًا على كون البدن كثير المرار.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا انفجر خرَّاج إلى داخل، حدث عن ذلك سقوط قوةٍ، وقيء، وذبول نَفَسٍ . نفس ] add. وغشي TH2, L4..
  [C5DK4 182a] الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : يريد إذا كان الانفجار إلى تجويف المعدة، فإنَّ المنفجر إلى الصدر لا يلزمه ذلك قطعًا، أما القيء فظاهر، وأما سقوط القوة وذبول النَّفَس فلأجل حصول القيح في عضو كريم، وخصوصًا مع الضعف العارض بخروج القيح.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا حدث [TH2 168b] عن سيلان الدم . الدم ] TH2, L4: دم C5DK4.  اختلاط ذهن أو تشنج، فذلك دليلٌ . دليل ] TH2, L4: om. C5DK4.  رديء.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : قد تبيَّن أنَّ حدوث التشنج بعد انفجار الدم رديء، وأما اختلاط الذهن فهو أردأ منه، ويحدث إذا خلت العروق التي في الشبكة عن الدم حتى انطبق أعلاها على أسفلها، فيتعذر على الأرواح النفوذ، وخصوصًا وهي حينئذٍ –لضعفها- لا تقوى على النفوذ وإن كان الانسداد في غاية الضعف. وإذا كان كذلك عرض كما يعرض عند انسداد هذه العروق عن الأبخرة الشرابية وأزيد بكثير، لأنَّ الأرواح تكون عند انسدادها بالشراب قوية، وتلك السدد ضعيفة فيكون لها نفوذ ما، ولا كذلك ههنا. وأكثر ما يعرض من هذا الاختلاط فسادُ تخيُّلٍ، لأنَّ أكثر [C5DK4 182b] هذه العروق أكثر . أكثر ] TH2, L4: وأكثر C5DK4.  دمها في البطن المقدم.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا حدث عن القولنج المستعاذ منه [TH2 169a- L4 92a] قيء وفواق واختلاط ذهن وتشنج، فذلك دليل سوء.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : القولنج المستعاذ منه هو ايلاوس، وإذا كانت هذه السدة فيه قوية جدًا، تعذَّر على الطبيعة دفع الرجيع إلى أسفل، وأحوجها التضرر بعفنه ورداءته وتمديده إلى الدفع إلى فوق، فيعرض من ذلك القيء، ويخرج به أولًا الرطوبات #ثم يخرج الرجيع ويعرض الفواق . ثم يخرج الرجيع ويعرض الفواق ] C5DK4: om. TH2, L4. لتضرر . لتضرر ] TH2, C5DK4: لتضرير L4.  المعدة به، وخاصة فمها . فمها ] C5DK4: om. TH2, L4. لقوة حسه وتخليط العقل لما يتصعد إلى الدماغ من بخار الرجيع، ولمشاركة المعدة فمها في التضرر. ويعرض التشنج لمشاركة العصب والدماغ في التضرر، ولا محالة أنَّ ذلك دليل سوء لدلالته على استحكام السدة.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا حدث عن ذات الجنب ذات الرئة، فذلك دليل رديء.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : [C5DK4 183a] ذات الرئة مرض رديء قتال لما يلزمه من إفراط تضرر القلب، وذات الجنب أكثر سلامة، فانتقالها [TH2 169b] إلى ذات الرئة انتقال من الأسلم إلى الأردأ، وذلك رديء.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن ذات الرئةِ، البرسامُ.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إنما يقال في ورمٍ من أورام أعضاء الصدر أنه برسام إذا كان موجبًا لاختلاط الذهن، وإنما يكون ذلك إذا كان يرتفع معه بخار رديء يُفسد مزاج الدماغ وأرواحه، ولا شك أنَّ الحال يكون حينئذٍ أردأ.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن الاحتراقِ الشديدِ، التشنجُ والتمددُ.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : التشنج والتمدد عن الاحتراق الشديد إنما يكون إذا بلغ إلى حدٍّ جفَّف . جفف ] TH2, L4: تجفف C5DK4.  الأعصاب، وذلك لا محالة رديء عن أي سبب كان ذلك الاحتراق.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : [C5DK4 183b] وعن الضربة على الرأسِ، الحيرة واختلاط الذهن . الذهن ] add. فرديء TH2. add. رديء L4, C5DK4. .
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إنما يحدث . يحدث ] TH2, L4: عرض C5DK4.  ذلك عن الضربة على الرأس إذا عرض عنها فساد شديد في الدماغ، فاختلاط الذهن تشوُّش يعرض فيه، [TH2 170a] والحيرة بطلان العقل. 
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن نفث الدمِ، نفث المِدَّة.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إنما يعرض ذلك إذا عرض للموضع الذي يخرج منه الدم تقيح، وفي الغالب [L4 92b] إنما يكون ذلك إذا كان هناك جراحة وكان . وكان ] TH2, L4: أو كان C5DK4.  الدم رديئًا مفسدًا حتى أوجب التقيح . التقيح ] TH2, L4: التقرح C5DK4. .
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن نفث المِدَّةِ، السل والسيلان، فإذا احتبس البصاق . البصاق ] TH2, C5DK4: البزاق L4.  مات صاحب العلة.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : يريد أنه إذا حدث عن نفث المدَّة السل أي الهزال المفرط، والسيلان أي الإسهال الذي يكون في آخر السل، كان ذلك [C5DK4 184a] رديئًا لدلالته على قرب الموت. فإذا احتبس البصاق . البصاق ] TH2, C5DK4: البزاق L4.  حينئذٍ مات العليل، أي مات في وقته فلا يتأخر عن ذلك مدة يعتد بها، لأنَّ ذلك الاحتباس إنما يكون حينئذٍ لسقوط القوة.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن ورم الكبدِ، الفواقُ.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : قد بينا أنَّ الفواق إنما يحدث عن ورم الكبد [TH2 170b] إذا عظم جدًا، فيكون حدوثه . فيكون حدوثه ] TH2, L4: وحدوثه C5DK4.  عنه دليلًا . دليلا ] TH2, L4: دليل C5DK4.  على عِظمه . عظمه ] TH2, C5DK4: عظمته L4. ، فيكون . فيكون ] add. حينئذ C5DK4.  رديئًا.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن السهرِ، التشنجُ واختلاط العقل.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : يريد بالسهر امتناع النوم، ولا شك أنَّ ذلك إنما يوجب التشنج والاختلاط إذا عرض عنه جفاف شديد في الدماغ، ولا محالة أنَّ ذلك رديء.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن انكشاف العَظْمِ، الورمُ الذي يُدعى الحمرة.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : [C5DK4 184b] الورم المعروف بالحمرة ورمٌ صفراوي، وقد يحدث عن الجراحات . الجراحات ] TH2, C5DK4: الخراجات L4.  لضعف العضو وتوجُّه المواد إليه، فإذا . فإذا ] TH2, L4: وإذا C5DK4.  كانت الجراحة . الجراحة ] TH2, L4: الجراحات C5DK4.  قد بلغت . قد بلغت ] TH2, C5DK4: om. L4.  إلى حدٍّ انكشف لها العظم كان بدْو . بدو ] TH2: بدوا L4. om. C5DK4. ذلك رديئًا؛ لأنَّ انكشاف العظم يفتقر إلى التسخين . التسخين ] TH2, L4: تسخين C5DK4.  وهو أضر الأشياء بالحمرة؛ والحمرة تفتقر إلى التبريد القوي، وهو أضر الأشياء بانكشاف العظم.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن الورم الذي يُدعى الحمرة، العفونة والتقيح.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : لا شك أنَّ الورم إذا آل أمره [TH2 171a] إلى ذلك فهو رديء، لأنَّ الأولى أنه كان يتحلل وخصوصًا الحمرة؛ لأنَّ مادتها -وهي الصفراء- لطيفة، قابلة للتحلل.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن الضربان الشديد في القروح، انفجار الدم.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إنما [L4 93a] يعرض انفجار الدم في القروح إذا بلغت إلى أن . أن ] TH2, L4: om. C5DK4.  فرَّقت اتصال العروق، وذلك لا محالة رديء #كيف كان، [C5DK4 195a] لكنه إذا كان مع القروح ضربان شديد فهو أردأ . كيف كان لكنه إذا كان مع القروح ضربان شديد فهو أردأ ] C5DK4: om. TH2, L4.، لأنَّ الضربان إنما يكون حيث العضو فيه شرايين، وحينئذٍ ففي الأكثر يكون ذلك الانفجار منها، وهو أردأ من انفجار . انفجار ] C5DK4: om. TH2, L4.  الأوردة لأنَّ التحامها أعسر.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن الوجع المزمن فيما يلي المعدة، التقيح.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : التقيح . التقيح ] TH2: السحج L4, C5DK4. الصفراوي ينضج . ينضج ] TH2: يتقيح L4, C5DK4.  في أسبوعين، والبلغمي في شهر، والسوداوي في أربعين يومًا. والمراد بالوجع الذي فيما يلي المعدة، السحج الكائن في الأمعاء الدقاق، وإنما يكون التقيح عن المزمن من ذلك إذا كان سوداويًا، وهو لا محالة رديء جدًا.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : [TH2 171b] وعن البراز الصرف، اختلاف الدم.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إنما يحدث اختلاف الدم عن ذلك بأن يفرِّق اتصال عِرْق في الأمعاء، أو في الكبد، وأيهما كان فهو رديء.
  [C5DK4 195b] قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : وعن قَطع العظم، اختلاط الذهن إن نال الموضع الخالي.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : معناه: وعن قَطْع عظم . عظم] C5DK4: العظم في  TH2. om. L4. الرأس، أي تفرُّق اتصاله، اختلاط الذهن. إن نال القَطْع الموضع الخالي، أي الخالي من الأعضاء، وهو التجويف الذي في داخل القحف، وإنما يكون ذلك إذا كان التفرُّق خارقًا. والمراد إن . إن ] TH2, C5DK4: om. L4.  كان ذلك الاختلاط لأجل أنَّ . أن ] C5DK4: ذلك TH2, L4. القطع، نال ذلك الموضع. وأما ما يحدث بسبب الورم . الورم ] TH2, L4: التورم C5DK4.  وتوجُّه المواد لأجل وجع القطع، فذلك في حكم ما إذا حدث ذلك عن الضربة.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : التشنجُ عن شرب الدواء، مميتٌ.
    الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : يريد الكائن عن الشرب نفسه لا عن استفراغه، وهو الحادث لأجل تحريك الدواء [TH2 172a] للرطوبات، وهذا التحريك غير معلوم، فلذلك إنما يُنسب عادةً إلى الشرب. وإنما يكون هذا مميتًا إذا كان حدوثه في أول الأمر، حتى يجوز . يجوز ] TH2, L4: يحسن C5DK4.  أن يقال [C5DK4 190a] عادة أنه عن الشرب، فإنه حينئذٍ إنما يحدث لإفراط قبول العصب لتأثير المواد فيها . فيها ] L4, C5DK4: فيه TH2.، والمواد بعد شرب الدواء تبقى متحركة، ففي [L4 93b] الغالب يشتد ذلك التشنج حتى يقتل.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : برد الأطراف عن الوجع الشديد فيما يلي المعدة، رديء.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : أما . أما ] TH2, L4: om. C5DK4.  إذا بلغ وجع القولنج إلى أن أوجب برد الأطراف، فليس ذلك بمنكرٍ . ذلك بمنكر ] TH2, L4: بذلك المنكر C5DK4. ، إذ وجع القولنج من شأنه الاشتداد إلى ذلك، فأما . فأما ] TH2, L4: وأما C5DK4.  وجع الأمعاء الدقاق أو فم المعدة، فإنما يوجب ذلك إذا كان عظيمًا، وحينئذٍ يكون رديئًا لمجاورته للأعضاء الرئيسة والكريمة.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا حدث بالحامل زحير . زحير ] TH2, L4: زحيرا C5DK4. ، كان سببًا لأن تسقط.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : سبب ذلك [TH2 172b] تضرر الرحم بالمشاركة لأجل المجاورة، وكثرة التزحر وما يلزمه من انعصار عضل البطن.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : [C5DK4 190b] إذا انقطع عظمٌ أو غضروف، لم يَنمُ . انقطع عظم أو غضروف لم ينم ] TH2, L4: انقطع شيء من العظم أو الغضروف لم ينموا C5DK4. .
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : يريد بذلك . بذلك ] C5DK4: om. TH2, L4. أنه لا يزيد بزيادةٍ . بزيادة ] TH2, L4: زيادة C5DK4.  ظاهرةٍ حتى يعود . يعود ] TH2, L4: ينقص C5DK4.  مقدار المنثلم منه.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا حدث بمن غلب عليه البلغم الأبيض، اختلاف قوي دائم . دائم ] TH2, L4: om. C5DK4. ، انحل عنه . عنه ] TH2, L4: om. C5DK4.  مرضه.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : يريد بهؤلاء أصحاب الاستسقاء اللحمي، والبلغم يغلب عليهم لضعف هضومهم، ويكون بلغمهم غليظًا، فيكون أشد بياضًا، فإذا عرض لهؤلاء . لهؤلاء ] TH2, L4: بهؤلاء C5DK4.  اختلاف من مادة مرضهم، كان محمودًا, فإن استمر على أن يستفرغ المادة بأسرها، زال المرض. وإنما يكون ذلك إذا كان دائمًا، لأنَّ مادة هذا المرض تكون كثيرة جدًا لعمومها . لعمومها ] TH2, L4: ولعمومها C5DK4.  جميع الأعضاء، ولا يمكن . ولا يمكن ] TH2, L4: لا يمكن C5DK4.  أن تخرج دفعة وتنفع . وتنفع ] add. ذلك C5DK4.، #لأنَّ ذلك قتَّال . لأن ذلك قتال ] TH2, L4: وإلا كان يكون قتالا C5DK4. ؛ فلذلك إنما يكون خروجها نافعًا إذا كان [TH2 173a] قليلًا قليلًا، ويلزم ذلك أن يدوم. [C5DK4 191a] والمراد بكون هذا الاختلاف قويًا . قويًا ] TH2, C5DK4: om. L4. ، أنَّ خروج الخارج في كل مرة يكون بقوة، أي أنه . أنه ] C5DK4: أن L4. om. TH2. يخرج دفعة، فإنَّ ذلك إنما يكون لقوة الطبيعة الدافعة؛ فأما . فأما ] TH2, L4: وأما C5DK4. الكائن عن الذوبان، وكذا الكائن . وكذا الكائن ] TH2, L4: وهو الخارج C5DK4. لضعف القوة، فلا يلزم فيه . فيه ] TH2, L4: منه C5DK4. ذلك.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَن كان به اختلافٌ، وكان . وكان ] TH2, L4: فكان C5DK4. ما يختلف زبديًّا، فقد يكون سبب اختلافه شيء ينحدر من رأسه.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إذا انحدرت . إذا انحدرت ] TH2: إذا انحدر C5DK4. إنما يحدر L4.  [L4 94a] من الرأس رطوبة وخرجت بالإسهال، ففي الغالب تكون زبدية، لأنها لم تنفذ إلى هذا المكان البعيد إلا بحرارة تخالطها وتكون في نفسها رقيقة، وهذه الحرارة لابد وأن تكون قاصرة عن تحليلها؛ فلذلك يتولد منها رياح وأبخرة يحدث باختلاطها بالرطوبةِ الزبدُ . الزبد ] TH2, L4: الزبدية C5DK4.، فلذلك إذا كان الاختلاف زبديًا، فقد يكون [TH2 173b] من الرأس، وقد يكون لسوء الهضم.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : [C5DK4 191b] من كان به حُمَّى، وكان يرسب في بوله ثفل شبيه بالسويق الجريش، فذلك يدل على أنَّ مرضه يطول.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إنما يكون الثفل كذلك إذا كانت المواد غليظة جدًا، حتى لا تقوى الطبيعة على تصغير أجزائها، وإنما تخرج قبل النضج إذا كانت كثيرة، ولا شك أنَّ مادة المرض إذا كانت كذلك طال المرض، فإن كان ذلك مع الحمى، كان أولى بأن يطول، لأنَّ الحمى تُلطِّف المواد بحرارتها؛ وإنما . وإنما ] C5DK4: فإنما TH2, L4. يكون الرسوب معها كذلك، إذا كان غلظ المواد مفرطًا.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا كان الغالب على الثفل الذي في البول المرار، وكان أعلاه رقيقًا، دلَّ على أنَّ المرض حاد . حاد ] TH2, L4: حار C5DK4..
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : يريد: وكان أعلى الثفل رقيقًا؛ وذلك بأن يكون على هيئة مخروطٍ رأسه دقيق، فإنَّ هذا إنما يكون كذلك إذا كانت المادة خفيفة جدًا، لطيفة؛ [TH2 174a] ويلزم ذلك أن يكون المرض قصيرًا، وهو الحاد . الحاد ] TH2, L4: الحار C5DK4..
  [C5DK4 192a] قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَن كان بوله متشتتًا، فذلك يدلُّ على أنَّ في بدنه اضطرابًا . اضطرابا ] TH2, C5DK4: اضطراب L4. .
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : يريد . يريد ] add. بذلك أن C5DK4.: متشتت الثفل. وإنما . وإنما ] TH2, L4: إنما C5DK4. يكون كذلك إذا كانت هناك رياحٌ كثيرةٌ، وفي . وفي ] TH2, L4: في C5DK4. الغالب إنما يكون ذلك إذا كان في البدن غليان، وذلك موجبٌ للاضطراب.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَن كان فوق بوله عَبَبٌ، دلَّ على أنَّ علَّته في الكلى، وأنذر منها بطولٍ.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إذا حدث ذلك لا عن مُتناوَلٍ يولِّد الرياح الغليظة، فهو في الكلى؛ لأنَّ العبب إنما يحدث عن مادة غليظةٍ لزجةٍ وريحٍ غليظةٍ . غليظة ] TH2, L4: غليظ C5DK4. جدًا . جدًا ] TH2, L4: om. C5DK4.، [L4 94b] حتى يمكن أن يجتمع منهما مقدار كثير لا ينحل . لا ينحل ] TH2, L4: ولا يتحلل C5DK4.، ولا يمكن أن يكون . أن يكون ] C5DK4: om. TH2, L4. ذلك عن عضوٍ أعلى من الكلى، وإلا كانت الريح تنقسم في طول المسافة إلى أجزاء كثيرة فلا يكون منها عبب، وكانت الرطوبة أيضًا تلطف . تلطف ] C5DK4: لطيفة TH2, L4. بحرارة الكبد . بحرارة الكبد ] TH2, C5DK4: الحرارة والكبد L4. وبطول . وبطول ] TH2: وتطول C5DK4, L4. مسافة [TH2 174b] الحركة. ولا أيضًا من عضوٍ دون الكلى؛ لأنَّ ما دونها بارد لا يصلح لتوليد الرياح.
  [C5DK4 192b] قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَن رُؤيَ . رؤي ] C5DK4: رأى TH2, L4. فوق بوله دسمٌ جملةً، دلَّ على أنَّ في كلاه علة حادة.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : خروج الدسم في البول قد يكون لمواد دسمة، فيكون في القارورة كالرسوب؛ وقد يكون لذوبان الشحم، أو السمين، أو اللحم، وذلك لا يمكن أن . يمكن أن ] TH2, L4: om. C5DK4. يكون مما دون الكلى؛ لفقدان هذه الأعضاء هناك، فلا . فلا ] TH2, L4: ولا C5DK4. يمكن مما فوق الكلى . الكلى ] TH2, L4: الأعضاء C5DK4. إلا من الأعضاء البعيدة، فيكون الخارج منه بالبول قليلًا ومتشتتًا، لتشتته في طول المسافة. فإذًا إنما يكون جملةً . جملة ] add. إلا C5DK4. إذا كان في الكلى، وفي الأكثر . وفي الأكثر ] TH2, L4: وفي أكثر الأمر C5DK4. لا يكون من لحمها؛ لأنه صلب، إنما . إنما ] TH2, L4: om. C5DK4. يذوب بحرارة شديدة جدًا، فإذًا #هو من شحمها، فإنما . هو من شحمها فإنما ] TH2, L4: om. C5DK4. يذوب . يذوب ] TH2, L4: ذاب C5DK4. بحرارة . بحرارة ] C5DK4, L4: om. TH2. لها قوة ما . ما ] TH2, C5DK4: om. L4. ، فلذلك تكون العلة حادة.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَن كانت . كانت ] C5DK4: كان TH2, L4. به علة في كلاه، وعرضت له هذه الأعراض التي تَقدَّم ذكرها، وحدث به وجعٌ في عضل صلبه، فإنه إن [TH2 175a] كان ذلك الوجع في المواضع الخارجة فتوقع خرَّاجًا يخرج به من خارج، فإن . فإن ] TH2, L4: وإن C5DK4. كان ذلك الوجع في المواضع الداخلة، [C5DK4 193a] فأحرى أن تكون الدبيلة من داخل.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : "مَن كانت به علة في كلاه" أعني كانت به من . من ] TH2, L4: om. C5DK4. مدة طويلة، وفي الغالب إنما يكون ذلك إذا كانت العلة مادية. وعرضت له الأعراض المتقدمة؛ أعني الدسومة الدالة على الحرارة، أو العَبب الدال على برد المادة وغلظها. "وحدث به وجع في عضل صلبه" أعني الذي هو محاذٍ لموضع الكلى، وهو عضلُ أسفل الصُّلب، فذلك في [L4 95a] غالب الأمر إنما يحدث لاندفاع مادة تلك العلة إلى هناك، فتارة يكون اندفاعها إلى المواضع الخارجة، أعني العضلات الخارجة عن الصلب. وإنما جعلها مواضع لأجل المندفع لا يلزم أن يكون في العضلات وحدها، بل قد يكون فيما . فيما ] L4, C5DK4: فيها TH2.  يحتفّ بها. وتارة تكون إلى المواضع [TH2 172b] الداخلة، أعني الداخلة عن الصلب؛ فإن كان إلى المواضع الخارجة #فليتوقع حدوث خُرَّاج من خارج، وذلك لأنَّ المادة . فليتوقع حدوث خراج من خارج وذلك لأن المادة ] C5DK4: om. TH2, L4. في غالب الأمر إنما . إنما ] add. يكون ما TH2, L4. تندفع . تندفع ] C5DK4: يندفع TH2, L4. إلى خارج الصلب إذا لم تكن المادة غليظة جدًا، ولا . ولا ] TH2, L4: فلا C5DK4. يكون ذلك في صورة كان في البول [C5DK4 193b] عببٌ، بل حيث كان فيه دسم، وذلك إنما يكون حيث . حيث ] TH2, L4: om. C5DK4. هي حادة . حادة ] TH2, L4: حارة C5DK4.. وهذه المادة في الغالب لا تنحلّ، وإلا . لا تنحل وإلا ] TH2, L4: لا تحلل إلا C5DK4. ما كانت تحتبس في العضل، ففي الغالب يحدث عنها خرَّاج ويكون ذلك الخرَّاج من خارج الصلب، لأنَّ المادة قد اندفعت إلى هناك. وأما إذا كان اندفاع تلك المادة إلى المواضع الداخلة، ففي الغالب إنما تحتبس هناك إذا كانت شديدة . كانت شديدة ] C5DK4: كان شديد TH2, L4. الغلظ، فلا يمكن ذلك حيث البول فيه دسم، بل حيث فيه عببٌ، وحينئذٍ تحدث دبيلة من داخل، لأنَّ هذه المادة يبعد جدًا أنها تتحلل، فلابد وأن يحدث عنها ورمٌ يجتمع . يجتمع ] C5DK4: يجمع TH2, L4. [TH2 176a] وما كان كذلك مما مادته غير حادة . حادة ] C5DK4: حارة TH2, L4.، فلا يسمى خرَّاجًا، بل دبيلة؛ وحدوث هذه الدبيلة أولى وأكثر من حدوث الخُرَّاج في الصورة الأولى، لأنَّ إمكان التحلل هناك أكثر.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : الدم الذي يُتقيَّأ من غير حُمَّى سليم، وينبغي أن يُعالج صاحبه بالأشياء القابضة، والدم . الدم ] TH2, L4: om. C5DK4. الذي يُتقيَّأ مع الحمى رديء.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إنما يكون الدم يُتقيَّأ من غير حُمَّى إذا لم [C5DK4 185a] يكن في الدم عفونة ولا فساد، بل كان الموجِب لاندفاعه هو كثرته، وحينئذٍ يكون ذلك نافعًا، لكنه يُخشى منه الإضرار بالمعدة؛ فلهذا لم يصفه . يصفه ] TH2: يضعفه L4. يصفه الاضرار C5DK4.  بغير السلامة من أوصاف الحمد، وهذا إذا احتيج إلى علاج يقطعه . يقطعه ] TH2, C5DK4: فقطعه L4. ، وذلك إذا أفرط، فينبغي أن يكون العلاج بالقوابض ليتدارك [L4 95b] بتقويتها إضراره بالمعدة. وأما الذي مع الحُمَّى فهو رديء، لدلالة [TH2 176b] الحُمَّى على العفونة.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : النزلات التي تنحدر إلى الجوف الأعلى تتقيح في عشرين يومًا.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : الجوف الأعلى هو فضاء الصدر، ونزول المادة إليه إنما يكون إذا حصلت في الرئة، إذ ما يحصل في الحجاب أو في الأغشية والعضلات لا يكون منحدرًا إلى ذلك الفضاء، بل ما يحيط به. #وهذه النزلات من شأنها . وهذه النزلات من شأنها ] TH2, L4: هذه النزلة من شأنه C5DK4. أن تتقيح في عشرين يومًا، لأنها بخلوها عن الألم، بسبب كون الرئة غير حساسة، يمكنها الصبر عليها مدة أطول مما في ذات الجنب.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : [C5DK4 185b] مَن بال دمًا عبيطًا، وكان به تقطير البول، وأصابه وجعٌ في نواحي الشرج والعانة، دلَّ ذلك على أنَّ فيما يلي مثانته وجعٌ.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : قد بحثنا هذا فيما سلف.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : متى عدم اللسان قوته بغتة أو استرخى عضو من الأعضاء، فالعلة سوداوية.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : الظاهر أنَّ لفظة "سوداوية" قد وقعت ههنا [TH2 177a] على سبيل الغلط من النُّسَّاخ، فإنَّ الواجب أن يكون بدلها "بلغمية" فإنَّ حدوث الاسترخاء وإن كان قد يكون عن السوداء، لكنه قليل جدًا وفي الأكثر إنما يكون عن البلغم الرقيق.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا حدث التشنج . التشنج ] TH2, L4: تشنج C5DK4. بسبب استفراغ شيء . شيء ] TH2, C5DK4: غشي L4.  أو قيء أو . قيء أو ] C5DK4, L4: om. TH2. فواق . فواق ] L4, C5DK4: الفواق TH2. ، فليس ذلك بمحمود.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : ينبغي أن يكون المراد ههنا بالتشنج ما يحدث . ما يحدث ] TH2, L4: om. C5DK4. بسبب لذع المواد الخارجة عند حركتها من الاهتزاز، وما يعرض . يعرض ] L4, C5DK4: يحدث TH2.  بسبب الرياح التي تحدث عند حركة الأخلاط الباردة من التشنج المعروف عند العامة بالعُقال. وأن يكون المراد بالفواق ما يحدث بسبب انصباب شيء من المواد عند حركتها للاستفراغ إلى فم المعدة، لا العارض من التشنج، والفواق عن الجفاف، فإنَّ ذلك رديء جدًا لا يحسن أن يقال أنه ليس بمحمود. وأيضًا فإنَّ ذلك قد تقدَّم [TH2 177b] الكلام فيه.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَن أصابه حُمَّى ليست من مرارٍ [L4 96a] فصُبَّ على رأسه ماءً حارًا كثيرًا . حارًا كثيرًا ] C5DK4, L4: حار كثير TH2.، انقضت بذلك حُمَّاه.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : معناه: مَن أصابته حمى من زمان قريب، فإنَّ العارض من زمان طويل عادته أن يقول فيه . فيه ] C5DK4: om. TH2, L4.: "مَن كان به" وما أشبه ذلك. 
 وقوله: "ليست من مرار" يريد . يريد ] add. به C5DK4. أنها تكون يومية، لأنَّ غالب الحُميَّات . غالب الحميات ] TH2, L4: الغالب أن الحميات C5DK4. العارضة . العارضة ] L4, C5DK4: om. TH2.  هي الصفراوية، ثم اليومية، وإذا . وإذا ] TH2, L4: فإذا C5DK4. لم تكن الحُمَّى عن المرار . المرار ] TH2, L4: مرار C5DK4.، ففي الغالب تكون يومية. 
  وقوله: "فصُب على رأسه ماء حارًا . حارًا ] C5DK4, L4: حار TH2. كثيرًا . كثيرا ] C5DK4, L4: om. TH2." أي كثير . أي كثير ] TH2:  يريد أنه كثير C5DK4. om. L4. المقدار، لأنَّ حرارته كثيرة، والمراد ليس أنه يُصب . ليس أنه يصب ] TH2, L4:   أنه ليس يصبه C5DK4. على رأسه فقط، بل العادة جرت أن يُعبِّر عن الاغتسال بذلك، والمراد ليس الاغتسال كيف اتفق، بل أن يكون ذلك . ذلك ] C5DK4: om. TH2, L4. بشروطه المعتبرة عند الأطباء، وذلك بأن يكون في الحمَّام؛ وإنما تنقضي الحمَّى بذلك لأجل تبريد الماء [TH2 178a] وترطيبه، فإنَّ ما يتشربه البدن من ماء الحمام يعود إلى طبعه فيبرد . فيبرد ] TH2, L4: وأما C5DK4. فيه ويرطب . فيه ويرطب  ] TH2, L4: om. C5DK4..
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : المرأة لا تكون ذات يمينين.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : قد يوجد من الرجال من يكون جانباه قويين، ويقال لمن هو كذلك أنه ذو يمينين، والمرأة لا يكون فيها، وذلك لضعف حرارتها وعصبها وعضلها . حرارتها وعصبها وعضلها ] TH2, L4: عصبها وعضلها وحرارتها C5DK4..
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : من كُوي أو بُطَّ من المتقيحين فخرجت منه مِدَّة بيضاء نقية، فإنه يسلم؛ وإن خرجت منه مِدَّة حمائية منتنة . منتنة ] L4, C5DK4: om. TH2. ، فإنه يهلك.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : [C5DK4 187a] إنما تكون المِدَّة حمائية منتنة إذا كان جوهرها باردًا، وإذا كان كذلك فلا محالة أنها تكون قد أفسدت ما يجاورها من الأعضاء، وأعضاء الصدر كلها كريمة شريفة، فيكون فسادها مهلكًا.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَنْ كانت في كبده مِدَّة فكُوي فخرجت منه مِدَّة بيضاء نقية . نقية ] C5DK4: om. TH2, L4.، فإنه [TH2 178b] يسلم، وذلك أنَّ تلك المِدَّة . المدة ] TH2, L4: المادة منه C5DK4. في غشاء الكبد؛ وإن . وإن ] TH2, L4: فإن C5DK4. خرج منه شيء شبيه بثفل الزيت، هلك . هلك ] TH2, C5DK4: فإنه يهلك L4. . 
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : إنما تكون هذه المِدَّة بيضاء نقية إذا كان جرم الكبد سليمًا، حتى تكون القوى المنضجة [L4 96b] صحيحة، وإنما يكون جرمها سليمًا إذا لم تكن المِدَّة متولدة . متولدة ] TH2, L4: المتولدة C5DK4. فيها، فإنَّ المتولدة فيها تفسد جرمها، ويلزم ذلك أن تفسد تلك المِدَّة . المدة ] TH2, L4: المادة C5DK4. فتكون عفنة حمائية منتنة؛ فإذا . فإذا ] TH2, L4: وإذا C5DK4. لم تكن المِدَّة حينئذٍ في جرم الكبد، فهي في غشائها. بقي . بقي ] TH2, L4: تبقى C5DK4. في عبارته . عبارته ] TH2, L4: عبارتها C5DK4. إشكال، وذلك أنَّ الغرض أنَّ المِدَّة في الكبد، وحينئذٍ يستحيل أن تكون في غيرها، فلا تكون في الغشاء. جوابه: [C5DK4 187b] إنَّ المراد بالكبد ما يعم جرمها من . من ] TH2, L4: مع C5DK4. الغشاء.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : إذا كان في العينين وجعٌ، فاسْقِ صاحبه شرابًا صرفًا، ثم أدخله الحمَّام وصب عليه . عليه ] TH2, L4: على رأسه C5DK4. [TH2 179a] ماء حارًا كثيرًا، ثم افصده.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : المراد بهذا الوجع ما يكون مزمنًا، ولذلك . ولذلك ] TH2, L4: وكذلك C5DK4. قال: "إذا كان في العينين وجع" فإنَّ عادته أن يقول في الحديث: إذا عرض، أو إذا حدث، أو مَن أصابه، وما أشبه ذلك. وإنما يكون وجع العينين مزمنًا مع صلاح . صلاح ] C5DK4: إصلاح TH2. اصطلاح L4.  التدبير إذا . إذا ] TH2, L4: وإذا C5DK4. كانت المادة شديدة الغلظ واللزوجة، ولا يكون . ولا يكون ] C5DK4: ويكون TH2, L4. البدن حينئذٍ نقيًّا، لأنَّ الغرض صواب التدبير، وأهم الواجبات فيه تنقية البدن، فلذلك يحتاج في إبراء ذلك الوجع إلى استفراغ المادة التي في العينين فقط، وإنما يكون ذلك . ذلك ] C5DK4: om. TH2, L4. بعد تلطيفها حتى يسهل إخراجها، وذلك يتم بسقي الشراب الصرف، ثم الحمَّام بعده إن احتيج إليه، وبعد ذلك يخرج بالفصد، أعني العروق التي تستفرغ من العينين خاصة، وهي عروق الماقين وما [TH2 179b] أشبهها.
  #قال أبقراط: إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال، فليس يُرجى.
  الشرح: قد تقدم بحث هذا فيما سلف . قال أبقراط: إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال فليس يرجى. الشرح: قد تقدم بحث هذا فيما سلف ] C5DK4: om. TH2, L4.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : تقطير البول وعسره يحلهما شرب الشراب والفصد، وينبغي أن تقطع العروق الداخلة.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : أمَّا أنَّ هذا ينفع فيه الفصد، وأنَّ الفصد ينبغي أن يكون من العروق الداخلة، فقد ذكرنا أولًا ما . ما ] TH2, C5DK4: om. L4.  يعرف . يعرف ] C5DK4: يعمل L4. يعمد TH2.  منه ذلك. وأما أنَّ ذلك ينحل بشرب الشراب، فلما فيه من الإدرار . الإدرار ] TH2, L4: الاضرار C5DK4. مع العطرية القوية.
  #قال أبقراط: إذا ظهرت الحمرة في مقدم الصدر فيمن اعترته الذبحة، كان ذلك دليلًا محمودًا، لأن المرض يكون قد مال إلى خارج.
  الشرح: تحقيق هذا قد ذكرناه فيما سلف . قال أبقراط: إذا ظهرت الحمرة في مقدم الصدر فيمن اعترته الذبحة، كان ذلك دليلًا محمودًا، لأن المرض يكون قد مال إلى خارج. الشرح: تحقيق هذا قد ذكرناه فيما سلف] C5DK4: om. TH2, L4..  
قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَن أصابه في دماغه العلة التي [L4 97a] يقال لها سقاقيلس . سقاقيلس ] TH2: سقافلس C5DK4: سفافلوس L4. ، فإنه . فإنه ] TH2, L4: فهو C5DK4. يهلك في ثلاثة أيام، فإن جاوزها فإنه يبرأ.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : سقاقيلس . سقاقيلس ] TH2: سقافلس C5DK4: سفافلوس L4.  يقال حقيقة على فساد العضو، وغانغرايا . وغانغرايا ] TH2, C5DK4: وغانرغايا L4.  مقدمته، ويقال مجازًا على ورم فلغموني من دمٍ عفن في جوهر الدماغ وهو المراد ههنا، ولهذا قال: "العلة التي يقال لها سقاقلس . سقاقلس ] TH2: سقافلس C5DK4: سفاقلوس L4.  #ولم يقل سقافلس . ولم يقل سقافلس ] C5DK4: om. TH2, L4." ومثل هذا الورم لا يصبر عليه عضو رئيس #رطب شديد القبول للفساد . رطب شديد القبول للفساد ] TH2, L4: om. C5DK4. أكثر [TH2 180a] من ثلاثة أيام، فإن جاوزها فإنه يبرأ، لأنه لم يُجاوزها . يجاوزها ] TH2, L4: يتجاوزها C5DK4. إلا لقوة قوية جدًا. 
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : العطاس يكون من الرأس إذا سخن الدماغ ورطب الموضع الخالي الذي يكون في الرأس، فانحدر الهواء الذي فيه فسمع له صوت؛ لأنَّ نفوذه وخروجه يكون من موضعٍ ضيقٍ.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : معناه: العطاس يتكون من الرأس على هذه الصفة، لا أنه . لا أنه ] TH2, C5DK4: لأنه L4.  [C5DK4 194a] لا يكون إلا من الرأس، بل إنه إذا كان من الرأس فهو يكون بهذه الصفة، وهي أن يسخن الرأس، أعني بذلك دفعة، كما يعرض عند التعرض للشمس الحارة . الحارة ] TH2, L4: om. C5DK4. أو استنشاق . استنشاق ] C5DK4: شم TH2, L4. الأشياء الحارة، ويعرض له عن هذه السخونة رطوبة تسيِّلها. ويعني . ويعني ] C5DK4: ونعني TH2. وعنى L4.  بالموضع الخالي: البطن الحاوي للدماغ، فيعرض من ذلك . ذلك ] TH2: om. L4, C5DK4.  إيذاء الدماغ، إما بأن يتولد من تلك الرطوبة ريح، أو بأمرٍ آخر، ويحوج ذلك إلى [TH2 180b] انقباض الدماغ لدفعه مع الهواء المجذوب بالاستنشاق، وإذا اندفع المجموع -واندفاعه . واندفاعه ] C5DK4: فاندفاعه TH2, L4. يكون من موضعٍ ضيِّقٍ- حدث منه الصوت المعروف. والمقصود بالهواء المجذوب: الاستعانة على الدفع، فإنَّ المتولِّد من الريح يكون قليلًا . قليلًا ] add. قليلًا C5DK4. ، فلا تتمكن القوة من دفعه ما لم يكن الهواء الخارجي. فإذا كان مع التسخين قبض، كان حدوث العطاس أكثر، لأنَّ القوة القابضة تعين على حبس ما يتولد من الريح، فيكون إيذاءها للدماغ أكثر. ولـمَّا كان المورد مركبًا من جزء حار وجزء قابض لا جَرَم صار يولِّد العطاس، ولكن [L4 97b] لضعف قوتيه . قوتيه ] TH2, C5DK4: لقوته L4.  المسخنة والقابضة إنما يولِّد ذلك في الأبدان المستعدة [C5DK4 194b] له، إما بسبب قوة حرارة الرأس، أو بسبب ضيق المنافذ، وكلما كان [TH2 181a] هذا . هذا ] L4, C5DK4: om. TH2.  المنفَذ أكثر ضيقًا، كان الصوت أقوى؛ ولهذا يحصل لبعض الناس صوت قوي عند العطاس؛ وسبب ذلك قد ذكرناه في كتبنا الموسيقية.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَن كان به وجع شديد في كبده فحدث به حُمَّى، حلَّت ذلك الوجع عنه.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : سبب ذلك أنَّ هذا الوجع إنما يكون من رياح قوية غليظة، ولذلك قال: "مَن كان به" يريد أنه . أنه ] TH2, L4: أن C5DK4. كان . كان ] TH2, C5DK4: om. L4.  من مُدَّة طويلة، وإنما يكون كذلك إذا كانت تلك الريح غليظة. ويريد بالكبد، ليس العضو وحده بل المكان المعروف بها؛ ولذلك . ولذلك ] TH2: فلذلك C5DK4: وكذلك L4.  لو كانت هذه الريح خارج الكبد وفيما دون الشراسيف، كان الأمر كذلك؛ وسبب . وسبب ] TH2, L4: وسببه C5DK4. انحلال الوجع انحلال الريح . انحلال الريح ] TH2, L4: om. C5DK4. بهذه الحُمَّى.
  قوله: "فحدث به حُمَّى" يُفهم منه أنَّ الحُمَّى لم تكن قبل ذلك . ذلك ] TH2, L4: om. C5DK4.، فلذلك لا [TH2 181b] يدخل في ذلك ما يكون من الأوجاع عن ورم، فإنَّ أورام الأحشاء [C5DK4] الموجعة بقوةٍ، وهي . وهي ] L4: هي C5DK4: فهي TH2.  الحارة، يلزمها الحُمَّى.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : من تحيَّز فيه #بلغم فيما بين . بلغم فيما بين ] TH2, L4: ورم من C5DK4. المعدة والحجاب فأحدث به وجعًا إذ كان لا منفذ له، ولا إلى واحد من الفضاءين، فإنَّ ذلك البلغم إذا جرى منه في العروق إلى المثانة، انحلَّت عنه علَّته.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : مَن تحيَّز فيه بلغم فيما بين المعدة والحجاب بسبب أنه لا منفذ له، ولا إلى واحدٍ من الفضاءين، أعني فضاء المعدة والفضاء الخارجي، فأحدث به وجعًا، وسبب ذلك الوجع هو ما يتولد من ذلك البلغم المحتبس من الريح الممددة، فإنَّ ذلك . ذلك ] TH2, L4: om. C5DK4. البلغم إذا جرى في العروق إلى المثانة، انحلَّت عنه علَّته؛ لأنَّ البلغم إذا اندفع بطل #توليده للريح، فيزول سبب الوجع. وهذه العروق [TH2 182a] هي عروق . توليده للريح فيزول سبب الوجع وهذه العروق هي عروق ] TH2, L4: om. C5DK4. الثرب، وجريان البلغم فيها بأن يَلْطُف وينفذ من فوهاتها إلى تجاويفها ويندفع إلى الكلى والمثانة.
  #قال أبقراط: من احتاج إلى أن يخرج من عروقه دم، فينبغي أن يقطع له العِرْق في الربيع.
  الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف . قال أبقراط: من احتاج إلى أن يخرج من عروقه دم، فينبغي أن يقطع له العِرْق في الربيع. الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف] C5DK4: om. TH2, L4.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَنْ امتلأت . امتلأت ] corr. امتلت TH2, L4. امتلا C5DK4. [L4 98a] كبده ماء ثم انفجر ذلك الماء إلى الغشاء الباطن، امتلأ بطنه ماء ومات.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : قد يعرض في الكبد نفَّاطات فيها مائية كثيرة، ثم تنفجر إلى خارجها فتحصل . فتحصل ] C5DK4: لتحصل TH2, L4. تلك المائية في فضاء البطن، وتكون . وتكون ] C5DK4: فتكون TH2, L4. قتَّالة؛ لأنَّ تلك المادة تكون حادة لذاعة لأجل طول بقائها في عضوٍ حارٍ، وهو الكبد، فيفسد جرم المعا والأغشية، ويلزم ذلك الموت.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : القلق والتثاؤب والاقشعرار يبرئه شرب الشراب إذا مزج واحدٌ . واحد ] TH2, L4: واحدًا C5DK4. سواء . سواء ] TH2, C5DK4: om. L4.  بواحدٍ سواء.
  الشرح . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : القلق حالة توجب سرعة انتقال الإنسان من هيئة إلى هيئة بسبب الملل من الهيئات، وأكثره لمادة [C5DK4 3a] يتشربها فم المعدة، [TH2 182b] هي . هي ] TH2, L4: om. C5DK4. من الرداءة بحيث توجب القلق. وأما التثاؤب والتمطِّي فيحدثان لفضول تحتبس في العضل تروم الطبيعة بالحركة دفعها بالتحليل، وهذه الفضول إذا زادت أوجبت الإعياء، فإن زادت عن ذلك أوجبت . أوجبت ] TH2, L4: أحدثت C5DK4. الاقشعرار ثم النافض، والشراب الممزوج مناصفة يشفي من ذلك لإنضاجه الرطوبات وترقيقها وتحليلها وتفتيح المسام.
  #قال أبقراط: من خرجت به بثرة في إحليله، فإنها إذا تقيحت وانفجرت انقضت علَّته.
  الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف . قال أبقراط: من خرجت به بثرة في إحليله، فإنها إذا تقيحت وانفجرت انقضت علَّته. الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف] C5DK4: om. TH2, L4.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَن تزعزع دماغه، فإنه يصيبه من وقته سكتة.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : قد يعرض للدماغ عند ضربةٍ تقع عليه أو صدمة أو سقطة، اضطراب شديدٌ يسمى التزعزع، فيعرض [C5DK4 3b] له ضعف مفرط وقبول تام لتوجه المواد إليه، وذلك يعده للسكتة، ويكون حدوثها سريعًا لشدة القبول.
  قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : مَن كان لحمه رطبًا فينبغي [TH2 183a] أن يجوع، فإنَّ الجوع يجفف الأبدان.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : اللحم الرطب هو الرهل . الرهل ] TH2, L4: المترهل C5DK4.، ومَن كان لحمه كذلك فينبغي أن تقلَّل رطوباته ليزول ذلك الرهل . الرهل ] TH2, L4: الترهل C5DK4.، وليقلّ استعداده للانفعالات وللعفونة، والجوع يفعل ذلك لأنَّ الأسباب المحلِّلة موجودة، فإذا انقطع عن البدن مادة الرطوبة، جفَّ لا محالة.
  #قال أبقراط: متى كانت  . متى كانت ] conieci: ill. C5DK4. om. TH2, L4. تحدث في البدن كله تغايير ويبرد بردًا شديدًا، ثم يسخن أو يتلون بلون ثم يغيره ويتحول إلى غيره، أنذر ذلك بطول من المرض. 
  الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف من هذا . قال أبقراط: متى كانت تحدث في البدن كله تغايير ويبرد بردًا شديدًا، ثم يسخن أو يتلون بلون ثم يغيره ويتحول إلى غيره، أنذر ذلك بطول من المرض. الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف من هذا] C5DK4: om. TH2, L4.
  [L4 98b] قال أبقراط . قال أبقراط ] TH2, C5DK4: أبقراط L4. : [C5DK4 196a] العَرَق الكثير الذي يجري دائمًا –كان حارًا أو باردًا- يدلّ على أنه ينبغي أن يخرج من البدن رطوبة، أما في القوي فمن فوق، وأما في الضعف فمن أسفل.
  الشرح . الشرح ] TH2, C5DK4: شرح L4. : أما دلالة هذه الحالة على أنه ينبغي أن يخرج من البدن رطوبة فظاهر، وأما أنَّ ذلك ينبغي أن يكون في القويّ من فوق، وفي الضعيف من أسفل؛ فلأنَّ هذه الرطوبة لابد وأن تكون عن أغذية #زائدة؛ فإما أن تكون أغذية . زائدة، فإما أن تكون أغذية ] TH2, L4: om. C5DK4. [TH2 183b] بعيدة العهد بالاستعمال، فتكون تلك الرطوبة قد انبثَّت في الأعضاء وهي متحركة إلى ظاهر البدن؛ ولذلك . ولذلك ] TH2, L4: وكذلك C5DK4. يجري منها العرق، ولا بد . ولابد ] TH2, L4: فلابد C5DK4. وأن يكون ما غَلُظ منها محتبسًا في العضل، فيحدث الإعياء وكلال . وكلال ] TH2, C5DK4: وكلا L4.  الأعضاء، والناس يعبرون عن ذلك بالضعف، وهؤلاء إذا استُفرغوا بالدواء؛ وجب أن يكون ذلك #بالإسهال؛ لأنَّ القيء لا يخرج المواد . بالإسهال لأن القيء لا يخرج المواد ] TH2, C5DK4: بالإعلال وضعف المواد L4.  القريبة من الجلد، أو يكون عن أغذية . أغذية ] TH2, C5DK4: الحدية L4.  قريبة العهد بالتناول، فلا يكون قد احتبس منها ما يوجب الإعياء والكلال، فيكون #أصحاب ذلك أقوياء، أي أنهم لا يشكون الكلال الذي . أصحاب ذلك أقوياء، أي أنهم لا يشكون الكلال الذي] TH2, L4: ill. C5DK4. [C5DK4 196b] يعبر عنه بالضعف، وهؤلاء لا يحتاجون إلى الإسهال؛ لأنَّ ما يحتاجون إلى إخراجه من الرطوبات الرديئة إنما هو في المعدة ونواحيها، ومتى كان كذلك، وجب [TH2 184a] أن يكون الاستفراغ بالقيء، وهو المراد بالاستفراغ الذي من فوق . فوق ] add. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمه وأبي الأئمة محمد وآله الطيبين الطاهرين. TH2. add. تم شرح الفصول على يد أحمد ابن عبد الرحمن ابن عمرو وذلك في سادس وعشرين من رمضان المبارك من سنة أربعة وعشرين وسبعمائة هجرية والحمد لله وحده L4. add. ومن هاهنا لنختم الكتاب ونستعين بالله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. تم كتاب شرح فصول الفاضل أبقراط والحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين C5DK4. .



