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بسم هللا الرحمن الرحیم

ھذا كتاب مسمى بشرح فصول أبقراط من كتبھ المصنفة

ـلحما ـ اـ D اـلد ـنفذي واألــلیاألزـبردـ وـیدـبة دـحوـتة ـتعّ إدراكـعھـلالـجابــجنىـلاـ اـقن وـھوـلوة ـتمجم ـ ـعجد،ـ ـتفكيـفزـ ـ ھــكنرـ

ـعظم ـ ـكبةـ اـئاـیرـ ـلعقھ ـ اـ ـلمجل ـ أـیدـقرد،ـ اــعلدـعواـقسـسٌر ـلطبیعم ـ ـ ـ االــعلةـ ـستقصى ـ ـ اـ ـلمتضات ـ ـ اـ ـلقادة ـبقوىـ اـتدرـ ـلكھ ةــملاـ

اـموأ ـلممھره ـ ـ وأـ ـظھد، ـمنھرـ ـ ــبحكمتاـ ـ ـ اـ ـلشھ اــملاـ زـمدالــعتة اـمزاج ـلبشرة ـ وـیرـ ـخلقتھةـلداـعة ـ ـ اــ ـلمجم ـ واـ ــصطفردة نـمىـ

ـبینھ ـصتھالـخمـــ وأــ ـلھدـعم وآـ ـمنھرـثم أــ ـفھرـشم وأـ ـفضلھم ــ واـــلنباـبمـ ـفھةـلاـسرـلوة أـ ـحمو وـ وـماـحد ــحمید وـ ـمحمد ـ وـ ـمحمود ـ دـ

أـتاـخ وـئاـــنبیم رــسیھ اــسلد ــلمظفھ ـ اـ ـلمر وـیؤـ اــــنبیند ـلعا اـبرـ اـشرــلقي ـلھي ـشماـ األـ ـبطحي ـ اـ ـلمكي ـ اـ ـلمي وـــعلیىــصلي،ـندـ ىــعلھ

جمیع األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین وسلم تسلیماً.

ـبعاـمأ ـفلمد،ـ اـھزمـعاــ ـلصنعذه ــ اــنیىــعلةـ ـــلسنیل اـ ودرك ـلسة اـحاـ ـلسة اــمیاـ أـھيــلتة ـقعوـمّلـجي رـكنـماًـ وأــقیل ـفضة لـ

ـمغنم ــ ـــمستفلـكنـماًـ وذـ أنــخیاد وأراد ـیفرة ـبسعوزـ ـ ـتلقادةـ اــفنىــ ـلعاء وـلاـ ـحضي اـلوـمرةـ ـلمى ـمنشيـلواـ اــ ـلعأ واـ ـلمعز ـ يـلاـ

ـمنبزالل ـ اـ ـلسعع ـ واالـ ـقبادة ـجمال،ـ ـمجمالـ ـ اـ ـلقیع ـ واألـصاـ ـفیرة اـبرـماء،ـ ــلعلى [ـ Maم 2aوا ـلعلم] ــ ـمقاء،ـ اـ ـلفضوى ـ لـ

ـلفضوا وراــ اـعواـقعـفالء، ـلمد واـ ـلجدارس واـمواـ أـضع، اـسع ـلمعاس ـ واـباـ ـلصد ـعمعـمواـ اـ ـلسدة اـقنــطیالـ ـلخدوة لـظنــقیواـ

األرـفهللا اـقاـخنــضیي اـبان ـلخن اـقاـ ـلسلطان ــ اـجانـ ـنیدـلالل واـ [ـیدـلا L6ن 1a[ـمحم ـ ـسلط1ودـ اـجانــ ـنیدـلالل واـ نـیدـلا

أـخكـبيـناـج ـسعان هللاـ اـفده وأـیدارـلي وـین ـملكاـمھـلالـجدــخلّده وأــ ــفطلده،ـیھ وـ ــسیلب ـتسعةـ ـ ذرـمراـمفـ ورام ـیعھ ةًـ

ـنظتـمزــلتا وـماـ وـجھ اـــسیلد ــلعلمیة ــ أـ اـشة وذرـئاـسوـلرف ــیعتل أـ إـسھ ـسعرع ـلمطاـباًـفاـ ـ واـلاـ ـلمسب ـ ـسیملـئاـ اــعلاــ ـلطم إنـفب،ـ

ــلعلا ـكلھومـ ـمفتقاــ ــ إـ ـلحفظھــلیرة ـ ـ ـصحةـ اـ اــعندنــلبة ـستكمد ـ اــ ـلنفال وــ ـكسبھس ــ اـ ــلعلا أـ أنــعنوم، ـكتسا2ي اــ ــلعلاب ـمفتقومـ ــ رةـ

ـصحىـلإ اـ وــلبة ـصحدن اـ إــــمفتقدنــلبة اــعلىـلرة ـلطم ـفكب.ـ اـناـ ــلعلت إــــمفتقومـ اــعلىـلرة ـلطم اـ ألن ــــلمفتقب #إـ اـلر ــــلمفتقى 3رـ

اـلإ ـلشى إــــمفتقيءـ ذـلر اـلى ـلشك وـ ـلھيء. اـ ــلمعنذا ـ اـقىـ #ـــلنبال هللاــصلي وـــعلیى ـصحنـم4مــسلھ ــطبیعت5تـ ـصح6دــفقھـــ تـ

1.  .L6: om. Ma [ محمود

2. .L6: om. Ma [ أن

3. .L6: om. Ma [ إلى المفتقر

4. وسلم عليه الله صلى  ] L6: om. Ma.

5. .Ma صحة :L6 [ صحت

6. .L6: om. Ma [ فقد
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ــیعترـش اـجالـفھـ أــخترم ـفضار اـ ــلعلل وأـ ـفھرـشوم ـلیكاـ ـسلمونــ إــ ـمبتغىـلاً ودرـــ إـجاه وذرـخوــمتىـلاً ـیعاه إـ أـلة ـكمى وكــمللـ

ـلعا وأـلاـ ـفضم وـتنـملـ ـكتواله دارـساـباًـحـرشبـ ـكتبم ـ اـ ـلمعمھ ـ ـ اـ ـلمورة ـلیكةـیوـلوـ ـ [ـ L6ون 1b[ـتحف ـ إـلةــصلوـمةـ ىـلھ

اــــعتبت ـلعھ اــلیاـ ـلسلطة ــ ـلفصةــنیاـ أــ اــبقول ــلحكیراط ـ اـ اــللورداًـمانـكذيـلم. ـلسمواردات ـ وـیاوـ ـمھبطة ــ إلـ ـلھاً اإلـماـ ــلھیات دـقو7ةـ

ـقصازـح اـ ـلسبب ـ اـعاــصنيـفقـ ـلطة وـ اــبلب ـلغغ وـیاـ األـماألـبازـفة ـقصد واـ ـلنھا8ىــعلىـلوــستى ـ وـیاـ ـكتة مـتاـخىــعلھـباـ

ـلحكا ـ وـفمـ اــبیھـمالـكص ـلحكمن ـ ـ ووـناءـ اـھعـقص ـلشذا اـ ــلمشبرح ـ واـ ــلتفسیع اـــ ــلمطلر ـ أــتیرـتىــعلعـ اـبب ــلحسیي ـ اـ ـنظذيـلن مـ

ـفصدرر اــسليـفھـلوـ ـلضبك ـ [ـ .Maط 2bوأ ـحس] ـتیبھرـت9نـ ـ ـ وأـ ـجما ـتبلـ ـیبھوـ ـ ـخب10الـباـ ألنـ أـشط اـبرح ـلصي ادقـ

ــمختل ـ ـغیطـ وـترـمرـ ـلیب اـكذ11سـ ـلفصر ـ وـ ـحھرـشول ـفیاـ اـفواـم12ھـ ـلتق ـتیرـ ـلفصبـ ـ ـكتولـ أـ اـباب ـلحسیي ـ ـ اـ ـلمن بـترـ

ـلمتا ـ ـبیداولـ األـ ـطبن اـ ـلمستعماء ـ ـ ـ ـ ـبیلـ اـ ـلحكمن ـ ـ والـ ـیجاء اـ ـلطد ـتفسیبـلاـ ـ ـ ـفصرـ اـملـ ـلكتن ـ اـ ـلماب أـشيـفبـترـ يـبرح

ـلصا اـ ــلغیادق اـ ــلمضبر ـ إّالـ ـبطوط ـنظولـ وـ ـعسر ـفشر،ـ اــكترحـ ـلفصاب ـ اـھولـ ــللقبيـجراـلذا وــ أـھول ـحمو ـمحمنـبدـ ـ نـبدـ

اـساـق ــلمتطبم ــ اـ ــلكیب اــكتبــتیرـتىــعليـنالـ اـباب ــلحسیي ـ اـ ـلسنجن ــ [ـ L6ري 2aأ ـسھ] ـللمالًــنیلـ وأــ إـسرام ىــعلاًـعالـطرع

فحوى الكالم. 

1.

أـق ـبقال اـ ـلعمراط: ـ ــقصیرـ واـ ــلصنر واــیلـوطةـعاـ واــضیتـقوـلة ـلتجق ـ ـخطةـبرـ واـ ـلقضر ـ ـعساءـ وـ ـینبغدـقر، ـ ـ الـليـ أن ك

 13تقتصر على توخي فعل ما ینبغي دون أن یكون ما یفعلھ المریض ومن یحضره كذلك واألشیاء التي من خارج.

ـلعما ـ وـ ـتعلدةـمـوھر ـ اـ نفق ـل ـ باـبسـ ـل ـستكمالـلدنـ ـ ـ واـ تال، ـل ـبیدـ واـ ـلصنر ـ ـملكـةعاـ ـ ـنفسةـ ـ یاـ ـن ـتقتةـ ـ ـبھدرـ ـعلاـ اـ ـستعمى ـ ـ الـ

ـنحاـماتـعـوضوـم األـمرضـغوـ ـسبیىــعلراضـغن ـ اإلرادةـ ـبصینـعادرةـصل ـ ـبحسرةـ ـ اـ ـلممكب ـ ـ ـفیھنـ ـ واـ ـلما. رادـ

ــلصناـب ــھھنةـعاـ اـ ــلصنا اـعاـ ـــلطبیة اـ ــلمشتملة ــ ـ ـقسمالـكىــعلةـ ـ اـ ـلطي ـعلمبـ وــ أـلالــیقي ـیضھ ـنظاًـ وـ ـمعوـھري، األـفرـ اءــشیة

7. .L6: om. Ma [ اإللهية

8. .Ma إلى :L6 [ على

9. .L6: om. Ma [ وأحسن

10. .L6: om. Ma [ بال

11. .Ma ورحبھ :L6 [ ولیس

12. .Ma قدر :L6 [ فیھ

13. .Ma أقول .add [ خارج
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ـلتا الـ ـتتعي ـ ـفیھرضـ ـ ـلبیاـ ـ ـكیفیانـ ـ ـ ـعمةـ وـ ـعلمل، وــ اـھي ـتتعذيـلو ـ ـلبیرضـ ـ ـكیفیانـ ـ ـ اـ ـلعمة ـ وا14لـ ـلقص. ـ واـ ـلطر نـمولـ

اـماأل ـــلنسبیور إــ ـیقاـمّـنة ـلشالـ أـ ــقصیّھـنيء ــلنسباـبرـ إــ دوـھيءـشىـلة اـفھـنو ـلطي وـ ـلعكاـبول، ـ وـ ـلقس. [ـئاـ L6ل 2bأن [

ـیق اـ ـلعمول ـ ـمقنـمرـ اـلوـ ـلكھ ألـ ـمقّھـنم زـ واـمدار ـمتصمـكانـمزـلان [ــ Maل 3a[اـقرــغی واـلاّر ــلصنذات. ـمقنـمةـعاـ ةـلوـ

ــلكیا ألـ اـماـھّـنف ــلكیفین ــ اـ ـلمختصات ــ ـ األـبةـ ـنفذوات ــفكیس.ـ ـتقفـ اـ ــلكمیاس ـ ــلكیفیاـبةـ ــ وـ ـیمكة؟ ـ أنـ ـیجن اـبھــعنابـ ـلمأن رادـ

اـطنـم ـلصنول ـ اـموـھةـعاـ ـكتسدة ـ اـ ـلصناب ـ اـعاـ ـلطبیة ـ ـ اـ ـلتة ـلنسباـبيـ ـ ـ إـ #ـمىـلة ــتعلدة اـ ـلنفق ـ ـلباـب15سـ وـ اـھدن، ـلعمي ـ ر،ـ

إــیلـوط ألن األـطاـحة اـمة ـلجراض ـئیزـ ـبحسةـ ـ األـ ـشخب اـ ـلكثیاص ـ ـ اـ ـلمختلفرة ــ ـ ـ اـ ـلطبة ـ ـممكرــغیعـئاـ ـ ـلعنـ ـتندمـ ـھیھاـ ـ وألنـ ا

ـلكا اــئناـ #الـساــلفات ـیمكدات ـ ـضبطھنـ ـ ــفكی،16اــ ـعلیھنـھرــنبفـ وأـــ اـمزاءـجا ـلعمدة ـ ـفیكة،ــھیاـــمتنرـ اــ ـــلمتنون #ـھاـ ــقصیي راًـ

ــلنسباـب إــ اــغیىـلة ـــلمتنر وـھاـ اــغیي ـــلمتنر ــلنسباـبلـیوـطيـھاـ إــ اـلة ـــلمتنى ـمحال17يـھاـ وـلاـ اـلذـكة. ـلحك اـغيـفالـ ـلمرض زاجـ

ـنساال األـناـ ألن اـجي ـلتزاء ـبیيـ ـفیـرطنـ اإلـ واـفھ ـلتفراط ـ ــمتنرــغیطـیرـ ـیمكالـفة،ــھیاـ ـ ـضبطھنـ ـ ـ ـلخاـكاـ اـ ـلمشتمط ـ ـ ـ ىــعللـ

ـلنقا ـ اـ ـلغیاط ـ اـ ـلمتنر ـ ـ ـھیاـ وـ األـلذـكة. ـسبك اـ ـلجاب ـئیزـ ـبحسةـ ـ األـ اـمب ـلجراض ـئیزـ وـ واـلوـقة. ـیعنق،ــضیتـقوـلھ: ـ وـ تـقي

ـكتسا ــلصنا18ابــ وذـعاـ [ـلة، ألن L6ك 3aا ـلعم] ـ ـقصعـمرـ وـ اـطره ــلصنول ـیكةـعاـ اإلـ ـنسون ـعملـئأوا19يـفانـ وـ يـھره

ا ـلطفأوان ـ واــلیوـ ــلصبة ـقصاـنةـیوـ اـ ـلقة اـ ـلحسوى ـ اـساـ اـھيــلتة ـلمي اـكدرـ ـلظة واـھاـ ـلمشرة ـ اـعاـ اـھيــلتر ـلمي اـكدرـ ة.ــطناــلبة

ـفیعج ـ اإلدراـعزــ وــنیاـھرــلبا20اتـكن اـسيـفة ـلشیخن ــ واـخوـ ـلھة ـتضعرمـ ـ ـفیصعواهـقفـ ـ اـــعلیبــ ــلتعلھ ــلقیاـبمــ اـساـ ـــلعقلیات ـ ةـ

ـلبوا ـھیراـ اـ ـلقطعین ـ ـ ـ اـ ـلیقینیة ـ ـ ـ ـ وـ اـھة. ـلصنذه ـ ــمشتملةـعاـ ـ ـ اــعلةـ ـلقى ـنیواـ اـ ـلكلین ــ واـ ـلجة ـئیزـ اـ ـلتة الـ إّالـتي ـبقدرك اـ ـلعقوة ـ لـ

ـصحو اـ وـھذـلة اـقوـھن ـلنفوة اــ ـلمستعس ــ ـ الـ ـكتسدة اــ ـلحاب وـ واآلراء اـمالـسدود ـلقة اـ ـتكيــلتوى اـفونـ اآلالت ـلجسمي ـ ـ ةــنیاـ

ـحسىــعل األـ ـفعب [ـ Maال 3bا ـلنفس] ـ ـ ـنیاـ و21ةـ اـلذـك، ـستعمك ـ ـ اـ ـلقال ـنیواـ اـ ـلكلین ــ اـفةـ ـلمشي ـ اـھاـ ـلجدات ـئیزـ الـ ـستنبة ـ ـ اطـ

ـئیـزج األـ اـمات ـقعواـلراض األـفةـ ـشخي اـ ـلمختلفاص ــ ـ ـ اـ ـلطبة ـ وـئاـ ـتقع اـیدـ ـلمعر ـ ـلجاـ ـبقاتـ األـ ـشخلـكيـفراضـمدر صـ

ـیحت ـ إـ اـلاج ـلحى اـ ـلثدس واـقاـ ـلفكب ـ اـ ـلصر وـئاـ ـیقكـلذـلب، اـ ـلطال اـھبـ ـلحو [ـ L6دس 3bو یاـم] ـب ـیكنـیـذھنـ دـقونـ

14. L6 عمل :.Ma [ العمل

15. النفس تعلق ] L6: om. Ma.

16. ضبطها يمكن ال  ] L6: om. Ma.

17. المتناهي إلى بالنسبة طويل المتناهي وغير المتناهي غير إلى بالنسبة قصيراً  ] L6: om. Ma

18. .L6: om. Ma [ اكتساب

19. .L6: om. Ma [  في

20. .Ma إدراكات :L6 [ اإلدراكات

21. .L6: om. Ma [ النفسانية
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ـیص ـبعرفـ أوـ األـفھـتاـقض اـمي ـلضور اـیرورـ ــلطبیعیة ـــ واالــلناـكةـ وـــستفوم ـنحراغ ـھموـ واـ ـلبعا، اآلــ االـفرـخض ـشتغي الــ

االـماألـب ـضطور اـیرارـ ــیحتيــلتة إـ ـلیھاج ـمعيـفاــ واـكاألـكھـشاـ ـلشل وـ ـیشبھھماـمرب ـ ـ ــ وـ ـیكا. ـلبعا22يـفونـ ــممنضــ إـ ىـلواً

ـغیورـمأ اـ ـضطر ـضطاالـكيـھةـیرارـ وـیرارـ ـمبيـھة، أـشاـ ـسبرة أـ اـماب ـلمعر ـ وـ األـھاش اـمي ـلتور ـیحتيـ ـ إـ ـلیھاج ـ اـ

ـنساإل ــتحصیيـفانـ ـ ـمعھـــعلیفـقوــیتاـملـ وـشاـ اـھھ، ـلمكي ـ اـساـ ـبھيــلتب أــتتاـ اـجم ـلمعزاء ـ وإـ وـحـالصاش ــــتھیئتھ ـلیستعھـ ــ دــ

ـلحص ـ اـھاـمولـ ـلغو ـفیكھ.ــمنرضـ وــ اـقون ـكتست اـھ23ابــ ــلصنذه اـعاـ ـلطة ــلنسباـبةــیلوـ إــ ــجمیىـلة أوـ اـقع ـلعمات ـ الـــضیقرـ اً

ـیسعھ ـ ـ والـ ـیمكا ـ ـفینـ اإلـ ـعلیھالعـطھ ـ ـتحذاـھا.ــ وـیرـ ـتعلمھىــعلثـحض ـ ــ وـ واـلوـقا. ـلقضھ: ـ ـعساءـ اـبدـیرـیر،ـ ـلقیھ ـ اسـ

ــلمقا اــعلدمـ ـلتجى رـبرــ ألــتبة اّـھـنة ـمتحا ـلمانــ اـ ـستخا ــلقیاـبرجــ اـ ــلصحیاس ـ ـكمحـ اـ إذا اــحتا ـــلطبیاج إـ اـلب ـستعمى ـ دواءــ يـفال

وـماءــشف رــعنانـكرض دواء ــصحیاســقیىــعلھـبـّكده وـ ـلكح، الـ ـخطنـمنـمأـتن وـ ــفیحترره،ـضره اـم24رزــ ـستعمن ـ ھـلاــ

[ـلاـم L6م 4a[ـتشھ ـ اـلدـ ـلتجھ ـ ـلنفاـبةـبرـ ـ ــففضیلعـ ـ ـ ـلشا25ةـ اـ اــجبأو26ذيـليء ـلقیھ ـ إـ ـتتبیاـمّـناس ـ ـ إذاـ ـشھن اـلدتـ ـلتجھ ـ ةـبرـ

ـفمك.ـلذـب اـ ـلظن اـھاـ ـلبیر ـ اـ أن إـلن اـیاـغقـثوـیاـمّـندواء ـلثقة ـ [ـ Maة 4aإذا ـشھ] اـ ـلتجدت ـ وذـبرـ اـلة، ـلتجك ـ اـبرـ ـلتة يـھيـ

ـتصح27ھـنوـناـققـح# ـ أوـمحـ اــجبا ــلقیھ اــعناسـ ـلحد ـبمشسـ ـ اـھاـ ـلتجدات ــللقیإذنـفھ.ـلةـبرــ أنــ ـیستخاس ــ ـحكمرجـ ـ ـصحیحاًـ ــ اًـ

#وـــكلی ً ـللتجا أنـبرـــ ـتشھة ـ ـبصحدـ ـ اـمةـ ـستخا اـجرــ ــلقیھ وـ إذا اــعنھـتدـجاس ـلحد ـمطسـ ـبقاـ ـلماًـ أوـ اــجبا ــلقیھ اـفاسـ ـلجي اتــئیزـ

أـمإّال ـمكا أنـ ـیقن اـمأـفان.ـھرـبھـــعلیامـ ــصحتىــعلامـقاـمّ اـ األـمانـھرــلبھ اــشین ـلمستخاء ــ ـ ــلقیاـبةـجرـ ــیحتمـلاسـ ـشھجـ ادةـ

ـلتجا ـ وإـبرـ ـعسالـقاـمّـنة. اـ ألن ـلقیر ـ واـ ــلعلاس ـنفيـفھـبمـ األـ ـعسرـمس ـبسببـةطاـحاإلـفر،ـ ـ ـ اـئاـسىــعلھـ ـلجر ـئیزـ نـماتـ

واألـباأل ـسبدان واألـ واألدوـماب واألـیراض ـبطرداًـفرداًـفةـیوـھة األوـیرـ ـیكىـلق ـعسونـ وإـ اـقاـمّـنراً. ـلتجّدم ـ ىــعلةـبرـ

«اـلوـق ـلقضھ ـ اـ ـلماء» أــعنؤّولـ ـصحد اـ ــلقیاب اـباسـ ـلمأّن اــمنرادـ ــلقیھ اـكعـماسـ ـلتجون راًـخؤـمةـبرــ اـفّ ــلیعلةــتبرـلي أّنــمنّــ ا

اـف ـلتجي ـ اـبرـ ـلتة ـقبيـ [ـ L6ل 4bا ـلقی] ـ ـخطاسـ وـ ـتجيـھراً، اـبرـ ـلجھة ـ واـ ـمتحال ـ اـ ـلشان اـ ـبتيء ـغینـمداءـ ـقیرـ والـ اس

أـعادرـص وـصن وـناـقل اـھون، أـھاــعنيــلتي ـبقا اـ ــلحكیراط ـ ـبقمـ «واـلوـ ـلتجھ ـخطةـبرــ اـ ألّن ـلمر» اـ اـفدـحواـلرض وعــلني

ـیتكث ـ ـ ـبحسّرـ ـ وـتاّدـمّةــقلبـ ـكثھ ـتھرـ وـ ـبحسا ـ ـغلظھبـ ـ ورــ ـتھّـقا وـ ـبحسا ـ اـ ـنفب وـھرادـ ـبھـّكرـتا وـ ـمھزــیلاـما األـماـ راضـعن

ـبھةــحقالـلا ــیصیّىــحتا،ـ ـلعاـبراًـــكثیرـ واالـ ــبحیارـــعتبدد الـ ـیمكث ـ إدراكـ ـجمیعھن ـ ــ ـلتجاـباـ وـبرــ اـمة. ـــلممتنن ـ أنـ ـیجع ّربـ

22. .L6: om. Ma [ في

23. .Ma االكتساب :L6 [ اكتساب

24. .L6: om. Ma [ فيحترز

25. .Ma فضيلة :L6 [ ففضيلة

26. .L6: om. Ma [ الذي

27. قانونه حق  ] L6: الحق Ma.
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ــجمی اـ ـلحع اـ ـلجاالت األـمةــئیزـ اـمن ــلطبیعیور ـــ واـ ـلخة اـعةـجارـ ـلطبیعن ـــ ألـ ـلیساّـھـنة ـمماّـھــكلتــ اـ ـیخّ إـ اـلرج ـلفعى أـفلــ دانـبي

ـیقانـموأز ـعلیھدرـ إـــ ـنسا واـ ـلیعدـحان األـئاــطبرفــ وـبع أـئاـسدان ـلھواـحر وـ ـطبیعا األـــ وـمة وـھرـیادــمقراض األدوـقا ةـیوى

ـیعيــلتا ـبھجـلاـ واـ األدوــختا اـیزـبةـیالف ـلقادة وـ ـنقصّوة ـ ـنھاـ وـ اـما ــلسبا اـ ـینفارـصذيـلب أوــ ـیضع واـكّرـ األدوـمدـحّل ةـین

ـلمةـیوـھواأل األـبرضـمرضـ ـقیسال اــ ـلصحیحة ــ ـ واـ اــنیواــلقة ــلكلن اّـیـ ـلشة ــلجمیةــملاـ ـ اـھاتــئیزـجعـ ــلصنذه وـعاـ إّنـقالـقة. وم

]L6 5aـلم]ا اـمرادـ ـلقضن اـھاءــ ـلحكو ـ ـفعسم،ـ ـ إـ ـیكاّـمـنره اـبونـ ـلحكأّن ـ اــعلمـ ـلمنفعى ـــ واـ ـلمضة ـ اـ ـبعتـثدـحيــلتّرة اـ ـلعد الجـ

اـف ـلصي اـ ـلحداع ـستفاالـبالًــمثاّدـ واــ ـلفصراغ ـ واـ ـستعمد ـ ـ اـ ـلنطال ـ واـ ـلشموالت ـ واـموـ ـلمات أـماـھّـنأـباتـخروـ ــحصلاـھّـین تـ

ـعس وأـ اـمر. وـلوـقّ ـینبغدـقھ: الـليـــ أن ـتقتصك ـفعيـخوـتىــعلرـــ ـینبغاـملـ ــیعنيـــ ــیطلي،ـ الــمنبـ أن ـتقتصك بــطلىــعلرـــ

ـینبغاـمرةـشاــمب ـ ـ اـميـ ـلتن ـبیدـ واـ ـلعر ـینبغلـبالجـ ـ ـ أنـ ـیكي ــیفعلاـمونـ ـ اـ ـلمھ وـیرـ ـیحضنـمض ـ أيـلذـكرهـ ـكمك، ـینبغاـ ـ ـ ي،ـ

اــشیواأل ـلتاء ـعطارجـخنـميـ ــیفعلاـمىــعلفـ ـ اـ ـلمھ ـلمسماـكضـیرـ ـ ـ واـعوـ ـلمبصات ـ ـ ـتبیذاـھراتـ ـ ـللطبیھـنّـ ـ ـ وــعلبــ ھـجى

واـعوـلا ـلنصیحظ ــ ــلكیةــ ـتقتصالـ وــبیدـتىــعلرـــ ــتغفره ـفعنـعلـ اـ ـلمل وـیرـ أـعلـھذـتض ـفعن ـیحضنـمالـ ـ وـ األـعره اءــشین

اـخنـمھـــعلیواردةـلا ألن اإلــلبارج ـنسدن ــیتغیدـقيـناـ وــ ــیستحیر ــ ــبسبالـحنـملـ أـ ـفعب إـلاـ آـحىـلھ إـخال ــبسباـمر أـ ـفعب ھـلاـ

ـلظا ـبحسرةـھاـ ـ ـتھوـقبـ وـ ـضعفھا ــ واـ ـئھواــستا واـ ـئھواــلتا واـ ـفھالــختا ـتحاـ اـفدثـ ـلمي ـفقواـمةـلاـحضـیرـ اــبیدــلتةـ ـــلطبیر أوـ ب

]L6 5b[ـئمالـمرــغی ـمخةـ ـلفاـ وإـلةـ اـمھ. ــبسبّ أـ ـفعب اـلاـ ـلتفكاـكةــطناــلبھ ـ واــ واـھوــلتر ــلتخیم وــ أـمل ـشبھھا ـ يـفرـثوـتاـھّـنإـفا،ــ

ـبحسراًــثیأـتدنــلبا ـ ـتھرــكثبـ وـ ـقلتھا وـــ ـتھوـقا وـ ـضعفھا ــ ـمخاـ ـللعاًــلفاـ ورـئالـمرــغیالجــ ـبمم. ـیكاـ ـئمالـمونـ وـ أـھىــعلاً. ـفعذا الـ

ـیحضنـم ـ وأـ ـیكدـقھـلواـقره ـممونـ ـیھیاـ ـ اـ ـلغضج ـ وـ اـیب ـلحورث واـ ـلخزن اـفرـثؤــفیوفـ ـلمي واـیرـ أــختض اـمل ـلتر ـبیدـ رـ

األـلذـكو اــشیك ـلتاء اـفرـثؤـتارجـخنـمھـــعلیردـتيـ ـلبي األـطاـسوـبدنـ اـعة ـلنفسراض ـ ـ ـنیاـ اـ ـلتة ـتھیجھيـ ـ ـ ـ وذـ ألنـلا نـمك

ـلمسما ـ ـ واـعوـ ـلمبصات ـ ـ اـجوـیاـمراتـ ـلفب واـ ـلسرح وـ ـمنھرور ـ اـجوـیاـماـ ـلحب واـ ـلخزن وـ ـلموف. اـكاـ ـلفان واـ ـلحرح زنـ

اـفرانـثؤـی نفي ـل ـ واـ ـلنفس ـ اـفرةـثؤـمسـ ـلبي ـمتصدنـ ـ ـفیةـفرـ وـ ـتصھ إـحنـمھـفرـ آـحىـلال ـفعنرـخال ـ اـ لد ـل واـ فذة ـل رحـ

ــلمعتا ـ ـتھنــلیدـ اـ ـلنفش وــ ـتنبسس اـــ اـفروحـلط ــلقلي وـ ــتمیب إـ اـلل ـلخى وـ ـتنتشارج اـــ ـلحر اـ ـلغرارة اـیزـیرـ آـھيــلتة ـللقةـلي وىــ

أـف ـفعي ـلھاـ وـ ـتنتعا ـ ـ وـ ـتنھش ـ اـ ـلطبیعض ـ ـ ـ اـفدـلةـ ـلمع اـمؤذيـ ـلبن وـ اـحيـفدن، ـلحال واـ ـلخزن ـتمیوفـ ـ اـ واـلل ـلحروح رارةـ

]L6 6aا ـلغ] إـیزـیرـ اـلة وـخداـلى ـینقبل ـ ـ اـ ــلقلض وـ ـتضعب ـ اـ ـلقف ـفینبغوى.ـ ـ ـ ـ الـ أن ـیقتصي ـ ـ اـ ــلطبیر ـ ـبیداـتىــعلبـ اـ ـلتره يـ

ـفعُـت ـینبغاـمىــعللـ ـ ـ ـلكي،ـ ـینبغنـ ـ ـ أنـ ـیكي اـ ـلمون وـیرـ ـممتثھـمـدخض ـ ـ ألـ اـفرهـمالً ـلتي واالـقوـ ـحتمي ـ ـعماءـ ـیضاـ ـبعرـ دـ

ـنھوـك ــمطیعیمـ ــ ـفیمھـل28نـ أــ وأنـھرـما ـتكم األـ اــشیون ـلخاء ـللعةــفقواـمةـجارـ واــ ـــلطبیراــبیداــلتالج ـئمالـمةـ ـلطبیعةـ ـــ اـ ـلمة ضـیرـ

ـكلق ـ األـ ـحباء واـ ماء ـست ـ اـ كاع ـل اـ اـیذيـلالم بھجورث ـل ـ ـ واـ سة ـل والـ ـیكرور ـممونـ بغضاـ ـی ـ ـ وـ اـیھ ـلغضورث ـ واـ ـلغب مـ

ـلخوا ألنـ اـموف، ـلمعن ـ ـلجاـ اـ ـجعاــلنات االـ ـستعة ـبمةـناــ ـیقاـ اـ ــلحیوي واــنیواـ ـلنفسة ـ ـلفاـكةــنیاــ وـ ـلقرح ــیستنـماءـ ـنسأـ وـ ـسمھ اعـ

28. .L6 مطيعون :correxi [ مطيعين
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ـیساـم ـكمّرهـ أـقاـ ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ ـكتيـفمـ اـباـ ـلمھ ـبیاـبومـسوـ ـیمیدـ ـ أنـ ـسما اـ ـلعلیاع ــ ـلملـ ـیحاـ وـ ـیكب ــیبلرهـ اـفغـ ـلبي رئـ

29والردائة أمراً لیس بالیسیر.

2

]L6 6b. [30قال أبقراط: إّن التقدم بالقضیة في األمراض الحادة بالبرء كان أو بالموت لیس یكون على غایة الثقة

ــیعن اـ ـلتقي ــلقضیاـبدمــ ـ واـ ــلمبة إـ اـلادرة ـلحكى ـ األـفمـ اـمي ـلحراض اـمالـعالـبادةـ ـلسات واـمالـ اـمة ـحبھـاصأنـبفـــلتلارات اــ

أوــیب اـبوقـثوـمرــغیفـــیتلرأ ألن ـلمھ اـ ـلحرض ـتكادـ اـیوـقھـتادـمونـ ـیعرـسرــثیأــلتة االـ ـنقضة ـ #ـ ـفتشماء، ـ اــ ـلطبیعر ـــ نـعةـ

اـس ـلجاق ـتجو31دـ ـبھدـھاـ اـیاـغاـ ـلمجة ـ ـلتدةـھاـ إذاـفدـ اـعاـھع ـلبن اـفدن،ـ ـقتإن االــعلدرتـ ــستیى واـ ـلمقالء ـ وـماوـ ـعتھاوـطة ـ اـ

ـلما دـ ـفعتھادة ــ وـ ـنفضتھا ــ ـ اـعاـ ـبسدنــلبن اـمالـعالـبةـعرـ ـلنضات واــ اـمج ـلبحارات ـ اـ ـلمحمران ـ ـ اـ ــلمحتود ـ ـظھيـفةـجاـ اـھورـ

زـلإ وإنـمى اـناـكان. ـلمت اـیوـقادةـ یة ف كی ـل ـ ـ ـ ردـ ئة ـی #ـ یة ـكث ـ اـ ـلكمیرة ـ ـ بـاغ32ةـ ـل وـ ھمـلة ـتمھل ـ ـ ـ ـستعالـلاـ ـ اإلـفدادـ ـنضي اجـ

ـفعجالء،ـــستیواال ـ وـ دـعدتـعاــتقزت اـفن ـلمع أنـبالـفادة،ـ ــیھلد اـ ـــلعلیك ــلمباـفل،ـ إـ اـلادرة ـلحكى ـ ـظھلــقبمـ دـ وــلیور اســقیل

إـیؤدـی األـفھــلیان اـمي ـلحراض ـیكســلیادةـ اـیاـغىــعلونـ وذـــلثقة ألنـلة، ـلھك واـمالـعاـ ــیستاراتـمات ـبھدلـ ةــــكیفیىــعلاـ

اـقالـح ـلطبیعوة ــ ـ أوـ اـقة ـلموة وـ أـــغلبرض، ـھمداـحة األــعلاـ اــعنرىـخى ـلبحد ـ [ـ L6ران 7a[ـلتقاـف ـ ـلحكاـبدمـ ـ المـعدــعنمـ

ـلعا أوــلباـبةـمالـ ـلماـب33رء ـیكســلیوتـ اـیاـغىــعلونـ ـلثقة ألــ ـیكّھـنة رـ ـجمون ــلغیاـباًـ أوـ ـبعاــمتب اـ ـلظة [ـ Maن 4bإن# [

ـلظا ـیغنال34نـ ـ اـعيـ ـلحن ــشیئقـ واـ اــعلاً. أن ـلمم اـ ـلحرض اـھادـ اـعرـسعـمذيـلو ـنقضة ـ ــعظیھـئاـ وـ ـیحم أـمدثـ الطـخن

ـحمعـمارةـح #ـ ـلحماـكى ـ واـ ــلحصبرة ـ ـنیطراـفو35ةـ وــ أـمس، ـحمالـباردةـبالطـخن ــلسكتاـكىـ ـ واـ ـلكة واـ ـلصزاز دـقّھـنإـفرعـ

ـلما36رأــیب األـھنـمضـیرـ ـنھدــعنراضـمذه اـ اــلقوض ـلموة وـبدـ ـغلبتھرة دـباــــ اــلیال ـــلغلبل ـینبغالـفةـ أنـــ ـیحكي ـ اــعلمـ فـــلتلى

 البحران عند خور القوة وضعفھا.37وقد یھلك العلیل بعد ظھور النضج وأیام اإلنذار في أوان

29. باليسير ليس أمراً ... تشهد أن وللتجربة . ] L6: om. Ma.

30. .Ma أقول .add [ الثقة

31. الجد ساق عن الطبيعة فتشمر  ] L6: فتستمر الطبیعة أن یساق الجد Ma.

32. الكمية كثيرة  ] L6: كبیرة بالكمیة Ma.

33. .Ma و :L6 [ أو

34. الظن إن  ] L6: om. Ma.

35. والحصبة  كالحمرة  ] L6: كالخمرة والجعة Ma.

36. .Ma یراد :L6 [ یبرأ

37. .Ma أوزان :L6 [ أوان
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3

أـق ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ وال38مـ ـینبغ: ـ ـ أنـ ـتعبي ـ ـبخفرـ ـ ـیجةـ اـھدـ ـلما ـنفسھنـمضـیرـ ـ ـ ـبخاـ اـ ـلقیالف ـ أنـ وال ـتھاس أـلوـ ورـمك

صعبة تحدث على مجرى القیاس، فإن أكثر ما یحدث من ذلك لیس بثابت وال یكاد یلبث وال تطول مدتھ.

]L6 7b[ــیعل اـ ـلطبیم ـ ـ وـ ـینبھب ـ ـ الـبھـ ـیغتأن ـ ـبخفرـ ـ ـیج39ةـ اـھدـ ـلما ـغیيـفضـیرـ وـ ـقتھر ـ وـ أـفا ـمجامـیي اـھاـ ـلطبیعدة ـ ـ ـ ةـ

ـمكو ـحتھادـ ـ ـلماـباـ اـفرض،ـ ـلخفإن ـ اـ ـلغیة ـ اـ ـلمسبر ـ ـ ـبعةـقوـ اـمالـ ـلنضات ـ واـ ـستفج ـ اـ ـلبحراغ ـ اـنراـ ال ــعتبي ـلھارـ ألـ ـلیساـھّـنا ـ تـ

ـمجىــعل اـ ـلقیرى ـ ـفینبغاس.ـ ـ ـ ـ أنـ ـیكي اـ ـلعلیون ــ اــعللـ ـلتى واالـقوـ ـحتمي ـ والـ ـیعتماء ـ ـ ـبھدـ اـ ـلخفذه ـ واـ ـحتة اـمرزـ ـلتن ـبیداـ رـ

ــلغیا اـ ـلمر ـئمالـ ـبمرـفة،ـ ـتكاـ اــتلونـ ـلخفك ـ واـ ـلھة اـ ـیجذيـلدوء اـخىــعلدهـ ــلقیالف ـلعجاًـثادـحاسـ ـ اـ ـلطبیعز ـــ وـ ـضعة اـ ـلقف وةـ

ـلما وـبدـ ـمطدمـعرة اـمةـعاوـ ـلمادة ـلھرضـ ـلتتصاـ ـفیھرفـــ وــ ـتنضجھا ـ ـ وــ ـتستبعا ـــ اـیاـغنـمعـفدــللاـھدـ ــلغلة واـ ــلكثظ وـفاـ ولــیقة.

ـتھال أـلوـ ــصعبورـمك وأـ ـتحةــئلاـھراضـعة ـمجىــعلدثـ اـ ــلقیرى ـضطاـكاسـ اـ ـــلعلیراب وـ ـقلقل وــ ــتململھ ــ اــعلھـ ـلفى راشـ

ـبع اـمالـعدـ ـلنضات ـ وـ [ـقج Maوة 5aا ـلم] أـفضـیرـ اـیي بام ـل ألـحاـ ـتجاـھّـنوري ـمنھىــعلريـ ـ اـ ـلقیج ـ وـ ىــعلدّلـتاس

ـنتھا اــ ـلطبیعاض ـــ وـ ـتھوـقة وـ ـمتھاوــمقا ـلماـباــ ـتخالـفرض،ـ ـمنھفـ ـتنقضاّـھـنإـفا.ــ ـیعرـسيـــ والـ وـیوـطثـــتلباً ـببحدلـــتتبالً رانــ

ـمحم ـ وـ وراــخفود وـحة ـطبیعدوءـھة [ـــ L6ي 8a[ـبخ ـظھوـلاـمالفـ األـھرتـ ـعجدــعنراضـعذه اـ اــلقز ـلموة وـبدـ دمـعرة

عالمات النضج وخور الطبیعة وتقاعدھا عن المقاومة والمكادحة.

4

اـق ــلحكیال ـ أــبقأ40مـ إن ــفعلتـنراط: #ـ ــجمیت ـینبغاـمعـ أنـــ ـتفعي ـینبغاـمىــعللــ وـــ ـیكمـلي ـینبغاـمنـ أنـــ ـیكي لــــتنتقالـف41ونـ

42إلى غیر ما أنت علیھ ما دام ما رأیتھ منذ أول األمر ثابتاًَ.

أ43مــعلوا اـمأن ـلعر ـیتالجـ ـشیأـبمـ أـثالـثاءـ اـھـدحة: ـلتا ـبیدـ واآلـ اـخر ـستعمر ـ ـ األدوـ واـیال ـلثة اـلاـ ـلعمث ـ ـلیاـبلـ وأـ ـعند. يـ

ـلتاـب ـبیدـ اـ ـلتصر ـ األـفرفـ اــسبي ــلستاب ـلضا44ةـ ـتجعأنـبةـیرورـ ـ ـفقواـملـ ـئمالـمةـ ـللصحةـ ـ اــ ـلحة وــصلاـ ـمخة ـلفاـ ـللمةـ رضــ

38. .L6: om. Ma [ الحكيم

39. .Ma أقول .add [ بخفة

40. .L6: om. Ma [ الحكیم

41. ـجمي ـ ـينبغاـمعـ ـ ـ ـتفعأنيـ ـ ـعللـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ـيكمـلويـ ـينبغاـمنـ ـ ـ ـيكأنيـ ونـ ] L6: ـعل ـجميىـ ـ ـينبغاـمعـ ـ ـ أنيـ
يكون أن  Ma.

42. ً .Ma أقول .add [ ثابتا

43. .L6: om. Ma [ واعلم

44. .L6: om. Ma [ الستة
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ـنھوـكدــعن زاـ ـیق.45ةــئلا اـ ــلحكیول ـ أـ ـبقم اـ إن ــستعملراط ـ ــجمیاـمرضـميـفتــ ـینبغاـمعـ ــ أنـ ـتستعمي ـ ــ اـمھــفیلـ 46رــبیداــلتن

ـستعموا ـ ـ األدوـ ـینبغاـمىــعلةـیال ـ ـ ـمقيـفيـ اـماـھدارـ ـلكمین ـ ـ واـ ـلكیفیة ـ ـ ـ وـ ـیظھمـلة، ـ اـم47كـلرـ ـلبن ـینبغاـمرءـ ـ ـ أنـ ـیظھي ـ رـ

ـبھ اـ ـلعذا ـتنتقالـفالج،ـ ـ ـ اـھنـملـ ـلعذا إـ آـنىـلالج أيـخوع [ـمر، L6ن 8bا ـستعم] ـ ـ األـ ـشیال اـ ـلباء إـ اـلاردة ـلحى أوـ ارة

ـلعكاـب ـ وـ ـلكس، الـ أنـبن ـتنتقاس ـ ـ إـملـ دواء آـلن دواء ألـعوـنيـفرـخى ـیكدـقّھـنھ ـمعرـثأ48رـخأـتونـ ـلجاـ اـ ـلصة نـموابـ

ـلفإ ـمعةـ اـ ـلعلیدة ــ واـبلـ أوـحدواء ـیكد اــغلنـمونـ ـلمظ وـ ـجتھزوـلادة ـ أوـ ـتھرودـبا ـفیعسا،ـ ـ ـ ـنضجھرـ ـ ـ ـبسھاـ ـ وـلوـ ـبسة ةـعرـ

ــتحتو إـ زـلاج ـیظھالـفل،ـیوـطانـمى ـ [ـئدـبرـ ً Maا 5b[ـمنفع ـ ـتنتقالـفةـــبینةــ إـــ أـمرــغیىـلل ألـعوـنيـفھـــعلیتـنا وـلّھـنھ

اـناـك ـلتت ـبیداـ ـمخرـ ـلفاـ اـ الزداد ـلمة واـ ـشترض ـعندـ وـیزـی49داٍوـتدـ ـیعید ـ ـفلمھ،ـتادـمنـ وـیمـلاــ ـبقزد دّلـلاـحيـفيـ ىــعلھ

ـفقواـم اـ ـلعة وـ الــقیالج. ـتھل اـعربـ ـلصن األـخأــلتوابـ والـثر ـتقر اــعلامـ ــلغلى ـلتبطـ ـ اـطاـ ـلضؤ ـتقوال50ررـ الجـعيـفامـ

واحد على دواء واحد، فإن المألوف ال ینفعل عنھ.

5

أـق اــبقال ــلحكیراط ـ ا51مـ ـستعم: ـ اــ ـــلكثیال دـ ـفعر ـممةـ ـیماـ اـ أوــلبأل ـــیستفدن أوـغرـ ــیسخنھ ـ أوـ أوــیبھ ـیحرده آــبنھـكرـ نـمرـخوع

ـلحا ـفھانـكوعـنأي52ةـكرـ ـخطوـ وـ ـفھراًـــكثیانـكاـملـكر، ـللطبیعاومــمقوـ ـــ [ـكاـماـمأـفة.ــ L6ان 9a[ـفمالًـــقلی ىــمتونـمأـ

أردت انتقاالً من شيء إلى غیره ومتى أردت غیر ذلك.

ا ـمتإن اـ ـلبأل اـ ـمتدن ـكثیالءاًـ ـ أـ ذـمرضـعراً اـلن ـلشك واالـ ـستدة واـخرـ ـلتشناء ـ ـ االـ ـمتج واـئالـ ـلعفي ـ واـنوـ ـحتقة ـ اـ ـلحان ارـ

ـلغا واـیرـ ـلتخمزي ـ واــ ـنصة األوـ واــعیداع ـنفجة ـ اـھارـ وإن اـــستفا. اــلبرغ اـبرضـعراًـــكثیاًـغراـــستفدن ـلمرد راغـــستفاـبزاجـ

ـلما اـ ــلمشتعلادة ـ ـ ـ اـبةـ ـلحھ اـ ـلغار ورـیرـ ـبمزي، اـحھــمنرضـعاـ ـلمرارة إنـ اـكزاج ـلمستفان ـ ـ ـ اـ ـلبلغرغ ــ وـ ـیعدـقم، نـمرضـ

اـلذ ـلیبك ـ وـ ـیتبدـقس ـ االـ ـستفع ـ اـ ـلكثیراغ ـ ـ اـ ـلشر ـلفدةـ ـیبرطـ اـ ـلعس واـ ـنسروق ـفماـھدادـ اـ ـستعمن ـ ـ اـ ـلكثیال ـ ـ ـممرـ ـیماـ اـ ـلبأل دنـ

45. .L6: om. Ma [ زائلة

46. .Ma التدبیرات :L6 [ التدابير

47. .Ma ذلك :L6 [ لك

48. .L6: om. Ma [ تأخر

49. .L6, Ma تداوي :correxi [ تداوٍ

50. .Ma الزرر :L6 [ الضرر

51. .L6: om. Ma [ الحكيم

52. .Ma أقول .add [ الحركة
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ـستفوا ـ اـ ـلكثیراغ ـ ـ ـیعرـ اآلـ اـفرض ـلكثیات ـ ـ وأـ االـمرة. ا ـحتبّ ـ واالـ ـستفاس ـ اـ ـلمعتراغ ـ ـ ـفعاـندالنـ ـفظاـحانـ ـلحانـ اـلاـ ـلصحھ ـ ة،ـ

اـفكـلذـكو ــلتسخیي ـ واــ وـیرـــلتبن ـھمرــغید ـمماـ ـیحاـ اـ إـحنـمدنــلبرك ـخطالـحىـلال اــعنرـ ـستعمد ـ ـلھاــ ـــلكثی#ا53اـ دـ ـفعر ألنـ ھ

اـق ـلطبیعوام ـــ وــعتاالـبةـ ـكلمدال االـجاــ اــعتاوز ـستمدال إــلبا54الــ االـلدن ـنحى وـ اـسراف ـلموء ــفیغیزاجـ [ــلتاـحنـعرــ Maھ

6aا ـلصحی] ـ ـ ـیقة.ـ اـ ـلحكیول ـ ـ [ـ L6م 9bأ ـبق] ـمتراط:ـ أنـ أردت ـتنتقى ـ ـ إـلـاحنـملـ آـلـاحىـلة ـینبغرىـخة ـ ـ أنـ ـیكي ونـ

ـنتقا اـــسبیىــعلكـلاــ الـیدرــلتل اـیرـطىــعلج ـــلتكثیق ـفعد55رــ ألنـ ـمقرـــكثیلـكھ ـللطبیعاومـ ـــ ــمغیةــ الـ اــعتر ـلمدال اـ ذيـلزاج

اـق ـلصحوام ـ اـكوــفلة،ـ ـنتقان ـ وـلاـ ـبیدـتك ـفیركـ ـقلیھـ ـقلیالًــ ـكنو56الًــ ـمصیبتـ ـ ـ ذـصاًـ ـقبینـمكـلار ـ اـ ـلعل وـ ـكنوـلادات، تـ

ــمخطئ ـ اــبیدـتيـفاًـ ـنتقر وأـلاــ ـحسسك ـ ـیكھـب57تـ إـــسبیكـلونـ اــغیىـلل اــبیدــلتر وــفیتــكنذيـلر أردتــمتاًـنوـمأـمتــكنھ ى

غیر ذلك االنتقال ویمكنك االنتقال منھ إلى غیره بخالف ما لو لم یكن على التدریج.

6

 إذا كان مجاوزاً لمقدار الطبیعة.58قال أبقراط: ال الشبع وال الجوع وال غیر ھما من جمیع األشیاء محمود

ـینبغال ـ ـ اـفداـتأن59يـ ـلشھع ـ اـ ـلصوة إذاـقادـ اـفت،ـجاـھة ـلصبإن ـ اــعلرـ ـلجى اـ ـلصوع ـیمادقـ اـ ـلمعأل ـ أـ ةـیدـیـدصاًـطالـخدة

وــیئرد ـیعة ـللممرضـ ـ اـمنـیرورــ ــلصبن اــعلرـ ـلجى اـ ــنصبوع اـ ـلماب إـ ـمعىـلرار ـتھدـ [ـ L6م 10aوإذا ـبعاًـــشیئواـلاوــتن] دـ

ـیفسكـلذ وــ اـلذـكده. ــلشبك اـ ــلمفع ألـ رديء اـیّھـنرط ـلبخورث ـلتخموا60رــ ـ واــ ـلھیضة ــ والـ اـمرـشيءـشة ـلتخمن ـ واــ ـلھیضة، ــ ةـ

اــشب ـلتخمھ ـ ـ األـمتـضرـعوـلاـھّـنإـفةـ اـیذـغن ـللطیفة ـ ـ ـیعةــ ـمنھرضـ ــحمیاــ ـــخبثتادةـحاتـ وأورامـ ردـحھ رمـجالـفة،ــیئادة

ـینبغ أنـــ ــیحتي اـمرزـ ــلشبن اـ ــلمفع واـ ـلجرط اـ ـلمتطوع ــ وـ ــمعتداراًــمقاولـــیتناول وـــیثقمـلدالًـ ـیھمـلل اـ ـلشدد وــسیراـ خـــینفمـلف

ـیقمـلو وـقرـ ـیعمـلر وــغثرضـ ـیحمـلي ـطعسـ اـ ـلغم [ـ Maذاء 6b[اـف ـلحشي ـ وـ ا61ىــعلدّلـیدـقاء، ـلطعأن ـ ـمعتامـ ـ يـفدلـ

ــلكمیا ـ أنـ ـیعة ـعظھــمنرضـ اـ ـصغعـمضـــلنبم اـ ـلنفر ــبسبســ ـحمزاـمبـ اـ ـلمعة ـ اـ ـلحجدة ـ ـفیصغابـ ـ اــ ـلنفر وـلذـلســ رـتواــیتك

53. .Ma استعمال :L6 [ استعمالها

54. استمال االعتدال جاوز ... ألن دفعة الكثير  ] L6: om. Ma.

55. .L6: om. Ma [ التكثير

56. .L6: om. Ma [ قليالً

57. .Ma وأحسنت :L6 [ وأحسست

58. .L6, Ma محموداً :correxi [ محمود

59. .Ma أقول .add [ ینبغي

60. .Ma: om. L6 [ البخر و

61. .L6: om. Ma [ على
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اـجاـحكـلذـبزدادـتو ـفیعظب،ـــلقلة ـ اــ أرادـــلنبم وإن اـمض، ــلشبن االـععـ ـشتھدم اــ ـیكذيـلاء ـلمونـ اـیرارـ ـلمعة ـ أوـ ـلسخدة ـ ـنھوـ اـ

ــتجلزارةــلنأو اـ ـلسب إـ ـلیھوداء أوــ ـلعا اـ اـــحتیدم إــلباج ــیتحلاـمدلـبىـلدن أوــ ـلسل اـموءـ ـلعصزاج ـ اـ ـلحسب ـ اـ مـفيـفذيـلاس

ـلمعا ـ وـ ـلجاـبىــعندة. زـ اـیوع ـلشھادة ـ واـ اـھدادــشتوة ـیحذيـلا ـیعاردـبزاجـموءـسنـمدثـ ـلفرضـ اـ ـلمعم ـ إـ اـمدة، رةــكثنـمّ

ـنصبا ـ [ـ L6اب 10bا ـلس] إـ ـلیوداء وإـ ـلشاـمھ اـ ـحتیدة ـ اـ ـلباج إـ ــیتحلاـمدلـبىـلدن ـ وـ ــیخلخلل ـ ـ وـ ـیكدـقھ، اـمونـ دانـیدـلن

والحیات. فھذه كلھا أحوال ردیئة تحدث حاالت غیر محمودة مغیرة لالعتدال والمزاج الصحي.

7

أـق ـبقال اـ ــلحكیراط ـ األـمانـكاـم:62مـ ـیحراضـمن االـمدثـ ــفشفالءــمتن ـیكاؤهـ وـــستفاالـبونـ ـمنھانـكاـمراغ. ـیحاــ نـمدثـ

.63االستفراغ فشفاؤه یكون باالمتالء، وشفاء سائر األمراض یكون بالمضادة

أ64ولـقأ االــعل: أن وــعلالءــمتم ــجھیى اـ ـبحس65الءــمتن: ـ اـ ـلقب واـ ـبحسالءــمتوة ـ األوـ االــعیب ـبحسالءــمتة. ـ اـ ـلقب وـھوةـ

ال ـیكأن االذىـ األـمون ـلكمیتھالطـخن ـ ـ ـ ـ ـفق66اـ ـكیفیتھةـئرداـللـبطـ ـ ـ ـ ـ ـتقھاـ ـ اـ ـلقر والـ ـتطوة اـ ـلھضاوع ـ واـ ـلنضم ـ ـفیكج،ـ ـ ونـ

ـحبھـاص ـخطىــعلاــ األـمرـ اـمن ـــلعفینراض ـ وـ وـھرــغیة ـشفا. ـیكاؤهـ ـستفاالـبونـ وأــ االـمراغ. ا ـبحسالءــمتّ ـ األوـ يـھةــعیب

ـتكأن األـ وإنـخون واألرواح، ـلحـاصتـناـكالط ـكیفیتھيـفةـ ـ ـ ـ ـ زادتـقاـ ـكمیتھيـفد ـ ـ ـ ـحتاـ األوـمىـ ـعیألت وـ ـتھددـمة اـ

ـحبھـاصو ـ [ـ L6ا 11a[ـیك ـخطىــعلونـ اـمرـ ـلحن [ـكرـ Maة، 7a[رـنإـف ـبمّھ اـ ـنصا االـشنـمدعـ ـمتدة وـعالءـ الـسرٌق

إـلا اـلدم ـلمخى ـ ـفحقـناـ أوــخندثـ دم.ــنفاق ــفشفث ـیكاؤهـ وـــستفاالـبونـ االـعدثـحاـمراغ، اـمراغـــستفن ـلخن واـ ـلسواء ةـسوـ

ـلضعوا ـ ــفشففـ ـیكاؤهـ واــمتاالـبونـ ـلمالء اـطرـ ـلمقب ـ وـ ـمنھموي، ـ اــ اـــستفا ـلفصاـبدنــلبرغ ـ وـ اـبد وـلرد اـبدم ـفینبغدن.ــلبرد يــــ

ــیتنأن اـ ـلحاول اـ ـلیكةــطبرـلارة ـ ـشفونـ األـئاـساءـ ـلمضاـبراضـمر ـ اـ ألن ـلصحادة ـ ـتحفةـ ـ اــشیاألـبظـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ واـ ـلمة رضـ

اــشیاألـب ـلمضاء ـ وـ اــشبادة. ـلقھ اـمدـ ـلصحاء ـ ـلجساـبةـ ـ اـ ــلمستقیم ـ ـ ـ اـ اـلم ـستقذي إــمتاــ ـیبقاـمّـنھ ـ الـبھـــعلیىـ ـیمأن إـبالـ ـجھىـلھ ةـ

ـلموا ـلجساـبرضـ ـ اـ اـلم ـمھماّـھـنإـفوّج،ـعذي ـ أُرـ اـیا اــمتاـــستقد إـبالُـمـیأنـبجـــحتیھ اـخىـلھ ـلجھالف ـ اـ إـصيــلتة ـلیھار وــ ـمما اـ

ـیشك ـ اـھيـفھـبلـ ـلمذا اـھـعضوـ أن ـلصحو ـ ـتحفدـقةـ ـ ـلضاـبظـ اـفد،ـ ـلمحإن ـ إنـ ـیستعممـلرور ـ ـ ـ اـ ـلتل ـبیدـ اـ ـلمبر ـ واـ ـلمبرد ـ رودـ

اــبیدــلتا ـلمسخر ـ ـ واــیبمـلنـ ـمنھمدـحق ـ اــعلاــ وـلداــعتى ــصحتھ وـ اـلذـكھ، ـلمك ـلمشاـبداوىـیدـقرضـ ـ واـباـ ـلممھ ـ راًـــكثیإنـفل.ـثاـ

اـم ــلحمین ـ [ـــتتناتـ L7اول 11b[ـفیم األدوــ اـیا ـلحة وـ اـبنـمداوىـیارة ـبصاءـخرــستھ اـ ـلمب اـ اــلباء ـــلكثیارد رأـــفیبھ،ـــعلیرـ

62. .L6: om. Ma [ الحكيم

63. .Ma المضادة :L6 [ بالمضادة

64. .Ma: om. L6 [ أقول

65. .L6: om. Ma [ امتالء

66. .Ma لیمكنھا :L6 [ لكميتها
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ـینحو اإلـھلــ ـشكذا #ـ ــتعلأنـبال ا67مـ اــلبأن ـلحدن واـ إذاــلبار اـمذىـغ68ارد ـلغن اـ ـلمضذاء ـ ـلھمادـ ـ اـفاـ ـلمي ـیكزاحـ ذاءـغونـ

وــلقاـب اــبیدـتوة ـلصحر ـ اـمالقـطاإلـبةـ ـلمشاـبولــلقن ـ الـكاـ ـلمضاـبل ـ اـ ألن ـلغادة اـفذاءـ ـــلتحقیي اـھقــ ـیكذيـلو ـلفعاـبونـ اـمأـفل.ــ ّ

وــلقاـبادامـم االــسليـفوة ـستحوك إـلاــ اـھوـجىـلة [ــلبر Maدن 7b[ـیكالـف اـفونـ ــــلحقیقي واـغةـ ـلغذاء ـلفعاـبذاءـ اـھلــ ذيـلو

ـللبزءاًـجارـص ــكیلادامـماـمأـفدن.ــ اـفاًـسوـ ـلمعي ـ دـ أو اـفاًـمدة ـلعي رـ أو رذاذـبـوطروق األـفىــعلةـیة ـعضرج ّھـنإـفاء،ـ

ـیك ـلقاـبذاءـغونـ ألنـ أنـناـشوة ـسیغھ ـ وإذاـ األـكذو اـفذاـھىــعلرـمان ـلغإن إذاـ ـمضانـكذاء ـلمھـتوـقيـفاداًـ اـ ـلبزاج دنـ

ـكمّھـنإـف ـیع69اـ ـلمضاـبھـلدـ ـ ــینسلادةـ اــثیأــبتھـجزاـمنـعخــ وــفیدنــلبر ــیكسیھ ـ ـنفسزاجـملــمثاًـجزاـمھـ ـ إذاــحتھـ زءاًـجارـصى

اـفھـــمثلارـصدنـــللب ـلمي واـ ـلقزاج وـ األـئاـسوام ـفیكوال،ـحر ـمشونــ أـكاـ اـمالً. أنــقبّ ـیكل اـفذاءـغونـ ــلتحقیي ـ وـھســـفلیقــ

اإلـبيـفلـخدا [ـبھـــعلیالفـخاب L6ل 12a[اـلزــمنزلــین ـلھھ اـ اــلبواء ـیعذيـلارد اـحدلـ ــلقلرارة وـ ـلعب، ـصحظــحفلـ ةـ

اـماًــكبرـمدـحوـبؤالءـھ اـیرــبیدــلتن أـیذـلن ـھمدـحن ـیسماـ ـ اـ ى ـلتقّ ــلحفاـبدمــ واآلـ اــحفرـخظ ـلصحظ ـ #ـ ـفیكة. اــ ـلغون اـ ـلمضذاء ـ ادةـ

ـلم اـ ـبمدنــلبزاج ـبعاـ اـبيـفلـخدـیھـلدـ ـلتقاب ــلحفاـبدمــ الـ اــحفابـبيـفظ ـلصحظ ـ ـبمو70ةـ ــیخلاـ ـممدالًـبھـــعلیفـ ـنقاـ ھــعنصـ

ـحفابـبيـفلـخدـی اـ ـلصحظ ـ وـ ـیكة، ذـ ـلمشاـبكـلون ـ ـفكل.ـكاـ ـسلموـلكـلذـ رأيــ ـلیناـجت ـ أـمأنـبوسـ ـبقراد اـ ــلحكیراط ـ نـممـ

واالــمتاال ـستفالء ـ ـیحمـلاـمراغـ #أي71انـثدـ ـیح، إنـضرـم72انـثدـ ـیقمـلاً ـبضلـباـ واـكدهـ ـمنھمدـحل ـ ـ إنـ أي ـیستفمـلا ـ ـ رغـ

ـمتاال أوـ ـیمالء اـ ـلبأل االـمدنـ ـستفن ـ ـیحراغـ اـھانـكاًـضرـمانـثدـ ـلتذا ـبیدـ اـھرـ ـلتقو ـ ـلحفاـبدمـ ـ وإنـ ـفھم73ظ، ـ ـعنھم74تـ ـ ـ اـ

ـلحا75راضـماأل االـمةـثادـ ـستفن ـ واالـ ـمتراغ ـیكالءـ اـ ـلعون اـ ـلبسیالج ـ ـ واـ ـلشفط ـ اـ ـلبحاء ـ أنـ ـیقت االـباـ ـمتل ـستفاالـبالءـ ـ راغـ

وإنــمتاالـبراغـــستفواال ـفھمالء. ـ أـ ـھمّـنت أـ ـیحذاـخا اـثدـ ـلمان اـھانـكرضـ اـماًــكبرـمرــبیدــلتذا ـلتقن ـلحفاـبدمــ ـ وـ [ـمظ Maن

8aا ــلشف] ألـ وـثدوـحعـقوــیتاـمعـفدـیّھـناء وـملـیزـیھ [ـقا ألن L6ع 12bأ اـح] ـتحسدنــلبوال ـ ـنسبتھبـ ـــ إـ ــیحتاـمىـلا إـ ھــلیاج

اـم ـخمسرــبیدــلتن ـ أـ أنـھدـحة: ـیكا اـ ـصحیحدنــلبون ــ ـحصاًـ الـ أـمذمـیة ـلھواـحن اـھرــبیدــفتيء،ـشاـ ـحفظوـھدنــلبذا ىــعلھــ

67. تعلم بأن   ] L6: فإن العلم Ma.

68. .Ma وإذا :L6 [ إذا

69. .Ma كلما :L6 [ كما

70. ـــفيك ــ ـ ــ غاونـ ـــل ــ ـــلمضاذاءـ ــ ـ ــ مادةـ ـــل ــ بازاجـ ـــل ــ ـــبمدنـ ــ عاـ ـــب ــ قاابـــبيـــفلـــخدـــيهـــلدـ ت ـــل ــ ـ ــ ـــلحفاـــبدمـ ــ ـ ــ ـــحفابـــبيـــفالظـ ــ ظـ
.L6: om. Ma [ الصحة

71. .L6, Ma يحدثان :correxi [ يحدثا

72. يحدثان أي  ] L6: om. Ma. 

73. .Ma عن .add [ وإن

74. .L6: om. Ma [ فهمت

75. .Ma أمراض :L6 [ األمراض
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اـمھـــعلیوـھاـم ـلصحن ـ ـفقةـ واـ أنـناــلثط. ـیكي اـ ـصحیحدنــلبون ــ أـ إّال ــبحیســلیّھـناً الـ ــصحتنـمذمـیث أـشھـ إـصيء اـمالً ّ

ــضعیّھـنأل اـ ألنــلقف أو ــصحتوة انـلاـبةـنؤذـمھـ ـیعمـلزوال ـبھنـ أـ إّال ـبعزلـیمـلّھـنا ـمنھيءـشدـ وــ اــبیدـتا، ــلحفاـبدمـــلتقره ظـ

اـفانـكوـل#و ـلحقیقي ــ ـ اـھةـ ـحفنـماًــكبرـمرــبیدــلتذا اـ ـلصحظ ـ وـ اـمة ـلتقن ـلحفاـبدمــ ـ ـقسذاـھو76ظـ واـلاـثمـ أنـبراـلث. ـتكع ونـ

ـلصحا ـ أـقةـ وـتذتـخد اـھزول، اـمبـكرـمرــبیدــلتذا ـلتقن ـلحفاـبدمــ ـ وـ اـمظ ـلشفن ـ ألنـ زالـقاـماء اـمد ـلصحن ـ ــیحتةـ إـ ىـلاج

ـلما وـ ـلحفاـبدمــمقزوالـلاـبعـمزـموـھاـمداواة ـ واـیالــلئظـ ـلخزول. األـماـ اـبس زاـقيــلتدان ـصحتھتـلد ــ وـ ذاـھيـفاـھرــبیدـتا

ـلحا اـ ـلمال واـ ــلشفداواة اـ ـلبحاء وأــ اـمت. اـمقــسباـمّ ـلشبھن ــ اـفةـ ـستعمي ـ اــ اــبیدــلتال ـلمسخر ـ ـ اـفنـ ــلحمیي ـ ـلموـھســـفلیاتـ داواةـ

ـلما ـلتقطیلـبرضـ ـ ـ ـ األـ اـخع وـجزــللالط ـتلطیفھة ـ ـ ـ وــ ـتفتیا ـ ـ اـ ـلسح وـ [ـناـعإلـلدد L6ة 13a[اــعل ـلنضى ـ وأـ اـمج. اـصّ ـلمب اءـ

ـكماردــلبا ـسیجاـ إــ ـیستعماـمّـنيء ـ ــ ـلتنعكلـ ـ وـترارـحكـلذـبســـ ـتجتمھ ــ ـعميـفعـ اـ ـفیھجدنــلبق ـ اــعلمــ ـلمى اـ ع،ـفدـلاـباردــلبرض

فیكون الشافي للمرض ھو نفس الحرارة التي ضد لھ والبرد ھو الجامع الحاصر لھا لتقوى على الفعل.

8

78: إذا كان وجعان معاً ولیس ھما في موضع واحد فإن أقواھما یخفي اآلخر.77قال أبقراط الحكیم

ا االـھـعجوـلإن ـحسو ـلمناـباسـ ـ وـفاـ ــجملي أـ ـسبة [ـ Maاب 8bا ـمنحصـعجوـل] ـ ـ ـجنسیيـف79رةـ ـ ـ ـجنن،ـ ـیغیسـ ـ اـ ـلمر زاجـ

ـفعد وـ اـسوـھھ، ـلموء اـ ـــلمختلزاج ـ وـ االــتفســجنف ـتصرق وأـ اـسنـميــعنال ـلموء اـ ـــلمختلزاج ـ أنـ ـیكف ـعضألـلونـ يـفاءـ

ـمتمكزاجـماـھرـھواـج ـ ـ ـیعمـثن،ـ ـلھرضـ #ـماـ ـمضبـیرـغزاج اـلذـل80ادـ ـلمك ـیكىــحتزاجـ أـ ـسخون ذـمنـ أـلن أو رد،ـبك

ـفتح ـ اـ ـلقس اـ ـلحوة ذـبةـساـ اـلورود ـلمنك ـ ـفلمي.ـفاـ اـكاــ إـھعـجوـلان ـحسو ـبماسـ ـمنرـثؤـ ـمنوـھثــحینـمافـ ـفیك81اٍفـ ـ ونـ

ـلمحسا82وـھعـجوـلا ـ ـ اـ ـلمنوس ـ ـبغتيـفاـ ـ ـفكلمة،ـ ــ وـكاـ ـجعان ــضعیوـميـفانـ ـمتغنـ ـ وـیرـیاـ أـكن ـھمدـحان أـ اآلـموىـقا رـخن

اـفرـثؤـیو ـلقي اـ ـلحسوة ـ [ـساـ L6ة 13bو# ـتنفع] ـ ـ اـ ـلحسل ـ ـمن83ـةساـ وـ ـیستعمھ ـ ـ ـ ـفیھـبلـ األـعلـھذـ ـضعن وـ ـھكف، الـحذاـ

اـساـح ـلسمة ـ واـ ـلبصع ـ وـ ـھمرــغیر اـماـ ـلمن األـھاـمدركـتاـھّـنإـفات،ـكدرـ وأـقو ـثیأـتّدـشوى ـفیھراًـ ـ األـ دون ـضعا وألنـ ف

76. بالحفظ التقدم ومن الصحة حفظ من مركباً التدبير هذا الحقيقة في كان ولو  ] L6: om. Ma.

77. .L6: om. Ma [ الحكیم

78. .Ma أقول .add [ اآلخر

79. .Ma منحصرة .add [ منحصرة

80. مضاد غريب  ] L6: غربت مضاّر Ma.

81. .L6 منافي :Ma [ مناٍف

82. .L6: om. Ma [ ھو

83. الحساسة وتنفعل  ] L6: om. Ma.
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ـلمحسا ـ ـ اـھوسـ ـلمو اـفرـثؤـ ـلحي واـساـ ـلحة #اـھـةساـ ـلمتو ـ ـلمحساـف،84ھـبرـثأـ ـ ـ اـ أـھذيـلوس اـفوىـقو ـلفي ـعلیاـ ـتشتغةــ ـ ـ لـ

ـلحا ـبقبـةساـ ـ ـفیخفھـلوـ ـ ـ ـعلیاـفيـ األــ ـضعة ـكمفـ أنـ ـنغما ـ اـ ـلصنات ـ ـعندركـتال85جـ اـصدـ ـلطبوت ـ وـ اـضل ـلسوء الـ راج

یستبین في جنب اشتعال النار العظیمة المضیئة.

9

قال أبقراط رحمھ هللا

اـخ ــطبیعتنـعدنــلبروج ـكمھـــ ـیخاـ ـفیمرجـ ـیستفاــ ــ اـمرغـ ــلمثن وـناـ ـفیمة ـیستفاــ ــ اـمرغـ ـلبطن وــ ـفیمن ـیستفاــ ــ اـمرغـ ـللحن أوــ م

اـمرهــغینـم ـلبن إنـ ـیسیانـكدن ـ اـكراًـ ـلمان ــیسیرضـ وإنـ ـكثیانـكراً ـ اـكراًـ ـلمان ـعظیمرضـ ــ وإنـ ـكثی86انـكاً ـ داًـجراًـ

 87كان دلیالً على الموت.

أنــعلا اـخم ـلبروج ــطبیعتنـعدنـ ـ ـ اـ ـلصحھ ـ واـ ـنحي [ـعھـجزاـمرافـ L6ن 14aا اـلداــعت] ـلطبیعھ ـ ـ ـ ــیسبيـ ـیستفاـمبـ ـ ـ رغـ

اـم ــلمثن [ـبةـناـ Maاالدرار 9aو اـم] ـلبطن ـسھاإلـبنــ وـ اـمال ـللحن ـلعاـبمــ أوـ اـمرهــغینـمرق إنــلبن ــیسیانـكدن انـكراًـ

ـلما وـ اـسرض ـلموء اـ ـلحزاج االـھنـمـلصاـ ـستفذه ـ ـیسیاتـغراـ ـ وإنـ االـناـكراً، ـستفت ـ اـھنـماتـغراـ ـلمذه ـكثیـعضواـ ـ رةـ

اـك ـلمان اـ ـلحرض ـمنھادثـ ـ ـعظیماـ ـ ـ الـ ـنحاً اـ ـلمراف واـ ـنخزاج اـ ـلقزال وإنـ ـكثیتـناـكوة. ـ دـكداًـجرةـ ـلیان اــعلالًـ ـلمى وتـ

ـلفس اـمادــ ـلصحزاج ـ ــبحیيـ الـ اـقالـعلـــیقبث وأ88ســـلنفة إنـم. ا االـھتـضرـعّ ـللماتـغراـــستفذه وـیرــ دنـبروجـخانـكض

ـلما ـمقنـعضـیرـ اـ ـلطبیعداره ـ ـ ـ ـفیميـ ـ ـیستفاـ ـ ـ اـمرغـ ـلمثن ـ اـناـ أو ـلبطة ـ اـ أو ـللحن ـقلیمــ ـیسیالًــ ـ دّلـ أنــعلراً اـمى ـلمادة رضـ

ـقلی ـ وإنـ یانـكل، ـكث ـ دّلـ ـعلراً أنـ اـمى مادة ـل ـكثیرضـ ـ واـ ـلمرة ـعظیرضـ ـ وإنـ یانـكم، ـكث ـ دّلـجراًـ ـعلداً أنـ ادةـمى

ـلما ـكثی89رضـ ـ ـبحیرةـ ـ الـ ـتقث اـ ـلقدر ـلما90وةـ إــعلرةـبدـ ـمسى ـكھاـ وـ ـتخا األـ ـتلقنـمالطـخرج ـنفسھاءــ ـ ـ ودّلـ ـعجىــعلا زـ

ـلطبیعا ـ ـ ـ وـ ـضعفھة ـ ـ إذـ اـكوـل91ا ـستخان ـ اـھراجـ ـلمستفذه ـ ـ ـ ـلطبیعاتـغرـ ـ ـ ـ ـلما92ةـ ـبسبضـیرـ ـ اـ ـستفب ـ ـغھراـ اـ ـلخا نـعارجـ

84. به المتأثر  ] L6: المباشرة Ma.

85. .Ma الضجیج :L6 [  الصنج

86. .L6: om. Ma [ كان

87. .Ma أقول .add [ الموت

88. .L6: om. Ma [ النفس

89. L6 المريض :Ma [ المرض

90. .Ma قوة :L6 [ القوة

91. .Ma و :L6 [ إذ

92. .Ma الطبیعة :L6 [ لطبيعة
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ـمق اـھدارـ ـلطبیعا ـ ـ ـ [ـ L6ي 14bا ـستخ] ـ ـیسیاًـجراـ ـ اـكراًـ ـنحان وـجزاـمرافـ ـضعفھ ـ ـیسیھـ ـ وإنـ اـكراً، ـستفان ـ ـغھراـ ـكثیاـ ـ راًـ

ـیكأن93دـبالـف# اـ ـستخون ـ ـجھراـ ـلطبیعاـ ـ ـ ـ ـلما94ةـ اـیرـ ـستخض ـ ـكثیاًـجراـ ـ ـفتضعراً،ـ ـ ـ اـقفـ ـلموة وـیرـ ـیضعض ـ اـ ـلمف رض،ـ

اـكداًـجراًـــكثیانـكوإن ـستخان ـجھراــ ـمفراًـــكثیاـ ــبسباًـطرـ ـــتحلیبـ األرواحـ اــعنل ـستفد األــ اـخراغ ـــلكثیالط اـ ـلمستتبعرة ــــ ـ ةـ

ھ ـل وـ بانـكا، ـسب ـ الـ ـطفاً اـ حاء ـل اـ غرارة ـل ـبسبةـیزـیرـ ـ ھادـموزـعبـ ـت اـ تا ـل اـھيـ [ـبوـطرـلي Maة 9bا غ] ـل اـیزـیرـ تة ـل يـ

استصحبتھا المستفرغات فیكون دلیالً على سقوط القوة ومشارفة الھالك.

10

أـق ـبقال ـخص:95راطـ اـ اــلبب ـلمفدن ـ ألـ ـصحرط اـ ـخطـةضاـیرـلاب إذـ ـبلغدـقواـناـكر اــمنواــ ـلغھ اـیاـ ـلقصة ـ وذـ أـلوى، الـنك ّھ

ـیمك ـ أنـ ـلھاـحىــعلواــــیثبتن والــتلمـ ـیستقك ــ وـ ـلمروا، الـناـكاـ ـیستقوا ــ ـیمكمـلرونـ ـ أنـ ـفبقاًـحـالصزدادواـین أنــ ـــیمیلي واـ

أردى،ـحىـلإ ـینبغكـلذـفال ـ ـ أنـ ـینقي ـ اـ ـلخصص ـ ـخیأـتالـببـ ـكیمرـ ـ ـتعاـ اـ ـلبود ـفیبتدنـ ـ ـ ـقبيـفدأـ اـ ـلغول والـ ــتبلذاء يـفغـ

ـستفا ـ اـغراـ ـلغھ اـیاـ ـلقصة ـ [ـ L6وى 15a[ذـف ـخطكـلإن ـلكرـ ـبمقنـ ـ اـ ـحتمدار ـ اـ ـلطبیعال ـ ـ ـ وـ اـككـلذـكة، ـستفل ـ ــتبلراغـ ـفیغـ ھـ

الغایة القصوى فھو خطر وكل تغذیة أیضاً ھي عند الغایة القصوى فھي خطر.

ــیعن أـ إذا اــمتي اــلبأل ـمجالءــمتدن ـلمقاوزاًـ ـ اـ ـحتمدار اــ ـلطبیعال ـــ وـ ـحصة اإلـ اـفراطـفل ـلخصي ـ وـ أنـھب، ــتمتو اـ ـلعأل روقـ

ـمجيـھيــلتا األـ وـخاري واألرواح ـمسالط ـلكھاـ ـ واـ ـعیتھأو96الءــمتا اـــ ـلحا ـبطيـفةــصلاـ اـ اـمدـلون ـلشاغ ـیفرـ واألـ ـعضة اءـ

ـلخاـكيـھيــلتا اـئزاـ ـلعن ـلسلطرةـماـ ــ اـ ـلطبیعان ـــ ـبعيـفةـ ـتصضـ ـتھاـفرـ اـ ـلبقةـیرــبیدــلتا #اــ ـلشخاء ـ اـ أو و97وعــلنص ــلجملاـب، ـ ةـ

ـعضلـك أوـ ـتجو ـیمكفـیوـ ـ أنـ ـیجتمن ـ ـ وـ ـیقع ـفیفـ األـمھـ وـخن اـقدرـقاوزـجالط ـلطبیعوة ـ ـ ـ أنـفةـ ـیتصي ـ ـفیمرفـ ـ اـ

ـنضاإلـب اـ أو ـلجاج واـ اـفدـلذب أو ـــلتشبیع واــ ـلھضھ ـ وـ اــجننـموـھاـمم ـلحس اـفةـكرـ ــلكیي األـ أو وـیف االـھن ـبحسالءــمتو ـ بـ

ـلقا ــففیوة،ـ ـخطھـ ألنـ اـعبـجوـیذاـھر ـلطبیعزل ـــ وـ ـتعطیلھة ـــ ـ اـعاـ ـفعن ـلھاـ وـ ـتصا ـتھاـفرـ اـ ـبھيــلتا أـبدـتاـ اـمر ـلتغاـكدنــلبر ةـیذــ

ــیتحلاـمدلـبرادـیوإ اـھوـجنـملــ واـلر [ـخوأ98دنــلبروح L6ذ 15b[ـیفس ـ اـ ـلمد [ـ Maزاج 10aو ـیضع] ـ اـ ـلقف وأـ اـموى ّ

ــتمتأن األوــتلألـ واــعیك ـلعة األـمروقـ واألرواحـخن ــبحیالط الـ ـتسث اـ والـیزـلع ـیتمكادة ـ اـمنــ ـلمطن ـ االـفةـعاوـ ـنبسي اطــ

93. بد فال  ] L6: فألن Ma.

94. .Ma الطبیعة :L6 [ لطبيعة

95. .L6: om. Ma [ أبقراط

96. .Ma وامتألت :L6 [ وامتالء

97. النوع أو الشخص  ] L6: النوع أو الشخص Ma.

98. والبدن الروح   ] L6: البدن والروح Ma.

PORMANN ET AL. 2017                                  al-Kīlānī's Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                           14



اـھو ـبحسالءــمتذا ـ األوـ أوــعیب إــیقة. ـبخصىــعناّـمـنول ـ اـ اــلبب ـلسمدن ـ اـفنـ ـلغي ـلقصا99ةـیاـ واالــ اــمتوى اـلالء ــستغنذي ىــ

اـع100ھـبدنــلبا ـلتغن وــ ـتمذي واـ اـمخـــنتفدد ـحمع اـ األوردةـفقــیبمـلىــحتونــللرار ـمحي اـــلقبلـ والـلول اـفدم ـلشي فــسیراـ

ـمج ـلحالـ اـكرـ واـلة ـنغمروح ـ اـ ـلحرت اـ ـــلمحییرارة ـ وـ اـعة واـــلثقرض ـلكسل ـ واـ ـنغمسل ـ ـ اـ ـلحت اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلمحة ـ ىــحتةـكرـ

االـق ـنطفارب ـ وـ الـھعـماء. ـیقذا اـ ـلبف اـھىــعلدنـ ـلحذه إـكرـیلـبةـلاـ أردىـلاـحىـلن ـمنھة ـ وـ اـھا، ـلتغو ـ وـ ـلیوـتذي اـ دمـلد

اـتادـعىــعل ــلمعتھ ـ وإرـ إـلاـسادة اـلھ ـلعى اـ ــــلممتلئروق ـ اـ ـلمتمة ــ اـ إــیبرــلقددة االـلة ــنشقى ـفینبغاق.ـ أنــــ اـــینقي ـلخصص ـ ـــبتقلیبـ لــ

ـلغا اـ ألن ـلغذاء اـ ــلمفذاء اـ ـــلكثیرط وإنـ أنـلرضـعر ـینھضھ ـ اـفمــ ـلمعي ـ ـقلمّھـنإـفدةـ ـینھضاــ ـ اـفمــ ـلعي ـفیھىـــیبقلـبروقـ اًـــنیئاــ

ــیتشبمـلو ـلعدنــلباـبھــ اـ ـفیمھـبھـجاـــحتیدم اــ ـلعدد وـ ـیصروق ـعھدـ ـفینبغا،ـ الــــ أن [ـكؤـیي L7ل 16a[اـق ـلعدر ـینقلـبادةـ صــ

أــحتھــمن ــقبلى اـ ـلطبیعت ـ ـ ـ اــعلةـ ـلفضى ـ وـ ـھضمتھالت ــ ـ واـ ـلتا الـ ـتقي اـ ـلطبیعدر ـ ـ ـ إــعلةـ ـحھالـصى ـینبغاـ ـ ـ أنـ ـتستفي ـ ـ الـبرغـ

اــیتالــكیرــخیأـت ـمنھدنــلبأذى وــ ــبسبمـلأــیتا ـكیفیتھبـ ـــ ـ اـ ـلفا أوـساـ ـكمیتھدة ـــ اـ ـــلكثیا اـ وـئزاـلرة ، الــحتدة ـینصى نـمرقـعدعــ

ـلعا وـ ـینصروق ـ اـ إـلب اـلدم ـلمخى ـ ـینبغو101قـناـ ـ ـ أنـ ـیكي االـ ـستفون اـقىــعلراغــ ـحتمدر اــ ـلقال الـ ـمقىــعلوة االـ الءــمتدار

اال [ـــستفألن Maراغ 10bا ــلمف] دـ ـفعرط إـیةـ اـلؤدي ـلضعى ـ اـخفـ وــلقور ـــتحلیوة اـ واـلل ـنحروح اـ ـلحالل اـ ـلغرارة ةـیزـیرـ

ـلقوا وـ ـیتبعوى ـ ـ وـبھـ األـھوـجيـفســیبرد ـعضر وـ ـیحاء اـ ــلتشندث ـ واـ ـلكج اـ ـلیزاز ــبسیاـ أنــعلأـفن.ـ اـكيـفم ـستفل ــیبلراغــ غـ

اــفی ـلغھ اـیاـ ـلقصة ـخطوىــ ـلخطاـكرـ ـ اـفرـ ـلتغي اـیذــ ـبھغـــیبليــلتة اـ اــلبا ـلغدن اـیاـ ـلقصة اـموىــ ـلخصن ـ واالـ وــمتب ـلمالء. انـكاـ

اـــستفاال ــلمفراغ واالـ اــمترط ـلمھالء ـ اـمددـ ـلتغن اـیذــ ـــلكثیة أـفرةـ ـصحي اـ ـلصاـكـةضاـیرـلاب ــیعیّرـ واـ ـلمن ـخطنــحیالـ وـ انـكراً.

ـلخطا ـ ـغیيـفرـ أوـھرـ أـلؤالء ألن ـصحى اـ أوـضاـیرـلاب اـفة نر ـل وأـقاسـ ـكثوة یرـ ـتحل ـ ـ وأـ ـعلدرـقالً ـھضىـ اـ غم ـل ذاءـ

ـصلبھوأ ـ أــ ـعصم وـباـ وأـقروـعاً اـماً. [ـلوـقّ L6ھ 16bإذا ـبلغدـقواـناـك] ـمنواــ اـ ـلغھ اـیاـ ـلقصة ـ ـبحسدلـیوىـ ـ اـ ـلظب أنـھاـ ر

ـخص اـ إذاــلبب ـیكمـلدن اـھىــعلنـ ـلغذه الـیاـ ـخطبـجوـیة وإنـ الـكراً. ــیخلان اـعوـ ـلضن ألـ أـنرر ـمخرـمّھ ـللطبیعفـلاـ ـــ ةــ

مغیر لھا.

11

103: متى كان بانسان جوع فال ینبغي أن یتعب.102قال أبقراط الحكیم

ـیعن ـ اـ ـلجي ـیعاـموعـ ـفقنـمرضـ اـ ـلغدان اـمذاءـ ـلخن وـ ــیتحلاـمدلـبدمـعواء ـ اـملـ ـلبن واـ ـلتعدن. ـ اإلـھبـ اــعیو ـلحاء ـلصاـ

99. .Ma غایة :L6 [ الغاية

100. .L6: om. Ma [ بھ

101. .Ma المخالق :L6 [ المخانق

102. .L6: om. Ma [ الحكيم

103. .Ma أقول .add [ یتعب
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اــكثنـم ـلحرة واألـكرـ ـفعات وـ ـتكال اـھوـتاّـھـنإـفا.ـھررـ ـلقن وإنـ ـیصحدـقانـكوة. ـ ذـ ــتحلكـلب اـ ــصحبلـــسبیىــعلروحـلل ةـ

ــلسببــسب ـیقب،ـ الـ ـینبغول ـ ـ أنـ ـیتعي اــ ـلجب اـئاـ ـلعع اـ ـلغادم اـ ــلمحتذاء ـ إـ ــیتحلاـمدلـبىـلاج ـ ـیكالــلئلـ ـــتحلیونـ أـندـبلـ رــكثھ

ا ـلتعألن ـ اـھلــمثيـفبـ ـلبذا ـیجمـلذيـلا104دنـ ـفیدـ ــفضلھـ ـتحللھةـ ـــ ــتحلاـ اـھوـج105لـ اـلر ـللطیروح ـ اــ ـلبخف ـ اـ وـھذيـلاري

اـكرـم# ـلقب وـ ـینقوى ـ اـ ـلحص اـ ـلغار اـیرـ ـللقةـلآ106وـھذيـلزي ـفتضعوى،ــ ـ ـ [ـ Maف 11aا ـلق] وـ ـتكوى أـعلـ ـفعن ـلھاـ ا.ـ

ـفینبغ ـ ـ ـ أنـ ـیحفي ـ اـ ـلبظ [ـ L6دن 17aا اـمواءـخھـلذيـل] أي ـستفن ـ أنـمؤـیلـبانـكراغـ ـیكسر ـ ـستاالـببـ واـحراـ ـةعدـلة

الترطیب لیحصل لھ بدل ما یتحلل منھ.

12

اـق ــلحكیال ـ اـمراط:ــبقأ107مـ ــتعبادــعتن ـفھاـماًـ وإنـ ــضعیانـكو اـ أوــلبف ـشیخدن ـفھ108اًــ أـ ـحمو اـلذـللـ ـلتعك اــ اـلب داهــعتذي

109ممن لم یعتده وإن كان قویاً شاباً.

األــعلوا أن ـعضم اـ ـلضعیفاء ــ ـ واـ ــلصغیة ـ اـ ـقیقدـلرة ـتقةــ وـ ـتعظوى ـ واـلدـلاـبمـ اـضاـیرـلك ـئمداـلة اـ ـتخصھيــلتة ـ ـ انـكنـملــمثاـ

ــقضی اـ ـلسف ـحضاإلـبرهـمأـناـنإـفن.ــقیاـ واـ ـلعار اـ ــلمعتدو ـ واـ اـلدـلدل ــلیسیك اـثر.ــ اــلیم ــیحفيـناــلثوم ذـ اـلظ ـبحكـلدـلك وـلاـ دـیزـیھ

اـف وـضاـیرـلي اـفة. أـلاــلثي ـیضث ـنفعاًـ ـ ـھكلـ ــتتحلىــحتذاـ اــ ـلفضل ـ اـ ـلمسالت ـ ـلمسددةـ ـ اـلاـ وـلك إـجوــیتدم، ـلیھمھ ـ اــ اـلا ـلغدم اذيـ

ـلسخاـباهـبذـجو ـ واـنوـ ـمجدـنة وـلدـلاـباـ ـیشھكـلذـكك، ـ األـ ـشید اـ ــلثقیلاء ـ ـ اـ واآلالت ـلتة ـفعھرـیيـ ـ اـ ـلصا ـیعرـ ـلتقونـ ـ أـیوـ ـنھداـبة مـ

ـسمو ـعضنـ ـفعم.ـھدـ اـلُـ أن ـلتعم ـ اـ اـلب اــعتذي ـلعضاده ـ ــیصیوـ ــطبیعیرـ ـ ـ ـمضرــغیاًـ ــیشتلـبھـلرـ وـ ـیقد [ـبوىـ L6ھ 17b[

فیكون البدن المعود أحمل للتعب الذي اعتاده ممن لم یعتده.

13

أـق ـبقال اـ ــلحكیراط ـ اـقاـمم:ـ االــعتد ـنساده زــمنانـ أـكوإن110لـیوـطانـمذ ـممـرضان ــیعتمـلاـ أـلاذاهـفده،ـ ـفینبغل،ـقھ أنــــ ي

.111ینتقل االنسان إلى ما لم یعتده

104. .Ma القدر :L6 [ البدن

105. .L6: om. Ma [ تحلل

106. هو الذي الغريزي الحار وينقص القوى مركب  ] L6: om. Ma.

107. .L6: om. Ma [ الحكيم

108. .Ma شیئاً :L6 [ شيخاً

109. ً .Ma أقول .add [ شابا

110. أوغيره المأكول من .add [ طويل  Ma.

111. .Ma أقول .add [ یعتده
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ـیعن ـ أيـ اـشي االــعتيء ـنساده ـمنانـ زـ اـملـیـوطانـمذ ـلمن واـكأـ ـلمشول ـ وـ ـھمرــغیروب وإنـ أـكا وأـضان ـممسـخر مـلاـ

ــیعت #ـ أـلأذاهـفده ألنـقھ اـلذ112ل ـلشك [ـ Maيء 11b[ــیصی ــطبیعیرـ ـ ـ وـلاًـ وـفوـلأـمھ ـیحصاً، ـ ـللبلـ اــعندنــ وةـقھـبادهـــعتید

ـمصلح ــ ـلفسةـ ـ وـ ـتكاده ـطبیعتونـ ـ ـ ـ ــمحتملھـ ـ ـ الذاهـ ـكمة ـتكساـ ـ األـ ـعضب اـ ـلمتحاء ـ ـ اـكرـ ـحتمة ـ اـ ـلتعال ـ اـمبـ ـلشن اـ ـلمتعيء ـ ـ بـ

ـفینبغل.ـیوـطانـمزـب الــــ أن ـیقتصي ــ االـ ـنسر األــعلانـ اــشیى اـیذــللاء ـلمذة داـبوـغرـ ـئمة ـینبغلـباًـ أنـــ ـینتقي إـیدرــلتاـبلـــ ىـلج

وـھرــغی ـیما ـنفسرنـ ـ ـلعاـبھـ اـ ـلمختلفادات ــ ـ ـ وـلىــحتةـ ـفیھعـقو واـیرورـضاــ ـضطاً ـستعماـبرـ ـ األــتلالــ ـیكمـلاءــشیك أـ اًــــجنبین

ـمنھ وــ ـتكمـلا األــتلنـ ـمضاءــشیك وـلرةـ اــقیكـلذـلھ. أن ـلعل ـطبیعادةـ ــمكتسبةـــ ــ ـبھعــــینتفةـ [ـــكثیيـفاـ L6ر 18a[اـم رــبیداــلتن

ـلطبیعیا ـ ـ ـ ـ ـكمةـ اـلاـ ــحتجنو ـ إـ إـلا اـخى أوـلراج ـسقدم اـ ـلمي اـ ـلباء اـفاردـ ـلحمي ـ اـ ـلحى اـ ـلحادة الـنإـفارة.ـ ـنتّا ـفیمفـقوـ ـ انـكنـ

معتاده وال نقدم على من لم یعتده كل اإلقدام سیما الفصد فیمن یغشي علیھ والماء البارد فیمن أحشاؤه ضعیفة.

14

#أـق اــبقال ــلحكیراط ـ اـمانـكاـم:113مـ ـلطعن ـ واـ ـلشام أـــقلیّسـخأرابـ إّال أـنالً ـفینبغّذـلّھ أنــــ ــیختي أـھاـمىــعلارـ ـفضو ھــمنلـ

114إّال أنّھ أكره.

اــعلوا أن ـلغم ـمنذاءـ ـلطیھـ ـ وـ ـمنف ـكثیھـ ـ وأـ ـیضف، واـكإنـفاًـ ـمنھمـدحل ـ ـ ـیكدـقاـ اـ رديء ـلكیمون ـ ـ وـ ـیكوس ـمحمونـ ـ ودـ

ـلكیما ــ واـ ـلموس. اـ رـھذيـلاء األرـمنـكو اإلــلبانـكن ـنسدن وـ ـبینھنـماولـــلتناـب115صـخان وإنـــ الـكا، ـیغان ـنفُـیلـبذوـ ذـ

ـلغا وـ رـبذاء اـفرـثؤـتةـقھ ـبحسدنــلبي ـ اـ الـفالــختب اـھوـجيـفھ ـلمره ـلكةــئیاـ ـبحسنـ ـ ـیخاـمبـ ـلطھاـ ـ وـ ـبحسا ـ اـ ــــلكیفیب اـ يــلتات

ــتغل ـعلیھبـ ـ ـفقا.ــ اـ ـلحكیال ـ ـ أـ ـبقم اـمانـكاـمراط:ـ ـلطعن ـ واـ ـلشام أـ ـقلیسـخراب ـلنسباـبالًــ ـ ـ إـ ـھمرــغیىـلة [ـ L6ا 18b[نـم

ـطعماأل ـ واألـ اـبرـشة ـللطیفة ــ [ــ Maة 12aأ إّال ـــتستلّھـن] اـ ـلنفذه وــ ــتشتھیس ــ ـفینبغھـ أنــــ ــیختي اـھارـ ـلطعذا ـ اـ ـلمشتھام ــ ـ ىــعلىـ

ـلطعا ـ اـ ـلفام اـضاـ ـلشل اـیرـ الـلف ـــتقبلذي اـ ـلنفھ والــ ــتشتھیس ــ ـتكلـبھـ اـھرـ ألن ـلطبیعھ ـــ ـتصلحةـ ــ وـ ـمضعـفدـتھ اـمارهـ دنــلبن

فیصیر موافقاً مالئماً للبدن بخالف الغذاء الفاضل الغیر المرغوب، فإن الطبیعة تشمئز عنھ وال تشتغل بھضمھ.

15

أـق ـبقال رـ ـحمراط هللا:ـ وردــمتھ اــعلى اـعارجـخذاٌءـغدنــلبى ـلطبیعن ـــ ذـفرـــكثیةـ ـیحكـلإن وـضرـمدثـ ذــعلدلـیاً كـلى

116بُْرُؤه

112. ألن أقل له فاذاه  ] L6: فإن Ma.

113. الحكيم أبقراط  ] L6: om. Ma.

114. .Ma أقول .add [ أكره

115. .Ma خص :L6 [ وخص

116. .Ma أقول .add [ برؤه
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ا ـلخإن ـتعقـلاـ أـلاـ ـعطى وــحیلـكىـ اـمدنـبلـكوان ـلمن أـھاـمزاجـ ـلیو وأـبقـ ألــصلھ ـفعح وأـلاـ والـلواـحھ ـیكھ، دمـعونـ

ـحص #ذـ اـلول ـلمك ـلبخ117زاجـ ـجھنـملــ اـ ـلجة اـ ــلمطلواد ـ الـ وال ذاـــمتنق ـجھنـميـتاع ذـ اـلة ـلشك الـبيء،ـ عـجرـیاعـــمتنل

اـحىـلإ ـلقال اــعنلـبواـ ـستعد ـ ـتھداداـ اـ ـلتا وـماـ ـمغیلـكة، ـ اـلذـلرـ ـلمك اـ ـلمنزاج ـ [ـساـ L6ب 19aأل ـفع] وأـلاـ ـممھـلواـحھ رضـ

اـلذـل ـلبك ـمغیدنـ ـ ألـ اـلواـحر ـلطبیعھ ـ ـ ـ ـفمتي،ـ ـ وردـ اــعلى ـلبى اـفھـجزاـمنـعارجـخذاءـغدنـ ـلكمیي ـ ـ اـ أو ـلكیفیة ـ ـ ـ أـ اـمة، يـفّ

ـلكمیا ـ ـ ـیحأنـبةـ اـفدثـ ـلبي اـ ـبحسالءــمتدن ـ اـ ـلقب أوـ ـبحسوة ـ األوـ ـكمةــعیب وأـماـ اـمر. اـف118ّ ـلكیفیي ـ ـ ـ أنـھةـ ـیحو يـفدثـ

ـلبا اـمدنـ ـلحن اـ أو ـلبرارة اـ أو اـبـوطرـلرودة أو ـلیبة ـ اـسوـ واـكدةـئزاـلة ـمنھدةـحل ـ اــعلاـ ـلطبیعى ـ ـ ـ ـكمي،ـ أوردـ إذا ىــعلا

زاـحيءـشدنــلبا ــفیسخنھـجزاـمىــعلدـئار ـ وــ ـیخھ إـلاـحنـعھـجرـ أنـلھ ـیكى أـ ـممّرـحون ـینبغاـ وـــ وردـلذـكي، إذا ھـــعلیك

أوـبيءـش رـباـیارد أو واـطس اــعلب أن ـلشم اـ ـیقذيـليء أوـحھـلالـ رـبار أو أوـطارد ـبیـرضىــعلسـباـیب [ـ Maن

12bأ ـھمدـح] ـلفعاـباـ ـ واآلـ ـلقاـبرـخل ـلحاـفوة،ـ ـلفعاـبارـ ـ أنـھلـ ـتكو اإلـحدــعنودةـجوـمھـترارـحونـ ـنسس وــلباـكانـ كـلذـكاه

واــلبا واـطرـلارد واـباــلیب ـلحس ـلقاـبارـ الـھوةـ أن ـتكو اــعنودةـجوـمونـ ـلحد أـ إّال ـممكّھـنس ـ أنـ ــیصین ـبعنـمرـ ـلفعاـبدـ ـ لـ

واــــلفلفاـك واــلثل ـلغوم ـلحاـفا.ـجزـمرـماـ ـلفعاـبارـ ـیسخلــ ـ اـ واـــبلقةـعاـسدنــلبن ـلحاه [ــمبذـخأـیوةــلقاـبارـ L6دأ 19bاإل ـسخ] انـ

اـم ـلبن أـ ـعندن، أـ ـمبـذخأـیّھـني االـ ـستحدأ ـ إـلاـ اـلة ـلحى اـمرارةـ ـلبن ـحتدنـ إذاـ ـلفعاـبارـحارـصى ـ وأـعلـ ـسخاد اـ ـلبن دن،ـ

ألنـل#وذ ـسخك اـنوـ ـلبة ـلفعاـب119دنـ ـ وـ ـسخل اـنوـ ـلفلفة ــ وـ ـلقاـبرهــغیل وأـ اـموة. ا ـلحّ ـلفعاـبارـ ـ ـیقل،ـ أرــعلالـ ـبعى أـ رب:ـضة

ـــمطلقالــیقاـھدـحأ واآلـ واــغلاألـبالــیقرـخاً أنـلاــلثب ـلعاـبالــیقث واـ أنـبراـلرض ـلحاـفة.ـفـاضاإلـبالــیقع اـ ــلمطلار ـ اـموـھقـ

ـلصـاخھـترارـحتـناـك ـمحضةـ ـ ـغیةـ ـمشرـ ـلضاـبةـیوـ وـ واـككـلذـكد، اـمـدحل ـلبن واـ واـطرـلارد ـلیب وأـباـ اـمس. ا ـلحّ ارـ

ـفھبــغلاألـب اـموـ ـجتمعا ـ ـ ـفیتـ اـ ـلحھ واـ ـلبرارة ـغیرودةـ اـ أن ـلحر ـتكرارةـ ـلبـاغونـ اــعلةـ ـلبى وـ اـھىــعلرودة، ـلقیذا ـ اسـ

واــلبا واـطرـلارد وأـباــلیب اـمس. ا ـلحّ ـفھةـفـاضاإلـبارـ اـ ـبحسھـترارـحدـجوـتذيـلو ـ االـ إـــعتبب آـشىـلار ـكمر،ـخيء ـیقاـ الـ

ـلحم ـ ھـنإ120امـ أنـحّ أي ـبحسـدجوـتھـترارـحار ـ اإلـ إـفـاضب ـحمىـلة آـ أـخام ـمنردـبر وأـ اـمھ. نـعارجـخذاءـغھـلوـقّ

ـلطبیعا ـ ـ ـ ـكثیةـ ـ ــجعلوــفلر،ـ ـكثیھـلوـقتـ ـ ـصفرـ ـللغةـ ورــ ـفعتذاء ـ ـیك121ھـ ـتقونـ ـمتھـمالـكرـیدـ وردـ اــعلى ـلبى ـكثیذاءـغدنـ ـ رـ

اـعارجـخ ـلطبیعن ـــ ـبحسةـ ـ اـ ــلكمیب ـ وـ ـیجة، [ـ L6وز 20aأن ــینصب] وــ ـیكھ، [ـیدــتقونـ Maره 13a[وردــمت اــعلى دنــلبى

117. المزاج ذلك  ] L6: om. Ma.

118. .Ma أما :L6 [ وأمّا

119. البدن سخونة ألن وذلك   ] L6: om. Ma.

120. .L6: om. Ma [ لحمام

121. .L6: om. Ma [ ورفعته
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اـعارجـخ122رـــكثیذاءـغ ـلطبیعن ــ ـ اـفراًـــكثیاًـجروـخةـ ــلكیفیي ـ ـ أيـ ـمھمة ـ اـكاـ ـلشان اـ اــعلواردـليء ـمقدنــلبى ــمعتداراًـ دالًـ

اـف ــلكمیي ـ واـ ــلكیفیة ــ ــبحیةـ ــیغیمـلثـ ـیكرهـ ـئمالـمونـ ـفقواـماًـ ــطبیعیاًـ وأـــ وردـماً. إن ا وـشھـــعلیّ وأــغیيء ھـلاـحنـعھـجرـخّره

ـلطبیعا ـ ـ ـ أنـبالـفيـ ـیحد ـفیاًـضرـمدثـ وـ ـستفاالـبرؤهـبدّلـیھ. ـ انـ ـجھنـمانـكـھضرـمدوثـحراغ ـكثةـ ـكمیرةـ ـ اـ ـلشة يءـ

الوارد علیھ وبرؤه بتبدیل المزاج واستعمال الضد، یدّل على حدوثھ أنّھ كان من الكیفیة الخارجة من مزاج البدن.

16

123قال أبقراط الحكیم: ما كان من األشیاء یغذو سریعاً دفعة فخروجھ أیضاً یكون سریعاً.

األ ـتغاءــشیإن ـیعرـسذوـ ـبحساًـ ـ ـلطبـ وـھرـھوـجةـفاـ اـعرـسا ـنھضة ـ ـمھاـ وـ ـمطا ـعتھاوـ ـللقاــ اــ ـلھوة ـضماـ ـبسةـ ـخصة،ـعرـ اًـصوـ

ـمت اـناـكىـ ـلقت وـیوـقوةـ اـكة ـلبان ـئعاـجدنـ ـیفتقاًـ ـ ـ إـ اـلر ـلغى واـ ـلحذاء ـجمیيـفةـیوـقرارةـ ـ اـ ـلبع ــتحلدنـ وـ ـتجل اـ ـلعوع روقـ

ـتھیجھو ـ ـ ـ إـ L6ص[ـمىـلا 20b[ـبع ـینتھصـمدـ ـ ـ إـ اـلي ـلكبى ـ ـفیجدـ ـ ـلكبا124ذبـ ـ ـبحدـ ـتھرارـ اـ ـلجا وـبذاـ ـتھوـقة اـ ـلجا ةـباذـ

ـــلكیلا اـموسـ ـلمعن ـ ـیعرـسدةـ وـ ــیمیاً اـ ـفیخھــمنلـــلثفّز اـمرجــ ـلمعن ـ ـیعرـساءـ إنـ ـیكمـلاً ـنعاـمنـ ـفیكاًـ ــمعنونــ ذاـھىــعلھـمالـكىـ

ـلتقا األـمانـكاـمرـیدــ ـینھضاءــشین ـ ـیعرـسمــ ـفخاًـ أـ ـثفروج ـیكھـلاـ ـیعرـسونـ األـ ألن أو ـبعضھةـیذـغاً ـ ـ ـغلیظاـ ـكثیفةـــ ـــبطیئةـــ ةـ

ـنھضاال ـ ـمنھدـلوــیتامـ دمــ ــثخیا ـعضزءـجارـصإذاـفن،ـــمتینـ ـیكوـ ذـ اـلون ـلجك الـیوـقاًـــصلبزءـ ــیتحلاً ـبسلــ وـعرـ ـیمكة ـ ثـ

والـیوـطاًـناـمز ـینحالً ـبسھلــ ـ [ـلوـ Maة. 13bو ـبعضھ] ـ ـ ــلطیاـ اـ ـلجف وـھوـ اـھر ـمنھدـلوــیتيــلتي دمــ ــلطیا رـ ـبعقــقیف دـ

ـنھضا ـ ـمھاـ اـفاـ ـلمعي ـ ـبسھدةـ ـ وإذاـلوـ ــیتحلاـمدلـبارـصة. اـملــ ـعضزءـجدنــلبن ـیكوـ أـ ـسخون وأـمواـقفـ ـلطاً راًـھوـجفـ

ـفت ـفیرـثؤـ اـ ــلمحلھ ـ ـبسالتـ وـعرـ ـسھة ـلقةـلوـ ـبلیتاـ ـ ـفیخھ،ــ ـ اـمرجـ ـلبن وـ ـینحدن ـ ـمنلـ ـبسھھـ ـ ـفیكة.ـلوـ ـ ـمعنونـ ـ نـمانـكاـماهـ

ـشیاأل ـیغاءـ ـیعـرسذوـ ـفخاًـ ـلتحلیاـبـھجروـ ــ ـ أـ ـیضل ـیكاًـ ـیعـرسونـ اـ ألن ـللحاً اــ ـثیوـلم اـ ـلتق ـكیرـ اـ ـلمنعقب ـ ـ ـ اـمدـ اـلن ـلمتیدم ـ ـ نـ

[ـجاـمدـنال L6ھ 21aو ـتك] الـ ـینفعرره ـ ـ اـعلـ ـلمن والـثوـ ــیقبر اـ واـیذوــلتل ـــلتحلیب ـ ـبخلـ اـ ـللحالف اــ ــلسخیم ـ اـ نـمتـباــلنف

الدم اللطیف المتھلھل النسج الواھي التركیب، فإنھّ باد في سبب یقبل التحلیل والتذویب.
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122. .Ma: om. L6 [ كثیر

123. ً .Ma أقول .add [ سریعا

124. .Ma فحدث إلى :L6 [ فیجذب
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أـق ـبقال #اـ ــلحكیراط ـ رـ ـحمم هللاـ ـیتحةـكرـحلـك:125ھ ـكھرــ اـ ـمنھ126ھــحتإراـفدنــلبا اإلـبديـــیبتنــحیاــ ـتمنعاءــعیھ ــ أنـمھـ ن

127یحدث لھ اإلعیاء.

اإل ـنسإّنّ ـلطباـبقــخلانـ ـ ـمتحعـ ـ ألـكرـ ـحسّھـناً ـمتحاسـ ـ وـبركـ ـلیاإلرادة أنـلسـ ـتعطھ ـ ـنفسلـ ـ ـممھـ ـلباـفھـلقــخلاـ ـمھمدنـ ـ اـ

إــحتا اـلاج ـلحى واـكرـ واـضاـیرـلة ـستعملھة ــ ـ ـ ـلمقاـباـ ـ اـ ــلمعتدار ـ وـ ـیتجمـلدل ـ اـحاوزـ ـللصحاًـــسببتـناـكـةضاـیرـلد ـ وإنــ غــبلة.

ـعیاإل ودـ اـحلـخاء ـلتعد ـ ـمضعف128تـناـكبـ ـ ـ ـممةـ ألنـضرـ اـفة ـستعمي ـ ـ اـ واـضاـیرـلال ـلحة اـكرـ ـلمعتة ـ ـ اـنةـلدـ ـستفوع ـ راغـ

ـكھرـتيـفو االـمربـضاـ ـحتقن ـ اـ ألن ـلحان اـكرـ ـلتة اـحيـفيـ ــتحلـةضاـیرـلد اـ ـلفضل ـ وـ ـتھیالت ـ اـ ـلحح اـ ـلغرارة ةـیزـیرـ

ـتجو أـ ـفعود اـ ـلقال واـ ـلحوى، اـكرـ ـتجيــلتة اـحاوزتـ ودـضاـیرـلد اـحتــخلة ـلتعد L6[129بــ 21bو اـھ] أـلو ـیظھذـخذي ـ رـ

اـف ـلحي اإلـكرـ أــعلاـفاء.ــعیة آـنم اـخّھ واـضاـیرـلر ـبتة اإلـ اــعیداء ــیحلذيـلاء اـ ـلبخل ـ اـ [ـناـحروـلار Maي 14aوا ـلح] رارةـ

ـلغا وـیزـیرـ ـیضعفھة ــ ـ اــفت،130اـ ـلحرك ـظھدــعنةـكرـ اإلـ أــعیور أـمانـماء اـمدـلوــتترةـــكثیراضـمن ـلتعن ـلحماـكبــ ـ وـ رـیوــتثى

وـخاأل ـضعالط اـ ـلقف وـ وـھرــغیوى إـكا. ـیكاءــعیل ــسببونـ اـ ـلحھ ـفتةـكرـ ـكھرـ ـعناـ اـ ـبتد أـ اإلـثداء ـیمن131اءــعیر ـ دوثـحعـ

اإلعیاء المتعب المغیر لصحة البدن.

18

133: اإلعیاء الذي ال یعرف لھ سبب ینذر بالمرض.132قال أبقراط رحمھ هللا

ـعیاإل ـضعوـھاءـ اـ ـلقف اـ ـلمحوة ـ ـبسبةـكرـ ـ ـضعبـ اـ آالت ـلبف وـ ـلتھالـكدن ـ وـ ـسبا. اـھبـ ـلضعذا ـ إـ واردـمف ا رمـجىــعلّ

ـلعضا ـ أوـ اــعلو اـلى ـلحروح اـــللقلـماـ ـلمحوة ـ أوـكرـ اــنفىــعلة واــلقس ـیكذيـلوة. اـ ــلسبون ـلعضاـباًـصاـخھــفیبـ ـ اـمإـفوـ وءـسّ

ـیفسزاجـم ـ ـبسببدـ ـ ـ اـمھـ اـلزاج ـلحروح ـللق134لـماـ واــ ـیكذيـلوة، ـفھروحـلاـباًـصـاخونـ إـ ــتحلاـمو ـستفاـبلـ ـ ـیخصراغـ ـ ھ،ـ

125. الله رحمه الحكيم  ] L6: om. Ma.

126. .Ma فراحتھ إلى :L6 [ فإراحته

127. .Ma أقول .add [ اإلعیاء

128. .L6: om. Ma [ كانت

129.  .L6, Ma حد :conieci [ حد التعب

130. .Ma فیضعفھا :L6 [ ويضعفها

131. .Ma االعیان :L6 [ اإلعياء

132. الله رحمه  ] L6: om. Ma.

133. .Ma أقول .add [ بالمرض

134. .Ma الكامل :L6 [ الحامل
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ـیخذيـلوا اـ ـلقص ـفكثوةـ ـ االـ ـفعرة وـ ـتكال اـھوـتاـھّـنإـفا،ـھررـ ـلقن وإذاـ ـیكمـلوة. [ــعیإلـلنـ L6اء 22a[ـسب نـمرـھـاظبـ

اـلزاوـم ـلحة وـكرـ ـتكات االـ ـفعرر اـ ـتسخيــلتال ـ األـ ـعضن وـ ــتجلاء إـ ـلیھب اــ ـلفضا ـ ــبسبولـ ـجھزاـموءـسبـ وـ ـضعفھا ــ ـفتثقا،ـ لـــ

ـلفضا ـ اــعلالتـ ـلقى اـ ـلمحوة ـ ـفیحة،ـكرـ ـ اإلـ ـیناءــعیدث ـلماـبذرـ اـ ألن ـلفضرض ـ اـ ـلمتجلبالت ــ ـ ـ اـ ــلمثقلة ـ ـ وـ اـسة ـلموء إـ اـمزاج

وإـضارـع اـمة األــعلّ ـعضى اـ آالتـھيــلتاء ـللقي اــ ـلمحوة ـ ـلھاـــفتنةـكرـ اـ ـلكا ــبسبةـلالـ ـضعبـ األـ ـعضف وردتـ أو ىــعلاء

اـلا ـلحروح ـللقلـماـ اــ ـلمحوة ـ ـفحةـكرـ اإلـبدثـ أوــعیھ ـتثقاء اــ ـلفضل ـ اـ ـلقالت ــبحیوةـ ـلھرضـعثـ ـمنھاـ ـیعاـماــ ـلھرضـ يـفاـ

ـتكتـقو االـ ـفعرر [ـ Maال 14bو اـلزاوـم] ـلحة ـعیاألـفات.ـكرـ ـیك135اءـ ـیلح136الالًـكونـ اــ ـلقق اـ ـلمحوة ـ ـجھنـمةـكرـ ةـ

ـسباأل اـ ـلماب وـكذـ أـثالـث137يـھورة، ـصنة اـ ـلقاف: واـحروـ ـلتمي ـ واـ قاـفي.ـمورـلددي ـل إـحروـ ـعیي ـیحاءـ ـمنسـ يـف138ھـ

ـلظا اـمرـھاـ ــلجلن ـبمھـــشبیدـ اـ ـلقس وـ ـیحدـقروح ذـ اـفكـلس ـلمي وـ ـیحدـقس وــكترـحدــعنھــحبـاصھـب139سـ ـضعھ ھـباؤــتثفـ

ــتمطیو ـ وـ اــھتراـكھ ـلحھ وـكرـ ـفضرةــكثھـــسببات رـ ـقیقول واـحةــ ـنتشادة أــ ردـخار #وأــیئالط اـمة. ـتمّ ـیح140دديـ ھــحبـاصسـ

وـقھـندـبانـك ُرّض ـیحد ـبحسـ وـ ـتمرارة وـ ـیكدد ـحبـاصرهـ اـ ـلحھ [ـكرـ L6ة 22bو ـیك] ـفضنـمونـ ـمحتبسولـ ـ ـ ـ يـفةـ

ـلعضا ـ واإلـ ـعیل. اـ ـفھيـمورـلاء أنـ ـیكو اـ ـلبون أـ ـسخدن اـمنـ ـلعن وـ ـشبیھادة ـ ـ ـلمنتفاـباًـ ـ ـ ـ ـحجمخـ ـ وـ وـنوـلاً ـیتاً ـلماـبأذىـ سـ

.141والحركة. فھذه كلھا تنذر بالمرض إن لم یكن لإلعیاء سبب ظاھر
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أـق ـبقال اـ ـلمشراط: ـ أـیاـ ـحمخ اـ ـللصاســلنل وــ ـبعنـموم اـھدـ ـلكھم ـ واـ ـــلفتیول أـ اـقان ـحتمل وأـلاالًــ اـقھ اــلنل ـحتماس ـللصاالًــ ومــ

.143 لھ142الصبیان، ومن كان من الصبیان أقوى شھوة فھو أقل احتماالً

اــعلا أن ـلقم اـ ـلغوة وـیاذـ اـھة ـلتي ـتحیيـ ـ اـ ـلغل إـ ـمشىـلذاء ـبھاـ اـ ـلمغتة ـ ـ اـتذيـ ـلغورد اـفذاءـ ـلبي ـمسارةـتدنـ ـلماًـیاوـ ــیتحلاـ ـ لـ

أـتو ـنقارة وـ أزـتص واـیارة ـلنمد، ـ الـ ـیكو إّالـ ـیكأنـبون اـ أزـلون اـمدـیوارد ــلمتحلن ـ ـ اـ ألن ـلنمل ـ ــیحتوـ إـ ــتحصیىـلاج ـ دمـ ل

135. .Ma واإلعیاء :L6 [ فاألعياء

136. .Ma كاللةً :L6 [ كالالً

137. .Ma وھو :L6 [ وهي

138. .L6: om. Ma [ منه

139. .L6: om. Ma [ يحس

140. تمددي وأمّا  ] L6: والتمددي Ma.

141.  .Ma ظ :L6 [ ظاهر

142. .Ma أقول .add [ احتماالً

143. .L6: om. Ma [ لھ

PORMANN ET AL. 2017                         al-Kīlānī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                    21



ـممرــكثأ ــیتحلاـ اـملــ ـلیجعدنــلبن ـ اــ ـلبعل ـلمدالًـبضــ ــتحلاـ واـ زـقاــلبل، األـھوـجيـفادةـیي ـعضر اــعلاءـ اـساـــلتنى ـلطبیعب ـــ يـ

اـھذيـلا ـلنمو األــ إّن ـبعأر144انــسنو. اـسة:ـ ـلنمن وــ إـھو وــسننــثیالـثنـمبـیرـقىـلو ـینقسة ـ إــ اـسىـلم ـلطفن ـ وإـلوـ نـسىـلة

ــلصبا [ـیوـ L6ة 23aوا ـلفت] ـ اـسمـثى،ـ [ـقوـلن Maوف 15aو إـھ] ـنحىـلو ـخمنـموـ وـ ـثیالـثس أرــسننـ أو ـبعیة ـ وـ وـھن

اـس ــلشبن وـ االـساب، ـنحطن ـ ـبقعـماطـ اـ ـلقاء وـ اـسوـھوة ـــلمكتھلین ــ ـ وـ إـھن ـنحىـلو وــسننـــستینـموـ االـسة، ـنحطن ـ عـماطـ

ـظھ اـ ـلضعور ـ وـ اـسوـھف ــلشین إـ آـلوخ اـخى ـلعمر ـ وـ ـلمر. اـكاـ اـلان ــیخلذيـلدم ــیتحلاـمدلـبفـ ـ وـ ـینصل ـ إـ اـلرف ـلنمى ـ اءـ

ـلنشوا ــیحتوءــ إـ ـفیكرـــكثیذاءـغاولــتنىـلاج اــ ـــلصبیون أـ اـقان اــلنّل ـحتماس ـللصاالًــ وأــ إـحوم اـلوج ـلطعى ـ ـلیصامـ ـبعضرفــ ـ ھـ

ــیتحلاـمدلـبىـلإ ـ واـ ـلبعل ـ إـ اـلض ـلنمى ـ اـ وألن ـلصبیاء، ـ ـ ـلنعانـ ـ أـموـ ـنھداـبة ورـ ـبتھـوطم ـ وـ ـكثا ـتھاـكـرحرةـ أـ ـكثم ـتحلیرـ ــ الًـ

ـلقو ـعھربـ ــلمناـبمـھدـ واـ أرـھروحـلي اـمبـطم ــلمعتن ـ ألـ اـجدل ـلنمل اــ وألن ـللنمادةـمةـبوـطرـلو #وـــ ـلمو، اـكاـ ـلنمان 145وــ

ـیحصال ـ إّالـ ـعنل ـتمدـ األـ ـعضّدد األـ ـصلیاء واــ ـلتمة ـ الـیدـ ـیتد إّالـ ـعنم أـ أـیرـمد ـھمـدحن: اـكا:ـ ـلعضون ـ ـللتمالًـباـقوـ ـ ـ دـیدـ

ـبتـوطرـب واآلـ ـیفعاـمرـخھ ـ ذـ اـلل ـلتمك ـ وـیدـ اـھد ـلحو اـ ـلغار ـفیثبزي.ـیرـ ـ ـ أنـ اـفت ـلصبیي ـ ـ اـ ـلحان واـ أـبـوطرـلرارة ـكثة رـ

ـلتو ـتھرارـح146رـفوـ اـ ـلغم أـناـكةـیزـیرـ اـشوا ـشتھد ـ وأـ اـقاًء ـحتمّل ـ [ـ L6االً 23b[ـللص وــ أـبـوطرـلوم ـنھداـبة أـناـكمـ ـكثوا رـ

ـــتحلی اـ ألن ــلھیالً اـلوـ ــلمتحلى ــ #اـھ147لـ ـلجو اـھوـ اـللـعاــلفوا148بـطرـلر ـلحھ ــفیحترارة،ـ إـجاــ أزـغىـلون اـمدـیذاء ــلمتحلن ــ لـ

ا ـلنموألن ــیحتوــ إـ أـلاج ــیتحلاـمدلـــلتبن:ـیرـمى وــ األـھوـجادةـیزـلل ـعضر ـفیكاء.ـ أــ اـقون ـحتمّل ـللصاالًــ واــ ـلجوم وأـ رــكثوع

إـجاـــحتیا اـلاً ـلغى وـ اـمانـكاـمذاء. ـــلصبین أـ ـیكةـیزـیرـغرارةـحرــكثان أـ ـشھوىـقون وـ أـكنـموة ـشھوىـقان ـفھوةـ أـ ّلـقو

ـحتما ـللصاالًــ ـبعنـممـثوم.ــ اـھدـ ــلشبم ألنـ ـفعأ149ان ـلھاـ اـ ــلطبیعیم ـــ اـمةـ ـلشھن ـ واـ ـلھضوة ـ أـ وأــكثم ـلحا150وىـقر Ma[151رارةـ

15bا ـلغ] اـیزـیرـ ـلمستفة ــ ـ ـفیھادةـ اـممــ ــلمنن أـ وأـحي ـجمدث ــلنسباـبعـ إــ اـلة ـلكھى ـ وـ ـیقمـلول، ـلھعـ ـتھرارـحيـفدـیزـیبــسبمـ مـ

ـلغا وـیزـیرـ ـیقمـلة ـبسبعـ ـ ـلطفھبـ ـ ـ اــتللـباـ ـلحك ـمستحفظرارةـ ـ ـ ـ ـ ـفیھةـ ـ ــمعتةـبـوطرـبمـ اـفةـلدـ ـلكیفیي ـ ـ ـ واـ ـلكمیة ـ ـ ـمعةـ ـفیكاً.ـ ـ ونـ

144. .Ma اإلنسان :L6 [ األسنان

145. النمو كان ولما  ] L6: om. Ma.

146. .Ma وأوفر :L6 [ ولتوفر

147. L6 للتحلیل :Ma [ المتحلل

148. الرطب الجوهر  ] L6: الرطبة الجواهر  Ma.

149. .Ma وألن :L6 [ ألن

150. وأقوى أكثر والهضم الشهوة من الطبيعية  ] L6: om. Ma.

151. .Ma والحرارة :L6 [ الحرارة
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ـحینئ ـ ـ اــعلواردـلا152ذـ ـلبى ـمسدنـ ـلماًـیاوـ ــتحلاـ ـمنھلـ ـ وـ ـیكم، وـ ـسطون ـبیاًـ اـسنـ ـلنمن ـ واالـ ـنحطو ـ اـفاطـ ـحتمي ـ اـ ـلصال ومـ

ـلجوا وأـ أرـھّـنوع. اـمبـطم ـلكھن ـ اـفولـ ـلمي وأـ ـــتحلیرــكثزاج ـفیكالً،ـ ـ أـ اـقون ـحتمّل ـلنسباـباالًــ ـ ـ إـ اـلة ـلكھى ـ [ـ L6ول 24a[

ـلمشوا ـ ــلسلخـیاـ ـكھوـ اـیرـطمـ وـــلفنق ـتھرارـحةــقلاء اـ ـلغم ــلكثةـیزـیرـ ـــتحلیرةـ ـمضالتـ ـتھادـميـفتـ وـ اـھا اـبوـطرـلي ـلغة ةـیزـیرـ

ـستحوا ـلھاــ إـ اـلم ـلمى اـ اــلبزاج اـباــلیارد ــلغیس ـــللتحلیلـباــلقا153رـ وـــ ـتشل اـ ـلغرب ـفیھذاءـ ــیحتالـفم،ــ إّالـجاـ اـمدلـبنـمالًـــقلیون

 ونقصان استمرائھم ھم أحمل الناس للصوم والجوع.154یتحلل ولضعف حرارتھم الغریزیة وقصور ھضمھم

20

أـق ـبقال أ155راطـ ـصع: ـیكاـمبـ اـ ـحتمون ـ اـ ـلطعال ـ #ـ اــعلام ـلبى اـفدنـ ـلصیي ـ واـ ـلخف وأـیرـ ـسھف ـیكاـملـ اـ ـحتمون ـ الـ

157 علیھ في الشتاء ثم بعده في الربیع.156الطعام

اــعلوا أن ـلفصم ـ األرـ ـبعول اــعنةـ ــلمنجمید ـ ـ ـ أزـھنـ اــمني ـنتقة اــ ـلشماالت ـ اـفسـ اــفلنـمعـبر158عـبرـلي نـمدأهــمبروجــلبك

ـلنطفا ـ اــ ــبیعیرـلة وأــ اـمة. األــعنّ اـفاءــطبد اـھعــبیرـلإن اـمزـلو الـلان ـیحذي اـفوجـ اــلبي ــلمعتالد ـ إـلدـ دـلة ــیعتاءـفى وـیدـ ـیكھ ونـ

اــفی ـبتھ زـ اإلزـمداء واإلـھان ـثمار وـ ـیكار، اـ ـلخون اـھفـیرـ ـلمقو ـ ألـللـباـ زـنھ ــتغیانـمّھ اـ اـمونــللر األـفورقـلن ـشجي ارـ

ـبتوا ـسقداءـ ـطھوـ وـ ـھمواـساـما. ـشتاـ وـ واــصیاء ـلصیف، ـ ـجمیوـھفـ ـ اـ اـمزـلع ـلحان واـ ـلشتار ـ [ـ Maاء 16a[ـجمیوـھ ـ عـ

اـمزـلا ــلشتاـفارد.ــلبان [ـ L6اء 24b[ــللصیلـباــمقوـھ اــیقف.ــ ــلحكیول ـ أـ ـبقم اـ ـحتمراط: اــ ـلطعال ـ اـفامـ ــلصیي واـ ـلخف فـیرـ

ـصع ـعسبـ اـ ألن ـلحر اـ ـلغرارة اـحيـفةـیزـیرـ ـلصیر ـ ـتمیفـ ـ إـ اـخىـلل ـلبارج وـ ـتنتشدن ـ ـ ـسطحيـفرـ ـ اـ ـلظھ ـللجرـھاـ ذبــ

ـلمجوا ـ ـنساـ ــفیبةـ اـ وـطاــلبرد ـتضعن ـ اـ ـلقف اـ ــلطبیعیوى ـ ـ ـ ـیكالـفة،ـ اـحونـ ـلھضال ـ واالـ ـستمم ـینبغاـمىــعلراءــ ـ ـ ـیحتمالـفيـ ــ لـ

ـفیھم ـ ـ اـ ـلغا اـ ـلكثیذاء ـ ـ وـ ـیكر. اـفونـ ـلشتي ـ ـبیرـلوا159اءـ اـ ـیتلذيـلع ـ اــعلوهـ ـلعكى ـ اـ ألن ـلحس اـ ـلترارة آـھيـ ـفعألـلةـلي الـ

ـلطبیعیا ـ ـ ـ ـ ـتنھةـ ـ اـمزمـ ـلبن وـ ـتجمرد ـ اـفعـ ـلبي وـطاـ ـتشن األـ ـعضد وـ ـتقاء اـ ـلقوي ـلعوىـ اـ ـلتحلیدم ــ ـ ـفیكل.ـ ـ اـ ـستمون ـ اـ ـلغراء ذاءـ

ـفیھم ـ وــجیاــ ـیكداً اـ ـحتمون اــ ـلطعال ـ األــعلامـ ـسھدانـبى وـ ـلكالً. اـھضـقاــیننـ ـلحكذا ـ اـلاـقاـممـ ــلشیھ إـتاـــكلیيـفخـ ـینبغّھـنھ، يـــ

152. .Ma في :L6 [ حينئذ

153. .Ma غير :L6 [ الغير

154. .Ma هزمهم :L6 [ هضمهم

155. .Ma الحكیم .add [ أبقراط

156. الطعام احتمال يكون ما وأسهل والخريف الصيف في البدن على   ] L6: om. Ma.

157. .Ma أقول .add [ الربیع

158. L6 ربع :Ma [ الربع

159. .Ma شتاء :L6 [ الشتاء
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ـیتنأن ـ اـفاولـ ـلشتي ـ األـماءـ ـشین اـ ـلحاء ـلفعاـبارةـ ـ وـ اـفل ـلصیي ـ األـمفـ ـشین اـ ـلباء ـلفعاـباردةـ ـ ألـ اـكوـلّھـنل ـلبان يـفـنطاـ

ـلشتا ـ ـلفعاـباراًـحاءـ ـ اـكوأ160لـ ـلشل اـ ـلحيء ـلفعاـبارـ ـ #ـفل،ـ أنـبال ـیلتھ161د ـ اــ ـلبب وـطاـ ـیسخن ـ ـسخنـ وـیارـنةـیوـقةـنوـ وـلة.

اـفلـكأ ـلصیي ـ اـ ـیكذيـلف ـفیونـ األـ ـحشھ واـ ـلجاء ـلفعاـبارداًـبوفـ ـ األـ L6[162اءــشیل 25aا ـلب] ـلفعاـباردةـ ـ ـبمرـفلـ ردـباـ

الباطن وانطفأت الحرارة من قوة البرد.

21

أـق ـبقال #رـ ـحمراط هللاـ األ163ھ اـفوافـج: ـلشتي ـ واـ ـبیرـلاء أـ ـسخع ـیكاـمنـ ـلطباـبونـ ـ واـ ـلنع ـفیھمومـ ـ ـ أـ ـیكاـمولـطا ون،ـ

ـفینبغ أنــــ ـیكي اـیذـھيـفونـ األـماولـــیتناـمنـــقتیوـلن أـیذـغن وذــكثة اـلر، ألن ـلحك اـ ـلغرارة األـفةـیزـیرـ نـیذـھيـفدانـبي

164الوقتین كثیرة بالطبع والكسب، ولذلك یحتاجون إلى غذاء كثیر، والدلیل على ذلك أمر األسنان والصریعین.

ـلمو اـناـكاـ ـلحت اـ ـلغرارة آـیزـیرـ ـللطبیعةـلة ـــ اـضعـفدـبةــ اــلبرر ـلمضاـب165واردـلارد ـ واـ ـلحادة اـ ـلغرارة اــیبرـ ـلعة دنـــللبنــضیارـ

ـبتح ـیكھرــ ـ اـ إـلا دـلروح ـفعھى ـ وإـ اـضعـفدـیاـمّـنا ـلمضاـباردــلبرر ـ وـ ـیحمادة ـ اـ اـبوـطرـلي ـلغات أنـعةـیزـیرـ ــیستن ـعلیھيـلوـ اـــ

ـفیجھردــلبا ـ وـھدــ اـعا ـلحن اـ ـلغرارة ـیعفنھالــلئةــیبرـ ـــ اـ ألن ـلحا اـ ـلغرارة إذاـیزـیرـ ــتمكنةـیوـقتـناـكة ـ اـ ـلطبیعت ـــ ـسطھوــبتةـ ـ نـماـ

ـلتصا ـ اـفرفـ اـــسبیىــعلاتـبوـطرـلي ـلنضل واــ ـلھضج ـ وـ ـحفظھم ـ ـ اــعلاـ ـلصى ـتعفمــفلالحـ ـ وأـ اــعللــقبن ـستمى اــ ـلغراء ذاءـ

اـفود ـلفضع ـ [ـ L6الت 25bأل آـھّـن] ـللقةـلا ـكلھوىــ إذاـمأـفا.ــ ا اـناـكّ ـلحت اـ ـلغرارة ـضعیفةـیزـیرـ ـ ـ اــخلةـ ـلطبیعت ـ ـ ـ نـعةـ

ـلضعاتـبوـطرـلا ـ اآلـ اـلف ــلمتة ـسطوـ ـبینھةـ وـــ اــبیا ـعلیھتـلوــستاـفاتـبوـطرـلن اـــ ـلحا اـ ـلغرارة وــیبرـ ـكتھرـحة ةــیبرـغةـكرـحاــ

ـفح اـثدـ ـلعفت ـ وـنوـ ــبسبة ـضعفھبـ ــ الـ ـتقا اـ ـلطبیعدر ـــ ـھضىــعلةـ اـ ـلغم ودـ اـفذاء ـلفضع ـ وألنـ ـلحا166الت وـ اـھرارة ـلمي رةـبدـ

اـفداًـجوىــتق ــلشتي ـبماءـ ــتسلاـ اـممـ ــلتحلن وــ ـتجتمل ــ ــجمیعـ اـ اــلقع ــلطبیعیوى ـــ ـتفعةـ ـفعلھلــ ــ ـبجاـ وـ ـلھودة. ـیعاّـمــقللــقیذاـ رضـ

اـبألـل ـلصحیحدان ـ ـ ـ اـفرضـمةـ ـلشتي ـ وإنـ اـباء، ـلشترد ـ ـیجماءـ ـ اـ ـلحع اـ ـلغرارة اـفةـیزـیرـ ـلبي وـ ـیمنعھدن ـ ـ ـ اـماـ ــلتحلن ـ لـ

ـنتشواال واالــ ـنفشار ــبسباشــ ـتكبـ اـثاـ ـلمسف ـ واـ ـنسام وـھدادـ ـلما. ـجعاـ اـ األـفورــستدـلل ـشتھي وــ ـھضاء اـ ـلغم اـھذاءـ ـلحذه رارة.ـ

160. بالفعل حاراً الشتاء في الباطن كان لو ألنّه  ] L6: om. Ma.

161. أن بد  ] L6: om. Ma.

162. .Ma الباردة .add [ األشياء

163. الله رحمه  ] L6: om. Ma.

164. .Ma أقول .add [ والصریعین

165. .Ma والوارد :L6 [ الوارد

166. .Ma ألن :L6 [ وألن
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األـفالـقو أوـكنـمان:ــسني ـفھاًـیزـیرـغاراًـحرـفان أـ اـقو ـحتمّل ـللصاالًــ وأــ إـحوم اـلوج ـلطعى ـ ـفقام،ـ ـفصيـفالـ اـ ــلسنول ةـ

ا ـحتمإن ـ اـ ـلطعال ـ اـفامـ ـلشتي ـ واـ ـبیرـلاء أـ ـیسع وأـ ـسھر ـفبیل،ـ ـ اـھيـفنـ ـلفصذا ـ [ـ Maل 17a[ــكمی ذاك.ـ ـفقة األـ وافـجال:

]L6 26a[اـف ـلشتي ـ واـ ـبیرـلاء أـ ـسخع ـتكاـمنـ ـلطباـبونـ ـ اـ ألن ـلحع اـ ـلمحییرارة ـ ـ ـ ـفیھمةـ ـ ـ ـتجماـ ـ وـ ـتغع اـفوصـ ـلبي نـطاـ

ـتصیو ـ ـمناـكرـ األـفةـ وـجي ـتقواف االـفوىـ ـستمي ـ وـ ـلیوـتراء اـ ودـلد اـفدم ـلفضع ـ ـفتولـ ـشھزدادـ اـ ـلطعوة ـ وإـ أدـمّـنام. ـلخا

ـحكيـفعــبیرـلا اـ ــلشتم أواـ ألن اـئاء وــمنبـیرـقعــبیرـلل ـممھ ــیعیاـ اــعلنـ ـكتسى اــ ـلحاب اـ ـلغرارة اـطةـیزـیرـ يـلاــلیيـفومــلنول

ــلشتا ـلمیلھاءـ ـــ اـلاـحيـفاـ إــلنة اـلوم وإـطاــلبى ـجمن اـ ـلقام وإـ اــقبوى ـلطبیعال ـــ إـ ـھضىـلة اـ ـلغم وـ ـنضذاء اـ ـلفضج ـ وأـ اـمول. يـفّ

ــلصیا وأواـ اـخف ـلخر اــتبفـیرـ ـلحرز اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـــلمحییة ـ إـ اـلة ـلظى وـھاـ ـتنفر وــ ــتتحلش وــ ـتضعل ـ األـ ـفعف اـ ــلطبیعیال ـــ ة.ـ

واـقاّـمـنوإ ذــعللــلیدـلال: #أـلى األـمك ـلصوا167انــسنر ــیعیرـ أيـ اــعلن، أن ـلحى اـ ـلغرارة ـھضىــعلبــسبةـیزـیرـ اـ ـلغم ذاءـ

األـمأ ـمنھانـكنـمإنـف،168انــسنر أوــ ــلطباـبرارةـحرـفم ــلشباـكعـ واـ اـسيـفنـیذـلان ـلنمن ـیكوــ أـ إـحون اـلوج ـلغى وأـ ّلـقذاء

]L6 26bاحتماالً للجوع، وكذلك الصریعین الذین یكسبون الحرارة بالریاضة ویحتاجون باستیفاء الغذاء الكثیر. [

22

.170: من كان بدنھ غلیظاً جداً بالطبع فالموت إلیھ أسرع منھ إلى القضیف169قال أبقراط #رحمھ هللا

اــعلوا أن ــلسمیم ـ واـ ـلشحن ـ ـتھمادـممـ ـ دـ اـموـسا وـلة ـینعقدم ـ ـبھم171دــ ـ اـ وــلبا ـیبھمذـترد ـ اــ ـلحا وـ داـیرارة ـئمدالن اــعلاًـ رودة.ــلبى

ذـمانـكإنـف ـضیكـلع اـمقـ ـلعن وـ ـقلروق اـمةـ وـلن ـحبـاصانـكدم ـیضعھـ ـ اــعلفـ ـلجى دّلـ أنــعلوع اـھى ـلمذا زاجـ

وـیرـغ اـھزي ـلسحنذه ـ ـ وإذاـیّـلِـبِـجةـ ـیكمـلّة. دّلـھنـ [ـمىــعلذه Maزاج 17b[ـمكتس ـ ـ ألـ ـیمكّھـنب ـ أنـ ـیتغین ـ ـ اـ ـلمّر زاجـ

ـلطبیعا ــ ـ ــبسبيـ اـ ـلعب ـكمادةـ ـیقاـ اـلوـ ـلعون ـطبیعادةـ ـمساـخةـــ وـ اــسبة ــكقضیرــبیدــلتب ـ اـ اــلبف إذا ـستعمدن ـ اــ واـحراـلل ةـعدـلة

اــقلو ـفكسة،ـضاـیرـلة ـ اـ ـلسمب ـ وـ ـلعكاـبن ـ اـ ــلسمیس ـ اـ إذا ـستعمن ـ اــ ـلتعل واــ ـلصب ــیعنوم،ـ اـ ــلسمیي ـ اـ ــلمفن اـ ـیكذيـلرط ــسمنونـ ھـ

ــطبیعی ـیكاًـــ اــضیونـ ـلعق وـ ـمنضغطروق ـ ـ اـفاًــ ـللحي واــ ـلشحم ـ واـ واألرواح ـلحم اـ ـلغرارة اــلبةــــقلیلھــفیةـیزـیرـ ـلمرودة زاج.ـ

[ـف L6إذا 27aو ـنحطاال172نـسيـفعـق] ـ إزدادـ وـترودـباط اـترارـحصــنقھ ـلغھ واـیزـیرـ ـنغمة ـ اـفرتـ اـبوـطرـلي ـلغات ةــیبرـ

167. األسنان أمر  ] L6: األمر االنسان Ma.

168. .Ma االنسان :L6 [ األسنان

169. الله رحمه  ] L6: om. Ma.

170. .Ma أقول .add [ القضیف

171. .Ma وینقصد :L6 [ وينعقد

172. .Ma السن :L6 [ سن
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االـفـذخوأ ـنطفي ـ ـفیكاءـ ـ أـ إـسون اـلرع ـلمى اـموتـ ـلسمین ـ ـ اـ ـلمكتسن ـ ـ ـ ـسمنبـ ـ وـ اـمھ ـلقضین ـ ـ اـ اـسواـلف ـلعع اـ ـلكثیروق ـ ـ رـ

الروح والحرارة المحییة.

23

أـق ـبقال اـ ــلحكیراط ـ ـعظ:173مـ اـ اـفدنــلبم ــــلشبیبي ـیكســلیةـ ـیستحلـبرهـ ــ أـ إّال اــعنّھـنب ـلشیخد ــ ـیثقةـخوـ وــ ـیعسل ـ اـ ـحتمر ھ،ـلاــ

فیكون أردأ من البدن الذي ھو أنقص منھ.

اـــبلفأراد ـــلغلیظ اـفظـ ـلفصي اــ ــلمقل اـ ـلسمدم ـ ألـ ذـنن اـــبلتاــمقيـفرـكّھ ــلقضیھ ــیعنو174فــ اـھيـفيـ ـلفصذا اـملــ ــلغلن اـ ادةـیزـلظ

األـف ـقطي اـ ـلثار واـثالـ ـلطة وا175ولـ ـلف. ـبیرقـ اـ ـلسمن ـ واـ األـفادةـیزـلن ـقطي األـ أن اـجار اـمدةـئزاـلزاء ـلغن اـفذاءـ ـلنمي ـ وـ

األـھوـجيـفذـــتنف ـعضر وـ ـتھاء وـھددـ وـطاـھدـیزـتا وـضرـعوالً ــعمقاً اــعلاًـ اـساـــلتنى ـلطبیعب ـــ وأـ اـمي. اـفّ ـلسمي ـ الـ يـفذـــینفن

األـھوـج ـعضر ـیلتصلـباءـ ـ ـبھقــ ــیعنا،ـ اـ اـیزـلي ـلتادات ـتحصيـ ـ ـللبلـ اـفدنــ ـــلشبیبي ـ اـمةـ ـلنمن ـ ــمستحبوـ ــ L6[176ةـ 27b[

ـمستحسن ـ ـ ـ ـ اـحيـفةـ ـلشبال ـ ـخصابـ اـصوـ ـلطاً أـبـاشادامـمولـ إّال ھـناً ـعنّ اـ ـلشیخد ـ ـ ـینحن177ـةخوـ ـ ـ وـ ـیثقي ـ ـعلیلـ وــ ـیعسھ ـ رـ

] الطول.Ma 18bاحتمالھ، فیكون أردأ من البدن الذي ھو أنقص منھ في [

24

178قال أبقراط: من كان لحمھ رطباً فینبغي أن یجوع، فإن الجوع یجفف األبدان.

ا ـلمجففإن ـ ـ ـ االــمثرةـــكثیاتـ ـستفل اـتواـتو179راغــ ـلحر اـكرـ واــنیدــلبات ـلنفسة ـ وــنیاــ اـقالـمة ـلشاة اـ ـلفعاـبسـباــلیيء ـ اـ ـلمجفل ـ ـ فـ

ـحس ــیفعلاـمبـ ـ اـ ـلتھ وـ ـیبراب اـ ـلسمس ـ وـئاـ ـتنم ـلشا180اولـ اـ ـلیيء ـلقاـبسـباـ واـ ـلمجفوة ـ ـ ـلنمكساـكفـ ـ ـ ـ اـ وورود ـلمستفود ـ ـ ـ رغـ

ــلمحلا ـ ـستحماالـكلـ ـ ـ واـ ـلسھام ـ واـ ـلتضحر ـ ـ ـللشميـ ـ وــ اـماـھرــغیس ــلمسخنن ـ ـ وإـ اـخاـمّـنات. ـلتجفیص ـ ـ ـ ـبینـمفـ اـ ـلمجففن ـ ـ ـ اتـ

ـلجاـب اــئنّــــلینبوعـ أن ـلجا اـ ـیجفذيـلوع ـ ـلعاـبفـ وـ ـتجفیفعـمرض ــ ـ اـ ـلخفھ ـ اـ ــلیسیي ـینفرــ اــ اــلبع ـنتفاـفبـطرـلدن ـلمجففاـبھـعاــ ـ ـ ـ اتـ

ـلقا اـیوـ ـلظة ـیكرةـھاـ أوـ ـبلغمرضـمھـلرضـعنـمرمـجالـفى،ـلون ـ واـناــ ـنحي إـجزاـمرفـ اـلھ ـستسقاالـكةـبـوطرـلى ـ ـ اءـ

173. .L6: om. Ma [ الحكيم

174. .Ma الغلیظ :L6 [ القضيف

175. .Ma أقول .add [ والطول

176. .L6: om. Ma [ مستحبة

177. .L6: om. Ma [ الشيخوخة

178. .Ma أقول .add [ األبدان

179. .Ma االستفراغات :L6 [ االستفراغ

180. .Ma وينازل :L6 [ وتناول
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ــلفلوا واـ ــلتشنج [ــ L6ج 28aواال وـخرــست] ـنحاء ـینبغاـھوـ أنـــ ــیقلي ـطعّلـ وـماـ ـیجھ ـممدلـبھـندـبىــعلردـیالــلئوعـ ــیتحلاـ لــ

ـمن اـمھـ وأـبـوطرـلن ــقبلات ـلقا181تـ اـ ـلموة اإلـبدـ ـلھیرة ـ ـھضىــعلةـ اـ اـبـوطرـلم ـلفضلیات ــ ـ واـ ــشتغلة ـ اـ ـلحت اـ ـلمحییرارة ـ ـ ـ ةـ

ـبتسخینھ ـــ ـ وــ ـتحلیلھا ــــ وـ ـنھضا ـ اـ إــلقت إـلوى ـنضى ـجھاـ ـلیكاـ إنـــللبذاءـغونــ وــبلاـقتـناـكدن ـلحـاصة الـ ـستحة ـلتھاــ إــ اـلا ـلغى ذاء،ـ

د ـفعتھوإّال ــ ـفحصبـساــمنراغـــستفاـباـ ـ اـللـ ـــلتجفیھ ـبطفــ ـحسقـیرـ وـ ـیمكن ـ نـ أ ـیكن اـ اــلبون ــلصحیدن ـ إـئاـمحـ اـلالً ةـبوـطرـلى

ویتوقع فیھ حدوث المرض الرطوبي فینتفع بتقلیل الغذاء.

25

أـق ـبقال #رـ ـحمراط هللاـ ــبطنانـكنـم:182ھ دامـمّھـنإـفاًـــلینھـ ـفھاًـباـشا أـ ـحسو ـمماالًـحنـ ــبطنانـكنـ ـبساـیھـ ھـلاـحؤولـیمـثاً،ـ

] وذلك أن بطنھ یجّف إذا أشاخ على األمر األكثر.Ma 18bإلى الشیخوخة إلى أن یصیر أردى، [

أنــعلا اـمم ـلشبزاج ـ رـحانـ ـطبارة ـعتاالـبةـ وـ اـمدال ـلمشزاج ـ ـبساـیاردةـبخـیاـ واـ ـلحة اـ ـلغرارة اـفةـیزـیرـ ـلشبي ـ [ـ L6ان

28bأو واـف] ـلقر اـ ـلطبیعیوى ـ ـ ـ ـ أـ ـفكوى،ـقة ـعلیھردـیاـمانـ ـ اـممــ ـلغن اـ ــیتحلاـمدلـبنـمدـئزاـلذاء ـ ـمنھلـ ـ ـینصمـ ـ إـ ىـلرف

ـلنما ـ ــفمتاء،ـ وـ اـقى ـلنمف ـ ـجموـ اـ ـلفضع ـ ودـ ـفعتھالت ـ ـ اـ ـلقا اـ ـفعداـلوة ـبتلییةـ ـ ــ اـ ـلبطن ـ ـفیكن.ـ ـ أـ ـحسون اـماالًـحنـ ـلشن اـ ذيـلاب

ـیك اـباـیونـ ـلبطس وـشإذاـفن.ــ اـباـیارـصاخ ـلمس ـنشزاجـ رـ اـتاـبوـطف اـــقیقرـلھ وـجزاـمســیبالءـــستیة ـجھھ ھـجزاـمرودةـبدـ

ـلغلیظا ـــ ـمنھةـ وــ ــضعفا اـ ـلقت اـ ـفعداـلوة دـعةـ ـفعھن ـ ـفیكا.ـ اـباـیونــ ـلبطس اـھىــعلاءــبنالــفقن.ــ ــلمعنذا ـ إـ دــعنھـلاـحؤولـتّھـنى

ـلشیخا ـ ـ إـخوـ أنـلة ـیصیى ـ أـ أردى، ـحسر أـ ھـنب یّ ب ـی ـ اـھيـفنـ ـلفصذا ـ أنـ ـلیل اـ ـلطبن ـ أـ وأـجن إـقود اـلرب ـلصحى ـ يـفةـ

ـلشا أوـك183ابـ اـفان ــلشیي وـ ـیكخ ـفحونـ أـمالـكويـ ــبطنانـكنـمّھـنھ ــلینھـباــشبيـفھـ ـفھاًـ أـ ـحسو ـمماالًـحنـ ــبطنانـكنـ ھـ

ـبساـیھـباــشبيـف ألنـ ـفضاً ـــتستفھـندـبالتـ وـیدرــلتاـبرغـ والـندـبيـــینقج ـیجتمھ ــ األــفیعـ اـخھ واــیئردـلالط ـلمة اـ ـلمواد إـیؤدـ ىـلة

ـلسقا ـ ـبخمـ [ـفانـكوـلاـمالفـ L6ي 29a[اـباـیھـباــشب ـلبطس ـ ـفتحتبنـ ـ ـ ـ ـفیسـ اـ ـلفضھ ـ واـ ـلمالت اـ ـلغیواد ـ اـ ـلمحتر ـ ـ إـجاـ ـلیھة ـ اـ

ـفیت ـ األـحعـقوـ اـمدوث ـلتراض ـتقتضیھيـ ـ ـ ـ ـ ـیكرمـجالـفا،ـ اـ ـلشون اـ ـللیاب اــ ـلبطن ـ أـ ـحسن وأـحنـ اـماًـندـبّحـصاالً ـلشن ابـ

ـلیا اـباـ ـلبطس ـ دامـمنـ الـباـشا ـمطلقاً ــ ألـ إـیّھـناً اـلؤول ـلعكى ـ اــعنسـ ـلشیخد ـ ـ ألـخوـ ــیصیّھـنة اـ ـلشر اـ ـلیاب اـباـ ـلبطس ـ ھـلاـحنـ

وأـجأ ـحسود اــعننـ ـلشیخد ــ [ـخوـ Maة 19aأل ــبطننـــیلیّھـن] اـمھـ ـلشن اـ اـــللیاب ـلبطن ألــ ـیكّھـنن اـباـیونـ ـلبطس رمـجالـفن،ــ

.184یصیر أردى حاالً عند الشیخوخة من الشاب الیابس البطن

181. .Ma وأقبل :L6 [ وأقبلت

182. الله رحمه  ] L6: om. Ma.

183. .Ma الشباب :L6 [ الشاب

184. البطن اليابس الشاب من الشيخوخة عند حاالً أردى يصير جرم فال   ] L6: om. Ma.
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اـق# ــلحكیال ـ أـ ـبقم ــبطنانـكنـم:185راطـ أـنإـفاًـــلینھـباــشبيـفھـ إذا ــبطنســیباخـشّھ وـ اـباـیھـباــشبيـفانـكنـمھ ـلبطس ّھـنإـفنــ

إذا أشاخ الن بطنھ.

وـــیبی اـھّورــینّن ـلفصذا أ186ھـلوــلقلــ ألنـشإذا ــبطناخ اـفھـ ـلفصي اــ إنـمدــمقھـــیلیذيـلل اــلیاً ـلطبیعن ـــ اـفةـ ــلشبي ـیك187ابـ ونـ

ـلباـمإ اـفرودةـ ـلمعم ـ وازدـ ـشھادـیدة ـفیتنھـتوـ ـ ـ أـ ـكثاول اـجنـمرـ ـلكبذب ـ ـفیلیدـ ــ ـبطننـ ـ وإذاـ وـشھ. ـتفاخ ـقماـ اــتلتـ ـلبك رودةـ

ـئھالـــستیال [ـ L6ا 29b[اـمىــعل ــلشیزاج ــبحیخـ اـ ــبطلث اـ ـلقت اـ ـلشھوة ـ وــنیواـ اــتنة ـلطعاول ـ أـ اـملـقام رزء وــلبن ھـبذـجدن

ـیب ـبطنسـ ـ وأـ أنـمھ. ا ـیكّ ـمكتناًـباـشونـ ـ ـ اـ ـللحز ـمستغنیمــ ـ ـ ـ ـ اـعاًـ ـلغن الـ ـمتذاء وـندـبالءـ ـــتحللدمـعھ ـفیلیھـ ــ ـبطننـ ـ اخـشإذاـفھ.ـ

ـتخلخو ــ الـندـبلـ وـغراـــستفھ ـــتحلیات وـــعلیتـمدــتقالتـ ــبنشفھ األــ اـیان ـلمام اــضیاـ أذــلتة واـتاـبوـطرـبتــھبي إــحتھ ذبـجىـلاج

ـلغا ــلیخلذاءـ ـلمفــ ــتحلاـ ـفیجھــمنلـ ــبطنفــ وأ188ھـ إنـم. ا ـتكّ اـقونـ ـفعداـلوة اـفةـ ـلمعي ـ وأـ ـمعدة اـ ـلشاء ــبحیةـیوـقابـ الـ ـیمھث ـ لـ

ـلكبا ـ اــعلدـ ـستیفى ـ ـ ـعصذبـجاءـ اـ ـلغارة ـفتتحذاءـ ـ ـ ـیعرـسررـ یاًـ ـفیل ـ ـ ـبطننـ ـ وإذاـ وـشھ. ـغلباخ یبا189تــ ـل ـ ھـندـبىــعلـةسوـ

ـضعفو ـ اـ ـلقت اـ ـلجوة اـباذـ ـلشھة ـ ـنیواـ اـفةـ ـلمعي ـ وـ اـبذـجدة ـلكبت ـ رـ اـبـوطد ـلغات اـم190ذاءـ ـلمعن ـ وـ ـمصتھدة ـ ـ اـعاـ ـلبروق دنـ

ـیج ـبطنفـ ـ وأـ إنـمھ. ا ـیكّ ــلخلونـ ـبلغمضـماـحطـ ـ ـیلحيــ اـفيـفجــ ـلمعم ـ وـ ـبحمھـغدـغدـیدة ـ ـفیغتھــضتوـ ـ ـ أـ ـكثذي رزءـمرـ ن

ـلبا ـفیلیدنـ ــ ـبطننـ ـ ـفمھمھ.ـ ـ ـ وـشاـ ـنقصاخ ـ رـ #اـبـوطت ـلمعات ـ واـ ـلبدة ـكلھ191دنـ ـبسباــ ـ [ـ Maب 19a[اـــغلب ـلیبة ـ وـسوـ لـقة.

ـتن اـ ـلغاول [ـ L6ذاء 30a[ـلنسباـب ـ ـ إـ اـلة رزء ـلبى ـیبدنـ ــبطنسـ وأـ إنـمھ. ا ـیكّ نـ اــكثنـم192و ــنصبرة اـ ـلساب إـ مـفىـلوداء

ـلمعا ـ ـفتھیدةـ ـ ـ اـ ـلشھج ـ وـ ـیتنوة ـ أـ ـكثاول اـمرـ ــحتین اـ ـلباج ــبطنالنـفدنـ وـشإذاـفھـ اـقاخ ــنصبل ـبھاـ وـ ـتنلـقا اـ ـلطعاول ـ ـیبامـ سـ

ـبطن ـ وأـ اـمھ. ـیبّ ـبطسـ اـ ـلشن ـیكابـ ـلحونـ اـفرارةـ ـلمعم ـ وـ ـكبدة ـفیجدهـ ـ اـفذبـ ـلمعم ـ ـبحدةـ إـبـوطرـلا193ھـترارـ ـنفسىـلات ـ ھـ

ــیستو ـبھيـخرـ ـفتضعاـ ـ وــ ـتنقف اــ ـلشھص ـ وـ ـیقوة اــتنّلـ ـلغاول واـ ـلحذاء اـ ــلكبرارة ـتجةـیدـ ـعصذبـ إـتارـ ـلیھھ ـفیعاــ ســیبرضــ

185. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

186. .L6: om. Ma [ لقوله

187. .Ma الشاب :L6 [ الشباب

188. .Ma رطبه :L6 [ بطنه

189. .Ma وعانت :L6 [ وغلبت

190. .L6: om. Ma [ الغذاء

191. والبدن المعدة  ] L6: om. Ma.

192.  .Ma قوة الدافعة في المعدة وجذبت الكبد رطوبات الغذاء .add [ یكون

193. .Ma بحرارة :L6 [ بحرارته
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ـلبطا وـشإذاـفن.ــ ـلمعا194ردتـباخ ـ واـ ــلكبدة وـ اـــیتند ـلغاول أـ اـمرــكثذاء رزء وــلبن اــیقمـلدن ــلكبدر ـتھرودــلبدـ اــعلاـ اءــــستیفى

ـجلب وــ ـفیلیھـبذـجھ ــ ـبطننـ ـ وأـ اـمھ. أوـمطــخلنـمّ اـفيـفحـلاـمراري ـلمعم ـ ـفیحدةـ ـ ـنقصدثـ ـ اـ ـلشھان ـ إـ اـلوة ـلطعى ـ ـفجامـ فـ

ــبطن واـشإذاـفھ،ـ ـنتقاخ اــفیصــ ــلخلھ اـ ـلمط ـــلغلبراريـ اـ واــلبة اـــلیبرودة وإزداد ـلتغس ــلنسباـبذيــ ـ اـ ـلمعھة ـ ـ النـ ــبطنودة أوـ ھ

ـیك ـلشونـ اـقدةـ ـلموة ـسكاـ ــفتشبةـ وـبثــ ـیطھ اــلبولـ ـلغث اـفذاءـ ـلمعي ـ رـ ـیثمدة ـتجاــ اـ ــلكبذب رـ ـجمیع195ھـتاـبوـطد ــ ـفیجاًـ ــبطنفــ ھ.ـ

وـشإذاـف ــضعفاخ ـلما196تـ ـسكاـ اـفةـ ـلمعي ـ واـ ـلجدة [ـباذـ L6ة 30b[اـف ــلكبي النـ ــبطند وـ اـفھ ــلجملي ـ اـ إذا زاجـمدلـــستبة

ـلحا اـ اـطرـلار ـللشذيـلب ـلماـبابــ اـ اــلبزاج اـلاـحيـفسـباــلیارد ـلشیخھ ــ ــفجمیةـخوـ ـ اـ ـلقع واألـ ـفعوى اـ ـلحال ـللشةــصلاـ ىــعلابــ

اـجو ـلكمھ ـ ـــتختلالـ وـ ــتتغیف ـتضعلـبرــ ـ إذاـ ووـشف االـسيـفعـقاخ ـنحطن ـ [ـ Maاط 20aأل ـبعاـتاـھّـن] ـللمةـ ـــفتختلزاجــ فــ

ـبحس ـ اـ ـختب اـجالـفھ.ـفالـ ـلشرم اـ ـلیاب اـباـ ـلطبیعس ـ ـ ـ ـیلیةـ ـبطننــ ـ ـلشیخا197ةـلاـحيـفھـ ـ ـ وإنـخوـ اـكة، ـلشان ـلیابـ اـ ـلبطّن ـ نـ

یكون األمر على العكس في ھذا.

27

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ األـمانـكاـم:198مـ اـفدانـبن ـلنشي ـ ـلحاـفوءـ اـ ـلغار ـفیزيـیرـ ـیكاـمةـیاـغىــعلھـ اـمھـــعلیونـ ـلكثن ـ رةـ

ــیحتو اـماجـ أـلإ199ودـقوـلن ـممرــكثى ــیحتاـ إـ ــیحتاـماولـــیتنمـلإنـفره،ــغیھــلیاج إـ اـمھــلیاج وـندـبلـبذ200ودـقوـلن ـنقھ ص.ـ

اـموأ اـفّ ــلشیي اـفوخـ ـلحإن اـ ـلغار ـفیھزيـیرـ ـ ـقلیمـ ـفمل،ــ ـلیذاـھلــقبنـ ـتكسـ اـ ـلحمون ـ اـفىـ ـلمشیخي ـ ـ ـ ـكمادةـحةـ ـتكاـ يـفونـ

الذین في النشوء. 

أنــعلوا اـحم ـــلصبیرارة أـ ــكمیرــكثان اـحنـمةـ ــلشبرارة ـكمانـ أنـ ـلطیفراًـھوـجا ــ واـحاًـ اـفداًـحاراً ــلكیي واـ ـلكف ـفشم،ـ يءـ

[ـھوـجيـفارةـت L6ر 31aر ـلماـك201رـــكثیبـط] وـ ـفشاء أـ ـلحجاـكلـــقلیسـباـیرـھوـجيـف202رىـخى ـ وإذاـ كـلذـكانـكر.

194. .Ma وردت :L6 [ وبردت

195. .Ma رطوباتھا :L6 [ رطوباته

196. .Ma قوة :L6 [ قوته

197. .Ma حال :L6 [ حالة

198. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

199. .Ma الوقوط :L6 [ الوقود

200. .Ma الوقوط :L6 [ الوقود

201. .L6: om. Ma [ كثير

202. .Ma تارة :L6 [ أخرى
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اـنإـف ـنجّ ـحینئدـ ـ ـ ـلحا203ذـ اـ ـلمار أـئاـ ـكثي ـكمیرـ ـ وأـ ـلیة ـكیفینـ ـ ـ واـ ـلحة اـ ـلحجار ـ أـ ـكمیلـقري ـ وأـ ـكیفیدـحة ـ ـ وـ ـفقذاـھىــعلة. سـ

اـجو ـلحود اـفارـ ـــلصبیي واـ ــلشبان وـ أـل204لــقیاب، اـخو ــلصبذ اـ ـلخصى ـ وـ ـضمب اإلـ ـنسھ إـ ـنفسىـلان ـ ـسخُـیّھـنإـفھـ اـ ـلبن دنـ

أــعل ھـنى اـھـوجيـفدـیزـیّ ـلحر اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـكمیتھيـفة ـ ـ ـ وـ اـفا ــلجملي ـ اـفوـھنـملـكةـ ـلنشي ـ ـفھوءـ أـ ـكثو رارةـحرـ

ـلقةـیزـیرـغ ـعھربـ ـلكاـبدهـ وذـ أنـلون اإلـكك ـنسون اـمانـ واـلن ــلمندم واـ وـلي ـثتھالـثروح، والنـیزـیرـغرارةـحارةـحاــ ة

ـلبا ـحینـمدنـ الـجوـینـ رـفھـترارـحرـثؤـتزالـتد ـبتـوطي ـفتفنیھھـ ـ ـ ـ ـ وـ ـتفنا ـ أـھىـ ـیضي ـبفناًـ ـ ـئھاـ اـ إذاً اـبـوطرـلا. ـلغة ةـیزـیرـ

ـتج اـمريـ ـلحن ـمجرارةـ اـ ـلمرى ـلھادةـ ـللسنـھدـلاـكاـ ـفصراج،ــ اـ ـــلصبیار وـ ـبعوـھنـمان اـفدـ ـلنشي أــ اإلــكثوء ـنسر اراًـحانـ

[ـیزـیـرغرارةـح Maة 20bوأ اـحاـھّــقل] ـلشیرارة ـ واـ ـلمتوخ ـ ـسطوـ ـبینھمونـ ـ ـ ـ ـمتاـ ـمنھمطـسوـ ـ ـ اإلـضإذاـفا.ـ ـنسم إـ ىـلان

[ـــصبیدرهـص L6ا 31b[ــخصب وـ أـھاً اــكثو ـــلصبیر ورـحانـ اـیزـیرـغةـبوـطرارة ـنضة اـبنـمرارةـحتـفاـ ــلصبدن إـ ىـلى

اـھوـجرـفوـــفیترارةـح ـلحر وــفیرارةـ ـكمیتھ205زدادـتھ ـــ اــلناـكاـ أــلتار إـضي ـلیھاف آـناــ وـخاراً ـلھرى، اـناـكذاـ ـفیماءـمدــلقت نــ

ــیعتانـك ـیھرـ ـضعمـ اـ ـلحف اـ ـلغرارة إـیزـیرـ اـمة اــقبنـمّ ـلسل أوـ اــقبنـمن ـــلخلقل أوـ ـلعة أـ ــــیعتنقواـناـكـيضرـمرـخارض ونـ

اـج# ـلكزء ـفیضمالبـ ـ ـنھوــ إـ ـلھاًـــطلبمـھدورـصىـلا اـ ـلمنفعذه ـــ ـبعینھ206ةـ ـــ وذـ أـلا، اـميءـشســلیّھـنك أوالد ــلحین وـھاـموانـ

وأــطیأ ـسمب وأـ ـنعن وأـ ـسخم اـجنـمنـ ـلكزء ــفعلالب.ـ أنـ اـھوـجم ـلحر اـ ـلغرارة اـفةـیزـیرـ ـــلصبیي ــبحیرـــكثیانـ اـھدـیزـیثـ

ـحبھـاصرــغیيـف ــكمیاــ واـ اـبوـطرـلة ـلغة أـیزـیرـ ـیضة ـفیھاًـ اــلباـغمــ ألن ـللنمادةـمةـبوـطرـلة واـــ ـلمو الـ ـتنفعادة ـ والــ ــتتخلل قــ

ـبنفسھ ـ ـ ـ ـعنلـباـ اـ ـلقد اـ ـلفوة ـفیھةــعلاـ ـ واـ ـلقا اـ ـلفوة اـھةــعلاـ ـلنفي ـ واـ ـلطبیعس ـ ـ ـ هللاـبةـ ـتعإذن والـلاـ ـتفعى ـ إّالـ وـلاآلـبل يـھة

ـلحا اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـلمة. اـكاـ ـــلصبیان أرـ اـمبـطان ــلمعتن ـ ألـ اـجدل ـلنمل واــ ـلتمو وـیدــ ـعظنــلیھـــعلیدلـید ـمھاـ وأـ ـعضم ـئھاـ مـ

]L6 32aو ـعھربـق] مناـبـمھدـ ـل ـ واـ وـلي اـھروح اـبوـطرـلذه ـلغة اـیزـیرـ تة ـل ـبمنيـھيـ ـ اـلزـ ـللسنـھدـلة ـ ـبعراجـ نـسدـ

االـفـذخأـتوفـقوـلا ـنتقي ـ ـبنقاصـ ـ اـ ـلحص اـ ـلغرارة ـیكرمـجالـفةـیزـیرـ اـ ـلصبیون ـ ـ واـ اـفنـیذـلان ـلنشي ـ أـ ـكثوء رارةـحرـ

وـیزـیرـغ ــیحتة إـجاـ أـغىـلون األـئاـسنـمرــكثذاء ـلیكانــسنر ـ ــیتحلاـمدلـبونـ ـ ـمنھلـ وــ ـیفضم ـ ألــمنلـ اـجھ ـلنمل وازدــ ادـیو

ـقطأ اـ ـلبار وـ ـلمدن. اـــغلباـ ـلیبت ـ وـسوـ اــقلة ـلحت اـ ـلغرارة اـفةـیزـیرـ ـلمشي ـ وـیاـ ــضعفخ اـ ـلقت [ـ Maوى 21aا ـلطبیعی] ـ ـ ـ ـ 207ةـ

ـفیھ ــیحتمـلمــ إـجاـ إال ألنـــقلیذاءـغىـلوا ـتھرارـحل ــتنطفرةـتاـفةـئادـھةــــقلیلمـ وــ ـتنغمي ـ ـلغاـبرــ اـ ـــلكثیذاء ـكمرـ ــتنطفاـ اــ ــلشعلي ـ ةـ

203. .Ma ح :L6 [ حينئذ

204. .Ma قیل :L6 [ وقيل

205. .Ma فتزداد :L6 [ وتزداد

206. المنفعة لهذه طلباً صدورهم إلى فيضمونها الكالب جزء  ] L6: om. Ma.

207. .Ma طبیعیة :L6 [ الطبيعية
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ـــلضعیفا ـ اـ ــنطفاال208تـبارـقيــلتة اـماءـ اـھدـلن ـــلكثین واـ اــلنر ـــلضعیفار ـ اـمةـ اـقوـلن ـــلكثیود وـ ـلمر. اـكاـ ـــلصبیان واـ مـھنـیذـلان

اـف ـلنشي اـیاـغىــعلوءــ ـلحة اـ ـلغرارة ــفیحتةـیزـیرـ إـجاــ اـلون اـقوـلى ـــلكثیود اـ وألن ــلتحلر ـفیھلــ أـبوـطرـلرـــكثیمــ ـنھداـبة وـ ـلینھم اـــ

ــفیحت اـمونـجاــ ـلخن وـلَـ ــیتحلاـمدِلـبَِف ـمنھلــ إــ أـلم ـممرــكثى ــیحتاـ إـ وـھرــغیھــلیاج ذـمم. أـلع ـنھداـبك اـفمـ ـلنمي ــتحتاءــ إـ ىـلاج

اـفادةـیزـلا ـلغي ألـ اـجذاء ـلنمل ـ وأـ اـمو ـلشیا ـ [ـ L6وخ 32b[ـنھإـف الـ ـیحتم ـ إـجاـ إّال اـلون اـقوـلى ـلقلیود ـ ـ أـ ألن ـعضل ـئھاـ مـ

ــلجف ـفھاـ وـ ـبتھـالصا الــ ـتتما والــ ـتتشدد ـفیھربــ اــ والـبوـطرـلا ــیحتملة ــ اـ ــلكثون الـ ـنخرة وـھواـقزالـ ـضعم اـ ـلحف ـفیھرارةـ م،ــ

ـلمو ـجھزاـمانـكاـ ـبساـیارداًـبمـ ـمستبعاًـ ـ ـ ـ اـ ـلقبد ـ ـلحولـ اـ ـلحدة اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـكثة ـتھرـ ـیكالـفاـ ـلح209الًـباـقونـ اـ ـلحدة رارةـ

ـلغا اــیبرـ ـللحميــلتة ـ الــ ـعھمـوضوـمادـحّـتى ـ ـلما.ـ ـحكاـ اـ ــلحكیم ـ أـ ـبقم اـبراطـ اـفمـھنـیذـلأن ـلنشي أــ األــكثو رارةـحاراًـحدانـبر

أـیزـیرـغ ذــتبة اـبكـلع ــلشیأن أـ اـقوخ اـثاراً،ـحاســلنّل ـستشھم ـ ذــعلدــ اـبكـلى ـلحمأن ـ ـلیسىـ ـتكتــ اـف210ونـ ـلمشي ـ ادةـحخـیاـ

ـكم ـیكاـ اـفمـھونـ ـلنشي ـ اـ ألن اـفمـھنـیذـلوء ـلنشي ـ ـتك211وءـ ـتھرارـحونـ ـكثیمـ ـ وـ اـحمـھرة ـلمار ـفمتزاج،ـ ـ أـ ـبتھـاصى ـ مـ

ـتھرارـح اـ ـلحمم ـ وإـ ـنضى إـفاـ ـتھرارـحىـلت اـ ـلغم ـتكةـیزـیرـ ـحمونـ ـمھاـ وأـحمـ ـبخةــــكیفیدـشادة أـلاـمالفـ اــتلتـبـاصو ـلحمك ـ ىـ

ـــبعین وـ وـعوـنھ وــعلھ واــتیى اــعلدةـحرة ــلشیى ـتكمـلوخـ ألنـحنـ ـجھزاـمادة ـیقسـباـیاردـبمـ اـحاومـ ـلحمرارة ـ ـتظھمــفلىـ ـ رـ

ـفیھ ـ ـكیفیدةـشمـ ـ ـ اـحةـ ـلحمرارة ـ ـكمىـ ـتظھاـ ـ اـفرـ ـلشي اـ ـلحاب [ـ Maار 21bا ـلم] اـ ـلكثیزاج ـ ـ اـ ـلحر اـ ـلغرارة [ـیزـیرـ L6ة

33a.[

28

: البدن الذي لیس بالنقي كلما غذوتھ زدتھ شراً.212#قال أبقراط الحكیم رحمھ هللا

ـیعن ـ اـميـ ـلبن اـ ـلغیدن ـ اـ ـلنقر ـ اـ ـفیذيـلي أـ ردـخھ ـیئالط وـ ـكیمة ـ ـكثیدةـساـفاتـسوـ ـ ـبحیرةـ ـ اـلثـ ورد ـلطعو ـ اـ ـلجیام ـ ـعلیھدـ ـ اــ

ـستحوا إــ ـكیمىـلال ـمحموســ ـ ــتغیودـ وـ ـفسّر ـبمجرهـھوـجدـ ـ اــتلاورةـ ـلفضك ـ اـ وــیئردـلالت ـمصة األــتلةــحباـ اـخك ـلفالط دةـساـ

اـفيــلتا ــبسبدنــلبي ـكمیتھةـــغلببـ ـــ وـ ـكیفیتھا ـــ األـیزــفتا.ــ اـخد اــیئردـلالط وإزداد ـفینبغراً.ـشدنــلبة أنــــ ـینقي اــ اــلبي ذيـلدن

ـقبھـلاـحذهـھ اـ ـلتغل ـ اـمأـفة.ـیذـ اـناـكوـلّ ـلفضت ـ اـ ـلفالت ــقلیلدةـساـ ـكمیتھيـفةــ ـ ـ ـ ـیسیاـ ـ رداـفرةـ ـكیفیتھةـئي ـ ـ ـ ـ ـبحیاـ ـ ـیمكثـ ـ أنـ ن

ـتصلحھ ـ ــ اـ ـلطبیعا ـــ ـبخلطھةـ ـ ــ اـفاـ ـلغي اـ ـلمحمذاء ـ ـ وـ ـبھوـشود اـفاـ ـلكیمي ــ اـ ــلجیوس أـ ـلھاـحد إـ اـلا ـلغى اـ وإّال ـنغمذاء ـ ــتحترتـ 213ھـ

208. .Ma قارب :L6 [ قاربت

209. .Ma بال :L6 [ قابالً

210. .L6: om. Ma [ تكون

211. النشوء في هم الذين ألن  ] L6: om. Ma.

212. الله رحمه الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

213. .L6: om. Ma [ تحته
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ـبقیو ـ ــمكنتـ إـنوـ ـكمنــحیىـلة أـحوـھاـ األــكثال ـصحر و214اءـ ـلمرـمؤـیكـلذـل، ـفضھـندـبيـفنـ ردـ ـیحتموال215ةــیئالت ـ ـ لـ

أنـــستفاال األـفعـسوــیتراغ واألـیذـغي ـطعمة ـ اـ ــلجیة [ـ L6دة 33bا ـلكیم] ــ ـلتغم216وسـ ـ وـھرــ ـتكسا ـ ـبمخ217اـھوأـسرـ ـ ـلطتھاـ ــ اـ

ومصاحبتھا.

29

: من كان بدنھ صحیحاً فاستعمال الدواء فیھ یعسر.218#قال الحكیم أبقراط رحمھ هللا

ــیعن ــنقیھـندـبانـكنـميـ ـیعساًـ ـ اـفرـ ـستعمي ـ اــ اـلال ـلمسھدواء ـ ـ وـ ألن اـجل اــلبود ــلصحیدن ـ ـــیستلحـ وـ اــنقودـجزم وــلباء دمـعدن

ـنق ــیستلھـئاـ ـ ــصحتدمـعزمـ اـلذـفھ.ـ ــلملك الزـ وأراد ـفلمھ.ـمزوم ـبیانـكاــ اـ ـلصحن ـ وـ ـنقة اـ ـلباء وـ ـبیدن اـ ـلفضن ـ اـ ـیئردـلالت ةـ

اـخواأل الــتندةـساــلفالط ـیجتمعاف ـ ــ واـبيـفانـ والـحدن ـتفعرـید ألــ ـبینھمّھـنان ـ ــنسباـــ اـ ـلمة ـنعاـ ـللجم219ةـ ـ واــ ــلخلع الـقت.ـباـثوـ

ــلحكیا ـ أـ اـماًـــنقیھـندـبانـكنـمراط:ــبقم ـلفضن اــ ــلغیالت اـ ــلطبیعیر ـــ ـیعسةـ ـ Ma[220رـ 22aا ـستعم] ـ اــ اــفیدواءـلال ألن دواءـلھ

ـلمسھا ـ ـ ـیستعم221لـ ـ ــ إـ اـمل ـلیسدنـبيـفّ ــصحتتــ ــبحیھـ الـ ــبسبذمـیث اـ ـجتمب اــ ـلفضاع ـ اـ وأــفیةــیئردـلالت االـمھ الءــمتارات

ــلمنا ــصحتأنـبذرةـ أنـتدـقھـ ـیعمـلزول ـبھنـ وـ ـــیستفا [ـھوادـمنـمرغـ L6ا 34aو ـیق]. ـلھالـ اـ اــبیدــلتذا ـلتقر ــلحفاـبدمــ وـ وـلظ

ـلحقیقاـبانـك ــ ـ اــحفنـمبـكرـمةـ ـلصحظ ـ وـ اـمة ـلتقن ـلحفاـبدمــ ـ وإـ إنـمظ. ـیستعما ـ ــ ــصحتدنـبيـفلـ أـقھـ ــبسبزولـتذتـخد بـ

األـمھـئالــمتا اـخن ـلمالط وـیؤذـ اـھة، اـمبـكرـمرــبیدــلتذا ـلمن وـ اـمداواة ــلحفاـبدمـــلتقن ألـ زالـقاـمّھـنظ اـمد ـلصحن ـ ــیحتةـ اجـ

اـلإ ـلمى وـ ـیتقزوالـلاـبعـمزـموـھاـمداواة ـ ـلحفاـبدمـ ـ ـلئظـ وإـیالـ اـمزول. ـیستعمّ ـ ـ ـ اـفلـ ـلبي اـ زالـقذيـلدن ــصحتد ـبسبھـ ـ بـ

ـجتما اــ ـلماع اـ اــیئردـلواد ـلمحة ـ ـللمةـثدـ ووـــلنقاـكرضــ اـجرس ــلمفع واـصاـ وـلاــلفل وـھرــغیج اـھا اـھرــبیدــلتذا ـلمو اـ ـلبحداواة ت.ــ

اـموأ اـفّ اــلبي ــلصحیدن ـ اـ ـلنقح ـ الـ ـیستعمي ـ ــ اـ اـلل ـلمسھدواء ـ ـ أـ ـیشوال222الًـصل ألـ اـشوـل223ّھـنرب وـلرب ـیجمـلدواء يـفدـ

214. .Ma األصحاب :L6 [ األصحاء

215. .Ma الردیئة :L6 [ رديئة

216. .L6: om. Ma [ الكيموس

217. .Ma صورتھا :L6 [ سوأها

218. الله رحمه أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

219. .Ma الواحدة :L6 [ المانعة

220. .L6: om. Ma [ يعسر

221. .L6: om. Ma [ المسھل

222. .L6: om. Ma [ أصالً

223. .L6: om. Ma [ ألنّه
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ـلبا اـم224اًـــشیئدنـ ـلفضن ـ ـفیتصالتـ ـ ـ اـفرفـ اـبوـطرـلي ــلطبیعیات ـ ـ ـ اـ ـلمفتقة ـ ـ ـ إـ ـلیھر ـ اـ ـلبا ـلیخدنـ ـ ـجھرـ ـلشرضـعا،ـ قــقلھـبارـ

ـضطوا وـ ـمغراب وـ ورـكص ودوار ـبمرب اــعندثـحاـ ـستفد ـغھراــ اـماـ ـلصعع ـ واـبوـ ـلعسة ـ ـصعرضـمرـ اــمثبـ ـلتشنل ـ ـ جـ

].L6 34bالیابس والكزاز وتحلیل األرواح والحرارة الغریزیة المؤدي إلى الغشي [

30

 بدواء أسرع إلیھ الغشي وكذلك من كان یغتذي بغذاء رديء. أو قُیّئ: من كان بدنھ صحیحاً فأسھل225#قال أبقراط

األدوــعلوا أن اـیم ــلمسھلة ـ ـ واـ ـــلمقیئة ـ اـھةـ ــتمیيــلتي األـ اـعالطـخّز وـلن ـتجدم اـ ـلفضذب ـ اـمالتـ ـلعن وـ ـتجمروق ـ اـ ـلمع وادـ

اـف ـلمعي ـ [ـ Maدة 22bواأل ـمع] اـثاءـ ـلقم ـفعداـلا226وةـ اـ ـلتة ـفیھيـ ـ ـتخاـ ـجھرـ اـماـ ـلبن ـفمھمدن،ـ ـ ـ اـشاـ اـلرب ـلمسھدواء ـ ـ أوـ ل

ـلمقا ـ وـ األدوـقرتـسيء األـفةـیوة ـعضي وـ ـسلكاء ـ اـ ـلعت ـیجمـلإنـفروق.ـ ـفیھدـ ـ ـفضلاـ ـ وـ اـكة بان ـل قیدنـ ـن ـ ـعماًـ يـفلـ

اـبـوطرـلا ـلغات اـیزـیرـ ـلتة اـميـھيـ ـلحادة اـ ـلمحییرارة ـ ـ ـ وأـ ـتحلیلھيـفـذخة ــ ــ واـ ـستفا ـ ـغھراـ ـفشاـ اـ ـلحارف اـ ـلغرارة ةـیزـیرـ

ـنطفاال ـ أوـ ـھیجاء ـ األدوـقتـ وـیوى األرواح ــعملة ـفیھتـ ـ ـلتحلیاـباـ ــ ـ ــبسبلـ اـ ــستتبب ـ اـ ـلمستفاع ـ ـ ـ األرواحـ ـفحرغ اـ ـلغشدث ـ يـ

ا ـلغشألن ـ ـتعط227وـھيـ ـ اـحلـ ـلقل اـ ـلمحوى ـ واـكرـ ـلحسة ـ ـلضعةـساـ ـ اـ ــلقلف واـ ـجتمب ـ اـ إــكلروحـلاع ـلیھ أوـ ـستفا228ھ ـ راغـ

وـلا ـــتحللروح الــحتھـ ـیفصى ـ اــعللـ ـلمى اـجوـ ـلمعود ـ وـ [ـلذـكدن، L6ك 35a[ــیغتانـكنـم ـبغذيـ األـ ألن رديء ةـیذـغذاء

ـمنھدـلوــتتةــیئردـلا اــ ـلكیما ــ اـسوـ ـلفات اـساـ ــلسمیدة ـ اـ ـلمخة ـ ـلفاـ ـفمةـ ارـ ـتقا ـمنھتـ األــ ـبخا اـ اــیئردـلرة ــلكیفیة ــ ـبمصةـ ـ األرواحــحباـ ة

اـلإ ــلقلى ـیحبـ اـ ـلغشدث ـ أوـ ـتموـلي اإلـ ـنسادى أـفانـ األـكي اـیذـغل اــیئردـلة ــلقلیلة ــ اـ ـلغة اـ ـقیقرـلذاء اــ ـلكیمة ــ ـفیقوسـ يـف229لــ

اــلبا وـلدن واــفیدـلوــتتمـلدم األرواح ـلحھ اـ ـلغرارة ـبمقةـیزـیرـ ـ ـینبغاـمدارـ وـــ ـیحصمـلي ـ ــیتحلاـمدلـبدنـــللبلـ ـفتسقھــمنلــ ـ طــ

القوى لضعف األرواح التي ھي مركبھا فیحدث الغشي.

31

اـق# ـلحكیال ـ ـ أـ ـبقم إ230راطـ ـینبغاـمّـن: ـ ـ أنـليـ ـتستعمك ـ ـ ـ اـ واـلل ـلتحدواء ـ ـبعكـیرـ أنـ ـینضد ـ اـ ـلمج اـمأـفرض،ـ دامـمّ ـنیئا ـ يـفاًـ

224. ً .L6, Ma شيء :correxi [ شیئا

225. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

226. .Ma قوة :L6 [ القوة

227. .L6: om. Ma [ هو

228. .Ma و :L6 [ أو

229. .Ma فقبل :L6 [ فيقل

230. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.
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.231أول المرض فال ینبغي أن تستعمل ذلك إّال أن یكون المرض مھتاجاً ولیس یكاد في أكثر األمر أن یكون كذلك

ـیجوســـلیناـجإّن اـ ـلقزم األـبولـ اـمأن ـلمراض ـینتظةــمنزـ ـفیھرـــ اــ ـلنضا الــ وــغیج األــقیرـتوـھر اـخق ـلغلیظالط ـــ إنـ انـكة

ـلما اـناـ ــلغلع وـ ـتغلیظھظ ـ ـ ــ إنـ اـكا ـلمان [ـناـ Maع 23aا وـقرـل] ــتقطیة ـ األـ اـخع [ـجزــللالط L6ة. 35b[ـتنضمـلوــفل ادةـمجــ

ـلما وـ ـتستعمـلرض ــ والـفدــللدـ اـــستیع ـلطبیعالء ـــ اـجةـ اـلذب ـلمسھدواء ـ ـ اـملـ اـھاـمدنــلبن أرّق ـلفضو ـ وأـ ـلطفھالت ـ ـ وـ ــبقیا تـ

ـلغلیظا ـ ــ اـ ـلعسة ـ اإلـ وـخرة ـمنھتـناـكاـمراج. ـ ـنیئاـ ـ االــبلاـقرــغیةـ ـمتیة ـ اـعازـ وـلن اـعدم ــلخلن اـ ـلمحتط ـ ـ إـ ـلیاج اـ ـلبھ وـ يـھدن

ـكنـاس ـینبغالـفة،ـئادـھةـ ـ ـ أنـ ـیحي ـقبدواءـلاـبركـ إنـ ـینضل ـ وـ اـفج ـبتي اـ ـلمداء أنـ إّال ـتكرض ـمتحونـ ـ ـنفسھيـفةـكرـ ـ ـ اـ

ــمھت اـفةـجاـ ـعضنـمدنــلبي إـ ـعضىـلو آـ وـخو ـیكســلیر. أـفادـ األــكثي أنـمر ـیكر ــیعنكـلذـكونـ ـیكســلیيـ أنـ ـیكاد يـفونـ

األ واـمأول ـبتر اـ ـلمداء اـ ـلمرض ـمتحادةـ ـ ـمھت232ةـكرـ ـ صـخرـیّھـنإـفة،ـجاـ اــتليـفّ ـلحك اـلاـ ـستعمة ـ ـ اـ اـلال ـلمسھدواء ـ ـ ـقبلـ لـ

.233النضج لئال تنصب المادة المتحركة إلى عضو شریف ویعظم الخطب

32

أـق# اـم:234راطــبقال دام ـلما اـفرضـ رأـفھـئداــبتي أنـیإن ـفحاًـــشیئركُـحـتت وإذاـكرـ اـصھ ـلمار إـ ـمنتھىـلرض ـفینبغاهـــ يــــ

 المریض ویسكن.235أن یستقر

ا ــلمبإن األوـمدأـ اـقن ـــلكلیات ـللمةـ اـھســلیرضــ اــلبو األول [ـلدوء L6ذي 36aال ذـفھ،ـلرضـع] ــمضبرــغیكـلإن وطـ

األــعل ـكثى ـلكنرـ ـ اـ اـقوـلھ ـیحذيـلت اإلـ ـنسس ـفیانـ ـلتكساـبھـ ـ ـ ـضطواال236رـ ـجسيـفرابـ وـ ــیعلده أنـ تـقارـفدـقھـلـاحم

ـلصحا ـ ـمفةـ ـیظھةـقارـ ـ ـمعھرـ ـ اـضاـ ـلفعرر ـ ـیعنل،ـ ـ ـمتيـ أـ ـحسى االـ ـمتت اـفالءـ ـلبي ـفبدنـ إـ االـلادر ـستفى ـ اـفراغـ ـبتي داءـ

ـلما ووـ اـفرض ـلقور ـقبوةـ اـ ـلنضل ـ ـلتنكسجـ ـ ـ ـ اـیادـعرـ ـلمة وـ وـتورـسرض ـتقھ اـ ـلمّل ـبحیادةـ ـ اـ ـقتث اـ ـلقدر اـ ـلموة ىــعلرةـبدـ

ـستیاال ـ ـعلیھالءـ ـ ـلتنضجھاــ ـ ـ ـ ـ وـ ـفعھدـتا ـ وـ ـلئا، ــتغلالـ اــعلبـ ـلطبیعى ـ ـ ـ [ـ Maة 23b[ـبكمیتھ ـ ـ ـ ـ وـ ـكیفیتھا ـ ـ ـ ـ ـعجو237اـ اـ ـلقزت وةـ

ـلما ـمتھاوــمقنـعرةـبدـ ـیجذيـلاـكاــ وـھاـ ـیصد اـ ـلخصارع ـ ــیحتّھـنإـفمـ اـفاجـ األــبتي إـمداء اـلر ــلمعیى ـ اــبقعـمنـ ـلقاء أولـفوةـ ي

231. .Ma كك :L6 [ كذلك

232. .Ma المتحركة :L6 [ متحركة

233. .Ma الخصب :L6 [ الخطب

234. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

235. .Ma یستفرغ :L6 [ يستقر

236. .Ma التكسر :L6 [ بالتكسر

237. .Ma وبكيفيتها :L6 [ وكيفيتها
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ـلمجا ـ ألـھاـ آـلاـحؤولـیّھـندة األـخھ إـمر اـمر ا ـستیّ ـ اــعلالؤهـ ـلخصى ـ ـعنمـ ـعجدـ اـ ـلخصز ـ وـ ـضعفم ـ وإـ ـغلب238اـمھ اــ ـلخصة ـ مـ

اــعنھـــعلی ـنھد وـمراـ ـعجھ ــیحتالـفزه،ـ إـ اـلاج ــلمعیى ـ ـبعنـ اـخدـ ـلطبیعؤر ـــ وـ ـكھرـتة اـ ـلمجا ـ واـھاـ ـلمقدة ـ أوـماوـ ـبعة اـ ـئھالـــستید اـ

ـغلبتھو اــعلاــــ ـلمى وإذاـ اـصادة، ـلمار إـیرـ ـمنتھىـلض ـفینبغاهـــ أنــــ ـــیستقي اـ ـلمر وـیرـ ـیسكض ـ ألـ اـقوــیتھــفیّھـنن ـلبحع اــ امــلتران

]L6 36b إلى السالمة أو التلف. [239ویؤول األمر إّما

33

: 240#قال الحكیم أبقراط

ـینبغ أنـــ ـتستعمي ـ ــ االـ دواء األـفراغـــستفل اـمي ـلحراض إذاـجادةـ ـئجاـھالطـخاأل241تـناـكداً أولــمنةـ رهــخیأـتإنـفوم،ـیذ

في مثل ھذه األمراض رديء.

ــیعن ـینبغيـ أنـــ ـتستعمي ـ ــ اـ اـلل ـلمسھدواء ـ ـ اـ أو ــلمقل اـفيءـ اــبتي ـلمداء اـ ـلحرض اـ اـعرـسعـمھـلذيـلاد ـنقضة ـعظھـئاــ وـ ـیكم ونـ

ـبح األـفھـنراـ أوــسبي األول ـلثا242وع ـبمرـفي،ـناـ ـیمھمـلاـ ـ اـ ـلطبیعل ـ ـ ـ ـنضيـفةـ اـ ـلمج ألـ إذاـنواد ـئجاـھتـناـكّھ ـبحاـسةـ يـفةـ

ـتج اـیاوـ ـلعف اـ ــلكبروق ـبعارـ ـجھروـخدـ اـماـ ـلمسن ـ اـلاـ ـــلضیقك وـ ـمضة اـیاـ ـلعق اـ ـقیقدـلروق ـبحةــ ـتھدـ وـ ـلطا ـفتھاـ ـمنھعـقوـــفتتاــ اــ

ــنصباال إـ ـعضىـلاب رـ إــئیو أو اـلس ـلمخى ـ #ـناـ ـفیجق. أنــ اـخؤـیال243ب ـستعمر ـ اــ ـــلمستفال ـ اـھلــمثيـفرغـ ـلمذا اـ ـلحرض ادـ

ـئجاـھھـتادـميــلتا ـلتنقرةـھاـقةـ ـكمیتھصـــ ـــ وـ ــتفتا ـكیفیتھةـیادـع244رـ ـــ واــ اــقتا، ـلطبیعدرت ـــ ـمتھاوــمقىــعلةـ وــ ــتتغلالــلئا، 245بــ

] L6 37aعلیھا بحسب كثرتھا وحدتھا منذ أول األمر. [

34

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ـتحتدـق:246ھ ـ األـفاجـ اـمي ـلحراض اـف247ادةـ ـلني إـ أنـلدرة ـتستعمى ـ ـ ـ اـ اـلل ـلمسھدواء ـ ـ أوـفلـ ـلھي اـ

238. .Ma قل :L6 [ وإما

239. .L6: om. Ma [ إمّا

240. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

241. .Ma كان :L6 [ كانت

242. .Ma و :L6 [ أو

243. أن فيجب   ] L6: أو Ma.

244. .Ma وتفتقر :L6 [ وتفتر

245. .L6 تغلب :Ma [ تتغلب

246. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

247. .L6: om. Ma [ الحادة

PORMANN ET AL. 2017                         al-Kīlānī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                    35



 على ما ینبغي.248] بعد أن #تتقدم فتدبر لألمرMa 24aوینبغي أن تفعل ذلك [

أــعلا ــتحتدـقّھـنم األـفاجـ اـمي ـلحراض اـفادةـ ـلني إـ نـلدرة أ ـتستعمى ـ ـ ـ اـ اـلل ـلمسھدواء ـ ـ أوـفلـ ـلھي يـ أ اـلا، ـتفو ـھیجقـ ـ انـ

اـم ـلمادة اـفرضـ وـئداــبتي ـتمھمـلھ ـ اـ ـلطبیعل ـــ ـلتتصةـ ـفیھرفـــ ــلمباـفاــ إـ اـلادرة ـغھراـــستفى أوـ ـیلحالــلئىـلا اــ رداءةـمدنــلبق ن

فیتھ ـكی ـ ـ ـ ـ أوـ ـكثا ـكمیتھرةـ ـ ـ ـ ـعظیررـضاـ ـ إذـ اـكرـحررـضم ـلمة اـ ـلحادة أـ ـعظادة اـضنـممـ ـستفرر ـ ـغھراـ باـ ـق اـ ـلنضل ـ جـ

ـخص إنـصوـ ـئجاـھتـناـك249اً ـبحاـسةـ ـتجيـفةـ اـیاوـ ـلعف اـ ـلكبروق ـ وأـ إذاـمار. ا ـمحصتـناـكّ ـ ـتجيـفورةـ اـیاوـ ـلعف روقـ

ـلصغا ـ اـ ـغیاقـقدـلار األـفةــخلداـمرـ ـعضي ـیحالـفاءـ ـحتركـ ـینضىـ ـ وـ ـیحصج ـ اـللـ ـلقھ اـ ـلمعتوام ـ ـ اـ ـلصدل ،250عـفدــللحـلاـ

إذاـلذـكو اــثبنـمنـمأـیمـلك ـلقات إـ وـلوة اـقى ـلنضت اــ ـبعھـــقبلاـماــغنرـــستفج [ـ L7د 37bإن ـیتق] األـبدــفتدمــ اـمىــعلرـمر

ـینبغ ـتستعممـثي،ـــ ـ ــ اـ ألـلل ـیجّھـندواء إـ اـعب اــقبدنــلبداد اـلل ـلمسھدواء ـ ـ اــسیوــبتلـ ـلمسع ـ وـ اــــتلییام ـلطبیعن ـــ وـ ـخصة، يـفاًـصوـ

اـماأل ـلحراض اـ ــلمحتادة ـ إـجاـ االـلة ـستفى إــقبراغــ اـعل ـلمداد وـ اـفادة، ــلجملي ـ ــتلییةـ ـلطبیعا251نــ ــ ـ وـ ــتفتیة ـ اـ ـلسح 252ونـناـقددـ

اـشيـفدــجی ـلمسھا253دواءـلرب ـ ـ وـ اــجیوـتل ـلمھ إـ ـجھىـلادة ـمیلھةـ إـــ ـلیھا وــ اـناـكوـلا. ـلمت واـحادةـ ـلمارة ـمحمضـیرـ ـ 254اًـموـ

ـینبغ أنـــ ـیكي اـ ـلمسھون ـ ـ األـملـ اــشین ــلشیاـكاردةــلباء ـخشرـ ـــنجبیرــلتوا255تـ واألـ ـلیكاصـجن اــ ـلجمون ـ اــبیعـ ــلمصلحین ــ ـ نـ

اـھو ـستفو ـ اـ ـلمراغ ـتبعـمادةـ اـیدـ ـلمل ـیحتدـقھـلوـقزاج.ـ ـ دـ ـلیاج وــقل256ىــعللـ االـقة ـحتیوع ـ إـ اـلاج ـلمسھى ـ ـ اـفلـ ـبتي داءـ

ـلما الــحترضـ ـینضى وــ ـیستعمـلج ــ وأـ ـلنضاـبيــعند. ـــتغییجــ اـمرـ ـلمادة Maرض[ـ 24bß[رداءةـع ـطبیعتھن ــ إـــ الـحىـلا

یستعد بھا ألن یخرج من البدن.

35

: من أحتاج إلى الفصد أو شرب الدواء فینبغي أن یسقى الدواء أو یفصد في الربیع.257#قال الحكیم أبقراط

248. لألمر فتدبر تتقدم  ] Ma: األمر مدبر يتقدم  L6.

249. .Ma إذا :L6 [ إن

250. .Ma الدفع :L6 [ للدفع

251. .Ma تعيّن :L6 [ تليين

252. .Ma وقانون :L6 [ قانون

253. .Ma دواء :L6 [ الدواء

254. .L6, Ma محموم :correxi [ محموماً

255. الشيرخشت مثل :L6 [ كالشيرخشت  Ma.

256. .Ma إلى :L6 [ على

257. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.
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ا258مــعلا ـلفصأن ـ اـھدـ ـــیستفيــكلراغـــستفو اـ ــلكثرغ واـ ــلكثرة [ـھرةـ L6ي 38a[األـیزاـت ـتسىــعلالطـخد ـمنھ259اٍوـ يـفاــ

ـلعا وـ ـفصُـتروق إـ اـمد ــلكثّ اـ أوـلرة وإـئرداـلدم ـلكلیھماـمة ـ ـــ أوـ وإذا اــجبا، ـلضت #ـ ـفصرورة واـ ـفیج260اًـغراـــستفداً أنــ ھـلدــتبب

ـلفصاـب ـ وـمذاـھدـ أـیـاصن ـبقا وـ األـناـكإذا261كـلذـكراط، اـخت ـلبلغمیالط ـ ـ ــ ـمختلطةـ ــ ـ وـلاـبةـ ـلكدم، إذاـ اردةـبةـجزـلتـناـكن

ـبمرـف زادـ اـھا ـلفصا ـ ـغلظدـ وــ أنـجواـلاـفـةجزوـلاً ـتبب ـلمسھاـبدأـ ـ ـ وـ اـفل. ــلجملي ـ إنـ األـناـكة ـمتسالطـخت ـ 262دمـقُـیةـیاوـ

ـلفصا ـ وإنـ ـمتسرــغیتـناـكد، اـیاوــ ا263رغـــستفة ــلفضلأوالً ـ اـ ـلغة ـتتسىــحتةــلباـ ـیفصمـثاوىــ ـ ــیعندـ ــلحكیا264يـ ـ أـ ـبقم أنـ راط

#ــلبا إن ــــممتلئانـكدن ـفس266الـحھــفیأو265اًـ اـ ـلكیماد ــ االـسوـ وأردت ـستفات ـفینبغراغــ ـ ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـ أوـلي ـتفصدواء ـ يـفدـ

ـبیرـلا اـ ألن ــلصیع ـیجفـ إـ اـلذب ـلسطى ـ اـ ـلظح اـم267رـھاـ ـلبن ـبھذـجوــفلدن،ـ اـ واـلا ـلفصدواء ـ إـ داـلد اـقوـفھــخلى ـلمجع ـ ةـباذـ

ـلموا ـفعداـ اـ ـلمتخة ــ ـلفاـ اـفةـ ـلجھي ـ ــتحیو268ةـ اـ ـلطبیعرت ـــ وـ اـفة، ــلشتي ـتكاءـ األـ ـغلیظدةـماـجالطـخون ـیعسةـــ ـ إـ ـجھراـخر نـماـ

وأواــلبا اـئدن، ـلخل ـحكيـففـیرـ اـ ــلصیم وأواـ ـحكيـفرهـخف اـ ــلشتم ألـ أو اـفسـباـیاردـبّھـناء ـلمي ــتغلزاجـ اـ ـلمظ [ـ L6واد.

38bوأ اـم] ا ـبیرـلّ ـیحعـ وـ اـیذـیل ـلفضب ـ ـبحالتـ اـ ـللطیفرارة ـ ـ وــ ـتكة ـفیونـ اـ ـلمھ ـمتحوادـ ـ ـئجاـھةـكرـ ـستفالـلةــبلاـقةـ ـ راغـ

واإلسھال.

36

: من كان بھ زلق األمعاء في الشتاء فاستفراغھ بالدواء من فوق رديء.269#قال أبقراط

ز [ـلإّن Maق 25aاأل ـمع] ـمعرضـماءـ وـ الـھوي أن اـــیلبو ـلطعث ـ األـفامـ ـمعي ـعنھقـلزـیلـباءـ ـیعرـساــ ـمنھضرــغیاًـ ـ م،ــ

258. .Ma واعلم :L6 [ اعلم

259. .L6, Ma تساوي :correxi [ تساوٍ

260. واستفراغاً فصداً  ] L6: واستفراغ فصد  Ma.

261. .L6: om. Ma [ وكذلك

262. .Ma يتقدم :L6 [ يُقدم

263. .L6: om. Ma [ استفرغ

264. .Ma أعني :L6 [ يعني

265. ممتلئاً كان   ] L6: ممتلئة كانت  Ma.

266. .L6: om. Ma [ حال

267. .Ma الظا :L6 [ الظاهر

268. .Ma الجنة :L6 [ الجهة

269. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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إـــسببو ـیخورـــلبثاـمھ اـفرجـ ـلسطي ـ اـ األـملـخداـلح ـمعن اـ أو ـلخاء ـمنھارجـ وإــ اـما. ـتجتمدةـساـف270اتـبوـطرـلّ ــ األـفعـ ـمعي اءـ

ـفی# اـلزـ ـلطعق ـ ـیخو271امـ ـجھرـ وإـ ـلساـما، اـ ـلموء وإـ أـم272اـمزاج ـصفالطـخن ـفیھةـعذاـلةـیراوـ ـ وإـ اـما ـضعفھنـمّ ـ ـ إذاـفا.ـ

ا ـلغورد ـمعاأل273ذاءـ اـفاءـ اـلوريـــلبثي ـلغذع اـ وـــلبثذاء اـعذـلور األـــلبثت ـمعور دـ ـفعاء ـفیھاـمتـ ـمنھضرــغیاــ ـ وإــ الـقاّـمـنم.

زـبانـكنـم األـلھ ـمعق اـفاءـ ــلشتي رديٌءـفنـمدواءـلاـبھـغراـــستفاـفاءـ ـعسوق ـیستفلـبرـ ــ أـمرغـ إنــسفن ھـــسببانـك274ل

االـفدةـساـفاتـبوـطرـل ـمعي أوـ ـھلھرــلتاء وــ رـموءـسا ـیعبـطزاج ـلھ275رضـ أوـ أـما ـلقزـمالطـخن أوـ ـفیھةـعذاـلة ألــ اـھّـنا

اـف ــلشتي ـتكاءـ [ـ L6ون 39a[ـغلیظ ـكثیفةـــ إــئلاـمةـــ اـلة ـلسفى ـ ـفیستف276ل،ـ ــ ـجھنـمرغــ ـمیلھةـ اــسبلـیزــلتاـــ وـلزـلب رأ.ــیبق

إنـمأـف ا ـستفاـفاًـیورــبثھـــسببانـكّ #ـكوقـفنـمدواءـلاـبھـغراــ أو أـمان أل277لــسفن ـلمھـنرديء اـلانـكاـ ـلطعذع ـ اـ ورـــلبثام

ــیھی اـ ـفكقـلزـلج األدوـل278انـ اـیذع ـلقة اـیوـ ـــلمقیئة ـ اـ أو ــلمسھلة ـ ـ اـ أوـــلبثة ــلتھیاـبىـلور وــ إزدـفج، اــسبادـیي اـلزـلب ـلمعق ـ وي.ـ

وقال الشیخ في كلیاتھ: من كان خلطھ نازالً مثل أصحاب زلق األمعاء تقیئتھ محال.

37

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ـینبغ:279ھ ـ ـ أنـ ـیك280ي ـیستعماـمونـ ـ ـ ـ #ـ االـفل ـستفي ـ اـفدواءـلاـب281راغـ ـلصیي ـ أـفنـمفـ ـكثوق رـ

وفي الشتاء من أسفل.

ا ــلصیإن أوـ زـلف ـیستعمانـمى ـ ــ اــفیلـ وإنــلقھ إــحتا282يء الـمھــلیاج اـفواـین ـــسجیتيءــلقي ــلصیاـفھ.ـ زـ ھـلصـخرـیانـمف

270. .Ma الرطوبات :L6 [ لرطوبات

271. الطعام فيزلق  ] L6: om. Ma.

272. .L6: om. Ma [ وإما

273. .Ma في .add [ الغذاء

274. .L6 لو .add [ إن

275. .L6: om. Ma [ يعرض

276. .Ma الثفل :L6 [ السفل

277. أسفل من  ] L6: باألسفل Ma.

278. .Ma وكان :L6 [ فكان

279. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

280. .Ma ما :L6 [ أن

281. االستفراغ في  ] L6: باالستفراغ Ma.

282. .Ma أو :L6 [ وإن
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اـلذ آالت ألن ـلصك ـتكدرـ اـفونـ ــلصیي ـمطةـــلینفـ ـنبسالـلةـعاوـ Ma[283اطــ 25b[وــمتالـلةــتیواـم اـفداد ــلشتي ـیكاءـ ونـ

ـمطرــغیاًـــصلب واــلقاـبعــسیوـــللتةـعاوـ األــلقيء ألن أو اـفالطـخذف ــلصیي وـتفـ ــتمیرق إـ اـلل ـلمى وـیرارـ ــتطفة إـ وقـفىـلو

]L6 39bو اـف] ــلشتي ــتغلاءـ وـ ـتجمظ ـ وـ إـسرـتد ـتحىـلب ـفتستعمت،ـ ـ ــ اــ ـلمقل ـ اـفيءـ ــلصیي واـ ـلمسھف ـ ـ اـفلـ ــلشتي ـلیكاءـ ونــ

دفع الفضالت إلى جھة مالت إلیھا.

38

اـق# ـلحكیال ـ ـ أـ ـبقم األ284راطـ ـشی: اـ ـلتاء ـینبغيـ ـ ـ أنـ ـتستفي ـ ـ ـیجرغـ إنـ ـتستفب ـ ـ اـمرغـ ـلمن اـضواـ ـلتع إـھيـ ـلیھي ـ أـ ـمیا 285لـ

باألعضاء التي تصلح الستفراغھا. 

أنــعلوا اـكيـفم ـیجراغـــستفل رـ ـبعأر286ةـیاـعب أـمأ287ةـ اـھدـحور: ـیجاـمراغـــستفا اـ أيـغراـــستفب ـیكھ، اـمونـ ـلفضن لــ

ـلما وـ ـیعقؤذي ـ ـبعبـ اـ ـستفد راـغراــ وـحھ اـفةــخفة واــلبي رـناــلثدن. ـجھةـیاـعي ـــلغثیاـكھـــمیلةـ اـ اــمیىــعلدالـلان ـلمل إـ ىـلادة

اـف ـلمعم ـ ـفتستعمدةـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلقل واـ ـلخیيء ـ اـ ـلحماالت ـ تا288رـ ـل ـتحيـ أـ ـللعیامـمس ـ ـ اـقرـتىــعلدّلـتنـ اـلي ـللطیدم ـ ـ إـ وق،ـفىـلف

ـفتستعم ـ ــ واــعیرــلتا289لــ ـلمغف ـ واـ اــعلدّلـترـقراــلقص ـنحى اـ ــلخلدار ـفتستعم290طـ ـ ــ اــ ـلمسھل ـ ـ واـ رـلاــلثل. ـجھةـیاـعث اـ ـلعضة ـ وـ

ـلما وـ ـمخأوف اـ ـلمرج اـمادةـ ـلعضن ـ اـ األـــسلیاــلباـكبـیرــلقو ـیمق ــلعلنـ ــلكبا291لـ واألـ ـیسد ــلعلرـ اـ ـلطحل ـ واـ أنـبراـلال. ـیكع ونـ

ـمخ ـطبیعیـھجرـ ـ ـ ـ ـعضأـكاًـ اـ ـلباء ـلحولـ اـ ـلكبدة ـ واألـ ـمعد [ـ L6اء 40a[ـلمقع ـ ـ ـیعلمناـھرـ ـ ــ االـیـرطوكــسلاـ ـستفق ـ الـقراغ.ـ

ـینبغ ـ ـ أنـ ـتستفي ـ ـ اـ ـلفضرغ ـ ـیئردـلا292ولـ اـمةـ ـلمن اـضواـ ـلتع إـھيـ ـلیھي ـ أـ ـمیا وـ ـعضاألـبل اـ ـلتاء ـلحـاصتـناـكيـ ـلعبةـ ـ ورـ

ـفیھالطـخاأل ـ ـمثا،ـ ذـ أنـلال ـفضك اـ ـمقيـفتـناـكوـلاغـمدـلول ـیستفھـمدـ ـ ـ اـمرغـ ـلمنخن ـ ـ وـیرـ أوـخؤـميـفتـناـكوـلن رة

283. .Ma االنبساط :L6 [ لالنبساط

284. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

285. .L6: om. Ma [ أميل

286. .Ma مراعاة :L6 [ رعاية

287. .Ma أربع :L6 [ أربعة

288. .L6: om. Ma [ الحمر

289. .Ma  القيء والخیاالت المسھل .add [ فتستعمل

290. .L6: om. Ma [ الخلط

291. .Ma فعل :L6 [ لعلل

292. .Ma فضول :L6 [ الفضول
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ـسطو ـــیستفھـ اــثقنـمرغـ ــلحنب [ـ Maك 26aألن ـــمستف] ـغھرـ وـ ـمیلھا اـــ ــلطبیعیا ـــ إـ اـھىـلة ـلمجذه ـ وـ ـــتستف293كـلذـكاري، رغـ

اـم ـلكبادة ـ اـ ـلمد إذاـفأوـ ـمقعيـفتـناـكة ـ ـسھاإلـباـھرـ وـ ـمحيـفتـناـكوـلال، ـبھدـ وـباـ ـیستفاإلدرار ـ ـ ـفضرغـ اـ ـلمعل ـ اـ ـلمدة ةــئلاـ

ـفمھىـلإ ـ ـلقاـباـ وإـ أـليء ـفلھاـسى ـسھاإلـباــ اـ ألن ـستفال ـ ـفضراغـ األـھولـ ـعضذه اـھنـماءـ ـلنذه أـحواـ ـسھي وأوـ إنـفل مـلق

ـیك ـنعاـمنـ ـفیھاًـ وــ أـناـكا إــمیت ـلیھل ــلطباـباــ اـمأـفع.ـ اـھتـناـكإن294ّ ـــتستفةـفأوـميـحواــلنذه اـھرــغینـمرغـ وـحواــلنذه ردـتي

إلى جھة آخرى.

39

] L6 40b: كل بدن ترید تنقیھ فینبغي أن تجعل ما ترید إخراجھ منھ یجري فیھ بسھولة. [295#قال الحكیم أبقراط

ــیعن ـینبغھـــــتنقیتدـیرـتدنـبلـكيـ أنـــ ـیكي اـ ـــلمستفون ـ اـمرغـ ــلخلن اـ ـلغط اــعلبـلاـ وــلبى ـلفضا296نـمدن اــ ــلغیل اـ ــلمحتر ـ إـ ھــلیاج

ـیكوأن ـنضیجونـ ــ ــمعتاًـ اـ ـلقدل وأنـ ـیكوام اـ ـستفون ـ ـغھراـ اـماـ ـلجھن ـ اـ ـلتة إــئلاـمتـناـكيـ ـلیھة ـ وأنـ ـیسھا ـ ـسبیلھّلـ ــ ـ ىـلإ297اـ

االندفاع من العضو المحتبس فیھ بدفع من الدافعة لئال یصعب استفراغھا ویخرج بسھولة وحصل للبدن نقاء تام.

40

أـق# ـبقال ــقضیانـكنـم:298راطـ وــلبا299فـ اـكدن ـلقان ـیسھيءـ ـ ـجعاـفھـــعلیلـ اـ ـستفل أـفنـمدواءـلاـبكـغراــ وــكثوق وّقـتر

أن تفعل ذلك في الشتاء.

أ ـبعإن اـ اــلند ــستحقاس اـھيءــلقاـباًـقاــ ــلنحفم وــ اـــضیقلـكاء ـلصي دـ اـــقیقدور اــیلوـطابـقرـلي ــلعني اـتاـنقـ ـلحنجئ ــ ـضعرةـ افـ

ـلمعا ـ واـ ـلسمدة ـ ـبھقـــیلیالـفداً،ـجانـ ـجھنـمؤالءـ اـ ـلطبیعة ـــ واـ ــلسحنة ـ اـ ــیصللـبيءــلقة ـلھحـ اإلـ ـسھم اـموأ300الـ ــبسبّ اـ ـلعب ادةـ

ـفك ـیعسنـملـ ـ ـعلیرـ اــ ـلقھ أوـ ـیعتمـليء ـ إذاـھإنـفده،ـ ـلمقیئاـبيءـقؤالء ـ ـ ـ ـلقا301اتـ ـبمرـفةـیوـ اـ ـنصا أـمرقـعدعـ ـعضن اءـ

ـبنفسھ ـ ـ ـفیقعمــ ـ [ــ Maون 26b[ـنفيـف اـ واـلث ـلسدم وأـ وـمل. أن ا ـــقضیفدتـجّ ـیسھاًـ ـ اـــعلیلـ ـلقھ [ـ L6يء 41a[أهــقیمـــغتناـف

293. .Ma وكك :L6 [ وكذلك

294. .Ma وأمّا :L6 [ فأمّا

295. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

296. .Ma وأمّا :L6 [ ومن

297. .Ma ميلها :L6 [ سبيلها

298. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

299. .Ma قضيب :L6 [ قضيف

300. .Ma االستعمال :L6 [ اإلسهال

301. .Ma بالمقيّاة :L6 [ بالمقيئات
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ا ـلقضألن ـ أـ ـلقاـبدرـجاف ـلصفيءـ ـ ـیتھراوـ أــ وألن ـفیھدـلوــیتاـمرــكثم اــ ـلصفم ـ وـ ـللطيـھراء ـفتھاــ وــ ـخفتھا ــ ــتمیاـ إـ وق،ـفىـلل

ـینبغو أنـــ ـیحي اـمذرـ ـستعمن ـ اــ ـلمقال ـ ـفیھيءـ أوانــ ــلشتا302م اـ ألن ـلفضاء ـ ـتكھــفیالتـ ـمتجمونـ ـ ـغلیظدةــ راـــ ـقعيـفةــسبة رـ

وــلبا ـتكدن اـ آالت ـلصون ـمطرــغیةـــصلبدرـ ـللتمةـعاوـ واالـــ ـنبسدد ـخصاطــ اـفاًـصوـ ـلقضي ـ واـ ـلنحفاف ـ اــ ـلماء ـجھزاـمةــئلاـ مـ

إلى الصالبة والیبس لقلة لحومھم.

41

اـق# ــلحكیال ـ أـ اـمأـف:303راطــبقم ـیعسانـكنـمّ ـ اـــعلیرـ وــلقھ ـحسنـمانـكيء اـ ـللحن ـسطوــمتالـحىــعلمــ ـجعاـفةـ اـ كـغراـــستفل

إیّاه بالدواء من أسفل وتوّق أن تفعل ذلك في الصیف.

ـــقضیفانـكنـمالـق ـسھاًـ إـ اـباـجل ـلطبیعة ـــ إـ اـلة ـــتنقیتيـفىـلاألوـفيء،ــلقى أنــ ـتستعمھ ـ ــ اـ وــلقل ـینبغيء، أنـــ ـیكي ذـ يـفكـلون

ــلصیا اـ أو وــبیرـلف ــمعتانـكنـمع. اـ ــلسحندل ـ ـسھاإلـفةـ أوـ دـبىـلال وإن إـعھ، اـلى ـلقاـبھـغراـــستفى داٍعـ ـفلتنظ304يء 305رهــــ

اـلإ ــلصیى وـ ـلمف. ـعلم306اـ اــ أن ـلقت اـناـ ــلكلون أـ ـیعسّھـني ـ اـ ـلقر اـفيءـ ـلقضي ـ واـ ـلنحفاف ـ اــ اـتاــلناء ـلخنجئ ــ وـ ـیسھرة ـ ىــعللـ

اـسوا ـلصع [ـ L6در 41b[ــمعت اـ ـللحدل وــ ـفھمم. ـ اـ ان أــلقت ـسھيء وأوـ اـفقـفل ــلصیي وأـ ـصعف وأـ ـعسب اـف307رـ ــلشتي اء،ـ

ـستعموا ـ اــ ـلمسھال ـ ـ اــعللـ ـلعكى ـ اـیذـھيـفسـ ـــلفصلین ـ ــیعلمنن.ـ ــ دـ آــستا وـخوراً ـیقر وـلولـ ــمعتنـمدـجو اـلدـ ـللحي انـكنـممــ

ـیعس ـ اـــعلیرـ ـلقھ وـ ـیعتمـليء ـ وأردتـبدـ ـتنقیتھ ـ ـ ـ اـمھـ ـلفضن ـ اـ ـلمخل ـ ـبقیئتركـتاـففـلاـ ـ ـ ـ واـ ـجعھ اـ ـستفل ـ أـغراـ أـمّاهـیك ـسفن لـ

اـلاـب ـلمندواء ـ اـلذـلبـساـ ـلخلك ـ وـ ـلكط، اـ ـحتن أنـ ـتفعرز ـ ذـ اـفكـلل ـلصیي ـ اـفف.ـ ـلمعإن ـ اـفدةـ ـلصیي ـ ـتكفـ ـضعیفونـ ـ ـ ةـ

[ـیواألدو Maة 27aا ــلمسھل] ـ ـ األـفةـ ـتضعرــكثي ـ اـ ـلمعف ـ وـ ـتسخنھدة ـ ـ ـ األـ وألن اـفالطـخا ــلصیي ـتكفـ رـ ـقیقون ـ ـلطیفةـ ـ ـ ةـ

ـــخفیف ــتمیةـیرارـمةـ إـ أـلل اـلاـعى وــلبى ـطبیعدن اـــ آالت ـلصة واألـ ـحشدر ـتكاءـ ـفقواـمونـ ـللقةـ ـللتمةــتیواـميءــ ـكمھــفیددـــ وـلاـ

اـمدـجو ـلقضن ـ ـسھنـمافـ اـــعلیلـ ـلقھ واالـ ــفیختوقـفنـمراغـــستفيء اــ ـستعمار ـ اــ ـلقال ـلسھھـبيءـ ـ اـلوـ ـحتمة وـلاــ ـیجھ، أنـ ب

ـتح اـفذرـ ــلشتي ــلغلاءـ اـ ـلمظ وـ ـعضةـبـالصواد اـ ـلصالت وــفیدرـ ـتكھ، اـ آالت ـلتنفون ــ وأـ ـعضس اـ ـلصاء ـمطرــغیدرـ ةـعاوـ

]L6 42aللتمدد واالنبساط واالنقباض عند دفع الخلط. [

42

302. .Ma وان :L6 [ أوان

303. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

304.  .L6, Ma داعي :correxi [داعٍ

305. .Ma فنظره :L6 [ فلتنظره

306. .Ma فلما :L6 [ ولما

307. .L6: om. Ma [ وأعسر
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 بالدواء فاحذر أن تستفرغھم من فوق.309: فأّما أصحاب السل #فإذا استفرغتھم308#قال أبقراط

اـیرـی ـلمستعد ـ ـ ـ ـللسنـیدـ ـبسبلــ ـ اـ ـلسحنب ـ ـ اـ ـلطبیعیة ـ ـ ـ ـ ـیقة.ـ اـ واـحول ـجتنذر ـ اـمبـ ـستعمن ـ ـ اـ ـلقال اـكيـفيءـ رديء ـلصل وتـ

اــضی ـلصق اـتاـندرـ ـلحنجئ ــ واـ ـممرزــحترة رـكنـ ـــضعیفھــئتان ـمستعةـ ــ اـ ــلقبدة ـللسولـ واــ ـینصالــلئھــفیوعـقوـلل رقـعدعــ

رـم اــئتن ـــلسخیفھ ـ وـ اــنفھـلدثـحة اـلث ـلمدم إـ #اـلؤدي ـلسى واـ ـفیھةـحرــلقل وإنــ ـفھما. ـ أـمتـ ـصحن ـلسا310ابـ اـ ــلمسلل ـ نــلیوـ

ــقعیواـلا اـفنـ ـلسي ـفمضلـ ـ اـ ـفیھيءــلقره ألنـھاـظمــ ـتمر وـھدورـصددـ آالتـكرـحم ـتنفسھة ـ ـ اـفدـیزـتمــ ـتسي رـحرـقاعـ ـئتھة مــ

ـنفو اـ واـلث ـلمدم ـمنھدةـ االـبا،ــ ـستفل ـكلھاتـغراــ ـفیھةـموـمذـماــ ـ اـ ال ـلقم ـفقيءـ ألـ ـنھط ــیحتمـ إـجاـ اـلون ـلخصى ـ وـ بــطیرـتب

واــلبا ـلتغدن اــفلة،ـیذــ ـستفو ـمنھرغــ اــ اـبوـطرـلم ـحفظھبـجواـلات ـ ـ الـ اـــحتیا إــلباج ـلیھدن ــبسباــ ـتحلیلھرةــكثبـ ــــ [ـ L6ا 42b[

بالحمى الدقیقة الالزمة عرض لھم الھزال والذبول المھلك.
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اـق# ــلحكیال ـ أـ اـمأـف:311راطــبقم اـكنـمّ ـلغان اـــعلیبـلاـ ـلمھ اـ ـلسرة ـفینبغوداءـ [ــــ Maي 27bأن ـــیستف] اـغرـ ـــلطبیھ إـ نـماـھّاـیب

أسفل بدواء أغلظ إذ تُضیف الضدین إلى قیاس واحد.

ا ـلمإن اـ ـلسرة ـمضوداءـ ـللمادةـ اــ ــلصفرة اـفراءـ ـلطبیعي ـــ واـ أّيــلقة اـفوام، ــلغلي واـ ـللطظ واـفاــ ــلمیة واـ ــلتحیل واــ ــلخفز واـ لـــلثقة

ا ـلمألن اـ ـلسرة ـبساـیاردةـبوداءـ ـغلیظةـ رأـــ إــسیة أـلة وــسفى ـعكيـھل، اـ وـلر ــثفلدم ــثقیھـ ــلطباـبلـ ألرـ ـبخھـــضیتع اـ ـلمالف رةـ

ـلصفا ـ ـبساـیارةـحاـھّـنإـفراءـ وـ رـھة، اـغي وزـلوة ـتطفدهـبدم ـ اـفوـ ـللطدمـلوق ـفتھاــ ـ وـ ـخفتھا ـ ـ وـ ـمیلھا ــ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ إـ أـلي يـلاـعى

ـیكرمـجالـفدن.ــلبا اـ اـلون ـلمسھدواء ـ ـ ـلھلـ ـمضاـ ـلمسھاداًـ ـ ـ اـ ـلصفل ـ وـ ـجھراء اـ ـستفة ـغھراــ ـمخاـ ـلفاـ ـلجھةـ ـ اـ ـستفة ـغھراــ ألنـ ا

ــلخلا اـ ـلسط ـلغلظوداويـ ــ الـ ـیستفھ ـ ـ إّالـ ـغلیدواءـبرغ [ــ L6ظ 43aأي والـق] ـینقوي ـ ـنقىـ ـبمسھاًـماـتاءـ ـ ـ أوـ ـمسھلیل ــ ـ نـ

ـضیتھألر وـــ ـغلظھا ـ ـینبغلـباــ أنـــ ـــتستفي ـبعرغـ ـتھیئتھدـ ــــ وإـ ـنضا ـجھاـ واــطیرــلتاـباـ ـستحماالـبقــقیرــلتب ـ اــ ــلمعتام ـ واألـ ةـیذـغدل

واــطبرـلا واـعدـلة ـلتمكةـحراـلة ـ ـ ـتنقینـ ـ ـ اـ ـلبة ـمنھدنـ ـ ـھكاـ ـینقىــحتراتـميـفذاـ ـ اـ ـلبى وـ ـینبغدن ـ ـ أنـ ـیكي اـ ـسفون نـمھـغراـ

ـسفأ إذـلوـقل.ـ ــتضیھ: اـ ـلضف إـیدـ واــقیىـلن أيـحاس ـلمد، ـعلماـ اــ أن ـلمت اـ ـلسرة اـضدواءـ ـلصفد ـ ـلثقلھراءـ ــ وــ ـمیلھا إـــ ىـلا

ــلصفوا312لــسفأ ـلخفتھراءـ ــ ـ وـ ـلطا ـفھاـ إــئلاـماـ واـفىـلة ــلقیوق، اـ اـھدـحواـلاس ـیكذيـلو اـ األـــستفون اـماءــشیراغ ـلمن ـعضواـ

التي ھي إلیھا، فیكون حق تنقیة البدن من السوداء من أسفل لمیلھا إلیھ والصفراء من فوق لترقیھا إلیھ.

308. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

309. استفرغتهم فإذا  ] L6: فاستفرغتهم Ma.

310. أصحاب من فهمت وإن. فيها والقرحة السل  ] L6: om. Ma.

311. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

312. .Ma أصفر :L6 [ أسفل
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أـق# ـبقال إ313راطـ ـینبغاـمّـن: ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـميـ ـیستفاـمدواءـلن ــ اـمرغـ اــلبن اــلندن اـلوع إذا ـستفذي ـتلقنـمرغــ ـنفساءــ ـ ـنفھـ عـ

].L6 43b] فأّما ما كان استفراغھ على خالف ذلك فینبغي أن تقطعھ [Ma 28aاستفراغھ. [

ــیعن أردتـ إذا ــتنقیي ـ اـ ـینبغدنــلبھ ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـميـ اـلن ـیستفذيـلدواء ــ اـمرغـ اــلنن اـلوع إذا ـستفذي اـغرــ ـلقھ ـلما314وةـ رةـبدـ

ــلھیاال اـ ـلمة اــعلةــكلوـ إـفرــبیدـــللتدنــلبى ذـحـالصي اـلھ اـم315وعــلنك ــلخلن وـ ِزهـیـَمط ـقصرــغینـمرهــغینـعْ وأرادـ كـتد.

ـتك ذـھونـ ـــبعینكـلو وـ ـیكمـلھ ذــغینـ اـلر ــلخلك وـ ــیعقبط ـ الـ ـمحھ وراــخف316ةـلاـ وـكرــغینـمةـحة ـضعرب واـ ـلمف. نـمرادـ

ـنفساءـــتلقنـمراغـــستفاال االـھھــ اـــستفذا ـلطبیعراغ ـــ اـ ــیمیذيـلي اـ ــلخلّز اـ وــغینـمرديءـلط ـفعدـیره اـشةـــكلفالـبھـ دواءـلرب

ـتح317أو اـیرـ اـلك ـلمسھدواء ـ ـ وـ ـمتل. ـعلمىـ االــ أن ـستفت ـ ـلیراغـ ـقبنـمسـ ـلفضا318لـ ـ اـ ـلمل والـ اـمؤذي ــلخلن اـ ـلغیط ـ رـ

ـلما ـفینبغمـئالـ ـ ـ ـ أنـ ـتقطي ـ اإلـ ـسھع ـلئالـ ـیتبعالـ ـ ـ ـضعھـ وـ اـمربـكف ـستفن ـ ــلخلا319راغـ اـ ـلمحتط ـ ـ إـ ـلیاج اـ ـلبھ نـمإنـفدن.ـ

ـتع ـسھإلـلرضـ واـ ـلقال وـ ــنقیانـكھـندـبيء ـیكمـلاًـ وـمدـبھـلنـ دوار ـمغن وـ ـیلحقربـكص ـ وــ ـیكھ ـیستفاـمونـ ــ ـیستفرغـ ــ رغـ

ـبصع ـ وـجةـبوـ ــلجملاـبداً ـ اـمةـ ـیستفدواءـلادام ـ ـ اـ ـلفضرغ ـ الـنإـفول،ـ ـیكّھ ـمعونـ اـ ـضطھ أـ وإذا ـیضطـذخراب. ـ [ـ L6رب

44a .ویكأب فاعلم أنّھ یستفرغ منھ غیر الفضول واشتغل في احتباسھ [

45

أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ إن320مـ ـــیستفاـمانـك: اـمرغـ اــعندنــلبن ـستطد اــ ـلبطالق اــ أو اــلقن ـیكذيـليء اـماًـعوـطانـنوـ وعــلنن

ـینبغذيـلا ـ ـ أنـ ـینقي ـ اــمنىـ ـلبھ ـنفدنـ ذـ وـلع ـسھك اـ ـحتمل ـ وإنـلاـ ـیكمـلھ، األـككـلذـكنـ اــعلرـمان ـلضى وـ الـخ321كـلذـكد،

313. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

314. .Ma قوة :L6 [ القوة

315. .L6: om. Ma [ النوع

316. .Ma محة :L6 [ محالة

317. .Ma و :L6 [ أو

318. .L6: om. Ma [ قبل

319. .Ma االستفراغ :L6 [ استفراغ

320. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

321. .L6: om. Ma [ وكذلك
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ـلعا إنّـھـنإـفروقـ اـمتــخلا ـینبغذيـلا322وعــلنن أنـــ ــیخلي اــمن323وـ ذــنفدنــلبھ وـلع ـسھك [ـ Maل 28bا ـحتم] مـلإنـفھ،ـلاــ

ـیك األـككـلذـكنـ اــعلرـمان ـلضى وـ ـینبغد. أنـــ ـتنظي أــ ـیضر اـفاًـ اـقوـلي ـلحت أوـمـرضاـ اـقن ــلسنات وـ اـفة واـــلبلي ـلسد وـ يـفن

 یوجب استفراغ ما قد ھممت باستفراغھ أم ال.324األمراض ھل

اــعلوا أن ـلحم إـجاـ اـلة ـلقى واإلـ ـسھيء وـ ـھمرــغیال االـماـ ـستفن اـغراــ ـلقات واــغیةـیوـ ـقعر ـبمةـ اـسـَحانـكنـ ن #ــبیدــلتَ إنـفر

اـسُـح ـلتن ـبیدـ ـیحت325رـ ـ إـ أـلاج ـسھى ـمنھلـ ـ ورـ ـبما، ـكفاـ اـ اـضاـیرـلاه أو االـلدـلة أو ـستحمك ـ ـ [ـمأـفام.ـ إن L6ا 44bو عـق]

إـــحتیاال ـلیھماج ـ ـ ـبحساـ ـ اـسبـ ـبیدــلتوء وـ ـكسر االـ اـمالءــمتب ـلكیمن ـ ـ اـسوـ ـیستفاـمانـكإنـفة،ــیئردـلات ــ اـمرغـ دــعندنــلبن

ـستطا اــ ـلبطالق اــ أو اــلقن ـیكنـیذـليء أيـعوـطانـنوـ ـــمجیئاً وـ ـــممتئاًً ألـ اـمالً ـلطبیعر ـــ اـ أو اـلة ـلمسھدواء ـ ـ وـ ـیكل اـمونـ وعــلنن

ـینبغذيـلا ـ ـ أنـ ـینقي ـ اــمنىـ ـلبھ ـنفدنـ ذـ االـلع ـستفك وــ ـسھراغ اــعللـ ـلبى اـ ـحتمدن اــ ـستفال ـ اــتلراغـ ـلفضك ـ وإنـ ـیكمـلول، نـ

ـیك326لـبكـلذـك ـممونـ الـ ـینبغا أنـــ ـیخي اـمرجـ األـكدنــلبن اــعلرـمان ـلضى أيـ ـینفمـلد، وــ ـصعع اـ ـحتمب ألـلاــ ـتكاّـھـنھ ونـ

األـم اــشین ــلمحتاء ـ إـجاـ ـلیھة اــ وــلبا اـخكـلذـكدن، ـلعالء اـ #ألن واإلــلقروق ـسھيء أـ إن ــبحیاـطرـفال اـ اـماـعزــنتث ـلعن روقـ

اـخاأل ـیئردـلالط ـلتا327ةـ ـینبغيـ ـ ـ أنـ ــیخلي ـمنوـ اـ ـلبھ وأـ ـیضدن ـلفصاـبتــخلوـلاًـ ـ اـمدـ اـفادةـیزـلن ـیحذيـلاـكدمـلي يـفدثـ

ـحم وـخوـنوـسىـ اـمس ـلسخن ـ اـنوـ ـــلغلیة اـفانـ ـلمي ـنفراـشاءـ ذـ وـلع ـسھك اـ ـحتمل ألـلاــ اـمتــخلاـھّـنھ اــلنن ـینبغذيـلوع أنـــ ي

ــیخل وــمن328وـ ــلمقاـبھ اـ ـیجذيـلدار وإنـلوـقب.ـ ـیكمـلھ: أيـلذـكنـ ـیكمـلوـلك اـمنـ ـلفضن اــ اــیئردـلالت ـینبغيــلتة [ـــ أن L6ي

45a[ـتستف ـ ـ وـ ـلمقاـبرغ ـ اـ ـلمقصدار ـ ـ ــتحتملمـلودـ ـ ـ اـ ـلطبیعھ ـ ـ ـ واـ ـلقة وـ وـلوـقوة. ـینبغھ: ـ ـ أنـ ـتنظي ـ اـفرـ اـقوـلي ـلحت نـمـرضاـ

[ـقأو Maات 29aا ـلسن] ـ اـفو329ةـ بلي ـل ـ واـ ـلسد وـ اـفن ـلمي أيـ اـكوـلرض، ـصیفیتـقوـلان ـ ـ ـئظاـقاًـ واـ لاً ب ـل ـ اـمدـ ـلبن الدـ

ـلح#ا واـ ـلسارة اـسنـ ـلشبن ـ واـ ـلماب أنـبالـفار،ـحادـحرضـ ـتستفد ـ ـ اـ ـلبرغ اـمدنـ ـلمن اـ ـلحادة اـ تارة ـل ـجبھوـتيـ ـ ذهـھاـ

ـسباأل ـكمابـ اـكوـلاـ ـشتتـقوـلان وـیوـ اـكاً ــلبلان اـمدـ ـلبن ـلبا330الدـ واـ ـلماردة ـشیخضـیرـ ـ واـ ـلماً ـبلیرضـ بـجوـیارداًـبداًــ

322. .L6: om. Ma [ النوع

323. .Ma يخ :L6 [ يخلو

324. .Ma بل :L6 [ هل

325. التدبير حُسن فإن  ] L6: om. Ma.

326. .Ma أن :L6 [ بل

327. الرديئة األخالط العروق من انتزعا بحيث أفرطا إن واإلسهال القيء ألن  ] L6: om. Ma.

328. .Ma يخ :L6 [ يخلو

329. .L6: om. Ma [ السنة

330. البالد من البلد...سن والسن الحارة  ] L6: om. Ma.
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اـــستفا ـلمراغ اـ ـلبلغمواد ـ واــنیاـــ واــلبة أنــعلاردة. ــضعیم اـ ـلمعف ـ ـبمر331اءـ اـ األدوـمادـــستفا اـین ــلمسھلة ـ ـ ــمسھلوةـقةـ ـ ـفطةـ الـ

األـــعلی واـمھ إــحتر وـــكثیاتـجالـعىـلاج اـلذـكرة، ــلصبك اـ ــیبلمـل332ذيـلي اـ ـلمشغ ـ ـیخخـیاـ ـعلیھافـ اـممـــ اـلن ـلمسھدواء ـ ـ لـ

وــئلواـغ وـفھ اــطلتـقي ـلشعوع ـ اـ ــلعبرى وـ اـھور وإن ــلقیواء واـ ـلحظ اـ ـلشر وـیدـ وـحيـفد اـقال اــعلجـــلثلوع ــلجبى واـ ردــلبال

ـلشا ـفینبغدـیدـ ـ ـ ـ أنـ ـینظي ـ اـفرـ اـقوـلي ـلحت أوـمـرضاـ اـقن ـلسنات ـ واـ ـلسة أوـ ـنقن. ـلم333ولـ وـ ـحفبـجا #األـ ىــعلالطـخظ

ــلنسبا اــ ــلطبیعیة ـــ ـلھةـ اـفاـ ـلكي واـ ــلكیم دونـ L6[334ف 45bا ـفینبغدنــلب] أنــــ ـتصي ــنسبھـــعلیانـ ـبعضھةـ ـ ـ إـ اـلا ـلبعى يـفضــ

ــلكمیا ـ واـ ـلكیفیة ـ ـ ـ ـلیكةـ ـ ـفقواـمونـ ـللماًـ ـفمھمزاج.ــ ـ ـ ـتجاـ أـ وـحنـماـھدـحاوز ـمقده ـیكدارهـ ـمضونـ إـیؤذـمراًـ زاج.ـموءـسىـلاً

اــفق ــلحكیال ـ أـ ـبقم ـــیستفاـمراطـ اـمرغـ ـستطاالـبدنــلبن واــ إنــلقالق ـفضانـكيء وـئالـمرــغیالًـ ـممانـكم ـینبغاـ اـــ ھـغراـــستفي

وـعوـنيـف ـمقھ #ـ ـنفداره وـ اــخلإن335كـلذـكع، ـلعت اـمروقـ ـلنن اـ ـینبغذيـلوع ـ ـ أنـ ــتخلي ـمنھ336وـ ـ وـ األـموـھا الطـخن

ـلما اـیؤذـ ـلمختلطة ـــ ـ الـلاـبةـ اـمدم اـلن ــلمحتدم ـ إـ ألــلیاج إـنھ ــبسبؤذيـیاـمّـنّھ آـمطــخلبـ وألـخا إذاـنر ـسخّھ وـ اــعفن ـستحن الــ

ـلطیف ـ ـ ـصفرةـمھـ وـ ـكثیفراء ـ ـ وـسرةـمھـ ـجھروـخوداء ـصعالـباًـعـوطاـ وـبوـ دــقلة ـلیق أــعللـ ھـنى اـمّ ـلفضن ـ اـ ـلغیالت ـ رـ

ــلمحتا ـ إـجاـ ـلیھة وــ ـلیكا االــ ـستفن ـمقتضنـمداللــستاالـبراغــ ــ اـ واـقوـلى ـلست واـ ــلسحنن ـ واـ واـــلبلة ـلمد #واـ اــبیدــلتزاج ـلمقر ـ دمـ

االـلوأو ـستى [ـ Maدالل 29bأن ك] ـی اـننـمونـ موع ـل اـفرضـ شبإن ـل ـ اـ حاب ـل اـ مار ـل اـفزاجـ اـقوـلي ـلحت واـ لار ب ـل ـ دـ

ــلسخیا ـ ـیستفمـلجــفلإذا337نـ ــ اــمنرغـ واـلھ ـلصفدم ـ وـ اـكوـلراء ـلمان واـ ـلسزاج واـ اـقوـلن [ــجبوـیدـــلبلت L6ھ. 46aوإ اـمّـن]

وـق اـخ338كـلذـكال: ـلعالء ألـ ھـنروق، ـیستفدـقّ ـ ـ ـلقاـبرغـ واإلـ ـسھيء اـجنـمالـ ـلمعوف ـ واألـ ـمعدة اـخالـباءـ ـلعالء روقـ

اـفدرجـــلینرهـكذـف ـلحكي ـ اـ ـلمقصم ــ ذـ اـــستفاال339كـلود ــتخلذيـلراغ ـمع340وـ اـ ـلعھ واـ ـلفصروق اــ ــلغید اـ ـلمر اـمورـكذـ أن دمـلع

ـحبس ـ اـفھـ ـلبي واـ ـلطباـببـجدن ـ واـ ـستفع ـ اـعارجـخھـغراـ ـلطبن ـ واـ ـلمع واـتّرـ ـلبلغان ــ ـیكمـ اـ ـستفون ـ ـغھراـ ـطبیعاـ ـ ـ وـ ـحبسھي ـ ـ اـ

331. .Ma الماء :L6 [ المعاء

332. .L6: om. Ma [ الذي

333. .Ma القول :L6 [ نقول

334. دون والكيف الكم في لها الطبيعية النسبة على األخالط  ] L6: om. Ma.

335. وكذلك نفع،  ] L6: كذلك نضع  Ma.

336. .Ma تخ :L6 [ تخلو

337. .Ma الثخين :L6 [ السخين

338. .Ma وكك :L6 [ وكذلك

339. .Ma وذلك :L6 [ ذلك

340. .Ma تخ :L6 [ تخلو
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ـطبیعرــغی ألنـــ اـقي اـمدنــلبوام وـلن أـھدم ـیضو ـیسخاًـ ـ اـ وــلبن ـنكعـفدـیدن اـیاـ وــلبة ـیسخرد ـ األـ ـحشن وـ ــیعیاء اـ ـلقن ىــعلوىـ

ـفعأ ـلھاـ وـ ــیفیا اـ واــللد ـلبشون ـجمرةــ وـ ـنضاالً اـمارةـ أن ـلطبیعع ـــ اــعلنـــضنیةـ ـستفى ــلكنھـغراــ ـمقدـجوـیدـقھـ زاـ نـعداًـئداره

ـفینقاجـــحتیاال ـكمصـــ اـفاـ ـلحمي ـ اـ ـــلمطبقى ـ وأـ إذاـمة. اـفدارهــمق341ىــعلانـكا ـلكي واـ ــلكیم الـ ـینبغف أنـــ ـــیستفي دامـمرغـ ا

ـلبا ـصحیحدنـ ـ ـ وإنـ ـیكرجـخاً اـعاًـجارـخونـ ـلمجن ـ اـ ـلطبیعرى ـ ـ ـ ـكميـ اـفاـ ـنفجي ـ اـ وأـلار اـمدم. ا ـلطمّ ـ اـفثـ ـلنسي ـ وـ وـھاء

ـفضأ دمـ ــتمیل اـ ـلطبیعزه ـــ ـلكةـ اـ ـــلجنیون وـ ـتغن ـینصمـلإذاـفھ،ــیتذـ إــ اـلرف وـلى ـتغزرع دــیتذـ ــفعتھ اـ ـلطبیعھ ـــ ـشھلـكةـ [ـ L6ر.

46b[

46

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ األ342ھ إن أنـملـكيـفودـج: ـیكرض اــیلاـمونـ ـلسي واـ ـلثنرة ـ ـثخھـلّةـ وـ ـمتن رـكىـ ـقیقان ـ داًـجاًـ

 معھ خطر.343منھوكاً فذلك رديء. وإذا كان أیضاً كذلك فاإلسھال

اإلــعلوا أن ـسھم واـ اـھعـميءــلقال ـلمزال ـصعراقـ ـمتعبـ ذوــ ـخطب وـ ـسمر اــیلاـمنـ ـلسي وـ ـثخرة اـ وــجیةـــلثنن ـلھمزاـھد ـ اـ

] Maرديء 30aألن اـھيـف] ـعضيـحواــلنذه ــتعیالتـ ـعصىــعلنـ األـفاـمرـ ـحشي اـماءـ واــلبن واألــلبراز يـفةــجنول

وـحاألر ـتسخام ـ اـ ـلمعن ـ واألـ ـمعدة ھاـفإدـباءـ ـئ وـ ـتعیا ـ اـ ـلحجن ـ وـ ـعمدـتاب ـعنھـ اـ نفخد ـل ـ ـ واـ ـعلة. أنـ اـفاـمم ـلجي نـموفـ

ـعضاأل واـ ـلعاء ـــفمنبروقـ أـ ـغشیتھمت ـ ـــ اـماـ ـلصفن ـ ـلمستبطا344اقـ ـــ ـ ـلعضنـ ـ اـ ـلبطل وــ ـغشوـھن ـتحوعـضوـماءـ اـ ــلعضلت ـ ةـ

اــعل ـلبطى ـ اـمنـ ـلغضن ـ اـ ـلحنجروف ـ ـ اـ ـلمشري ـ اـفىــعلرفـ ـلمعم ـ إـ ـعظىـلدة اـ ـلعم اـناـ وإن ـلمعة، ـ واألـ ـمعدة ــتستعیاءـ ـ ـ 345نـ

ـتستمو ــ ـھضيـفدـ اـ ـلغم ودـ ـثفلھعـفذاء ـبھاـــ اـ ــلصفذا واـ اــلثاق ـلشحمرب ـ ـ اـ ـللحلـباــلقي ـیعرـسرارةــ ــبسباًـ اـ ـلشحب ـ اـ وألن ربــلثم

ـــطبقتینـمفـلؤـم ـ ـــصفیقتینـ ـ ـ ـغشنـ ـئیتیاـ ـ ـ [ـ L6ن 47a[ـمطبق ــ أـ ـھمداـحة األــعلاـ ـفیمرىـخى ـبینھماــ ـ ـ ـ وـعاـ 346نــییراـشروق

ــكثی وـ ـفیمرة ـ ـبیاـ اـ ــلطبقتین ـ ـ ـ ـشحنـ ــكثیمـ وـ ـمنشر اـفنـمأهــ ـلمعم ـ وـ ـمنتھدة ـ ـ اــعناهـ ـلمعد ـ اـ ـلمسماء ـ ـ ىـ ـفظھون.ـلوـقّ ـ اـ أن ـلثر ربـ

ـلی ـبشحسـ ـ ـعضلـبمـ إـ ـشحمىـلو ـ اـفي،ـ ـلصفإن ـ واـ ـلماق واـ ـلثراق واـ ـلعضرب ـ إنـ اـحتـناـكالت ـلسول واـ ـلثنرة ـ رـ ـقیقة ـ ةـ

ــمتھلھل ــ اــ ـلنسة ـتكحــ ـــضعیفونـ ـتضةـ ـستماالـبرـ وــ اــلیوـتراء ودـلد اـفدم ـلفضع ألــ ــتعیاّـھـنالت اـ آالت ـلغن واـ اــلقذاء ــلطبیعیوى ـــ ةـ

إـف ـفعي ـلھاـ ـفسما.ـ ـ اـ ـلثنن ـ وـ ـثخة اــیلاـمنـ ـلسي ـجیرةـ وـملـكيـفدـ ـلھمزاـھرض ـ وـ رديء، االـلذـكا ـستفك ـ ـلمقاـبراغـ ـ يءـ

341. .L6: om. Ma [ على

342. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

343. .Ma فاإلسهل :L6 [ فاإلسهال

344. .Ma الصفان :L6 [ الصفاق

345. .Ma تستعد :L6 [ تستعين

346. .Ma شرايين :L6 [ وشرايين
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ـلمسھوا ـ ـ رـملـ واألـھةـقع آالت ـعضذه ذوـ ـخطاء ألـ رديء الـھّـنر ـتقا دــعلدرـ األـفى أذى واـخع ـنفسھنـعدواءـلالط ـ ـ اـ

ـفیك ـ ـمتونـ ـلمأـ ـمتاَـ ـلضعفھراًـثأـ ـ ـ ـ والـ ـتعیا ـ اـ ـلمعن ـ واألـ ـمعدة اـفدـلاءـ ـلفضع ـ وـ ـیحتبالت ـ ـ ـفیھ347سـ ـ وـ اـھعـما، ـلحذه ـیكةـلاـ ونـ

ـلقا أـ ـكثيء ـخطرـ ألـ ـتتماـھّـنراً ـ ـعنددـ [ـ Maد 30bا ـلق] ـھت348نـمنـمؤـیالـفيءـ ـمنھيءـشكـ ـ ـقتھدـلاـ ـ ورـ ـقتھا ـ وـ ـسخا ةـفاـ

جرمھا، ویتألم صاحبھا عند تحریكھا بالعنف.

47

اـق# ــلحكیال ـ أـ ـبقم [349راطـ :L6 47b[ـبع اــطلدـ ـلشعوع ـ ـلعبا350رىـ ـ وـ وـفور ـعھوــطلتـقي وـ ــقبلا ـیعس351ھـ ـ االـ ـستفر ـ راغـ

باألدویة.

ـلشعا ـ اـ ـلعرى ـیشتبـكوـكروبـ ـ اـ ـلحد وـعوــطلدــعنرـ ــقبلھ وـ ـبعھ ـبعشدهـ ـ ـھكاًـموـینـیرـ وـ أـجذا، ـبقده زـفراطـ ـیعنھـناـمي ـ يـ

ـنھرهـكذـب اـ ـلمسھي ـ ـ أـفلـ اـیي ــلصیام وـ اـشف ـلحدة واـ ــلقیّر ألنـ اـھظ ـلقسـباـیاّرـحتـقوـلذا اـ ـلشمرب ـ ـسمنـمسـ اـ رأسـلت

اـقو ـلشعوة ـ اـ ـلفاع ـعنھضـئاـ إــ وـــلینا ذــسبا. اـفكـلب ـلحقیقي ــ ـ أنـھةـ ــمسقو اـ ـلشعط ـ ـمنھاعـ ــبمنوـھاـماــ ــمسقةـلزـ اـ ـلسھط ـ نـممـ

ـسطاال واـنواـ ـلمخة ـ ـینفھـنأـكروطـ ـ اـجنـمذـ ـلشمرم ـ إـ ـمحوـھاـمىـلس وإنـیاذـ ـسھمدــعن352ھـتوـقھ، ـ اـ إذ ـلتھ ـثیأـ أـمرـ ـشعن ةـ

ـمھـرج ـتت353اـ إـجوـ ـلیھ األـمھـ ـكلھرافـطن وأــ اـما. األــیلاـمّ ـفھرافـطي أـ ـضعو ـنحو354فـ اـفنـ ـلصیي ـ واـ ـقعف يـفونـ

ـلسھا ـ أوـ ـفیمنعنھ،ــمنربـقَـیم ـ ـ ـ ـ االـماـ ـستفن ـ اـفراغـ اــشتي ـلحداد ـبمثّرـ ـ اـھلـ ـلبذه اـ ألن ـلھالد األـھيـفواءـ كــتليـفنـكاـمذه

ـتكاتـقاألو ـبساـیارةـحونـ ـمجففةـ ـ ـ ـمنشفةـ ـ ـ األـبـوطرـلةـ ـیجالـفدانـبات اـ اـلد ـلمستفدواء ـ ـ ـ ـمبرغـ األـفدـلاًـقذرـ [ـخع L6الط

48aوا ـلم] اـ ـلكثیفواد ـ ـ ـ ـــلمتحللا355ةـ ـ ـ أـ اـھزاؤـجة ـقیقرـلا ـ أـ وألن ـكثة اـ ـلمسھر ـ ـ واـحالتـ ـجتمارة ـ اـ ـلحاع واـبيـفنـیارـ دـحدن

ـغی ـمحتمرـ ـ ـ اـ ألن أو ـلقل اـفوىـ ـلصیي ـ ـتكفـ ـضعیفونـ ـ ـ وآالـ ـتھة ـمستاـ ـ ـخیرـ ألنـ أو اـحة ـلصیرارة ـ ـتجفـ اـ ـلمذب وادـ

347. .Ma فيحتبس :L6 [ ويحتبس

348. من من :L6 [ من  Ma.

349. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

350. .L6: om. Ma [ الشعرى

351. .Ma وقبلها :L6 [ وقبله

352. .Ma قوة :L6 [ قوتھ

353. .L6: om. Ma [ جرمها

354. .L6: om. Ma [ أضعف

355. .Ma الكثيرة :L6 [ الكثيفة
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ـــلفضلیا إــ اـخىـلة وإــلبارج ـسطحىـلدن ـ اـ ـلظھ ـلمسھا357دواءـلوا356رـھاـ ـ ـ ـیجلـ ـبھذـ إـ داـلا اـــفیقھ،ــخلى ـلتجع واــ نــبیازعـــلتناذب

الشیئین في بدن واحد.

48

] صحیحاً وذلك أنّھ یحدث تشنجاً.Ma 31a شرب الخربق خطر لمن كان لحمھ [359: في358#قال أبقراط

أنــعلا اـكم أـــستفل ــعمليـفرطـفراغ ـیسخّھـنإـفھ،ـ ـ اـ وــلبن ـــیجففدن اـمةـــبقیيــبقإنـفھ،ـ ـلمن اـ ــتحتيــلتادة إـ اـلاج ـغھراـــستفى اـ

ـیك أـ ـخطّلـقون االـمراًـ ـستقصن ـ ـ االـفاءـ ـستفي ـ واـ ــلبلراغ إـبوغـ أنـلھ ـتخى ـلقا360ورـ ـفكثیوة،ـ ـ ـ ــتحلاـمراًـ اـ ـلطبیعل ـ ـ ـ كــتلةـ

ـلبقیا ـ ـ ـبعةـ اـ ـلفد ـیعنراغ.ـ ـ ـلباـبيـ اـ ـلصحیدن ـ ـ اـ ـلبح اـ الـلدن ــفضلذي ـفیةـ والـ ـیحتھ ـ إـ ـتنقیىـلاج ـ ـ ـسقیتوــفلة،ـ ـ ـ ـبقرـخھـ اـ ـنتاً زعـ

اـبوـطرـلا ــلمحتات ـ إـجاـ ـلیھة اــ ـفیجفدنــلبا ـ اــ ـللحف وــ ــیصلم األـ ـعصب وـ ـیعاب اـ ــلتشنرض اــ والـباــلیج ــیختس. اـھصـ ـلحكذا ـ مـ

ـلخاـب ـفققـبرـ ـیعلـبطـ اـھرضـ ـلحذه [ـكنـمةـلاـ دواء L6ل 48bأ اـفرطـف] ـستفي ـلكھـغراــ ـثھدوـحنـ اـماـ ـلخن أـبرـ ـظھق رـ

لمبالغتھ في استنزاف رطوبات البدن وتجفیف االعصاب واألعضاء األصلیة.

49

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ أـم:361مـ ـحتن إـ أنـلاج ـیسقى ـ اـ ـلخى وـبرـ اـكق ـستفان ـ الـفنـمھـغراـ ـتیواـیوق ـبسھھـ ـ ـفینبغةـلوـ ـ ـ ـ أنـ ي

 سقیھ أیّاه بغذاء أكثر وراحة.362یرطب بدنھ #من قبل

ـیعن ـ اـ إذا ـحتجى ـ إـ اـلت ـستفى ـ أوـباـیدنـبراغـ ـمثويـقدواءـبسـباـیطــخلس اـ ـلخل وـبرـ ـنحق ـفبوهـ ـقبغـلاـ اـ ـستفل ـ يـفھـغراـ

تا ـل ـطیرـ اـیـذغاألـببـ ـسمدـلة اـ ـطبرـلة واـ واـعدـلة واالـحراـلة ـستحمة ـ ـ اـ معتام ـل ـ ـ اـ ـلمدل تكسبـطرـ ـل ـ ـ أـ ـعضب اـ ناؤه ـل داوةـ

وـبـوطرـلوا ـیقة االــعلدرـ ـمتى اـحيـفدادـ ـلقال وـ ـلیحصيء ـ ـ ـللفضلـ ـ اــ ـلیالت ـبساـ ـمبةـ اـماًـقذرـ األدوـبـوطرـلن وألن ةـیات

ـلقا ـخصةـیوـ اـصوـ ـلخاً ـــیستفقـبرـ اـ ـستقصاـباتـبوـطرـلرغ وـــ ــفیجفف،ــعناء األــ ـعضف اـ ــلعصباء ـ [ــنیاـ Maة 31bو ـیح] دثـ

ــلتشنا اــ إنـباــلیج ـیكمـلس اـفنـ ـفضدنــلبي رـ ـینبغرمـجالـفةـبوـطل أنـــ ــتحتي [ـ L6اط 49a[اــطیرـتيـف وــلبب يـفغـلاـبدن

تسییل  األخالط وتذویبھا عند شوبھا بالرطوبات الفاضلة المكتسبة.

356. .Ma الظاهرة :L6 [ الظاهر

357. .Ma الدواء :L6 [ والدواء

358. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

359. .Ma: om. L6 [ في

360. .Ma أي تعجز .add [ تخور

361. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

362. قبل من  ] L6: جغل عن  Ma.
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50

أـق# ـبقال أن363راطـ أردت إذا ـیك: اـ اـــستفون ـلخراغ أـبرـ ـفحرــكثق اـ أنــلبّرك أردت وإذا ــتسكندن ـ اــفنھـ ـلشوم والـلاربـ ھ

تحركھ.

ا ـلحإن اـكرـ ــلمعتة ـ ـتنمةـلدـ اــ ـلحي اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـتقة اـ ـلقوي إــعلوىـ ـفعى ـلھاـ وـ ــتھیا اـ ـلمج واـ ـلفضواد ـ اـ ـلمحتبسول ـــ ـ اـ ـلسة ةــكناـ

األـیزـتو اـخد ـلمستعالط ـ ـ ـ إـبذوــللدةـ وأـلاـسان إذاـمة. ا ـمفتـناـكّ ــكثیـةطرـ أوـ دـمّـبرـفدةـیدـشرة ـفعتھا ـ ـ إـ اـلا ـلخى ـلعاـبارجـ رقـ

ــبسب ــتسخینبـ ـ ـ اـ ـلبھ وـ ـتفتیحدن ـ ـ ـ اـ ـلمسھ ـ وـ أـلام، اـفرطـفو ـلكثي ـ اـ أو ـلشرة ـتحللھاـھّـنإـفدةـ ـــ وأـ اـما. ا ـلسكّ ـ ـفھونـ ـلفقّردــمبوـ ـ دانـ

ـنتعا ـلحا364اشــ واالـ اـــحتقرارة ـلخان واـناـ ــلشبا365دـیدـشومــلنق ـلسكاـبھـ ـ واـ ـلیقظون ـلحاـبةـــ ـلسكاـفة،ـكرـ ـ ــیسكنومــلنوا366ونـ ـ انـ

ـلما اـ ــلمنبعثواد ـــ وـ ـیغلظة ــ ـنھاـ ـفقا.ـ أنـ أردت إذا ـیكال: اـ اـــستفون ـلخراغ أـبرـ ـفحرــكثق ـلشّركـ ـلحاـبھـبارـ األـــلتثةـكرـ الطـخّور

]L6 49bو ــتھی] األـ اـخج ــلغیالط اـ ــلمحتر ـ إـجاـ ـلیھة وــ ـلتكا اــ ـلحون ـــمعینةـكرـ إـفدواءــللةـ اـخي ـلفضراج وــ أـلالت. يـفرطـفو

ـسھاإل أنـ وأردت ـتسكنھال ـ ـ ـ ـفناـ اـ ـلشوم والـ ـتحارب ـلتغھـكرـ ـ اـ ـلحوص اـ ـلغرارة اـیزـیرـ تة ـل آـھيـ لقةـلي ـل ـ وـ ـتكسوى ـ رـ

ـلطبیعا ـ ـ ـ اـسةـ وـلورة ـلكدواء ـتسكيـ ـ األـ وـخن ــتغلالط باـبطـ ـل اـ ـلحرودة اـمةــصلاـ ـلسكن ـ واـ ـلنون وـ ـینقطوم ـ ـ االـ ـستفع ـ راغـ

واإلسھال.

51

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ إذا367ھ إـــسقی: ـنست ـفلیكاًــبقرـخاًـناـ ـقصنـــ ـلتحدكـ أـندـبكـیرــ [ــكثھ Maر 32aو ـیموـــلتن] وـ ـــتسكینھ ـ ھـ

أقل وقد یدّل ركوب السفن على أن الحركة تثور األخالط.

ــیعن أرادـميـ اـشن اـلرب ـلمسھدواء ـ ـ ـفلیتحلـ ـبحكركــــ ـ ــمعترةـ اـكرـباـھورــتثلــلیدـبالطـخاأل368ورـــلتثةـلدـ ـلسفوب ـ وإنـ ن.

ـقطعأردت ـ ـفلینھـ ـ والــ ـیجم أنـ ـیتحب ـ اــعلركـ ـكمدواءـلى ـیش369اـ ـینبغلـبربـ ـ ـ أنـ ـیسكي ـ األـفنـ أول ـتشتمىــحترـمي ـ ـ لـ

اـــعلی ـلطبیعھ ــ ـ ـفتعمةـ ـ ـ وــفیلـ اـمرجـخھ ـلقاـبوـھاـمدواءـلن إـ اـلوة ـلفعى ـ ـینبغلـبلـ ـ ـ إذاـ إـشي ـنسرب اـ ـلمسھان ـ ـ وـ [ـكل L6ان

50a[أنـیوـق ـیناً ـعلیامـ ـقبھــ ــعمللـ ـلیجھـ ـ ــعملودـ وإنـ ـضعیفانـكھ. ـ ـ الـلاألوـفاًـ أن ـینى ـعلیامـ اـفھ،ــ ـلطبیعإن ـ ـ ـ ـتھضمةـ ـ ـ ھـ

363. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

364. .Ma االنتعاش :L6 [ انتعاش

365. .Ma الشديد :L6 [ شديد

366. .Ma والسكون :L6 [ فالسكون

367. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

368. .Ma تثور :L6 [ لتثور

369. .Ma كلما :L6 [ كما
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ـتسقو ـ أـمأـفھ.ـتوـقطـ إذا ا اـخّ اـفدواءـلذ ـلعمي ـ الـلاألوـفلـ أن ـیسكى ـ ـینبغلـبنـ ـ ـ أنـ ـیتحي ـ ـبحركـ ـمعتةـكرـ ـ وـلدـ ـیستة. ـ دلـ

اـكرـب ـلسفینوب ـ ـ ـ أـ ـسكعـمّھـنة ـنفسيـفھـنوـ ـ وـ اـكرـحھ ـلغیة ـ اـ ـتھیھـــعلیوـھذيـلر ـ األـ وـخج ـتثالط اـ ـلفضّور ـ #ـ ـفتھیجھالت ـ ـ ـ ـ اـ

ـلحاـب اـكرـ اـندــلبات اــفیذيـلي ـلمھ ـیكوادـ وـلأو370ونـ ـیكاـھرـیوــتثى أـ ـفلمرى.ـحون اـفرـعاــ أن ـلحت ـمھیجةـكرـ ــ ورة،ــمث371ةـ

أنـبالـف ـیكد اـ ـلسكون ـ واـ ـلنون ــمبلومـ ـمسكنداًـ ـ ـ ـلھاًـ ألـ ـھمّـنا اـضاـ ـلحد ـفیكة،ـكرـ ـ ـفعلھمونـ ـ ــ اـفاـ ـلمي واألـ 372ّدـضالطـخواد

فعلھا.

52

أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ #األو373مـ اـج: اـفيــلتاع ـلحجوق ـ االــعلدّلـتابـ أن ـستفى وـفنـمدواءـلاـبراغــ اـجاألو374وق يــلتاع

من أسفل تدّل على أن االستفراغ بالدواء من أسفل.

ــیعن ـــیستفيـ اـفاـمرغـ ـلمعي ـ اـناـكإن375يءــلقاـبدةـ ـلمت ـفمھيـف376ادةـ ـ وإنـ [ـناـكا L6ت 50b[ـقعيـف ـسھاإلـباـھرـ ولــیقال،ـ

اـناـكإن ــلخلت اـ ـلمط اـفـعجوـ ـلحجوق ـ اـ ـیحذيـلاب ـمعولـ ـبیـاضارـ اـ ـلمعن ـ واـ ـلكبدة ـ وـ ـحجوـھد ـمعصابـ ـ ـلحجاـبلـ ـ ابـ

ــلمعتا ـ اــبیذيـلا377رضـ ــلقلن واـ ـلمعب ـ وـ اـجدة ـستفب ـلقاـبھـغراــ إذاـ أّي اـكيء، ـلفضان ـ اـ ـلمل اـفيـفوقـفنـمؤذيـ ـلمعم ـ دةـ

[ــعنو Maد 32bا ـلحج] ـ ـیستفابـ ــ ـلیكوقـفنـمرغـ ـفقواـمونــ ـلجھاًـ ـ اــمیةـ ـلمل إـ ـلیھادة وــ ـیكا ــلسلالًـــسبیربـقأ378ونـ ـكھوـ اـ

اـلإ ـلخى وإنـ أـمانـكارج. ـسفن اـ ـلمعل ـ وـ ـقعدة ـینبغاـھرـ ـ ـ أنـ ـیستفي ــ ـسھاإلـبرغـ وـ ــیستال اــعلدّلـ أن ـلمى اـفيـفادةـ ـلمعم ـ دةـ

وـفنـمعـجوـلاـب ــتقلوق اـ ـلنفب ـ واـ ـلغثیس ـ ـ وإنـ ـقعيـفتـناـكان. أوـھرـ األـفا ـمعي ــیستاءـ أـمعـجوـلاـبدّلـ ـسفن وـ ـلمغاـبل ـ صـ

ـلقوا ـلیكرـقراـ ـ إـ ـجھراـخون اـماـ ـلجن اـناـ إـلاـمذيـلب ـلیت وـ ـلكھ، ـیستعم379نـ ـ ـ ـ اـ ـلقل اـفيءـ ــلعلي اـ ـلتل ـتعيـ أـفرضـ لـفاـسي

وــمثدنــلبا اـجل وــــكبتیرـلع اـعن ـلنسرق واــ وـــلنقاء ـیستعمرس. ـ ــ اـ ـلمسھل ـ ـ اــعليـفلـ وأـلل اـلاـعرأس وــمثدنــلبي اـجل ــلعیع نـ

370. يكون المواد فيه الذي البدني بالحركات فتهيجها  ] L6: om. Ma.

371. .Ma بهيجة :L6 [ مهيجة

372. .Ma لضدّ :L6 [ ضدّ

373. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

374. و فوق من بالدواء االستفراغ أن على تدلّ الحجاب فوق التي األوجاع  ] L6: om. Ma.

375. .L6: om. Ma [ بالقيء

376. .Ma مادة :L6 [ المادة

377. .Ma المتعرض :L6 [ المعترض

378. .Ma يكون :L6 [ ويكون

379. .Ma وليكن :L6 [ ولكن
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و ـھمرــغیواالذن إنـ اـناـكا ـلمت ـمتحی380ادةـ ـ ـ ــمستكنزةـ ـ ـ اـ ألن اـلة ـلمسھدواء ـ ـ ـیجلـ وـفنـمذبـ ــیقلوق ـتحنـمعـ واـ ـلقت يءـ

ـیفع ـ اـ ـلجل واـ ــلقلذب ـلعكاـبعـ ـ واـ أــعلس. ـیعنّھـنم ـ ـلفصا381ذاـھيـفيـ ـ اـفلـ ـلمعوق ـ وأـ ـسفلھدة ــ اـ ال ـلبا ـمطلقدنـ ــ ـیعلمناً،ـ ـ ــ لـمأـتاـ

جھة میل المادة ودفع الطبیعة لھا لنحذو حذوھا ونعینھا.

53

أـق# ـتكمـلنـم:382راطــبقال ـحمھـبنـ وـ اـبانـكى اـماعـــمتنھ ـلطعن ـ وـ ـنخام اـفسـ وــلفي وـسؤاد اـفرارةـمدر دّلـیكـلذـفمــلفي

على استفراغھ بالدواء من فوق.

ــیعن ـیعيـ اـعجـلاـ ـلشھدم ـ ــلغیوةـ اـ ـلمحمر ـ ـ ـنخعـمانـكوـلومـ اـ ـلفس واـ ـلسؤاد وـ اـمدر ـلفرارة ـلقاـبمـ ألنـ االـعيء ـشتھدم عـماءــ

اـم وــلفرارة ـنخم اـ وــلفس وـھؤاد، ـیععـجو اــلفرضـ ـلمعم ـ وـ ـیسمدة ـ ونـ اـفّ ـلمعم ـ اـم383ھـبرــلقؤاداًـفدةـ ـیكب،ـــلقلن طــخلنـمونـ

ـینصراريـم إــ اـفىـلب ـلمعم ـ وـ ـیعاّرـحزاجـموءـسدة ـفیھرضـ واــ ـلسا. وـ ـیبقةـلاـحوـھدر، ـ اإلـ ـنسى ـثھدوـحعـمانـ [ـ Maا

33a[ـیجاًــھتاـب رأـفدـ ـثقھـسي وـ ـظلمھــــعینیيـفالً رــ وـمّـبة، االذـفاًــــطنیندـجا ورــنیي زالـمّـبن ـمعھا ـ ــعقلاـ 385ھـــسببو384ھـ

اـــمتنا [ـلاع L6روح 51bا ـلنفس] ـ #ـناــ ـكھوــسلنـعي ـلطبیعا386اـ ـــ أوـفيـ اــعیي وـمدـلة ـقھروـعاغ ـفیحا،ـ اــ ـلسدث وـ ھـثدوـحدر.

اـمعـم ـلفرارة وـ ـنخم اـ ـلفس أنــعلدّلـیؤادـ ـسبى اـ ـلسب أـشدرـ ـیعمـلدة ـلحجرضـ ـ اـ اـماغـمدـلب ـلصن اـ ـلحداع نـمادثـ

قار ـت اـ بخاء ـل ـ اـ مارات ـل وـ ـتصراري اـعاـ ـلخلد ـ اـ ـلصفط ـ إـ یراوي ـل ـیعرمـجالـفھ،ـ االـع387جـلاـ ـشتھدم ـ وـماءـ ذهـھودـجع

ـلعا اـ اــمیىــعلةـلداـلوارض ـلمل ـلما388ادةـ إـیرارـ ـلقاـبوقـفىـلة ـلیكيءـ اــ ـغھراـــستفون اـماـ ـلجھن ـ اـ ـلمة إـھةــئلاـ ـلیھي وإــ اـمّـنا،

ـخص صـ اـعالجـعّ ـلشھدم ـ وـموةـ اـھودـجع ـلعذه اـ ـلتوارض ـتكمـليـ ـمعھنـ ـ ـحماـ ـلقاـبىـ اـ ألن ـمتنيء ـ اـ ـلطعاع ـ وـ ـنخام سـ

واــلفا ـلسؤاد وـ اـمدر ـتكمــلفرارة أـفونـ األــكثي ـللحماًـضرـعرـمر ـ وــ ـتبعى ـلھاًــ وـ ـئھاـــنتفاـبيــــیتنفا اـباـ إـــحتیال اـلاج ّدـــفقیيءــلقى

عالجھ بھ مع عدمھا.

380. .Ma مادة :L6 [ المادة

381. .Ma هذه :L6 [ هذا

382. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

383. .Ma فوانابه :L6 [ لقربه

384. .L6: om. Ma [ عقله

385. .Ma وسبب :L6 [ وسببه

386. سلوكها عن  ] L6: لسلوكها Ma.

387. .Ma لصالح :L6 [ يعالج

388. .Ma المادية :L6 [ المادة
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ـتكمـلنـم:389ھ ـحمھـبنـ وأـ ـمغھـبـاصى وـ اـفلــثقص ووــــكبتیرـلي اـفعـجن ـلقطي ـ ىــعلدّلـیكـلذـفنـ

] L6 52aأنّھ یحتاج إلى االستفراغ بالدواء من أسفل. [

ــیعن ــلغیرضـعوـليـ اـ ـلمحمر ـ ـ ـمغومـ وـ وـھص األـفعـجو ـمعي ــبسباءـ وإـلاـميـقورـبطــخلبـ اـمح ـبلغمظـــغلیطــخلنـمّ ـ يــ

ـتبرـی األـفكـ ـمعي وإـ اـماء زـمّ ـمحتقسـباـیلـبن ـ ـ ـفیھنـ ـ رـ أو ـغلیظحـیا ـ ـمحتقنةــ ـ ـ ـ ـفیھ390ةـ ـ ـتماـ األـ ـمعدد وإـ اـماء ـفضّ ادـحلـ

ـینص إــ ـلیھب ووــ اـفعـجا واــــكبتیرـلي ـلقطن ـ ـفھنـ ـكلھذهـ اــعلدّلـتاــ االـــحتیى أـمراغـــستفاج أــسفن أـظل، الـنّن ـیستفّھ ــ عـمرغـ

اـھ ـلحذه أـماالتـ ـسفن ـمطلقلـ ــ وـ ـلھاً، اـمؤـیذاـ ـلقر وـعيـفيءـ اـجالج ـكبتیرـلع ـ ـ واـ ـلقطن ـ وـ ـغین [ـھرـ Maا 34bو ـلك] نـ

ـیستف ــ أـمرغـ ـلمسھاـبلــسفن ـ ـ وـ دـقل، اـفت ـلطبیعع ـــ اـ ـلفضة ـ إـ أـلالت اـفاـسى وــلبل ـمیلھدن إـــ اـلا ـلسفى ـ ـفعد391لـ ـلیكھـ إــ ةـناـعون

ـللطبیع ـــ واــ ـغھراـــستفة ـلھاـ ـجھنـماـ ـمیلھةـ إـــ ـلیھا ألــ ـنحاـنا االـفاـھذوـحذوـ وإـــستفي ـخصاـمّـنراغ. صـ اـھّ ـلحكذا ـ ـلھمـ اـ ــلعلذه لـ

اـععـم ـلحمدم ـ ـیكّھـنأل392ىـ أـفونـ ـكثي أـمرـماأل393رـ اـعن ـلحمراض ـ وـ ـتبى ـعنرأـ اـ ـنقد ـعھالـ ـستفاالـباـ ـ أـمراغـ ـسفن ل.ـ

أنــعلوا ـفقىــعلم اـ ـلقطر ـ ـسننـ وأـساـ ـجنحن ـ زواـعةـ اـھدـئراض ـلمفصلیا ــ ـ ـ اـ ـلسة ـیستعةــفلاـ ـ ـ L6رض[ـ 52b[ـفیشب ـ ـ اـ ھ

ـجنحأل اــ وــقیواـلة ـخميـھة، ـكلھراتــفقسـ ألـــمنباــ ـعصت اـ ـفمھمل،ـجرـلاب ـ ـ اـ ــنصبا إـ اــفقىـلت ـلقطرات ـ ـفضنـ ةـیؤذـمالتـ

واـسو ـنحرت ـبطدرتـ األـیرـ ـعصق اـ ـمنھةــشئاــلناب إــ اـلا واــــكبتیرـلى ــحتقنن واــ ـحتبست ـمفصلیھميـفتـــ ـ ـــ ـ واـ ـشتكا اــ ـــلعلیى لـ

ـبثقلھم ـ ــ ـ ـفینبغا،ـ ـ ـ ـ أنـ ـتستفي ـ ـ أـمرغـ ـسفن اـ ألن اـلل ـلمسھدواء ـ ـ ـیجلـ وـفنـمذبـ ــیقلوق ـتحنـمعـ ـتحنـمتـناـكإذاـفت،ـ تـ

جذبھا إلى الخالف وقلعھا.

55

أـق# ـبقال ـینبغ:394راطـ ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـ ـلحي اـماـ إذاـلل األـناـكدواء ـنھدـبيـفالطـخت ـئجاـھاـ ـمنةـ اــعليـتأـتذـ ـلجنیى ـ ـ أرـ ـبعن ةـ

ـشھأ وإـ أنـلر ـعلیيـتأـتى ـسبعھــ ـ أـ ـشھة وـ ـیكر، اـ ـلتقون ـ أـھىــعل395ّدمـ اـمأـفّل.ـقذا أـكنـمّ ـصغان ذـمرـ أـلن أو ـكبك ـمنرـ ھـ

فینبغي أن یُتوقى علیھ.

389. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

390. .Ma مجتمعة :L6 [ محتقنة

391. .Ma الثقل :L6 [ السفل

392. .L6: om. Ma [ الحمى

393. .Ma األكثر :L6 [ أكثر

394. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

395. .Ma المقدّم :L6 [ التقدّم
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األدوــعلوا أن اـیم ــلمسھلة ـ ـ ـكلھةـ الــ ـتلقا األــ ـعضي والـ ــتصیاء إـ ـلیھر أالــ أـتا اـمراطــقیّھـنرى ـلسقمن ـ ـ ـیحاــنیوـ اـ ــلصفدث راءـ

األـئاـسنـم ـعضر وـ اـماء. ـلبعین ـ ـ أنـ ـیتد اـھوزعـ ـلقذا ـمندرـ واـكىــعلھـ [ـحل L6د 53a[أـم اـجن ـلبزاء وأـ ـیضدن إنـفاًـ

االدوـھ ـتجةـیذه اــعلذبـ ـلبعى األـمدــ ـمنھربـقإذاـفالط،ـخن واــ ـتصا ـبھلـ ــیجتمـلاـ ـبھذـ أـ وأـصا ـفعالً. [ـھالـ Maذه 34a[

ـمضةـیاألدو ألـ ـفعادة اـ ـلطبیعال ـ ـ ـ اـ ـلمة اـفرةـبدـ ـلبي اـ إذ ـلطبیعدن ـ ـ ـ ـنھأـشنـمةـ أنـ ـتستمسا ـ ـ ـ ـلتحفظھالطـخاألـبكـ ـ ـ ـ ـ واألدوـ ةـیا،

ــلمسھلا ـ ـ ـنھـأشنـمةـ أنـ ـتقھا ـ اـ ـلطبیعر ـ ـ ـ اــعلةـ ـنتى األـ اـمالطـخراع ـلبن واـ ـلطبیعدن، ـ ـ ـ ـتجةـ اـ واألـلذب اـمالطـخدم ـلكبن ـ دـ

ـلمعوا ـ إـ األـلدة ـعضى #واألدوـ اـیاء ــلمسھلة ـ ـ ـتجةـ األـ األـمالطـخذب ـعضن اـف396اءـ ـلطي اـیرـ ـفیھارتـصيــلتق إــ بـناـجىـلا

ـلمعا ـ واألـ ـمعدة ـفتنھاء،ـ ـ ـ اـ ـلقض اـ ـفعداـلوة ـلنفضھةـ ـ ـ ـ إـ أـلا ـسفى ورـ الـجوةـقدواءـلاـبانـكاـمّـبل. ـتمھذب ـ األـ أنـخل الط

ـتعب ـ اـم397رـ ـلمعن ـ إـ األـلدة ـمعى ـلكنھاءـ ـ ـ ـتجاـ ـبھذـ وـ ـتمسكھا ـ ـ ـ اـفاـ ـلمعي ـ ـفتنھدةـ ـ ـ اـ ـلقض اـ ـفعداـلوة اـ ـلتة اـفيـ ـلمعي ـ وـ ـفعھدـتدة ـ اـ

ـلقاـب ـفھيء.ـ األدوـ ـتجةـیذه األـ ـكحجالطـخذب ـ اـ ـلمغنر ـ ـ ـطیاـ واـ ـلكس إـبرـھاـ ـنفسھىـلا ـ ـ واـ ـلصحیا. ـ ـ اـ أن ـلجح اـمزءـ ـلمعن ـ دةـ

ـلما ـینطبدواءــلليـقالـ ـ ـ ـبكیفیعـ ـ ـ ـ اـ L6[398دواءـلة 53b[ـمث ـینطباـملـ ـ ـ ـكیفینـمعـ ـ ـ اـ ـلحة واـ ـلبرارة اـ ـلھرودة والـ زالـیواء،

ـیت ذـ االـلأدى ـنطبك ـ ـفجزءاًـجاعـ اـمزءاًـ ـلھن ـحتواءـ ـیتكیىـ ـ ـ اـ ـلھف ـفكره.ـسأـبواءـ ـیتكـلذـ االـ ـنطبأدى ـ ـتلقزءـجنـماعـ اءــ

اـمدواءـلا معن ـل ـ إـ األـلدة ـعضى واألرواحـ اـفاء عي ـل ـفتصیروق،ـ ـ ـ ذاتـقرـ األرواح یوى ف ـكی ـ ـ نـمالطـخألـلةـباذـجةـ

ـلعا إـ إـمروق ا األـلّ ـمعى ـفیستفاءـ ـ ـ ـ ـسھاإلـبرغـ إـ أو اـلال ـلمعى ـ ـفیستفدةـ ـ ـ ـ ـلقاـبرغـ ــفمتيء.ـ اـ ــنطبى اـ واـحرـلع ـنفعم ـ ــكیفینـملـ ـ ةـ

اـلا ـلمسھدواء ـ ـ ـفنھضلـ ـ اــ ـلقت اـ ـفعداـلوة اـ اـفدــفیھــفیيــلتة ـــلجنیع الـجالـفن.ـ ـینبغرم أنـــ ــتسقي اـ ـلحي اـماـ اـلل ـلمسھدواء ـ ـ إّالـ ل

اــعن ـلضد اـ ـلشرورة اـفدة،ـیدـ ـــلجنیإن ـینفعنـ أـــ ـیضل اـماًـ اـلن ـلمسھدواء ـ ـ ـكملـ ـینفعاـ وـــ اـثأــیتل #ــضیرـلر اـشدــعنع ـلمرب ـعضرـ

أنـلا إّال ـیكدواء األـ ـئجاـھالطـخون وـ ـیكة، ـبعونـ اــبتا399دـ ـلشھداء ـ اـ إـبراـلر ـشھىـلع اـ ـلسر وـباـ وـلوـقع. أنـفھ: ـتفع400وق ـ لـ

أّيـلذ اــسقك، ـلمسھي ـ ـ اـھرــغیيـفلـ اـقوـلذا ألن ـــلجنیت اـفنـ [ـثالــلثي Maة 34bاألول ـیك] ـــضعیفونـ ـكحلـماـكرــغیاًـ الـ

ـلثما ـ ـعنارـ اـ ـبتد ـنھوـكداءـ وـ اـفا، ـلثي األـثالـ ـخیة ـكمدـقرـ ـلثماـكلـ ـ اـ ـلیار ـنعاـ ـلمھیا401ةـ ـ ـ L6[402أةـ 54a[ـللسق ـ ـفیكوط،ــ ـ ونـ

ـــلجنیا اـیذـھيـفنـ ـسھنـــقتیوـلن االـ ـنفصل اـمالــ ـبخمـحرـلن اـ اـثالــلثالف ــلمتة ـسطوـ اـفة،ـ ـــلجنیإن ـفیھنـ ـیكاــ االـقونـ ـتصوي الـ

396. األعضاء من األخالط تجذب المسهلة واألدوية  ] L6: om. Ma.

397. .Ma تعبره :L6 [ تعبر

398. .L6: om. Ma [ الدواء

399. بعد ويكون هائجة، األخالط يكون أن إالّ الدواء المرضع شرب عند  ] L6: om. Ma.

400. .L6: om. Ma [ أن

401. .L6: om. Ma [ اليانعة

402. .L6 المتھیأة :Ma [ المهيأة
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ـعس االـ ـنفصر ـ وـ ــیتعلال ـ اـطاـبرـب403قـ إذاـمأـفم.ـحرـلات ا اـناـكّ ـلحت ـخطىــعللـماـ اـمرـ ـلمن اـ ـلھواد ـئجاـ اـ ـلتة ـتتحيـ ـ ركـ

ـتسبو ـ ـتجيـفحـ اـیاوـ ـلعف ـستفاـفروق،ـ ـ ـغھراـ وـفاـ أي ـكھالـھيـفإنـفان،ـكتـقي اـھاـ ـلجنیالك ـ ـ ورـ ـبمن اـ ـخلصّ ـعنتــ دـ

اإلسقاط للجنین.
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أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ رـ ـحمم هللاـ ـینبغســلی:404ھ أنـــ ــیستي اــعلدلـ ـلمقى ـ اـ ـیجذيـلدار أنـ ـیستفب ــ اـمرغـ ھـترــكثنـمدنــلبن

ــلكن ـینبغھـ #ـــ أن االــغنَــستُـیي اـمراغـــستفم دام ـلشا اـ ـینبغذيـليء أنـــ ـــیستف405ي اـھرغـ ـــیستفذيـلو واـ ـلمرغ ـمحتمضـیرـ ــ ھـللـ

ـبسھ ـ وـلوـ وــخفة ـینبغثــحیة، ـفلیكيـــ االـــ ـیعىــحتراغـــستفن اـ ـلغشرض ـ وإـ ـینبغاـمّـني، أنـــ ـیفعي ـ ذـ اـكىــمتكـلل ـلمان ضـیرـ

محتمالً لھ.

أــعلا ـیخاـمّھـنم اـمرجـ ـلبن ـغیاًـجروـخدنـ ـطبیعرـ ـ ـ أـثالـثيـ [ــصنة L6اف 54bا أنـھدـح] ـیكا ــجمليـف406ونـ ـجنسةـ ـ ھـ

اـع407اًـجارـخ ـلمجن ـ اـ ـلطبیعرى ـــ اــمثيـ ـنفجل ـ اـ أنــللســلیّھـنإـفدم،ـلار ـیخدم اـعرجـ ــطبیعیاًـجروـخدنــلبن أمـقاًـــ اـمرــكثل

ا ـلبدام ـصحیحدنـ ـ ـ اـمأـفاً.ـ ـعنافـعرـلاـبـھجروـخّ اـ ـلبحد ـ وـیارـ أـمن ـسفن ـعنلـ ـلبا408دـ ـسیواـ ھـنإـفر،ـ ـیخّ واـ ـلبرج ـغیدنـ رـ

ــصحی ـینالـفحـ األـقاـ اـصض ـمندـقذيـلل ألنـ ـبحسھـجروـخاه ـ اـ ـلنسبب ـ ـ إـ اـحىـلة ـلبال ـطبیعدنـ ـ ـ وأـ ـیضي، األـفاًـ زاءـجإن

ـینجذيـلا ـ ـسطنـمردـ اـ ـلمعح ـ واـ ـلمثاء ـ وـناـ ـقطة اـ ـللحع ـ اـ تم ـل ـتفتيـ ـ األـمتـ ـعضن وـ ـتخاء باـبرجـ ـل واـ ـلبول وأـ زاءـجراز

ـلتا409ةـئرـلا ـتخيـ ـلنفاـبرجـ ـ واـ ـلحصث ـ واـ ـكلھدانـیدـلاة اـعةـجارـخاــ ـلطبیعن ـــ اـفيـ ــلجني واـ ـلجس واـھوـ أنـناــلثر. ـیكي ونـ

[ـخ Maروج 35a[ـیخاـم اـعرجـ ـلبن اـعاًـجارـخدنـ ـلمجن ـ اـفرىـ ـلكیفیي ـ ـ ـ باـكةـ ـل األـ اـفودـسول ـلسإن اـفوادـ ـلبي ولـ

اـعروجـخ ـلطبیعن ـــ اـفةـ ــلكیي وـ اــلباـكف ـلمتبعراز ـــ واـ ـلسر ـنھمإـفل،ـئاـ ـ اـعانـجارـخاـ ـلطبیعن ـــ اـفةـ واــلقي داــلقوام يـفلـخوام

ــلكیا واـ أنـلاــلثف. ـیكث ـیخاـمروجـخونـ اـعاًـجارـخرجـ ـلطبیعن ـــ اـفيـ ــلكمیي ـ ـلخلفاـكةـ ــ اـ ودرور واــلبة ـلعول L6[410رقـ

55a[األـھروجـخإنـف اـعاءــشیذه ـلمجن ـ اـ ـلطبیعرى ـــ اـفســلیيـ ــلجني واـ ــلكیس إذاـ اـفلـباـھدارــمقرــكثف ـلكي اـمأـفم.ـ اـمّ

403. .L6 ومتعلق :Ma [ ويتعلق

404. الله رحمه الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

405. أن ينبغي الذي الشيء دام ما االستفراغ يُستَغنم  ] L6: om. Ma.

406. .L6: om. Ma [ يكون

407. .L6: om. Ma [ خارجاً

408. .L6 دون عند :Ma [ عند

409. .Ma رئة :L6 [ الرئة

410. .Ma والعروق :L6 [ والعرق
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اــجبوـت ـلبحھ ـ االــكثنـمنـیارـ ـستفرة ـفخراغــ واـجروـ ـستفھ ـطبیعھـغراــ ـبحسيـــ ـ اـ ـلحب واـجاـ وـقوـلة ـینبغســلیكـلذـلت، ـ ـ أنـ ي

ـیقط ـ اـمعـ ـلشادام اـ ـینبغذيـليء أنـــ ـــیستفي اـھرغـ ـــیستفذيـلو واـ ـلمرغ، ــیحتملضـیرـ ــ ـبسھھـ ـ وـلوـ وــخفة ـلكة، إــقینـ أن اءــبقل

ـبقی ـ اـمةـ ـلمن اـ ـلتادة ـحتُـیيـ إـ اـلاج ـستفى ـ ـغھراـ أـ االـمةــئلاـغّلـقا ـستقصن ـ ـ االـفاءـ ـستفي ـ واـ ــلبلراغ إـب411وغـ أنـلھ ـتخى ورـ

ـلقا ـــفكثیوة.ـ ــتحلاـمراًـ اـ ـلطبیعل ـــ اــتلةـ ــلبقیك اـماـمأـفة.ــ دام ــلخلا اـمطـ ــلجنن اـ ـینبغذيـلس أنـــ ـــیستفي واـ ـلمرغ ـمحتمضـیرـ ــ الًـ

ـتخالـفھـل إـمفـ اإلـفـھطراـفن ـسھي واالـ فال ـست ـ ورـ اـمّـبراغ، یا ـحت ـ أنـ فج ـیست ـ ـ إـ اـحىـلرغ غشد ـل ـ وـ اًـیوـقانـكنـمي.

ـفضو اـتالـ إـغرـــستفاـفرةـــكثیةــیئردـلھ ـیمكدـحىـلھ ـ اـ ـحتمن وإذاـلاــ اـناـكھ، ـلمت اـیدـشرةـــكثیادةـ ـلتلجدة أوـــ االـیدـشج الطــختدة

بالدم وال یمكن أن یستفرغ دفعة واحدة یستفرغ في دفعات كثیرة بمقدار احتمال الطبیعة. 

اـق ــلحكیال ـ أـ ـبقم الـ ـتقطراط: ـ االـ ــمستراغـــستفع [ـترــكثنـمدالًـ L6ھ 55b[ـب] Maل 35bا االـــغتن] اـمراغـــستفم ـلشن يءـ

اـیرـتذيـلا ـستفد ـ اــبلىــحتھـغراـ ـلمنتھغ ـ ـ ـ وـ اـھى ـلغشو ـ ألـ اـحةـیاـغّھـني ـلقد اـ ـلتوة ـتقطيـ ـ دوـ ـنھع االـ ـستفا ـ وـ ـینبغراغ، ـ ـ أنـ ي

تحفظ القوة بأن یكون محتمالً لھ بسھولة وخفة فأجاز البالغ إلى حد الغشي لو كانت القوة محتملة لذلك ال مطلقاً.
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ االـشنـم:412ھ دواء ـستفرب ـ ـستفاـفراغـ ـ وـ ـیعطمـلرغ ـ ـفلیشـ ـ ـینقطسـ ـ ـ ـعنعـ االـ ـستفھ ـ ـحتراغـ ىـ

یعطش.

أنــعلوا اـمم ـلعن اـمالـ وــعلةـلداـلات وـقى ـقطوبـجت اـ ـلمسھع ـ ـ وـ اـقل ـلعطت ـ ـفمشـ دامـ ـیعطمـلا ـ اـششـ وإنـلارب دواء،

اإلــكث ـسھر الـ ـیجال ـقطعبـ ـ ـلكھ،ـ ـیعدـقنـ اـ ـلعطرض ـ الـ ــلكثش اإلـ ـسھرة وإـ ــبسبلـبھـطراـفال اـحبـ ـلمعرارة ـ وـ ـسخدة ـنتھوـ اــ

ـستھوــیبأو وــ ــبسبا اـحبـ إذاـلال وـحانـكدواء ــبسباراً اـ ـلمب ـنفسھيـفادةـ ـ إذاــ ـلماـكارةـحتـناـكا اـ ــلصفرة لــمثيـفإنـفراء.ـ

األـھ ـسبذه الـ ـیبعاب ـ أنـ ـیجد اـ ـلعطيء ـ #ـ ـمستعجش ـ ـ ـ ـكمالًـ اـلاـ ـتفو اـفقـ األـھدادـضي ـسبذه ـیبعمـلابـ ـ الـ أن ـیجد يءـ

ـلعطا ـ [413شـ .L6 56a[رأـف اـیإذا أن ـلعطت ـ أـقشـ واإلـفد ـسھرط ـحبساـفلــــلقلیاـبســلیالـ ـخصھــ إذاـصوـ ـتكمـلاً #أـ ابــسبن

ـلعطا414ـةعرـس ـ ورـجوـمشـ ـیخاـمروجـخانـكاـمّـبودة. دـ ـلیرج وــعلالًـ اإلـقى ـمست واـ ـلقطاك ـ ـلمستسھا415إنـفع،ـ ـ ـ ـ ـ لـ

ــللصف اإلــ رأى إذا ـسھراء أـ اـقّھـنال ـنتھد إــ اـلى ـلبلغى ــفلیعلمـــ أـــ أـقّھـنم وـفد اــكیرط، إذا ـنتھف إــ إـلى ـسھى ـلسا416الـ وأـ اـموداء. ّ

411. .Ma والبلول :L6 [ والبلوغ

412. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

413. العطش يجيء ال أن يبعد لم األسباب هذه اضداد في اتفق لو كما مستعجالً   ] L6: om. Ma.

414. سرعة أسباب  ] L6: لسرعة الباب  Ma.

415. .Ma وإن :L6 [ فإن

416. .Ma أسهل :L6 [ إسهال
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 فھو أعظم خطراً وأجل، وإنّما یحدث العطش بعد اإلسھال إذا أفرط الدواء في تحلیل الرطوبات وإسخانھ.417الدم
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أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ ا418ھ إن اـــستف: اـمدنــلبرغ اــلنن ـینبغذيـلوع أنـــ ذــنفھــمنىـــینقي واـلع ـحتمك ـبسھلــ ـ وإنـلوـ انـكة،

األمر على ضّد ذلك كان األمر عسراً.

[ــعلوا Maم 36a[419ا #األـمبـكرـمدنــلبأن األرـخن ـبعالط و420ةـ اـھ، ـسطقسي ــ ألـــللبةــیبرـق421اتـ نـمدةـلوــمتاّـھـندن

اـیذـغاأل األرـمةــبتاــلنة وـكن ـلكان، واـ ـمنھدـحل وـخزاجـماــ ــمعیةــــكیفیاص ــحصلةّـنـ اـمتـ ـجتمن ـعھاــ ـطبیعزاجـمدنـــللباـ يـــ

ـعتوا ـصحدالـ وـ ـلكي، واـ ـمنھـدحل ـ أـ ـیضا ـمقاًـ ـمعیدارـ ـ [ـ L6ّن 56bو ـكمی] ـ ـمقةـ ـلنسباـبدرهـ ـ ـ إـ األـلة ـبحیرىـخى ـ وـلثـ

ـتج أـ ـمقنـعاـھدـحاوز اـ ـلمحداره ـ ـبطدودـ اـ ـلمنل ـ ـبینھةــسباـ ـ ـ وـ اـحؤولـتا ـلبال إـ ـفمھمزاج،ـموءـسىـلدن ـ ـ أـ ـحسسا ـ رداـ ةـئت

ـفسو واـفزاجـمادـ ـمنھدـحي ـفینبغاــ أنــــ ـتعي إنـلدـ ـمطمھـحـالصيـفانـكھ ـ وإّالـ ـیستفع ــ ـیقســلیاـمرغـ والـللـباـ ـمطمھ ـ عـ

ـتعيـف وــیلدـ أـلھ. ـحسسو ـ أـ ـیضت إزدـ أـیاً األــعلاـھدـحاد ــبحیرىـخى اـ اـــختلث ــلنسبت اــ ـلمقصة ـ ـ ـبینھمودةـ ـ اـفاـــ ـلكي اـ ـلحم ظـفاـ

ـللم اــ ـلصحزاج ـ يـ ـینبغّ أنـــ ـتنقي اــتلصــ ــلفضلك ـ ـلتحصةـ ـ اــتللــ ــلمنك اــسباـ ـلمقة ـ ـفمھمدرة.ـ ـ ـ اـ اـــستفا اـمدنــلبرغ ــلخلن اـ ذيـلط

ـینبغ ـ ـ أنـ ـینقي ـ اـ ـلبى رداءةـمدنـ ـكیفیتن ـ ـ ـ وـ ـفسھ ـبسبھـجزاـمادـ ـ ـكیفیتبـ ـ ـ ـ اـ ـلغیھ ـ اـ ـلطبیعیر ـ ـ ـ ـ أوـ اـمة ــلفضلن ـ اـ ـلمجة ـ نـعاوزةـ

اـھدارــمق ــلمغیا ـ اــعتالـلرةـ ـلصحدال ـ يـ ــبسبّ زـ ـــكمیتادةـیب ـنفھـ ذـ االـلع واـــستفك ــحتملراغ اــ ـبسھدنــلبھ ـ ألنـلوـ ھـحـالصھــفیة

إـعو اـلاـحىـلودة ـلطبیعھ ـــ ــفیستطیي،ـ ــ اــ ذــلبب االـلدن ـستفك ـبخراغــ االـكوـلاـمالفـ ـستفان اـمراغــ ــلخلن اـ ــلجیط اـ ـلصد حـلاـ

ـلمحتا ـ ـ إـ ـلیاج اـ ـلبھ ـمقىــعلھـنوـكعـمدنـ اـ ـلطبیعداره ـ ـ ـ اـفيـ ـلكمیي ـ ـ اـ ـلحة ـفظاـ ـللمةـ اــ ـلصحزاج ـ يـ ـعسانـكّ ذاـ ـخطراً [ـ L6ر

57a.ألنّھ یغیّر ویستخرج مزاج البدن عن صحتھ إلى سوء المزاج [

59

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ إذا422ھ ـلشیاـبدثـح: ـ ـبسب423خـ ـ اـ ـستفب ـ ـمشراغـ أوـ ـفلیواقـفيءـقي ذــ [ـلس Maك 36b[ـلیدـب لـ

محمود.

417. .Ma الدوام :L6 [ الدم

418. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

419. .Ma من .add [ واعلم

420. األربعة األخالط  ] L6: أربعة أخالط  Ma.

421. .L6 استقصات :Ma [ اسطقسات

422. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

423. .Ma بالتشنج :L6 [ بالشيخ
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ـلفوا اـكرـحوـھواقـ ـلطبقة ــ اـ اـمةــخلداـلة ـلمعن ـ وـ اــتلدة، ـلحك ــتشننـمةــكبرـمةـكرـ اـ ــنقبج ـللھـيضاـ اـمربــ ـلمن وـ ـتھؤذي ددـ

ـنبسا ـ ذـفدـليـطاـ وـلع اــقیك، ـلفل اـمةــكبرـمةـكرـحواقـ ـنقبن ـ ـتشنجاضـ ـ ـ واـ ـنبسي ـ ـتماطـ ـیعدديـ اـفيـفرضـ ـلمعم ـ أوـ يـفدة

ــجمی ـمھرـجعـ واـ ـلما ـمنھّريـ ـ ـفتجتم،424اـ ـ ـ ـ إـ ـنفسھىـلع ـ ـ اـماًـبرـھاـ ـلمن واـ ـستعؤذي. ـ اـ ـلحداد ـكمةـكرـ أنـیرـینـ ـیثد ّھـنإـفب،ـ

وــیثمـثالًـــقلیرـخأــیت ـیحدـقب. اـ ـلفدث وـــلیبواقـ ـیعدـیدـشافــجفس ـلفرضـ اـ ـلمعم ـ ـفیعدة،ـ اــفیرضــ ــلتشنھ اــ وـباــلیج دومـتس

ـلطبیعا ـــ اـ ـلمة أنـبدـ ـتمرة ـلینبسددهـ وــــ ـیعط إـ اـلاـحىـلود ـلطبیعھ ـــ ـفیحي،ـ اــ ـلفدث ـلع425واقـ ـمطدمـ وــعتاوـ اـھھ، ـلفذا رديءـ واق

اـمالـعوـھلـب ـلمة إنـ ـبعدثـحوت اـ ـستفد ـ ـكثیاتـغراـ ـ اإلـمتـضـرعرةـ ـسھن [ـ L6ال 57bوا ـلق] وـ ـغیيء ـھمرـ وـ دـقا.

ـیح ـبعدثـ اـ ــلحمید ـ اـ ـلحات اـ ـلحادة اـ ـلمجففارة ـ ـ ـ وـ اـجالـعة وــطیرــلتھ اــسقب ودـــللبي اـھن #واالــللن ـحسوز اـ وإ426ةــــللیناء اـمّـن.

 ألن الفواق والیابس أسرع حدوثاً بھ لیبوسة مزاجھ.427خصصھ بالشیخ

60

أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ إذا428مـ اـك: ـلمان ـئمالـمرضـ ـلطبیعاًـ ـــ اـ ـلمة وـیرـ ـــسحنتض وـ واــسنھ اـقوـلھ ـلحت أوـمـرضاـ اـقن ــلسنات ةـ

فخطره أقل من خطر المرض إذا كان غیر مالئم لواحدة من ھذه الخصال.

ـیعن ـ ـئمالـميـ اـ ـلمھ ـلطبیعرضـ ـ ـ ـ اـ ـلمة وـیرـ ــسحنتض ـ وـ ـسنھ وـ اـمزــللھ ـلحان أـضاـ ـمخنـممــسلر ـلفتاـ ـ ـلھھـ وـ ذـما، إنـلع 429ك

ـلشا اـ ـلمعتاب ـ ـ اـ ــلسحندل ـ اـ ـلحة ـلما430ارـ اـفزاجـ ــلبلي اـ ـلحد ـفصيـفارـ اـ ــلصیل اـ ـلمبف ـ ـعماألـب431رـشاـ اـ ـلحال واـ ـلتارة ـبیداـ رـ

ـلمسخنا ـ ـ ـ إذاـ اـحاًـضرـمرضـمة ـقتضاراً ـ أنـ ـیكى اـ ـلتون ـبیدـ اـ ـلمبر ـ أـ ـكثّرد ـمنرـ [ـ Maھ 37aإذا األـھتـناـك] ـشیذه اءـ

ـلضاـب ذـمّدـ واـلن ـلمك، ألنـحرضـ األـھار ـسبذه ـلصفاـبابـ ـ اـ ـلمة ـمتعورةـكذـ ـ [ـناوـ L6ة 58a[إــعل اـحى ـلمداث رضـ

ـلحا وـ ــیصلذيـلا432رــبیدـــللتةـماوــمقار وإـلحـ ـــمعیندـجوـیاـھدادـضھ، ـللمةـماوــمقرــبیدـــللتةـ اــ ـلحرض وـ ـلكار. ـحكنـ أـ راطــبقم

ــلحكیا ـ اــعلمـ ـلعكى ـ وـ إنـقس اـھال ـلمعذه ـ إذاـناـ ـمضتـناـكى ـللمادةـ اـكرضــ ـلمان أـ ـخطّدـشرض إذاــمنراًـ ـبختـناـكھ ھ.ـفالـ

424. .L6: om. Ma [ منها

425. .Ma أو .add [ الفواق

426. اللينة واالحساء  ] L6: النيئة وإحسان  Ma.

427. .Ma بالتشنج :L6 [ بالشيخ

428. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

429. .L6: om. Ma [ إن

430. .L6: om. Ma [ الحار

431. .Ma المباشرة :L6 [ المباشر

432. .Ma للتدابير :L6 [ للتدبير
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اـموأ ا ـیجذيـلّ ـعلیريـ أــ اـمھ ـلتر ـبیداـ اـ ـلطبیعیر ـ ـ ـ ـ اـعيـفةـ ـلمالج ـبخھـیارـجـدجوـیىـضرـ ـحكمالفـ ـ وذـ اـلھ، أن ـلشك ابـ

ــلشیوا أـ إذا ـبھمـاصخ ـ ـحماـ ــیحتبـغىـ اـ ـلشاج اـمابـ إـیرـــلتبن اـلد ـضعى ـممافـ ــیحتاـ إـ اــلیاج ــلشیھ وـ أـلخ ـبھمـاصو ـ أوـخاـ در

وـلاـف اـجج ـلشید ـ ـیحتخـ ـ اـماجـ ـلتسخین ـ ـ ـ إـ أـلن ـضعى ـیحتاـمافـ ـ إـ ـلیاج اـ ـلشھ وـ اـلاب. ـقتصو ـ ـحميـفرـ اـ ـلغى ـتبنـمبـ دـیرـ

ـلشا #اـبرـبدـیاـمىــعلابـ ـلشیھ ـ الـ ـحتخ ـكمرقـ اـلاـ ـقتصو ـ ـتسخینـمرـ ـ ـ اـ ـلشین ـ اـفخـ ـلخي ـلشا433ھـبرـبدـیاـمىــعلدرـ ابـ

أنـشوــلی ـیجمك ـ وـ وــھلد ـلھك. اـ إن ـلحذا ـلما434ارـ وـفزاجـ ــصحتتـقي إنـ ـبمرـبدـیمـلھ ـیعاـ ـیحھـترارـحدلـ ھـجزاـمنـمولـ

ـلصحا ـ إـ ي اـسىـلّ ـلموء وـ ــلمبا435كـلذـكزاج، إنـ ـبتعرـبدـیمـلرود اـفھـجزاـملـیدــ ــلتسخیي ـ أــ ـیضن ـلصاًـ [ـ L6ار 58b[يـف

اـع ـلمدد وـضرـ ــھھننـمى. وـ اـجا ـلطد ـمسنـعاـ ـللقاًـغاـ اـبولــ ـلصحأن ـ ـلیسةـ ــتحفتــ ــلمثاـبظـ ــتحفدـقلـبلـ ـلضاـبظـ انـكإذاـفد.ـ

ـلمحا ـ وـفرورـ اـقي ـلصحت ـ ــلمبا436رــبیدــلتاـبرـبدـیةـ اـفّردـ ـنضإذا إـ اـجزاـمرارةـحىـلاف ـلصحھ ـ آـحيـ ةــضیرـمرىـخرارة

أنـلاألوـف ـیبى ـتبيـفغـلاـ أـیرـ ـكثده وإذاـ اـكر، ـلمبان ـ ـیعرودـ تاـبـھجزاـمدلـ ـل یدـ ـب اـ ـلمسخر ـ ـ ـفلنـ ارداًـباًـضرـمرضـموـ

أنـحاألـف ـــتسخین437يـفغـلاــیبرى ـ أـ وإذاــكثھ ـینبغاراًـحاًـضرـمرضـمر الـــ أن ـكمدهـیرــتبيـفغـلاــیبي ـحكاـ ـبقمـ وـ وـھراط،

اـھدرـص ــلصنذا اـفةـعاـ ـلفصي ـ اآلـ اـخل ـلمقر ـ ذـ [ـكدم Maره 37b[اـب ـلحمأن ـ ـلیسىـ ـ ـتك438تـ اـفونـ ـلمشي ـ ـكمادةـحخـیاـ اـ

ـتك اـفونـ ـللي اـفمـھنـیذـ ـلنشي ـ و439وءـ ـلك، ـمھمنـ ـ اـحتــملأـتاـ ـلتق ـفھملـمأـ ـ اـ أن ـلمت اـ ـلحرض إذاـ ـللشرضـعار ـ ابـ

ـلمحا ـ ـفھرورـ أـ إذاــمنرارةـحوىـقو ـــبعینرضـعھ ــللشیھـ واــ ــلمبخ واـ ـلمرود. اـ أـھذيـلرض ــیحترارةـحوىـقو 440نـماجـ

ـلتبا ـ إـیرـ أـھاـمىـلد ـثیأـتوىـقو ذـمراًـ اـلن ـلمك ـبعینرضـ ـ ـ إذاـ أـكھ ـضعان واآلـحفـ اـخرارة. أن ـلمحر ـ #إذاـ رضـمرور

ـفق441اراًـحاًـضرـم اـجزاـمنـمدـعاــتبدـ ـلطبیعھ ـــ اـمّلـقأـبيـ ــلمبن إذاـ اـلذـبرضـمرود ـلمك ـــبعینرضـ اـ ألن ـلحھ اـ ـلمار زاجـ

درـف #ـجي ـمثة أـ إذا درـفارـحرضـمھـبـاصالً L6[442ةـجي 59aا ـحت] إـ دواءـلاج #ـبى درـفارد ألـجي ـیتبمـلھـنة ـ دـعاـ

433. به يدبر ما على الخدر في الشيخ تسخين من اقتصر لو كما الحترق الشيخ  ] L6: om. Ma.

434. .Ma حار :L6 [ الحار

435. .Ma وكك :L6 [ وكذلك

436. .Ma بتدبير :L6 [ بالتدبير

437. .L6: om. Ma [ في

438. .L6: om. Ma [ ليست

439. .Ma النشوء :L6 [ النشوء

440. .Ma إلى :L6 [ من

441. حاراً مرضاً مرض إذا  ] L6: om. Ma.

442. درجة في حار مرض أصابه إذا مثالً  ] L6: om. Ma.
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اـجزاـمنـم ـلطبیعھ ـ ـ ـ أـ ـكثي درـمرـ واـجن ـلبة. اـ ـلمارد درـفزاجـ أـجي إذا درـفارـحرضـمھـبـاصة اـجي إــحتھ دواءـلاج ى

درـف443اردـب ألـــجتیي ـعمدـعاــتبدـقھـنن اـمھـلاـ ـلمن اـ ـلطبیعزاج ـــ ـنحيـ درـمواًـ واـــجتین ـفھن. أنـ ــھھنم ـمتقنــنیوـناـقاـ نــبیارــ

ـفیھملـمأـت ـ اـحاــ ــتمیىــحتلـمأــلتق أـ ـھمدـحز اآلـعاـ أـخن ـھمدـحر: اـ أن ـلما اـ ـلحرض إذاـ ـللشرضـعار واــ ـلمحاب ـ ـفھرورـ وـ

إذاــمنرارةـحوىـقأ ـــبعینرضـعھ ــللشیھـ واــ ــلمبخ واـ ـلمرود، اـ أـھذيـلرض ــیحترارةـحوىـقو اـماجـ إـیرـــلتبن وـھاـمىـلد

ذـمراًــثیأـتوىـقأ اـلن ـلمك ـــبعینرضـ إذاـ أـكھ ـضعان واآلـحفـ اـخرارة. أن ـلمحر ـ إذاـ دـعاــتبدــفقاراًـحاًـضرـمرضـمرور

اـملـقأـبھـجزاـمنـع ـلمبن ـ إذاـ اـلذـبرضـمرود ـلمك ـبعینرضـ ـ ـ وـ اـھھ، ـلقذا ـیقتضونـناـ ـ ـ اـ أن ـلمحي ـ ـیحترورـ ـ نـ أ ردـباج

إـجزاـم رـلھ اـمةــتبى أــلبن ـممّلـقرد ــیحتاـ إـ اــلیاج ــلمبھ #وـ ـیقتضســلیرود. ــ األـھيـ اـصذا أن ـلمحل ـ ــیحترورـ إـ دـیرــتبىـلاج

واـقأ ــلمبل ـــلشنیاـبســلیلـبر،ــكثأ445دـیرــتبىـلإ444رودـ اـ أن ــیحتذيـلع أنـ إـجزاـمردـیاج رـلھ اـمةــتبى [ــلبن L6رد 59b[

أنـقأ ــیحتّل إـ أـیرــتبىـلاج ألنــكثد اـھر ـلخذا وـ اـھروج اـبيـفدـیرـــلتبذا ــلكیاب اـ دون ـلكف وـ ـلعم، اـعزـینـملـ أن ـلمم رضـ

ـلحا إذاـ ـللمبرضـعار ـ ـفھرودــ أـ ـكثو ـخطرـ ـمنراًـ إذاـ ـبعینرضـعھ ـ ـ ـللمحھـ ـ واــ ـلمرور Maرض[ـ 38aا أـھذيـل] ـدشو

ـخط ــیحتراًـ إـ ـلغاــمبىـلاج أـجالـعيـفةـ إذاــكثة أـكر ـخطّلـقان ـلماـفراً.ـ اـ ـلحرض اـفارـ ـلمبي ـ ــیحترودـ إـ ـتبىـلاج أـیرـ رــكثد

ذـكإذا446ھــمن ـبعین447كـلان ـ ـ اـفھـ ـلمحي ـ ـلجاـفرور.ـ اـ أن ـلمواب إذاـ ـمضانـكرض ـللماداًـ واــ ـلسزاج واـ ــلسحنن ـ واـ تـقوـلة

ـلحا أـكـرضاـ ـكثان ـخطرـ اـ ألن ـلسبراً ـ اـ ـلفب ـلملـعاـ اـیاـغيـفانـكاـ ـلقة اـقىــحتوةـ ـلماوم األـ واــصلزاج ـلسي وـ ـھمرــغین اـ

ـقھو إــعلاـھرـ ـیجى ـلما448ابـ ـفھكـلذـكرضـ اــیقوـ اــبیدــلتاوم ـفھھــیلزـیذيـلر أـلذـلوـ ـعسك وـبرـ ـعسســلیرءاً اـبرـ ـلمرء رضـ

الحار بموجب كثرة التبرید وقلتھ لكنھ یوجب اإللحاح والمواظبة على التدابیر المقاومة أیّاه.
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أـق# ـبقال اـمأـف:449راطـ األـفّ ـفیعانــسني ـ األـھرضـ أـمذه األـمراض: ا ـطفّ اـ ـلصغال ـ ـفیعدونـلوـینــحیارـ ـ ـلھرضـ اـ ـلقم العـ

 السرة ورطوبة األذنین.450] والسعال والسھر والتفزع وورمL6 60aوالقيء [

443. ـيتبمـلهـنألةـجدريـف ـ ـلطبيعاهـجزاـمنـمدـعاـ ـ ـ ـ ـكثأيـ ـلبوا.ةـجدرنـمرـ ـلمااردـ هـباـصأإذاةـجدريـفزاجـ
بارد دواء إلى احتاج درجه في حار مرض  ] L6: om. Ma.

444. والمبرود أقل تبريد إلى يحتاج المحرور أن األصل هذا يقتضي وليس  ] L6: om. Ma.

445. .Ma تدبير :L6 [ تبريد

446. .L6: om. Ma [ منه

447. .Ma كك :L6 [ ذلك

448. .Ma الجانب :L6 [ إيجاب

449. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

450. .Ma ودم :L6 [ وورم
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ـتكةـحرـقالعــلقا اــجليـفونـ واــلفدة ـللسم اـمانــ ـنتشع واــ ـتسار وأـ ـتعاـمرــكثاع، اـئرداـلالــطفألـلرضـ وألنـــللبة ـغشن 451اءـ

ـھھواـفأ وأـ ـلسنتھم ـــ الـجنــلیمـ ـیحتمداً ــ اـ ـلمل اـ ـــلكثیص وإـ ـیتغمّـھـنر، اـیرـطنـمذاـھلــقبذونــ ـلسق ـیھؤذــفیرة،ـ االـ مــلفاـبذاءــغتم

ـللطو ـفمھدةــجل452ةـفاــ ـ ــبحلمـ اــئیاـموةـ وـــللبة ـیحن اـ ـلقدث اـ وأردأ ـلقالع. األـ وأـسالع ـسلمود األــ واألــبیھ ـحمض وـ ـیعر. رضـ

ـلھ اـ ـلقم ـلسيءـ اـ ـستموء ـمعراءــ ـتھدـ اـ ـلضعیفم ــ ـ اـ ــتعتمـليــلتة ـلغاـبدـ وـ ـیحذاء. ـبھدثـ اـ ـلسعم ـ ـللطالـ رـفاــ ـئتھة وــ اـعم اـھادـــعتیدم

ـستنساـب اـــ ـلھاق اـ ـلخواء #ـ اـمارج وأ453مـحرـلن اـم. ا ـلسھّ ـ أــلترـ ـنھداـبأذي اـ ـــللطیفم ـبشةــ اـ ـلقمّد ـ وـ إـعاط ـلفتھدم ــ ـــــمستلقیادـقرـلاـبمـ اًـ

اـف ـلمھي ـ [ـ Maاد. 38bوإ ـیتفاـمّـن] ـ اـفونـغرـ ـلني ـلفسومـ ـ اـ لباد ـل ـ ـمعيـفنـ ـتھدـ اـ #ألن ـلمم ـضعرـ ـغبرـیاتـ إـ ـكثىـلن رةـ

ـعھـاضار ـفیفسمـ ـ اــ ـللبد ـفیھنــ ـمعذعــیلو454اــ ـتھدـ ـــكیفیترداءةـبمـ ـ وـ ـتقرـتھ ـمنھيـ اــ ـلبخا اــ ـلغلیظارات ـــ إـ دـلة ـغھاـمى وـ أذىــیتم،

األذىـلذ اـمك ـلقن اـ ـلحسوة ـ إـساـ اـلة ـلقى اـ ـلمصوة ـ واـ ــلمخیّورة ـ ـــفمثلة،ـلّـ أـ وإــئلاـھاًـمالـحت ـتھرـسورمــتتاـمّـنة، [ـ L6م 60b[

ــبسب أـ اـلب ـلقطم ـ اـ ـلعع ـعلیھارضـ والـــ دــمتا ـغھاـمالء اـممـ اـبوـطرـلن ـــلفضلیات ـ ـتنح455ةـ إــ أذـلدر ـنیھى ـ ـمنھمـ أرق،ـھاـماــ و

اـف ـنحإن إـ رـلدرت ـئتھى ـ ـیع456مـ ـلھرضـ اـ ـلسعم ـ ورـ ـبمال، ـسھبــسبانـكاـ إـھرـ ـحسم ـسھاـ أـ اـش457مـلم ـلقمد ـ اــعلاطـ ـلھیئى ـ ـ ةـ

ــلغیا اـ ــلمعتر ـ ـللطادةـ أـفاــ ـعضة ـئھاـ وـ ورمــسبم. ـتھرـس458ب اــتفمـ ـتصرق ـقطعھنـمدثـحالـ ـ ـ #ـ ـلضعفھرمــفیا، ــ ـ ـھض459نـعاـ مـ

الغذاء اآلتیة إلیھا آلفة فیھا.
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أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ وإذا460ھ اـق: ــلصبرب أنـمىـ األـلتـــتنبن ــمضیھـلرضـعانــسنھ اـفضـ وـــللثي ــحمیة وـ ــتشنات جـ

 لھ األنیاب وللعبل من الصبیان ولمن كان بطنھ منھم معتقالً.461واختالف وال سیما #إذا نبتت

451. .Ma الغشاء :L6 [ غشاء

452. .Ma للطافة :L6 [ وللطافة

453. الرحم من  ] L6: om. Ma.

454. فيها اللبن فيفسد ارضاعهم كثرة إلى يرغبن المرضعات ألن  ] L6: om. Ma.

455. .Ma الفضيلة :L6 [ الفضلية

456. .Ma رطوبتهم :L6 [ رئتهم

457. .Ma األلم :L6 [ ألم

458. .Ma ألم :L6 [ ورم

459. عن لضعفها فيرم  ] L6: غير Ma.

460. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

461. نبتت إذا  ] L6: om. Ma.
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ــیعن ـیعيـ ـلھرضـ األــنبدــعنمـ ــمضیانــسنات وـ وـھض ـحك462عـمعـجو ـیعةـ اــعنرضـ ـنشقد ـ اـ وإـــللثاق اـحات ـلطبیعداث ـــ ةـ

و ـتعاألواري ـلھرضـ اـ ـلحمم ـ اـمىـ ورم ـللثن ـ ووـ ـجعھات ـ واالـ ـختا اـ ـلحالف ـفیھادثـ ـ ـبسبمـ ـ ـتسخیبـ ـ ـ اـحنـ ـلحمرارة ـ ىـ

ـنھداـبأل وإذاـ ـفضةـبم. ـتھالـ واـ ـستحم اـلاــ ـمعيـفنـــللبة ـتھدـ إـ اـلم ــلصفى واـ ـنحراء إـھدارـ األـلا ـمعى والـ ـسیماء، إذاــ ـلھتـــنبتا مـ

]L6 61aاال اــنی] ألن ـتھاــنبدــعنعـجوـلاب ـیكاـ أـ واـشون ـلحمد ـ أـ واـقى ـفھالــختوى أـ ـخصرــكثم ــللعباًـصوـ اـملــ ـــلصبین ان،ـ

ـفضإنـف ـنھدـبالتـ ـتكمـ أـ ـكثون وـ #ـكوـلر. ـممان ـبطن463انـكنـ ـ ـمعتقھـ ـ ـ ـمحتبسالًـ ـ ـ ـ ـقباًـ وـھلـ ـفضذا ـمحفھـندـبالتـ ـ اًـظوـ

ـمجتمع ـ ــ ـیكاًـ اـ أـفالــختون وــكثھ ـیحتمر ــ أنـ ـیكل الـ ـشتغون اــ ـلطبیعال ـــ ـــبتخلیةـ [ــ Maق 39aا ـلعض] ـ وـ ـتكو #ــینوـ إـعھ 464ادةـجن

ـلھضا ـ أوـ ـلعم وـجوـلا465روضـ ـمموـھع، ـیمناـ ـ ـلھضا466عـ ـ األـفمـ اـبي ـلضعیفدان ـ ـ ـ وأـ اـمة. ا ـلتشنّ ـ ـ اـ ـلحج ـفیھادثـ ـ ـیكمـ ونـ

ـبسب# ـ ـیعاـمبـ ـلھ467رضـ ـفسنـممـ اـ ـلھضاد ـ أـفمـ ـنھداـبي وـ ـضعدةـشم أـ ـعضف ـئھاـ وـ ـخصم، ـلماًـصوـ ـمنھانـكنـ ـ ـعبمـ لـ

ـلبا رـ ـطبدن و468ھـ ـیحدـق، ـفیھدثـ ـ اـ ـلتشنم ـ ـ اـ ـلیج ـعقیسـباـ ـ اـ ـلحمیب ـ ـ واإلـ ـسھات ـلكثیا469االتـ ـ ـ اـ ـلترة وـ ـقعي ـعنتـ ـنبدـ اتـ

األنیاب.

63

: 470#قال أبقراط الحكیم

ـتجوإذا اـ ــلصباوز اـھيـ ـلسذا اـلرضـعنـ ورم ــلحلھ ودـ اـخولـخق ـلقفرزة ـ واـبرـلوا471اـ ـلحصو ـ #واـ ــلحیى اـفاتـ ـلبطي نــ

 والثآلیل المتعلقة والخنازیر وسائر الخراجات.472والدود

ن ع ـی ـ إذاـ جي ـت اـ صباوز ـل ـ اـفىـ سي ـل بنـمنـ ـن األـ ـسنات [ـلرضـعانـ ورم L6ھ 61bا ل] ح ـل ـ ثقـ ك ـل ـ وـمالـكرةـ دةـشھ

462. .Ma من :L6 [ مع

463. كان ممن  ] conieci: ممن L6, Ma.

464. إجادة عن  ] L6: إلجادة Ma.

465. .Ma العروض :L6 [ لعروض

466. يمنع ال :L6 [ يمنع  Ma.

467. يعرض ما بسبب  ] L6: بالعرض Ma.

468. .Ma ورطبھ :L6 [ رطبه 

469. .Ma واإلسھال ألن :L6 [ واإلسهاالت

470. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

471. .Ma القفاء :L6 [ القفا

472. والدود البطن في والحيات  ] L6: البطن في والدود والحيات  Ma.
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اـفاًـھـرش473ـھحاــصی ــلتكلي ـ ورـ ـغبم اـفةـ ـلصیي ـ ـعناحـ اـ ـلمد ـعبالـ ـفیسخة،ـ ـ ـ اـ ــلحلن وـ ـیجق اـ ـلمذب إـ ـنفسىـلواد ـ أوـ ـیتھ مـلأـ

ـیضعو ـ وـ ـتنحف ـ إـ ـلیدر اـ ـلفضھ ـ وـ ـتنصالت ـ اـ ـلمب إـ اـلادة ـلعضى ـ ـنباـجنـمالتـ ـلحلقا474يـ ــ اـ ـلتوم ـبھيـ ـیكاـ اـ ــلبلون أوـ يـفع

ــلعضلا ـ اـ ـلمة اـفىــعلةـعـوضوـ ـلمم واـ ـلحلقريء ــ ــبسبومـ اـ اـلزــلنب ـلحة اـم475ةـثادـ دــمتن ـفتحھـغاـمالء اــ ـبحذـلدث وإنـ انـكة.

ـعضيـفورمـلا اــفقالتـ ــبحیةــقبرـلار ـیجثـ ـبھذـ إـ داـلا وـخى اـیزـیل ـلمفصل ــ اـحلـ ــلخندث وإنـ اـكاق. ــلخلان ـغلیظطـ اًـجزـلاًـــ

ـتم اـ ـلنخدد وــ ـیجاع رـ ـفقاتـطاـبذب اـ ـلقفرات ـ وـ ـلقھزـیاء ـ ـضعھوـمنـعاـ ـ اـخلـخدــفیا،ـ ـلقفرزة ـ وأـ اـماء. ـفیحّ اــ نـم476وـبرـلدث

ـجھتھ ــ ـلماـ ـحمتھزاـ ــ ــقصباـ اـ واـئرـلة اــعلة. أن رــعلوـبرـلم ـئیسة ـ الـ ـیجة اـ ـمعھ477وادعـلد ـ ـتنفنـم478ّداًـباـ ـ [ـتواــمتسـ Maر

39bو رـــسبب] ـغلیظاتـبوـطھ وــتنةـــ ـتمزل أـ ـقسأل ــقصبامـ اـ وـئرـلة ـیكدـقة، ـمعونـ #ـ اـفرةـخرـخھ ـلصي ـیحو479درـ ذاـھدثـ

اـم دــمتن ـغھاـمالء واـ ـنحم ـفضدارـ إـتالـ اـلھ وأـئرـلى اـمة. ـلحصا ـ ـفسببھاةـ ـــ اـ ـلفا االـعةـجارـخرارةـحيــعلاـ وــعتن ـسببھدال اـــ

ـلما ـتنشظـــغلیطــخلاديـ اــ ـلحف رـ وــبتوـطرارة ـیبقھ اـیدـشىــ ــلغلد ـفیجظـ وــ ـیتحجف ـ اـطىــعلرــ ـلمول ـخصدةـ إذاـصوـ تـناـكاً

ـلمجا ـ اـ ـفیميــلتاري اــبیاــ ـــلكلین واـ ــلمثة اـناـ أو ــلمثة واألـناـ وـــضیقلـــحلیة اـفة، ــلجملي ـ ـیكةـ اـلوـتونـ واـمرـلد ـلحصل ـ اـماةـ ـلمن اءـ

ـــلغلیا [ـ L6ظ 62aا ـلك] اـفدرـ ـــلكلیي واـ ــلمثة اـناـ ـلحة ـكمنــتیارـ إنـلوــیتاـ اـقيـفد ـلحمدور ـ وـماـ ـعلمدـقات. أنــ ظــغلبــسبت

ـلبا وـ ـكثوـھھـتدورـكول اـ ـلفضرة ـ وأـ اـبول ـلصبیدان ـ ـ أـ ـكثان ـفضرـ ـلسوالًـ ـبیدـتوءـ أـفمـھرـ ـكلھي وــ ـكثم ـتنرةـ ـلھاوـ اـ ـلغم ذاءـ

ـتھرارـحورـفوو اـ ـلغم وـیزـیرـ ــلضیة ـمثاتـھوـفقـ ـتھاـناـ ـیتصف480مـ ـ ـ اـ ـقیرـلى ـلھوـبنـمقـ وـ ـیبقم ـ اـ ـلغلیى ــ ـفینعقظ،ـ ـ ـ ـ رـ مـثالًـمد

ـحج وـ ذـمراً رداـلع اــلبةـئك ـلظمن ـ ـممأـ اـلوـیاـ ـلحجد ـ وـ اـلوـتبــسبر. رـیدـلد ــبلغمیاتـبوـطدان ـ األـفةــ ـمعي ــلكثاءـ رـ ـتھاـبوـطرة مـ

ـــلفضلیا ـ ـفیتعفة،ـ ـ ـفیھنـــ وــ ـیحا اـ ـلحدث اـ ـلغرارة وــیبرـ ـمنھدـلوــتتة اــ وـیدـلا إـھدان. اـمي ـتسموالـطّ ـ اـ ى ــلحیّ وـ ـیكاـھدـلوـتات ونـ

األـف ـمعي اـ وإـقدـلاء اـماق، ـصغّ اـلاـبھـــشبیارـ ــلمتدود اـفدـلوـ ـلخي واـ ــلجبل وـ ـیكن، اـفاـھدـلوـتونـ ـلمعي ـ ــــلمستقیا481اءـ ـ اـ لــلیآــلثم.

473. .Ma صاحبه :L6 [ صياحه

474. .Ma جانب :L6 [ جانبي

475. .Ma الحادة :L6 [ الحادثة

476. .Ma الربوغ :L6 [ الربو

477. .Ma الوداع :L6 [ الوادع

478. .Ma بداء :L6 [ بدّاً

479. الصدر في خرخرة  ] L6: خرة Ma.

480. .Ma مساماتهم :L6 [ مثاناتهم

481. .Ma معاء :L6 [ المعاء

PORMANN ET AL. 2017                                  al-Kīlānī's Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                           62



ـصغورــبثيـھ اـیدـشارـ ـلصدة ــمستةـبالـ وـیدـ ـفمنھى،ــشتروبـضىــعليـھرة، ــ ـمنكاـ ـمنھو482ةـسوــ ــمتشققاــ ـ ذاتــ ـشظة ا،ـیاـ

ـمنھو ـــمتعلقاــ وــ ـمنھة ـمسماــ ـ وـیارـ ـمنھة وـطاــ ـمنھوال ـــمعقف483اــ وـ ـمتقیحاــمنة ـتكةــــ اـ ـلمون ـتحتھدةـ ــ و484اـ ـسببھ. ـجمیعاـــ ــ طــخل485اًـ

ـبلغمسـباـیظـــغلی ـ ـیجفيــ ـ اـ ـلحف اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلمة ـئیاـ اـتاـبـوطر486ةـ ـلفضلیھ ــ ـ وـ ـینعقة ـ ـ [ـ Maد 40aا ـلغلی] ــ ـفیھظـ ـ وأـ اـمم. ّ

ـلخنا ـ ـتشبرـیازـ ـ اـ ــلسلھ وـ ـتفع ـقھارـ أـفاـ ـغیاـھّـني ـمتبرـ ـ ـتبةـئرـ اـ ـلسلعرأ ــ ـمتعلقيـھلـبةـ ــ ـ ـللحاـبةـ وــ ـتحيـھم اـفدثـ ـللحي ومــ

وـخرـلا اـفـةصاـخوة ــلعني وـ ـثھدوـحق، [ـ L6ا 62b[ـفیھ اـسنـممــ ـستموء ـئھراــ وـ ـقصم ـھضمھورـ ـ ـ وـ اـحم، ـلتخمدوث ـ ـلھةــ مـ

ـبسب ـ ـكثبـ ـتغرةـ ـیتھذـ ـ وـ ـیعنم. ـ ـلخاـبيـ ـیخاـماتـجراـ اـمرجـ ـلبن اـمدنـ ـمیاـمدـلن ـلبثوا487لـ ـ الـ األـیرـیاـمور، ـطبده نـماءـ

ـلخا اـ ـیتذيـلراج ـتجمارةـحادةـمنـمدـلوـ ـ اـ ـلمع وا488ادةـ أــعل. أرادـنم ـلسذااـھنـمّھ اـسنـ ـلتن وـعرـ ـبعوـھرع اـ ـلشد 489دةـ

ونبات األسنان وقبل المراھقة.
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ اـمأـف:490ھ اـھاوزـجنـم491ّ ـلسذا وـ ــینبأن492نـمربـقن اـلتـ ـلشعھ ـ ـفیعرـ ذهـھنـمرـــكثیھـلرضــ

األمراض وحمیات أزید طوالً ورعاف.

ـیعن ـ اـسيـ ـلغن ـمیالـ واـ إـھرـلة أنـلاق ـیبقى ـ وـ ـجھل اـ إن ـلشعھ. ـ إـ ـیتكاـمّـنر ـ ـمجمنـمونـ ـ ـبخوعـ دـ #ـنـاخار ـبحیي ـ ـیكثـ ونـ

ـلبـاغانـخدـلا ـعلیاًـ إـخدـلوا493ھ،ــ ـیتكاـمّـنان ـ ـغلبنـمونـ اــ ـلحة ـفمترارة.ـ ـ ـبقىـ اـ دّلـجوـلل ـغلبىــعلھ اــ ـلحة وـ ـتھوـقرارة اـ

482. .Ma منكوة :L6 [ منكوسة

483. .Ma: om. L6 [ ومنها

484. .L6: om. Ma [ تحتھا

485. .L6: om. Ma [ جميعاً

486. .Ma مائه :L6 [ المائية

487. ميل الدماء :L6 [ الدماميل  Ma.

488. .L6 المدة :Ma [ المادة

489. .Ma الشهوة :L6 [ الشدة

490. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

491. .Ma وأمّا :L6 [ فأمّا

492. .L6: om. Ma [ من

493. عليه غالباً الدخان يكون بحيث  ] L6: om. Ma.
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ـتجفیو ـ ـ اـ وـبـوطرـلف ـكثات #اـ ـلبخرة ـ اـ وإ494يـنـاخدـلار ـفیعال:ـقاـمّـن. ـ ـكثیھـلرضـ ـ األـھنـمرـ اـمذه ـلمراض يـفورةـكذـ

ـلفصا ـ اـ ـیلیذيـلل ـمقھــ ألـمدـ ـیلیھّھـناً ـ وــ أـجزاـمم إـقھ ـلیھرب ـ وـ وـلوـقم. ـیعھ: ــحمیھـلرضـ أزـ ـیعنوالًـطدـیات ـ أـ دةـمولـطي

ـمم اـھلــقبوـھنـ ـلسذا دـ ألن أـمن وأــكثھ وــمتر ـفضن أوـتالـ وأـفھ وــغلر أـندـبظ وأــصلھ ـفتكف،ــكثب أـمونــ ـبطواده ـــتحلیأـ الًـ

]L6 63a[ـفتك ـ ــحمیونـ اـھيـفوـھنـماتـ ـلسذا وـ اـسوـھن ـلغن واــمیالـ أـھرـلة ـممولـطاق اـسيـفوـھ495نـ ـلتن رعـعرـ

اــقبو وـھرـلل ـیكاق. اـحونـ أـبافـعرـلدوث دــكثھ ألن ـینصھـمر إــ [ـبىـلرف Maدل 40b[ــیتحلاـم والــفقلــ ـینصط رفــ

اـلإ ـلنشى ـ واـ ـلنموء ـ ـفیكاء،ـ ـ اـ ـفیدمـلون أوـ وأـفھ ـمیر إـ اـلل ـلصفى ـ ـفیة،ـیراوـ ـتفرـ إـ ـلخفتوقـفىـلي ـ ـ وـ ـلطھ ـفتاـ وـ ـتقیھ، ـ أـ واهـفح

العروق وتجذبھ، فیحدث الرعاف إن لم یستفرغ الدم وینقص.
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ وأ496ھ اـم: ا ــلشبّ ـفیعانـ ـلھرضــ ـنفمـ اـ واـلث ـلسدم واـ ــلحمیل ـ اـ ـلحات واـ ـلصادة وـ األـئاـسرع راضـمر

إّال أن أكثر ما یعرض لھم ما ذكرنا.

اـموأ ا ــلشبّ ـفیعانـ ـلھرضــ ـنفمـ اـ الـلث ـقھروـعالءــمتدم وــمنمـ اـعھ ـجھاـــحتیدم إـ اـلم ـلنشى ـفینحوء،ــ أوـــ ـینشرق نـمرقـعقــ

رـع ـئتھروق ـ إـ اـمم أـمّ ـكضةـجارـخابــسبن أوـبرـ ـسقطة ـ وـ أو ـثبة أوـ وإـیدـشاحــصیة اـمد أـمّ داــسبن ـكلھآـتلــمثةــخلاب اــ

اـع ــلخلن اـ ـلمط اـ أو ـلسريء اـ ـلحوداء واـماـ ـنفتض ـ ـقھروـعاحـ ـفیظھاـ ـ ـ ـنفرـ اـ وـلث ـبعدم اـ ـنصد اـعداعـ واـئرـلرق ـنشقة ـ ھـقاـ

ـتح اـ اـفةـحرــلقدث وـئرـلي ـیعة اـ ـلسرض وأـ اـمل. ا ــلحمیّ ـ ـلغاـكاتـ واـ ـلمحب ـ ـتحاّـھـنإـفةـقرـ ـلسخدثـ ـ اـنوـ وـلة ألنــیتراوــصفدم ھ

] L6دم 63b[ـیكؤالءـھ ـكثأ497ونـ وـ ـتھرارـحر أوـ وـفم ـجھزاـمر أـ ـمیم إـ اـلل ـلصفى ـ وأـ اـمراء. ا ـلصّ وـ ـتمنةــعلوـھرع ـ عـ

ـعضاأل اـ ــلنفسیاء ـ أـع498ةــ ـفعن ـلھاـ ـكلھاـ ـمنعاــ وـترــغیاًــ ـتع499دةـسھـــسببام، ـبعيـفرضـ ـبطضـ دـ ـغھاـمون وـ ـمجيـفم اريـ

ـعصاأل اـ ـلمحاب ـ ألـكرـ ـعضة ـئھاـ دمـممـ ـــفتمتنن،ـــمتیرـــكثین اــ اـعروحـلع ــلسلن ـفیھوكـ ــطبیعیاًـكوــسلاــ ـفیحاًـــ اــ ـلصدث رع.ـ

وـقو ـتعال: ـلھرضـ األـئاـسمـ اـمر ـلحراض اـ ـبساــلیارة أنـ إّال اـھروضـعة ــلعلذه اـ ـلمل أـكذـ وــكثورة ـعلیھاًـعوـقر الـــ ـقتضم اءــ

سنھم لھا.
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494. الدخاني البخار  ] L6: البخاري الدخان  Ma.

495. .Ma و :L6 [ ممن

496. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

497. .L6: om. Ma [ يكون

498. .Ma النفيسة :L6 [ النفسية

499. .L6: om. Ma [ سدة
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أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ اـمأـف:500مـ اـھاوزـجنـم501ّ ـلسذا ـفیعنـ اـلرضــ اـبرـلھ وذات ــلجنو اـ وذات واـئرـلب ـلحمة ـ اـ ـمعھيــلتى ـ اـ

ـلسھا ـ واـ ـلحمر ـ اـ ـلتى ـمعھيـ ـ اـ ـختا اـ ـلعقالط ـ واـ ـلحمل ـ اـ ـلمحى ـ واـقرـ ـلھیضة ـ ـ واالـ ـختة [ـ Maالف 41aا ـلط] وـیوـ ـسحل جـ

األمعاء وزلق األمعاء وانفتاح أفواه العروق من أسفل.

ــیعن اـ ـلكھي ـ اـ ـلمنحول ــ ـجھزاـمرفـ اـلإ502مـ واــلبى األـفس،ـــلیبرد ـعضإن ـمنھاءـ ـتجمــ وـ ـتضعف ـ وـ األـــتنقف ـفعص اـ ــلطبیعیال ـــ ةـ

ـفیھاـھواـقو وــ ـیحم ـبھدثـ اـ الـبرـلم ـجتمو اــ اـبوـطرـلاع ـلغات ــقصبيـفةــیبرـ رـ ـئتھة وــ ـجھرـفيـفم وـ ـخلخلتھا ـــ L6[503اــ 64a[

اـھو ـتكدـقاتـبوـطرـلذه ــمنصبونـ ـلیھإ504ةــ دـماــ ـغھاـمن أوـ اـمم ـلمن األـضواـ وـخع ـیكرى، ـفیھاـھدـلوـتبــسبونـ اــ ـنحم رافـ

ـجھزاـم إـ اـلم واــلبى وـــلیبرد اــقلس ـلحة اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ــبسبة أـسوــیببـ ـنھداـبة الـ ـتتشم اــ وـبوـطرـلرب ـلنقصات ـ ـتھرارـحانــ مـ

ــتتحلال وــ ـتجتمل ــ اـبوـطرـلا505عـ ـــلفضلیات ـ ـفیھةـ وــ ـتجتمم ــ رـفعـ ـئتھي ـبطمــ اـیرـ واالـقرــلتق ـنحي ـفیحدارـ اــ وـبرـلدث ـیمكو. ـ نـ

ـبسبھـثدوـح ـ ـیببـ رـسوـ ـئتھة ـ ــفتصلمـ ـ والـ ـتطب إـ االـلاوع ـنبسى ـ واـ ـلتاط ـفیححـیروـ ـ ـفیھوـبرـلا506دثـ ـ ـلیبمـ ـ رـ ـئتھس ـ وأـ اـمم. ّ

ا ــلجنذات وـ ورمـھب اـفو ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ــ ـ ـ واـضألـلنـ ـلحجالع ـ اـ ـلحاب أـجاـ وإن ــتمیؤالءـھةـجزـمز إـ اـلل ـلسى ة.ـیوداوـ

ـنسبو ـ اـ ـلكھة ـ إـ اـلول ـلشبى ـ ـكنسبانـ ـ ـ اـ ـلخة إـیرـ اـلف ـلصیى ـ واـ ـلسبف. ـ اـ ـلفب اـللـعاـ ذات ـلجنورم ـ ـفیھبـ ـ ـیكمـ إـ اـمون دمـلّ

أوـس ـبلغموداوي ـ ـیتحیيــ ـ ـ ذـف507زـ اـلي ـلغشك ـ وـ ـیتاء أ508ورمـ اـم. ذات ا وـئرـلّ ورمـھة اـفارـحو وـقةـئرـلي اـقد ـبتع أوـ داء

ـبع اـحدـ وــلندوث ــتستحیدـقوازل. ــ اـ ذات ــلجنل إـ اـلب ذات االـــسبیىــعلةـئرـلى ـنتقل وــ ـتحال اراًـحارـصطــخللـكنـعدثـ

ـبع اـ ـلتعفد ـ ـ وأـ اـمن. ا ـلحمّ ـ اـ ـلتى ـمعھيـ ـ اـ ـلسھا ـ دـ ألن ـلنسباـبسـباـیؤالءـھاغـمر ـ ـ إـ اـلة ــلصبیى ـ واـ ـلشبان ـ وـ ـبخان ـتھاراـ [ـ L6ا

64bا ـلمتص] ــ ـبساـیارةـحدةـعاـ اـتةـ ـلسھورث ـ واـ [ــختر Maالط 41bا ـلعق] ـ وـ ـیكدـقل. اــسبونـ ـلسھب ـ ـفیھرـ مـغالـبنـممــ

500. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

501. .Ma وأمّا :L6 [ فأمّا

502. .L6: om. Ma [ مزاجهم

503. .L6: om. Ma [ وخلخلتها

504. .Ma حصبة :L6 [ منصبة

505. .Ma فتجتمع :L6 [ وتجتمع

506. .Ma ليحدث :L6 [ فيحدث

507. .L6: om. Ma [ يتحيز

508. .Ma يتورم :L6 [ ويتورم
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ـغھاـمد ـلتا509مـ اـ ـكتسبي ـ ـ اـمتـ ـلبخن ـ اـ ـلمارات وــحیوــملةـیرارـ ـقیورـتة ــفتلة،ـ اـ وـمدـلذع ـیحاغ ـلسھا510دثـ ـ وأـ اـمر. ا ـلحمّ ـ ىـ

ـلمحا ـ ـتحةـقرـ ـفیھدثـ ـ أواـفمـ ـكھلـئي تھوـ ـل ـ #واـ تم ـب ـلھزوـنداءـ اـھيـفمـ ـلطذا بورـ غل ـل ـ ـ اـ مة ـل ذـفرارـ اـلي ـعلتـقوـلك ىـ

ـغھاـمد وأ511مـ اـم. ا ـلھیضّ ـ ـ ـفھةـ اـمةـكـرحيـ ـلمن اـ ـلفواد واـساـ ـلغیدة ـ ـلمنھضما512رـ ـ ـ ـ ـ إـ االـلة ـنفصى ـ ـلقاـبالـ واإلـ ـسھيء الـ

ـجعرا اـمةـ ـلبن وـشىــعلدنـ ـعندة اـمفـ ـفعداـلن وذـ ـلكثكـلة ـ ـتنرةـ ـلھاوـ وإـ ـطھراـفم األـفمـ ـلسلـكي ـجھزاـمةـیوداوـ عـممـ

ـقص ـھضمھورـ ـ ـ ـلضعمـ ـ ـتھرارـحفـ اـ ـلغم اـفدــفتةـیزـیرـ ـلطبیعع ـــ ـلطیفانـكاـمةـ ــ اـفاًـ ـلمعوق ـ ـلقاـبدةـ وـ ـغلیظانـكاـميء راـــ اًــسباً

ـقعيـف ـسھاإلـباـھرـ وـ ـیحال. ـبھدثـ االـ ـختم اـ ـلطالف ـلبلـیوـ ـمعرودةـ ـتھدـ وـ ـیتھوداوـسم ـ ـیتنو513اـ ـ أـلاوـ ـكثون رزءـمرـ 514ن

ـلبا ـفیلیدنـ ــ ـبطنھنـ ـ ـ وإـ أنـمم. ا ـیكّ ـسبونـ ـضعبـ ـسكتھاـمفـ ـ ـ اإلـ ـسھم اـ ـلطال ـفضىــعلانـكإنـفلـیوـ ـتھالـ اـ ـلبلغم ــ اـ ـلمم حـلاـ

ـلبا األـعذـليـقورـ ـمعت ـشتھدـخو515اءـ ـ وـ ـعقا ـتھرـ وـ ـفتحا ـ أـ ـقھروـعواهـفت ـفحاـ اـ ـلسحدث ـ وـ اـمإ،ج. ـیسحوداويـسطــخلّ ـ جـ

ـبحم ـ ـضتھوـ وــ ـتھدـحا وإـ زـما. ا األـلّ ـمعق ـفھاءـ الـ أن [ـــیلبو L6ث 65aا ـلطع] ـ األـفامـ ـمعي ـعنھقـلزـیلـباءـ ـیعرـساــ ــبسباًـ بـ

ـتجتمدةـساـفاتـبـوطر ـ ـ األـفعـ ـمعي ـفیاءـ ـلطعا516قـلزـ ـ وـ ـیخام ـیعـرسـھجرـ وإـ اـماً. ـلتّ أـھرـ ـمعل ـئھاـ وـ رـموءـسم بـطزاج

ـیع ـلھرضـ ـفتضعاـ ـ ـ ـتھوـقفـ اـ ـلما ـسكاـ اـ وإذا ـنحة اـ اـلدرت ـلسدم إـ أـلوداوي ـسفى #وـ ـفتل أـ اـفح ـلعواه اـم517روقـ ـلمقعن ـ ـ دةـ

 السن.518یحدثھ حدث البواسیر القتضاء مزاجھم البارد الیابس وغلبة الدم المحترق فیھم في ھذا

67

أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ ا519ھ ـلكھ: ـ أـفولـ األــكثي ـیمرـمر ـممّلـق#أ520ونـضرـ ـیماـ اـ ــلشبرض أنـ إّال ـیعاـمان ـلھرضـ نـممـ

509. .L6: om. Ma [ دماغهم

510. .Ma فيحدث :L6 [ ويحدث

511. دماغهم على الوقت ذلك في المرار لغلبة الطور هذا في نزولهم وابتداء  ] L6: om. Ma.

512. .Ma الغير :L6 [ والغير

513. .L6 وسودائتها :Ma [ وسوداويتها

514. .Ma زراء :L6 [ رزء

515. .Ma الطویل فإن كان عال فضالتھم البلغم .add [ األمعاء

516. .Ma وينزلق :L6 [ فيزلق

517. العروق أفواه وفتح   ] L6: om. Ma.

518. .L6: om. Ma [ هذا

519. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

520. .Ma یموتون :L6 [ يمرضون
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.521األمراض المزمنة على أكثر األمر یموتون وھي بھم

ـیجمـث أنـ ــتعلب اـ أن ـلحم اـ ـلغرارة ـبعةـیزـیرـ [ـسدـ Maن 42aا االـفذـخأـتوفـقوـل] ـنتقي ـ الـ ـنتشاص ـ اـ ـلھاف اـ ـلمحیواء ـ ـ طـ

ـتھادـم اـ ـلتا اـھيـ اـبـوطرـلي ـلغة وـیزـیرـ ـلمعة ـ اـناوـ ـلحة اـ ـلمحییرارة ـ ـ ـ وـ ـمعة اـضاـ ـلحدة اـكرـ ـلبات ـنیدـ واـ ـلنفسة ـ ـ ـنیاـ يـفھـلةـ

ـنتشاال واــ ـــلتحلیاف ــفیمیل.ــ ـلكھا522زاجـملــ ـ إـ اـلول واــلبى ـفتكســـلیبرد ـفیمةـئادـھةــكناـسدةـــبلیمـھوادـمونــ أـضرــ ـممّلـقون اـ

ـیم اـ ـلشبرض ـ اـ ألن ـلشبان ـ ـجھزاـمانـ رـحمـ ـطبارة ـلنسباـبةـ ـ ـ إـ اـلة ـلكھى ـ وـ ـتكول ـمتحمـھوادـمونـ ـ ـئجاـھةـكرـ وـ ذـمة، كـلع

]L6 65bال ـلتونـعراـی] ـبیداـ اـفـمھرـ ـلسني ـ اـ ـلضة تا523ةـیرورـ ـل ـبھيـ ـتحفاـ ـ ـصحتھظـ ـ ـ رـ اـیـاعم ـلكھة ـ أنـ إّال اـمول،

ـیع ـللكھرضـ ـ األـمولــ اـمن ـلمراض ـمنزـ ـیمةـ #وـتوـ ـبھيـھون ـلب524مـ وـھوادـمالدةـ ـغلظھم ـ وــ ـضعا وـھواـقفـ ـنقصم ـ انـ

ـتھرارـح اـ ـلغم اـیزـیرـ آـھيــلتة ألـلي ـفعة اـ ـلقال ـكلھوىـ وــ ـكلما أــ ــمعنا اـفواـ ـلسي ـضھرـمادةـمبــسبزدادـینـ وـ مـھواـقصـــتنقم

الطبیعیة فیموتون مع ذلك المرض.

68

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ وأ525ھ اـم: ا ـلمشّ ـ ـفتعخـیاـ ـ ـلھرضـ اـ رداءة ـلتنفم ـ ـ واـ ـلنس اـلزـ ـلتة ـیعيـ ـمعھرضـ ـ اـ ـلسعا ـ وـ ـتقطیال ـ ـ رـ

ـلبا وـ ـعسول وأوـ اـجره ـلمفاع ـ وأوـصاـ اـجل ــلكلاع واـ ـلسكى ـ واـ واـلات ـلقدوار اـ ـیئردـلروح وـ ـحكة اـ ـلبة واـ ـلسھدن ـ وـ ـلیر نـ

البطن ورطوبة العینین والمنخرین وظلمة البصر والزرقة وثقل السمع.

ـتعاّـمـنوإ ـلھرضـ اـ رداءة اــــلتنفم آالت ألن ــعصبســــلتنفس ــفتصل526يـناـ وــ ــتغلب الـ اـــستیظ واـسوـــلیبالء ـعلیھرودةــلبة دــعناـــ

ـلشیخا ــ ـتطالـفةـخوـ إـ االـلاوع ـنبسى واالــ ــنقباط ـفتحاضـ اــ رداءة ـلتنفدث L6[527ســـ 66aو ـــلغلب] اـ دــعلةـبوـطرـلة ـغھاـمى مـ

ـمتوا اـمھـئالـ ـلفضن ـ اـ ـلبلغمالت ـ ــ ـتعيـناـ ـلھرضـ اـ ـلنم ــفتمتلزالتـ ـ ـ ــقصبئـ [ـ Maة 42bر ـئتھ] ـ وـ ـتنسم ـ ـمسدـ ـمھاـ ـفیحاـ ـ دثـ

وـبرـلا اـسو ـلتنفوء واـــ ـلسعس ـ اـفدـلالـ اـئرـلع أذى ـنفسھنـعاتـبوـطرـلة ـ ـ وأـ اـما. ــتقطیّ ـ اـ اــلبر ألن ــلمثول ــعصبةـناـ اردةـبةــنیاـ

521. بهم وهي يموتون ... يمرض مما أقلّ  ] L6: om. Ma.

522. .Ma المزاج :L6 [ مزاج

523. .Ma الضرورة :L6 [ الضرورية

524. بهم وهي  ] L6: om. Ma.

525. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

526. .Ma عصبان :L6 [ عصباني

527. .Ma النفس :L6 [ التنفس
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اـلوــستوا ـلمشا528زاجـمىــعلرودةــلبت ـ ـــفغلبخـیاـ اـ واــلبت ـعلیھةـبوـطرـلرودة اـخرــستوا529اـــ ــلعضلت ـ #اـ ـلمطبقة ــ ـ ـبھةـ 530اـ

ـفتضع ـ اــ ـلمف ـسكاـ والـ إــعلدرــتقة ـمسى ـیجتمىــحتلـــقلیلـكاكـ ــ اـ اــلبع ـــلكثیول أوـ ـتضعر ـ اـ اــلقف ـفعداـلوة ـیعصالـفةـ ـ اـ ولــلبر

وـــقلیإّال ـیكالً، ـعسبــسبونـ ــبسبرهـ ـبلغمظـــغلیطــخلبـ ـ ـیلحيـناــ ـمجيـفجــ ـلھوـبرىـ اـم531مـ ــلمثن إـناـ اـلة ــلقضیى ـ ـفتحبـ دثــ

ـلشا وإـ الـمدة، ا ـتھاـناــمثىــعلةـبوـطرـلا532الءـــستیّ اـ اــلبم ـلماردة ــفتستزاجـ ــلعضلا533يـخرــ ـ اـ ـلعة ــللمثرةـصاـ ـفیعسةـناــ ـ روجـخرــ

ـلھوـب وأـ وـمم. ا اـجّ ـلمفع ـ وـھـلصاـ وورمـجو ـیحع ـمفيـفدثـ األـصاـ ـعضل وـ أـھواصـخنـماء األورام الـھّـنذه ـتنضا ـ جـ

ـتجموال ـ ـكسدةـمعـ ألنـئاـ األورام أـفاـھوادـمر ـعضي ــلحمیرــغیاءـ ـ وـ ـغلیظيـھة ـمخةـــ ورــكثإذاـفة.ــطیاـ لــتبىــحتتـقرت

ـللحا اــ اـحذيـلم ـلمفصول ـ ـ أوراـثدـحأ534لـ ـشبیھاًـمت ـ ـ أـبةـ ـصحأورام االـ ـستسقاب ـ ـ L6[535اءـ 66bا ـللحم] ـ وــ ـتعي. رضـ

اـھ ــلعلذه ـللمشةـ ـ ـبسبخـیاــ ـ ـضعبـ ـمففـ ـصلھاـ واــ ـنصبم ـ اـ ـلفضاب ـ اـ ـلبلغمیالت ـ ـ ــ إـ ـلیھة ـ وأوـ اـجا، ــلكلاع ـفیھىـ ـ ـیكمـ ـلسونـ وءـ

ـیعاردـبزاجـم ـعلیھرضـ وـــ ـضعفھا ــ وـ ـلھزاـھا وـ ـشحمھّةــقلا ـ ـ اـ ذــعلاّـھــكلةـلداـلا ـشھابـھى اـ ــلمبوة ـضعاـ وأـ اـمة. ا ــلسكنّ ـ وـ يـھة

ـتعط ـ األـ ـعضل اـعاءـ ـلحن واـ ـلحس وـكرـ ـتقةـماـتةــملاـكدةـسھـــسببة ـبطيـفعـ اـ اـمدـلون ـلشاغ ـیفرـ ـــفیمتناـھرـساـبةـ ـ اـ روحـلع

ـلنفسا ـ اـعيـناــ ــلسلن ـفیھوكـ وــ ـتعا، اــتلرضـ ـلسك ـفیھدةـ ـبلغمطــخلنـممــ ـ زـــغلیيــ ـیجتمجـلظ ــ دـفعـ ـغھاـمي اـ اــلبم ـلمارد زاج.ـ

اـموأ ا [ـلّ Maدوار، 43a[ـفھ أنـ ـیخیو ـ ـلصّلـ ـحباـ األـ أن ـشیھ ـعلیدورـتاءـ دــ وأن وـغاـمھ ـفیعھ،ـبدورانـیھـندـبھ ـ رضـ

ـبسبؤالءـھ536يـفدوارـلا ـ ـضعبـ دـ ـغھاـمف وـ ـقصم اـ ـلقور ـفیھوىـ ـ ـتقالـفم،ـ ـتحلیىــعلدرـ ــ اـ ـلبخل ـ اـ ـلصارات إـعاـ ـلیدة ھ،ـ

ـفتجتم ــ وــھنعــ ـتتحاك ــطبیعیرــغیةـكرـحركــ #وـــ ـبلھاــتقة اــ ـبحروحـلا ــطبیعیةـكرـ ـمض537ةـــ اـــلتلادةـ ـلحك ـفعداـــفتتةـكرـ وـ عــتقان

ـبینھم ـ دورـكرـحاـــ ـكمةـیة اـفرىـیاـ ـبعزوـلي وـ ــبسبة، اـ دوران ــیتخیروحـلب األــ أن ألــشیل ـــتختلواـسھـناء ــنسبفـ أـ زاءـجة

ـلمحسا ـ ـ إـ اـلوس ـلحى ـجھنـماسـ اـ ـلمحسة ـ ـ أوـ ـجھنـموس اـ ـلحة وألنـ أـھواـجاس ـعضر ـئھاـ الـفـاجةـــصلبمـ ـتقة اـ دمـلدر

528. .Ma مولع :L6 [ مزاج

529. .L6: om. Ma [ عليها

530. بها المطبقة  ] L6: om. Ma.

531. .Ma بعلھم :L6 [ بولهم

532. الستيالءا :L6 [ الستيالء  Ma.

533. .Ma فیستر في :L6 [ فتسترخي

534. .Ma الفصل :L6 [ المفصل

535. .Ma استسقاء :L6 [ االستسقاء

536. .L6: om. Ma [ في

537. طبيعة بحركة الروح وتقابلها  ] L6: om. Ma.
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ـلقلیا ــ اـ ـلمتیل ـ ـ اـ ـلمتن ـ ـفیھدـلوـ ـ ـلتشاـبمـ ـ ـفیھربـ ـ ـلتلتحاـ ـ ــ وـ ـضععـمم، اـ ـلقف اـ ـلطبیعیوى ـ ـ ـ ـ [ـ L6ة 67aوا ـلح] اـ ـلغرارة ةـیزـیرـ

ـعضأ اـبوـطرـلاـبةــــمبتلمـھاؤـ ـلغات اــیبرـ ـلمة ـنعاـ اـعةـ ــنعقن ـللحاـبدمـلا538ادـ ـحھروـقلـمدــتنالـفمــ ـبسھمـ ـ وـلوـ ـتحدـقة. اـ ـلحكدث ـ ةـ

ـفیھ ـ ـبسبمـ ـ ـضعبـ وـھودــجلفـ ـكثم اـلوـترةـ ـلبلغد ـ ـ اـ ـلمم ـفیھحـلاـ ـ ـبسبمـ ـ اـسبـ ـستموء ـ ـئھراـ وـ ـضعم ـتحلینـعمـھواـقفـ ــ لـ

ـلبخا اــ ــلمحتقنارات ــ ـ ـتحةـ اـ ــلجلت ـسیمدـ أـلاوــتنوـلاــ ـلحاـمةـیذـغوا ـیفرـحةـ وأـ اـمة. ا ـلسھّ ـ ـــلغلبرـ اـ اـــلیبة ـلطبیعس ـــ زاجـمىــعليـ

ـغھاـمد الـ أو ـمتم دـ ـغھاـمالء اـعمـ ـلبن اـغالـ ـلمم ـلحاـ اـ لة ـل وأـعذاـ اـمة. یّ ـل ـبطنـ اـ ـلمشن ـ ـیكخـیاـ إـ اـمون تّ ـل ـمع539لـھرـ ـتھدـ مـ

ـلھالــبتوا ـلساـ رـموءـ ـیعبـطزاج ـلھرضـ اـماـ اـبوـطرـلن ـلغات واــیبرـ اـغالــلبة ـلمحتبسم ـــ ـ ـسطحھىــعلةـ ـ ـ اـ ـلظا وإـھاـ اـمر، نـمّ

ـضع اـ ـلھف ـضماـ واـ ـلمة ـسكاـ ـفیھةـ ورــ اـبوـطا ـلمنخة ــ واـیرـ ــلعینین ـ ـ ـفیھنـ الــ دــمتم ـغھاـمالء اـبوـطرـلاـبمـ ـــلفضلیات ـ اـ ـــلمتحلیة ـ ـ ةـ

ـلیھإ ـ ـلضعفھاـ ـ ـ ـ ـبحیاـ ـ الـ ـیتث أنـلىـتأـ ـفعھدـتھ ـ ـنفسھنـعاـ ـ ـ وـ ـتكا. ـظلمونـ اــ ـلبصة ـ ـفیھرـ ـ ـلسمـ [ـ Maوء 43b[اردـبزاجـم

ـیعبـطر اـف540رضـ ــفتغلاغـمدـلي اــ اـلظ وـصاــلبروح ـتكرة وـ ـتحدـقدره. ـبھدثـ اـھمـ ــلعلذه ـلفسةـ ـ رـ ـتھاـبوـطاد وـ ـتكم ـحھرـ اـ

ـكثو اـ ـلبخرة ـ ـیئردـلا541اراتـ وـ ـضعة اـمفـ واـمدـلزاج ـلقاغ اـ ـلبوة وـصاـ ـتحدـقرة، ـتكنـمدثـ رـ ـبتھـوطدر ـ اـ ـلنبضیم ـ ـ ـ أوـ ة

ـــلجلیا اـیدـ اـميـھيــلتة ــلعیرآة وأـ اـمن. زرـحّ اـقدوث ــلعیة ـفیھنـ ـتكمــ ــبسبونـ زـ اـفادةـیب اـبوـطرـلي [ــجیاـجزـلة L6ة. 67b[

أنــعلوا اـساـحم ـلسمة ـ أـ ـفضع اـساـحنـملـ ـلبصة ـ اـ #ألن ـلصمر ـ الـلوـمانـكإذا542مـ ــیصی543وداً ـصحرـ ـطقاـنھـباـ الًـماـكاًـ

ـلماـع ــلعلاـباًـ وـ ـیكوم أـ ـبكون ـیجإذنـفم،ـ اإلــعلبـ ـنسى أنـ ـیتعھان ـ اـساـحدــ ـلسمة ـ وـ ـیصع ـنھوـ وـ ـیكا. اــثقونـ ـلسمل ـ ـفیھعـ ـلسمــ وءـ

آالتـم ـسمعھزاج ـ ـ وـ ـضعم ـتھوـقفـ اـ ـلمم اـكدرـ ـلسة ـمعاـ وـ ـیحدـقة، ـــلغلبدثـ اـ اــعلســـلیبة ــلعصبى ـ اـ ــلمفة اــعلةـشروـ ـلصمى ـ اخـ

وقد یحدث ألخالط غلیظة تنجلب إلیھ.

69

: إّن ما یعرض من البحوحة والنزلة للشیخ الفاني لیس ینضج.544#قال أبقراط الحكیم

ـیعن ـ اـميـ ـلبحن ـ اـحوـ ـلسعة ـ وـ ـبھعـفدـت545ةـكرـحوـھال اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ األذىـ اـعة وذـئرـلن إـلة ـلشاـمك اـفيءـ ـیحتةـئرـلي ـ أنـ اج

538. .Ma اعتقاد :L6 [ انعقاد

539. .Ma لترهالت :L6 [ لترهل

540. .L6: om. Ma [ يعرض

541. .Ma المجازات :L6 [ البخارات

542. الصمم ألن  ] L6: om. Ma.

543. .L6: om. Ma [ ال

544. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

545. .L6: om. Ma [ حركة
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ـیخ وذـ اـلرج ـلشك اـفيءـ ـلمشي ـ رـیاـ ـتنحاتـبوـطخ ـفضنـمدرــ دـ ـغھاـمالت اـــسبیىــعلمـ وذـلزــلنل ـیككـلة، ــبسبونـ رودةـببـ

دـم ـغھاـمزاج اـ ألن اـمدـلم ـلباغ الـ ـینضارد ـ ـیصاـمجـ إـ ـلیل اـمھـ ـلغن الـ #أو ــیتحلذاء ـ ـیتصاـملـ ـ إـعاـ ـلید األـمھـ ـبخن لـبرةـ

ــیستحی ــ اـ ـلغل ـفض546ذاءـ وـ ـتكرـتوالً اــفیمـ ـلبخھ ـفیكسبھاراتــ ــ ـ ـعلیھدومــفتةـبوـطر547اــ اـــ الزدــلنم ـسببھادـیوازل اًـموــفیاًـموـیاـــ

دـبيـھو ـغھاـمرودة وـ ـنقصم ـ ـتھرارـحانـ اـ ـلغم وـیزـیرـ ـضعة ـمھواـقفـ وـ ـمھمم ـ ـتنقطمـلاـ ـ ـ [ـ L6ع 68aا ـلن] ـفیھةـلزـ ـ مـل548مـ

ـیب اـمرأواـ ـلبحن ـ ـیعنة،ـحوـ ـ ـمھميـ ـ ـثباـ وـ اـجت ـلسبود ـ ـیكبـ اـ ـلمسبون ـ ـ وإّالـماـتبـ ـیكاً ـممكونـ ـ اـ ـلثبن ـ ـعتباـبوتـ ـ وـ ودـجار

 وعدمھ.549السبب

70

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ رـ ـحمم هللاـ ا550ھ إن ـنق: أوـ اـقالب ـلسنات ـ ـممةـ ـیعماـ ـ #ـ ـلیوـتيـفل اـفـةصاـخراضـماأل551دـ تـقوـلي

] على ھذا القیاسMa 44b في سائر الحاالت [552الواحد منھا التغییر الشدید في البرد أو في الحر، وكذلك

أنــعلوا ــجمیم اـ ـلمع األرـمدةـلوــمتاتــكبرـ األرـكن ـبعان واإلـ ـنسة األـمبـكرـمانـ األرـخن ـبعالط اـ ـلمة األرـمةــكبرـ انـكن

ـبعاألر واـ ــلسنة اـمةــكبرـمةـ ـلفصن ـ األرـ ـبعول اـ ـلتة ــبمنيـھيـ األرـلزـ ـلھانـكة ــلصیاـك553اـ اـ ـلحف اـ ـلیار اـباـ ــبمنذيـلس ةـلزـ

اـفارــلنا ـلمي واــكبرـ ــلصفات اـفراءـ ــلحیي #واـنواـ اــبیرـلات، ـلحع اـ اـطرـلار ــبمنذيـلب اـلزـ ـلھة اـفواءـ ـلمي واــكبرـ يـفدمـلات

ـلحیا ـ وا554اتـنواـ ـلشت، ـ اـ ـلباء اـ اـطرـلارد ـبمنذيـلب ـ اـلزـ ـلمة اـفاءـ ـلمي ـكبرـ واـ ـلبلغات ــ اـفمـ ـلحیي ـ واـنواـ ـلخات، اـیرـ ـلبف اردـ

ـلیا اـباـ ـبمنذيـلس ـ األرـلزـ ـضیة ـلتوا555ةـ اـفرابـ ـلمي ـكبرـ واـ ـلسات اـفوداءـ ـلحیي ـ ـفلمات.ـنواـ اـناـكاــ ـلسنت ـ ـكبرـمةـ نـمةـ

ـلفصا ـ األرـ ـبعول [ـ L6ة 68bا ـلت] ـلكيـ ـمنھّلـ ـ ـطباـ وـخعـ ـلكمیا556يـفاص ـ ـ واـ ـلكیفیة ـ ـ ـ ـمعیّدـحةـ ـ ـبھمنـ ـ اـ ـئتلفا ــ ورـ ـكبت تـ

546. الغذاء يستحيل بل األبخرة من إليه يتصاعد ما يتحلل ال أو  ] L6: om. Ma.

547. .L6 فتنكسها :Ma [ فيكسبها

548. .L6: om. Ma [ فيهم

549. السبب وجود باعتبار الثبوت ممكن يكون وإالّ تاماً المسبب يكون   ] L6: om. Ma.

550. الله رحمه الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

551. توليد في  ] L6: om. Ma.

552. .Ma وكك :L6 [ وكذلك

553. .L6: om. Ma [ لها

554. الحيوانات في والدم ... الرطب الحار والربيع  ] L6: om. Ma.

555. .Ma األرض :L6 [ األرضية

556. .Ma في :L6 [ وفي
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ـلسنا ـ ـفمھمة،ـ ـ ـ اـ وردت ـلسنا ـ واـ ـلفصة ـ وــعلولـ ـجھتھى ـ ـ اـ ـلطبیعیا ـ ـ ـ ـ أـ األـفرتـثة أـبي ـطبیعیراًـثدان ـ ـ ـ وـ ـحفاً األـمظـ دانـبزاج

ـلتھاـحىــعلالطـخواأل اــ ــلطبیعیا ـــ وـ اـلة. ـنحو ـــنقلبوا557تـفرـ أوـ اـقت ــلسنات وـ وــعلردـتمـلة ـجھھى ـ اـ ـلطبیعا ـــ أـ ـظھي يـفرتـ

ـغیاالتـحدانـباأل ـطبیعیرـ ـ ـ ـ ـفیجةـ ـ أنـ ـیكب اـ ورود ـلفصون ـ واــعلولـ ـجبى ـتھاـ ـطبو558اـ ـئعھاـ ـ ـفیكاـ ـ اـ ـلصیون ـ اراًـحفـ

ــلشتوا واـباءـ واــبیرـلارداً ـلخع ــمعتفـیرـ ـبینھمدلـ ـ إذـــ ــیغیوـلا واـ ــنقلر واـك559بـ ـمنھدـحل ــطبیعت560نـعاــ أـــ أـخھ اًـضراـمذت

ألــیئرد ـیغیّھـنة ـ األـ ـئعھاــطبنـعالطـخّر ـ وإنـ ـثیأـتا. اـ ـنقر اـ ـلفصالب ـ ـلیولـ ــبسبوـھسـ اـ زـھثــحینـمانـمزـلب لـبانـمو

ـلم ــیتغیاـ ـمعرــ اـمھـ ــلكیفین ــ ـــتغییيـفرـثؤـیةـ األـ اـحر وـندــلبوال ـیضأ561كـلذـكي اـ ـلھاً اـ واـیيـفذيـلواء وـحرةـمدـحوم رةـمر

ــیتغیردـب ـمقتضرــ ـھماـــ األـفاـ وـبي ــتغیدان اـ ـلفصر واــ ـنحل ـیك562دـقھـفراـ إـ إـلون ــطبیعتراطـفى اـفھـــ ــــلكیفیي اـ ـلخة وـبـةصاـ دـقھ،

 إلى البرد أو بالعكس. وكالھما تولدان المرض.563 ] أ ي من الحرMaیكون إلى تبدیل طبیعتھ [

71

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ إذا564مـ أوـناـك: اـقت ـلسنات ـ الزـ ـلنظةـمة ـ ـمھاـ وـ وـكيـفانـكا [ـقل L6ت 69a[ـمنھ ـ ـینبغاـماـ ـ ـ أنـ ي

ـیك ـفیونـ ـیحاـمانـكھـ ـفیھدثـ ـ األـماـ ـحسراضـمن اـ ـلثبن ـ واـ ـلنظات ـ ـحسامـ اـ ـلبحن ـ وإذاـ أوـناـكران، اـقت ـلسنات ـ ـغیةـ رـ

الزمة لنظامھا كان ما یحدث فیھا من األمراض غیر منتظم سمج البحران. 

أو اـقإن ــلسنات وـ اـھة ـلفصي ـ األرـ ـبعول اـ اــمنأز565يـھيــلتة ـنتقة اــ ـلشماالت ـ رـفسـ أرــعلروجــلبا566كــفلنـمعـبي ـبعى ةـ

اـئاــطب رـحعــبیرـلع: واـطاّر ــلصیب، واـباـیارـحفـ ـلخس، واـباـیاردـبفـیرـ ــلشتس، رـباءـ وـطارد اــقیب. ــمعتعــبیرـلل دلـ

والـحرطـفھــفیدـجوـیســلیّھـنأل والـبّر رـفرد وـبوـطرط واــیبة ـلھس ــینسلواءـ اـبنـعھــفیخــ ــلشترودة ـلبعاءـ اــ ـلشمد ـ نـعسـ

557. .Ma انحرف :L6 [ انحرفت

558. .Ma واجاباتها :L6 [ واجباتها

559. .Ma ورفعت :L6 [ وانقلب

560. .Ma غير :L6 [ عن

561. .Ma وكك :L6 [ وكذلك

562. .Ma وقد :L6 [ قد

563. .Ma الجزء :L6 [ الحر

564. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

565. .correxi: om. L6, Ma [ ھي

566. .Ma ذلك :L6 [ فلك
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ـلمسا ـ ـلحاـبةــمیاـ اـم567رـ اــقبن ـلشمال ـ إـ وــلیس ـتكھ، اـحونـ ــلصیرارة ـلمسفـ ـ ـمتھاـ أوــ ـبھرـقا اـماـ ـلمسن ـ ـفیسخةــمیاـ ـ اــ ـلھن واءـ

ــیتحلو ـ وـ ـیلطل وــ ـیقف ـطبیعنـمربـ ـ ـ اـ ـلعنصة ـ ـ اـ ـلنر وأـ اـماري. ا ـلیبّ ـ إلـ ـفنس اـفاءـ ـلحرط اـ واـبـوطرـلر ـلخات ـیقفـیرـ ربـ

االـمھـجزاـم اــعتن ألن ـلحدال ـینكسھــفیرـ ـ واــ ـیستحك568مـلردــلبر ـ ــ ـبعمـ وأـ اـمد. اـفھـلاـحّ واـبوـطرـلي ــبمعتســـفلیســـلیبة ـ دلـ

إــئلاـملـب اـلة ـلیبى ـ أـ ـكثس ألنـ اـحر ـلصیّر ـ ـجفدـقفـ اـ ـلھف وـ واألرض ـیحمـلواء ـبعدثـ األـمدـ ـیعاـمةـیدـنن ـلھدـ وأـ اـما. ا ّ

ـلشت ـ ـفباءـ رـ ـتكبـطارد ـلبعھـترودـبونـ ـ اـ ـلشمد ـ [ـ L6س 69b[اـع ـلمسن ـ ـمیاـ ورـ ـبتـوطة ـكثنـمھـ األـ واألـنرة ـمطداء ارـ

ــلثلوا واـ اــعلوج. أن ـختم اـ ـلھالف أرـفواءـ ـلیا569اعـبي واـ ــللیلوم ـمنةــ الـساـ ـختب أرـفھـفالـ اـبي ـلسناع ـ وذـ أنـلة، ـمنك ةـلزـ

ـلغا اـفدواتـ اـلزــمنومــلیي اـفعــبیرـلة ــلسني وأـ ـنصة اـ ـلنھاف ـ ــبمنارـ اـلزـ ــلصیة واـ ـلعشف ـ [ـ Maاء 45a[ــبمن اـلزـ ـلخة فـیرـ

ـنصوأ اـ ـللیاف ـبمنلــ ـ اـلزـ ـلشتة ـ أنـ إّال االـھاء ـختذه الـفالـ ـیكات ـیظھادـ ـ ـثیأـترـ األـفاـھرـ اـبي ـلصحیحدان ـ ـ ـ وـ األـفة دانـبي

ـــلضعیفا ـ واـ ـلمة ـیضرـ ـیظھدـقةـ ـ أـ أـھرـثر ـمحسراًـثا ـ وإّنـسوـ ــتغیاً. ــلسنا570راتـ ـمنھةـ ــطبیعیاــ وـــ اـھة ـبحسيــلتي ـ اـ ـلفصب ـ ولـ

ـینبغاـمىــعلردـتيــلتا أنـــ ـیكي وـــعلیونـ ـمنھھ ـبطبیعســلیاـماــ ـــ والـ ــلصیاـكھــعنارجـخي اـ ـلمفف ـ اـفرطـ ـلحي واـ ــلشتّر اءـ

ـلمفا ـ اـفرطـ ـلبي اـقرد.ـ ـلحكیال ـ ـ أـ ـبقم ـمتراط:ـ اـناـكىـ ـلتغیت ـ ـ اـ ـلطبیعیرات ـ ـ ـ ـ ـمنتظمةـ ـ ـ ـ ـسلكھيـفةـ ـ ـینبغاـمىــعلاــ ـ ـ وـ ـتكمـلي نـ

ــــمختلف ـیحاـم571انـكةـ ـفیھدثـ األـماــ ـحسراضـمن اـ واـــلثبن ـلنظات وإّالــ ـیكام، اــعلونـ ـلعكى ـ ألـ اــسبوـلّھـنس ــلشتق ىــعلاءـ

ـطبیعت ـ ـ ـ وـ ـلحھ اـ ـبیرـلق اـ ـلمعتع ـ ـ وـفالـتھـبدلـ ـثیأـتداركـتى اـ ـلشترات ـ األـفاءـ ـلنضاـبدانـبي ـ وـ ـقیرـتج األـ اـخق ـلمتجمالط ـ ـ ـ دةـ

نا ق محت ـل ـ ـ ـ ـ ـبحةـ اـترارـ معتھ ـل ـ ـ وإنـلدـ بعة، ـت ـ اـ یرـلھ ـب اـ ـلشتع ـ أوـ فا572وي ـلصی ـ ـ ـفجميـ ـ اـفعـ ـلسني ـ اـ شتا573دةـحواـلة ـل ـ اءانـ

ـلصیفوا ـ ـ [ـ L6ان، 70a[ـفتك ـ اـ ـلمون اـ ـلممواد ـ اــعل574ةــصیـاعـةضرـ ـلطبیعى ـ ـ ـ ـغیةـ ـمنقرـ ـ ـتصيـفادةـ ـتھاـفرـ ألـ ـغیاـھّـنا رـ

ـفیكي،ـساــقی ـنضجھونــ ـ ـ وـ ـبحا ـنھراـ ـسمجاـ ـ ـحسرــغیاًـ وـ اـكوـلذاـھىــعلن. ــلشتان اـبيـفاًـطرــمفاءـ ـلشرده اــیقمـلدـیدـ عــبیرـلدر

اـفالـتىــعل ـلمي اـ ـلمتجمواد ـ ــ اـ ـلغلیظدة ـــ ألـ ـتكاّـھـنة أـ وـــحقندـشون ـحصاً األـفراًـ وأـبي إـحدان اـلوج ــلملطفى ــ ـلمقطعوا575اتـ ـ ــ اتـ

567. .L6: om. Ma [ بالحر

568. .L6: om. Ma [ لم

569. .Ma ارتقاء ,L6 اربعاع :correxi [ أرباع

570. .Ma الغيرات :L6 [ تغيرات

571. .Ma كانت :L6 [ كان

572. .Ma و :L6 [ أو

573. .Ma واحدة :L6 [ الواحدة

574. .Ma عاتية :L6 [ عاصية

575. .Ma اللطفات :L6 [ الملطفات
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ـلقا وإنـیوـ ـتجة. اـ ــلصیاوز اـحفـ ـلطبیعده ـــ واـ ـلحي اـ ـلشر ــبحیدـیدـ ـیجفثـ ـ األـ واـبف األـقرــحتدان وـخت ـفیكدت،ـمرـتالط ونــ

ـنضإ ـجھاـ واـ ـستفا ـغھراــ [ـ Maا 45b[ـعس ــیسیرــغیراًـ وـ أـناـكر، ـضھراـمت ـمخةــئلاـھاـ أـفة.ـفوـ أـصإن اـحّح ــلسنوال أنـ ة

ترد فصولھا على طبائعھا وعلى ما ینبغي أن یكون علیھا، فإن تغیرت تجلب أمراضاً.
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: إّن من الطبائع ما یكون حالھ في الشتاء أجود وفي الصیف أردأ.576#قال أبقراط الحكیم رحمھ هللا

ـلم ـعلم577اـ أنــ اـقت وــعتاالـبدنــلبوام ـفھاوزهـجاـملـكدال ــمغیوـ #ـكھـجزاـمىــعلانـكإذا578عــبیرـلاـفھ.ـلرـ اًــسباــمنان

ـلم واـلا579زاجـ ـلحروح اـ ـــلمحییرارة ـ واـ وـلة اـموـھدم ــیمیھـلداــعتع إـ ــیسیرارةـحىـلل ـــلطیفرةـ ـسمةـ ورـیاوـ ــطبیعیةـبوـطة ة،ـــ

ـیحموـھو ـ اـ ألــللر ـیجّھـنون اـ إـلذب اـلدم ـلظى وــعتاـبرـھاـ ــــتحلیلغـــیبلمـلدال، اـ ـلضعھ ـ [ـ L6ف 70bو ــیحف] ـصحظـ اـ 580دنــلبة

ــلمعتا ـ ــلمناـبدلـ واــسباـ ـلمشة ـ وــكلاـ ــیحفة ـصحظـ اـ ـلحا581دنــلبة ـبتعارـ أــیلدــ ألـیھ ـیكّھـنّاه ــلنسباـبونـ إــ وـبھــلیة ـیصحارداً ـ اـ دنــلبح

أــلبا ـیضارد ألـ ـیكّھـناً ــلنسباـبونـ إــ ــفعلاراً.ـحھــلیة اـھىـ إنـقونـناــلقذا اـمال ــلطبن ـیكاـمعـئاـ اـفھـلاـحونـ ــلشتي أـ وـجاء يـفود

ــلصیا أردأـ ــیعنف اـحانـكنـميـ ـلمار ـــقضیفزاجـ ــلشتاـفاًـیراوــصفاًـ اـ اــلباء ـیعبـطرـلارد وـجزاـمّدلـ ـیكھ ـئمالـماًــفقواـمونـ اً،ـ

ــلصیوا اـ ـلحف اـ ـلیار ــتسخیندـیزـیسـباـ ـ ـ وـ ــتحلیلھ ــ ـفیكھـ ـ واـلمـئالـمرــغیونـ ـلمھ، اـ ـلبزاج اـ ـبخبـطرـلارد إنـمأـفذا.ـھالفـ ا ّ

األـئاــطبىــعن ـصحع ـشكأـفاءـ اـھھـــعلیلـ ـلحكذا ـ ـفصلـكھـنأـبمـ ـصحزاجـمھـبنـمقـفواـیلـ يـ وـلبـساــمنّ ـیخھ ھـبنـمفـلاـ

] المضادة.Ma 46aسوء مزاج مناسب لھ ألنّھ یحفظ الصحة باألشیاء المالئمة ویرد الصحة باألشیاء [
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اـق# ــلحكیال ـ أـ ـبقم رـ ـحمراط هللاـ واـك:582ھ األـمدـحل ـفحراضـمن #دونـشدــعنھـلاـ وأــمثأ583يءـشيء وأردأ اـمانــسنل

وعند أوقات من السنة وبلدان وأصناف من التدبیر.

576. الله رحمه الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

577. .Ma علما :L6 [ لما

578. .Ma والربيع :L6 [ فالربيع

579. لمزاج مناسباً  ] L6: المزاج مناسب  Ma.

580. .Ma بدن :L6 [ البدن

581. .Ma بدن :L6 [ البدن

582. الله رحمه أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

583. شيء دون  ] L6: om. Ma.
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ـیعن ـ ـلكيـ واـ األـمـدحل واألـمن ـسنراض ـعنھـلـاحانـ وـ وـقد ـبلت وـ ـبیدـتد أـ ـمثر أو584لـ أي وأـف، وأردأـجق ـیعنود ـ أنـ ي

ـلما اـ ـلحرض اـ اــعنسـباــلیار ـلفصد ـ [ـ L6ل 71aا اــلب] واـطرـلارد واـــلبلب اــبیدــلتد اـیاردــلبر أـــطبیرـلن وأــمثن ـحسل ألـ ّھـنن

ـیع وـلّدـ األـھالفـخدــعنھ. ـیكابــسبذه اــعلونـ ـلعكى ـ ألـ ـیكّھـنس ــقبینـمونـ ـلمعا585لـ ـ ـلجاـ ـلضاـبةـ ـلكد،ـ اـ ـلمن اـ ـلحرض ارـ

ـثھدوـحدــعن وـ ـتكا ـنھّوـ اـفاـ ـلفصي ـ اـ ـلحل واـ ــلبلار واـ ـلتد ـبیدـ اـ ـلحر أـیارـ ـخطّلـقن األـھالفـخدــعننـمراًـ وــسبذه ـفھماب. ـ تـ

األـمأ ـسنر اـفانـ ـلفصي ـ اـ ـلمقل ـ اـ ـمضذيـلدم وأـ اـمت. اـحّ ــلبلال ـبعینھيـھدانـ ـ ـ ـ األوـحاـ اـفاتـقال ــلبلإن ـیفعدـ ـ ــیفعلاـملـ ـ ھـ

 ارتفاعھ وانخفاضھ وبسبب الجبال والبحار.586بسبب طبیعة ھوائھ الذي حاصل لھ بسبب العرض وبسبب
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أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ وـفانـكىــمت:587مـ أي أوـمتـقي اـقن ــلسنات واـیيـفةـ وـحرةـمدـحوم دوثـحھــفیعـقوــفتردـبّرةـمر

أمراض خریفیة.

ـیعن ـ ـتغیوـليـ ـ اـ ـلھر اـفواءـ ـلیي اـ أّيـفدـحواـلوم ـفصي ـفصنـمانـكلـ اـ ـلسنول ـ اـمةـ ـلحن إـ اـلر ـلبى ـلتغیردـ ـ ـ ـمقتضرـ ـ ـ يـفاهـ

ألـباأل ــیشبدـقّھـندان اـ اــلیھ ـبعدـحواـلوم اـ ـلفصض ـ دونـ ـبعول ـفمض.ـ األـ وــشتوـھاـمامـین ـمنھوي وـــصیفوـھاـماــ ـمنھي اــ

ـیفـرخوـھاـم ـیسخيـ ـ وـ واـیيـفردـبن اـحوم ألن ـلبد اـ ـسخدـقذيـلدن [ـ L7ن 71bو ـتخلخ] ــ وـ ـلطل واألـ [ـخف Maالط

46bورق أـثھ،ــفی] وــفیرـثم أـفھ اـمـدصھـطالـخي ـلھھ اـ ـفیعاردــلبواء أــفیرضــ اـمھ ــلحقراض واـ ـلحصن ـ اـ وألن ـلشر، يءـ

ـلمتخلخا ــ ـ ـ ـیقبلـ ـ اـ ـلحل واـ ـلبر أـ وـسرد ـلھرع. إذاـ ــسخنذا اـ ـلمت وـ ـجمإلـلھــضترـعاء أـكادـ ـجمرعـسان اـموداًـ ـلمن اـ ـلباء اردـ

ــلتخلخل ــ ـ وـ ـنفھ اـ ـلبوذ ـفیرودةـ األــعلھـ أن الـبى ـتحدان اـبنـمسـ ـبیرـلرد ـتحاـمعـ اـبنـمسـ ـلخرد األـیرـ ألن يـفدانـبف

الربیع منتقلة من البرد إلى الحر متعّود بالبرد وفي الخریف منتقل من الحر إلى البرد معّود بالحر.
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أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ األ588مـ ـكلھراضـم: ـتحاــ أوـفدتـ اـقي ــلسنات ـكلھةـ أنــ إّال ـبعضھا ـ ـ ـبعيـفاـ األوـ أـقض أنـبرىـحات

تحدث وتھیج.

األــعلا أن ـكلھراضـمم ـتحاــ أوـفدثـ اـقي ــلسنات ـكلھةـ أّيــ ـفصلـكيـفا، ـمنھلـ ـلكا،ــ ـبعضھدوثـحنـ ـ ـ ـببعاـ األوــ اتـقض

ـبعنـمىـلأو األـ وإن اــسبض. ـلماب اــقیالـ ـلممة ـ ـسیمرةـــكثیدنـــللبـةضرـ اــ ــلستا اـ ـلضة اـیرورـ الــلتة اـفاســـللندـبي اءــــستیفي

584. .Ma مثل :L6 [ أمثل

585. .Ma قبل :L6 [ قبيل

586. .L6: om. Ma [ وبسبب

587. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

588. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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ـحی وـتاـ ـحفھ ــصحتظـ اـمھـ ـلمطعن ـ ـ واـ ـلمشم ـ والـ ـغنرب ـتینفسواءـھنـعھـلىـ ـ ـ ـ وـ ـسك589نـعھ اـبحـیرـیونـ ـلبھ والـ نـعدن

ـلحا واـكرـ ـلیقظة ـ اــ إذ ــلحیة ـمتحوانـ ــلطباـبركــ والـ [ـعع L7ن 72aاال واالـــستف] اـــحتقراغ والـضھـناـمزــیلنـیذــللان رورة

ـعم اـ اـمذهـھعـــیتبّ ـلعن اـ ـتعيــلتوارض ـللنفرضـ ــفمتس،ـــ اـ ــستعملى ـ اـھتــ ـلضذه ـینبغاـمىــعلاتـیرورـ أـصيـــ اًـباــسبارت

ــصحی وـ أـمة، ـھمن أـ اـمأـیمـلاـھرـمل ـلفسن ـ وـ اـساد ـلحوء وـ واألـلـةضرـعارـصال وــسقآلالم ــعجینـمام. ـحكمبـ ـ اـ اريــلبة

األـھيـف اـمذه ــلستور اـ ـلضة ـنسإلـلةـیرورـ أنـ ـجعان ـلكلـ واـ ـمنھدـحل #ــ ـمحا [ـكرـ ً Maا 48a[ــطبیعی ــیقتضیاًـــ ــ وداـ 590اًــعیھ

ـلجاـفھ.ــجبوـی ـیقتضوعـ ــ اـ ـلطعي ـ ـلیكامـ ـممدالًـبونــ ــیتحلاـ اـملــ واــلبن ـلعطدن ـ اـ ـلمش اـ ــلمناء اـ ـلملطذرف ــ اـیذـغألـلّفـ ـلغلیظة ـــ ةـ

ـلكوا اـ اــلنرى راــفیذيـلوم واـــللبةـحھ ـجمدن ـلقامـ ــفعل591واهـ اـھ592ىـ ــلقیذا ـتعلـمأـتاسـ اـ ـیكمـلوــفلي.ـقاــلبرف اـفنـ دنــلبي

ـمح داـ وال إـعرك األـھىـلي ـیمكابــسبذه ـ أنـ ـیتقن ـعنھدـعاــ االــ ـنسا ـلشغانـ ـ ـكسأو593لـ ـینحىــحتلـ وــ ــیھلل ـكمكـ ــیحتاـ اجـ

اـلإ واـلى ـلعدواء ـبشالجـ ــیصليءـ ـفیھـندـبھـبحـ ـحتھـبعـفداـ إـیؤدـیىـ اـلھ ـلمى اـ ــلمتلرض ـ وـ واـكازاءـبف ـمنھـدحل ـ يـفاـ

ـنساال ـتمنعةـلـاحانـ ـ ـ أنـ ـیتجھ ـ اـحاوزـ ـلمحتده ـ ـ إـ ـلیاج ـلئھـ إـیالـ وـمىـلؤدي ـفسرض ـبعريـلاـكادـ اـ ـلعطد ـ واـ ـلشبش ـ ـبععـ دـ

ـلجا واـ ـلیقظوع ـ ـبعةــ اـ وــلند ـلموم. وـ ـقفا اـ أن ـلفت ـللملـعاـ اـھســلیرضــ ـلھو ـفقواءـ األـبطـ ـكلھراضـمل ـتحاــ ــجمیيـفدثـ عـ

[ـقاألو أن إّال L6ات 72bا ـلم] اـ ـلمشرض ـ اـفھـباـ ــلكیفیي ــ ـللفصةـ ـ اــ ـلحل أـضاـ ـیحأنـبرىـحر وـ ــیھیدث اــغینـمجـ ـلمشر ـ ھـباـ

ـكم اـ إن ـلصیا ـ وـ إذا ـصفاًـندـبـدجف أـیراوـ أـحاً وـحاًـضراـمدث وإذا اـجارة ـلشتد ـ غماًـندـباءـ ل ـب ـ ـ یاـ ـن أـحأ594اًـ اًـضراـمدث

.595#بلغمیاً بارداً
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ اـمأـف:596ھ أوـف597ّ اـقي ــلسنات ـففةـ اـ وأواــبیرـلي اـئع ــلصیل ـیكفـ اـ ـــلصبیون واـ ـنھوـــیتلنـیذـلان يـفمـ

ـلسا أــعلنـ ـفضى ـتھاالـحلـ وأـ ـكمم اـ ـلصحل ـ وـ اـقاـبيـفة، ــلصیي وـ اـمرفـطف ـلخن ـیكفـیرـ اـ ـلمشون ـ أـیاـ ـحسخ وـحنـ يـفاالً،

589. .Ma عن :L6 [ وعن

590. وداعياً يقتضيه طبيعياً محركاً  ] correxi: وداعي يقتضيه طبيعي محرك  L6, Ma.

591. .Ma لقوام :L6 [ لقواه

592. .Ma على :L6 [ فعلى

593. .Ma لثقل :L6 [ لشغل

594. .Ma بلغمياً :L6 [ بلغمانياً

595. بارداً بلغمياً  ] L6: ًبلغمياً باردا  Ma.

596. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

597. .Ma وأمّا :L6 [ فأمّا
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باقي الخریف والشتاء یكون المتوسطون بینھما في السن أحسن حاالً.

أو اـقإن ـلسنات ـ #ـ ـطبیعیة ـ ـ ـ أوـناـكةـ ـغیت ـطبیعی598رـ ـ ـ ـ [ـئالـتةـ Maم 48b[ـبع األـ اـبض دون ـلبعدان ـ ـفقض.ـ األـ دانـبال:

ـلصحیحا ــ ـ اـ ـلقة ـفقھواـیدالــعتاالـبةــیبرـ اــ ـلفصا اــ ـــلشبیل ـبھھـ اـفاـ ــلكیفیي ــ ـــلصبیاـكةـ واـ ـلمان اـــھقیراـ ــلمعتن ـ واـلدـ ـلمي ــلنسباـبزاجـ ةــ

ـغیىـلإ ـفیم،ـھرـ ـئمھالـ ـ ـبیرـلا599مـ وأواـ اـئع ـلصیل ـ اـ ـلقف ـبمبـیرـ اـ ـبیرـلزاج ـلمشعـ ـ ـبھاـ ـبینھةـ ـ ـ اـفاـ ـلمي اـ وألن ـلمعتزاج ـ ـ دلـ

ـیحف# ـ اـ ـلمظ ــلمعتاـبزاجـ ـ ـفق600دلـ وألنـ ـفصلـكط [ـفواـی601لـ L6ق 73a[ـصحزاجـمھـبنـم يـ وـلبـساــمنّ يـقاـبيـفھ.

ــلصیا وأواـ اـئف ـلخل ـیكفـیرـ اـ ـلمشون ـ أـیاـ ـحسخ ألـحنـ ـلما602اردوـبمّـھـناالً ـفینتفعزاجـ ـبحونـــــ األوـھرارةـ وـقذه ـئمھالـتات ـ مـ

ـئمالـم وـمةـ ــلشتاـبأذونــیتا اـ واــلباء ــلمتارد. ـسطوـ وـ اـھون ــلشبم أـلا603انـ وأـحذي ــلنسباـبســیبّر إــ اـلة ـــلصبیى واـ ـلكھان، ـ ولـ

أـھذيـلا ـیضم أـ اـمّرـحاً ـلمشن ـ ـینتفعخـیاـ ـ ـ ـ ـلشتاـبونـ ـ اـ ـلباء اـ وـطرـلارد ـتعب ـجھزاـمّدلـ ـلمضاـبمـ ـ وـ ـقیوـلادة، ـلملـ انـكاـ

ـلمحا ـ وـفرورـ ــصحتتـقي أنـ ـبمرـبدـیمـلھ ـیعاـ ــتحفمـلھـترارـحدلـ ــصحتظـ وـ ـینحھ ـعمرفــ اـ اـمھـلّ ـلما604دالــعتن إـ ىـلزاج

ــلمباـكاـمزاجـموءـس إنـ ـیعمـلرود ــلتسخیاـبھـجزاـمدلـ ـ أــ ـیضن ـلصاًـ اـمارـ ـلمن ـیكالـفـىضرـ اــحفونـ ـلصحظ ـ ـلماـبةـ لـكاـشُـ

ـیكلـب ـحفظونـ ـ ـلمضاـبھـ ـ ـفیادةـ اـببــجیُـ ـلھأن اـ ــلبسیواء ـ الـ ــیستحیط ـ ـ إـ اـھوـجىـلل ـلبر ـلیكدنـ ـ ـمشونـ ـبھاـ وـ ـمشرــغیاً لـبھـباـ

.605یعّدل مزاجھ فقط كالماء المعتدل
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ـیع607دـق:606ھ اـفرضـ اــبیرـلي اـسوـلع ـلسواس واـ ــلجنوداوي واـ ـلصون واـ ـنبعرع اــ واـلاث ـبحذـلدم ةـ

واـكزـلوا ـلبحام ـ واـحوـ ـلسعة ـ واـ ــلعلال اـ ـلتة ـینقشيـ ـ ـ ـفیھرـ ـ اـ ــلجلا واـ ـلقد Ma[608يـبواـ 48aوا ـلبھ] ـ واـ ـلبثق ـ اـ ـلكثیور ـ ـ اـ ـلترة يـ

598. غير أو كانت طبيعية  ] L6: om. Ma.

599. .Ma فيمألهم :L6 [ فيالئمهم

600. بالمعتدل المزاج يحفظ  ] L6: om. Ma.

601. .Ma فصول :L6 [ فصل

602. .L6, Ma بارد :correxi [ باردو

603. .Ma الشباب :L6 [ الشبان

604. .Ma االعتدال :L6 [ اعتدال

605. .L6 المعدل :Ma [ المعتدل

606. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

607. .Ma فال :L6 [ قد

608. .Ma كالقوابي :L6 [ والقوابي
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]L6 73b.تتقرح والخراجات وأوجاع المفاصل [

ا ــیحفعــبیرـلإّن األـ ــلنقیا609دانـبظ ـصحتھىــعلةــ ــ والـ ـتحا ـفیھدثـ اــ ـلفضا ـ اـ ـكمةــیئردـلالت ـتحاـ ـثھدـ اـ ـلفصا ـ األـ ــبسبرـخول بـ

ـكیفیتھ ـــ اــ ـلغا ـعلیھةــلباـ وأـــ اـما. ا ــمعتعــبیرـلّ وـ ـلكدل وـ إن ــیھیيــنقرــغیاًـندـبدـجن وـمجـ ــیسیواده األـ اـخل وـكراـلالط ـیجدة ـیھرـ اـ

ـیحو اـ ـلمرك اـ ـلمتجمواد ـ ـ ـ وـ اـلذـلدة، ـلسبك ـ ـیعبـ ـفیرضـ اـ اـسوـلھ ـلسواس ـفیموداويـ ـ ـغلبنـ ـ ـعلیتـ ـ اـ ـلمھ اـ ـلسرة وداويـ

ـلموا ـلیخاـ واــلیوــ ــلجنا اـ ألن ـلمون اـ ـلغواد اـفتـناـكةــلباـ ــلشتي ـمتجماءـ ـ ـغلیظدةــ ــفمتةـئادـھةـــ اـ ورد وــبیرـلى اـفادفـصع دنــلبي

ــلخلا اـ أذاـلط ـبحھــبترديء اـترارـ ــلمعتھ ـ اـقدرتـقإنـفةـلدـ ـلطبیعوة ـــ دــعلةـ ـفعھى ـ إـ ـسطىـلا اـ ـلظوح األـمرةـھاـ تـثدـحدانـبن

ـمیاـمدـلا واـ ـلبثل ـ واـ ـلخور أواـجراـ ـلقات واـبواـ ـلبھي ـ وـ ـبحساـھرــغیق ـ اـ ـلمب اـ ـلغیادة ـ اـ ـلطبیعیر ـ ـ ـ ـ اـ ـلغة ـلباـ وإّالـ اـفة. ــنصبإن تـ

ـلما إـ اـلادة ــلحلى أـ اـثدـحق ـبحذـلت إـ أو اـلة ـلمنخى ـ ـ ـفیحنـیرـ ـ اـ إـكزـلدث أو اـلام ـلصى ـفتعدرـ ـ اـ ـلبحرض ـ إـحوـ أو اـلة ةـئرـلى

ـفیظھ ـ ـ اـ ـلسعر ـ وإنـ إـجال. اـلرت ـلمفى ـ أـصاـ أوـثدـحل اـجت ـلمفاع ـ واـصاـ ـلنقل ـ وـ ـلتحرس ـ اـیرـ ـبیرـلك اـفعـ ـلمبلغمیي ـ ـ ــ ـ وادـمنـ

ـلبلغما ـ ـتحيـــ ـفیھدثـ اــ ــلسكتم ـ واـ ـلفة وأوـلاـ اـجج ـلمفاع ـ والـصاـ ـنبعل اــ اـفدمـلاث ـلعي اـ ـلغروق اـــعلیبـلاـ ـیحدمـلھ اـ الفــختدث

واـلا وـعرـلدم اــنفاف وأـلث اـمدم. ـتقشّ اــ ــلجلر ـــفسببدـ ــمحتوداويـسطــخلھـ أـ إّال وـلفـیرـحّھـنرق الـلذـلذاع، ـیكك إّالـ عـمون

ـحك ــمقلقلةـ ــ وـ ـیعدـقة ــلجلرضـ اـ ـلجبھد ــ أنـ ـینقشة ـ ـمنھرــ ـقشاــ رـ وـقور ـمعاق ـحكھـ ــیسیةـ وـ رـــسببرة ـفعھدـتدةـساـفةـبوـطھ ـ 610اـ

للدماغ، وعالجھ تنقیة الدماغ.
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أـق# ـبقال وأ611راطـ اـم: اـفّ ـلصیي ـ ـفیعفـ ـ ـبعرضـ األـھضـ وـمذه ــحمیراض داـ ـئمات ـمحو612ةـ وـقرـ ورـقة وذرب دـميء

ووجع في األذن وقروح في الفم وعفن في القروح وَحَصف

اـموأ اـف613ّ ـلصیي ـ ـیعفـ ـبعرضـ األـ اـمض ـلحراض اـفةـثادـ ـبیرـلي أواـ ألن اـخع ـبیرـلر اـئأواـببـیرـقعـ ـلصیل ـ يـففـ

ــلطبا وأـ اـمع. ا ـلحمّ ـ اـ ـئمداـلى ـتكدـقةـ ـسخ614نـمونـ اـنوـ وـلة وـنوــعفالـبھـناـــغلیدم ـیسمة، ـ يـ وإـخوـنوـسوءـسّ اـمس ةـنوــعفنـمّ

ـبع اـ داـلض اـخدم ـلعل وأـ اـمروق ا ـلحمّ ـ اـ ـلمحى ـ اـھةـقرـ ـلصفي ـ اـیراوـ ـلتة ـتعفيـ ـ ـتھادـمنـ داـ اـخا ـلعل ـفتكروقـ ـ الزـ الـمون ة

ـتف إّالـ ـبعارق اـ ـلبحد وــ اـمران. ـلقادة أـفيءـ األــكثي اـھرـمر ــلصفي اـ ــتعليــلتراء وـ ــتطفو ـلخفتھوـ ــ ـ وـ ـلطا ـفتھاـ إــ اـفىـلا ـلمعم ـ دةـ

609. .Ma أبدان :L6 [ األبدان

610. .Ma يدفعه :L6 [ تدفعها

611. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

612. .Ma كريمة :L6 [ دائمة

613. .L6: om. Ma [ وأمّا

614. .L6: om. Ma [ من
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ــتھیو اـ اــلقج وإن ــنصبيء، إـ اـلت ـلمعى ـ وذـ [ـلدة L7ك 74b[ــتكثاـمدــعن اـفرـ ـفعھدــفتدنــلبي ـ األـ ـعضا إـ اـحواـنىـلاء ـلمعي ـ دةـ

ـمعواأل ـفیحاءـ اــ ارـلدث وإن ـتفعذرب. ـ إـ اـلت ــلعیى ا615نـ أو األذن ـلفأو األـھتـضرـعمـ اـمذه ـلمراض وـكذـ ـكلھذهـھورة، اــ

ـلح اـ ـلصیرارة ـ وـ ـغلبف ـلما616ةــ ـفیرارـ وأـ اـمھ. ـعفّ اـ ـلقن ـیكروحـ اـمونـ ـلقن اــطبرـلا617ةـحرـ أو ـلصیة ـ اـ ـیكثذيـلف ـ ـفیرـ ھـ

واألـناأل ـمطداء ألنـ ـھیار ـلعفا618والًـ ـ اـنوـ وـبـوطرـلة ـعلھاـفة ـ اـ ـلحا وأـ اـمرارة. ا ـلحّ فـصَـ ـبثَ ـصغورـ ـكیـوشارـ ذرةـلاـكةـ

ـتنف اـھاـظيـفرشــ ــلجلر وأـ ـتعاـمرــكثد اـفرضـ اــلبي ـلحالد واـ ــلصیارة اـ ـلقف واألـئاـ ـعضظ اـ ـــلكثیاء ـلعا619رةـ اـ ــــلقلیلرق 620ةـ

ـغتساال إذاــ ـفھادـصال اـ ـلما اـ أوــلباء ـلھا621ارد اـ وــلبواء رـــسببارد، رـبوـطھ ـقیقات اـھّـنأـكادةـحةــ ـثقا اـ ـلعال اـ ــلمستعصیرق ـ ــ ـ ةـ

اــعل وـشرـلى أ ـبخح ـغلیظادةـحاراتـ اـــ إذا اــعنتــــحتقنة ـنسد [ـ Maداد 49aا ـلمس] ـ اــلباـبامـ ـحتبسرد ـسطيـف622تـــ اـ ــلجلح دـ

 فیھ.623وتبثرت
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أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ وأ624مـ اـم: اـفّ ـلخي ـفیعفـیرـ أــ #أــكثرض اـمر ــلصیراض ــحمیو625فـ رـ وـبات ـمختلطع ـــ وأـ ــطحلة 626ةـ

ـستسقوا ـ ـ وـ وـساء ـتقطیل ـ ـ اـ ـلبر واـ ـختول اـ وزـلالف األـلدم ـمعق ووـ اـجاء واـلع ـبحذـلورك واـ واـبرـلة ـلقو ـلنوـ [ـ L6ج 75a[

الشدید الذي یسّمیھ الیونانیون إیالوس والصرع والجنون والوسواس السوداوي.

ا ـلمإن اـ ـلتواد ـتكيـ ـلباـغونـ اـفةـ ـبیرـلي وـ ـتستفمـلع ـ ـ وـ ــتتحلمـلرغ ـ وـ ـبقیل ـ ـبعتـ اـ ـستفد ـ ـغھراـ واـ ـنفشا ـ ـشھاـ اـحنـماـ ــلصیّر فـ

ـعلیھوورد ـ اــ ـلخا ـفتحتقفـیرـ ـ ـ ـ اـبنـمنـ ـلخرد وـیرـ اـعف ــلتحلدم ـ األـفلـ ـتعدانـبي أـ اـمرض ـلصیراض ـ اـ ألن ـلخف فـیرـ

615. .Ma الحين :L6 [ العين

616. .Ma وعلته :L6 [ وغلبة

617. .Ma قرحة :L6 [ القرحة

618. .Ma هؤالء :L6 [ هيوالً

619. .Ma الكثير :L6 [ الكثيرة

620. .Ma القليل :L6 [ القليلة

621. .Ma و :L6 [ أو

622. .Ma واحتبست :L6 [ احتبست

623. .Ma ونصرت :L6 [ وتبثرت

624. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

625. الصيف أمراض  ] L6: األمراض Ma.

626. .Ma وأطلحة :L6 [ وأطحلة
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ـلكاـك اـعلـفاـ ــلصین أـیاــبقنـمفـ وأـضراـما اـمھ. ا ــلحمیّ ـ اـ ـلمختلطات ـــ ـ الــلتا627ةـ ــتحفي أدوارـ ـتكاـھظ اـمونـ اــختن ـلھالف واءـ

اـف ـلخي ـــفیختلفـیرـ ـعملھفــ ــ اـفاـ ـلمي وإـ اـمواد. اــبیدـتوءـسنـمّ ـــلعلیر اـفلـ ـلمي اــتننـملـكأـ اـكواــلفاول ــــلمختلفھ ـ ـلما628ةـ دةـلوـ

اـخألـل ـلمختلفالط ـــ ـ وأـ اـمة. ـحمّ اـ وـبرـلى اـھع ـلحمي ـ ـلسا629ىـ اـیوداوـ ـتعفيــلتة ـ ـتھادـمنـ اـخاـ ـلعارج وـ األـميـھروق الطـخن

ـلمحا ـ اـقرـ ــلمتة اـحيـفدةـمرـ ــلصیّر اـ ــــلمحتقنف ـ اـفةـ ـلخي وأـیرـ اـمف. ورم ا ـلطحّ ـ #ـ ـسببھال اـمردـباـــ ـلطحزاج ـ رةــكثنـم630الـ

ـلسا اـ ــلمتوداء اـفدةـلوـ ـلخي ألـیرـ ـیقتضسـباـی631اردـبّھـنف ــ اـلوـتيـ ـلمد اـ اــلبادة ـبساــلیاردة وـ ـلمة ـضعاـ اـ ـلطحف ـ ـھضنـعالـ مـ

ـلسا اـ إـلوداء ـلیواردة وـ ـیقمـلھ اـجىــعلدرـ ـلسذب اـعوداءـ ـلكبن ـ ـفتجتمدـ ـ ـ ـ اـ ـلسع اـفوداءـ ـلكبي ـ وـ ـتبد وـ [ـترد L6ؤدي 75b[

االـلإ ـستسقى ـ ـ وإنـ ـتصاء إـعاـ اـلدت اـحاغـمدـلى ـلصدث اـ أو ـلجنرع ـ واـ ـلسا632واسـسوـلون وـ ـیعوداوي ـتقطیھــفیرضـ ـ ـ رـ

ـلبا ـلمولـ ـیعاـ ـللمثرضـ ـ [ـناــ Maة 49b[اـم ـختن اـ ـلمالف اـیّرـحيـفزاجـ ـلخوم وـیرـ ــلیلرودةـبف وـ ـیعھ ـفیرضـ زـ قـلھ

ـمعاأل وذـ وـترودـبعـفدـلكـلاء، ـحصھ ـلحاـبةـقارـماـھرـ اـم633رارةـ ـلمن وـ ـتكواد. اـ ـبحذـلون وـیرارـمھــفیةـ اـفة ــبلغمیعــبیرـلي ـ ةــ

ـمبألن ـمنھملـكدأـ ـ ـ اـماـ ــلخلن اـ اـلوـیذيـلط ـلفصده ـ اـ ــقبلذيـلل وأـ اـمھ. ا ـلقّ ـلنوـ اـ ـلشج اـیدـ ـیسمذيـلد ـ اـیّـ ـلیھ ـنیاـنوـ إـ الوسـیون

ــمعن ارـ رب وـحاه ـیحاـموـھم األـفدثـ ـمعي اـ وـقدـلاء ــیكثاق اـفـھضروـعرـ ـلخي ـیجلـــلثقفـیرـ #وـ ــیشتف وـ اـموإ634دقــــیتبند ّ

ـلح األـ ـمعرارة وـ ـیباء اـ ـلثفس ـ ـفیھلـ ـ الـ ـقتضا ـ اـ ـلفصاء ـ اـ ـلیل وأ635ھـلسـباـ اـم. ا ـلسّ واـ ووـبرـلل اـجو أيـلع اـعورك ـلنسرق ـ اـ

ـسببھ اـكرـحاـــ ـلفضة اـفولــ ــلصیي ـحصمـثفـ اـفاـھرـ ـلخي واـیرـ اــختف. ـیكھــفیدمـلالف اـمونـ اـــحتقن ـلفضان اــ ـلسول ةـیوداوـ

ـلصفا636أو ـ اـفةـیراوـ ـلبي واـ ـنصبدن ـ ـبھاـ إـ األـلا ـمعى وـ ــتتحلتـناـكدـقاء، ـ ـقبنـملـ ـفتقلـ ـ ـحھرـ وـ ـتسجحھا ـ ـ ـ ـلحماـب637اـ ـ ـةضوـ

627. .Ma المختلفة :L6 [ المختلطة

628. .L6: om. Ma [ المختلفة

629. .Ma حمى :L6 [ الحمى

630. الطحال مزاج برد سببها   ] L6: om. Ma.

631. .Ma باردة :L6 [ بارد

632. الوسواس أو :L6 [ والوسواس  Ma.

633. .Ma الحرارة :L6 [ بالحرارة

634. ويتبندق ويشتد  ] L6: om. Ma.

635. .L6: om. Ma [ له

636. .Ma و :L6 [ أو

637. .Ma تسمى :L6 [ وتسجحها
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 أفواه عروقھا فیحدث اختالف الدم.638والحدة وتفتح

80

] الخریف ألصحاب السل رديء.L6 76a: [639#قال أبقراط

اــعلوا أن ـلخم أـیرـ اـضف ـلفصّر ـ ـصحأـبولـ واـئرـلا640روحـقابـ ــلمسلة ـ ـلیوـ وأـ ـمضّھـنن ألـ ـصحّر اـ ـلساب اـ ـلمفل ـ وـ رــغیرد

ـلمفا ـ اـ أي ـلمفرد، ـ اـمردـ أـفّھـنإـفدق،ـلن األــكثي ـیكرـمر ـمعونـ اـ وـلھ ـیضدق اـ ـلمّر أـقدـ ـیضوق ـبسباًـ ـ ـتجفیفبـ ـ ـ ـ واـ ـلمھ وقـقدـ

ــیحت إـ اـلاج وإنــطیرــلتى ـظھب. اـئاـ ـلخر اــــصیفیفـیرـ ألن ـلھة اـ ـلخواء ـیفرـ اـیدـشيـ ـمستعســـلیبد ــ #ـ ــلقبداًـجد ـلتسخا641ولـ ـ نــ

ـستحواال ـ إـلاـ اـلة ـلنى ـبتھیئةـیارـ ـ ـ ـ اـ ـلصیة ـ إـ اهـیف وـلذـلّ ـلیك یاـ ـل وـ ـلبعاردةـبھـتدواـغھ ـ اـ ـلشمد ـ اـفسـ ـلخي ـسمنـعفـیرـ تـ

وـلا ـلشرؤوس اــقبدةـ ــللطیول اــ ــلمتحلف ــ اــثیأــلت642لـ ــلمبر ــتغیإنـفرد.ـ اـ ـلھّر [ـ Maواء 50aإ اـل] ـلحى واـترـ أــلبارة رىـخرد

ـمم ـیضاـ ـلضعیفا643اتـئرـلاـبررـ ـ ـ ـ ـخصةـ اـصوـ ـلماً ألنـفأوـ ـلبا644ة ـللقذاعـلاردـ ـلحوا645روحــ ـمعفاّرـ ـ ـلھ646ّنـ ـفیاـ يـفدـیزـ

.647أسباب السل
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أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ اـف:648مـ ـلخي ـتكفـیرـ األـ أـمون ـتكاـمـدحراض وأـ ـقتون أـفلـ ـكثي األـ اـمأـفر.ـمر ا ـبیرـلّ ّحـصأـفعـ

األوقات وأقلّھا موتاً.

ا ـلخوإن ـكثیفـیرـ ـ األـ ـلنسباـبراضـمر ـ ـ إـ اـلة ـلفصى ـ األـ ـلكثرىـخول ـ اـترةـ ـلنردد ـفیاسـ [ـ L6ھ 76b[اـموـیيـف ـلحھ ارـ

638. .Ma وتضج :L6 [ وتفتح

639. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

640. .Ma قرحة :L6 [ قروح

641. لقبول جداً  ] L6:  القبول حدّه  Ma.

642. .L6 المتحلحل  :Ma [ المتحلل

643. .Ma ريات :L6 [ بالرئات

644. .L6: om. Ma [ ألن

645. .Ma المقروح :L6 [ للقروح

646. .Ma المعفّن :L6 [ معفّن

647. .Ma الرسل :L6 [ السل

648. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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اـحوروا وــلبھ ــلكثارد اــتن649رةـ ـلفاول اـكواـ ـلمختلفھ ـــ ـ وــفی650ةـ ـفسھ األـ ـبھالطـخاد اـ وألن ـلقا ــتتحلوىـ اـفلــ ــلصیي وـ ـتفسف ـ دـ

اـفالطـخاأل ـلخي ــبسبفـیرـ اــتنبـ ـلفاول اـكواـ اــیئردـلھ ـلفجة ـ اـ وألن ــلصیة ــیحلفـ ـبحلـ رقـم651ھـترارـ اـما ـلمن وـ دـیزـیواد

ـمنھيــبقاـم652ظــغليـف# اـھاــ ـلخواء وـیرـ ـیحصف ـ األـفاـھرـ وـبي ـكلمدان اـیوــتثنـمطــخلھــفی653ارـثاــ ـلطبیعر ـــ ردهـ رودةـبة

ـلخا إـیرـ اـلف ـلحقى ـ وـ ـنقن اـ ـمضوـھلـبھــفیدمـلل ــیعیالـفھـجزاـميـفدمــللادـ وــلیوـتىــعلنـ ـتقدـقده. اـ ــلصیدم ــــتحلیليـففـ ھـ

ــتقلیلو ــ وـ ـیكثھ ـ ـفیرـ األـمھـ اـخن ـلمالط #األـ ـصفراري ـبقیرـ ـ اـم654ةـ ـلصین ـ واألـ اـسف ـلمتود ـ الـمرـ ـحتد اـفھـقراـ ـلصیي ـ فـ

ـتجفیفو ــ ـ اـفھـ ـلخي ــتكثكـلذــفلف،ـیرـ اــفیرـ ـلسھ اـ ألن ــلصیوداء واـمرـیفـ ـلخد ـفمردــمبفـیرـ اـ رـیادـھعــبیرـلواد رــغیةــطبة

وـح ـمعتھـئواـھارة ـ واـ ـلطبیعدل ـ ـ ـ ـفیكةـیوـقةـ ـ أـ األوـصون وأـقح وـتوـماـھّــقلات اـماً ـلخواد ـمحتادةـحفـیرـ ـ ـمتحةـقرـ ـ ةـكرـ

والقوى الطبیعیة ضعیفة لكثرة تحلیالت الصیف فیكون أمراضھ أحّد.
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أـق# قال ـب اـ یراط حك ـل ـ ـ رـ ـحمم هللاـ وأ655ھ اـم: ا تّ ش ـل ـ [ـ Maاء 50b[ع ی ـف ـ یرضـ ـف اـ ذات جنھ ـل ـ اـ وذات واـئرـلب امـكزـلة

والبحوحة والسعال وأوجاع الجنبین والقطن والصداع والسدر والسكات.

اــمت اــمتى اـفاغـمدـلأل ــلشتي اـماءـ ـلفضن ـ اـ واــطبرـلالت اـغالــلبة ـلغلیظم ـــ ـبعةـ اــتنرةــكثدـ ـلفاول اـكواـ ـلفجھ ـ اـ أوــطبرـلة رــغیة

ـلفجا ـ اــعنةـ ـلخد واـیرـ ـنعف ـتحللھدمـ ـــ اـبيـفاـ ــلشترودة اـباءـ ــحتقنل واــ ـحتبست اـفتـــ وازدادـمدـلي ـغلظھاغ ـ وــفیاــ قـترـیمـلھ

اـشنـم الـمدـلؤون ـنساغ ـمسدادـ ـمھاـ ـبسباـ ـ اـمـدصبـ ـلھة اـ ـلبواء اـحاردـ ـلصدث اـ #وإن ـستحكمداع، ـ ـ ـ ــكمیوزادت656تـ ًـ ة

اـح ـلسدث وـ ـتبقةـلاـحوـھدر، ـ ـنسإلـليـ ـثھدوـحعـمانـ وــھتاـباـ ـیجاً رأـفدـ ـثقھـسي ـعظیمالًـ ــ وـ أذـفاً ـــطنینھــنیي وـ وإن ـقعاً. تـ

ــبسب ـغلظھبـ ـ وــ ـجتھزوـلا ـمجيـفةــملاـكدةـساــ اـ وـلاري ـبطروح اـنوـ ـلشھ ـیفرـ اـثدـحةـ ــلسكتت ـ وـ ـتعطيـھة، ـ األـ ـعضل نـعاءـ

ـلحا واـ ـلحس ـجمیعةـكرـ ــ ــبسباًـ اـ اــسلاعـــمتنب ـمسيـفروحـلوك ـلكاـ اـمأـفھ.ـ إن ا ــنصبّ إـ اـلب وـئرـلى ــتحیة ـخلخلتھيـف657رتـ ـــ اــ

649. .Ma والكثرة :L6 [ ولكثرة

650. .Ma المختلف :L6 [ المختلفة

651. .Ma الحرارة :L6 [ بحرارته

652. غلظ في  ] L6: خلط Ma.

653. .Ma صار :L6 [ ثار

654. بقية األصفر   ] L6: األصفرية Ma.

655. الله رحمه الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

656. استحكمت وإن  ] L6: واستحكمت Ma.

657. .Ma ويحدث :L6 [ وتحيرت
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ا658تـثدـح وـئرـلذات ورمـھة، ـفیھو ـینصھـلزـننـماــ اـمبــ ورـلن ـبمرأس، ــبسبانـكاـ ذاتـ ــلجنا659ب اـ أو ـبحذـلب ىــعلةـ

ـسبی ـ االـ ـنتقل ـ دـ وإن ـفعتھال. ـ ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ إـ اـلة ـلمنخى ـ ـ اـحنـیرـ اـكزـلدث وإن ـنصبام. ـ إـ ـقصبىـلت ـ اـ اـثـدحةـئرـلة ـلبحت ـ ـةحوـ

ـلسعوا ـ و660الـ [ـكرـحوـھ، L6ة 77b[ـبھعـفدـت اـ ـلطبیعا ـــ األذىـ اـعة واألـئرـلن ـعضة اـ ـتتصيــلتاء ـبھلــ اـ وإن ـنحا. درتـ

اـلإ ـلجنبیى ـ ـ ـ اـ أو ـلقطن ـ #ـ ـسبیىــعلن ـ دـ اـفل ـلطبیعع ـ ـ ـ ـمنعھو661ةـ ـ ـ اـ ـلھا اـ ـلبواء اـعاردـ ـلتحلین ــ ـ واـ ـلخل اـعروجـ ـلبن ـظھدنـ رـ

] مادي فیھا.Ma 51aالوجع في الجنبین والقطن لسوء مزاج [
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أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ #ا662مـ اـیرـل: ــلجناح ـتح663ةــبیوـ ـثقدثـ اـفالًـ ـلسمي ـ وـ ـغشع اـفاوةـ ـلبصي وــ ـثقر اـفالًـ #وـلي ـكسرأس الًـ

ـستوا ـفعناء،ـخرـ ـ اـھوةـقدـ وـیرـلذه تھح ب ـغل ـ ـ ـ عاـ ـت األـھرضـ وأـعذه اـمراض. ـلشما664ّ ـ ـفتحال،ـ ـ اـ ـلسعدث ـ واـ ـلحلال ـ وقـ

ـلبطوا اــ ـبساــلیون وـ ـعسة اـ واالــلبر ـقشعول ـ ووـ ـجعرار األـفاًـ واـضي ـلصالع ــفعندر.ـ اـھةـــغلب665دـ وـیرـلذه ـتھوـقح ـینبغاـ ـ ـ يـ

أن تتوقع حدوث ھذه األعراض.

اــعلوا أن اـیرـلم ــلجناح رـحةــبیوـ أــطبارة اـمة. ـتھرارـحّ ـنھألـفاـ ـتھاـ االـخبـناـجنـمبـ واــستط ـلحواء ـمفدـجوـیرـ يـفاًـطرـ

اـھ ـلبقذه ـجھنـم666اعــ اـ #أن ـلشمة ـ ـتس667سـ ـمتھاـ اـفاــ ــلسني دـ ـفعة ودـ ـــفعتیة وأـ رـمن. ا ـبتھوـطّ اـھألنـفاــ ـلجذا ـمنھبـناـ رـــكثیاــ

ـلبحا ـفتبخارــ ـعنھرـــ اــ ـلشما ـ أـ ـبخس رـ ـفتستصحبھةــطبرة ــ ـ ــ اــ ـفلماح.ـیرـلا اـناـكاــ ــلجنت أـفةــبیوـ اــكثي رـحالدــلبر وألــطبارة اّـھّـنة

ـتینأـت ـ اـماـ ـلجھن ـ ـلحا668ةـ واـ ـلبحارة ـ اـ ــلمتسخنار ـ ـ ـ [ـ L6ة 78aا ــلجن] ـبیوـ واــعنةـ ـلشما ـ ــتھیسـ ـعنھّجـ أــ ـبخا ــكثیرةـ ـتخرةـ طـلاـ

ـفصاحـیرـلا اـ ــلجنارت ــبسبةــخیرـمةــبیوـ ـطیبھرـتبـ وـــ ـبخرةــكثا ـتھاراـ اـ وــطبرـلا ــمضعفة ـ ـللقةـ إلرــ ـمحاءـخوى ـلھاـ وـ ـئھادــمبا اـ

658. حدثت ما :L6 [ حدثت  Ma.

659. .Ma الذات :L6 [ ذات

660. .Ma والسعل :L6 [ والسعال

661. الطبيعة دفع سبيل على  ] L6: om. Ma.

662. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma. 

663. الجنوبية الرياح  ] Ma:  الجنوب L6.

664. .L6 فأمّا :Ma [ وأمّا

665. .L6 وعند :Ma [ فعند

666. .Ma القباع :L6 [ البقاع

667. الشمس أن  ] L6: الشمسية Ma.

668. .Ma جنة :L6 [ الجهة
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ـنسوال ـمسدادـ اـلاـ األرواح ـلھبـكرـميـھيــلتك ــبسباـ اـ ــنطبب ـمساقـ ـلكھاـ ـ الـ ـلھتـضرـع669اءـخرــستا أوـ ـیضعفھا ــ ـ ــبسباـ بـ

ـــتحلی واـ األرواح ـلحل اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـللقةـلآ670يـھيــلتة أـفوىــ ـفعي ـلھاـ وـ ــبسبا ـتفتیحھبـ ـ ـــ اـ ـلمسا ـ ـبحامـ ـتھرارـ ـتماـ اـ دنــلبأل

وـكاتـبـوطر اـیذـتدرة وـبـوطرـلب األـخرـتات ـعضي وـ ـتثقاء ـ ـبتصلـ ـ اـعاـ ـلبخد ـ اـ ـطبرـلارات اـ واـلة ـلحرأس وآالتـ واس

ـلسما ـ وـ ـتظھع ـ ــبسب671رـ األـ ـبخب اـ ـلكرة اـ ـتخيــلتدرة اـلاـ اـلط وـصاــلبروح ــتحیرة وـــبینلـ اــبیھ ـــلجلین ـغشةـیدـ اـفاوةـ ـلبصي ر.ــ

ـبسبو ـ اـ ـستب ـئھاـخرـ األـ ـعصا ـتحابـ ـكسدثـ وـ ـعسالً اـفةـكرـحرـ ـلبي وـ ـتحدن، اـ ـلحمیدث ـ ـ اـ ـلعفینات ـ ـ ـ ـلتعفینھةـ ـ ـ ـ ـ ـ األـ الطـخا

ـلحاـب واـ [ـبوـطرـلرارة Maة. 52aوأ إـم] ا ـفسّ اـھادـ ـلقا ـتنقیصھو672روحـ ـ ـ ـ ـ ـلبا673اـ ــبسباهـ ـطیبھرـتبـ ــ األـ ـعصا وـ ـتحلیلھاب ــ ــ اـ

وأ اـماألرواح. ا ـلشمّ ـ ـبساـیاردةــفبالـ أـ اـمة. ـتھرودـبّ ـنھألـفاـ ـتھاـ ـقطبـناـجنـمبـ اـ ـلشمب ـ وـ اـھال، أــحیاــلنذه اـبة يـحواــلنرد

ا ـلشمألن ـ الـ ـتسس ـمتھاـ أــ ــلكثو674الًـصا اـ واـــلثلرة ــلمیوج اـ ـلجاه ـفیھدةـماـ وــ ـیقوـھا. وـ ـیشوي وـ ــیمنّد اـ ــلسیع [ـ L6الن 78b[

ـلظا وـھاـ ـیسرة اـ ـلمسدد ـ ــبسبامـ اـشبـ وــلبدة ـیحرد اـ ـلسعدث ـ ــبسبالـ ـینحاـمبـ اـمدرــ إـمدـلن ــقصبىـلاغ اـ اـئرـلة وآالت ســــلتنفة

ــلحلوا إـ اـلوق ـلنى اـ ـلمتحلیزالت ــ ـ ـ إـ اـلة ــلحلى وـ ـتحق. اـ ـلبحدث ـ ـلبـةحوـ اـ ـلھرودة اـ ـیصیذيـلواء ـ اـ واـئرـلب ـلصة وآالتـ در

ـلتنفا اـــ ــلعصبس ـ اــنیاـ ـلعة ـیمدـ اـ واـلة ـلحدم اـ اـیوــلقرارة ــلمقة ـیھؤذــفیردـــللبةـماوـ وــلباـباـ ــتصلرودة ـبھّـ والـ ـیمكا ـ االـ ـعنھرازــحتن اــ

ـلض اـ ـلتنفرورة وأ675ســـ اـم. ا ـلبطّ اــ ـبساــلیون ـلغةـ اـ ـلحوص اـ ـلغرارة إـیزـیرـ اـلة واـطاــلبى ـنھاـــحتقن ـفیجفاـ ـ األــ ـثقف وـ ـیبطال ئــ

ـلھزوـن اـ ألن أو ـلحا ـتجتمرارةـ ـ ـ اـفعـ ـلبي وـطاـ ـیجن اـ ـلھضود ـ واالـ ـتسمم ـ وـ ـیجرار اـ ـلكبذب ـ واألـ ـعضد رـ اـبـوطاء ـلغات ذاءـ

ـفیجاًـیوـقاًـبذـج ـ اـ ـلثفّف ـ وأـ اـمل. ـعسّ اـ ـلبر اـ ألن ــلمثول ــعصبةـناـ ـنیاـ ــلطباـباردةـبةـ اـمـدصورودـفعـ ـلھة اـ ـلبواء ـیضاردـ اـھّرـ

ـفیسرودةـباـھدـیزـیو ـجھزاـموءــ ـفیحا،ـ ـعسدثــ اـ اــلبر ألن أو ـتشرودةــلبول، اـفدـ ــلمثم ـیخالـفةـناـ ـبسھرجـ ـ واالـلوـ ـقشعة. ـ رارـ

ـیح اــلبدثـ ـلھرودة اـ ـلمواء ـحمزاـ ـعضألـلةـ اـ ــلعصباء ـ الــنیاـ أو اـــحتبة ـلكیماس ــ اـسوـ اــیئردـلات [ـعذاــللة Maة 52b[اــبی ـللحن مــ

ــلجلوا ووـ األـجد واـضع ـلصالع. #ـ ـیكدر الـ ـحتقون ـ اـ ـلبخان ـ واـ ـلمارات ـفیھوادـ ـ ـلباـ اـ ـلھرودة اـ ـلصا676ىــعلواردـلواء درـ

] L6 79aواألضالع العصبانیة العظامیة بالتنفس فیؤذیھا بالكیفیة الباردة. [

669. .Ma استرخاء :L6 [ السترخاء

670.  .L6: om. Ma [ هي

671. .Ma وتطير :L6 [ وتظهر

672. .L6: om. Ma [ القروح

673. .Ma وشقيقها :L6 [ وتنقيصها

674. .Ma امتالء :L6 [ أصالً

675. .Ma النفس :L6 [ التنفس

676. على الوارد الهواء لبرودة فيها والمواد البخارات الحتقان يكون   ] L6: om. Ma.
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ اـمأـف:677ھ اـحّ ـلھاالت ـفم678ومـیومـیلـكيـفواءـ ـمنھانـكاـ ـ ـشماـ ـلیاـ ـیجمّھـنإـفاًـ ـ األـ وـبع ـیشدان اـھّدـ

ـیقو ـیھوـ وـ ـیجا ـكتھرـحودـ وــ ـیحسا ـ أـ ـنھواـلن وـ ــیصفا اـ ـلسمي ـ ـمنھعـ وــ ــیجفا اـ ـلبطف وــ ـیحن األـفدثـ وإنـعذـلنــعیي يـفانـكاً.

اـحواـن ـلصي وـ ـمتقعـجدر ـھیجدمــ وزادــ وــفیھ ـمنھانـكاـمھ. ـیحّھـنإـفاًــبیوــجناــ األـ وـبل ـخیھرـیدان وــ ـطبھرـیا وــ ـیحا ـثقدثـ الًـ

 في العینین وفي البدن كلھ عسر الحركة ویلین البطن.679في الرأس والسمع وسدراً

اــعلا أن ـلشمم ـ ـیجمالـ ـ أـ األـجع ـعضزاء وـ ـیشاء اـھـوجّدـ ـلبر #وـ ـیقدن اــعلھـیوـ ـلحى ألـكرـ ـیحصاـھّـنة ـ اـ ـلحر اـ ـلغار زيـیرـ

ـیمنعو ــ االـعھـ ـنفشن ـ واـ اــیقو680يـشالــلتاش اــلقوي ــلطبیعیوى ـــ اـفوـلةـ ـلحور اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـیحسة ـ أـ األـلن وـبوان ـیحدان دثـ

ـفیھ روــ ـنضو681اًــنقا ـبشيـفارةـ ـتھرـ اـ ألن ـلطبیعا ـــ ـلمةـ اـ ـستما اــ ـلغر اـ ـستمذاء ودــجیراًءــ اـفداً ـلفضع اــ ـحسةــیئردـلالت اـ ونــللّن

ألـموإ ا ــتحتاردةـباـھّـنّ وــجبىــعلازـ اـــكثیاردةـباللـتال ــلثلرة وـ ـبساـیوج ألـ الـھّـنة ـیصحبھا ــ ـ أـ ـبخا اـ ألن ــلتحلرة ـ ـجھيـفلـ ةـ

ـلشما ـ أـ وـقال والـعوـقّل ـیحتاً ـ ـمیىــعلازـ ـبحةــئلـاساهـ ـیحتلـبةـیرـ ـ األـفازـ ـكثي اــعلرـ ـلمیى ـ ـلجا682اهـ ـتقاـھّـنإـفدة،ـماـ ويـ

ـتشو [ـباأل683ّدـ L6دان 79bو ــتمن] اـ ــلسیع اـ ـلظالن الـھاـ ـنسرة اـ ـلمسداد ـ وــلباـبامـ اــیقرد ـلھضوى ـ الـ اـــحتقم ـلحان اـ ـلغاّر زيـیرـ

آـھذيـل#ا ـفعأل684ةـلو اـ ـلقال ــلطبیعیا685وىـ ـ ـ ـ وـ ـیعقة ـ اـ ـلبطل الــ ـنتشن اــ ـلھاف اـ رـباــلیواء األـبوـطس واـبة ـنعصدان ـ [ـ Maار

53a[ـعض اـ ـلمقعل ـ ـ وــلباـبدةـ ـمسدمـعرد اـعاـ ـلمجدة ـ وـ اـیرى الــلبدر ـنسول اـیرـطدادـ ـلعق وـ ــیكثرق اــسیرـ ـلفضالن ـ نـمالتـ

ـفتحرأس،ـلا ـ اــعلدثـ ـلصل واـ وأوـئرـلدر األـجة ـلجنوا686العـضاع ـ وـ ـیصفب ـ اـ ـلسمي ـ ـلتجفیفھعـ ـ ـ ـ ـ ـ اـ اـبـوطرـلا ـلكات درةـ

ـلما ـخیرـ اـ ــلمثقلة ـ ـ وأـ اـمة. اـلّ ـلعیذع ـ ـلتخلخلھنـ ــ ــ ـ وـ ـلطا ـفتھاـ ـ ـفھاـ ـتغ687يـ ـمسيـفوصـ ـمھاـ اـ ـلھا األـ ـلطواء ـمنھفـ ـ وـ ـعھذــتلا اـ

677. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma. 

678. .L6: om. Ma [ يوم

679. .Ma سدراً :L6 [ وسدراً

680. ـيقو ـعلهـيوـ ـلحاىـ ـيحصاـهّـنألةـكرـ ـ ـلحارـ ـلغاارـ ـيمنعوزيـيرـ ـ ـ ـنفشاالنـعهـ ـ ـلتوااشـ يـشالـ ] L6: om.
Ma.

681. ً .L6 بريقاً :Ma [ رونقا

682. .Ma مياه :L6 [ المياه

683. .Ma وتستبدل :L6 [ وتشدّ

684. آلة الذي :conieci [ الذ ھو آلة   L6, آلة Ma.

685. .Ma القوية :L6 [ القوى

686. .Ma األضالل :L6 [ األضالع

687. .Ma فيها :L6 [ فهي
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ــــلكیفیاـب اـ وأــلبة اـماردة. ا ـلھّ اـ ـیحصّھـنإـفاردــلبواء ـ اـ ـلحر اـ ـلغار داـیرـ إــیفمـلاـمالًـخزي #ـطراـفرط ً اـلإ688ھـبلـغوـیا ن،ـطاــلبى

ذـف ــمھلكـلإن وـ ـلكك، اـ ـلھن اـ اــلبواء ــلغیارد اـ ــلمفر ــیمنرطـ اــسیعـ ـلمالن وـ ـیحبسھواد ـ ــ ــلكناـ ـیحھـ اـ وـلزــلندث ـیضعة ـ اـ ـلعصف ـ بـ

ـیضو ــبقصبّرـ ـ اـ وـئرـلة ـیقة اــعلويـ ـلھضى ـ ـلحصمـ ـ اـ ـلحر اـ ـلغرارة إـیزـیرـ اـلة ووـطاــلبى األـفاـھورـفن اــعنوافـجي ـلھد واءـ

وــلبا ـلعارد ـــتحلیدمـ اـ األرواح ـللقبـكرـميـھيــلتل وــ ــیكثوى اـ الــلبر ـحتقول اــ وـبوـطرـلان ـتحللھةــقلات ـــ ـلعاـباـ وـ ـیبطرق ئــ

اـخ ـلثفروج الــ ـنعصل ـ ـعضارـ اـ ـلمقعل ـ ـ وـ ـمسدة اـعاـ ـلمعدة ـ اـ ــلمستقیاء ــ ـ ـتھأــھیىــعلمـ اــینالـفا،ـ ـلثفزل ـیعرـسلــ ـلفقاًـ ـ ـمسدانـ دةـعاـ

]L6 80aا ـلمج] ـ ـفیمكرىـ ـ ـ وـ ـتنحث ـ ـئیتاـملـ ـ إـ اـلھ ـلبى وإنـ اـحواـنيـفانـكول. ـلصي ـلمؤـمةــعلدرـ ـمثةـ اـ اـبرـلل ذيـلو

ـیحس ـ اـفھــحبـاصالـحنـ ــلصیي واـ ـلسف واـ ـلمل اـ ـلمحتقنرة ـ ـ ـ ـ اـفةـ ـلصي وـ اـفا،ـھرــغیدر ـلھإن اـ ـلبواء ـیھیجھاردـ ـ ـ ـ وـ اـھدـیزـیا

وإذاـئردا اـمدــتقة، ــلجنت وـ اـھالـتوب ـلشما ـ اـمتـثدـحالـ ــلجنن إـ وـلاـسوب اـمة ـلشمن ـ ـعصالـ إـ اـلر وأـطاــلبى اـمن. ا ــلجنّ وبـ

ـیح األـشّلـ وـبدة اـخرـیدان ـلقي وـ األـطرـیوة ـعضب وــبتوـطرـباءـ ـیمھ اـ األـماغـمدـلأل ـبخن اـ اــطبرـلرة ـلمتصة ــ وـعاـ 689نـمدة

ـستنشا اـــ ـلھاق اـ ـمنشبـطرــفیبـطرـلواء األــ ـعصأ وـ ـئھادــمباب وـخرــفیاـ ــینطبي ـبعضھقــ ـ ـ ـببعاـ ــفیضیضــ ـمسّقــ اـلاـ روحـلك

ـیمتنو ـ ـ اـععـ ـلسلن ـ ـفیضعوكـ ـ ـ اـ ـلقف وـ ـبسبوى، ـ اـ ـجتمب ـ اـ ـمبىــعلاتـبـوطرـلاع اـ ـلحادئ ـیحواسـ ـثقدثـ اـفالًـ رأسـلي

ـلسموا ـ وـ ــبسبع، ـنشبـ األـ اـخوب ـلكالط اـفدرةـ اـلي ـلبروح ـیحرةـصاـ اـفدراًـسدثـ ـلعینیي ـ ـ ـ وـ ـظلموـھن، ـفیھمةــ ـ ـ دوّيـماـ ع

األذـف# ـنیي و690نـ لی، ـی ـ اـ ـلبطن ـ ـلتنـ ـطیبرـ ـ اـ بة ـل وـ االـسدن ـستموء ـ وـ ـضعراء اـ ـلقف اـ ـلموة ـسكاـ ألـ أـھّـنة إـجـاحّسـما ىـلة

االستمساك والثبات الحاصل من الیبس، وكانت الرطوبة مضادة للقوة الماسكة.
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أـق# ـبقال [691راطـ :L6 80bا إذا اـــحتب] ـلمطس ـ ــحمیتـثدـحرـ ذــكثإنـفادة،ـحاتـ االـلر اـفاســـحتبك ــلسني يـفدثـحمـثةـ

الھواء حال یبس فینبغي أن تتوقع في أكثر الحاالت ھذه األعراض وأشباھھا.

ــیعن اــعنيـ اـــحتبد ـلمطاس ـ ـتحرـ اـ ــلحمیدث ـ اـ ـلحات #ـ اـفاّدة ــلكیفیي ــ ا692ةـ ـلبخألن اــ ـتتصيــلتارات اـلإ693دـعاــ ـلبشى ـتكرةــ ونـ

ـیبأ اـ ألن اـــحتبس ـلمطاس ـ إـیرـ اـلؤدي ـلیبى ـ وـسوـ ــیمیة اـ ـلمل اـلإ694وادـ ـلیبى ـ واـسوـ ـلحة واـ ـلصفدة ـ ـفیكة،ـیراوـ ـ ـتقرـیاـمونـ يـ

688. به يوغل  ] L6: om. Ma.

689. .Ma من :L6 [ ومن

690. األذنين في  ] L6: لألذنين Ma.

691. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

692. الكيفية في  ] L6: om. Ma.

693. .Ma متصاعدة :L6 [ تتصاعد

694. .Ma المواة :L6 [ المواد
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اــعن ــلحمید ـ أـماتـ ـبخن اـ أــلبرة اـمّدـحدن ــلحمین ـ اـ ـلمشات ـ وـبوـطرـلاـبةـیوـ ـیمكات. ـ أنـ ـیفھن ـ اـممـ ــلحمین ـ اـ ـلحات ـعظمھادةـ ـ ـ اـ

اـعـرسو ـنقضة ـ ـئھاـ اـ ألن ـلما اـ ـلمتعفنواد ـ ـ ـ ـ اـ ـلحة أـ إـقارة اـلرب ـلنضى ـ واـ ـلبحج ـ وإنـ ـصعبتـناـكران، ـ اـمةــئلاـھةـ ـلمن وادـ

ـلمغما ـ ـ اـ ـلمشورة ـ اـبوـطرـلاـبةـیوـ اــــلبلیات ـــلبطیئدة اــ ـلبحة وــ ـتكران اـ ـلمون اـ ـلحواد اـ ـلخفیفارة ــ ـ أـ ــتحلرعـسة وأوـ اـشالً ـنقضك ـ اًءـ

]Ma 54bأبطى تحلالً.695] من ضدھا الباردة الرطبة الغلیظة ألنّھا تكون 

86

أـق ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ إّنـ اـحنـمم: ـلھاالت اـفواءـ ـلسني ـ ــلجملاـبّةـ ـ اــقلةـ ـلمطّة ـ أـ ـكثنـمّحـصر اـ ـلمطرة ـ وأـ [ـتوـمّلـقر L6اً.

81a[

أنــعلوا ـعننـم696م ـكثدـ اـ ـلمطرة ـ ـتحرـ اـ ـلحمیدث ـ ـ اـ ـلعفینات ـ ـ ـ ألنـ ـھیة ـلعفا697ىـلوـ ـ اـھةـنوـ ـلجو وـطرـلا698رـھوـ ـعنب دـ

اـــحتبا ـلمطاس ـ دـ ـفعر ـتعةـ ـللبطرضـ اـــ ــلحمین ـ اـ ـلحات وأـ إذاـمادة. ا ـیكمـلّ أوـــكثینـ ـــیحتبمـل699راً دـ ـفعس ـیكلـبةـ ــمعتونـ دالًـ

ـبی اـ ـلحن ـلیاـ ـفیكنـ ـ اـ ـلھون أـ ـیضواء ـمعتاًـ ـ اـفدالًـ واـبـوطرـلي ـلیبة ـ وـ ـیعس األـ واألـبدل وـخدان ـیشالط األـ ـعضّد وـ ـیقاء ويـ

األرواح، فیكون أصّح وأقّل موتاً.

87

أـق# قال ـب اـ ـلحكیراط ـ ـ األـمأـف:700مـ ا اـمّ تراض ـل ـتحيـ ـعندثـ ـكثدـ اـ ـلمطرة ـ أـفرـ ـكثي اـ ـلحر ـفھاالتـ ـحمیيـ ـ لوـطاتـ ـی ةـ

ـستطوا اــ ـلبطالق وــ وــعفن وـصن ـسكرع وذـ ـبحات وأـ األـمة. ا اـمّ ـتحيــلتراض اــقلدــعندثـ ـلمطة ـ ـفھرـ ورـسيـ ووـمل عـجد

المفاصل وتقطیر البول واختالف الدم.

ـیعن ـ اـ ـلحمیي ـ ـ اـ ـلتات ـتحيـ ـكثدــعندثـ اـ ـلمطرة ـ األــعلرـ ـفھرــكثى ــحمیيـ اــیلـوطاتـ ألن ـلھة اـ إذاـطرـلواء اًـندـبادفـصب

ـطبر ـبلغماًـ ـ ـنیاــ أوـ ـمستعاً ـ ـ ـلقبداًـ ـ اـ اـبـوطرـلول ـجتمات ـ ـفیعـ اـ اـبـوطرـلھ ـلفضلیات ــ ـ واـ ـمتة اـمألـ ـلمن اـ ـلبلغمواد ـ ــ ـنیاـ وـ ـتعفنة ـ ـ تـ

اـثدـحو ـلحمت ـ اـ ـلطى ـلكةــیلوـ اـھوادـمونـ اــطبرـلا [ــلبة L6اردة 81b[ــمحت اـفةـجاـ ـلنضي إــ زـلج أوـیوـطانـمى ــلكثل ـتھرـ اـ

ــتتحلال ـ إّالـ وــیلـوطدةـميـفل ـیحة االـ ـستطدث ـ الـ ـلبا701الءــمتالق اـمدنـ اـبـوطرـلن ـلفضلیات ــ ـ وـ ـتحللھةــقلة ـــ اـفاـ ـلھي واءـ

695. .L6: om. Ma [ تكون

696. .L6: om. Ma [ أن

697. .Ma هؤالء :L6 [ هيوال

698. .Ma جوهر :L6 [ الجوهر

699. .Ma و :L6 [ أو

700. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

701. .Ma واالمتالء :L6 [ المتالء
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وأـطرـلا اـمب. ا ــلعفّ وـنوـ ــتغیيـھة اـ ـلجسر ـ اـ ـلحاـببـطرـلم وــعل702رارةـ الـجى [ـــتفنھ Maى 54bر ــتغیلـبھـتاـبوـط] نـعرهـ

اـحوــصل ـلقبة ـ اـجزـمألـلولـ ـلنة ـفلتةــعیوـ اـفوــ ـلبر اـمدنـ ـلفضن ـ اـ اــطبرـلالت ـلقة ـلھةــبلاـ اـ ــلمعنذا ـ اـ وإن نـماغـمدـلا703ألــمتى

واـبوـطرـلا ـجتمة ــفمتمـغالــلبا704ھــفیعــ اـ ـنحى إـ اـلدرت ــلحلى اـثدـحقـ ـبحذـلت وإنـ ـتنحمـلة وــ ــتمكندر ـ ــبحیاكــھنتـ أـ تـثدـحث

ـلشا اـعدةـ ـلصرض واـ ـلسكترع ـ ـ اـ ألن رـباغـمدـلة األـجزاـميـفبـطارد واــصلھ ـلھى اـ ـفیدـیزـیبـطرـلواء اـ ةـبـوطرـلھ

ـفتجتم ــ اــ ـلمع وـ ـتكسواد ـ اــمنبـ واــلبھ ــلغلرودة وأـ #ـمظ. ا ـلمطا705ةــقلدــعنّ ـ واـ اـفھـساـــحتبر اـقوـلي ــیحتذيـلت إـ ــیصیھــلیاج رـ

ـلھا ـبساـیاراًـحواءـ وـ ـتتاً ـفیدـلوـ اـمھـ ـلمواد اـیرارـ ـلحة اـ ـلیبةـعذاــللارة ـ اـسوـ ـلھة واـ ـنتشواء ـ ـفھاـ ارـفات.ـبـوطرـلا706اـ ـتقإن تـ

ــلخلا اـ ـلمط ـللطةـیرارـ ـفتھاــ ـ إـ اـلا ـلعیى ـ اـحنـ اـمرـلدث وإن ـنحد، إـ اـلدرت اـیـرطىــعلةـئرـلى ـلنق اـحةـلزـ ـلسدث ـلنلـ وازلـ

ـكثی ـ ـتنرةـ اـمزلـ أوـلن اـمرأس ـنصبن ـ اـ ـلخلاب ـ اـ ـلحط اـ لاد ـل إـ اـلذاع وإنـئرـلى ـتجلبة، ـ ـ إـ اـلت ـلمفى ـ وـعلـصاـ ـعجرض

ـلمفا ـ اـصاـ ـلصفل ـ وأـ [ـمراوي. ا ّL6 82a[اـل ـفعدـنو ـبطتـ اإلدرارـیرـ اـلإ707ق ـلمثى ـ ـظھةـناـ ـتقطیرـ ـ ـ اـ ـلبر ـبسبولـ ـ دةـحبـ

ـلبا وـ ـفیحھــیترارـمول اــ ـلمجرق ـ وـ ـفیكھ،ـعذــیلرى اــ ـلمؤـمھـلاـسرــستون واـ ـجتماً وـعاــ ــثفلھ أـ ـیضھ ـمحتمرــغیاًـ ــ ـفتكل،ـ ھـلونــ

ـبیةـلاـح االـ واالـسرــستن ـحتبال ـ وـ اـھاس، ـلتقطي ـ ـ ألنـ أو ـقلیلـكر، ـمنلــ ـلشھـ اـ وـئذاـیدة ـیستھـعذـلھ ـ اـعدـ ـلنفي ـ ـفتضـ ـفعدـ ھـ

ـفعداـلا وإنـ ـیكمـلة. دـبنـ وإن ـفعتھإرادة ـ ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ األـلإ708ةـ ـمعى وـ ـسحجتھاء ـ ـ ـ ـلحاـباـ وـ ـفتحدة ـ ـقھروـعاتـھوـفتـ دثـحاـ

اختالف الدم.

88

: إذا كان الصیف شبیھاً بالربیع فتوقع في الحمیات عرقاً كثیراً.709#قال أبقراط الحكیم

ــیعن إذاـ ــلصیا710واءـھانـكي ــمعتفـ رـ ــبیعیدالً Ma[711تـناـكاًــ 55aا ــلحمی] ـ ــحسناتـ اـ ـلحة ذاتــغیالـ ـخشر وـنوـ ةـسوــیبة

702. .Ma بحرارة :L6 [ بالحرارة

703. .Ma وامتالء :L6 [ امتأل

704. .Ma فيها :L6 [ فيه

705. قلة عند  ] L6: عند قلة  Ma.

706. .Ma انتشافها :L6 [ وانتشافها

707. .Ma الدوراء :L6 [ اإلدرار

708. .Ma الصبغة :L6 [ الطبيعة

709. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

710. .Ma هؤالء :L6 [ هواء

711. .Ma كان :L6 [ كانت
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اــفیرــكثو ـلعھ ألنـ ــلصیا712رارةـحرق اـ ــلمعتف ـ اـ ـلھدل وـقرـتواءـ ـتلطق اــ وـبوـطرـلف اـسوـتات ـلمسع ـ أوـ الـنأل713ام، درــیقھ

ـتحلیىــعل ــ اـ اـبـوطرـلل ـلمكتسبات ـ ـ ـ ـ اـ ـلمحتقنة ـ ـ ـ ـ اـفةـ ـلشتي ـ واـ ـلمستفاء ـ ـ ـ اـم714ادةـ ـلفن اـكواـ ـلخھ ـیفیرـ ـ اـ ـلمة ـفیتة،ــضیاـ ـ يـفعـقوـ

ـلحمیا ـ ـ ـكثیاًـقرـعاتـ ـ الـ ـجتمر ـ اـ األـفاتـبـوطرـلاع وـبي اــقلدان ـلتحلیة ــ ـ ـفتجلـ ـ ـبھذـ اـحاـ ـلصیرارة ـ إـ اـلف ـلظى وـھاـ ـققھرـتر ـ اـ

حرارة الحمى فتستفرغ بالعرق.

89

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ [715مـ :L6 82b[اـمأـف أوـفّ اـقي ـلسنات ـ أـقأـفةـ ـمتّھـنول اـكىـ ـلشتان ـ ـقلیاءـ اــ ـلمطل ـ ـشمرـ ـلیاـ وـ انـكاً

ــمطیعــبیرـلا ـفیجاًــبیوــجنراًـ أنـضبــ ـتحرورة اـفدثـ ــلصیي ــحمیفـ ورـحاتـ واـمادة دمــختد وأ716الف ـیعاـمرــكث، رضـ

 الرطبة.717اختالف الدم للنساء وألصحاب الطبائع

اـلاـحنـــیبی ــلسنة واـ ـقتضة ـفصاءــ ـبحسھـلوـ ـ ـیعاـمبـ ـلھرضـ ـیقا.ـ اـكىــمتولـ ــلشتان ـشماءـ اـــقلیاًــلیاـ ـلمطل ـ ـبساـیرـ واـ عــبیرـلاً

ــمطیاًــبیوــجن اـفراًـ ـیععــبیرـلإن اـمھــبتوـطرـبدلـ ــكتسبا اـسوــیبنـمتــ ــلشتة ـتفمـلاـماءـ اـ وـبوـطرـلرط ـیطمـلة زـ اـمل ع.ــبیرـلان

إنـمأـف ا زـطّ اـفرــكثھـناـمال ــلصیي اـ ــلحمیف ـ اـ ـلحات اـ ـــلعفینادة ـ واـ وـمرـلة اــلید ـلطبیعن ـــ اــختوا718ةـ وذـلالف نـمھــكلكـلدم،

ـلنا واـ اـفدـنوازل ـلباع اـغالـ ـلمجتمعم ـ ـ ـ ـ اـ ـلتة ـكتھرـحيـ ـ اـ ـلحا اـ ـلصیفیرارة ـ ـ ـ وـ ـخصة، ألـصوـ ـصحاً األـ اـجزـماب ـمثةــطبرـلة لـ

ـلنسا ـ اـفاء،ـ ـلحمیإن ـ ـ اـ ـلعفینات ـ ـ ـ ـتكثةـ ـ ـفیھرـ ـ ـیعنا،ـ ـ اـ دام إذا ـبیرـلي ـبتـوطرـبعـ وأدرـ اـكھ ـلصیھ ـ اـھىــعلفـ ـلحذه وأـلاـ ـلفة ىـ

ــــممتلئدانـباأل ـفض719ةـ ورـ وـبوـطوالً ـعمات اـ ـلحل اـ ــلصیفیرارة ــ اــعلةـ ـلعنصى ــ اـ [ـبوـطرـلر Maي 55b[اســـللنتـضرـع

ــحمی ـــعفیناتـ ــلكیفیاـبادةـحةـ ــ ـخصةـ ـللماًـصوـ اــفلن.ــبیوـطرــ ـنحو اـ ـلفضدرت ـ اـ ــلمتعفنالت ـ ــ إـ األـلة ـمعى ـلھرضـعاءـ [ـ L6م

83aا ـخت] اـ ارـلالف وإن ـتفعدم. ـ إـ األـلت ـلطفاـميـلـاعى ـ ورـ ـمنھتـقت ـ أـ اـثـدحا وإـمرـلت ـیعاـمّـند. اـ ـخترض اـ دمـلالف

ـللنس ـ وألــ ـصحاء اـ ـلطباب ـ اـئاـ اـلةــطبرـلع ـنحو اـ اـبـوطرـلدرت ـلمتعفنات ـ ـ ـ ـ اـ ـیئردـلة إـ األـلة ـمعى وـ ـفتحاء ـ ـقھروـعاتـھوـفتـ اـ

712. .Ma هواء :L6 [ حرارة

713. .Ma و :L6 [ أو

714. .Ma المستفادة :L6 [ والمستفادة

715. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

716. .Ma الدم :L6 [ دم

717. .Ma طبائع :L6 [ الطبائع

718. .Ma الصبغة :L6 [ الطبيعة

719. .Ma الممتلئة :L6 [ ممتلئة
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.720بالخدش

90

اـق# ــلحكیال ـ أـ ــلشتا722انـكىــمت:721راطــبقم ــمطیاءـ دــبیوــجنراًـ وــفئاً اـكاً اـــقلیعــبیرـلان ـلمطل ـ ـشمرـ اـفاً،ــلیاـ ـلنسإن اــ يـتواــللاء

ـیتف والدــ ـنحنـھق اـ ـیسقطعــبیرـلو ـ ـ أدـمنـ واــسبىـنن ـمنھ723دنــتليـتالـلب، أــتلنــ ـطفدن ـــضعیفاالًـ اـ ـلحة ـمسقةـكرـ ـ ،724ةـماـ

إــحت ـنھى إـ أنـمم ا ـیمّ اــعلواـتوـ ـلمكى ـ وأـ أنـمان ا ـیبقّ ـمنھىــ ــمسقةـكوــ ـتھاــحیولـط725ةـماـ وأـ اـمم. اـئاـسّ ـفیعاســلنر ـلھرضــ مـ

اختالف الدم والرمد الیابس، وأّما الكھول، فیعرض لھم من النزل ما یفنى سریعاً.

اــعلوا أن ـلھم أـ ـثیأـتّدـشواء وأـ ـیحتاـممـھراً ـ إـ ـلیاج اـ ـلبھ ألـ أـنوـكعـمّھـندن أرـحھ اـكد ـلبان ـبقيـفاًـیرورـضدـجوـیدـقدنـ اءـ

ــلحیا اـیروــلتاةـ ــلقلح ودـ األـفب ـبخع اـ وإــنیاـخدـلرة ـللجدادهـمة اـھوــ وـحروـلر األرواحــمبي ـكلھذرق إــ األـلا ـعضى وـ وـھاء،

ـثیأـتوىـقأ األـفراًـ ألـبي ـعلیھردـیّھـندان ـ داـماــ ـخلھن ـلمناـباــ ـ واـفاـ ـلمسذ ـ [ـ L6ام 83bو ـمج] اـ ـلتنفاري ـ ـ وـ ـجھارـخنـمس اـ

ـیضأ إذـ ــمحیوـھاً ـبھطـ ــجمینـماـ ـجھعـ ـتھاـ وـ ـیفعوـھا ـ ـفیھلـ ـبنفساــ ـ وــ ـبمھ ـیخاـ ـلطاـ اـھھ.ـ ـلفصذا ـ ـعكلـ ـفصسـ اـ ـلمقل ـ اـ ذيـلدم

ـیلی ـیعنھ،ــ ـ أـ رـني ورد إذا ـبیّھ ـشمعـ ـشتىــعليـلاـ ـجناءـ ـتبعمـثيـبوـ ـ وــصیھـ ـحفو726دـمف اـ ـبیرـلظ اـ ـلمع إـ اـلواد ـلصیى ـ فـ

ـسقطأ اــ ـبصرــتتيـتواــللت [ـ Maن 56aو ـضعھ] ـ رـ ـبیعن وــسبىـنأدـباًــ وإن أـلب، ــضعفدن وأـ ـسقمن وــ أــقین. اــكثل ـلمر انـتوـ

اـف ـلخي ـللغلمفـیرـ ــ اــكثو727انــ ـلسحر ـ وـ ـمعاأل728روحـقج واـ ـلغاء اـ ــلغیب اـ ـلخر ـلصاـ اـ ـلطة ــبسبةــیلوـ اــحفبـ اــبیرـلظ ـلمع وادـ

ـقیقھرـتو ـ ـ اـ ـلصیا ـ وـ ـیكثف. ـ اـفرـ ـلني اـ واـمرـلاس ـختد اـ واـلالف ـلندم ـسیموازلـ ـ ـللشیاـ ـ ـیعنوخ،ــ ـ اـھرـثؤـیيـ ـبیرـلواء يـفعـ

اـباأل ـللطیفدان ـ ـ اــ ــلمتخلخلة ــ ـ ـ ـخصةـ أـفاًـصوـ اـبي ـلنسدان ـ ألنـ وإنـھاء، ـلطیارداًـبانـكواءه ـ ـنففـ وـ ـعلیھ729قــسبدـقاذ ـ نــ

720. .Ma بالحدث :L6 [ بالخدش

721. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

722. .Ma كانت :L6 [ كان

723. .Ma فالن :L6 [ تلدن

724. .Ma مستقامة :L6 [ مسقامة

725. .Ma مستقامة :L6 [ مسقامة

726. .L6: om. Ma [ ومد

727. الغلمان في :L6 [ للغلمان  Ma.

728. .Ma والقروح :L6 [ وقروح

729. .L6, Ma :سبقت :correxi [ سبق
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ــلشتا اـ ــلجناء اـبوـ ـــلملیي اـ ـلمن ـفیغيـخرـ ـفیھوصــ اـھنــ وــبیرـلواء ـیصع إـ أـلل ـفھواـجى األـلأـــفتتنـ وــجنم ـنكنـمرـثأــتتة ردـبةـیاـ

وــبیرـلا ــتسقع إنـمأـفط.ـ ا اـكّ ـــلجنیان ــبحیاًـیوـقنـ ــیسقمـلثـ ـــضعیفھـتدـلو730طـ ــمسقاًـ وـتاــحیولـطاًـماـ اـلھ، ــنصبو اـ ـلفضت التــ

ـلمجتمعا ـ ـ ـ ـ اـفةـ ـلشتي ـ اـ ـلجناء ـ اـميـبوـ إـلن اـلرأس ـلعیى ـ اـحنـ اـمرـلدث ـلید الـباـ ـحتقس ـ اـ ـلمان ـبصفقوادـ ـ ـ اـبةـ ـبیرـلرودة عـ

ــتكثیو ـ ـمس731فـ اـ ـلعیام ـ وـ ـتغلیظن ـ ــ اـ ـلمھ ـمتنعاـفادة،ـ ـ ـ اـ [ـمدـلت L6وع 84a[اـع ـلنفن ـ ـمنھوذـ ـ اـ وإن ـنحا، إـ األـلدرت ـمعى اءـ

ـتھردـجو ــبمل732اـ ـحتھوـ أوــ ـجتھزوـلا اــحتاــ ـنفتحى ــ ـقھروـعاتـھوـف733تـ اـحاـ اــختدث وـلالف ـیعدم ـللكھرضـ ـ زالتـن734ولــ

ـبسزولـت اـعرـ ألن ـلمة اـ ـلحواد رِّـ ـیفیِ ـ اـ ـلحّة وردـ ـعلیھادة ـ ـشتاــ ـجناءـ ـیغلظھمــفلار،ـحيـبوـ ـ ــ ـبتجمیاـ ـ ـ ـ ـفینضا،ـھدـ ـ ـ وـ ــیتحلج ـ لـ

ـیعرـس وأـ اـماً. اـفّ ــلشیي ـیعوخـ ـضھرـ اـ اــلنم ـلمھلكزالت ــ ـ ــلقلةـ اـ ـلحة ـفیھرارةـ وــ ـضعم اـھواـقفـ ــلطبیعیم ـــ اـ الــلتة ـتقي ىــعلدرـ

نضجھا.
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أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ رـ ـحمم هللاـ [ـكإنـف:735ھ Maان 56bا ــلصی] اـــقلیفـ ـلمطل ـ ـشمرـ وــلیاـ اـكاً ـلخان ــمطیفـیرـ اًــبیوــجنراًـ

عرض في الشتاء صداع شدید وسعال وبحوحة وزكام وعرض لبعض الناس السل.

أــعلوا وردـنم إذا ـشمسـباـی736فــصیىــعلّھ ــمطیفـیرـخيـلاـ وـفالـتيـبوــجنرـ اـھداركـتى ـلخواء ـلمفـیرـ ـیحاـ نـمدثـ

اـھ ــلصیواء ـبتعفـ أــیلدــ ـلكاهـیھ اـ ـستعن األــ أنـبدت ـتصدان اـفدعـ ــلشتي وـ ـتسعاء ـ وـ وــتبل ـتسح ألنـ اـمل ــلصیواد اـ ـلشمف ـ يـلاـ

ـلخوا اـیرـ ـلجنف ـ اـبوـ ـلمطیي ـ ـ ـتمرـ األـ واـبأل ـلفضا737نـماغـمدـلدان ـ اـ ـطبرـلالت ـفیعة،ـ ـ اـفرضـ ـلشتي ـ أـ اـماء ـلحقراض ـ نـ

ـلحصوا ـ ـلصفقرـ ـ ـ اـ ـلھة اـ ـلشتواء ـ وـ [ـترودـبةـمـدصوي L6ھ 84bوأل ھـن] ـیشّ وـ ـیكثّد ـ ـمسفـ ـسطامـ األـ ـفیحدانـبوح ـ دثـ

الـیـدشداعـص ـحتقد ـ اـ ـلبخان ـ اـ ـلمتصارات ـ ـ إـعاـ اـلدة وإنـمدـلى واـلـاساغ، ـنحت إـ أـلدرت ـسفى اـثـدحلـ ـلنت وزـ امـكزالت

ـبحو وـحوـ ـسعة وـ وإـسال ـتحمـلاـمّـنل، اـفذهـھدثـ ـلخي ألـیرـ ھـنف ـیعّ رـ أـبـوطدل ـمطة وـ ـجناره ـبیتوـ ـ ـیبھـ اـسوـ ـلصیة ـ فـ

وشمالیتھ.

730. .Ma فأما .add [ یسقط

731. .Ma وتكثف :L6 [ وتكثيف

732. .L6, Ma :وجردھا :correxi [ وجردتها

733. .L6, Ma :انفتح :correxi [ انفتحت

734. .Ma الكهول :L6 [ للكهول

735. الله رحمه الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

736. .Ma الصيف :L6 [ صيف

737. .Ma و :L6 [ من
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أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ وإن738مـ اـك: ـلخان ـشمفـیرـ ـبساـیاًــلیاـ ـلماًــفقواـم739انـكاًـ ــطبیعتتـناـكنـ رـــ وــطبھ ـللنسة وأـــ اـماء. رـئاـسّ

الناس فیعرض لھم رمد یابس وحمیات حادة وزكام مزمن، ومنھم من یعرض لھ الوسواس من المرة السوداوي.

اـھ ـلفصذا ـ ـمتملـ ـ ألـ ـحكم اـ ـلفصام ـ اـ ـلمقل ـ اـ ـیلیذيـلدم ـیعنھ،ــ ـ إنـ اـكي ــلصیان ـشمفـ ـلیاـ ـبساـیاًـ واـ ـلخاً أـیرـ ـیضف ـبساـیانـكاًـ اًـ

ـشم اــلیاـ ـنتفاً، ـیشكنـمھـبعــ ـ اـ واـبوـطرـلو ـلنسة وــ ـلكاء، ـیعنـ ــلغیرضـ رـھرـ وـباـیدـمم وــمنزـمةـلزـنس ــحمیة [ـحاتـ Maادة

57aوا اـسوـل] ـلسواس اـقوداوي.ـ ـلحكیال ـ ـ أـ ـبقم وـ اـكوـلراط: ـلخان ـشمفـیرـ ـلیاـ ـبساـیاًـ ـفیعاًـ ـ اـ ـلصیاون ـ ـتجفیىــعلفـ ـ ـ فـ

وـباأل اـفواـیدان ـجھزاـمنـیذـلق رـ وـطم ـللنسب ـلتعاءـــ رــیلدــ ـبتھوـطھ وــ ـیضا ــلغیّرـ اـ ـلمر الزدــبیوـطرـ ـفھاــجفادـین وـبمـ ـــتحلیھ لـ

وـم رق ـلطا [ـھوادـمنـمفـ L6م 85a[ـفیع ـ ـلمرضـ ـعیننـ ـ ـضعیفھـ ـ ـ ـبلاـقةـ ـللمةـ ـ اـ ـلغلیظواد ـ ـ ـ رـ وـباـیدـمة ـلمس انـكنـ

ـمستعھـطالـخأ ــ اـ ـلعفدة ـ ـتحنـ اـ ــلحمیدث ـ وـ ـلمات، دـكنـ ـــضعیفھـغاـمان الـ ـیقاً ـھضىــعلدرـ اـ ـلفضم ـ وـ ـــتحلیالت اـ اتـبوـطرـلل

ــفینجل ـ ـ إـ أـلب ـسفى وـ ـیحل اـ اـكزـلدث ـلمام وأـمزـ اـمن. ا اـسوـلّ ـلسواس اـ ـیحذيـلوداوي ـفیھدثـ ـ ــلغلمـ األـ وـخظ ـیبالط ـستھوـ ـ اـ

فھكذا تتغیر حاالً طبیعة األبدان بحسب تغیر فصول السنة وعلى مقتضى اختالف طبائعھا.

93

: من أصابھ وجع في مؤخر رأسھ فقطع لھ العرق المنتصب الذي في الجبھة انقطع بقطعھ.740#قال الحكیم أبقراط

ـلفصا ـ اـھدـ ـیستفيــكلراغـــستفو ــ اـ ــلكثرغ اـ األـئزاـتيـھيــلترة ـتسىــعلالطـخد ـمنھ741اٍوـ اـفاــ ـلعي ـفمروق،ـ أـ وـبـاصن عـجھ

رأـخؤـميـف دـمنـمھـسر أوـیوـمادة اـمة اــمتن األـماغـمدـلالء األرـخن ـبعالط ـتسىــعلةـ ـبینھ742اٍوـ ـفیفصاـــ ـ اـعدــ ـلجبھرق ــ ةـ

ـمنتصرقـعوـھو اــبیاـم743بـــ ـلحن ألنـــجبیاـ ـفصن اــثفنـمعـــینفدهـ ـخصرأسـلل وـخؤـميـفاًـصوـ اــثفره ــلعیل واـ ـلصن داعـ

اـئداـلا ـلمم ــبسبرىـــفیبن،ـمزـ اـ اـــستفب ـلمراغ اـ ـلمادة اـیؤذـ ـلمجتمعة ـ ــ ـ اـخؤـميـفةـ إـلر اـخىـلرأس ـلجبھالف ــ وـ ـبھذـجة ىـلإ744اـ

اــمق [ـمدـلدم L6اغ 85bا ـلمض] ـ ــللخلادـ إنـمأـف.745فــ ا اـكّ دــغیادةـمنـمعـجوـلان وـیوـمر ـیكمـلة [ـ Maن 57bا يـفدمـل]

738. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

739. .L6: om. Ma [ كان

740. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

741. .L6, Ma :تساوي :correxi [ تساوٍ

742. .L6, Ma :تساوي :correxi [ تساوٍ

743. .Ma منصب :L6 [ منتصب

744. جذبها وجد :L6 [ وجذبها  Ma.

745. .Ma المخلف :L6 [ للخلف
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البدن غالباً فال یُفصد بل تُستفرغ المادة بحسب مستفرغ یخّصھا.

94

: من دام بھ التفزع وخبث النفس زماناً طویالً فعلتھ سوداویة746#قال أبقراط

ـلتفا ـ وـ اــخبزع ـلنفث ـ األـمسـ اـعن ألـمالزـلراض ـصحة اـ ـلماب ـلنخاـ ـ ـلیوـ واـ ـلما، ـلنخاـ ـ ـلیوـ ــتغیوـھاـ ــلظنا747رـ واـ ـلفكون ـ نـعرـ

ـلمجا ـ اـ ـلطبیعرى ـ ـ ـ إـ اـلي ـلفسى ـ وإـ اـلاد ـلخى وـ اـمرداءةـلوف ـلسزاج اـحوـیوداويـ #روَح داـماغـمدـلش وـخن ّزـفُـیل ـھعَ

ـبظلمت ـ ــ ـكمھـ ـتفاـ وـ ـلظلما748شـحوـتّزع ــ اـ ـلخة أنــعلة،ـجارـ #اـمى ـلبزاج اـ ـلیارد ـمن749سـباـ ـمضعروحــللاٍفـ ـ إـ .750اهـیف

ـنموإ ـیقاـ ـلنخاـم751الـ ـلماــلیوــ ـمحرــغیوداءـسنـعھـثدوـحانـك752اـ إـــسببو753ةـقرـ أنـمھ ـیكا اـفونـ ـنفساغـمدـلي ـ وإـ نـماـمھ

اـخ واـمدـلارج اـفذيـلاغ ـنفساغـمدـلي ـ أنـمإـفھـ ـیكا ـتثقادةـمالـبسـباـیاردـبزاجـموءـسنـمونـ اـھوـجلــ ـبتغلیظاغـمدـلر ـــ ھــ

ـتغیو ـ اـمرـ اـلزاج ـلنیروح ـ إـ اـلّر ـلظلمى ــ وإـ أنـمة، ـیكا أوـیوداوـسادةـمعـمونـ ـبخة ـلبـاغةـیوداوـساراتـ اــعلةـ اغـمدـلى

ـظلمأـف اــ اـلت ـلنفسروح ـ ـفیعي.ـناــ اــ ـلخرض واـ ـلحوف ـیقزن.ـ ـمھمولـ ـ ـھجاـ اــعلمـ ـلمى #ـ اـھرء ـلعذان ـیعمـلو754انـضارـ رفـ

] زمانھما فاعلم أنھ سیقع في المالنخولیا أو مرض آخر سوداوي كالجنون والجذام.L6 86aسببھما، وطال  [
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ أـم:755ھ اـبـاصن ـلصھ اــنبلــقبرعـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـیحّھـنإـفةـناـ اـلدثـ ـنتقھ إذاـمأـفال،ــ ا ھـلرضـعّ

وقد آتى علیھ من السنین خمس وعشرون سنة فإنّھ یموت وھو بھ.

ــیعن اـ ـلصي اـ ـلبلغمرع ـ وـــ ــتمنةــعلوـھي، األـ ـعضع اـ ــلنفسیاء ـ أـعةــ ـفعن ـلھاـ وـ ـتعدةـسھـــسببا، ـبعيـفرضـ ـبطضـ اـ اغـمدـلون

746. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

747. .Ma تغيير :L6 [ تغير

748. وتوحش تفزّع كما بظلمته ويُفَزّعه داخل من الدماغ روحَ .add [ وتوحش   Ma.

749. اليابس البارد  ] L6: يابس بارد  Ma.

750. .Ma الباه :L6 [ إياه

751. .Ma يق :L6 [ يقال

752. .Ma كلما :L6 [ لما

753. .Ma محترقة :L6 [ محرقة

754. العارضان هذان  ] correxi: ھذا العارضین: L6, Ma.

755. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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ـمجو األـ ـعصاري اـ ـلمحاب ـ ـعضألـلةـكرـ أوـــغلیطــخلنـماءـ أوـلظ ــكثیزج ـفتمتنر،ـ ـ ـ ـ اـ [ـلع Maروح 58a[اـع ــلسلن وكـ

ـفیھ ــطبیعیاًـكوــسلاــ ــفمتاً،ـــ ـللمدثـحىـ ــھقیراــ اـمنـ ـــلصبین ـلصا756انـ اـ ـلبلغمرع ـ واـــ ــنتقلي اـفواــ ـلسي إـ اـلن ـلھدثـحوغـــلبلى مـ

ـكم ــعظیالـ وـ ــتغیم ـجھزاـميـفرواـ إـحنـممـ آـحىـلال وـخال ـظھر، ـفیھرـ ـتصعةـیارـنرارةـحمــ ـ ـمنھدـ ـبخاــ دـ ـینعقيـناـخار ـ دــ

ـمن اـ ـلشعھ ـ وـ أـصر وأـحاروا ـیبّر اـماًـجزاـمسـ ـلصبین ـ ـ اـ ـلغیان ـ اـ ـلبر ـلغیاـ ـ واـ ـنقطن، ـ ـمنھعـ ـ ـسبمـ اـ ـلصب وـ رـھرع، ةـبـوطو

ـجھزاـم وـ اـلوـتم ـلبلغد ــ أـفمـ ـنھداـبي ـفبم،ـ اـمرؤواـ ـلصن اـ ألن أو ــلقلرع، واـ ـلكبب ـ واـ ـتتقاغـمدـلد ـ وـ ـتتناوم ـ دـفازعـ أذىـفي ع

ـلبع#ا ـللبعضــ ـفھم،757ضـــ ـ اــبلاـ ـلشخغ ـ وـ اـفص ــلقلاز واـ ــلكبب ـبحدـ اـ ــلشبرارة اـ ـتھمرارـحتـلوــستاب ـ اــعلاـ وـمدـلى ـمنعاغ تــ

ـتكرـیأن وـ ـیجتمم ـ ـ ـفیعـ اـ ـلبھ اـغالـ ـلمسم ـ ـلتحلیاـبددةـ ــ ـ [ـ L6ل. 86bوأ إذاـم] ا ـبعھـلرضـعّ ـنبدـ اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي وـناـ ـبعة دـ

 ولم یبرأ برءاً تاماً إلى أن یموت.759 طول حیاتھ758البلوغ فلو لم یعالج فإنّھ یكون مصروعاً
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: صاحب الصرع إذا كان حدثاً فبرؤه منھ یكون خاصة بانتقالھ في السن والبلد والتدبیر.760#قال أبقراط الحكیم

ا ـلصإن ـیحرعـ إـ اـمدث دـمنـمّ أوـیوـمادة أوـیوداوـسة ـبخة رديءـــغلیارـ أو ـتقرـیظ ـبعنـميـ األـ ـعضض إـ اـلاء اغ.ـمدـلى

اـموأ اـحـاصّ ـلصب اـ ـلبلغمرع ـ ــ إنـ ـفباًـثدـحاًـــصببانـكي اــعنُرؤهـ ـنتقد ـ اـفھـلاـ ـلسي إـ اـلن ــلبلى ألـ اـنوغ ـنتقّھ ـ ــعظیالـ ــمغیمـ رـ

ـلح اـلاـ ـلبة إـ أـلاـحىـلدن وـخة ــتصلرى االــعنھـلاـححـ ـنتقد ـ اـمالـ ــلبلن اـ ـلبد اـ إـطرـلارد ـمضسـباـیاّرـحدــبلىـلب ـلمادـ ھـجزاـ

لیكون مجففاً لمزاجھ الرطب ویحتاج برؤه إلى تبدیل التدبیر المبرد إلى المسخن المجفف لیقطع سبب صرعھ.
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ إذا761ھ ـبعدثـح: اـ ـلجند ـ اـ ـختون اـ أو دم ـستسقالف ـ ـ أوـ ـحیاء دـلذـفرةـ ـلیك ـمحملـ ـ [ـ L6ود 87a[

]Ma 58bاال ـستسق] ـ ـ باديـمرضـموـھاءـ ـسب ـ ـیبرـغادةـمھـ ـتتخلاردةـبةـ ـ ـ األـ ـعضل تاءـ ـف ـبھوـبرـ إـ اـما ا ظّ ـل نـمرـھاـ

ـعضاأل ـكلھاءـ وإــ اـما ـلما اـضواـ ـلخع اـمةــلیاـ اـحواــلنن ـفیھيــلتي اــبیدـتاــ ـلغر وذـ ـیفساـمدــعنكـلذاء، ـ اـمدـ ــلكبزاج وـ ــیستد ىـلوـ

ـعلیھ اـــ ـلضعا ـ وإـ ـیحاّـمـنف. ـبعدثـ اـ ــلجند اـ اــختون أو دم ــستسقالف وــ ـبطرأــیباء االـیرـ إـمنـمالـــنتقق آـمىـلرض رـخرض

ـــلغلب اـ ــلخلة اـ ـلسط اــعلوداويـ وــلبى اــكثدن ــنصبرة ـبھاـ إـ اـلا ـلمعى ـ اـقاــــفتتفدة،ـ وــلبم ـغمرودة اـ ـلحرت اـ ـلغرارة وأـیزـیرـ اـھأــطفة

756. .Ma الصّان :L6 [ الصبيان

757. للبعض البعض  ] L6: للبعض التعفّن  Ma.

758. .Ma مصروي :L6 [ مصروعاً

759. .Ma حسانه :L6 [ حياته

760. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

761. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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ـفب وـ ـضعفردت ـ وـ ـیھضمـلت ـ اـ ـلطعم ـ ـجیامـ ـفتصداًـ ـ ـعصلـ اـ ـلغارة إـ اـلذاء ـلكبى ـ ـفجدـ والـ ـیمكنھة ـ ـ ـ أنـ ـتحیلھا ــ ـ إـ اـلا دمـلى

ـتجو ـبھذـ األـ ـعضا ــبتلاءـ اـ ـلحك ـفتبقالـ ـ ـ ـبیىـ اــخلنـ ـللحل وــ ـلھم. ـیسمذاـ ـ ىـ ـلحمیّ ـ ـ وأـ أنـماً. ـیكا ــسببونـ اـمةـــغلبھـ ـلسادة وداءـ

اــعل ـلبى وـ ـكثدن اـفھـترـ ـلكبي ـ ـبحیدـ ـ ـیبثـ ـجھزاـمردـ ـفیحاـ ـ االـ ـستسقدث ـ ـ وـ ــیصلاء اـححـ ـلجنال ـ أـ وإذا ـنفتون، ـ نـمرقـعحـ

اـع ـلمقعروق ـ ـ ــبسبدةـ اـحبـ اـلدة ـلسدم وـ ـحموداوي وــضتوـ ــتجلھ وـ أـمالـسّب ـسفن ـبطلـ اـیرـ اــختق اـلالف ـلسدم نـموداويـ

اـع ـلبروق اـكرــسیواـ ـلجنان ـ اـجرـمونـ ـلبو الـ ـنتقرء ـ اـمالـ ـلجنادة ـ واـ ـنحون اـماـھدارـ ـلعضن ـ اـ ـلشو وـیرـ اـھف إـمدـلو ىـلاغ

ــلخسیا ـ وـ [ـھس L6و 87bا ـلمقع] ـ ـ وـ ـیمكدة. ـ أنـ ـیكن اـ ـلمون اـمرادـ ــلحین اـ ـلسكرة ـ واـ ـلقون االـم762رارـ ـضطن واـ ــلقلراب قـ

ـبع ـكسدـ اـ اـمدـلب ــلبلاغ وـ ـتبھ اـجزاـملـیدـ ـلیھ إـباـ اـلس واـبـوطرـلى ـستحة ـ اـلاـ ـلمة اـ ـلحادة إـ اـلادة ـلفتى ـ واـ ـلبرة ـنكساـفالدة،ـ ـ رـ

سورة الجنون وحصل لصاحبھ انتباه ما فیحیر في شانھ ویفكر في حالتھ الغیر المضبوطة فیكون دلیالً محموداً.
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ أـم:763ھ دـفھـبـاصن اـغاـمي ــلعلھ [ـ Maة 59aا ـلھالــیقيــلت] ــیھلھـنإـف،764وســقلاــسقاـ ةـثالـثيـفكـ

أیام، فإن جاوزھا فإنھ یبرأ.

أنــعلوأ ـممم إـیاـ ـلیؤول اـ اـلھ ـلحورم اـ اـھويـمدـلار ـلصو وذـبالـ إذاـلة، ــتحلك ـفیاـم765لـ اـمھـ ـللطین ـ أوــ إـیف ىـلؤول

ـلعفا ـ واـنوـ ـلفسة ـ وذـ إذاـلاد، ـبعادرــیبمـلك ـفتنسھـجالـ ـ ـ أـ اـفد ـلعواه واـ ــلمنروق اـفاـ اـفذيـلس ـلعضي ـ اـ ـلمو ـفیعأوفـ اــ ـلتنفدم ـ ـ سـ

ـفیس إــ اــلیرع ـلفسھ ـ واـ ـلتعفاد ـ ـ وـ ـیقن. ـلھ766الـ اـ ـلفسذا ـ ـنغاـغادـ وــنیراـ اـعدـیا ــلخبیثى ـ ـ أـ ـیضة وـ ذـمالـعاً. أنـلة ـنضبـھذـتك ارةـ

ـلعضا ـ ـیسكو767وـ ـ اـ ـلضن اـكانـبرـ ـلحأن ـمخسـ اـفدر،ـ ـستحكإذا ـ اـھمــ ـلعذه ـبطىــحتـةضارـ اـ ـلحل أـ وأـصس اـخالً ـلعضذ ـ وـ

ـیم وإذا768وســقلاــسقارـصوتـ ـیسعذـخأ769، ـ [ـھىـ L6ذا 88aا ـلفس] ـ إـ اـحاـمىـلاد ـلعضول ـ ـفھوـ اآلـ ـفیكة،ــكلو ـتقونــ رـیدـ

762. .Ma والقرا :L6 [ والقرار

763. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

764. .Ma شقاقلوس :L6 [ سقاقلوس

765. .Ma تحليل :L6 [ تحلل

766. .Ma ويق :L6 [ ويقال

767. .Ma التعفن :L6 [ العضو

768. .Ma شقاقلوس :L6 [ سقاقلوس

769. .Ma فإذا :L6 [ وإذا
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أـك ـبقالم أـمراطـ دـفھـبـاصن ـنغاـغھـغاـمي واـیراـ ـبتا ـظھدأـ ـسقورـ ـممكو770وســقلاـ ـ ـیبأن771نـ ـنغاـغرأـ األـفاـیراـ ـعضي اءـ

ـكلھ ـ وـ ـعنا اـ تد ـب ـسقدوثـحداءـ لاـ ـق ـفیمك،772وسـ ـ ـ أـ ـیضن أنـ نھاً ـت ـ اـ ـلقض اـ ـغیاـمدـلوة ـلمقةـ ـ اـماوـ ـلعلة ـ ودـ ـفعة ـتھادـمتـ اـ

 المرض ویبرأ في ثالثة أیام، وإن لم یحتمل الدماغ الشریف صعوبتھا وشدتھا مات في ثالثة أیام.773وانحط

99

: من كان یوجعھ شيء من بدنھ وال یحس بوجعھ في أكثر حاالتھ فعقلھ مختلِط.774#قال الحكیم أبقراط

اــعلوا أن ـلعقم ـ ـعنلـ اـ ـلحكمد ـ ـ ـلیاءـ اـفسـ والـمدـلي ـعضيـفاغ أـموـ ـعضن اإلـ ـنساء وـ ـلیان ـبجسسـ ـ والـ ـجسمم ـ لـبي،ـناـ

ـمجرـھوـج وـ اـقرد. ــلشیال اـفخـ اـمرـلي ـلقوز اـ ـلمةــنیدــلبوة اـ ا إـجاــحتّ اـلت ـفكدنــلبى ـیضاـملـ اـ ـیضدنــلبّر ـلضاـباـھّرـ رورةـ

قوا ـل اـ عوة ـل لاـ ـق ـبمعةـ ـ اـھنـع775زلـ ألن فكذا ـل ـ [ـ Maر 59a[اـیـاغيـف ـلمضة ـ با776قـحيـفرةـ ـل إلـ ـفندن اـئاـ ـلحھ رارةـ

ـلغا وـیزـیرـ اـیاـغيـفة اـحيـفعـــلنفة اــلقق ـلعوة ــفكیة،ــقلاـ ـیكفـ ـلكاً.ــنیدـبونـ األـعزـینـ اــطبم أن ــلعقاء اـفلـ وـمدـلي ــیستاغ ونـلدـ

دـكنـمأنـب ـیكاًـفؤوـمھـغاـمان ــمختھـــعقلونـ ـفیجالًـ الــ أنـجب ـیكرم اـ ـمحاغـمدـلون ـھبھذـمىــعلالــفقھ.ـلالًـ أــ انـكنـمّھـنم

ـجعوـی [ـندـبنـميءـشھـ L6ھ 88bوال ـیح] ـجعوـبسـ ــفعقلھـ ـ ـیكھـ ـمختلطونـ ـــ واـ اــعلاً. أن اإلـھعـجوـلم ـحسو ــلمناـباسـ ي،ـفاـ

ـیحمـلإنـف ذـ ــبسبكـلس أنـ ـیكب اـ ـلمحون ـ اـ ـمنشوـھذيـلل ـ اـ ـلتصأ ـ اـفرـ ــلحسیات ـ ـیكو777اًـفأوـمةـ اـھونـ ـلمحذا ـ ـبعینوـھلـ ـ ـ ھـ

ـمح ـللتصالًـ اـفرـــ ـــلعقلیات ـ ـیمكةـ ـ أنـ ـیكن اـھبـحـاصونـ ـلمحذا ـ اـ ـلمل ـــمختلؤوفـ ـلعقا778طـ ـ ــمختلـ ـلتصا779لـ اـفرــ ـــلعقلیات ـ ة،ـ

مھم ـف ـ ـ باـ ـغل ـ اـمتـ سادة ـل اـ بوداء ـل اـ یارد ـل ـعلسـباـ اـ بى ـل واـ ـستدن اـلوـ بت ـل واـ برودة ی ـل ـ ـعلةـسوـ األـ ـعصى وـ فاب ث ـك ـ تـ

اــیقمــفل،780تـــصلبو اـلدر ـلنفسروح واـناـــ اــلقي ـلحسوة ـ اــعلةـساـ ــلسلى األـف781وكـ ـعضي ـتماءـ اـ ــلسلام ـیحمــفلوك،ـ عـجوـلاـبسـ

770. .Ma شقاقلوس :L6 [ سقاقلوس

771. .Ma ويمكن :L6 [ وممكن

772. .Ma شقاقلوس :L6 [ سقاقلوس

773. .L6, Ma : وانحطت :correxi [ وانحط

774. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

775. .L6: om. Ma [ بمعزل

776. .Ma جوهر :L6 [ حق

777. .L6, Ma : مأوفة :correxi [ مأوفاً
778. .Ma يختلط :L6 [ مختلط

779. .L6, Ma : مختلة :correxi [ مختل

780. .Ma وصلب :L6 [ وصلبت

781. .Ma السكون :L6 [ السلوك
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الحاصل فیھا.

100

: إذا حدث من كثرة الشرب اقشعرار واختالط ذھن فذلك دلیل رديء.782#قال أبقراط رحمھ هللا

اــعلوا أن ـلشم ـینفرابـ ـللممعــ ـ اـب783نـیرورــ ـلمإدرار ـلموا784رةـ ـنضإـبنــبیوـطرـ اـ وـبوـطرـلاج ـیقطوـھة ـ ـلبلغا785عـ وـــ ـــیحللم ھـ

اـلزـیو ـلسق ـفتخوداءـ ـبسھرجــ ـ وـلوـ ـیقمة ـ ـتھادـععـ ـلمضاـب786اـ ـ وـ ـیحادة ـمنعقلـكلـ ـ ــتسخیرــغینـمدــ ـ وـــكثینـ ـینعر ـلمنفا787مــ ــ ذـ

ـللغ واــ ـلشذاء وـ ـكلمراب. زادــ ـعطا وزادــیترـ وـــطیبھ ـطعمابـطھ ـ ـفھھـ أوـ وأـفو وإنـجق اـقانـكنـمود. ـیسكمـلاغـمدـلوي ـ رـ

ـبس وـعرـ ــیقبمـلة دـ األـغاـمل ـبخھ اـ ــلمترة ـفعدـیلـبھــمنةــقیراـ وـ [ـقھ. رأى Maد 60aا ـلبع] L6ض[ــ 89aا أن ـلسك] ـ إذاـ ر

اـفعـقو ـلشھي ـ أوـمرـ ـنفنــتیرـمرة إلـ ـحمع اـ ـلقام اـ ـلنفسوى ـ وــنیاــ اـیرـیة وــلبح اـیدن واــلبدر ـلعول وـ ــیحلرق اـ ـلفضل ـ وـ وـلول.

اـش ـــلصبیرب اـفارـنىــعلارـنادةـیزـكانـكانـ ـلحطي ـ اـ ــلضعیب ـ اـمأـفف.ـ اـمّ ـحتما اــ ــلشیل ـفلیسخـ وـــ اـعق ــلشبّدل وإذاــفیانـ ھ.

ــیستحیربـش ــ ـلحا788نـملـ اـ ـلغرارة وـیزـیرـ إــــینقلة ــفتصیاـھرـھوـجىـلب ـلھادةـمرــ زاـ ـكمیتھيـفدةـئا ـــ إذاـھا.ـ اـشذا درــلقرب

ــلمعتا ـ ألنــمندلـ ـتجھ االـحنـعاوزهـ ـیغمدالــعتد ـ اـ ـلحر اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـیخنقھة ـ ــ #ـ اـــصنیا ـلحطع ـ اـ ـــلكثیب وـ إذا ىــعلـعضر

دــلنا ـفعار ـفیعةـ اــ واـفاــلنرض ـلقشعض ـ ـ إنـبارـشألن789رةـیرـ اـحاًـیراوــصفانـك790ھ ـلمار وـ اــھیزاج ـلشج اـ ـلصفراب ـ راءـ

ـلبخوا ـ اـ ـلحارات اـ ـقشعارة ـ اإلـ ـنسر واـ ـنتفان ـ ـكتھرـحدــعنضـ ـ وـ األــعلاـھرورـما ـعصى واـ ـلعضاب ـ ـكمالتـ ـینتفاـ ـ ـ دــعنضـ

اـص ـلمب اـ ـلحاء اــعلارـ اــلبى وإّن اـفســــللنفوةـقنـھذـلدن. وــلبي اــلیدن ـمحلھ791اغـمدـلس ــ وـ ـلكا ـیحكنـ ـ األــعلمـ رأي اءــطبى

ارـلّھـنأ ـتقو اـ ـلبخت اــ اــعلةــیئردـلارات وـمدـلى ـكمراـتاغ وــفیتـ ــتغیھ وـجزاـمرـ اـحھ اــختدث دـلذـفن،ـھذـلالط رديءــلیك ل

ـفسىــعلدّلـیّھـنأل اـمادـ وـمدـلزاج اـكاغ األرواح ـلنفسدورة ـ ـ ـنیاـ وـ ـغلظھة ـ واــ ـمتنا ـ ـنفاعـ ـمسيـفاـھوذـ ـلكھاـ ـ ـفعجاـ ـ اـ ـلقزت وةـ

782. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

783. .Ma بالمجرورين :L6 [ للممرورين

784. .Ma المرء :L6 [ المرة

785. .Ma تقطيع :L6 [ يقطع

786. .Ma عاديتها :L6 [ عادتها

787. .L6, Ma : ونعم :correxi [ وينعم

788. .Ma إلى :L6 [ من

789. والقشعريرة النافض فيعرض دفعة النار على وضع إذا الكثير الحطب صنيع  ] L6: om. Ma.

790. .L6: om. Ma [ إن

791. .Ma للدماغ :L6 [ الدماغ
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الحساسة عن تصرفاتھا.

101

. 793] #وعن الضربة على الرأس البھتة واختالط الذھنL6 89b: [792#قال أبقراط رحمھ هللا

ــیعن وـليـ اــعليءـشعـقو أـلى أو ـتحةـبـرضھــبتـاصرأس اـ ـلبھتدث ـ ـ وـ أنـھة ـیكو اإلـ ـنسون ـثھدوـحدــعنانـ ــمتحیاًــھتاـباـ ـ راًـ

ــثقی اـ أذـفنـــطنیعـمرأسـلل وإذاــنیي أـق794ھ، ـظلمام وـــعینتــ ــتھیاه ـللسقأـ ـ وــ أـــسببوط. ـیعمـلھ ـلحجرضـ ـ اـ أوـمدـلب دةـساغ

ـتع ـھنرضـ ورم،ـ أو ـفتمناك ـ ـ [ـ Maع 60bا اـل] نفسروح ـل ـ ـ اـميـناـ ـلسلن ـ اـ ـلطبیعوك ـ ـ ـ أوـفيـ ـعیي اـ وـمدـلة ـقھروـعاغ اـ

ـفتضع ـ ـ وـقفـ اإلدراك ـتصوة اـفرـ ـلعقات ـ اـفلـ ـلتي ـبیدـ أوـ ـیكر، ـسبونـ اـ ـلبھتب ـ ـ ـتحةـبـرضةـ اـ ـفیتبعروحـلرك ـ ـ ـ اتـكـرحھـ

ـمتمرةـئدا ـ ـكمـةجوـ ـیحاـ اـفدثـ ـلمي وـماءـ ـثقیيءـشوعـقن ـ ـعلیلـ أوــ ـلیاـبربـضھ ـفتضعدـ ـ ـ اـكدرـمفـ ـبسباغـمدـلات ـ بـ

تحرك األرواح عن محالھا الطبیعیة وعجزت في أفعالھا المخصوصة بھا.

102

: من حدث في دماغھ قطع فال بد من أن تحدث لھ حمى وقيء مرار. 795#قال أبقراط الحكیم

ــیعن أـميـ رأـفةـبـرضھــبتـاصن وـسي ـقطعھ ـ اـ ـلغشت ـ اـ ــلصلاء اـ ــلمحیب ـ ـلغشاـبطـ ـ اـ واــقیرـلاء ألـمدـلق أـلّھـناغ ـنفتـبـاصو سـ

ـعتھاـسيـفھــحبـاصكــھلاغـمدـلا وإــ ـتحاـمّـنا. اـلدثـ ـلحمھ ـ ـلشىـ اـ وـجوـلدة ـصعع وإذاـلاأل796ةـبوـ ـسخم، اـ ـلشن اــییراـ ذيـلن

]L6 90a[اـف ــبسبرأسـلي ـتسخینھبـ ـــ ـ اـ اــتلأدىــتتعـجوـلا ـلسخك ـ إـنوـ اـلة وـلى اـجروح ــلقلرم وـ ـتشتعب ــ وــفیلـ ھــمنثـــتنبھ

اـسوــبت واـلط واـلروح ـلشدم ــجمیيـفنــییراـ اـ واــلبع ــشتعلدن وــفیتــ ـظھھ اـ ـلحمرت ـ وـ ـلحما797رارةـحى ـ ــتھیىـ اـ ــلصفج يـفراءـ

وــلبا ـتضعدن ـ اـ ـلمعف ـ وـ ـتنصدة إــ ـلیھب اــ ـلما ـفیحرارـ اــ ـلقدث أوـ ـلمشيء ـ اـف798ةـكارـ ـلمعم ـ اـ اـباغـمدـلدة ـلعصروح ـ اـ ـلجب يـئاـ

ـلیھإ #ــ وـلأــیتا ـینفعم ـ وـملــ اـجن ـلقطع ـ وـ ـیتسخع ـ ـبمشنــ ـ اـكارـ وـمدـلة ــتطفاغ اـ ـلمو ـللط799ھــفیرارـ ـفتھاــ وــ ـخفتھا ــ ـفیحاـ اــ ـلقدث يءـ

المراري والغثیان وتقلب النفس.

792. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

793. ــلضانــعو ــعلةــبرــ ــلبهتارأســلاىــ ــ ــ ــختواةــ نــهذــلاالطــ ] L6: ــلضاتــباــصأوــل ــتحرأســلايــفةــبرــ دثــ
الذهن واختالط البهتة  Ma.

794. .Ma فإذا :L6 [ وإذا

795. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

796. .Ma لصعوبة :L6 [ وصعوبة

797. .Ma حرارة :L6 [ وحرارة

798. .Ma المشاركة :L6 [ لمشاركة

799. فيه المرار وتطفو الدماغ بمشاركة ويتسخن القطع وجع من وينفعل يتألم  ] L6: om. Ma.
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103

أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ ـصح:800ھ اـ وــجیةـمالـعرضـم801لـكيـفنـھذـلة اـلذـكدة، ـلھشك ـ ـللطعةـشاـ ـ وــ ذـضام، ةـمالـعكـلد

ردیئة.

ـتعتب# ـ ـ اـقرـ ـلموة وـیرـ وـھرـفوـتض ـضعفھا ـ ـ ـمقدــعناـ اـساـ ـلماة وـ ــتسترض ـبقدلـ اـ ـلقوة اـ ـلنفسوى ـ ـ ـنیاـ ـبصحةـ ـ اـ وـھذـلة ودةـجن

ـلتنفا واـــ ــلحیس ــتستةــنیواـ اــبقدلـ واـــلنبوة واـئواــستض اــلقھ ــلطبیعیوى ـــ ـلھشاـبةـ ـ ـللطعةـشاـ ـ ـكلھذهـھةـماـــستقاـفام.ــ دةــجیةـمالـعاــ

وـملـكيـف ذـضرض ردـمالـعكـلد اـف802ة.ــیئة ـنضإن إـ ـلیھاف ـحساــ اـقنـ وـــلنبوة ـحسض اـ اـــستقن ـلمالل ـبمضـیرـ ـیعاـ ھــنیاـ

اـم ـلمن [ـناـكرضـ L6ت 90bا ـلع] ـللساتـمالـ ـكلھةـمالــ ـلسرةـفوــمتاــ األـمالـ ـعضة اـ ــئیسیرـلاء اــ ـمصيـھيــلتة وـ ـمنشدر أــ

ـفعأل اـھ803الـ ـلقذه وإـ [ـتاـمّـنوى، Maرك 61aذ اـك] ـلنبر ـ اـ اــعلدالـلض ـلقى اـ ـلحیوة ـ ـنیواـ ألنـ ــعظیبـھذـمة اـ ـلفم ـسفالـ ةـ

أرـھو ـسطو األرواحــلیاـطوـ أن ـكلھس إــ اـفدـلوــتتاـمّـنا ــلقلي وـ ــتشتب ـكلھركـ أـفاــ واـمي وـحر اـھد ـلقو اـ ــلحیوة إـثة،ــنیواـ اـھّـنم

ـسطواـب اــتلةـ ـلقك ـتستعوةـ ــ ــلقبدـ اـ ـلنفول واـمســ اـھن ـلصب وـ اــتلور، ـلنفك ـلحصةــعلســ ـ اـئاـسولـ ـلقر األرواحــتليـفوىـ ك

أ أن ـفعإّال اــتلالـ ـلقك الـ ـتصوى ـعنھدرـ داـماــ اـفتـما ــلقلي ـحصلـببـ اـ اـفروحـلول الـشاغـمدـلي ـلحرط ـلقا804دوثـ وةـ

ـلنفسا ـ ـ ـنیاـ ـفیةـ ـقبودةـجوـمتـناـكاـھّـنإـفھ،ـ ذـ اـفكـلل ــلقلي #ـ ـلظھرطـشلـبب ـ أـ ـفعور اـ ـلنفسال ـ ـ ـنیاـ اــتلنـعةـ ـلقك وـ كـلذـكوى

اـفولــلقا اـلي ـلطبیعروح ـــ اـفودةـجوـمتـناـكنــحیاّـھـنإـفي،ـ اـــللقةــملاـحتـناـك805بـــلقلي ــلطبیعیوة ـــ وـ ـلكة اـ إـلاـــنتقن اـلھ ــلكبى دـ

ـلظھرطـش ـ أـ ـفعور اــتلالـ ـلقك ـعنھوىـ ـ ـفحینئا،ـ ـ ـ ـ ـمھم806ذـ ـ ـصحتـناـكاـ اـ واـھذـلة ـلھشن ـ ـللطعـةشاـ ـ اــ ـلیداـلام اــعلنـ ـلقى وةـ

ـلنفسا ـ واــنیاــ ــلطبیعیة ـــ اـفوـتانـكةــصلاـحةـ اــلقر ــلحیوة اــنیواـ ـلھمدأــمبيـھيــلتة ـ وــصلاـحاـ ــحكمنة ـ أـمالـسىــعلاـ اـحة ــلقلوال بـ

ـمعوـھذيـلا ـنھمدـ ـ #ـ ــیحتالـفا، اـخواآل.807رهـكذـلاجـ أن اـلر ـلطبیعروح ـــ اـ [ـلي L6ذي 91a[اـی ــلقلَِرد وـ ــیستحیب ــ روـ اًـحل

ـحی ـنیواـ وـ ـیكساً ـ ـفیبـ ـلطھـ وـفاـ ـیلیاًـجزاـمة ـیكأنـبقــ ـللقالًـماـحونـ اــ ـلنفسوة ـ ـ ـنیاـ ـیعبمـثة،ـ ـ اـعرـ ــلقلن وـ ـیتصب ـ ىـلإ808دـعاـ

800. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

801. .L6: om. Ma [ كل

802. رديئة عالمة ذلك وضد ... المريض قوة تعتبر . ] L6: om. Ma.

803. .Ma األفعال :L6 [ ألفعال

804. .Ma لحصول :L6 [ لحدوث

805. القلب في موجودة ... لظهور شرط بل  ] L6: om. Ma.

806. .Ma فح :L6 [  فحينئذ

807. لذكره يحتاج فال  ] L6: om. Ma.

808. .Ma فيتصاعد :L6 [ ويتصاعد
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وـمدـلا ـتظھاغ ـ أـ ـفعر ـلھاـ ـفمتا.ـ ـ أـناـكىـ ـفعت ـلھاـ ـسلیماـ ـ دــ أـمالـسىــعلّتـلة اـحة وـمدـلوال ـصحاغ اـ ــلقلة وـكذـیمــفلب.ـ وـلره

ـعتبا ـ وذـ اـحرـكر نبال ـل ـ أوـكضـ اـفَدـكان اـقىــعلةـلدالـلي ـلقوة ثا809وىـ ـل وـثالـ األـمالـسة ـعضة اـ ـئیسیرـلاء ـ ـ واـ ـقتة دارـ

المریض على مقاساة المرض ومعاناتھ فال جرم تكون ھذه عالمة جیدة في أكثر األمر وفي كل األمراض.

104

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ اـمانـكنـم:810مـ ـختن اـ ـضحعـم811نـھذـلالط ـفھكـ أـ وــسلو ـمنانـكنـمم [ـمھـ Maع 61b[ـمھ

وحزن فھو أشد خطراً.

اــعلوأ أن ـلسم ـتكثوداءـ ـ ـبسبارةـترـ ـ اـ ـلعضب ـ اـ ـلفو ـللغلـعاـ ـ وـ اـھذاء ـلكبو ـ أـ إذا اـحد وـلرق ـضعدم دـعفـ اـفن ـلفضع ـ لـ

ـلسا وـ ــبسبارةـتوداوي اـ ـلعضب ـ اـ ـمفوـھذيـلو اـغرـ ـلسة وـ اـھوداء ـلطحو ـ إذاـ ـضعال أـعفـ أـیرـمن ـھمدـحن: ـعكذبـجاـ رـ

ورـلا اـعادهـمدم ــلكبن واآلـ دـعرـخد ـفضعـفن ـینحاـملـ إــ اـلدر ـلمى اـفدـ اـفھ.ـلذيـلع اـھذـلا812الطــختإن ـضحعـمذيـلن كـ

ـیكرحـفو أـ [ــسلون L6م 91bو ـیك] دـ اـھبـحـاصاغـمون ـلمذه اـمدـكادةـ ـلسكاغ ـ اـ ـلممتلئران ــ ـ ـ اـمةـ ـلبخن ـ اـ ـلحارات ارةـ

وــطبرـلا ـتعیة ـ اـ االــعلةـبـوطرـلن ـنبسى ـ اــللاطـ ـلحیروح ـ ـفیحيـنواـ ـ اـ ـلفدث واالـ ـنبسرح ـ اـ والـتاـجالـعنـمذيـلاط أنـشھ. ك

اــشیاأل ـلمضحكاء ـ ـ ـ اـفةـ ـلظي أـھاـ ـحسر األـمنـ اــشین ـلھاء اــئلاـ ـلمخة ـ ـفكة،ـفوـ ـتخیلھ813كـلذـ ـــ وإدراـ ـكھا داـماـ ــبسبلـخن وبـشبـ

ـبخاأل اـ ــلغیرة اـ ــلطبیعیر ـــ ـللحةـ اـفةــطبرـلا814ارةــ اـلي ـیكيـغاـمدـلروح أـ اـمودـجون واــلفن ـلخزع واـ ـلغضوف ـ اـ ـلحب نـمةـثادـ

ـلبخا اــ ـلسارات اـیوداوـ ـبساــلیة ألـ ـمظلماـھّـنة ــ ـمكةـ وــللدرةـ اـفروح. ــلجملي ـ اـ اــختة اـمنـھذـلالط ـلضحع ـ ـیككـ ةـقراـحنـمونـ

وـلا ـیكدم أـ ـسھون وأـجالـعلـ اـمُرءاًـبربـقاً ـیكذيـلن وـحعـمونـ ألـمزن ـیكّھـنن اـقراـحنـمونـ ـلمة اـ ـبساــلیواد اـ ـلغلیظة ـــ ةـ

البطیئة النضیج فیكون أشد خطراً.

105

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ا815ھ ـلعط: ـ ـیكاسـ اـمونـ إذاـلن ـسخرأس اـ ورـمدـلن اـطاغ ـلمب اـضوـ ـلخع اـلاـ اـفذيـلي رأسـلي

فانحدر الھواء الذي في الرأس فیسمع لھ صوت ألن نفوذه وخروجھ في موضع ضیق.

809. .Ma قوى :L6 [ القوى

810. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

811. .Ma ذهن :L6 [ الذهن

812. .Ma اختلط :L6 [ اختالط

813. .Ma فكك :L6 [ فكذلك

814. .Ma الحارة :L6 [ للحارة

815. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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اــعلوا أن ـلعطم ـ ـیحاسـ اـفدـلدثـ ـلمع اـعؤذيـ ـكماغـمدـلن ـیحاـ اـ ـلسعدث ـ [ـ L6ال 92a[دـم اـفن ـلطبیعع ـ ـ ـ اـ ـلمة نـعؤذيـ

واـئرـلا دـمواقــلفة ـفعھن ـ [ـ Maا 62aإ اـعاهـی] ـلمعن ـ وـ ـیعدة، اـ ـلعطرض ـ إذاـ ـــتجلباس اـ اـفاتـبوـطرـلت ـلمي اـضواـ ـلخع ةــلیاـ

اـم وـمدـلن ـبیاغ اـ ـلغشن ـ اـ ـلمحیاء ـ ـ واـ وـمدـلط ـبخارتـصاغ، ـفتنھاًـعّذاـلاراًـ ـ ـ اـ ـلطبیعض ـ ـ ـ ـفعدـلةـ ـفینجھـ ـ ـ اـ ـلھذب اـ ـلكثیواء ـ ـ رـ

ـستنشاالـب واـــ ـنبساق اــ اـمةـئرـلاط ـلقن إـ ـكمعـفدـتمـثف،ــخلىـلدام أرادـ إذا إنـــشیئن ــفیمیلھــمیرـیاً ـ ـ إـقنـمھـ مـثفــخلىـلدام

ـمیرـی ـبقھـ إـ والـقىـلوة ـیعدام. اـ ـلعطرض ـ ـتكمـلاـماسـ اـ ـكمةـیؤذـمةـعذاـلةـبـوطرـلن ــیتجلاـ ـ اـفبـ اـكزـلي نـمةـبـوطرـلام

ـلمنخا ــ ـعطرــغینـمنـیرـ وإـ ـیعطاـمّـناس. ـ اـ ـلمس إذاـكزـ اـناـكوم وـعذاـلةــقیورـبةـبوـطرـلت ـكمة، ــیھیاـ اـ ـلعطج ـ أدـلاسـ لـخو

األـف ـفلمارج،ـخنـمذاعـلمـلؤـميءـشفـني اــ ــنحلا اـ اـفةـبـوطرـلت ـلمي اـضوـ ـلخع اـميـلاـ اـمدـلن ـستحاغ ـ ـبخالـ اًـعذاـلاراًـ

ـتشمو ـ اـ ـلطبیعر ـــ إلزاـ ـفتجھ،ــلتة اــ ـلھذب اـمواءـ ـلخن ـفعدـتمـثارج،ـ ـبمعھـ ـ اـناوـ اــستة ـلھرداد اـ ـلمنجواء ــ واـ ــنقبذب اـ ـلصاض درـ

والرئة دفعة بقوة، وإنّما یسمع لھ صوت لنفوذ الھواء الكثیر واألبخرة دفعة من موضع ضیق.

106

أـق قال ـب رـ ـحمراط هللا:ـ ـیحنـمھ وـبدثـ ـصحیوـھھ ـ ـبغتعـجو816حـ ـ رأـفةـ أـثـھسي ـسكم ـعلتـ [ـ L6ى 92bا ـلمك] ـ انـ

وعرض لھ غطیط فإنّھ یھلك في سبعة أیام إن لم تحدث بھ حمى.

اـمدــمقنـمو ــلسكتات ـ اـ ـلصة اـ ـلشداع اـیدـ ـیعذيـلد ــبغترضـ وـ ـیحوـھة ـبلغمظـــغلیطــخلنـع817ةــصلاـحدةـسنـعدثـ ـ يـفيــ

ـتحیإذاـفاغ،ـمدـلا ـ ـستحكوا818زـ ـ ـ وـ ـلمنف#ا819دـسم ـ ـ اـ ـیصعذيـلذ ـ اـفدـ ـلقي اـ ـلحیوة ـ ـنیواـ اـمةـ ــلقلن إـ اـلب واـمدـلى ـنساغ 820دتـ

ـلمنا ـ اـفاـ ـلتذ ـتنيـ ـمنھزلـ ـ اـ ـلقا اـ ـلنفسوة ـ ـ ـنیاـ إـ أـلة ـعصى اـ ـلحاب واـ ـلحس اـثدـحةـكرـ ــلسكتت ـ وـ ـیحدـقة. اـ ـلصدث طــخلنـمداعـ

ـینصويـمد ـ إـ ـبطىـلب اـ وـمدـلون ـتنساغ ـ ـمجدـ اـ ـعنروحـلاري [ـمدـ Maا 62b[ـتنس ـ اـ ـلشد واـناـیرـ ـلعات دةـشنـمروقـ

وــمتاال اــكثالء ـمجروحــللقــیبمــفلدم،ـلرة وـ ـیكال أنـ ـــیختناد وـ ـیعق، ذـمرضـ ـیعاـمكـلن اــعنرضـ ـلشد اــعلدـ ـلعى نــقیرـ

ـلسبا ـ ـتییاـ ـ ـسقنـم821نـ اـ ـلحوط واـ ـلحس وـكرـ ـیعنة. ـ اـھيـف822يـ ـلفصذا ـ ـلصا823نـملـ اـ ـلحداع اـمادثـ ــلخلن اـ ـلبلغمط ـ ــ يـ

816. صحيح صح :L6 [ صحيح  Ma.

817. .Ma خاصة :L6 [ حاصلة

818. .L6: om. Ma [ تحيز

819. .Ma لسد :L6 [ وسد

820. وانسدت الدماغ إلى القلب من الحيوانية القوة في يصعد الذي المنفذ  ] L6: om. Ma.

821. .Ma البساطيين :L6 [ السباتيين

822. .Ma يعني :L6 [ ويعني

823. .Ma في :L6 [ من
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اـیرـلوا ـلغلیظح ـــ وـ ـلھة، اـھوتـمقــعلذاـ ـلمسكذا ـ ـ ـیعوتـ وـ اـجدم ـلحمود ـ ـسبعيـفىـ أــ ألنـیة اـحام ـلحمرارة ـ ــتحلىـ اـ مـغالــلبل

اـیرـلوا ـلغلیظاح ـــ وـ ـتنحة ـبھلــ اـ ـلشا وـ األـفرأــتبدة إنـمأـفر.ــكثي ا ـتحمـلّ اـ ـلحمدث ـ اـھيـفىـ ـلمذه اــھلدةـ ألن ـلنفك اــ ـلخفس ـ يـ

ــلضعیا ـ الـ ـیقف اـیروـتىــعلدرـ ــلقلح وـ اــعلردـیمـلب ـلبى ــیتحل824اـمدلـبدنـ ـ وألنـ ـلطبیعا825ل، ـ ـ ـ الـ ـتقة ـمقىــعلدرـ ةـماوـ

ـلما اـ ـلحرض أـ ـكثاد اـھنـمرـ ـلمذه اـ وألن ـلعضدة، ـ [ـ L6و 93aا ـلش] الـیرـ ـیحتمف ـ ـ ـصعلـ اـبوـ ـلمة اـ ـلحرض أـ ـكثاد نـمرـ

وإـلذ ـیعاّـمـنك. اـ ــلغطیرض ـ الـ اـخرــستط ـلعضاء ـ اـ وآالت ـلتنفالت اــعلســـ ـلصى والـ ــتستطیدر، ــ اـ ـلقع اـ ـلمحوة ـ ـتحةـكرـ ـیكھرـ ـ اـ

إّال بجھد شدید حركة ضعیفة فیظھر الغطیط الشدید.

107

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ األ826ھ اـم: ـلسراض ـمنھافـخُـیةـیوداوـ ـ أنـ إـتا اـلؤول ـلسكتى ـ ـ واالـ ـستة واـخرـ فاء ـل إـلاـ أو ىـلج

التشنج أو إلى الجنون أو إلى العمى

اـماأل ـلسراض اـیوداوـ ـلحة اـمةـثادـ ـلمن اـ ـلسرة ـمثوداءـ ـلیخاـملـ ـ ـلیوـ واـ ـحشوـلا واـ ـلتفة ـ ـقبنـمتـناـكإن827زعـ اـ اغـمدـلل

تھو ب ـغل ـ ـ ـ یاـ ـف ـبحیھـ ـ ـینسثـ ـ ـمسلدـ ـ اـ اـلك نفسروح ـل ـ ـ إـیيـناـ اـلؤول ـلسكتى ـ ـ وـ اـصوـلة. اـبوـطرـلارت یات ـلفضل ـ ـ ـ اـ غیة ـل ـ رـ

ــلمحتا ـ ـلھھـفذرـت828ةـقرـ واـ ــنحلا اـ ــلسكتت ـ واـ ــنصبة ـتھادـمتـ إـ أـلا اــشقدـحى ــبحیدنــلبي ـفعھدـتثـ ـ اـ ـلطبیعا ـــ اـمةـ ىــعلاغـمدـلن

اـــسبی ـلبحل واــ ـنتقران إـمالــ آـمىـلرض وـخرض ـــتجلبر [ـمتـ Maن 63b[ـبط اـ إـمدـلون أـلاغ ـعصى أـ اـحاب ـلجد نـــنبیاـ

اـم ـلبن ـبحسدنـ ـ ـضعفھ829بـ ـ ـ وـ ـتھوـقا ـفتمتناـ ـ ـ ـ اـ ـلقع اـ ـلمحوة ـ واـكرـ ـلحسة ـ اـعةـساـ ـلنفن ـ ـفیھوذـ ـ ـفیحاـ ـ اـ ـلفدث وإنـلاـ تـناـكج.

ـمش اـبوـطرـلاـبةـیوـ قرـلات ی ـق ـ وـ ـتشة األـف830تـبرـ ـعصي ـیحابـ االـ ـستدث وـخرـ مكدـقاء. ـی ـ [ـ أن L6ن 93b[ـیح دثـ

ـستاال ـبسباءـخرـ ـ اـمدةـسبـ ــلخلن اـ ـلسط اـ ـلغلیوداوي ــ أـفيـفظـ ـعصرج اـ ـلعضاب ـ ـفیستوـ ـ ـ ـعنيـخرـ اـ ـنقطد ـ 831وكــسلاعـ

إـلا ـلیروح واـ ـبتھ اـبـوطرـلاـبھـلالـ ـلغات ـیبرـ اـ وإن ـنصبة. ـ اـ ـلمت اـ ـلسادة ـتجيـفةـیوداوـ األـیاوـ ـعصف وـ ـتھددـماب اًـضرـعاـ

824. .Ma: om. L6 [ ما

825. .Ma ألن :L6 [ وألن

826. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

827. .Ma والتوزع :L6 [ والتفزع

828. .Ma المنحرقة :L6 [ المحترقة

829. .Ma بحيث :L6 [ بحسب 

830. تمت ولم :L6 [ تشربت  Ma.

831. .Ma السلوك :L6 [ سلوك
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ـنق ـلھوـطنـمصـ وـ اـحا ــلتشندث وإنــ ـــتجلبج. اـمتـ أـم832اًـــشیئاغـمدـلن ـلطن أـ اـجف ـلسزاء أوـ ـبخنـموداء ـتھاراـ اـ ـلغلیظا ـــ ةـ

ـنكا اـ ـــلجلیدرت اـیدـ اـميـھيــلتة ــلعیراة وأـ ـظلمن ـبختــ ـتھاراـ اـ اـنةــنیاـخدـلا اـحرةـصاــلبور ـلعمدث ـ وإنـ اــغیى. ـلسرت وداءـ

المجتمعة مزاج الدماغ وتشوش جوھر الدماغ بكیفیتھا حتى أفسد التفكر والمدركات الباطنة حدث الجنون.

108

: السكتة والفالج یحدثان خاصة بمن كان سنھ فیما بین األربعین إلى الستین.833#قال أبقراط رحمھ هللا

اـھانـك ـلفصذا ـ ـملحقلـ ـ ـلفصاـب834اًــ ـ اـ ـلمقل ـ اـ ـیلیذيـلدم ـیعنھ.ــ ـ اـ ـلسكتي ـ ـ واـ ـلفة اـلاـ ـلحج ـثیادـ اـمنـ ـلسن ـیحوداءـ ـةصـاخانـثدـ

ـللكھ ـ ألنــ ـثھمدوـحول ـ اـماـ ـلبلغن ــ أـ ـللمشةــسباــمنّدـشم ـ ألنـیاــ ـجھزاـمخ ـبساـیانـكوـلمـ ـلكاًـ رـ اـبوـطن ـــلفضلیات ـ ـفیھةـ أــ رــكثم

ـلقص ـ ـھضمھ835ورـ ـ ـ وـ ـضعم ـتھرارـحفـ اـ ـلغم كث836ةـیزـیرـ ـفل ـ ـ اـ برة ـل واـغالـ اـبوـطرـلم یات ـلفضل ـ ـ ـ تةـ ـی ـفیھدـلوـ ـ #ـ ذانـھم

ـلما ـیعمـلوــفل.837انـضرـ اـمنـ ــلسكتن ـ واـ ـلفة ـیحاـمجـلاـ [ـثدـ Maان 63b[اـم ـلسن ـیصمـلوداءـ [ـ أن L6ّح 94a[ـیح 838اـثدـ

ـلمـةصاـخ ـفیمھــسنانـكنـ األرــبیاــ ــبعین إـ اـلن ـــلستیى ألنـ ـثھمدوـحن ـ اـماـ ـلبلغن ـمخصمـــ ـ ـللمشوصـ ـ اـیاــ دون ـلكھخ ـ وألنـ ول

ـلما اـ ـلمحواد ـ اـقرـ ـلتة ـتصيـ ـفیھرفـ ـ اـ ـلحا اـ ـلغرارة اـسيـفةـیزـیرـ ـلشبن ـ ـمتابـ اـ ـجتمعى ـ ـ دـفتـ اـمي ـلكھاغ ـ 839ازدادـفول،ـ

ـغلظ ـبباًــ اـ #وـمدـلرودة ـمنھتـثـدحاغ ـ اـ ـلسا ـسكتتـضـرعدةـ ـ وإنـ اـفانـكة. ـفض840اغـمدـلي ورـقلـ ارتـصاتـبـوطوة

ــللخلھـفذرـت اــ ـلسط اــحتوداويـ ــنصبى إـ أـلت ـعصى أـ اـحاب ـلجد ـبحسنـــنبیاـ ـ ـضعفھبـ ــ وـ ـتھوـقا ـــفیمتنا،ـ اــ اـعروحـلع ــلسلن وكـ

.841فیھا حدث الفالج

109

832. ً .L6, Ma شيء :correxi [ شیئا

833. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

834. .L6, Ma ملحق :correxi [ ملحقاً

835. .Ma القصور :L6 [ لقصور

836. .L6: om. Ma [ الغريزية

837. المرضان هذان  ] correxi: ھذین المرضین L6, Ma.

838. .L6, Ma یحدثان :correxi [ يحدثا

839. .Ma فازدادت :L6 [ فازداد

840. الدماغ في كان وإن. سكتة عرضت السدة منها وحدثت  ] L6: om. Ma.

841. .L6, Ma الفلج :correxi [ الفالج
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أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ ا842ھ ــلسكت: ـ إنـ ـیمكمـلةـیوـقتـناـكة ـ ـحبھـاصرأــیبأن843نـ ـمنھاــ وإنــ ـــضعیفتـناـكا، ـیسھمـلةـ ـ أنـ ل

یبرأ.

ــلسكتا ـ اـ ـلقة اـھةـیوـ ـیكيــلتي اـ ــلغطیون ـ واـ ــلنخیط ـفیھرــ وـیوـقاــ ـسببھماً ـ اــسقاـــ آالت ـلتنفوط ـبعضھســـ ـ ـ اــعلاـ ـلبعى وــ ـیبطض لــ

ـمعھ ـ اـ ـلحا واـ ـلحس اـكرـحوىـساـھرـسأـبةـكرـ آالت ـلتنفة اـــلبقســـ ــلحیاء ــفمتاة.ـ وـ ـقعى ـبطيـفةـماـتةــملاـكدةـستـ اـ اغـمدـلون

ـبلغمطــخلنـم ـ ـغلیيــ وــ ـیكظ ـمعونـ ــغطیھـ وـ ـتحیط ـ ـیكويـقزـ أـ ـصعون ألـ ـھمّـنب اــعلدّالنـیاـ ـختنى ـ اـ ـلحاق اـ ـلغار زيـیرـ

اــسقدةـشو آالت ـلتنفوط ـیصالـفس،ـــ اـ ـلھل إـخنـمواءـ اـلارج ــلقلى وـیروـــللتبـ ـتخمـلح، اـ ـلبخرج اــ [ــمنةــنیاـخدـلارات L6ھ

94bوا ن] ق ـحت ـ ـ ـفیتـ مھـ ی ـف ـ ـبخوتـ اـنـاكوـلـامالفـ ـلست ـمجيـفدةـ اـ إـلاري اـلروح وذـمدـلى ـعنكـلاغ، نسـامدـ ـت ـ 844دـ

ـلشا واـناـیرـ ـلعات االـشنـمروقـ ـمتدة وـ ـكثالء اـ ـیبمـلىــحتدمـلرة ـمنفروحــللقـ ـ رـنإـف،845ٌذـ ـیباـمّـبّھ ـلفصاـبرأـ ـ واـ افـعرـلد

الطبیعي.

110

: من تزعزع دماغھ فإنّھ یصیبھ في وقتھ سكتة 846#قال الحكیم أبقراط

اـف ـلتإن [ـعزـ Maزع 64aوا ـلح] اـكرـ ـلعة ـبسباغـمدــللـةضارـ ـ ـسقطبـ ـ أوـ اــعلةـبـرضة ـیح847رأسـلى اـ ـلسكتدث ـ ـ ألنـ ة

ـیتقیاغـمدـلا ـ ـ األـمضـ وـلن ـتشمئم ـ ـ اـ ـلقز اـ ـلنفسوى ـ ـ ـنیاـ وـمةـ األذى ـتسكن ـ اـ ـلقن أـعوىـ ـفعن ـلھاـ وـ ـتكما ـ ـتصنـعنـ ـتھاـفرـ ا،ـ

ـفیبط ـ ـ اـ ـلحل واـ ـلحس دـكرـ ـفعة ورـ ـتماـمّـبة، األـ ـعصدد ألذىـ ـیقاب أـفعـ ـصلھي ـفتھاــ ـ ـمنربـ األـ ـعصھ أوـطابـ رـخأـتوالً

اـفدــلی ـلمع إـ ــفیضیدام،ـقىـلؤدي ــمسلقــ اـ وـلك ـــیمتنروح اـععـ ـلنفن ورــ اـمّـبوذ. ــنھتا ـبعكـ األـ ـعصض اـشنـمابـ زعـعزــلتدة

ـفص ـنساإل848ارـ ـمسكانـ ـ ـللحاًـمادـعاًـنوـ واــ ـلحس وإـكرـ اـعزـیاـمّـنة، ـلفضاغـمدـلزع ـ ـیحیاءـ ـ ـبخھـبطـ ـخیالفـ اـ ـلنخط ـ اعـ

المنحرط في ثقب خرزات الفقار الحافظ لھ من الحركة.

111

] من اعتراه التمدد فإنّھ یھلك في اربعة أیام، فإن جاوزھا فإنّھ یبرأ.L6 95aقال أبقراط الحكیم: [

842. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

843. .Ma يكن :L6 [ يمكن

844. .Ma تنبسط :L6 [ تنسد

845. .L6, Ma منفذاً :correxi [ منفذٌ

846. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

847. .Ma رأسه :L6 [ الرأس

848. .Ma إحضار :L6 [ فصار
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ـلتما ــتشنوـھددــ اـ ـلعصج ـ اـمبـ ـلجن ـفینتصن،ـــنبیاـ ـلعضا849بــــ ـ والـ ــیمیو إـ وـناـجىـلل اـضوـھب، ــلتشند وــ ـمشج يـفھـلاركـ

ــلسبا اـ ألن ــلتشنب ـیكجــ إـ ـجھىـلون واـ اـفدة.ـحة ـجتمإذا ـتشنجعــ ــ ـــجھتیيـفانـ ـمتضنـ ـتمارـصنــتیادــ أوـ ـلمدداً، اـكاـ ـلتمان ددــ

ـتشنج ــ ـمضاًـ وــعفاـ أنـجاً ـیكب أـ اـمدـحون ــلتشنن اــ ــلبسیج ـفیكط،ــ ـبحونــ وأـقأ850ھـنراـ واـسرب ـلمرع. اـھنـمرادـ ـلتمذا وـھددــ

ـلكا اـ ـیقذيـلزاز ــتشنىــعلالـ ـعضنـمدٍءـــمبتجـ اـ ـفیموة،ـقرــلتالت إـھددــ إ851دامـقىـلا وــخلىـلأو اــسبف، ـلتمب اــ ـلكدد زازـ

ـلما ـمنھماديـ ـ ـ أنـ ـتجا اـ اـبـوطرـلري بة ـل اـ ـلمماردة ـ اـ ـلكددة ا852ازةـ قأي ـل ـبضاـ اـخةـ لیالل ـل ـ ـجممـثف،ـ وـ ـبقیدت ـ ىــعلتـ

ـلصا ـفیعسةـبالـ ـ ـ رـ ـعھوـجر إـ االـلا ـنعطى ـ وـ االـماف #ـخرــستادة ــیشباء اـمھـ ـلتمادة ـ ـنفيـفددـ أنـ إّال االـموذه 853اءـخرــستادة

وــخیرـمةـــقیقر الـــصلبدةـماـجذهـھة، Ma[854دعـتة 64bا ـلعض] ـ إـ أنـلو ـینعطى ـ ــفمتف.ــ وـ اـقى ــلتشنع أـفجــ اـصي ــلعنل قـ

ـعصوأ والـباـ ـیطھ اـ ـلحجاوع ـ اـ وآالت تنفاب ـل ـ ـ االـ ـنبسس ـ واالـ ـنقباط ـ ـكماضـ نبغاـ ـی ـ ـ اـخدـیالـفي،ـ ـلھل اـ ـلمواء نـمرّوحـ

ـلخا ـبسھارجـ ـ والـلوـ ـتخة األـ ـبخرج اـ إّالــنیاـخدـلرة ـبعسة ـ والـ ـتحتمر ــ اـ ـلطبیعل ـــ اـھاةـساــمقةـ ـلمذه اـ ـلصعرض ـ اـ ـلحب أـ رــكثاد

]L6 95b[أرـم ـبعن أـ ـــفیختنام،ـیة اـلقــ ـلتنفرداءة ـفیمســـ األـھيـفوتــ وإنـیذه ـتجام. األرـ ـبعاوز دّلـ اـقىــعلة ـلطبیعوة ـــ ةـ

واستطاعتھا على المقاومة بالمرض، فربّما یبرأ.

112

أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ إذا855ھ ـللسكرضـع: ـ ـسك856رانــ ــبغتاةـ ــیتشنّھـنإـفةـ وــ ـیمج أنـ إّال ـتحوت ـحمھـبدثـ أوـ ــیتكلى إذاــ م

حضرت الساعة التي ینحل فیھا ُخَماره.

ا ـلشإن ـللطرابـ وـمواـقدالــعتوا857رهـھوـجةـفاــ ـنفةـعرـسھ وـ ـبخةــخفوذه وـ ـھضمودةـجاره ـ أــمتھـ وـبارـشرطـفى ألتـمھ

ـبخ اـتاراـ اــطبرـلھ واـمدـلة ــكتسباغ وـباكــھنتــ ـغلظرودة ـتنسىــحت858اــ ـمسدــ اـلاـ اـلك ـلنفسروح ـكمھراــبتيـناـــ ـ اـثدـحاـ ــلسكتت ـ ة.ـ

849. .Ma فينصب :L6 [ فينتصب

850. .Ma بحرارته :L6 [ بحرانه

851. قدام إلى  ] add. وإلى قدام Ma.

852. .Ma الحادة :L6 [ الكازة

853. االسترخاء مادة أن إالّ نفوذه في التمدد مادة يشبه  ] L6: om. Ma.

854. .Ma تندفع :L6 [ تدع

855. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

856. .Ma السكران :L6 [ للسكران

857. .Ma جوهر :L6 [ جوهره

858. .Ma وغلظ :L6 [ وغلظا

PORMANN ET AL. 2017                                  al-Kīlānī's Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                           104



إنـموأ ا ـیكّ اـ ـلشون ـمجيـفدةـ اـ إـلاري اـلروح ـتنساـمدــعناغـمدـلى ـ اـ ـلشد واـناـیرـ ـلعات ـكثنـمروقـ اـ وـلرة اـشدم ـمتدة ھـئالـ

ـلمكتسا ـ ـ ـ اـمبـ ـلشن ـتجالـفرابـ اـ ـفیھروحـلد ـ ـمحاـ وـ ـمنفاالً ـ ـفیختنذاً،ـ ـ ـ ـ وـ ـیعق ذـمرضـ ـیعاـمكـلن اـسدــعنرضـ ـلعد ـقیرـ نـ

ـلسبا ـ ـتییاـ ـ ـسقنـمنـ اـ ـلحوط واـ ـلحس وأـكرـ اـمة. ا ـلتشنّ ـ ـ اـ ـلنج إـ األـلازل ـعصى ـفسببابـ ـ ـ اـ أن ـلمھ اـ ـلتادة ـتغشيـ ـ اـ أوـمدـلى اغ

ــیلحقذيـلا859األذى ـیلحھــ األــ ـعصق أـ ـیضاب ـفیكاً،ـ ـلھاـحونــ وذـلاـحاـ الـلھ، ـعھاــتبك ـلجاـ اـھوـ [ـمدـلر L6اغ 96aو ـیھأذـت] اـ

ـیم ـیتاـ اـبأذىـ واـمدـلھ ـمتاغ اـماـھالؤـ ــلخلن اـ ـلمنط ـ إـفدـ ـلیھع ـ ـمبنـماـ ـئھادـ ـبحیاـ ـ ـضھرـعزدادـیثـ وـ ــیتقلا ـ ـلھـوطصـ وإـ اـمّـنا.

ـیع اـ ــلتشنرض والــ ـیعج Maرض[ـ 65aاال ـفیفعاءـخرــست] اـــ وـضاـــنقبل ـتقلصاً اـماًـــ والـمدـلن ـیفعاغ اــ واـخرــستل ـنبساء اًـطاــ

ا ـیحاغـمدـلألن اــتليـفاولـ ـلحك دـلاـ ـغیيءـشعـفة واـلمـئالـمرـ إـفدـلھ ـیتاـمّـنع ـنقباالـب860ىـتأـ ـ واالـ ـنعصاض ـ وإ861ارـ اـمّـن.

ألـبىــعن األول ــیتشنال:ـق862ّھـنھ وــ ـیمج أنـ إّال ـتحوت ـحمھـبدثـ أيـ اـضرـعوـلى، ـلحمت ـ ـمقدةـشنـمىـ اـماوـ ـلطبیعة ـــ ةـ

ـلماـب ـفحرضـ ـتھرارـ ـتلط863اـ األــ ـبخف وـ ـتحللھرة ـــ وـ ـفعھدـتا ـ وإنـــفیب864اـ ـتعمـلرأ. اـبرضـ ـلحمھ ـ وـ ـلكى ـشمنـ اـ ـلطبیعرت ـــ ةـ

اـسنـع ـلجاق واـ ـستد اــعلتـلوـ ـلمى ـبمعادةـ ـ اـنوـ ـلحة اـ ـلغرارة وـیزـیرـ اـحة ـلغرارة ـیبرـ اـ ـلمكتسبة ـ ـ ـ ـ اـمةـ ـلشن ىــعلرابـ

واألـبوـطرـلا ـبخات ـلتجفیاـبرةـ ـ ـ ـ واـ ـلتحلیف ــ ـ اـفلـ اـقوـلي ـینحذيـلت ـ ـفیلـ اـ ـلخمھ ـ ـحسىــعلارـ اـ أــختب اـجزـمالف ـلشة ـبیارـ نـ

ـتفو أــغلاوتـ ـبخظ اـ ـلشرة وـ ـلطراب ـفتھاـ وــ ـبحسا ـ ـتھوـق865بـ وـ ـتھرــفتا واـ ــیتكلدـحا. اــتليـفمــ ـلحك دـكةـلاـ راءهـبىــعلالًــلیان

وإّال انغمرت الحرارة المحییة في رطوبات الشراب ومات.

113

] L6 96b: إذا حدث بعد سیالن الدم اختالط في الذھن أو تشنج فذلك دلیل رديء. [866#قال أبقراط الحكیم

اــعلا أن ـللب867اٍذـغوـھدمـلم وــ ـلمدلـبدن ــیتحلاـ ـ اـمھــمنلـ وـبـوطرـلن ـیتات اـمدـلوـ اـلن اــعلواردـلدم ـلبطى ـ األـ ـیسن نـمرـ

ــلقلا ـبخراًـھوـجبـ ـــلطیفاًـیارـ ـیساًـ إــمنريـ األـلھ ـعضى ذاـ وـصاء ــتفیةــــكیفیورة اـ اــلبد ــلحیدن وـ ـعنھاة ـتصاــ أـ ـفعدر اـ ـلحال ي،ـ

859. .L6, Ma أذى :conieci [ األذى

860. .Ma يتأذى :L6 [ يتأتى

861. األعضاء وال :L6 [ واالنعصار  Ma.

862. .L6: om. Ma [ ألنّه

863. .Ma بحرارتها :L6 [ فحرارتها

864. .Ma فتدفعها :L6 [ وتدفعها

865. .Ma بحسب :L6 [ وبحسب

866. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

867. .L6, Ma غاذي :correxi [ غاٍذ
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اـلوذ ـلجك ـیسمرـھوـ ـ روـ ى وـحّ اــتلاً، ـلصك ـنفيـھورةـ اـ ـلقس اـ ــلحیوة أــنیواـ اــعنة، ـلقي اـ اـفاـھودـجوـبيــلتوة ــلحیي دـجوـتوانـ

ــلحیا وـ ـمنھاة ـتصاــ أـ ـفعدر وأـلاـ اـمھ. ا ــلكیفیّ ــ ـفھةـ اـ ـلحي اـ ـــلمحییرارة ـ اـ ـتسميــلتة ـ ـسطھوــبتةـیزـیرـغىـ ـ ـیظھاـ ـ [ـئاـسنـمرـ Maر

65bا ـلق] أـ ـفعوى ـلھاـ وـ ـتجيـھا ـمنھريـ ـمجاــ اآلـ ــفمتة،ـلرى ـبعدثـحىـ اــسیدـ اـلالن ـــلكثیدم اـ اـفالطــختر دّلـھذـلي ىــعلن

ـنقص ـ اـ اـلان وـموـھ868ذيـلدم األرواح ـضعادة اـ ـلقف ـكلھوىـ واــ ـنحا اـ ـلحالل اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلتة آـھيـ ـلھةـلي وـ ـنقصا ـ انـ

اـبوـطرـلا ـلغة وـیزـیرـ اـــغلبة اـسوـــلیبة ألن ـلحة وـبوـطرـلاـبومــتقرارةـ ــتغتة ـمنھذيـ أنـبالـفا،ــ ـــیختلد اـ ــبسبنـھذـلط اـ ةـسوـــلیبب

ـیضعو ـ إدراـ ـبسبھـكف ـ ـضعبـ اـ ـلقف وـ اـحوى. ـلتشندوث ـ ـ ـبعجـ ـسیدـ اـ دـلالن ـلیدم أـ ـیضل ـنقصىــعلاًـ ـ اـ ألنـبـوطرـلان ة

اـبـوطرـلا ـلمة األـفةــخلداـ ـعضي األـ ـصلیاء وــ ـغیيـھة اـ ـللحر واــ ـلشحم ـ #ـ ـمنم اـ ـبتذ اـ ـلنشداء ـ اـ ـلتو ـبھيـ اـ ـتصا أـ ـئھزاـجال اـ

اـماـھدأــمبو ـلنطفن ـ ـ و869ةـ ـلھ، ـیكذاـ األـ ـطفون واـ ـــلصبیال ـلقاًـجزاـمبـطأر870انـ ـعھربـ [ـھدـ L6م 97a[ـلنطفاـب ـ ـ وـ دأــمبة

ـلنطفا ـ اـمةــ اـلن ـلمشدم ـ ـفیھوبـ األــ األرـخا ـبعالط وـ ــتستحفة، ــ اــتلظـ اـلاـبةـبوـطرـلك اــعلواردـلدم ــلتشناـفدنــلبى ـلحا871جــ ادثـ

ـبع اــسیدـ دـلالن األـسوــیبىــعللــلیدم ـعضة األـ وـــصلیاء األــجفة ـعصاف وـ ـبتھـالصاب اــ ـلتھاـنيــلتا اـم872اــ ـستفن اــ دمـلراغ

المرطب لھا ولغلبة الیبوسة علیھا، فاعلم.

114

: إذا جرى من البدن دم كثیر فحدث فواق أو تشنج فتلك عالمة ردیئة.873#قال أبقراط رحمھ هللا

ــلتشنا ـــعصبیةــعلجــ ـیتحةـ ـلھركــ اـ ـلعضا ـ إـ ـیھادــمبىـلل ـفیعصاـ ـ االـفىــ ـنبسي وــ ـیعدـقاط، اـ ــلتشنرض اـمجــ اـــلیبن ـلعس ارضـ

ـعصألـل ــفیتشناب،ـ ــلسیاـكجـــ اـ أدــطبرـلور إذا إــنیة اـلت وــلنى ـلھاـنار اـ ـلجفا ـ واـ وـــلیباف اـھس، ــلتشنذا ـیحجــ ـبعدثـ األـ ابــسبد

ـلمجففا ـ ـ ـ االــمیةـ واـغراـــستفل ـلتعات واــ ـلسھب ـ واـ ـلجر واـ ـلحموع ـ وـ ـیسمى. ـ اـ ي ــلتشنّ اــ ألـباــلیج ـبعرضـعىــمتّھـنس انـیرـجدـ

اـلا ـــلكثیدم اـمرـ ـیكدنــلبن [ـ Maون 66aد ـعصاأل874الـنافــجفىــعلالّــلی] وـ اـھاب، الــلنذا إالــیبوع اـف875رأ ـــلصبیي انـ

868. .L6: om. Ma [ الذي

869. النطفة من ومبدأها أجزائها اتصال بها التي النشو ابتداء منذ  ] L6: om. Ma.

870. .Ma والطبان :L6 [ والصبيان

871. .Ma والتشنج :L6 [ فالتشنج

872. .Ma حالتها :L6 [ نالتها

873. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

874. .Ma قال :L6 [ نال

875. .Ma ال :L6 [ إال
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ا ــلشبو اـفانـ ـلني وـ وـیوـطانـمز876يـفادر ـیحدـقل. اـ ـلفدث ـلیبواقـ ـ وـ ـجفس ـیعدـیدـشافـ ـلفرضـ اـ ـلمعم ـ ـفیعدة،ـ ـ ھــفیرضـ

ــلتشنا اــ وـباــلیج ـتحس اـكرـ ـلطبیعھ ـــ إـ االـلة ـنبسى وـفدــلیاطــ أذاه الـھع ـیطو [ـعاوـ L6ھ 97b[ـلص اــبتالـ اـمھـلاـنيــلتھ س.ـــلیبن

ـفیع ـ اـ ـلفرض وـ اـھواق، ـلفذا أل877واقـ ـغلبنـمدثـحّھـنرديء، اــ ـلیبة ـ وـسوـ ـبعة االـ ـستفد ـ اـمراغـ اـلن ـلمدم ـللببـطرـ دنــ

واألعضاء األصلیة.

115

: إذا حدث التشنج والفواق بعد استفراغ مفرط فھو عالمة ردیئة.878#قال أبقراط رحمھ هللا

ــیعن اـحيـ ــلتشندوث واــ ـلفج ـبعواقـ االـ اـــستفد ـلمفراغ ـ اـمرطـ أي اـمانـكراغـــستفن ـلفصن ـ أوـ ـسھاإل879د اـ أو ـلقال أوـ 880يء

ـلعا اـ أو ـلتعرق ـ اـ أو ـلسھب ـ إذاـ ـتجر اـ وأورث ـلیباوز ـ واـسوـ ـلجفة ـ ـحتافـ أـ ـثھمـدحى ـ ردـمالـعاـ ـیئة ودـ ـلیة، إــعللـ ـفنى اءـ

واـبـوطرـلا ـستیات ـ اـ ـلیبالء ـ األــعلسـ ـعصى واألـ ـعضاب ـبحیةـــصلیاأل881اءـ ـ اـلاـنثـ ـلیبت ـ اـسوـ ـلعصة ـ اـ ـلجب إـئاـ مـفىـلي

ـلمعا ـ وأـ ـلفا882تـثدـحدة اـ ـلیواق اـباـ ـلعسس ـ اـ ـلبر اـجالـفرء،ـ ـلتشنرم ـ ـ واـ ـلفج اـ ـلحواق ـبعانـثادـ االـ ـستفد ـ اـ ـلكثیراغ ـ ـ اـ ـلمفر ـ رطـ

ـفقةـمالـع اـ األـبـوطرـلدان اـفةـــصلیة ـلبي واـ ـنعدن اـ ــلبلدام ـفیةـ ـتجالـفھ،ـ اـ ـلحد اـ ـلغرارة ـمتشبثةـیزـیرـ ـ ـ ـ ـفشاًـ االـ ـنطفارف ـ اءـ

واالنھزام، فحدوثھما دفعة بعد االستفراغ المفرط الكثیر كانت عالمة الموت.

116

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ألن883ھ ـتك: اـ ـلحمون ـ ـبعىـ اـ ـلتشند ـ ـ أنـمرــخیجـ ـیكن اـ ـلتشنون ـ ـ ـبعجـ اـ ـلحمد ـ [ـ L6ى 98a[ـیعن ـ يـ

ـلتشنا ـ ـ اـ ـیكذيـلج رـبادةـمنـمونـ ـطباردة وـ اـھة ـلتشنو ـ ـ االـ ـمتج واـئالـ ـلتشني ـ ـ اـ اـطرـلج [ـضرـعوـلذيـلب Maت 66b[

ـبع اـ ـلحمده ـ ـتھادـملـیزـیىـ ـبحاـ ـتھرارـ اـ ـلملطفا ـ ــ ـغلظھةـ ـ وــ ـققھرـیا ـ وـ ـیقطا ـ ـجتھزوـلعـ ـفتكا،ــ اــ ـلحمون ـ ـبعىـ دـ وـبلــلیده رــخیرء

ـبخ أـلاـمالفـ اـبـاصو ــلتشنت ـبعجــ اـ ـلحمد ـ ـــتحلیىــعلدّلـیّھـنإـفى،ـ اـ واـبوـطرـلل ـستفات ـغھراــ ـبحاـ اـ ـلحمرارة ـ وـ ـمقى ـتھاـساـ اـ

ـتعوإ ـبھاـ باـ ل ـل ـ ـفتستن،ـ ـ ـ اـلوـ ـلیبى ـ اــعلـةسوـ ـلبى وـ ـیحدن، اـ ـلتشندث ـ ـ اـ ـلیج والـباـ اـشس، أن ـلتشنك ـ ـ اـ ـلیج أـباـ ـصعس نـمبـ

876. .Ma في :L6 [ وفي

877. الفواق وهذا  ] L6: om. Ma.

878. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

879. .Ma و :L6 [ أو

880. .Ma و :L6 [ أو

881. .Ma واألعضاب :L6 [ واألعضاء

882. .Ma وأحدث :L6 [ وأحدثت

883. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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ــلتشنا وأـطرـلا884جــ ـعسب االـبرـ ألن ــبتنقیرأــیبيـبوـطرـلا885يـئالــمترءاً اـــ واــلبة ــلتشنوا886ھـغراـــستفدن اــ الـباــلیج رأــیبس

ـبتإّال األــطیرـ ـعضب اـنأـباءـ ـلمواع زـف887اتــطبرـ وـیـوطانـمي وــسنيـفالًـباـقانـكنـمل ــسحنتّھ ـ ـفتكھـ ـ اـ ـلحمون ـ اـ ـلتى يـ

ـبع اـ ـلتشند ـ ـ اـ اـمرــخیبـطرـلج ـلتشنن ـ ـ اـ ـبع888ذيـلج اـ ـلحمد ـ #وـ اـمى ـلحمن ـ اـ ــقبلتـضرـعذيـلى اـ ألن ـلحمھ ـ ـبعىـ ـتعدهـ جـلاـ

 التي تعرض قبلھ تحدث التشنج الیابس العسر البرء الصعب العالج.889التشنج والحمى

117

: التشنج یكون من االمتالء ویكون من االستفراغ، وكذلك الفواق.890#قال أبقراط الحكیم

ــلتشنا ـیكجــ ـغلیظادةـمنـمونـ ـنفةـــ األـفيـفذتـ ـعصرج وـ ـتماب [ـضرـعاـھددـ L6ا 98bو ـتنق] ـلھوـطنـم891صــ وـ ـیقا. الـ

اـل ــلتشنھ االــ وـئالــمتج أنــمتالـعي ـیعھ ــبغترضـ وـ ـیحدـقة اـمدثـ اـــلیبن ـلعس ـعصألـلارضـ ـبعابـ االـ واـغراـــستفد ـلحمات ـ ىـ

ـلمحا ـ وـقرـ ـیعقة ـ اـ ـلتعب ـ واـ ـلسھب ـ واـ ـلجر وـ ـیعوع. ـقلیذاـھرضـ ـقلیالًــ ـضمعـمالًــ اـ ـلعضور ـ وـ ـیسمو، ـ اـ ى ـلتشنّ ـ ـ اـ ـلیج س.ـباـ

ـلفا892كـلذــفل اـ ــتشننـمةــكبرـمةـكرـحوـھذيـلواق اـ ــنقبج وـضاـ ـتمي اـ ـنبسدد ـیعيـطاــ اـفيـفرضـ ـلمعم ـ ـفیھأو893دةـ ـجمیعاــ ــ اًـ

ـفتجتم# ــ إــ ـنفسھىـلع ـ ـ اـماًـبرـھاـ ـلمن وـ ـتنبسؤذي اـفدـلارةـتطـــ ـلمع أوـ ــتنقبؤذي ــتشمئو894ضــ ـ الـ ـستعز ـلحا895دادــ اـكرـ ـلقة ةـیوـ

ـكم أنـیرـینـ ـیثد ـفیتبـ ـ ـقلی896رـخأـ وــ ـیجمالً ـ أـ ـیثمـثزاءهـجع وـ ـیكدـقب. اـھونـ ـلمذا ـشیئؤذيـ ـ ـحمزاـماًـ اـیاًـ ـلمعؤذي ـ 897دةـ

884. .L6 تشنج :Ma [ التشنج

885. .Ma امتالئي :L6 [ االمتالئي

886. .Ma واستفراغ :L6 [ واستفراغه

887. .Ma مرطبات :L6 [ المرطبات

888. .Ma دفع .add [ الذي

889. والحمى التشنج تعالج بعده الحمى ألن قبله عرضت الذي الحمى ومن  ] L6: om. Ma.

890. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

891. .Ma وینتقص :L6 [ وتنقص

892. .Ma وكك :L6 [ فلذلك

893. .L6: om. Ma [ المعدة

894. تنقبض أو المؤذي لدفع تارة وتنبسط المؤذي من هرباً نفسها إلى فتجتمع  ] L6: om. Ma.

895. .Ma االستعداد :L6 [ الستعداد

896. .Ma ویتأخر :L6 [ فيتأخر

897. .L6: om. Ma [ المعدة
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ـبكیفیت ـ ـ ـ ـ وـ ـكمیتھ ـ ـ ـفیعھ،ـ ـ اـ ـلفرض وـ ـیعدـقواق ـلیبرضـ ـ وـ ـجفس [ـ Maاف 67a[ـفیھدـیدـش ـ ـفیعاـ ـ ـلھرضـ اـ ـلتشنا ـ ـ اـ ـلیج سـباـ

فتحركھ الطبیعة إلى االنبساط. فبین لنا أنّھما یحدثان من االمتالء ومن الخواء الحاصل بعقب االستفراغ.

118

 التشنج واختالط الذھن.899: وعن السھر898#قال أبقراط رحمھ هللا

ـلسھا ـ إـ اـفراطـفر ـلیقظي ـ ـ وـ األـعروجـخة اـمن ـلطبیعر ـ ـ ـ ـفیھيـ ـ ـفیجفا،ـ ـ ـ اـ ـلبف ـلكثدنـ ـ اـ ـستعمرة ـ ـ اـ اـلال ـلنفسروح ـ ـ آالتـناـ ي

ـلحا واـ ـلحس وـكرـ ـلفة ـــتحلیرطـ اـ [ـبوـطرـلل L6ات 99a[ـلحاـب اـكرـ ــلیقظیات ـ ـفیعة.ــ اــ ــلتشنرض اــ ـكمسـباــلیج ـیعاـ ـبعرضـ دـ

اـضاـیرـلا ـلقة وـیوـ ـیحة ـــتحلیرةــكثنـماغـمدــللدثـ اـ وـبوـطرـلل اـطات ـلفكول ـ اـف900رةـ ـلسھي ـ ھــفیسـباـیارـحزاجـموءـسرـ

ـحتوا اـ ـلبخداد ـ اـ ـلمتصارات ـ ـ إـعاـ یدة ـل ـفیختلھ،ـ ـ ـ ـ اـ وـھذـلط ـیشن أـ ـفعوش اـ الـمدـلال ـستفاغ ـ ـمف901راغـ ـیعرطـ ـللرضـ روحـ

ـلنفسا ـ ـــتحللرطـفو902ةــنیاــ ــبسبھـ اـطبـ ـلسھول ـ ـفمھمر.ـ ـ ـ ـبعدثـحاـ اــسیدـ واـلالن ـلسھدم ـ واـ ـلتعر اـفالطــختا903بــ أوـھذـلي ن

ــتشن اـــعلتىــعلدّلـیكـلذـفج.ـ اــعلةـسوـــلیبھ ـلفاغـمدـلى اـ رـــستفرط اـبوـطراغ واــلبات اــحتدن ـلبخداد اــ ـلمتصارات ــ إـعاـ ىـلدة

وـمدـلا اـــغلباغ ـلمة ـفیھةـیرارـ أــ ــمجفبــسباغـمدـلا904ابـصا.وإذا اـ اـجرــستف ـبطاتـبوـطرـلع اـیرـ ـلجق األـمذبـ ـعصن ابـ

ـلنخوا ـ اـ ـلناع ـبتاـ ـمنةـ ـنقبضاـفھ.ـ ـ ـ األـ ـعصت ـفحصاب.ـ ـ اـملـ ـختع اـ وـھذـلالط ـضعن اـ ـلمف وـكدرـ ـتشات أـ ـفعوش ـلھاـ ـتشناـ ـ جـ

األعضاء العصبانیة.

119

: وعن االحتراق الشدید التشنج والتمدد.905#قال أبقراط

898. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

899. .Ma يحدث .add [ السهر

900. .Ma الفكر :L6 [ الفكرة

901. .Ma لالستفراغ :L6 [ الستفراغ

902. .L6 النفساني : Ma [ النفسانية

903. .L6 وللتعب : Ma [ والتعب

904. .Ma صاب :L6 [ أصاب

905. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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ــیعن ـیحيـ اـ ــلتشندث واــ ـلتمج اــ االـم906سـباــلیدد ـلشا907راقــحتن اـیدـ ـیحذيـلد اـمدثـ ـلحمن ـ اـ ـلمحى ـ اـحنـمأو908ةـقرـ ـلھّر واءـ

ــلمفا وـ اـمرط وذــلنن ــلجفكـلار. [ـ Maاف 67bاأل ـعص] واـ ــنقباب ـضھاـ اـفا،ـ ـجتمإن واــ ــنقبع اـ ـلعصض ـ واـناـجنـمبـ دـحب

ـظھ [ـ L6ر 99bا ــلتشن] وإنــ ــتشنج اـ ـلعصج ـ اـمبـ ـلجن اـــنبیاـ ـنتصن اــ ـلعضب ـ وـ ـتممـلو إـ اـحبـناـجىـلل ـلتمدث وألنــ دد،

ـلعصا ـ ـمھمبـ ـ ـتنقباـ ـ ـ ـلجفاـبـاضرـعضـ ـ وـطزدادـتافـ ـتنطبوالً ـ ـ ـبعقـ أـ ـئھزاـجض اــعلاـ ـلبعى ـ ـفیعسض،ـ ـ ـ ـنف909رـ اـ ـلقوذ وةـ

المحركة فیھا لتقبضھا فتضعف عن نقل األعضاء وخصوصاً إذا أعانھ التصلب على العصیان.

120

: التشنج من شرب الدواء ممیت.910#قال أبقراط

ـلتشنا ـ ـ اـ ـیحذيـلج ـبعقدثـ ـ #اـ اـلب ـلمسھدواء ـ ـ ا911لـ ـلمقأو ـ اـ ـلمتيء ـ ــعمليـفلـغوـ واـ ـلمفھ ـ اـفرطـ ـستفي ـ دـغراـ ـلیھ ىــعللـ

ــلغتاــمب اـفھـ ـلعمي ـ وـ ـقھل اـ ـلطبیعره ـــ اــحتةـ اــنتى اـبوـطرـلزع ـلغات أـمةـیزـیرـ اـصاـقن وأــلبى اــفندن األـبوـطرـلت اـــصلیات يــلتة

 الغریزیة بمنزلة الدھن للسراج وبفنائھا تنطفي الحرارة المحییة.912ھي للحرارة

121

: التشنج واألوجاع العارضة في األحشاء في الحمیات الحادة عالمة ردیئة.913#قال أبقراط

اــعلا أن اإلـھعـجوـلم ـحسو ـلمناـباسـ ـ وـفاـ ــجملي أـ اــسبة ـمنحصعـجوـلاب ـ ـ ــجنسیيـفرةـ ـ ــیغیســجنن:ـ اـ ـلمّر دـ ـفعزاج وـ وـھة

اـس موء ـل اـ لزاج مخت ـل ـ ـ ـ وـ ـجنف فسـ ـت االـ ـتصرق [ـ L6ال 100a[ك ـف أـ سدـحان ـجن ـ أـ ـسبي األـ اـسوـھمـلاب موء ـل زاجـ

ــلمختلا ـ ـ وـ ـلیف، اـبزاجـموءـسلـكسـ ـلحل واـلاـبارـ ـلبذات واـلاـباردـ ـلیذات ـلعاـبسـباـ واـ الـطرـلرض اـلؤـیب ـلبتم ـ ألنـ ة

ـلحا واـ ـــكیفیتاردــلبار واـــعلتاـفانــ واـباــلیان ـــكیفیتبـطرـلس اــ ـنفعان ـ ــیعنان.ـــلیتاـ اـ ــلتشني واألوــ اـجج ـلعاع األـفـةضارـ ـحشي اءـ

906. .L6 الیابسین : Ma [ اليابس

907. .Ma احتراق :L6 [ االحتراق

908. .Ma المحروقة :L6 [ المحرقة

909. .Ma فتغیر :L6 [ فيعسر

910. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

911. المسهل الدواء  ] L6: دواء Ma.

912. .Ma الحرارة :L6 [ للحرارة

913. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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ـلحمیا914يـف ـ ـ اـ ـلحات ردـمالـعارةـ ـیئة ألـ ـلمّھـنة اـ ـستا ـتھرارـحتـلوـ [ـ Maا 68aوا ـلتھ] ـ ـبھاـ األــعل915اـ ـحشى وـ ـجففتھاء ـ ـ ـ اـ

ـیبسىــحت وــ ـتشنج916ت ــ ـفیعتـ ـفیھرضــ وــ ألـجا أ917نـیرـمع ـھمدـح: اـساـ ـلموء اـ ـــلمختلزاج ـ اـ ـفیھرضـعذيـلف دةـشنـماــ

ـلحما918رارةـح ـ وـ ـتسخینھى ـ ـ ـ ـ ـلھاـ واآلـ اـخا ـلیبر ـ واـسوـ ـلجفة ـ اـ ـلعاف ـعلیھـةضارـ ـ اــ وألن ـلیبا، ـ ـلشـةسوـ ـتقبیضدةـ ـ ـ ـ وـ ـجمھ عـ

أنـمزــتلھـئزاـجأ ـینجھ ـ اـ ـلجذب اآلـ إـخزء ـحیىـلر ـجمثـ وـ ـتشنع ـ ـفیتفجـ ـ ـ ـیحاـمبـنـاجنـم919رقـ ـعندثـ ـفیحصھـ ـ ـ يـفلـ

ـحشاأل االــتفاءـ ـتصرق اـسعـمالـ ـلموء اـ ـــلمختلزاج ـ اـ ـلمنحصف ـ ــ ـعلیھمرـ ـ اــسباـــ ـمحالـفع.ـجوـلب أنـلاـ ـیحة ـبمسـ اٍفــمنٍرـثؤـ

األـلذــفلافــمنوـھثــحینـم ـحسك اــیقاسـ واـجوـلال اـــیثیعـجوـلع ـلحر اـ اــسبيـفدةـئزاـلرارة ـفیكع.ـجوـلب ردـمالـعونــ ةــیئة

 الحمى في األعضاء الظاھرة رديء سیما في األحشاء.920ألن الوجع والتشنج من

122

: التشنج الذي یكون من الخربق من عالمات الموت.921#قال أبقراط رحمھ هللا

]L6 100b[ـلم ـلمبا922انـكاـ ـ األولـ ـلتكدأ ـ أـ ـننداـبون ـشیئیاـ ـ ـ أـ ـھمدـحن: ـمناـ اـ وإـجرـلي ـمقمـئاـقّھـنل، اـ ـلفام وـعاـ ـفیل وةـقھـ

ـنفحاألـكدةـقـاع ـ واـ ـلثة، ـمنيـناـ اـ ـلمي وإـ ھـنرأة ـمقمـئاـقّ اـ ـلمام وـ ـفیادة ـمنعقوةـقھـ ـ ـ ـللباـك923دةـ ـ اـ ـیصیذيـلن ـ األـمرـ ـنفحن ـ ةـ

و924اًـــجبن ـلجا925ذانـھ. ــمشترانـھوـ أنـفانـكرـ واـكي ـمنھمدـحل ـ رــسیاــ ـفكب،ـطال اـناـ ـلمت واألرــئیاـ 926يــمنيـفةــضیة

914. .Ma و :L6 [ في

915. .L6: om. Ma [ والتهابها

916. و يبست  ] L6: om. Ma.

917. .Ma األمرین :L6 [ ألمرين

918. .Ma حرارتھ :L6 [ حرارة

919. .Ma فیصرف :L6 [ فيتفرق

920. .Ma في :L6 [ من

921. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

922. .Ma كانت :L6 [ كان

923. .Ma المنعقدة :L6 [ منعقدة

924. .Ma جنساً :L6 [ جبناً

925. .Ma وھذا :L6 [ وهذان

926. .L6: om. Ma [ مني
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ـلما أـ ـكثرأة واـ ـلھر ـئیواـ واـ ـلنة ـمنيـفةـیارـ اـ أـجرـلي أنـجوـفب،ــغلل ـیكب اـ أول ـنعقون ـ اـیذـھادـ ـنعقن ـ ـطبر927اداًـ كـلذـفاً،ـ

األـبوـطرـلا اـــصلیة ـبھيــلتة اـ ـتصا األـ ـعضال واألـ ــبمنزاءـجاء ـللحادةـمةـلزـ [ــ Maرارة 68bا ـلغ] وـیزـیرـ ــبمنة اـلزـ نـھدـلة

ـللس ــفمتراج.ــ اـ ـلخاـبتـغرـــستفى وـبرـ ـیبسق األــ ـعضت األـ وأـــصلیاء األـصة ـعصاب وــجفابـ اـلإ928ؤٍدـمســیباف ــلتشنى جــ

ـیك ـفنإ929ةـمالـعونـ اـ اـبـوطرـلاء ـلغات ـبقسةـیزـیرـ ـ وـ ـقھر ودـ ـلیر، ـیبىــعللـ األـھـوجسـ ـعصر ـیتمــفلاب،ـ ـللق930أتَّـ وةــ

ـلحسا ـ واـساـ ـلمحة ـ ـتنفأن931ةـكرـ ـفیھ932ذــ واــ ــنطفا اـ ـلحأ اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـئماـق933يـھيــلتة ـلغا934اتـبوـطرـلاـبةـ دــعن935ةـیزـیرـ

فنائھا فیكون من عالمات الموت.

123

 الموت.938 یحدث من جراحة من عالمات937: التشنج الذي936#قال الحكیم أبقراط

ھـنأل ـعلدّلـیّ أـ ورم #أـصى ـعصاب اـ ـلعضاب ـ مجا939وـ ـل ـ ـحجمھازدادـفروحـ ـ ـ [ـضرـعاـ ً L6ا 101aوا ق] ت ـن ـ نـمصـ

ـلھوـط ـفتشنجا،ـ ـ ـ ـ ارـفت،ـ ـتقإن أـمتـ ـعصن اـ ـلعضاب ـ متا940وـ ـل ـ إـ ـمنشىـلورم ـ اـھأـ اـھذيـلا اـماغـمدـلو أوـلادة 941ورم

927. .Ma اعتقاداً :L6 [ انعقاداً

928. .L6, Ma مؤدي :correxi [ مؤدٍ

929. .Ma مالحة :L6 [ عالمة

930. .Ma ٮات :L6 [ يتأتَّ

931. .Ma والحركة :L6 [ والمحركة

932. .Ma تنفذوا :L6 [ تنفذ

933. .conieci: om. L6, Ma [ ھي

934. .L6 بالرطوبة :Ma [ بالرطوبات

935. .Ma الغريزة :L6 [ الغريزية

936. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

937. .L6: om. Ma [ الذي

938. .Ma عالجات :L6 [ عالمات

939. العضو أعصاب  ] conieci: عضو ألعصاب  L6, عضو األعصاب  Ma.

940. .L6 عضو :Ma [ العضو

941. .Ma و :L6 [ أو
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ـبخ ـتھاراـ اـ ـلغلیظا ـ ـ ـ وـ ـتحیة ـ ـكمراـتو942زتـ ـفیتـ ـحتھـ ـتكىـ ـسببونـ ـ لاًـ ـل ـفیورمـ دـكھ،ـ ـلیان ـخط943الًـ وـ نـمرىـجوـلراً،

ـلجا دمـحراـ ـكثیة ـ ـمفرـ ـبحیرطـ ـ ـفنیثـ ـ اـ اـبـوطرـلت ـلغات واـیزـیرـ ـنطفة ـ ـلحا944أتـ اـ ـلمحییرارة ـ ـ ـ ـلفقةـ ـ ـتھادـمدـ وـ ـمتشبثھا ـ ـ ـ ـ اـ

ـفتشنج ــ األــ ـعضت اـ ــلعصباء ـ اـمةــنیاـ اـــستین واــلبالء ـعلیھةـسوـــلیبرودة وـــ اـمالـعانـكا، ـلمة أوـ ـیكوت. اـ ــلتشنون طــخلنـمجــ

اـف945ؤٍذـم ـلجي ـینفةـحراـ ـ اــعنرـ ـلعصھ ـ وـ ـیجتمب ـ ـ ـفعدـلعـ وذـ إـلھ، اـمك أوـحطــخلّ ذوـكأ،اد أو ال ـكیفیّ ـ ـ ـسمةـ ـمث946ةـیّـ اـملـ

ـیع اـ ــلتشنرض ـلمجــ ــلسعتنـ ـ اـ ــلعقھ اـ أو ــلحیرب وارـ اــتقة، ــــلكیفیت اـ ـلسمة ـ اـــسبیىــعلةـیّـ ـلعصل ـ اـ ـلملسب ــ ـنحوعـ اـ مـلأـــفیتاغـمدـلو

جوھر الدماغ فتكون عالمة الموت.

124

] الطمث #تشنج وغشى فتلك عالمة دریئة.Ma 69a: إذا حدث بعد سیالن [947#قال أبقراط الحكیم

أ اــسیرطـفإذا ـلطمالن ـ ـضعبــسبنـم948ثـ اـعفـ اـحرـلروق أو ــنفتم ـقھاـ أوـ ــبسبا آـ وـخب ـیسمر، ـ االـ ى ـستحّ رضـعة،ـضاــ

ــتشن اـــغلبنـمجـ واــلبة اــعلةـسوـــلیبرودة ـسیمدنــلبى األــعلاــ ـعصى اـ أـفاردةــلباب ـجھزاـمـلصي وـ ـتكسانـكا، ـ اـ ـُب ـلحّ رارةـ

]L6 101bوا اـمةـبوـطرـل] اـلن ـلحدم اـ ـفلمب،ـطرـلاّر ـقھارـف949اــ اـ اـلا ـلمدم ـیبس950بـطرـ وــ ـتشنجت ــ ــلتشناـبتـ سـباــلیا951جــ

ـلعسا ـ اـ وــلبر وـلرء. اـھعـمعـقو ــلتشنذا اــ ـلغشج ـ ـتعطوـھو952يـ ـ اـجلـ اــلقل ـلمحوى ـ واـكرـ ـلحسة ـ ـلضعةـساـ ـ اـ واـــلقلف ـجتمب اعــ

إــكلروحـلا ـلیھ اـ أو ـستفھ ـ وـغراـ ـــتحللھ الــحتھـ ـیفضى ـ اــعللـ ـلمى اـفودـجوـ ـلمعي ـ ـیعندن،ـ ـ اــمتىـ ـستفى ـ اـ ـلكثیا953دمـلرغ ـ ـ رـ

ــسبیىــعل اـ ـلطمل ـ وـ اـحث ـلغشدث ـ ــبسبيـ اـ ــستتبب ـ اـ اـلاع ـمستفروحـلدم ـ ـ ـمعاًـغرـ إـ أنـلھ ــیتحلى ـ ـجمھلـ ـ ــفتلوره،ـ ةـمالـعكـ

942. .L6: om. Ma [ وتحيزت

943. .L6, Ma دليل :correxi [ دليالً

944. .L6, Ma وانطفت :correxi [ وانطفأت

945. .Ma المؤذي :L6 مؤذي :correxi [ مؤذٍ

946. .L6: om. Ma [ سمّية

947. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

948. الطمث سيالن أفرط إذا. دريئة عالمة فتلك وغشى تشنج  ] L6: om. Ma.

949. .Ma وإن :L6 [ فلما

950. .L6: om. Ma [ المرطب

951. .L6: om. Ma [ بالتشنج

952. يموت الفتى :L6 [ الغشي  Ma.

953. .L6: om. Ma [ الدم
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اــیئرد ألن ــلتشنة اــ ـلكج اـمنـئاـ واــلبن ـضعىــعلدّلـیةـسوـــلیبرودة اـ ـلحف اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـنقصة ـنھاــ وا954اـ ـلغش، ـ ىــعلدّلـیىـ

 بھما ویموت اإلنسان عند عدمھا.955ضعف القوة الحیوانیة وسقوطھا. وال شك أن الحیاة

125

: إذا كان الھواء یتعسر في مجاریھ من البدن فذلك رديء ألنّھ یدّل على تشنج.956#قال أبقراط رحمھ هللا

ـیعن ـ اـ ـمتني ـ ـنفاعـ اـ ـلنفوذ ـ إـ اـلس واـئرـلى ــلقلة وـ ـعسب دـ اـخر ـلھول وـ اـماأل957يـفدّلـیـھجروـخواء ـلحراض آالتـ أن ادة

ـلتنفا ـ ـ واـ ـلعضس ـ اـ ـلمحالت ـ ـللصةـكرـ االـف958درــ ـنبسي ـیبساطــ ـتشنجو959تــ ــ ــبسبتـ اـحدةـشبـ ـلحمرارة ـ واـ ـلتھى ـ ـبھاـ الـفا،ـ

ـتط ـبتھـالصنـماوعـ االــ ـنبسا واالــ ــنقباط اـ ـلطبیعاض ـــ ـكميـ ـینبغاـ ـیصمــفلي،ـــ ـلھا960لـ [ـ L6واء 102aا ـلنق] اــ ــلصحیي ـ 961حـ

اـلإ ــلقلى وـ ـتخمـلب األـ ـبخرج [ـ Maرة 69bا ـنیاـخدـل] ـفتحتقھــمنةـ ــ ـ دـلذـفھ،ــفینـ ألــلیك رديء ــتشنىــعلدّلـیّھـنل سـباـیجـ

ا اــــلتنفآلالت ــلعصبس ـ ـتطإنـفي،ـناـ اـھدةـم962تـلاوـ ـلحذه #ـلاـ أنـبالـفة ـتعج963د ـ اـ ـلطبیعز ـــ وـ ـتخة اـ وــلقور ــیھلوة اـ ـــلعلیك ل.ـ

إنـموأ ا ـیكّ اـمونـ ـمتن اـ واـئرـلالء ـلصة اـمدرـ ـلبخن ـ اـ ـنیـاخدـلارات اـ ـلمتصة ـ ـ اـمدةـعاـ ــلقلن واألـ ـعضب ـكلھاءـ وــ ـتجفا ـ فـ

ـعض اـ ـلصالت واـ ـلحجدر ـ واـ ـتنبسالـفةـئرـلاب والـــ ــتنقبط اــعلضــ ـلمجى ـ ـفتحرىـ ـشبیھةـلاـحدثــ ـلشاـبةـــ ـفیكَّرقـ دــ لــلیون

سوء. 

126

أـق# ور964راطــبقال ـتمھـبنـمىــعلبـصاّـمـب: وـحرـقرــغینـمددـ ـحس965ابـشوـھة اـ ـللحن وـفمــ اـسي ــلصیط اردـباءـمفـ

954. .Ma ونقصان :L6 [ ونقصانها

955. .Ma الحميات :L6 [ الحياة

956. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

957. .L6 على :Ma [ في

958. .Ma المصدر :L6 [ للصدر

959. .Ma ويبست :L6 [ يبست

960. .Ma يعدل :L6 [ يصل

961. .L6: om. Ma [ الصحيح

962. .L6, Ma تطاول :correxi [ تطاولت

963. أن بد فال  ] L6: األبدان في  Ma.

964. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

965. .Ma ثابت :L6 [ شاب
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كثیر فأحدث فیھ انعطافاً من حرارة كثیرة فكان تخلصھ بتلك الحرارة.

و اـقوإذا ـلتمع رـمددــ اـخرتـجةـبوـطن ـجھمـثفـــللیالل وـ ــبقیدت اــعلتـ ـلصى ـفیعسةـبالـ ـ رــ ـعھوـجر إـ االـلا ـنعطى ـ ألنـ اف

االـم ـستادة رـخرـ ـقیقاء ـ ـخیرـمةـ وـ الـــصلبدةـماـجذهـھادةـمة اـتة ـلعضدع ـ أنـ ـینعطو ـ ـ ذاـھھـبنـم966ىــعلبـصوــفلف،ـ

ـلنا اـموعـ ـلتمن ـ ـكثیاردـباءـمددـ ـ وـ ـیكمـلر ـنعاـمةـحرـقھـبنـ اـمةـ ـنصبن ـ [ـ L6اب 102bا ـلم] اـ ـلباء اـ ـللقذاعــللارد ة،ـحرــ

اـسيـفانـكو ـلشبن ـ ألـ ھـناب ـشیخانـكوـلّ ـ اـباًـ ـلمارد ـفیرـثوـتزاجـ ـنكھـ اـیاـ بة ـل وـ ـتغرد ـفیوصـ ـتنطفو967ھـتورـسھـ ـ ـ يـ

ـلحا اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلضعیفة ـ ـ ـ ـفیةـ وـ ـینبغھ، ـ ـ أنـ ـتكي ــسحنتونـ ـ ـحسھـ اـ ـللحن ألــ وـھ968ھـبانـكوـلّھـنم اـیدـعانـكزال ـللحم مــ

اـبـلصو ـلمرودة اـ إــلباء أـلارد ـعصى اـباـ اــلبھ ـلمارد وـبـالصازدادـف969زاجـ ـتمھ إـ و اـمأـیاـمّـنددا، ـستعمر ـ اوآنـفذاـھالــ ي

ــلصیا واـ ـلقیف ـ ألـ اـلّھـنظ ـستعمو ـ ـ اـفلـ ــلشتي وـ اـبربـقاء ـلمرودة اـبعـماءـ ـلھرودة اـ ـنھواء [ـ Maزم 70aا ـلح] ـلكلیاـبارـ ــ ةـ

اـشورةـسنـم ـعظو970ردــلبدة اـ ـلخطم ـ وـ اـھب، اـموعــلنذا إــبیدــلتن ـبطوـھاّـمـنر اـیرـ ـلعق اـ ألن الــلبرض ــیشفارد اـ اردــلبي

وـلاـب ـلكذات ـیحنـ اـمدثـ ـنصبن ـ اـباـ ـنسھ ـسطدادـ اـ ـلبح واـ ـحتقندن ـ ـ األـ ـبخت اـ ـلحرة اـ ـلتادة ـتنفيـ ـ ـمنھذـ ـ وـ اـغا ـلحاص رارةـ

ـــلمحییا ـ إـ داـلة اـخى وــلبل ـمنعھدن ـ ـتكاــ اـثاـ ـلمسف ـ االـعامـ ـنفشن ـ واالـ ـنتشاش إــ اـلار ـلظى اــیقو971رـھاـ ـلطبیعوي ـــ ـــتحلیىــعلةـ لـ

المادة الممددة فیبرأ.

127

أـق# ـبقال أو972راطـ إن اـج: ـلعینیاع ـ ـ ـ ــیحلنـ اـشاـھّـ ـلشرب اـ ـلصراب اـ أو ـلحمرف ـ اـ أو ـلتكمیام ـ ـ ـ أوـ ـفصد اـ ـلعد أوـ ربـشرق

]L6 103aالدواء. [

وــعلوا أن اـجم ـلعیع ـ اـ ـلحن اـمادثـ وـمرـلن ورمـھد ـیعارـحو ـطبقيـفرضـ ـ اـ ـلملتحمة ـ ـ ــ والـ ـینبغة ـ ـ أنـ ـنظي اـ أن ورمـلّن

ـلحا اـھارـ ـلكو أوـعنـئاـ دم ـفقرةـمن #ـناـكادةـمّلـكنـعلـبطـ ـبجارةـحت ـلھتـضرـعأو973اـھرـھوـ اـ ـلحا ـلعفاـبرارةـ ـ ة،ـنوـ

ـفق ـینبغدـ ـ ـ أنـلذـليـ ــنسلك ـیقـرطھـجالـعيـفكـ اـعةـ اـلالج ـلحورم اـمارـ ـستفن ـ اـ ـلبراغ ـلفصاـبدنـ ـ أوـ أوـلاـبد ةـیاألدوـبدواء

966. .L6: om. Ma [ على

967. .Ma سورة :L6 [ سورته

968. .L6: om. Ma [ به

969. .Ma والمزاج :L6 [ المزاج

970. .Ma البرودة :L6 [ البرد

971. .Ma الظ :L6 [ الظاهر

972. أبقراط قال  ] conieci: om. L6, Ma.

973. بجوهرها حارة  ] L6: om. Ma.
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ـــلمحللا ـ والـ ـینبغة. ـ ـ أنـ ـتستعمي ـ ـ ـ اـھلـ ـلتذه ـبیداـ واـنيـفرـ اـمدـحوع والـجوـلن وـفع أّي ـیستعملـبانـكتـقي ـ ـ ـ واـكلـ دـحل

ـمنھ ـ دونـنيـفاـ وـنوع وـفوع وـقي دون آـقت ـكمر،ـخت اـكوـلاـ دـمعـجوـلان ورم ـیفصويـمن ـ األـفدـ أول مـثرـمي

ـیحج ـ وإنـ ـبقیم، ـ اـعىــعلتـ ـلعیروق ـ دمـ ـغلین أوــ ـبلغظ ـلحجزجـلمــ ـ ـفیھبـ ـ ـفشاـ اـ ـلشرب ـیلطفرابـ ـ وــ ـققرـیھ ـفیكھ،ـ ـ ونـ

ـمستع ــ ـــللتحلیداًـ وإنـــ وـكل. اـجان ــلعیع أوـیراوــصفادةـمنـمنـ [ـیوداوـسة Maة 70bأو ـبلغم] ـ ـفتنضةــنیاــ اـــ ـلمج أوالـ مـثادة

ـیستف ــ ـبشرغـ اـ ـبحسدواءـلرب ـ اـ ــلخلب اـ ـلغط ـتستعممـثبـلاـ ـ ــ اـ ـلحمل ـ ـــلتحلیامـ ـبقاـملــ ـمنھيـ وإــ ـجھراـخا اـماـ ـلمسن ـ ـبطامـ قـیرـ

ــلتسخیا ـ ـ وـ ـینبغن. ـ ـ أنـ ـتفصي ـ إنـ اـكد ـلباـغدمـلان ـبفصاًـ ـ اـ ـلقیفد ـ ـ ـیحجمـثالـ ـ ـبعمـ اـ ألن ـلحجده ـ ـتخةـماـ اـ اـمدمـلرج ـلشن نــییراـ

رـنوأل ـسبانـكاـمّـبّھ اـ اـفـعجوـلب ـلشي ـییراـ [ـ L6ن 103bاألوردة دون وأ974] إنـم. ا اـكّ ـبلغمـعجوـلان ـ ـنیاــ وـ ـیكمـلاً نـ

الدماغ ممتلئیاً أو كان ریحیاً تستعمل الكمادات واالستحمام إن لم یكن البدن ممتلئاً.

 128.

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ ا975مـ اـمدـل: ـلتوع ـتجيـ اـفريـ ـلحمي ـ أوـ ـغیيـفى األـماـھرـ إنـمن ذـكراض إرادةـعكـلان نـمن

المریض فلیس ذلك بمنكر وإن كان ذلك عن غیر إرادة فھو أردى.

دــسیإن ـمعالن اـ ــلعیة إذاـ ـیكمـلن ــلعلنـ ـفیھةـ ـیكاــ ـلضعفھونـ ــ ـ ـبمشاـ ـ اـكارـ وـمدـلة اــسباغ ـلضعب ـ إـ أنـمف ا ـیكّ وارداًـ ىــعلون

اـج ـلعضرم ـ أوـ اــعلو اـلى ـلحروح ـللقلـماـ اــ ـلمتصوة ـ ـ اـفةـفرـ ـلعضي ـ أوـ ـنفىــعلو اـ ـلقس واـ ـیكذيـلوة. اـ ـلسبون ـ اًـصاـخبـ

ـلعضاـب ـ أنـمإـفوـ ا ـیكّ ـمستحكزاجـموءـسونـ ـ ــ اـممـ ـلحن اـ أو اــلبرارة #أو ـلسخرودة ـ ا976ةـنوـ أوـبوـطرـلأو ـیكة ـتھلھنـمونـ ــ لـ

ـنس ذـ اـلج ـلعضك ـ إذاـ األـناـكو ـفعت اـ ــلطبیعیال ـــ ـكلھةـ واالرادــ وـــللیاـبمــتتةـیا ـھضف اـ ـلغم اـ اــعلواردـلذاء ـلعضى ـ وـ ـــتحلیو لـ

ـلفضا ـ اآلـ ـمفتقھـبةــتیالت ــ إـ اإلـلر ـمسى اـ ــلجیاك اــعلدـ ـــلھیئى اـ ــلحسنة ـ وذـ ـللیاـبكـلة، وــ ــمعلف. اـموـ أن ــلعیة ـعضنـ ــلطیوـ فـ

ـمتخلخ ــ واــلیالـبافــشفلــ ـیكذيـلف. اـ ــلسبون [ـفبـ L6ي 104aا ـلضع] ـ ـفھروح،ـلاـباًـصاـخفـ إـ اـمو [ـس977نـمّ Maوء

71a[ـحصزاجـم ارـمھـللـ ـتقن اـ ـلبخاء ـ اـ ـلحارات اـفادةـ ـلحمي ـ إـ اـلى وإـمدـلى اـماغ ــتحلّ ـیخصلـ ـ اـحنـمھـ ـلحمرارة ـ أوـ ى

ـیك اـــسبیىــعلونـ الــتبل واــغی978راغـــستفاع ـیخذيـلره. اـ ــفكثوةــلقص األـ ـفعرة وـ ـتكال اـھوـتاّـھـنإـفا،ـھررـ وإنــلقن انـكوة،

974. .Ma وروده :L6 [ األوردة

975. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

976. السخونة أو  ] L6: om. Ma.

977. .Ma: om. L6 [ من

978. .L6 االستفراغ :Ma [ الستفراغ
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ـیصحدـق ـ ــتحلكـلذ979بـ اـ ـفمھمروح،ـلل ـ ـ اـصاـ ـلعیادف ـ ـضعنـ األـھنـمفـ ـسبذا وـ ـضعفاب ـ ـتھوـقتـ اـ ـفعداـلا أنـ عـفدـتة

ـلما اــئیاـ ـتصحيــلتة ـ اـ ـلغب وـقذرـــللبذاءـ ـتنفة إــ اـلذه ـلمسى ـ اـلاـ ـلضیقك ــ اـجرـتمــفلة،ـ ـلقھقع ـ ـ وـ ــبقیرى ـفیھتـ ـــفتحلباــ ـمنھتــ أوــ ا.

ـیك ـنھالــسیونـ ــبسباـ ـضعبـ ـتھوـقفـ اـ ـلما ـسكاـ اـ ـلغة اـ ــلھضمیذاء ـ ـ اـ ـلھة ـضماـ ــفتصیة،ـ ــفضلرــ اـمدــفتةـ ــلعیع ـنھالــسیدــعننـ ا،ـ

اـمدـلاـف ـتجيــلتوع اـفريـ ـلحمي ـ أوـ إنـھرــغیيـفى ـتكمـلا ــلعلنـ اـفةـ ــلعیي ردـمالـعتـناـكنـ ألــیئة ـضعفھىــعلدّلـتاـھّـنة ــ اـ

أو سوء مزاجھا.

129

: إذا كان بإنسان رمد واعتراه اختالف فذلك فمحمود.980#قال الحكیم أبقراط

ـعضانـكوـل األـموـ ـعضن ـلماًـفأوـماءـ ـفیھادةـ ـجعوـمةـیؤذـماــ ـفینبغة،ـ أنــــ ـــتستفي اــتلھــمنرغـ ـلمك أوالً،ـ ىـلإ981ذبُـجــفتادة

ـجھالفـخ ذـ اـلة ـلعضك ـ إنـ أي اـكو، ـلعضان ـ اـ ـــلعلیو اـفلـ ـلجھي ـ األـ اـمىــعلة ـجعدنــلبن اـ ـلجل واالـ إـــستفذب اـلراغ ـلجھى ـ ةـ

ـسفاأل [ـ L6ل 104bوإن األـفانـك] ـسفي اــعللـ ـلعكى ـ وإنـ اـفانـكس، ـلیمیي ـ ـ ـجعنـ اـ ـلجل واالـ ـستفذب إــ بـناـجىـلراغ

ـلیسا وــ ـھكار اــعل982ذاـ ـلعكى ـ وـھنـمسـ ـسھإ983كـلذـلذا. اـ ـلبطال وــیبنــ اـجرىء ــلعیع اـ ألن ـلطبیعن ـــ اـفدـتةـ ـلمع اـ ـلمواد ةـیؤذـ

ـتصو ـفھرـ األـماـ إـلاـعن وـفاـساأل984ىـلي ـكمل ـیجاـ أنـ [ـعراـتب Maي 71b[االـف واالـــستفي ـمخذابــجتراغ اــلفاـ ـلجھة ـ ة،ـ

اـعراـتكـلذـك ـلمسي ـ أــمتاـ ـینبغيــعنة، #أنـــ ـیكي ـستفاال985ونـ اــعلراغــ الـماـــستقى ـلجاـكبـیأرـتة اـمذبـ اــلین ــلیمند إــ ىـلى

اـجرـلا ـلیمنل ـ ـ إـ ال اـلى، اـجرـلى ـلیسل ـ ذـفرى،ـ اـلإن ـنحك اـعرافـ ـلمسن ـ ـمتاـ وـ ـتجكـلذـكة. اـمذبـ ـلعیادة ـ ـلمحجماـبنـ ـ ـ ـ إـ ىـلة

واـــلقفا ـلما اـ ــلمنصبادة ــ إـ اــحیاـنىـلة ـتفص986اـــلقفة اـعدــ ـلجبھروق ــ ـیكإذنـفة،ـ االـ اـمراغـــستفون ـلجن اـناـ ـلمخب ـ اـلاـ ـلمسف ـ تـماـ

 شفاًء.988 وانتزاعاً للمواد المجتمعة في العضو، ویكون أسھل براءاًَ وأقرب987أسرع اختطافاً

979. .Ma نضجت :L6 [ يصحب

980. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

981. .Ma وتجذب :L6 [ فتُجذب

982. .Ma هكذا :L6 [ وهكذا

983. .Ma وكك :L6 [ ولذلك

984. .Ma: om. L6 [ إلى

985. يكون أن  ] L6: om. Ma.

986. .Ma القفه :L6 [ القفا

987.  .Ma احقاقاً :L6 [ اختطافاً

988.  .Ma وأجرت :L6 [ وأقرب
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اـق# ـلحكیال ـ ـ أـ ـبقم ـینبغدـق:989راطـ ـ ـ أنـ ـتتفقي ـ ـ اـطاـبّدـ ـلجفن ـ وـفنـ اـقي ـلنت ـتبیإنـفوم،ـ ـ ـبینـميءـشّنـ اـ ـلعیاض ـ واـ ـلجفن ـ نـ

منطبق، ولیس ذلك بعقب اختالف وال شرب دواء، فتلك عالمة ردیئة مھلكة جداً.

ـظھ اــبیورـ ــلعیاض وـ اـعن ــنطبدم اـ ـلفاق اــعلمـ ـلتمى ـ اـحيـفامـ ـلنال إذاـ ـیكمـلوم [ـنوـ L6ا 105a[اـعنـم ـلمادة يـفضـیرـ

ــصحتالـح أوـ ـمھمدـــیتقمـلھ ـ اـ والـــستفا دواءـشراغ ـمسھرب ـ ـھمّـنإـفل،ـ ـضعىــعلدالنـیاـ اـ اــلقف ـلمحوة ـ ــللجفةـكرـ األــ ىــعلن

األ ـسفألن ـمنلـ ـغیھـ ـمحترـ ـ إـ اـلاج ـلحى اـكرـ إذ غة ـل ـیترضـ وـتأـ تى ـی ـبحمـ األـكرـ ـعلة وـ وـحى ـیكمده ـ اـبلـ غمیھ ت ـل ـ ـ ـ ضـ

ـلتحوا وإـیدــ وإنـنق، ـیمكدـقانـكّھ ـ أنـ ـیكن اـ ــلجفون األـ واألــكناـسىــعلن ـمتحلــسفاً ـلكاًـكرــ اـیاــعننـ ـلصة ـمصعـناـ إـفروـ ىـلة

ـتق األـیرـ ـفعب ـیھادــمبنـمالـ وألـ أـنا إـقھ األـــمنبىـلرب ـعصت #وـ ـیلحاب اــ ـلجفق ـ األـ ـــعضلت990ىــعلن ـتیأـتانـ ـجھنـمھـناـ ةـ

ـلما وـ ـتجْنَـیـقُ إـناـبذـ أـلھ ـمتشاًـبذـجلــسفى ـبھاــ وـ داـمانــــتنبتانـتاـھاً اـخن ـلسل ةـجُرُّـكُـ أـصإذاـفَ ـھمداـحارت [ـ Maا 72a[ةـفأوـم

ـینطبالـف ـ ـ ـكمقـ ـینبغاـ ـ ـ ـیبقلـبيـ ـ اـناـجنـمىـ ــلعضلب ـ اـ ـلمة اـفأوـ ـنفتة ـ وأـماحـ اـما. ـفتّ اـ ـلجفح ـ ـفقنـ ـتكفیانـكدـ ـ ـ ــعضلھـ يـقاـبةـ

ـفینبسط،ـسوـلا ـ ـ ـ وـططـ اــعلاـھرـترف ـلجفى ـ ـتشنجإذاـفن،ـ ـ ـ ـفتحتتـ ـ ـ ـفخلقھـ ــ واـ ـتندةـحت االــعلزلـ ـستقى ـ ـبیةـماـ اـ ـلغشن ـ ـئیاـ نـ

ـفیتص ـمستعلـــ ــ ـبجـھضرـ ـلغضاـبھـــشبیرمـ ـ #ـ ـتحرشـــمنفروف اـــمنبتـ ـلھت و991دبـ اـھ. ــلعضلذه ـ ـسكرفـطنـمتـــتنبةـ ةـجرـ

ــلعیا وـفنـمنـ ، ـضعوق اـ ـلقف اـ ـلمحوة ـ اـكرـ ـلنفسة ـ ـضعىــعلدّلـیةــنیاــ اـ اـلف ـلنفسروح ـ ــبسبيـناــ ـــتحللبـ واـ أو992ھـغراـــستفھ

اـجزاـموءـس ـلمستحكھ ـ ـ ـ ـ ـفیكمـ ـ ـضعونـ اـ ـلمحف ـ ـللجف993ةـكرـ ـ اــ ـلقن اـمبـیرـ ـلمبن ـ واـ ـلمنشدأ ـ ـ ردـمالـعأـ ـیئة ـمھلكةـ ــ يـف994ةـ

ألـماأل ــتحلىــعلدّلـیّھـنراض اـ األرواح واــغیاـمدـلل ـغھراـــستفة [ـ L6ا 105bأو ـفس] ـجھزاـمادـ اـ ـلمستحكا ـ ــ ـ اـ ــلغیم اـ لـباــلقر

ــلتشب ـلقا995ثــ اـ ـلمحوة ـ ـبھةـكرـ وـ ـیظھا ـ ـفعلھرـ ــ وـ أـیا اـمؤول ـــلعلیر إـ أنـلل ـیعى اـ ـلحدم واـ ـلحس وـسأـبةـكرـ ـھكره اـحذاـ ـلفال مـ

اـعدــعن ــنطبدم اـفھـقاـ دــلني ـضعىــعللــلیوم اـ اــلقف ـلمحوة ـ اـكرـ #ألن ـلفة األـ اــسفك ـلحاـبصـخذيـلل األـكرـ دون ھـلىــعلة

اــفتةـكرـح996اتـكرـحةـثالـث واــلفح ـلفغم ـ وـ االـكرـحر ــنطبة وـ اـكرـحاق ـلمضة ـ واـ ـلسحغ ـ اـ ـتحاــلفق ـتجةـ إـبذـ أـلھ وــسفى ھـلزــتنل

989. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

990. األعلى الجفن ويلحق  ] L6: om. Ma.

991. الهدب منبت تحت منفرش  ] L6: om. Ma.

992.  .Ma واستفرغه :L6 [ واستفراغه

993.  .Ma الحركة :L6 [ المحركة

994. المبدأ من القريب للجفن .add [ مھلكة  Ma.

995.  .Ma تشبث :L6 [ لتشبث

996. .L6 حركة :correxi [ حركات
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ـلموا ـطبقُـ ـــتشیلةــ واـ ـلسھ ـحقاـ ـفیجره،ـیدـتةـ أنــ ـتكب االـكرـحونـ ــبعضلاقــطبة ـ ــلتتشنوــعلنـمةـلازـنةـ ـ ـ إـ أـلج ـسفى دــعن997لـ

اـض ـلفم واـ ـلفم ـلضاـبرةـغاـ واـ ـلسد ـحقاـ ـلتاـبةـ أوـیورـ ـنقب. االــخلولـ وــطبق ـــعضلتاق ـلینتانـ ـ ـ ـلقانـ ـبھمرـ ـ اـماـ ـلمبن ـ وـ وـھدأ

اـمدـلا اـیاـغيـفرهـھوـجذيـلاغ ـللیة وــ ـتشن أزواجـثالـثيـفھـناـكارـ اـمة ـلعصن ـ ـفمھمب،ـ ـ ـ ــضعفاـ اـ ـلقت اـ ـلمحوة ـ ـلسةـكرـ وءـ

#ـم اـیذـھزاج ـلعضلتین ـ ــ ـ ـبحی998نـ ـ ـیقمـلثـ اـ اـلدر ـلھبـكرـموـھذيـلروح أنـ ـینفا ـ ـفیھمذـ ـ ـ واـ ـستفا ـ اـ وـلرغ ــتحلروح نـملـ

ـمق األـساـ وـماة ــضعفراض إـفاآل1001رتـس1000اـمّـبرـف.999ھـتوـقتـ اـجىـلة اـمدـلرم أو اـلاغ ـلنفسروح ـ ـ ـفعظھــكل1002يـناـ ـ مـ

ـلخطا ـ وـ اــھلب ـــلعلیك وـ ـیظھدـقل. ـ اــبیرـ ــلعیاض واـ ــلجفن ــمنطبنـ اــعنقــ اــللد ألن إــللذة ـحسذة ـلماـباسـ وـئالـ ـیكم اإلـ ـحسون اسـ

ـنفعاـب ـ اـ ـلقال اـ ـلحسوة ـ اـعةـساـ ـلمحسن ـ ـ ـبحسوسـ ـ ـیتاـمبـ ـفیرـثأـ ـفمھمھ.ـ ـ ـ اـ ـشتغا ـ اـ ـلطبیعل ـ ـ ـ [ـ L6ة 106a[ـستحفاـب ـ ـ اـ ذةــللاظ

ــلمطلا ـ واـبوـ ذـھذاذـــستلة اـعلـھا ـستعمن ـ ـ اـ ـلقال اـ ـلمحوة ـ ـللجفةـكرـ ـ أوــ ــتستن اـخرـ ـلقي اـ ـلمحوة ـ أوـكرـ ـتضعة ـ اـ ـلقف ــلكثوةـ رةـ

 المستلذة. 1003تحلل الروح في الحالة

 131

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ـمنخيـفانـكنـم:1004ھ ـ ـلطباـبھـیرـ ـ رـ أزـبـوطع وـیة [ـكد Maان 72b[ـمنی ـ أرّقـ ـصحتإنـفھ ـ ھـ

أقرب إلى السقم، ومتى كان األمر على ضد ذلك فإنّھ أصّح بدناً.

ا اـبوـطرـلإن ــلطبیعیة ـــ اـفةـ ـلمنخي ــ رــعلدّلـتنـیرـ اـمةـبوـطى ورـمدـلزاج األـبوـطاغ ـبخة اـ ـلمتصرة ــ اـعاـ اــعلةـلداـلدة دنــلبى

اــلبا اـحانـكوـلّھـنأل1005بـطرـلارد ـلماّر ـــلتحللزاجـ األــ ـبخت وـ ـتتصمـلرة أوـعاــ ــفسخنارةـحتـناـكد ـ اـ ـقیھرـتدــعناغـمدـلت اــ

وـقور اـمدتــنفت ـلشن ــتنجلمـلو1006وبـ إــمنبــ اـلھ ـلمنخى ــ وأـیرـ اـمن. اـھوـجّ ــلمنر اـ اـلوـتذيـلي اــلقده ـلموة ــتمیو1007دةـلوـ ّزهـ

997. .L6 سفل :correxi [ أسفل

998. العضلتين هذين  ] correxi: العضلتان هاذان  L6.

999. قوته وضعفت األمراض …. األسفل الفك ألن  ] L6: om. Ma.

1000.  .Ma وربّما :L6 [ فربّما

1001. .Ma شرف :L6 [ سرت

1002. .Ma في .add [ النفساني

1003. .Ma حالة :L6 [ الحالة

1004. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1005. .Ma والرطب :L6 [ الرطب

1006. .Ma الشنون :L6 [ الشوب

1007. .Ma المتولدة :L6 [ المولدة
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أـم ـمشن اـ ـلباج وإـ دمـندن اـیاـغيـفّھ ـللطة واـفاــ ـلصفة ـ ـفتطبخاءـ ـ ـ ـ اـ ـلقھ اـ ـلطبیعیوة ـ ـ ـ ـ اـفةـ ـلبیضتیي ـ ـ ـ ـ ـیستحیو1008نـ ـ ـ ـ ىـلإ1009لـ

ـلنطفا ـ ـ وـ أوـنزاـخيـفرهـخدـتة ـعیة اـ ـلمنة ـ وـ ـیكسي ـ اـ ـلمنب ـ ـصفيـفيـ ـتھاـقاـ اـ ـلبیا ـ ـللباـكاضـ اــ ـینبذيـلن ـ اـفضـ ـلثي وـ دـقدي،

َلـبـُج ـنساإل1010ِ اــللاـبانـ ـلحذة ـعنةــصلاـ دـ اـھقـفد ـلمنذا ـ ـلیحفيـ ـ ـ اإلـنظـ ـنسوع وـ ـسبان اــتلبـ ـسیذةــللك اــتلالنـ ةـبـوطرـلك

لا ـل اـجزـ ـلحة ـعضىــعلارةـ ـیفعوـ ـ ـفیلـ لاـبھـ ـل اـ ـللطیذع ـ ـ [ـ L6ف 106bو ـیك] اــكلذاـھونـ ـلحكذة ـ اـغـدغدـلوا1011ةـ ـلتة يـ

ـتع دمــسینـمرضـ ـسطىــعلرـئاـف1012الن اـحرـقحـ أن إّال اــعنذيـلة ـلجمد ـ ـیكاعـ أـ وأـشون ـلقوىـقّد األـ اــسبوة ــلملاب ذذةـ

اـلوا اــمندـلوــتتذيـلدم ـلنطفھ ـ ـیجةــ اـميءـ ـلعن اــقیرـ اـمنـــشئیاــلنن اــتیوـلن ـلطن اـمعـلاـ ــلكبن واـ ـلشد نـمنـــشئیاــلنا1013نــنیاـیرـ

ـبھاأل اـ اـمتـباــلنر وـــلقلن ـتكب، ـفیھمونـ ـ اــ اــلقا ـــلمحییوة ـ #واـ ـلحة اـ ـلغرارة رــعلدّلـتھــقترـف،1014ةـیزـیرـ اـبوـطى ــلكبة واـ بـــلقلد

ــنثییواال ـ وـ اــئیاـمن اـلة اـفذيـلدم وــلبي اــبلدن. ـلمنخة ــ دـیرـ رــعللــلین اـبوـطى ـــفحینئاغ،ـمدـلة ـ ـتك1015ذـ األـ ـعضون [ـ Maاء

73aا ـئیسرـل] ـ ـكلھ1016ةـ رــ وــطبا أـیة، ـیضدّل رـ ـقتھاً ـ األـھزاجـمرودةـبىــعل1017اـ ـعضذا واـ ـلباء اـ ألن ـلحدن ــتغلرارةـ ظـ

منا ـل ـ وـ ـتحي ـفیدثـ اـ ـلخثھ ـ ـبسبورةـ ـ یاـمبـ ـف واـمھـ األرواح ـلھن یواـ ـئ وإذاـ با1018ھـفادـصة. ـل اـ أوـلرد تجمیاـبىـلذي ـل ـ ـ ـ دـ

ـــلتكثیوا وـتورــخثزولـیفــ ــیصیھ رـ الــئیاـماًـــقیقر ـنھاً واـ األرواح ــنطفزام اـ ـلحاء اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ــــفحینئھ،ــفیيــلتة ـتك1019ذـ ونـ

اـمةـبوـطر بزاج ـل دـ یدن ـل ـعل1020الًـ اـعرـسىـ فعة ـن ـ األـمھـلاـ ـشین اـ یواردةـلاء ـعل ـ اـمھـ واـخداـلن ـلخل وألـ أـنارج، ھ یّ ـل نـ

ـسخوأ ـیعرـسرـثأـــفیتفـ اـماًـ ـلمن وأـثؤـ ـسھرات، ـللتعفوالًــقبلـ ـ ـفتكن.ـــ ـصحونــ اـ اــلبة اـھىــعلذيـلدن ـلمذا ـمعرــغیزاجـ ولـ

1008. .Ma اليقين :L6 [ البيضتين

1009. .Ma وتسحبها :L6 [ ويستحيل

1010. .L6 صيد :Ma [ جُبِلَ

1011. .Ma الحكمة :L6 [ الحكة

1012. .Ma الدم :L6 [ دم

1013. .Ma والشرائين :L6 [ والشريانين

1014. الغريزية والحرارة  ] L6: الحرارة والحرارة  Ma.

1015. .Ma فح :L6 [ فحينئذ

1016. .L6: om. Ma [ الرئيسة

1017. .Ma رقتهم :L6 [ رقتها

1018. .Ma أصابه :L6 [ صادفه

1019. .Ma فح :L6 [ فحينئذ

1020. .L6, Ma دليل :correxi [ دليالً
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ی ـعل ـ ـبخ1021ھـ اـ بالف ـل اـ یأ1022وـھذيـلدن ـم إـ اـلل ـلحى واـ برارة ی ـل ـ كة،ـسوـ ی ـف ـ أـ وأـقون ـصلوى وأـ ـعسب اـ عر ف ـن ـ نـماالًـ

ـلما [ـثؤـ L6رات 107aا ألن أو ـلح] ــمقتضیرارةـ ـ ـ اـ ـلعة إـ االـلود اــعتى اـقھـبذيـلدال ـلبوام وـ ـحفدن اـ ـلصحظ ـ واـ ـلبة رودةـ

ـمقتضی ـ ـ ـ عا1023ةـ ب ـل ـ ـعندـ اـ ألن ـلحھ ـمقتضیرارةـ ـ ـ ـ ب1024ةـ ی ل ـل ـ ـ واـسوـ بة ی ـل ـ ـمقتضیـةسوـ ـ ـ ـ ب1025ةـ ل ـل ـ تكرودة،ـ ـف ـ اـ ـلحون رارةـ

ــمقتضی اــعتالـل#1026ةـــ ــلمندال ـللصحبـساـ ـ ـبخةــ اـ ــمقتضی1027اّـھـنإـفرودة،ــلبالف اـبوـطرــلل1028ةـــ ــمقتضیيـھيــلتة رودةـــللبةـــ

ـیضأ ـكماً،ـ اـقاـ ــلشیال االـتاـــكلیيـفخـ إن واــعتھ ـلصحدال ـ أـ ـللحةــسباــمنّدـشة ـمنھمرارةــ ـ اـــللباــ ألن أو اــلبرودة لـئاـمذيـلدن

اـلإ واـبوـطرـلى ـتكرودةــلبة اــفی1029ونـ ـلحھ اـ ـلغرارة ــقلیلةـیزـیرـ ـمنغمةــ ـ اـفرةــ وـبوـطرـلي آـھات، ـللقةـلي اــ ـلطبیعوى ــ ـ يـفةـ

أفعالھا، وبھا تحفظ الصحة ویدفع المرض.
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: اللثغ یعتریھم اختالف طویل.1030#قال أبقراط

ـجمغـــللثا أـ وــلثع اـھغ، ـلسيـفنـیذـلم ـنھاـ وـلالـكمـ وــثقة ــیسیدـقل، ـلعلـ ـبھاـ اـلاـحمـ ــلتكلھ والــ [ـفدرونــیقم Maي 73bا ـلنط] قــ

ـظھإ1031ىــعل ـبعارـ اـ ـلحض ـمخنـعروفـ ـجھارـ ـجھزاـمةـبوـطرـلاـ واـ دــمتم ـغھاـمالء ـبھمـ ــفتستا،ـ ـعضيـخرــ ـلسالتـ ـنھاـ مـ

ـبع االـ ـیتالـفاء،ـخرــستض ـلسيـتأـ ـنھاـ أنـ ـیعتمم ـ ـ ـمخىــعلدـ ـبعارجـ اـ ـلحض ـحتروفـ ـیفصحىـ ـ ـ ـبھواـ ـفیلصا،ـ ــ وـ ـیصق لـ

ـلس ـنھاـ إــعنمـ ـظھد اـ ـلكار ـبمخافـ ـ اـ وـبونـتأــفیداّلـلرج ـیتكلمھ ــ [ــلثاـبونــ L6اء 107b[اـب ــلسیدل وـ ـھكن. ـیتكلمذاـ ــ أــ رــكثون

ـــلصبیا والـ ـیقان اــعلدرونـ ـلمشى ـ ـــلغلبيـ اـ أــعلةـبوـطرـلة ـنھداـبى اـ ــلمحتم ـ إـجاـ ـلیھة ـللتماــ واـیدـــ ـلنمد أـفاءــ ـعضي ـئھاـ ـفتكمـ ونــ

ـعصأ ـبھاـ ــمستالًـــمبتمـ الــخیرـ ـیقاً اــقلنـمدرونـ ـلتمكة ـ واالــ ـعتمن ـعلیھادــ ــفمتا،ـــ ــضعفىـ اـفواـ ـلسي وـ إـلاـمن اـلوا ـلحى رارةـ

1021. .L6: om. Ma [ عليه

1022. .L6: om. Ma [ هو

1023. .Ma منقبضة :L6 [ مقتضية

1024. .Ma منقبضة :L6 [ مقتضية

1025. .Ma منقبضة :L6 [ مقتضية

1026. .Ma منقبضة :L6 [ مقتضية

1027. .L6 فإنه :correxi [ فإنّها

1028. مقتضية فإنّها البرودة، بخالف للصحة المناسب لالعتدال  ] L6: om. Ma.

1029. .Ma فتكون :L6 [ تكون

1030. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1031. .L6: om. Ma [ على
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ــیقتةـسوـــلیبوا اــعل1032درونـ ـلمشى ـ وـ ــــیستقیي ـمھالـكمـ وـ ـیعكـلذـكم. ـللسرضـ اـھارىـكُــ ـلحذه الـلاـ دــمتة ـغھاـمالء اـ وـھذيـلم

ـمنب ـ األـ ـعصت اـمابـ ـلبخن ـ اـ ـطبرـلارات وـ ـعنھ1033زولـیة ـ ـعنمـ اـ ـلصحد ـ وـ ـتحلیو ــ اــتللـ ـلبخك ـ وـ ـیعارات. 1034غـثّــللرضـ

ـقتضال1035نـمزـملـیوـطالفــختا ـطبیعتھاءــ ــ وـــ اــكثم ـفیھاتـبوـطرـلرة وــ ـمع1036لـھرــلتم ـتھدـ واـ ـلھالــبتم وإـ اـما زلــتنوازلــلنّ

دـم ـغھاـمن إـ اـلم ـلمعى ـ ـفتفسدةـ ـ اــ ـلغد وـ وـلزــتنذاء ـبنفسھيـھزلــتنھ ـ ـ ـمعاــ ـلقھزـلھـ ـ ودـ اـفا ـلطبیعع ـــ ـلھةـ وذـ ــلكثكـلا، اـ ـلفضرة ـ ولـ

دـف ـغھاـمي وـ ـتع1037دـقم.، اـ ـللثغرض ـ ـ ـقصنـمةـ اـ ـللسر ـ أوـ ـقصان اـ اـبرـلر ـتحذيـلاط وـ ـمتالـعت، أنـ ـیكھ ـملتونـ ـ اًـقزـ

بطرف اللسان، وعالجھ قطع ذلك الرباط.
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 اللسان بغتة قّوتھ أو استرخى عضو من األعضاء فالعلّة سوداویة.1039:  متى عدم1038 #قال أبقراط

ــیعن اــفقاءـخرــستاالـبيـ ـلحدان واـ ـلحس دـكرـ ـفعة أيـ اـعىــمتة، ـلحدم [ـ Maس 74aوا ـلح] ـــلكلیاـبةـكرـ [ـ L6ة 108a[نـم

ـللسا أوــ أّيـمان ـعضن اــعلاـفان.ـكوـ أن ـلمم اـ ـلمنصبادة ـ ـ ـ ـفی1040ةـ ـتكھـ اـمونـ ــلخلن اـ ـلمشط ـ ـفیوبـ اـ ـلسھ ألنـ ـفیھوداء، ـ اـ

أرـجأ ـغلیظةــضیزاء ـتنسةـــ ـمسدــ اـلاـ اـلك ـلنفسروح ـ ـفیبطيـناــ اـــ ـلحل واـ ـلحس دـكرـ ـفعة ـبخةـ االـ اـخرــستالف ـیحذيـلاء دثـ

اـم ـلبلغن ــ وـتاوـخرـلّھـنإـفم،ـ ـلینھ ـ ـیمكدـقھـ ـ أنـ ـینفن ـ ـفیذـ اـھوـجھـ اـلر ـلحروح ـللقلـماـ ـبعوىــ اـ ـلنفض ـ ـتنعالـفوذـ ـ اـ ـلحدم سـ

ـلحوا دـكرـ ـفعة ـكمةـ اـفاـ ــلخلي اـ ـلسط وـ #ـقوداوي. ـیمكد ـ أنـ ـتنص1041ن ـ اـ اـبـوطرـلب ـلبة ـلیاللـخاردةـ األـ ـعصف مـثابـ

ـجم وـ ـغلیظاًـیوداوـسارتـصدت ـفتماً،ـــ اــ ـلعضدد ـ وـ ـفقو اـ ـلحد واـ ـلحس أوـكرـ ـتنصة، اــ ـلسب إـ ـعضىـلوداء اـ ـللسالت أوــ ان

أـلإ ـعصى أيـ ـعضاب واـكوـ ـختھرــستان ـبتھوـطرـباــ اــ ـتغيــلتا اـ ـلطحذو ـ الـ ـبخأـبال اـ ـلطحار ـ ـیجالـ اـ ـلسذب وـ ـینضجھوداء ـ ـ إذــ ا

ـتمنـعرةـصاـقيـھ اـ ـلنصام ـلبلغاـكجــ ــ وـ ـیستحیلھم ــ ـ ـ ـ إـ اـلا اـلى اــقیرـلدم ــللطیق اــ ـلشف وأـناـیرـ أرق ـلطي اـمفـ اـلن ــلكبدم دي،ـ

1032. .L6: om. Ma [ يقتدرون

1033. .L6, Ma ويزيل :correxi [ ويزول

1034. .Ma الثغ :L6 [ للّثغ

1035. .Ma مرض :L6 [ مزمن

1036. .Ma والتراھل :L6 [ ولترهل

1037. .Ma فال :L6 [ وقد

1038. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1039. .Ma عدم الحس :L6 [ عدم

1040. .Ma المنصب :L6 [ المنصبة

1041. أن يمكن  ] L6: om. Ma.
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اـتأـیكـلذـلو ـلطحي ـ وـــكثینــییراـشالـ ـیعینھرة ـــ ـنضىــعلاـ اـھجـ ــلفضلذه ـ أنـ إّال ـیتھوداوـسة الــ ـتفا ـقھارـ ــتغتمـثاـ وــمنذيـ اـمھ،

.1043 الدم یقذفھ إلى األمعاء1042ال یستحیل إلى ھذا
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أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ رـ ـحمم هللاـ [1044ھ :L6 108b[اـم ـشتكن اــ ــلحلى أوـ اـمتـجرـخق أوــبثدنــلبن ـفینبغات،ـجراـخور يــــ

ـتنظأن وــ اـمرزــیباـمدــــتتفقر اـكإنـفدن،ــلبن ـلغان اـــعلیبـلاـ ـلمھ اـف1045رارـ ذـمدنــلبإن وإن1046لـــعلیكـلع رزــیباـمانـك،

من البدن مثل ما یبرز من البدن الصحیح، فكن على ثقة من التقدم على أن تغذو البدن. 

ــیعن [ـميـ .Maن 74bا ـشتك] اــ ــلحلى اـمقـ ـلبثن ـ اـ ـلتور ـتخيـ وــفیرجـ ــقصبيـفھ رـ اـم1047ھــئتة ـلنن اـ ـلتوازل إــتنيـ ھــلیزل

اـم ـغینـماغـمدـلن وـ ورم ـیحر ـفیسـ دـ ـشبیھةـغدـغھ ـ ـ اـجوـلاـبةـ ـلیسیع ـ ـ ورـ ـلصرضـعاـمّـبر ـحباـ اـ ـلبحھ ـ وأدركـحوـ يـفة

ــلحلا ـخشقـ وـنوـ أوـماًـعذـلة اـمتـجرـخا، أوــبثدنــلبن ــیسیراجـخرات ــصغیرـ ـینبغالـفرـــكثیرــغیرـ أنـــ ـیخي ذهـھنـمافـ

اـعاأل ـلیسیراض ـ ـ وـ ـیشتغرة، ـ ـ ـستفاـبلـ ـ اـ ـلبراغ رـنإـفدنـ اـمتـناـكاـمّـبّھ ـلفضن ـ اـ ـلتالت دـ ـفعتھي ـ ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ اـمةـ إـخداـلن ىـلل

ـلخا وـ ـحصارج ـبنفضھ1048دنـــللبلـ ـ ـ ـنقاــ اـف،1049امـتاءـ ـلمستفا1050دواءــللاجـــحتیال ــ ـ ألـ ـتعنـمّھـنرغ ـسھإلـلرضـ واـ ـلقال يءـ

ـیكمـلاًـــنقیانـكھـندـبو وـمدـبھـلونـ دوار ـمغن وـ ــیلحقربـكص ـفینبغھــ أنــــ اــــیتفقي واـــلنبد اـعولــلبض ــلخلن اـ ـلغط ىــعلبـلاـ

ـلبا وـ ـیتدن اـمأـ أن ـلبثل ـ واـ ـلخور أيـمراجـ ـجنن وـ أيـمس ـبحسعـفدـیمـثادةـمن ـ اـ ـلتن ـبیدـ ـتقلینـمرـ ــ اـ ـلغل واـ ـلتغذاء ـ ذيـ

اـیذـغاألـب ـلمضة ـ ـلمادةـ اـ واـــلبثادة ـلخور وـ ـیستعمراج ـ ــ اـ واـضاـیرـلل واـلدـلة ـلحمك ـ ـنھإـفامـ ـــتستفاـ اـ ـلفضرغ اــ اً.ـــخفیاًـغراـــستفالت

األـھعـمانـكوإن اـــغلبةـمالـعراضـعذه ـلمة اــصفلــمثرارـ واــللرة وــلقون اـعرـسارورة وـــلنبة وــلفا1051رارةـمض دةـشم

1042. .L6: om. Ma [ هذا

1043. ــمعاأل اءــ ] add. ــلشياالــق ــ ــكلييــفخــ ــ ــللثا:هــتاــ ــ ــلمستعامــهغــ ــ ــ ــ ــللدونــ ــلخلفواذربــ ــ ــ ــيحملالــفة،ــ ــ ــ دواءونــ
رؤوسهم نوازل من ذربهم وأكثر قوياً،  L6 in marg.

1044. الله رحمه الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1045. .Ma المواد :L6 [ المرار

1046. .Ma علیك :L6 [ عليل

1047. .Ma الرئة :L6 [ رئته

1048. .Ma البدن :L6 [ للبدن

1049. .L6, Ma تامّاً :correxi [ تام

1050. .L6, Ma الدواء :correxi [ للدواء

1051. .Ma وحرارة :L6 [ ومرارة
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ـلعطا ـ وـ ـضعش ـشھفـ اـ ـلطعوة ـ ـفلیستفامـ ـ ـ ـ ـ أوالًـ ـبمرغ ـیسھ1052اـ ـ اـ ـلصفل ـ ـیغمـثراء،ـ اـیـذغاألـبذىـ ـلمعة ـ #اـلّدـ ـلمطفئة ـ ـ ـ ةـ

ـقیھاــلب و1053اــ ـھك. اـحذاـ ــجمیيـفدنــلبال أـ اـلواـحع ألن ـلطبیعھ ـــ رـ ــتمیاـمّـبة اـ ــلفضلّز ـ اـ وــیئردـلة ـفعھدـتة ـ اـماـ تـناـكوـلدنــلبن

اــــقلیل ـلمقة ـ وإنـ ـمطیعرــغیرةـــكثیتـناـكدار، ــ اـــللبةـ دـفتـجاــحتدن ـفعھي ـ ـبمعاـ ـ اـنوـ واـلة ـلفصدواء ـ [ـ .Maد 75aو لـیدــتب]

المزاج باألغذیة واألشربة المناسبة.

135

: إذا ظھر الورم في الحلقوم من خارٍج فیمن اعترتھ الذبحة كان دلیالً محموداً.1054 #قال الحكیم أبقراط

واــغلوـھورمـلا ـنتفظ ـ ـیحاخـ اـفدثـ ـلعضي ـ ـفضنـموـ ـتمادةـملـ وـ ـتمدده واـ ـلبثأله، ـ أـ ـیضور ـجننـماًـ ألـ األورام اـھّـنس

ـصغ1055أورام ـكمارـ األورامـ أن وــكبورــبثا اــمتار، ــنصبى اـ ـلمت اـ ـــلفضلیادة ـ إـ اـلة ـلعضى ـ وـ ــتحیو ھـجَُرـفنــبیزتـ ـمفِ ةـقّرـ

ـبعضھ ـ ـ اـعاـ ـلبعن ـ ـحتضـ ألـخأـتىـ ـنفسھذ ـ ـ ـمكنأ1056اـ ـ وـ ـظھة، ذـفرتـ اـلي ـلعضك ـ زـ وـیو ـتمادة ـحجميـفددـ ـ ـیعنھ،ـ ـ نـميـ

ورمــعتا اـفراه ـلعضي ـ اــنباـجنـمالتـ ـلحلقي ــ اـ ـبھيــلتوم ـیكاـ اـ وـــلبلون اـفع ــلعضلي ـ [ـ L6ة 109bا ـلم] مـفىــعلةـعـوضوـ

ـلما وـ ـبطيـفريء ـلما1057ةـناـ #ـ اـلتـثـدحريء ـبحذـلھ ـظھإنـفة،ـ اـ ـخلقارجـخنـمورمـلر ورمــ إـميـلالـھھ األذن ىـلن

 عالمة محمودة النتقال المادة من الداخل إلى الخارج، فربّما یكون بذلك برؤه وَسْھُل صعوبتھ.1058األذن یكون

 136

: 1059#قال أبقراط الحكیم

من اعترتھ حمى ولیس في حلقھ انتفاخ فعرض لھ اختناق بغتة فذلك من عالمات الموت.

اال اـھ1060اقـــختنإن ـنفاعـــمتنو اـ ـلنفوذ إــ اـلس واـئرـلى ــلقلة وا1061بـ ـلف، اــبیرقـ اـفورمـلن ـلحنجي ــ واـ اـفورمـلرة ـلمي ريءـ

1052. .Ma فما :L6 [ بما

1053. لباقيها المطفئة  ] L6: اللطیفة Ma.

1054. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

1055.  .Ma آرام :L6 [ أورام

1056.  .Ma أنفسھا :L6 [ ألنفسها

1057.  .Ma بطالنھ :L6 [ بطانة

1058. يكون األذن إلى ... فإن الذبحة، له حدثت  ] L6: om. Ma.

1059. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1060.  .Ma االختالف :L6 [ االختناق

1061. .L6: om. Ma [ والقلب
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إذاـنأ اـكّھ ــلبلان ــممكنعـ ـ واـ ـمتناً ـ اـ ـلنفع ـ اـكسـ اـفورمـلان ـلحنجي ـ ـ وإنـ ـلعكاـبانـكرة ـ اـفورمـلاـفسـ ـلمي ورـ ـعظاـمّـبريء. مـ

ا ـلحنجورم ـ ـ ـیمنىــحترةـ ـ اـ ــلبلع ألـ ـیضغّھـنع ـ اـ ـلمط وـ ـیعظدـقريء، ـ اـ ورم ـلمم ـیمنىــحتريءـ ـ اـ ـلنفع ـ ألـ ــقصبمـحزاـیّھـنس ةـ

وإـئرـلا ــیضیاـمّـنة. اـ ـلنّق اـمََسـفَـ أورام ـلمن أـفانـكاـمريءـ اـمأـفاله،ـعي ذـكاـمّ دون ـیمنالـفكـلان ـ اـ ـلنفع ـ واـ أنــعلس. م

ـلعضا ـ اـ ـلمحل ـ ـعضألـلةـكرـ ـلحا1062اءـ إـ ـلیھادث اــ ـلھا وـ ـعضيـھواء، اـ ـلحنجل ــ إذاـ ـعجرة، ـتحنـعزتـ ـیكھرـ ـ ـلساـ زاجـموءـ

]Ma. 75b[اـباـی ـعلیھىـلوــستس الـــ أو أوـخرــستا ــتشناء ـــفیمتنجـ اــ وإنـــلنفع اـكس، ـلمجان ـ ـمسرــغیرىـ وـ ـیكمـلدود عـمنـ

ـحم وأـ اـمى. اـــمتنا1063ّ ــبسبســـلنفاع ـضغبـ اـ ـلمجط ـ ــبسبعــیقّھـنإـفاورـ اـ زوال اـــلفقب [ــلترات L6ي 110a[اـف أول ــلعني قـ

اـلإ ـبسبلـخداـلى ـ أوـبرـضبـ ـسقطة ـ أوـ ـعضيـفورمـلة اـ ـلخل وأرـ ـبطتھرز ـ ـ أوـ ـعضيـفا اـ ـلمل أوـ ـلشريء نـميءـ

اــسباأل ـلتاب ـتجيـ ـبھذـ إـ داـلا رــمثلـخى ـغلیظحـیل اـخداـبةـــ ـلمفصل ـ ـ أوـ اـیزـتادةـحادةـمل ـلمفصل ـ ـ ـضعوـمنـعلـ وـ ـیقھ الـ

ـلھ اـ ـلخنذا ـ اـ ـلكلباق ــ وـ واـھي رديء. ـفھو أـ أن ـقسم األورامـ ـبحسام ـ أـ ـعضب اـھاءـ ـلنذه ـحیاـ أرـ ـبعة ـنھإـفة:ـ إـ أنـما ا ـیكّ ونـ

اـفورمـلا ـلعضي ـ اـ ـلخالت ـلحنجا1064نـمةـجارـ ــ اـ ـلمرة إــئلاـ إـقىـلة أو أـلدام ـتظھىــحتلــسفى ـ ـحم1065رـ اـ ـمقيـفورمـلرة ّدمـ

ــلعنا اـ أو ـلصق واـ أو1066صــلقدر ـیك، اـفونـ ـلعضي ـ اـ ـلخالت ـعنھةـجارـ وــ ـلكا، إـ وــخلىـلن ـعضيـفف، اـ ـلمالت ىــحتريءـ

ـیك اـ وـلون ـحمورم ـتظھھـترـ ـ داـف1067رـ اـخي ـلفل ورـ إـیاّـمـبم. اـلؤدي ـلفقى ـ واـ ـلنخار ـلمشاـباعــ ـ أوـكارـ ـیكة. اـفونـ ـلعضي ـ التـ

ـلبا اـمةــطناـ ـلمن وـ ـیلیاـمريء ــفیضیھــ ـ اـ ـلنفق ـ ـلمجاـبسـ ـ وـ ـضغاورة اـ ـلقصباـبورمـلط ـ ـ وـ ـقبینـمذاـھة، ـ اـ ـبحذـلل وـ زمــیلھـبة،

ــلخنا ـلعاـباقـ أوـ ـیكرض. اـ اـفورمـلون ـلعضي ـ اـ اـمةــطناــلبالت ـلحنجن ــ وـ اـفرة ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـــ ـ ـلھنـ وـ األرـشوـھا، ـبعر ة.ـ

اـھو أــعنذيـلذا اـھيـفراطــبقاه ـلفصذا ألــ ـحمعـماقــخنّھـنل والـ اـفنــــیتبیى ــلحلي والـ اــقبرـلا1068رـھاـظيـفق والـــنتفة اخ

ـیقط ـ اـفعـ ـلقفي ـ األـھعـمدـبالـفاـ ورمـمراضـعذه داـحن اـخاّر ـلحنجل ــ ــیضیرةـ ـمسقـ اـلاـ ـلتنفك اـــ ــلمحتس ـ [ـ L6اج 110b[

ـلیإ اـفھـ ـلحیي ـ ـفبسباة،ـ ـ ـ ـنقصبـ ـ اـ ـستنشان ـ ـ اـ ـلھاق اـ ـلمواء [ـ Maروح 76a[ــللقل واــ ـمتنب ـ اـخاعـ ـلبخروج ـ اـ ـنیـاخدـلارات ةـ

المكدرة للروح یخنق العلیل ویموت.

137

1062. .Ma ألعضاء :L6 [ لألعضاء

1063. .Ma وإنما :L6 [ وأمّا

1064. .L6 عن :Ma [ من

1065. .Ma تطیر :L6 [ تظهر

1066. .Ma أو القص :L6 [ والقص

1067. .Ma وتظھر :L6 [ تظهر

1068. .Ma ظ :L6 [ ظاهر
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أـق ـبقال اـم:1069راطـ ـحمھـترــعتن ـمعھتـجوـعاـفىـ ـ رـ ـقبتا ـ وـ ـعسھ االزدرادـــعلیرـ الــحتھ ـیقى أنـ إّالـیدر ـبكزدرد نـمدـ

.1070غیر أن یظھر بھ انتفاخ فذلك من عالمات الموت

ــیعن اـجوـعاـبيـ ــلخنا1071ةــقبرـلاج اـ ــلكلاق اـ ألن ـجھاـجوـعي اــمیىــعلدّلـیاـ ـلفقل ـ وزواـ ـلھار ـضعھوـمنـعاـ ـ وـ ـیحا. ذـ كـلدث

اـمإ اـفورمـلّ ـلعضي ـ اـ ـلما1072نـمةــخلداـلالت أوـ رـفريء ـبینھاتـطاـبي ـ ـ وـ ـبیا اـ ـلمن أوـ ـیكريء، اـ ـنفيـفورمـلون سـ

ـلما اـناـجنـمريءـ ــلخلب وـھنــبیإنـفف،ـ اآلالت اــبیذه ـلفقن ـ واـ ـلنخار ـمشاعــ ــفمتة.ـكارـ آـمورـتىـ أوـھنـمةـلت اآلالت ذه

ـتشنج ــ اـشنـمتـ ـلحمدة ـ واـ اـــستیى ـعلیھســـلیبالء اـبذـجاـــ اـلإ1073راتـــلفقت وزاـخداـلى اـختـلل #ــقبرـلرزات ـمفصلھنـعة ــ اــ

اـجـوعا ـقبرـلت اـحو1074ةـ ـلخندث ـ اـ أـھذيـلاق أردأ وـعواـنو ـمتالـعھ. اـ أن ـلعلیھ ــ الـ ـیقل أنـ ــیقلدر أنـسرأ1075بـ وال ھ

ـیلتف ـ إــ ـجھىـلت اـمةـ ـلجھن ـ والـ ـیقات ـفتىــعلدرـ ـفمحـ اـ ـلبتھ ـ إذاـھة،ـ اـمانـكذا زوال ـلفقن ـ وأـ إذاـمار. ا اـكّ يـفورمـلان

ـلعضا ـ اـ ـغینـمةــخلداـلالت اـ زوال ـلفقر ـ ـفتاـمّـبرـفارـ ودـفحـ ـلسعـلاه [ـناـ L6ھ 111aو اـجالـع] ـلفصھ ـ وـ ـتلیید ـ اــ ـلطبیعن ـ ـ ـ ةـ

ا ـلفقورد ـ اـ اـلاآلـبةــئلزاـلرة ـلشبیھة ـ ـ ـ ـبلسةـ اــ ـللحان ووــ األـضام ـطلیع اــ ـلقة ـبضاـ اـ ـلجة اــعلةـباذـ ـقبرـلى وـ إـتدـقة، دىـحزول

ـقطعت ـ ـ اـ ـلفقى ـ #ألنـخاأل1077نـع1076رةـ ـفقلـكرى ـكبرـمرةـ ـقطعتینـمةـ ـ ـ ـ ـتھننـ ـ أـمدـ ـھمداـحت ـحفىــعلاـ األـ .1078رىـخرة

األـــبتلتـقارـفإذاـف واــسبك وـضرــعتاب اـــضیقت ــلحلت ـیسمقـ ـ ىـ ـعظّ اـ ـلشجم ـ و1079اـ اـعھـجالـع، زوال والـــلفقالج كـشار.

ـعسأن االزدرادـ اـمر ـختنع ـ اـ ـلنفاق ـ [ـ Maس 76bوا ـلحم] ـ اـ ـلشى ردـمالـعدةـیدـ ـیئة وـ ـقیدـقة، أـ ھـنل اـمالـعّ ـلمات وتـ

ـلسا وـیرـ وــخنھـبانـكنـمع. ــتغیاق ـعنقرةـخؤـمونـلرـ ـحمنـم1080ھــ اـترـ ــلمعتھ ـ ــتغیادةـ إـ اـلر ــلبیى واـ ـلخضاض ـ وـ رقـعرة

1069. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1070. .Ma الموة :L6 [ الموت

1071. .Ma والرقبة :L6 [ الرقبة

1072. .Ma في :L6 [ من

1073. .Ma القواة :L6 [ الفقرات

1074. الرقبة اعوجت مفصلها عن  ] L6: om. Ma.

1075.  .L6, Ma يقل :conieci [ يقلب

1076. .Ma القوة :L6 [ الفقرة

1077. .Ma على :L6 [ عن

1078. األخرى حفرة على أحدتهما تهتدمت قطعتين من مركبة فقرة كل ألن  ] L6: om. Ma.

1079. .L6, Ma الشجى :correxi [ الشجا

1080. .L6: om. Ma [ عنقه
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ـبطأ وأرـ ـنبتھ ـ ـیمّھـنإـفارداًـباًـقرـعھـ واـیيـفوتـ وـحوم اـمالـعنـمد. واـجرـلات ـلباء أنـ ـتنتقرء ـ ـ اـ ـلحمل ـ واالـ ـنتفرة ـ نـماخـ

الداخل إلى الخارج.

138

: من غشیت أسنانھ في الحمى لزوجات فحّماه تكون قویة.1081#قال أبقراط

ـیعن ـ اـ اـجزوــللي ـلتات األــعلبـكرـتيـ ـسنى ـشبیھانـ ـ ـ ـبخاًـ ـغلیظاراتـ ـ ـتفرـتةــ اـمعـ ـلفضن ـ اـ ـلتالت ـیعميـ ـ ـفیھلـ ـ اـ ـشتعا ـ الـ

اـح ـلحمرارة ـ ـبخاءــتقارـكىـ اـقرـماراتـ اـحنـمدرــلقة ــفمتار.ــلنرارة ــعملىـ اـ ـلحت اـ ـلغرارة اـفةــیبرـ اـبوـطرـلي ــلمشتعلات ــ ـ ةـ

ــمستيـف اـندـقوـ ـلحمار ـ وـ ـتصى ـمنھدتـعاـ اــ ـلبخا اــ ـلغلیظارات ـــ وـ ــلصقة ـسطىــعلتـ اـ ـللسح [ــ L6ان 11bوا ـلف] واألـ انــسنم

لو ـتحل ـ ـ رقـمتـ ـمنھا ـ وـ ـبقیا ـ ـعلیھتـ ـ ـ ـتھـاجزوـلاـ وـ ـغلاـما، ـمنھظـ ـ دـ ـعلّتـلا ـلھیىـ ـ اـ ـلحمب ـ وـ ـتھـدشى وـ ـمھما. ـ تـناـكاـ

أـجزوــللا ـكثات دـكرـ ـلیان اـقلـ ـلحموة ـ أـ وـقى ـیستوى ـ اــعلدّلـ ــلخلى اـ ـمنذيـلط ـتفرـتھـ اــتلعـ ـلبخك ـ اتـجزوـلوانـلأـباراتـ

األسنان، أعني تكون بیضاء إن كانت بلغمیة وصفراء إن كانت صفراویة وسوداء إن كانت سوداویة.
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أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ األوـمانـكاـم:1082مـ اـجن ـتعيــلتاع اـفرضـ ـلبطي أــ ـضعوـمىــعلن ـفھاًـ أـ وـخو ـمنھانـكاـمّف ســلیاــ

 فھو أشّد.1083كذلك

ـیعن ـ األوـمانـكاـميـ اـجن ـلتاع ـتكيـ أـ ـضعوـمىــعلون أـ #أي ً اـلإ1084ربـقا ــلجلى وأـ ـمید إـ اـلل ـلظى وـھاـ أـیر يـفرهـثرى

ـلسطا ـ ـلظا1085حـ اـمرـھاـ ـلبطن ـفھنــ ـیكوـ أـ وـخون ـجعّف [ـ ً Maا 77aوأ ألـبرعـس] ـلحاـبدركـیّھـنرءاً وـ ـیحّس ـلبصاـبسـ ر.ــ

اـھىــعل1086انـكاـمو ـلصفذه ـ اـمةـ ـلخن واـجراـ واألورام ـتكالتـمدـلات أـ ـقبون وأـجالـعلـ ـسھاً اـماًـكدارـتلـ ـلتن تـناـكيـ

وـئاـغ ـعميـفرة اـ ـلجق ــبحیوفـ الـ ـلجاـبدركـیث واـ ـلحس واـ أنــعلس ــجمیم األـ ـحشع ـلملفا1087اءـ ــ اـفةـفوـ ـلغشي ـ ـمنباءـ ـ تـ

ـغش ـئھاـ أـماـ ـغشدـحن اـئاـ ـلصي واـ ـلبطدر اــ ـــلمستبطنین ـــ ـ إـ اـمن اـفّ ـلصي ـلحجاـكدرـ ـ واـ واـیرـلاب واألوردة ـلشة [ـناـیرـ L6ات

112a[ـــفمنب أـ ـغشیتھت ـــ اـماـ ـلغشن ـ اـ ـلمستبطاء ـــ ـ وأـضألـلنـ اـمالع. اـفّ ـلجي األـموفـ ـعضن واـ ـلعاء ـــفمنبروقـ أـ ـغشیتھت ـــ اـ

1081. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1082. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1083. .Ma كك :L6 [ كذلك

1084. أقرب أي  ] L6: om. Ma.

1085. .Ma سطح :L6 [ السطح

1086. .Ma كانت :Ma [ كان

1087. .Ma األشیاء :L6 [ األحشاء
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اـم ـلصفن ـ اـ ـلمستبطاق ـ ـ ـ ـ ـلعضنـ ـ اـ ـلبطل ـ وإـ واألــعلاألـبىــعناـمّـنن. ـسفى اـفلـ ـلعمي ـ الـ اـفق ـلطي اـمولـ ـلبن واـ ـلحدن ـبیدـ نـ

واألــعلاأل ـخفى اـھوـھضـ ـلصفذا ـ ـیعناق،ـ ـ إذاـ اـكى األـفعـجوـلان ـعضي اـ ـلتاء داـفيـ اـخي ـلصفل ـ ـفھاق،ـ أـ ـعسو رءاًـبرـ

وأشّد وجعاً مما كان خارجاً عنھ.

 140

: برد األطراف من الوجع الشدید فیما یلى المعدة رديء.1088 #قال أبقراط

األـب ـیكدـقرافـطرد اـجراــلتونـ ـلحع اـ ـلغرارة إـیزـیرـ االـلة ـنغمى ـ واالـ ــنطفار ــبسباءـ اــكثبـ ـلمرة اـ ــلمستادة ـ ـعلیھةــلیوـ ـسیماـــ اــ

وـبتـناـكوـل ـیباـماتـقالـماردة ـلفعاـبردـ ـ وـ األـشدةـشل وإداـطد ـمتھراف، ـ ـتباـھّـنإـفاـ أـ ـیضرد ـلساًـ اـیـرط1089دـ ـلحق رارة،ـ

ـیكدـقو ـلفونـ االـ ـستفرط ـ اـ وـلراغ ـقعذي اـفتـ ـلبي وـ ـكثدن ـتحلیرةـ ــ اـ ـلحل اـ ـلغرارة واـیزـیرـ وـلة ــضعفروح االـعھـ ـنتشن ـ ارـ

األـلإ وألـطى ـــلقلتّھـنراف الـ ـیصھ األـ وـطل ــیعنراف. األـبيـ اـطرد ـیحذيـلراف [ـ Maدث 77b[اـع اـجوـلن ـلشع يـفدـیدـ

ـلجا أوـ ــعظیورمـلوف األـفمـ ـحشي ـفتاءـ اـسرـ ـلطبیعل ـ ـ ـ اـ ـلمة اـبدـ [ـلّرة L6دم 112bوا ـلح] اـ ـلغرارة إـیزـیرـ اـلة ـلمى ـعضوـ

وـجوـلا ـیجتمع ـ ـ األـفعـ ـحشي ـلیاءـ ـعضيـفالًـ اـ ـلمو ودـ األذىـفأوف ــفتخلھــعنع ـ األـ ـعنھرافـطو وــ ـتبا ألنـ أو لـكيـفرد.

ـعض واـباذـجوةـقوـ ـلحة ـــتعینرارةـ ـلجا1090ىــعلھـ وذـ اـلذب ألن ـلجك وـثالـثىــعلذبـ ألـجة إـنوه أنـمّھ ـیكا ـبفعونـ ـ اـ ـلقل وةـ

ـلجا وإـباذـ اـمة ـضطاـبّ اـ ـلخرار وإـ اـمالء ـلحاـبّ وأ1091رارةـ ـضطاـبيــعن. اـ ـلخرار أنـ ـسطالء األـ ـجسوح ـفمتة،ـمالزــمتامـ ـ ىـ

ـنجا ـجسذبـ ـنجاـبزمــیلمـ اـبذاـ ـنجھ اـ ـلجسذاب ـ اآلـ ـلضرـخم اـ ـلمرورة وأـمالزـ االـمة. ا ـنجّ ـلحاـبذابـ أـجرـیرارةـ ـیضع إـ ىـلاً

ـضطا اـ ـلخرار اـش1092ألنـفالءـ ـلحأن ـتفرارةـ اـیرـ ـلمختلفق ــ ـ ـ ـتصعیمـثاتـ ـ ـ اـ ـللطید ـ ـمنھفــ ـ ـتصعإذاـفاـ ـ اـجدـ ـنجزء إـ ىـلذب

ـمك آـجھـناـ ـلضرـخزء اـ ـلخرورة وإذاـ أّنــثبالء، ـلحا1093ت ـلماـفةـبذاـجرارةـ اـضوـ اـجوـلع ـلمتسخع ـ ــ ــتحلنـ ـیصاـملـ إـ ھــلیل

من الدم ویجذب مكانھ الدم اآلخر باضطرار الخالء، فھكذا یجذب الدم من األطراف إلى الجوف وتبرد األطراف.

 141

:  وعن الوجع المزمن فیما یلي المعدة التقیّح.1094#قال أبقراط الحكیم

1088. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1089. .Ma یشتد :L6 [ لسد

1090. .L6: om. Ma [ على

1091. .Ma الحرارة :L6 [ بالحرارة

1092. .Ma فإن :L6 [ فألن

1093. .L6: om. Ma [ أنّ

1094. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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اـجو ـلمعع ـ اـمإ1095ھـــسببدةـ ـجھزاـموءـسّ اـ ـــلمختلا ـ أوـیادـمفـ وإـمرــغیاً [ـمادي ا ّL6 113aا ـجتم] أــ ردـخاع ةـیؤذـمةــیئالط

ـفیھ وإــ رـما ا ـمماحـیّ وإـ اـمددة ـطعّ ـللمع1096ؤٍذـمامـ ـ ــلكمیاـبدةــ ـ اـ أو ــلكیفیة ــ ـفھة،ـ ـكلھذهـ ـلمعا1097عـجوـلبــسباــ ـ وأـ اـمدة. ا عـجوـلّ

ـلما أـفدّلـینـمزـ األــكثي أــعلرـمر ورمـمّھـنى ـیح1098ن ـفیھدثـ أوــ ـغلیظدةـــبلیادةـمنـمروحـقا الـــ اـــتقبة ـلنضل ـبسھجــ ـ ةـلوـ

 إلى زمان طویل.1099] تقیحھاMa 78aوسرعة، ویحتاج [

 142

 في المعدة وخفقان الفؤاد فذلك عالمة ردیئة.1101: متى كان في الحمى التھاب شدید1100#قال أبقراط

ا ـلتھإن اــ ـلمعاب ـ ـللمحمدةـ ـ ـ ـیحومــ اـمدثـ اـــستین ـلحالء ـعلیھرارةـ وـــ اــكثا ــنصبرة اـ ـلماب اـ ــلصفرة ـفیھراءـ ـفتحا،ــ اــ ـلحدث ةـقرـ

ـلتھواال ـ اـ ـلشاب وأـیدـ اـمد. ـخفقّ ـ اـ ـلفان ـفقؤادـ ـیسمدـ ـ ىـ ـلیاـبّ ـنیاـنوـ اـفةـ ـلمعم ـ ـلقؤاداًـفدةـ ــلقلاـبھـبرـ ـیكبـ ـبسبونـ ـ ادةـحادةـمبـ

ـصف اـعذاـلةـیراوـ ـنصبة ـ إـ اـفىـلت ـلمعم ـ وـ ـتحیدة ـ ـطبقيـف1102زتـ ـ ـتھاـ ـفتاـ اـ ـلقزاول اـ ـفعداـلوة دـ ـفعھة ـ وـ ـتعصيـھا ـ يـفىـ

ـلخا واـ اـععـفدـلروج ـلمسن ـ ـفیقامـ ـ ـبینھمعـ ـ ـ ـ ـفعداـماـ وـ اـكرـحة ـختات ـجیالـ وـ ـلكة. أـ أنـظن اـمن ـلخفقراده ـ ـ اـ ـلقلبان ـ ـ ألنـ ي

ـلتھاال1103رهـكذ اــ ـلمعاب ـ ـلفلـماـشديـ اـ ـلمعم ـ وـ ــضمنورـكذـمدة ألـ ـیمكّھـناً ـ ــللقلنـ ـبمش1104بــ ـ ـسخةـكارـ اــنتوـ ـلشھ وــییراـ دةـشن

اـح برارة ـل واـ ـشتعدن ـ اـ ـلحال اـ غرارة ـل برـ ـی یةـ ـف أنـ ـیعھ وـیوـقرارةـحرضـ قة ـخف ـ L6[1105اًـناـ 113b[ی ب ل ـق ـ ـ عـفدـل1106اًـ

ـلما وـ ردـمالـعال:ـق1107كـلذـلؤذي، ـیئة األـ ألن أـلة، وأذاه ـعظم ـخطمـ اـمراًـ ـضطن اـفرابـ ـلمعم ـ وإنـ األولـبىــعندة. ھ

1095. .L6, Ma سببها :correxi [ سببه

1096. .L6, Ma مؤذي :correxi [ مؤذٍ

1097. .Ma وجع :L6 [ لوجع

1098. .Ma زوحم :L6 [ ورم

1099. .Ma نضجھا :L6 [ تقيحها

1100. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1101. .Ma شدیدة :L6 [ شديد

1102. .Ma تحدث :L6 [ وتحيزت

1103. .Ma كثرة :L6 [ ذكره

1104. .Ma القلب :L6 [ للقلب

1105. .L6, Ma وخفقان :correxi [ وخفقاناً

1106. .L6, Ma قلبي :correxi [ قلبياً

1107. .Ma لذلك :L6 [ ولذلك
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ـیك ـخطونـ اــخلداـمنـمرهـ ـلمة ـطبقيـفادةـ اـتاــ ـلعسھ ـ اإلـ ـفھوـجيـفانـكوـلإذ1108راجـخرة اـحاـ ــلغثیدث ـ واـ ـلقان وـ ـسھيء لـ

إخراجھا.

 143

: ذھاب الشھوة في المرض المزمن والبراز الصرف دلیل رديء.1109#قال أبقراط رحمھ هللا

أنــعلوا ـشھم ـلغا1110وةـ إـھذاءـ ـحسو ـلحاـباسـ إـجاـ وإــلیة ـبقمــتتاـھّـنھ، ــطبیعیةـباذـجوةـ وـــ ـبقة ـحسوةـ اـفيـفةـساـ ـلمعم ـ أـ اـمدة. ّ

ـلجا ـفبتحةـباذـ ـیكھرـــ ـ اـ اـــللیا ـلمطف ـ [ـ Maاول 78b[ـمتق ـلمةــضیاــ ـتجاـ واـبذـ ـمتصھ ـصھاــ ـیحضاـماـ ـ اـمرـ وأـبوـطرـلن اـمات. ّ

ـلحسا ـ ـفبـةساـ ـحسإـ ـسھاـ ـبھاـ االـ ـنفعذا ـ وـ اــبلال ـلسذع اـ ـلمنبھوداء ـ ـ ـ ـللشھةـ ـ ـفعوة.ــ اـ ـلشھدم ـ ـبعوةـ ـتطدـ اـ ـلماول ىــعلدّلـیرضـ

ـبط اـ ـلقالن اـ ـلحسوة ـ اـساـ ـلتة اـفيـفيـ ـلمعم ـ اآلـ أو اـفدة ـلتة ـللقتـضرـعيـ اــ ـلجوة اـباذـ ـلطبیعیة ـ ـ ـ ـ وـ اـیدـقة، ـنعدّل ـمھداـ ىــعلاـ

ـنعا ـمھمداـ ـ ـجمیعاـ ــ وأـ اـماً. ا اــلبّ ـلصراز ــیعنرف،ـ اـبيـ ـلمروز #األـ األــصفرار أو ا1111ودـسر ـلكأو اـثراـ أو ـنجزـلي اـ ذيـلاري

ــیختلمـل ـ ـبھطـ آـشاـ ـبعـرخيء ـتطدـ اـ ـلماول اــعلدّلـیرضـ ـنخى اـ ـلقزال اـ ـلموة ـسكاـ اـخإنـفة.ـ ـلسروج اـ ـلصوداء يـفرفـ

ــلجملا ـ رديءـ أوـبداًـجة ـقیئرازاً ـ اـفاً،ـ ــلخلإن اـ ـلسط [ـ L6واوي 114aا ـلص] دـ ـلیرف اــعللـ ـلھى وـ اـمالـعالك ـحتة راقـ

وـخاأل رــفنالط اـبوـطاء واــلبات ـنعدن ـمھداـ ألـ اـفتـناـكوـلّھـنا رــلبي ـلخاـمةـبوـطدن ـمعھرجـ ـ ـلھاًـقذرــمباـ اـ وألن ـلطبیعا ــ ـ ةـ

ـلم ـتقمـلاـ إــعلدرـ ـمسى األـھاكـ اـخذه ـلغلیظالط ـ ــ اـ ـلتة أـ ـكثي أـ ـئھزاـجر أرـ ـضیا ـفكیةـ ـ ـتحففـ ـ اـ ـضعفھعـماتـبـوطرـلظ ـ ـ ا.ـ

اـخو األــلبروج ـخضراز اـ ـلصر ـقصىــعلدّلـیرفـ اـ ـلحور اـ ـلغرارة ـفیكة،ـیزـیرـ ذــ اـھون ـلشھاب ـ واـ اــلبوة ـلصراز ـبعرفـ دـ

ـتط ـمقاولـ ـلما1112اةـساـ دـ ـسقىــعل1113الًــلیرض اـ ـلقوط وـ واـھؤرـخوة ـنھا ـمھزاـ اــعناـ ـلبحد ـ واـ اـــستیران ـلمالء ـعلیھرضـ ـ اــ

وعجزھا عن المقاومة.

 144

أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ ا1114مـ اـل: ُــقیَُـتـیذيـلدم ـحمرــغینـمّأ ـسھمـــسلیىـ وـ ـینبغل أنـــ ـیعي اــشیاألـبھــحبـاصجـلاـ ـبضاــلقاء واـ دمـلة

الذي یُتقیّأ مع حمى رديء.

1108. .Ma واإلخراج :L6 [ اإلخراج

1109. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1110. .Ma الشھوة :L6 [ شهوة

1111. األسود أو األصفر  ] L6: األسود واألصفر Ma.

1112. .Ma مقاومة .add [ مقاساة

1113. .L6, Ma دليل :correxi [ دليالً

1114. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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اـلا ـیخذيـلدم ـیكالًــثفرجـ آـمونـ اـخن واــلفر [ـلم Maذي 79a# ـیخ] ـتنخعرجـ ـ ـیكاًــ اــحیاـننـمونـ ــلحلة واـ ـیخ1115ذيـلق رجـ

ـتنحنح ــ ـیكاًــ ــقصبنـم1116ونـ اـ وـئرـلة ـیخدـقة. ـفیكاًـــقیئرجـ اـمونــ ـلمن أوـ اـفريء ـلمعم ـ أوـ اـمدة ـلمعن ـ واـ ــلكبدة وـ ـیخدـقد، رجـ

ـسع ـفیكاالًـ ـ اـحواـننـمونـ ـلصي واـ وـئرـلدر اـمھـنوـكةـمالـعة. ـلصن اـ دون الـئرـلدر أن ـیكة ـمعونـ زـ وـبھ ـیكد ــیسیونـ راًـ

اـعةـقدـل ـلصروق وـ ـلیدر ـمعسـ اـمھـ ـلخطن ـ اـفاـمرـ اـمذيـلي واـئرـلن اــعلة. أن ـلحم اـ ـلمحییرارة ـ ـ ـ آـھةـ ـللقةـلل [ــ L6وى

114bا ـلطبیع] ـــ وأـ وـفـلصة اـجي ــلحیود رـحاةـ واــطبارة اـبوـطرـلة ـلغة ـلھادةـمو1117بـكرـمةـیزـیرـ ـیكرمـجالـفا.ـ اـ دمـلون

رـحنــتیاـھادةـموـھذيـلا وــطباراً ـیكاً أـ األـشون وـخرف ـحبسالط وــ اـفھــنتاــصیھ ـیكدنــلبي ــطبیعیونـ وـــ أّيـمھـجروـخاً ن

ـجھ ـطبیعرــغیانـكةـ ــ ــیعني.ـ أـ ـبقي اـ ــلحكیراط ـ اـ اـلم ـیتقیذيـلدم ـ ـ ـحمرــغینـمأـ دـ ـلیى اــعللـ ـنفتى ـ روقـعنـم1118رقـعاحـ

ـعضاأل ـفیكاء،ـ ـسلیمونــ ـسھاًـــ ـبخالًـ اـ اـلالف ـحمعـمأــــیتقیذيـلدم ـیكّھـنإـفى،ـ إـ اـمون اـمّ ــنشقن ورم،ـ أو ـفینبغاق أنــــ ـیعي جـلاـ

ـحبـاص ـشیاألـبھـ اـ ـلقاء ـبضاـ ـمثةـ ـتنلـ أـ ـنفراصـقاول اـ وـلث اـقدم ـلكھرص ـ اـماـبرـ رب ـلسفع ـ واـجرـ ـلتفل ـ وإنـ عـمانـكاح.

اـمدـبالـفورم أنـجاـــحتین ـینضھ ـفیكج،ــ ـعسونــ اـ أــلبر ذا ـخطرء وـ ـیكدـقر. اـقونـ اـمدمـليء ــنصبن اـ اـلاب إـفاـعرـلدم ىـلي

المعدة من جانب الحنك، فال یكون معھ خوف ویكون سلیماً سھالً.
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أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ اـخ:1119مـ ردـمالـعوـھانـكفــكیوقـفنـمدمـلروج وــیئة أـمھـجروـخة إذاــجیةـمالـعلــسفن رجـخّدة

منھ شيء أسود.

اـخ ـلقاـبوقـفنـمدمـلروج ـیكيءـ [ـ .Maون 79bإ الـم] ا ـنفجّ ـ وـ ـیكدـقار وـقنـمونـ اـفلـكآـتروح ـلمعي ـ أوـ أوـحرـقدة ة

ــنشقا وـعاقـ رق ـیكدـقِ اـمونـ ـلمن اـ أو ـلمعريء ـ وـ [ــمتالـعدة، L6ھ 115aأن ـیك] اـ اــبیعـجوـلون ــلكتفین ــ وـ ـیكدـقن يءـقونـ

اـمدمـلا ـلكبن ـ وـ ـیكد ردـ ـیئون ـعساًـ اـ ـلبر وأـ اـمرء. اـمّ وذـئرـلن الـلة ـنخك ـقھروـعنـمرقـعراقـ اـ أو ـنشقا ـ ـقھاـ أـماـ ابــسبن

ـلضاـكةـجارـخ واـبرـ ـلسقطة ـ ـ اـ أو ــلصیة اـ ـلشاح اـیدـ أو ـنفتد ـ ـقھروـعاحـ واـ ـنصا ـعھداـ االـشنـماـ ـمتدة أوـ ـكلھآـتنـمالء نـعاــ

اـخاأل ـلمالط ـیئرـ اـ ـلحة اـ ـلحادة ـیفرـ اـ ـلمة إـیؤدـ اـلة ـلسى ـفخل.ـ إذاًـجروـ ـكیھ اـكفـ ألن رديٌء ـلتئان ـ اـ ـلعام اـ ـلمتصرق ـ ـ أوـ دع

ـلمنخا ــ ـعسرقـ ــیسیرــغیرـ وـ أـمھـجروـخ1120كـلذـكر إذاــسفن رديء اـــلقیاـكراًـــكثیانـكل ــلكبام إذاـ دـكدي وـیوـمان ـیسماً. ـ ىـ ّ

1115. والذي الحلق ناحية من يكون تنخعاً يخرج  ] L6: om. Ma.

1116. .Ma من ناحیة الحلق و .add [ يكون

1117. .L6, Ma مركباً :correxi [ مركب

1118. .Ma عروق :L6 [ عرق

1119. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1120. .Ma وكك :L6 [ وكذلك
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ـسنطذوـلا ـ ـلكبا1121اـیارـ ـ وـ ـسببدي ـ اـ ـمتھ اـماـھالؤـ الـلن ـحتبدم ـ ـمعتزفـناسـ ـ أوـ ـقطاد ـعضعـ أوـ ـتفو اـ ـتصرق ـیعالـ رضـ

ــللكب وــ ـیكد ـمعونـ اـ ـلحمھ ـ واـ ـلعطى ـ واـ ـللھش وــ ـیخدـقث. اـ أـمدمـلرج ــبسبلــسفن اـ ـلسحب ـ اـ ـلحج إــینادـحطــخلنـمادثـ ىـلزل

ـمعاأل وـ ـصیصھرــبتبـھذـیاء ـ ـیخمـثاــ ـشھدـ وـ ـیعقا ـ وـھرـ ــیفتا أـ ـقھروـعواهـفح ــفیسیاـ اــ ـمنھدمـلل أـماــ ـفھل.ــسفن ـكلھذهـ ردــ ةــیئا

ـمحمرــغی ـ اـمأـفودة.ـ أـمھـجروـخّ ـسفن إذاـ ـمنرجـخل دمـ ـقلیوداويـسھ ـقلیالًــ اـیـرطىــعلالًــ ــلتحلق ـ ـفھبـ ـمحموـ ـ ألـ ّھـنود

]L6 115bیحّل بھ األمراض السوداویة ویبرأ العلیل من الوسواس والمالنخولیا والبھق األسود [
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: من قذف دماً زبدیاً فقذفھ إیّاه إنّما ھو من رئتھ.1122#قال أبقراط الحكیم

ـیصیدمـلا ـ زـ [ـیدـبر ً Maا 80aا إذا ــختل] اـبطـ ـلھھ ـمخواءـ ـلطاـ وـیـدشةـ ـیشتبدة ـ ـ أـ ـھمـدحك وـخاآلـباـ ـظھر، ةــخلداـمنـمرـ

ـلھا1123زاءـجأ أـفواءـ اـجي ـنفدمـلزاء ــلحباـكاتـخاـ اـ ــلصغیاب ـ اـفرـ ـلموق وـ ـلماء، اـناـكاـ اـحروـم1124ةـئرـلت ــلقلة وـ ـمھب بـ

ـلھا اـ قواء ن ـل ـ وـخنـميـ اـمارج ـلبخورد ـ اـ داـميـنـاخدـلار ـكملـخن اـحـاصالـقاـ ـلكب اـماـ إن ـلعضل ـ اـ تل ـل ـفیميـ ـ یاـ ـب نـ

ـنھـأشنـمالعـضاأل أنـ ـتحا اـ ـنبسدث ـ اـ ـلصاط #ـ اـفدر، ـنبسإذا ـ اـ ـلصط ـنبسطوا1125درـ ـ ـ اـلذـلتـ ـفتبةـئرـلك ـ ذـ دـلع ولـخك

ھا ـل إـ اـلواء ـفعنة.ـئرـلى ـ ذـ ـیجكـلد اـ قلذب ـل ـ اـ ـلھب اـمواءـ ـتجمـثة،ـئرـلن اـبذـ عھ ـل اـ ـلضروق اـم1126واربـ لن ق ـل ـ وإذاـ ب،

ـنقبضا ـ ـ اـ ـلعضت ـ اـ ـلتالت ـفیميـ ـ ـبیاـ األـ اـضن ـنقبالع ـ اـ ـلصض ـفینقبدرـ ـ ـ ـ اـ ــلقلض واـ ـلعب اـ ـلضروق ـفیخواربـ ـ اـ ـلبخرج ـ ارـ

إـناـخدـلا اـلي ـلخى واـ اـلارج ـلغدم ـمستعلـباـقةـئرــللاذيـ ـ ـ ألـبزــللدـ دمـند ـصفّھ ـخفیراويـ ـ ـمتخلخفـ ــ ـ زـ ـفیشدي،ـبل ـ ھـبوبـ

ـلھا اـمواءـ وـئرـلن ـقھروـعة وـ ـبعضھلـخداــیتا ـ ـ ـلبعاـباـ ـلحاـبضــ االـكرـ ـنبسات واالــطیاــ ــنقبة اــخلداـمةــضیاـ ـلھة أـفواءـ زاءـجي

ــلمحیا ـ ـلحاـبضـ اـكرـ ــلمتات ـفیحرةـتواـ اـفكـلذـلدثــ اـلي زـفذــفقد.ـبزـلدم دـیدـبھ أــعللــلیاً اـمّھـنى [ـئرـلن L6ة. 116aوأ نـظ]

الـنأ ـیجّھ أنـ ـیكب اـ اـلون ـلمنفدم ــ اـموثـ زـئرـلن األـكيـفاًـیدـبة اـحل ألن #اـلوال ـینفذيـلدم ـمنھثــ اـفاــ ـنصي اـ ـلعداع روقـ

ا ـنشقأو ـ ـقھاـ ـیخاـ ـیعرـسرجـ دـ ـفعاً الـ ـیجة االـصرـفدـ ـشتبة ـ ـلھاـباكـ ـیكالـفواء،ـ زـ وأـیدـبون اـماً. ا ـینفذيـلا1127دمـلّ ـ ـمنھثـ ـ اـ

ــبسب ـفیھةـحرـقبـ ـیخاــ ـبتمھرجـ ـ واــ أـئرـلل ــمملداًـبة اـموءةـ ـلھن ــیمكنالـفواء،ـ ـ وـمھـ اـجع ـلمكود ـ ـفیھثـ أنــ ـیخا وـ الـبدهـحرج

1121. .Ma الذوسنطاریاي :L6 [ الذوسنطاريا

1122. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1123. .L6: om. Ma [ أجزاء

1124. .L6: om. Ma [ الرئة

1125. الصدر انبسط فإذا  ] L6: om. Ma.

1126. .Ma والضواب :L6 [ الضوارب

1127. الدم وأمّا. زبدياً... منها ينفث الذي  ] L6: om. Ma.
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ـلھاـباكـــشتبا ـفیكواء،ـ زـفذـقونــ ـفھماً.ـیدـبھ ـ اـناـ اـلرى الـبزـلدم ـیجدي أنـ ـنحكب ـ اـمّھـنأـبمـ ألـئرـلن [ـفرىـنّاـنة ذات Maي

80bا ــلجن] #ـ ـینفدـقب اــ ـــلعلیث اـ اـلل اــعنديـبزـلدم ـنفجد ـ اـ وـلار ـلكورم ـیحنـ اـ ـلسعدث ـ اـفالـ ذات ــلجني اــلت1128بـ ةـئرـلأذي

ـلمجاـب ـ وـ اـمحـشرـتاورة ـلمادة إـ ـلیھرض واــ ـنتشا ـنحدمـلا1129ارــ ـلمضاـھوـ ـ ـمتھاـ اــ ـلغشا ـ اـ ــلمتاء وـ ـتخلخلھورم ــ ــ ودوامـ ـكتھرـحا اــ

ـنبساالـب ـ واالـ ـنقباط ـ ـتكالـفاض،ـ زـ اـیدـبون اـلة ـلمنفدم ـ ـ اـموثـ ـلغشن ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ ـیمكلـبالعـضألـلنـ ـ أنـ ـتكن زـ ـیتدـبون ھـ

مكتبسة من الرئة.
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: حدوث الفواق وحمرة العینین بعد القيء دلیل رديء.1130 قال أبقراط رحمھ هللا

اــعلوا أن ـلعیم ـ ـعضنـ إـ ـحسىـلو اـمبـكرـمـرصاـباسـ واـبـوطرـلن ـلصفات ـ اـقاـ ـلتات ـسنيـ أـیرـقنـعاـھرـكذـ اـمب. ّ1131

ـطبیعتھ ـ ـ ـ ـ ـفحاـ ـلكثارةـ ـ ـیخاـمرةـ ـلطھاـ ـ اـماـ ـلعن واـ ـلشروق ـییراـ [ـ L6ن 116bور ألنـط] ـنشب اـماـھوءـ أـمدـلن اـماغ. ّ1132

ـمنفعتھ ـ ـ ـ ـ ـفھاـ أنـ اـقؤـتي ـلبي اآلـمدنـ اـفن ـعلیھواردةـلات ـ وـخنـماــ إـشرـتارج واـیرـتثــحیىـلده ـفھد. أنـ اـقم ـلبوة رةـصاـ

اـمو اـلادة إـــتنفرةـصاــلبروح اـلذ ــلعیى اـیرـطنـمنـ ــــلعصبتیق ـ ـلمجا1133نـ ـ اـــفتیوـ وإذا ـنحن، اـ ــلعصبدرت ـ إـ اـلة ـلحجى ـ اـ ـتساج عـ

واـكرفـط ـمنھمـدحل ـ ـ اـ ـتسا ـیحیاًـعاـ ـ اـبـوطرـلاـبطـ ـلتات اـفيـ ـلحي اـقدـ ـلتة أوـ ـسطھي ـ اـ ـلجلیا ــ وـیدـ رـھة، ـفیـاصةـبـوطي ةـ

ـلباـك واـ ـلجلیرد ــ ـمستةـیدـ ـ ـتفرةـیدـ ـطحھرـ ـ ـمھداـقنـماـ وـ ـجعا وراءـ رـھل أـبـوطا ـتیھأـترىـخة ـ اـماـ ـلتغاغـمدـلن ـ وـھذوـ ذهـھا،

ــتشبةـبوـطرـلا اـ اـجزـلھ وـئذاـلاج ـتسمب ـ زـ ى وــجیاـجّ ـمھداـقة، رـ أـبوـطا ــتشبرىـخة اــبیھـ وـــلبیاض ـتسمض، ـ ىـ ــبیضیّ إنـثة.ــ م

اـط ــلعصبرف ـ ــیحتةـ اــعلويـ واــجیاـجزـلى ـــلجلیة اـیدـ اــحتة ـلشبكواء ــ اــعلةـ ــلصیى ،ـ ـتسمرةـخؤـمكـلذــفلد ـ ىـ ــشبكیّ وــ ثـــتنبة

ـفھرـطنـم اـ [ـلا Maذي 81aإ ـنسدامـقىـل] ــعنكبجـ وـتوــ رــصفذاـھي، ــلطیقــقیاق اــبیزـجاـحفـ ـــلجلین وـیدـ اــبیة ــلبیضین ة.ـــ

أنــعلوا اــعلم ـغشاغـمدـلى أــئیاـ ـھمدـحن، رـ وــلیقــقیا ــمنفعتن أنـــ ـیغھ اـ ـبماغـمدـلذي واـمھــفیاـ األوردة ـلشن واآلــییراـ رـخن،

ـغلی اــیلبــصلظــ ـلقحي ـ وـ ـمنفعتف ـ ـ ـ أنـ اـقوـیھ اـماغـمدـلي ـلعظن ـ ـفمم.ـ اـھرفـطنـ ـلغشذا ـ اـ ـقیرـلاء اـ اـتأـیذيـلق ـلحجي ـ اجـ

ـینتس ـ ـ ـلمشیماـكاًـقروـعجـ ـ ـ ـ ألـ [ـنة L6ّھ 117a[ـمنف ـ اـ ـلغذ ـلحقیقاـبذاءـ ـ ـ ـ وـ ـیسمة، ـ يـ اـجّ ـلمزؤه ــمشیمیرـخؤـ ـ ـ وـ ذـجاـماً. كـلاوز

1128. الجنب ذات في ... العليل ينفث قد  ] L6: om. Ma.

1129. .L6 وانتشاف :Ma [ وانتشار

1130. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1131. .Ma طبیعیاً .add [ أمّا

1132. .Ma و :L6 [ أمّا

1133. .L6: om. Ma [ العصبتين
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ـلحا إـ ـفیثخدامـقىـلد إـقاــصفنـــ اـلاً ــلغلى ذوـھاـمظـ اـل1134و ـسمون ـنجاـ اــبیيـنوـ واـــلبین ـلساض ـلیجموادـ ـ اـن1135عــ ـلبصور رــ

ـلیحو ـ ـبیولـ اـ وـبـوطرـلن ـبیات ـلقا1136نـ اـنرـ ـلشي اـیدـ ـلصد والـبالـ ـیتة، اـ ـطتاـحم ـلئھـمداـقنـمھـ ـیمنالـ ـ اـ ـلبصع ـ ــیخللـبرـ يـ

وـجرـفھـمداـق ـثقبة ـ ـكمةـ ـیبقاـ ـ اـمىـ ـلعنن ـ ـعنبـ ـثفزعـندـ ـعنھـقروـ وـ اــتليـفھ. ـلبقیك ـ ـ ـتقةـ اـ اـیرؤـلع وإذا ـنسة ـمنعدتـ ـ تـ

ـبصاأل وـ اـھنـطاـبيـفار. ـــلطبقذه اـ ــــلعینیة ـخمةـ ـلیكلـ اــلیونــ ـلملمن ــ وأـ اـمس. ا ـــلطبقّ ـــلصلبا1137ةـ ـمنبتھإنـفةـ واــــ نـماـھداءــبتا

ـلغشا ـ اـ ــلصلاء وـ ـمنفعتھب ـ ـ ـ ـ أنـ اـقوـتا ـلعیي ـ اـمنـ ـلعظن ـ اـ ـفیيـھذيـلم وـ ـیسمھ، ـ ىـ ـطبقاـھرـخؤـمّ ـ وـــصلبةـ ـمقة ـمھّدـ ـیحیاـ ـ طـ

ـبجمی ـ ـ اـ ـلحع وـقدـ ـیشة ـلئفـ ـیمنالـ ـ اإلـ ـبصع وـ ـیكار، اـليـفونـ ـلقون اـ ـلمرن وـقرـ ـیسمق، ـ يـ ـنیرـقّ وأـ اـمة. ا ـلطبقّ ـ ـ اـ ـلملتحمة ـ ـ ــ ةـ

ـجساّـھـنإـف ـغضمـ ـمنبتھبــصلظـــغلیيـفروـ اـماــــ ـلغشن ـ اـ ــلصلاء اـ اـفذيـلب ـلقحوق وــ ـمنفعف اـھةـــ ـــلطبقذه أـ اـبرـتاّـھـنة ــلعیط نـ

ـتشو ـكمارجـخنـماـھّدـ ـبطھرـتاـ ـ اـ ـــلصلبا [ـ Maة 81b[داـم وـخن ـملتحميـھل، ـ ـ ـلقاـبةــ ـنیرـ ــسمیكـلذــفلة،ـ ـملتحمّتـ ـ ـ ـلمةــ اـ

أنـفرـع اـفاـمت ــلعیي اـمنـ واـبوـطرـلن ـــلطبقات دـھّــكلاتـ ــفمتة.ــغیاـما أـ ـحمى اـ ــلعیّرت واـ ـتھاـــطبقىــعلتـلوــستن اـ ـلحما ـ رةـ

أنــعلّتـلد اـفى [ـمدـلي L6اغ 117bآ وـمةـف] ـفیدثـحا ورمـ ارـماّرـحھ ـتقن اـ ــلخلاء اـ ـلمط وـ ـتصراري األـعاـ ـبخد رةـ

ـلغلیظا ـ ــ إـ ـلیة وأـ اـمھ. ا ـلفّ ـبعواقـ اـ ـلقد ـیحيءـ ـللمع1138ؤٍذـمطــخلنـمدثـ ـ إذاــ اـكدة ـلمان ـمھـرجيـفؤذيـ وـ ـمحتبا ـ ـ ـبیسـ نـ

ـطبق ـ ـتھاـ ألـ ـفھوـجيـفانـكوـلّھـنا ـلحاـ اـ ـلغثیدث ـ ـ ـیعنان،ـ ـ اـ ـلفي اـ ـلحواق ـبعادثـ اـ ـلقد ـحمعـميءـ اـ ـلعینیرة ـ ـ ـ دـ ـلین آــعللـ ةـفى

الدماغ والمعدة وكالھما رديء.

 148

 قال أبقراط الحكیم: إذا حدث تشنج بعد استفراغ شيء أو قيء أو فواق فلیس ذلك بدلیل محمود.

ــیعن اـ ــلتشني اــ ـیحذيـلج ـبعدثـ االـ وـغراـــستفد ــبعقات اإلـ ـسھب اـ أو اــلقال ــلمفيء ـیكنــطیرـ ـتشنجونـ ــ ـبساـیاًـ ـعساًـ اـ والــلبر رء

ـیب إّالـ اـفرأ ـلصبیي ـ ـ واـ ـلشبان ـ اـفانـ ـلني وـ زـفادر وـیـوطانـمي ألن ـبعودهـجل االـ ـستفد ـ اـ ـلمفراغ ـ دـ ـلیرط اــعللـ ـنعى دامـ

واـبوـطرـلا اـــستیات األــعلســـلیبالء ـعصى ـفجفابـ ـ وـ ـتشنجت ــ واـ ـلفت. اـمةــكبرـمةـكرـحواقـ ــنقبن واـ ـنبساض ـیعاطــ رضـ

اـفيـف ـلمعم ـ أوـ ــجمیيـفدة ـمھرـجعـ أوـ اـفا ـلمي ـمنھريءـ ـفھا،ــ اـ ـلفذا ـبعواقـ االـ ـستفد أـغراــ ـیضات ردـمالـعاًـ ـیئة ودـ ـلیة. لـ

وــیب ـیعدـیدـشافــجفس أـمزءـجيـفرضـ اـجن ـلمعزاء ـ ــفتشندةـ وــ اـحج ـلفدث اـ وـباــلیواق اـیرـتس. ـلطبیعد ـــ أنـ ـتحة إـكرـ ىـلھ

1134. .L6, Ma ذا :correxi [  ذو

1135. .Ma الجمیع :L6 [ ليجمع

1136. .L6: om. Ma [ وبين

1137. .L6: om. Ma [ الطبقة

1138. .L6, Ma مؤذي :correxi [ مؤذٍ
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ـنبساال ـ وـ الـھاط ـیطو ـلصاوعـ ـبتالـ ـفیقھـ ـ ـلما1139نـمعـ ـفعداـ ـبیةـ اـ ـلمن [ـ Maادة 82aوا ـلطبیع] ـ ـ ـ [ـ L6ة 118a[ـتشن ـ جـ

انقباضي وتمدد انبساطي، فال یكون التشنج والفواق الیابسین دلیالً محموداً.

 149

: وعن ورم الكبد الفواق.1140#قال أبقراط

ـیحدـقو اـ فدث ـل ـبمشواقـ ـ اـكارـ كبة ـل ـ ـعظیورمـلدـ ـ ـیحمـ یھدثـ ـف ـ أوـ ـغیورمـلا ـعظیرـ ـ ـمقعيـفمـ ـ تـاھرـ ـف اـحزاـ معم ـل ـ دةـ

ـتضغطھو ـ ـ ـ و1141اـ ـیح، اـ ـلفدث الـ ـحسواق اـ ـلمعاس ـ أـ ـلمدة اـماـماًـ اـلن اـفذيـلورم ـلكبي ـ ـللمشدـ ـ اـكارــ ـلتة ـبیيـ اـ ـلكبن ـ وـ مـفد

ـلمعا ـ ــبعصبدةـ ـ دـ ـقیقة ـ ـتصةـ ـبینھملـ ـ ـ ـ وـ ـیمكا. ـ أنـ ـیحن اـ ـلفدث ــبسبواقـ اـسبـ ـلموء اـ ـلحزاج واـ ـلسخاّر ـ اـنوـ ـلشة اـیدـ ـلمدة ةـیؤذـ

للمعدة بمجاورة الكبد المتسخنة من عفونة الورم فتسخنھا سخونة غیر طبیعیة.

 150

: أكثر ما یكون السّل في السنین التي بین ثماني عشرة وبین خمسة وثالثین سنة.1142#قال أبقراط الحكیم رحمھ هللا

ـعلوا أنـ اـسم واـقوـلن ـلشبوف ـ إـھابـ ـنحىـلو ـخمنـموـ وـ ـثیالـثس ـسننـ وـ االـسة ـنحطن ـ ـبقعـماطـ اـ قاء ـل نـسوـھوةـ

ـــلمكتھلیا ــ ـ وـ إـھن ـنحىـلو وــسننـــستینـموـ االـسة ـنحطن ـ ـظھعـماطـ اـ ـلضعور ـ اـسوـھفـ ــلشین إـ آـلوخ اـخى ـلعمر ـ ــیعیر.ـ ّنـ

قأ ـب اـ ـلحكیراط ـ ـ أـ ـكثم وـ اـقر ـلسوع [ـ L6ل 118b[ی ـب أوـیّدـحنـ آـلن: اـسرـخھ ـلصبن ـ اـیوـ وأول وـھرـلة ـثموـھاق، يـناـ

ـعش ـسن1143رةـ وآـ ـمنتھرهـخة، ـ ـ اـسىـ وـقوـلن إـھوف ـخمىـلو وـ ـثیالـثس ـسننـ ـفقة.ـ أـ ـكثال: ـیقاـمرـ اـمعـ ـلسرض يـفّلـ

ـلسنیا ـ ـ اـ ـلتن ـبیيـ اـیذـھنـ ـلحن ألـیّدـ ـنھيـفّھـنن، أـیاـ اــسبة ـلثوع اـميـناـ ـلسنین ـ ـ ـتنقنـ ـ ـبعصـ اـ وـبـوطرـلض ـتنھة ـ اـ ـلحض رارةـ

ـلغا وـیزـیرـ ـتقة اـ ـلشھوى ـ وـ ــتصلوة األـ ـعضب وـ ـیبتاء ـ ـلغا1144دئـ [ـ Maالم 82b[اـھيـفاإلدراكـب وـقوـلذا ـتتت ـفیدـلوـ ھـ

اـم واـلادة ـلجمھزرع. ـ ـ ـیتعورـ ـ ـلفا1145نـماإلدراكـبونـفّرـ ـبیراقـ األرـ ـنبن اـ ألن اـبـوطرـلة ـلغة اـیروـ ـلتة ـھنتـناـكيـ اكـ

ـتنق وــ اــنتنـمص، ـلحنجوء ــ وـ اــغلرة ـلصظ اـ #ألن ـلحوت ـتنھرارةـ ذـفضــ اـلي اــسیوــبتتـقوـلك ـلحنجع ــ ــیغلو1146ؤــــفتنترةـ ظـ

1139. .L6: om. Ma [ من

1140. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1141. .L6 تضغطھا :Ma [ وتضغطها

1142. الله رحمه الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1143. .L6: om. Ma [ عشرة

1144. .Ma أو یبتدئ :L6 [ ويبتدئ

1145. .Ma بین :L6 [ من

1146. .L6 فيتنؤا :correxi [ فتنتؤ
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ـلصا و1147وتـ ــتغینـم. رـ اإلـیر وـبح اـميـھط، ــلفضلن ـ اـ ــلعفنة ـ اـ ـیستنفضھيــلتة ـ ـ ـــ ــلقلا1148اـ اـجوـلبـ ـلنضود اــ ـلصج نـعادرـ

ـلحا اـ وـفواـلرارة األـمرة ـبخن اـ ـلمرة ـللشع1149دةـلوـ ـ وإــ ـیعتاـمّـنر. ـ اـ ـلسرى ـللفتیّلـ ـ ـ واــ ـلشبان ـ اـ اـھيـفذيـلان ـلسنیذه ـ ـ ألنـ ن

ـشھ اـ غوة ـل واـ ـلھضذاء ـ ھمـ ی ـف ـ یمـ ـكث ـ ودـ واـھاؤـمر لـامرةـفم ـئ إـ اـلة ـلحى واـ مدة ـل والـ ـتنصرارة ـ دـ إـھاؤـمرف اـلم نمى ـل ـ وـ

ـنصاـك ـفھراـ اـفاـ ــلصبیي ـ ـفلكثان،ـ ـ اــ ـفیھدمـلرة ـ واـ ـمتم ـقھروـعالءـ وـ ـتھاـكرـحوةـقم اـ ـلعنیفم ـ ـ ـ اـمةـ ـثبوـلن واـ ـلصیحة ـ ـ اـ ـلشة دةـیدـ

ـلسقطوا ـ ـ واـ ـلضة ــینھتاـمّـبرـفة.ـبرـ رـعنـمرقـعكــ ـئتھروق وــ ـمتقارتـصم ـمتقیحةـحرــ ــ وــ ـلصدثـحة ـحبھاـ اــ ـلسا [ـ L6ل.

119 [

 151

أـق# ـبقال آـم:1150راطـ اـبتـلن ـلحھ اـفالـ ذات ـلجني ـ إـ اـلب ـلتقیى ـ ـ اـنإـفحـ إن ـستنقّھ ـ ـ أرـفىـ ـبعیي ـ اـماًـموـینـ ـلین اـ ذيـلوم

انفجرت فیھ المّدة فإن علتھ تنقضي، وإن لم یستنِق في ھذه المدة فإنّھ یقع في السّل.

ـیعن ـ إذاـ ـتنمـلي اـ ذات ـلجنق ـ أرـفبـ ـبعي ـعشةـ أـموـیرـ وآل اـماً ـلعلیر ــ إـ اـلل ـلتقیى ـ ـ ـیستنقّھـنإـفحـ ـ ـ ـ األــعلىـ األـمى ـكثر يـفرـ

ـبعیأر ـ وـموـینـ ـیكاً اـلذـبونـ ـنقضك ـ وإنـضرـماءـ ـیستنمـلھ، ـ ـ اـھيـفقـ ـلمذه أـیدةـ إـمؤول اـلره ـلسى ألـ إـنّل أنـمّھ ـیستنقا ـ ـ ـ يـ

ـلنفاـب ـ اـ ـلمتث ـ أ1151داركـ أرـفرهـموآل ـبعیي ـ إـموـینـ اـلاً ـلصى وإـ أنـمالح ا ـیستنقّ ـ ـ ـ اـفدـناـبيـ ـلماع اـیرـطنـمادةـ ـلعق رقـ

ــلعظیا ـ اـ ـلطم اـبدـحنـمعـلاـ ــلكبة إـ [ـلد Maى 83aا ــلمث] وـــمنتظـــغلیولــببةـناـ ـیكن أوالًـكوــسلونـ اـم1152ھ إـیورـلن اـلد ــلكبى دـ

إـث اـلم ـلكلیى ــ إـثةـ اـلم ـلمثى ـ وـناـ ـیخة وـبرجـ ـفعھدـتدـقاإلدرار، ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ إـ األـلة ـمعى واـ ـلباء ـفقراز.ـ إنـ ـتستنمـلال: ـ ـ ادةـمقـ

ا ــلجنذات اـ ـلمتقیحب ــــ وـ ـفعھدـتمـلة ـ اـ ـلطبیعا ـــ ـلضعفھةـ ــ ـ أوـ ــلكثا اـ ـلمرة وـ ـغلظھادة ـ وـــعفناــ ذاتـصت ردــــكیفیارت وــیئة تـــعفنة

الرئة بالمجاورة وقرحتھا بالعفونة والحدة وأحدثت السل.
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] من أصابھ ذات الجنب ولم ینق في أربعة عشر یوماً فإّن حالھ تؤول إلى التقیح.L6 119b: [1153#قال أبقراط

اــعلوأ ذات أن ـلجنم ـ ورمـھبـ اـفو ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ واـضألـلنـ ـلحجالع ـ اـ ـلحاب إـجاـ اـمر اـفّ ـلجي #األـناـ ـیمب أوـ ن

1147. الصوت ويغلظ فتنتؤ ... تنهض الحرارة ألن  ] L6: om. Ma.

1148. .Ma یشققھا :L6 [ يستنفضها

1149. .Ma المتولدة :L6 [ المولدة

1150. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1151. .Ma المتداول :L6 [ المتدارك

1152. .L6: om. Ma [ أوالً

1153. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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ـیساأل و1154رـ اــمتالـع، ـلحمھ ـ واـ اـجوـلى ـلنع ـتحسـخاـ األـ واـضت ـلسعالع ـ وـ اــضیال ـلنفق ـ وـ إـــسببس. دمـمھ ا ـصفّ أوـ راوي

أوـس ـبلغموداوي ـ ـیعني.ــ ـ اـم1155يـ اــعتن ذات ـلجنراه ـ وـ ـینمـلب اـ ـلنفاـبورمـلق ـ الـ ـنتسث ـ اـ ـلماف إـ اـلادة ـلمصةـئرـلى ـ ـمتھاـ ـ اـ

ـلغشا ـ وـ ـتخلخلھاء ــ ــ وـ ـسخا ـفتھاـ أرـفاــ ـبعي ـعشةـ ألـموـیرـ األـمّھـناً اـمن ـلحراض اـ الــلتادة ـیتجي ـبحاوزــ اـنراـ ـعشعـبراـلھ يـفرـ

أـیرــكثاأل إـمؤول اـلره واــــلتقیى األـكيـفّحــــلتقیّح، ـیجاءــطبالم ــــمعنییىــعليءـ ــیستعملارةـتن:ـ ـ ــ ورمـفھـنوـ ـیجمي ـ وـ ـینضع جــ

ــیصیو وـمرـ ـقیحرة وــ ــیستعملارةـتاً ـ ــ أـفھـنوـ اـمي ـلصراض وـ اـبرادـیدر. اــمتھ ـلفضالء اــ اــبیذيـلاء ـلصن واـ 1156نـمةـئرـلدر

ـقی اـ ـنصح إـ ـلیّب واـ ـجتمھ ـ ـفیعـ اـمھـ ـلجن ـنبیاـ ـ أوـ واـنـاجن وأـحب ـسبد. االـھابـ ـمتذه إـ اـمالء اـلزـنّ ـنحة إـ ـلیدرت دـ ـفعھ أوـ ة

اـفروحـق [ـئرـلي Maة 83bا أو ـلغش] ـ اـ ـلمستبطاء ـــ ـ اـفالعـضألـلنـ ذات ــلجني اـ إذا ـنفجب ـ وـ ـمنھتـلاـسرت وـیـدصاــ حــقید

إلى ذلك الفضاء.
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] L6 120a: وعن نفث الدم نفث المدة. [1157#قال أبقراط الحكیم

ا ـلسإن اـفةـحرـقوـھّلـ وأـئرـلي إـحرــلقا1158ابــسبة اـمة اـعذاـلادةـحةـلزـنّ أوـلاـكة ـــمعفنة إــتن1159ةـ اـلزل أوـئرـلى نـمادةـمة

اـھ ــلجنذا ــتسیسـ ـعضنـملـ آـ إـخو اـلر أوـئرـلى ـتقة اـ ذات ــلجنّدم اـ ذات أو ـكمةـئرـلب ـسیجاـ أوــ أـمبــسبيء ـنفابــسبن ثـ

وذـلا الـلدم، ــنشقك اـعنـمرقـعاقـ أـمةـئرـلروق داـجارـخابــسبن أو ــیعنة.ــخلة ــــیستتبيـ اــنفعـ اــنفدمـلث ـلمث اـ ألن دمـلدة

ـینفذيـلا ـ اـمثـ دمـئرـلن ـلطیة ـ االـیرـسراويــصففـ ـستحع ـ ـفتقةـلاـ ـ اـ ـبحةـئرـلرح وـتدـ ـیترارـمھ وـ ـیتھ اـضوـمورمـ ـلقع ةـحرـ

ــیستحیو ـ ـ اـ اـلل ــلمحتبدم ـ ـ اـفسـ ـلجي اـ إـلزء اـلورم ـلمى واـ ـلقیدة ـ اـفح.ـ ـنفجإذا ـ اـ ـنفورمـلر اـ ـلعلیث ــ ـمكلـ اـ اـلان ـلمدم ـفیكدة،ـ ـ ونـ

نفث الدم سبباً لنفث المدة وعنھ نفثھا.

154

: وعن المدة السّل والسیالن وإذا احتبس البزاق مات صاحب العلة.1160#قال أبقراط

1154. األيسر أو األيمن  ] L6: األیسر أو األیمن Ma.

1155. .Ma أعني :L6 [ يعني

1156. .L6: om. Ma [ من

1157. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1158. .Ma وأما :L6 [ وأسباب

1159. .Ma منفضة :L6 [ معفنة

1160. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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ـنفإن اـ ـلمث #ـ رـح1161رــغینـمدة اـمانـكاـمّـبرارة ورـئرـلن اـمانـكاـمّـبة ـلصن إـ اـمدر. ـیعن1162ّ ـ ـھنيـ ـنفاـ اـ ـلمث اـ ـلتدة يـ

ـتح اـحرـقنـمدثـ وـئرـلة اــنفة ـمنھدمـلث إـیاــ اـلؤول ـلسى أوـ ذوـھ1163ّل اـبو واــلبان ـلحمدن ـ اـ اـــقیقدـلى ـئمداـلة اـ ـلھة ـكحمةـئادـ ـ ىـ

ــبجمیدقـلا ـ ـتھاـمالـععـ ـلحماـ ـ اـ ــلقلى وـ ـسخب ـبمجھــنتوـ ـ اـ اـئرـلاورة ـلمة وـفأوـ ـقصة ـفعلھورـ ــ اـعاـ ـستنشن اـــ ـلھاق اـ ـلمواء رّوحـ

[ــــللقل L6ب. 120bو ــیعن] ــلسیاـبيـ إـ اـمالن ا اـــنتثّ ـلشعار ـ وإـ اإلـمر ـسھا [ـ Maال. 84aو ـھمالـك] ـیحاـ أواـفانـثدـ اـخي ـلسر لـ

اـمألن ـلھن اـ ـلمفزال ـ واـ ــلجفرط اـ ـلغاف اــعلبـلاـ ــلمسلى ـ ـیفقولـ ـ اـ ـلشعد ـ اـ ـلغر والـ ـیصذاء إـ ـبتھاــمنىـلل ــیتحلاـمدلـباــ ـمنھلــ اــ

وـــــفینتث ــیسقر وأـ اإلـمط. ا ـسھّ ـیحالـ ــبسبھــفیدثـ ـضعبـ اـ ـلقف اـ ـلھوة ـضماـ واـ ـلمة ـسكاـ اـفةـ ـلمعي ـ واألـ ـمعدة وـ ـلضعاء ـ دهــكبفـ

اـع ـلجن وأـ اـمذب. ـعسّ اـ ـلنفر ـیكثــ إـ اـمون ـضعنـمّ اـقفـ ـــلعلیوة وداـ ــفعتل أوـ ـلعھ ـنضدمـ اـ ـلمج إذاـ ـغلیظانـكادة أوـجاًـــ داً

رقیقاً جداً أو یكون غلیظاً في األكثر لغلبة الیبوسة.

 155

 ذات الرئة فذلك دلیل رديء.1165: إذا حدث #عن ذات الجنب1164#قال أبقراط رحمھ هللا

ا ورمـئرـلذات دـمنـم1166اّرـحة أوـیوـمادة اــتقدـقةـیراوــصفة وــبتع إـندوثـحعـــیتبدـقداء اـلوازل أوـئرـلى قــنیواـخنـمة

ــنحلا إـ اـلّت أوـئرـلى ذاتـمة اــجنن ـنتقب ـ إـ اـلل ذات #ـئرـلى ـیكذاـھةـئرداـفة. ـجھنـمونـ ـكمیةـ ـ اـ ـلمة أوـ ـكیفیتھادة ـ ـ ـ ـ ألنـ ا

اـح ذات ـیك1167ةـئرـلدوث اـمرةــكثنـمونـ ذات ــلجنادة ــبحیبـ الـ ـتقث اـ ـلطبیعدر ـــ دـ ـفعھة ـ ـلنفاـباـ وــ ــیقتمـلث ـتنقیتھىــعلدرـ ـــ اــ

ـشحرـف إـ اـلت ـبھـاصأـفةـئرـلى أوـ ورم اـناـكا ـلمت اـفادةـ ذات ورم ــلجني ــمتعفنةــــخبیثبـ ـ ـ ـفعادةـحةـ اــعنتـضرـ ـنفجد ـ اـھارـ

آـئرــلل ورمـفة [ـحة L6اّر 121aو ـبسب] ـ اـموءـسبـ ـعتزاج ـتھرـ ـلمجاـباـ ـ وـ ـنفاورة اـ ـلبخوذ ـ اـ ـلعفنارات ـ ـ ـفیھةـ ـ ـلتخلخلھاـ ــ ــ ـ اـ

ـسخو ـفتھاـ ـفتكا.ــ اــ ـجھنـمرداءةـلون اـ ـلجمة ـ اــبیعـ ـلمن اــضیرـ ـــلصعبین ـ وـ ــسكنوـلن، اـستـ ذات ــلجنورة واـ ـنكسب ـ ـتھدـحرتـ اـ

ـعن اـ ـنتقد ـ إـلاـ اـلھ ذات ـیكةـئرـلى ـجھنـم1168ونـ اـ ـنتقة ـ اـ ـلمال اـمادةـ ـلعضن ـ األـ [ـخو Maس 84bإ األـل] ألـشى اـھّـنرف

مرّوحة القلب وألن اجتماع المادة فیھا یھلك بالخنق قبل أن ینتقل إلى عضو آخر ویتعفن فیھا.

1161. غير من  ] L6: عن Ma.

1162. .L6: om. Ma [ إمّا

1163. .Ma و :L6 [ أو

1164. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1165. الجنب ذات عن  ] L6: ذات الجنب عن Ma.

1166. .L6 من .add [ حارّ

1167. الرئة ذات حدوث ... يكون هذا فردائة  ] L6: om. Ma.

1168. .Ma فیكون :L6 [ يكون
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: وعن ذات الرئة السرسام.1169#قال أبقراط الحكیم

ـلسا ورمـھامـسرـ أـفو ـحجدـحي اـباـ أيـمدـلي اـفاغ، ـلحجي ـ اـ اـــللیاب أو ـلحجن ـ اـ ــلصلاب أوـ ـفیھمب ـ ـجمیعاــ ــ أوـ اـفاً اغـمدـلي

ـنفس ـ أوـ ـفیھھ ـجمیعاــ ــ واـ واــغلوـھورمـلاً. ـیحاخـــنتفظ اـفدثـ ـلعضي ـ ـفضنـموـ ـتنفادةـملـ وـجرـفيـفذــ ـتمھ ــلیتحیاـھددـ ـفیھزـــ اــ

ـفینس ـ ـ ـمنّدـ اـفاـ ـلعضس ـ وـ ـمنو ـیعنذه.ـفاـ ـ ـیحيـ اـعدثـ ذات اـئرـلن ـلسة اـك1170وـلامـسرـ ذات ورم دمـمةـئرـلان ـلطین ـ فـ

ـفیتصراويــصف ـبحدـعاـــ اـ أـلرارة ـبخدم اـمرةـ اـلادة اــیئردـلورم ــلكیفیة ــ اـ ـــلكثیة اـ ــلكمیرة ـ واـ ـتجالءــمتة اـیاوـ وـمدـلف رضـعاغ

.1171السرسام
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 التي تنحدر إلى الجوف األعلى تتقیح في عشرین یوماً.1173] النزلةL6 121b: [1172#قال أبقراط

ــیعن ـنحا1174وـليـ اـمدرتـ رـمدـلن ـغلیظاتـبوـطاغ وـــ ـفضة ـبلغمالتـ ـ إــنیاــ اـلة ـلجى األـ وــعلوف ـفضوـھى داـ اـخاء ـلصل درـ

ـیحذيـلا اـ ـتنضجھةـئرـلوي ـ ـ اــ اــلقا ـلھوة ـضماـ واـ ـلطبیعة ـــ اـ ـلمة ـلحاـبرةـبدـ اـ ـلغرارة اـیزـیرـ آـھيــلتة ـلھةـلي وـ ـیسھا. ـ ـسبیلھلـ إــــ ىـلا

اـماعـفدـناال ـلعضن ـ اـ ـلمحتبو ـ ـ ـ اـمعـفدـبھــفیسـ ـفعداـلن ـبتةـ ـقیرـ ـمھواـققـ إنـ اـكا ـلمان اـناـ ــلغلع وـ ـتغلیظھظ ـ ـ ــ إنـ اـناـكا ّةـقرـلت

ـنعاـم وـ ـتقطیعھة ـ ــ ـ إنـ اـناـكا ـنعاـمةـجزوــللت ـعشيـفةـ األــعلاًـموـینـیرـ وــكثاأل1175رـمى ـیستعر ــ ـللنفّدـ ودـــ اـفث ـلطبیعع ـــ ـلھةـ اـ

بسھولة.

158

ـبقأالـق# ــلحكیاراطـ ـ أـم:1176مـ ذـبـاصن ـبحھ ــفتخلةـ ـمنھّصــ ـفماــ اـ ـلفضال ـ إـ رـلل ـیمّھـنإـفھــئتى ـسبعيـفوتـ [ــ Maة 85a[

.1177أیام، فإن جاوزھا صار إلى التقیّح

1169. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1170. .Ma إذا :L6 [ لو

1171. السرسام وعرض  ] L6: om. Ma.

1172. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1173. .Ma زلزلة :L6 [ النزلة

1174. .Ma إذا :L6 [ لو

1175. .L6: om. Ma [ األمر

1176. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1177. .Ma النضج :L6 [ التقيّح
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ـبحذـلا ورمـ اـفاّرـحة ـلعضي ـ اــنباـجنـمالتـ ـلحلقي ــ اـ ـبھيــلتوم ـیكاـ اـ وـــلبلون اـفع ــلعضلي ـ اـ ـلمة اـفىــعلةـعـوضوـ ـلمم ريءـ

ـلحلق#وا ــ وـ ـبطيـفوم اـناـ ـلمھ ــیعن،1178ريءـ اـصوـليـ ورم ـبحذـلادف اـ ـلنضة واــ ــنصبج اـ ـلمّت إـ ــقصبىـلادة اـ وـئرـلة ـتھألـمة اـ

االـع ـختنرض ـ واـ ـمتناق ـ اـ ـلنفاع ـ وـ ـیمس اـ ـلعلیوت ــ ـسبعيـفلـ ـ أـ ألـیة اـیـاغيـفرضـمّھـنام ـلحة [ـ L6دة 122aال ـتق] درـ

ـلطبیعا ـ ـ ـ اـ ـلمجة ـ أـبدةـھاـ ـكثھ وإنـھنـمرـ ـیختنمـلذا. ـ ـ ـسبعيـفقـ ـ أـ وـیة ـفقاـھاوزـجام دّلـ اــعلد أن ـلمى رـناـكادةـ ـقیقت ـ أوـ ة

ــیسی اـ ـلطبیعا1179تـلوــسترة ـــ ـعلیھةـ ودـــ ـفعتھا ــ أــعلاـ ـقسأ1180دـحى اـ ـلنفاـبىــــفینقةـئرـلام وــ ألــیبث ـغلیظتـناـكوـلّھـنرأ رةـــكثیةـــ

منحلّة عن ورم عظیم تقتل في األكثر إلى السابع.
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أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ رـ ـحمم هللاـ إذا1181ھ ـنساـبانـك: وـسانـ ـیقاـمانـكّل ـلسعاـبھـفذـ ـ اـمالـ ـلبن ـمنكزاقـ ـ اـ ـئحراـلر أـ إذا ـلقة يـ

على الجمر وكان شعر رأسھ ینتثر فذلك من عالمات الموت.

ـلم اـمالـعنـمانـكاـ ـلسات ـظھلـ ـنفورـ اـ ـلمث ـفتفدةـ ـ ـبیرقـ اـ ـلمن واـ ــلخلدة ـلنتاـبطـ ـ اإلــعننـ وـحد اـفوبـسرـلاـبراق ـلمي اء،ـ

ـلنتوا ـ دـ ـعفىــعللــلین اـمةـنوـ ـلقادة الـحرـ و ـتلحة اــ ـلعفق ـ إّالـنوـ ـبمة ـفضھــفیاـ رـ ــفمتة.ـبوـطل ـنفانـكىـ اـ ــلمسلث ـ ـمنكولـ رــ

ـئحراـلا دـ رــعلّتـلة رـحرـقةـبوـطى واــیتة ـنعاـمةـبوـطرـلھ االـمةـ ـلتحن ـللقامــ ـخصروحــ اـفاًـصوـ اـئرـلي ــتصیيــلتة إـ ـلیھر اــ

وـفنـماتـبوـطرـلا ـتحنـموق ــفعفت.ـ اـحرـقةـنوـ وـئرـلة ـفسة وـماـھادـ اـجع ـلمود اـمعـناـ ـلتحن ـمھاــ دـ اــتلىــعللــلیا ـلمف ضـیرـ

ـلمو اـلوـتانـكاـ ـلشعّد ـ اـمرـ ـنعقن ـ اـ ـلبخاد ـ اـ اـفيـنـاخدـلار ـلمسي ـ [ـ ودوام Maام 85bا ـتص] اـ ـلمال إـ ـلیدد [ـ L6ھ. 122b[

ـنتثاـف ـ ـتسو1182ارهـ ـقطاـ ـیكھـ إـ ـلنقصاـمون ـ ـ اـ ـلغان وـ اــقلذاء ة ـلبخّ ـ اـ ـلجیار ـ اـ ـلمنبد ـ ـ ـمثھـلتـ ـیعاـملـ ـللنرضـ ـقھیاــ ـ نـم1183نـ

اـماأل ـلحراض وألـ ـصحادة اـ واـلاب ـلسدق ـتسنـملـ ـقطاـ ـبسبھـ ـ ـمفزالـھبـ وـ ـیبرط ـفینعد،ـیـدشسـ ـ ـ اـ ـلبخدم ـ اـ يـنـاخدـلار

ـلغا ـللشعاذيـ ـ وــ ـتجر ـبتھاــمنّفـ وــ ـفتعفر.ـثاـــیتنا ـ اـحرـقنــ وـئرـلة اـثاــتنة ـلشعر ـ ـیعرـ آـفانـضرـ اـخي ـلسر وـ ـمشل اـفارـ ـلھة الك،ـ

فیكون كل واحد منھما دلیال على الموت وسقوط القوة. 

160

1178. المريء بطانه وفي والحلقوم   ] L6: om. Ma.

1179. .Ma استودعت :L6 [ استولت

1180. .L6: om. Ma [ أحد

1181. الله رحمه الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1182. .Ma فإشارة :L6 [ فانتثاره

1183. .Ma للنافعین :L6 [ للناقهين
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: من تساقط شعر رأسھ من أصحاب السل ثم حدث لھ اختالف فإنّھ یموت.1184#قال أبقراط الحكیم

ـتس ـشعطـقاـ اـ اــفقىــعلدّلـیرأسـلر ـلغدان اـمذاءـ ـلبخن اــ اـناـخدـلار ـیصذيـلي إـ ــبسبھــبتاــمنىـلل ـــتحلیرةــكثبـ تـضرـعالتـ

ـمقنـمدنـــللب اـساـ ـلماة وإـ اــفنرض ـلحاء اـ ـلغرارة اــیبرـ ــتشبيــلتة ـعضاألـبثـ األـ اـــصلیاء اـبوـطرـلة ـلغات ــفمتة.ـیزـیرـ رنـقىـ

واــختاال1185ھـب ـستفالف ـ ـبقاـمرغـ رــخلنـميـ وـیرـغ1186بـطط اــغیزي ـنطفره ـ اـ ـلحت اـ ـلمحییرارة ـ ـ ـ الـ ـنعة اـ ةـبـوطرـلدام

تا ـل ـتتشبيـ ـ ـ ـبھثـ ـفیماـ ـ اـ ـلعلیوت ـ ـ ألنـ اـعل اـبـوطرـلدم ـلغة #ـیزـیرـ ـیستلة ـ ـ اـعزمـ ـلحدم اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلمحییة ـ ـ ـ وـ دمـعة

 یستلزم عدم الحیاة.1187الحرارة

161

] إذا حدث بمن بھ السل اختالف دّل على الموت.L6 123a: [1188#قال أبقراط

أـغ ـبقرض ـتكيـفراطـ اـھرارـ ـلفصذا ـ أنـ ــیعلل االــمنّـ أن وــختا اـميـفدهـحالف ـلسرض اـفانـكلـ ـمشىــعلوعـقوـلي ةـفارـ

ـلما ألـ ــضعفىــمتّھـنوت اـ ـلمعت ـ واـ ـنتقصدة ـ ـ ـشھتـ اـ ـلغوة #وـ ـیتنمـلذاء ـ اـ ــلسلاول اـمولـ ـلغن ا1189ذاءـ ـلقلیإّال ــ وـ ـینھضمـلل ـ ـ مـ

اـھ ـلقلیذا ــ ـكملـ ـینبغاـ ـ ـ ــبسبيـ اــقلبـ ـلحّة اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ــضعفة اـ ــلكبت [ـجنـعدـ Maذب 86a[ـعص اـ ـلغارة ـفعذاءـ رضـ

وــختاال ـتصمـلالف إـ اـلل رــلبى ــلتخلةـبوـطدن ــتحلاـمدّلـبفــ واـ ـستفل اـمرغــ وـبوـطرـلن ــتحلات وـ األرواح ـسقطّل ـ 1190تـ

القوى فیلزم الموت.

162

 اختالف فذلك فیھ دلیل سوء.1192: من اعتراه ذات الجنب وذات الرئة فحدث بھ1191 أبقراط قال#

ـمھم ـ ـعظاـ اـ اـفورمـلم ذات ــلجني اـ ذات أو اـلاـنىــحتةـئرـلب ــلكبت ــبسبدـ ـمشبـ اـكارـ ـلغشة ـ اـ ـلمستبطاء ـــ ـ أوـ آـئرـلا1193ن ةـفة

1184. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1185. .L6: om. Ma [ به

1186. .Ma الرطب :L6 [ رطب

1187. الحرارة وعدم المحيية الغريزية الحرارة عدم يستلزم  ] L6: om. Ma.

1188. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1189. الغذاء من السلول يتناول ولم  ] L6: om. Ma.

1190. .Ma فسقطت :L6 [ وسقطت

1191. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1192. .L6: om. Ma [ به

1193. .L6: om. Ma [ أو
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ــبحی ـیقمـلثـ اـجىــعلدرـ ـلغذب أوــختاال1194دثـحذاءـ اـلالف ــنصبو وـ ـــتحلبت اـمتـ اـلادة ـلمنفجورم ـ ــ اـفرـ ذات ــلجني أوـ ب

ا إـئرـلذات اـلة ـلمعى ـ وأـ ـفسدة ـتھدـ ـبعفاـ ـ ـنتھوـ ـ ـجھزاـمرارةـحو1195اـ اـ ـعتا اـساـھراـ ـستموء ـ واـ ـختراء وـ اـلالف. ــختلو 1196طـ

ـمنھيءـش ـبعصاــ ـ اـ ـلغارة إـھورــعبدــعنذاءـ اـلا ــلكبى وأـ ـتغلظھدةـشتـثدـحد ـ ــ [ـ L6ا 123bأو ـجتھزوـل] اـفاــ ـلمي اـ اِرـسَ مــفلَاــیقَ

ـلغا1197ذـــینف إـ اـلذاء ــلكبى ـكمدـ ـینبغاـ اـیاـغيـفھــمنانـكاـمذـــینفلـبيـــ وـقرـلة ـینحّة اــ إـقاــلبدر األـلي ـمعى ـفحاءـ االـ الفــختدث

اــعلردـیمـلو وــلبى رزؤه ــیتحلاـمدّلـبدن ـفعھــمنلــ اـلرضـ ـلھھ وـ اــسقزال وــلقوط ـیكوة دــفیونـ إنـسلــلیھ ھـثدوـحانـكوء

ـبسب# ـ اـحوءـسبـ ـلكبال ـ اـ أو ـلمعد ـ وـمدةـ اـجع ذات ـلجنود ـ اـ ذات أو وـئرـلب ـلكة. إنـ ـبسب1198رضـعن ـ دـ اـفب ـلطبیعع ـ ـ ـ ةـ

اـم ـلمادة واـ ـبعورمـلرض إـ ـنضد ـجھاـ واـ ـمتیا ـ ـعماـھازـ ـیحتاـ ـ إـ ـلیاج اـ ـلبھ إـ األـیـرطىـلدن ـمعق ــسبیىــعلاءـ اـ ـلبحل ـ انـكرانـ

محموداً.
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أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ ِوَيـكنـم:1199مـ اـم1200ُ ـلمتقیحین ـ ـ ـ ـ ـ ـفخنـ ـمنتـجرـ ـنقیدةـمھـ ـ ـبیضةـ ـ ــیسلّھـنإـفاءـ وإنـ ـمنتـجـرخم ھـ

 حمائیة منتنة فإنّھ یھلك.1201مدة

ـلمتقحییاـبدـیرـی ـ ـ ـ ـ ـ أـ ـصحن [ـ Maاب 86bا ـلم] اـفدةـ ـلصي وـ ـسببھدر، ـ ـ دـ أو ورم ــبیلا ـجمعةـ ـ وـ ـنضجت ـ اـفتـ ـلصي مـثدرـ

ـنفجا ـ واـ ـفض1202ألتــمترت اـ ـلصاء اـمدرـ ـلمن واـ ــلقیدة اـ ـیعصذيـلح ـ اـفىـ ـلخي ـلنفاـبروجـ ـلغلظھثــ ـ ــ وـ ـجتھزوـلا وــ ةـبـالصا

ـلحجا ـ اـ ــلمحیاب ـ أوـئرـلاـبطـ ـلضعة، ـ اـقفـ ـــلعلیوة ـفیسعلـ ـ ـ ـسعلـ ـبساـیاالـ رـماًـ اـجرـجع ـلمة اـفدةـ ـلصي ـیستفمـلإنـفدر.ـ ــ رغـ

ـبع اـ ـلتلطید ـ ــ واـ ـقیرــلتف أوـبقـ ـسھاإل1203اإلدرار ـیكالـ ـلما1204وىـ اـضوـ ـفیذيـلع اـ واـجوـلھ ـلثفع ـ واـ ـلتمل ـ [ـ L6دد 124a[

1194. .Ma حدوث :L6 [ حدث

1195. .L6: om. Ma [ بعفونتها

1196. .L6 اختلطت :correxi [ اختلط

1197. .Ma: om. L6 [ ينفذ

1198. عرض إن ولكن ... حال سوء بسبب  ] L6: om. Ma.

1199. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1200. .Ma الكرى :L6 [ كوى

1201. .L6: om. Ma [ مدة

1202. .Ma في .add [ وامتألت

1203. .Ma و :L6 [ أو

1204. .Ma یكون :L6 [ يكوى
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ـبمك ـ دـ ـتخىــحتاقـقاوي اـ ـلمرج ـلما1205تـجرـخإنـفدة.ـ ـبیضدةـ ــیسلّھـنإـفاءــ ألـ اـعىــعلدّلـیّھـنم ــلعفدم ــبسبةـنوـ اـ ـلحب رارةـ

ـلغا واــیبرـ ـستحة ـلتھاــ إــ ـطبیعرــغیبـیرـغونـلىـلا ودّلـــ ـعمىــعلي، اـ ـلحل اـ ـلغرارة ـفیھةـیزـیرـ ـنضجتھاـفاــ ــ ـ وـ ـشبھھا ـ ونــبلاــ

ــلمنا واـ وـــللبي ـلھن، ـیكذاـ أيـــنقیونـ اـعاً، ـئحراـلدم اـ ـلكة ـیھرـ #ـ وإن اـجرـخة. ـلمت ـحمدةـ أيــئیاـ ــمتغیة، اـفرةــ ـیھرـكونــللي ةـ

اـف ـئحراـلي ـغلیظةـ اـفةـــ ـلقي دـ ـعمىــعل1206ّتـلوام، ـلحا1207لـ اـ ـفیھةـیارــلنرارة واــ ـستحا ـلتھاــ إــ اـلا ـلعفى ـ ــفیھلة،ـنوـ اــ ـــلعلیك لـ

ـلفس ـ اـ ـلماد اـ ـلمفسادة ـ ـ اـ آلالت ـلتنفدة، ـ ـ وأـ ـعضس اـ ـلصاء ـفینفدر.ـ ـ ـ اـ ـلكع إنـ ـقبینـم1208تـناـكي ـ والـ األول ّيـكيـفلـئـاطل

النوع الثاني.

164

: أصحاب  الجشاء الحامض ال یكاد یصیبھم ذات الجنب.1209#قال أبقراط رحمھ هللا

اــعل#وا ذات ورم أن ــلجنم ـیكال1210بـ األـف1211ونـ إّالــكثي دمـمر اـمن #ألن ـلغشراري ـ اـ ـلمستبطاء ـــ ـ الـمدــمنفـــكثینـ ج

ـینف اــفیذــ إّال اـلھ ــللطیدم اــ ـلمف ـیغ1212راريـ ـبحھــفی1213وصـ وـتدـ وـترارـحھ ـتككـلذـلھ، اـئواـنونـ ــحمیدادــشتب يـفاًــغبھـتاـ

األــكثاأل وألن اـبر، ـلبدان اـ ـلماردة اـ ـلغزاج ـمعىــعلبـلاـ ـتھدـ اـ ـلبلغم ــ ـیتاـمّــقلمـ ـفیھدـلوـ ـ اـ اـلم ـلمدم ـیكالـفراري،ـ أنـ ـیحاد دثـ

ـبھ اـ ذات ـلجنم ـ وـ ـیعنب. ـ ـصحأـبيـ اـ ـلجشاب ـ اـ ـلحاء اـماـ ـلبض L6[1214ارديـ 124bا ـلم] اـ ـلبلغمزاج ـ ـ ـ [ـناـ .Maي 87a[

ـلمعا1215يـف ـ ألـ ـنھدة ـلقصمـ ـتھرارـحورــ اـ ـلغم وـیزـیرـ ـمعيـفاـھورــفتة ـتھدـ ـبطمـ ـمكولـ اـ ـلطعث ـ ـفیھامـ وــ ـیضعا ـ ـھضمھفـ ـ ـ يـفاـ

ـمع ـتھدـ ـفیتغیمـ ـ ـ ـ إـ اـلر ـلحمى ـ ـفیحة،ـضوـ ـ اـ ـنتفدث ـ اـ ـلبطاخ ـ واـ ـلجشن ـ اـ ـلحاء اـمأـفض.ـماـ اـحانـكنـمّ ـلماّر ـیكزاجـ ـسبونـ بـ

ـجش اـئاـ ـلحھ ـضعضـماـ ـھضمفـ ـ اـبنـمھـ ـلمعرودة ـ وـ ـیمكدة، ـ أنـ ـیحن اـلدثـ ذات ــلجنھ وـ ـلھب. الـقذاـ ـیكال: وـ ـیحكمـلاد، ـ مـ

1205. .Ma خرج :L6 [ خرجت

1206. دلّت القوام، في ... حمائية المدة خرجت  ] L6: om. Ma.

1207. .Ma عدم :L6 [ عمل

1208. .Ma كان :L6 [ كانت

1209. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1210. الجنب ذات ورم أن واعلم  ] L6: om. Ma.

1211. .Ma في األول .add [ يكون

1212. المراري اللطيف الدم ... المستبطن الغشاء ألن   ] L6: om. Ma.

1213. .L6 لیغوص :Ma [ يغوص

1214. .Ma البارد :L6 [ الباردي

1215. .L6: om. Ma [ في
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قطعاً.

165

أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ اـناـكنـم:1216ھ ـلمت اـضواـ ـفیميــلتع اــ دون ـلشا وــلیاـعھــمنفــسیراـ ـفیھة وـلدثـحمـثرةـقرـقاــ عـجھ

في أسفل ظھره، فإن بطنھ یلین إّال إن ینبعث منھ ریاح كثیرة أو یبول بوالً كثیراً، وذلك في الحمیات.

ا علإن ـل ـ اـ ـلعو ـفیمارضـ ـ اـ دون ـلشا ـسیراـ اـععـمفـ ـیكورمـلدم إـ اـمون ناحـیرـلّ ق ـمحت ـ ـ ـ اـمةـ فع ت ـن ـ وـ ـتماخ ـثقالـبددـ أوـ ل

ـفخاـناتـبوـطرـل ردـ اــیئة ــــلكیفیة اــعلةــــثقیلةــصیاـع1217ةـ اــلقى ـلھوة ـضماـ ـتكرــفتةـ والــھنمـ ــتتحلاك ـلغلظھلــ ـ ــ وـ ـتھرودـبا وأـ اـما. ّ

ـضعلــقبنـم األـ ـمعف وـ ـتھرودـباء ـیحاـ اـ ـلقدث دــعنرةـقرـ اـفد ـلطبیعع ـــ ـلھةـ وـ ـتحا ـیكھرـ ـ إـ أـلا ـسفى ـفمھمل.ـ ـ ـ اـعاـ عـجوـلرض

ـلمغوا ـ ـبسبصـ ـ ـتمبـ ـمعاأل1218اـھدـیدـ اـ ـلسفاء ـ ـمميـنالـ ـلظھا1219يــیلاـ ـ دـكرـ ـلیان اــعلالًـ ـنحى اـ ـلمدار ـبتلییادةـ ـ ــ اـ ـلبطن ـ نـ

[ـخو L6روج 125aا واـیرـل] أـماتـبوـطرـلاح وــسفن ـیمكل. ـ أنـ ـیسكن ـ اـ ـبخعـجوـلن رـ وـــكثیاحـیروج نــــتلییالـباـھدـحرة

اـك ـــلمحتبان ـ رـ ـیحس ـفقاًـ ورـ دـمّـبط. ـفعا اـ ـلطبیعت ـــ اـ إـبوـطرـلة اـلات ــلمثى وـــكثیوالًـبولـــفیباإلدرارـبةـناـ ـیحراً، يـفذاـھدثـ

الحمیات في أیام البحارین.

166

أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ ـینبغ:1220مـ أنـــ ــتفقُـیي [ـ Maد 87b[األوـم اـجن ـلعاع األـفـةضارـ وـضي ـلصا1221دمــمقالع وـ رــغیدر

.1222ذلك من سائر األعضاء عظم اختالفھا

ـینبغ أنـــ ـیكي اـ ـلمتفقون ـ ــ اـ ــلمستد ـ األوــعلدلـ اـجى ـتقدـقةــطناــلباع اـلدمـ ــلعلھ ـلتشاـبمـ ـیعىــحتحـیرــ ـعضلـكرـھوـجرفـ أـ ّھـنو

ـلحموـھلـھ ـ أوـ ـلحمرــغی1223ي ـ وـ ــخلقتفــكیي وــ أيـفھ ـلیمكوـھبـناـجي ـ اـلنــ ـلحكھ ـ إــعنمـ ـحسد اـ اـجوـلاس أو أـلع ھـنورم

ـعلی أوــ ـغیىــعلھ وـ ـینبغره. ـ ـ أنـ ــیعلي أـ ـیضم اـ إن ــمختلعـجوـلاً ـ ـبحسفـ ـ اـ ــلخلب اـ ـلمط اـفع،ـجوـ ـلحإن اـمادثـ وـلن عـجدم

1216. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1217. .Ma الكیموس :L6 [ الكيفية

1218. .Ma تمدیده :L6 [ تمديدها

1219. .Ma إلى .add [ يلي

1220. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1221. .Ma ویتقدم :L6 [ ومقدم

1222. .Ma ینبغي .add [ اختالفها

1223. .Ma و :L6 [ أو
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ألـناـبـرض إذاـني ـمجانـكّھ ـعضاورـ اـ ـحس1224عـجوـلو وـساـ ـبقانـكاً ـیحانـیرـشھـبرـ ـبضسـ اـناـبرـ ـلمھ ألـجوـ ـلمّھـنع انـكاـ

ـسلیمكـلذ ـیحمـلاًـــ ـبحسـ اـكرـ ـلشة ـجعوـمھـناـبـرضارـصمـلآ1225إذاـفوره.ـغيـفانـیرـ واـ ـلحاً اـم1226ادثـ ـلصفن ـ ذاعـلراءـ

ـمح اـمرقـ ـلتھع وــ اـماب ـلبلغن وـــبلیلـــثقیمـــ اـمد ـلسن ـتكسوداءـ ـ ــبسبريـ ـتھرودـببـ وـ ـتقبضھا ـ ــ [ـ L6ا 125b[ـیح اـ ـلعضس ـ وـ

ـمن اـ ـنكسھ ـ ـنفسيـفاراًـ ـ وـ اـمھ ـتمحـیرـلن وـ ــتختلددي. ـ أـ ـیضف ـبحساًـ ـ اـھوـجبـ ـلعضر ـ اـفو،ـ اـجوـلإن ـلنع اـخاـ ـیمتذيـلس ـ دـ

ـمنبسط ـ ـ ـ ـغشیاألـباصـخاًـ ـ واـ اـجوـلة ـیمتذيـلع ـ إـتوـلاـكدـ اـلر ـلجى ـنبیاـ ـ ـلعصاـباصـخنـ ـ واـ ـلعب واـ اـجوـلروق ـلتكسع ـ ـ ريـ

ــغشیأـباصـخ اـ ـلعظة ـ واـ اـجوـلام ـللحاـباصـخوـخرـلع واــ اـجوـلم ـلضع اـفاصـخيـناـبرـ ـلشي وــییراـ ــیحتن. وـفاجـ إـجي ىـلوده

أـثالـث أــشیة وـھدـحاء: اـجا اـلود ـلحورم اـفار،ـ اـلإن واـخرـلورم ــلصلو الـ ـلمؤـیب واـ اـكيـناــلثان، ـعضيـفورمـلون ـحسوـ اسـ

ا ـلعألن ـللحادمـ ـ الـ ـیحس ـلضاـب1227سـ واـبرـ ـلثان، أنـلاـ ـیكث ـھنونـ ـمتصاربـضرقـعاكـ ـ ـلعضاـبلـ ـ [ـ Maو 88a[

ــلمتا ــبحیورمـ ـیضغطثـ ـ ـ وأ1228ھـ اـم. ا اـجوـلّ ــلمسلع ـ اـ ـلمي ـعضيـفةــكناـساردةـبرةـــكثیادةـمىــعلدّلـیورـكذـ اـــغلیوـ ـلجظ رم.ـ

ـفم اــعلنـ األوـھالفــختم وـجذه اــعلفـقاع ـلمى اـضوـ واـجَوـلع ع ــلخلِ اـ ـلمط وـجوـ ـینبغع أنـــ اـمدــــیتفقي اـجوـلن ـفھالــختع يـفاـ

ـلما أـضواـ ـیضع ـلیكاًـ اــ ـلمعون ـ ـــمصیبجـلاـ ألـ اـكوـلّھـناً ـلمان اـفعـجوـ ــلیمیي أــعلالًــمثدّلــفینــ اـفّھـنى ــلكبي وـ يـفانـك1229وـلد

ـلیسا أــعلدّل1230ارــ #ـنى اــحیاـنيـفّھ ـلطحة ـ وإنـ اـفانـكال، ــلیمیي وــ دّلــلیالـھانـكن أــعلاً ـنفيـف1231ّھـنى اـ ــلكبس وإنـ د،

ـمتطانـك ـ دّلـ أــعلاوالً ھـنى اـفّ ــلعضلي ـ ـفیعة،ـ ـ اـلاـ ـلعضج ـ ـبعوـ اـجالـ ـلخھ وـ ـینبغاص. ـ ـ أنـ ـتتفقي ـ ـ ـجھ1232دـ اـ ورم ـلكبة ـ دـ

ـجعوو اـفانـكإنـفھ،ـ ـلجي [ـناـ L6ب 26aا ـلمح] ـ ـیستفدبـ ــ اـمرغـ وـبعـجوـلادة اـفانـكوـلاإلدرار. ـلمقعي ـ ـ ـیستف1233رـ ــ رغـ

ـسھاإلـب ـفقال.ـ اـ ـلحكیال ـ ـ أـ ـبقم ـینبغراطـ ـ ـ أنـ ـتتفقي ـ ـ األوـفدـ اـجي ـلباع ـطناـ اـ ـختة ـتعاتـفالـ ـضھرـ ـبحساـ ـ اـ ـلعظب ـ واـ ـعظالـلم مـ

1224. .Ma الموجع :L6 [ الوجع

1225. .Ma فإذ :L6 [ فإذا

1226. .Ma أو الحادث :L6 [ والحادث

1227. .Ma یضر :L6 [ يحس

1228. .Ma یضعفھ :L6 [ يضغطه

1229. .Ma فلو :L6 [ ولو

1230. .Ma البار :L6 [ اليسار

1231. أنّه على دلّ ... الطحال ناحية في  ] L6: om. Ma.

1232. .L6: om. Ma [ تتفقد

1233. .Ma مقعر :L6 [ المقعر
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ـبحس ـ ـنفبـ اـ ـلعضوا1234عـجوـلس ـ اـ ـلمو ـعظمھمنـم1235عـجوـ ـ ـ ـ أوـ ـصغا ـھمرـ وـ ـحسا اــسیاـ ـلعضة ـ وـ ـحسرــغیو وـــسیتاـ ھـفرـشھ

وخستھ وعظم مادة الوجع في الكیفیة والكمیة حتى سھل سلوك سبیل التدبیر على المعالج بالنسبة إلیھا.

167

 كثیرة غشي شدید من غیر سبب ظاھر فإنّھ یموت فجأة.1237: من یصیبھ مرارا1236ً#قال أبقراط الحكیم

ـلغشا ـ ـتعطوـھيـ ـ اـجلـ ـلقل اـ ـلمحوى ـ واـكرـ ـلحسة ـ ـلضعةـساـ ـ اـ ــلقلف واـ ـجتمب اــ اــكلروحـلاع أو ـستفھ وـغراــ ـــتحللھ الــحتھـ ى

ـیفض ـ ـعللـ اـ ـلمى اـفودـجوـ ـلمعي ـ إنـ ـسبأ1238دن. اـ ـلغشاب ـ یيـ ـكث ـ أـ عنـامرة: ـی ـ أـ قي ـب اـ ـلغشراط ـ اـ ـلحي اـمادثـ ـنسن دادـ

ــمسل ـلشا1239كـ اـیرـ اـھو1240ديـیورـلان ــیسلذيـلو ـفیكـ #اـ ـلھھ اـمواءـ إـئرـلن اـلة ــلقلى الـ أو ـنسب ــمسلدادـ األـ ـبھك وـ وـھر

ـلشا اـیرـ ــتسلذيـلان اـمروحـلا1241ھــفیكـ ــلقلن إـ ــجمیىـلب اـ ــیعندن.ــلبع اـلىـ اـھقــتفو ـلغشذا ـ [ـ Maي 88b[ـصحألـل 1242اءـ

ـبسب ـ ـبخبـ دـ ـغلیيـناـخار #أوــ ـحت1243رهــغیظ ـیسىـ ــمسلدـ اـ ـلھك اـمواءـ ـلخن أوـ ــمسلارج اـ اـلك ـلسروح إـ ــجمیىـلاري عـ

وــلبا ـحصدن اـفھــكلرـ [ــحتبـــلقلي L6ى 126b[ـیصمـل إـ اــلیل ـلھھ اـ ـلمواء األــمنعـفدــتنمـلو1244روحـ ـبخھ ةــنیاـخدـلا1245رةـ

نا ـخت ـ وـ اـمق یات عل ـل ـ ـ ـفجلـ األـ إن ـسبأة. اـ ـلمھیجاب ـ ـ ـ لغشةـ ـل ـ ـ أرـ ـبعي أـ ـجنة أوـ ـلھاس: ـسقاـ اـ قوط ـل اـ ثوة ـل االـناـ ـستفي ـ راغـ

ـلثوا اـجوـلوا1247مـلاأل1246ثـلاـ ـلشع واـیدـ آـبراـلد ــللقلتـضرـعةـفع ـنفسبــ ـ ـفمھ.ـ األرـھداواةـ ـبعذه ـبحسبھةـ ــ ـ أـ ـیضا أرـ ـبعاً ة:ـ

1234. .Ma وجع :L6 [ الوجع

1235. .L6 الوجع :Ma [ الموجع

1236. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1237. .Ma مرارة :L6 [ مراراً

1238. .L6: om. Ma [ إن

1239. .Ma مسالك :L6 [ مسلك

1240. .Ma العدیدي :L6 [ الوريدي

1241. فيه تسلك الذي ... الرئة من الهواء  ] L6: om. Ma.

1242. .Ma لألصحاب :L6 [ لألصحاء

1243. غيره أو  ] L6: om. Ma.

1244. .Ma الروح :L6 [ المروح

1245. .Ma أبخرة :L6 [ األبخرة

1246. .Ma في الثالث :L6 [ والثالث

1247. .Ma العلم :L6 [ األلم
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ـفف اــسقيـ ـلقوط ـیجوةـ االـ وـھردـبالـــحتیب االـفا اـــستفي ــتحلاـمردـبيـفالــلتراغ وـ األـفل واـلي اـجوـلم ـــتسكینيـفداركــلتع ـ ھـ

اـفو ـلنكي ـ االـیاـ ــحتیة ازاـفالـ ـلتھي ـ وأـ اـما. اـحوـلّ ـلغشدث ـ ــكثیراراًـم1248رـھاـظبــسبالـبيـ دّلـ أنــعلراً ـتجيـفى فـیاوـ

 السدة كاملة تامة مات العلیل فجأة.1249تلك الشرایین مادة مسددة لمسلك الروح أو الھواء. فمھما صارت تلك

168

أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ ا1250مـ ـیختنقنـیذـل: ـــ وـ ــیصیون إـ اـحىـلرون ـلغشد ـ وـ ـیبلغمـلي إـــ اـحىـلوا ـلمد ــیفیســـفلیوتـ ـظھنـمقـ رـ

في فیھ زبد.

اــعلا أن ــلقلم ـلحنـمبـكرـمبـ وـ وــلیم ـجسف وــصلمـ ــشكلب وأـبوــصن1251ھـ إــصلري اـلھ آـفلـخداـلى اـخي ـــلعلیر وـ ھـفرـطاء

ـلمحا ـ إـ ـتجىـلدد األـیوـ ـسفف وـ ـبطنھـلل ـ ـیمنانـ ـ وـ ـیسى ــبطنرى.ـ اـ ـلیمنھ ـ ـ ـلتلطیىـ ـ ــ اـ واـلف ـلیسدم ـ اـخدـلرىـ ـلھول وـ ـفیواء، ھـ

ـلحا اـ ـلغار وـیرـ أـلزي. ـیضھ ـبطاًـ [ـفنـ L6ي 127aا اـصوـیطـسوـل] اـمدمـلل ـلیمنن ـ ـ إـ اـلى ـلیسى ـ وـ ـلحا1252دـلوـیرى رارةـ

ـلغا وـیزـیرـ اـفة ــلیمني أـــمنفھـلىــ ـھمدـحذان [ـمھــتیأـیاـ Maن 89aا ـلع] األـ الـجروق ـیصوف اـ إـلال واــلیدم ـینفيـناــلثھ ھــمنذــ

اـــمنبدــعن ـلشت األــبقنــییراـ ـیسرب ــمنعطفرـ ـ اـفاًــ ـلتجي ـیماأل1253فـیوــ إـ اـلن ذاــخلدـقرقـعةـئرـلى ـغشق ـلشاـكنــئیاـ ات،ـناـیرـ

ـفلھ ـ ـسمذاـ اـ اـیورـلي ـلشد وأولـناـیرـ ـینباـمي، ـ اـمتـ ـلتجن ـ األـیوـ ـیسف أـناـیرـشرـ ـھمـدحات اـتأـیاـ وـئرـلي ـینقسة ـ ـ ـفیھمـ ـ اـ

ـستنشال ــلنسیا1254اقـــ واــ ـیصم اـ اـلال ـیغذيـلدم اـ اـمةـئرـلذو ــلقلن وـ ذوـھب ـطبقو واــ ـبخدةـحة اـ ـلشالف وــییراـ ـلھن ـیسمذاـ ـ ىـ

ـلشا اـیرـ ـلیكديـیورـلان أــ ـنبسالـلوعـطون وــ واآلـــنقبالـلاط ـیسمرـخاض. ـ األـ ـبھى وـ اـھر، ـلشو األـیرـ ـعظان اـ ـتنتشذيـلم ھــمنرـــ

إـلا ـجمیىـلروح ـ اـ ـلبع وـ اـھىــعلدن. ـلمنذه ـ أرـفاـ آذان ـبعذ ـحتةـ الـ إـخدـیى اـلل ــلقلى ـبغتيءـشبـ ـ ـیخوال1255ةـ ـبغترجـ ـ ة،ـ

ـیعاّـمـنوإ اـ ـلغشرض ـ ــللمخنيـ ـ وــ ــبسبيـــقلبرضـموـھوق اـ األـــحتبب ـبخاس اـ اــنیاـخدـلرة ـلخة اــنقاـ اــعنروحـلة ــلخند وـ بــسبق.

اـتدـبزـلا ـلبخردد ـ اـ ــلمستحیلار ـ ـ ـ ـ إـ اـلة ـنیـاخدـلى ـلعةـ اـ ـستنشدم ـ ـ اـ ـلھاق اـ ـلصحیواء ـ ـ وـخنـمحـ ـفقارج اـ ـلتدان ـفتحـیروـ ـفعھدـ ـ اـ

ـلطبیعا ـــ إـ ـسبیلھىـلة اــــ ــلمعتا ـ اـفاــمنيـفرددـــفیتادـ وـئرـلذ ـــیختلة اـبوـطرـلاـبطـ اـحواـنيـفيــلتات وـئرـلي ـــتشتبة ـبھكـ اـ اًـكاـــشتبا

1248. .Ma ظ :L6 [ ظاهر

1249. .Ma ذلك :L6 [ تلك

1250. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma. 

1251. .L6: om. Ma [ وشكله

1252. .Ma وتولده :L6 [ ويولد

1253. .Ma تجویف :L6 [ التجويف

1254. الستنشاقا :L6 [ الستنشاق  Ma.

1255. .Ma نقمة :L6 [ بغتة
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ـقیھرـتةـلاـحداًـیدـش إــ اـلا ــلحلى واـتقـ ـنخفارة ـ ـضھاـ [ـ L6ا 127b[ــلمن اـ ـلمخع ـ ـجھروـخنـعقـناـ ارـفا.ـ ـتقإذا اـ ـلمع وـناـ ـظھع رـ

اـفيـف ــلمخنم ـ اـ اـبزـلوق ـــلكثید ــیفیالـفرـ والـ ـیكق ـمطمعونـ ـ ـ زـطىــعلھــلتدالـلھـتاــحیيـفاًـ اـعانـمول واـیروــلتدم ـنحح اللـ

]Ma 91bالمختنق في البخارات الدخانیة وانطفاء الحرارة المحییة بسبب انغمارھا فیھا.1256] الروح 

169

: من امتألت كبده ماء ثم انفجر ذلك الماء إلى الغشاء الباطن امتأل بطنھ ماًء ومات.1257#قال أبقراط رحمھ هللا

أنــعلوا ـمقعيـفم ـ ـكبرـ اـ ـلجنید ـ ـ ـمتصھـتـرسنـمذاًـفاـناًـقـرعنـ ـ ـبكبلـ ـ ـحتھــملـاحدـ ـیجىـ اـ ـكبنـمدمـلذب إـ األم ـكبىـلد دهـ

ـیستحیو ـ ـ ـ إـ اـلل ـلغى اـ ـلصذاء ـلمحـلاـ وذـجزاـ اـلھ، ـلعك ـیقطرقـ ـ اـسنـمعـ ـلجنیرة ـ ـ ـبعنـ اـ وـلد ـیبقوالدة ـ ـمنانـكاـمىـ يـفھـ

ـلبا اـلذـفن،ـطاـ ـلعك إـ أنـمرق ا ـیجّ وـ ـیصیّف ـ ـخیّھـنأـكرـ دـ ـقیط ـعنقـ ـیستغناـمدـ ـ ـ ـ ـعنيـ أوـ ـیتھ وـشالـ ـیفنى ـ أـ ـفمھمالً،ـصى ـ ـ اـ

ـقعو ـمح1258يـفدةـستـ اـ ــلكبدب ورمـ أو ـبلغمد ـ ـلھرضـعو1259يـناــ اـصاردـبزاجـموءـساـ إنــئیاـماـھدـلوـتدمـلار تـناـكاً

ـلكبا ـ أوـبدـ إنـیدـیـدصاردة واـحتـناـكاً ـمتارة. اـ ـلكبأل ـ اـثاءـمدـ ـنفجم ـ ذـ اـلر ـلمك إـ اـلاء ـلغشى ـ اـ ـلباء أيـطاـ ـفیمن، ـ دونـ ا

ثا ـل اـمربـ بطن ـل ـ ـحتنـ األـ أن ـمعى ـتسباءـ ـ یمحـ ـف ـ یاـ ـب اـ من ـل أوـ ماء ـیجت ـ ـ اـ مع ـل یاءـ ـب [ـ L6ن 128aا ـلصف] ـ واـ ثاق ـل ربـ

ـمتوا ـبط1260ألـ اـ ـلعلین ــ وأـملـ إنـماء. ا اـكّ ـلمان ــیخلالـفاداًـحاًـیدـیـدص1261اءـ وـكآـتوعـننـم1262وـ ـفیمذعـلل ـ ـجماـ ـفیعـ ھـ

ـعضيـفو الـ ـفیاه،ـقو وـض1263دـیزـ اـھيـفرره، ـلفضذا ـ ـبعیناءـ ـ ـ ـیجتمھـ ـ ـ اـ ـلمع اـفاءـ ـلمستسقیي ـ ـ ـ ـ ـ اـمأـف.1264نـ ا ـمتّ ـبطالءـ نـ

 نفاخات غشاء الكبد امتالء ممیتاً مھلكاً مستبعد.1266 انفجر من انفقاء1265العلیل #من ما

170

1256. .Ma والروح :L6 [ الروح

1257. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1258. .L6: om. Ma [ في

1259. .Ma البلغماني :L6 [ بلغماني

1260. .Ma واالمتالء :L6 [ وامتأل

1261. .L6: om. Ma [ الماء

1262. .Ma یخ :L6 [ يخلو

1263. .Ma ویزید :L6 [ فيزيد

1264. .Ma المستقبین :L6 [ المستسقين

1265. ما من  ] L6: om. Ma.

1266. .L6, Ma نفقا :correxi [ انفقاء
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اـق# ــلحكیال ـ أـ ـبقم ـفكدةـمدهــكبيـفتـناـكنـم:1267راطـ ـفخويـ ـبیضدةـمھــمنتـجرـ ــنقیاءــ ــیسلّھـنإـفةـ وذـ اـلم أن ـلمك ھــمندةـ

] خرج منھ شيء شبیھ بثفل الزیت ھلك.Ma 90aفي غشاء، وإن [

ــیعن ـفكدةـمدهــكبيـفتـناـكنـميـ وـ وـبوي اــمنتـجرـخُطَّ ـلمھ ــنقیدةـ أيـ ــمتعفنرــغیة، ـ ـ ـبیضةـ ــمتغیرــغیاءــ ـ اـ دّلــللرة ون،

اــعل أن ـلمى ـغشاتـخاــنفنـمتـناـكدةـ اـ ــلكباء ـفیھدةـمارتـصو1268أتـــنفقاـفدـ وــ اـھوـجيـفرـثؤـیمـلا وـئرـلر ـسلیمتـناـكة ةـــ

إنـمأـفة.ـفأوـمرــغی ا اـجرـخّ ـلمت ــمتعفندةـ ـ ـغلیظةــ ـشبیھةـــ ـبثفةـــ اــ اــعلتـیزـلل أن ـلمم اـمتـناـكدةـ ـنفجن ـ ورمـ ــمتقیار ـفیھحــ اــ

اـمأو ــمكثاتـخاــنف1269اءـــنفقن ـفیھتـــعفنو1270تـ وأــ ــبعفرتـثا ـنتھوـ وــ ـتھدـحا اـجيـفاـ ــلكبرم أـ و ـفسد ـتھدـ ـبكیفیتھاـ ـــــ اـ ـلكا ـیھرـ ةـ

ــفیھل ـ اـ ـلعلیك ــ ألـ ـیبطّھـنل ـ ـفیھلـ ـ اـ ـلقا اـ ـلطبیعیوى ـ ـ ـ ـ وـ ـیتمـلة ـلھأَتـ ـلیوـتاـ اـ وـلد ـتغدم اـیذـ ـلبة [ـ L6دن 128bور ـسعاـمّـب] تـ

العفونة والنتن إلى القلب والدماغ قبل نقائھا واندمالھا.

171

: إذا كانت الكبد فیمن كان بھ یرقان صلبة فذلك دلیل رديء.1271#قال أبقراط الحكیم

ـلیا ــتغیانـقرـ اـلنـمرـ إـحاـفدنــلبون اـلش ـلصفى ـ اـ أو ـلسرة ـلج1272وادـ اـیرـ ــلخلان األـ واألــصفط إـسر اـلود ــلجلى وـ ھـــیلیاـمد

ـعفالـب إذاـنوـ ـعفعـمانـكوـلة ـــصحبتةـنوـ ـحمھـ األـفبـغ1273ىـ ـصفي وـ ـحمر رـ األـفعـبى ـسبأـفود.ـسي اـ ـلیاب 1274انـقرـ

ـصفاأل ـكثیرـ ـ ـمثرةـ أنـ ـیكل ـبحونـ ـنیراـ وإـ أنـماً، ا ـیكّ ـیعارـحزاجـموءـسنـمونـ ـللكبرضـ ـ ـ ـللمأو1275دـ ـ أو1276رارةـ

ـلجمی ـ ـ ـلبا1277عـ وإـ اـمدن، ـلضعّ ـ اـجفـ ـلمرم اـعرارةـ ـلجن أوـ ـلمذب دـععـناـ ـفعھن ـ ـفھا.ـ ـكلھذهـ أــ ـلنسباـبمــسلا ـ ـ إـ انـقرـیىـلة

ـیح اـمدثـ ورم ــلكبن اـ ـیحكذيـلد ـ أـ ـبقم [ـ Maراط 90b[ugnــیعنھ،ـترداء اـميـ واـقرـیراهــعتن يـفةـبـالصھــفیسـحان

1267. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

1268. .L6, Ma فنفقات :correxi [ فانفقأت

1269. .L6, Ma نفقا :correxi [ انفقاء

1270. .L6: om. Ma [ مكثت

1271. الحكيم أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1272. .Ma السوداء :L6 [ السواد

1273. .Ma حتى :L6 [ حمى

1274. .Ma یرقان :L6 [ اليرقان

1275. .Ma الكبد :L6 [ للكبد

1276. .Ma لمرارة :L6 [ للمرارة

1277. .Ma الجمع :L6 [ لجميع
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ـكب #ـ دـكده ـلیان أّنــعلالًـ ـكبيـفى ـبسبدـلوـیارـحورم1278دهـ ـ ـجھزاـموءـسبـ اـ ـلحا ـكثیرارـماّرـ ـ وـ ـینتشر ـ ـ اـفرـ ـلبي دنـ

ـیكو ـمعونـ اـ ـلحمھ ـ وإّالـ ــبسبى، واــبتـالصبـ ـنسھ اـ ـلمجداد ـ اـ ـیجھــفیذيـلرى اـ ـلمذب اـ ـلصفرارة ـ اـمراءـ ــلكبن ـینتشدـ ــ اـ دمـلر

الصفراوي في جمیع البدن ویحدث الیرقان.

172

] من كان بھ یرقان فلیس یكاد یتولّد فیھ الریاح.L6 129a: [1279#قال أبقراط

ـیكمـلإذا اـ ـلین ـبحانـقرـ ـنیراـ أوـ اـفدةـسنـما ـلمجي ـ اـ ـیجذيـلرى اـ ـلمذب اـ ــلخلرارة اـ ـلصفط ـ اـمراويـ ـلكبن ـ إـ ـنفسىـلد ـ أوـ ھ

اـفدةـسنـم ـلمجي ـ اـ ـفیذيـلرى اـفدـتھـ ـلصفع ـ إـ األـلراء ـمعى أوـ اـماء ورم ـلكبن ـ ـیمكدـ ـ الـ أن ـیتن ـلصدـلوـ ـحباـ رـ ألنـیھ اح

تحـیرـلا ـی دـلوـ األـفّ ـحشي ـبسباءـ ـ ـنقصبـ ـ اـ ـلحان ووـ اـفرارة ـفتضعةـبوـطرـلور ـ ـ اـ ـلطبیعف ـ ـ ـ والـ ـتقة ـعلدرـ لھىـ ی ـتحل ـ ـ ـ ـ اـ

ـنضوا ـجھاـ ـفیفعاـ اـــ ـلتبخل وـــ اـلوــیتر وـیرـلّد ـیكاح. أـ ـحشون اـحـاصاءـ ـبساـیاراًـحانـقرــلیب ألـ واــصفرضـمّھـناً تـلوــستراوي

.1280#على مزاج العلیل الحرارة والیبوسة

173

: إذا حدث بصاحب االستسقاء سعال كان ذلك دلیالً ردیئاً.1281#قال أبقراط

االـموأ ا ـستسقّ ـ ـفھاءــ ــتتخلاردةـبةــیبرـغادةـمھـــسبباديـمرضـموـ األــ ـعضل إـھوـبرــفیاءـ اـما ا ـلظّ األـمرـھاـ ـعضن ـكلھاءـ اــ

اـموإ ا ـلمّ اـضواـ ـلخع اـمةــلیاـ اـحواــلنن ـفیھيــلتي اــبیدـتاــ ـلغر ــیعنذاء،ـ اـليـ ـجتمو اــ ـلمع األـفاءـ ـحشي أيـ ـفیماء، اــبیاــ ــلصفن اقـ

ـینساـمدــعنَربــلثوا اــ ـلجد اـناـ ـلمحب ـ واـ ــنفتدب اـ ـلثقاح اــ ـمقعنـم1282ذـفاــلنب ـ اـ ــلكبر وـفدـ االـقي اـــجتنت اـجألــمتان ـــلعلیوف لـ

وـم ـیسماء، ـ ىـ االـھّ ـستسقذا ـ ـ اـ ـفمتي.ـقزـلاء ـ [ــبلىـ L6غ 129bا ـلم] [ـماءـ Maن 91a[ـكث أنـلإ1283ھـترـ ـیضغ1284ى ـ طـ

ـلحجا ـ وـ ــتضیاب اـ ـلمنق ـ اــعلسـفاـ #وـئرـلى ـحمھزاـیة ـ االـفاـ ـنبسي ـ ـفیجاطـ ـ اــضیذبـ ـلنفق ـ واـ ـلسعس ـ ـفیكال.ـ ـ دـ ـلیون ىــعلالًـ

 المرض ونكایتھا آلالت التنفس المؤدیة آفتھا إلى االختناق والموت.1285ازدیاد مادة

1278. كبده في أنّ على دليالً كان  ] L6: om. Ma.

1279. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1280. واليبوسة الحرارة العليل مزاج على  ] L6: om. Ma.

1281. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1282. .Ma النافذة :L6 [ النافذ

1283. .Ma كثرة :L6 [ كثرته

1284. .L6: om. Ma [ أن

1285. مادة ازدياد على ... االنبساط في ويزاحمها   ] L6: om. Ma.
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174

: إذا حدث بصاحب االستسقاء سعال فلیس یُرجى1286#قال أبقراط

ا ـلسعإن ـ االـفالـ ـستسقي ـ ـ اـ ـكثىــعلدّلـیيـقزـلاء اـ ـلمرة ـئیاـ وـ ـعظة اـ ـمحيـفورمـلم اـ ـلكبدب ـ اـ ـلمد ـللحجمـحزاـ ـ وةـقنـمابــ

ـضغط ـ اـ ـلمھ إـ اــضیىـلؤدي ـلنفق واــ ـلسعس ـ ـكمالـ اـكوـلاـ اـفورمـلان ـلجي اـناـ ـلمقعب ـ ـ ـیحرـ اـ ـلفدث ـلضغطواقـ ـ ـ وـ ــحمتزاـمھ ھـ

ـلمعا ـ وأـ إذاـمدة. ا االـكّ ــستسقان ـفتجتماًــــطبلیاءــ ــ اــفیعــ اـیرـلھ ـلغلیظاح ـــ اـفةـ ـلمي اـضواـ ـیجتميــلتع ــ ـفیھعـ ـلما1287اــ اـفاءـ يـقزـلي

اـميءـشعـم وـبوـطرـلن اــسبة. ـــلطبلب ـضعيـ اـ ـلحف اـ ـلغرارة اـفةـیزـیرـ ـلمعي ـ واـ ــلكبدة اـسعـمدـ ـلموء اـ ـلحزاج واـ الءـــستیار

ـلحا اـ ـلنرارة اـفةـیارـ ـلكبي ـ وألنـ ـضعد اـ ـلحف اـ ـلغرارة ـضعبـجوـیةـیزـیرـ اـ ـلھف ـضماـ وـ ـضعة اـ ـلھف ـضماـ إـیةـ ىـلؤدي

ـستسقاال ـ ـ اـ ــلطبلاء ـ ـمثي.ـ ـضعالـ اـ ـلحف اـ ـلغرارة ـضعةـیزـیرـ اـحفـ ـلشمرارة ـ ـعنسـ ـعھوــطلدـ ـبحاـھّـنإـفا،ـ ـتھرارـ 1288اـ

ـــلضعیفا ـ ــتھیةـ اـمجـ ـلبحن واألــ ـنھار ـبخارـ ـیحاراتـ ـعنھدثـ اــ ــلضبا [ـ L6اب 130a[ارـف ـتفعإذا ـ وـ ـسخت اـ ـلھن ـــتحللواءـ تـ

ـلبخا ـ وزالـ ـلضبا1289ارات ـ ـینھضمـلإذاـفاب،ـ ـ ـ اـ ـلطعم ـ اـفامـ ـلمعي ـ ـجیدةـ راـثداًـ اـمم ـلكبت ـ أنـ ـتھضمد ـ ـ وـ ـغی1290انـكھ رـ

ـمستع ــ ـلھضمھدـ ـ ـ ـ ـفتفعاـ ـ ـ ـلحاـبھــفیلـ اـ ـفعةـیارــلنرارة ـطبیعرــغیالًـ ـتقرــفیيـــ األــمنيـ ـبخھ واـ وـیرـلرة ـیجتماح ــ األـفعـ ـحشي اءـ

قوار ـت كثتـ ـل ـ ھرـ ـت إـ اـلا ـلحجى ـ [ـ Maاب 91bوا وـئرـل] اـمة آالت فددت ن ت ـل ـ ـ ـفلس،ـ ـتطمـ إـ االـلاوع بى ق ـن ـ وإـ راجـخاض

ـلبخا ـ اـ ـنیاـخدـلارات ـحتبساـفةـ ـ ـ ـختلطوا1291تـ ــ ــبتلتـ األـ ـبخك وارـ ـتبكرة ـ ـبعضھتـ ـ ـ ـلبعاـباـ ـ واـ ـستنشض، ـ ـ اـ ـلھاق 1292نـمواءـ

ـلخا ـغلظاـھدـیزـیارجـ وــ وـباً اـمرداً ـلغن اـ ــلمستحیذاء ــ ـ إـ اـلل ـیصحـیرـلى إـ ـلیھل ـــفشیئاًـــشیئاــ ـفیمكاًـ ـ أنــ ـتھرــكثنـمعــیقن وـ دةـشا

ـتم أنـھددـ ـیقا ـتف1293عـ واـ ـتصرق ـعضيـف1294الـ األـموـ ـعضن اـ ـلباء أوــطناـ ــیختنة ـ اـ ـــلعلیق ــبغتلـ وـ ــیھلة ـفجكـ الـ ـنغمأة ـ ارـ

.1295الحرارة في الماء أو في األبخرة

1286. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1287. .L6, Ma فيه :correxi [ فيها

1288. .Ma بحرارتھ :L6 [ بحرارتها

1289. .Ma وزوال :L6 [ وزال

1290. .Ma وكانت :L6 [ وكان

1291. .Ma واحتبست :L6 [ فاحتبست

1292. .Ma في :L6 [ من

1293. .Ma أن .add [ يقع

1294. .Ma اتصال :L6 [ واتصال

1295. .Ma البخارات :L6 [ األبخرة
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175

: من البلغم األبیض یكون االستسقاء.1296#قال أبقراط

ـیعن ـ ـیحيـ االـ ـستسقدث ـ ـ ـغلبنـماءـ اــ ـلبلغة ــ اــعلمـ ـلمعى ـ واـ ـلكبدة ـ ألـ إذاـند اـبّھ ـلمعردت ـ وـ ـفتدة اـ ـلحرت اـ ـلغرارة ـفیھةـیزـیرـ ـ اـ

ــبسب اـ اـــستیب ـھضىــعلدرــتقمـلةـبوـطرـلالء اـ ـلطعم ـ ـكمامـ ـینبغاـ وأرـــ اــسلي ـلطبیعت ـــ ـعصةـ اـ ـلطعارة ـ اـ اــلفام ــلغیج اـ ـلمنھضر ـ ــ مـ

اـلإ ـلكبى ـ وـ ـتقمـلد أـھدرـ ـیضي [ـ ً L6ا 130b[أنــعل ـتحیلھى ـ ـ ـ إـ اـلا ـلغلبدمـلى ـ ـ اـ ـلبة وـ ـبلغمرودة ـ ـ ـنیاـ ـجھزاـمةـ وـ تـبـذجا

ـعضاأل اـ اـلاء اــلفدم ـلمج اـئاـ ـلبلغمي ـ ـطمعيـناـــ ـ إلـ والـحـالصاً ـیمكھ ـ ـلھنـ ـیضأ1297اـ أنـ ـــتحیلاً إـ لــخلنــبیىــــفیبقاـھرـھواـجىـلھ

اللحم الغذاء الفج البلغماني وحدث االستسقاء اللحمي.

176

اـق# ــلحكیال ـ أـ ـبقم أوـكنـم:1298راطـ اـمُطّـبوَي ــلمتقیحین ــ ــ اـ أو ــلمستسقین ـ ــ ـ ـفخنـ اـمھــمنرجـ ـلمن أوـ اـمدة ـلمن رـــكثیيءـشاءـ

.1299دفعة فإنّھ یھلك ال محالة

اــعلا أن اـفطــلبم ـــلمستسقیي ــ ـ واـ ـلكن اـفيـ ــلمتقیحیي ــــ ـقلمنـ ـینجاــ إّالــ ـفیمع اـقانـكنــ واــلبوي ـحتمدن اــ ـلعطل ـ وـ اــــتقلیش ـلغل ذاء،ـ

ـینبغالـفطـبوإذا ـ ـ أنـ ـیستفي ـ ـ اـ ـلمرغ ـفعد1300اءـ واـ ـفیستفدةـحة ـ ـ ـ اـ وـلرغ ـتسقروح ـ [ـ Maط 92aا ـلق] ـقلیلـبوةـ ـقلیالًــ الً.ــ

اـموأ ـصف1301ّ اـ ـلبة أنـ ـیقط اـ ـلعلیوم ــ ـقیلـ ـمستاًـماـ ـ اـیوـ إن ـقتاً أوـ ــیجلدر ـمستاًـسوــجلسـ ـ وـیوـ ـیغماً ـ أـ وـعالـضر 1302عـفدـیھ

ـلما إــئیاـ أـلة أــیبمـثھـترـسلــسفى اــسفط ـلسل ـبقرةـ أـثالـثدرـ ـمضمعـبـاصة ـ وـموـ ـینبغة، أنـــ ـنحُـتي ـلما1303ىـ اـمراقـ ــلصفن اقـ

ـیثق1304مـث ـ اـ ـلصفب ـ ـثقباقـ ـ ــصغیاًـ أنــعلراًـ ـیكى ـثقونـ اـ ـلمب أـ ـسفراق ـثقنـملـ اـ ـلصفب ـ ـفیلـخُدـتمـثاقـ أـ ـنبھ ـنحةـبوـ اسـ

اـخؤـیو ـلمذ ـبقاءـ ـتخمـثدرـ األـ ـنبرج ـحتةـبوـ ـیحتبىـ ـ ـ اـ ـلمس الـ ـختاء اـ ـلثقبتیالف ـ ـ ـ ـ وـ اـمؤـین ـلعلیر ــ [ـ L6ل 131aأن ـین] امـ

ـــــمستلقی وـ ــیعناً. ــلمتقیحیاـبيـ ــــ أـ ـصحن اـ ـلماب اـفدةـ ـلصي ـكمدرـ ــفھمتاـ ـ أيــقبنـمھـ أردتـلل، اـكو ــلمتقیحیي ــــ وـ اـبن ــــلمستقیط ـ نـ

1296. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1297. .L6: om. Ma [ لها

1298. أبقراط الحكيم قال  ] L6: om. Ma.

1299. .Ma محة :L6 [ محالة

1300. .Ma المادة :L6 [ الماء

1301. .Ma أما :L6 [ وأمّا

1302. .Ma فیدفع :L6 [ ويدفع

1303.  .L6, Ma تنح :conieci [ تُنحى

1304. .Ma وثم :L6 [ ثم
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ـینبغالـف ـ ـ أنـ ـتخي ـمنھرجـ ـ ـشیئاـ ـ ـكثیاًـ ـ دـ ـفعراً ـلئةـ ـتسقالـ ـ ـتھوـقطـ وـ ـیشم ـلھا1305واـفارـ والـ ـیختالك، ـ اـھصـ ـلحكذا ـ ـلباـبمـ طـ

ـلكوا ـیجلـبطــفقيـ #الـ أن ـــتستفب دـناـكادةـمأي1306رغـ ـفعت اــعللـبةـ اـــقلیالًـــقلیجـیدرــلتى وألن اـلالً ـیغذيـلدم اـ دنــلبذي

اـموـھ واـلادة ـلحروح اـ ـلغرارة ـلمةـیزـیرـ ـبلغماًــئیاـمارـصاـ ـ اـفاًــنیاــ ـــلمستسقیي ــ ـ واـ ــلمتقیحین ــــ وـ ـلحـاصقــیبمـلن اــلیوــلتاًـ روحـلد

اـكرـموـھذيـلا ـلقب وـ ـمتشبثھوى ـ ـ ـ ـ واـ ـلحاً اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلتة آـھيـ ـللقھـلي اــفلوى.ــ ـستفو ـ دـ ـفعرغ اـ ـستصحة ـ ـ اـ ـلحت رارةـ

الغریزیة واستتبع الروح، وكالھما قلیل فیعرض لھم الموت.

177

: ما یعرض من القروح في أبدان أصحاب االستسقاء لیس یسھل برؤه.1307#قال أبقراط رحمھ هللا

و ـعضيـفاـمةـحرـقعـقإذا اــجیوـ ـلمد ـبسھحــصلزاجـ ـ واـلوـ وـعرـسلـمدـنة وـلة، ـعضيـفعـقو اـ رديء ـلمو اـ ـستعصزاج ـ ىــ

وـــحین [ـمدــینمـلاً Maل 92a[ـبسھ ـ والـلوـ أـفاـمّــسیة اـبي ــلمستسقیدان ـ ــ ـ وـ ـخصن االـفاًـصوـ ــستسقي اــ ـللحماء ـ اــ لـیزــیتذيـلي

ــجمی األـ ـعضع ــبسب1308اءـ ـضعبـ اـقفـ ــلكبوى وـ ـجھزاـمردـبد وـ اـبا ـلمعرودة ـ اـ ـتھضمـليــلتدة ـ اـ ـلطعم ـ [ـ L6ام 131b[داًــجی

ـفتص ـعصلــ اـتارـ ـلفجھ إــ اـلة ــلكبى والـ #أنــتقد ـتحیلھدر ـــ إـ اـلا وـلى ـتجدم ـبھذـ األـ ـعضا والـ ـیمكاء ـ ـلھنـ أـ ـیضا ـتحیلھأن1309اًـ ـــ اـ

ـفتبقاـھرـھواـجىـلإ اــخلنــبیىـــ ـللحل وــ اـیزــیتم اـمھــكلدنــلبل اـبوـطرـلن ــلغیات اـ ـلصر ـلحاـ ـللغةـ وــ اـمذاء اـلن ـلفدم اـ ـلمج ي.ـئاـ

ـلقوا ـتحتـةحرـ ـ ـلھاـمدـنا1310يـفاجـ إـ اـلا اـلى ـلمحمدم ـ ـ اـ ـلجیود ـ اـ ـلقد ـحتوامـ ـیتعقىـ ـ ـ وـ ـیتشبد ـ ـ ـلباـبھـ وـ ـلھدن، ـتعذاـ اـلاـ ـلقج ـةحرـ

اـیاألدوـب ـلمجففة ـ ـ ـ اـ ـلجة وأــللةـبذاـ اـبدم ـلمستسقیدان ـ ـ ـ ـ ـ رـ ـیمدـعةــطبن اـ ـتنالـفدمـلة ـبسلـمدـ ـلنةـعرـ اـ ـفیھدمـلزارة ـ واـ ــستیم الءـ

الرطوبة على أبدانھم.

178

أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ ـمغھـبانـكنـم:1311ھ وأوـ اـحاعـجص ـلسول ووـ اـفعـجرة ـلقطي داــ الـئن ـینحم ـمسھدواءـبلــ ـ 1312لـ

وال بغیره، فإن أمره یؤول إلى االستسقاء الیابس.

1305. .L6, Ma وشارفوا :correxi [ ويشارفوا

1306. تستفرغ ال  ] L6: االستفراغ Ma.

1307. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1308. .Ma األعضاب :L6 [ األعضاء

1309. أيضاً لها يمكن وال ... إلى تحيلها أن  ] L6: om. Ma.

1310. .L6: om. Ma [ في

1311. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1312. .L6: om. Ma [ مسهل
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ـلمغا ـ اـف1313صـ ـصطي األـ وـھاءــطبالح األـفعـجو ـمعي وـ ــسبباء إـ رـمھ ا ــمحتقنحـیّ ـ ـ ـتمةـ األـ ـمعدد وـ ـتحلیھـجالـعاء ــ كــتللـ

اــلباـباحـیرـلا ـلكزور ـلھرةـساـ وإـ اـما، ـفضّ ـینصراريـمادـحلـ إــ األـلب ـمعى وـ اــسقھـجالـعاء اــلبي اــــللینزور زرــكباردةــلبة

ـلقطا ـ وـنوـ ـلسزرـبا اـ ـلحمان ـ وأـ اـمل. ـیعارـحزاجـموءـسّ ـلھرضـ #وـ اـیدــتبھـجالـعا ـلمل وأـ اـمزاج. ـبلغمظـــغلیطــخلنـمّ ـ يــ

ـتبرـی األـفكـ ـمعي والـ ـیناء اـجالـعو1314عـفدـ ـستفھ ـ ذـ اـلراغ ــلخلك ـلقاـبوقـفنـمطـ [ـ L6يء 132aو ـتحنـم] ـلمسھاـبتـ ـ ـ لـ

ـلحقوا ـ ـتنجمـلإنـفن.ـ اـھعــ اـفرــبیداــلتذه ـلمغي ـ ــعلمنصـ أنــ ـفیما ـلفنــبیاــ األـئاـ ـمعف وـ اــبیاء اــبی1316أو1315ربــلثن ربــلثن

ــلصفوا رـقاـ ـمحتبسةـبوـطات ـــ الـ ــتتحلة ـلحاـبلــ اـ ـلفرارة ـفیھرـثؤـتلـبرةـتاـ ــلتبخیاـباــ وـــ اــلیوـتر والـیرـلد ـیتبخزالـیح اـــ ـلغر ذاءـ

]Ma 93aا اـھيـفواردـل] نذه ـل ـجھزاـموءـسنـميـحواـ اـ واـطرـلا ـستیب ـ اـ ـلحالء اـ ـلغرارة یھرةـئاـ ـعل ـ ـ ـحتاـ ـیحىـ دثـ

ــستسقاال اــ اـباــلیاء أي ـــلطبلس اـ ألن اـفعـجوـلي ـلقطي وــ اـحاـمن ـلسول دـ رـمىــعللــلیرة ـتبخةــطبادة اـھرــ ـلحا اـ ـــلضعیفرارة ـ ةـ

فینتفخ البطن ویتمدد.

179

: إذا حدث بالمطحول اختالف دم فھو محمود.1317#قال أبقراط

أــعلا إذاـنم ـضعّھ اـ ـلطحف ـ اـجنـعالـ ـلسذب اـموداءـ ــلكبن وـ ــتنقیتد ـ ـ اـ ـمنھدمـلھ اـفدثـحاــ أــلبي وإذاـیوداوـسراضـمدن ة،

ـضع دـعفـ ـیجاـمعـفن دـ ـفعب ـنفسنـعھـ ـ أنـلھـ ـیجمزم ـ اــفیعـ ــلخلھ اـ ـلسط وـ ـیعظوداوي ـ وـ ــفیعنورم.ــیتم ـلمطحاـبيــ ـ ـ وـھولـ

ورمـلذيـلا ـطحيـفھ اـلاـ ألن اـلھ ـعلیواردـلدم ـغلیوداويـسھــ ـیكظــ ـسببونـ ـ الزدـ ورـیاً االـبدثـحإذاـفھ،ـماد ـختھ الفـ

ـیكويـمدـلا دـ ـلیون ـمحمالًـ ـ الـ ـستفوداً ـ اـ اـلراغ ـلحدم ـللسلـماـ ـ واـ ـنتقوداء ـ اـماصـ وـلادة ـلھورم، ورمـعيـفرـمؤـیذاـ الج

ـلطحا ـ [ـ L6ال 132b[ـفص اـ واألـــسلیاــلبد وـــسیلق األــیتم ـــیحتبىــحتمـــسیلرك ذاتـمسـ ـنفسن ـ ـبخھـ اـكوـلاـمالفـ ورمـلان

بلغمیاً رخواً یقال لھ یھیج الطحال فال ینفعھ اختالف الدم.

180

 بھ حدث بھ االستسقاء أو زلق األمعاء وھلك.1319: إذا أصاب المطحول اختالف دم وطال1318#قال أبقراط

1313. .Ma العفن :L6 [ المغص

1314. يندفع وال األمعاء ... المزاج تبديل وعالجه  ] L6: om. Ma.

1315. .Ma شراب :L6 [ الثرب

1316. .Ma و :L6 [ أو

1317. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1318. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1319. .Ma وطاب :L6 [ وطال
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ــیختال اـھصـ ـلحكذا ـ ـلمطحاـبمـ ـ ـ اـنھـلدثـحدنـبلـكلـبولـ أيـمدمـلزف وـكـعضوـمن زـطان اـمال زاجـمردـبزفــلنان

ــلكبا وـ ــضعفد ـیمكنھالـفاـھواـق1320تـ ــ ـ انـ ـیعما ـ ـعصيـفلـ اـ ـلغارة ـعمذاءـ وــجیالًـ ـیستحیلھداً ـــ ــ ودـمد1321اـ ـفعھاً ـ اـ ـلطبیعا ـــ ـفجةـ ةـ

ـبھذـجو األـ ـعضا وـ [ـحاء Maدث 93bاال ــستسق] اــ ـللحماء ـ وأــ زـمي. ا األـلّ ـمعق الـھاءـ أن اـــیلبو ـلطعث ـ ـعنھقـلزـیلـبامـ اــ

ـیعرـس وأـ ـبھاــسباً، أـــكثیاـ اـمرة: ــیعناـم1322ّ اـھيـفيـ ـلفصذا ـ اـھلـ ـیحذيـلو اـمدثـ اــختن اـلالف ـلسدم اـفوداويـ ـلمطحي ـ ـ ولـ

إذاـنأل ھ اـشرـتّ ــلخلح اـ ـلسط وـ ــتجلوداوي إـ األـلب ـمعى وـ ـعھذـلاء ـلحاـباـ ـلحوا1323دةـ دـفراـ ـفعة ـفیھاـمتـ ـ ـغیاـ ـمنھضرـ ـ ـ مـ

ـفیعت ـ ـ زـ األـلري ـمعق وإـ اــھلال:ـقاـمّـناء. ألن ـلمطحك، ـ ـ ـیكولـ رديءـ ــضعیالطـخاأل1324ون اـ ـلبف ـفیدنـ ـضعفدـیزـ ـ نـمھـ

اـط اــختول ـفمھمدم.ـلالف ـ ـ زـلرضـعاـ األـلھ ـمعق وـ ـیمكمـلاء ـ اــفیثـ ـلغھ ـلیغذاءـ وــ ـیصذوه إـ ــیتحلاـمدلـبھـندـبىـلل ھــمنلــ

] L6 133a قوتھ دفعة وھلك. [1325سقط

181

: العلل التي تكون في الكلى والمثانة یعسر برؤھا في المشایخ.1326#قال أبقراط رحمھ هللا

ــلعلا اـ ـلتل ـتكيـ اـفونـ ــلكلي واـ ـلمثى ـ ـتحةـناـ إـ اـمدث ـلسّ ـجھزاـموءـ وإـ اـما أوـلّ أوـحرـقورم ـحصة أوـ ـفیھمربـجاة ـ ـ ـفھا.ـ ذهـ

ـكلھ ـعساــ اـ ـلبرة ـفیھمرءـ ـ ـ ألـ ـھمّـنا الـ ــیسكنا ـ ـفعلھمنـعانـ ـ ــ وـ ـیما ـعلیھمرـ ـ ـ داــ ـئما اـ ــلفضلاً ـ اـ ـلمة ـئیاـ اـ ـلحة اـ ـلجةـعذاــللادة ـبھمرـ ـ اـ

ـحتھمرـقو ـ اــ ـلمحا ـ اـكرـ ـلمة ورـ ـمھمادة ـ اـ ـلمھیجا ــ ـ ـفیھمعـجوــللةـ ـ واــ واـحرــلقا. ـلجة ــتحتةـحراـ #ـ االـفاج اـلإ1327الـمدـني ـلسكى ـ ونـ

ـلھوا والـ ــیعبزالـیدوء، ـفیھمرـ ـ اــ ـیحو1328ولــلبا ـكھمرـ ـ وـ ـطبھمرـیا ـ ـفیكا،ــ ـنعاـمونــ ـئھمرــلباًـ ـ ـعنھاـ وــ ـعسا ـجھمالـعرـ ـ اـمّــسیاـ

اـف ـلمشي ـ اـیاـ ألن ــلمثخ ــعصبةـناـ اـبةــنیاـ ـلماردة اـیدـعزاجـ األــنفيـف1329دمـلم واـمس ـــلكلیر أـ ـیضة رـباًـ ــلنسباـبةــطباردة إــ ىـلة

1320. .Ma وضعف :L6 [ وضعفت

1321. .Ma أو یستحیلھا :L6 [ ويستحيلها

1322. .Ma وأما :L6 [ أمّا

1323. .Ma بالمدة :L6 [ بالحدة

1324. .Ma رد :L6 [ رديء

1325. .Ma ضعف :L6 [ سقط

1326. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1327. االندمال في  ] L6: لالندمال Ma.

1328. .Ma بول :L6 [ البول

1329. الدم عديم  ] Ma: om. L6.
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ـللحا ألــ ـنھم ـتغاـ اـمذىـ اـلن ـلمدم ـفتكيـئاـ ـھمونــ اـفاـ ـلمشي ـ اـیاـ ـلما1330اردةــلبخ أـ ـفیعسردـبزاج ـ ـفیھرــ ـعللھرءـبمــ دـــلقلاـــ ـئھاـمة مـ

ـضعو ـئھواـقفـ وـ ـجمیرءـبم ـ اـ ـلعلع ـ با1331لـ ـل وـ ـغیاردة ـفیھـاھرـ ـ ـعسمـ ـلضعرـ ـ وـھواـقفـ ـقلم ـتھرارـحةـ [ـ Maم 94a[

الغریزیة.

182

 البول ویجب أن تقطع العروق الداخلة.1333: فصد العرق یحل عسر1332#قال أبقراط رحمھ هللا

اــعلوا أن ـلمم اـ اــلتواد ــنصبي إـ اـلت ـلعضى ـ ـتجوـ إـ اـلذب ـلجھى ـ اـ ـلمخة ـ ـلفاـ ـللجھةـ ـ اــ [ــلتة L6ي 133b[ـفیھ اــ إنـلا أّي ورم،

#اـك اـفورمـلان ـلجھي ـ األـ ـیجىــعلة إـ أـلذب وإنــسفى األـف1334انـكل، اــعللــسفي ـلعكى ـ وـ اـھىــعلس. ــلقیذا ـیستعماسـ ـ ــ لـ

ـسھاإل وـفالـ اـجي ـلعیع ـ واـ ـلقن اـفيءـ ـلنقي ـ واـ ـفھرس. اـ أن ـلقیفم ـ ـ ـیستفالـ ـ ـ اـ اـمدمـلرغ ـقبرـلن وـ ـقھوـفاـمة وـ ــشیئا ـقلیاًـ ـممالًــ اـ

ا والــقبرـلدون ـیجة، اــحیاـندـح1335اوزـ ــلكبة واـ ـلشد واألــسیراـ ـكحف #ـ اـسوــمتل ـلحكط ـ اــبی1336مـ ـلقیفن ـ ـ واـ ألـــسلیاــلبال ّھـنق

ـــیستف اــتنيـحواـننـمرغـ واــلبور ـــیستفقـــسلیاــلبدن اـ اــسفأ1337نـمدمـلرغ وأـــلتنل اـمور اـعّ ـفملـجرـلروق رقـعكـلذ1338نـ

ـلنسا ـ وـ ـیفصا ـ ـعندـ اـ ـلجد اـناـ ـحشوـلب اـميـ ـلكعن ـ وـ ـمنفعتب ـ ـ ـ اـعيـفھـ ـلنسرق ـ ـعظیماـ ـ ـ وـ ذـمة، اـلن ـلصك وـفاـ ىــعلوـھن،

ـلجا األـناـ ـنسب اـميـ ـلكعن ـ ـیفصبـ ـ الـ ـسفد اـ األـمدمـلراغ ـعضن اـ ـلتاء ـتحيـ اـ ـلكبت ـ وـ ـلجد اـ وإـلذب ـلتاـمدم اـمھـ ـلنن يـحواـ

ـلعا ـلیاـ إـ األـلة ـسفى وـ اـیكـلذـلل، ـلطمدر ـ ـبقثـ وأـ اـموة. ـلحكیر ـ ـ أـ ـبقم ـعسيـفراطـ اـ ـلبر اـ ـسببذيـلول ـ دـ ورم ـفصويـمھ دـ

ـلعا اـ األــخلداـلروق أّي ـنسة، اـمىـ ـكبرـلن ـمثةـ اـ ـلصل اـعـھجارـخإنـفن،ـفاـ ـلنسرق ـ ـبعاـ ـفصدـ اـ ـلبد ـسلیاـ اــ ـھجارـخذيـلق

اــــلقیفا ألن داـــسلیاــلبال اإلـم1339يـتأـیيــخلق ـففصطـبن ــیمنلــقبنـم1340دهــ اـ ــنصبع اـ إـلاب أـلدم وــسفى ـفصل اـ ـلصد ـبعنـفاـ دهـ

1330. .L6 البارد :Ma [ الباردة

1331. .Ma علل :L6 [ العلل

1332. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1333. .L6, Ma أسر :correxi [ عسر

1334. كان وإن أسفل، ... الجهة في الورم  ] L6: om. Ma.

1335. يجاوز وال  ] L6: واالنجاز Ma.

1336. الحكم متوسط  ] L6: om. Ma.

1337. .L6: om. Ma [ من

1338. .Ma من :L6 [ فمن

1339. .Ma باقي :L6 [ يأتي

1340. .Ma فقد :L6 [ ففصده
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ـین اـ اـمدمـلزع ـلعضن ـ اـ ـلمتو ـ ـفیحورمـ ـ ـعسلـ ـلبا1341رـ وـ اـلول، ـبتو ـبفصِدئـ ـ [ـ L6د 134aا ـلص] ـفصالـبنـفاـ اـ ـلبد ـسلیاـ قــ

جذب الدم من فوق إلى العضو المأوف وعظم الخطب.

183

أـق# ـبقال ــتقطی:1342راطـ ـ اـ وــلبر ـعسول ـیحلھرهـ ــ [ـ Maا 94b[اـش ـلشرب واـ ـلفصراب ـ و1343دـ ـینبغ، أنـــ ـتقطي ـ اـ ـلعع روقـ

الداخلة.

أّنــعل#ا ــتقطی1344م ـ اـ إـــسببولــلبر اـمھ اـحّ ـتحولــلبدة ـلمجا1345رقـ ـ ـفیكرى،ـ اــ ـلمؤـمھـلاـسرــستون واـ ـجتماً وـعاــ ــثفلھ أـ ـیضھ اًـ

ـغی ـمحتمرـ ـ ـ ـفیكل،ـ ـ ـبیةـلـاحھـلونـ االـ ـستن واالـسرـ ـحتبال ـ وـ اـھاس، ـلتقطیي ـ ـ ـ ألنـ ـقلیلـكر ـ ـمنلـ ـلشھـ إـ وـئذاـیدة ھـتّدـحھ

ــیست اـعدـ ـلنفي ـفعدــفتضــ اـ ـفعداـلھ وإنـ ـیك1346مـلة، ـفینفعإرادةـبنـ ـ اـــ ـلفصھ ـ إنـ اـكد اـفدمـلان ـسیماًــلباـغدنــلبي اـماــ ـلعن روقـ

وإنــخلداـلا اـمردـبھـــسببانـكة، ــلمثزاج وـناـ ـضعفھة ــ ــبحیاـ الـ ــتقتث اــعلدرـ ـستمسى ـ ـعلیھردـیلـــقلیلـكاكــ ــفتتخلاـــ ھــعنىـــ

ـفینفع ـ اـشھـــ ـلشرب وـ ـیحدـقراب. اـ ــلتقطیدث ـ أـمرــ اــسبن ـلعساب ـ ـفیكر،ـ ـعسونــ ــتقطیعـمرـ ـ أنــمثرـ ـیكل ورمـــسببونـ اّرـحھ

اـف ــلكلي اـ #أو ـلمثى ـ اـموإ1347ةـناـ ــلخلّ ـیحادـحطـ ـمجيـفاًـعذـلدثـ اـ ـلبرى وـ ـیعول اـھنـمرضـ ـلعسذا ـ اـمرـ ـلتقطیع ـ ـ ـ إّالـ ر

وإـساأل اـمر، ـلضّ ـتقھـبرـ اـفعـ ـلمثي ـ ـفینفة،ـناـ ـ ـ ـلھعـ اـ ـلتقطیذا ـ ـ ـ واـ ـلعسر ـ اـ ـلجر ـبیاذـ األـھنـمنـ ـسبذه اـ ـلفصاب ـ اـمدـ ـلعن روقـ

ـیعنةــخلداـلا ـ اإلـميـ ـبطن اـ أو ـلبي ـسلیاـ اـممـثقــ ـلصن وإنـفاـ اـكن. ـلعسان ـ ـبسبرـ ـ ـیلحزجـلطــخلبـ ـمجيـفجــ اـ ـلبرى ولـ

ـفیح اــ ـلسدث أوـ ـلجمدة ـ اـ اـلود أو ـلمدم [ـ L6دة 134b[اـف ــلمثي أوـناـ ـفخاـنحـیرـلة ـممةـ ـلھددةـ ـفشا،ـ اـ ـلشرب ــیحلرابـ 1348ّھـ

وینفعھ.

184

: من كان فوق بولھ عبب دّل على أن علّتھ في الكلى وأنذر منھا بطول.1349#قال أبقراط رحمھ هللا

1341. .L6, Ma أسر :correxi [ عسر

1342. أبقراط قال  ] L6: om. Ma.

1343. .L6 أو الفصد :Ma [ والفصد

1344. أنّ اعلم  ] Ma: om. L6.

1345. .Ma یجري :L6 [ تحرق

1346. .L6: om. Ma [ لم

1347. المثانة أو   ] L6: والمثانة Ma.

1348. .Ma كلّھ :L6 [ يحلّه

1349. الله رحمه أبقراط قال  ] L6: om. Ma.
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أنــعل#وا ــلعبا1350م واـ ـیحدـبزـلب اـمدثـ وـبوـطرـلن اـمة اـیرـلن ــلمنح اـف1351ةـقزرـ ـلمي اـماءـ زرق ــیعنول.ــلبع ــلعباـبيـ بـ

ـلنفا ـ اـخاـ ـلكبات ـ اـ ـلتار ـتظھيـ ـ وــعلرـ اـجى ـلبھ واـ ـعبدـبزـلول. ـنفنـعارةـ ـصغاتـخاـ ـتحارـ اـمدثـ ـشتبن ـ اـ عـمحـیرـلاك

وـبوـطرـلا ـھمالـكة. [ـیاـ Maدّالن 95a[ـنھموــبلارةـت ـ وـ ـبمقارةـتا ـ ـھمدارـ اـفاـ ــلكبي واـ ـلصغر ـ وـ ـبسھارةـتر ـ ـنفقتھمةـلوـ ـ ــ ـ 1352اـ

ـنشق(ا ـ ـقھماـ ـ وـ ـعسا) ـتعفنھمرـ ـ ـ ـ ـ وـ ـقلتھما ـ ـ #وــ ـكثا ـتھمرـ ـ إـ اـما. ـنھموــبلّ ـ ـكماـ ـبیدّلـیاـ ـضھماـ ـ أـفاـ ـكثي األـ اــعلرـمر ـلصى رع،ـ

ـتھمرــصفو ـ وـ ـھموادـسا اــعلاـ ـلیى وإـقرـ اـمان. ـبمقّ ـ ـھمدارـ اـفاـ ـلكبي ـ واـ ـلصغر ـ ـفیرـ اــكثىــعلدّالنـ ـلمرة وـ ـغلظھادة ـ أــ يــعنا،

واـبوـطرـلا أوـیرـلة ـقلتھمح ـ وأ1353اـــ دالـم. ا ـلتھمّ ـ ـبسھاــ ـ ـنفقتھمةـلوـ ـ ــ ـ وـ ـعسا ـنفقتھمرـ ـ ــ ـ اـجزوـلىــعلدّلـیّھـنإـفا،ـ وـبوـطرـلة ظــغلة

وـیرـلا ـغلظھمح ـ ـ وــ ـلطا ـفتھماـ ـ واــ ــلعبا. اـ اـھذيـلب ــنعقو اـ اـبوـطرـلاد ــلممتة ـ اـحدةـ اـیرـلول ـلغلیظح ـــ الـ ــیختة ـبمصـ اـ ـــلكلیرض ةـ

أـضواـميـفدـجوـیدـقلـبدهـحو ـلكرى.ـخع ـیعننـ ـ اـ ـلعبي ـ اـ ـلبب ـقیاـ زـ ـعللھىــعلدّلـیالًـیـوطاًـناـمة دـــ ـلیا ردـ ـیئالً ألـ دّلـیّھـناً

]L6 135aعلى المواد الغلیظة اللزجة القابلة أن ینعقد ویتحجر فیھا أو ألنّھا تحتاج في النضج إلى زمان طویل. [

185

 على أن في كاله علّة حادة.1355: من رؤي فوق بولھ دسم جملة دّل1354#قال أبقراط

ـیعدـق ـللكلیرضـ ــ ـیھإن1356ةــ وـ ـیقزل ـشحمھّلـ ـ ـ ـلساـ ـشحمھبـیذـیاّرـحزاجـموءـ ـ ـ أوـ ـلكثا ـ اـ ـلجمرة ـ واـ ـلحاع اـكرـ ـلعنیفات ـ ـ ـ ةـ

ــلمسخنا ـ ـ اـ ـلمة ـشحمھةــیبذـ ـ ـ اـــفیباـ ذوــعنلـجرـلول ـنھاـبد دـب1357اـ ــسمیوالً وـ اإلــیبدـقاً. ـنسول اـھانـ ذوـمولــلبذا ـشح1358انـبن مـ

اــغیيـف ــلكلر #ـ ـلكى اـ اــلبن ـیخذيـلول دـ ـسمرج ــجملھـ دـ أّي ـفعة، دّلـــكثیةـ اــعلراً، ــلعلى وـكيـفّةـ ـتحادةـحّةــعليـھاله، ّلـ

ـشحمھبـیذـتو ـ ـ ـبحاـ ھدـ ـت وـ ـتھرارـحا وأـ ـاما. یھـنوـكّ ـكث ـ كثراًـ ـل ـ اـ ـلشحرة ـ اـفمـ كلي ـل ـ دـجروـخو1359ىـ ـفعھ قةـ ـل ھرـ ـب نـماـ

1350. .Ma: om. L6 [ واعلم أن

1351. .Ma المنزوفة :L6 [ المنزرقة

1352. .Ma نقصان :L6 [ نفقتھما

1353. .L6: om. Ma [ وكثرتھما. إّما بلونھما ... والریح أو قلتھما

1354. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1355. .L6: om. Ma [ دّل

1356. .Ma الكلیة :L6 [ للكلیة

1357. .Ma ضربانھا :L6 [ ذوبانھا

1358. .Ma ضربان :L6 [ ذوبان

1359. .L6: om. Ma [ لكن البول الذي ... الشحم في الكلى
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ـبخ1360لـــحلیاإل ذوـ ـلعضا1361انـبالف ـ اآلـ ـیخّھـنإـفر،ـخو اـ وـــقلیالًـــقلیاـھدــعنةـموـسدـلرج ــیستالً، اـمدأهــمبىــعلدّلـ ــلقلن ةـ

ـلكثوا ـ وـ اـمرة ـلمخن ـ ـلطاـ واـ ـلمفة ـ إذاـنإـفة،ـقارـ ـكثیانـكّھ ـ ــمتمیراًـ ـ أـحاـفّزاًـ اــحیاـننـمّھـندس ــلكلة وإنـ ـمختلطانـكى، ــ ـ 1362اًـ

قلیالً فمن عضو بعید.

186

أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ وـكيـفّةــعلھـبانـكنـم:1363مـ األـھھـلتـضرـعاله اـعذه ذــتقيــلتراض وـھرـكدم وـلدثـحا يـفعـجھ

ـعض إنـنإـفھ،ـــصلبلـ ذـكّھ اـلان اـفـعجوـلك ـلمي اـضواـ ـلخع ـفتـةجارـ ـیخاًـجراـخعـقوـ وإنـخنـمھـبرجـ ذـكارج، كـلان

]L6 135bالمواضع الداخلة، فأحرى أن تكون الدبیلة من داخل.1364] الوجع في 

ـعض اـ ـلصلل ـ ـمنھبـ ـ یاـماـ ن ث ـی ـ ـ إـ ـخلىـلھ وـ ـمنھف ـ یاـم1365اـ ـیحن ـ ـ إـ ثاـفدام.ـقىـلھ ـل یاـ ـن Ma[1366ةـ 95bإ ـخلىـل] يـھفـ

ـلمخصا ـ ـ ـتسمأنـبـةصوـ ـ ىـ ـعضّ اـ ـلصل وـ اـھدر، ـلعضذه ـ إذاـ ـتمل ـنصدالــعتاالـبددتـ اـ ــلصلب أـ وإن يـف1367تـطرـفب،

ـلتما ـ ـثنتددـ ـ وأــخلىـلإ1368ھـ اـمف. ا ـلعضّ ـ اـ ـلحل ـنیاـ ـفھةـ زوـ #ـجي زوج وـفوعـضوـمان اـميـھوق ـلعضن ـ اـ ـلمحل ـ ةـكرـ

واــلل ـلعنرأس ـ اـ ـلنق ـحنیتنـعذةـفاـ ـ ـ اـ ـلمي وزوجـ ـتحوعـضوـم1369ريء اــعلذاـھتـ ــلصلى اـنـاجنـمبـ ـیسمـلخداـلب ـ ىـ ّ

ـلمتا ـ ـینحنـ ـ إـ أـلدر ـسفى ـفینحنلـ ـ ـ ـ ــحنیيـ ـفضاـخاًـ ـیعناً.ـ ـ واـكيـفةــعلھـبتـناـكنـميـ ـنتقاله ـ اـیـرطىــعللـ ـلبحق ـ ودـ عـفران

ـلطبیعا ـ ـ ـ إـ ـعض1370ىـلة اـ ـلصالت ـفعدرـ ـبھرضـ إـ اـما ورم.ـخّ أو اـكإنـفراج إـئاـمـعجوـلان اـلالً ـلسطى ـ اـ ـلظح نـمرـھاـ

ــلصلا اـكبـ واـلان ـلخورم اــعلراجـ ـلعضى ـ اـ ـیثبتذيـلل ـ ـ إـ وإنــخلىـلھ إـئاـمانـكف، اـلالً ـلخا1371انـكـلخداـلى يـفراجـ

1360. .Ma العلیل :L6 [ اإلحلیل

1361. .Ma ضربان :L6 [ ذوبان

1362. ً .Ma مختلط :L6 [ مختلطا

1363. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1364. .L6: om. Ma [ المواضع الخارجة فتوقع ... ذلك الوجع في

1365. .L6, Ma منها :correxi [ منھا

1366. .Ma والثانیة :L6 [ فالثانیة

1367. .L6: om. Ma [ وإن أفرطت

1368. .Ma فثنتھ :L6 [ ثنتھ

1369. .L6: om. Ma [ موضوع فوق وھي ... عن حنیتي المريء وزوج

1370. .Ma على :L6 [ إلى

1371. .Ma الن :L6 [ كان
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ـلعضا ـ اـ ـــتحنیيــلتل إـ وـقىـلھ ــیستدام، اــعلدّلـ ـلمى ـفعلھيـفةـفآـبةـفأوـ ــ اـ ـلخا ـبھاصـ إنـ ـیقمـل1372ا، إـــمیلىــعلدرـ فــخلىـلھ

اـناـك ـلعضت ـ اـ ـلمل #ـفأوـ ــلصلا1373رـھاـظيـفة وـ وإنـجارـخب ــیمكنمـلھ. ـ االـ ــنحنھ إـ اـناـكدامـقىـلاء ــلعضلت ـ اـ يـفةــخلداـلة

الصلب متورماً مأوفاً.

187

أـق ـبقال [ـ l6راط: 136a[وـلوـبيـفانـكنـم یـوھھ ـغل ـ ـقطظـ ـلحعـ ـصغمـ أوـ ـبمنار ـ اـلزـ ـلشعة ـ ـیخ1374كـلذـفرـ نـمرجـ

.1375كاله

اــعل#ا أن ـلثفم ـ اـ ـلكل أـھيــسنرـ أـجو ـحمزاء ـثخھـلرـ وأـ إـقن االـلرب وــستى األــعلدارة، ـیكرــكثى ـقطونـ ـلحعـ ـصحیحمـ ــ ةـ

ــنحلا إـ اـمت اـمّ ــلكلن ـلحىـ ـفیھرارةـ ـ وإـیدـشاـ أـماـمدة ـعضن أـ ــلحمیرىـخاء ـ وذـ اـلة، ألن ـلحك اـ ـلنرارة انـكاـمبـیذـتةـیارـ

اـم ـللحن اـیرـقمــ ـلعھب ـ ـنعقاالـبدـ ـ ـفیجاد،ـ ـ وـ ــیصلف ـمنانـكاـمبـ اـقھـ ـستحكد ـ ـ اـ ـنعقم ـ وـ ـجماده ـحتودهـ ـیصیىـ ـ نـمّھـنأـكرـ

اــشیاأل ــــلمقلیاء ورـ ـیكاّـمـبة، أـمذاـھونـ اـجن ــلكبزاء ـمنھتــــتفتتدـقدـ ـبحاــ ـفیھةـیارـنرارةـ ورــ ـقطتـناـكاّـمـبا، دمـ ـتھوـشدـقع اـ

اـح ـلحمرارة ـ أـ اـمى. ا ـلكّ اـمنـئاـ ـــلكلین ـیكةـ أـ اـشون ـتصّد ــلحمیاالًـ ـ واآلـ أـخاً، ـبمھــشبران ـبلحمســلیاـ ـ وأــ ـــللتفتیلــقبي وإنـــ ت،

إـئاـمانـك اـلالً ـلصفى ـ ـفھرةـ اـعوـ ـــلكلین الـ ـمحة اـلاـ ألن اـمذيـلة ــلكبن ـیضدـ إـ اـلرب ـلقتمى ـ ـ وـ ـیشدـقة أـھيـفھـكارـ اًـناــحیذا

اـعذيـلا ـــلكلین اـ إن أي ــلكبة، ــعملإذاـفد،ـماـجدمـكدـ اــفیتـ ـلحھ اـ إـمةـیارــلنرارة اـلال ـلسى وـ اـھواد، ـلقتمو ــ واـ ـیكذيـلة ونـ

اـع ــلكلن ـفھى،ـ أـ ـحمّلـقو ـفتكرة،ـ ـ ـحمونـ ـصعاـنھـترـ واـ ـلحمة ـ اـ ـلنرة ـصعاـ إــئلاـمةـ اـلة ـلصفى ـ اـقإذاـفرة.ـ ـلسبوي ـ أـ يــعنب،

ـلحا اـفرارةـ ـلكلیي ــ ـیحىــحتة،ـ األــبلرق،ـ إـمغ اـلر ـلقتمى ـ ـ ـفشةـ اـكارـ ـلكبھ ـ ذـفديـ وأـلي اـمك. ا ـلثفّ ـ اـ ـلشبیل ـ ـ ـلشعاـبھـ ـ ــسببر،ـ ھـ

ـتعمةـیوـقرارةـح ـ رـفلـ ـغلیظةـبوـطي ــبلغمیةـــ ـ ورــ أـكاّـمـبة، ورــبیان أـكاّـمـبض ـحمان وـ ـیكر، اـ ــنعقون ـبخرـبيـفادهـ [ـ L6ي

136bا ــلكل] ـفیجففھى،ـ ـــ وــ ــینعقا اـــھیئىــعلدــ ـلشعة ـ وـ إــشبنـمدـجوـیھـلوـطر ـبحسنـیرــشبىـلر ـ اـطبـ ـلعضول ـ اـ ــینعقذيـلو دــ

ـفی وـ ـیخھ، األـفرجـ ـكثي ـغلیولـبعـمرـ وــ اـقظ. ـلشیال ـ أـ ـیكي:ــعلوـبخ اـ ـنعقون ـ اـفادهـ ـلكلیي ــ وـ أـقة، ل أـبا إنـصيـبن ادق

ـلمنعقا ـ ـ ـ اـفدـ یي ـلكل ـ ـ ـیكةـ ـعلونـ ـشكىـ اـ ـیتزـلل والـ ـیكون ـمستطیونـ ـ ـ ـ ـیعن،1376الًـ ـ ـمھميـ ـ اـمرجـخاـ بع ـل ـقطولـ ـلحعـ مـ

1372.  .L6, Ma أي :conieci [ إن

1373. .Ma ظ :L6 [ في ظاھر

1374. .Ma من .add [ فذلك

1375. .Ma أقول .add [ كاله

1376. .L6: om. Ma [ اعلم أن الثفل الكرسني ... وال یكون مستطیالً
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ـصغ اـععـم1377ارـ ـلحمدم ـ ـتكىـ اــتلونـ ـلقطك ـ اـمعـ ــلكلن ـلقىـ ـفیھ1378ـةحرـ ـ أوـ ـیفتارـحزاجـموءـسا ـ ـمنھزءاًـجتـ ـ أوـ ا،

ــبسب ـیقطعھارـحطــخلبـ ـ ـ إذــ ذوـمانـكوـلا، ـعضانـبن آـ ـلكرـخو ـمعانـ اـ ـلحمھ ـ واالـ ـلتھى اـفابــ وــلبي روجـخ1379كـلذـكدن.

ـلثفا اــ ـلشعل ـ اـمريـ اــلبع ـــلغلیول أــعلدّلـیظـ اـمّھـنى ــلكلن ألـ ـینعقّھـنى ـ ـتجيـفدــ اـیوـ ــبخیرــلبف ـلجا1380نـ [ـــئییاـ Maن 96a[

اـم ــلكلن إـ اـلى ــلمثى اـمةـناـ اـبوـطرـلن ــعمليــلتة ـفیھتـ اــ ـلحا ـفیكرارة،ـ اــفتونــ ـللحات داالًــ وـكآـتىــعلكـشالـبم يـفةـحرـقل

ـلكلیتیا ـ ـ ــ ألـ ـلیّھـنن ـمجيـفسـ ـلبا1381اريـ ـعضولـ ـلحموـ ـ اــغیيـ ـلكلیتیر ـ ـ ــ وـ اـلذـكن، ـلشعك ـ ألـ ـلیّھـنري الـ ـنعقس ـ ـشك1382ادـ لـ

 عضو غیرھما.1383الشعر

188

.1385: من كان یرسب في بولھ شيء شبیھ بالرمل فالحصى یتولّد في مثانتھ1384قال أبقراط الحكیم

اـلوـت واـمرـلّد ـلحصل ـ إـ ـیكاّـمـناة ـلما1386نـمونـ اـ ـــلغلیاء اـ ـلكظ اـف1387درـ ـــلكلیي واـ ــلمثة اـناـ ـلحة و1388نــتیارـ اــغلبــسب، ولــلبظ

ـكثوـھھـتدورـكو اـ ـلفضرة ـ وأـ ـلصبیا1389دانـبول، ـ ـ أـ ـكثان ـفضرـ [ـ L6والً 137a[ـلس ـبیدـتوءـ اـفمـھرـ ـلمي ـفبل،ـكأـ ـلھوـ مـ

ـیك أـ وــغلون ـتھرارـحظ اـ ـلغم أـیزـیرـ ــكمیرــكثة وـ ـلھة، آــسبمـ وـخب أنـھر، ـنتھاــمثاتـھوـفو ـفیتصفة،ـــضیقمــ ـ اـــ نـمقــقیرـلى

ـلبا وـ ـیبقول ـ اـ ـــلغلیى ـفینعقظ،ـ ـ ـ ـ رـ ـحجمـثالًـمد واـ ــلسبراً. اـ ــلكلب أـ إذاـني اـناـكّھ ـلمت ــقلیلادةـ اــ ــلغلة واـ واـجزوــللظ ـنعقة ـ ـمنھدـ اــ

1377. .Ma أو بمنزلة الشعر فذلك من یخرج من كاله .add [ صغار

1378. .Ma القرحة :L6 [ لقرحة

1379. .Ma وكك :L6 [ وكذلك 

1380. .L6, Ma بربخين :correxi [ البربخین 

1381. .Ma المجاري :L6 [ مجاري

1382. .Ma االنعقاد :L6 [ النعقاد

1383. .Ma الشعري :L6 [ الشعر

1384. .L6: om. Ma [ الحكیم

1385. .Ma أقول .add [ مثانتھ

1386. .Ma في :L6 [ من

1387. .Ma الكدرة :L6 [ الكدر

1388. .Ma الحاٮین :L6 [ الحارتین

1389. .Ma وألبدان :L6 [ وأبدان
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ـبعيءـش وـشدـ ـفعدـتيء اـ ـلقھ اـ ـفعداـلوة أوالًـ ـفیخأوالًـفة ـ اـ واـمرـلرج ـلحصل. ـ ـتكاةـ اـناـكإذا1390ونـ ـلمت ـكثیادةـ ـ دةـیدـشرةـ

ــلغلا واـ وـجزوــللظ ـلحة ـفضيـفتـجّـ اـ ـــلكلیاء وارـ ـتبكة واــ ــنعقت وــھندتـ ـینضاك إــ ـلیھاف ـبعيءـشاــ يـفّدـلوــیتاـملــمثيءـشدـ

اـق ـلحمدور ـ اـماتـماـ ـلحجن ـ #واـ اــعلارة. أن داـیلـمرـلم ـئمدّل ـحصىــعلاًـ إـلوـــستتاةـ اـمد اـفّ ـــلكلیي اـ أو ــلمثة أوـناـ ىــعلدّلـیة،

اـقاـھّـنأ ـنعقد ـ وـ أـیدت، ـیضدّل ـتفتتھىــعلاًـ ـــ أـ إّال اـفتـناـكىــمتاـھّـنا ــلكلي اـكىـ أـمرـلان ـحمل وـ اـفتـناـكىــمتر ــلمثي انـكةـناـ

إـمرـلا اـمل اـبراـتّ رــللي أو وـمون ـیقادي. ـسبيـفالـ ذـ أـلب أن اـفك ـلعواه اـ ـلتروق ـتتصفيـ ـ ـ ـبھىـ اـ ـلما ـئیاـ اـمةـ ـلكبن ـ إـ ىـلد

ــلكلا وــمتىـ ـقعى اـفتـ ـلخلقي ــ واـ ـسعة اـ أو ـتسعة ـ ـلبعتـ ـ األـ اـكمـثابــسبض اـلان ـیخذيـلدم ـمنھرجـ ـغلیظاــ أوـجزـلاًـــ انـكاً

ـقیقر أــ إّال ـیخّھـناً ـلطاـ ـغلیظةــئیاـمھـ ـفھة،ـجزـلةـــ اـ وـلذا أوـحدم اـمده ــلفضلع ـ إذاـ ـحمة ـفضيـفيـ اـ ــلكلاء اـ ــنعقى رـ أـمد ـحمالً رـ

اـكوإن رـلان ـقیقدم وــ ـیخمـلاً ـلطاـ ـغلیظةــئیاـمھـ اـكةـــ دــلبان وـیوـمول ـینعقمـلاً ـ اـشدــ ازدادت وإن ـلميء. اـ ـمنھّدـلوــیتيــلتادة اــ

ـغلظلـمرـلا [ــ ً L6ا 137b[اـف ــلكلي وـ وـجزوـلى ـلحة ـفضيـفتـجّـ ـئھاـ وأـ ـنضا ـمنھيءـشمـ ـ إـ ـحصارتـصيءـشىـلا اة.ـ

اـموأ ا ـلحصّ ـ اـ اـفّدـلوــتتيــلتاة ــلمثي إذاـــسببةـناـ اـناـكھ ـلمت اـ ـلمادة أــئیاـ ـغلظرــكثة واــ ـلمجاً ـ اـ اـمذـفاــلنرى ــلمثن إـناـ اـلة ــلقضیى بــ

ـتعّدـشأ ـیجوـ وـ ـتتصمـلاًـــضیقاً ـلما1391فَّــ اـعةــئیاـ ــلمثن واـناـ ـنضة ـمنھيءـشمـ إــ وـشىـلا ـلحاـبّتــجفيء، ـحصارتـصرارةـ اةـ

ـشبیھ ـبماًـــ اــحیيـفّدـلوــیتاـ ـلحماض ـ وـماـ ـمجات ـھھاــمیاريـ وـ اـصا ـلحصارت ـ اـفّدـلوــتتاةـ ـــلصبیي اــعلانـ ـلحكى ـ األـ يـفبــغلم

ـتھاـناــمث اـفوــلتمـ ـلقّر اـ ــلطبیعیوة ـــ اـ ـفعداـلة ـللمةـ إـھالـكنـمادةــ ـنتھاــمثىـلم ــیعن1392م.ــ اـ ــلحكیي ـ أـ ـبقم أـ يـفبـسرـیانـكنـمّھـنراط

اـلوـب اـسرـلھ أــعلاـفيــملرـلوب ـحصّدـلوـــسیتّھـنم ـنتاــمثيـفاةـ ـكمھ،ـ اـقاـ ــلشیال أـ اــعلوـبخ أن اـسرـلي داـیيــملرـلوب ـئمدّل اًـ

ـحصىــعل ـمنعقاةـ ـ أوــ أــعلدة االـفاـھّـنى ـنعقي ـ إـ أو االـلاد ـنحى اـ أن إّال اـحلـمرـلالل ـنعقال ـ ـیكاـھادـ ــیسیونـ ـصغراًـ وـ يـفاراً

االنحالل یكون كثیراً كباراً.

189

. 1395] جربةMa 96b بمنزلة النخالة فمثانتھ [1394: من خرج في بولھ وھو غلیظ شيء1393قال أبقراط رحمھ هللا

اـموأ ا ـلنخّ أـلاــ ـصغة أـ اـمزاءـجر ــلصفن ـئحاـ وـ اــعلدّلـتي، ـنجى ـتخط1396دـقرادـ ـ اـ ـلسطى ـ اـ ـلظح األـمرـھاـ ـعضن األـ ةـــصلیاء

1390. .L6: om. Ma [ تكون

1391. .L6 تتصفّى :correxi [ تتصفَّ

1392. .L6: om. Ma [ واعلم أن الرمل ... من كالھم إلى مثانتھم

1393. .L6: om. Ma [ رحمھ هللا

1394. .Ma شیئاً :L6 [ شيء

1395. .Ma أقول .add [ جربة

1396. .Ma وقد :L6 [ قد
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ـعمقھىـلإ ـ ـ وـ أـیا. ـیضدّل وـجىــعلاًـ ـتقشیرب ـ ـ اـفرـ ـلمثي ـ أوـناـ ـفیھـةحرـقة ـ وـ اـمالـعا. ـلجة واـ ـلتقشرب ـ ـ ـحكرـ أـفةـ ـلصي

ـلقضیا ـ ـ وـ اـمالـعب، ـلقة اـقـرحـةحرـ ـلبة وـ ـنتنول ـ وـ ـسبھ L6[1397وقـ 138a[اـب ـلمول وأـ إذاـمدة. ا أـناـكّ ـعضت اـ ـلباء ولـ

ـسلیم وـــ اـحة ـلتھدث وــ ـحماب وـحىـ ـضعادة اـمفـ وــلقن ــنضیرــغیولـبوة دّلـ االــعلج، أن األـفةـفى ـعضي وـ اـھاء، لـــلثفذا

ـلنخا اـمرـشيـلاــ ـلصفن ـ ـئحاـ اـ ألن ــلصفي ـئحاـ اــعلدّلـیيـ ـنجى ـسطرادـ ـلظا1398حـ اـمرـھاـ ـلعضن ـ واـ ـلنخو ىــعلدّلـی1399يـلاــ

ـنجا ـتعرادـ إـ اـلّدى ـلعمى ـ ــیعنق،ـ وـلوـبيـفانـكنـميـ ــبمنيءـشظـــغلیوـھھ اـلزـ ـلنخة ـ وـلاـ ــیعنة، ـلغلیاـبيـ ــ اـ ــلمعتظ ـ اـ ـلقدل وامـ

 جرب.1400النضیج ألن األعضاء األُخر سلیمة ولیس معھ عالمة القرحة في المثانة #على أن في مثانتھ

190

.1402: من بال دماً من غیر سبب متقّدم دّل على أن عرقاً في كاله انصدع1401قال أبقراط الحكیم

اـب ـیكدمـلول إـ الـمون ا ـنفتّ ـ اـف1403رقـعاحـ ــلكلي اـ أو ـنشقى ـ االـمانـكإنـفھ.ـقاـ ـنفتن ـ ـیكاحـ ـقلیونـ ـقلیالًــ وإنــ نـمانـكالً،

ــنشقاال ـیكاقـ وـیزـغراًـــكثیونـ ـیكراً اـ اـــكلتيـفدمـلون ـلحا ـعبیطاًـــنقینـــلتیاـ وـباًـــ ـبخعـجال اـخانـكوـلاـمالفـ ــبسبدمـلروج بـ

اـحرـق ــلمثة ـیكّھـنإـفة،ـناـ اـقرـحعـمونـ وـــنتنولــلبة ـعسھ ــیعنره،ـ دـبنـميـ وـمال أيـھاـظبــسبھـمّدـــیتقمـلاً اـكلـبة،ـحرـقر،

اـخن ـبغتدمـلروج ـ دّلـ أنــعلة، اـكيـفاًـقرـعى ـنصاله ــبسبانـكواءـسدعـ أيـخبـ ـبعقارج، ـ أوـبـرضبـ ـسقطة ـ ىــعلةـ

اـضوـم ـلكلیع ــ أوـ ـبسبة ـ [ـ L6ب 138bدا ـمثلـخ] اـ ـمتل ـقھروـعالءـ اـم1404اـ اـلن ـمتدم ـمفالءـ ـحتاًـطرـ اـ ـنصى رقـعدعـ

منھا.

191

قال أبقراط: من كان یبول دماً أو قیحاً  #فإن ذلك یدّل على أن بھ قرحة في كاله أو مثانتھ.

1397. .Ma وسیول :L6 [ وسبوق

1398. .Ma السطح :L6 [ سطح

1399. .L6: om. Ma [ والنخالي

1400. .L6: om. Ma [ على أن في مثانتھ

1401. .L6: om. Ma [ الحكیم

1402. .Ma أقول .add [ انصدع

1403. .Ma عروق :L6 [ عرق

1404. .Ma أعضا :L6 [ عروقھا

PORMANN ET AL. 2017                         al-Kīlānī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                    
163



ـیبانـكنـم دـ أوـمول ـقیحاً ـ Ma[1405اًـ 97aدّل ذـخ] اـلروج ـلمك واـ أوـكيـفةـحرـقىــعلدمـلدة ـنتاــمثاله وا1406ھـ ـلف. رقـ

ـبینھم ـ ـ ـ أنـ اـحرـقيـفا ــلكلة ـیكىـ اـ اـفعـجوـلون ـلقطي ـ اـ ووراء ـلخن وـصاـ ـتكرة اـحرـقونـ ـــلكلیة اــسلعـمةـ واــلبس ـلقشول ـ ورـ

ـفیھ ـ ـتكاـ ـحمونـ وـ ـتكراء، اـحرـقونـ ـلمثة ـ ـعسعـمةـناـ واـ ـلقشر ـ ـفیھورـ ـ ـتكاـ ـبیضونـ ـ وأـ اـحاء، اـفعـجوـلس ـلعي وـناـ ـیكة، ونـ

واـــلقیا ـمختلطدمـلح ـــ اـحرـقدــعنولــلباـباًـ ـــلكلیة ـلبع1407ةـ ـمسدــ ـنھماـیرـجةـفاـ ـ اـماـ وــلبع اـحرـقدــعنول ــلمثة ـیكةـناـ ــمتمیانـنوـ نـیزــ

غیر مختلطین بالبول لقرب مخرجھما.

192

.1409: من كان یبول دماً أ وقیحاً وقشوراً وكان لبولھ رائحة منكرة فذلك یدّل على قرحة في مثانتھ1408#قال أبقراط

ــیعلمن ــ اـ ـلتفا اـحرـقنــبیةـقرــ ــلكلة وـ اـحرـقى ــلمثة ـبقةـناـ دــیبانـكنـمھ:ـلوـ أوـمول ـقیحاً وــ ـقشاً راــنتعـموراً،ـ ـئحن ـمنكةـ يـفرةــ

اــعلدّلـیكـلذـفھ،ـلوـب أن ـلقى ـنتاــمثيـفةـحرـ الـ ــكلیتيـفھ [ــ L6ھ 139aا ألن ـلكلی] ــ ـمجةـ ـلبا1410رىـ والـ ـیمكول ـ ـفیھثـ ـ اـ

رــلبا ـیثمول ـیكساــ ـ اـمأـفاً.ـــنتنةـحرـقةـنوــعفنـمبـ ا ــلمثّ ـفھةـناـ وـ اـعي وــلباء ـفیھفـقوــیتول زــ ــفیتكیالً،ـیوـطاًـناـما ــبكیفیفـــ ــ ةـ

ـلقا اـحرـ ـلعفنة ـ ـ وـ راـثؤـتة ـئحر اـ ـلقة ـفیخھـبةـحرـ ـ راـمرجـ ـئحع ـمنكةـ ـ وـ اـلذـكرة. ـلبك ـیغسولـ ـ ـلما1411لـ واـ ـلقیدة ـ روحـقنـمحـ

ــلكلا والـ ـیمھلھمى ـ ــ ـ ـیكسىــحتاـ ـ اـ ـلعفب ـ ـمنھةـنوـ ـ وـ ـلكا، ـیطنـ ـمكثھمولـ ـ ـ ـ اـفاـ ـلمثي ـ ـفیتعفنةـناـ ـ ـ ـ ـ اـمانـ ـلبع وـ ـیخول ـبعفرجـ ـ ةـنوـ

وــنتو أنـــیتفدـقن. ـیكق اـ اــلبون ـــلمنتول األـنوــعفنـمنـ ـلكالطـخة ــیمیدـقنـ اـ ـلحز وـــبینسـ اــبیھ اـمذيـلن وإذاـحرــلقن انـكة.

اـم ـلنتع ـ اـ ـلخن ـلقاـباصـ ـقشةـحرـ [ــعلدّل1412وٌرـ أن Maى 97bا ـلنت] ـ ـلینـ #ـ ـبعفس ـ اـملـبةـنوـ ـلقن اـحرـ ـلتة اـفيـ ــلمثي ةـناـ

ـلیّھـنأل أـم1413سـ ـعضن اـ ـلباء ـتنإذا1414اـمولـ أـثاـ ـقشتـناـكزاؤهـجرت إالـ اـھوـجوراً ـلمثر ـ ـتننـمإنـفة،ـناـ أـثاـ ـئھزاـجر اـ

تظھر القشور.

1405. ً .L6: om. Ma [ فإن ذلك یدّل ... یبول دماً أو قیحا

1406. .Ma أقول .add [ مثانتھ

1407. .L6: om. Ma [ الكلیة

1408. .Ma أقول :L6 [ قال أبقراط

1409. .Ma قال أبقراط .add [ مثانتھ

1410. .Ma مجرب :L6 [ مجرى

1411. .Ma یغیر :L6 [ یغسل

1412. .L6, Ma قشوراً :correxi [ قشوٌر

1413. .L6: om. Ma [ بعفونة بل من ... المثانة ألنّھ لیس

1414. .Ma و :L6 [ ما
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193

أـق دـبنـمراط:ــبقال ـعبیطاًـمال وـــ ــتقطیھـبانـكاً اــ وأــلبر وـبـاصول اـحواـنيـفعـجھ ـلشي واـ ـلعرج دّلـناـ أنــعلة ـفیمى يــیلاــ

.1415مثانتھ وجع

أنــعلا اـبم واـلول ـلقیدم ـ دالـ اــعلةـمـاعةـلح ـلقى إالـحرـ ـتكدـقاـھّـنأ1416ة إـفونـ اـحي آالت ـلبدى وـ ـتكدـقول ـغیيـفونـ رـ

ا وــلبآالت إـھول، اـمي اـبدـحّ ــلكبة أوراـفدـ ـمھإن [ـ L6ا 139bا ـتنفجةـیوـمدـل] ـ إــ اــحیاـنىـلر ــلكلة ـلمجىـ ـ ـتھاورـ إـ ـكماـھاـیا اـ

ـتنفج ـ ـ األورامـ ـمقع1417نـمر ـ إـھرـ األـناـجىـلا ـمعب والـ ــیمتناء. ـ أـ ـیضع أنـ ــیصیاً اـ اـلر أو ـلقیدم ـ اـمحـ اـلن ـلمنفجورم ـ ـ ـ نـمرـ

إـئرـلا اـلة ـلكلیتیى ـ ـ ــ وذـ أـلن، ـكمّھـنك اـتأـیاـ ــلكلي ــشعبىـ اـمةـ ـلعن األـ ـتیھأـیكـلذـكوفـجرق ـ ــشعباـ وــمنةـ ـیمكھ، ـ أنـ ــتصین رـ

ـلما اـمادةـ إـئرـلن اـلة ــلكلى اـسوــبتىـ ـلعط اـ ـلمتشعرق ـ ــ اـمبـ وــتیوـلن االــیبدـقن. ـنسول دـ ــبسباًـمان ـضعبـ أوــكبفـ ـلتفده رقــ

ـتصا ـلھرضـعالـ ـفقا.ـ دـبنـمالـ األـمالـسعـماًـمال ـعضة اـ ـیمكيــلتاء ـ أنـ ــیتحلن ـمنھبــ إــ اـلا ـــلكلیى اـ أو ــلمثة وـناـ دم انـكة

ـمع ــتقطیھـ ـ اـ ووــلبر اـجول ـلشع اـ ـقعيــیلذيـلرج اـ ــلمثر ووـناـ اـجة ـلعع اـناـ اــعن1418يــتليــلتة ــلمثق وـناـ ـفمھة ـ أنــعلا،ـ ـفیمم اــ

ـمثيــیل ـنتاـ اـمھـ آالت ـلبن آـ وـفول ـفیجّةــعلة ـ اـ أـمدمـليء أـحن ـعضد ـلبا1419اءـ الـ ـغینـمول وـھرـ ـیكا. ـتقطیونـ ـ ـ اـ ـلبر ولـ

 العبیط أو القیح المنعقد الذي یسد فم المثانة فیتبعھ تقطیر البول والوجع فیھا.1420بسبب الدم

194

.1424 1423 وانفجرت انقضت علّتھ1422: من خرجت بھ بثرة في أحلیلھ فإنّھا إذا تقیّحت1421قال #أبقراط رحمھ هللا

1415. .Ma أقول .add [ وجع

1416. .Ma ال :L6 [ إال

1417. .Ma في :L6 [ من

1418. .Ma على :L6 [ تلي

1419. .Ma األعضاء :L6 [ أعضاء

1420. .Ma دم :L6 [ الدم

1421. .L6: om. Ma [ أبقراط رحمھ هللا

1422. .Ma انفّجت :L6 [ تقیّحت

1423. .Ma مرضھ :L6 [ علّتھ

1424. .Ma أقول .add [ علّتھ
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ـیعن ـ #ـميـ ـعس1425ھـلرضـعن اـ ـلبر ـبسبولـ ـ ـبث1426بـ ـمجيـفراتـ األـمھـلوـبرىـ ـحلین وــ ـكلمل أنــ أراد ـیبا أوـ ـجعول ھـ

]Ma 98a[ـیعصمــفل ـ ـلبا1427رـ ـمث1428لـئاـ ـنتاـ ـبعضھـ ـ اـ ـلبطل ـ األـماًـبرـھنـ [ـلن L6م 140aأو ـكلم] اــبلاــ ـلبغ ـعنولـ دـ

اـعھـلزوـن ــلمثن إـناـ اـھىـلة #ـــلبثذه ـعھذـلور ـجعرــفتاـ اـ ـلطبیعھ ـــ االذي،ـماًـبرـھةـ ـفیعن ـعسرضــ اـ دامـمولــلبر ــیتحلمـلا لــ

 فمھما نضجت وتقیحت وانفجرت البثور انقضت مرضھ وانحّل عسر البول وبرئ العلیل.1429ھذه البثور

195

1431: من أصابتھ حدبة من ربو أو سعال قبل أن یُنبِت الشعَر فإنّھ یھلك.1430قال #أبقراط الحكیم

اـتإذاـف ـلعضورم ـ اـ ـلتل اــتليـ ـلفقي ـ اـمارـ وـخداـلن اـھل ـلعضي ـ اـ ـلحل ـنیاـ ــللصلةـ إــ وـقىـلب اـميـھدام ـلعضن ـ اـ ـلمحل ـ ةـكرـ

واــلل ــلعنرأس اـلاـبقـ اـــجنب1432نـعذـفاــلنزوج ـلمي وـ ـفھرـطريء األـ ـسفا ـیتصلـ ـبخملــ ـ اـمسـ ـلفقن ـ اـ ـلصرات اـیدرـ ـلعلیة ــ اءـ

ـفھرـطو األـ اـتأـیىــعلا واـلي ورمـحإذاـفة.ــقبرـلرأس اـھيـفدث ــلعضلذه ـ ـشغةـ ـفض1433لـ اـ ـلصاء وـ ـللحجقــیبمـلدر ـ 1434ابــ

ـمتسةـیرـلوا وــ ـمتحع ـطبیعركــ وـــ ـقصي ـتھاـكرـحنـعرتـ االـ ـنبسا اــطیاــ ـلمة ــللقلةـحرّوـ ـفیعبــ ـــللعلیرضــ اــ ـلتنفل اـــ ــلمتس رـتواـ

ـلیقض ـ وــ اـفرهـطي االـتواــبتحـیروــلتي ـستنشر وـــ ـبھىـفالــیتاق ـنقاـماـ االـمصـ ـنبسن وــ اـھذاـھاط، وـبرـلو اـكوـلو. ورمـلان

دـح وـیوـمار ــسخناً اـ آالت وــــلتنفت ـیجارـحزاجـموءـسةـئرــللرضـعس اـ اـحورمـلاوره واـبرـلدث ـلسعو ـ ــبسبالـ ـنقصبـ انــ

ـنبسا اــ واـئرـلاط ـلحجة ـ [ـ L6اب 139bا ـلق] اـعـرصاـ واـیروــلتن اــمتح واـئرـلالء ـلصة اـعدرـ ـلبخن اــ اــنیاـخدـلارات ـلقلبیة ـ ــ ةـ

ـبخواأل ـلمتصا1435رةـ ــ اـمدةـعاـ #ـلن اـعورم واـبرـلرض ـلسعو ـ وـ ـیضغدـقال، ـ اـ ـبعظم1436ورمـلط ـ ـ وـ ـتمھ اـ وـــلفقدده ـیلھزـترات اــ

1425. .L6: om. Ma [ عرض لھ

1426. .L6: om. Ma [ بسبب

1427. .L6: om. Ma [ یعصر

1428. .Ma البابك :L6 [ البائل

1429. .L6: om. Ma [ لذعھا فترجعھ الطبیعة ... یتحلل ھذه البثور

1430. .L6: om. Ma [ أبقراط الحكیم

1431. .Ma أقول .add [ یھلك

1432. .Ma حتى :L6 [ عن

1433. .Ma یثقل :L6 [ شغل

1434. .Ma بالحجاب :L6 [ للحجاب

1435. .Ma والبخارات :L6 [ واألبخرة

1436. .L6: om. Ma [ عرض الربو والسعال، وقد یضغط الورم
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ـضعھواـمنـع ـ ـفتحاـ اــ ـلحدث الـصقــضیزدادــفیةـبدـ ــنحندره أـ ــنخفوا1437ھـعـالضاء ــفمتاره.ــفقاضـ اـشىـ وـــلبلارف ـنموغ اـ

ـقلب ورــ وــئتھ ـیسعھممـلھ ـ ـ ـ ـفضاـ اـ ـلصاء ــبسبدرـ اـ ـلحب ـعسةـبدـ ـتنفسرـ ـ ـ ـفقھ.ـ [ـھىــعلاًءــبنالـ Maذا 98bا ـلح] اـبدـ ـلحة ةـثادـ

.1438عقب الربو #والسعال قبل البلوغ وفي سن النمو مھلكة لما بیناه من ضیق الصدر

196

. 1440: األوجاع التي تنحدر من الظھر إلى المرفقین یحللھا فصد العرق1439#قال أبقراط رحمھ هللا

اــعلوا أن اــجتم ـلمذاب رـمادةـ اـیاـعع ـلمسة ـ ـمتاـ اـفةـ ـلجھي ـ أـحواـلا1441ةـ أــبلدة إنــعنغ، اـناـكي ـلمت أـفادةـ األـحي ـعضد اءـ

ـلما اـفةـعـوضوـ ـلجي األـناـ ـیمب اـكنـ ـلجان واالـ ـستفذب اـعنـمراغــ ـلیروق اـ أو اـجرـلد ـلتل اـھيـفيـ ـلجذا أـناـ ـیضب انـكاًـ

اـنيـفغــبلأ ـلمزع اـ ألن ـلعادة وإنـ ـتنشاّـھــكلتـناـكروق أـمأــ واـصن ـلكدـحل اـصنـ ـلعارت اـ واـناـجيـفيــلتروق نـمدـحب

أــلبا اــكثدن واـكراــشتر ـتصاً وـ ـــیستفكـلذـلالالً، اـ اـلرغ ـینصذيـلدم إــ اـلب ــلكبى ـبفصدـ اـعدــ اـمقـــسلیاــلبرق اــلین ــلیمند ألنــ ى

اـھ ـلعذا ـمتصرقـ ـلعاـبلــ األـ ـمشوفـجرق L6[1442اركـ 141a[ـمحىــعلھـل ــــمستقیرفـطيـفاذاةـ اـ ال وـلاحـجوـعم يـفھ

اــعل ـلطحّة ـ ـــیستفالـ اـمرغـ اـــسلیاــلبن ـلیسق اـــتبیدــفقرى.ــ أن ـلجن واالـ إذاـــستفذب اـمانـكراغ ـلجن اـناـ اــفیذيـلب ـلمھ ـبعادةـ دـ

ـمخةـیاـعر ـلفاـ اـ ـلجھة ـ ورـ اـیاـعة ـلمسة ـ أـكةــمتاـ اـسان ـختطرع إذاـفاــ اـمانـكاً ـلجن اآلـناـ اـخب ــلغیر اـ ـلمسر ـ وأـماـ اـمت. ا ـلجّ ذبـ

اـف ـلعضي ـ اـ ـلمشو ـ ـینبغارك،ـ ـ ـ أنـ ـیكي اـ ـشتون ـكھمراـ ـ اـفاـ ـلعي ألنـ ـلعا1443روق اـھروقـ ـلتي ـتحيـ اـ ـلموي وـ ـفیھادة، ـ اـ

ـنھاـیـرج وـ ـمنھا ـ ـنصبا1444اـ ـ ـبھاـ اـفا.ـ ـشتإذا اـ ـلعضرك ـ اـفوانـ ـلعي أـ ـمكروق أنـ ـیجتن ـ اـ ـلمذب أـمادةـ ـھمـدحن إـ اآلـلا ـرخى

ـبس ــیعنة.ـعرـ أـ ـبقي األوـ اـجراط ـتنحيــلتاع اـمدرــ ـلظھن ـ إـ اـلر ـلمى ــفقیرـ ـبطنـ اـیرـ ـلمشق ـ اـفةـكارـ ـلعي اـ ـتجيــلتروق 1445ريـ

ـفیھ اــ ـلما اـ ـلمواد ـجعوـ اـمراغـــستفاـفة،ـ ـلمادة اـطاـبنـمعـجوـ ـلمن [ـفرـ Maق 99aأو ـلیكىـل] اــ اـــستفون ـلمراغ اـمادةـ ـلجھن ـ ةـ

1437. .Ma امتالئھ :L6 [ أضالعھ

1438. .L6: om. Ma [ والسعال قبل البلوغ ... من ضیق الصدر

1439. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1440. .Ma الباسلیق :L6 [ العرق

1441. .Ma جھة :L6 [ الجھة

1442. .Ma شارك :L6 [ مشارك

1443. .Ma وألن :L6 [ ألن

1444. .Ma بینھا :L6 [ ومنھا

1445. .L6: om. Ma [ تجري

PORMANN ET AL. 2017                         al-Kīlānī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                    
167



إـھيــلتا ـلیھي وأــئلاـماــ اـسة ـختطرع وـفاــ رـعزـناً اـیاـعاً ـلمسة ـ وــمتاـ ألن اـجة ـلظھع ـ ـیحرـ اــمتا1446نـمدثـ ـلعالء اـ ـــلكبیرق رـ

الموضوع على الصلب فیعتري الوجع في جمیع الظھر وینحدر إلى المرفقین وینفعھ فصد الباسلیق.

197

أـق# إذا1447راطــبقال اـح: ـلجشدث ـ اـ ـلحاء اـفضـماـ ــلعلي اـ ـلھ1448الــیقيــلتّة زـ األـلا ـمعق ـبعاءـ ـتطدـ ـلھاوـ وـ ـیكمـلا ذــقبنـ كـلل

 عالمة محمودة. 1449فھي

]L6 141bز األـل] ـمعق الـھاءـ أن ـیلبو اــ ـلطعث ـ األـفامـ ـمعي ـعنھقـلزـیلـباءـ ـ ـیعرـساـ وـ إـھاً، اـمو ـلبثّ ـ ـسطحھيـفورـ ـ ـ اـ

ـلظا اـھاـ أو وأـخداـلر اـمل، ـفیھاتـبوـطرـلّ اـلزـتاــ ـلطعق ـ ـعنھامـ ـیعرـساــ وإـ اـماً األـھرــلتّ ـمعل وـ ـضعاء ـتھوـقفـ اـ ـلما ـسكاـ ـلمةـ اـ

اـك ـلطعان ـ الـ ـیلبام ـ اـفثـ ـلمعي ـ ـیخلـباءـ ـھیئتىــعلرجـ ـ ـ ـغیھـ ـمنھضرـ ـ ـ ـفمتم،ـ ـ ـللعلیرضـعىـ ـ ـ ـ ـبع1450لـ ـتطدـ ذهـھاولـ

ـلعا اـضارـ ـلجشة ـ اـ ـلحاء اـماـ ـیكمـلذيـلض أنــقبھـلنـ دّل ـظھل اـفرـ ـلمعي ـ واألـ ـمعدة وـصوعـناءـ اـحأولــستالح ـــلعلیال لـ

اـلإ اــلبى ألن ـلجشرء ـ اـ ـلحاء اـماـ ــلغیض اـ ـلمعھر ـ ـ ـبعودـ ـتطدـ اـ ـلماول اـ ـلمعرض ـ واـ ـلمعدي ـ دـ ـمكىــعللــلیوي اـ ـلطعث ـ ـفیھامـ اــ

ریثما یحمض وتغیّر طعمھ بسبب تصرف القوة الھاضمة فیھ وھدا دلیل محمود.

198

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ـعن:1451ھ اـ ـستطد ـ اـ ـلبطالق ـ ـنتفُـیدـقنـ ـ ـختاـبعـ أـ اـلالف ـلبوان إذاـ ـیكمـلراز ـتغینـ ـ إـ أـلّر ـمنواعـنى ھـ

ردیئة.

األـخ اـخروج ـــلمتلالط اـنّوـ ــــلمختلفة ـ اـ اإلــعنوامــلقة ـسھد واـ إذاـــللب1452قِّــمنعــــمنتفيءــلقال ـفضنـمتـناـكدن اـ وــلبالت نـمدن

ـلما اـ ـلمواد إذاـمأـفھ.ـلةـیؤذـ ا األـھواـجنـمتـناـكّ ـعضر وـ ــمتغیتـناـكاء [ــ Maّرة 99bإ أـل] ردـنى ـصھلــمثةــیئواع روجـ

ـمعاأل وـ ـتھـاطراـخاء اـ ـلتا ـتخيـ ـلسحاـبرجـ ـ واـ ـنجج ـسطحھرادـ ـ ـ اـ ـلبا أوـطاـ ـغسن ـلیاـ ـبسباًـ ـ ـضعبـ [ـ L6ف 142aا ـلكب] ـ أوـ د

وـفـرصاًـیوـمد ـیسماً، ـ اـ ى ـسنطذوـلّ أوـیارــ ــشحمیا ـ دـ ـسماً داالًـ اــعلاً ـفھان،ـبذوـلى ردّـھــكل1453ذهـ ـجھروـخعــــمنتفرــغیةــیئا لـباـ

1446. .Ma بین :L6 [ من

1447. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1448. .Ma یق :L6 [ یقال

1449. .Ma وھي :L6 [ فھي

1450. .Ma العلیل :L6 [ للعلیل

1451. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1452. .L6, Ma منقي :correxi [ منقٍّ

1453. .Ma ھذه :L6 [ فھذه
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دالّة على حالة غیر طبیعیة في البدن.

199

: االمتناع من الطعام في اختالف الدم المزمن دلیل رديء، وھو مع الحمى أردأ.1454#قال أبقراط رحمھ هللا

اــعلا أن ـحفظدمـلم ـ واـ وـحھ اـعھـجروـخب ـلبن ـطبیعرــغی1455دنـ ــ ألـ ـیغّھـني اـ ـلبذي وـ ــیخلدن ــیتحلاـمدّلـبفـ ـ وأنــمنلـ ھ،

ـلحا اـ ـلغار آـھزيـیرـ ـللقةـلو ـیتوىــ ـمندـلوـ ـلھادةـم1456وـھلـبھ،ـ وـ األـبـوطرــللا وـــصلیة أـھة، األـشو واـخرف ـلقالط، وةـ

ــلحیا اــنیواـ ـلتة ـتقيـ اـبومـ ذات ــلحیھ وـ ــتستفیوان ـ ـ اــمندـ ــلحیھ، ـتتاةـ اـمّدـلوـ اـلن اــعلواردـلدم ـلبطى ـ األـ ـیسن اـمرـ ــلقلن ألـ ّھـنب

ــلطیرـھوـجھــمنھــفیدـلوــیت ـبخفـ ـیساريـ إــمنريـ األـلھ ـعضى ذاتـ وـصاء ــكیفیورة ــتفی1457ةــ #ـ وذ1458اةــحیدنـــللبد كـل،

ـلجا ـیسمرـھوـ ـ روـ وـحّى اــتلاً، ـلصك اــنفيـھورةـ اــلقس ــلحیوة وأــنیواـ اـمة. ا ــلكیفیّ ــ ـفھةـ اـ ـلحي اـ ـــلمحییرارة ـ اـ ـلغة ـفمھمة،ـیزـیرـ ـ ـ اـ

اـــختلا اـلف ـــلكثیدم زـ اـیوـطاًـناـمر اـــستفالً واـلرغ ـلحروح اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ــضعفة األـقتـ ـعضوى أـعاءـ ـفعن ـلھاـ ـسیماـھّــكلاـ اــ

ــلكبا وأـ ـفعد ـلھاـ اـ ــلطبیعیا ـــ ألـ ـمعاـھّـنة اـ وـلدن اـــینبدم ـلقوع اـ ــلطبیعیوى ـــ اـماعـــمتناالـفة.ـ ـلطعن ـ اـھيـفامـ ـلحذا دـ 1459ىــعللــلیال

ـبط اـ ـلقالن اـ ـلشھوة ـ اـنواـ ـلتي ـتتيـ ـبقمـ ـطبیعیةـباذـجوةـ ـ ـ ـ وـ ـبقة ـحسوةـ اـفيـفـةساـ ـلمعم ـ وإـ ـنمدة، ـتضعاـ ـ اـ ـلقف ـلنقصوىـ ـ ـ انـ

ـلحا واـ اـــستیرارة اــكثنـمرودةــلبالء اــخترة وـلالف اــــكیفیدم. ـلحة [ـ Maرارة 100a[ــتعی اـ اــلقن ــلطبیعیوى ـــ األرـ ـبعة ألنـ ة

ـفعأ ــجمیالـ اـ ـلحاـبيـھوىــلقع إـكرـ اـفاـمات ـلجي واـ وإـھاـظكـلذـفعـفدـلذب اـفاـمر ـلھضي ـ ألـ ـیستكمھـنم ـ ــ أـیرـــبتفلـ اـمزاءـجق

وـلـَغ وـثـَكُظ ـجمعھُف ـ ـ وـمعـماـ رّق وـطَـلا اـھُف ـلتحذه ـیكرــ ـلحاـبمــتتاتـ واـ ـمخرودةــلبرارة ـــممیتدرةـ ـلفاـتةـ ــجمینـعةـ ذهـھعـ

ـفیعلــعیاـفاأل اـسرضــ ـلموء اـ ــلجمیاردــلبزاج ـ أـ اـجع ـلمعزاء ـ اـــفتبدةـ ــلكبرد وـ ـتسقد ـ اـ ـلشھط ـ واـ ـلقوة اـ ـلجوة اـباذـ ــلكبة #أوـ دي.

ـینصاـم1460اســـحتبال اـمبــ ـلسن إـ اـفىـلوداء ـلمعم ـ وـ دـعدة ـغتھدـغدم ـیشتھال1461اــ ــ اـ ـلطعي ـ االـ ألن اــختام ـلطالف دـیوـ عـفل

ـلسا إـ اـلوداء ـلجھى ـ األـ أوـخة ــلقلرة، اـفاـھدـلوـتةـ ـلكبي ـ ــبسبدـ اـ ـلضعب ـ اـ ـلعف ـلھارضـ وإنـ االـعا. اــخترض ويـمدـلالف

1454. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1455. .Ma البطن :L6 [ البدن

1456. .L6: om. Ma [ ھو

1457. .Ma كیفیة :L6 [ وكیفیة

1458. .Ma البدن :L6 [ للبدن حیاة

1459. .L6: om. Ma [ على

1460. .Ma والحتباس :L6 [ أو الحتباس

1461. .Ma دغدقھا :L6 [ دغدغتھا
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اـم ـسنطذوـلن اـیارــ ــلكبا اـ أو ـلمعدي ـ أــحتويـ اــسقى ـلقط اـ ـلشھوة ـ وــنیواـ اـماعـــمتناال1462دثـحة ـلطعن ـ ـیكامـ دـ ردــلیون اً،ــیئالً

ـمعتـناـكوإن اـ ـلحمھ ـ ـیكىـ ألنـ أردأ ــلكبا1463ون ـیكديـ اـمونـ ـلحمع ـ واـ ـلعطى ـ واـ ـللھش و1464ثــ ـمعانـكوـل، دـیوـ ـحمتـلاً اهـ ّ

على ورم في األمعاء أو قرحة فیھا فیكون أردأ.

200

أـق [1465راطــبقال :L6 143a[اـبانـكنـم وــختھ دم ـــیختلاـمانـكالف زـ ـیكدــفقاًـیدـبف اــسبونـ ـینح1466اًـــشیئھـفالــختب درــ

من رأسھ.

ا ـنفدـبزـلإن ـتحاتـخاـ اـمدثـ اـــشتبن اـمحـیرـلاك وـبوـطرـلع ـیكھـثدوـحة إـ اـمون اـمّ ـلحن واـ ـــلغلیرارة اـمأو1467انـ ـلحن ةـكرـ

تا ـل ـتقطيـ ـ وـ ـتقسع ـ أـ ـتخلطھو1469ةـبـوطرـلا1468زاءـجم ـ ـ ـ اـجأـباـ اـیرـلزاء وإن اـلح. ـیغذيـلدم اـ ـلطیاغـمدـلذي ـ ـتقرـیفـ يـ

ـبلط ـفتاــ إـ اـلھ ورـمدـلى أـطاغ، ـیضب اـ ألن ــیغتاغـمدـلاً رـبذيـ اـھىــعلردــفیبـطدم اـلذا اـطرـلدم ــللطیب اــ ـلھف [ـ Maواء

100b[ـستنشاالـبارجـخنـم ـ ـ اـ ـلمتاق ـ ـفمھمرـتواـ ـ ـ دـ ـفعا اـ ـلطبیعت ـ ـ ـ ذـ اـلة واـلك ـنحدم ــمستصحبدرـ ـ ـ ـ ــبتلاًـ اـ إـیرـلك أـلح ـسفى لـ

ـفبتح ـ ـ اـیرـ ـفعداـلك وـ ـبعة اـ ـلمسد ـ ــیختلةـفاـ ـ أـ ـھمدـحط اـخاألـباـ وـبزـلا1470دـلوـیداًـیدـشاًـطالــختر اـھوـجةــخلداـمنـمد، ـلھر واءـ

أـخ اـجالل اـثدـحدمـلزاء ـلنفت اـخاــ ـلمتصغات ـ ــ الـ ـنقطرة ـ ـعھماـ ـ واـ ـنقسا ـ ـمھماـ ـ إـ أـلا ـمتصغزاءـجى ـ االـفرةــ ـنحي أـمدارـ ىـلاـعن

البدن إلى أسافلھ فیظھر الزبد.

201

أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ ا1471ھ األــلب: اـسراز ـــلشبیود اآلـلاـبھـ ـنفساءـــتلقنـميـتدم اـمانـكھــ ـلحمع ـ أوـ اــغیى ـلحمر ـ أردأـمىـ ن

ـلعا وـمالـ األـناـكاـمّــكلات، اـفوانـلت ـلبي أـ ـكثراز وإذاـمالـعكــتلتـناـكرـ أردأ، ذـكة دواءـشعـمكـلان [ـناـكرب L6ت

1462. .Ma وحدوث :L6 [ وحدث

1463. .Ma ورم .add [ ألن

1464. .Ma واللھیب :L6 [ واللھث

1465. .Ma وحدوث :L6 [ قال أبقراط

1466. ً .Ma شيٌء :L6 [ شیئا

1467. .Ma أو الغلیان :L6 [ والغلیان

1468. .Ma آخر :L6 [ أجزاء

1469. .Ma بھ .add [ الرطوبة

1470. .L6, Ma متولد :correxi [ یولد

1471. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا
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143bمن الردائة.1473 كانت تلك األلوان أكثر كان ذلك  أبعد1472] تلك العالمة أحمد، وكلّما 

ـیعن ـ ـعكروزـبيـ اـ اـلر ـیشذيـلدم اـباـ االـفدمـلھ ـستفي ـ ـتلقنـمراغـ ـنفساءــ ـ أيـ ـكمھ، اـ أن ـلشدمـلا واـفرـ ـحتیھ ـ اـ ـلباج إـ ـلیدن ھـ

اــضنو ـلطبیعة ـ ـ ـ ـیخ1474دـقھـجراـخإـبةـ ـتلقنـمرجـ ـنفساءــ ـ ـلقاـبھـ واإلـ ـسھيء ـفكال،ـ اـلذـ ــلخلك اـ ـلسط ــلقلوداويـ اـفھـتّـ ـلبي دنـ

ـغلظو وأرــ اـــضیتھ ـلمھ ـنعاـ اـعةـ ـلخن إنـ اـیرـطىــعلدمـلاـكرجـخروج، ـلبق ـتلقنـمرازـ ـنفساءــ ـ دـكھـ ـلیان ردـ ـیئالً وإـ اـمّـناً.

اـق ـلشبیال: ـ ـ اآلـلاـبھـ ـتلقنـميـتدم ـنفساءــ ـ ألـ ـیسّھـنھ، اـ ـعندمـلود اـ ـنحد األـفدارهـ ـمعي اـماءـ ـلجھن ـ اـ ـلبعیة ـ ـ أـمدة،ـ اـنع رىـنّ

اـمراًـــكثی ـینحدمـلن األـمدرــ ـمعن وإـ أـناء، ـحمّھ وإـ ـتلقنـمروزهـبانـكاـمّـنر. ـنفساءــ ـ ردـمالـعھـ ألــیئة ھـترــكثىــعلدّلـیّھـنة

اـف ــلكبي إـ اـمد ــبسبّ اـ ـلسب اـ ـلكدة اـفةــئناـ ـلمجي ـ اـ ـیجذيـلرى اـ ـلطحذب ـ اـ ـلسال اـموداءـ ــلكبن وإـ اـمد ـلضعّ ـ اـ ـلطحف ـ ھـبذـجنـعالـ

د ـفعأو Ma[1475ھـ 101aوإ اـم] ـلشّ اـحدةـ ــلكبرارة ـفتحد،ـ اــ ــفیكثدمـلرق اـفرــ وــلبي ـیفسدن ـ ـفتقدـ األـفذــ ـعضھ رداـماءـ ھــئتن

ـعفو ـنتوـ اـ ـلمھ و1476ةـیؤذـ ـفسىــعلذاـھدّلـی. اـحادـ ـلبال ورـ ـضعرطـفنـمرجـخاـمّـبدن. اـقفـ ـلبوة واـ ـنخدن #ـ وةـقزال

ـلطبیعا ـ ـ ـ ـختوا1477ةـ ـفعلھاللـ ــ ـضبيـفاـ أـ اـحط ـلبوال وـ ـھكدن، األـخذاـ اـخروج ـلمختلفالط ــ ـ ـ األـ ـغیيـفوانـلة أوانـ 1478ر

ـلبحا دــ رداءةــعللــلیران اإلـبالـحى ـنسدن وـ األــكثان اـخرة ـلفالط [ـساـ L6دة 144aا ـلمختلف] ـــ ـ وــفیةـ ـعجھ اـ ـلطبیعز ـــ نـعةـ

ـمسإ ـكھاـ وـ ـنضجھا ـ ـ ـفیخ،1479اـ رّقـمرجــ ـمنھا وــ ـیبقا وــغلاـمىــ اـمأـفف.ــكثظ اـخوـلّ ــلخلرج األـ وـسط األـمرهــغیود الطـخن

ـبع اـ ـستید ـ اـ ـلطبیعالء ـ ـ ـ ـعلیھةـ ـ وــ ـنضجھا ـ ـ أـفاـ اـیي ـلبحام ـ ـیكنـیارـ ـمحمونـ ـ وـ إـلذـكوداً، ـجھراـخك ـبشاـ اـ ـبعدواءـلرب 1480دـ

ـنضإ ـجھاـ #دـ ـنقىــعللــلیا اـ األـمدنــلباء ـلما1481الطـخن اـیؤذـ ـلمختلفة ـــ ـ أوـ ـیكة، اـلوـقونـ األــلبھ: واآلـــمبتودـسراز نـميـتدأ

ـتلق ـنفساءــ ـ ــصفتھـ وـ ـفھھ:ـلوـقھ، ردـمالـعوـ ــیعنره،ــخبةــیئة اـ األــلبي اـسراز الـلود ـیطذي اـ ـلمسھاوع ـ ـ والـ ـیخل إّالـ 1482رج

1472. .Ma فكلّما :L6 [ وكلّما

1473. .Ma البعد :L6 [ أبعد

1474. .Ma وقد :L6 [ قد

1475. .Ma وإما دفعھ .add [ دفعھ

1476. .Ma المؤذي :L6 [ المؤذیة

1477. .Ma القوة الطبیعیة :L6 [ قوة الطبیعة

1478. .Ma وان :L6 [ أوان

1479. .Ma فنضجھا :L6 [ ونضجھا

1480. .L6: om. Ma [ بعد

1481. .L6: om. Ma [ دلیل على نقاء البدن من األخالط

1482. .Ma ال :L6 [ إّال
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عس ـب ـ ودواءـ لوي،ـقر ـف قنـمرجـخوـ ل ـت ـ ساءـ ف ـن ـ ثھـ ـم اـ كدمـلل ـی سونـ ـل اـفالـحوءـ بي ـل وـ اـخكـلذـكدن، بروج ـل رازـ

ــــلمختلفا ـ ـبخونــللا1483ةـ األـھروجـخ1484انـكوـلاـمالفـ اــشیذه ـلغلیظاء ـــ اـ ــــلمختلفة ـ األـ ــبسبوانـلة اـشبـ اـلرب ـلمسھدواء ـ ـ ل،ـ

 عالمة محمودة ودلیل خیر.1485یكون حینئذ

202

 من عالمات الموت.1487: اختالف الدم إذا كان ابتداؤه من المرة السوداء فتلك عالمة1486قال الحكیم أبقراط

ـیعن ـ ـختا1488يـ اـ اـلالف ـلحدم ـبسبادثـ ـ اـ ـلسحب ـ اـ اـمرضـعذيـلج ـلمن اـ ـلسرة ردـمالـعوداءـ ـیئة اـ ألن ـلسة ـتخوداءـ دشـ

ـبحم ـ ـضتھوـ وــ ـتھدـحا األـ ـمعا وـ ـنجاـباء ـبتبـھذـتاـھرادـ األــصیرـ ـمعص وـ ـیعقاء ـ وـھرـ ـیفتا ـ أـ [ـفح Maواه 101b[ـقھروـع اـ

ــفیسی اــ ـمنھدمـلل وإــ ردـمالـعال:ـقاـمّـنا. [ــیئة L6ة 144b[ـلتعمقھ ـ ـ ـ وــ ـصھوـغا ـبحاـ ـتھدـ األـجيـفاـ ـمعرم ورـ أـمّـباء. تـثدـحا

ـفیھةـحرـق وــ اـمالـعا ـلمغة ـ اـ وـئداـلص ـحمم رـضوـ ـیحھة ـ وـ األرضـــغلیا ـمنھان وإنــ ـیكا، ـمعونـ ورـیدـشربـكھـ أدىّـمـبد، ا

اـلإ ـلغشى ـ وـ ـبعھـجالـعي، ـقطدـ اـ ــلسبع وـ ــتنقیب اــ ـلطحة ـ اــسقالـ اــلبي واالــــللینزور ـلحقاـبانـــحتقة ـ اـ ـلمغن ـ وأـیرـ األـكة ةـیذـغل

الدسمة واالجتناب من األشیاء الحامضة.

203

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ أّي1489ھ اـفتـجرـخرضـم: ـبتي اـئداـ ـلمھ اـ ـلسرة أـموداءـ ـسفن أوـ ـمنكـلذـفوقـفنـمل ةـمالـعھـ

دالّة على الموت.

أيـخ األـمانـكطــخلروج اـفالطـخن أيــبتي اـمالـعرــغینـمانـكرضـمداء ـلنضات واــ اـــمتیج ـلطبیعاز ـــ اـ ةـمالـعاـھّاـیة

ألنــیئرد اـھلــمثة. ـلخذا الـ ـیكروج ــطبیعیونـ ـیكلـباًـــ ـلحونـ ــطبیعیرــغیةـلاـ اـفةـــ اــكثنـمدنــلبي ـلمرة وـ ـعجادة اـ ـلطبیعز ـــ ةـ

ـضبطھنـع ـ ـ وـ اـعا ــستیدم ـئھالـ ـعلیھاـ ـ ـسیماــ ـ اـ ـلما اـ ـلسرة األرـ اــضیوداء ـلغلیظة ـ ــ اـ ـلتة الـ ـتخي إّالـ ـبعرج األـخدـ الطـخروج

وإّالـخاأل وـقدواءـبر ـكثیةـلاــسیةـقذرـبوي ـ وـ ـبعرة ـنضجھدـ ـ ـ واـ ــستیا اـ ـلطبیعالء ـ ـ ـ ـعلیھةـ ـ ـجھروـخرمـجالـفا.ــ اـفاـ ـبتي داءـ

1483. .Ma مختلفة :L6 [ المختلفة

1484. .L6, Ma كانت :correxi [ كان

1485. .Ma ح :L6 [ حینئذ

1486. .L6: om. Ma [ قال الحكیم أبقراط

1487. .Ma عالمات :L6 [ عالمة

1488. .Ma أعني :L6 [ یعني

1489. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا
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ـلما أوـفنـمرضـ أـموق ـسفن ـتلقنـملـ ـنفساءــ ـ ـمستھجھـ ـ ـ ـ ـطبیعرــغیرـ ــ اــعلدّلـیّھـنأل1490يـ اـفدـیدـشراقــحتى ـلبي أوـ دن

ـفن [ـ L6اء 145aر اـبـوط] ـلبات وـ اـفدن. ــلجملي ـ اـ إن ــلخلة اـ ـلسط اـ ـلصوداوي أـفلـتاـقرفـ ـكثي األـ ودـمر ـلیر ىــعللـ

ـلھا ألنـ ـجھروـخالك االـیـاغىــعلدّلـیاـ ـحتة وـ ـفنراق اـ ـلماء واألـ األـخواد وـخالط اــعلدّلـیر أن ـلبى نـعرجـخدـقدنـ

ــطبیعت اـمھــفیقــیبمـلىــحتراًـــكثیاًـجروـخھـــ اــغیاتـبوـطرـلن ـلسر أوـ اـھبــغلوداء ــلخلذا اـ ـــلقلیط [ـ Maل 102aا زرــلن]

ـلنسباـب ـ ـ إـ االـئـاسىـلة اــعلالطـخر ـلبى ـلفندنـ ـ ـغیاءـ #أوـ ـلكثره ـ ـلحا1491ھـترـ االـمةــصلاـ ـحتن اـ ـلشراق اـف1492دـیدـ ـلبي دن،ـ

فخروجھ في أول األمر منذر بالموت مھلك ودلیل على تغیّر شدید في البدن.

204

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ اـبانـكنـم:1493مـ ـختھ دمـ ـفخالف ـمنرجـ ـشبیيءـشھـ ـ ـبقطھـ ـ اـ ـللحع ـ ـفتلمـ ـ اتـمالـعنـمةـمالـعكـ

الموت.

ـیعن ـ ـظھوـل1494يـ اـفرـ ـختي اـ ـلحالف اـمادثـ ـلسحن ـ ـشبیيءـشجـ ـ ـبقطھـ ـ اـ ـللحع دّلــ اــعلم أن ــلخلى اـ ـلسط نـمردـججـحاـ

ـلمعا ـ ـفیھاـماءـ ـ اـماـ ـلخن وـطراـ ـعقات وـ ـغشدشـخر ـتھاءـ وـ ـتعا ـبجدىـ األـ ـمعرم وأـ ـفیھ1495دثـحاء ـ اـ ـلقا ـینحىــحتةـحرـ ـ لـ

ـینقطو ـ ـمھرـجنـمعــ ـبقطھـــشبیيءـشاـ ـ اـ ـللحع وأــ ـیكاـمرــكثم. ذـ األـفكـلون ـمعي اـ ـلغاء ـلثخالظـ ـمھرـجنــ واـ ـحتما ـلھاــ ذـ ك.ـلا

ـیك1496اـمّـنوإ اـمالـعنـمونـ ـلمات األـ ألن ـمعوت ـعضاأل1497نـميـھاءـ األـ اـــصلیاء ـلمتكة ــ اـمةـنّوـ ـــلمبنن [ـ L6ى 145b[

ــفمت اـ ـنقطى ـ واـ ـنحع ـینمـلاـھرـھوـجنـمزءـجّلـ ــحقیقیاالًـمدـنا1498لـمدـ ـ ـ وـ ـثیقاً ـ ألـ أو ـنھاً، ـلماـ ـتعماـ ـ اـ ـلقق وـحرـ يـفتـصاـغة

ـمھرـج ذــحتاـ ـبجبـھى ـمنھزءـ ـعساــ اـ ـفقاـمالـمدـنر ـمنھدـ ألــ أو ـمماـھّـنا ـثفاأل1499رـ واألـ اـخال ـلحالط اـ ـلحادة ـتجالـفارة،ـ دـ

1490. .Ma فینبغي :L6 [ طبیعي

1491. .Ma ولكثرة :L6 [ أو لكثرتھ

1492. .Ma الشدیدة :L6 [ الشدید

1493. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1494. .Ma أعني :L6 [ یعني

1495. .Ma أحدث :L6 [ وأحدث

1496. .Ma إنما :L6 [ وإنّما

1497. .L6: om. Ma [ من

1498. .Ma یندبل :L6 [ یندمل

1499. .Ma محل :L6 [ ممر
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ـلقا االـھُـنةـحرـ ـلتحَزة ـ وـ االـصرـفام ـلتئة ـ اـ ـلتام ـیكلـب،1500امـ األـھ1501رورـمونـ ـعلیھاءــشیذه واألـــ ـثفا، ـفیھالـ ـ ـلسعاًـــسبباـ ـ ةـ

قرحتھا وعفونتھا المؤدیة إلى الھالك والموت.

205

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ أـم:1502مـ ـنھكن ـ أوـحرضـمھـ إـمزـماد أو ـسقن أوـ ـغیاط ذـ ـمنتـجرـخمـثكـلر أوـسرةـمھـ وداء

بمنزلة الدم األسود فإنّھ یموت من غد ذلك الیوم.

اـخ ـلبروج األـ اـسراز ـلسود اـ ـلصوداوي ـبعرفـ ـمقدـ اـساـ ـلماة اـ ـلحرض أوـ ـمعاد ـلما1503اةـناـ اـ ـلمرض أوـمزـ ـبعن إـ ـسقد اطـ

ـــلجنیا وـ [ــغین Maر 102bذ ـممكـل] ـینحاـ اــ ـلقُل وـ ـیضعوة ـ اـ وــلبف ـینھكدن ـ دــ اـشىــعللــلیھ ألنـلرف ـبعھـجروـخزوال دـ

ـلما اـ ـلحرض اـمالـعادـ ـللبرضـعدـیدـشراقــحتة وــ األـمرـتدن ـفیالطـخد وأـ اـمھ. ـبعھـجروـخّ اـ ـلمد اـ ـلمرض وـمزـ ولـطن

دـمزـلا ـلیان ـتحلیىــعللـ ـ ـ ـكثیالتـ ـ اـفرةـ ـلبي واـ ـنعدن اـ ـفیاتـبـوطرـلدام واـ ـستیھ ـ اـ ـلیبالء ـ ـعلیـةسوـ ـ واـ ـنجمھ ـ األـ الطـخاد

ـیتھوداوـسو ـ [ـ L6ا 146aو ـبع] اإلـ ـسقد دـ ـلیاط األـخىــعللـ ـسبیىــعلالطـخروج ـ اـ ـلطمل ـ وإدراره،ـ ـفیخث ـ اـ ــلخلرج طـ

ـعنودـساأل قدـ ـف ـغیدانـ وـ ـبعره اـ فد ـست ـ وـبوـطرـلا1504راغـ ھذهـھات، ـكل ـ عاـ ـب اـھدـ بزال ـل وـ ـضعدن دـتوـقفـ یھ ـل ـعللـ ىـ

ـلطبیعا1505ورـخ ـ ـ ـ وـ ـعجة وـھزـ ـبطا اـ ـلقالن اـ ـلموة ـسكاـ الــحتةـ ـیتى ـلھىـتأـ إـ ـمسا اـ ـلماك اـ ـلسرة اـ ـلغلیظوداء ـ ــ ـفكیة،ـ ـ ـتقفـ درـ

إــعل ـمسى ـغیاكـ وإـھرـ ـیمال:ـقاـمّـنا. ذـغنـموتـ اـلد ـلیك ألـ ـلمّھـنوم، اـ ـحتا اـفتـقرـ ـلمي اـ ـلحرض رـ اـبـوطاد ـلبات أوـ دن

وـمرـت ـــتحللدت اـفتـ ـلمي اـ ـلمرض اـمزـ أو ـستفن ـ اإلـفتـغرـ ـسقي واـ اـلوــستاط ـلیبت ـ اـــعلیةـسوـ ـنطفھ ـ اـ ـلحأ اـ ـلغرارة ةـیزـیرـ

 ھذه الحالة بعد اإلسقاط فوجدتھا كما قال أبقراط الحكیم.1506لعوز الرطوبة األصلیة. وأنا شاھدت

206

: وعن البراز الصرف اختالف الدم.1507قال أبقراط

1500. .L6: om. Ma [ التام

1501. .L6: om. Ma [ مرور

1502. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1503. .Ma معناه :L6 [ معاناة

1504. .Ma استفراغات :L6 [ استفراغ

1505. .Ma جواز :L6 [ خور

1506. .Ma شاھد :L6 [ شاھدت

1507. .L6: om. Ma [ قال أبقراط
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عن ـی ـ اـخيـ بروج ـل اـ ـلصراز اـمرفـ ـلمن اـ ـلصفرة ـ اـ أو ـلسراء اـ ـلخوداء اـلاـ ـلغیص ـ ـلمشا1508رـ ـ ـغیيـف1509وبـ نـمـاھرـ

ـیسحاتـبوـطرـلا ـ األـ ـمعج وـ ــیفتاء ـقھروـعاتـھوـفحـ وـ ـیكا. الـــسببونـ اــختاً وـلالف اـمالـعدم. ـلسحة ـ اـ ــلصفج أنـ زلــتنراوي

ـلصفا ـ ـمختلطراءـ ــ ـ وـلاـبةـ ـیكدم اـخونـ ـلخروج واـطراـ اـماتـجزوــللة ـلمغع ـ وـ اـمالـعص. ـلسة ـمخوداويـ ـلطاـ اـ ـلسھ وداءـ

]Ma 103a[ـبم ـیخاـ وـ األرضـــغلیرج ـمنھان وـماــ األـجع ـمعع [ـ L6اء، 146bو ـھك] اـ ـلبلغذا اـــ ـلمم اـلاـ ـیفعيـقورــلبح ـ لـ

ــتفعلاـم ـ اـ ـلمھ رـ و1510انـتُ اــتقھــمتالـع. ذـــستفدم اـلراغ ـلبلغك وـــ وــلبا1511عــصندمـعم اـخراز ـلبلغروج اـممـــ ـلخع واـطراـ دمـلات

.1512وعالج جمیعھا بعد إزالة السبب المسحج البزور التي فیھا غرویة ولعاب واألغذیة واألشربة المناسبة
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أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ أ1513مـ ـصح: اـ اـسوـلاب ـلسواس وأـ ـصحوداوي اـ ـلساب ـبھدثـحإذا1514امـسرـ اـ ـلبم دـكرــسیواـ ـلیان الًـ

.1515محموداً فیھم

ـصحأ اـ اـسوـلاب ـلسواس اـھوداويـ ـیعتنـیذــللم ـ ـیھرـ اـ ـلمم ـلنخاـ ـ ـلیوـ وـ ـتغیوـھا، ـ اـ ـلظنّر ـ واـ ـلفكون ـ اـعرـ ـلمجن ـ اـ ـلطبیعرى ـ ـ ـ ي،ـ

ـیكھـثدوـحو إـ الـمون ا ـمتّ با1516الءـ ـل ـكلدنـ ـلما1517نـمھـ اـ ـلسرة وـ ـبخيـقرـتوداء ـتھاراـ إـ اـلا وإـمدـلى الـماغ. ا ـمتّ 1518الءـ

وـمدـلا ـمنھدهـحاغ ـ وإـ الـما. ا ـجتمّ ـ اـفوداويـسطــخل1519اعـ ـلمعي ـ أوـ اـفدة ـلمسي ـ ـیقارـ أوـ اـفا ـلطحي ـ ـفتالـ ـتقرـ ـمنھيـ ـ 1520اـ

ـلبخا ـ اـ ـلسارات إـیوداوـ اـلة وأـمدـلى ـصحاغ. اـ ـلساب وـسرـ اـھام ـیعتنـیذـلم ـ ـیھرـ ورمـ اـفم إـمدـلي اـماغ اـمّ وإـلن اـمدم نـمّ

1508. .Ma غیر :L6 [ الغیر

1509. .Ma المتبرت :L6 [ المشوب

1510. .L6, Ma المرتين :correxi [ الُمرتان

1511. .Ma الصنع :L6 [ صنع

1512. .L6: om. Ma [ المناسبة

1513. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1514. .Ma الرسام :L6 [ السرسام

1515. .L6: om. Ma [ فیھم

1516. .Ma االمتالء :L6 [ المتالء

1517. .L6 عن :Ma [ من

1518. .Ma االمتالء :L6 [ المتالء

1519. .Ma االجتماع :L6 [ الجتماع

1520. .L6: om. Ma [ منھا
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ــلصفا وإـ اـمراء اـمّ ـلبلغن وإـــ اـمم اـمّ ـلسن وـ ـبعالـقوداء. اـ ـــلمتقض إنــمیدـ اــنفن الـمدـلس وــیتاغ ـلكورم اـ اـفورمـلن ـلسي امـسرـ

ـیكاـمّـنإ ـسطيـفونـ اـطاـبحـ اـلن ألن ـتمنـع1521ارةــعبورمـلرأس اـ ـلعضدد ـ وازدـ اـفادهـیو ـلحجي ـ واـ 1522ھـتاوـخرـلاغـمدـلم

]L6 147aو ـكث] رـ ـبتـوطرة الـ ـیتمھ ـ وـ اـلذـكدد، ـلعضك ـ اـ ـلیو ـمثسـباـ اـ ـلعظل ـ ھـنإـفم،ـ ـیتال1523ّ ـلیبوّرمـ ـ ـستوـ الـق.1524ھـ

ـبقأ آـضوـميـفراطـ اـخع ـلسر ــجمیيـفالــقتامـسرـ ـجنسعـ وــ ـلكھ، ــیعننـ اـھيـفيـ ـلفصذا ـ اـ ـلسل اـسرـ ـلحام اـمادثـ ـلسن وداء،ـ

اــمتالـعو ـلھھ واـیذـ ـلتفان ـ واـ ـلخزع اـ وزوال ـلعقوف ـ وـ اــیبل ــلمنس واـخاـ ـللھر وــ ـتكوات، اـ ــلعیون ــمفتنـ ـمبھةـحوـ ــلتشنةـتوــ ـ جـ

ـعصأ اـ عیاب ـل ـ ـبسبنـ ـ ببـ ـی اـ ـلمس قادة.ـ ـی إذاـ [ـحول: Maدث 103b[ـصحأـب اـ ماب ـل خاـ ن ـل ـ یوـ ـل وأـ ـصحا اـ ـلساب امـسرـ

ـلسا اـ ـلبوداوي ـسیواـ دـكرـ ـلیان ـمحمالًـ ـ اـ ألن ـلبوداً ـسیواـ زـھرـ ـتنبادةـیي ـ أــعلتـ اـعواهـفى ـلمقعروق ـ ـ دمـمدةـ وداويـسن

ـغلی اـفظ.ــ ـنفجإذا ـ اـ ورم ـلبر ـسیواـ وـ ـمنھالـسر ـ اـ اـلا ـلسدم وـ ـتحلبوداوي ــ أـمتـ اـعواهـفن ـلمقعروق ـ ـ ـجیةـمالـعتـناـكدةـ دةـ

 مادة مرضھم وانحدارھا من دماغھم إلى أسفل فینتفعون بذلك.1525فیھم الستفراغ

208

اـق# ـلحكیال ـ ـ أـ ـبقم ـسیواـبنـمجـلوـعنـم:1526راطـ ـمنزـمرـ ـحتةـ ـیبىـ ـمنھرأـ ـ واـتُـیمـلمـثاـ َرك ـمنھٌدـحْ ـ ـعلینـمؤـیالـفاـ أنــ ھ

.1527یحدث بھ استسقاء أو سل

ـیعن ـ ــیسیةــمنزـمرــسیواـبھـبانـكنـميـ اــعلھــمنلـ اـلى اـلدوام ـلسدم اـ ـلعكوداوي ـ واـ اــعتري ـلطبیعاد ـ ـ ـ ـلیوـتىــعلةـ يـفاـھدـ

ــلكبا ودـ ـفعھد ـ إـ أـلا [ــسفى L6ل 147b[اـعنـم ـلمقعروق ــ اــفلدة،ـ ـجھالـعقــتفو وـ ـمنھرءـبا اــ ـــلعلیا ـــلكلیاـبلـ ھـــعلینـمؤـیالـفةـ

ـیحأن االـبدثـ ـستسقھ ـ ـ ألـ ھـناء ـلمّ اـ ـنسا اـ ـلطدت ـیقرـ اـ ـلمعتة ـ ـ دـف1528ادةـ ـفعھي ـ واـ ـجتمعا ـ ـ اـ ـلست اـفوداءـ ـلكبي ـ وـ ـغمد رتـ

ـلحا اـ ـلغرارة وأـیزـیرـ ـتھأــطفة ـبكمیتھ1529اـ ـــ ـ وـ ـكیفیتھا ـــ أــ اـفتـثدـحا ــلكبي ـیعاردـبزاجـموءـسدـ االــمنرضـ ــستسقھ اــ ـللحماء ـ ي.ــ

1521. .L6: om. Ma [ عبارة

1522. .Ma رخاوتھ :L6 [ لرخاوتھ

1523. .Ma وإنھ :L6 [ فإنّھ

1524. .Ma یبوستھ :L6 [ لیبوستھ

1525. .Ma االستفراغ :L6 [ الستفراغ

1526. .L6: om. Ma [ قال الحكیم أبقراط

1527. .Ma أقول .add [ سل

1528. .Ma المعادة :L6 [ المعتادة

1529. .Ma إطفاءتھا :L6 [ وأطفأتھا
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ـلھو ـقیذاـ ـینبغلـ ـ ـ أنـ ـیجتني ـ ـ اـ ـلمستسقب ـ ـ ـ ـ اـعيـ ـلفصن ـ اـ إّال اـكذيـلد ـستسقان ـ ـ ـبسباؤهـ ـ اـ ـحتبب ـ ا1530اسـ ـلبدم ـسیواـ ودمـ ر

ـلطما ـ اـقث.ـ ـفطینال ـ ـ ـكثوسـ اـ اـلرة ـلبدم ـتطفاردـ ـ اـ ـلحئ اـ ـلغرارة ـمثةـیزـیرـ ـكثلـ اـ اـھدـلرة ـیطفذيـلن ـ اـ ـلسي وـ ـكثراج رةـ

ـلحطا ـ اـ اـطرـلب ـیطفذيـلب ـ اـ ـلنئ وإنـ اـیوـقار. ـلكبت ـ ودـ ـفعتھد ـ ـ ـنفسھنـماـ ـ ـ ـفجاـ اـمرتـ إـلع األـئاـسىـلدم ـعضر وـ غــبلاء

ـقس ـمنھطـ ـ إـ اـلا واـئرـلى ـمتة ـمنھألتـ ـ ـقھروـعاـ اـمّـبرـفاـ ـنحا واـقرـ ـنشقت ـ ـبسبتـ ـ اــغلبـ اـلظ ـلسدم وـ ـیبوداوي ـستھوـ ـ ودـ ةـقا

اـع ورـئرـلروق ـتھّـقة [ـ Maا 104aا أو ـنفتح] ـ ـ ـمنھرقـعمـفتـ ـ ـلتخلخلھاـ ــ ــ ـ وـ ـلسخیفا1531اـھرـھوـجا ـ ـ ـ اـحنـمةـ ـلسدة وداءـ

ـحمو ـضتھوـ اــ ـلغا ـئصاـ األـ ـفیعةـلاـكة اــنفرضــ اـثدمـلث ـلسم ـیجرمـجالـفلـ أنـ واــیتب اـمدـحرك ـلعن اـ اــمیداـلروق ـــلمتحلبة ــ ةـ

عنھا عكر دم حتى یستفرغ منھ الدم السوداوي.

209

أـق# ـبقال ـتقطینـمھـبدثـحنـم:1532راطـ ـ ـ اـ ـلبر اـ ـلقول ـلنوـ اـ ـلمعج ـ وـیأـبروفـ ـتفسیالوس ـ ـ [ـ L6ره 148aا ـلمستع] ـ ـ ـ 1533اذـ

منھ فإنّھ یموت في سبعة أیام إّال إن یحدث بھ حمى فیجري منھ بول كثیر.

ـلقا ـلنوـ ـمعرضـمجـ ـیتعسمـلؤـمويـ ـ ـ ـمعرـ ـیخاـمروجـخھـ ـلطباـبرجـ ـ وأـ ـمنوعـنالوسـیع وـ ـلكھ، ـخصنـ ـمعاألـبھــصیوـ اءـ

وأـقدـلا ـمعنالوسـیاق ـ ارـ رب وـحاه أـشوـھم اـنر ـلقواع ـلنوـ وـ أـمج، ـنتـھضراـعن ـجمینـ ـ اـ ـلبع وـ ــیتخلاـمّــقلدن، ـ ـمنصـ ھـ

ـلعلیا ـ ـ ـیعنل،ـ ـ ـتقطیھـبانـكنـميـ ـ ـ اـ ـلبر ـبسبولـ ـ اـ ـلبب ـجیـاجزـلا1534ـمغالـ واـ اـبـوطرـلة ـلمجتمعات ـ ـ ـ ـ اـحواـنيـفةـ ـلكلیي ـ ـ ةـ

ـلمثوا ـ اـثة،ـناـ ـنصبم ـ ـسبیىــعلتـ ـ االـ ـنتقل ـ ودـ اـفال ـلطبیعع ـ ـ ـ ـلھةـ إـ األـنـاجىـلا ـمعب وازدادتـ ـھناء ـغلظاكـ واــ ـختلطاً ــ تـ

ـثفاألـب وأـ ـمسكتھال، ـ ـ ـ اـعاـ ـلخن اـحروجـ ـلقدث ـلنوـ ـسبیىــعلجـ ـ االـ ـنتقل ـ إــعلنـمالـ أــعلىـلة و1535رىـخة ـیشتب. ـ ـ وـ ـعجھ

ـلقا ـلنوـ اـجوـبجـ ـلكلیع ــ وـ ـلعكاـبة ـ أـ ـیضس ـلمقاًـ ـ ـبینھمةـبارـ ـ ـ ـ اـفاـ ـلمي وـضوـ ـكثیع، ـ ـینتقاـمراًـ ـ ـ اـ ـلمل إـ آـمىـلرض ـكمرـخرض اـ

ـینتق ـ ـ اـ ـلقل ـلنوـ إـ اـلج ـلفى ألـلاـ ـتقبمـلوـلّھـنج ـ اـ ـلمل اـ ـلنضادة ـ وـ ـكتھرـحج ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ ـتنالـفعـفدــللةـ إـفدـ ـمنىـلع اـھذـفاـ ـلطبیعیا ـ ـ ـ ـ ةـ

ـلفج ـ ـجتھاـ ـتنصلـباــ إــ اـمقـشىـلب وــلبن ـیحدن اـ ـلفدث وـلاـ ـینتقدـقج. أـــ ـیضل إـ أوـلاً اـجى ـلمفاع ـ ووـصاـ اـجل ـلظھع ـ ـبحسرـ ـ بـ

1530. .L6: om. Ma [ احتباس

1531. .Ma ودقة عروق الرئة ورقّتھا .add [ وجوھرھا

1532. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1533. .L6, Ma المستغاث :correxi [ المستعاذ

1534. .Ma البلغم :L6 [ البالغم

1535. .L6, Ma آخر :correxi [ أخرى
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ـضع [ـ Maف 104bا ـلعض] ـ ـستعوا1536وـ ــلقبدادهــ ـلما1537ولـ وـ إــقیادة. ـینتقاـمراًـــكثیّھـنل إـــ االـلل ـستسقى ـ ــبسباءــ وءـسبـ

اـفزاجـم ــلكبي وـ اـفلــقید، ـلقي أــلنوـ ـیتعّھـنج ـشخنـمدىــ إـ ـشخىـلص وـ إــبلنـمص ـفقد،ــبلىـلد L6[1538دـ 148b[دـھوـش

وأـلذ ـثبك اـفتـ ـلكتي ـ وإـ ـحكاـمّـنب. ھـنأـبمـ ـیمّ ـسبعيـفوتـ ـ أـ ألـیة ھـنام األـمّ اـمن ـلحراض اـ ـلتادة الـ ـتحتمي ـ ـ اـ ـلطبیعل ـ ـ ـ ةـ

ـصع ـبتھوـ ـ أـ ـكثا أنـھنـمرـ إّال ـتحذا ـحمھـبدثـ األـھيـفىـ وـیذه وـیذـیام ـبحرّقـیب ـتھرارـ اـھاـ ـلمذه اـ ـلغلیظادة ـ ــ ودـ ـفعتھة ـ ـ اـ

 وبرأ منھ.1539الطبیعة إلى حیث أتت وخرجت باإلدرار خلص العلیل

210

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ إذا1540ھ اـعدثـح: ـلقن اــلنوـ ـلمستعج ــ ـ أوـقھــمن1541اذـ واـفيء ذــختواق وـھالط ــتشنن دـلذـفجـ لــلیك

.1542رديء

ـفلم ـتعاــ دـ اـفذر ــلفضلع ـ إـ أـلة ـسفى ــبسبلـ اـ ـنسب اـ ـلطداد اـیرـ ـلطبیعق ـــ اـفيـ وـیي ــمكثالوس األـفتـ ـمعي أـ اـمرــكثاء ــلمعتن ـ ادـ

ـبتھـاصوأ ـ اـ ـلعفا ـ واـنوـ ـلنتة ـ ـفنھضنـ ـ ـ اـ ـلقت اـ ـفعداـلوة إـ ـنفىـلة األـفاـمضـ ـمعي اـماءـ ـلبن ـكموقـفنـمرازـ ـتقاـ اـ ـلطبیعذف ـ ـ ـ ةـ

ـلغا اـ اـمدـساــلفذاء ـلمعن ـ اـععـميءــلقاـبدةـ ـنسدم اـ ـــلسبیداد اـ ــلسفل ـسیميـنالـ اـھيـفاــ اــلنوــلقذا ـلھســلیذيـلج اـیرـطاـ إّالـفدـلق ع

ـلقاـب و1543وقـفنـميءـ ـلم، ـفتھذـقاـ ـ واـ ـفعدـنا اـ ـلمنقت ـ ـ اـفذـ ـلمتعفنة ـ ـ ـ ـ اـحةـ ـلفدث إلـ ـئھذاـیواق اـفاـ ـلمعم ـ ـلكیفیاـبدةـ ـ ـ ـ اـ ـلكة ـیھرـ ةـ

اـقرـتنـمرضـعو ـلبخي ـ اـ ـلمستكارات ـ ـ ـ ـعنةـھرـ اـ ـلقد إـ اـليء اـمدـلى ـختاغ اـ ـلعقالط ـ وـ اـعل ـلتشنرض ـ ـ اـ ـلكج ـبسبنـئاـ ـ بـ

ا1544ذعــللا ـلحواألذى اـفيـفادثـ ـلمعم ـ ـفیدةـ اــعلردـ ـلعصى ـ [ـ أذى L6ب 49a[ـینقبدـیدـش ـ ـ ـمنضـ اـ ألن ـلعصھ ـ ـینفبـ ـ رـ

ـیجتمو ــ ــبسبعـ اـ ـلشب ـلما1545يءـ ـفعدــلیؤذيـ وـ اـھنـمھ ـــلقبیذا ــیتشنلـ ـخلطاءـقنـمجــ زــ ـنجاً ـنكاًـیارـ اـف1546يـفأـ ـلمعم ـ ـنكدةـ ةـیاـ

1536. .Ma القوة :L6 [ العضو

1537. .Ma یقول :L6 [ لقبول

1538. .L6: om. Ma [ فقد

1539. .L6: om. Ma [ العلیل

1540. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1541. .L6, Ma المستغاث :correxi [ المستعاذ

1542. .Ma أقول .add [ رديء

1543. .Ma البراز :L6 [ فوق

1544. .Ma الدماغ :L6 [ اللذع

1545. .Ma شيء :L6 [ الشيء

1546. .L6: om. Ma [ في
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] الذي ھو منبت األعصاب ومبادئھا.Ma 105aمؤثرة في العصب الجائي إلیھ أو إلى الدماغ [

211

أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ اـم:1547مـ وــعتن اـفعـجراه وـمزـموركـلي ورـكن ــینخلھـكان رـفعــ ـكلھھــجلإن ـتضماــ ـ وـ ـتعر إنـ مـلوج

.1548تكَو

ـعظوأول اـ اـجرـلام ـلفخل وــ أـھذ ـعظو ـعظمـ اـفمـ ألــلبي ـلملـماـحّھـندن ـلملـقاـنھ،ـقوـفاـ ــتحتاـ وـ اـفرـطَِّبُـبـقھ ـلعھ ــلیتھنيـلاـ دمـــ

اـحيـف ق وـلُ ـمحوـھورك إـ اـلدب ـحشوـلى ـمقصيـ ـ عـ ـمقعّ ـ إـ ر األـلّ ـنسى وـ ھـنإـفف،ــخلي وـل1549#ّ االــعلـعضو ـستقى ـ ةـماـ

اـمو ـلحوازات ـلمقـ أـ اـحس ـلفخد ـ ـفمھمر.ـخاآلـبنـیذـ ـ ـ ـجتما1550اـ ـ اـحيـفعـ رـلق ـلقزـماتـبـوطورك زـ ال ـلقة ـعظ1551تـ مـ

خا ف ـل ـ ـعظقـحنـعذـ واـلا1552مـ خلورك ـن ـ ـمفصعـ ـ اـ وأـلل إنـقورك. فيـفول ـم األـصاـ ـعضل اآلـ یاء ـل ھةـ ل ـك ـ مـغالـباـ

اــتباتـبوـطور ــلمفل واألـصاـ ـعضل اـ ـــلكثیاء اـ ـلحرة ـیعالــلئةـكرـ ـلھرضـ اـ ــلجفا ــبسبافـ ـسخبـ اــكثةـنوـ ـلحرة وـكرـ ــبسبات بـ

ـحتكاال ـفمھم.1553اكــ ـ ـ اـ ـجتما ـمفصيـفعــ اــ اـلل أـغالــلبورك اـمرــكثم ــلمحتن ـ إـ ـلیھاج وــ ـمھواـقارتـصا ــــمختلفاـ اـف1554اًـ ـلحي سـ

اـھو ـلمخو ـ رــحتيـطاـ رــطبى اـطّاـبت ـلمفصات ـ ـ ــمستاًـــطیبرـتلـ ـلھاًــخیرـ ووـ ـضبطھنـھا ـ اــ ـلمفصا ـ ـ [ـ L6ل 1555رجـخ]149

ـعظادةـیز اـ ـلفخم ـعظرةــحفنـمذــ اـ #اـلم ــلمھنورك ـ ـبسھةـمدـ ـ إـجرـیمـلوــفلة،ـلوـ ـضعوـمىـلع وـ ــتطلاّـمـبرـفرجـعھ األـ ـفعب الـ

ـلطبیعیا ـ ـ ـ ـ ـفیھةـ ـ ـلفساـ ـ ـجھزاـمادـ وـ ـتضما ـ أيـ اـكوـلر، ـجھاـجوـعان وـ ـضما ـبسباـھورـ ـ اـ ـلتب رـ ـتھـاطاـبواء واـ ـنطبا ـ أـ زاءـجاق

ـلعضا ـ ـبعضھوـ ـ ـ اــعلاـ ـلبعى واــ ـنسض اـھذـفاــمندادـ ــیعبيــلتا ـفیھرـ اــ ـلغا إـ اـلذاء ـیصمــفللـجرـلى إـ ـلیھل ــیتحلاـمدلـباــ وــ ـضمل رـ

إنـبوذ ـیكمـلل اـ ألن ـلكَو ــیحليـ اـ اـماتـبـوطرـلّل ـلمفصن ـ ـ وـ ـیجفل ـ اـ اـبـوطرـلف ــلمبتلات ـ ـ ـبسخةـ ـ ـنتھوـ ـ وـ ـیشا اـ ـستد ـئھاـخرـ اـ

ویرجعھا إلى مزاج صّحي.

212

1547. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1548. .Ma یكن :L6 [ تكَو

1549. .Ma ألنھ :L6 [ فإنّھ

1550. .L6: om. Ma [ لو وضع على االستقامة ... الفخذین باآلخر. فمھما

1551. .L6: om. Ma [ زلقت

1552. .L6: om. Ma [ عظم

1553. .Ma احتكاك :L6 [ االحتكاك

1554. ً .Ma مختلف :L6 [ مختلفا

1555. .Ma وجع :L6 [ خرج
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قال أبقراط: من كان بھ وجع النسا وكان وركھ ینخلع ثم یعود فإنّھ قد حدثت فیھ رطوبة مخاطیة.

أنــعلا اـعم ـلنسرق وـعارةــعباــ ـمفصنـمديـــیبتعـجن ـ اـ وـلل اـمزلــینورك ـلجن اـناـ ـحشوـلب اــعليـ ـلفخى ـ ورـ اـمّـبذ ّدــمتا

اـلإ وإــكبرـلى اـلة ـلكعى ـ وـ زادـتّدـمالـطاـمّــكلب، وـلزوـنھ ـبحسھ ـ اـ ـلمب ـتھّــقلىــعلادةـ وـ ـتھرــكثا ورـ اـمّـبا. إــمتا األـلّد عـبـاصى

ـتھو ـمنزلـ اـ واـجرـلھ ـلفخل ـ وـ ـیحذ ـمندثـ اـ ـلعھ ـیعنرج،ـ ـ إذاـ زـطى وـمال اـجان ـلنسع ـ أـ وآل إـما اـلره ـنخى اـ ـلمفصالع ـ ـ لـ

أنــعلاـف وــسبم اـجب ـلنسع ـبلغماــ ـ دــ ال واـمي ـجتمعوي، ـ ـمفصيـفتــ اــ رـلل ـمخاتـبوـطورك ـضعوـمنـعھــلقزـتةــطیاـ ــلعلھـ ّةـ

اـف1556اـھاـنرـكذ ـلفصي ـ اـ ـلمقل ـ اـ ـیلذيـلّدم اـھيـ ـلفصذا ـ [ـ L6ل 150a[اـف ـتستاتـبـوطرـلإن ـ رـخرـ اـطاـبي ـلمفصات ـ ـ لـ

ـھنھوـتو ـ ـفتخاـ ـ زـ ـعظادةـیرج اـ ـلفخم ـ ـحفنـعذـ ـعظرةـ اـ ـلما1557وركـلم ـكبرـ ـفیھةـ ـ ـبسھاـ ـ ـیعمـثةـلوـ إـ ـحفىـلود ـبحھـترـ ةـكرـ

یسیرة.

213

: الخصیان ال یعرض لھم النقرس وال الصلع.1558#قال أبقراط رحمھ هللا

وـــلیناـجالـق اـجوس ـلمفع ـ وـصاـ اـعل ـلنسرق واــ ـلنقا واــجننـمرســ ،وـحس ـیسمد ـ ىـ ـسمأـبّ ــــمختلفاءـ الـ ـضعھواـمالفــختة ـ ا.ـ

و اـجإن ـلمفع ـ وـھـلصاـ ــبسبعـجو ورمـ ـمفيـفادثـحب األـصاـ ـعضل واـ ـلحا1559ورمـلاء ـمفصيـفادثـ ـ اـ ـلكعل ـ وـ ـفیمب ـ اـ

ـنھدو األـماـ ـسیمعـبـاصن االــ ـبھا ـیسمامـ ـ اـ ى وـــلنقّ ـضعھـــسببرس، اـ ــلمفف وـصاـ ـلھوــقبل اـ ـلما اـ ــلمنصبواد ــ إـ ـلیھة وــ اــتلا، ـلمك وادـ

دـمإ ا أوـمّ ـصفوي [ـ Maراوي 105bأو ـبلغ] ـ أوـ ــمختل1560وداءـسم ـ ـبھمطـ ـ اـ ـلصفا ـ اـ ـلمبراء ـ ـلھمةـقدرـ ـ ـلتنفاـ ـ ـ ـھمذـ يـفاـ

ـلمسا ـ اـلاـ ـــلضیقك وـ الــقیكـلذـلة. ـیحل اـ ـــللصبیرســـلنقدث واــ ــلخصیان ـ واـ ـلنسان اـــلقلوانــ ــلصفة ـفیھراءـ اـقم.ــ ــلحكیال ـ أـ راطــبقم

ـمقيـف الـتاالـ ـتنقھ ـ إـ إّالـمرس ـبعرأة اـ ـنقطد ـ ـطمثھاعـ ـ ـ والـ ـینقا ـ ـقبدثـحالمـغرسـ االـ ـحتل وـ اـقالم، ـلخصیال ـ ـ الـ 1561ان

ـیصیبھ ـــ اـ والـــلنقم ـیصلعرس ــ وأـ اـمون. ـفحّ اـھيـفھـمالـكوىـ ـلفصذا إنــ ــلخصیا1562ل ـ دـ [ـیرارـمرــغیةـبذـعمـھاؤـمان L6ة

150bو ـفض] ـتھالـ ـغیمـ وـحرـ ـمفادة أـصاـ ـمھداـقل اـمةـنوـمأـممـ ـلتضعین ـ ـ ـ اـففـ ـلحي اـكرـ ـلجمات ـ ـعیاـ ـیعالـفة،ـ ـلھرضـ مـ

1556. .L6 ذكرناه :correxi [ ذكرناھا

1557. .L6: om. Ma [ المھندمة بسھولة، فلو… حفره عظم الورك

1558. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1559. .Ma الورم :L6 [ والورم

1560. .Ma صفراء :L6 [ سوداء

1561. .Ma الن :L6 [ ال

1562. .L6: om. Ma [ إن
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ـلنقا ـ اـ وال ــلصلرس ألنـ اـلوـتبــسب1563ع، ـلشعّد ـ اـ ـنعقر ـ اـ ـلبخاد ـ اـ اـفيـناـخدـلار ـلمسي ـ اـ ودوام ـتصام اـ ـلمال إـ ـلیدد ـفیكھ،ـ ـ ونـ

ـسب اـ ــلصلب اــقلعـ ـلبخّة ـ اـ واـناـخدـلار ـنسي ـمسدادـ اــجلامـ واـلدة ـستیرأس ـ اـ ـلیبالء ـ ـعلیھسـ ـ واــ ـلباـغةـبـوطرـلا أــعلةـ دانـبى

ــلخصیا ـ أـفرــلتانـ ـلھواـحّھ وـ ـتھاـكرـحدمـعم اـ ـلعنیفم ـــ اـ ـلمضعفة ـ ـ ـ اــعندامـقألـلةـ ـلجمد ـ وـ ــبسباع، اـ ـستحفب ـ اــ ــلمناظ ـلحا1564يـ ارـ

ـفیھبـطرـلا وــ ـــتحلیّةــقلم اـ اـبوـطرـلل ـلغات ـمنھةـیزـیرـ ـفیكم،ــ ـتھرارـحونــ ـلغا1565مـ واـیزـیرـ ــتصعیيـفةــفیة ـ اـ ـلبخد اــ يـناـخدـلار

ـیغذيـل#ا ـشعذوـ ـیصلعالـفم،ـھرـ ــ ـلمونـ ـفھماـ ـ اـ أن ـلشعت ـ اـھھـتادـمرـ ـلبخي ـ اـ اـناـخدـلار ـلحي ـلیا1566ارـ واـباـ ـلفس ھـللـعاـ

ـلحا اـ ــلطبیعیرارة ـــ ــكیفیمــعلاـفة.ـ اـھو1567ھـنوـكةــ أن ـلبخي اــ ـیخذيـلار اـعرجـ إنــلبن اـصدن رــلبادف ـمفاًــطبدن يـفاًـطرـ

اــثقھــبتوـطر وــلبب اــلتوا1568رجـخدن ـلثقأم اــمثھــعتاـسنـمبــ ـلسمل ـ اـ ـیخذيـلك اـ ـلمرق وـ ـیعو1569ھــفیذـــینفاء اـ ـلمود إـ ىـلاء

ـتصا وإنـلاـ ـمف1570ھـفادـصھ اـفاًـطرـ ـلیبي ـ ـثقـةسوـ أـ ـیضب اـ ــلجلاً وـ ـنفد ـفیذـ وـ ـبقھ اـ ـلثقي ـ ـبحبـ الـلاـ ـیلتحھ ـ وــ ـمنفارـصم ـ ذـ

ـلبخا اــ ـلخارات وـجارـ اـصوـلة، ــمعتدنــلبادف اــبیدالًـ ـلحن اــثقنـــلتیاـ ـلبخب اــ ــلجلار وارـ وــتبد ـلحك اـفجـ ـلمسي ـ وـ ــعملام ھــفیتـ

ـلحا اـ ـلغرارة [ـیزـیرـ Maة 106aو [ـقوـت] L6ده 151aو ـتح] الـثھ،ـقرـ ـیلحقزالـیم ـ ـبخ1571ھــ آـ ـفعدـیرـخار أوالًـ أوالًـفھ

أنــغی1572نـمارجـخىـلإ ـینقطر وـــ أــــینقلع ـبعضىــــفیبقھــصلع ـ أـلزــمنوزاًـكرـمھـ اـصھ وـــلنبل ـبعضات ـ ــیطلھـ إـ اـلع ـلخى ارجـ

من غیر أن ینقلع أصلھ، ومنزلتھ منزلة قصب النبات وھو الشعر.

214

: المرأة ال یصیبھا النقرس إّال إن ینقطع طمثھا:1573#قال أبقراط رحمھ هللا

1563. .Ma أن :L6 [ ألن

1564. .Ma أو .add [ المني

1565. .Ma حركاتھم :L6 [ حرارتھم

1566. .L6: om. Ma [ الذي یغذو شعرھم ... البخار الدخاني الحار

1567. .L6: om. Ma [ كونھ

1568. .Ma وجروح :L6 [ وخرج

1569. .L6: om. Ma [ فیھ

1570. .Ma فصادفھ :L6 [ صادفھ

1571. .Ma یحرقھ :L6 [ یلحقھ

1572. .Ma إلى :L6 [ من

1573. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا
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ـلمو اـمانـكاـ ـلنسزاج اـلإ1574الًـئاـموانــ وـبوـطرـلوا1575رودةــلبى ـفضة أـ ـنھداـبالت ودـحرــغی1576نـ ةـبذـع1577نـھاؤـمادة

والـیرارـمرــغی أـصاــمفالــینة ـمھداـقل ـتع1578نـ ـمضعبـ ـ ـلھفـ اـفاـ ـلجمي ـ ـیعالـفاعـ ـلھرضـ ـلنقا1579نـ إنــ إّال ـینقطرس ـ عــ

ـطمثھ ـ ـ ـتنمـلو1580نـ أـ ـنھداـبّق وـب1581نـ ـبسبدثـحھ ـ اـ ـحتبب ـ اـ اـلاس ـلطمثدم ـ ـ ـفیھيـ ـ أـفرارةـحنـ ـكبي ـغلبو1582نـھادـ ـ تـ

المراریة والحدة في أخالطھن فصرن قابالً لمرض النقرس.

215

قال أبقراط رحمھ هللا: الغالم ال یصیبھ ا لنقرس قبل أن یبتدي في المباضعة.

ــیعن الـ ــیصیي اـ اـــلنقب ـلغرس أنــقبالمـ اـفديـــیبتل ـلجمي ـ ووـ اـقاع ـجمداءــبتت اــعنھـعاـ ـنتھد اــ ـلنماء واــ اـسداءــبتو وفـقوـلن

دامـمّھـنأل اـفا ـلنمي ـ ـینصوـ ـ دـ [ـمرف L6ھ 151bإ اـل] ـلنشى ـ واـ ـلنموء ـ وإـ ــیتحلاـمدلـبىـلاء ـ والـ ـیفضّل. ـ ھـندـبيـف1583لـ

اـميءـش ـتصىــحتدمـلن اـفرـ ـلطبیعھ ـ ـ ـ إـ اـمىـلة ــیحتالـفزرع،ـلادة إـ اـلاج ـلجمى ـ ـفیكاع،ـ ـ اـمونـ ـلغزاج اــتليـفالمـ ـلحك ةـلاـ

اـلإ1584الًـئاـم ورـبوـطرـلى ـتھاـبوـطة األـ اـــصلیم ـــمتشبث1585يـھيــلتة ـلحةــ ـتھرارـ وـــكثیمـ ـتھرارـحرة ـمغممـ ـ ـمنفشورةـ ـ ـفیھةــ ا،ــ

ـمنكسةـبذـعمـھاؤـمود ـ ـ اـ ـلسرة وأـ ـطھالـخورة ـیكالـفة،ـیرارـمرــغیرةـتاـف1586مـ ــسببونـ ـلحاًـ اـ ـلنقدوث ـ ـفمھمرس.ـ ـ ـ وـ فـقا

ـنش وـھوؤـ ـنمم وـھاؤـ دـلوـتم ـمھى اـممـ ـلنشن ـ وـ ـجموء ـنھدـبيـفعـ وـ ـظھم ــكیفیدةـحرـ ـ ـتھرارـحةـ اـ ـلغم [ـمو1587ةـیزـیرـ Maال

1574. .L6, Ma مائل :correxi [ مائالً

1575. .L6: om. Ma [ البرودة

1576. .L6, Ma أبدانھم :correxi [ أبدانھن

1577. .L6, Ma ودماؤھم :correxi [ ودماؤھن

1578. .L6, Ma أقدامھم :correxi [ أقدامھن

1579. .L6, Ma لھم :correxi [ لھن

1580. .L6, Ma طمثھا :correxi [ طمثھن

1581. .L6, Ma أبدانھم :correxi [ أبدانھن

1582. .L6, Ma أكبادھا :correxi [ أكبادھن

1583. .Ma ینفصل :L6 [ یفضل

1584. .L6, Ma مائل :correxi [ مائالً

1585. .L6: om. Ma [ ھي

1586. .Ma واختالطھم :L6 [ وأخالطھم

1587. .L6: om. Ma [ الغریزیة
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106b[ـجھزاـم إـ اـلم ـلحى واـ وـــلیبرارة دـصس ـمھار واـحاداًـحاًـیرارـممـ ـجتمعاراً ـ اــ ـلنطفت ـ أوـفةــ ـمنھةــعیي واــ ــشتغلم، واــ

في أمر الجماع وإتعاب قدمھم وإضعاف مفاصلھم فصار منقرساً ألن الجماع أقوى أسباب النقرس.

216

أـق ـبقال اـ ــلحكیراط ـ األورامـمانـكاـم:1588مـ اـیرـطنـمن ـلنقق ـ وـ ـمعانـكرس ورمـ ورـفاّر،ـحھ ـیسكھـمإن ـ أرـفنـ ــبعیي نـ

.1589یوماً

اـجوـیاـمّـنوإ ورم ـلنقع ـ اـ ألن ـلمفرس ـ ـسیمـلصاـ ـ ـمفصاـ ـ اإلـ ـبھل ـضیقامـ ـ ـتسالـفةـ ـلما1590عـ ـفیوادـ ـلشعـجوـ ـتمدةـ اـیدـ ـلمد ادةـ

ـلمفصا ــ اـ وألن ــلمفل ذاتـصاـ ـعصأ1591ل وأوـ ـحسوةــلقمـلأــتتارـتاب والـھّـ ــتتحلا ـعنھلــ اــ ـلما ـبسھوادـ ـ ـلصةـلوـ اـبالـ ــلمفة ـلصاـ

ـلمو ـیحاـ ـیھوـ [ـ L6ا 152a[اـم و1592اتـطاـبرـلن اـم. ورم نقادة ـل ـ ووـ اـجرس ـلمفع ـ الـصاـ ـتجمل ـ والـ ـتنضع ـ ـكسجـ رـئاـ

أل أـفاـھّـناألورام ـعضي ـغیاءـ ـلحمیرـ ـ ـ واـ ـللحة ـلحمــ ورـترارـ ـتنفھـتاوـخھ ـ أـفذـ اـمھـئزاـجي وـلادة ـتنضجورم ـ ـ اـ ـلحھ رارةـ

ــلطبیعیا ـــ ـفتجمةـ ـ ـبخدةـمعــ األـ ـعضالف اـ ــلعصباء ـ اــنیاـ ـــلصلبة اـ ـلعة ـیمدـ اـ واـلة ـلحدم اـمإنـفرارة.ـ ـیكسورمـلادة ـ ـمنھبـ وــ نـما

واـتاألو اــعليــلتا1593اتـطاـبرـلار ـلمفى ـ وـبـلصاـ ـغلظرودة ـفیعسة،ــ ـ ـتحلیلھرــ ــــ ـفیھاـ وأــ اـما. ـبحسّ ـ اـ ـلسخب ـ اـنوـ ـجلبتھيــلتة اــــ

الوجع المسخن وبسبب حسن تدبیر العلیل یتحلل في أربعین یوماً، ولو كانت لطیفة في أقّل.

217

.1594قال أبقراط: علل النقرس تتحّرك في الربیع والخریف على األمر األكثر

اــعلا أن ـلھم اـ اــلبواء ــلشتارد ـیجمويـ ـ األـ وـخد ــیغلالط اـ ـلفضظ ـ وـ ـیمنعھالت ـ ــ اـماـ ــلسین وـ ـیحبسھالن ـ ــ واـ ـلھا، ـلحا1595واءـ ارـ

ــیحل األـ وـخل ـیخالط ـجھرـ اـماـ ـلمسن ـ ـبطامـ اـیرـ ـلبخق ـ واـ ـلعار ــفمترق.ـ اـصىـ ـلخادف [ــغیاًـندـبفـیرـ Maر 107a[ـنق يـ

األـم اـخن ـلتالط رـ ـققتھي ـ ـ اـحاـ ـلصیرارة ـ ـحبسھفـ ـ ـ وـ ـحصا اـفاـھرـ ـلبي ـببدنـ وـترودـ ـمنعھھ ـ ـ اـماـ ــلتحلن ـ وأـ ـلھاـمل، إـ ىـلا

1588. .L6: om. Ma [ الحكیم

1589. ً .Ma أقول .add [ یوما

1590. .Ma تصل :L6 [ تسع

1591. .L6, Ma ذو :correxi [ ذات

1592. .Ma الرباحات :L6 [ الرباطات

1593. .Ma والرطوبات :L6 [ والرباطات

1594. .Ma أقول .add [ األكثر

1595. .Ma الھواء :L6 [ والھواء
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ـتج األـیاوـ ـعضف اـ ـلمعاء ـ وإـ ـفضىـلّودة اـ ـلمفاء ـ ـلضعیفا1596لـصاـ ـ ـ ـ ـلحصاـبةـ ـ واـ ـلعصر ـ وـ #اـحر ـبیرـلرارة اـ ـلفضع ـ التـ

ـلمتجما ـ ــ اـفدةـ ــلشتي وـ ــتسیاء، األـ ـلغلیظا1597الطـخل ـــ ــفتكثة،ـ [ــ L6ر 152bإ ــنصب] ـبھاـ إـ اـلا ـلمى اـضواـ ـلقع ـلھةــبلاـ ـبحساـ ـ بـ

ـضعفھ ـ ـ واـ ـعتیا ـ اـ ـلطبیعاد ـ ـ ـ دـ اـفة ـلفضع ـ إـ ـلیھالت ـ ـیتحرمـجالـفا،ـ ـ اـمّركـ ـلنقرض ـ اـفرسـ ـبیرـلي واـ ـلخع األــعلفـیرـ رـمى

األكثر.

218

أـق #رــبقال ـحمراط هللاـ ا1598ھ األورام ـتكيــلت: اـفونـ ــلمفي واألوـصاـ اـجل ـتكيــلتاع وأوـحرـقرــغینـمونـ أـجة ـصحاع ابـ

ـلنقا ـ وأـ ـصحرس اـ ـلفساب ـ اـ ـلحخ اـفادثـ ـلمي اـضواـ ـلعصبیع ـ ـ ـ وأـ ـكثة أـمرـ ـشبا ـبھھـ إذاـنإـفذه،ـ ـعلیھبـصّھ ـ اردـب1599اءـماــ

.1600كثیر سكنھا وأضمرھا وسكن الوجع بإحداثھ الخدر والخدر الیسیر أیضاً مسكن للوجع

األوـناـكإذا #واألورامـجت إذاـسارـحزاجـموءـسنـماع ـعلیھبـصاذج ـ ـكثیاردـباءـماــ ـ ـسكرـ اـ ـبتب1601ـعجوـلن ـ ھــیلدـ

اـس ـلموء وإذاـ ـفصارةـحادةـمنـمتـناـكزاج، اـ ـلمّب اـ ـعلیھاردــلباء ـیعاـــ ـكیفیتھدلـ ـــ وــ ـیطفا ـ ـتھدـحيـ وـ ـعھذـلا ـفیسكا،ـ ـ 1602نــ

وـجوـلا ـلكع، ـنھوـ اـفاـ ـلمفي ـ واـصاـ ـلمل اـضواـ ــلعصبع ـ ـلحسا1603ةــنیاـ ـ اــفبعـجوــللةـساـ ـلمرودة ـتصلبھاءـ ـــ وـ ـتكثفھا ـ ـ ـ ـتقالـفا،ـ درـ

ـلقا اـ ـلحسوة ـ ـلتنفةـساـ ـفیھذـــ ـتماــ اـ ـلنفام اـتالـفوذ،ــ ــبسبعـجوـلدرك ـتخبـ وإـھرـیدـ ـیضماـمّـنا. ـ اـھرـ ـلما اـ ـلعاـباردــلباء ألـ ّھـنرض

ــیكث اـ ــلجلف وـ ـیسد اـ ـلمسّد ـ ـــفتحتقامـ اــ ـلبخن اــ ـلحارات وـ ـتعمارة ـ وـلا1605ادةـميـف1604لـ ـیحللھورم ـــ ـفیضماـ ـ وــ ـحجمھصـــینقر ـ ـ ا،ـ

ا ـلمأو اـ [ــلباء L6ارد 153aا ـیصذيـل] ـعلیھّبـ ــیمناـــ األـ ـبخع ـتميــلتا1606رةـ اـ وـلدد ـتنفخورم ـ وــ ـیضمھ ـ ـحجرـ اـ ھ.ـبورمـلم

اـموأ ا ـلفسّ ـ اـ ـلحوخ [ـثادـ Maة 107b[اـف ـلمي اـضواـ ــلعصبع ـ ـنیاـ اـ ـلحسة ـ إذاـجوــللةـساـ ـیكمـلع ـمعھنـ ـ ـینفعھةـحرـقاـ ـ ـ ـ اـ ـلما اءـ

1596. .L6 مفاصل :Ma [ المفاصل

1597. .L6: om. Ma [ الربیع الفضالت المتجمدة في الشتاء، وتسیل األخالط

1598. .L6: om. Ma [ رحمھ هللا

1599. .Ma مادة :L6 [ ماء

1600. .Ma أقول .add [ للوجع

1601. .L6: om. Ma [ واألورام من سوء مزاج حار ساذج إذا صب علیھا ماء بارد كثیر سكن الوجع

1602. .Ma بتسكین :L6 [ فیسكن

1603. .Ma العصبیة :L6 [ العصبانیة

1604. .Ma تعمل :L6 [ وتعمل

1605. .L6: om. Ma [ مادة

1606. .Ma أبخرة :L6 [ األبخرة
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ألــلبا ـتحاـھّـنارد ـتعرودةــلبوا1607ارةـحرةـمنـمدثـ ـلھّدـ ـلمضاـباـ ـ وـ ـتكسادة ـ ـكیفیتھورةـسرـ ـــ وــ ـتغلظھا ـ ــ وـ إذ1608اـھدـــتبلا وـل،

كانت معھا قرحة غاصت كیفیة البرودة فیھا ویزید وجعھا بالغوص واللذع.

219

#قال أبقراط: المرأة ال تكون ذات یمینین.

اــعلا أن ـلحم اـ ـلغرارة آـھةـیزـیرـ وـــللقةـلي اـناـكاّـمــكلوى ـلحت اـ ـلغرارة اـفةـیزـیرـ أوــلبي أـناـكرـفدن ـفعت أـلاـ وأـقھ أـشوى اـمّد

األـفرىـت ـطفي اـ ـتھرارـح1609نـیذـلال ـمغمرةـئاـفمـ ـ اـفورةـ ـفحات،ـبـوطرـلي ـتھاـكرـ ـتكمـ ـضعیفونـ ـ ـ الـ ـیقة ىــعلدرونـ

ـلتخطا ـ واــ ـلمشي ـ واـ ــلشبي. اـ ـتھرارـح1610نـیذـلان اـ ــلطبیعیم ـــ اـیدـشرةـــكثیةـ ــلكیفیدة ــ ـتكةـ ـتھاـكرـحونـ وـیوـقمـ اــقیة. أن ـلحل ةـكرـ

اـمزلــتن ـلحن اـلزــمنرارةـ ـلكة اـمونـ اـجوـلن ـلكود وـئاـ ـھكن. أيـفذاـ ـعضي اـناـكوـ ـلحت أــفیرارةـ ـفھر،ــكثھ أـ أـقو ـفعوى االًـ

اـم دوـلن اـفھـنذي ـلحي ـفلمرارة.ـ اــ اـناـجانـكّ ــلیمیب أــ اـمّرـحن ـلیسن أـناـكارــ ـعضت اـ ذات ــلیمیاء أــ أـقن ـفعوى اـ ألن دمـلاالً

[ـموـھذيـلا L6ادة 153b[ـللح اــ ـلغرارة واـیزـیرـ واألرواح ـلنطفة ـ ـ وـ ـیسخة، ـ اـ ـلبن واألـ ـحشدن وـ ـیعیاء ـ اـ ـلقن ىــعلوىـ

ـفعأ ـلھاـ ـیتاـ اـفّدـلوـ ـلكبي ـ اـ ـلمتحید ـ ـ ـ اـناـجيـفزةـ ـلیمیب ـ ـ والـ اـشن. أن أـجرـلك ـكثل وأـحرـ أـقرارة ـفعوى وأـ ـحماالً ـلملـ ةـلزاوـ

ـلحا اـكرـ ـلبات ـنیدـ اـمةـ ـلمن والـ اـجوـیرأة، اـجرـلد ـیكذيـلل أـ ـعسون ـیسرـ إّالـ ـقلیراً ـ وـ ـكثةـیـاغيـفـوھانـكنـمالً، رةـ

ـلحا اـ ـلغرارة اـمأـفة.ـیزـیرـ ا ـلمّ اـ ـقصاــلنرأة اـ ـلحة اـ رــلترارة ـضتھاـیي أــ وـقا ـقھروـعّل ـمضغاـ ـ ـللحاـبةـطوـ واــ ـلشحم ـ واـ ـلفضم ـ ولـ

ــلبلغمیا ـ واـــ ـلفضة اــ ـتتحذيـلاء ـقھروـعھــفیّركــ أـ ـممقــضیا وأـجرــللاـ ـعضل ـــضعیفاـھاؤـ اـفةـ ـلحي واألـكرـ ـفعات والـ درــتقال

أن تعمل بالید الیمنى مقدار ما یعمل الرجل بالیسرى، كیف یمكن أن تكون ذات یمنیین، أّي أعسر یسر.

220

أـق ـبقال رـ ـحمراط هللا:ـ ــحملإذا1611ھ اـ ـلمت وـ اـميـھرأة ـلھن اـعةـجارـخ1613الـحىــعل#1612زالـ ـلطبیعن ـ ـ ـ ـنھإـفةـ ـتسقاـ ـ طـ

قبل أن تسمن.

1607. .Ma الحارة :L6 [ حارة

1608. .Ma وتبدلھا :L6 [ وتبلدھا

1609. .L6 الذي :correxi [ الذین

1610. .L6 الذي :correxi [ الذین

1611. .L6: om. Ma [ قال أبقراط: المرأة... قال أبقراط رحمھ هللا: إذا حملت

1612. .Ma المفرط .add [ الھزال

1613. .L6: om. Ma [ على حال
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ــیعن إذاـ ــحملي اـ ـلمت اـحيـفرأةـ ـلھال اـ ـلمفزال ـ اـ ـلخرط اـع1614ارجـ ـلطبیعن ـ ـ ـ ـبحسةـ ـ ــسبقت1615دـقرضـمبـ ـ ـنھإـفھـ ـتسقاـ ـ طـ

ـجنینھ ـحصلــقباــــ ـسمنھولـ ــ وـ ـسحنتھودـعا ـــ اـ ــلطبیعیا ــ ـ اـ ألن اـلة ـلعدم اـ ـتجاـھدــكبيـفدـلوــیت1616ذيـلادي ـعضاأل1617ھـبذـ اءـ

ــلمحتا ـ إـجاـ وــلیة ـتصھ اـفرـ ـلطبیعھ ـــ إذاـ ــتحلاـمدّلـبة ـمنھ1618لـ اـفاــ ـلمي اـ ـلسرض ـیفضالـفقـباـ ـ اـملـ ـبعدمـلن ـتغدـ [ـ L6ذي

154aا ــیكفيءـشھـبدنــلب] اـ ـــلجنیي ـتغيـفنـ والــیتذـ اـلوــیتھ ــبحیھــفیدمـلد ـلمصيــیفثـ ـ اــــفیفقنــفیرـ ـــلجنید اـ ـلغن ـفیضعذاءـ ـ فــ

ــیھلأو وـ ـیسقك ـ ـقبطـ أنـ ـتسمل ـ اـ ـلحن اـماـ ألن ـلطبیعل ـ ـ ـ ـتصةـ ـبعرفـ اـ ـلغض إـ ــیتحلاـمدلـبىـلذاء ـ ـمنلـ وـیلـكھـ لـسرـتوم

البعض إلى أقطار البدن لیمأل ما نقص منھ في المرض فال یبقي شيء ینفقھ على الجنین.

221

أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ إذا1619مـ اـناـك: ـلمت اـمةـجارـخالـحىــعلرأةـ ـلطبیعن ــ ـ اـفةـ ـلسمي ـ ــتحبمــفلنـ اـفل،ـ ـلغشإن ـ اـ ـلباء نـطاـ

من غشائي البطن الذي یسّمى الثرب یزحم فم الرحم منھا و لیست تحبل دون أن تھزل.

اــعلأ أن ـلثم ـطبقتینـمفـلؤـمربـ ـ ـ ـ رـ ـقیقتین ـ ـ ـ ـصفیقتینـ ـ ـ ـ ـ ـغش1620نـ ـئیتیاـ ـ ـ ـمطبقنـ ـ ـ أـ ـھمداـحة األــعلاـ وـخى ـفیمرى. ـ ـبیاـ نـ

ـلطبقتیا ـ ـ ـ ـ ـشح1621نـ ـكثیمـ ـ وـ األـفاقـطوـھر، ـمعوق Ma[1622اءـ 108a[ــشكل ـشبیھـ ـ ـلكیاـبھـ ـ وـ ـمنشس ـ اـفنـمأهـ ـلمعم ـ دةـ

ـمنتھو اــعناهـــ ـلعد وـناـ اــعنة أـفم،ـحرـلق ـلما1623تـطرـفإذا اـفرأةـ ـلسمي ـ وـ ـشحمھرــكثن ـ ـ اــیقاـ اــعلربــلثع وـحرـلى ـیضغطم ـ ـ ھـ

ــیضیو ـفضقـ ــتحبالـفاءهـ وإنـ أـــحبلل. ـسقطت ـ اــكبدــعنتـ ـــلجنیر ــلضینـ ـلمكا1624قـ ـ أوـ ــلضیان اـفقـ وـحرـلم ـعنقم ــبثقلھــ ھــ

ـغمو ـتصالـفھ،ـلرهـ اـ ـلنطفل ـ دــعنةــ ـفقھد ـ إـ ـفضىـلا اـ ــلمحباء ـ ـیضغو1625لـ ـ ـیضأ1626طـ ـمجاًـ اــمناريـ ـلمي اـ ودم ـلطمرأة ـ ثـ

1614. .Ma الخارجة :L6 [ الخارج

1615. .Ma وقد :L6 [ قد

1616. .L6: om. Ma [ الذي

1617. .L6, Ma تجذبھا :correxi [ تجذبھ

1618. .Ma یتحلل :L6 [ تحلل

1619. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1620. .Ma ضعیفتین :L6 [ صفیقتین

1621. .Ma من .add [ الطبقتین

1622. .Ma وھو .add [ األمعاء

1623. .L6, Ma أفرط :correxi [ أفرطت

1624. .Ma لمكان :L6 [ لضیق

1625. .Ma الحبل :L6 [ المحبل
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االـع ــنصبن [ـ L6اب 154bأو ـیك] أـ ـبطنھ1627الــحبون ـ ـ وـ ـعظا ـتھّـنُـثيـلواـحمـ اـفاـ ـلمقوق ـ وـ ـضخدار ـفخةـماـ ـیھذـ ـنعاـماـ ةـ

ـحلیالـل ـحتلــ ـیصىـ إـ ـیمكـعضوـمىـلل ـ أنـ ــیبلن اـ ـلمنغ ـ ـمن1628يـ إـ ـفضىـلھ اـ وإـحرـلاء اـضوـمىـلم ـلكع ـفینبغون،ـ ـ ـ ـ أنـ ي

.1629یشتغل في تھزیلھا بكل ما یجفف البدن من اإلسھال واإلدرار وغیرھما

222

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ ـمت:1630مـ رـكىـ اـحان ـلمم ـمتكارداًـبرأةـ ـ ـثفاـ ـتحبمـلاًـ ـ وـ ـمتل، أـكىـ ـیضان رـ ـطباً ـتحبالـفداًـجاًـ ـ ألنـ ل

ـبتـوطر ـتغمھـ ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتخمي ـ وـ ـتطفیده ـ ـ وـ أـكىــمتھ. ـیضان أـ ـممفـجاً ـینبغاـ ـ ـ أوـ ـمحاراًـحانـكي ـتحبمـلاًـقرـ ـ اـ ألن ـلمنل ـ يـ

 فیفسد. ومتى كان مزاج الرحم معتدالً بین الحالین كانت المرأة كثیر الولد.1631یعدم الغذاء

اــعلا #آالت أن ــلتنم اـف1632لـساـ واإلـكذـلي ـمتساثـنور ـخلقتھيـفانــیتاوــ ــ ـھموـتوـلىــحتاــ اـ آالت أن لـخدا1633لـساـــلتنت

اـف ــلصفي إـثاقـ ـنھم ـبعاـ اـ اـلإ1635رزــتب1634والدةـلد ـلخى ـبحسارجـ ـ األــیباـمبـ وــسنرز ـكمان ــتنفتاـ اــ ــلعیح ـبعنـ ـتغمیضھدـ ـ ــ ـ اـ

اـف ـلجي #ـ اـكرى ـلمان ذـلوـ وإنـكود داـــبقیراً، اـفةــخلت ــلصفي وـ ـكماق اـك1636اكــھنلـ ـلمان أـلوـ وأــنثود ـیضى، ـھموـتوـلاًـ تـ

ـبع وـ اآلالتـھودـجد اــعلذه ـلكمى ـ أـ أن ـعضال ـنثاأل1637اءـ وأـجارـخرزتـبىـ ـعضة اـ ـمعكارتـصورـكذـلاء ـ إـسوـ ىـلة

وـخدا أـجل ـھمداـحدت ـتشباـ ـ نھيـھھـ عی ـب ـ ـ ـ [ـ L6ا 155aاأل اـفاـفرى،ـخ] آالت ـكمنورـكذـلرض ـ داـ ـخلت ـتجكـنإـفھـ دـ

ـضعھو ـ [ـ Maا 108bدا اـخ] ـلصفل ـ ـفیماقـ اــبیاــ ـلمعن ـ اـ ــلمستقیاء ــ ـ واـ ــلمثم ووـناـ اـجة، ـلصفدت ـ وـ اـھن ــلكیو اـ نـمئـشاــلنس

ــلصفا اـ ــلمحیاق ـ ـــلبیضتیاـبطـ اـضوـميـفنـــ واـحرـلع ـــلبیضتیم ووـخنـمھـــــجنبتینـعنـــعتیـوضوـمنـــ اإلـجارج، يـفلـــحلیدت

1626. .Ma ویسقط :L6 [ ویضغط

1627. .L6: om. Ma [ أحبال

1628. .L6: om. Ma [ المني

1629. .L6: om. Ma [ وغیرھما

1630. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1631. .Ma أخذاء :L6 [ الغذاء

1632. .Ma الناس :L6 [ آالت التناسل

1633. .Ma الناس :L6 [ التناسل

1634. .L6, Ma الوالد :correxi [ الوالدة

1635. .L6, Ma برز :correxi [ تبرز

1636. .L6: om. Ma [ كان المولود ذكراً، وإن بقیت داخلة في الصفاق وكمل ھناك

1637. .Ma األعضاء :L6 [ أعضاء
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اــعنـعضوـم واـحرـلق ـلقلفم ــ ـمكةـ اـ ـلقبان ـ وإنـ اإلـضرـفل. آالت أن اـنت ـــنقلباث ــبطنتـ ـلظھاًـ ـ ووـ ـتھدـجر وـ نـمرزتـبدـقا

ـلغشا ـ اـ ـلمسماء ـ ـ ىـ ـطنیاراـفّ ـ ووـ اـجن ـكیدلـبمـحرـلدت اـ ـلخصیتیس ـ ـ ـ ـ داـ ـخلتین ـ ـمننــ وـ ـعنھ اـ اـحرـلق ـلمم لـخدا1638وعـضوـ

ـلعجا ـ ـمكانـ اإلـ وـــحلیان اـفل، ــلجملي ـ ـتج1639ســلیةـ اـماًـــشیئدـ آالت اـفلـساـــلتنن وـجرـلي إال ـتجال اـفدـ ـلنسي وـــمثلاءــ ســلیھ،

ـبینھم ـ ـفیمالفـخاـــ اـفوىـساــ ـلمي ا1640ـعضوـ وإن ــلمن، اـمدـلوــمتيـ واـلن اـمدـلوــمتدمـلدم ـلغن واـ ـلغذاء إـ وإــحیاـمذاء اـموان

واــنب ــلحیات، ـكحھـندـبالـحوانـ ـنساإل1641دنـبالـ ـكلھإذنـفان،ـ اـماــ ـفظات،ـــلنبن ا1642رـھاـ األرـمبـكرـماتـــلنبأن انـكن

ـبعاألر ألـ ـینبھـنة ـ واـمتـ األرض ـلمن واـ واألرض ـلماء اـ إذا ـختلطاء ــ وـ ـضجاـنرارةـحنـمدـبالـفاــكبرـتا ـبخـاطةـ كـلذـلةـ

ـلما ألـكرـ أـنب إذا ـلقینھ ـ ـ اـ ـلبا وـتيـفدنـ ــبحیاءـمراب الـ ـیصث إـ ـلیل اـ ـلھھ وـ اـحواء ـلشمرارة ـ ـیفسسـ ـ والـ ـینبد ـ 1643كـلذـكتـ

]L6 155b[ـیفس ـ والـ اـــینبد اــلبت ـلمدن اـببـكرـ ــلمنل أـكوـليـ األرـحان األـجانـكد أوـخاوز ـغلبھرى #اـفاـــ ــلكمیي ـ أوـ ة

ـلكیفیا ـ ـ ـ و1644ةـ ـتكمـل، ـكلھنـ اـحيـفاــ ـلتعد ـ ـینبغرمـجالـفادلـ ـ ـ أنـ ـیكي اـ اـحرـلون ـمنبوـھذيـلم ـ ـنطفتـ ـ اـ ـمعتةــعیزرـلھ ـ دالًـ

ـلیحف ـ اــ ـلھداــعتظ اـ ـحصذيـلا ـلھلـ اـماـ اـلن ــلمتدم اـمدـلوـ اـــلنبن ــلمتات اـكاألر1645نـمدـلوـ ــلمتان اـنوازـ ـلمتعة ــ ـلیكةـلادـ اًـــسببونــ

ـللك الــ ـللفسون ـ اــ ـلكاد Ma[1646نـئاـ 109a[ـغلبنـم ـمكثردـبةــ ـ ـیضفـ أـ اـفم ـلعواه اـ ـلتروق ـیصیيـ ـ ـفیھرـ ـ اـ ـلمنا ـ ودمـ ي

طما ـل ـ إـ اـلث وإذاـحرـلى اـصم. نادف م ـل ـ وـبيـ ـخمرده اـبدهـ بل ـل اـقرـترودةـ نق م ـل ـ وـ فسي ـت ـ الـمواـقدـ ھھ ـن األرواحـ زام

ـلحوا اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلتة ـتحصيـ ـ ـبسببھھـل1647لـ ـ ـ ـ اـ ـلخثا ـ واـ ــلغلورة أوـ ـتحرارةـحنـمظ اـ ـلمنرق ـ وـ ــتستحیلي ـ ـ ـ إـ زاجـمىـلھ

ـللكلـباـقرــغیرديء وأــ ـتجفةـسوــیبنـماـمون. ـ اـ ــلمنف وـ األــبتوـطرـببـھذـتي اـــصلیھ ـبھيــلتة ــیقباـ اـ ـلتمل ـتصيـفدـیدــ رـیوـ

ـــلجنیا واـ ـتصن أـ اـجال ـلعضزاء ـ ـبعضھوـ ـ ـ ـلبعاـباـ وــ اـمض رـــستین ـتضعةـبوـطالء ـ اـ ـلقف اـ ـلموة ـسكاـ وـ ــلمنا1648قـلزـتة نـميـ

1638. .Ma الموضع :L6 [ الموضوع

1639. .L6: om. Ma [ لیس

1640. .Ma المواضع :L6 [ الموضع

1641. .L6: om. Ma [ بدن

1642. .Ma وظ :L6 [ فظاھر

1643. .Ma كك :L6 [ كذلك

1644. .Ma كیفیة أو الكمیة :L6 [ الكمیة أو الكیفیة

1645. .Ma و :L6 [ من

1646. .Ma والكائن :L6 [ الكائن

1647. .Ma حصل :L6 [ تحصل

1648. .Ma وزلق :L6 [ وتزلق
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.1649الرحم أو تغمرھا وتطفئ الحرارة الغریزیة فیھا أو استرخت نقر الرحم منھا حتى یزلق المني

223

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ إذا1650ھ ـطمانـك: اـ ـلمث ــمتغیرأةـ اــ وــللر ـیكمـلون ـــمجیئنـ وـفھـ [ــقتي L6ھ 156aدا ـئم] ذـ دّل كـلاً

على أن بدنھا یحتاج إلى تنقیة.

ــیعن إذاـ ـطمانـكي اـ ـلمث ــمتغیرأةـ اــ الــللر واـحىــعليـتأـیون وـحال وال واـقدة أـمالـعكـــفتلدـحت ـنھة ــتحتاـ إـ ــتنقیىـلاج ةــ

األ اـخألن ـیئردـلالط اـ ـمتة ـمھدـبتـجزـ وـ ـبحسھـترــغیا ـ اـ واــللب ـلقون دـكإنـفوام.ـ ـمھان رـیرارـماـ ـقیقاً ـ ـتقاداًـحاًـ إدرارـ دم

ـطمثھ ــ وإنـ ـغلیظاًـیوداوـسانـكا ـ ـتحلبھرـخأـتاًــ ـ ــ وـ ـیكدـقا. ـتقبــسبونـ اـ ـلطمدم ـ اـعثـ [ـقوـلن Maت 109bا ـلمعت] ـ ـ 1651ادـ

اــئیاـم وـلة ـبلغمظـــغلیطــخلرهـخأـتبــسبدم ـ ـیختلطيـناــ ـــ ـیمنعو1652ھـ ــ اـمھـ ــلسین اـفالنـ اـقوـلي ـلمعھت ـ ـ ـفینبغود.ـ أنــــ ـــیستفي رغـ

ــلخلا اـ ــلمغیط ـ ـلما1653رـ اـععـناـ ـنحن أواـفدارهـ وـني واـكةـمالـعھ. ـمنھدـحل أنــ ـتحما ـ اـ ـلمل ــقطنلـــللیاـبرأةـ ـتنظمـثةـ إــ ـلیھر اــ

ـبع ـجفدـ ـفھاـ ـفیظھاـ ـ ـ ـعلیھرـ اـلاـــ ــلخلون اـ ـلغط ورـلاـ ـبمب، ـبقاـ ـعلیھيـ ذـــ اـلا ـبعونــللك ـغسلھدـ ــ ـلماـباـ ـفیستفاءـ ـ ـ ـ ذـ اـلرغ ــلخلك طـ

الغالب.
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أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ إذا1654مـ ـیخمـل: ـطمرجـ اـ ـلمث أوـفرأةـ ـتھاـقي وـ ـتحمـلا ـبھدثـ ـقشعاـ ـ والـیرـ ـحمرة ـلكىـ ـلھرضـعنـ اـ

كرب وغثي وخبث نفس فاعلم أنھا قد علقت.

ـمت اـ ـحتبى ـ ـطمسـ اـ ـلمث ـبسبرأةـ ـ اــغلبـ أوـلظ ـكثدم ـیخاـمرةـ ـلطاـ األـمھـ اـخن ـلغلیظالط ـ ــ [ـ L6ة. 155bوإ الـم] ـنسا دادـ

اـفأ ـلعواه ـمجفرـحنـمروقـ ـ أوـ ـمقبردـبف ـ أوـ ورمـمض اـفن ـفیعـمحرـلي ـ ـضھرـ اـ ـقشعا ـ وـ ـحمرار ـبسبىـ ـ اـ ـجتمب ـ اعـ

ـلفضا ـ اـ ـیئردـلالت واألـ واـخة ـلمالط اـیؤذـ ـلتة ـفعھدـتيـ ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ اـبةـ ـلطمإدرار ـ وـ ـیكدـقث، االـحونـ ـقشعدوث ـ ـبسبرارـ ـ بـ

1649. ـلمنا ـ يـ ] add. وـلوـق ـمتھ: اـمانـكىـ ـمعتـمحرـلزاج ـ ـبیدالًـ اـ ـلحن ـلتیاـ ـ أيـ ـبین، اـ ـلتضن ـ اـ ـبیذيـلاد اـ ـلحن رارةـ
ـلبوا اـفرودةـ ـلكیفیتیي ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلفن وــــعلتیاـ اــبین ـلتضن ـ اـ اــبیذيـلاد واـبوـطرـلن ـلیبة ـ اـفةـسوـ ـلكیفیتیي ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلمنفعلتین ـ ــ ـ ـ ـ اـناـكنـ ـلمت رأةـ

.Ma, in marg. L6 كثیرة الولد

1650. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1651. .Ma معتاد :L6 [ المعتاد

1652. .Ma یختلط :L6 [ یختلطھ

1653. .Ma الغیر :L6 [ المغیر

1654. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم
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ـلبخا اــ ـلحارات اـ أو ـلحادة اـ ـتنتشيــلتادة اـف1655رـــ األـمدنــلبي اـخن ـلمحتبسالط ـــ ـ ـفیقشعة،ـ ـ ـ اإلــ ـنسر وـ ـینتفان ـكتھرـحدــعنضـــ اــ

ـعھذـلو وـ ـعلـاھرورـما اـ ـلعضى ـ واألـ ـعضالت واـ ـلعصباء ـ ـ یاـ ـن ـكمةـ ـیقشعاـ ـ ـ االـ ـنسر ـعنانـ اـصدـ ـلمب اـ ـلحاء یارـ ـعل ـ ھ.ـ

ـیعو اـ ـلحمرض ـ األـھنـمتـــعفنوـلىـ ـبعيـفالطـخذه اـحواـنضـ #ــلبي أو ورمـھدن مـلوـلاـمأـفاس.ـــحتبالـلاًـــسببانـك1656و

ـتك اـ ـلحمن ـ واالـ ـقشعى ـ وـ ـلكرار ـللمرضـعنـ اــ ـــلغثیرأة واـ ـلكان وـ اــخبرب أــعلاـفســـلنفث ـنھم ألـــعلقدـقاـ ـلمھـنت اـ دمـــحتبا س

ـلطما ـ وـ ـیكمـلث اـ ـــلجنین ــبحینـ ـیجثـ ـللتغھــكلذبـ والـــ ـتصذي اـ ـلطبیعرف ـــ اـ ـلطمة ـ إـ ـتغىـلث اـیذـ ـــلجنیة ـلعنـ اـ [ـجاـــحتیدم Maھ

110aإ ـیشتغلـبھــلی] ــ اـفلـ ـلشھي ـ األولـ ــتخطیيـفر ـ أـ ـعضط ــتشكیو1657ھـئاـ ـ وـتالـ ــتكمیھ ـ ـفتجتمھـتورـص1658لـ ــ اــ ـلفضع التــ

ـیئردـلا ـمعيـفةـ اـ ـلحدة ـفیعةــملاـ ـ ـلھرضـ اـ ـلغثیا ـ ـ واـ ـلكان ـبخيـقرـتنـمربـ ـتھاراـ اـ ـلكا ـیھرـ إـ اـلة ــلقلى وـ اــخبب. ـلنفث ـ نـمسـ

ـتص ـتھاــــكیفیدـعاـ اـ ـلمشا ـ ـفمھماغـمدــللةـشوـ ـ ـ [ـ L6ا 156a[اــكب ـــلجنیر وـ اــعلدرـقن اــجتى ـلطمذاب ـ وارـ اـــسلتث ـلطبیعھ ـــ إـ ىـلة

1659المشیمة لم تبق ھذه األعراض.

225

قال أبقراط: إن فم الرحم من المرأة الحامل یكون منضماً.

اــقیو أن ــمشت1660وانــحیمـحرـلل إـ اـلاق ــلمنى ـفمھميـ ـ ـ وـ ــنطفرـھوـجھــفیعـقا اـ ــلمنة ـینضيـ ـفممــ اـ ـنضمھ ـ اـفامـ ـلصم ىــعلدفـ

واـلا ـشتمدرة ــجمینـمھـــعلیلــ اـ ـلجع اـنواـ ـشتمب اــ ـلمعال ـ اــعلدةـ ـلطعى ـ اـ ــجمینـمذـیذــللام اـ ـلجھع ـ ـیكمـلإنـفات.ـ اـ دأــمبمـحرـلن

ـــلجنیا ــلكننـ ـمك1661ھـ وـلوـتانـ اـبرـتھــفیده اــلقي ــلطبیعیوى ـــ اـ ــلمنة وـ ـتصي ـفمھمھــلقاـخإذنـبورهـ ـ ـ اـصاـ ــلمنادف اـ ـشتمي ھـــعلیلــ

ـنضوا ـفممـ اـ ـنضمھ ـ ـخصاًـماـتاًـماـ اـصوـ ـلجاً اـناـ وـلب ـقعذي اــفیتـ ـلنطفھ ـ ـ وـ االـخدـیة اـفلـــحلیل ــلمبي ـضعاـ االـحةـ ـشتمال الــ

 أُسقِط الجنین.1663 عنق الرحم. ولو فتح االنضمام بحیث أفسد اشتمالھ1662واالنضمام في

226

1655. .Ma تقشر :L6 [ تنتشر

1656. .Ma الورم :L6 [ ھو ورم

1657. .L6 أعذائھ :Ma [ أعضائھ

1658. .Ma وتكیل :L6 [ وتكمیل

1659. راضـعاأل ] add. ـیعدـق اـ ـلكرض واـ ــلقلرب ـعنقـ اـ ـجتمد ـ األـ اـخاع ـیئردـلالط ـمعيـفةـ ـتھدـ ـنھإـفاـ داـماـ تـما
.Ma, in marg. L6 تشربھ في جرم المعدة أحدثت كرباً فإذا صار إلى فصاعد أحدثت غثیاناً

1660. .Ma شيء أبداً :L6 [ حیوان

1661.  .Ma لكون ,L6 لكن :conieci [ لكنھ

1662. .Ma و :L6 [ في

1663. .Ma النظام :L6 [ اشتمالھ

PORMANN ET AL. 2017                                  al-Kīlānī's Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                           190



: إذا كان فم الرحم صلباً فیجب ضرورة أن یكون منضماً.1664#قال أبقراط

اـل ـحتبو ـ ـطمسـ اـ ـلمث ـعنرأةـ اـ ـنضمد ـ اـفامـ وأدـحرـلم اــخلم ـلقت أــبلاـ ـصبعھة ـ ـ وـ ـلمسا ـ اـفتـ اـمھـتدـجوـفمـحرـلم ـنضمع ـ ھـماـ

ـصلب أنــیلالـفاً،ــ ـیكزم اـ ـشتمون ـ اـ اــعلـمحرـلال [ـلى L6زرع 156bوا ـنضم] ـ ـبسبھـماـ ـ االـ ـشتمب ـ اــعلالـ ـلجنیى ـ ـ 1665نـ

]Ma 110b[ـیحتملـب ــ أنـ ـیكل اـ ـنضمون ـ ــبسبھـماـ ورمـمةـبـالصبـ ــمجفارـحن ورمـ أو أوــصلف ــمكثردـبب ـیجمفـ ـ عـ

اـفزاءـجأ ـفینضم،ـحرـلم ـ ـ ــبسبمـ اـ ـلصب إنـمأـفة.ـبالـ اـكا ـنضمان ـ اـععـمھـماـ ـلصدم ـیكةـبالـ اـ ـنضمون ـ ــبسبھـماـ اـ ـشتمب ھـلاــ

اــعل ـلنطفى ـ ـ ـفمتة.ـ ـ اـكىـ ـنضمان ـ ـغینـماًـماـ #ـبالـصرـ ووـنإـفة االـجھ ـشتمود ـ اــعلالـ ـیتزرعـلى وـطانـمالزـ ـعكسرداً ـ اًـ

 فإنھ یحتمل أن یكون مع الحبل وأن ال یكون معھ.1666بخالف ما لو كان مع الصالبة
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أـق ـبقال اـ ــلحكیراط ـ إذاـ اـناـكم: ـلمت الـ ــتحبرأة أنـفلـ ــتعلاردت ــتحبلـھمـ ال،ـ أم ـفغطھل ـ ـ ـبخمـثابـــبثی1667اـ ـتحتھرـ ــ إنـفا،ـ

راـیرأ أن ـئحت اـ ـلبخة ـنھدـب1668يـفذـــینفورــ ـتصىــحتاـ إـ ـمنخىـلل ـیھرــ وـ ـفمھا ـ أــعلاـفا،ـ ـتعبــسبســلیھـنم اـ ـلحمذر ـ نـم1669لـ

قبلھا.

أنــعلا اـبم االـمعـناـممـحرـلرودة ـكماجــنتن ــتمناـ اـبعـ ــلشترودة اإلـعاءـ وــنبن رـكوـلات. ـــفضلیاتـبوـطرـباًــطبان ـنھإـفةـ اـ

ـتغم ـ اـ ــلمنر وـ ـتفسي ـ ـكمدهـ ـتفساـ ـ اـ ا1670ذرــلبد اــلناألرض وــطبرـلّزة ـیحاراًـحانـكوـلة. اـ ــلمنرق وـ ـیفسي ـ وإنـ ـبساـیانـكده، اًـ

ـممفـجأ ـینبغاـ ـ ـ ـتكيـ اـ ـلمون ـعقیمرأةـ ــ اـ ألن ـینشمـحرـلاً ـ رـ اـبوـطف ـلنطفة ـ ـ وـ ـیفسة ـ و1671اـھدـ ـكلھذهـھيـفانـكوـل. ــمعتاــ دالًـ

ـللحبالًـباـقانـك ـ وــ ـیكمـلل ـتعبــسبنـ اـ ـلحمذر ـ ـقبنـملـ اـ ـلمل ـیعلمنرأة.ـ ـ ــ دـ [ــستا L6وراً 158aأن ـنع] اـ أن ـلعقرف ـ نـممـ

ـجھ اـ ـلمة أوـ ـقبنـمرأة اـ االرا1672مــعلاـفلـجرـلل ـییأن ـتنقسحـ ـ ـ إـ ـجنسیىـلم ـ ـ ـجنن:ـ ـیشسـ اـكاـ اـلل ـبطيـفذيـلروح ونـ

1664. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1665. .Ma الجانبین :L6 [ الجنین

1666. .L6: om. Ma [ فإنھ ووجود االشتمال ... كان مع الصالبة

1667. .Ma قطعھا :L6 [ فغطھا

1668. .Ma عن :L6 [ في

1669. .Ma الحبل :L6 [ الحمل

1670. .Ma البزور :L6 [ البذر

1671. .L6, Ma ویفسده :correxi [ ویفسدھا

1672. .Ma واعلم :L6 [ فاعلم
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#وـمدـلا اـھاغ، اـئرواـلي ــلطبیعیح ـــ وـ ـمخســجنة، اــللفـلاـ ـبطيـفذيـلروح اـ اـھو1673اغـمدـلون اـئرواـلي ـلكح ـیھرـ اـ ــــلمنتنة ة.ـ

ـیقو اـلوـ إن ـلشمون ـ اـموـ ـلطیبات ـ ـ وا1674ةـ اـئرواـل، ـلعبقح ـ ـ ـتغ1675ةـ اـ ـلقذو وـ ـلیسوى، ـ اـ ـلقت أـ ـجسوى ـمیاـناًـماـ ـفتغتةـ ـ ـ ـلكذي،ـ نـ

أـیرـی ـنھدون ـتقاـ ـیھوـ اـ ألن ـلبخا ـ اـ ـلحار اـ اـطرـلار ـئحراـلب اـفدـیزـیةـ ـلحي اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلتة آـھيـ ـللقةـلي إـفوىــ ـفعي ـلھاـ اـ

ـتغو اـ اـلذي [ـھذيـلروح Maو 111a[ـلھبـكرـم ـفبا.ـ ـلحاـ إذاـ ـتقأن1676ويـقري اـ ـلقوى أــعلوىـ ـفعى ـلھاـ وـ ىــعلدّلـیا.

ـلھوـقدقـص اـ ـنتعم اــ ـلخاش اـئاـ واــلقر ـلمغشوة ـ ـ ـئحراـلاـبھـــعلیيـ اـ ـــلطیبة وـ ـلمة اـناـكاـ ـئحراـلت ــتحتةـ وـفاجـ إـھودـجي ن:ــــشیئیىـلا

ـھمدـحأ ـیقاـ اــمقومـ ـلفام وـعاـ اـھل ـلحو اـ ـلمسعطرارة ـ ـ ـ ـللبخةـ واآلـــ ـیق1677رـخار، ـلمنفعا1678امــمقومـ ـ ــ وـ اـھل، ـلجو اـھوـ ــللطیر فــ

ـیجذيـلا إـ اـليء ــلتبخیى ــفمتر.ـــ ـتبخىـ اــ ـلقماـبمـحرـلر ـ األدوــعلعـ واألـیى اـیاوـفة ـلحھ اـ ـللطیفارة ــ اــ ـئحراـلة واـ ــشتملة اــ ـلمت رأةـ

ـغطو ـیجمـلىــحتابـــلثیاـبتـ اـ ـلبخد إـــمنفارــ أـخىـلذ اــنبارج ـلقموب ـ وـ ـتقرـتع االـ ـبخي اـمرةـ وـخداـلن ـتصل إـ ـمنخىـلل ـیھرــ اـ

ـحسوأ ـلبخاـبتـ اــ ـلصار أـمدـعاـ اـبوــنبن ـلقمة إــ اـلع ـبحمـحرـلى اـساـ ـلشة ـتكمــفلمـ اــتقنـ ـلحمدر ـ ـقبلھنـملـ [ـــ ودّل L6ا. 157b[

اــعل رــعتى ـحمھدال ـ ألـ رـكوـلھـنا ـحمھان ـ ـستحا1679ارداًـباـ اــ ـلبخال اــ ـلحار اـ ــللطیار إــ اـلف وــلبى اــغلرودة درــیقالـفوام،ــلقظ

اــعل ـلصعى ـ وـ ـیمنعود ـ ـ اـ ــلغلھ اـعظـ ـلنفن ـ ـمسيـفوذـ اـلاـ ـلمشك ـ وإنـ اـص1680اراًـحانـكام. ـلبخار ـ اـ ـللطیار ـ ـفیفــ ـمحتھـ ـ اًـقرـ

اـــسبیىــعلاًــشیالــمت ـــلتحلیل وإنــ رـكل، اـصاًــطبان ـلبخار ــثقیاًــئیاـمھــفیارــ ـكثیفالًـ وـــ ــیحتاً، اـ ـلبخاج أنــ ـیكار ھـمواـقيـفونـ

ـمعت ـ ـحتدالًـ اـخداـمجــیلىـ ـلمشل ـ وإنـ ـبساـیانـكام. اـ ـنتشاً ـ ـفیفـ رـ اـبـوطھ ـلبخات ـ واـ ـستحار ـ دـ ـنیـاخال اـیدـعاًـ ـئحراـلم الـفةـ

ـتفرـت راـ ـئحع اـ ـلبخة ـ والـ أوـتور ــلتلدرك. اـفاــمنززـ وـحرـلذ ـتصلبھم ـــ اـ ـلحا اـمةــصلاـ ــلیبن ـللبخأتَّــیتمـلسـ ـ اــ ـلصعار ـ إـ ىـلود

ـلمسا ـ اـ أو ـلمنخام ــ ـفمھمنـیرـ ـ ـ ارـ االــتقا ـبخت واـ ـحسرة ـبطیبھتـ ـــ رــعلا،ـ أن ـحمھم ـ ــمعتاـ وــنقدلـ اــسبانـكي ــلعقب اـممـ لـجرـلن

اـمال ـلمن ألـ ـیكدـقھـنرأة ـمنونـ اـ ـمحتاراًـحلـجرـلي ـ ـمتجمارداًـبأو1681اًـقرـ ـ ـ [ـ Maداً 111bر أو ـطب] ـسیاًـ ال1682االًـ

1673. .L6: om. Ma [ وھي الروائح الطبیعیة، وجنس مخالف للروح الذي في بطون الدماغ

1674. .Ma الطبیعة :L6 [ الطیبة

1675. .Ma الطبیعة :L6 [ العبقة

1676. .L6 قویا :Ma [ قوي

1677. .Ma والبخار :L6 [ واآلخر

1678. .Ma الفاعل .add [ مقام

1679. .L6 بارد :Ma [ بارداً

1680. .Ma حار :L6 [ حاراً

1681. ً .Ma مجتمعاً :L6 [ محترقا

1682. .Ma سیما ال :L6 [ سیاالً
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 في الرحم كما ینبغي.1683یمكث في نقر الرحم بل ینزلق وینحدر، أو یابساً جافاً #ال ینبسط

228

أـق# ـبقال أن1684راطـ أردت إذا ــتعل: اـھمـ ـلمل ال،1685لـمـاحرأةـ ـسقھاـفأم ـ اـماـ ـلعساء ـ اـ أرادت إذا ـلنل أـفوم،ـ ـبھـاصإن اـ

]L6 159aمغص في بطنھا فھي حامل، وإن لم یصبھا مغص فلیست بحامل. [

اـمإّن ـلعساء ـ اـلوـتلـ واـیرـلد ـلنفح ـ األـفخـ ـمعي ـبسباءـ ـ اـجزاـمرارةـحبـ ـیظھذيـلھ ـ ـلفعاـبرـ ـ ـفیھلـ ـ وـ ـیتشبا ـ ـ اتـبـوطرـلاـبثـ

ـلما اــئیاـ ـلمشة ـ ـفتحھ،ـبةـبوـ اــ ـــلحبلس ـلمغاـبىـ ـ ألـ ـلمھـنص اـ ـشتما اــ اــعلمـحرـلل ــلمنى واـ ـنضي إـ األـجھــلیم ـعضذب اـ ـلمحاء ـ ةـیاذـ

ـلقا ـیبرـ إــمنةـ ـنفسىـلھ ـ ـسیمھـ رــ ـعضاتـطاـبا اـ ـلمالت ـفتنجراق،ـ ـ ـ ـعضذبـ اـ ـلمالت اـلإ1686راقـ ـفلمم،ـحرـلى ـقیـُساــ اءـمتـ

ـلعسا ـ وـ ـمعيـفدـلوـتل ـئھاـ اـ ـضغطھحـیرـلا ـ ـ ـعضاـ ـلما1687التـ وـقنـمراقـ ـحمھزاـیدام ـ اـ ـفیعسفــخلنـممـحرـلا ـ ـ روجـخرـ

ـمنھحـیرـلا وــ ـیحا اـ ـلمغدث ـ وـ ـینبغص. أنـــ ـیكي اـھونـ ـبعرــبیدــلتذا أـ ـطعلـكد ــمعت1688امـ ـمقىــعلادـ ـمعھدارـ ـ وـ اــعنود ومــلند

وـنأل اـقھ ـلسكت ـ وـ اـغون ـلحوص اـ ـلغرارة إـیزـیرـ اـلة وإـخداـلى ـنمل. اـ اـمدلــستا ـلمغن ـ اـ ـلحص اـم1689ادثـ اـیرـلن ــلمتاح دةـلوـ

اـمنـم ـلعساء ـ اــعللـ ـلحبى ـ األـ ألن اـیذـغل ـلنة ـفحاـ ـكیفیتھرداءةـلةـ ـ ـ ـ ـ #أوـ ـكثا ـكمیتھرةـ ـ ـ ـ ـتح1690اـ اـ ـلمغدث ـ اـفصـ ــلحبلي ـ ىـ

ألـھرــغیو ـنھا ــثقیلةــصیاـعاـ ـ اــعلةـ ـلقى اـ ـلھوة ـضماـ ـبخاـمأـفة.ـ اـماراتـ ـلعساء ـ ــخفیلـ ـلطیفـ ـ ــیتحلفـ ـ اــغیيـفلـ ــلحبلر ـ ىـ

ــیعیو األـ ـمعن اــعلاءـ ـنفشى ـ ـشھاـ اـمرارةـحاـ ـلعسزاج ـ ـفیھلـ ــفمتا،ــ ــیتحلمـل1691ىـ وــ اـحل ـلمغدث ـ دّلـ ــتغیىــعلص وـ ـعضر

ـمعاأل واألـ ـحشاء ـبسباءـ ـ اـ ـنضمب ـ اـ ـنجوا1692مـحرـلام ـبھذاـ إـ ـلیا ـفیعسھ،ـ ـ ـ ـجھروـخرـ وـ ـیحا، اـ ـلمغدث ـ وإـ ـنمص. اـ ذاـھارــختا

ـمتحاال ـ [ـ L6ان 159b[اـھيـف اـقوـلذا ألن ـلحت اـ ـلغرارة #ـیزـیرـ وـفة اـقي ـلنت ـتمیومـ ـ إـ اـلل ـفھضلـخداـلى ـ اـ ـلطعم ـ امـ

1683. .Ma فانبسط :L6 [ ال ینبسط

1684. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1685. .L6, Ma حامالً :correxi [ حامل

1686. .Ma فتنجذب عضالت .add [ المراق

1687. .L6: om. Ma [ عضالت

1688. .Ma الطعام :L6 [ طعام

1689. .Ma الجاذب :L6 [ الحادث

1690. .L6: om. Ma [ أو كثرة كمیتھا

1691. .Ma متى :L6 [ فمتى

1692. .L6: om. Ma [ الرحم
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ــتحلو اـ ـفمھماحـیرـلل ـ ـ ــیتحل1694مـل1693اـ ـ وـ [ـلل Maم 112a[ـیخ اـھيـفرجـ اــعلتـقوـلذا أن ـلمم اـمعـناـ ـشتمن ـ اـ مـحرـلال

ومزاحمتھ األمعاء من انضمام بعضھا وانضغاط البعض.

229

: إذا كانت المرأة حامالً واعتراھا بعض األمراض الحادة فذلك من عالمات الموت.1695#قال أبقراط الحكیم

ـلما اـ ـلحرض اـھادـ اـعرـسعـمھـلذيـلو ـنقضة ـ ـعظھـئاـ اـكإنـفم،ـ ـلمان اـ ـلحرض ـحمعـمادـ اـعىـ ـلخطرض ـ ـــللحبلرـ نـمىــ

ــجھیو أـ ـھمدـحن: اـ اــشتا ـجھاـــحتیداد إـ اـلا ـستنشى اـــ ـلھاق ــبسبواءـ ـمشبـ اـكارـ اـفدـلوـلة ــلنسیي اــ ـلمستنشم ـــ ـ ـفكق،ـ ـنھأـ ـتستنشاـ ـــ قـ

ـلح وـــجبیاـ ــلنفسین ـ اــ وألن ـــلجنین، اـخأـینـ ـلھذ واـ ــلحیواء اـماةـ ـلحن ـبشلـماـ ـتنشنــییراـ اــییراـشنـماــ ـتجتممـثم،ـحرـلن ــ ـكلھعـ اــ

واـیرـشيـف ـینفدـحان اـسيـفذــ ـــلجنیرة #ـ إـئـاصن األـلراً ـبھى اـمئـشاــلنا1696رـ ــلقلن اـ ـلمتكب ــ ـفقىــعلئـ اـ ــلصلار اـ ـلحب لـماـ

إـل ـفصھ،ــلیألرواح ــمحتارتـ إـجاـ اـلة ـلمستنشى ــ ـ ـ ـلنفسقـ ـ ـ وـ وـلوــللھ ـیككـلذـلد، ـنبضھونـ ـ ـ أـ ـعظا وأـ وأـسم يـفراًـتواـتدـشرع

ـلحا ـتكيــلتا1697ةـلاـ ـمحمونـ ـ ـلكاًـموـ ـنھوـ أـ اـشا إـجاـــحتید اـلاً اــیفالـفح،ـیروــلتى ــلنسیي ـقلبھحـیروــلتمــ ــفكیا،ـــ اـتفـ ـــلجنیروح ن؟ـ

ـبمور اـ اـــختنا ـــلجنیق ـسخنـمنـ اـنوـ ـلبخة اــ وــنیاـخدـلارات [ـمة L6ات 160aو ـعظ] اـ ـلخطم ـ اإلــعنبـ ـسقد واآلـ أنـخاط. ر

ـلمحما ـ ـ ـتضعومـ ـ ـمعفـ وـتدـ ــتسقھ ـشھطـ واـتوـ ـلحھ ــتحتةــملاـ اـماجـ ـلغن إـ ــیتحلاـمدلـبىـلذاء ـمنھلــ وــ اـما ـــلجنین وإـ ـنشىـلن وءـ

ـــلجنیا واـ ـلغن اـ ـــلقلیذاء اـلاـحيـفلـ ـلحمھ ـ الـ ـبھيــیفى ـلحا1698ذهـ ورـجاـ ـبمات، اـ ـنقطا ـ اــعنعـ ـلحمھ ـ وـ وأـمى إنـمات. نـمانـكا

ـغی ـحمرـ ـلسكتاـكىـ ـ ـ واـ ـلكة واـ ـلصزاز واـ ـلتمرع ـ اـفددـ ـقبرـلي اـفةـ ـختنإن ـ ـعنقـ وـ ـفیھھـعوـقد ـ وـ ـبعسا ـ ـنفسھرـ ـ ـ نـمؤـیالـفا،ـ

]Ma 112b.أن یھلك الجنین من صعوبة ھذه األمراض [

230

: إذا حدث للمرأة الحبلى الورم الذي یدعى الحمرة في رحمھا فذلك من عالمات الموت.1699#قال أبقراط

ـلحما ـ اـھرةـ اـلي ــلصفورم اـ ـلملتھراوي ـــ وـ ـیكب، اـشعـمونـ ـلحدة ـلتھواال1700ةـقرـ ـفھاب،ــ اـ ــلعلذه اـفةـ األـممـحرـلي راضـمن

1693. .L6: om. Ma [ في وقت النوم تمیل إلى الداخل فھضم الطعام وتحلل الریاح فمھما

1694. .Ma ولم :L6 [ لم

1695. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1696. .L6: om. Ma [ صائراً إلى األبھر

1697. .Ma حالة :L6 [ الحالة

1698. .Ma بھذا :L6 [ بھذه

1699. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1700. .Ma وحرقة :L6 [ الحرقة
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ـلحا اـ ـلتادة ــتھليـ اـ ـلحك واــملاـ ـلخة ـلصاـ ـمنةـ وـ اـھھ ـلصفي ـ اـ ـلمحراوي ـ وـتضـ ـتسعدق ـ ـیتھادـعرتـساـمّـبرـفىـ ـ واـ ـشتعا ـ ـلھاـ اـ

ـلتھوا ـبھاــ إـ اـلا ـــلجنیى وـ اــھلن، ـــلجنیك اـمنـ ـلسخن ـ وـنوـ ـھلكة اــ ـلحت إـلاـحةــملاـ ـطھاــسقة اـماـ اـحرـلن ـلمم ـــلضعیفا1701ةـفأوـ ـ دــعنةـ

 من الرحم المتورم المعلول.1702خروجھ

231

]L6 160b: المرأة الحامل إذا ألح علیھا استطالق البطن لم یؤمن علیھا أن تُسقِط. [1703#قال أبقراط رحمھ هللا

ـنمإ ـتسقاـ ـ إذاـ اـطط ـستطال اــ ـلبطالق ألــ الـنن اـــیلبھ ـلطعث ـ اـفامـ ـلمعي ـ واألـ ـمعدة رـ ـیثماء ـتنج1704اــ اــ ـلعصذب ـ إـ اـلارة ــلكبى دـ

ـلك ــیصیيـ واـــللبذاءـغرـ ـــلجنیدن الـ أو ـیفض1705ن ـ اـملـ ـلعصن ـ اـ ـلیصزرةــلنارة ـفھرــ إـ اـلا ـــلجنیى ـفیفقن،ـ ـ وـغدــ ـضعذاءه فـ

ـسقو أوـ ـیسقط ـ ـلشطـ اـ ـستطدة اــ ـلبطالق وــ ـعصوةـقن ـعضرـ اـ ـلمالت األـ ـحشراق إـ أـلاء ـسفى وـ اــكثل ـھتمرة اـقامــ ـفعداـلوة ةـ

لما في الجوف من الفضالت وضعف قوة الماسكة.

232

: إذا حدث بالحامل زحیر كان سبباً ألن تسقط.1706#قال أبقراط الحكیم

ـحیزـلا اـمةـكرـحوـھرـ ـلمعن ـ اـ ـلمستقیاء ـ ـ ـ ـ إـعدـیمـ اـلو ـلبى اـ ـضطراز والـ ـیخراراً ـمنرجـ إالـ ـیسیيءـشھ ـ رـمرـ ةـبـوطن

ـمخ ـیخةــطیاـ ـلطھاـ ـ دمـ وـصاـنا إـــسببع، رـمھ ـلحاـمةـبوـطا ــتسیةـعذاـلةـ إـ اـلل ـلمعى ـ اـ ــلمستقیاء ــ ـ وـعذـــفتلمـ االـعدـیھ ـنسو إـ ىـلان

وإــلبا ـتفعادةـحةـیراوــصفرةـماـمراز ـ ذــمثلـ وإـلل ورمـمك ـیعارـحا ـللمعرضـ ـ اــ ــلمستقیاء ــ ـ ــفیخیمـ ـــللعلیلــ أنــ [ـفل Maي

113bأ ـمع] ـثفھـئاـ ـمحتبسالًـ ـ ـ ـ ـفیاًـ ذـعدـ إـلوه اـلك ـلبى ـیعنراز،ـ ـ ـمتيـ ـلحاـبرضـعىـ ـبسبلـماـ ـ اـ ـلتب اـحزـ ـلقیر ـ اـ ـلمتام ـ رـتواـ

ـتحو اـ ـلمعرك ـ اـ ــلمستقیاء ــ ـ إـ أـلم ـنفسنـععـفدــلیلــسفى ـ األذىـ ـیحھ ـمعركـ اـ ـلمجاـبمـحرـلھ ـ [ـیؤذـمةـكرـحاورةـ L6ة 161a[

ـللجنی ـ ـ ـحتنــ اـ ـنفعى ـ وـ ـسقل أوـ اـشنـمط ـلتدة وـحزـ اـقر ـلعلیوة ــ إـ أـلل ـسفى وـ ـعصل ـعضرـ اـ ـلبطالت ـ األـ ـحشن أـ ـسقطاء ـ تـ

الحبلى جنینھا.

233

1701. .Ma مأوفة :L6 [ المأوفة

1702. .Ma خروج :L6 [ خروجھ

1703. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1704. .Ma وھما :L6 [ ریثما

1705. .L6: om. Ma [ ال

1706. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم
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: المرأة الحامل إذا فصدت اسقطت، وخاصة إذا كان طفلھا قد عظُم.1707#قال أبقراط الحكیم

ـیعن ـ ـفصوـليـ اـ ـلحدت أــملاـ ـسقطة ـ ـسیمتـ ـ ـعظنـماـ ـجنینھمـ ـ ـ ـ اـ ألن ـلجنیا ـ ـ ـیغتنـ ـ دـمذيـ ـمھن ـفمتاـ ـ دـكىـ ـمھان درـقىــعلاـ

ــلكفا واـیاـ ـنتقة اــعنصــ ـلفصد ـ ـیجمــفلدـ اـ ـــلجنید اـ ـلغن ـضعذاءـ وـ اـكوـلـةصاـخط،ــسقف ـــلجنیان ـعظیمنـ ــ وأـ اــكثاً إـجاـــحتیر ىـلاً

ـلغا اـناـكوـلاـمأـفذاء.ـ ـلحت ـلحمةــملاـ ـ ـنیاـ ـكثی1708ةـ ـ اـ وـلرة ـفصدم ـبحیدتـ ـ #ـ ـتتنقمـلث ـ ـ اـمصـ اـلن رزء ـلجنیدم ـ ـ مـلو1709نـ

تنتقص من الدم حصتھ الغاذیة لھ لم تسقط.

234

أـق# ـبقال اـناـك1711ىــمت:1710راطـ ـلمت وـماـحرأةـ ـنھدـبالً ــمعتاـ وـ ـتسقدالً ـ اـفطـ ـلشھي ـ اـ واـناــلثر ّنــبیبــسبرــغینـمثـلاــلثث

فنقر الرحم منھا مملوؤة مخاطاً وال یتقدر على ضبط الطفل لثقلھ لكنھ ینھتك منھا.

أنــعلوا اإلــسبم اــسقب ـنفعاط اــ ـــلجنیال وـ ـضعن ـیفسفـ ــبحیواهـقدــ الـ وـحـالصىـجرـیث ـیفسھ ـفعدــفیرهـھوـجدــ اـ دـحرـلھ عـفم

ـلمعا ـ اـ ـلغدة اـ فذاء ـل ـفیھـدساـ ـ [ـمأـفا.ـ L6ا 161b[ـیعمـلوـل ـللحرضـ ـ ـملاـ ـسب1712ةـ ـمضعبـ ـ ـللجنیفـ ـ ـ ـ ـقلنـمنـ اـ ـلغة ذاءـ

ـلخوا واـ ـلفوف واـ ـلصزع واـ ـستطرع ـ اـ ـلبطالق ـ واـ ـلفصن ـ وـ ـغید ذـ األـمكـلر ـسبن اـ كاب مھل ـل ـ ـ ـ ـمثھـلةـ ـفقلـ اـ غدان ـل ذاءـ

ـلموا اـ ـلحرض اـ أو ـلسقطاد ــ واـ ـلضة اـبرـ ـلمة ـلمؤـ وأـ ـسقطة وــسبالـبتــ ــمعتتـناـكب ـللحا1713ةـلدـ اــبیمــ ـلسمن ـ اـ ــلمفن [ـ Maرط

113bوا ـلھ] اـ ـلمفزال ـ أنــعلرطـ ـنقيـفم رـ ـحمھرات ـ رـ ـمخاتـبوـطا ـلقزـمةــطیاـ ــفمتة.ـ اــكبىـ ــلجنیر ـ وـ ـكمن اـفلـ ـلشھي ـ رـ

ـلثا واـناـ ـلثي وـلاـ ـحصث اـللـ واـنرزاـلھ ـلثقة ـ اـ وـلزـنل اـخق أو ــبتلرج اـعاتـھوـفتـ #واـحرـلروق ـستم وـخرـ ـضعفت ـ تـ

، وانملص الجنین منھ بسھولة وسقط.1714ماسكة الرحم

235

أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ إذا1715مـ اـضرـع: ـلحمت ـ إلـ وـماـحرأةـمى ــسخنل ـسختـ والدـفرـھاـظبــسبرــغینـمةـیوـقةـنوـ ـتھإن اـ

1707. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1708. .L6: om. Ma [ لحمانیة

1709. .L6: om. Ma [ لم تتنقص من الدم رزء الجنین

1710. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1711. .Ma فمتى :L6 [ متى

1712. .L6, Ma الحاملة :correxi [ للحاملة

1713. .Ma معتدل :L6 [ معتدلة

1714. .L6: om. Ma [ واسترخت وضعفت ماسكة الرحم

1715. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم
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تكون بعسر وخطر أو تسقط فتكون على خطر.

ا ـطمســـحتبإذا اـ ـلمث اــعنرأةـ ـلحمد ـ واـ ـجتمل ـفیھعــ اــ ـلفضا اــ اــیئردـلالت ـــتستفيــلتة ـمنھرغـ ـشھلـكيـفاــ وـ ـــتعفنر وأـ تـثدـحت

ـلحما ـ اـ ـلشى دـمرـھـاظبــسبرــغینـمدةـیدـ أو ورم ــبیلن أوـ ـتعإنـفراجـخة اـحدتـ ـلحمرارة ـ إـ اـلى ـلجنیى ـ ـ واـ ـنفعن ـ نـملـ

ـشتعا ـ اـحالـ ـلحمرارة ـ ـفتسقىـ ـ ـ وـ ـتكط ـخطىــعل1716ونـ ـلصعرـ ـ اـبوـ ــلطلة اـلـاحيـفقـ ـلحمة ـ اـ ـلمضعفى ـ ـ ـ و1717ةـ [ـل. L6و

162aا ـنقطع] ـ ـ ـعنھ1718تـ ـ اـ ـلحما ـ ـلتاـبىـ ـبیداـ اـ ـلمر ـفقواـ وـ ـبقیة ـ اـ ـلمت اـ ـلمحواد ـ اـقرـ ـلفة ـفیھدةـساـ ـ ـلعاـ إـ ـمكدم ـتنقیانـ ـ ـ ـنھدـبةـ اـ

ـلفصاـب ـ واالـ ـستفد ـ ـلمسھاـبراغـ ـ ـ ـفبق1719لـ ـ اـ ـلحي واـماـ ـلمحمل ـ ـ ـضعیفولـ ـ ـ واـ ـغتا اـ ـلجنیذى ـ ـ اـلاـبنـ اـلدم ـلغیرديء ـ اـ ـلنقر ـ ي.ـ

ـفتعس ـ ـ وـفوالدةـلا1720رـ ـقتي ألنـ ـسھھ اـلوـ ـتحتوالدـلة ـ إـ اـقىـلاج ـلحوة ـلتلـماـ اـفدـ ـلجنیع ـ ـ اـمنـ وإـحرـلن اـقىـلم ـلجنیوة ـ ـ نـ

ـلیتح إـــ اـلرك ـلخى ـللغاًـــطلبروجـ واــ ـلھذاء اـ ــیصلذيـلواء وـلحـ ــیكفیھ ـ ـعظمدــعنھـ ـ اـ ــیحتذيـلھ ـبمھــفیاجـ الـ ــیحتا لــقبنـماجـ

في حالة صغره.

236

: إذا كانت المرأة حبلى بذكر كان لونھا حسناً وإن كانت حبلى بأنثى كان لونھا حائالً.1721#قال أبقراط رحمھ هللا

اـشوال أن ـلنطفك ـ ـ اـ ـلتة ـیتكيـ ـمنھونــ اــ ـتكورـكذـلا أـ اـمّرـحون ـلنطفن ـ ـ اـ ـلتة [ـ Maي 114a[ـتتك ـمنھونــ اإلــ ـفیكاث،ـنا ونــ

اـلا ـلغدم ـلھاذيـ ـبعمـ اـ ـلكد ـئمالـمونـ ـفقواـماًـ ـبحساًـ ـ ـجھزاـمبـ ـلقاـفم،ـ اإلـ ـلھیوة ـ اـ ـلمة اـفرةـبدـ ـلبي ـتحیدنـ ـ اـ اـفدمـلل ـلحي لـماـ

إـكذـلاـب الـلـاصزاجـمىـلور ـغتح اـفھـئذاـ ـلحي واـ ـلقرارة وـ ـتنقیوام ـ ـ اـمھـ ـلفضن ـ اـ ـلغیالت ـ اـ ـلمر ـئمالـ اـمةـ أن يـفادةـیزـلع

ـلحا اـ ــلطبیعیرارة ـ ـ ـ ـلتنضبــسبةـ ـ ـ األـ وـخج ــتنقیالط ـ اـ ـلبة ـمنھدنـ ـفیكا،ــ ـ اـ اـلون ــیغت1722ذيـلدم اـیذـ أـكذـلھ ـسخور وأـ ـنقن نـمىـ

اـلا ــتغتذيـلدم الـناإل1723ھــمنذيـ ـھتماث اــ ـلطبیعام ـــ [ـنأـشيـفةـ L6ھ 162bوال اـش] أن اـھدمـلك ـیعطذيـلو ـ اـ وةـقدنــلبي

ـلبشوا ـ روـ ـنقرة وـ ـنضاً ـفتكارة،ـ ـ اـ ـلحون ـبحس1724رـكذـلاـبلـماـ ـ اـ ـغتب اـھنـمھـئذاـ اـلذا ـلنقدم ـ أـ ـحسي وـحنـ وـنوـلاالً ـبشاً رةـ

1716. .Ma تكون :L6 [ وتكون

1717. .L6: om. Ma [ المضعفة

1718. .L6 انقلعت :Ma [ انقطعت

1719. .Ma في المسھل :L6 [ بالمسھل

1720. .Ma فتصیر :L6 [ فتعسر

1721. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1722. .L6: om. Ma [ الذي

1723. .L6, Ma منھا :correxi [ منھ

1724. .Ma الذكر :L6 [ بالذكر
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ـنھوـلو ـحسأ1725اـ اـمنـ ـلحن اـناإلـبلـماـ ــلمغتاث ـ اـم1726ةـیذـ اـلن ـلبدم ـلنسباـباردـ ـ ـ إـ األول،ـلة ـفیكى ـ اـلونـ ـلحون اثـناإلـبلـماـ

ـمتغیالًـئاـح ـ ـ وـ ـیحتمّراً ـ ـ أنـ ـتھیل ـ اـ ـلقج اـ ـلموة ـللحرةـبدـ اــعلرـكذـلاـبلـماــ ـشتھى ـ األـ اـیذـغاء ـلجیة ـ اـ ـلكیمدة ـ ـ ـفیكوس،ـ ـ ــسببونـ اًـ

لحسن لونھا وجمالھا.
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ً فأحرى أن یكون تولده في الجانب األیمن، وما كان أنثى ففي األیسر.1727قال أبقراط: ما كان من #األطفال ذكرا

ا ـــلجنیإن ـیتكنـ اــمننـمونــ ـكمرـكذـلي ـیتكاـ اــ ــلجبون األـعنـ ـنفحن ـ وـ ـیتكة األــمننـمونــ ـكمىــنثي ـیتكاـ اــ ــلجبون اـعنـ نـــللبن

ـكم وــفترـعاـ اــسبيـفولــنقھ. واألـكذـلب أنـثوـنورة اــمنيـفة ـتص1728دءاًــمبرـكذـلي األــمنيـفو1729اًـیرـیوـ 1730دءاًــمبىــنثي

ـتص اـف1731اًـیورـ ـلقإن اـ ـلمصوة ـ اـ ـلتورة اــمنيـفيـ اـفزرعـترـكذـلي ـلتصي ـ اـمھــشبرـیوـ ـنفصا ـ واــعنلـ ـلقھ، اـ ـلمتصوة ـ ـ ورةـ

األــمنيـفيــلتا [ــقبيـفزرعـتىــنثي Maول 114bا ـلص] إـ أنـلورة ـتقبلھى ـــ ـشبیھاـ ـبماًـــ اـ ــنفصلا ـ ــفحیھ.ــعنتـ تـناـكاـمثـ

ـلغلبا ــ ـلقةـ أـ اـحوة ـلمنیید ـ ـ ـ ـشبیھدـلوـلا1732انـكنـ ـ ـ ـبماًـ اـ ــنفصلا ـ اـمھــعنتـ وزـلادة أنـقمـعزرع. اإلذــسبوم ـمنوـھارـكب يـ

وـجرـلا اـتزارـغو1733ھـترارـحل ودرور ـلمنھ ـ اـميـ ـلیمین ـ ـ أـنإـفن،ـ ـسخھ وأـ ـثخن [ـمواـقنـ ً L6ا 163aو اـمذـخأـی] ـلكلین ــ ةـ

ـلیمنا ـ ـ ألـ أـنى إـقھ ـلكبا1734ىـلرب ـ وـ و1735كـلذـكد، اـقإذا ـلمنع ـ ـیمنيـفيـ ـ اـ وزـحرـلى ـبعضھمـعم. ـ ـ أنـ اــمنريـجم لـجرـلي

ـیمیننـم ـ ـ إـ ـیمیىـلھ ـ اـ أذـحرـلن وـكم ـلیسا1736نـمر ـ إـ اـلار ـلیسى ـ آـ وـنار ـقیث. اـ أن واإلـكذـلل ـمتساثـنور ـ ذهـھيـفانـیاوـ

1725. .L6, Ma ولونھ :correxi [ ولونھا

1726. .L6, Ma المغتذي :correxi [ المغتذیة

1727. .Ma األذكار :L6 [ األطفال ذكراً

1728. .L6, Ma مبدأ :correxi [ مبدءاً

1729. ً .L6, Ma تصویري :correxi [ تصویریا

1730. .L6, Ma مبدأ :correxi [ مبدءاً

1731. ً .L6, Ma تصوري :correxi [ تصوریا

1732. .L6, Ma كانت :correxi [ كان

1733. .L6: om. Ma [ وحرارتھ

1734. .Ma من :L6 [ إلى

1735. .Ma وكك :L6 [ وكذلك

1736. .Ma من :L6 [ ومن 
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ـحت#1737االآلت ـھموـتوـلىـ أـ أن ـعضت اـ ـلتناء ـ وـساـ أرـھـدحل ـفقامـسا داـفطـ اـخي ـلصفل ـ إـثاق،ـ ـنھم وـفاـ اـقي والدـلت

ـتب اـمرزـ ـلصفن ـ إـ اـلاق ـلخى ـحسارجـ ـیباـمبـ ـللجنیرزـ ـ ـ اـمنــ ـفكم،ـحرـلن اـ ـلمان ذـلوـ إنـكود أو ـبقیراً، ـ داـ اـخت ـلصفل ـ اقـ

ــكملو ـھنتـ اـكاكـ ـلمان أـلوـ ـنثود أـ إّال ـنھى اإلـفاـ ألـني ـنھاث ـتقاـ داـ أــخلع ـعظھ ـمممـ اـفاـ ـبكثیورـكذـلي ـ ـ واـ ـلبیضتر ـ ـ ـ يـفانـ

أـكذـلا ـعظور ـمنھممـ ـ ـ اإلـفاـ ـبكثیاثـني ـ ـ آـفر.ـ اـلإن ـلطبیعة ـ ـ ـ أـفةـ ـفعي ـلھاـ اـھاـ ـلحي اـ ـلغرارة ــفحیة،ـیزـیرـ ـیكاـمثـ اـ ـلحون ارـ

ـكثأ وأـ ـفعانـكوىـقر اـ ـلطبیعل ـ ـ ـ أـ وأـتة ـكمم وـ ـحیثمل، ـ ـ ـیكاـ اـ ـلحون أـ ـفعانـكلـقار اـ ـلطبیعل ـ ـ ـ أـ ـنقة وأـ ـبعص اـعدـ ـلكمن ـ ال.ـ

اـفوـتو ـلحر اـ ـلغار ـیجعزيـیرـ ـ األـ ـعضل اـماـتاءـ ـلخلقة ــ ـكمرةـھاـظارزةـبةـ ـیفعلھاـ ــ ـ اـ ـلضعیفا ــ ـ اـمةـ ـلحن ـقصاـنرارةـ ةــمناـكةـ

ــمعلو األـ أن ـیموم اـمنـ أــكلدنــلبن ـسخھ األـمنـ ـیسن الـ أـفر ـعضي اـ ألــفقلـساـــلتناء اـناـجھـنط ــلكبب اـ ـمعوـھذيـلد اـ دمـلدل

اـفوــلتو ـلحر اـفرارةـ ـلجي األـناـ ـیمب أـناـكنـ ـفعت أـ ـعضال األـ ـیماء اـلزاوـميـفنـ ـلحة [ـكرـ L6ات 163bو ـحم] األـ ـثقل الـ

وأـقأ ـیعن.1738دـشوى ـ اـ ـلحكیي ـ ـ أـ ـبقم اـ أـكذـلراط وأـحور ـیبر ـلنسباـباًـجزاـمسـ ـ ـ إـ اإلـلة واـنى ـلجاث، األـناـ ـیمب اـمنـ مـحرـلن

وأـحأ ـسخر أـمنـ ـیسن اـمھـبرــلقرهـ ــلكبن ـفیكد،ـ اـلوـتونــ اـفورـكذـلد ـلجي األـناـ ـیمب اـم1739نـ أـحرـلن وأـحم وـجرى دـلوـتدر،

اـناإل اــلباث ــلنسباـببـطرـلارد إــ اـلة اـفورـكذـلى ـلجي األـناـ ـیسب أوــمنرـ وـلھ اـــسبقوـللــقیى. ـلبیضت ــلیمنا1740ةـــ اـفىــ ـلعظي ـ مـ

ـنتفواال ـ اــعلاحـ ـلیسى ـ #وـ ـنبتـقرى اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـحبھـاصانـكةـناـ ـ إنـكذـماـ أو ـسبقار، ـ اـ ـلیست ـ ـمئنانـك1741رىـ ـ اًـثاـ

على قیاس توفر الحرارة في الیمین.
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أـق# ـبقال اـج:إذا1742راطـ ـللبرى اـثنـمنــ ــلحبلدي ـ ذـ دّل ـضعىــعلكـلى ـطفلھنـمفـ ــ وـ اـكىــمتا، ـلثان ــمكتنانـیدـ ـ دّلـیزـ ن

على أن الطفل أصّح.

اـفمـحرـلاـب1744اًـكراــشتا1743نــییدـــللثإّن األوردة ـمنھ1745واردـلي اــ إـلا اـلدم ــفمتم،ـحرـلى اـ اـــحتبى دم ـلطمس ـ اـفثـ ـلحي لـماـ

1737. .L6, Ma آالت :correxi [ اآلالت

1738. .L6: om. Ma [ حتى لو توھمت... األثقال أقوى وأشد

1739. .L6: om. Ma [ األیمن

1740. .L6: om. Ma [ البیضة

1741. .L6: om. Ma [ وقت نبات الشعر ... أو إن سبقت الیسرى 

1742. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1743. .Ma الثدیین :L6 [ للثدیین

1744. ً .L6, Ma اشتراك :correxi [ اشتراكا

1745. .Ma الواردة :L6 [ الوارد
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ـلیحظ ـ اـبىــ ـــلجنیھ ـفمنـ ــیصیاـ إــمنرـ اـلھ ــیستحینــییدــلثى ــ ـفیھملـ ـ إــ اـلا ـفمھمنـــللبى ـ ـ اـجاـ اـثنـمنـــللبرى ـــلحبلدي وـفىـ تـقي

ـیغت ـ ـفیذيـ اـ ـلجنیھ ـ ـ دّلـ ـضعىــعلن اـ ـلطفف ـ وـ ـتغةــقلل إنـلاـبھـیذـ إّال ـتكدم اـ ـلحون ـكثیةــملاـ ـ اـ ـحتداًـجدمـلرة ـیفضىـ ـ نـملـ

ـتغ اـ ـلجنیذي ـ ـ وـ اـعنـمدـیزـین ـلثروق ـییدـ ـفتجرازةـغنـ ـ [ـ Maري 115a[ـمنھم ـ ـ [ـ L6ا. 164a[إنـمأـف اـكا ـلثان انـیدـ

ـمكتن ـ ـ وـیزـ ـیخمـلن ـمنھمرجـ ـ ـ اـ ـللبا دلــ ـصحىــعلن اـ ـلجنیة ـ ـ وأـ رزـخن اـمھـئذ واـلن ـلتغدم ـ ـمنذيـ ـبقھـ اـ ـحتیدر ـ وـجاـ ـكسھ بـ

قوتھ.
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ إذا1746ھ اـحانـك: ـلمال إـیرأةـ ـتسقأن1747ىـلؤول ـ ـییھدـثإنـفطـ ـیضماــ ـ وإنـ األـكران، ىــعلرـمان

ذـخ أـلالف ـعنك، إنـ ـییھدـثانـكي ـ ـصلبیاـ ـ ـیصیبھھـنإـفن،ــ ـ ـ ـ وـ اـفـعجا ـلثي ـییدـ أوـ اـفن ـكیورـلي أوـ اـفن ـلعینیي ـ ـ ـ أوـ يـفن

 تسقط.1748الركبتین وال

ـمت ـللمرضـعىـ اــ ـلحرأة ـبحیادـحرضـمةــملاـ ـ ـنكرتـسثـ اـیاـ ـلمة إـ اـلرض ـلجنیى ـ ـ وـ ـلتاـنن آـ أـمنـمةـفھ ـحتھـمرض ىـ

ـضع وـ ــتھیف ــللسقأـ ـفكوط.ــ ـضم1749انـ اـثورـ ـلحدي ذـفةــملاـ اـلي ـلمك ـلھاـحأن1750ىــعلةـمالـعرضـ إـیاـ أنـلؤول ــتسقى طـ

ـمتھـنأل ـیفسىـ ـ اـھوـجدـ یر ـلجن ـ ـ تنـ ـت اـجوـ یعھ ـلطب ـ ـ ـ إـ یىـلة ت ف ـت ـ ـ اـعاتـھوـفحـ وإـحرـلروق اـخم یراج ـلجن ـ ـ اـ فن ـل ـمنـدساـ ھـ

ــستصحبوا ـ اــ وأرـلت إـــسلتدم اــحیاـنىـلھ ـفیضممـحرـلة ـ اــ ـلفصانـیدــلثر اــ ـفیھدمـلدان وــ ـبھدثـحوـلا. إـ ـسھا أوـیوـطالـ زفـنل

اــیقرـــكثیدم اـفدمـلّل ـلعي اـ ــلمشتروق ـ اــبیةـكرـ واـحرـلن ـفیضمنــییدــلثم ـ اــ وــلثر اإلــعلدّلـیدي ــلفقاطــسقى اـ ـــلجنیدان اـ ـلغن ذاءـ

ـنفعوا ـ وـلاـ ــضعفھ إنـمأـفھ.ـ اـناـكا ـلحت اـیزـغةــملاـ [ـلرة L6دم 164bو اــبل] ـییھدـثازـــكتنغ إــ اـحىـلا ـلصد ـیصیبھھـنإـفةـبالـ ـــ اـ

اـفعـجو ـییدــلثي اـشنـمنـ ـلتمدة ـ ارـ وإن ـتقدد، ـمنھمتـ ـ ـ األـ ـبخا اـ ـلحرة اـ أو اـلارة ــللطیدم اــ ـلحف إـ اـلار ــلعینیى ـ ـ وـحنـ عـجدث

العین، وإن انصب منھما الدم إلى مفصل الوركین أو الركبتین حدث فیھما الوجع ولم تسقط لسالمة الجنین.

240

: إذا كانت المرأة حامالً فضمر ثدیاھا بغتة أسقطت.1751#قال أبقراط

أـل [ـصو Maاب 115bا ـلح] أوـیدـشوفـخلـماـ ـصیحد ـ أوـیوـقةـ ـمفزنـحة وـ ـضمرط ـبغتاـھاـیدـثرـ ـ دـكةـ ـلیان ىــعلالًـ

1746. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1747. .L6: om. Ma [ إلى

1748. .Ma وإال :L6 [ وال

1749. .Ma وكان :L6 [ فكان

1750. .L6: om. Ma [ على

1751. .L6: om. Ma [ قال أبقراط
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ـطھاــسقإ ألـ اــعلدّلـیھـنا ـنفعى ـ اـ ـلحال اـماـ ـنفعل ـ إـیؤذـماالًـ اـلاً ـــلجنیى أذًىـلاًـیؤذـمنـ اـسأرـفداًـیدـشھ ـلطبیعل ـــ اـ إـلة ةــحیاـنىـلدم

وـحرـلا ـجھوـتم إـ ـلیت ـطمعھـ ـ إلـ ـللجنیالـحـھحالـصاً ـ ـ وــ أـفالـتن ـلمي ـفصھـ اـفادـ ـلطبیعت ـ ـ ـ اـ ـلجنیة ـ ـ #ـ اـقـاسن ـلقط ـضعیفوةـ ـ ـ اًـ

ــمست ـھتاـفاًــخیرـ إـ اـلم ــلطلى وإـ اـخق ـلجنیراج ـ ـ ـلغیا1752نـ ـ اـ ـلمر ـفعدـفوـجرـ اـ دـلت ـفعدم إـ اـلة ـلیكمـحرـلى ـ ـمبونـ ـللجنیاًـقذرـ ـ ـ نــ

ـلمشیموا ــ ـ اـممـحرــللاًــــمنقیةـ ـفینصةـئرداـلن اـــ اـمدمـلرف وــییدــلثن ـفیھمّلــیقن ـ ـفضماــ ـ واـ ـنتقصرا اـماـــ ـھمازـــكتنن ألنـ روقـعا

ــمتصلمـحرـلا ـ [ـ L6ة 165a[ـبع ـقھمروـ ـ اـضوـميـفاـ ـلمع واـ ـلطبیعراق ـ ـ ـ ـقسطرـخدـتةـ ـ اـماًـ وـلن اـقدم ـلحبت ـ ـبعلـ اـ ـلشھد ـ رـ

ـلثا اـعيـفثـلاـ ـلثروق ـییدـ ـللبادةـمنـ ـلیكنــ ـ ـللجنیونـ ـ ـ ـمعذاءـغنــ ـبعداًـ اـ ـلخد وـ ـضمروج. اـ ـلثور ـییدـ الءـخىــعلةـمالـعنـ

عروق الثدیین وإسقاطھ.

241

أـق# ـبقال إذا1753راطـ اـناـك: ـلمت ـفضمالًـماـحرأةـ ـ أـ ـیھدـثدـحر وـ ـحملھانـكا ــ ـنھإـفاًـمواـتاـ ـتسقاـ ـ أـ ـطفلیھدـحط ـ ــ انـكإنـفا،ـ

الضامر ھو الثدي األیمن أسقطت الذكر، وإن كان األیسر أسقطت األنثى.

أنــعلا ـجمیم ـ اـنعـ ـلنوع ـیتقساسـ ـ ـ إـ ــصنفیىـلم ـ أـ ـھمدـحن: اـ ـیكذيـلا أـ وأوـیزـیرـغاراًـحوىـقون ـفیظھوةـق1754رـفاً ـ ـ ـفیرـ ھـ

إـــحلیاإل اـلل ـلخى ـلیكارجـ ـ ـمستعونـ ــ ـللمبداًـ ـ ـضعاــ واـ ـلجمة ـ وـ اـقاع ــلمنذف دـ ـفعي إـ اـلاً وـحرـلى ـیكم ـخصونـ ـعظیممـھاـ ــ 1755ةـ

ـلحـاصارةـحـةجارـخ ألنـ اـلوـتة ـلمند ـ اـ ـلكثیي ـ ـ اـ ـلغلیر ــ اـ ـلحظ اـیـاغيـفارـ ـلنضة ـ ـلكجـ ـیفيـ ـیكأنـبيـ ـمبونـ ـلیوـتدأـ 1756دـ

ـنساال وإـ ـبقان واآلـعوـناءـ اـخھ، ـیكذيـلر اـقاـنونـ ـلحص اـ ـلغرارة ـلینفةـیزـیرـ ـ ـ وـمكـلذـبعـ ـجھین ـ أـ ـھمـدحن: ـلیكاـ ـ آـ ةـلون

اـفھــسلاــتن اـملـخداـلي ـلبطن ــفتصینــ ـلحـاصرــ [ـــلقبةـ Maول 116aا ــلمن] وإـ ـمسي وـكاـ ـحفظھ ـحصيـفھــ [ــخف1757نـ L6ي

165bو ـتغ] ـیتذـ وـ ـنشھ ــیصیىــحتؤهـ اـ ـنسر وـناـ ـقیاً. اــمنريـجلـ ــیمیننـملـجرـلي ـ إـ ــیمیىـلھ اـ أذـحرـلن وـكم اـمر ـلیسن ـ ارـ

ـیسىـلإ آـ وإنـناره اـمرىـجث، ـلیمین ـ ـ إـ ـیسىـلن اـ ذـكمـحرـلار ـنثؤـمراًـكان وإنـ اــعلانـكاً ـلعكى ـ أـناـكسـ رة.ـكذـمىــنثت

ا ـــلحبلودم أـكذـبىـ ـسخر دمـمراًـــكثینـ ـــلحبلا1758ن وــنثأـبىـ اـلوـتى، اـفرـكذـلد ـلجي األـناـ ـیمب أـ وأـجن واألـحدر يـفىــنثرى

1752. .L6: om. Ma [ ساقط القوة ضعیفاً مسترخیاً فاھتم إلى الطلق وإخراج الجنین

1753. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1754. .Ma أوفر :L6 [ وأوفر

1755. .L6, Ma عظیماً :correxi [ عظیمة

1756. .L6 لتولید :Ma [ تولید

1757. .Ma صفین :L6 [ حصن

1758. .L6, Ma الدم :correxi [ دم
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ـیساأل ألـ أـنر اـناـكإذاـفرد.ـبھ ـلمت اــمیوأــبتةــملاـحرأةـ أـیذـلن ـھمدـحن ذـ واألـكا أـخر ـفضمىــنثرى ـ اـحأ1759ورـ ئـــینبنــییدــلثد

ـسقإـب ـیقنـماطـ وــبلاـ ـیحھ اـكإنـفھ.ـیاذـ ـلضان اـھرـماـ ـلثو األـ ـیمدي أـ ـسقطن ـ اـ األـمرـكذـلت ـیمن وإنـ أـكن ـیسان أـ ـسقطر ـ تـ

.1760األنثى #من األیسر

vacat L6 

إذا كانت بالمرأة علة االرحام أو عسر والدھا فأصابھا عطاس فذلك محمود.

ـیعن ـ اـليـ ـحتبو ـ ـطمسـ اـ ـلمث ـبسبرأةـ ـ األـ اـخب ـلغلیظالط ـ ــ اـ اـجزــللة ـللحجة ـ اـعاتـھوـفىــعلةــ أوـحرـلروق ـلھرضـعم اـ

اـــختنا ــبسبمـحرـلاق اــكثبـ ــلمنرة وـ ـكمراـتي واـ ـجتمھ اـفھـعاــ #ـحرـلي ـفیغمم ـ اــ ـلحر اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـیطفئھة ــ ـ وـ ــیستحیا ــ إـ ىـلل

ــكیفی ــسمیةــ ــفیتقلةـ وـــ ــیتشنص اــ وــمن1761مـحرـلج ـتفرـیھ ـبخھــمنعـ رديءـ ـسمار وـ ي ـیصّ إـ اـلل ــلقلى واـ ـفتحاغـمدـلب ذهـھدثــ

ــلعلا أوـ ــبسبة، اـ اـــحتبب دم ـلطماس ـ [ـ L6ث 166aإذا اـبالـط] وـمزـلھ اـفرــكثان ـفیعمـحرـلي ـیعاـمھــمنرضــ نـمرضـ

ـلمنا ـ ـلعطاـفي.ـ ـ ـینفاسـ ـ اـھعـ ــلعلذه ـبسبلـ ـ وـھبـ ـتحزه ـیكرـ اـ ألـحرـلھ ـینفھـنم ـ ـلص1762اـمضـ وـبقـ ــیقلھ ـلعناـبزقـلاـمعـ ـ فـ

والحركة إلى أسفل بالقوة ویعین على إخراج الجنین.

242

: إذا اردت أن تسقط المشیمة فادخل في األنف دواء معطساً وامسك المنخرین.1763#قال أبقراط رحمھ هللا

ـلمشیما ــ ـ ـلحميءـشةـ ـ داـ اـخي اـیمـحرـلل دم ـلطمرد ـ اـ ـــلمحتبث ـ اـ ـلغس ـــللجنیاذيـ إــ أوالً ـلیھن وــ ــیغتا [ـ Maذي 116b[اـمھــمن

ـیكمـل ـلحـاصنـ الـ اــغتاً ـــلجنیذاء وـ ــینقین ـــیصفیو1764ھــ اـسرـتمـثھـ ـلطبیعل ـــ اـ ـلصة إــمنيـفاـ ـــلجنیا1765دــكبىـلھ ـلیغنـ ــیعنھ،ـیذــ يـ

اـلوـتىــمت ـــلجنیّد وـ ـتخ1766مـلن اـ ـلمشیمرج ــ ـ ـمعھةـ ـ إـ وأردت ـجھراـخا وإـ ـطھاــسقا اـماـ أـفلـخأدـفمـحرـلن اـني ـلحف دواءــملاـ ة

ـمعطس ـ ـ ـنحاًـ اـ ــلكنو وـ ــلیھیرهــغیدش اــ ـلعطج ـ اـ ــلمعیاس ـ دــعلنـ ـفعھى ـ وإـ ـجھراـخا اـ ألن ـلعطا ـ ــیحتاسـ إـ اـلاج ـستنشى واءـھاقـــ

1759. .Ma وضمور :L6 [ فضمور

1760. .L6: om. Ma [ من األیسر

1761. .L6: om. Ma [ فیغمر الحرارة الغریزیة ... فیتقلص ویتشنج الرحم

1762. .Ma با :L6 [ ما

1763. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1764. .L6, Ma وینقي :correxi [ وینقیھ

1765. .Ma الكبد :L6 [ كبد

1766. .L6: om. Ma [ لم
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ـكثی ـ اـمرـ ـلخن ـحتارجـ ـیمىـ اـ ـلصأل واـ ـلحجدر ـ واـ ـمنةـئرـلاب ـعنھـ ـنبساال1767دـ ـ وـ ـتتماط ـ اـ آالت ـلتنفدد ـ ـ وـ ـیحتس، ـ ـعناجـ دـ

ــنقباال وإـ اـخاض ـلھراج دـ ـفعواء إـ ـعنیفةـكرـحىـلة إـــ أـلة ـسفى ـلعصاـبلـ ـ وـ ـضغر اـ واـئرـلط ـلحجة ـ [ـ وآالت L6اب 166b[

واألــــلتنفا ـحشس ـجمیعھاءـ ـ ــ وـ اـفدـیا إـحرـلع أـلم دــسفى ـفعل ـفتخاًـیوـقاًــــعنیفاًـ اــ ـلمشیمرج ــ ـ وـ ـینبغة، أنـــ ـیمسي ـ اـ ـلمنخك ــ ّالــلئنـیرـ

ـیخ اـ ـلھرج ـمنھمواءـ ـ إــ اـلا ـلخى ــفعنارجـ ـحصدـ اـ وـــلنفر ـمنعس اـمھــ ـلخن إـ اـلروج ـلخى اـفدـتارجـ ـلحع االـكرـ اــضیاـــنقبة ـلھة واءـ

الكثیر إلى الباطن وتدفع بمعونتھ المشیمة إلى الخارج عند حركتھا إلى تحت.

243

: إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.1768قال أبقراط

أـمإّن ـسبن ـحتبا1769ابـ ـ اـ ـلطماس ـ اــقلثـ اـمدمـلة اـعرـلن ـلكثیاف ـ ـ وـ ـسیر اـ دم ـلبالن ـسیواـ الـ ـتجر اـ إـلاه ـغیىـلدم ـجھرـ ةـ

ــیعنم،ـحرـلا اـليـ اـــحتبو اـلس ــلفضلدم ـ اـ ـفعدـتذيـلي اـ ـلطبیعھ ـــ ـلطماـبةـ ـ أواـفثـ ـلیكھـني ـلنقاًـــسببونــ اــ وـحرـلاء ـصحم اـ دن.ــلبة

ـلصرضـعو ـیكافـعرـلا1770ھـــحبتاـ ذـ دـلون ـمحمالًــلیك ـ ألـ ــیمنھـنوداً اـ اــمتع اـمدنــلبالء اـلن ــلفضلدم ـ واـ وـساـــحتبي ـجمعھ ـ ھـ

في الرحم المؤدي إلى الورم أو لفساد آخر.

244

: إذا كانت المرأة لیست بحامل ولم تكن ولدت ثم كان لھا لبن فطمثھا قد ارتفع.1771#قال أبقراط

ا ـللبإن دمــ ــمتین ــیستحینـ ـ ـ ـبعلـ Maض[ـ 117aاال ـستح] اـفةـلاــ ـلشھي ـ اـ ـلثر واـماـ ـلتن اـبيـفعـساـ ـلحبدن ـ وا1772ىـلاـ ـلت، يـ

وـلو ـقلیزلـندت ـمشنـعالًــ ـبھاـ إـم1773ةـ األم [ـمىـلزاج L6زاج 167aا ــفخلدـلوـل] اـصعـ وـلورة أرـصدم 1774بـطار

وأ ـلیكرارةـحّلـقوأرّق ـ أـ ـمنـدشون ـسباـ ـبمةـ وأـجزاـ اـسھ ـستحرع ـ ـبحةـلاـ اـلإ1775ھـترارـ اـلى ـینذيـلدم أـساـ ـعضب يـفاءهـ

واـقرـلا ـللطة وإـفاــ ـنمة. ـیحیاـ ـ اـ ـلثل اـیدـ إـلان اـھوـجىـلدم ـللبر ـمتنــ اـ ـمتى اـ ـلعالت اـ ـلمشروق ـ ـبینھمةـكرـ ـ ـ ـ وـ ـبیا اـ والـحرـلن م

1767. .Ma عدم .add [ عند

1768. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1769. .L6: om. Ma [ أسباب

1770. .L6, Ma لصاحبھ :correxi [ لصاحبتھ

1771. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1772. .Ma الحبال :L6 [ الحبالى

1773. .Ma عن .add [ مشابھة

1774. .Ma الرطب :L6 [ أرطب

1775. .Ma بحرارة :L6 [ بحرارتھ
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ـــتمتل اـھيءـ ـلعذه اــغیيـفروقـ ـــلحبلر وـ اـفى. ـتكمـليــلتي وـ إّالـلن اــعندت ـنقطد ـ اـ ـلطماع ـ وـ اـجراـتث واـلع ـنصدم إـفراـ ىـلھ

الثدیین، فظھور اللبن فیھا دلیل على انقطاع الطمث.

245

أـق# ـبقال إذا1776راطـ اـك: ـلطمان ـ أـ ـممرــكثث ـینبغاـ ـ ـ ذـمرضـعيـ أـلن وإذاـمك ـینحمـلراض، ـ اـ ـلطمدر ـ ذـمدثـحثـ كـلن

أمراض من قبل الرحم.

ـكث اـ ـلطمرة ـ إـ أنـمث ـتكا اـقرـلونـ وـلة ـیفتھـتـدحدم ـ أـ اـفح ـلعواه #وـ ـیكدـقروق ـلغلبونـ ـ ـ اـ اــعلةـبـوطرـلة اـلى ـلمدم ـخیرـ ةـ

ـلم ـسكاـ أـ اـفة ـلعواه ـلغلبأو1777روقـ ــ اـ ـلمة اـ ـلسادة اـیوداوـ ـلحة اـ ـلمفتحادة ـ ـ ـ ألـ اـفة ـلعواه وـ ـیكدـقروق. ـلقونـ اـ وـحرـلروح دـقم

ـیح ـبعقدثـ ـ ـعسبـ واـلا1778رـ اـــحتبوالدة ـلطماس ـ ـیكثـ إـ ــلغلاـمون اـ وـلظ وـبدم ـیخاـمرةــكثرده ـلطاـ األـمھـ اـخن ـلغلیظالط ـــ ةـ

ـلشاـموإ اـ ـنقبدة ـ أـ اـعواهـفاض [ـحرـلروق L6م 167b[ـمجفّرـحنـم ـ ـمقبفـ ـ وـلضـ ـیبھ ـمكثسـ ـ وأـ ورمـماـمف. يـفن

اـكإذاـفمـحرـلا ـلطمان ـ أزـ ـممدـیث ـینبغاـ وأـــ ذـمرضـعرــكثي األـلن اـمك ـلحراض االــكثنـمةـثادـ اـــستفرة ـیحذيـلراغ دثـ

واـسوـــلیبا واــلبة ـلھرودة وـ اــسقزال وــلقوط ـضعوة اـ اــلقف ـلنفسوى واــنیاـــ ــلطبیعیة ـــ ـفتعة،ـ اــكثبــسبنـمذهـھرضــ راغـــستفرة

ا ـلطمدم ـ الـ ـقبنـم1779ث اـ وـحرـلل ـیعم ـسبنـمرضـ [ـ Maب 117bا ـحتب] ـ اـ ـلطماس ـ األـ ـمتاال1780راضـمث ـئیالـ ـمثةـ لـ

ـلحما ـ ــلعفنا1781ىـ ـ االـ واــئیالــمتة ــنفتة اـعاحـ ـلمقعروق ـ ـ واـ واألورام ـلبثدة ـ وـ وـھرــغیور ـتعا. ـللبرضـ أــ ـیضدن اـفاًـ اســـحتبي

ـلطما ـ اــقبنـمثـ أـحرـلل أـمم ـكمرـخراض ـیعاـ االـمھــفیرضـ اـــحتبن اـفورمـلاس وـحرـلي اـمم اـلن ـلحمورم ـ اـفىـ أوــلبي دن

ـیح االـمدثـ اـــحتبن اـــختناس اـحرـلاق ـیحذيـلم اــمندثـ ـــلخفقھ اـ واــــلقلبان ـلغشي ـ واـ ــلسبي وـ ـظلمات اــ ـلبصة وــ ودوار ن،ـــطنیر

وال شك أن ھذه كلھا من قبل الرحم. 

246

: إذا كانت الحامل یجري طمثھا في أوقاتھا فال یمكن أن یكون طفلھا صحیحاً.1782#قال أبقراط الحكیم

ــیعن إذاـ اـناـكي ـلحت ـیجلـماـ ـطمثھريـ ــ أواـفاـ اـني ــلمعتھ ـ ـشھلـكدــعنادـ وـ ـیتنقمـلر ــ ـمقنـعصـ اـ ـلمعھداره ـ ـ ــیغتدراًـقودـ ھـیذـ

1776. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1777. .L6: om. Ma [ وقد یكون لغلبة الرطوبة على الدم المرخیة لماسكة أفواه العروق

1778. .L6: om. Ma [ عسر

1779. .Ma إلى :L6 [ ال

1780. .Ma واألمراض :L6 [ األمراض

1781. .Ma حمى :L6 [ الحمى

1782. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم
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دـك أنــعلالًــلیان ـطفلھ1783ى ــ ــصحیرــغیاـ ــضعیلـبحـ [ـ L6ف 168aال ـیق] اـجىــعلدرـ ــلیغتدمـلذب ـفیخھـبذيــ 1784رجــ

ا ـلطمدم ـ وــعلثـ أدوار ـمقى ـمعتدارـ ـ وـ ـتعدـقاد. اـھرضـ ـلحذه ـضعنـمةـلاـ اـ واـحرـلف ـنفتم ـ أوـقروـعنـمرقـع1785اقـ ھ

ـمنھرقـعمـفاحـــنفتا ــبسباــ وـحطــخلبـ ـلكاد. الـ أنـھنـمزمــیلن ــیحفذه اـ أـفدورـلظ اـماـیي ـلمعھھ ـ ـ أنـــیتف1786دـقاـمأـفودة.ـ ق

ـتك اـ ـــلحبلون اـیرـغىـ ــبحیدمـلز ـیفضثـ اــ اـمدمـلل اــغتن ـــلجنیذاء ـفعدــفتنـ #اـ ـلطبیعھ ـــ وـفةـ اــقتي ــلمعتھ ـ اـــــلتنقیادـ واــلبة مـحرـلدن

 وتفسد وتؤذي الطفل بكیفیتھ الفاسدة فلم یكن دلیالً على عدم صحتھ.1787ولئّال تجمع

247

: إذا اردت أن تحبس طمث المرأة فألق عند كل واحد من ثدییھا محجمة من أعظم ما یكون.1788#قال أبقراط

اــعلوا أن ـلعم اـھروقـ ـلتي ـتحيـ واـلا1789ويـ ـلمدم وـ ـفیھواد ـ ـنھاـیرـجاـ واـ ــنصبا ـبھاـ اـفا،ـ اــشتإذا ـلعضرك ـ اـفوانـ ـلعي روقـ

ـمكأ أنـ ــتجتن اـ ـلمذب أـمادةـ ـھمدـحن إـ اآلـلا [ـخى Maر 118b[ـبسھ ـ وـلوـ ـیستفكـلذـلة، ـ ـ اـ اـلرغ ـینصذيـلدم ـ إـ اـلب ـلكبى ـ دـ

ـبفص ـ اـعدـ ـلبرق ـسلیاـ اـمقــ ـلین اـ ـلیمند ـ ـ ألنـ اـھى ـلعذه ـمتصرقـ ـ ـلعاـبلـ األـ ـمشوفـجرق ـمحىــعلاركـ قـیـرطيـفاذاةـ

ــمستقی ــ وـ اــعليـفم، ـلطحة ـ ــیجتالـ اـ ـبفصدمـلذب ـ اـ اـــسلیاــلبد ـلیسق وــ اـھيـفرى ـلجذا ـمخوعـنذبـ ـلفاـ اـفةـ ـلجھي ـ وذـ ـكمكـلة، اـ

ـجھأن اـ ــلیمیة ـ [ـ L6ن 168b[ـمخ ـلفاـ ـلجھةـ ـ اـ ـلیسة وــ ـجھار اـ ـلفة ـمخوقـ ـلفاـ ـلجھ1790ةـ ـ األـ ـسفة ـلقا1791كـلذـكل،ـ ـمخدامـ فـلاـ

ـلجھ ـ اـ ــلخلة وـ ـیج1792كـلذـلف اـمذبـ ــلعیادة ـبمحجمنـ ـ ـ ـ ـتنصةـ اــعلبــ ـلقفى ـ وـ ـتجا اـ ـلمذب اـ ــلمنصبادة ــ إـ اــحیاـنىـلة ـلقفة ـ ـبفصاـ ـ دـ

اـع ـلجھرق ـ وـ االـھدـجوـیة. اــبیراكــشتذا واــییدــلثن وذـحرـلن أـلم، اـمتـلزـنھـنك ـلشن واــییراـ ـلعن اـ ــجعليــلتروق ـتصعتـ ـ دـ

اـلإ إذاـلى اـبارـقرأس ـلتت ـــشعبتوةـقرـ واـكنـمانـ ـمنھمدـحل ـ ـ إـ اـلا ـلثى ـییدـ ــجعلمـثنـ أـ ـفھراـطت ـتتصاـ ـ وـ ـتلتحل ـ رافـطأـبمــ

1783. .L6: om. Ma [ أن

1784. .Ma فخرج :L6 [ فیخرج

1785. .Ma وانفتاح :L6 [ وانفتاق

1786. .Ma أن :L6 [ قد

1787. .L6: om. Ma [ الطبیعة في وقتھ المعتاد لتنقیة البدن والرحم ولئّال تجمع

1788. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1789. .Ma تكون :L6 [ تحوي

1790. .Ma مخالطة :L6 [ مخالفة

1791. .Ma كك :L6 [ كذلك

1792. .Ma وكذلك :L6 [ ولذلك
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ـلعا واـ ـلشروق ـییراـ اـ ـلتن أـ ـتصعذتـخي ـ اـمدـ إـحرـلن اـلم ـلمى ـیعنراق،ـ ـ إذاـ ـتج1793ي ـطماوزـ اـ ـلمث وأردتـحنـعرأةـ دة

ـحبس ـ ـعنقـلأـفھ،ـ واـكدـ ـییھدـثنـمدـحل ـ ـعناـ اـ ـلمد ـمحجمراقـ ـ ـ ـعظیمةـ ـ ـ ـلتجةـ ـ اـ واـلذب ـلمدم اـ ـلتادة ـجھوـتيـ إـ اـلت مـحرـلى

ــلعناـب إـ ـجھالفـخىـلف اـ وـحرـلة اـھم ـلفو ـلعاـبوقـ اـ ــلمشتروق ـ اــبیةـكرـ واــییدــلثن ـلینقطمـحرـلن ـ اـــ ـلطمع ـ وـ إـیالــلئث ىـلؤدي

الخواء والیبس والضعف.

248

: إذا انعقد اللبن للمرأة في ثدییھا دّل ذلك من حالھا على جنون.1794#قال أبقراط رحمھ هللا

ـیحدـق اـفدثـ ـلثي ـییدـ أـ األورامـنن ـیعاـملــمثواع األـئاـسيـفرضـ ـعضر وـ ــیتجبدـقاء، ـ اـ ـللبن ـفیھمنــ ـ ـ ـلحاـ ـمجففرارةـ ـ ـ أوـ ة

ب ـل ـمجمرودةـ ـ [ـ Maدة، 118bو ـمتالـع] االـ تفھ ـن ـ واـ ـلصاخ [ـبالـ L6ة 169aوا وـجوـل] ـحمع اـ لرة ـل ـفیھمونـ ـ ـ ألـ وـلھـنا

إ اـلوردت اــییدــلثى اـلن ـلحدم اـ ــلمفار اـفرطـ ـلحي ــبحیرارةـ اــتقمـلثـ ـلقدر اـ ــلمغیوة ـ اـ ـفیھميــلترة ـ أنــ ـــتحیلا ــیغلاًـــلبنھـ ـفیھميـ ـ اــ

ـینعقو ـ وــ ـتفرـید ـمنھمعـ ـ اــ ـلبخا اــ ـلحار اـ ـلمتعفار ـ ــ إـ اـلن ـفیحاغـمدـلى ـللمدثــ ـشبیھةـلاـحرأةــ ــلجناـبةـــ اـمونـ ـلسھن ـ واـ ــلخیر االتـ

ـلفا اـساـ وإن ـفیھمرقــحتدة، ـ وــ وـیوداوـسارـصا ـتصاً ـمنھمدـعاـ ـ اــ ـلبخا اــ ـلسارات إـیوداوـ اـلة ـبھدثـحاغـمدـلى اـ ـلما ـلنخاـ اــلیوــ

ــتغیو اـ ــلظنر وإنـ ـجمون، اـ ـفیھمنـــللبد ـ ــبسباــ أوــفیةــلباـغرودةـببـ اـفھ واــییدــلثي ـنغمن ـ اـ ـلحر اـ ـلغار ـفیھمزيـیرـ ـ واــ قـــختنا

ـلما اـ ـلمنجمادة ـ ــ ـفیھمدةـ ـ وــ ـتصمـلا إـ ـلیھل اــ ـلحا وازدادتـ ـفیھ1795رارة اــ ـلفعاـباردةـبارتـصىــحترودةــلبا ـ وـ ـظھل ـفیھرتـ اــ

 الجنون.1796كیفیة سمیة وارتقت ھذه الكیفیة السمیة إلى الدماغ عرض لصاحبتھ

249

: متى تقیح الرحم حیث یستبطن الورك وجب ضرورة أن یحتاج إلى الفتل.1797#قال أبقراط الحكیم

ـیخاـمروجـخأن1798مــعلاـف إنـحرـلا1799نـمرجـ ـشیئانـكم ـ ـكثیاًـ ـ دّلـ اـخىــعلراً ـنفجراج ـ وإن1800رـ دـك، ـمنتاًـمان ـ نـ

ـئحراـلا دّلـ اــعلة ـلتى وإنـكآـ ـقیحانـكل، ـ ــكثیاـ ـشبیھراًـ ــ #ـ ً دّلـلاـبا اــعلدردي ـنفجى ـ دـ ــبیلار أوـ ـفیراجـخة ـفیحقھ،ـ ـ ـ نـھدـبنـ

1793. .L6: om. Ma [ إذا

1794. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1795. .L6: om. Ma [ وازدادت

1796. .Ma لصاحبھ :L6 [ لصاحبتھ

1797. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1798. .Ma واعلم :L6 [ فاعلم

1799. .Ma أما :L6 [ من

1800. .L6: om. Ma [ انفجر
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ودـلا L6[1801نـھورد 169bا ـلبنفس] ـ وـــ اـمج ـلسكاء ـ ـینقىــحت1802رـ اــ ــلقیي واـ ـلمح وـ ـیغسدة ـ اـ وـحرـلل ـیسكم ـ اـ ــیعنذع،ــللن يـ

ــتقی1803ىــمت اـمحـ اـحرـلن ـلمم اـضوـ ـیستبط1804ھــفیذيـلع ـــ اـ اـناـكوركـلن ـلقت ــبعیةـحرـ الـ ـتصدة إـ ـلیھل اــ ـلما ـفعمـھراـ ـجھالـ اـ

أن تلطخ الفتل الطوال بمرھم الباسلیقون مع دھن الورد ویتحمل لتصل إلیھا ویلحمھا ویلتئم تفرق اتصالھا.

250

أـق اــبقال ــلحكیراط ـ اـ ــلتكمیم: ـ ــیجلھـیاوـفاألـبدــ اـ اـلب ـیجذيـلدم اـميءـ ـلنسن وــ أـــكثیـعضواـميـفھـبعـــــسینتفانـكدـقاء إّال ھـنرة

یحدث في الرأس ثقالً.

ــیعن اــمتيـ اـــحتبى ـلطمس ـ [ـ Maث 119a[ــبسب ــمكثردـببـ ـلففـ اـ وـحرـلم أــكثنـمم ـغلیظالطـخرة أوـــ اــغلنـمة أوـلظ دم

ـلحنـم اـ ـلبوج واـغالـ ـلمم اـ ـلبواد اـ ـلغلیظاردة ـ ــ أوـحرـلا1805روقـعاتـھوـفىــعلةـ ـفیھدةـسنـمم ـ ـمنھاـ ـ ـفینبغا،ـ ـ ـ ـ أنـ ـیكمي ـ دـ

ـمثھـیاوـفاألـب اـ ـلسنبل ـ ـ واـ واـــصیندارـلل ـلسلیخي ـ ــ وـ اـحة ـلبلسب ــ وـ وـعان واـبوزـجوده ـلھیوا ـ واـ ـلقسل ـ وـ ـنحط ذـ ـبعكـلو أنـ د

ـجمیعھدقـت ـ ـ ـ ـیشـرجاـ وـ ـیلقاً ـمنھىــ ـ اــعلاـ ـلجمى ـ وـ ـیكر ـعلیھ1806بـ ـ اــ ـلقما ـ وـ اـضوـتع ـنبع اـفىــعلةـبوـ ـفیصع1807ـمحرـلم ـ ـ دـ

ـبخ إـھارـ اـلا ــفتسخنمـحرـلى ـ ـبحھــ ـتھرارـ وـ ــتفتا ـبحھـقروـعاتـھوـفحـ ـتھدـ وـ ـتقطا ـ األـجزوـلعـ اـخات ـلمالط ـنعاـ [ـ L6ة 170a[

وـم االدرار ـتلطن ـغلظھفــ ـ ــفیجلاــ ـ اـ اـمدمـلب وـحرـلن اـیم ـلطمدر ـ وـ ـینفث. ـ ـبخعـ األـھارـ ـكثیھـیاوـفذه ـ األـمراًـ راضـمن

الباردة إّال أنھ یحدث في الرأس ثقالً.

251

اـق# ـلحكیال ـ ـ أـ ـبقم وأـحرـقھـبدثـحنـم:1808راطـ ـبسببھھـبـاصة ـ ـ ـ اـ ـنتفا ـ ـفلیاخـ ـیكســ أنـ ـیصیباد ـ ـ ـتشنھـ ـ والـ ـجنّج وإنـ ون،

االـغ ــنفتاب دـ ـفعاخ وـ اـناـكة ـلقت ــتشنھـلرضـعفــخلنـمةـحرـ أوـ ـتمّج وإنـ اـناـكّدد ـلقت ونــجنھـلرضـعدامـقنـمةـحرـ

1801. .L6: om. Ma [ بالدردي دّل على ... بدھن الورد ودھن

1802. .Ma السكري :L6 [ السكر

1803. .Ma من :L6 [ متى

1804. .L6: om. Ma [ فیھ

1805. .L6: om. Ma [ عروق

1806. .Ma ویلب :L6 [ ویكب

1807. .Ma المعدة :L6 [ الرحم

1808. .L6: om. Ma [ قال الحكیم أبقراط
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.1809أو وجع حاد في الجنب أوتقیّح واختالف دم إن كان ذلك االنتفاخ أحمر

أنــعلوا ـفق1810يـفم اـ ـلظھرات ـ ــثقبرـ وـف1811اًـ ـسطھي ـ ـینفاـ اــ ـلنخذ وــ ـلھاع اــغیاـ ــلثقبر اــ ـلمبسة ــ ـثقةـطوـ أـ ــبسبرىـخب اـمبـ

ـیخ ـمنھرجـ ـ اـ ـلعصا ـ اـ ـلنب اـمتـباـ ـلنخن ـ وـ ـللفقاع ـ زواــ أـئرات اـخد ـلشرى: ـخصاـ إـ واـفىـلة ـلشوق ـخصاـ إـ أـلة ـسفى #الـ ل

ـینتظأن1812لـجأل ـ ـ ـمنھمـ ـ االـ ـتصا ـبینھم1813الـ ـ ـ ـ ـلكاـ ــلجنوا1814ةـیاـقوــللنـ واـ ـلمقة ـ ـلمةـماوـ ـیصاـ ـبھاّكـ وألنـ ـینتسا ـ ـ ـعلیھجـ اـــ

وإـطاـبر وـمات، ا ـیتھاـقّ ـ ـلماـ أدـ ـمنھلـخا ـ اـطيـف1815اـ ـلبول اـمدنـ ـلعصن ـ واـ ـلعضب ـ وـ ـیجدـقل ـعلیھريـ ـ [ــ Maا 119b[

وـطاـبر ـعصات ـتجبـ ـعلیھريـ رـــ ــتملاتـبوـطا [ـ L6س 170bو ــتسل] اـیالــلئسـ ـلمماـبدـئزواـلؤذي ـ وـساـ ـلیكة ـمطونــ اًـعاوـ

االـف# ــنحنواال1816اءـــنثني وـ ـعلیھاء ـعض1817اـــ األـمةــكبرــمتالتـ ـعصن واألوـ إـــنثنالـلارـتاب وــخلىـلاء ــنحنالـلف 1818اءـ

واألـقىـلإ ـعصدام. اـھاـھدأــمبابـ وـمدـلو ـمنتھاغ ــ ـتفىـ ـقھرـ اـھاـ ــلجلو وـ اـكد، ـللعصدأــمباغـمدـلون ـ وــعلبــ ــجھیى ّھـنإـفن:ـ

ـمب ـلبعدأـ ـ اـ ـلعصض ـ وـتذاـببـ ـلبعضدأــمبھ ـ ـ ـسطواـب1819ھـ اـ ـلنخة ـ اـ ـلخلیفاـكوـھذيـلاع ـ ــ ــجمیيـفھــعنةـ اـ ـلبع واألـ ـعصدن ابـ

ــلمنبعثا ـــ اـمةـ ـنفساغـمدـلن الــ ــــیستفیھ ـمنھدـ اــ ـلحا واـ ـلحس أـكرـ #إّال ـعضة واـجوـلا1820اءـ وأـلھ اـمرأس. األـئاـسّ ـعضر اّـھـنإـفاءـ

ــتستفی ــ اـ ـلحد واـ ـلحس أـمةـكرـ ـعصن اـ ـلنخاب ــیعناع.ــ أـ ـبقي وأـحرـقھـبدثـحنـمراطـ ــبسبھـبـاصة اـ ـلقب اـحرـ ـنتفة ورــ يـماخ

اـناـكو ـلقت اـفةـحرـ ـلظھي ـ ـیعمـلرـ ــتشنـھضرـ وإنـ ـیعمـلدامـقنـمتـناـكّج، االــجنھـلرضـ ألن ـنتفون اـفاخــ ـلقي دـحرـ لــلیة

اــعل اـفدـنى ـلماع اـمادةـ ـلبن #إـطاـ اـھـاظىـلن ـلبر #1821دنـ إنـمأـف. ا االـغ1822ّ ـنتفاب ـ دـ ـفعاخ وـ اـناـكة ـلقت واالـحرـ ـنتفة ـ اخـ

1809. .Ma أحم :L6 [ أحمر

1810. .L6: om. Ma [ في

1811. ً .L6, om. Ma ثقب :correxi [ ثقبا

1812. .Ma األجل :L6 [ ال ألجل

1813. .Ma باالتصال :L6 [ االتصال

1814. .Ma الوقایة :L6 [ للوقایة

1815. .L6: om. Ma [ منھا

1816. .Ma لالنثناء :L6 [ في االنثناء

1817. .L6: om. Ma [ وعلیھا

1818. .Ma لالنحناء :L6 [ ولالنحناء

1819. .Ma البعض :L6 [ لبعضھ

1820. .Ma األعضاء :L6 [ إّال أعضاء

1821. .L6: om. Ma [ إلى ظاھر البدن
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ـللعلیرضـعفــخلنـميـمورـلا ــ ـتشنلــ ـ أوـ ـتمّج ألـ ـھمّـنّدد األـماـ اـمن ـلعصبیراض ـ ـ ـ ـتكثو1823ةـ ـ األـ ـعصر واـ اتـطاـبرـلاب

اــعل ـلظھى ـ واـ ــلخلر وـ ـلقف ـبھرـ ـلنخاـباـ ـ ـفمتاع،ـ ـ دـ ـفعى اـ ـلطبیعت ـ ـ ـ اـمةـ إـلادة [ـلورم L6ى 171aا وـخداـل] ـتحیل ـ يـفّزتـ

ـعصاأل واـ ـلعضاب ـ #ـحالتـ اـیذـھدث ـلمن وإن1824نــضیرـ اـناـك. ـلقت وـقنـمـةحرـ االـغدام ـنتفاب ـ دـ ـفعاخ ـبسبةـ ـ دـ عـفب

ـلطبیعا ـ ـ ـ اـ ـلمة وارـ ـتقادة اـ ـلمت اـطيـف1825ادةـ ـلبول إـ وـفىـلدن اـلاـنوق أـمدـلت اـثـدحاغ ـختت اـ ـلعقالط ـ واـ ـلجنل ـ وإنـ ون.

إـصاـغ اـلت ـلعمى ـ وـ اــصنق ـلصدوق وـ إـسدر اـلرت ـلغشى ـ اـ ـلمستبطاء ـــ ـ أـضألـلنـ [ـثدـحالع Maت 12aا ذات ــلجن] #أوـ ب

ـجمع ـ ــتقیو1826تـ اـحرـقتـحّـ اـلة ـلمنتفخورم ـ ـــ وـ إـباـغة اـلت واـطاــلبى ـنحن إـ أـلدرت وإــسفى األـلل ـمعى وـ ورمـلا1827انـكاء،

دمویاً أحمر اللون أحدثت اختالف الدم وسیالنھ.

252

: الرخوة محمودة والنیة مذمومة.1828#قال أبقراط 

اــعلوا أن واــغلوـھورمـلم اـفاخـــنتفظ ـلعضي ـ ـفضنـموـ ـتمادةـملـ وـ ــتملدده ــتحیإذاـفؤه،ـ اـ ـلفضّز اـفلــ ـلعضي ـ الـ ــیخلو 1829وـ

أنـمإ ا ــیغلّ اـ ـلفضب ـ اـ ـلعضل ـ أوـ ــیغلو اـ ـلعضب ـ ـلفضا1830وـ ـ اـكإنـفل.ـ ـلغان اـلاـ ـلعضب ـ وـ اـكو ـلفضان ـ رـ ـقیقل ـ ـلطیفاًـ ــ ھـقرـفاًـ

ـفعود اـمھـ ـلمسن ـ ـبطامـ اـیرـ ـــلتحلیق واــ ــلتبخیل وإنـــ ـغلیظانـكر، وـــ ـممانـكاً ـیمكاـ ـ ـنضجنـ ـ وإـ إــلتاـحھ اـلھ ـفعدمـلى وإنـ انـكل

وـحھــفی1831اًـمد إـلّدـعةـفراـحدة ورّده اــلتاـحىـلھ ــلطبیعیھ ـــ وـ ذـكة. ـیسمكـلّل ـ ىـ ــتحلّ وـ األورام، أـھّل ـحمو #وـ وـھوـجد ـبعھ. دـ

اـفكـلذ ـلصي [ـ L6الح 171bأن ـینض] ـ ـلنضوا1832جـ ـ ـیلحقجـ ـ ـلضاـب1833ھــ أـ أـمرورة ـھمـدحران: اـلوـتاـ ـلمّد وـ ـجمعھّدة ـ ـ اـ

1822. .Ma فإن :L6 [ فأّما إن

1823. .Ma الطبیعیة :L6 [ العصبیة

1824. .L6, Ma ھذان المرضان :correxi [ ھذین المرضین

1825. .Ma: om. L6 [ المادة

1826. .L6 واجتمعت :Ma [ أو جمعت

1827. .L6, Ma وكانت :correxi [ وكان

1828. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1829. .Ma ینج :L6 [ یخلو

1830. .L6: om. Ma [ العضو

1831. ً .Ma ما :L6 [ دما

1832. .L6: om. Ma [ وجوھھ. وبعد ذلك في الصالح أن ینضج

1833. .L6: om. Ma [ یلحقھ
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أنـخواآل ــیصلر ألـ إنـنب ــیتقیمـلّھ وــ ـینضمـلّح وــ ــتحلاراًـحورمـلا1834انـكج وـمّلـ رق ـلطا اـمفـ ـلمن وـ ـبقادة ظــغلاـميـ

ـمنھ أوــ ــتصلا وـ ــتغلب اــكثنـمظـ ـستعمرة ـ اــ ـلضمال ـ واألــلبا1835اداتـ اـــطلیاردة وـعرادـلة أردأ.ـھة، ــیعنذا أـ األورامــبقي راط

 النضج محمودة والنیة الصلبة مذمومة.1836الرخوة أي التي صادفت

253

: ما كان من القروح ینتثر ویتساقط ما حولھ من الشعر فھو خبیث.1837#قال أبقراط رحمھ هللا

ا ـلقإن اـ ـلعسروح ـ االـ وـمدـنرة اـیاـغيـفانـكاـميـھال ـلفسة ـ واـ ـلبعاد ـ االـعدـ ـفعسال،ـمدـنن ـ ـئھرـبرـ ـیكاـ إـ ــلقلاـمون اـ أوـلة دم

اـترداءـل ـلتھ ـتیأـتيـ إنــحتھـ اـتأـیاـمى ـلقي اـمةـحرـ الـلن ـیستحیدم ـ ـ ـ ـلحملـ ـ ـیستحیلـباًـ ـ ـ ـ وـ وإـضل اـمراً، ألن ا ـلقّ ــعفنةـحرـ ةـ

]Ma 120b[ـتفسةــــخبیث ـ ـقسطدـ ـ اـم1838اًـ اـلن إـلدم ـلیھوارد وــ ــیتكیا ـــبكیفیتّفــ ــ اـ ــــلخبیثھ اـمأـفة.ـ اـثاــتنّ ـلشعر ـ وـ ـتسر ـقطاـ ـممھـ اـ

ـلھوـح دـ اـحىــعللــلیا ـلمدة وـ رداـیاـغادة ـئتھة وــ ـلحصا ـ اـ ـلمول اـ ــــلخبیثواد ـتحةـ اـ ــلجلت اـ ـلمد إـیؤدـ اآلـلة ـفعة،ــكلى اـجالـ ـلفصھ دــ

وتعدیل الغذاء والتضمید بأطراف الھندباء.

254

أـق# ـبقال إذا1839راطـ ـمض: ـلقاـبىـ أوـح1840ةـحرـ أـمول ذـمولـطدة وـلن [ـضبـجك L6رورة 172aأن ـیتبی] ـ ـ ـمنھّنـ ـ اـ

عظم، وإن یكون موضع األثر بعد اندمالھا غائراً.

ـلجا ـتفيـھـةحراـ اـ ـتصرق ـیعالـ اـفرضـ لحي ـل ـ وإذاـ وـمم، اَحـقد ف1841َ ـی االـ ـتصّرق اـعالـ ـلجن واـحراـ ـلخات، اتـجراـ

ـلمنفجا ـ ــ وـ اـعرة ـیسمورـــلبثن ـ ىـ ـلغوا1842ةـحرـقّ اـميـفرضـ ـلقداواة إنـ ـیكمـلروح ـمعھنـ ـ االـمرىـخأ1843عـنواـماـ الـمدـنن

1834. .Ma وإن كان :L6 [ وكان

1835. .Ma الضمادة :L6 [ الضمادات

1836. .Ma صادف :L6 [ صادفت

1837. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1838. ً .L6, Ma لصاحبھ :correxi [ قسطا

1839. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1840. .L6: om. Ma [ بالقرحة

1841. .Ma دحاح :L6 [ وقَاَح

1842. .Ma القرحة :L6 [ قرحة

1843. .L6, Ma مانع :correxi [ موانع
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ـتنقیتھ ـ ـ ـ ـ اـعاـ ـلصن وـیدـ اـعاـھالؤـجد اـسوـلن ـیتنـیذــللخ اـفّدانـلوـ ـلقي اـمـةحرـ ـلغن اـ ـلضع1844رديءـلذاء ـ اـ ـلعضف ـ نـعوـ

ـھضم ـ ودـ ـفضعـفھ ـفیتغیھـتالـ ـ ـ ـ رـ ـقیقّر ـ وـیـدصھـ ـغلیظداً ـ وــ ـسخھ وإنـ ـمعھانـكاً. ـ االـمعـناـماـ ـلسالـمدـنن ذـموءـ كـلزاج

ـلعضا ـ اـ اــفیذيـلو أوـحرــلقھ اـضوـمزاجـموءـسة ـفیكة،ـحرــلقع ـلحمھونــ ـ ـ رـ ـبع1847داًـساـف1846اًــیئرد1845الًـھا اـ اـلد واردـلدم

ـلیإ الـ ـتنھ اـمدـ ـلقل ـیبمـلاـمةـحرـ اـ ـلعضرأ ـ ـفسنـموـ وـفھـجزاـمادـ األول، اـفي ـلثي الـناـ ـتني إنـمدـ إّال ـیفنل ـ ذـ اـلى ـللحك مــ

اـلاـب ـلحدواء واـ ـلماد األـھرـ إــبلىــحتالـكم اـلغ ـللحى اــ ــلصحیم ـ وإـمدـیمـثح،ـ أنـمل. ا ــتتحلّ ـ وـ ـیسیب ـ إـ ـلیھل ـ وـماـ ـفضواد ولـ

اـمةــیئرد وــلبن ـتسمدن ـ اـ ى اـحرــلقّ ــلكثرةـضوـلة اــسیرةـ ـمنھةـبوـطرـلالن وــ ـجھالـعا، أنـ اـــینقا وــلبى أوالً ـیلطدن اــ ـلغف ذاء،ـ

ـیعمـث وـلاـ ـیكج اـمونـ ـنسن ـسبیدادـ ـ ـمفلـ اـغرـ ـلطبیعة ـ ـ ـ ـللعضةـ ـ ـفیو،ــ ـفضعـفدـ إـتالـ [ـلھ Maى 121b[ـجھ أـ [ـخة L6رى

172b[ـنساـك ـمجدادـ اـ ـلمنخرى ـ ـ ــتجلنـمنـیرـ ـفضبـ اـ إـمدـلالت اـلاغ ـلخى ـفتارج،ـ ـفعھدـ ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ إـ األذــخلىـلة أوــنیف ن

وـــفیتة،ــقبرـلا ـیتقورم والــ اـمدــتنّرح ـلقل ــینفتمـلاـمةـحرـ اــ ـلمجح ـ اـ ـلطبیعري ـــ ـیعمـثي،ـ واـلاـ ــجملنـمورـصاــلنج، 1848روحـقةـ

ـلعسا ـ االـ ألنـمدـنرة ـفیال ـنعاـمھـ أـ ـیضاً اـماًـ ـلعن وـ ـفسوـھالج، اـ ـلعظاد ـ واـ ـلفم، ـبیرقـ اـ ـلنن وـصاـ اــغیور أن ـلقره يـفةـحرـ

اــغی ـلنر الـصاـ ـتنور والـمدـ ـتبل أوـحرأـ أـموالً ذـمولـطدة ـعنھعـفدـیمـلاـمكـلن اــ ـلما ـبخعـناـ اـ رـنإـفور،ـصاــلنالف اـمّـبّھ

اــفیلـمدــتن ـلقھ وـمةـحرـ اـجع ـلمود ـلصحراتـمعـناـ ـ ةـ ـلحمّ ـ اـ ــلغیھ اـ ـلفر ـلكدـساـ الـ ـیلصن ــتحتنـمقــ ـلعظاـبھـ ـ اـ ـلفم إـساـ ـلصد اًـقاـ

ــطبیعی ــفینجلاً،ـــ وـــ ـینفصب ـ اـملــ ـلعظن ـ اـ ـلمم رـیـدص1849أوفـ وــقید ـیجمق ـ اـیىــحتالًـــقلیالًـــقلیعـ ـلمرم وـضوـ ــیتقیع وــ ـیتقّح ّورــ

ـیظھىــحت ـ اـ ـلعظر ـ ـبخھــفیمـ اـمرهــغیالفـ ـلقن الـھّـنإـفروح،ـ والــیبا اـــینبرأ ـللحت ـفیھمــ اـفدـیمـلاـماــ ـلمع وـناـ اــتبع ـلقرأ ةـحرـ

ـلنا ــبقلةـیورـصاـ اـ ـلعظع ـ اـ ـلفم ـبعمـدساـ ـ اـ ـلیل #أوـ ـبخد ـتلقنـم1850ـھجروـ ـنفساءــ ـ ودـ اـفھ، ـلطبیعع ـ ـ ـ ـفیبقھ.ـلةـ ـ ـ ـعضوـميـفىـ

ـلقا ـبعورـغةـحرـ االـ ـبحسالـمدـند ـ اـ ـلجب اـ ـلفزء اـمتـئاـ ـلعظن ـ وإنـ ـیفسمـلم، ـ اـ ـلعظد ـ ـفسلـبّھــكلمـ ـسطحدـ ـ اـ ـلظھ اـمّـبرـفرـھاـ

اندمل بعد حك ما فسد منھ.

255

1844. .L6 الصائر :Ma [ الرديء

1845. .L6, Ma رھل :correxi [ رھالً

1846. ً .L6, Ma رديء :correxi [ ردیئا

1847. .L6, Ma فاسد :correxi [ فاسداً

1848. .L6, Ma القروح :correxi [ قروح

1849. .Ma الماء وفي :L6 [ المأوف

1850. .Ma وبخروجھ :L6 [ أو بخروجھ
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] في وقت تولّد المّدة یعرض الوجع والحمى أكثر مما یعرضان بعد تولدھا.L6 173a: [1851#قال أبقراط

ـمت اـ ــنصبى إـمادةـمتـ ـعضىـلا األـموـ ـعضن وـ ـتكمـلاء اـ ـلمن ـلحـاصادةـ ألنـ ـتحیلھة ــ ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ إـ ـطبیعطــخلىـلة ـ ـ وـ مـلي،

ـتق أـ ـیضدر ـتحلیلھىــعلاًـ ــــ ـفتنھاـ إـــ ـعھزـنىـلض اـماـ ـلعن اـ ـلضیقروق ــ وـ ـجمعھة ـ ـ إـ ـفضىـلا ـلتنضجھاءـ ـ ـ ــبتقطیھــفیاـــ ـ انـكاـمعــ

وــمناًـجزـل وــغلاـمقــقیرـتھ ـتسھظ ـ ـسبیلھلـ اــعلاــــ ـلقى اـ ـفعداـلّوة [ـ Maة 121b[دـیرـطعــسیوــبت ـفعق ـفیحة.ـ اــ يـفعـجوـلدث

اـھ ـلحذه اـلاـ ألن ـلطبیعة ـ ـ ـ وـسوـتةـ ـتمع اـضوـمددـ ـلجمع ـ ـللمعـ وــ ـتتصادة ـ ـفیرفـ ـبتفھـ ـ االـیرـ ـتصق ـبیالـ أـ وـئزاـجن ـسیوـتھ عـ

ـمج وـیارـ ـتعمھ ـ اـفلـ ـلمي ـبتفادةـ ـ وــغلاـمقـیرـ وــكثظ ـجمعھف ـ ـ وـمعـماـ رّق ـلطا ـتفعف.ـ ـ ـلتھآـباـھّــكلذهـھلـ ـ وـ اـھا ـلحي رارةـ

ـلغا وـیزـیرـ ــتقیدــعنة، ـحھّـ وـ ـعفا ـنتھوـ ـتحاــ ـفیھدثـ اــ ـلحا اـ ـلغرارة ـعضيـفةــیبرـ اـ ـفتسعـجوـلو اــ ـلسخري ـ اـنوـ ـبطةـیارــلنة قـیرـ

الشرایین إلى القلب فتحدث الحمى.

256

: إذا انصّب دم إلى فضاء على خالف األمر الطبیعي فال بد من أن یتقیّح.1852#قال أبقراط

إـلوـق ـفضىـلھ: األـخىــعلاءـ اـمالف ـلطبیعر ـــ ـیكي،ـ اـ اـمرازاًــحتون ــنصبن إـباـ ـفضىـلھ ـطبیعاءـ ـكخيـــ اـمھـجروـ ـلعن روقـ

ــنصبوا ـسطىــعلھـباـ األـ ـعضح [ـ L6اء 173bو ـتج] ـیفھاوـ ـ اــكناـ ـلطدى ألنـ اـھوـجل ـلعضر ـ ـكموـ اـــبیناـ ــلحكیھ ـ ــیعیمـ يـفدـ

ـطبیعتھيـف ــ ـطبیعنـماـــ اـــ ــفیستحیدمـلة ــ األـفيـفلــ ـعضرج اـ ـلمتشاء ــ ـبھاـ األـ إـجة اــبنھـــشبیرـھوـجىـلزاء ـلطدى ــیستحیمـثل،ـ ــ لـ

األـھوـجىـلإ ـعضر أوـ ـیكاء، اـ اـمرازاًــحتون ــنصبن اـباـ ـلطبیعھ ـــ ــنصباـكيـ إـباـ اـلھ اــییدــلثى ــیحینـیذــللن إـنالـ اـھوـجىـلھ نـــللبر

األ ـنثییأو ـ ـ واـ ـللحن اــ ـلغوم اـیددـ ـلتة ــتحیليـ ـ إـ اـلھ ــلمنى واـ ــیعنوذي،ـلي اـخىــمتيـ اـمدمـلرج ـلعن واـ ـنصروق إـ ـعضىـلب وـ

ـنصبا ـ ـغیاًـباـ ـطبیعرـ ـ ـ ـیفّھـنإـفيـ وـ ـیمرق اـ ـتصزق أـ اـجال ـلعضزاء ـ ـلیحصوـ ـ ـ اـللـ ـلمكھ ـ وـ ـتحیان، ـ ـفیّزـ ـنساـفھـ ـمندتـ سـفاـ

ـلعضا ـ ـلغلظوـ ــ أوـ أوــجتزوـلھ ـفعھ،ـترــكثھ إنـلرضـ ـیعھ اـ وإذاـیروــلتدم ـلھرضـعرّوحــیتمـلح. إنـ ــتتعفا وــ أوــــتتقیّن ـلمّح اـ

ـنسا اـفاــمندتـ ـلعضس ـ واـ ــحتقنو ـ اـ ـلحت اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـعجة ـھضنـعزتـ اـممـ ـنصا ـفی1853بـ وـ ـتقمـلھ اـ ـلطبیعدر ـ ـ ـ ىــعلةـ

أنـبالـفھـحـالصإ ـیتعفد ـ وــ اـترارـحنـمدثـحّن ـــلعفنیھ ـ ــتقیةـ ذـفھـحّـ اـلي ـلعضك ـ [ـفو.ـ Maإن 122aا ـلح] اـ ـلغرارة ةـیزـیرـ

اـھ ـتحميــلتي ـ اـ اـماتـبوـطرـلي ــلعفن اـنوـ ألن ـلحة اـ ـلغرارة ــتمكنةـیوـقتـناـكوـلةـیزـیرـ ـ اـ ـلطبیعت ـــ ـسطھوــبتةـ ـ اـماـ ـلتصن رفــ

اـف اـــسبیىــعلاتـبوـطرـلي ـلنضل واــ ـلھضج ـ وـ ـحفظھم ـ ـ اــعلاـ ـلصحى ـ وأـ إنـمة. ا ـــضعیفتـناـكّ اــخلةـ ـلطبیعت ـــ ـعنھةـ [ــ L6ا

174a[ـلضع ـ اآلـ اـلف ــلمتة ـسطوـ ـبینھةـ وـــ اــبیا ـفصات،ـبوـطرـلن ـفتھادـ اــ ـلحا اـ ـلغرارة واــیبرـ ـعلیھتـلوــستة وـــ ـكتھرـحا ةـكرـحاــ

غیر طبیعیة فحدثت فیھا العفونة.

1851. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1852. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1853. .Ma انصبت :L6 [ انصب
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257

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ إذا1854ھ اـمـعضوـمانـك: ـلبن ـتقیدـقدنـ ـ وـ ـلیّح ـیتبیسـ ـ ـ ـتقیّنـ ـ الـمّـنإـفھـحّـ ـیتبیا ـ ـ ـقبنـمّنـ 1855ظــغللـ

المدة أو الموضع.

ــیعن إـ الّـمـنى ــتقیّنــــیتبیا اـ ـلمّح اـضوـ ــلمتقیع ــ إـ اـمّح ــلغلّ اـ ـلمظ اـ ــلمتدة اـمدةـلوـ ـلمن اـ ـلبلغمادة ـ اــنیاـــ ـلغلیظة ـــ ألـ ـمھمّھـنة ـ اـناـكاـ ـلمت دةـ

ـغلیظ ـلھو1856َةـئَـِطـلةــــثقیلةـــ ـللحاـببـیرـقوامـق1857اـ وــ ـیكمـلم، ـبھنـ وـحاـ إــئلاـمدةـحرارة اـلة ــلجلى وـ ـسطد اـ ـیكمــفلدن،ــلبح نـ

ــتقی ــمعلھـحّـ ـلحاـباًـموـ أوـ ـیحمـلس ــتقیسـ ــلغلھـحّـ اــجلظـ ـلعضد ـ وـ ـلحمةـبـالصو ـ الــحتھـ ـیقى ـغماومـ األـ دهــجلةـبـالصعــصبر

حتى یصل احساسھ إلى القیح.

258

أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ ا1858مـ اـــنتق: اـلال اـعدـیذيـلورم ـلحمى ـ إـخنـمرةـ داـلارج ـبمحمســلیلـخى ـ ـ اـمأـفود،ـ ا ـنتقّ داـمھـلاــ لـخن

.1859إلى خارج فمحمود

ـیعن ـ ـمتيـ اـ ـستى اـلوـ ـلطبیعت ـ ـ ـ ـعلةـ األـمىـ واألورامـمواد یدـلاـكراض ـب [ـ L6الت 174bوا ـلخ] واـجراـ فلغمات ـل ـ ـ ـ يـنوـ

ـلحموا ـ واـ ـلجرة واـ ـلحصبدري ـ ـ ودـ ـفعھة، ـ األـماـ ـعضن اـ ـلشاء ـیفرـ إـ اـلة ـلخسیسى ـ ـ ـ وـ األـمة، ـعضن اـ ـلباء ـطناـ إـ اـلة ـلسطى ـ حـ

ـلظا اـم1860رـھاـ ـمنھنـمأــفتدن،ــلبن ـعضاأل1861اــ اـ ـلشاء اــیفرـ وــطناــلبة اـقىــعلدّلـتة. ـلطبیعوة ـــ ودـ اـفة ـلمع وـ اــــتنقیواد نـطاــلبة

ـمنھ وــ ـمھما. ـ اـھالفـخىــعلانـكاـ أي ـنتقذا، ـلھاــ اـماـ ـلظن اـلإ1862رـھاـ ـیكن،ـطاــلبى [ـمالـعونـ Maة 122bرد رــغیةــیئ]

ـمحم ـ ألـ #ـیّھـنود ـعجىــعلدّل اـ ـلطبیعز ـــ ـتحلیلھنـعةـ ــــ ودـ ـفعھا ـ إـ ـجھىـلا أـ ـنتقاـفم،ــسلة اــ ـلمل ـجھىـلإ1863ادةـ ـمخةـ عـقوــلتوفـ

1854. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1855. .Ma الغلظ :L6 [ غلظ

1856. .L6: om. Ma [ لَِطئَة

1857. .L6, Ma ولھ :correxi [ ولھا

1858. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1859. .L6 فحمود  :Ma [ فمحمود

1860. .Ma الظ :L6 [ الظاھر

1861. .Ma من :L6 [ منھا

1862. .Ma الظ :L6 [ الظاھر

1863. .L6: om. Ma [ على عجز الطبیعة عن تحلیلھا ودفعھا إلى جھة أسلم، فانتقل المادة
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اآلـیراـس إـفة األـلة ـعضى اـ ـئیسرـلاء اــ ـلشة ـیفرـ وـ ـنحة. ــنستنـ وـثأـ اـقر ـلضوع ـلعضاـبررـ ـ اـ ــلخسیو ـ ـینفثــحیسـ ـلعضا1864عــ ـ وـ

الرئیس حتى أنّا لنجتھد في جذب المادة إلى العضو الخسیس بالمحاجم.

259

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ إذا1865مـ #ـح: اـفدث ـلمثي ـ أوـخ1866ةـناـ اـفرق أوـمدـلي اـفاغ ــلقلي أوـ اـفب ــلكلي أوـ األـفى ـمعي اءـ

 أو في الكبد، فذلك قتّال.1867الدقاق #أو في المعدة

أنــعل#وا األـمم ـعضن ـیتكاـماءـ ـ اـمّونـ ــلمنن وـ اـھي ـلمتشي ـ ـ ـبھاـ األـ أـجة اـخيــعنزاء ـللحال واــ ـلشحم ـ وـ ـمنھم، ـیتكاـماــ ـ ّونـ

اـع ـلشحاـكدمـلن ـ واـ ـللحم ـھمالـخاـمإنـفم،ــ ـیتكاـ اـعّونــ ــــلمنیین اــمننـ وـكذـلي األــمنر ـفمى،ــنثي األـمانـكاـ ـعضن ـــمتخلقاءـ اًــ

اـم ــــلمنیین [ـنإـفن،ـ L6ّھ 175aا إذا ـنفص] ـ ــینجبمـللـ وــ ـیتصمـلر ـتصاالـبلــ اـ ـلحقیقال ــ ـ إالـ ـبعضي ـ األـملـــقلیيـفھـ والـحن

اـسيـفو ـلصبن ـ اـموأ1868ة.ـیوـ اـفدثـحإذا1869ّ ـلمثي ـ ـیصصـئـاغرقـخةـناـ إـ ـفھـوجىـلل ـمھلكانـكاـ ـ ـ ـلعاًـ یتھاـقدمـ ل ـب ـ ـ ـ اـ

ألـمدـناال ـنھال ــعصباـ ـنیاـ ـیمدـعةـ ـللحا1870ةـ ـقلیمــ اــ والـلل ـلتحالـلدـبدم ـ اـمامـ ـلینعقدمـلن ـ ـ ـ اـ ـللحد ــشفتيـفمــ اـ ـلخي وـ ـیلتئرق ـ مــ

ـھمدـحأ وـخاآلـباـ ـیلتصقر ـ وإن1871اـــ اـج. ـلغذب ـلصواإل1872ذاءـ واـ ـــلتشبیاق ـفعاأل1873نـمھــ اـ ــلطبیعیال ـــ وإـ ــضعف1874اـھّـنة تـ

اـف ـلعضي ـ اـ ـفیدثـحذيـلو ـلخا1875ھـ ـبسبرقـ ـ ـتفبـ االـ ـتصرق ـحتالـ اـ ان ـلخى اـفدشـ ـلعضي ـ ـیحوـ أـ اـثدث ـلبیر ـ يـفاضـ

ــلجلا1876رـھـاظ ـبسبدـ ـ اـ ـلضعب ـ #ـ اـتوـقيـفف ـلمغیھ ـ ـ وـ ـیمنّرة. ـ أـ ـیضع االـ ـلتئاً ـ ـفیھامـ ـ اـ ـلبا اـ ـلحول اـ ـلمار ـلفعاـبحـلاـ ـ واـ ـلحل ادـ

1864. .Ma یشفع :L6 [ ینفع

1865. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1866. .Ma بالمثانة :L6 [ في المثانة

1867. .L6: om. Ma [ أو في المعدة

1868. .L6: om. Ma [ .واعلم أن من ... وفي سن الصبویة

1869. .Ma وأما :L6 [ وأّما

1870. .Ma عدیم :L6 [ عدیمة

1871. .Ma ویلتصقان :L6 [ ویلتصقا

1872. .Ma القضاء :L6 [ الغذاء

1873. .Ma في :L6 [ من

1874. .Ma فإنھا :L6 [ وإنّھا

1875. .L6, Ma فیھا :correxi [ فیھ

1876. .Ma ظ :L6 [ ظاھر
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ـلقاـب وـ ــبسبوة ـعلیھھـناـیرـجبـ اــعلاـــ ورـلى اـكاـمّـبدوام. اـماـھالؤــمتان ـلبن وـ ـتمول ـیفاـھددـ ـبیّرقـ ــشفتنـ اـ ـلخي وـ انـكرق،

ـنعاـم االـماًـ ـبینھمامـــلتئن ـ وا1877اـــ اــعل. أن ـفعألـلدأــمباغـمدـلم اـ ـلنفسال ـ وــنیاــ ـمعة اـ ـلحدن واـ ـلحس ـفمھمة،ـكرـ ـ ـ وـ رقـخھـبعـقا

اـمذـفاـن ـلغشن ـ اـ ــلصلاء واـ وــقیرـلب اـنق ــبحیاغـمدـلال ـینفثـ ـ اــمنشـ ـلحھ اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـیبة اـ وـمدـلرد ـینعاغ ـ اـمدمـ ـلبن دنـ

ـلحا واـ ـلحس أنـبالـفة،ـكرـ ـیكد اــقتونـ وإن ــلقلاالً، أـ وـصب ـمعل ـللحدنـ ـلغا1878رارةــ واـیزـیرـ ـلقة اـ ــلحیوة اــنیواـ [ــلتة L6ي

175b[ـبھ ـیكاـ اـ ـلحیون ـ ـحیوانـ وـنواـ ـمناً ـتنبعھـ ـ ـ واـلا1879ثـ ـلحروح اـ ـلمحییرارة ـ ـ ـ إـ اـئـاسىـلة ـلبر وـ ـمنبوـھدن ـ وـ دـلوـمع

ـلج ـلطیرـھوـ ـ ـیسميـئواـھفـ ـ اـ ى وـلّ اـھروح، ـللقلـماـحروحـلذا إــ األـلوى ـعضى اـكاذنـفاء.ـ ــلقلان أـ األـشب ـعضرف اءـ

ـیحتمالـفاـھّــكل ــ ـنكلـ اـیاـ ـلخة ـبمرـفرق،ـ اـ ا ـنتشّ اــ اـلر ــلحیروح واـنواـ ـلحي اـ ـــلمحییرارة ـ ــبسبھــمنةـ اـ ـلخب وـ اـمرق ـلمجات ـ روحـ

وــعتاـسيـف ــیمنھ. أـ ـیضع اـماًـ ـلتحن [ــ Maام 123a[ـنبساال1880ھـتاـكرـحھـقرـخ واالــطیاــ ــنقبة وإذاــضیاـ اـفدثـحة. ــلكلي ىـ

إـفاـنرقـخ أـلذ ـبطنیدـحى ـ ـ ـیكھـ ـقتونـ اـ ألن ـلكلیاالً ــ ـتغتةـ ـ اـمذيـ اـلن ـلمشدم ـ ـلماـبوبـ ـئیاـ وـ ـتجة ـفیھريـ ـ اـ ـلما ـئیاـ داـ ـئمة إـ ىـلاً

ــلمثا واالـناـ ـلتحة واالــ ــیحتامـــلتئام إـجاـ اـلان ـستمسى ـ وــ وإـمةـسوــیباك ورـناــمتوعـنھــفیدم1881ىـلا يءـشھـقرـخنـمذــنفاّـمـبة.

اـم اــلبن ـلحول اـ إــللاد اـلذاع ـلجى آـ وازداد اـفةـفوف ألــلبي أو ــمشتغلاـھّـندن ــ داـ ـئمة ـبجاًـ اـ ـلمذب اـمةــئیاـ ــلكبن ودـ ـفعھد ـ إـ ىـلا

ــلمثا ـفتكة،ـناـ ـكتھرـحونــ أــ ـیضا ـنعاـماًـ اـمةـ ـنضمن ـ اـــشفتامـ ـلخي واـ ـتصرق ـلھماـ ـ وأـ األـما. ا ـمعّ اـ ـعشىــثناـكاقـقدـلاء واـ ـلصر مـئاـ

ـیشتغ ـ ـ أـ ـیضل ـبجاًـ اـ ــلكیلذب ـ ودـ ـفعوس إـ اـلھ ـلكبى ـ ـبطدـ اـیرـ ـلمق ـیقارـساـ ودـ اـفا ـلثفع ـ إـ أـلل ـسفى ـفتمنعھل،ـ ـ ـ ـ ـ اـكرـحاـ ـلجات ذبـ

االـمعـفدـلوا ـلتحن ألــ أو رّـھـنام، اــــقلیلةـــقیقا واـلة ـللحدم ـفیعسم،ــ ـ ـفیھ1882رــ االــ ـلتحا األــ ألن أو ـتمالــثفام، [ـھددـ L6ا 176a[

اـبوـطور ـلعصة ـ ـخیھرـتارةـ ــفتمناــ ــشفتـمضعــ اـ ـلخي اـ ـلحرق ـفیھادثـ وأــ اـما. ا ـلمعّ ـ اـ ـــلغلیاء ـفقظـ وـمدــیندـ اــفیرـثؤـیل ـلعھ الجـ

ـلحّھـنأل ـتنجظـــغلیمـ األدوــفیحــ وـیھ ــیمنة أـ ـیضع االـ األـفالـمدـناً ـمعي اـماءـ ـلخن ـتھاـكرـحرقـ وـ ذاتـــخلقكـلذـلا، ـــطبقتیت نــ

ـلیك ـ ـلكونـ واـ اـمدـحّل ـلجن واـ ـبحھــفیعـفدـلذب #آـیوـقةـكرـ ـنفاـبةـلة وإـھرادـ ـتكاـمّـنا، األـ ـعضون اآلـ ـلیاء اـفةـ ذاتـطاــلبي ن

ألـــــطبقتی إذاـنن اـكّھ ـلعضان ـ ــیحتوـ أنـ ـیكاج واـكونـ اـمدـحّل ـلجن واـ ـبحھــفیعـفدـلذب الـجو1883ةـیوـقةـكرـ أن ـتكب آـ ةـلون

1877. .L6: om. Ma [ في قوتھ المغیّرة. ... من االلتئام بینھما

1878. .Ma الحرارة :L6 [ للحرارة

1879. .Ma وتنبعث :L6 [ تنبعث

1880. .Ma وحركات :L6 [ حركاتھ

1881. .Ma إلى :L6 [ وإلى

1882. .Ma معّسر :L6 [ فیعسر

1883. .Ma معّسر :L6 [ آلة بانفرادھا، وإنّما ... فیھ بحركة قویة
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ـلجا ـمختلط1884ذبـ ـــ اـلآـبةـ ـیجلـبعـفدـلة أنـ ـیجعب ـ ـلكلـ واـ اـمدـحّل ـــلفعلین آــ ـلمعاـكدةـحىــعلةـلن ـ نـــــطبقتینـمةــلفؤـماّـھـنإـفدةـ

ـخلتھمدا ـ ـ اــیلـوطاــ ـللیة ـللجفــ وــ ـجتھمارـخذب ـ ـ ـمستعاـ ـ ـ اـضرـ ـللیة اـفدــللفــ ألن أو ـلفع إـعَـ الن ـیتاـمّـنَ ـبممـ ـجیزاـ ـمختلفینـ ـ ــ ـ نـ

ـــفحینئ ـ ـیك1885ذـ اـ ـلتفون ـ ـبینھمقـیرـ ـ ـ ـ واـ اــمثاًــجبا ـلمعل ـ [ـ Maدة، 123b[ـیجاـھّـنإـف أنـ ـتكب ـحسونـ وذـساـ إـلة، ـیكاـمّـنك ونـ

ـبعض ـ ـغشوـ وأنـئاـ ـتكي، ـضماـھونـ وذ1886ةـ إـل، ـیكاـمّـنك ـبعضونـ ـ ـلحموـ ـ ـلكردـفأـفي.ـناـ األـمّلـ ـطبقنـیرـمن ـ ـطبقة،ـ ـ ةـ

ـــعصبی ـللحةـ وــ ــلحمیھـــطبقس ـ ـللھضةـ ـ وــ ــجعلم اـ ـــلطبقت اـ ــعصبةــخلداـلة ـلخوا1887ةــنیاـ ـلحمةـجارـ ـ اــنیاـ ألن ـلھة ـیج1888ـمضاـ وزـ

ـتصأن اـ ـلمھضل ـ ـ ـلقاـبومـ اـ دون ـلموة واـقالـ ـلحاة الـ ـیجاس الـ أن اـقالـیوز ـلمحسي ـ ـ ـفمھموس.ـ ـ ـ وـ اـقا ـلجع [ـمةـحراـ L6ن

176bا ـلخ] وــعلرقـ ـسطھى ـ اـ ـللحما ـ ـیمكيـناــ ـ أنـ وــیبن ـیلتحرأ إنـمأـفم.ـــ ا اـكّ ـلخان ـطبقتھنـمذاًـفاـنرقـ ــ اــ ــلعصبا ـ إــنیاـ ىـلة

ـفض ـئھاـ ـعساـ اـ ـلتحر ـمھاــ واـ ـلھاـمدـنا ألـ رـنا ـبمّھ ـیخاـ ـمنھرجـ اــ ـلطعا ـ وـ ــیسیام ـمنھلـ اــ ـلمشا ـ والـ اــعلدرــتقروب ـشتمى اــ ـلغال ذاءـ

ـھضمو ـ وألـ األـماّـھـنھ واألـیذـغورد اـبرـشة ــــلمختلفة ـ اـ ـلمة ـنعاـ االـمةـ ـلتحن وأــ اـمام. ا ــلكبّ ـلھإنـفدـ ـمقعيـفاـقروـعاـ ـیسماـھرــ ـ ىـ ّ

اـب ـلكباب ـ ـیجدـ اـ ــلكیلذب ـ اـموسـ ـلمن ـیقارـساـ وـ داـلإ1889ـلسرـیا اـخى ـلكبل ـ أـفدـ وـجي ـللبروعـفزاء داــ ـمتصغةــخلاب ـ ـ رةـ

ـمتض ـلشعاـكةــئلاــ ـ اــقیالـمرـ ـلفة ـلف1890اتـھوـ أـھوـ أـجات اـصزاء ـلعول اـ ـلطرق اـبدـح1891نـمعـلاـ ــلكبة ـتفإذاـفد،ـ فــلیيـفرقـ

اـھ ـلعذه اـكارـصروقـ ــلكبأن ـبكلیتھدـ ــــ ــلكلةــقیالـماـ اـھةّـیـ ـــلكیلذا وـ ــینطبوس ـفیھخــ وــ ــیصیا دـ وروـمر ــطبیعیاًـحاً ــفمتاً،ـــ وـ عـقى

ـفیھ اـنرضـعرقـخاــ واـلزف ــلقیدم اـ ــلكبام اـ ــلمھلدي ـ أنــقبكـ ورـمدــینل ـیلتئاـمّـبل، ـ وـلمــ اـقو ـلخع زواـفرقـ أوـھدـئي 1892ا

 العدیمة العروق منا.1893المواضع

260

1884. .L6, Ma للجذب :correxi [ الجذب

1885. .Ma فح :L6 [ فحینئذ

1886. .L6: om. Ma [ ھاضمة

1887. .Ma عصبیة :L6 [ عصبانیة

1888. .Ma الھاضمة :L6 [ الھاضم

1889. .L6: om. Ma [ ویرسل

1890. .L6: om. Ma [ الفوھات

1891. .Ma مع :L6 [ من

1892. .Ma و :L6 [ أو

1893. .L6, Ma الموضع :correxi [ المواضع
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أـق# ـبقال اـم:1894راطـ ـنقطن ـ ـعظھــمنعـ أوـ ـغضم أوـ ــعصبروف اـ أو ـلمة اـضوـ اـمقــقیرـلع ـللحن ا1895يــ ـلقلفأو ــ تـــینبمـلةـ

] L6 177aولم یلتحم. [

ـلم#و أنـفرـعاـ ــینخلاـمت ـ اـمقـ ـلمنن ـ األـ ـعضي وـ اــغیيـھاء ـللحر واــ ـلشحم ـ وـ ـتسمم، ـ اـ ى ـلمتشّ ـ ـ ـبھاـ األـ الـجة ـتنجبزاء، ـ ـ رـ

ــنجبا ــــحقیقیاراًـ والـ ـعلیھردـیاً ـمنھدرـصاـمدلـباـــ ـــبعیناــ اــمثھـ ـلعظل ـ وـ ـشعم ــصغیبـ وـمرةـ األوردة. ـــمنخلقانـكاـمن نـماًــ

وـــینبّھـنإـفدم،ـلا ـیتصت ـــبمثللــ ـللحاـكھـ وــ دمـعداًـلوــمتانـكاـمم، اـقھــفین ــلمنوة ـفمي،ـ اـیرـقانـكاـ ـلعھب ـ ــلمناـبدـ إنـ اتـفي

ـیمكزءـجھــمن ـ أنـ أـمتـــینبن اــمثرىـخرة ـلسل اـسيـفنـ ــلصبن وـ ـبعالـقدـقا. األـ ذـفاءــطبض وـلي ـجھك أـ وـخاً أنـھر، و

األـمانـكاـم ـعضن اـھوـجنـماًــیبرـقرهـھوـجاءـ اــحتدمـلر أن ـلطبیعى ـــ الـ ـتعجة ـ ـیقدهــلیوـتنـعزـ ردــعلدرـ ـللحاـكھـلدـبى مــ

ـلشحوا ـ وـ ـبعیرهـھوـجانـكاـمم ـ اـھوـجنـمداًـ ـحتدم،ـلر اـ ـنھى ـتحتاـ ـ ـتكيـفاجـ إـنوـ اـلھ ـكثیاالتـحى ـ الـنإـفدم،ــللرـ ـیقّھ وىـ

اــعل رد ـلبى ـلمدنـ ـلھاـندـقاـ اـماـ ـلعجن ـ واـ ـلضعز ـ اــعنفـ ـلعد اـ ـلمفسارض ـ ـ ـللعضدـ ـ ـلجاـكوــ وـحراـ الـلدــفلا،ـھرــغیة ـیعك ودـ

ـلعصا ـ واـ ـلعظب ـ واـ ـلعم وـ ـبیانـكاـمروق ـبینـ أيـ ـیكمـلن ـبعینـ ـ والـ ـیبرـقداً ـفیمكاً،ـ ـ ـ أنـ ـیعن اـسيـفودـ ـلنمن ـ واـ ــلصبو ةـیوـ

أـخرـل ـنھداـباوة اـ وألن ـلقم اـ ــلطبیعیوى ـــ ـفیھةـ أــ ـلقوىـقم اـ ـلعھرب ـ ـلھدـ ــلمناـبمـ وـ ـتقدـقي، اـ ـلطبیعوى ـــ أـفةـ اـبي ـــلمستكملیدان ـ ــ ـ نـ

اـف ردــعلادرــلني ـبعى األـ ـعضض ـكماء،ـ ـبعالـقاـ األـ أــطبض ـشیخ1896رفـعّھـناء [ـــیبلمـلاًــ L6غ 177bا ـلم] وـئاـ لـكأـیة

ـلطعا ـ اـسراـضأـبامـ اـفھـلتـــنبتيــلتھ ـلمي اـ ـلثاــلثرة ـیقة.ـ اـ ــلحكیول ـ أـ ـبقم ذــمتراط:ـ األـھنـمزءـجبـھى ـعضذه الـ تـــینباء

اـلدـب ـلجھ اآلـ والـخزء ـیعر ــمثلودـ ألنـ األـھھ ـعضذه اـ ـلتاء ـسمھرـتيـ ـ اـ ـلقا اـ ـلمصوة ـ اـ ـلطورة ـبعاـ اـمةـ ـلمنیین ـ ـ ـ اـفنـ م،ـحرـلي

ـفصو اـ ـلقل اـ ـلموة اـلوـ اــنیاــلثدة ـلقة اـ اـفيــلتوى ــلمني ـفتميـ ـجھزــ ـتماـ ـیجزـ ـبحساتـ ـ ـعضبـ ـعضوـ ـفخو،ـ ـللعصصـ ـ اًـجزاـمبــ

وـصاـخ ـللشاً، وذـصاـخاًـجزاـمانـیرــ ـمتشيــمننـمكـلاً، األـباــ اـجھ أو ـلقزاء اـ ـلموة اـلوـ ـلثدة ـنیاـ اـفودةـجوـمتـناـكةـ ــلمني يـ

اــعن ـنتقد ـ إـلاـ اـلھ وـحرـلى األـھتـناـكىــمتم، ـعضذه ـمتكاءـ ـ اـمةـنّوـ ـلمنن ـ وـ ـیجمـلي اـ ـلطبیعد ـ ـ ـ ـبعةـ اـ ـنعد ـمنھزءـجدامـ ـ ادةـماـ

ــتخل ـلھفـ ـینبمــفلدل،ـباـ ـ وـ ـیلتحمـلت ـ ـبخمــ اـ ـللحالف واــ ـلشحم ـ ـھمّـنإـفمـ ـمتاـ اـمّدانـلوـ وـلن ـتجدم اـ ـلطبیعد ـ ـ ـ اـمدلـبةـ ـنقطا ـ عـ

ـعنھم ـ أوــ ـنقا. أنـ األـھول ـعضذه اـ ـلماء األـميـھورةـكذـ ـعضن األـ اـــصلیاء اـمّدتـلوـتيــلتة ــلمنن إذاـ اإلـكي. ـنسان يـفانـ

اـس ـلنشن ـینصوءــ دـمرفــ ـبماًــیبرـقانـكاـمھـمن اـ ــلمنزاج إـ ـنشىـلي األـ ـعضوء األـ وـــصلیاء اـــینبكـلذـلة، ـلجت اـ ـلفزء تـئاـ

ـمنھ اـھيـفاــ ـلسذا اـسغــبلإذاـفن.ـ وـقوـلن ــتغیوف اإلـمّرـ ـنسزاج اـجزاـمنـمانـ اـسيـفانـكذيـلھ ـلنشن اــ ـستحوء اــ ــلمنال يـ

اــفی ـیضھ إـ آـمىـلاً وـخزاج اــفتـرصر ـلطبیعھ ـــ اـ ـلمة إـبدـ اـلرة إلـلى اــبقزرع ـتجمــفلوع.ــلناء [ـمدـ L6ادة 178a[ــلتخل نـمفــ

ـلجا اـ ـعنھبـھذاـلزء ـسیماــ اــ ـلعظا ـ اـ ـلغضم ـ واـ ـلعصروف ـ ـنھإـفب،ـ ـمجدــمنةـــصلباـ الـ ــللمنىـتأــیتة اــ اــللي ـــلغلیزج إنـ ـینفظ ذــ

1894. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1895. .Ma اللحمي :L6 [ اللحي

1896. .L6 اعرف :correxi [ عرف
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ـفیھ وــ ـممدالًـبارـصا ذـ ـمنھبـھا اــ ـلجا اـ ــلمتزء اـمدـلوـ ــلمنن ــیعنو1897ي.ـ ـللحاـبيـ ــلجلا1898ىــ ــبسبزءـجھــمناتـفوـلّھـنإـفدـ بـ

أوـحراـج ـقطة الـ ـینبع ـ ـعلیتـ ـمناتـفاـموضـعھــ وـ ـلكھ، ــیتصلنـ ـ اـ ـلسطب ـ [ـ Maح 124aا ـلظ] اـمرـھاـ ـللحن ـفیشبمــ ـ ـ ھـ

ــلجلا ـبخدـ اـ ـلمالف اـضوـ ـقیرـلع اـمقـ ـللحن ــیتصلّھـنإـفى،ــ ـ اـضوـمبـ ـلجع والــمنرحـ ــیشبھ اـ ــلجلھ أوـھاـظدـ ـیكمـلراً ھــمننـ

.1899حقیقة. وال تلتحم القلفة وال تنبت لبعد شفتیھا والستعمال المجففات فیھا

261

أـق إذاــبقال اـطيـفرضـعراط: أوـبدـلرف اـفر ورمـحرـلي ذــتبم ــتقطیكـلع اــ وــلبر إذاـلذـكول اّـحـــتقیك ــلكلت وإذاـ دثـحى

في الكبد ورم تبع ذلك فواق.

ــیعن اـطيـفرضـعىــمتيـ ـمنتھوـھذيـلا1900رـبدـلرف اـــ ـلمعى ـ اـ ــلمستقیاء ــ ـ وـ ورم اـكم ـعظیمورمـلان ــ ـیضغىــحتاًـ ـ رـ ةــقبط

ـلمثا ـ واـناـ ـنسة ـمجدـ اـ ـلبرى االـحولـ واالـــحتبدث وإنـساس ــصغیانـكر، ـیحراًـ ــتقطیدثـ ـ اـ ـلبر ــبسبولـ ـحمزاـمبـ اـ ورمـلة

ـمج اـ ـلبرى أوـ ـبسبول ـ ـفیدثـحزاجـموءـسبـ ـبمجھـ ـ اـ وـلاورة اـمكـلذـكورم، ورم ـیحـمحرـلن إـ اـمدث ا ـلتقطیّ ـ ـ ـ أو1901رـ

ـلعسا ـ ـبحسرـ ـ ــكمیبـ وـلا1902ةـ ـــكیفیتورم وــ ـیحھ اـ ــلتقطیدث ـ ـ ــبسبرـ L6[1903دةـحبـ 178bا أوـل] ــینجلادـحطــخلدم إــ ىـلب

ــلمثا اـمةـناـ ـلعضن ـ اآلـ ـفتحر،ـخو اــ ـلحدث ــتقطیدةـ ـ ـتحاّـھـنأل1904راًـ اـ ـلمجرق ـ ـفیكرى،ـ اــ اـسرــستون ـلمؤـمولــلبال واـ ـجتماً ھـعاــ

ــثقلو أـ ـیضھ ـیكاًـ ـمحتمرــغیونـ ـ ـ ـفیعلـ ـ ـبیالـحھـلرضـ االـ واالـسرــستن ــحتبال وـ اـھاس ـلتقطیي ـ ـ ـ ـفمت،1905رـ ـ ـتقیىـ ـ 1906تـحّـ

ـــلكلیا ــبسبةـ أوـقبـ واــبثروح ـنحور ـمنھدرتـ اــ ـلما اـ ـلحدة اـ ـلحادة إـ اـلارة ــلمثى ـفیحةـناـ اــ ـلتقطدث إـناـیرـجدــعنرـــ اإلـلھ ل.ـــحلیى

1897. .L6: om. Ma [ ولما عرفت أن ما ینخلق ... الجزء المتولد من المني

1898. .Ma باللحمي :L6 [ باللحى

1899. .L6: om. Ma [ فیھا

1900. .Ma دبر :L6 [ الدبر

1901. .Ma لتقطیر :L6 [ التقطیر

1902. .Ma الكمیة :L6 [ كمیة

1903. .Ma حدة .add [ حدة

1904. .Ma تقطیر :L6 [ تقطیراً

1905. .Ma النقطة :L6 [ التقطیر

1906. .Ma نضجت :L6 [ تقیّحت
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اـفانـكوإذا بي ك ـل ـ ورمـ ـعظید ـ وـ ھـاجيـفانـكم ب ـن ـ اـ محا ـل ـ اـیدبـ سعورث ـل ـ إلـ وـیرـلا1907ھـئذاـیال يـف1908انـكوـلة،

ـلجا ـلمقعا1909بـناـ ـ ـ اـیرـ ـلمعؤذي ـ وـ ـحمھزاـیدة ـ وـ ـیضغطھا ـ ـ ـ اـح1910اـ ـلفدث أوـ اـكواق، اـف1911دـلوــفتاراًـحورمـلان ــلكبي نـمدـ

ـلحا ـلنا1912رارةـ ـسخةـیارـ وـیدـشةـنوـ ــفضلدة ـتنصَّةـیرِّـمةـ ـ إـ اـفىـلب ـلمعم ـ ــفتلدةـ Ma[1913ھـعذـ 124b[ـبح ـتھّدـ وـ ھـیؤذـتا

بحرارتھا عرض الفواق.

262

 الثرب فھو ال محالة یعفن.1914قال أبقراط رحمھ هللا: إذا بدأ

ا ـلثإن ـغشربـ ـشحماءـ ـ ـمنبس1915يـناـ ـ ـ اــعلطـ ـلمعى ـ واألـ ـمعدة ـفمتاء،ـ ـ وـ اـفرقـخعـقى ـلبطي ـ ـبسبنـ ـ أوـحراـجبـ ـقطة عـ

ــبحی اـخثـ اـمربــلثرج وـطاــلبن اـفداـبن ـلظي وـھاـ ـمكر اـفثـ ـلخي ـضعوـمنـعارجـ ةـمـدصھــلتاـنىــحتالًـیوـطاًـناـمز1916ھـ

ـلھا واـ ــنطفواء اـ ـلحأت [ـ L6رارة 179aا ـلغ] اـیزـیرـ ـنفسيـفتـناـكيــلتة وــ وـبھ ـجمرد ــفمتدـ إـ رد ـضعوـمىـلى #اـ يـفذيـلھ

اـمـلخداـلا ـلجن وـ األـح1917ھـفادـصوف ـحشرارة أنـبالـفاءـ ـیتعفد ـ ـ وـ ـقیارـصّن وـحّـ اـفدةـماً ـلبي ـفینبغن،ـطاـ ـ ـ ـ أنـ رّدـیي

سریعاً قبل أن یبرد وإال قطع ما ظھر منھ.

263

اـق# ــلحكیال ـ أـ ـبقم إذا1918راطـ ـنسإـبدثـح: ال1919حــصلاألـفيــخفانـطرـسانـ ـیعأن إنـنإـفجـلاـ وإنــھلجـلوـعّھ ـیعمـلك جـلاـ

1907. .Ma الندام :L6 [ إلیذائھ

1908. .Ma كانت :L6 [ كان

1909. .Ma جانب :L6 [ الجانب

1910. .Ma یضعھا ,L6 یضغطھا :correxi [ ویضغطھا

1911. .Ma فتولدا :L6 [ فتولد

1912. .Ma الحراریة :L6 [ الحرارة

1913. .L6, Ma فلذعھ :correxi [ فتلذعھ

1914. .Ma الجراحة في .add [ بدأ

1915. .Ma شماني :L6 [ شحماني

1916. .Ma الذي .add [  موضعھ

1917. .L6: om. Ma [ الذي في الداخل من الجوف وصادفھ

1918. .L6: om. Ma [ قال الحكیم أبقراط
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بقي زماناً طویالً.

ا ـلسإن ورمـطرـ ـمتان دـیزـ أـلؤذـمّ ـشباـنولـصھ األـفةـ ـعضي ـیكاءـ اـمدهـلوـتونـ ـلسن االـ ـحتوداء ادةـم1920نـعيـقراـ

أوـیراوــصف ـفیھة اـیراوــصفادةـماــ ـمعھتـقرــحتة ـ اـعســلیاـ ـلعكن ـ اـ ـلصري وـ أنــمتالـعرف، ورمـــیبتھ اــمثدي أوــللل وزة

ـصغأ األــعلدـیزاــیتمـثر،ـ وـیدـشةـبـالصعـمامـیى ـكمدة اـفودةـ واــللي اـفدارةــستون ـلشكي ـ أـ وإذا ــیكبذـخل، ـیظھرـ ـ ھـــعلیرـ

ـحمروقـع وـ ـخضر ـشبیھرـ اـجأرـب1921ةـــ ـلسل وـطرـ ـیكان أـلونـ واـصھ اـفلـغل ـلجسي ـ وـ داٌءـھم الـیـَعو ـمطماٌء ـ رءهـبيـفعـ

ـلكلیاـب ــ وإـ اـمّـنة، ـلمقصا ـ ـ ـمعيـفودـ ـلجتاـ ـ أـ أـحھ أوـثالـثراضـعد ـلھة: ـمنعاـ ـ أنـ واآلـیزـیھ ـحفظـرخد، ـ الـمھـ أن ـیتقن ـ رح،ـ

اـمثـلاــلثوا ـلمتقداواة ــ [ــحترـقلـمدــتنىــحتھــمنرحـ L6ھ. 179b[ــیعن اـ ــلحكیي ـ أـ ـبقم إذاـ ـنسإـبدثـحراط رــغیانـطرـسانـ

ـسطيـفرـھاـظ اـ ـظھدنــلبح أوـــبینوراًـ ـلكراًـھاـظانـكاً ـیكمـلنـ ـمتقنـ [ـحرــ ً Maا 125a[ـفینبغ الــــ أن ـیعي ـطمعجـلاـ ـ يـفاًـ

واـب ـستئصرءه ـلقطاـبھـلاـــ ـ ألنـ وأـقروـعع واـلـوصھ ـئصاـغةــغلھ اـفةـ ــفعندن،ــلبي ـقطعھدـ ـ ـ الـ ــمھلرـــكثیزفـننـمنـمؤـیا كـ

الـنأل ـیمكّھ ـ أــقلنـ اـلـوصع ـلمتعمقھ ـ ـ ـ ـ وـ ـقطوـلة، وـ ـیتويـكع آـطرـسھـتادـمنـمّدـلوـ ـفیجر،ـخان ـ الـ أن ـیھتب ـ اإلـ ـنسم يـفانـ

قطعھ طلباً لبرئھا، فإنّھ ذو خطر وإن ترك یمكن أن یعیش طول حیاتھ وھو بھ.

264

 علّة وكان لون اللحم عنھا كمداً فذلك دلیل رديء.1923: إذا كان في العظم1922#قال أبقراط رحمھ هللا

اـصإذا ـلعظادف ـ اـ ــلعفم واـنوـ ـلفسة اـفادــ ـللحإن اــ ـیلتحذيـلم ـیكھـقوـفمـــ ـكمونـ اـ اــللد ألن ـلصون اـیدـ ــلمتعفد ــ اـ نـمحـشرــیتذيـلن

ـلعظا ـ ـیشمـ وـلاـبوبـ ـــیعفندم وـ ــینعقھ اــمندــ ـللحھ اــ ـلكمم ـ ـلماـبّحــــیتقیمـثدـ اـ ـــلمتعفنّدة ــ ـیكمـلوــفلة،ـ اـ ـللحن أــ أوـسم ـكموداً وـ ـیكمـلداً نـ

 یكون الفساد والعفونة في العظم یسیراً.1924لقیحھ وصدیده نتن

265

: ومن الفساد خروج العظم.1925#قال أبقراط

أنــعلوا ـبیم األـ ـعضن اـ ـلبسیطاء ـ ـ ـ ـكثیاًـجرـفةـ ـ وـ ـلكنرة ـ ـئباـغاـھّـ اـعةـ ـلحن األـفسـ ـعضي [ـ L6اء 180aا ـللین] ـ الــ ــنطبة اقـ

1919. .Ma فأصلح :L6 [ فاألصلح

1920. .Ma من :L6 [ عن

1921. .L6 شبیھ :Ma [ شبیھة

1922. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1923. .Ma عظم :L6 [ العظم

1924. .Ma فلثاً ,L6 نتناً :correxi [ نتن

1925. .L6: om. Ma [ قال أبقراط
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ـبعضھ ـ ـ اــعلاـ ـلبعى إـثض،ــ اــمتّھـنم ـنصى إــخلبـ اـميءـشىـلط ـلعن اـمروقـ أوالً ـلعألت اـ ـلعظروق ـ اـ اـفيــلتام ـلعضي ـ مـثوـ

ـیس إـ اـلري ـلعى اـ ـلصغروق ـ إنـثارـ اـناـكم ـلفضت ـ أـ ذـمرــكثل اـلن ـنفجك ـ أـ اـفرت ـلعواه وـ ـمنھتـلاـسروق إــ اـلا ـلتجى ـ فـیاوـ

ـلتا األـجيـفيـ ـعضرم وـ ـیتاء اـ ـلعضوّرم ـ اـ ـلمنصو ـ ـ ـفیبـ اـناـكإنـفھ،ـ ــلفضلت ـ ردـ ـیئة اـحةـ ـلكیفیادة ـ ـ ـ وـ ـتعفنة ـ ـ واـ يـفرتـثّت

ـلعضا ـ وـ ـتعمو ـ قـ ـثیأـتيـفّ ـسعىــحترهـ وـتدـحتـ ـعفرتـسھ ـنتوـ إـ [ـلھ Maى 125bا ـلعظ] ـ ـبحیمـ ـ أـ ـفسث وـتدـ نـعھـتّرــغیھ

اـصھـلاـح الــــخبیثاًـیورـساـنورمـلار إّالـبىـجرـیاً ذــقلدــعنرؤه اـلع ـلعظك ـ اـ وإـساــلفم وإنـجراـخد ـنفسدــعننـمرجـخھ الـبھــ

عمل الید دل على غایة الفساد وحدة المادة المؤثرة األكالة حتى استاصل العظم وقطعھ بعون الطبیعة.

266

: وعن انكشاف العظم الورم الذي یدعى الحمرة.1926#قال أبقراط الحكیم

انـھورمـلا ـتنصو إـمبــ ـعضىـلادة اـھوـ ــنصبا ـــیمتلاًـباـ األوـ اــعیيء ــلكبة إــیتمـثارـ األوـلأدى اــعیى ـلصغة ـ ـیخمـثارـ إـ ىـلرج

األـف ـعضرج وـ وأــیتاء األورامـموّرم. إـیر أـلأول أـثالـثدـحى إــشیة إـماء: ا اـلّ ــلتحلى وــ ذـمالـعّل، أنـلة ـیقك اـ [ـلّل L6ورم

180bو ــتخف] أـ ـــفشیئاًـــشیئـھضراـعّف إـ أنـلاً ـــلكلیاـبزولـیى وإـ إـمة، ا اـلّ واــــلتقیى ـلجمّح ـ وـ ــیصیع وآـجراـخ1927ذــــحینئرـ ةـیاً،

اـیأن1928كـلذ ـلضدوم وـبرـ ـتشتان ـ اـ ـلحمد ـ واـ أـجوـلى ـكثع ـممرـ ـقبانـكاـ ذـ ـبسبكـلل ـ االـ ـشتغب ـ اـ ـیحذيـلال اـفدثـ ـلمي ادةـ

ـلما إــئلاـ اـلة ـلنضى وإــ اـمج، إـیّ اـلؤول ـلصى ــیتحلأنـبةـبالـ ـلطیفھلــ ـــ ورـ ـقیقھا وـــ ـمنھظــغلاـمةـــبقیا اـمإـفا،ــ اــیتىــمتّ ـلعضوّرم ـ وـ

وـحادةـمنـم وــــخبیثةـحرـقارـصادة أـساـفةـحراـجة اــحتةـلاـكدة ـنكشى ـ اـ ـلعظف ـ ـلحمنـممـ ـ ـفحھـ وــفیدثـ واـیدـشعـجھ عـجوـلد

ـلشا ــیھیدـیدـ اـ ـلحج واـ ـلسخرارة ـ اـفةـنوـ ـلعضي ـ اـ واـجوـلو ـلحع ــللخلةـبذاـجرارةـ اــ ــلخفیط ـ اـ ـلصفف ـ اـتوــفلراوي.ـ ـلعضورم ـ وـ

ـلمجا ـ اـ ـلمكشروح ـ ـ ـلحموفـ ـ اـلاـبھـ ـیقذيـلورم اـلالـ ـلحمھ ـ ـفیعظرةـ ـ اــ ـلخطم ـ الـ ـجتمب والــضیرـماعــ ــنصبن اـ ـلماب اـ ـلحادة ادةـ

الصفراویة إلى العضو المأوف والعظم المكشوف فیعسر اندمال القرحة ویعرض للعظم الفساد والعفونة. 

267

: وعن الورم الذي یدعى الحمرة العفونة والتقیّح.1929#قال أبقراط الحكیم

ـیعن ـ اـ ـلمي [ـ Maادة 126aا ـلت] ـتحيـ اـ ـلحمدث ـ وـ رديءـميـھرة اـیاـغيـفادـحراري ـلسخة ـ واـنوـ ـلحة اـلرارةـ ـنصبو ـ تـ

اـلإ ـللحى اــ ـــلمتقم اـ ـلمنكشّرح ـ ــ ـعظمفـ ـ أنـبالـفھـ ـیحد [ـنوــعفھــفیدثـ L6ة 181aو ـفس] اـفادـ ـلعظي ـ وـ ـلحمارـصم ـ ـمتقیحھـ اًــــ

فیكون برؤه متعسراً.

1926. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1927. .L6: om. Ma [ حینئذ

1928. .Ma ھلك :L6 [ ذلك

1929. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم
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268

.1930#قال أبقراط: وعن الضربان الشدید في القروح انفجار الدم

ـسب اـ اـجوـلب ـلضع ورمـناـبرـ ـغیاّرـحي اـبرـ إذ ـلبارد ـیكاردـ ـصلبونـ أوــ ـلیاً وإـنّـ الـناً، أن1931ـعجوـیّھ ـیستحیإّال ـ ـ ـ إـ ىـلل

ـلحا ــبسبرارةـ ــتعفنبـ ـ وإـ ـیحاـمّـنھ، اـ ـلضا1932عـجوـلدث اـميـناـبرـ اـكإذا1933ورمـلن ـلعضان ـ اـ ـلمجو ـ ـحسھـلاورـ وـساـ انـكاً

ـبق ـیضانـیرـشھـبرـ داـ ـئمرب ـلكناًـ ـ #ـ ـلمھ ـسلیمكـلذ1934انـكاـ ـیحمـلاًـــ ـبحسـ اـكرـ ـلشة أَـفان.ـیرـ وورمـلإذا ھـناـبـرضارـصِم

ـمحس ـ ـجعوـماًـسوـ ــیعناً.ـ أـ ـبقي إذاـ اـفدثـحراط ـلعضي ـ اـ ـلمتقو ــ ورمـ وـحّرح ـسخاّر اـ ـلشن اـیرـ ـیجذيـلان واـ إــحتاوره ىـلاج

اـیز ـلھادة ـلتواءـ اـلا1935حـیروـ ـفیذيـلروح أـ ـحبـاصسـحھ ـلضاـبھـ اـبرـ ـلشان ـبسبدـیدـ ـ ازدـ اـكـرحادـیب ـلشة يـف1936انـیرـ

ـنبساال واالــ ــنقباط اـ ألن أو ــیضیورمـلاض اـضوـمقـ ـلشع اـفانـیرـ ـنبسي ـلضغھـطاــ ـ اـ وـلط ـتمورم إـ وـیدده ـتحاه اـ ـلشرك انـیرـ

ـبق ـلیقضوةـ ـ ـ وـ ـفینفجرهـطي ـ ـ ـ اـ اـمدمـلر ـللحن اــ ـلمتقم ـ ـ اـ ـلضعیرح ـ ـ اـ ـلمف ـبسبأوفـ ـ اـكرـحدةـشبـ ـلشة وـیرـ اـحان ـلمّدة ادةـ

] الخلط المؤذي من العضو المتألم بمصاحبة الدم المستفرغ.L6 181b ألفواه العروق ودفع الطبیعة [1937المفتح

269

 اختالط الذھن إن نال الموضع الخالي.1939: وعن قطع العظم1938#قال أبقراط رحمھ هللا

ن ع ـی ـ إذاـ ـقطرضـعي اـفعـ قحي ـل ـ وـ اـصف قطادف ـل ـ فو1940عـ ـن اـ مذ ـل اـضوـ خع ـل #اـلاـ أي مي ـل اـضوـ یذيـلع ـف اـ اغـمدـلھ

ـغشو ـفت1941اءاهـ اـلأـ واـمدـلم ـنفعاغ ـ اـ ـلنفسا1942روحـلل ـ ـ وـناـ ـتغیي ـ اـقّرتـ ـلطبیعیواه ـ ـ ـ ـ اـثدـحةـ ـختت اـ أيـھذـلالط ـتشن تـشوـ

1930. .L6: om. Ma [ قال أبقراط: وعن الضربان الشدید في القروح انفجار الدم

1931. .L6: om. Ma [ یوجع

1932. .Ma الورم :L6 [ الوجع

1933. .L6: om. Ma [ من الورم

1934. .L6: om. Ma [ لما كان

1935. .Ma الترویح :L6 [ لترویح

1936. .Ma الشرایین :L6 [ الشریان

1937. .Ma التقیح :L6 [ المفتح

1938. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1939. .Ma یحدث .add [ العظم

1940. .L6: om. Ma [ القطع

1941. .L6 وغشائیھ :correxi [ وغشاءاه
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] تحرك األرواح التي في الدماغ حركة غیر طبیعیة.Ma 126bالقوى المدركة الباطنة بسبب [

270

: البثور العراض ال یكون معھا حكة.1943#قال أبقراط

اــعلا أن ـلبثم ـ اـ ـلتور ـتھادـميـ ـتكارةـحادةـحاـ ـئیاـنونـ اـلإ1945ةــئلاـم1944ةـ ــلجلى وإـ اـلد ـلسطى ـ اـ ـلظح اـمرـھاـ ـلبن ألـ اـھّـندن

ح ـل ھرارـ ـت وـ ھّدـحا ـت فاـ ن ـت ـ اـھوـفنـمذـ عات ـل وـ أنـتروق فروم ن ـت ـ وـ خذ ـت ـمسنـمرجـ األـ ـعضام وـ ـجھرـفاء وإلـ ھذاـیا ـئ اـ

ـمھالـیوإل ـلبا1946اـ ــتھتدنـ اـ ـلطبیعم ــ ـ ـفعھدـبةـ ـ إـ اـلا ـلخى ـبخارجـ اـ ــلبثالف اـ ـتھادـميــلتور ـبلیاردةـباـ ـلغلظھاـھّـنإـفدة،ــ ـ ــ وـ ـثقلھا ــ اـ

ـتمی ـ إـ ـعمىـلل اـ ـلعضق ـ وـ ـلعا1947يـفبـھذـتو وـ ـتلطرض ـقعيـفأــ والـ اـیره ـلعضؤذى ـ ـبكیفیتھوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفتتاـ ـ ـكھرـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ والـ ة

]L6 182a[ـتھت ـ ـفعھدـبمـ ـ إـ اـلا ـلخى وـ ـلھارج الـ ـیكذا ـمعھونـ ـ ـحكاـ اـ ألن ة ـلحكّ ـ ةـ ـتحصّ ـ اـلنـملـ ـلبخذع ـ اـ ـلحارات ادةـ

 ولیس للبثور العراض بخارات حادة.1948للمسام

271

 ذلك سقوط القّوة وقيء وذبول نفس وغشي.1950: إذا انفجر خراج إلى #داخل حدث عن1949#قال أبقراط

ا ـیسمورمـلإن ـ ورـ ي رـجرـیدام1951اـماًـمّ أوـعوـجى ـــتحللھ إذاـمأـفھ.ـ ا ــیتحلمـلّ ـ ـیسمّلـ ـ دـ ى ــبیلّ وإذاـ ـجمة وـ ـنضع ـیسمجـ ـ يـ ّ

ـیعناً،ـجراـخ ـ اـليـ ـنفجو ـ اـ ـلخر إـ داـلراج اـخى ـلبل وـ واـفوـجدن ـستفھ ـ ــكثیيءـشھــمنرغـ ذـع1952دثـحرـ ـسقكـلن اـ ـلقوط ّوةـ

ـستصحال ـ ـ اـمابـ ـلخادة واـ األرواح ـستتبراج ـ ـ ـعھاـ ـعناـ االـ ـستفد ـ وـ اـمالـعراغ. ـنفجة ـ اـفارهـ ـلمعي ـ أنـ ـیعدة ـغثیرضـ ـ انـ

اــختوا ـلمالف واـ أوـلدة ـھمؤــقیدم وإـ ـیعاـمّـنا، ذـ اـبرض ـلنفول ـلشســ اـ ـنفعّدة ـ األـ ـعضال اـماءـ ــلقین واـ ـلمح اـ ـلمنفجدة ـ ــ إـ ـلیھرة اــ

1942. .L6: om. Ma [ الموضع الذي ... الدماغ وانفعل الروح

1943. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1944. .L6 نائیاً :correxi [ نائیة

1945. .L6, Ma مائالً :correxi [ مائلة

1946. .L6: om. Ma [ وإلیالمھا

1947. .L6: om. Ma [ في

1948. .Ma بالمسام :L6 [ للمسام

1949. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1950. .L6: om. Ma [ داخل حدث عن

1951. .L6: om. Ma [ ما

1952. .Ma وحدث :L6 [ حدث
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ـلھو ـیحذاـ ـــللعلیدثـ االــعنلــ ـنفجد ـ ـقشعارـ ـ وـیرـ دــعنضـفاـنرة األـفد ـعضع اـ أذى ـلماء اـ ــلمتقیادة ــ ـنفسھنـعةّـحـ ـ ـ وأـ اـما. ا ـلغشّ ـ يـ

]Ma 127aیعرض من سقوط القوة من انحالل الروح الحیواني عند استفراغ مادة الخراج.[

272

أـق# ـبقال إذا1953راطـ ـعظیماتـجراـخدثـح: ــ ـیظھمـلمـثةــــخبیثةـ ـ ـمعھرـ ـ ورمـ ـعظیمةــــلبلیاـفا ــ [ـ L6ة. 182bوا أــعل] ّھـنم

ـیحدـق اـمدثـ ـبیدـلن ـیعاـمالتـ ــبیلدـلاـبرفـ اـ ـلمنكة ـ ـ ـیجمةـسوـ ـ ـیجماـمھــفیعـ ـ اـفعـ ـلعمي ـ ــبعیراًـئاـغقـ اـمداًـ ــلجلن وـ يـفيـھد

والــتلاـقرــكثاأل ـینضة وإذاــ ـبطج ـیخمـلتـ ـمنھرجـ اــغیاــ اـلر ــلیسیدم وــ إذا إّال اـصر إــلبل اـلط ـلعظى ـ ـظھمـ ــــمختلفدةـمرتـ ةـ

ــیعنزاء،ـجاأل ـمھمىـ ـ وـھرـھاـظطـباـ ـعظیمةـحراـجھــفیتـثدـحا ــ وـ ـیخمـلة وـشھــمنرجـ ـیظھمـليء ـ ـمعھرـ ـ واـ ورم يـفاخـــنتفا

ـلظا دـك1954رـھاـ ـلیان اــعلالًـ ــبیلدـلى اـ ـلمنكة ـ ـ ـفكة،ـسوـ اـناـ ـلبلیت ــ ـعظیمةـ ــ إذـ األـمـعضوـميـفتـناـكوـلة، ـعضن ةـحراـجاءـ

ـعظیم ــ وـ ـیظھمـلة ـ ـمعھرـ ـ ورمـ اـما ــنصبن اـ ـلماب إـ ـلیھادة ـ اـشدــعناـ ـفیھعـجوـلدة ـ دـكاـ ـلیان اــقلىــعلالًـ وـلّة اــقلدم ـلحّة رارةـ

ـلغا اـفةـیزـیرـ ــبسبدنــلبي وــمنرضـعرـــكثیزفـنبـ اـخھ ـلطبیعور ـــ وـ ـتقة اـفالـتنـعاـھدـعاـ ـلجي وإرـحراـ اـسة إـلال ـلیھدم اــ

ـطمع ـ إلـ ـحھالـصاً ـفیكا،ـ ـ اـ ـلبون اـھيـفدنـ ـلحذه اـیدـعةـلاـ واـلم واـلدم ـلحروح اـ ـلغرارة ودّلـیزـیرـ ـضعىــعلة اـ ـلطبیعف ـ ـ ـ ةـ

وعدم اھتمامھا إلى التالفي.

273

: الخراج الذي یحدث في حمى ال ینحل في أوقات البحرانات األول ینذر من المرض بطول.1955#قال أبقراط

ا ـلمإن اـ ـمنھّدـلوــتتيــلتواد اــ ــلحمیا ـ ـــلطیفتـناـكوـلاتـ ـفعھدـتةــــخفیفةـ ـ [ـ L6ا 183aا ـلطبیع] ـــ أـفةـ اـیي ـلبحام ـلعاـبنـیارــ أوـ رق

أوـعرـلاـب ـستطاـباف اــ ـلبطالق ـ وـ واإلدرار وإنـھرــغین ـبلیتـناـكا، ـغلیظدةــ ـفقةـــ ـفعھدـیدـ ـ ـبطاـ االـیرـ ـنتقق ـ اـمالـ ـلعضن ـ وـ

إـقاأل األـلوى ـضعى ـیعنف،ـ ـ أـ ـبقي اـ ـلحكیراط ـ ـ اـ ـلخم اـ ـیحذيـلراج ـحميـفدثـ والـ ـتنحى ـ [ـ Maّل 127bا ـلحم] ـ ـعنىـ دـ

أـفھـثدوـح اـیي ـلبحام األولـنراــ اــمثات ـلسل واـباـ واـساــلتع ـعشعـبراـلع دـ اــكثىــعللــلیر ـلمرة اـفادةـ اــلبي ألن ـلطبیعدن ـــ ـلمةـ اـ

ـفعد ـبعضھتـ ـ ـ ـبطاـ اـیرـ ـلخق وـ ـتنحمـلراج ـ اـبلـ ـلحمھ ـ دّلـ ـبقىــعلى اـیاـ ـلفضا ـ األـ اـخالت ـلمرى ـللحمّدةـلوـ ـ وــ ـینى ـبطذرـ ولـ

المرض لكثرتھا وغلظھا الدالة علیھا الخراج.

274

: من أصابتھ حمى طویلة فإنّھ تعرض لھ إّما خراجات وإّما كالل في مفاصلھ.1956#قال أبقراط

1953. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1954. .Ma الظ :L6 [ الظاھر

1955. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1956. .L6: om. Ma [ قال أبقراط
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ـتطاّـمـنإ اـ ـلحمول ـ وـ األـماـھرــغیى ــلغلراضـمن وـھوادـمظـ ـتھرودـبا وـ أـھا والـحرــغیدةـــبلی1957الطـخذه ـلمؤـمادة ةـیؤذـمةـ

ــتھت1958الـفدن،ـــللب اـ ـلطبیعم ـــ ـفعھدـبةـ ـ وـ أذاــمنا اـم1959اـھع ـبحامـیأ1960رـخأـــفتتدنــلبن ـینھارـ ـفیطاــ اــ ـلمول ـبخرضـ وـلاـمالفـ

فـاھوادـمتـناـك ـلطی ـ ـ ـتتشمةـیؤذـمارةـحةـ ـ ـ األـفرـ أول ـتنھو1961رـمي ـ ـفعھدـبضـ ـ اـماـ بن ـل ـفیكدنـ ـ اـ ـلمون عـیرـسرضـ

ـنقضاال ـ وـ اـفدـتدـقاء ـلطبیعع ـ ـ ـ اـ ـلمة [ـ L6واد 183bا ـلغلیظ] ـ ــ دـ ـفعة اـ ـنتقاً ـ ـلیاـ ـمثاًـ أنـ ـفعھدـتل ـ إـ ـعضىـلا ـلتحیلـباـقوـ ـ ـ اـھزـ

ـلمفاـك ـ اـصاـ ــلمتسخنل ـ ــ ـلحاـبةـ اـكرـ اــنیدــلبات ـلجة ـبسخةـبذاـ ـ ـنتھوـ اــ ـلما إـ أـلواد ـنفسھى ـ ـ ـفتحاـ ـفیھدثــ اــ ـلخا إنـجراـ ـجمات وإنـ ع

تحلبت إلى فضاء المفاصل ولم تُجمع أحدثت الكالل فیھا.

275

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ أـم:1962مـ أوـخھـبـاصن اـفاللـكراج ـلمفي ـ ـبعلـصاـ اـ ـلحمد ـ ھـنإـفىـ ـیتنّ ـ اـماولـ ـلطعن ـ أـ ـكثام ـممرـ اـ

یحتمل.

ــیعن أـميـ ـبعھـبـاصن ـمقدـ اـساـ ــلحمیاة ـ أوـ األـماـھرــغیات أوـخراضـمن ـمفيـفاللـكراج اــعلدّلـیّھـنإـفھــصلاـ أن ھـقاــلنى

ــیتن اـماولـ ـلطعن ـ أـ اـمرــكثام ـحتمن ــطبیعتالــ ــ ـكمھـ ـبعادةـعوـھاـ اـ ــقھیاــلنض اـ ـنھن ـیشتھمـ ــ وـ ــیحملون ـ أــعلونـ ـنفسھى ـ ـ 1963مـ

ـكثیذاءاًـغ ـ ـضععـمراًـ ـسیممـھواـقفـ ـ اـ ـلطبیعیا ـ ـ ـ ـ [ـ Maة 128a[ـمنھ ـ وـ ـتھرارـحّةــقلا اـ ـلغم اـیزـیرـ ـلتة آـھيـ ـلھةـلي يـفاـ

ـفعأ ـلھاـ ـفتتا،ـ ـ ـبعضھيـفّدـلوـ ـ ـ ـغلیظادةـممـ ـ ـنضیجرــغیةــ ـ ـ اـسنـمةـ ـستموء ـ ـئھراـ ورداءةـ ـھضمھم ـ ـ ـفتمـ ـفعھدـ ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ إـ ىـلة

ـمف ـصلھاـ اــ ـلضعیفا ــ ـ اـ ـلقة ـلھةــبلاـ ـلحاـباـ اـ ـلغرارة اــیبرـ ـلجة ـلھةـبذاـ إـلوـــفیتاـ اـمد اـخّ ان ــنصبراج إـ أـلت ـئھزاـجى اـ ـللحما ـ أوــنیاــ ة

] L6 184aكالل لو تحلبت إلى فضائھا وأجزائھا العصبانیة [

276

: من انسل من مرض وكلَّ منھ موضع من بدنھ حدث بھ في ذلك الموضع خراج.1964#قال أبقراط

ـلكا أـ ـعیالل ـیلحاءـ اــ ـلقق اـ ـلمحوة ـ ـللبةـكرـ دـمدنــ ـفعھن ـ اـ ـلثقیا ـ ـ إـ وـفىـلل ـحطھوق ـ اـ ـلخفیا ـ ـ إـ أـلف ـسفى ـبسبلـ ـ آالتـ أن ب

1957. .L6, Ma أخالطھ :correxi [ أخالط

1958. .Ma وال :L6 [ فال

1959. .L6, Ma إذائھا :correxi [ أذاھا

1960. .Ma بھ .add [ فتتأخر

1961. .Ma األمراض :L6 [ األمر

1962. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

1963. .L6, Ma نفسھ :correxi [ أنفسھم

1964. .L6: om. Ma [ قال أبقراط
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ـلحا ـتسخةـكرـ ـ وـ ــتتجلن إــ ـلیھّب اــ ـلفضا ـ ـیكمـلإذاـفول.ـ اـ ـلكن ــبسباللـ اـ ـلحب ـفیكةـكرـ ــلفضلونــ ـ ـتثقةـ اــ ـلقل ـلھاــینىــحتوةـ ـمنھاـ اــ

ـلھاــیناـم ـبعاـ اــكثدـ ـلحرة ــیعنة،ـكرـ وـضرـمنـمرجـخنـميـ اــعنھـندـبقــینمـلھ ـلبحد ـنقـھضرـمادةـمنـمرانــ وـماـتاًـئاـ ّلـكاً

ـمن دـكھـندـبنـمعـضوـمھـ یان ـل ـعلالًـ أنـ ـفیدثـحى ـمعنـمھـ اـشاةـناـ مّدة ـل ودـ اـفرض أذى ـلمع ـنفسنـعادةـ ـ ـضعھـ فـ

ویتجلّب إلیھ من بقایا المادة فضلة ردیئة غیر طبیعیة فتحیزت فیھ وحدث في ذلك الموضع خراج.

277

أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ وإن1965ھ أـك: ـیضان ـفتعّدمــتقدـقاًـ ـعضبــ األـموـ ـعضن أنــقبنـماءـ ـیمل ذــففھــحبـاصرضـ كـلي

العضو یتمكن المرض.

ـمھمو ـ أـ اـصا ـلتعاب ـ ـلعضبـ ـ أـموـ ـعضن اـ ـلباء #ـ ـبسبدن ـ األـمبـ اـحيـفابــسبن ـلصحال ـ واـ ـنحة ـبسب1966ھـجزاـمرفـ ـ بـ

ـلكا اـ ـلمفالل ـ اـ ـلحرط اـمھـللـصاـ ـلتعن ـ ـقببـ [ـ L6ل 184bا ـلم] ـفمترض،ـ ـ ـحبـاصرضـمىـ ودـ ـفعھ اـ ـلطبیعت ـ ـ ـ ادةـمةـ

ـلما وـفرضـ اـقي ـلبحت إــ ذـلران اـلى ـلعضك ـ ــلضعفوـ ـ ـفتتمكھـ ـ اـمھــفینـــ ـلمادة وـ ـیحرض اـ ـلخدث اـ ألن ـلتعراج اــ ـلسب 1967قـباـ

ــضعفأ ووـ ـمجعـسھ ــبسبھـیارـ اـسبـ ـلموء اـ ـلعزاج ـفیارضـ اـشنـمھـ ـلتعدة ـ ـفصبـ الـباـقارـ ــنصبالً اـ ـلفضاب ـ إـ ـلیالت يـفھـ

 لھا وتنقیة البدن منھا.1968وقت #دفع الطبیعة

278

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ اإلـحـاص:1969ھ ـعیب اـفاءـ ـلحمي ـ أـ ـكثى ـیخاـمرـ اـبرجـ ـلخھ ـمف1970يـفراجـ وإــصلاـ بـنـاجىـلھ

اللحیین.

ــیعن أـل1971يـ اـحـاصّسـحو ـلحمب ـ ـحميـفىـ وــعیأـباهـ ـفیكھــصلاــمفيـفاللـكاء ـبحونــ اـنراـ اإلــلیاـــنتقھ ألن اـفاءــعیاً دنــلبي

ـغینـم ـسبرـ دـھـاظبـ یر ـل ـعللـ ـمیىـ اـ ـلمل إـ اـلادة ـلمفى ـ ودـصاـ اـفل ـلطبیعع ـ ـ ـ ـلھةـ إـ یھا ـل ـ ألنـ اـشا ـلطبیعأن ـ ـ ـ أنـ عـفدـتة

1965. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1966. .L6: om. Ma [ بسبب من األسباب في حال الصحة وانحرق مزاجھ

1967. .Ma الساق :L6 [ السابق

1968. .Ma طبیعة :L6 [ دفع الطبیعة

1969. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1970. .Ma و :L6 [ في

1971. .Ma أعني :L6 [ یعني
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ــلخلا اــقیرـلا1972طـ ـلحق ـستفاالـب1973ارـ اــ ـلمحسراغ ـ ـ واـ ـــلغلیوس اـ اـماردــلبظ ـلعضن ـ اـ ـلشو إـیرـ اـلف ــلخسیى ـ وـ اـمس ـلقن ويـ

اـلإ ــلضعیى ـ ــفمتف،ـ وـ ــلمفا1974دتـجى ـــضعیفـلصاـ ـــسخیفةـ دـ ـفعتھة ــ إـ ـلیھا إنــ ـلھانـكا إـ ـلیھا وـــسبیاــ ـمنھـعضوـميـفل وإنــ ا،

اـناـك ـلمت اـفادةـ دـلي ـفعتھرأس ـ ـ إـ اـناـجىـلا ـللحییب ـ ـ ـلسخنــ ـ ـفتھماـ ـ ـ ورـ ـھمدــجلةـقا وـ ـتھلھا ــ ـنسلـ ـلحمھمجـ ـ ـ ـ وـ اـھا. ـلثذه ةـثالـ

ـلفصا ـ ــمشتملولـ ـ ـ ــمعنىــعلةـ واـ اـحى إدراك ألن ـلكد اـفاللـ ـلعضي ـ [ـ L6و 185Aواإل اـفاءــعی] ـلفصي ـ األولـ ـیكل ونـ

ـبع اـ ـلمد وـ اـفرض إـناــلثي ـحسي اـم1975قـباـسھـساـ ـلمن وـ اــقبرض وــفیوعـقوـلل اـفھ ـلفصي ـ اـ ـیكثـلاــلثل اـ إدراك ـلكون اللـ

اـلاـحيـف ـلحمة ـ وـ ـتكى. ـلفصا1976ذهـھونـ ـ اـ ـتقىــعلةـثالــلثول ـفصرـیدـ أيـحوا1977لـ أدركـمد، وــقبن اـفھـعوـقل ـلحمي ـ ىـ

ـمحمھـنوـكةـلاـحيـفأو ـ أوـموـ ـبعاً واـجروـخدـ ـنسھ اـمھـلالـ ـلحمن ـ وإـكىـ أـفاءاًــعیالالً ـعضي وـئاـ ـفیھ1978دثـحھــصلاــمفھ اــ

ـللم1979ھــــتنبیّھـنأـكراجـخ انـیرــ ــیحتض إـمرزـ ـتعن ـعضابـ أـموـ ـعضن إـئاـ ـتعھ ـمفاًـباـ وـطرـ اـلاـحيـفاً ـلمة وـ ـبعرض الـ ده

ـــلحیتـلصاــمفمـحزاـت ــبكثھـ اـ ـلكرة ـتصالــلئاللـ ـفھادـ اـ ـلطبیعا ـــ دــعنةـ ـفعھد ـ اـ ـلفضا ـــضعیفالتــ ـمستعةـ ــ [ـــلقبدةـ Maول 129a[

الفضالت فتدفعھا إلیھا فیحدث فیھا الخراج.

279

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ـحمھـبتـناـكنـم:1980ھ ـلیسىـ ـلضعیفاـبتــ ــ ـ وـج1981ةـ ـیبقانـكداً الـلاـحىــعلھـندـبيــ ـینقھ اًـــشیئصــ

 مما ینبغي رديء ألن األول ینذر بطول من المرض واآلخر یدّل على ضعف من القوة.1982أو یذوب بأكثر

ـحمھـبتـناـكنـم ـــضعیفىـ وـجةـ ـبلغمانـكداً ـ ـنیاــ اـباًـ ـلمارد أوـ اـمزاج ــلشین وـ اـفوخ واـقوـلي ــلبلت اـ ـلبد دمـعدّلـیمـلنـیاردـ

1972. .Ma خلط :L6 [ الخلط

1973. L6 الحاد :Ma [ الحار

1974. .Ma وجد :L6 [ وجدت

1975. .L6: om. Ma [ سابق

1976. .Ma ھذ :L6 [ ھذه

1977. .Ma وصل :L6 [ فصل

1978. .Ma حدثت :L6 [ حدث

1979. .Ma بسط :L6 [ تنبیھ

1980. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1981. .Ma بضعیفة :L6 [ بالضعیفة

1982. .Ma أكثر :L6 [ بأكثر
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ـنقص ـ وـندـبانـ [ـلزاـھدمـعھ L6ھ 185b[اــعل اـمأـفرداءة.ـلى ـینقمـل1983نـمّ ـ وـ ـیھمـلص وـمھـندـبزلـ رارةـحدةـشودـجع

ـلحما ـ اـ ـلمقتضیى ـ ـ ـ ـ اـ ـلتحلیة ــ ـ اـم1984لـ ـلبن دـنإـفدنـ ـلیّھ وـ رديء ـمنل ـبط1985ذرـ اـ ـلمول األـ ألن اــسبرض ـلتاب ـتعیيـ ـ ىــعلنـ

اـط ـلحمول ـ أـثالـثىـ ـطبیعاـھدـحة: اـــ ــلخلة اـ ـتعفذيـلط ـ اـفّنـ ـلكي واـ ــلكیم واـ ـلقف واآلـ اـق1986رـخوام، ـلمحموة ـ ـ اـفومـ رـفوــلتي

ـلضعوا ـ واـ ـلثف، ــسحنثـلاـ اـ ـلمحمة ـ ـ اـفومـ ـلسخي ـ واـفاـ ــلتلة ـفمھمزز،ـ ـ ـ اـناـكاـ ـلفضت ـ ـكثیلـ ـ ـغلیظاردةـبرةـ ـ واـجزـلةــ ـلقة وةـ

ـفعداـلا ـــضعیفةـ واـ ــلسحنة ـ ـمجدــمنةـ ـلحما1987تـثدـحززةـــمتلةـ ـ أـ ـممولـطى ـیكاـ وـ اــمتون. ـنھى ـلمحما1988زلـ ـ ـ ـممرــكثأـبومـ اـ

ـتقتض ـ ـ ـحمدةـشيـ وـ ـیكمـلاه ـلطینـ ـ اـ ـلبف واـ ـللحدن ـلصباـكمــ ـ والـ ــصمیيـفى اـ ـلحم وـ ـیعمـلّر اـلرضـ ـستفھ ـ ـمحسراغـ ـ وسـ

أوـــكثی ـمحسرــغیر ـ ـلھاـكوسـ واـ ـلحم واـ ـلسھزن ـ اـ ـلطر وـیوـ اـعل ـلغدم اــعلدّلـیالـفذاء،ـ ــلكنطــفقرداءةـلى دّلـ ـقصىــعلھ رـ

ـلما واـ ألـــلتلرض وذـندـبصــنقوـلّھـنف األـھدمـععـمراًـــكثیلـبھ وــشیذه وـماء اـقودـجع ـلحموة ـ وـ ـتھدـشى دّلـ ـضعىــعلا فـ

اـق ـــلعلیوة وـ ـعجل اـتوـقزـ ـلمھ ـسكاـ ورـ ـكیمةـقة وـتاـسوــ ـتخلخھ ــ أــفیھـندـبلـ ـسقىــعلرهـمؤول اـ ـلقوط وــقبوةـ ـمنتھھـلـوصل ــ ىـ

]Ma 129bالمرض. [

280

] L6 186a: أّي موضع من البدن كان بارداً أو حاراً ففیھ المرض. [1989#قال أبقراط

ــیعن أيـ اـمـعضوـمي وـحھــفیتـناـكدنــلبن ـسخرارة أزـنوـ ــطبیعتنـمدـیة ــ أـ أو ـممردـبھ ـینبغاـ ـ ـ دّلـليـ زاجـموءـسىــعلھ

ــبسبھـلرضـع اـ ـنحب اـجزاـمنـعھـفراـ ـلطبیعھ ـــ دّلـ #أو ــنصبا1990ىــعلي ـطبیعرــغیطــخلابـ ــفتكیھ،ــفیيـــ ذــ اـلف ـلعضك ـ وـ

ــبكیفی ــ اـ ــلخلة اـ ـلمجط ـ أيـلاورـ ـسخھ، ـملمةـنوـ ـلعضا1991ســ ـ أوـمعـمھــفی1992دثـحاّرـحزاجـموءـسىــعلدّلـتوـ رــغیادة

مادة وبرودة ملمسھ أیضاً تدّل على برودة مزاجھ ساذجاً أو مع مادة.

1983. .L6: om. Ma [ من

1984. .L6: om. Ma [ التحلیل

1985. .Ma منذر:L6 [ ومنذر

1986. .Ma واآلخرة :L6 [ واآلخر

1987. .Ma حدث :L6 [ حدثت

1988. .Ma انھزال :L6 [ انھزل

1989. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

1990. .Ma وعلى :L6 [ أو دّل على

1991. .L6: om. Ma [ ملمس

1992. .Ma حادث :L6 [ حدث
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أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ وإذا1993ھ ـتحانـك: اـفدثـ ـتغ1994ّھــكلدنــلبي وــییاـ اـكر وـمردــیبدنــلبان ـیسخّرة ـ أـ أوـخن ّونـــیتلرى

 ذلك على طول من المرض.1995بلون ما ثم بغیره دّل

ـیعن ـ ـتغیوـليـ ـ اـبّرـ ـلعلیدن ــ ـبحلـ ـمختلفاالتـ ــ ـ وـ ـیبة وـمردـ ـیسخّرة ـ أـ ــتتلمـثرىـخن ـــسحنتّونـ وـ ـبشھ ـمختلفوانـلأـب1996ھـترـ ــ ـ ةـ

ـكیفیو ـ ـ ـمتغیاتـ ـ ـ دّلـ واـكّرة ـمنھدـحل ـ ـبكیفیتاـ ـ ـ ـ ـ وـ اـفاـمطــخلوعـنىــعلھـنوـلھ ـلبي ودّلـ اـطىــعلدن ـلمول ألنـ ذهـھرض

ـلحا أنــعلدّلـتاالتـ اـبيـفى ـلعلیدن ــ ـفضلـ ـمختلفالتـ ــ ـ وـ اـمبـكرـمـھضرـمة ـلمن اـ ـلمختلفواد ــ ـ ـ اـفةـ ـلني ـفتحتوع،ـ ـ ـ اجـ

ـلطبیعا ـــ إـ ــتمیىــحتةــیلوـطدةـمىـلة واـك1997ّزـ ـمنھدـحل وــغینـماــ ـتنضجره ـ ـنضإـبھــ اـجاـ ـلخھ وـباصـ ـمنھالـكعـفدـتھ 1998اــ

].L6 186b المخصوص بھ فیطول المرض [1999في وقتھ وأوان بحرانھ

282

أـق# إذا2000راطــبقال اـناـك: ـلحمت ـ ــتشتتـناـكمـثةـقارــمفرــغیىـ ـفھاًــغبّدـ أـ ـعظي ـخطمـ وإذاـ اـناـكراً، ـلحمت ـ ىــعلارقــتفىـ

 تدّل على أنّھ ال خطر فیھا.2001أّي وجھ كان فھي

اــعلوا دوام أن ـلحمم ـ إـ ـیكاّـمـنى إذاـ اـناـكون ــلعفت اـنوـ ـلحة اـف2002ةـثادـ ــلخلي داـ اـخط ـلعل وأـ اـمروق، اـــعفنوـلّ ـلمت ارجـخادةـ

ـلعا ـتكروقـ اـ ـلحمون ـ ذاتـ [ــفتى Maرات 130a[ـلغاـك وـ اـھب، ـلحمي ـ اـ ــلصفى اـیراوـ ــتعفيــلتة ـتھادـمنـ اـخاـ ـلعارج روق،ـ

وـحيـھو ـحبھـاصســلیادة ـخطىــعلاــ ـمنھرـ أــ اـما. ـتھدـحّ اـفاـ ـلمألن اـ ـلمحادة ـ ـلھةـثدـ ـــلطیفةــــقلیلاـ ـبساـیارةـحةـ وـ ـطبیعىــعلة ةـــ

ـلنا وأـ اـمار. اـعّ ـلخطدم ـ ـمنھرـ ـ ــلقلا،ـ ـتھّـ وـ ـسھا ـنضجھةـلوـ ـ ـ وـ اـعرـسا ـستفة ـ ـغھراـ وـ ـقصا أـبوـنرـ وـھذـخة اـتا، ـلطبیعدع ـ ـ ـ نـمةـ

أنــغی ـتضعفھر ــ ـ وألـ إذاّـھـنا، ــتعبا اـ ـلطبیعت ـــ اـفةـ اــلیي أراـحواـلوم ـحتھد اـفاــ اآلــلیي وألنـخوم ـتھادـمر، ـــخفیفاـ ـــثقیلرــغیةـ ةـ

1993. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

1994. .L6: om. Ma [ كلّھ

1995. .L6: om. Ma [ دّل

1996. .Ma والثرتة :L6 [ وبشرتھ

1997. .L6, Ma میّز :correxi [ تمیّز

1998. .L6: om. Ma [ منھا

1999. .Ma البحران :L6 [ بحرانھ

2000. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2001. .Ma فمتى :L6 [ فھي

2002. .Ma حادثة :L6 [ الحادثة
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اــعل ـلقى وأـ اـموة. ـحمّ اـ ـفمعـبرـلى وــمنزـ ـحبھـاصة، ـمنھاــ أـفاــ أـمي إزـمن. ا ـنھاـمّ ــلغلاـ اـ ـلمظ اـ ـلسّرة وـ ـتھرودـبوداوي وـ كـلذـلا،

ــتحت اـ ـلطبیعاج ـــ ـنضجھيـفةـ ـ ـ إـ وأــیلوـطدةـمىـلا األـمة. ا ـمنھنـمّ ـفلطاــ اــ ـلمول ـئبھواـننــبیّدةـ وذــ أـلا، أّـھـنك إذا ــتعبا اـ ـلطبیعت ـــ ةـ

واـیيـف اـحوم ـبفت2003تـحراــستد ـ أــمیوـیيـفاـھورـ أو وأــكثن اـمر. ا ـلمّ ـفمةــظبواـ وــمنزـ ـحبھـاصة، ـ ـمنھاـ ـ ـخطىــعلاـ أـ اـمر. ّ

ـنتھاـمز اـفاــ ــلخلألن [ـ L6ط 187aا ـلف] ـلھلـعاـ ـعساردـبزجـلظـــغلیرـــكثیاـ اـ ـلنضر واــ ــلتحلج وأــ اـمّل. ـخطّ 2004اـھّـنألـفاـھرـ

ـتك اـ ـلطبیعل ـــ وـ ـتتعبھة ــ والـیلـكيـفاــ ـعھدـتوم ــتستاـ وـیرـ وـماـتاًـموـیوـلح ـــیمتناً ـحبھـاصعـ اـم2005اــ ـلطعن ـ واـ ــلسبام. اـ ــلكلب ّيـ

اـھةـمالـسيـف ـلحمیذه ـ ـ وـ ـخطات اـطوـھاـھرـ ـلفتول ـ وـ ـقصرة ـفیھاـھرـ ـ أـ أي ـلھـوطا، ـفتاـ أـ ـبعرة اـماـھدـ ـلخطن ـ وـ ـلضاـبر ّد.ـ

األـصكـلذـلو ـخطار اـھرـ ـلمطبقو ـ ـ ـ اـ اـثةـمالزـلة ـلنم ـئباـ اـ ـلبلغمة ـ ــ ـنیاـ اـثة،ـ ـلغم اـ ـلصفب ـ اـثة،ـیراوـ اـبرـلم ـلسع ـیعنة.ـیوداوـ ـ يـ

ـلحكیا ـ ـ أـ ـبقم إذاـ اـناـكراط: ـلحمت ـ ـغیىـ ـمفرـ ـتكةـقارـ ذاتـ ـخط2006ون وـ اـناـكوـلر، ـلغیت ـ اـ ـلمفر ـ ـتشتةـقارـ ـ ـغبّدـ أيـ وـلاً،

اـكرـت ـلحمب ـ اـ ـلغیى ـ اـ ـلمفر ـ ـلغبیاـبةـقارـ ـ ـ اـ ـلمفة ـ وأـقارـ ـشتة ـغبّدـ اًـ ـتكّ أـ ـعظون ـخطمـ اـمراًـ ـلغین ـ اـ ـلمفر ـ [ـقارـ Maة 130b[

وإذاـھدـحو فتـنـاكا، ـت اـ حمارق ـل ـ ـعلىـ أيـ ھانـكھـجو2007ى ـف أـ ـخطّلـقو وأـ ـسھراً لـاغلـ ـئ الـ ـستة اـحراـ عة ی طب ـل ـ ـ ـ ةـ

 في وقت مفارقتھا.2008وانتعاشھا

283

: إذا كان یعرض نافض في حمى غیر مفارقة لمن قد ضعف فتلك من عالمات الموت.2009#قال أبقراط

ا2010مــعلوا أـھضـفاــلنأن اـلدـحو ــلحمیوازم ـ اـ ـــلعفنیات ـ أــــشیئینـمبـكرـموـھو2011ةـ ـھمدـحن: اـ ـلحا االرـكرـ ـتعة 2012ةـیادـ

اـخواآل وــلبر اـھرد، ـلحذه ـفعنـمةـثادـحةـكرـ اـ ـلطبیعل ـــ الـ اـمة ـلطبیعن ـــ وذـ اـلة، أن ـتحذيـلك اـ ـلعضرك ـ ـبھوـ اـ ـلحذه وـھةـكرـ

اـعارجـخيـضرـمرـمأ عن ی طب ـل ـ ـ ـ اـ ألن عة ی طب ـل ـ ـ ـ [ـ L6ة 187b[اـفدـت فضع ـل ـ اـ مل ـل األـطواـبنـمةـیؤذـ ـعضن إـ ىـلاء

2003. .Ma استرحت :L6 [ استراحت

2004. .Ma فال :L6 [ فألنّھا

2005. .L6: om. Ma [ صاحبھا

2006. .L6, Ma ذا :correxi [ ذات

2007. .L6: om. Ma [ أي

2008. .Ma وانبعاثھا :L6 [ وانتعاشھا

2009. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2010. .Ma فاعلم :L6 [ واعلم

2011. .Ma العنفة :L6 [ العفنیة

2012. .Ma االنعادیة :L6 [ االرتعادیة
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ـفتما،ـھرـھواـظ األــعلّرــ ـعضى اـ ـلحساء ـ ـفعھدــفت2013ةـساـ ـ ـنفسھنـعاـ ـ ـ ـبنفضھاـ ـ ـ وــ ـتحا ـیكھرـ ـ وأـ اـما. ا اــلبّ ـلمحسرد ـ ـ ذهـھيـفوسـ

ـلحا ـیعةـلاـ اـمرضـ ـنعطن ـ اـ ـلحاف اـ ـلغرارة واـیزـیرـ إـلة اـلدم األـماًـبرـھلـخداـلى اـمن ـلمر اـ اــعلردـیذيـلؤذي وــلبى دـقدن،

ـیك األـھونـ اـمذا ـلمر ـلحاـكاراًـحؤذيـ اـفاـنيـفالـ ـلغض وـ ـیكدـقب، #ـبونـ ـكمارداً اـفاـنيـفاـ واــئباــلنض نـمســـفلیع.ـبرـلة

ـعج أنـ ـیكب اـ ــلخلون ردـكوإن2014ؤٍذـمرــغیطـ ــفمت2015اًــیئان ـتحىـ أـ اـحرك أذىــمندنــلبس ـنجّاـنإـفداً،ـیدـشھ اـ ـلقد الـ ذى

ـلعیا2016ؤذيـی ـ داـمنـ ـكنـاستـما ـتحإذاـفة،ـ اـكرـ ـلعیت ـ وـ اـكرـحن ـلقت أـ وـحذى ـجعدث ـفیھداًـیـدشاًـ ـ وإذاـ ـعلما، ـ أنـ ت

اـمةـكرـحوـھضـفاــلنا اــلقن ـفعداـلوة اــیتاـمدــعنةـ ـللحأذى اــ ـلحسم ـ واـ ـلعضاس ـ واألـ ـعضل اـ ـلحساء ـ اـفدـلةـساـ ـلمع وـ ـنفضؤذي ھــ

ـعنھ ـ ــفلتعلا،ـ ـ أــ أن أرـفاــصنم ـبعھ ـتتبعضـفاـنة:ـ ـ ـ اـ ـلحمھ ـ وـ الـفاـنى ـتتبعض ـ ـ اـ ـلحمھ ـ وـ ـتنقضضـفاـنى ـ ـ اـبيـ ـلحمھ ـ وـ ضـفاـنى

ـیتبع اـــ ـلمھ واـ ـتتبعذيـلض#اـفاــلنوت. ـلحما2017ھـــ ـ اـفاـنوـھىـ ـلغض واـ واـبرـلب وذــئباــلنع اـلة، أن ـلحمك ـ اـ ـلھيــلتى راتــفتاـ

ا اـلوــستإذا ــلعفت ـتشماـھوادـمىــعلةـنوـ ـ [ـ Maرت 131aا ـلطبیع] ـــ دـفةـ ـفعھي ـ ـعضاألـبرتـمإذاـفا،ـ اـ ـلحساء ـ ـتحةـساـ تـكرـ

ـلتنفضھ ـ ـ ـنفسھنـعاـــ ـ ـ ــفمتا،ـ ـتجىـ ـعنھاوزـ واــ ــلتھبا ــمستيـفتــ اـثدـحاـھدـفوـ ـلحمت ـ وأـ اـمى. ا اـفاــلنّ ـتنقضذيـلض ـ اـبيــ ـلحمھ ـ ىـ

ـمنتھيـف2018دـجوــفی اـــ ــلحمیى ـ اـ ـلمحات ـ [ـقرـ L6ة 188aوذ اـل] أن ـلمك اـ ـلمحتبسّرة ـــ ـ اـفةـ ـلعي ـــتستفروقـ ـغھرـ اـ ـلطبیعا ـــ يـفةـ

ـمنتھ ـ ـ اـ ــلحمیى ـ وـ ـتنفات ـ اـفاـھذـ ـللحي واــ ـلعضم ـ وـ ـیعدـقكـلذـلل، ــیصیبنـم2019رقـ ـ اـھھـ ـلنذا وـفاـ أــینض ـیضذر األـفاًـ رــكثي

ـلبحاـب اــ ـبعيـتأــسیذيـلران ـفیكدهـ األـمدـحواـكونــ اـعن اـیورـحاــلبراض ــلمنة ـلبحاـبذرةـ ـلخفقاـكرانــ ـ ـ واـ ـلصان واـ دوارـلداع

ــلقلوا وـ االـئاـسق ـضطر اـبراـ ـیجذيـلات اـ ـــلعلیده ـمنتھيـفلـ اـــ ـلمى ـلبحا2021لـــقبی2020رضـ وأــ اـمران. ا اـفاــلنّ ؤديـیذيـلض

اـلإ ـلمى ـفھوتـ ـیعنیاـموـ ـ ـ أـ ـبقھ اـ ألن ـلنراط اـفاـ ـیعذيـلض ـحميـفرضـ ـمفرــغیىـ ـلمةـقارـ ـضعدـقنـ ــمھلفـ ألـ ىــعنّھـنك

ـیعھـلوــبق أـ ـیعّھـنرض واـماودـ إذاـفاــلنراراً وـمرضـعض اــــتنقلمـلراراً ـلحمع ـ واـ ـیكمـلةـیوـقوةــلقى، ـمحمنـ ـ ــفكیوداً،ـ إذاـ ف

ـضعیفتـناـك ـ ـ واـ ـلطبیعة ـ ـ ـ ـمغلةـ ـ ألـبوـ إنـنة ھ عّ ب ـت ـ اـ فھ ـست ـ ـغینـمراغـ اـ اـقر ـلحمالع ـ ـتنحىـ ـ اـلّـ ـلقت اـعرـبوىـ ندة ـل ضـفاـ

2013. .Ma الحاسة :L6 [ الحساسة

2014. .L6 مؤذي :correxi [ مؤٍذ

2015. ً .L6: om. Ma [ كما في نافض ... وإن كان ردیئا

2016. .Ma یوجد :L6 [ یؤذي

2017. .L6: om. Ma [ الذي تتبعھ

2018. .Ma فوجد :L6 [ فیوجد

2019. .Ma یعرض :L6 [ یعرق

2020. .L6: om. Ma [ المرض

2021. .Ma قبل :L6 [ قبیل
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ـعتھزـعوز ـ ـللباـ أوالًــ ـبممـثدن ـیعاـ االـمرضـ ـستفن ـ ـنیاـثراغـ وإنـ ـیتبعمـلاً. ـ ـ اـ ـستفھ ـ ـفھراغـ أوـ ـلھاـبىـلو اـ ألن ـلنالك ضـفاـ

اــیق ـلقاوم وـ ـتضعفھوة ـ ـ ـ وـ االـعا دـــستفدم ـعجةـیاـغىــعللــلیراغ اـ ـلقز واـ ـلطبیعوة ـــ إذـ ـتھادـعنـمة أنـ اـفدـتا ـلفضع ـ اـ ـلمل ؤذيـ

بعد النافض.

284

أـق# [2022راطــبقال :L6 188bإذا اـفانـك] ـلحمي ـ اـ الــلتى اـھاـظارقــتفي وـبدنــلبر ــیحتھــطناـبارداً وـ ـیصرق ذـحاـ كـلب

عطش فتلك من عالمات الموت.

اـھو اـموعــلنذا ـلحمن ـ اـ ـیبط2023يــلتى [ــ Maن 131b[ـفیھ اــ ـلحا وـ ـیظھر ـ اـ ـیقردــلبر ـلھ2024الـ ـلیفاـ وإذاـیورــ ةـیوـقتـناـكا،

ـمعھو ـ ـعطاـ وـیدـششـ ـعظد اـ ـلتنفم ـ ـ واـ ـلكس دّلـ أذىــعلرب اـفى ـلبي ورمـطاـ أو ـفیعـجوـمن اـ وإن ـلطبیعھ، ـ ـ ـ واـ ـلحة رارةـ

ـلغا ـئصاـغةـیزـیرـ إـ اـــلتتھــلیة ـلمدارك ودـ اـفؤذي ـلمع ــفیخل2025عـجوـ اــ ـلظو اـمرـھاـ ـلحن ـكمّر،ـ أـــلیناـج2026الـقاـ ـمھمّھـنوس ـ اـ

اـطاـبرقــحتا ـــلعلین اـملـ ـلحن دـبرهـھاـظ2027ونـكعـمرارةـ أنــعلّتـلارداً أـفى ـحشي #ورـئاـ ـفینج2028اّراًـحاًـمھ اـــ دمـلذب

ـلیإ وـ اـجرـتھ ـلحع إـ اـلرارة ألـطاــلبى آـھّـنن ـللقةـلا أـفوىــ ـفعي ـلھاـ وـ ـتعمقا ـ ـ اـ ـلطبیعت ـ ـ ـ إـ ـلیة ـطمعھـ ـ إلـ اـصاً اـلالح ـلمورم ع،ـجوـ

االـھو ـحتذا اـ ـلشراق اـفدـیدـ ـلبي اـمـنطاـ اـجوـلع ـلمع ـفیؤذيـ ــتحلھـ اـ ـلقل وـ ـیضعوى ـ اـ ـلطبیعف ـ ـ ـ والـ ـیمھلھة ــ ـ ـحتاـ ـتنضىـ ـ جـ

المادة الموجعة بل یسقط قوتھا.

285

: برد األطراف في األمراض الحادة #دلیل رديء 2029#قال أبقراط

األـب األـفرافـطرد اـمي ـلحراض ـــتحلیىــعللــلید2030ادةـ واـ األرواح ـلحل اـ ـلغرارة اـساــمقّدةـشنـمةـیزـیرـ ـلماة اـ ـلحرض ادـ

ـجعھراـتو ـ إـ ـمبىـلا ـیھادـ وـ ـلضعفھا ـ ـ ـ االـعاـ ـنبسن ـ [ـ L6اط 189aواال ـنتش] ـ ـیمیارـ ـ إـ اـلل ـلبى وـطاـ ـیفن األـمارقـ رافـطن

2022. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2023. .L6 الذي :correxi [ التي

2024. .Ma یق :L6 [ یقال

2025. .L6: om. Ma [ الموجع

2026. .Ma یقال :L6 [ قال

2027. .Ma كونھ :L6 [ كون

2028. .L6 ورم حار :correxi [ ورماً حاّراً

2029. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2030. الحادة األمراض في األطراف برد رديء دليل  ] L6: om. Ma.
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#اـھو ـلكفي ـ واـ قان ـل واألـمدـ واألذـنان و2031انـنف ـتح. اـھدثـ ـلحذه یةـلاـ لعل ـل ـ ـ ـ ـعنلـ ـسقدـ اـ ـلقوط وـ ـمشوة االـفارـ ـنطفة ـ اءـ

ـللح اــ ـلغرارة وـیزـیرـ ـتحدـقة، ورمـمدثـ ـحشاأل2032يـفن اـ أو ـفتاغ،ـمدـلاء اـسرـ ـلطبیعل ـ ـ ـ اـ واـلة ـلحدم إـ اـلرارة ـلعضى ـ وـ

ـلما ـطلبأوفـ إلــ وألـحالـصاً ـمھمّھـنھ ـ ورمـعاـ ـعضيـفاّرـحرض األـموـ ـعضن واـ ـشتعاء ـ ـفیلـ اـ ـلحھ ـلنا2033رارةـ ةـیارـ

اـج إـلذب فسىـلدم ـن ـ ـسطواـبھـ اـ حة ـل اـ غرارة ـل برـ ـی ألنـ اـشة حأن ـل اـ ـلجرارة مذبـ ـل ـیصلاـ ـ أنـ ـیكح وـ ھوداًـقون ـل ـكماـ اـ

ـتج اـح2034ذبـ ـشتعرارة ـ اـ ــلفتیلال ـ ـ اـ ـلتتشبنـھدـلة ـ ـ ـ ـفمتھ.ـببـ ـ اـجىـ اـلذب األـمدمـلورم أـصرافـطن Ma[2035ردـبارت

132a[ـمم ـینبغ2036اـ ـ ـ ودـ األــعلّتـلي ورم ـحشى وـ رديء،ـھاء ـخصو األـفاًـصوـ اـمي ـلحراض وـ ـلھادة، اـكذاـ واءــستان

الحرارة في بدن المحموم دلیالً على سالمة أحشائھ من الورم واأللم وغیرھما من اآلفات.
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: من كان یصیبھ في حماه نافض في كل یوم فحماه تنقضي في كل یوم.2037#قال أبقراط الحكیم

ـلحما ـ اـ ـلتى ـتنقضيـ ـ ـ اـھومـیّلـكيـ ـلحمي ـ اـ ـلنى ـئباـ وـ ـتسمة ـ اـ ى ـلمّ وــظبواـ ـتحذهـھة، ـعفنـمدثـ اـنوـ ـلبلغة ــ اـخمـ ـلعارج روق،ـ

ـمتالـعو أنـ ـیبتھ ـ ـبنديـ اـصضـفاـ ـلبادق [ـ ألن L6رد 189bا ـلبلغ] ــ ـلطباـباردـبمـ ـ وـ ـیعع ـقشعرضـ ـ ذاتـیرـ دـیدـشردـبرة

ـشبیھ اــببةـــ وـــلثلرودة ـیتسج اــ إــلبارع اـلرد ـلظھى ـ ـلمكرـ ـ اـ ـلنخان وــ األـباــمناع ـعصت وـ إــھننـماب األـلاك ـلبعرافـطى اـھدــ

ــمستنـم اـقوـ ـلحد اـ ـلغار وـیرـ ـتطزي ـلبدةـمولـ اـ ـلبث ـتلتھمـثرد،ـ ـ اــ ـلحمب ـ ــلغلىـ اـ ـلبلغظ ــ وـ وــجتزوـلم أــحتردهـبھ رـنى اـمّـبّھ

ـیسخ ـ اـ ـلبن وـ ـیحدن ـیعّمـثم،ـ اـ ـلباوده واـ ـلنرد ـیسخمـثض،ـفاـ ـ أـ ـیضن اـماًـ ـتظھىــحتراتـمرأسـلن ـ اـ ـلسخر ـ وـنوـ ـتستة ـ يـلوـ

ـجمیىــعل ـ اـ ـلبع ورـ ـیظھاـمّـبدن، ـ اـھيـفرـ ـلحمذه ـ وـیـدشّرـحىـ اآلـفد، ـیقـرخي اـلذ2038ّلـ ألن ـلعفك ـ ـتسبةـنوـ ـ إـ أوالً ىـلق

واألــحلاأل واألرّقــملى إـثح األـلّم واألـبى ـفینتف2039ظــغلرد ـ ـ ـ ـعنضـ اـ ـلمحمده ـ ـ ـیشتع2040ّمـثومـ ـ ـ ـجمیلـ ـ اـ ـلبع ألـ إذاـھّـندن ا

2031. .L6 الكفین والقدمین واألنف واألذنین :correxi [ الكفان والقدمان واألنف واألذنان

2032. .L6: om. Ma [ من

2033. .Ma حرارة :L6 [ الحرارة

2034. .L6: om. Ma [ تجذب

2035. .Ma أبردا :L6 [ أبرد

2036. .L6: om. Ma [ مما

2037. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

2038. .Ma یفعل :L6 [ یقّل

2039. .L6 األغلظ :Ma [ واألغلظ

2040. .L6: om. Ma [ ثّم
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ــعفن ـئفاـطتـ األـمةـ اـميـفالطـخن واـبوــلنّدة اـلوــستة ـلحت اـ ـفیھةـیارــلنرارة اــتلأدىــتتا،ــ ـلحك واـ ـلسخرارة ـ إـنوـ اـلة روحـلى

اـجو ــلقلرم إـثبـ األـئـاسىـلّم ـعضر اـ وإذا ـفناء، اـ ـلحت رـ اـبـوطرارة ــلخلة اـ ـلمتعفط ـ ـ ـ وأـ ـجتھـرخن ـ اـماـ ـلبن ألـ ـغیاـھّـندن رـ

ـمحتبس ـ ـ ـ اـفةـ ـلعي ـبقیروقـ ـ رـ ـیتھادـمت ـ اـ ـلتا ـلیسيـ ـ ـمطیتـ ـ ـللحمةـ ـ ـفتبطىــ ـ ـ اـ ـلحمل ـ إـ [ـلى أن Maى 132b[ـیجتم ـ ـ رةـمعـ

إـخأ اـضوـمىـلرى ــلعفع وـنوـ ــیتعفة ـلحاـبنــ اـمتـــبقیيــلتا2041رارةـ ــلعفن األوـنوـ اـفىـلة اــلیي ـفیعيـناــلثوم رضـعاـمرضــ

اـفھـل اــلیي ـلسوم اـمقـباـ ـلنن واـفاـ ـلحمض ـ وـ ـھكى، اـفذاـ ـلیي اـ ـلثوم إـلاـ أنـلث ـینقضى ـ ـ ـحميـ ـلكلیاـباهـ ــ [ـ L6ة 190a[ـفك انـ

 تنقضي كّل یوم.2042قولھ حقاً بأنّھ من كان یصیبھ في حماه نافض في كّل یوم فحماه
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: إذا أحدثت في حمى غیر مفارقة ردائة في التنفس واختالط في العقل فذلك من عالمات الموت.2043#قال أبقراط

ــیعن إذاـ اـفتـثدـحي ـلحمي ـ اـ ـلمطبقى ــ ـ اـ ـلحة رداـ اـفةـئادة ـلتنفي ــبسبســـ ارـ ـتقب اـ ـلبخاء اــ اـمةــنیاـخدـلارات واــلبن ــلقلدن إـ ىـلب

واـئرـلا ـلصة واـ ـلحجدر ـ واـ ـمتاب ـئھالـ األـماـ ـبخن اـ ـلغلیظرة ـ ــ ـیكةـ اـ ـلتنفون ـ ـ ـعظیم2044سـ ـ ـ ـیعـرساًـ أوـ ـلھرضـعاً ـبسباـ ـ بـ

ـلبخا ـ اـ ـلحارات ـیبارةـ وـ ـفیكار،ـحزاجـموءـسس ـ اـ نفون ـل ـ ـیعرـسسـ ـمتاًـ والـتواـ ـتطراً اـ #واـئرـلاوع ـلحجة ـ إـ 2045ىـلاب

ـنبساال ـلطبیعا2046اطــ ـــ والـ ـتقي اـیروـتىــعلدرـ ــلقلح ـتقرــفتبـ األـ ـبخي إــنیاـخدـلا2047رةـ اـلة وـمدـلى اـــعلیتـــغلباغ ـلحھ رارةـ

ـلیبوا ـ ـفحـةسوـ اـ ـختدث اـ ـلعقالط ـ وإذاـ ـكمراـتل. اـ ـلبخت ـ اـ ـلغلیظارات ـ ــ ـفیةـ وارـ ـتقھ إـ ـلیت اـمنـمھـ ـلحمادة ـ وـشىـ ورمـتيء

اـعاغـمدـلا ـلسرض وآـسرـ اـفةـفام ـلقي اـ ـلنفسوى ـ ـفكة،ــنیاــ اـمالـعانـ ـلمة أـ ألن اــسبوت رداءة ـلتنفاب ــلكنر،ـــكثی2048ســـ وـلھـ

ـبھرنــقتا اـ اــختا ــلعقالط ـیكلـ اـفورمـل2049ونـ ـلحجي ـ اـ وآالت ـلتنفاب ـتصوــفلس،ـــ [ـعاـ L6دت 190b[اـمنـم أوـلادة ورم

ـبخ اـتاراـ ـلكثیفھ ـ ـ ـ إـ اـلة وـمدـلى ـكمراـتاغ وـ ــتحیت ـفیّزتـ اـحھـ اــختدث ـلعقالط ـ اـ ـلمل إـ اـلؤدي ـلسى اـسرـ ـلمام إـ اـلؤدي ــلتلى فـ

والھالك.

2041. .Ma الحرارة :L6 [ بالحرارة

2042. .L6, Ma فحما :correxi [ فحماه

2043. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2044. .L6 النفس :Ma [ التنفس

2045. .L6: om. Ma [ والحجاب إلى

2046. .Ma باالنبساط :L6 [ االنبساط

2047. .L6: om. Ma [ األبخرة

2048. .Ma النفس :L6 [ التنفس

2049. .L6: om. Ma [ یكون

PORMANN ET AL. 2017                                  al-Kīlānī's Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                           234



288

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ ـمت:2050مـ اـ ـلتى اـفوتـ ـلحمي ـ اـ ـلغیى ـ اـ ـلمفر ـ اـقارـ ـلشفة ـ اـ أو ـلعیة ـ اـ أو ـلجن األـناـ أو أوـنب 2051َرـیمـلف

المریض أو لم یسمع أي ھذه كان وقد ضعف البدن فالموت منھ قریب.

ـیعاـمّـنوإ Maرض[ـ 133aاال األـھيـفواءــلت] ـعضذه اـفاءـ ـلحمي ـ اـ ـلحى اـ ــلغیارة اـ ـلمفر ـ ــبسبةـقارـ اـ ـلحب واـ ةـسوـــلیبرارة

اــعل أوـمدـلى ـمنيـفاغ األـباـ ـعصت ـمن2052ابـ أوـ األـفھ ـعصي اـ ـلحاب إـساـ ـلیھة ـ ـبسباـ ـ اـحوةـقبـ ـلحمرارة ـ وـ ـتصى ـدعاـ

ـلبخا اــ ـلحارات إـ ـلیھارة ــفتتشناــ األـــ ـعصّج وـ ـتجاب األـھذبـ ـعضذه إـ اـلاء ــلمبى وــــفتلتاديـ ــتتشنوى وــ اــمتج، ـئھواــلتاـبرنــقتى اـ

اـق إدراك ـلسمدر ـ واـ ـلبصع ـ وـمرـ ـضعودـجع اـ ـلمحمف ـ ـ دّلـ ـتحلیىــعلوم ــ اـ اـلل ـلنفسروح ـ ـ واـناـ ـنھي وـھواـقزامـ ـبطا النـ

ـفعأ ـلھاـ الـبالـفا،ـ أن ـیت2053د اـخأـ ـلمر ـعنوتـ اـھدـ ـلحذه #وـلاـ ـیحدـقة. ـلتاال2054دثـ األـھيـفواءـ ـعضذه ـبسباءـ ـ ورمـ ب

ــعظی اـفمـ وـمدـلي ـتماغ ـعصاأل2056ويــــفتلتھــفی2055ددـ اآلـ إــتیاب ـلیھة ـنحاــ اـ اـمدـلو ــتشنواءــلتاغ [ــجیّـ ً L6ا 191a[ــفتتشن جـــ

 الموت.2058 قرب2057الشفة وتنقلب الحدقة ویلتوي األنف، فتكون عالمة
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أـق# رــبقال ـحمراط هللاـ اـف:2059ھ ـلحمي ـ اـ الــلتى اــتفي ـلنخارق اـعاــ ـلكمة ـ واـ ـلشبیھدة ـــ واـلاـبةـ ــــلمنتندم واـ نـم2061يـھ2060يــلتة

اــجن ـلمس ردّـھــكلرارـ اـفة.ــیئا ـنتفضإن اـــ ـفھّداًــجیاًـضاـــنتفت ـمحموـ ـ وـ ـلح#ا2062كـلذـكود. اـفالـ واــلبي رجـخإنـفول،ــلبراز

2050. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

2051. .L6 یرا :Ma [ یَر

2052. .Ma األسنان :L6 [ األعصاب

2053. .L6: om. Ma [ ال

2054. .L6: om. Ma [ وقد یحدث

2055. .Ma فتمدد :L6 [ وتمدد

2056. .Ma ویتوي :L6 [ فتلتوي

2057. .Ma عالجھ :L6 [ عالمة

2058. .Ma قریب :L6 [ قرب

2059. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

2060. .Ma والذي :L6 [ والتي

2061. .L6: om. Ma [ ھي

2062. .Ma وكك :L6 [ وكذلك
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 بھ من أحد ھذه المواضع فذلك رديء.2063ما ال ینتفع

أنــعلوا رديءـشّلـكم ـیخيء اـمرجـ ـلبن ـلباـكدنـ واـ ـلمخزاق ـ اـ ـلغلیاط ــ اـ ـلكظ اـ ـلمحتدر ـ ـ اـ ـلصعرق ـ اـ ـلخب اـ ـلمروج ؤذيـ

ـلمضیا ـ ـ ـللنفقـ ـ واــ ـلعس اـ ـلمنترق ـ ـ اـ ـلكن اـیرـ ـئحراـلھ اـ ـلحمة ـ واـ ـلبأة واـ ـلبول األـ ـلمخ#ا2064نـیودـسراز ـ ـللعضنـیدرـ ـ اــ ذيـلو

ـیج ـفھ2065ھــفیانـیرـ دّـھــكلذهـ رداءةــعللــلیا اـح2066ى وــلبال ــبسبھـجزاـموءـسدن اـ ـلفضب اــ واألــیئردـلالت اـخة ـــلمتعفنالط ــ ةـ

ــلغیا اـ ـلنضیجر ــ ـ وأــفیةـ اـمھ. ا ـلبّ واـ ـلمخزاق ـ اـ ــلمعتاط ـ اـ ـلقدل اـ ــلغیوام اـ ـلمشر ـ ـبھموبـ ـ وـیرـغيءـشاـ ـیكمـلب ـفیھمنـ ـ ـ راـ ـئحا ةـ

ـیھرـك [ـ Maة 133bوال ـمحرارةـح] واـقرـ ـلعة اـ ـلشرق اـیاـ ـلعع اـیدـ ـئحراـلم اـ ـلغیة ـ اـ ـلحر وـ ـلبا2067كـلذـكارة، اـ ــلنضیراز ـ جـ

ـلمعتا ـ ـ اـ ـلقدل اـ ـلقلیوام ــ اـ ـئحراـلل اـ الـلة ـفیذعـلذي اــعلاـھّــكلذهـھدّلـتھـ ــستیى اـ ـلطبیعالء ـ ـ ـ اــعلةـ ـلفضى ـ [ـ L6الت 191b[

ـحھـالصوإ وإـ ـنضا ـجھاـ ودـ ـفعھا ـ اــعلاـ األـجوـلى ـحسھ أنــعلودّل2068نـ اـفســلیى األـمدنــلبي اـخن ـلفالط اآلـساـ نـمةــتیدة

ـلنضا ـ واـ ـلصج ـیعن.2069الحـ ـ أـ ـبقي اـ ـلحكیراط ـ ـ اـخمـ ـلنخروج ـ اـعاـ ـلكمة ـ اـ أو ـلشبیھدة ـ ـ ـ واـلاـبةـ ـلتدم ـجننـميـ اـ ـلمس يـفرارـ

ـلحما ـ اـ ـلمطبقى ــ ـ ردـھّــكلةـ وــیئا اـلذـكة، واــلبك اــلبول ــیئیردـلراز اـ ــلغین اـ ــلنضیجیر ـ ـ ـ األــعلدّلـتاـھّـنأل2070نـ اـخى ةــیئردـلالط

اـعو اـــستیدم ـلطبیعالء ـــ ـعلیھةـ #ـــ ـعجىــعلدّلـیلـبا اـ ـلطبیعز ـــ ـضعفھو2071ةـ ــ ــبحیاـ اــعلدرــتقمـلثـ ـلتصى ـفیھرفــ وــ ـلكا وـلنـ

اـھنـمتـجرـخ ـلمذه ــطبیعیاًـجروـخـعضواـ ـ ـ وـ اـمســجننـمتـناـكاً ـلحمادة ـ دـكىـ ـلیان ـمحمالًـ ـ اـ ألن ـستفوداً ـ ـغھراـ ـینقاـ ـ يـ

البدن ویبرئھ.
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أـق# ـبقال ـحميـفھـلرضـعنـم:2072راطـ ـمحىـ ـسع2073ةـقرـ ـكثیالـ ـ ـتھییجانـكمـثسـباـیرـ ـ ـ ـ ـیسیھـلھـ ـ الـنإـفراًـ ھ ـیكّ ادـ

2063. .L6: om. Ma [ الحال في البراز والبول، فإن خرج ما ال ینتفع

2064. .Ma األسود :L6 [ األسودین

2065. .L6: om. Ma [ المخدرین للعضو الذي یجریان فیھ

2066. .Ma ردئة :L6 [ رداءة

2067. .Ma وكك :L6 [ وكذلك

2068. .Ma اآلخر :L6 [ األحسن

2069. .Ma والصالبة :L6 [ والصالح

2070. .L6 نضیجین :Ma [ النضیجین

2071. .L6: om. Ma [ بل یدّل على عجز الطبیعة

2072. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2073. .Ma محترقة :L6 [ محرقة
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یعطش.

اــعلا أن ـیجتمدـقةـئرـلم ــ ـفیھعـ ـفضاــ اـمرـــكثیلـ ـعماتـبوـطرـلن ـیتصاـ إـعاــ ـلیھد ـبخنـماــ رـ ـینحاـمو2074ةــطبارات إــ ـلیھدر اــ

اـم اـمدـلن اـفبـطرـلاغ ـفھزالتــلني ـئمدا2075ةــــمبتليـ اـبوـطرـلاـباًـ ـــلفضلیات ـ ــفمتة،ـ ـسعرضـعىـ وـباـیرـــكثیالـ ـیكمـلس نـ

ـمع ـیعطمـلاّـمـبرـفثــنفھـ ـ اـ ـلمحمش ـ ـ ـلحماـبومـ ـ اـ ـلمحى ـ اـقرـ ـلمعطشة ـ ـ ـ ألنـ اـكرـحة اـمةـئرـلات ـلسعن ـ ــتھیالـ اـ [ـبوـطرـلج L6ات

192aا ـلت] ـلیھواـحيـ ـ ـفیكاـ ـ اـمدالًـبونـ ـلمن اـ ـلمشاء ـ ورـ اـمّـبروب، ـنحا ـتحنـمدرتـ ـیكرـ اـ ـلسعات ـ وـ ـتجلبال ـ ـ إـ مـفىـلت

ـلمعا ـ وـ ـیمكدة، ـ أنـ ـیكن اـ ـلسعون ـ اـفالـ ـلحمي ـ اـ ـلمحى ـ اـمةـقرـ اـبوـطرـلن ــلمنصبات ــ إـ اـلة اـمةـئرـلى أوـمدـلن اـماغ ـلمن ـعضواـ

] إلى المعدة ویطفئ لھیبھا ویسكن العطش.Ma 134a السعال [2076األخرى، فیتجلّب بعضھا بحركات
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أـق# ـبقال ـحمّلـك:2077راطـ ـیكىـ اـمونـ اـلع اـخرـلورم اـفذيـلو ـلحي ـلبیاـ ـ وـ ـممرهــغین ـیشبھاـ ـ ـ ـفھھـ ردـ ـیئي أنـ إّال ـتكة ونـ

حمى یوم.

ــیعن ـحمّلـكيـ ـتكىـ اـمونـ اـلع اـخرـلورم اـفذيـلو ـلحي وـــلبیاـ ـممرهــغین أـ ـشبھا ـفھھــ ردـ أــیئي ألن اــكثة ـلطر ـتحنــعیواـ دثـ

اـھيـف ـلمذه وـضواـ ـحمیع ـ ـتھاـ ـخبیثاـ ـ ـ ردـ ـیئة ـمھلكةـ ــ وـ ـبثيـھة ـكبیورـ ـ ورمـ أو ـیخرة، ـتلھعـمرجـ وـمدـیدـشّبــ ـثھدوـحؤٍذ اـ

ـیك ـسمادةـمنـمونـ ـتسعةـیّـ ـ ـكیفیتھىـ ـــ اــ إــیئردـلا اـلة ــلقلى اـیرـطنـمبـ ـلشق وــییراـ األـفيـھن وأـلاــقترــكثي ـیحاـمرــكثة. دثـ

األـف ـعضي اـ ـلضعیفاء ــ ـ اـ وـخرـلة ــحمیوة ـتھاـ ـلمؤـماـ ـتلھعـمةـ والـیدـشّبــ ـیفصد، ـ ـفیھدـ ـكماــ الـ ـیفصا ـ اـ ـلملسد ــ ـتتنشالــلئوعـ رـــ

ـلسما ـ ـجمیيـفةـیّـ ـ اـ بع ـل وإـ وـقاـمّـندن. ـغیال: ـلیشمره،ـ ـ ـ اـمالـكلـ ـلطھ ـعیواـ اـ تن ـل ـتتيـ األـفدـلوـ ـبطیي ـ وـ ـخلن األذـ ـنیف نـ

ـــللحییوا وإــ أنـقاـمّـنن، إّال ـیكال: ـحمونـ ـلتخوم،ـیىـ اــ اـــلبثرج ـتحيــلتور اـھيـفدثـ ـلمذه وـضواـ ـلیسع، اـمتــ ـلطن نــعیواـ

ـتحاـھّـنأل اـ ـلبثدث ـ [ـ L6ور 192bواألورام اـھيـف] ـلمغذه ـ األـفدـلنـباـ ـعضع اـ ـئیسرـلاء ـ ـفضةـ ـتھالـ إـ ـلیھا ـ ـفتقبلھاـ ــ ـ ـ اـ ـللحا ومــ

اـخرـلا ـلغوة اـیددـ ـفیھيــلتة ـلضعفھاــ ـ ـ ـ وـ ـسخا ـفتھاـ ـــللحییاـكاــ ـمفّھـنإـفنــ اـغرـ واألـمدـلة ــبطیاغ ـھمّـنإـفن،ـ ـفضةـغرــمفاـ اـ ــلقلالت بـ

ـلحوا ـلبیاـ ـ ـھمّـنإـفن،ـ ـمفاـ ـلفضـةغرـ ـ اـ ـلكبول ـ ورـ ـجلبھاـمّـبد، ـ أـقاــ وأورام األــعلرىـخروح ـتجرافـطى إـ ـلیھري ـ اـ ـلما وادـ

ــفتسل ـ ـیقھرـطيـف2078كـ ـ اــتلاـ ـللحك ــفتتشبومــ ـ ـ ـبھثـ وـ ـتعفا ـ ـفیھ2079نـ ـلعاــ ـمھدـ اـ ـلتا اـفح،ـیروـ ـنتھإذا ـ [ـ Maت 134b[رارةـح

2074. .L6, Ma الرطبة :correxi [ رطبة

2075. .L6, Ma مبتل :correxi [ مبتلة

2076. .Ma تحریكات :L6 [ بحركات

2077. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2078. .Ma فتھلك :L6 [ فتسلك

2079. .Ma وبعض :L6 [ وتعفن

PORMANN ET AL. 2017                         al-Kīlānī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                    
237



 إلى القلب وسخنت الروح من غیر أن یسعى إلیھ بخار العفونة تولّدت حمى یوم.2080العفونة

292

قال أبقراط: الغب أطول ما تكون تنقضي في سبعة أدوار

ـلغا اـھبـ ـلحمي ـ اـ ــلصفى اـیراوـ ـتھادـميــلتة ـتعفاـ ـ اـخنـ ـلعارج وـ ـتسمروق، ـ ىـ ألــغبّ ـتحاـھّـناً وـ وـموـیأوبـتدث الـموـیاً 2081اً

ـیستو ـ ـعلیھدّلـ ـ ـتعارـباــ ـمعادـ ـیسیردـبھـ ـ األـفرـ ــینقلمـثرافـطي ـ ـیعـرسبـ إـ اـصويـقضـفاـنىـلاً ـشبیذعــللادق ـ ـبغھـ رزـ

وذـباال اـلر، أن ـلفك ـللغلـعاـ اــ ـلخب ـلصاـ اـھةـ ـلمو األـ ـحمرار واألـ وــصفر ـھمر، ـلطیفاـ ـ ـ وـحانـ ـفیھمزدادـتاران ـ ـ اـ ـلحا رارةـ

ـلغا ـیبرـ اـ ـلتة ـتتيـ دـلوـ اـمّ ـلعفن ـ ـفلمة،ـنوـ اــ ـنبعثا ـ ـ اـمتـ ـلعن إـ اـلروق ـلخى وـ األـعذـلارج ـعضت اـ ـلحساء ـ اـھـةساـ ـلحرب اّرـ

ـلغا [ـیرـ L6زي 193aإ األـل] واـصى ــلمبل ـشبیھدأـ ـبماًـــ ـیعاـ اـمرضـ ـلمن اـ ـلحاء إذاـجاّرـ اــعلبـصداً وــلبى ـیغدن عـمورـ

اـلا ـلحدم اـ ـلغاّر إـیرـ اـلزي اـھاـظ2082ردـــفیبلـخداـلى وــلبر ـتعدن اـضرـ ـلقشعھ ـ واالرـیرــ ـتعرة واـ أنــللاد إّال اـمذع الـفاــلنّدة ض

ـیط اـھيـفولـ ـلحمذه ـ ـللطىـ اـفاــ ـلمة وـ ـسخادة ـنتھوـ اـلإ2083ادرـــفتباــ ـلحى وـ ـتسرارة اـ ـنتھرع اــ وأـبوــلناء ـینقضاـمرــكثة ـ ةـبوـنيــ

اـھ ـلحمذه ـ أرـفىـ إـعاـسعـبي ـثمىـلات وـ زادتـلان. ـتمتمـلو ـ أـ ـكثد اـمرـ ـثنن ـعشىـ ـللطةـعاـسرـ اـفاــ ـلمة والـ ذهـھدورـتّرة

ـلحما ـ أـ ـكثى أرـمرـ وـبن دورات، ـتتجمـلع ـ ـسبعاوزـ ـ وـ أدوار ذـجاـمة ـیكمـلكـلاوزت ـغبنـ اًـ ـبسیطّ ـ ـ وـ ـتنقضاً، ـ ـ ـبتوـنيـ ھـ

 مادتھا.2084بالعرق للطافة
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اـق# ـلحكیال ـ ـ أـ ـبقم ا2085راطـ اـبرـل: ـلصیفیع ـ ـ ـ أـفةـ ـكثي األـ ـتكرـمر ــقصیونـ واـ ـلخرة ـیفیرـ ـ والــیلـوطةـ ـسیمة، ـ ـمتاـ اـ ــتصلى تـ

بالشتاء.

ـحم اـ اـھعـبرـلى ـلحمي ـ اـ ــلصفى [ـیراوـ Maة 135aا ــتعفيــلت] ـتھادـمنـ اـخاـ ـلعارج وـ ـتسمروق، ـ اـ ى ألـبرـلّ ـنھع اًـموـیوبــتناـ

ـفینتھن،ــمیوـیرـــتفتو اــمبيــــ اـبوــلندأ إــنیاــلثة اـلة اــلیى وإـبراـلوم ــیستاّـمـنع. اــعلدّلـ أن ـلحمى ـ رـ إـبى وــببديـــتبتاّـھـنع ضـفاـنرد

ـتصطدـیدـش ـ ـمعھكـ ـ األـ وــسنا ـیتان أنـھوـ ــشیئّم ـثقیاًـ ـ اـیالًـ ـلعظرّض ـ وذـ اـلام، ألن ـلمك اـ ـلفادة ـلھةــعلاـ ـغلیظاـ ـ وـجةــ ـلھداً، ذاـ

2080. .L6 إلى .add [ العفونة

2081. .L6: om. Ma [ ال

2082. .Ma فیھ و :L6 [ فیبرد

2083. .Ma فساد :L6 [ فتبادر

2084. .Ma المطافة :L6 [ للطافة

2085. .L6: om. Ma [ قال الحكیم أبقراط
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اـلاـق أن ـلنوا اـفاـ ـثقعـمذيـلض ووـ اـفـعجل ـلعظي ـ [ـ L6ام 193b[اـف2086افـك اــعلةـلدالـلي أن ـلحمى ـ رـ وإـبى اـھّـنع،

ـتصطدـیدـشضـفاـنو2087ردــببديـــتبت ـ ـمعكـ األـ اــسنھ وأن ـلمان. اـ ـلسّرة ـلیسوداءـ أــ ـعست ــتحلرـ اـمّالًـ ـلبلغن ـلعمـــ اـ ةـجزوــللدم

ـفیھ ـ ـغیاـ أـ أـھّـنر ـبطا ـنضجىـ ـ ألرـ ـضیتھاً ـ ـ وـ ـبطأ2088ارتـصكـلذـلا، ــتحلأـ اـمّالًـ ـلبلغن ــ ـفتمـ ـبتھوـندـیزـ ـ ـبتوـنىــعلاـ ـحتھـ ىـ

ــیست أرـف2089ويـ ـعشو2090عـبي وـعاـسنـیرـ ـكھرـتّدةـمارتـصة، ـضعاـ أـم2091فـ وـھذـخّدة الــلیا، ـنقضس ـئھاــ ـمحّدـحاـ دود.ـ

ـقیو اـھّدةـمولـطلـ ـلحمذه ـ إنـ ـیخطمـلى ـ ـبیدـتيـفأـ ـسناـھرـ واـ ـیجمـلوـلدةـحّة اـ ـلعِر ـكمالجـ ـینبغاـ ـ ـ اـمّـبرـفي،ـ ـمتا إـ ىـلدت

ـثنتإ ـ ـعشيـ وإذاــسن2092رةـ اـلاـطة ـلمت اـ ــنتقلدة ـ األـفّتـ إــكثي ـستسقاال2093ىـلر ـ ـ ـفجعاء.ـ ـ أـ ـبقل اـ ــلحكیراط ـ أـ ـبطم األـ راضـمأ

ـمث اـعرـسيـفاالًـ ـنقضة ـ اـفھـئاـ ـلصیي ـ ـلیكفـ ـ دـ ـستون ـلغیوراـ ـ ألّنـ اـحره ـلصیرارة ـ ـتلطفـ اــ ـلمف اـ ـلغلیظادة ـ ــ اـ ـلكثیفة ـ ـ ـ ةـ

ـققھرـتو ـ وـ ـتنشا اـئاـسيـفاـھرــ وــلبر ــتحلدن رّقـمّلـ ـمنھا وــ ـتخلخا ــ اـ ـلمسل ـ ـلتخامـ ـجھرــ اـ ـلطبیعا ـــ اـفةـ أوان ـلبحي ـفتكران.ــ ونــ

اـبرـلا ــلصیفیع ــ األـفةـ ــقصیرــكثي ــلنسباـبرةـ إــ اـلة اـبرـلى ـلخع ــیفیرـ ألنـ اـھة ـلخواء وـیرـ ــفصلف [ـباـیاردـبھـ Maس 135b[

ـمعی ـ ـلمنـ اـ ـلھدةـلوـمعـبرـلادة ـفتطا،ـ ـ ـتھدـمولـ ـفیاـ ـسیھـ اـمّـ ـلشتا ـ ـتجمذيـلا2094اءـ ـ ـفیدـ األـ وـخھ ـتنسالط ـ اـ ـلمسد ـ ـفیطامـ ـ ولـ

المرض فیھ بالنسبة إلى الصیف.

294

أـق# ـبقال [2095راطـ :L6 194a[أـم ـبتـاصن ـحمھـ ـلیسىـ ـ بَّـصَـفرارـمنـمتـ رأــعل2096ُ ـكثیارـحاءـمـھسى ـ اـ ـنقضر ـ تـ

بذلك حماه.

2086. .L6, Ma كافي :correxi [ كاف

2087. .Ma وببرد :L6 [ ببرد

2088. .Ma وصار :L6 [ صارت

2089. .L6, Ma یستو :correxi [ یستوي

2090. .L6, Ma أربعة :correxi [ أربع

2091. .Ma ضعیف :L6 [ ضعف

2092. .L6, Ma عشر :correxi [ عشرة

2093. .L6: om. Ma [ إلى

2094. .Ma الشاب :L6 [ الشتاء

2095. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2096. .Ma نصبت :L6 [ فَُصبَّ
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أــعلوا أن ــلحمیا2097اســجنم ـ ـبحساتـ ـ ـتھاـعـوضوـمدـجوـتاـمبـ اـفاـ ــلتقسیي ـ اـثالـثمــ ألن أـثالـثنـمبـكرـمدنــلبة اس:ــجنة

وـمواـجاـھـدحأ األـھد، ـعضي واـ ـلثاء، ـنیاـ اـ ـلسة وـئواـ األـھل، واـخي ـلثالط، ـلثاـ أـ ـبخة ـئیواـھرةـ وـ وـھة، األرواح. ـدجوـیي

ـلث ـثتھالـ ـ ـمباـ واـ وـحدأ اـھد، ــلقلو اـفب،ـ ــلقلإن ـنفسبـ ـ ـمبھـ ألـ ـعضدأ ـلبا2098اءـ وـ أولـھدن، ـعضو ـیتحوـ ـ اـمّركـ ـلحین ـ وانـ

ـعضرـخوآ ـمنوـ ـیسكھـ ـ وـ أـھ2099كـلذـكن، ـیضو أولـ ـعضاً اـموـ ـلجنین ـ ـ ـیكمنـ ـ ق2100لـ ـخل ـ واـ اـلھ، ـفیذيـلروح ـمبھـ دأـ

واـھّــكلألرواحـل ـلقا اـ ـلتوة ـفیيـ ـللقدأــمبھـ اــ ـلموة ـبحسالطـخألـلّدةـلوـ ـ اـ اـلب ـلحرأي ـفمتّق.ـ ـ اـ ـكتسى ـ اـ ــلقلب ـسخبـ ةـیارـنةـنوـ

ـسخن ـ ـمنتـ األـ ـعضھ واألـ واألرواح وإنـخاء ـسخنالط، ـ األـ أوالًـخت ـتتمـثالط اــتلأدىـ ـلسخك ـ ـمنھةـنوـ ـ إـ األرواحـلا ى

ـعضواأل اـناـكاءـ ـلحمت ـ ـــعفین2101ىـ وإنـ اـكة، اـلان ـسخھــفیذيـلروح وـ أوالً اــتلأدىــتتن ـلسخك ـ إــمنةـنوـ اـجىـلھ ــلقلرم بـ

ـفیاـمىـلوإ األـمھـ إـثالطـخن األـلم ـعضى #ـ ـتلتـناـكاء ـحمكـ وـیىـ ـلموم، أـناـكاـ األرواح ـلطت اـ ـلثف تـناـك2102ةـثالـ

ـقبرعـسأ ـللحوالًـ اــ ـلنرارة وأـیارـ اـسة. ـلثرع ـلھاًـكرـتةـثالـ وـ اـصكـلذـلا، ـلبار ـیحدنـ ـحممـ أدـمومـیىـ ـسبىـنن ـیھیبـ ـ جـ

ـلحا وـ ـیسخرارة ـ اـ الـثروح،ـلن ـیمتم ـ أـ ـكثد واـینـمرـ ـحتدـحوم ـیفىـ ـقھارـ وـ ـسمكـلذـلا، [ـ ي ّL6 194b[اـھ ـلجنذا ـ نـمسـ

ـلحما ـ اـ ـقیمى وــ اـھاروس ــیخلوانــحیمـسو [ـ Maق 136aو ــیعی] وـ ـیمش #ـ وـحوا2103ومـیيـفوت ـحمارتـصد، الـیىـ وم

ـلھودهـع ألـ ـلیساـھّـنا ـ ـحتطــخلنـمتـ ـلتاـن2104ىـ اـ ـلعفھ ـ والـنوـ ـیحتة ـ إـ ـنضىـلاج واـ ـستفج ـ ـیعنراغ.ـ ـ اـ ـلحكیي ـ ـ أـ ـبقم نـمراطـ

ـبتـاصأ ـحمھـ واـیىـ ـستحوم ـ ـبعمـ اـ ـنقطد ـ ـلحما2105اعـ ـ اـ ودون ـنحطى ـ وـطاـ رأــعلّبـصھ ـكثیاّرـحاءـمھـسى ـ ـنقضا2106رـ ـ تـ

ـبقی ـ ـحمةـ وـ ـــتحللاه #األـ ـبخت اـ ـلمحتقنرة ـ ـ ـ ـ ـبیةـ اـ ـللحن واــ ــلجلم وـ ـتنفتد ـ ـ اـ ـلمسح ـ وـ ـتلیام ـفیسھنــ ـ ـ ـبخاأل2107ىــعللـ اـ ـلحرة ارةـ

ـنیاـخدـلا اـ ـلنفة ـ ـمنھوذـ ـ وـ ـتتصا ـ ـمنھدـعاـ ـ اـ ـلحا اـ ـلنرارة وـیارـ ـتتة واـشالـ ـنتعشى ـ ـ اـ ـلحت اـ ـلغرارة واـیزـیرـ ـستقة ـ اـمامـ ـلبزاج دن.ـ

2097. .Ma األجناس :L6 [ أجناس

2098. .Ma األعضاء :L6 [ ألعضاء

2099. .Ma وكك :L6 [ وكذلك

2100. .Ma بكل :L6 [ یكمل

2101. .Ma حمى :L6 [ الحمى

2102. .L6: om. Ma [ كانت تلك حمى یوم، ولما كانت األرواح ألطف الثالثة

2103. .L6: om. Ma [ في یوم

2104. .Ma ال .add [ حتى

2105. .L6 انقالع :Ma [ انقطاع

2106. .Ma كثیراً :L6 [ كثیر

2107. .L6: om. Ma [ األبخرة المحتقنة بین ... وتلین فیسھل على
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اـموأ ـلیسھـلوـقّ اـمنـمتــ اـمرازــحترار ـلحمن ـ اـ اـميــلتى ـلمن اـ ــلمتعفّرة ــ اـفةّـنـ ــنصبإن اـ ـلماب اـ ـلحاء ـفیھارـ ألنـئالـمرــغیاــ م

ـلما اـ ـلحاء واالـ ـستحمار ـ ـ ـفیھدـیزـیامـ ـ اـ ـلتعفیا ـ ـ ـ واـ ـلحن اـ ـلغرارة ـیبرـ االـجالـفةـ ـستحمرم ـ ـ وـ اـصام ـلمّب اـ ـلحاء ـیستعمارـ ـ ـ ـ لـ

ویوافق لحمى الروح الذي ال یحتاج إلى النضج واالستفراغ، فخّصص ھذا الحكم بھا دون غیرھا.

295

أـق# ـبقال ـحمھـبتـناـكنـم:2108راطـ وـ ـثفھـلوـبيـفبـسرـیانـكى ـلساـبھـــشبیلـ اـیوـ ـلجق أنــعلدّلـیكـلذـفش،ـیرـ ـھضرـمى

یطول.

ا اـسرـلإن ـــلشبیوب ـلساـبھـ اـیوـ ـلجق اـل2109الــیقشـیرـ ـشیشدـلھ واــ ـشیشدـلي، [ـجوـھيــ الل ُL6 195aا ـلس] وـیوـ ذاـھلــمثق،

ـلثفا اـــغلبىــعلدّلـیلــ ـلحة اـفرارةـ ــلكبي ــیمیىــحتدـ اـ ـفیجمدمـلز ـ ـبعضدــ ـ وإــحتاالـبھـ اـمراق ـبلغىــعلّ اـقمــ وــقترـحد ــجففتھ ـ ھـ

اـح ـلحمرارة ـ وإـ اـمى، اــعلّ ـنحى اـ ـللحالل وــ ـتفتتم ـ ـ إـ ـقطىـلھ ـمختلفعـ ــ ـ وإـ اـمة، اــعلّ ـنحى وـ ـتفتالل ـ إـصدـقتـ ـعمىـلار قـ

ـعضاأل األـ وـــصلیاء ـیكة، ـبیأ2110ھـنوـلونـ ودـ ـلیض، اــعللـ ــلتلى واـ ـلھف وـ ـیكالك، االـھّــكلذهـھعـمونـ ـلتھا ـ واـ ـلحماب ـ ىـ

ـلحا وـ دالـعادة اـئدم ـلنضل اـفجــ وــلبي اـطول ـلمول اـ ألن ـلطبیعرض ـــ [ـ Maة 136b[ـنضيـف اـھجـ ـلفضذه وــ ـــتمییالت اـھزـ

ــتحت إـ زـلاج واـیوـطانـمى ـلفل أــبیرقـ اـجن ــللحمیزاء ـ واــ #اـیوـمدـلة ــلمشتة ـ اـفاّـھــكلةـكرـ ـلحمي ـ اـ وإن ــللحمیى. ـ أــ اـشة ـتصّد االًـ

ـعسوأ ـتفتترـ ـ ـ واـ ـسھأ2111ةـیوـمدـلاً ـتفتتلـ ـ ـ واألـ اـجاً ـلبلغمیزاء ـ ـ ــ اـ ـلمحتة ـ ـ أـقرـ ـمتفزاءـجة ـ رـقرـ ـتشبةـیادـمة ـ اـ ـلسھ 2112يـفقـیوـ

ـعظمھ ـ ـ وـ ـتنعقا ـ ـحسدــ ـتنعقاـمبـ ـ األــ اـجد ـلغلیظزاء ـــ اــمینـمةـ ـلحماه ـ وـھدورـقىــعلاتـماـ ـمجا وأـھاــمیاريـ ـضھاــحیلـفاـسا ا،ـ

اـمذيـلوا ــلكبن ـیضدـ إـ اـلرب ـلقمى وــ ـیشدـقة، أـھيـفھـكارـ اـناــحیذا اـعذيـلاً ـــلكلین وإنـ ـفھوداء،ـستـناـكة. اـميـ ـنحن اللـ

.2113الطحال. وإن كانت بیضاء فھي من انجراد األعضاء األصلیة #وقیل ھذا أردأ من جمیعھا

296

]L6 195bقال أبقراط: نَفَُس البكاء في األمراض الحادة التي معھا حمى دلیل رديء.[

ـبنفدـیرـی ـ اـ ـلبكس ـ اـ ـستنشاء ــ اـ ـلھاق وإـ اـجراـخواء ـیحصذيـلھ ـ ـنسإلـللـ دـفانـ ـفعي واـ انـحھ ـیكدة ـتیرـمونـ ــبحینـ ـینقطثـ ـ ـ عـ

2108. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2109. .Ma یق :L6 [ یقال

2110. .Ma لھ :L6 [ لونھ

2111. .L6: om. Ma [ المشتركة كلّھا في ... وأعسر تفتتاً والدمویة

2112. .Ma و :L6 [ في

2113. .Ma: om. L6 [ وقیل ھذا أردأ من جمیعھا
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اـسو ـلنفط ـ ـعنسـ اـ ـنبسد ـ اـ اـخدـلةـئرـلاط ـلھول ـعنو2114واءـ االـ ـنقبد ـ ـلخاضـ ـلتاـكھ،ـجروـ ـتعيـ اـ دون ـلبكرض ـ اـ ـلشاء د،ـیدـ

ـخص ـــللصبیاًـصوـ اــ وألن ـلمغمان، ـ ـ ـیشتغومـ ــ ـبشلـ اـمھـلرضـع2115يءـ ـلحن واـ ـلھزن وـ ــیھتم ـلجاـبمـ واـ ـلبكرع وــ نـعلـھذـیاء

ـستنشا اـــ ـلھاق واـ ـنبسواء اــ آالت ــبمقســــلتنفاط ــبسبھـــقلبحـیرـیدارـ أـ ـمغارضـعرـمب ـتنصصـفاـ إــ اــلیرف واـــلنفھ ـلطبیعس ـــ ةـ

ـفعد ـفیسخة،ـ ـ وـــقلبنــ ـیحمھ ـ ـفلمى.ـ وــــتتنباــ إـجوــتتھ اـلھ ـنبساالـبحـیروــلتى واالــ ــنقباط الـ اـعدـیاض ـلتھھ ـیبسىــحتھـــقلبابــ طــ

ـلصا ـمقىــعلدرـ اـ ـلطبیعداره ــ ـ ـفتقطي،ـ ـ ـ اـ ـلطبیعع ــ ـ واـ ـلقة اـ ـلموة اإلـبدـ ــلھیّرة وـ االـسة ـنبسط ـلتخاطــ ـ األـ ـبخرج اـ ـنیاـخدـلرة مـثة،ـ

ــتتمی وــ ـتقطھ ـ وـ االـسع ــنقبط Maاض[ـ 137a[الـــطلب ـستنشاً اـــ ـلھاق #ـث2116واءـ ـتتمم ــفیصیھــ االــ ـنبسر اــ اـحواـلاط ـنبسد نــطیاــ

ــنقبواال اـ أـحواـلاض ـیضد اـ ـنقباً ـ وــضیاـ ـنفدوثـحبــسبن. اـ ـلبكس ـ األـفاءـ اـمي ـلحراض إـ اـمادة ـضعّ اـقفـ ـــلعلیوة وـ ـعجل زـ

ـطبیعتھ ــ وإـــ اـما، اـبـالصّ آالت ـلتنفة ــبسبســـ اـحبـ ـلحمرارة ـ وـ ـتجفیفھى ـ ــ ـ ـلھاـ وإـ اـما، اـشّ ـشتغّدة اــ ــلقلال وـ اـفب إـجاـــحتیرط ىـلھ

اـیروــلتا ألن اــلقح ـــلضعیفوة ـ ـلمةـ ـلھأتَّــیتمـلاـ أنـ [ـتا L6روح 196aا ـنبساالـببـــلقل] اــ ...ــلتاط االــیتمـثام ـنبسم ـلتقضاطــ يـــ

ـنیاـثاـھـرطو ـفیقاً،ـ ـ االـ ـنبسوم ـ ـمق2117انـطاـ اـ ـنبسام ـ واـ وـحاط االـلذـكد ـنقبك ـ ــیشباض.ـ اـحذاـھھـ ـلمحتال ـ ـ إـ ـحمىـلاج يءـشلـ

إنـنإـفل،ـــثقی ــحملىــعل2118َوــیقّھ ــحملھـ ـفعةًـ وإالـ ـقسمل ـ ـــبنصفیھـ وأــ انـمن. ا ـیكّ اآلـبـالصھـــسببونـ ألـلة الـنة ـیطّھ ـلماوعـ اـ

ــتكل اـفّـ ـلقھ اـ ـلموة االـمرةـبدـ ـنبسن ـ دـ ـفعاط واـ ـتنبسدةـحة ـ ـ دـ ـفعتیط ـ ـ ـلتتنـ ـ االـماتـفاـمداركـ ـنبسن ـ اـ ـلعظیاط ـ ـ وأـ اـمم، ونـكّ

ـشتغا ــلقلا21192120الــ ـلنف2121بـ اــ ـلبكس إــجتاـحّدةـشوـھاءــ اـلھ ــفتھی،2122داًـجحـیروــلتى اــ ـلطبیعج ـــ اـ ـلقة اـ ــلحیوة ـلتقطةــنیواـ ـ عــ

االنبساط ودفعت األبخرة الدخانیة بإحداث االنقباض وتقطع االنقباض لالستنشاق فیحدث نفس البكاء.
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: التشنج واألوجاع العارضة في األحشاء في الحمیات الحادة عالمة ردیئة.2123#قال أبقراط رحمھ هللا

2114. .Ma النوا :L6 [ الھواء

2115. .Ma في شيء :L6 [ بشيء

2116. .L6 الھواء .add [ الھواء

2117. .L6 االنبساطین :correxi [ االنبساطان

2118. .L6 یقوى :correxi [ یقَو 

2119. .Ma یشتغل :L6 [ اشتغال

2120. .Ma: om. L6 [ تتمھ فیصیر االنبساط ... وأّما كون اشتغال

2121. .Ma سبباً .add [ القلب

2122. .L6: om. Ma [ جداً

2123. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا
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ا ـلحمإن ـ اـ ـلحى اـ ـلشادة اـیدـ ـلحدة ـتسخرارةـ ـ األـ ـحشن وـ ـتجففھاء ـ ـ ـ ـفیعاـ ـلھرضــ ــبسباـ اـ ـلصب وـبالـ ـجھزاـموءـسة وـ دـیدـشعـجا

ـتمو ــلتشناـبھـــشبیددـ اــ وـباــلیّج ردـمالـعذهـھس، ألــیئة رـنة ـسقاـمّـبّھ اـھ2124تـ ــلكیفیذه ــ اـ ـلحة اـ ـبساــلیارة إـ اـلة وـمدـلى دثـحاغ

ـختا اـ ـلعقالط ـ وإنـ إـسل، ــلقلا2125ىـلرت اـلرضـعبـ ـلخفقھ ـ ـ وـ وإن اــصلان، ـلیبت ـ واـسوـ ـلحة اـ [ـئرـلرارة L6ة 196b[

ـــللعلیرضـع اــ وـبرـلل اــضیو ـلنفق ـستھوـــلیبســ وــ ـبتھـالصا واــ ـجتما ـعھاــ إـ ـنفسھ2126ىـلا ـ ـ ـیطالـفاـ االـ ـنبساوع واالــ ــنقباط اضـ

ـبسھ ـ ورـلوـ ـسعھـلرضـعاـمّـبة. وإنـباـیالـ إـصس، اـلارت ـلكبى ـ اـمدـ ـلتھن ـ األـ ـحشاب وـ ـسخاء ـنتھوـ ـ اـبذـجاـ ــلكیلت ـ اتـسوـ

 ردیئة.2127الفجة بحرارتھا الجذابة، فیحدث فیھا السدد، فیكون التشنج واألوجاع في األحشاء في الحمى عالمة
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أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ا2128ھ إن ـلن: أـفاـ ـكثض ـیبتاـمرـ ـ اـفدئـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ــلصلل ـیتمـثبـ اـمىـقراـ ـلظھن ـ إـ ىـلر

وـلا أـھرأس، ـیضذا اـفاًـ أــخلنـمدئـــیبتالـجرـلي ـممرــكثف اـمدئـــیبتدـقاـملــمثدامـقنـمدئـــیبتاـ ـلسن واـیدـعاـ ـلفخن ـ نـیذـ

، ویدّل على ذلك الشعر.2129والجلد أیضاً في مقدم البدن متخلخل

اــعلا أن ـلنم ارـكرـحوـھضـفاـ ـتعة ـللعضةـیادـ ـ وــ اـھو، ـلحذه [ـثادـحةـكرـ Maة 137b[ـفعنـم اـ ـلطبیعل ــ ـ الـ اـمة ـلطبیعن ــ ـ ةـ

ـنفسھ ـ ـ وذـ ـلمكـلا، اـ ـنتھضا ـ ـ اـ ـلطبیعت ـ ـ ـ إـ اـلة ـلحى اـكرـ ـفعیدـلة ـ ـللشةـ اــ ـلميء ـللبؤذيـ ـینتفدنــ ـ ـ وـ ـتعرـیض اـ ـلعضد ـ ـلحاـبوـ ةـكرـ

ـتعاالر ذـمةـیادـ اـلن ـلشك اـ ـلمنيء ـ اـفدـ ـلمع اـ اــعلردـیذيـلؤذي ـلبى وـ ـیكدـقدن، األـھونـ اـمذا ـلمرض ـكماراًـحؤذيـ ادةـ

اـفاـن ـلغض وـ ـیكدـقب، ـكمارداًـبونـ اـفاـنادةـ وــئباــلنض اــسبة. L6[2130ضـفاــلنب 197a[اـف ـلغي اـحبـ ـلمّدة اـ ــلصفّرة راءـ

اـقو ـفعداـلوة اـفيــلتا2131ةـ ـلعضي ـ ـــلعلیا2132ضـــــفینتفلـ ـكتھرـحدــعنلـ وــ اـھرورـما األــعلذاعــللا ـعصى واـ ـلعضاب ـ ـكمالتـ اـ

ـینتف ـ ـ اـصنـمضـ ـلمّب اـ ـلحاء وـ ـیكاّر اـفاـنونـ ـلغض ـبغھـــشبیرزانـغعـماًـیوـقبـ اإلـ اـفاـنو2133رـبرزان ـئباــلنض ضـفاـنةـ

2124. .Ma ست :L6 [ سقت

2125. .Ma على :L6 [ إلى

2126. .Ma على :L6 [ إلى

2127. .Ma دعایة :L6 [ عالمة

2128. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

2129. .Ma یتخلخل :L6 [ متخلخل

2130. .Ma النابت :L6 [ النافض

2131. .Ma المادة :L6 [ الدافعة

2132. .Ma فینقبض :L6 [ فینتفض

2133. .Ma اإلب :L6 [ اإلبر
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ـبسبصـلاـخ ـ إـ ـحسب اـ ـلباس اـ ـلمرد اـ ـلشبیؤذي ـ ـ ـببھـ اـ ــلثلرد األـفجـ ـیعنراف.ـطي ـ أـ ـبقي اـھيـفراطـ ـلفضذا ـ اـفاـنلـ ـلنض ـئباـ ةـ

ـلنا2134ال ـمطلقضـفاـ ــ اـ ألن ـلحماً ـ اـ ـلنى ـئباـ ـتبتةـ ـ ـبقشعدئـ ـ ـ واـیرـ ـلقشعرة، ـ ـ ـنفضرةـیرـ ـ ـیكمـثرد،ـبعـمةـ يـفاًـقادـصرداًـبونـ

ـلظھا ـ واألـ ـلغرافـطر اـ ـلحوص اـ ـلغرارة اـفةـیزـیرـ ـلبي واـطاـ ـنھن ـمھزاـ اـماـ ـلبن اـ ـلعرد ـعضألـلارضـ اـ ـلحساء ـ نـمـةساـ

ـلبلغا ــ اـ ـلبم ـلطباـباردـ ـ وإـ اـمرودةـبّسـحُـتاـمّـنع. ـلنادة األــعلضـفاـ ـكثى اـفرـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ــلصلل ـبمحبـ ـ اـ ـمحرـلاذاة

ــلعصبا ـ اـناـ اــلبي ـلمارد وـ إـقراــتتزاج ـتنتشمـثوقـفىـلى إـــ األـلر وـطى اـفدئـــیبتراف. أـجرـلي ـیضال ـمكفــخلنـماًـ 2135انـ

ـلنخا وــ األـباــمناع ـعصت اـ ـلعاب ـیمدـ اـ ـلحة اـ اـــــلقلیلرارة ـللحة واــ ـفتتس2136دمـلم اــــكیفیارعـــ إــلبة ـلیھرودة وــ اــكثا ـلشعرة ـ وـ ـغلظر ھــ

اـقيـف بدام ـل دـ یدن ـل للـ ـع وـترارـحىـ ثھ ـك دـ وـمرة لھ ـق اـ ة عّ ش ـل ـ ورـ اـفھـتّـقر ظھي ـل ـ وـ ـخلر اـ بف ـل #ـیدنـ لدّل ـع لىـ ـق ةـ ّ

ـلحا2137 [ـ Maرارة، 138aو ـلنسباـب2138ھـترودـب] ـ ـ إـ اـقىـلة ألن ـلشعدام ـ ـینعقرـ ـ ـ اـمدـ ـلبخن ـ اـ اـناـخدـلار ـیخذيـلي [ـ L6رج

197b[ـمسنـم اـ ـلعضام ـ اـ ـلمتخلخو ــ ـ ـ اـ ـلقل ـلنبلـباـ ـ اـ ـلشعات ـ ـفحیثمر.ـ ـ ـ ـ اـكاـ ـلشعان ـ ـفیرـ أـ ـكثھ دّلـ اــعلر أن ـلحى واـ دمـلرارة

ـلبخوا ـ اـ ـفیيـنـاخدـلار أـ ـكثھ وـ ـیكـعضوـمأي2139يـفر اـ ـلشعون ـ ـفیرـ أـ ـیكّلـقھ أـ ـفتتسرارة،ـحّلـقون ـ ـ إـ ـلیارع اـ ـلبھ رودةـ

ویتبدئ منھ النافض.
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أـق# ـبقال ا2140راطـ ـلع: اـ ـلبرق إذاـ ـحمعـمانـكارد دّلـحىـ اــعلادة ـلمى وإذاـ ـحمعـمانـكوت دّلـئادـھىـ ولـطىــعلة

المرض.

أنــعلوا اـمم ــلحمین ـ اـ ـیحيــلتات ـمعھدثـ ـ اـ ـلعا ـحميـھرقـ اـ اـلى ــبغیديـــتبتيــلتروح وـفاـنرـ ــتقلض ـبععـ وـ ـلكرق، #الـ ن

ـیق ـلھ2141الـ ـحماـ واـحىـ ـلحمیادة، ـ ـ اـ ـلمطبقات ـ ـ ـ ـغیأو2142ادةـحةـ الـحرـ ـیكادة ـمعھونـ ـ ألنـعاـ ـتھادـمرق ـتعفاـ ـ داـ ـلخن

ـلعا وـ دواــسبروق، ـمھب اـھاـ اـــمتنو ــلخلاع اـ ــلعفط االـمنـ ـلعاـبراغـــستفن أوـ ــبغیرق االـمرهـ ـلكاتـغراـــستفن ـمحصھـنوـ ـ وراًـ

2134. .L6: om. Ma [ ال

2135. .Ma مكان ,L6 لمكان :correxi [ مكان

2136. .Ma واللحم :L6 [ والدم

2137. .L6: om. Ma [ على قلّة

2138. .Ma وبرودة :L6 [ وبرودتھ

2139. .L6: om. Ma [ في

2140. .L6: om. Ma [ قال أبقراط 

2141. .Ma األثفال :L6 [ ال یقال

2142. .Ma الحادة :L6 [ حادة
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أوـف ـــمكتنةــعیي ـلجا2143زةـ إــــفیبقرم،ـ ـنقضا2144ىـلى أــ اـماء ــلعفر وإـنوـ اـیىـلة ـلبحوم ـلحماـكرانــ ـ اـ اــــللثقى ـتھادـميــلتة ــتعفاـ نـ

اـخدا ـلعل ـیكالـفروق،ـ ـفیھونـ اــ ـلعا إّالـ اــعنرق ــلمفد اـقارـ ـــلكلیة وـ ـلیسة، أـھتــ ـیضي اـماًـ ــلحمین ـ اـ ـلحات وأـ اـمادة. ا ــلحمیّ ـ اتـ

تا ـل ـتعفيـ ـ ـتھادـمنـ اـخاـ عارج ـل أرـ ـبعروق ـبحسةـ ـ األـ األرـخب ـبعالط وـ الـصة، ـیعفار ـ اـ اـخدمـلن عارج ـل إّالـ يـفروق

ـعفإذاـفاألورام، اـ اـخدمـلن ـلعارج اـفروقـ ـلعضي ـ اـ [ـلو L6وارم 198aا ــشتعل] ـ ـفیتـ اـ ـلحھ اـ ـلنرارة وـیارـ إـسة ىـلرت

ــلقلا ــبسببـ ـیجاـمبـ اـماورهـ ـلشن والُـحــفینــییراـ ّم. ـیقَ ـلھالـ اـ ـلحمذه ـ والـ ـــللحمییى ـ اــ ـلحن اـنوــعفنـمنـــثتیادـ ـلبلغة واـــ ـلسم وداءـ

اـخ عارج ـل [ـ Maروق 138b[ـحم كادة،ـحىـ ت ـف ـ اـ حمون ـل ـ اـ حى ـل اـ تادة ـل حيـ ـت اـمدثـ عع ـل لو2145رقـ ق ت ـت ـ ـ #ـبعـ يـھھ

ـلحما ـ ـلصفا2146ىـ ـ وـیراوـ ـلكة، اـمنـ ـلتفا ـ أـ اـبت ـلصو إـ اـھىـلادق ـلمعذه ـ ـلیبیيـناـ ـ ـ أـ ـكی2147ّھـنن ـیمكفـ ـ اـ ـلعن اـ ـلبرق عـماردـ

ـلحما ـ اـ ـلحى وـ إـقادة. اـیاّـمـنال: ـلعدّل اـ اـماردــلبرق ـلحمع ـ اـ ـلحى اــعلادةـ ـلمى ألـ دـنوت اــعللــلیّھ اـبوـطرـلى ـــلكثیات اـ اردةــلبرة

ـلتا اــعلتـــغلبيـ ـلبى الــحتدنـ ـتقى اـ ـلحوى اـ ـلغرارة اـیزـیرـ وال ـلحة اـ ـلنرارة ـتسخینھىــعلةـیارـ ـ ـ ـ ـ ـلشاـ اـبّدةـ ات،ـبـوطرـلرد

ـلحماـف ـ ـلحا2148ىـ ـتنحادةـ ـ اـ ـلقل وـ ـتسقطھوة ـ ـ ـ ـقباـ أنـ ـتنضل ـ اـ اـبـوطرـلج ـلبات ـكیول،ـقأـفاردة.ـ ـیمكفـ ـ ـغلبنـ اــ اتـبـوطرـلة

ـلكثیا ـ ـ اـ ـلشرة اـیدـ ـلبدة اــعلردـ ـلمى اـ ـلصفزاج ـ واـ ـلبراوي اـ ــعفنذيـلدن ـفیتـ اـ ـلمھ اـ ـلمحّرة ـ ـللحمةـثدـ ـ اــ ـلحى رضـعىــحتادةـ

ـلعا اـ واــلبرق ـفھارد. أـ ـیمكّھـنم ـ اـھدوثـحنـ ـلحذه اـمتـناـكوـلةـلاـ ـلحمادة ـ ـكشطةــكبرـمىـ ـ اـ ـلغر واـ ـلغب اـ ــلغیب اـ ـلخر ـلصاـ ةـ

اـقرــفت ـلحق اـ وـیارــلنرارة ـسخة اـنوـ ـلحمة ـ اـ ـلحى اـغالــلبادةـ ـلغلیظم ـــ اـ اــجیاـجزـلة ـلشة اـیدـ وــلبدة ـتقمـلرد اـ ـلحدر اـ ـلغرارة ةـیزـیرـ

ـتسخینھىــعل ـــ ـ ـضعفھدــعناـ ــ وـ ـبھرـقا االـماـ ــنطفن ـنكنـماءـ اـیاـ ـلحمة ـ اـ ـلحى والـ ـتمھادة ـ اـ ـلطبیعل ـــ اـشةـ ـلحمّدة ـ اـ ـلحى ىــحتادةـ

ـتنضجھ ـ ـ ـ [ـ L6ا 198b[ك ت ـف ـ ـتضعو2149لـ ـ ـتصنـعفـ ھاـفرـ ـت ھاـ ی ـف ـ وـ جا ـت توزهـ ـب ـكھرـ ـحتاـ فىـ ست ـت ـ ـ عرغـ ـب اردـبرقـ

ـبخ اـناـكوـلاـم2150الفـ ـلحمت ـ اـناـكةــكناـسةـئادـھىـ ـلطبیعت ـــ ـنضيـفةـ اـ ـلفضج ـ اـ وــلبالت ـتسخینھاردة ـــ ـ ــمحت2151اـ إـجاـ ىـلھ

طول الزمان مع بقاء قوتھا وأمنھا من الحمى الفاترة.

2143. .Ma متكثرة :L6 [ مكتنزة

2144. .L6: om. Ma [ إلى

2145. .Ma العروق :L6 [ العرق

2146. .Ma حمى :L6 [ ھي الحمى

2147. .Ma كان .add [ أنّھ

2148. .Ma والحمى :L6 [ فالحمى

2149. .Ma في كل :L6 [ فتكل

2150. .Ma خالف :L6 [ بخالف

2151. .Ma تسخینھا :L6 [ وتسخینھا
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300

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ ا2152مـ ـلع: اـ ـلكثیرق ـ ـ اـ ـیخذيـلر داـ ـئمرج [ـ ً Maا 139a[أوـكاراًـح #ـبان ـلباـفارداً ـمناردـ 2153دّلـیھـ

#على أنّھ ینبغي أن یخرج من البدن رطوبة إّما في القوى فمن فوق وإّما في الضعیف فمن أسفل.

ـلعا اـ ـلكثیرق ـ ـ اـ ـیخذيـلر داـ ـئمرج أوـكاراًـحاًـ اــعل2154دّلـیارداًـبان ـمتى اـ ـلبالء اـمدنـ ـلكیمن ـ ـ واـسوـ ـلفضات ـ اـ ـلغیالت ـ رـ

ــلمحتا ـ إـجاـ ـلیھة اــ اــفتدن،ــلبا ـلطبیعروم ـــ دـ ـفعھة ـ وـ اــــتنقیا ـعنھدنــلبة أوــ اـفتـناـكا أــلبي ردـخدن اـفدــفتة،ـیؤذـمةــیئالط ـلطبیعع ـــ ةـ

وـم رّق ـلطا ـمنھفـ ـ اـماـ ـلمسن ـ ـبطامـ اـیرـ ـلعق ـفینبغرق،ـ ـ ـ ـ أنـ ـتخي اــتلنـمرجـ ـلمك وـ ـتنقواد ـ ـلقاـبصـ واإلـ ـسھيء ـلكیالـ ـ الـ

ـتجم ـ وـ ـتحع اـمـاضرـمدثـ ـمتا ـئیالـ وـ ـلئاً. ـینصالـ ـ ـمنھيءـشبـ ـ إـ ـعضىـلا ـلكف.ـیرـشوـ أـ ـبعن ـلنا2155دـ اـ ـستحقاس ـ ـ ألنـقاـ اً

اـئِّـــیقی ـــلطبیھ وـ اـــضیقلـكب ـلصي ـــضعیفدرـ اـ دـــلنفي اـــقیقس واـقرـلي ـلضعاب ـ اـ ـلمعاف ـ الـھإنـفدة.ـ ـبھقـــیلیؤالء اـ لـبيءــلقم

ـیستعم ـ ـ ـ ـفیھلـ ـ اإلـ ـسھم وأـ ـبعال اـیاـغدـ ـلقات أـ اـميء. ــسبیىــعلّ اـ ـلتنقیل ـ ـ ـ األوـ [ـلة L6ى 199a[ـلمعاـف ـ وـ دونــحتاـھدـحدة ى

ـمعاأل اـــسبیىــعلاـمأـفاءـ اـــــلتنقیل ـفمةــنیاــلثة اـئاـس2156نـ واــلبر وا2157رأسـلدن اإلــعل. أن ـسھم ـیجالـ وـفنـمذبـ نـمعـــیقلوق

تحت والقيء یفعل بالعكس.

301

أـق# ـبقال رـ ـحمراط هللاـ ا2158ھ ـلع: اـ ـــلكثیرق اـ ـیج2159ذيـلر داـ ـئمري أوـكاراًـحاًـ #ـبان ـلباـفارداً أنــعلدّلـی2160ھــمناردـ ى

المرض أعظم والحاّر منھ یدّل على أن المرض أخف.

ــیعن اـ ـلعي ـیجذيـلا2161رقـ داـ ـئمري أوــغیيـفاًـ اـقر ـلبحات ـ أوـكاراًـحنـیارـ اــعلدّلـیارداًـبان أن ـنقرــغیدنــلبى وـ ھــفیي

ـفض وـ ـكیمالت ـ ـللبةـیؤذـماتـسوـ ـفتدن،ــ ـبعضھعـفدـ ـ ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ واـ ـلقة اـ ـفعداـلوة أـ إنـمة. ا اـكّ ـلعان ـمنتھانـكارداًـبرقـ ـ ـ ىـ

2152. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

2153. .Ma دل :L6 [ فالبارد منھ یدّل

2154. .L6: om. Ma [ على أنّھ ینبغي ... كان أو بارداً یدّل

2155. .Ma بعد :L6 [ أبعد

2156. .Ma من :L6 [ فمن

2157. .L6: om. Ma [ والرأس

2158. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

2159. .L6: om. Ma [ الذي

2160. .L6: om. Ma [ فالبارد منھ

2161. .Ma عرق :L6 [ العرق

PORMANN ET AL. 2017                                  al-Kīlānī's Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                           246



ـلما ــبعیرضـ وـ اـساــمقّدةـمداً ـلماة الـیوـطرضـ اـــحتیالً ـلطبیعاج ـــ إـفةـ ـنضي اـ ـلفضاج ـ إـ ـتمھىـلالت ـ وزـ ـبخلـیوـطانـمّل الفـ

اـكوـلاـم ـلعان ھـنإـفاراً،ـحرقـ ـعلدّلـیّ أنـ ـمنتھى ـ ـ اـ ـلمى Maرض[ـ 139b[وزـیرـق اـمب ـلمان ـقصیرضـ ـ ةـلدالـلرـ

ـلعا اـ ـلحرق اــعلارـ ـستیى ـ اـ ـلطبیعالء ـ ـ ـ ـعلیھةـ ـ وــ ـتھیئتھا ـ ـ ـ ـ ـلحاـباـ اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلتة آـھيـ ـلھةـلي اـیيـفعـفدــللاـ ـلبحوم ـ ران،ـ

فطول المرض أعظم وقصره أخّف.

302

]L6 199b: إذا كان بإنسان حمى فأصابھ عرق ولم تقلع عنھ الحمى فتلك عالمة ردیئة. [2162#قال أبقراط

اــعلا أن ـلعم ـمھمرقـ ـ ـلحماـفراًـــكثیانـكاـ ـ ــتنقل2163ىـ ــبعقبعــ ـ وإنـ ــیسی2164انـكھ اـ ـلحمراً ـ ـتط2165ىـ والـ ــتنقل2166ول وــ ىــمتع.

ــتنقلمـل ـ اـ ـلحمع ـ ـبعىـ اـ ـلعد اـ اـفواـلرق أنــعلر، اـبيـفم ـلمحمدن ـ ـ رـ وـبوـطوم ـفضات رـ أــطبالت ـممرــكثة دـ ـفعتھا ـ ـ اـ ـلطبیعا ـ ـ ـ ةـ

اـیرـطىــعل ـلعق وـ ــتحترق ـنضجھيـفاجـ ـ ـ إـ زـلا ـمنتھرـخأـــفیتل،ـیوـطانـمى اـــ ـلمى وـ ـتطرض اـتّدـمولـ ألن ـلمھ اـ ـلبلغمادة ـ ةــنیاـــ

اــطبرـلا ـعسدةـــبلیاردةــلبة اـ ــلقبرة ـللنضولـ ـبسجـــ ألـعرـ ـتغماّـھـنة ـ اـ ـلحر اـ ـلغرارة ـبكمیتھةـیزـیرـ ـــ ـ وـ ـكیفیتھا ـــ اــ وــلبا ـتكاردة 2167لـ

حرارتھا فال تقدر الطبیعة على إنضاجھا وتسخینھا بسھولة بل تتمھل.

303

: إذا حدث بعد العرق اقشعرار فلیس ذلك بدلیل محمود.2168قال أبقراط

قشعا ـل ـ ـ رـیرـ ـفمتا،ـھردـبعـمدةـعرة ـ اـعىـ ـلقشعرض ـ ـ ـبعرةـیرـ اـ عد ـل دـ ـعلّتـلرق ـفضىـ ـفجالتـ وـبةـ یاردة ـن ـةعذاـلةـ

ـئھالـــستیوا اــعلاـ ـلطبیعى ـــ وـ ـغلبتھة اـفاــــ ــبحیدنــلبي اــتقمـلثـ اــلقدر ـلموة إــعلّرةـبدـ ـنضى ـجھاـ ـكیفیتھةـئرداـلاـ وـــــ ـكمیتھرةــكثا ـــ ا،ـ

ـفقص ـ أنـ ـفعھدـتدت ـ ـمصلــقبرورةـضاـ ـفتھادـ ـ اـ ـلنضا ــلتخل2169جــ ـ ـلبا2170صـ إـمدنـ ـئھذاـین ـفعدـفا،ـ ـبعضھتـ ـ ـ ـلعاـباـ وـ مـلرق

ـتق ـتمىــعلدرـ ـنفضھامـ ـ ـ وـ ـتنقیا ـ ـ اـ ـلبة ـمنھدنـ ـ ـفحا،ـ اـ ـلقشعدث ـ ـ اـیرـ اـعىــعلّةـلداـلرة ـستفدم ـ اـ ــلخلراغ اـ ـلمط ـبتمؤذيـ ـ نـعھـماـ

2162. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2163. .Ma والحمى :L6 [ فالحمى

2164. .Ma كانت :L6 [ كان

2165. .Ma والحمى :L6 [ فالحمى

2166. .L6: om. Ma [ ال

2167. .Ma ولكل :L6 [ وتكل

2168. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2169. .Ma لنضج :L6 [ النضج

2170. .Ma لتخلیص :L6 [ لتخلص
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ـلبا وـ [2171ىــعلدن، Maرداءة 140aا ــلخل] اـ ـلمنط ـ اـفدـ ـلفع اـ ـضعىــعلداّلـلج اـ ـلطبیعف ـ ـ ـ إـعةـ ـمسن ـحتھـكاـ ـینضىـ ـ جـ

ـیستبعو ـ ـ ـ إـ اـیىـلد ـلبحوم ـ [ـ L6ران 200aأل دـلاـھ] ـفعتو ـ ـسبیىــعلھـ ـ االـ ـستیل ـ وـ ـتعقالء ـ اـ ـلنضب ـ ـللعلیرضـعجـ ــ ـخفلــ ّةـ

اـفـةحورا بي ـل ـبسبدنـ ـ دـ اـفب مع ـل واـ خلؤذي ـل ـ اـ وـلط ـیحمـلرديء قشعّسـ ـب ـ ـ وـیرـ وإـلرة الـمّـنذع. قشعا ـی ـ ـ اـ بر ـل نـمدنـ

ـلكیما ــ اـسوـ اــقبةــیئردـلات ـلعل اـ ألن ــلفضلرق ـ الــكناـستـناـكىــمتةـ وـلؤـیة ـینفعمـلم ـ ـعنھلــ اــ ــفمتدن،ــلبا ـتحىـ وـكرـ ّرتـمت

األــعل ـعضى اـ ـلحساء ـ اـساـ ــلغیة اـ ـلمر ـبھةـفوـلأـ أدرـ إـكا ـئھذاـیت واـ ـقشعا ـ ـمنھرتـ ـكماــ اإلـ ان ـنسا ـمھمانـ ـ اـ ـنغما ـ اـفسـ ـلمي اءـ

ووقف ساعة لم ینفعل من كیفیة الماء، وإذا حركھ على نفسھ اقشعر عن إحساح برودتھ.

304

: وحیث كان العرق من البدن فھو یدّل على أن المرض في ذلك الموضع.2172قال أبقراط

اـفرـعوإذا أن ـلعت ـیحرقـ ـلفضدثـ ـ اـفطــخللـ ـلبي ـفمتدنـ ـ ـعضرقـعىـ األـموـ ـعضن دّلـ أنــعلاء ـفیى ــفضلھـ ـتتةـ ّدـلوـ

ـمنھ ـ ـبخاـ ردـ ـیئارات ـئیاـم2173ةـ ـكثیفةـ ـ ـ وـ ـتتة اـفمـكراـ ـلعضي ـ وـ ـیخو ـستحاـبرجـ ـ ـلتھاـ ـ ـلعاـباءـماـ وـ اـمرق ـستحا ـ ـمنھالـ ـ إـ ىـلا

ـلھا ـیخةــئیواـ اـمرجـ ـلمسن ـ وـ اـــستفاالـبىـشالــیتام ـلخفراغ ـ واـ ـــلتخلیّي اــ ــلغیل اـ ـلمحسر ـ ـ ـفمھموس،ـ ـ ـ ـظھاـ اـ ـلعر اـفرقـ ـلعضي ـ وـ

األـم ـعضن ـفیأن2174مــعلاءـ #ـ ـخلطھ ـفعدـت2175اًـیؤذـماًــ اـ ـلطبیعھ ـ ـ ـ ـلعاـبةـ ـكمرقـ اـكوـلاـ ـلعان ــجمیيـف2176رقـ اـ ـلبع دّلـ دن

على امتالئھ من فضل خلط وفضالت مؤذیة تدفعھا القوة الدافعة.
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أـق ـبقال ـمتمدهــجلانـكنـم:2177راطـ ـقحدداًــ ـیمھـنإـفاًـــصلبالًـ وـعرــغینـموتـ رــجل2178انـكنـمرق ـمتخلخواًـخده ــ ھـنإـفالًــ

] L6 200bیموت مع عرق. [

ــیعن ـبساـیدهــجلانـكنـميـ اـیدـعاًـ ـیمھـنإـفةـبوـطرـلم #ـ ـمنتھيـفوت ـلعرقـعرــغینـمـھضرـمىـــ اـ اـبوـطرـلدم ـــلفضلیة ـ يـفةـ

2171. .Ma على :L6 [ وعلى

2172. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2173. .Ma: om. L6 [ ردیئة

2174. .Ma اعلم :L6 [ علم

2175. ً .L6, Ma خلط مؤذي :correxi [ خلطاً مؤذیا

2176. .Ma العروق :L6 [ العرق

2177. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2178. .L6: om. Ma [ كان
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ـعضأ وـئاـ ـجلانـكنـمھ رـ خواًـخده خل ـمت ـ ـ ـ رـ أي ـطبالً ذاـ مداوةـناً ـی ع2179وتـ ـب [ـ Maرق 140bاأل ألن ـعض] إذاـ اء

ــتشن واّـجـ ـنضمت ـ ـبعضھ2180ّتـ ـ ـ ـبعضاـ ـ واـ ـنعصاً ـ ـفیھاـمزرقــینرتـ اـماــ وـبوـطرـلن أـحأ2181ذهـھات، اـخابــسبد ــلمنروج ّيـ

وـف اـقي ـلجمت ـ اآلـفاع،ـ إذاـلإن أوـبذـجرتـتوـتة اــعیت ــلمنة وـ ـعصي ـتھرـ ـفیھاـمزرقـــفیناـ #وــ اـلذـكا، ــلمنك نـمزرقــینيـ

ـینذيـلا إذاـ اـقارـفزع ألنـلھ اـھروح ـلمجذه ـ ـتجاريـ وـ ـتنقبّف ـ ـ وـ ـینض ـفیھاـمزرقـ ـ ا2182اـ ـلبوألن اـ ــلممتلدن ـ ـ اـ بـطرـلئ

ـیت ـتحمـكراـ ـمستـ اــجلامـ ـلبخده ـ اـ ـلكثیارات ـ ـ اـ ـلحرة اـھنـمارةـ ـلمول وـ اـشوت ـلنّدة ـفعنزع،ـ ـ اـ ـنطفد ـ اـ ـلحاء اـ ـلغرارة ةـیزـیرـ

اـــستیوا اـبىــعلرودةــلبالء ـلمدن ـیجمفــــللتلارفـشُـ ـ ـمنھاًــــكثیفانـكاـم2183دـ وــ ـلطاـمرزــیبا ـمنھفـ ـلعاـباــ ـكمرقـ ـیعاـ نـمرقـ

ـسخ اـشدــعنھـجزاـمنـ ـلمرب اـ #وذــلباء اـلارد، أن ـلبخك اــ ـلحارات ـــیمتنارةـ ـجھروـخعـ اـماـ ـلمسن ـ ــلكثامـ ـتھرـ وازدـ ـمھاـحا اـ

ـفش اـ ـلمرب اـ ــیغل2184اردــلباء وـ ـیسكظ ـ ـبعضھنـ ـ ـ ـفیسھاـ ـ اــ ـلخل ـقیھاـبنـعروجـ وــ اـھا، ـلحذه ـتعةـلاـ ـللمسرضـ ـ اـفنـیرـفاــ ظ.ـــلقیي

ـقیو اـ أن ـلقل اـ ـفعداـلّوة ـتقةـ ـبعويـ قا2185ضـ ـل ـبشّوةـ اـ ـلمرب اـ ـلباء الـ ـعتارد اـ ـلمدال اـ ـلحزاج [ـ L6ار 101aو ـقی] إـ ھـنل ّ

 الماسكة التي تمسك الرطوبات قبل نزعھ وقّوتھ.2186یعرق لسقوط قوتھ

306

أـق# اــبقال ــلحكیراط ـ ـغلیظھـلوـبانـكنـم:2187مـ ـشبیھاًـــ ـــلعبیاـباًـــ ــیسی2188طـ وـ اـميـــینقھـندـبســلیراً ـلحمن ـ إذاـنإـفىـ والًـبالـبّھ

ـكثی ـ رـ ـقیقراً ـ اـ ـنتفاً ـ وأـبعـ ـكثھ ـیبنـمرـ اـھولـ ـلبذا ـمنھـلوـبيـفبـسرـیانـكنـمولـ أولـ أوـضرـمذ ـبعھ ـبقلیدهـ ــ ـیعـرسلـ اًـ

.2189ثفل

2179. .L6: om. Ma [ في منتھى مرضھ ... ذا نداوة یموت

2180. .Ma وانضمرت :L6 [ وانضّمت

2181. .L6 ھو .add [ وھذه

2182. .L6: om. Ma [ وكذلك المني ینزرق ... وینزرق ما فیھا

2183. .Ma یجمده :L6 [ یجمد

2184. .L6: om. Ma [ وذلك أن البخارات ... فشرب الماء البارد

2185. .Ma البعض :L6 [ بعض

2186. .Ma القوة :L6 [ قوتھ

2187. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

2188. .Ma بالبسیط :L6 [ بالعبیط

2189. .Ma: om. L6 [ سریعاً ثفل
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ـیعن ـ ـلقا2190يـفھـلوـبانـكنـميـ ـغلیظوامـ ـ ـشبیھاًــ ـ ـ ـلعبیاـباًـ ـ ـ اـلاـبأي2191طـ ـلجدم وـماـ ـیسیانـكد ـ أيـ ـقلیراً ـلمقا2192يـفالًــ ـ دارـ

ـمحمانـكو ـ ــكثیوالًـبالـبمـث2193اًـموـ رـ ـقیقراً ـ اـ ـنتفاً ـ ــیعنھ،ـبعـ ـحمھـبتـناـكنـميـ وـ ـغلیظوالًـبالـبى ــیسیاًـــ دّلـ أنــعلراً ى

ـغلیظـھضرـمادةـم ـلھو2194ةـــ األــمنھـلوـبيـفبـسرـیذاـ أول الــثفرـمذ ـلنضجل ـ وــ ـلكھ ــلثقلنـ وــ ـغلظھ وــ ـفجھ اــجتاـ ألن ـلثفھ لــ

ـلحا ـبعـلصاـ اـ ـلنضد الــ ـیكج ـبعونـ اـیزـتدـ ـلمد Maرض[ـ 141aوإ اـل] ـلمنتھى ـــ ـفم،2195ىـ ـبعالـبنـ ذـ رـــكثیوالًـبكـلد اًـــقیقراً

ـفعاـنانـك ودـ ـلیاً اــعلالًـ ـلنضى ـ وذـ ا2196كـلج، ـلمأن اـ ـقیقرـلادة ـ اـ ـلفجة ـ أـ إذا اـف2197ذتـخة ـلنضي ـ ـتثخجـ ـ ـلغلیا2198كـلذـكنـ ــ ظـ

اـفذـخأـی إـصىــمتّةـقرـلي اـلار ـلنضى واــ ـــثخینولــیبذيـلج. ـبعمـثاًـ ذـ ــیصفكـلد وـ اــعلدّلـی2199رّقـیو أن ـلحى اـ ةـیارــلنرارة

ـلتا اـفيـ ـلحمي ـ ــسكندـقىـ اـعتـ ـلتثن ـ واألـیوـ اـجر ـلمغلظزاء ــ ـ [ـ L6ة 101b[ـللب أـقولــ ــتتمیذتـخد ـ وإـ ـنمز ـیكاـ ــیسیونـ راًـ

ـغلظدــعن ـلعسھــ ـ ـنفرـ ـمجيـفوذهـ اـ ـلكلیارى ــ وـ ـلمة رقـ ـبعا ذـ ـیسھكـلد ـ ـمجنـمھـجروـخلـ اـ ـلباري ـفیكثولـ ـ ـ وـ ـقیر، إـ اـمّـنل

اـناـك واـقرـلت ــلغلّة ـجمیعظـ ـ ـ اـعىــعلدّالنـیاًـ ـلنضدم ـ اـ #ألن ـلنضج ـ ـیتبع2200جـ ـ ـ اـ اــعتھ ـلقدال ـلغلیاـفوام،ـ ــ ـنضجظـ ـ ان2201ھـ

ــیسل إـ اـلك االـیرـطّةـقرـلى اـمدالــعتق ـلقن وـ اـھوام، رــقیرـلاـباهــعنذيـلذا #أّي ــلقیاـب2202قــقیق، إـ وـلاس األول، ـبحسى ـ بـ

ـكمانـكاـم ـیكاـ اـ ـنضجقــقیرـلون ـ إنـ ــینطبھ اـلإ2203خــ ـلثخى ــیصیىــحتةـنوــ إـ االـلر وــعتى ـلمدال، اـكاـ اــلبان ــلغیول داًـجظـ

أـف ـكثي األـ ـعلدّلـیوالـحر اـعىـ نضدم ـل ـ وـ أـفج لي ـق ـعلـاھّـ ـنضىـ األـ اـخج یظالط غل ـل ـ ـ ـ اـ قة ـل وـ كوام، ـی ھيـفونـ ت ـمن ـ ـ ىـ

2190. .Ma و :L6 [ في

2191. .Ma بالبسیط :L6 [ بالعبیط

2192. .Ma و :L6 [ في

2193. ً .Ma لمحموماً :L6 [ محموما

2194. .L6, Ma غلیظ :correxi [ غلیظة

2195. .Ma المسمى :L6 [ المنتھى

2196. .L6 كما .add [ وذلك

2197. .L6, Ma أخذ :correxi [ أخذت

2198. .Ma كك :L6 [ كذلك

2199. .Ma أو یرق :L6 [ ویرّق

2200. .L6: om. Ma [ ألن النضج

2201. .Ma النضجة :L6 [ نضجھ

2202. .L6: om. Ma [ أّي رقیق 

2203. .Ma ینضج :L6 [ ینطبخ
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ـفكراض.ـماأل ـغلیظھـنوـ ـ ـمبيـفاًــ اـ ـلحمادئ ـ ورـ أنــعلدّلـیھـبـوسى اـفى ـلبي أـ ـغلیظ2204اًـطالـخدن ـ ـكثیةــ ـ الـ ـتطرة اوعـ

ـلخا ـفیكروج،ـ ــیسیونــ ـلغلطھراًـ ـ ــ ــفمتا،ـ أـ ـنضجتھى ــ ـ اـ ـلطبیعا ـــ ورـ ـقتھّـقة ـبسھتـجرـخ2205اــ ـ وـلوـ وــكثة ـینفرة اــ ـلمحمع ـ ـ ألـ ھـنوم

ینقي بدنھ باستفراغ المواد الغلیظة المحدثة للحمى عند إدرارھا.

307

 بوالً منثوراً شبیھاً ببول الدواب ففیھ صداع حاضر أو سیحدث بھ.2207: من بال2206#قال أبقراط رحمھ هللا

ـعلوا اـ أن بم ـل ثخیا2208ولـ ـل ـ ـ اـ ـلخن ـیكرـثاـ أـمونـ ـنیالطـخن ـفجةـ اـفةـ ـلعي ـتعمرارةـحعـمروقـ ـ ـفیھلـ ـ [ـ L6ا 102a[

ـتثیو ـ [ـھرـ Maا 141b[ـفیخ ـ اـمرجـ ـلبع وـ األــعلول ـكثى ـیكرـ ـبلغمونـ ـ واـفـاجاًــ ـلحاً اـ ـلترارة ـیعميـ ـ ـفیھلـ ـ األــعلاـ ـكثى رـ

ـفتحة،ــیبرـغرارةـح وــتثھــفیدثــ ـیلحدـقوراً اــ اــلبق ـــلمنثول ــلكثورـ اــببورهــتثرةـ وذـلول إذاـلدواب، اـناـكك ــلفضلت ـ أـ رــكثة

ـفج واـجاـ اـیرـلة ـلتح ـتتيـ ـفیھ2209ّدـلوـ ـ ـتكاـ أـ وــغلون ـلھظ. ـحكذاـ اـ ــلحكیم ـ أـ ـبقم اـھلــمثالـبنـمأنـبراطـ ـلبذا ـففیولـ ـ داعـصھـ

أوـضـاح ـسیحر ـ ذـ اـلدث، أن ـلمك اـ ـلتادة رـصُـتيـ ـغلیظٌحـیدِّع ـ ـفیھةـیّوـقرارةـحعـمةــ ـ ـفیساـ ـ ـصعرعـ إـھودـ اـلا رأسـلى

ـفیح ـ اـ ـلصدث ورـ اـناـكاـمّـبداع. ـلبخت ـ اـیـدشاراتـ ـلحدة ـسخنأـفرارة،ـ ـ ـفحاغـمدـلا2210تـ اـ ـلصدث واـ ـختداع اـ ـلعقالط ـ ل.ـ

اـناـكاـمّـبور ـلحت اـ ـتعميــلترارة ـ اـفلـ ـلمي ــطبیعیادةـ ــتطلةـــ اـ ـلنضب ـحسورـــفتثجــ ــتفعلاـمبـ ـ اـفھـ ـلعصي ـ اـماراتـ ورـــلتثن

االــعن ــنطبد وـ ـنیاخ اـ ـلقل وـ اـھوام، ـلبذا ـیكولـ ـمنصبغونـ ـ ـ ـ وـ ـمنتھيـفدـجوـیاً ـ ـ اـ ـلحمیى ـ ـ اـ ـلعفینات ـ ـ ـ وـ اـقة. ـلشیال ـ أـ ي:ــعلوـبخ

اــلبا ــیشبذيـلول أـ ــلحمیا2211والـبھ ـ وأـ اـبر وـلوال ــملخل2212ّھـنأـكدواب ـفسىــعلدّلـیخــ أـ اـخاد وأــلبالط امـخىــعلرهــكثدن،

ــعمل ــفتھیرارةـحھــفی2213تـ رــ ـیحج ـغلیظاًـ وـــ اــعلدّلـیدـقكـلذـلة، ـلصى اـ ـلكداع اـئاـ أو ـلمطن ـ و2214لـ دامـیدـق، إذا ىــعلدّل

2204. ً .L6, Ma أخالط :correxi [ أخالطا

2205. .L6, Ma ورقتھا :correxi [ ورقّقتھا

2206. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

2207. .Ma بول :L6 [ بال

2208. .Ma بول :L6 [ البول

2209. .L6: om. Ma [ تتولّد

2210. .Ma وأسخنت :L6 [ فأسخنت

2211. .Ma البوال :L6 [ أبوال

2212. .Ma وألنھ :L6 [ وكأنّھ

2213. .Ma علمت :L6 [ عملت

2214. .Ma المكل :L6 [ المطل
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ـلیث ـ وـغرـ ـیعنس. ـ ـبقيـ ــملخلھـلوـ أيــ ـمضخ، ـكمروب،ـ اـفالـقاـ ـلصي اـ ـلتداع ـللحمیعـباـ ـ ـ أــ ـینبغّھـنات ـ ـ أنـ ـیغي اـ رأسـلرق

]L6 102bبزیت االنفاق متحذا بھ دھن الورد المعتاد ملخلخا بالخل، أّي مضروباً. [

308

أـق# ـبقال وإذا2215راطـ اـك: ـلبان ذاـ ـمشول ـبیأ2216فـ ـفھضـ و2217وـ أـفـةصـاخرديء ـصحي اـ ـلحماب ـ اـ ـلتى ورمـميـ ع

الدماغ. 

ذاـلوـق ـمشھ أـ ر2218ضــبیف أــقیأّي واألــبیق اــبیض اـھقــقیرـلض ـیخذيـلو اـ ـلمرج ــــبھیئتاءـ وـ االـفدّلـیھ ـصحي ىــعلابـ

اـع ـلنضدم وذــ أنـلج، ـلما2219ك إذاــئیاـ ـنضجة ـ اـفتـ ــلكبي [ـ Maد 142a[األـم اـخع ـنصبغالط ــ واـمونــبلتـ 2220ادتـــستفا

األـم ـصبغالطـخن وــ ـفعاًـمواـقاً االـ ــنصبدم #ـ اـماغ اــعللــلید2221ةـقرـلع ـلفجى وـجاــ ـیكدـقة اـمونـ ـلسھع ـ وـ اـطنـمر ـلیقظول ةـــ

ا ـلسھألن ـ ــیمنرـ اـمعـ ـلھضن ـ ألـ ــیمنھـنم اـ ـلحع اـمرارةـ ـلغن وألـ ــیحلھـنوص اـ ـلحل اـ ـلغرارة وـیزـیرـ ـیكة ـضع2222بــسبونـ فـ

اـق ـلھوة ـضماـ اـفةـ ـلكبي ـ ـلبدـ ـلحاـكردهـ اـفالـ ـلمشي ـ وـیاـ ـلمخ ـضعفنـ ـ ـكبتـ ـبسبدهـ ـ وأـمبـ اـفاـما. ـلمي ـفیرضـ ذاـھارةـتدلـ

اــلبا أن ـلمول الــئیاـ اـفثـــتلبة ــلكبي رـ ـیثمد ـتنضاــ اــ ألن ــلكلج ــسخندـقىـ ـفینجتـ اـــ ـلمذب ـكلماءـ ــیحتملاـموقـفربـش2223اــ ــ ھـ

ـفیثق ـعلیھلـــ ـفعدــفت2224اـــ إـ اـلھ ــلمثى ـفیخةـناـ اــ ـلمرج ــــبھیئتاءـ ـكمھـ دـفاـ ـبیطاـیي وــ اـفاردـبزاجـموءـسىــعلارةـتدلـیس ــلكبي دـ

األـفاـموأ اـمي ـلحراض اــعلدلــفیادةـ أن ــلصفى اـعتـلاـمدـقراءـ آالت ـعضىـلإ2225ولــلبن آـ ـعضوـميـفانـكإنـفرـخو

اـم دلــلبن ورم ـمیلھىــعلدن وــھناـــ ــیمیاك أـفلـ األــكثي إـمر أـلر ـللطدنــلبا2226يـلاـعى ـفتھاــ وــ ـخفتھا [ـــ L6ا 203aو كـلذـل]

2215. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2216. .Ma انشفت :L6 [ مشف

2217. .L6: om. Ma [ فھو

2218. .L6: om. Ma [ أبیض

2219. .L6: om. Ma [ أن

2220. .L6, Ma واستفاد :correxi [ واستفادت

2221. .Ma من الرقد :L6 [ مع الرقة

2222. .Ma بسبب :L6 [ سبب

2223. .L6 كما :Ma [ كلما

2224. .L6: om. Ma [ علیھا

2225. .Ma البوال :L6 [ البول

2226. .Ma أما إلى :L6 [ أعالي
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ینذر ھذا البول بالسرسام إذا لم یكن وبالھالك إذا كان.

309

 بوالً كثیراً دل على أن برازه یقل.2229 بال من اللیل2228: من كان2227#قال أبقراط

ـیعن ـ ـكثیوالًـبالـبنـميـ ـ وـ ـجھوـتراً اـ اـبـوطرـلت ـلفضلیات ــ ـ اـ ـمحىـلة اـ ـلكبدب ـ واـ ـستفد ـ اـغرـ ـلمت ـئیاـ اـماإلدرارـبةـ ـلكلین ــ ةـ

ـلمثوا ـ ـبقیةـناـ ـ األـ ـثقت اـفالـ ـلجي ـبساـیوفـ ـقلیاًـ ـلنسباـبالًــ ـ ـ إـ ـلیھة ـ ـمختلطتـناـكوـلاـ ــ ـ وـبـوطرـلاـبةـ ـبعيـفات اـ ـلنسض ـ ـمقیخـ ـ دـ

ـمخص ـ اـھوصـ ـلحكذا ـ ـللیاـبمـ وــ ـحكمذاـھ2230انـكوـلل ـ ـكلیاًـ وــ ـلكاً ـلم2231نـ اـناـكاـ ـلحت اـ ـلغرارة ـتغةـیزـیرـ اـفوصـ ـللیي لــ

اــعنو اــلند اـلوم [ـطاــلبى Maن 142b[ـللنض واـــ ـلھضج ـ وـ ــتھتم اـ ـلطبیعم ـــ #ـ أـصاـبة ـغھراـفدــعندنــلبا2232والـحالح نـعاـ

استعمال الحواس فتمیز المائیة الغیر المحتاجة الیھا في ھذا الوقت أولى وأجدر.

310

: من كان بولھ متشتتاً فذلك #یدل على أن في بدنھ اضطراباً قویاً.2233قال أبقراط

ـلبا اـ ــلمتشتول ـ ـ أنـھتـ ـتكو اـجأ2234ونـ ـلمختلفزاؤه ــ ـ ـ اـ ـلمتفة ـ ـ راــغیةـقرـ ـمختلطلـبھــفیةــسبر ــ ـ أـفةـ اـئزاـجي ـلمھ ـئیاـ وـ بــسبة

ــتشت ـلثفا2235تـ ـ ـعجوـھلـ اـ ـلطبیعز ـــ أنـعةـ ــتستن ــجمیىــعليـلوـ أـ وأنـئزاـجع ـتعمھ ـ ـعمھــفیلـ واـ ـلساـبداًـحالً ألنـیوـ 2236ة

ـلحا اـ ـلغرارة ـمشدـجوـتةـیزـیرـ ـلحاـبةـبوـ اـ ـلغرارة ـیبرـ ـفھةـ الـ ـتقي أنـ ـتفعدر ـ ـفیملـ ـ ــتفعلاـ ـ ـفیھـ ـلساـبھـ اــفلواءـ ـمتو ذهـھازتـ

ورـجاأل [ــسبزاء L6ت 203b[ـیك ـنخونـ اـماًوأــلیاـ ـلنخا ـیكدــفقيـلاــ اـجنـمونـ ــلمثرب وـناـ ـیكدـقة ذوـمونـ األـبن ـعضان اءـ

ـبینھمرقــلفوا ـ أـــ إذاـنا ـحكعـمانـكھ أـفةـ اـصي ــلقضیل وــ ـفھنــنتب اـموـ ــلمثن وأـناـ إذاـمة اـمانـكا ـلتھع وــ ـحماب وـ ـضعى فـ

ـیكوةـق ذوـمونـ واالـبع ـضطان. اـ ـلقراب ـیحويـ ـمجنـمدثـ اـھاـ ـلطبیعدة ـــ ـلماـبةـ وـ ـمعدــعنرض ـلھھـتادـمدةـناـ إذـ تـناـكوـلا

2227. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2228. .Ma: om. L6 [ كان

2229. .Ma: om. L6 [ من اللیل

2230. .Ma كانت :L6 [ كان

2231. .Ma ولكنھ :L6 [ ولكن

2232. .Ma بأحوال :L6 [ باصالح أحوال

2233. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2234. .L6: om. Ma [ یدل على أن ... ھو أن تكون

2235. .Ma التشتت :L6 [ تشتت

2236. .L6: om. Ma [ ألن
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ـلطبیعا ـــ ــمستةـ اـمىــعلةــلیوـ ـلمادة ـلكرضـ اـ ذاــلبان ــمستوامـقول وأـ ـثفو راـلاـ ــمتمی2237ةــسبھ ــفتشت2238زةــ اــ واــلبت الطــختول

اـئزاـجأ ـلمختلفھ ــ ـ ـ دـ ـلیة ـعجىــعللـ ـفیكاـھزـ ـ دـ ـلیون ردـلـاحىــعلالًـ ـیئة واـ ـضطة اـفويـقرابـ ـلبي ورـ ـبمدن ـیكمـل2239اـ نـ

ـلطبیعاـب ـ ـ ـ ـضعةـ والـ ـعجف اـ أن إال ـلمز ـتستعصادةـ ـ ـ ـ ـعلیھيـ ـ ـبسباــ ـ ـغلظھبـ ـ ورداءــ ـتھا ـفیقاـ ـ ـبینھمعـ ـ ـ ـ ـمكاـ وـحادـ ـفعداـمة ةـ

فیعرض االضطراب.

311

أـق اــبقال ــلحكیراط ـ إذا2240مـ اـك: ـلغان اــعلبـلاـ اـــلثفى اـف2241ذيـلل اــلبي ـلمول وـ أـكرار رـعان دلـــقیقاله اــعلاً أن ـلمى رضـ

حاّد. 

اــعلوا أن األـــلثفم اــصفل ـلمر أنــعلدلـیراريـ ـلحا2242ى اـ وـیارــلنرارة اـحة ـلمّدة اآلـ اـلإ2243ذةـخادة ــلتعفى [ــ Maن 143a[

ـلفسوا ـ ودلـ اــعل2244اد أن ـلمى ـبمقادـحرضـ ـ وـتورـصدارـ ـیكھ اـشونـ وأردأه ـلصّره اـ ـلصفادق ـ وـ اـكوـلرة وبـسرـلان

اـمرــصفاأل األــلبع اــمنفــخیضــبیول ـلخطھ ـ اـ ـلشب [ـیدـ L6د 204aأل# اـــغلبىــعل2245دلـیھـن] ـلمة ـلحوا2246رارـ رارةـ

اـمةـیارــلنا ـنخع اـ ـلحزال اـ ـلغرارة وـیزـیرـ وـلوـقة رـعأ2247انـكھ أيـــقیقاله اـفاً ـلشكي ـ رـ ألن اـفھــقتل دمـعىــعلدلـتوامــلقي

ـلنضا اــ اـطىــعلدالـلج ـلمول ـیكالـفرضـ واـحونـ اــعلاداً أن اـــلثفم واـسراـلل ــلمتعلب ــ واـ ـلطق إذاـفاـ ـظھي ـبعرـ أنـ ـیكمـلد نـ

اــعلدل أن ـلطبیعى ـــ أـقةـ االـفذتـخد ـنضي ـسیماجـ إذاــ اـكا ـلثفان اـفداًــجیلــ ـلشكي ـ وـ أنـھل ـیكو ـسلسونـ األـئاـماًــ دابـھل

أـلإ ـسفى ـكثیذاـھ2248لــمثيـفإنـفلـ ـ ـینقضاـمراًـ ـ ـ اـ ـلمي ـبسرضـ وإنـعرـ األـئاـمانـكة إـھل دلـفىـلداب ولـطىــعلوق

2237. .L6, Ma راسباً :correxi [ راسبة

2238. .L6, Ma متمیزاً :correxi [ متمیزة

2239. .Ma ربما :L6 [ وربما

2240. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

2241. .L6: om. Ma [ الذي

2242. .L6: om. Ma [ أن

2243. .Ma على حدة :L6 [ اآلخذة

2244. .Ma دل :L6 [ ودل

2245. .Ma دل :L6 [ ألنھ یدل

2246. .Ma الحرارة :L6 [ المرار

2247.  .Ma كان :L6 [ وكان

2248. .L6: om. Ma [ مثل
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ـلما ألـ اــعلدلـیھـنرض واألولـیرـلى اــعلدلـیاح ـنفشى ـ ـشھاـ اـ ألن ـلثفا اــ ـلمحمل ـ ـ وـسرــیتودـ ــیمیب إـ أـلل ـلعلــسفى اـ حـیرـلدم

 ترفعھما إلى فوق ولعدم كمال النضج.2249ووجود النضج فیھ وإن المتعلق والطافي یوجدان لریح

312

: النوم واألرق إذا جاوز كل واحد منھما المقدار القصد فتلك عالمة ردیئة.2250#قال أبقراط

اــعلوا أن ـلسبم ـ اـ ـلمب ـللناديـ اــ ـلطبیعوم ـ ـ ـ رـ اـبـوطي وذــعتاـباغـمدـلة األـلدال أن ـبخك اـ اــطبرـلرة ـلتة ـتفرـتيـ األـمعـ ةـیذـغن

اـلإ ـتماغـمدـلى ـتجألـ وــیفوـ األـھواـجيـخرـتھ ـعصر وـ ـتخاب اـلاـ اـلط ـلنفسروح ـ ـفتمنعيـناــ ــ االـمھــ ـنبعن [ــ L6اث 204bإ ىـل]

ا ـلحآالت واـ ـلحس ـلغلظھةـكرـ ـ ــ ـفیعاـ اــ ـلكرض اــلناـفرىـ ـلطبیعوم ـــ ـیقيـ اـ ـلقوي اـ ــلطبیعیوى ـــ ـكلھةـ ـبحقاــ ـ اـ ـلحن اـ ـلغرارة ةـیزـیرـ

ـیكثو ـ اـھوـجّرـ ـلمنعروحـلر ـ ـ اـمھـ ــلتحلن ـ وـ أـیزـیل اإلــصنل ـعیاف وـ ـینفاء ـ اـ ـلفضض ـ اـمولـ ـلبن [ـ Maدن 143b[ـلباـب ولـ

ـلبوا واـ واـمرـلراز ـلمخض ـ ـلماطـ ـعلماـ اــ أن ـلنت اـ ـلطبیعوم ـ ـ ـ ـیكيـ رـمونـ اـبـوطن اـمدـلة ـلمعتاغ ـ ـ ـفتكةـلدـ ـ اـ ـلیقظون ـ ـ نـمةـ

ـیب واـكاوزـجإذاـفدالــعتاالـبھــستوـ ـمنھمدـحل ـ ـ اـ ـلمقا ـ اـ ـلقصدار ـ إـ اـلد ردـمالـعانـكدالــعتواال2251طـسوـلى دـیة أي ـلیة الًـ

اـــغلبىــعل اـفةـبوـطرـلة اــعناغـمدـلي اــلند ــلمفوم وـ اــعلرط اـــستیى اــعنھــفیةـسوـــلیبالء ـلیقظد اـــ ـلمجة ـ االـحنـعاوزةـ دالــعتد

األول ـلقا2252يـخرـیألن اـ ـلنفسوى ـ ـمسھـــطیبرــبتةــنیاــ اـلاـ اـلك ـلنفسروح ـ وإرـناــ إـئاـخي وـھاـیھ األـیا اـمورث ةــبیوـطرـلراض

ـلنوا وـ األـخرـیوازل ـعصي وـ اـیاب ـلكسورث ـ واـ ـلبل واـ ـلثالدة وـناـ واـھي األرق ـلسھو ـ ـیفسرـ ـ اـمدـ إـمدـلزاج ربـضىـلاغ

اـم ـلیبن ـ وـسوـ ـیضعفة ـ ـ وـ ـیحھ اـ ـختدث اـ ـلعقالط ـ وـ ــیحلل اـ واـلل ـلحروح اـ ـلغرارة وـیزـیرـ األـلوـیة اـمد ـلحراض ـبسبادةـ ـ بـ

وـخألـلھـقراـحإ ــــتحلیلالط اـ واـبوـطرـلھ اــعلات أن ـلیقظم ـ ــبمنروحــللةــ اـلزـ اـــللبـةضاـیرـلة ألن ـلیقظدن ـ اـھةــ ـستعمي ـ اــ ـلنفال ســ

ـللح واــ اـلواس ــلحیروح #ــنیواـ اـفة ـلحي واـیارـــختیاال2253اتـكرـ اـلة ـلنفسروح ـ [ــحفيـفيـناــ L6ظ 205a[ـنظ اـ ـلحام اتـكرـ

ــفیتحل اـھوـجلـــ ـلبخر ــبسبارــ األـھبـ ـفعذه واـ ـلحال اــكثإذاـفاتـكرـ وــلنر ــیتحلمـلالـطوم اــ ـلبخل اـعارــ واـلن ھــفیســـحتبروح

بكدر وسخن وعرض الحمى.

313

أـق ـبقال إذاـ اـكراط: ـلنان األـمرضـميـفومـ ـیحراضـمن وـ ـجعدث اـمالـعنـمكـلذـفاًـ ـلمات وإذاـ ، اـكوت ـلنان ـینفومـ ـ عـ

فلیس ذلك من عالمات الموت

2249. .Ma الریح :L6 [ لریح

2250. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2251. .Ma الواسطة :L6 [ الوسط

2252. .Ma رخى :L6 [ یرخي

2253. .Ma و :L6 [ في الحركات
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اــعلا أن ـلنم اـتوـھومـ ـلنفرك ـ اـ ـستعمس ـ اــ ـلحال ـجمإلـلاًـــطلبواسـ ا2254امـ ـلقوأن اإلـ ــلھیوة اـ ـلمة ـبتقرةـبدـ ـ #اـلنـمرـیدـ ــلخلھ قـ

اــتبرـمواأل ـلحرز اـ ـلغرارة اـیزـیرـ آـھيــلتة ـللق2255ةـلي أـفوىــ ـفعي ـلھاـ إـ اـلا ـلظى اـحيـفرـھاـ ـلیقظال ـ ـلتجةــ ـللنفكـلذـبودــ ســـ

ـلحیا ـ ـنیواـ ـتصةـ ـتھاـفرـ [ـ Maا 144aا ـلخ] اـمـةصاـ ـستعمن ـ ـ اـ آالت ـلحال واـ ـلحواس وـھّتــكلإذاـفاتـكرـ اآلالت ـتعبذه ـ تـ

اـكرـت ـلنفت ـ اـ ـستعمس ـ ـ ـلھاـ وـ ـتعیا ـ اـ ـلحد اـ ـلمحییرارة ـ ـ ـ راـ ـجعة إـ ـعمىـلة اـ ـلبق ـفتستعملھدنـ ــ ـ ـ ـ ـ اـجيـفاـ ـلمذب وـئالـ ـھضمم ـ ھـ

ـیعوزـتو األــعلھـ ـعضى وإـ ـلتاـحاء إـ ـجھزاـمىـلھ وـ ـنضيـفا اـ ـلفضج ـ ودـ ـفعھول ـ وـ ـتتا اـجوـ ـلطبیعھ ـ ـ ـ ـلكلیاـبةـ ــ إـ ـقمىـلة ادةـمعـ

ـلما وإـ ـحھالـصرض ـفمتاـ ـ ـللعلیرضـعىـ ــ ـبعلــ اـ ـنتبد ـ اـمھـھاـ ـلنن ـخفومـ وراـ دـحة اــعلتـلة ــستیى اـ ـلطبیعالء ـ ـ ـ ادةـمىــعلةـ

ـلما وأـ ـلھا2256نـمنـمرض أـ وإن وـجوـبسـحالك ـفیررـضع ـبعھـ دلـ اـخىــعلده ـلطبیعور ـ ـ ـ وـ ـعجة ـفیكاـھزـ ـ دـ ـلیون الـ

] أقول ھذا الحكم مخصوص في أیام البحارین وأوقات المكادحة الكلیة بینھما.L6 205bردیئاً. [

314

: متى سّكن النوم اختالط الذھن فتلك عالمة صالحة2257#قال أبقراط الحكیم

ا ـلنإن ـیقومـ اـ ـلقوي اـ ـلطبیعیوة ـ ـ ـ ـ أـفةـ ـفعي ـلھاـ وـ ـلقا2258حـیرـیا، اـ ـلنفسوة ـ ـ ـنیاـ وـ ـیكثة، ـ وـھوـجّرـ األرواح ـیمنعھر ـ ـ ـ اـماـ ــلتحلن ـ لـ

اــیتو ـلضعدارك ـ اـ ـلكف أـعنـئاـ اــصنن ــلتحلاف وــ اـضىـفالــیتل ـلسھرر ـ اـفرـ #وـمدـلي أنــقیكـلذـلاغ ولــیقانـكوســـلیناـجل

اآلنـنإ اــعلي أـیرـحومــلنى أي اـنص ــینفعنخــشیومــلیي اــطیرـتيـــ إـغأرـفومــلنب ــیعن.2259ھــلیب أـ ـسكىــمتراطــبقي اـ ومــلنن

اـس ـختورة اـ ـلعقالط ـ ودـ ـفعل أنــعلدل2260ھـ دـفتـناـكاـمى ـلعلیا2261اغـمي ــ اـسنـملـ ـلموء اـ ـلحزاج وـ ـغلباد اــ ـلیبة ـ ـةسوـ

ـتحلیو ــ اـ ـلقل اـ ـلنفسوى ـ ـ ـنیاـ اـ ـستحة ـ إـ االـلال ـبسبدالــعتى ـ ـتببـ اـیرـ ـلند وـ ــطیبرـتوم وـ ـتكثیھ ـ ـ اـھوـجرهـ واـمدـلر ـیمنروحـلاغ ـ عـ

 جیدة.2262التحلیل وإجمام قواه فیكون عالمة

315

2254. .Ma لإلجمال :L6 [ لإلجمام

2255. .L6: om. Ma [ الخلق واألمر تبرز ... التي ھي آلة

2256. .Ma إلى :L6 [ من

2257. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

2258.  .L6, om. Ma مريح :conieci [ ویریح

2259. .L6: om. Ma [ ولذلك قیل أن ... النوم فأرغب إلیھ

2260. .Ma ودفعة :L6 [ دفعة

2261. .Ma الدماغ :L6 [ دماغ

2262. .Ma وتكثیره جوھر الدماغ والروح یمنع التحلیل وإجمام قواه فیكون عالمة .add [ عالمة
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 الردیة2265 والتشنج العارضان في الحمى في وقت النوم من العالمات2264: التفزع2263#قال أبقراط

ـلتفا اـفزعــ ـلحمي ـ ـیكىـ [ـشنـمونـ Maدة 144bا ـلتھ] اــ اـیارــلناب ـلمحة ـ ـلبعةـقرـ األــ اـخض ـللطیفالط ــ وارــ ـتقة ـبخاءـ ـتھاراـ اـ

ـلسا إـیوداوـ اـلة ـفیحاغـمدـلى ـ #اـ تفدث ـل ـ واـ ـلتشنزع ـ ـ ـیحجـ ـفیھ2266دثـ ـ [ـ L6ا 206a[ـتحلیرطـفنـم ـ ـ اـحلـ ـلحمرارة ـ ىـ

ـتسخینھو ـــ ـ وـ ـتجفیفھا ـ ــ ـ األـ ـعصا ــفتتصلابـ وـــ ــتتشنب وإــ ـنمج اـفالـقاـ اـمومــلني أن وـطرـمومــلنع ـتكھــفیب اـ ـلطبیعون ـــ ىــعلةـ

اـفدـلالـحوىـقأ ـلمع ـفحرضـ ـثھمدوـ ـ وـماـ اـجع ـلنود اــسبوةـقىــعلدلـیومـ ـلمب وـ ـفیكھـتادـمدةـحرض ـ اـمونـ ـلعن اتـمالـ

أوـیردـلا ـیعة اـ ـلتفرض ــتجلنـمزعــ ــمحتوداويـس2267ؤٍذـمطــخلبـ اـحنـم2268رقـ ـلحمرارة ـ إـ اـفىـلى ـلمعم ـ ـفتتصدةـ دـعاـــ

ـبخ ـتھاراـ اـ ــــلكثیفا اـ ـلمة ـحشوـ إـ اــعناغـمدـلا2269ىـلة ـفیعومــلند اــ وـــلتفرض ــتحیاـمزع اـفيـفھــمنزـ ـلمعم ـ واـ ـكتسدة ةــــكیفیھــفیبــ

ـینفـةعذاـلةـیؤذـم ـ ـعنرـ اـ ـلعصھ ـ أوـ ـیبب ـمجتمعـةسوـ ـ ـ ـ اـحھـلةـ ـلتشندث ـ ـ وـ #ـمج اـھن ـلقبیذا ـ ـ ـتشن2270لـ ـ ـخلطاءـقنـمج.ـ اًــ

ـنجز أوـیارـ اـفسـحويـقانـكنـماً ـلمعم ـ اـ إذا إـفدـندة اــلیع ـلمھ ــیعنرارـ اـفيـ اــلني ـتكذيـلوم اـ ـلطبیعون ـــ أــعلةـ الـحوىـقى

فیھ إذا لم یقدر على دفع المادة وعرض لھ التفزع والتشنج كان دلیالً على عدم اقتداره في غیر ھذا الوقت.

316

 فإنّھ إن نام بعد ذلك فذلك محمود2272: من دعتھ شھوتھ إلى الشرب باللیل وكان عطشھ شدیدا2271ً#قال أبقراط

ـلعطا ـ اـ ـلصش اـھادقـ ـینضذيـلو ـ اـ ـلغج اـ ـلغلیذاء ــ اـفظـ ـلمعي ـ وـ ـینفدة ـ اـفذـ ـلمسي ـ اـلاـ ـلضیقك ــ اـ ـللیفیة ـ ـ اــ ـلتة ـللميـ ـیقارـساــ إـ ىـلا

ـلكبا ـ وـ ـیحدـقد اـمدثـ ــحتین اـ ـلباج [ـ L6دن 206bإ اـل] ـعنةـبـوطرـلى اـ ـنحد وـفراـ ــمیلھ إـ اـلھ ـلیبى ـ ـفینبغةـسوـ ـ ـ ـ الـ أن ـیني امـ

اـھلــمثىــعل ـلعطذا ـ ـیشلـبشـ ـــیعنیاـماـمأـفروىـیىــحتاًءـمربـ أـ ـبقھ اـھراطـ ـلعطو ـ اـ ـلكش اـ ـیحذيـلاذب اـمدثـ ـجتمن اعــ

2263. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2264. .Ma الصرع :L6 [ التفزع

2265. .Ma عالمات :L6 [ العالمات

2266. .L6: om. Ma [ التفزع والتشنج یحدث

2267. .L6, Ma مؤذي :correxi [ مؤٍذ

2268. .Ma المحترق :L6 [ محترق

2269. .L6: om. Ma [ إلى

2270. .Ma قبل :L6 [ ھذا القبیل

2271. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2272. .L6: om. Ma [ شدیداً
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ـغلیحـلاـمطــخل اـفظــ ـلمعي ـ أوـ اـیدـشسـباـیطــخلدة ــلغلد ـفیستظـ ـ ـ اـعدـ ـلمي ـلیستنقاءـ ـ ـ ـ ـ [ـ Maع 145a[ـفی ـفلم2273ھـ ربـشاــ

ـلما اـ ــختلاء ـبعضھـبطـ ـ وـ وــغلھ ـیلطمــفلردـبظ وــ ـینفمـلف ـ إـ اـلد ـلكبى ـ وذـ اـلد ــلخلك أـ ـیضط ـیستاًـ ـ اـعدـ ـلمي ـفیاءـ اـ ـلعطدوم ـ شـ

ـفك الـقھـنأـ ـینبغال أنـــ ـیشي اـ ـلمرب ـلشھاـباءـ ـ وـ ــیصبوة اــعلرـ ـلعطى ـ واـ ـنفسىــعلزمـلش اــ ـعطشزولــلیومــلنھ ـ ألنـ رارةـحھ

ـحشاأل ـتقاءـ وـ ــتشتوى ذــعندـ وـلد ـجھوـتك إـ ذـیذوـتىـلت اـلب ــلخلك وـ ـــتلطیفط وــ األـیروـتھ ـعضة ـفیسكھـباءـ ـ ـعطشنــ ـ ھـلوـقھ.ـ

ـبعامـنإنـف ذـ إـلد اـلك أن ـقتى اــعلدرـ ــلصبى وـ اـلرضـعر ـلنھ وـمومـ اـشودـجع ـلعطدة ـ دلـ أــعلش وـباذـكانـكھـنى انـكاً

ـمحماًـموـن ـ وـ ـینمـلوـلوداً وـ ـلعطاـبارداًـباًءـمربـشم ـ اـ ـلكش ذـفاذبـ اـلي ـلكتـقوـلك ـعظیمررهـضانـ ــ وـ ـعطشانـكوـلاً ـ ھـ

ـیمكمـلاًـقادـص ـ اـلنـ ــلصبھ واـــعلیرـ اــفیومــلنھ وإن ـمھمزـلھ ـ ـنفسىــعلاـ ـ ـینبغلـبھـ الـــ أن ـیتقي اـعدـعاــ الـیروــلتن وأن امــینة

عطشاناً بالعطش الصادق فإنھ یضره ویحلل رطوباتھ التي یحتاج إلیھا البدن.

317

أـق [2274راطــبقال :L6 207aا ـلع] اـ ـــلكثیرق اـ اـفذيـلر أنــعلدلـیّنــبیبــسبرــغینـمومــلني ـیحمھــحبـاصى ـ ھـندـبىــعللـ

أكثر مما یحتمل فإن كان ذلك وھو ال ینال من الطعام فاعلم أن بدنھ یحتاج إلى االستفراغ

ـیحو اـ ـلعدث اـ ـــلكثیرق اـفرـ اـمومــلني ـفضاعـفدـنن اـ اـعدنــلبالت ـلمسن ـ اـغدــعنامـ ـلحوص اـ ـلغرارة وـیزـیرـ اــقیرـتة ـلطبیعق ـــ ةـ

ـغلیظانـكاـم ـمنھاًـــ ـلعاـفاــ اـ ـــلكثیرق اـفرـ ـیكومــلني إـ الـمون اــمتا اـمدنــلبالء ـلمطعن ـ ـ اـ وإــقتوـلوم الـمي إنـــمتق2275الءــمتا ادم

ـیكمـل ـكحرـھاـظبــسبھـلنـ اـ ـلھرارة وـ اــكثواء ــیعنار.ـثدـلرة دـكيـ ـلیان أـعالًـ ـیتنھـنل ـ اـماولـ ـلطعن ـ أـ ـممرــكثام ــیتحملاـ ـ ـ ھـ

ـفیفض ـ ـ ـھضنـعلـ اـ ـلطبیعم ـ ـ ـ وـ ـیعوزـتة [ـ Maھ 145b[اــعل ـلبى ـفیندنـ ـ اـــسبیىــعلعـفدـ ـلعل وـ اـفرقـعوـلرق. ـلني وـ مـلوم

دلـــكثیذاًءـغاولـــیتن اــعلراً اـئالــمتى ـلحھ األزـفھـل2276ـلصاـ اــمني ـلمة ــفیحتةــضیاـ إـھيـفاجــ االـلذا ـكمراغـــستفى ــیحتاـ اجـ

إـف األول ـتقلیىـلي ــ اـ ـلغل وإـ ـنمذاء ـقیاـ ـلكثاـبدهـ ـ اـ ألن ـلقلیرة ــ ـمنلـ ـیح2277دـقھـ ـسعنـمدثـ اـ ـلمسة ـ وـ ـضعام اـقفـ ـلموة ـسكاـ ةـ

ـنموإ ـخصصاـ ـ اــلناـبھـ ألن أــلنوم ـتعرــكثوم اـماًــیقرـ ـلیقظن ألنـــ ـتعة االـــسبیىــعلھــیقرـ وـــستیل ـتعالء اـیرـ ـلیقظق ـیكةـــ ىــعلونـ

سبیل التحلیل فاستفراغ االستیالء یكون محسوساً كثیراً وبالتحلیل یكون مخفیاً قلیالً.

318

2273. .L6: om. Ma [ فیھ

2274. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2275. .Ma االمتالء :L6 [ المتالء

2276. .L6, Ma الحاصلة :correxi [ الحاصل

2277. .L6: om. Ma [ قد
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: إن جمیع األشیاء في أول األمر وآخره أضعف وفي منتھاه أقوى2278#قال أبقراط رحمھ هللا

]L6 207bو إن االـق] ـبتت اـھداءـ اـمزـلو ـیظھذيـلان ـ ـفیرـ اـ ـلمھ وـ ـیكرض ـلمتشاـكونـ ـ ـ أـفھـباـ الـلواـحي ـیستبھ ـ ـ ـفیانـ ھـ

واالـیزـت ـنتھده. اـھ2279اءــ اـمزـلو ـیقذيـلان #اــفیفـ ـلمھ وـ االـیازد2280ھــفیغـــیبلرض ـنتھاده وآــ #ـخاء. اـھره اـمزـلو ذيـلان

ـیظھ2281ذـخأ ـ اــفیرـ وـصاـــنتقھ ـكلمھ أــ ـمعا أـــنتقاال2282انـكنـ ـظھاص ــجمیإنـف2283رـ األـ اــشیع ـتنسيــلتاء إــ اـلب ـلمى يـفرضـ

ـسباألـكھـنوـكأول واالـ اـعاب ـلمقالم ـ ـلنةـموـ اـ ـلموع واألـ اـعرض ـلتراض ـبعاـ ـللمةـ ـ اـ ـعلیةـلداـلرض دالــ ـنفىــعلةـلھ سـ

ما ـل ـختـاكرضـ اـ نبالف ـل ـ سا2284يـفضـ ـل ـعلدلـیھـنإـفـةعرـ فىـ ـن اـ ـلحمس ـ وإـ ـعلـامى، اـضوـمىـ ـلمع بـاكرضـ ن ـل ـ ضـ

ـلمتسا ـ ـ اــعلدلـیھـنإـفاويـ أن اـفورمـلى ـلغشي ـ واـ ـلحجاء ـ واالـ ـستاب األـمداللـ ـفعن ألـ إذاـنال ـیجمـلھ اـ ـلفعر ـ اـمىــعللـ

ـینبغ وـــ ـیكمـلي ــطبیعینـ دلـــ اــعلاً أن أــلقى ـبتھـاصوة آــ وآـفا اـفة اـفاًـضرـمعـــتتبوةــلقة ـلعضي ـ اـ ـفھھــفیوةــلقا2285ذيـلو ـكلھذهـ اــ

اـف أول ـلمي ـتكرضـ ـــضعیفونـ األـفھـنأل2286ةـ أول ـیستكممـلرـمي ـ ــ اـنلـ ـلموع ــــلتستبیرضـ األـھوةـقنــ وــشیذه آـفاء رـخي

ـلما االـفذـخأـترضـ ـنحطي ـ واـ ـلنقصاط ـ [ــ Maان 146a[ـفتك ـكلھذهـھونــ ـــضعیفاــ وأـ اـفاـمة ـلمنتھي ـــ اـ ـیستكمذيـلى ـ ــ ھــفیلـ

المرض یتبین في ھذه األشیاء قوة زائدة من الحالتین.

319

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ إن2287مـ ـتیأـینـم: اـ ـلبحھ ـ ـیصعدـقرانـ ـ اـفـھضرـمبـ ــللیلي اــ ـلتة ـقبنـميـ اـبوـنلـ ـلحمة ـ اـ ـلتى يـتأـیيـ

 البحران ثم في اللیلة التي بعدھا یكون أخف على األمر األكثر 2288فیھا

]L6 208aا إن ـلبح] ــتغیرانــ ــعظیرـ ـیعمـ ـللمرضـ دـیرــ ـفعض ألـ ـمجومـیھـنة اـھاـ ـلطبیعدة ـــ ـلمةـ اـ ـلمادة ـمجرضـ ةـیوـقدةـھاـ

2278. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

2279. .Ma فاالنتھاء :L6 [ واالنتھاء

2280. .L6: om. Ma [ المرض ویبلغ فیھ

2281. .L6: om. Ma [ ھو الزمان الذي أخذ

2282. .L6: om. Ma [ كان

2283. .L6: om. Ma [ أظھر

2284. .Ma و :L6 [ في

2285. .L6: om. Ma [ الذي

2286. .L6, Ma ضعیفاً :correxi [ ضعیفة

2287. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

2288. .L6, Ma فیھ :correxi [ فیھا
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اـھيـفو ــتمیتـقوـلذا اـ ـلطبیعز ـــ اـ ــلخلة اـ اـلط ـلمرديء اـفرهــغینـمؤذيـ اـھيـفتـلوــستإن اــعلتـقوـلذا ـلمى وـ ـقھرض ھـترـ

ـفق ـنجدـ اـ ـلمى وإنـیرـ ـعجض وـ اــغلزت ـلمب ـعلیھرضـ أنـبالـفكــھلاـــ ــیقلد اـ ـلمق وـیرـ ـیضطض ـ األوان2289ذاـھيـفربـ

ـمندةـشنـم ـعتھمازـ ـ ـ وـ ـیصعا ـ ـعلیبـ اــ ـلمھ اـفرضـ ــللیلي اــ ـلمتقة ـ ـ اـبوـنىــعل2290ةـمدـ ـلحمة ـ اـ ـلتى اــتليـفيـتأـیيـ ـلنك ةـبوـ

ـلبحا ـ اـفمـثرانـ ــللیلي اــ ـلتة ـبعيـ ذـ اـلد ـلنك ـتكةـبوـ ـصعونـ ـبتوـ أـ األـففـخھ األـمي ـكثر إنـ ـمضر ـعلیھىـ ـ ـبحاــ ـمحمرانـ ـ ودـ

ـنموإ2291امـت ـصعلــقیاـ اـبوـ ـلمة اـفرضـ ألـــللیي اـلھـنل ـتفو اـفقـ ـیكلـــللیي أـ ـصعون اـمبـ اـفعـقواـلن ـلنھي اــ ألن ـلطبیعار ـــ ةـ

ـتمتن ـ ـ ـفیعـ ــجمینـعھـ أـ ـفعع ـلھاـ وـ ــتستقیا ـ ـ ـلكلیاـبلـ ــ اــعلةـ ـلسكى ـ واالـ وـحراــستون اــعلة ـنضى اـ ـلماج ودـ ـفعھادة ـ ـفتستبیاـ ـ ـ ـ ـ يـفنـ

ـصعلـــللیا اـبوـ ـلبحة أوــ ا2292ران ـلمألن اـفوادـ ــتمیلـــللیي إـ اـلل ــلغلى ــفتھیظـ ـتھأــ ـتكعـفدــللاـ أـ ـصعون اــعلبـ ـلطبیعى ـــ نـمھــفیةـ

النھار

320

2293ً#قال أبقراط : إن البحران یأتي في األمراض الحادة في أربعة عشرة یوما

ـلما اـ ـلحرض اـھادـ الـلو ـتلبذي ـفیثــ اـ ـلطبیعھ ـ ـ ـ اـمةـ ـلمجن ـ واـھاـ ـلمدة ـفعداـ اـمةـ أول ـلمن إـ آـلرض والـخى ــتستره نـعحـیرـ

ـمق [ـتـاساـ Maھ 146bو ـمع] إـتدـناـ اـیىـلھ ـلبحوم ـ إنـ اـناـكران ـلمت اـفادةـ ـلغي اـیاـ ـلقصة ـ اـموىـ ـللطن ـ واـفاـ ـلحة ـیقدةـ عـ

ـلبحا اـفرانــ اـلاــلثي أو اـبراـلث أو ـلخع وإنـماـ [ـلس L6م 208b[ـتك اـفنـ ـلغي اـیاـ ـلقصة ـ ـیكوىـ ـبحونـ اـفھـنراـ ـلسي أوـباـ ع

ـلتا اـساـ أو ـعشعـبراـلع وـ ـبعر اـفدهـ ـلعشي ـ ـبحسنـیرـ ـ اـقبـ ـلطبیعوة ـ ـ ـ وـ اـحة ـلمدة وـ ـبعرض اـ ـلعشد ـ ـتنقنـیرـ ـ اـقصـ ـلموة رضـ

ـلبحوا إـیدرــلتاـبنـیارــ األرـلج ــبعیى وإـ ـنمن ـخصاـ اـ ـلبحص األـفرانــ اـمي ـلحراض ـعشعـبراـلاـبادةـ ألـ أـنر وــكثھ والـعوـقر اً

تحتمل الطبیعة في األغلب مقاساة المرض الحاد أكثر من ھذه األیام

321

أـق# ـبقال ا2294راطـ ـلساـبذرــمنعـبراـل: األـباـ وأول اــسبع اـناــلثوع واـماــلثا2295ومــلیي ــلمنن ـللحذرـ ـعش2296اديــ ألـ اـنر عـبراـلھ

2289. .Ma ھذه :L6 [ ھذا

2290. .L6: om. Ma [ المتقدمة

2291. .Ma تاماً :L6 [ تام

2292. .Ma و :L6 [ أو

2293. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2294. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2295. .Ma والیوم :L6 [ الیوم

2296. .Ma الحادي :L6 [ للحادي
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األـم ـسبن اـ ـلثوع واـناـ ـلیي اـ ـلسوم ـعشعـباـ إـیرـ ألـنوم اـنذاٍر ـلیھ اـ اـمعـبراـلوم ـعشعـبراـلن واـ ـلیر اـ ـلسوم اـمعـباـ ـلحن اديـ

عشر.

األراــعلوا أن ـبیم ـبیاـساألـبذراتــمنيـھعـ أيـ ـتیأـینـمع اـ ـلبحھ ـ اـفرانـ ـلسي ـیظھھـنإـفعـباـ ـ أوـلوـبيـفرـ أوـقرـعھ ـنبضھ ـ ھـ

اـمالـع ـلنضة ـ ودـ ـلیج اـ ـستیل ـ اـ ـلطبیعالء ـ ـ ـ اــعلةـ ـلمى اـفادةـ ـلیي اـ ـمثع.ـبراـلوم ذـ أـلال وـلاـنك اـفاـنـدجو ـلیي اـ دنـبعـبراـلوم

ـلعلیا ــ ورـغعـماًـیدـنلـ ـیكو2297اـمدةـعرزان اـ ـلنبون ـ ـعظیمضـ ـ ـ ـھقاـشاًـ اـنأ2298اًـ أن ـلطبیعذر ـ ـ ـ وـیوـقةـ ـنھضة ـ وـ ـشمت رتـ ّ

ــلتمیی ـ ـ اـ ــلخلز اـ وـلط ـــتھیئترديء ـ اـفاعـفدـنالـلھـ اــلیي ـلسوم اـــسبیىــعلعـباـ ـلعل أوـ ـختلجا2299وـلرق. اـــ ـلشفت ـ اـفةـ 2300ومــلیي

أـبراـلا اــلقاـبذرتـنع ـلبحيء اـفيـنراــ ـلسي اـباـ ألن ـــلطبقع اـ اـمةــخلداـلة ـلمعن ـ واـ ـلغشدة ـ اـ ـیغشذيـلاء ـ ـسطىـ اـ واــلفح ــفمتدـحم ىـ

ـفعد اـ ـلطبیعت ـــ اـمةـ ـلمادة إـ اـلرض ـلمعى ـ وـ ـتجمعھدة ـ ـ ـ [ـ L6ا 209a[إـفدــلل ـفتنتفوقـفىـلع Maض[ــــ 147aا ـلمع] ـ نـمدةـ

اــتل ـلمك اـ ـلمادة ـــفتختلةـیؤذـ اــ ـلشفج ـ ـلجساـكةـ ـ اـ اـطرـلم إذاـلب ـتحذي أـ ـیتحھــفیرـطدـحرك اــ ـلطرك اآلـ وـخرف ـمھمر ـ ـظھاـ رـ

اـف اــلبي ورـموامـققــقیرـلول ــیستوبـسا اـف2301ويـ اــلیي أـبراـلوم أنـنع ـسیجذر اــ ـلبحيء اـفرانــ ـلسي وـباـ ـظھوـلع أـ امـمر

ــلعیا ـحماالتــخینـ وـ ـحكر وـ اـفذعـلة ـلمنخي ــ اـفنـیرـ ـلبحاـبذرــینعـبراـلا2302ومــلیي اـفرانــ ـلسي اـعرـلاـبعـباـ ـــلكثیاف وإذاـ ر

اـجو ـلعلید ــ ـمغصلـ ـ ـمعيـفاًـ وـئاـ ـفیھرـقراـقھ ـ أـ اــعلذرـنا ـستطى اــ ـلبطالق ـ اـیيـفنـ ـلبحوم ـ ـلساـبذرــمنعـبراـلاـفرانـ ألـباـ ھـنع

ـنص األـ ـسبف واـ األول ـلبحوع ـ ـتظھنـیارـ ـ األـفرـ ـبیـاسي وأـ ـنصع ـفھاـ اـ تا ـل األراـھيـ ـبیي ـمنعـ ـبھذراتـ ـفیكاـ ـ اـ عـبراـلون

ـلساـب2303ذراًــمن واـباـ ـلحع ـعشاديـ ـعشعـبراـلاـب2304ذراًــمنرـ اـ ألن ـلحر ـعشاديـ اــلیا2305وـھرـ اـمعـبراـلوم #اـماــلثن ذيـلن

األ2306وـھ اــسبأول ـفیكيـناــلثوع ـبسذراًــمنونــ ـبعاـ واـ اــلیھ. ـلسوم ـعشعـباـ ـلعشاـبذرــمنرـ ـ ألـیرـ اـنن اـمعـبراـلھ اــلین عـبراـلوم

ـعش اـ األـھذيـلر أول اــسبو ــجعلنـمثـلاــلثوع األـ اــسبھ ـمنفصيـناــلثوع ـ األـعالًــ واــسبن األول ـمتصثـلاــلثوع يـناــلثاـبالًــ

2297. .Ma وما :L6 [ ما

2298. ً .Ma شاھقة :L6 [ شاھقا

2299. .L6: om. Ma [ لو

2300. .L6: om. Ma [ الیوم

2301. .L6 مستوي :Ma [ یستوي

2302. .Ma یوم :L6 [ الیوم

2303. .L6, Ma منذر :correxi [ منذراً

2304. .L6, Ma منذر :correxi [ منذراً

2305. .Ma فھو :L6 [ ھو

2306. .L6: om. Ma [ الذي ھو
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ـجعھـنأل اـ ـنقضل ـ األـ اــسباء األول اــلیوع ـلسوم واـباـ األــبتع اــسبداء اــلیا2307يـفيـناــلثوع وـماــلثوم ـجعن اـ ـنقضل ـ األـ وعــسباء

واـناــلثا اــبتي اـلاــلثداء اــلیث [ـبراـلوم L6ع 209b[ـعش ـفقرـ ألـ اـنال اــلیھ اـمعـبراـلوم اــلین ـعشعـبراـلوم واـ ـلسر ـعشعـباـ رـ

اـم اــلین ـلحوم ـعشاديـ اـ اــسباألـبذرــینذيـلر وـناــلثوع اإلـئاـفي ــیعلأن2308وـھذارـندة اـ ـــلطبیم ـجھبـ اــمیةـ ـلمل ـفیتبعادةـ والــــ ھ

] منھا.Ma 147bیخالفھ في التدبیر واالستفراغ [

322

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ رـ ـحمم هللاـ ا2309ھ ـلع: ـیجھرقـ ـ اـفدـ ـلمحمي ـ ـ اـ إذا ـبتوم اـفدأـ ـلیي اـ ـلثوم أوـلاـ اـفث ـلخي #أوـماـ يـفس

ـلسا اـفأو2310عـباـ أوـساــلتي اـفع ـلحي ـعشاديـ أوـ اـفر ـعشعـبراـلي أوـ اـفر ـلسي ـعشعـباـ أوـ اـفر ـلعشي ـ أوـیرـ اـفن عـبراـلي

ـلعش#وا ـ أوـیرـ اـفن ـلسي واـباـ ـلعشع ـ أوـیرـ اـفن ثي ـل ـثیالـ اـفأو2311نـ واـبراـلي ثع ـل ـثیالـ أوـ اـفن ـلسي واـباـ ثع ـل ـثیالـ إنـفنـ

ـلعا ـیكذيـلا2312رقـ األـھيـفونـ ـیكامـیذه ـبحھـبونـ األـ وأـمران اـمراض ـلعا اـ الـلرق ـیكذي األـھيـفونـ ـفھامـیذه دلـیوـ

 المرض2313على آفٍة وطول من

االــعلوا أن ـستفم اـغراــ ـلبحات ـ اـمةــنیراـ ـلعن وـ ـتجھرهــغیرق ـ األـھيـفدـ ـلكامـیذه ــینبھننـ ـ ـ اــعلاـ أن ـلمى اـ ـلتواد ـیمكيـ ـ أنـ ن

ـفعھدـت ـ اـ ـلطبیعا ـــ اـیرـطىــعلةـ ـلعق الـ ـتتجرق اــ ـبحسنــثیالــلثاوز ـ ـغلظھبـ ـ وــ ـلطا ـفتھاـ ـفماــ ـمنھانـكاـ أرقــ ـلطوأ2314ا 2315فـ

ـیك ـبحونـ أـنراـ وأـقھ وـسرب ـیعلمنرع ـ ــ أـ اـیا ـلبحام ـ اـیارـ وأن ـلمن اـ ـلتواد اـطيـفلـخدـتيـ ـلحور واـ ـللطدة [ـفاــ L6ة 210a[

ـبحيـتأـی ـنھراـ األـفاـ األـفي ـكمرــكثراد أنـ ـكما اـ أن ـلما اـ اــــلبلیواد ـبحيـتأـیاردةــلبدة ـنھراـ أـفاـ األزواجـفرـماأل2316رــكثي ي

ـتتجو ـ األرـ ـبعیاوز ـ وإـ ـنمن اـ ـقتصا ـ اــعلرـ ـلتى واـساـ ـلثع ـثیالـ واألرـ ـبعن. أولـھ2317ونـ أـمومـیو األـین اـمام ـلمراض ـمنزـ ةـ

2307. .L6: om. Ma [ في

2308. .Ma وھو :L6 [ ھو

2309. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم رحمھ هللا

2310. .L6: om. Ma [ أو في السابع

2311. .L6: om. Ma [ والعشرین أو في السابع والعشرین أو في الثالثین

2312. .Ma عرق :L6 [ العرق

2313. .L6: om. Ma [ من

2314. .Ma عرق :L6 [ أرق

2315. .Ma ولطف :L6 [ وألطف

2316. .Ma األكثر :L6 [ أكثر

2317. .L6, Ma واألربعین :correxi [ واألربعون
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ـلتا الـ ـیكي ـبحونـ ـنھراـ ـلعاـباـ ـلعاـفرقـ الـلا2318رقـ ـیكذي األـھيـفونـ الـیذه ـیكام ـبحونـ وــنیراـ آــعلدلـیاً اـفةـفى ـلبي دنـ

ـضعلــمث اـ ـلمف ـسكاـ اـ أو ـتسة اـ ـلمساع ـ أوـ ـعجام اـ ـلطبیعز ـــ اـعةـ ـمسن اـ ـلماك ودـ ـفعھادة ـ اـیيـفاـ ـلبحوم وــ ـیكران الـ الءــمتون

مفرط في البدن من الفضالت الغیر المحتاجة إلیھا.

323

: من أصابھ في الحمى في الیوم السادس من مرضھ نافض فإن بحرانھ یكون نكدا2319ً#قال أبقراط

ـیعن ـ ـبقيـ ـبحإنـفھـلوـ ـیكھـنراـ ـنكونـ اـ ـلنداً اـفاـ [ـلض Maذي 148a[ـتنقض ـ ـ اـبيـ ـلحمھ ـ وـ ـمنتھيـفـدجوـیى ـ ـ اـ ـلحمیى ـ ـ اتـ

ـلمحا ـ اـقرـ ألن ـلمة اـ ـلمحتبسرة ـــ ـ اـفةـ ـلعي ـــتستفروقـ ـغھرـ اـ ـلطبیعا ـــ وـ ـتنفة اـفاـھذــ ـللحي واــ ـلعضم ـ ـفیعلـ ـــللعلیرضــ دةـعر2320لــ

ـقشعو ـ ورـیرـ ـبمرة أـ اـھذرـنا ـلبحاـبضـفاــلنذا ـفیكرانــ األـمدـحواـكونــ اـعن اـیورـحاــلبراض ــلمنة ـلخفقاـكذرةـ ـ ـ واـ ـلصان داعـ

واـلوا ــلقلدوار وـ االـئـاسق ـضطر اـبراـ ـلتات ـیجيـ اـھدـ ـلعلیا ــ #ـ ـقبنـمل ـلبحا2321لـ ـ اـ ـلمنران ـ اـھإنـفھـبذرـ ـلنذا ـلیضـفاـ سـ

ـبمحم ـ ـ اـفودـ اــلیي ـلسوم ألـ أـمســلیھـنادس اـین ـلبحام والـیارــ اـمن ــلمنن وـ وـلذرات [ـقو L6ع 210b[ـبحھــفی ـیكرانـ ذاـ ون

ـــمعینراضـعأ وـ والــئلاـھاالتـحة ـیكة دـــسبیىــعلونـ اـفل ـلطبیعع ـــ ـبعةـ اـ ـئھالـــستید وـ اــینمـلا ورـماـتاءــنقدنــلبقِّ ـبماً ادتـعاـ

الحمى ثانیاً من بقایا مادتھا فیكون نكداً.

324

أـق# ـبقال ـلحمتـناـكنـم:2322راطـ ـ اهـ أيــففبـئواـنّ ـكھرـتانـكةـعاـسي أـكإذا2323ھـلاـ اــتليـفٍدـغنـمھـلاـھذـخان ـلسك ةـعاـ

بعینھا فبحرانھ یكون عسراً

اـكإذاـف ــلخلان اـ ــیعفذيـلط وـ اـلوـین ـلحمد ـ وــعلىـ واــتیى اـفدةـحرة واــلني ــلمقوع واـ واالــلقدار ــنصبوام إـ اـلاب ـلعضى ـ اـ ذيـلو

ــیصی إـ وــلیر ذــعفيــبقھ اـلن ـلعضك ـ ـبحوـ وـلاـ اــبیدـتيــبقھ ـلمر ـبحضـیرـ وـلاـ ـلھاـحىــعلھـتوـقتـــبقیھ ــفتحفاـ اــ ـلحمظ ـ أدوارـ اـھى

ـلمضا ـ إـفاـ ذـلة اـلى ــلخلك وـ أدوارــتلط اـھزم ـلنظا والــ ـتقام اـ ـلطبیعدر ـــ أنـ ــتغیة وـھرـ ـتتصا ـتھادـميـفرفــ ــیعنا.ـ تـناـكنـميـ

ـلحم ـ اهـ وـئواـنّ أيـفھـكرـتةـبوـنتـناـكب أـبوـنتـناـكوــفلتـناـكةـعاـسي واـعاـسومـیلـكيـفاـھذـخة ـــمعیناًــقتوو2324دةـحة اًـ

2318. .Ma والعرق :L6 [ فالعرق

2319. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2320. .Ma العلیل :L6 [ للعلیل

2321. .L6 قبیل :Ma [ من قبل

2322. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2323. .L6: om. Ma [ لھ

2324. .L6: om. Ma [ واحدة
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ـیك ـبحونـ ـنھراـ ـعساـ إذاـ أي اـكراً اـبوـنداءــبتان ـلحمة ـ وأـیلـكيـفىـ ـئبھواـنيـفاـھذـخوم ــجمیيـفاــ أـ ـمھاـیع [ـ Maا 148b[

واـقو دلـحت أنــعلد اــسبى ـلحمب ـ واـ ــلخلى اـ ـلھلـعاــلفط ـمتمكاـ ـ راــ ــیحفخـسن دورـ وـھظ ـــیستلا أـئواـنزمـ ةـعاـسيـفاـھذـخب

أوـحوا ـلغلظدة. ــ وـ الــفتاــكثھ ـیطھ اـ اــلقاوع ـلموة وـبدـ ـلكرة ـتحنـ اـ ـلحمدث ـ ـمقتضىــعلىـ ـطبعىـــ ـفبحھــ ـیكھـنراــ ـعسونـ أيـ راً،

نضج الخلط الذي ھذا شأنھ عسر ودفعھ على الطبیعة شاق.

325

2326 من أیّام األفراد فمن عادتھا أن تعاوده: إذا لم یكن إقالع الحمى في یوم2325#قال أبقراط

ـیعنھـنأـك ـ اـ ـلحمي ـ اـ ـلتى ـتنقليـ ـ ـ ـتعمـثعـ الـ أـفـدجوـتاود ـكثي األـ إالـحر اـفوال ـلبحي ـ اـیارـ ـلتن ألنـفيـتأـتيـ األزواج ي

ـلطبیعا ـ ـ ـ األـفةـ ـكثي ـتمیرـ ـ اـ ــلخلز اـ وـلط ـفعدـترديء أـف2327ھـ األـیي دـفام ـفعراد ـبحاًـ ـنیراـ الـثاًـ ـیعم ـللحماودـ ـ أــعلىــ دـقاـنى

اـندـجو ـنقا اـ ـلحمالع ـ ـبحيـفىـ ـیقنـیارـ األزواجـفعـ ـمعدمـععـمي ـتھاودـ ـعشعـبراـلاـكاـ واـ ـلعشر ـ واـیرـ واـبراـلن ـلعشع ـ نـیرـ

ــبعیواألر اـفنـ ـلحمإن ـ الـ ـتعى ـبعاودـ اـ ـنقد ـعھالـ ـفیھاـ إالــ اــبیدـتوءـس2328نـما ـــلعلیر الـ ـبقنـمل اـیاـ ـلفضا ـ ـفكلـ ـخصھـنأـ صـ

ھذا الحكم ببعض األزواج دون البعض.

]L6 211a[

326

أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ وأ2329مـ ـیعاـمرــكث: ـــللصبیرضـ األـمانــ ـبعضيـفيـتأـیراضـمن ـ اـ ـلبحھ أرـفرانــ ــبعیي وـموـینـ يـفاً

ـبعض ـ ـسبعيـفھـ أــ ـشھة وـ ـبعضيـفر ـ وـــسنیعــسبيـفھـ ـبعضيـفن ـ إذاـ اــنبواـفارـشھ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي اـمأـفة،ـناـ ـیبقاـمّ نـمىــ

 في وقت ما یجري منھّن الطمث فإنھ یطول.2330األمراض فال ینحّل في وقت اإلنبات أو #في اإلناث

أنــعلوا ـبحس2331راضـمألـلم ـ ـلطبـ ـتھادـمةـفاـ وـ ـتھدـحا وـ ـبحسا ـ ـغلظھبـ ـ وــ ـتھالدـبا اـعرـسيـفبـتراـماـ ـنقضة ـئھاــ وـ ـطئھُـبا اــ

ـفمنھ ــ ـیقاـماـ ـلھ2332الـ اـفادـحرضـماـ ـلغي L6[ةـیاـ 211b[ـلقصا ـ ـبحيـتأـیووىـ اـفھـنراـ اــلیي اـلاــلثوم أو ـلخث نـمسـماـ

2325. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2326. .Ma تعود :L6 [ تعاوده

2327. .L6, Ma وتدفعھا :correxi [ وتدفعھ

2328. .L6: om. Ma [ من

2329. .Ma: om. L6 [ الحكیم

2330. .L6: om. Ma [ في اإلناث

2331. .Ma األمراض :L6 [ لألمراض

2332. .Ma یق :L6 [ یقال
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ـسباأل أوـ األول اـف2333وع [ـبراـلي Maع 149a[ـعش وـ آـھر أـخو ـسبر اـ ثوع ـل حسيـناـ ـب ـ #وـتدـحدةـشبـ قصھ ـن ـ انـ

أنـلإ2334ھـتدـح اـــیبلى ـلعشغ ـ وـیرـ ـبعن ـتنقدهـ اـقصــ ـلحوة وـ ـیقدة ـلكادـحرضـمھـلالـ الـ اـفن ـلغي اـیاـ ـلقصة ـ وـ اـھوى ذيـلو

ـیج ـبحاوزـ األـمھـنراـ اــسبن إـلاــلثوع اـلث واـساــلتى آـنإـفنــثیالــلثع األـمومـیرـخھ اـمن ـلحراض واألرـ ـبعادة. أولـھ2335ونـ و

األـمومـی اـمن ـلمراض اــمنزـ ـبحيـتأـتدـقيــلتة ـینھارـ األـفاــ اــبیاـسي ـلشھع ـ ـتجإنـفةـیورـ ـففاـھاوزـ األـ اــبیاـسي ــلسنع وـیوـ ـلھة ذاـ

وـق ـبعضيـفال ـ إذاـ ـنبواـفارـشھ اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـیعنةـناـ ـ ـتجوـليـ ـسبـھضرـمنـماوزـ ـسنیعـ ـ ـبحيـتأـینـ ـتميـفھـنراـ امـ

ـسباأل اـ ـلثوع ـسنتنـميـناـ ـ وـ أرـفوـھھ ـبعي ـعشةـ ـسنرـ اـ ـلتة ـیبت2336يـ ـ ـفیديـ ـنبھـ اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـلمةـناـ رارةـحتـناـكاـ

ـلصبیا ـ ـ ـمغمانـ ـ اـفورةـ ـتعةـبـوطرـلي ـلھرضـ األـ اـمم ـلمراض ـمنزـ ـفقةـ ـبحيـتأـیالـ ـبعرانـ أـ اـمض ـلصبیراض ـ ـ يـفانـ

ــبعیأر وـموـینـ األـھاوزـجاـماً األـفعــیقامـیذه اــبیاـسي ـلشھع ـ وإنـیورـ ـتجة األــففذهـھنـماوزـ اــبیاـسي ــلسنع ـكمةـیوـ ـیعاـ رضـ

أوـــسنی2337عــسبيـف أرـفن ـبعي ـعشةـ ألــسنرـ وـنة اـقھ وأوانـــلبلت اـقوغ ـلطبیعوة ـــ أـفةـ ـفعي ـلھاـ ـتقمـلإنـفاـ اـ ـلطبیعدر ـــ يـفةـ

أنـكذـلا ـلما2338ادةـمعـفدـتور اـھيـفرضـ دــعنتـقوـلذا اـفد ــلمنق ودـ ــفضل2339عـفي اـ وـلة اإلـفزرع اـباثـني ـلطمإدرار ـ ثـ

]L6 212a[ـیط اـ ـلمول ألنـ اـسدةـمرض ــلصبن أرـ ـبعي أـ ـبیاـسة وـ ـیحصع ـ اـفھـللـ ـنتھي ـ أـكاءـ ـمنھوعــسبل ــتغیاــ آـ رـخر

ــیبلىــحت ـكمغـ أـلاـ ـمضدــعناـمھ األـ ــتصلاألول2340وعــسبي أـ ـعضب ـبعاؤهـ اـ ـلصض وـبالـ ـتقة أـ ـفعوى وـموةـقھـلاـ ـتتبا ـ دلـ

]Ma 149bأ اـناــسن] ـــلضعیفھ ـ اـ ـمنھوىـقأـبةــھیواـلة وــ ـشھوىــتقا ـتھوـ وـ ــتكثم رـ ـتھاـبوـطر اـ ـــلفضلیم ـ وـ ـتنغمة ـ ـتھرارـحرــ ـبھمـ اـ

ـنھيـفاـموأ األـیاـ اــسبة ـتنقيـناــلثوع ـبعھــمنصــ اـ وـبوـطرـلض ـتقة ــجمیوىـ اـ ـلقع اـ ــلطبیعیوى ـــ وـ ـتقة األـ ـعضوى وـ ــتصلاء بـ

اـھيـفاإلدراكـبدئـــیبتو وـقوـلذا اــفیدـلوــیتت ــلمنھ واـ ـلجمھي ـ ـ ـیعورـ اإلدراكـفرـ األرــشقرقــتفنـمون اــنبي ألن ةـبوـطرـلة

ـلغا ـتنقةـیروـ ـ وــھنصـ اــنتنـماك ـلحنجوء ـ ـ وـ اــغلرة ـلصظ واالـ األـجوـلالمــحتوت ـبخود اـ ـلمرة ـللشعدةـلوـ ـ اـھيـفرــ تـقوـلذا

ـتھییو ـ ـ اـمجـ ـیعنزرعـلادة ـ إنـ اـفدـتمـلي ـلقع اـ ـفعداـلوة واـ ـلقة اـ ـلموة اـمرةـبدـ ـلمادة اـھيـفرضـ أنـبالـفتـقوـلذا ـیطد ولـ

2333. .L6: om. Ma [ أو

2334. .L6: om. Ma [ ونقصان حدتھ

2335. .L6, Ma واألربعین :correxi [ واألربعون

2336. .Ma الذي :L6 [ التي

2337. .Ma سبعة :L6 [ سبع

2338. .Ma المادة :L6 [ مادة

2339. .Ma وفي :L6 [ ودفع

2340. .Ma أسبوع :L6 [ األسبوع
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ـلما وأـ األـفاـمرض اــسبي اـحيـفلـخدـیثـلاــلثوع ـلكمد ـ وـ ـتمال اـ ـلجمام ـ وـ ـشعھـلتـــینبال اـ ــللحیر اــ ـبھيــلتة ـیخ2341اـ نـعرجـ

ـھیئ ـ اـ ـلصبة ـ وـیوـ اــشبة ـلنسھ ـ وـ ـیبتاء ـ ـفیديـ وـ األـجھ ـبھود واـ وأـقوـلة ـنھيـفاـمار األـیاـ اــسبة ـیستعـبراـلوع ـ اـفوـ ـلكمي ـ يـفالـ

النماء فیقف ویبلغ منتھاه.

327

 إذا عرض الیرقان في الحّمى قبل الیوم السابع فھو عالمة ردیئة: 2342#قال أبقراط رحمھ هللا

]L6 212bا ـیك2343انـقرــلی] اـ اـلإ2344الًـئاـمدنــلبون ــلصفى ـلج2345رةـ اـیرـ ــلخلان األـ إــصفط اـلر ــلجلى وـ وـــیلیاـمد ھـثدوـحھ

ـیك ـیعارـحزاجـموءـسنـمونـ ـللكبرضـ ـ وإــ ـیحارـحزاجـموءـسنـماـمد اـفدثـ ـلمي ـجمیرارةـحنـماـموإ2346رارةـ ـ عـ

وإــلبا ورمـماـمدن اـفن ــلكبي اـ أو ـلمد وإـ ـلساـمرارة اـفدةـ ـلمجي ـ اـ ـتجھــفیذيـلرى اـ ـلمذب اـ ـلمرارة أوـ اـفرة ـلمجي ـ اـ ذيـلرى

ـفی اـفدـتھـ ـلمع إـ األـلرار ـمعى وأـ ـقبنـماـماء دـ اـفل ـلطبیعع ـ ـ ـ ـجھىــعلةـ اـ ـلبحة ـ وـ اـھران وــعنذيـلذا ـتقھــمتالـعاه ــحمیدمـ اتـ

وأنـیراوــصف ـتكة اــقبانـكإنـفوريـحاـبومـیيـفونـ ـلسل ـفھعـباـ ردـمالـعوـ اــیئة ألن ـلبحة اـیارــ ـتجيــلتن اــقبيءـ ـلسل عـباـ

]Ma 150aال ـتك] ـمحمةـماـتونـ ـ والـ االـــسبیىــعلودة ـتكلـبالءـــستیل ـلضونـ وـ ـعجرورة وـ ھـثدوـحرىـیوســـلیناـجز.

قبل السابع لورم الكبد.

328

أـق# ـبقال اـ ــلحكیراط ـ اـعىــمت:2347مـ اـفانـقرــلیرض ـلحمي ـ ىـ اـفّ ـلسا2348ومــلیي أوـباـ أوـساــلتا2349يـفع اـفع ـعشعـبراـلي رـ

 فلیس أمره بمحمود2351 األیمن مّما دون الشراسیف صلباً فإن كان كذلك2350فذلك محمود إّال أن یكون الجانب

2341. .Ma بھ :L6 [ بھا

2342. .L6: om. Ma [ قال أبقراط رحمھ هللا

2343. .Ma فاحش .add [ الیرقان

2344. .conieci: om. L6, Ma [ یكون البدن مائالً

2345. .L6, Ma ما ھو .add [ الصفرة

2346. .Ma مرارة :L6 [ المرارة

2347. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

2348. .Ma یوم :L6 [ الیوم

2349. .L6: om. Ma [ في

2350. .Ma جانب :L6 [ الجانب

2351. .Ma كك :L6 [ كذلك
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ــیعن اـعىــمتيـ اـفانـقرــلیرض ـلحمي ـ األـھيـفىـ ـیكامـیذه اـــغلبلـــسبیىــعلونـ ـلطبیعة ـــ ودـ ـفعھة ـ اـ ـلما اـ ـلصفادة ـ دـیراوـ ـفعة اًـ

ـبح ـبعاًــنیراـ االـ ـنضد اـفاجـ ـلنضإن اــ L6[اــھندهـیرـنذيـلج 213a[ــتغیوـھ اـمرـ ـلمادة رداـعرضـ ـكیفیتھةـئن ـــ إــ الـحىـلا

ـتستع ـ ـ ـبھدـ أنـ ـتنا اـمعـفدـ ـلبن الـ ـستیدن ـ اـ ـلطبیعالء ـ ـ ـ ـعلیھةـ ـ ـ ـبععـفدـباـ اـ ـلفضض ـ إـ اـلل ـلمفى ـ وإـضاـ اـلل ـلمى 2352ـعضواـ

ـلضعیفا ــ ـ اـ ـلسخیفة ــ ـ ـلبحاـبةـ االــ ـنتقران ذـفيـلاــ ـمحمكـلإن ـ أنـ إال ـیكود اـ ـلجون األـناـ ـیمب ـممنـ اـ دون ـلشا ھـنإـفاًـــصلبفــسیراـ

ـیك اـمونـ ورم ـلكبن ـ وـ ـفیھدةـسد ـ ـفینساـ ـ ـ اـناـجدـ ـلمب والـ ــتنجلرارة ـ اـ ـلصفب ـ إـ وـلراء ـئھاـعى ـفتنتشاـ ـ ـ ـ اـمرـ ــجمیيـفدمـلع عـ

البدن فیحدث الیرقان فیكون دلیالً ردیئاً ألنھ یكون الیرقان مع ورم الكبد والحمى.

329

أـق# اــتیأـینـم:2353راطــبقال ـلبحھ اـفرانــ ـلسي ـیظھھـنإـفعـباـ ـ اـفھـلوـبيـفرـ ـغمعـبراـلي ـحمةـماـ وـ اـئاـسراء ـلعر ـیكاتـمالـ ونـ

على ھذا القیاس.

اــعل#وا أن ـلثفم ـ اـ ـلمحمل ـ ـ ـیكودـ إـ ـفیـاطاـمون وـ ـیسماً ـ ـغمىـ ـمیاـ وإـ ـمتعلقاـماً ــ ـ وـ اـھاً اـففـقواـلو وإـسوـلي راـمط ـسبا يـفاًـ

ـسفاأل واـ ـختل ـضعوـمالفـ اــعلدلـیھـ ـختى ـمقالفـ اـیادـ ـلخیر ـ واـ ـلشر واـ ـلمحمر. ـ ـ اـمودـ األـھوبـسرـلن ـبیو األـ ســملض

ــلمستا ـ األـ وإذاـجوي راـكزاء دلــسبان اــعلاً ــلخیى اـ ـكمىــعلھــلتدالـلامــلتر اـ ـلنضال واــ ــلمتعلج، ــ اــعلدلـیھــمنقـ ــلخیى يـفرـ

ـنضىــعلھــلتدالـلطـسوـلا وـ واـسج ـلغمط، ـ ــیسیرــخیىــعلدلـیيـماـ اــعلھــلتدالـلرـ اــبتى ـلنضداء واــ ـستعج اــ ـلخفداد ـ وأـ اـمي.

ـلثفا ـ اـ ـلمل اـساألـكومـمذـ اـفبـسراـلود ـلحمیي ـ ـ ـلتدالـلاتـ ـكمىــعلھـ االـ ـنطفال ـ [ـ L6اء 213bا ؟؟؟ ــلمتعل] ـ ـ ـمنقـ ؟؟؟ـ ؟؟؟ ھ

ـلتدالـل؟؟؟ االــعلھـ ـنطفى ـ واالـ ـحتاء اـ ـلمتراق ـ واـسوـ ـلطط، ـمنيـفاـ ـمبىــعلدلـیھـ ؟؟؟ـ ؟؟؟ االــعلدأ ـنطفى ـ واالـ ـحتاء راقـ

ـمبت ـ وـ ـیتمـلدء ـفیلـغوـ واـ ـلثفھ. ـ اـ ـلمحمل ـ ـ إـ ـنمود ـلعبـسرـیاـ اـ وـیرـلدم ـكمح اـ ـلنضال ـ واـ ــلمتعلج، ـ ـ واـ ـلطق حـیرـلدانـجوـیيـفاـ

ـفعھمدـت ـ ـ أوـ ـمصعرارةـحا ـ ـلمو2354دةـ األراـفرـعاـ أن ـبیت ـمنعـ ـبیاـساألـبذراتـ ـفمتعـ ـ ـظھىـ اـفرتـ ـلیي اـ ةـمالـععـبراـلوم

ـنض دلـمجـ اــعلا ـلبحى اـفرانــ ـلسي وإـباـ ـنمع. ـجعاـ ـلغما2355لـ ـ اـماـ ـلحمة ـ داـ اــعلةـلراء ـلنضى وــ ـلبحاـبذرةــمنج [ــ Maران،

150bوا ـلبیض] أوـــ اـلذـبىـلاء ألن ـلغمك ـ اـماـ ـلبیضة اــعلدلـتدـقاءـــ ـنقضى اــ ـلماء اـفرضـ ــلنحفي وــ ـتنقضاء أـــ ـضھراـمي الـبمـ

وـسر ـتكتفوب ــ ـبغميـ ـ ـبیضةـماـ أوــ ـــمتعلقاء ـیكالـفةــ ـظھونـ دـھورـ ــقطعیالًــلیا ـ اـ ألن أو ـلغماً ـ اـماـ ـلحمة ـ دالـفادرةـنراءـ ـلتھي اــ

فأرشدنا إلیھا.

330

2352. .L6, Ma مواضع :correxi [ المواضع

2353. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2354. .L6: om. Ma [ واعلم أن الثفل ... أو حرارة مصعدة

2355. .Ma في .add [ جعل
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أـق# ـبقال ـیتنـم:2356راطـ أنـقوـ ـیخّع ـمفنـميءـشيـفراجـخھـبرجـ ـفقھــصلاـ ــیتخلدـ ـ ذـمّصـ اـلن ـلخك ـببراجـ ـكثیولـ ـ رـ

أـــغلی ـكمھـلوــیبضــبیظ اـفدئـــیبتاـ ـبعيـفعـبراـلي ـحمھـبنـمضـ ـمعھّىـ ـ إـ رـفاء،ــعیا اـكفـعإن ـنقضان ذـمـھضرـماءــ كـلع

سریعاً جّداً.

با ـل األـ ـبیول اـ ـلغلیض ـ ـ ـغلبىــعلدلـیظـ ـ اـ وـبـوطرـلة ـفجة األـجاـ واـخة ـلبالط وإـغالـ ـنمم تاـ ـی اـقوـ ـلخع األـفراجـ راضـمي

ـلما واــمنزـ ـلمة اـ اــــلبلیواد ــــلكثیفدة الــحتةـ اــتقى اــلقدر ـلموة أنــعلرةـبدـ ـتخى ـجھرـ اـماـ ـفعھدــفتدنــلبن ـ إـ اـلا ــلمفى اـصاـ ـــلضعیفل ـ ةـ

ـلبحاـب االــ ـنتقران ـبطيـلاــ L6[2357قـیرـ 214aا ـلخ] اــمتاـمأـفراجـ ـنفتحى ــ اـ ـلست َددـ اـحلــقبُ ـلخدوث ودـ ـفعراج اـ ـلطبیعت ـــ ةـ

ـلفضا ـ اـ ــلمتالت ـجھوـ إـ اـلة ــلمفى ـنحـلصاـ اـ ـــــلكلیتیو واـ ــلمثن اـبةـناـ ـــلكثیاإلدرار واـ اــلبر ـــلغلیول األـ أــفقضــبیظ اـمد ـــلعلین نـملـ

اـقوـت ـلخع ـكمراج.ـ ـیبتاـ ـ ـبعضيـفدئـ ـ ـحمنـمھـ اـیوـقدةـیـدشىـ ـلحة اـ ـلترارة ــتحليـ اـ ـلفضل ـ وـ ـققھرـتالت ـ ــفتنجلاـ ـ ـ إـ ىـلب

ــلمفا ـفیحـلصاـ اــ ـــلعلیس ـفیھاءــعیاإلـبلـ اـفاــ اــلیي اـبراـلوم ــلمنع ـفمھمذرـ ـ ـ اـھيـفافـعر2358ھـبدثـحاـ ـلحذا عـقوـتنـممــسلالـ

اـلا ـلحورم ـمفيـفادـ الــصلاـ اـفدـنھ ـلماع اـ ـلحادة واـعرـلاـبارةـ ـنقضاف ـ ـیعرـسـھضرـمىـ اـ ألن الطـخألـل2359لـمـاحدمـلاً

ــلفضلا2360عـفدـــفتن ـ اـ ـلمة ـستفاـبةـیؤذـ ـلكھـغراــ اـ ـستفن ـطبیعرــغیھـغراــ ــتھتيـــ اـ ـلطبیعم ـــ اـفدـبةـ ــلفضلع ـ اــعنةـ ـستصحد ـ 2361ھـباــ

ـبس ـلتمسةـعرـ ـ ـ اـ [ـلك Maدم 151aو ـتحبس] ـ ـ ـبخھـ اـ ـلبالف #ـ اـفول ـستفإن ـ ـطبیعیھـغراـ ـ ـ ـ ـیطاًـ دـمولـ ـفعھن ـ ـستصحاـباـ ـ ـ ھـباـ

ـبنسب ـ ـ اـ وإـلة ـنمدم ـجماـ ـبیعـ اـ ـلبن ـبیاأل2362ولـ اـ ـلغلیض ــ اـ اــعلدالـلظ واـبـوطرـلى ـلبلغة ــ واـ اـعرـلم ـلحاف اـمادثـ ـلمن وادـ

ـلحا اـ ـلمتصارة ــ واـميـفدةـعاـ ـتشبیھدـحرض ـــ اـفدـلاًـ ـلمع اـ ـلغلیظواد ـــ اـ ـمنھعـقوــیتيــلتة اــ ـلخا اـفدـیولــلباـبراجـ ـلمع اـ ـلحادة ارةـ

التي یتوقع منھا الورم الحار بالرعاف.

331

أـق# اـباأل:2363راطــبقال ـتیھأـیيــلتدان أوــ أـقا ـبحاـھاـتد اــعلرانـ ـلكمى ـ الـ ـینبغال أنـــ ـتحي #والـ ـیحّرك ـفیھدثـ 2364دثـحاــ

2356. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2357. .Ma بالطریق :L6 [ بطریق

2358. .L6: om. Ma [ بھ

2359. .Ma حاصل :L6 [ حامل

2360. .Ma فتدفع :L6 [ فتندفع

2361. .Ma استحصافھ :L6 [ استصحابھ

2362. .L6: om. Ma [ فإن استفراغھ طبیعیاً ... جمع بین البول

2363. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2364. .L6: om. Ma [ وال یحدث فیھا حدث
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ال بدواء مسھل وال بغیره من التھییج لكن تترك.

]L6 214b[ـیعن ـ ـینصوـليـ ـ اــعلبـ ـلعلیى ــ ـبحلـ وـترانـ َيـقُـنام أـندـبھـبّ أو اـحھ ـلطبیس ـ ـ ـسیجأنـببـ ـ اـ ـلبحيء ـ ـعنرانـ دـ

اـمالـع ـلنضات ـینبغجــ الـــ أن ـیحي ـمسھدواءـبركـ ـ أوـ أوــمقل ِدّرـمّيء ـلكُ اـف2365ركــیتنـ ـلطبیعإن ـــ ـتنضةـ اــ ـلمج وـ ـتسھادة ـ ّلـ

ـسبیلھ ـــ إـ االـلا واـفدـنى اـلاع ـلمستفدواء ــ ـ ـیجرغـ ـبھذـ ـبقساـ ـ وـ ـقھر ـیتقمـلىــمتاـمأـفرـ ـ ـبحھـمدـ إنـھو2366امـترانـ اـكو ـنتقان ـ ـلیاـ اًـ

ـیكمـلو ـستفاـبنـ ـمحسراغــ ـ اـمنـموسـ ـلمادة ـبعرضـ اـ ـلنضد وــ ـجھنـمج اـ ـفعھدـتيــلتة ـ اـ ـلطبیعا ـــ إـ ـلیھة وــ أـفا اـیي ـلبحام نـیارــ

ـیكمـلأو ـسیجأنـبذراًــمن2367نـ اـھلــمثيءــ ـلبحذا وــ اـكران ـــلعلیان أنـبالـفاًـیوـقلـ ـیستعمأس ـ ــ اـ اـلل ـــلمستفدواء ـ الطـخألـلرغـ

المؤذیة.

332

أـق# ـبقال اـ ـلحكیراط ـ ـ اـئواـنىــعلدّلـتاـمّـنإ:2368مـ ـلمب وـ ـتبترـمرض ـ األـ أـمھ ـنفسھراض ـ ـ وأوـ اـقا ـلسنات ـ وـ األدوارـیزـتة ّد

ـبعضھ ـ ـ ـبعىــعلاـ أوـی2369ّلـكيـفتـناـكةــئباـنضـ #وـموـیوم ً أوـموـیا ال أـف2370اً ذـمرــكثي واألـمزـلا2371نـمكـلن اءــشیان

ـتظھيــلتا ـ ـبعنـمرـ وـ ذــمثد. ـیظھاـمكـلال ـ أـفرـ ـصحي اـ ذات ــلجناب إنـنإـفبـ ـظھّھ اـ ـلنفر اــمناًــئیدـبثــ أّول ـلمذ انـكرضـ

ـلما ــقصیرضـ وإنـ رـخأـتراً، ـظھّ اـكورهـ ـلمان واـیوـطرضـ واــلبالً، واــلبول ـلعراز إذاـ ـظھرق ـبعرتـ ودةـجىــعلاـنّـلدـتدـ

]Ma 151b.بحران المرض ورداءتھ وطول المرض وقصره [

]L6 215aإ ـنم] اـئواـنىــعلدلـیاـ ـلمب وـ األـــتبترـمرض أـمھ ـنفسھراض ـ ـ األـیرــلتاـكاـ اــصفاق اـمانـكذيـلر ـلعفع ـ أوـنوـ ة

اـم ورم ـلمع #ـكىــعلدلـیھـنإـفرارةـ ـحمبـئواـنون ـغباهـ وـ األـكاً ؟؟؟ اـسان ـیحذيـلود اـمدثـ ـلعفع ـ أوـنوـ يـفورمـلة

ـلطحا ـ ـحمبـئواـن2372إنـفالـ ـتشتاهـ ـ رـ ـبعد وأـ اـقاـماً. ـلشول أـ اـبارح ـلصو اـفادقـ ـلسي اـسرـ وذات ـلجنام ـ ـحمیأنـببـ ـ ـتھاـ اـ

وــغبوبــتن اـفاً ـلسي ـحمأنـبلـ ـتس2373ةــئباـناهـ ــعظیلـھاـ اـ ألن ـلحمم ـ ـجمیعھيـفىـ ـ ــ الزـ داـما ـئمة وإـقارــمفرــغیةـ ـنمة. دلـیاـ

2365. .L6: om. Ma [ یترك

2366. .Ma قام :L6 [ تام

2367. .L6: om. Ma [ یكن

2368. .L6: om. Ma [ قال أبقراط الحكیم

2369. .L6: om. Ma [ كّل

2370. .Ma أو یوماً ولو كان ال :L6 [ ویوماً ال أو

2371. .L6: om. Ma [ من

2372. .L6: om. Ma [ نوائب حماه غباً ... في الطحال فإن

2373. .Ma مائیة :L6 [ نائبة
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اــعل ـلحمى ـ اـ ـئباــلنى اـیلـكةـ اـفاــلنوم ـلصض اـ ـلبادق وـ األـمرد اـمن ـبنفسھدلـتيــلتراض ـ ـ ـ ـتبتھرـمىــعلاـ ـ ـ اـھاـ ـلسو واـ دقـلل

ـنھمإـف ـ اـمولـطىــعلدالنـیاـ ـلمدة وـ اـعُـبرض ـلمنتھد ـ ـ ـ واـ ـلحمى، ـ اـ ـلمحى ـ اـقرـ ـلحة واـ ـلغادة اـ ـلخب ـلصاـ ـقصىــعلدالنـتةـ رـ

ـتھمدـم ـ وـ اـعرـسا ـنقضة ـ ـئھماـ ـ وإـ ـنما ــیستاـ اــبندلـ ـلحموع ـ أــعلىـ ـلھواـحى ـنھأـباـ ــقصیاـ أوـ ـمتطرة إنـنأـبةـلاوــ اـناـكھ ـلحمت ـ ىـ

ـلغاـفبـئواــبندورـت اـیرـقبـ ـلمنتھب ـــ واـ ـلمى، ــبعیةـبـِظواـ واـ أـبرـلدة، ـبعع ـمنتھدـ ـبحسًىـــ ـ أرـ وأـتادـمةــضیب اـماـمھ. ــلحمین ـ اتـ

ـئمداـلا ـلمحاـفةـ ـ اــیبرـقةـقرـ ـلمنتھة ـــ واـ ـلمى، اــظبواـ ـلمة ـلغاـبةــكبرـ ــبعیبـ اـ ـلمنتھدة ـــ وأـ األـمى. اــشیا ــیستيــلتاء ـبھدلـ ربـقىــعلاـ

ـمنتھ ـ ـ اـ ـلمى وـ ـبعرض ـلصیاـكدهـ ـ وـ اـسف ـلشبن ـ واـ ـلبلاب ـ اـ ـلحد واـ ـلتار ـبیدـ اـ ـلحر واـ ـلصنار ـ اـعاـ ـلمسخنات ـ ـ ـ ـلحاـكةـ نـیدادـ

خبوا ـل ـ ھإـفنـیازـ ـن ـسباـ قبـ ـل اـ ھرب ت ن م ـل ـ ـ ـ وـ وـفى. اـقي شتت ـل ـ وـ اـساء شیخن ـل ـ ـ واـخوـ لة ب ـل ـ اـ بد ـل [ـ L6ارد 215bو يـف]

ـلصنا ـ اـعاـ ـلمبات ـ ـلماـكردةـ وـحالـ اــصیة ـلسمد ـ اـفكـ ـعتیي ـ اـ ـلتاد ـبیدـ اـ ـلبر ـیتاردـ اـخأـ ـلمنتھر ـ ـ ـ وـ ـكلمى بـئواـنّدـیزـتانـك2374اــ

ـلحما ـ ـبعضھىـ ـ ـ اــعلاـ ـلبعى أــ ـعظض ـمنتھانـكمـ اـــ ـلمى أـ ألـقرض اــعلدلـیھـنرب أن ـلحمى ـ أـ إـكرـحرعـسى اـلة ـلمنتھى ــ ـ ىـ

]Ma 152aو اـئواـندـیزـت] ـلحمب ـ ـعلىـ أـ أـثالـثـدحى أـضة االـھـدحرب ـمتا إذاـ أي اـناـكداد ـلنت اـبوـ ثة ـل یاـ ـن #أـ ولـطة

األوـمداداًــمتا واآلـلن االـخى وذــشتر إذاـلداد اـحتـناـكك ـلحمرارة ـ اـفىـ اـبوــلني ـلثة ـنیاـ ـمموىـقأ2375ةـ اـفتـناـكاـ ةـبوــلني

ـلسا واــبقاـ اـلاــلثة وذـــلتقث إذاـلدم اـناـكك اـبوــلنت اــعلاـھدأــمبدُمـــیتقةــنیاــلثة اـبوــلنى ـلمة وــضیاـ اـمالـعة ـلنضات واإلــ دلـتذارـنج

ـیضأ اــعلاًـ ـلقى واـ ـلبعرب وــ ــیستد أـ ـیضدل ـبتقاًـ ـظھدمــ اـ ـلنفور وــ اـفرهـخأـتث ذات ــلجني إنـنإـفبـ ـظھھ اـ ـلنفر #اـفثــ عـبراـلي

األولــسباأل2376نـم ـیستنقوع ـ ـ ـ اـفيـ ـلسي وإنـباـ ـیستنقرـخأـتع ـ ـ ـ اـفيـ ـلتي والـساـ ـیتجع ـ اـ ـلحاوز ـعشاديـ 2378كـلذـكو2377رـ

ـلبا إذاـ ـتقول ـظھدمـ اـمالـعورـ ـلنضات ـ ـفیجـ دلـ اـعـرسىــعلھ ـنقضة ـ اـ ـلماء وـ ـلباـكرض رـ إذا إـجول وـنوـلىـلع ھـمواـقھ

اـحيـفھـلاـناـك2379نـیذـلا ـلصحال ـ وـ ـحصة اـ اـسرـلول ـلمستوب ـ ـ اـ ـلمتمیوي ـ ـ ـ ـمنزـ وـ ـمتھ ـظھىـ اـ ـلعر األـفرقـ اـیي ـلتام يـ

ـفتھرـع وــقبنـماــ ـیكمـلل اـق2381ىــعلدل2380اًــــمنتنارداًـبنـ ـلمنتھرب ـــ وإالـ اــعلى ـلبعى وــمندــ اــلبا2382كـلذـكھ ــلنضیراز جــ

2374. .Ma فكلما :L6 [ وكلما

2375. .L6: om. Ma [ أطول امتداداً من ... في النوبة الثانیة

2376. .L6: om. Ma [ الرابع من

2377. .L6 العشر :Ma [ عشر

2378. .Ma وكك :L6 [ وكذلك

2379. .L6, Ma الذي :correxi [ الذین

2380. ً .Ma مستناً :L6 [ منتنا

2381. .L6: om. Ma [ على

2382. .Ma وكك :L6 [ وكذلك
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ــلمعتا ـ اـ ـلقدل اـ ـلمتشوام ــ األـباـ وـجھ ـسھانـكزاء اـ ـلخل وراـلالـبروجـ ـئحذع ـیھرـكةـ ـفھةـ ـكلھذهـ أنــعلدلـتاــ اـفســلیى دنــلبي

ـیبرـغادةـم اــعلةــصیاـعةـ ـلطبیعى ـ ـ ـ وـ اـجىــعلدلـتة ـلبحودة ـ وـ [ـبرـقران L6ھ 216aو األـھتـناـكوـل] ـشیذه ـبخاءـ الفـ

ھذه الحاالت كانت دلیالً على رداءة البحران وطولھ. 

333

تجلب عودة من المرض.: البقایا التي تبقى من األمراض بعد البحران من عادتھا أن 2383#قال أبقراط

ــیعن ـــیستنمـلوـليـ اـ اـفدنــلبِق ـلبحي وـماـتاًءــنقرانــ ــبقیاً اـمنـمھــفیتـ ـلمادة ـفبعرضـ اـمدــ ـنتعا اــ ـلمش ــیحتمـلوـلضـیرـ يـفطـ

وــبیدــلتا االـتر ـحتمرك واــ ـلتحاء األــتننـعرزــ اـیذـغاول ــــلمختلفة ـ واـ ــشتغلة ـلطبیعا2384تــ ـــ [ـ Maة 152b[ـھضيـف اـ ـلغم ذاءـ

ــغفلو إـعتـ اـصن ـلمالح اـ ـلبادة ـقیاـ وـ دـعة ـفعھن ـ ـبعاـ ذـ اـلض ــلخلك اـ اـعرديء،ـلط ـلماد أـ ـصعرض ـممبـ ـقبانـكاـ ألنـ ل

ـلطبیعا ـ ـ ـ األولـفةـ ـتكي واـیوـقونـ ـلقة واـ وـفوة اـفرة ـلثي ـتكيـناـ ـضعیفونـ ـ ـ ــیغلةـ اـ ـلمب ـعلیھرضـ ـ ـبخاــ تـناـكوـلاـمالفـ

 فلم یعد المرض.2387 الطبیعة وتصلحھا2386 الرداءة تنصرف فیھا2385الفضلیة الباقیة قلیلة #غیر كثیرة

334

: البدن الذي لیس بالنقي كلما غذوتھ زدتھ شرا2388ً#قال أبقراط

اــلبا ــلغیدن اـ ـلنقر اـھيــ رديءــخلھــفیذيـلو الـــكثیط اــیقر ـلغدر اـ ــلجیذاء اـ أنـــعلیواردـلد ـیغمھ ـ وـ ـیصلحره ــ ـــكمیترداءةـلھـ ھـ

ـكثأو ـكمیترةـ ـ ـ ـكمھـ أـ أن ـكثا األـ ـصحر الـ ــیخلاء ـنھدـب2389وـ اـممـ ــلخلن ـلكنطـ ـ ـیكھـ ـمغمونـ ـ األـفوراًـ اـخي ـلصالط ـلحاـ ةـ

ـلغا ـئیذاـ ـفیشةـ ـ ـبھوبـ وـ ــیستحیا ـ ـ L6[لـ 216bإ ـلیھ] ـ ـبتاـ ـبیدـ اـ ـلطبیعر ـ ـ ـ أوـ ـیبقة ـ ـمغمىـ ـ ـمقھوراًـ ـ إـ أنـلوراً ـیكثى ـ وـ ــیغلر ب.ـ

ـیق أـ ـبقول اـفتـناـكوـلراطـ ـلبي ردـمدنـ ـیئادة ـینبغةـ ـ ـ أنـ ـینقي ـ ـمنھىـ ـ اـغوـلھـنأل2390اـ وورد ـلغذي اــتلىــعلذاءـ ـلمك ادةـ

الفاسدة استحال إلیھا وتكیف بكیفیتھا فتزداد رداءة البدن وشره.

2383. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2384. .Ma واشتغل :L6 [ واشتغلت

2385. .Ma من كثرة :L6 [ غیر كثیرة

2386. .L6, Ma فیھ :correxi [ فیھا

2387. .L6, Ma وتصلحھ :correxi [ وتصلحھا

2388. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2389. .Ma یخ :L6 [ یخلو

2390. .Ma منھ :L6 [ منھا
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335

أـق# ـبقال ـلتا:2391راطـ ـبیدـ اـ ـلبر اـفغـلاـ ـللطي ـعسةـفاــ رديءـ ــجمیيـفومـمذـمر األـ اـمع ـلمراض الــمنزـ ـمحة واـلاـ ـلتة، ـبیدـ رـ

 القصوى من اللطافة في األمراض الحاّدة إذا لم یحتملھ المریض عسر مذموم2392الذي یبلغ فیھ الغایة

ـلم واـكانـكاـ #ـحل اـمد ـلمن اـ ـلحرض واـ اــبیدــلتاد ــللطیر ـیجبـتراـمدةـعىــعلفــ أنـ ـلكلـباــنقب واـ اـم2393دـحل ـلمن رضـ

ـلحا ـبمادـ اـمھــسباــیناـ اــبیدــلتن ــللطیر ـلماـففــ اـ ـلحرض اـفادـ ـلغي اـیاـ ـلقصة ـ وـ اـھوى الـلو ـیتجذي ـبحاوزــ اـنراـ رـبدـیعـبراـلھ

اــبیدــلتاـب ــللطیر اـففــ ـلغي اـیاـ ـلقصة وــ اـتوـھوى ـلغرك أـ واـصذاء ـلحالً، اـفادـ ـلغي الـیاـ اـفة ـلقصي وــ اـھوى الـلو ـیتجذي اوزــ

ـبح [ـنراـ Maھ 153aا ـلس] اــبیدــلتاـبرـبدـیعـباـ ــللطیر اـففــ ـلغي الـیاـ اـفة ـلقصي ـ ـفھوىـ إنـ ـیسقو ـ اـمىـ ــلشعیاء ـ واـ ـلجر البـ

ـنحو اـ إذا اــحتوه ـلماج إـیرـ وأــلیض اـمھ ـلحا وـجادـ اـھداً الـلو ـیتجذي ـ اـ ـعشعـبراـلاوز ـلتاـبرـبدـیرـ ـبیدـ اـ ـللطیر ـ وـجفــ وـھداً

ـحساال واـ ـلماء وأـ اـمزورات. ـلما اـ ـلحرض ـــمطلقادـ اـھو2394اًـ ــیمتذيـلو إـ األرـلد ــبعیى ــللطیا2395رــبیدــلتاـبرـبدـینـ ـــمطلقفــ اًـ

اـق ــلحكیال ـ L6[مـ 217aأ ـبق] اـ اــبیدــلتراط اـفغـلاــلبر ـللطي ــجمیيـفومـمذـمةـفاــ األـ اـمع ـلمراض ألــمنزـ ـیطھـنة وـ ـیسقول ـ طـ

اـق ـلموة ـبھضـیرـ اـ أنــقبرــبیدــلتذا اـــیبلل ـلبحغ ـفینبغرانــ أنــــ اــبیدــلتاـبرـبدـیي ــللطیر أــ أو ـلتبقھــمنظــغلف ومـیدــعنھـتوـقىـــ

ـلبحا وــ ـلمران اـكاـ ـلغان الـ اـفدـیذاء ـلمع وـ ـلكرض ـیحفنـ ـ اـ ـلقظ اــفیغـــتبلذيـلا2396رــبیدــلتاـفوةـ ـلغھ اـیاـ ـلقصة ـ اـموىـ ـللطن ةـفاــ

األـف اـمي ـلحراض إذاـ ــیحتملمـلادة ــ اـ ـلمھ ـعسضـیرـ ألنـمذـمرـ اـھوم ـیستعمرــبیدــلتذا ـ ــ اـفلـ ـلمي اـ ـلحرض اـ اـفذيـلاد ـلغي ةـیاـ

ـلقصا ـ اـموىـ ـلحن ـستعماـفدةـ ـ ـ ـفیمھـلاـ ـ أـھاـ رديءـمولـطو ـمسقومـمذـمدة ـ ـللق2397طـ ـقب2398وةــ ـمجلـ ـمنتھيءـ ـ ـ اـ ـلمى رضـ

ـلتماـك واــ ــلتشندد اــ ــبسیاــلیج ـنھمإـفنـ ـ والـحانـضرـماـ ـیستعمادان ـ ــ ـفیھملـ ـ اــ اــبیدــلتا ــللطیر ـلعفــ اـ ـحتمدم ـلھماــ ـ ــفكیاـ ـیستعمفـ ـ ــ لـ

التدبیر البالغ في اللطافة من الغایة القصوى فیھما.

336

2391. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2392. .Ma غایة :L6 [ الغایة

2393. .L6: om. Ma [ من المرض الحاد ... نقابل لكل واحد

2394. ً .Ma مطل :L6 [ مطلقا

2395. .Ma تدبیر :L6 [ بالتدبیر

2396. .Ma والتدبیر :L6 [ فالتدبیر

2397. .Ma سقط :L6 [ مسقط

2398. .Ma القوة :L6 [ للقوة
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: أجود التدبیر في األمراض التي في الغایة القصوى التدبیر الذي في الغایة القصوى.2399#قال أبقراط

ــیعن ـیجيـ أنـ ـیستعمب ـ ـ ـ اـ ـلتل ـبیدـ اـ اـفذيـلر ـلغي اـیاـ ـلقصة ـ اـموىـ ـللطن اـفاــ إن ـستعمة ـ ـ األـف2400لـ اـمي اـفيــلتراض ـلغي ةـیاـ

ـلقصا ـ اـموىـ ـلحن ألنـ ـبحدة ـیظھھـنراـ ـ اـفرـ واـبراـلي ـلخع وـماـ ـتبقس ـ ـلما2401وةـقىـ اـھعـمضـیرـ ـلتذا ـبیدـ ـیستعمالـفرـ ـ ـ ـ لـ

[ـھنـمظــغلأ Maذا 153b[ـلئ ـتشتغالـ ـ ـ اـ ـلطبیعل ـ ـ ـ [ـ L6ة 217b[ـلطعاـب ـ وـ دـعلـھذـتام اـفن ـلمع ـفیتادةـ ـ اـخأـ ـلمنتھر ـ ـ ـ ىـ

ـیطو اـ ـلمول ـفكرضـ ـیبیھـنأـ ـ اـھيـفنـ ـلفصذا ـ اـمزادهـفلـ ـلفصن ـ اـ ـیلیذيـلل ـمقھــ اـنأـباًـمدـ ـلتھ ـبیدـ اـ ــییبلذـلر ـ ـفیغـ اـ ـلغھ ةـیاـ

ـلقصا ـ اـموىـ ـللطن األـفةـفاــ اـمي ـلحراض رديءـ ـلكومـمذـمادة أـ اـجن ـستعمود ـ ـ ـیكھـلاـ األـفونـ اـمي ـلتراض اـفيـ ـلغي ةـیاـ

القصوى من الحدة.

337

أـق# ـبقال اـكوإذا:2402راطـ ـلمان األوـفداًـجاداًـحرضـ اـجإّن تاع ـل اـفيـ ـلغي ـلقصا2403ةـیاـ ـ ـفیيـتأـتوىـ ئدـبھـ ـی وـ ـیجاً بـ

أنـض ـیستعمرورةً ـ ـ ـ ـفیلـ اـ ـلتھ ـبیدـ اـ اـفذيـلر ـلغي اـیاـ ـلقصة ـ اـموىـ ـللطن وإذاـفاــ ـیكمـلة ـلك2404كـلذـكنـ ـیحتمانـكنـ ـ ـ نـملـ

أـھاـمرــبیدــلتا ذـمظــغلو ـفینبغكـلن أنــــ ـیكي االـ ـنحطون ـ ـحسىــعلاطـ اــلیبـ ـلمن وـ ـنقصرض اـعھـناــ ـلغن ـلقصا2405ةـیاـ ـ وىـ

فإذا بلغ المرض منتھاه فعند ذلك یجب ضرورة أن یستعمل التدبیر الذي ھو في الغایة القصوى من اللطافة

ألــعلا أن األــكثم أرـمر ـبعراض أوـ وـقة االـقات: ووــبتت اـقداء ووـیزــلتت االـقد ـنتھت ووــ االـقاء ـنحطت ـ وـ نـمرجـخاـماط

ـفھذهـھ أوـموـ اـقن ـلصحات ـ وـ ــیعنســلیة االـقوـبيـ واالــبتت ـنتھداء #اــ ـلطاء اــفیرـ ـــیستبال2406نـیذــللن ـفیھمانـ ـ اـحاــ ـلمال رضـ

ـلكلـب واـ ـمنھمـدحل ـ ـ زـ ـمحسانـما ـ ـیكوسـ ـحكھـلونـ ـمخصمـ ـ االـقوـفوص.ـ ـبتت اـھداءـ اـمزـلو ـیظھذيـلان ـ ـفیرـ L6[ھـ

218aا ـلم] وـ ـیكرض ـلمتشاـكونـ ــ أـفھـباـ الـلواـحي ـــیستبھ اـیزـتانـ إي ـلمده اـفرضـ اـفذـخأـیداءهــبتي ـلكدـیزــلتي يـفدهـیزـتنـ

ـلمبتا ـ ـ ـیكدأـ ـغیونـ ـمحسرـ ـ واـ ـلتوس. اـھدـیزـ اـقوـلو ـیستبذيـلت ـ ـ ـفیانـ اـ ـشتھ وـكيـفدادهـ #ـقل ـبعت وـ وو2407تـقد تـق،

2399. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2400. .Ma یستعمل :L6 [ استعمل

2401. .Ma القوة :L6 [ قوة

2402. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2403. .Ma غایة :L6 [ الغایة

2404. .Ma كك :L6 [ كذلك

2405. .L6: om. Ma [ الغایة

2406. .L6, Ma الطرفان اللذان :correxi [ الطرفین اللذین

2407. .L6: om. Ma [ بعد وقت
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ـنتھاال اـقوـلا2408وـھاءــ اــفی2409فــیقذيـلت ـلمھ ــجمیيـفرضـ أـ اـمھـئزاـجع ـلشن [ـ Maدة 154bو اـق] ـلحوة وـ ـھضوارـعدة

ـتكھـتاـمالـعو واـلاـحىــعلونـ وأـحة وـمدة االـقا ـنحطت ـ اـھاطـ اـمزـلو ـیظھذيـلان ـ اــفیرـ وـصاـــنتقھ األوـھھ ـتكدـقاتـقذه ونـ

ـبحس ـ اـ ـلمب أوـمرضـ إـلن آـلھ وـخى ـتسمره ـ أوـ ـكلیاًـتاـقى وــ ـتكدـقة ـبحسونـ ـ وـبوـنلـكبـ ـتسمة ـ أوـ ـئیزـجاًـتاـقى وـ ـیعنة. ـ يـ

ـبقأ اـ ــلحكیراط ـ األوـ اـقم ـــلكلیات اـ دون ـلجة وــئیزـ إذاـقة اـكال ـلمان اـفداًـجاداًـحرضـ ـلغي اـیاـ ـلقصة ـ #ـ اـموى ـلحن ـیظھدةـ ـ رـ

ـبح األـفھـنراـ األَُولـیي واـجوـلاـفام ـلعع اـ اـفيــلتوارض ـلغي اـیاـ ـلقصة اـم2410وىــ ـلشن واـ وــلقدة اـیزـتةـیاـغوة ـلمّد يـتأـترضـ

أيــئیدـبھــفی األـفاً ألـیي األَُول ـنھام ـتظھاـ ـ اــعنرـ ـلمنتھد ـــ #وـ ـمنتھى اـــ ـلمى اـ ـلحرض األـفيـتأـیداًـجادـ األولـیي ـفتظھ2411ام ـ رــ

ـعنذهـھ ـفیجاـھدـ ـ أنـضبـ ـیستعمرورة ـ ـ ـ ـفیلـ اـ ـلتھ ـبیدـ اـ اـفوـھذيـلر ـلغي اـیاـ ـلقصة ـ اـموىـ ـللطن ـیكمـلإذا2412اـمأـفةـفاــ نـ

ـلما اـفرضـ ـلغي ـلقصا2413ةـیاـ ـ اـموىـ ـلحن وـ ـیكدة #أـ ـبعون ـمنتھدـ وأـــ ـمنتھرـخأـــفیتدةـحنــلیوأ2414دةـمولـطى األـعاهـــ امـین

ـفیكاألول اـمظــغلأ2415رهــبیدـتونــ ـلغن اـفةـیاـ ـللطي وـفاــ ـینبغة أنـــ ـیكي االـ ـنحطون ـ ـحسىــعلاطـ اــلیبـ ـلمن وـ ـنقصرض ـ ھـناـ

اـع ـلغن [ـیاـ L6ة 218b[اـف ـللطي وـفاــ ـینبغة ـ ـ أنـ ـیكي اـ ـلطبیون ـ ـ ـتبرـماًــعیراـمبـ اـ ـلتة ـبیدـ اـفرـ ـللطي واـفاــ ــلغلة دــعن2416ظـ

اــتبرـم ـلحمة ـ اـفىـ ـلحي واـ ــلفتدة ـفمھمرةـ ـ ـ اــخلانـكاـ ـلحمط ـ اـفىـ ـلحي إـ اـلدة أـــللیى ـستعماـفرــكثن ـ اــ اـفرــبیدــلتال ــلغلي ـیكظـ ونـ

وــكثأ ـلكر ـیستعمنـ ـ ــ ــجمیيـفلـ ـمنتھعـ األـــ إذاـمى ـبلغراض ـمنتھتــ ـلھىـجرـیو2417اـھاـــ االـ ـنحطا ـ اـ يـفوـھذيـلا2418رــبیدــلتاط

ـلغا اـیاـ ـلقصة ـ اـموىـ ـللطن ـلتشتغةـفاــ ـ ـ ـ اـ ـلطبیعل ـ ـ ـ ـبمقةـ ـ اـماوـ ـلمة ـفكرضـ ـیستھـنأـ ـ اــعلدلـ ـلمى اـ ـلحرض اـ اـفذيـلاد ـلغي ةـیاـ

ـلقصا ـبعظوىــ ـ اـ ـلعم وـ األـشوارض اـلدة الـلم إالـجوـیذي زـفد اـمي ـلمنتھن ـــ أـ إذا [ـبھــفیتـتى Maدءاً 154bو األـف] امـیي

األول.

2408. .Ma وھو :L6 [ ھو

2409. .L6: om. Ma [ یقف

2410. .L6: om. Ma [ من الحدة یظھر ... في الغایة القصوى

2411. .L6: om. Ma [ ومنتھى المرض الحاد... في األیام األول

2412. .Ma وأما :L6 [ فأما

2413. .Ma غایة :L6 [ الغایة

2414. .Ma أطول منتھى ومدة :L6 [ أبعد منتھى وأطول مدة

2415. .Ma تدبیره .add [ تدبیره

2416. .Ma والخلط :L6 [ والغلظ

2417. .Ma منتھاه :L6 [ منتھاھا

2418. .Ma لتدبیر :L6 [ التدبیر
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أـق# ـبقال ـمنتھيـتأـینـیذـلوا:2419راطـ ــ ـضھرـمىـ ـفیجدءاًـبمـ ـ أنـ ـلتاـبّرواـبدـیب ـبیدـ اـ ــللطیر واـبفــ رـخأــیتنـیذـلدءاً، ـمنتھّ ــ ىـ

ـضھرـم ـفینبغمـ ـ ـ ـ أنـ ـیجعي ـ اـفمـھرــبیدـتلـ ـضھرـمداءــبتي أـ ـینقّمـثظــغلم ـ ـغلظنـمصـ ـمنتھربـقاـمّــكل2420الًـــقلیالًـــقلیھــ ــ ىـ

ـلما وـ وـفرض ـمنتھتـقي ـ ـ ـبمقاهـ ـ ـتبقاـمدارـ ـ اـقىـ ـلمّوة ـعلیضـیرـ وــ ـینبغھ. ـ ـ أنـ ـیمني ـ اـمعـ ـلغن وـفذاءـ ـمنتھتـقي ـ ـ 2421ىـ

.2422المرض فإّن الزیادة فیھ مضّرة

اـكإذا ـلمان وـجاداًـحرضـ أنـھداً ـیكو ـعظمعـمونـ ـ اـیرـسھـ ـلحع إـكرـ اـلة ـلمنتھى ـــ ــللطیا2423رــبیدــلتاـبدأهــمبيـفرـبدــفیىـ ف.ــ

ـبتوا اـ ـلمداء ـحیوـھرضـ ـیحنـ ـبضّسـ اـ ـلفعرر ـ ـلمل.ـ األـناـكاـ اـمت ـلحراض ـمنتھيـتأـیادةـ ـ ـ األـفاـھاـ األولـیي ارتـصام

ـلقا ـتبقوةـ اـمىــ اــبیدــلتع ــللطیر إــ وـلف L6[تـقى 224aا ـلمنتھ] ـــ وـ ـینبغكـلذـلى أالـــ ـیشتغي ــ اـ ـلغل اـ إذ ـلغذاء إــحتُـیذاءـ ھــلیاج

ـلبق ـ اـ ـلقاء الـ اـفدـلوة ـلمع وأـ األـمرض اـما ـلمراض وــمنزـ اـھة ـلھيــلتي ـعظعـماـ اـ ـلمم إـكرـحالدةـبرضـ اـلة ـلمنتھى ــ ـ ھــفیىـ

ـفی ـمبيـفرـبدـ ـلتاـباـھدأـ ـبیدـ اـ أـھذيـلر ألنــغلو ـلمنتھ#ا2424ظ ـ ـ ـ ـتتبىـ ـ ـمثيـفدـعاـ األـھلـ اـبدـیمـلوــفلراضـمذه ـلمر ضـیرـ

اــبیدــلتاـب أـھذيـلر ـسقط2425ظــغلو ـتھوـقتــ إـ اـلا ـلمنتھى ـــ الـثىـ ـتنقزالـتم اــغلنـمصــ ـبحسالًـــقلیالًـــقلیرــبیدــلتظ ـ أـمبـ ذـخا

ـلما ـیتحضـیرـ إــ اـلرك ـلمنتھى ـــ إذاــحتىـ وـكى اـقان ـلمنتھت ـــ ـیلطىـ اــ ـلیفرــبیدــلتف اــ ـلقرغ اـ ـلموة اـبدـ ـلمقرة ـ ـللمةـماوـ إذاـفرضــ

اـخأ ـلمذ ـیضمحضـیرـ ـ ـ واـ ـلقل ـتتوةـ وـجراـ وـھع االـقو ـنحطت ـ ـفینتقاطـ ـ ـ ـ ـلطنـمصـ ـفتاـ وـ ـغلظيـفزادـیھ وذــ ـمبوـھكـلھ دأـ

ـلتا ـبیدـ اـ ـلمنعر ـ ـ اـ اـبرـبدـیذيـلش ـلنھ ـقھاـ اــمت2426اـمأـفونـ ــستعملى ـ ـ اـ ـلتل ـبیدـ ـبخرـ اـھالفـ ـلقذا اــمثونـناـ ـلتل ـبیدـ اـ ـلغلیر ــ يـفظـ

ـبتا اـ ـلمداء اـ ـلحرض اـجادـ ـنغمداً ـ اـ ـلحرت اـ ـلغرارة اـبـوطرـبةـیزـیرـ ـلطعات ـ وـ ـفتام ـتھورـسرتـ وازدادتـ اـما ـلمادة رضـ

اـل#و اـــقبلو اــلقت ـلموة إـبدـ اـلرة ـلھضى ـ وـ ـتشتغمـلم ــ ـبنضلـ اـمجــ ـلمادة ـفعھود2427رضـ ـ اـخأـــفیتاـ ـلمنتھر ـــ وـ ـیطى اـ ـلمول رض.ـ

[ـلو Maو 155aا ـستعم] ـ اــ اــبیدــلتل ــللطیر اـففــ ـلمي اـ ـمنتھرـخأــیتذيـلرض ـفیحاهـــ اـفدثــ ـلقي ــضعفوةـ وـ ادةـمارتـصاً

2419. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2420. .L6: om. Ma [ قلیالً

2421. .Ma المنتھى :L6 [ منتھى

2422. .Ma صفرة :L6 [ مضّرة

2423. .Ma في التدبیر :L6 [ بالتدبیر

2424. .conieci: om. L6, Ma [ ألن

2425. .L6: om. Ma [ المنتھى تتباعد في ... الذي ھو أغلظ

2426. .Ma وأما :L6 [ فأما

2427. .Ma وأما :L6 [ ولو اقبلت القوة ... مادة المرض ودفعھا
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المرض حادة لذاعة في االبتداء وقبل المنتھى.

]L6 224b [

339

أـق# ـبقال ـینبغو:2428راطـ ـ ـ أنـ اـقزنـتي ـلمّوة ــفتعلضـیرـ ـ أنـ ـتثبم ـ إـ وـلت ـمنتھتـقى ـ ـ اـ ـلمى أمـ ـتخرض ـقبورـ أنـ ـتسكل ـ نـ

عادیتھ.

اـمو اــعلبـجواـلن ـلطبیى ـ ـ اـقاةـعراـمبـ ـلموة ـعلیھألنـفضـیرـ ـ أـماــ اـمدار ـلعر وذـ أـلالج ـنھك اـ ـلتا ـتق2429يـ اـ ـلماوم رضـ

اــبیداـترـئاـسو ـلطبیعر ــ ـ ـتكةـ ـــمعینونـ ـلھاـ ـفعلھىــعلاـ ــ وـ اـقا. ـلقال أنـمدـ اـقاء ـلموة ــبمنضـیرـ اـلزـ ـلجمة ـ واـ ـلمل ــبمنرضـ ةـلزـ

اـــلثقا ــیحملذيـلل ـ اـ ـلجمھ ـ وـ اـمل ـلمدة ــبمنرضـ اـلزـ ـلمسة ـ اـفاـ أنـیرـیيــلتة ـیسلكھد ـ ــ اـ ـلجما ـ ـفكملـ ـ اـ أن ـلجما ـ ـیكدـقلـ إالـیوـقونـ اً

ا ـلمسأن ـ ـبعیةـفاـ ـ الـ ـیقدة أنـ ــیبلدر ــحملغـ إـ ـلیھھ ـ اـق2430كـلذـكاـ ـلموة ـتكدـقضـیرـ زـفوــمتونـ أن إال اـمرة ـلمان ـیكرضـ ونـ

واـیـوط# ـلمالً ـعظی2431رضـ ـ ـتخمـ ـمعورـ اـ ـلقھ ـقبوةـ اـ درك ـلمنتھل ـ ـ ـ وـ ـیكدـقى. اـ ـلحمون ـ اـ ــیحملذيـلل ـ اـ ـلجمھ ـ ـیسیلـ ـ راًـ

ـلمسوا ـ ـقصیةـفاـ ـ أنـ إال قاـبرة ـل ـلعجا2432نـموةـ ـ واـ ـلضعز ـ ـبحیفـ ـ الـ ـیستقث ـ ـ ـحتھـبلـ ـیصىـ إـ اـلل ـلمنى ـ 2433كـلذـكزلـ

ـلما ـیكدـقرضـ ــعظیرــغیونـ وزـ اـمم ـلمان أنـیوـطرــغیرضـ إال اـقل ـلموة ـــضعیفضـیرـ ـتعجةـ ـ ـمقنـعزـ اـماوـ ـلمة رضـ

ـتصو ـعكّورـ اـھسـ أن ـلحمذا ـ اـ ــیحملذيـلل ـ اـ ـلجمھ ـ ـیكدـقلـ ــثقیونـ واـ ـلمسالً ـ ــبعیةـفاـ ــبحیدةـ الـ اــتفث اــلقي اـفواـلوة يـفيــلترة

ـلجما ـ أنـ اـــیبلل ــلمنغ ــبحملزلـ ـ اـ ــلثقیھ اـح2435كـلذـك2434لــ ـلمال ـفھاـفرضـ ذــقیىــعلمـ وـلاس أــقیك ـیضل أنـ اـقاً ـلموة ضـیرـ

ــبمن# اـلزـ ـللمسزادـلة ـ [ـفاــ L6ر 225aوا ـلم] ــبمنرضـ ؟؟؟ـلزـ ؟؟؟ ـبصح2436ة ـ اـ وـھذـلة اـجن واـــلنبودة ـلھشض ـ ـللطعةـشاـ ـ امــ

2428. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2429. .L6: om. Ma [ التي

2430. .Ma كك :L6 [  كذلك

2431. .Ma طویل أو المرض :L6 [ طویالً والمرض

2432. .Ma ھو :L6 [  من

2433. .Ma كك :L6 [  كذلك

2434. .L6: om. Ma [  الثقیل

2435. .Ma كك :L6 [  كذلك

2436. .L6: om. Ma [ بمنزلة الزاد للمسافر...  والمرض بمنزلة ؟؟؟ ؟؟؟
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ـستقواال ـ ـلماـباللـ وـ اـمرض ـلمدة ــیعلرضـ ـنفىــعلفـقوـیأنـب2437مـ اـ ـلمس [ـحھـنأـبرضـ Maاد 155bأو نـمزـم2438]

ـنموإ ذــعلفـقوـیاـ ـنفنـمكـلى اـ ـلمس وـ اـــسببنـمرض ـلفھ اـفلـعاـ ـلكي واـ ــلكیم واـ وــلقف وــئبواـننـموام اـــبنینـمھ يـفدنــلبة

ــلتلا واـ ـلسخزز ـ وـفاـ وـمة اـقن ـلسنت ـ وإذاـ ـفینبغذاـھتـفـرعة ـ ـ ـ أنـ اـقزنـتي ـلموة ـلنسباـبضـیرـ ـ ـ إـ اـقىـلة ـلموة وإـ ىـلرض

ـمنتھ ـ ـ وـ ـتثبلـھاه ـ إـ وـلت اـقى ـلمنتھت ـ ـ ـ أمـ ـتخى ـقبورـ أنـ ـتسكل ـ ـیتادـعنـ إذاـ أي اـناـكھ ـلقت اـموةـ ـلتن ـبحیرـفوـ ـ ـتحتمثـ ـ ـ لـ

ـصع اـبوـ ـلمة وـ إـــتثبرض اـلت ـلمنتھى ـــ ـحكاـفىـ اـبىــعلمـ ـلمرء وـ اـمالـسرض ـــلعلیة إنـمأـفلـ اـقتـناـكا ـلموة رةـفوــمتضـیرـ

أن اـمإال ـلمدة الــیلـوطرضـ ـیقة أنـ ـیثبدر ـ إـ اـلت ـلمنتھى ـ ـ ـ أوـ اـناـكى ـلمت ـقصیدةـ ـ ـلكرةـ الـ ـیقتن ـ ـمقىــعلدرـ ـعظةـماوـ مـ

ـلما أوـ ـمنتھانـكرض اـــ ـلمى ــبعیرــغی2439اًــیبرـقرضـ وـ ــقصیھـتدـمد ـسھعـمرةـ اـلوـ ـلمة اـ أن إال ـــضعیفوةــلقرض الـ تـــتثبة

فیھلك.

340

أـق ـبقال اـفراط:ـ ـلتي ـبیدـ اـ ـللطیر ـ ـیخطدـقفــ ـ اـ ـلمئ أــعلىـضرـ ـنفسھى ـ ـ ـخطمـ ـیعظأـ ـ ـعلیھررهـضمـ ـ وذــ أّنـلم، ــجمیك اـمعـ

ـیك ـمنونـ أـ ـعظھ ـمممـ اـ ـیكّ ـمنونـ اـفھـ ـلغي اـ ـیسیظــغلھـلذيـلذاء ـ ـقبنـمو2440رـ L6[ارـصذاـھلـ 225b[ـلتا ـبیدـ 2441رـ

اـفغـلاــلبا ـللطي األـفةـفاــ ـصحي أـ اء ـیضّ ـخطاًـ اـ ألّن ـحتمراً ـلھاــ ـلممـ ـیعاـ ـخطنـمرضـ أـھأـ وـقم اـصكـلذـلّل اــبیدــلتار يـفغـلاــلبر

.2443 من التدبیر الذي ھو أغلظ قلیال2442ًاللطافة في أكثر الحاالت أعظم خطراً

ـلم اـفرـعاـ أن ـلقت ـستعماـفةـیوـقتـناـكىــمتوةـ ـ اــ اــبیدــلتال أـھذيـلر ـلطو أـ وـحف ـــضعیفتـناـكوـلرى ـستعماـفةـ ـ اــ رــبیدــلتال

أـھذيـلا ـغلو أوـ وـلظ ـمتتـناـكوـلى ـسطوـ تاـفةـ ـل یدـ ـب اـ ـلمتر ـ أوـسوـ وـفط ـیخطدـقق ـ اـ ـلمئ أــعلىـضرـ ـنفسھى ـ ـ ذاـھيـفمـ

ـلقا ـخط2444ونـناـ ـیعظأًـ ـ [ـضمـ Maرره 156a[ـعلیھ ـخط2446أي2445مـــ اـفمـھأـ ـستعمي ـ اــ اــبیدــلتال ــللطیر أــ ـعظف رراًـضمـ

2437. .L6: om. Ma [  یعلم

2438. .Ma و :L6 [  أو

2439. ً .Ma قریب :L6 [  قریبا

2440. .Ma أّن جمیع ما یكون منھ أعظم مّما یكون منھ في الغذاء الذي لھ غلظ یسیر .add [ یسیر

2441. .Ma تدبیر :L6 [ التدبیر

2442. .Ma خطر :L6 [ خطراً

2443. .Ma أقول .add [ قلیالً

2444. .Ma القائلون :L6 [ القانون

2445. .L6: om. Ma [ علیھم

2446. .Ma بل :L6 [ أي
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ـخطنـم اـفمـھأـ ـستعمي ـ ـ اـ ـلتال ـبیدـ اـ أـھذيـلر ـقلیظــغلو اــ ألن ـلخطالً، ـ إـیذاـھيـفأـ اـخأـتىـلؤدي ـلمنتھر ـ ـ ـ ـبقعـمىـ اـ ـلقاء وة،ـ

ـلخطوا ـ ذـفأـ إـیكـلي ـسقىـلؤدي اـ ـلقوط وـ ـضعفھوة ـ ـ اـ ـلما إـ اـلؤدي تلى ـل ـ وـ ـھكف. أـ ـیضذا اـ ـلخطاً ـ اـفأـ ـلتي ـبیدـ اـ ـللطیر ـ ـ فـ

ـصحألـل أـ ـعظاء اـمرراًـضمـ ـلخطن ـ ـفیھأـ ـ إـ اـلم ــلغلى اـ ألن اــبیدــلتظ ــللطیر ـفیھفــ الــ ــیخلم ــیتحلاـمدلـبفـ ـ ـمنھلـ اـمىــعلمــ

ـینبغ ـ ـ وـ ـیبي اـ ـلمرز اـ ـلتواد ـتغم2447يـ ـ رـھرـ اـبـوطا ـلغة وـ ـیظھذاء ـ اـفرـ ـلحي اـ ـلحرارة ـلنوا2448ادةـ وـیارـ ـــتحللة اـ اتـبـوطرـلت

ــلمحتا ـ إـجاـ ـلیھة ـیكرمـجالـفاــ اـ ـلخطون ـ اـفأـ اــبیدــلتي ــللطیر ـصحألـلفــ واـ ـلماء أـضرـ وأـشى ـعظد L6[رراًـضمـ 223a[نـم

ـلخطا ـ إـ اـلأ ــلغلى ـقلیظـ وــ اـصكـلذـلالً ـلتار ـبیدـ اـ ـلبر اـفغـلاـ ـللطي أـفةـفاــ اــكثي ـلحر أـ ـعظاالت ـخطمـ اـمراًـ ـلتن ـبیدـ اـ وـھذيـلر

أيــغلأ ـلمظ اـكاـ ــلمیان إـ اـلل ـبیدــلتى اـ ــللطیر ـمضفــ األـف2449راًـ ـصحي واـ ـلماء ــلمیاـفـىضرـ اـلإ2450لـ اـفغـلاــلبى ـللطي ةـفاــ

بطریق األولى یكون مضراً.

341

أـق ـبقال اـئواـنتـناـكإذاراط:ـ ـلحمب ـ الزـ ى األدوارـمّ ـینبغالـفة ـ ـ أوـفيـ ـتھاـقي أنـ ـیعطا ـ اـ ـلمى أنـــشیئضـیرـ أو ـیضطاً ـ ّرـ

.2451إلي شيء لكن ینبغي أن ینقص من الزیادات من قبل أوقات االنفصال

ـیعن ـ إذاـ أوـناـكي اـئواـناتـقت ـلحمب ـ وـ أدوارـعاـسى ــمعلاـھات ـینبغالـفةـموـ ـ ـ اــعنيـ ـبتد أـ ـبھواـنداء ـیعطأن2452اـ ـ اـ ـلعلیى ــ لـ

اـماًـــشیئ ـلغن ـیكالــلئذاءـ ذـ اـلون ـلغك ـثقذاءـ اــعلالًـ ـلقى وـ اــعلّالًـكوة ألــلبى ــیحتھـندن األوـھلــمثيـفاجـ إـقذه ــتنقیىـلات صــ

ـلفضا ـ ـلقاـبالتـ ـطلبيءـ ـلساًــ اـعرـ ـنقضة ـ اـ ـلناء وـبوـ ـخفة ـصعةـ ـبتھوـ ـ وإذاـ ِذَيـغا اــتليـف2453ُ ـلحك ـیصیةـلاـ ـ اـ ـلغر ىــعلذاءـ

ـلحا اـ نرارة ـل [ـیارـ Maة 156b[ـعلودـقوـلاـك اـ نى ـل ـفیشتارـ ـ ـ اـ تھد ـل ـ اـ ـلحماب ـ وـ ـتتضى ـ ـتھرارـحفـعاـ اـ وزادت ما ـل ادةـ

ــلمنا ـھضاـ ـللقةـ وــ ــتصیوة اـ ـلحمر ـ #اـ ـــحمتیدةـحواـلى أ2454نـ ـكلماـم. "أو"ــ أنـلوـقيـفة "أو ـیضطھ ـ إـ اـشىـلر ــستعمليء" ـ تــ

2447. .Ma الذي :L6 [ التي

2448. .Ma الحدة :L6 [ الحادة

2449. .L6, Ma مضر :correxi [ مضراً

2450. .Ma بالمیل :L6 [ فالمیل

2451. .Ma أقول .add [ االنفصال

2452. .Ma نوائبھا :L6 [ أنوابھا

2453. .Ma روي :L6 [ ُغِذَي

2454. .L6, om. Ma حماین :correxi [ حمتین
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ــبمعن ـ اـ ألـلى ـنھواو ــمعنيـفاـ اـ ــلعطفیى ـ ـ ـفكةـ اـغُـی2456ال2455الـقھـنأـ ـــلعلیذى ـحمةـبوـنداءــبتا2457دــعنلـ اـ وإن اه ـضطّ إـ ىـلر

اـميءـش ـلغن واـ إــحتذاء وــلیاج ــیستقیھ، ــ اـھمـ ــلمعنذا ـ #أنـ اـناـكوـلى ـلھمت ـ أنـفزةـ L6[ي 223b؟؟؟ ؟؟؟ ــمفت] ؟؟؟ـحوـ ة

إالــمنوبــین ـفیكاب أنـیدــتقونــ إال ـیضطره ـ وـ ــیحتر إـ اـلاج ـلغى ـكم2458ذاءـ ـحميـفاـ اـ ــلغشیى ـ اـ أنــلتة ـفیھَذُـغـیمـلي ــتسقاــ طـ

ـلقا ـللمحموةـ ـ ـ وــ ـیعوم اـمھـلرضـ ـلغشن ـ الـميـ أنـثوـیا ـتكق ـمنونـ إـ ـبعةـقاـفھ ـفیغدـ ـ ـیستعموذىـ ـ ـ ـ اإلـ ـیجل ـلغاـبازـ ـعنذاءـ دـ

اـح ـلغشدوث ـ وـ و#ـلوـقي بغھ ن ـی ـ ـ أنـ ق2459ي ن ـی ـ اـمصـ ا2460اداتـیزـلن ـلفضأي ـ اـ ـلمحالت ـ لحمةـثدـ ـل ـ ـ ـقبنـمىـ أوـ اتـقل

ـنفصاال ـ االـ #أي ـنفصال ـ ــلكلا2461الـ اـ ـیحصذيـلي ـ ـلبحاـبلـ ـمنتھيـفرانــ ـلما2462ىـــ ألنـ ــتنقیرض اــ ـلمص اــقبادةـ ـلبحل رانــ

.2463یكون سبباً لغلبة الطبیعة واستیالئھا على المادة الغیر المطاوعة لھا بسبب كثرتھا ورداءتھا

342

.2464قال أبقراط: وإذا كان للحمى أدوار فامنع من الغذاء أیضاً في أوقات نوائبھا

األوــعلوا أن اـقم ـلجات ـئیزـ اـھةـ ـلتي ـلندـجوـتيـ اـمٍةـبوـنةـبوـ ـلمن ـلكدـجوـیھـنإـفرضـ اـمةـبوـنلـ ـلنن اـئواـ ـبتب وـ دـیزـتداء

ـمنتھو ـ ـ واـ ـنحطى ـ ـمعـوطاـ ـفتھرـ ـ ـفعاـنـدجاـ ــحیليـف2465ةـ اـ ـلبة ـیعنرءـ ـ إذاـ ـللحمتـناـكي ـ ـمناـفأدوار2466ىــ اـمعـ ـلغن يـفذاءـ

ـئبھواـناتـقأو ـ اـفاـ ـفیادةـیزـلإن ـمضھـ وـ إذاـقرة. اـناـكال ـلحمت ـ الزـ األدوارـمى ـینبغالـف2467ة ـ ـ أوـفيـ ـئبھواـناتـقي ـ أنـ ا

ـتعط ـ اـ ـلمي وذـــشیئضـیرـ أنـلاً واـكك اـمدـحل ـلغن وـ اـیارـنرارةـحذاء ـلحمة ـ ـتغمىـ ـ اـ ـلحر اـ ـلغار ذـفذيـغإذاـفزيـیرـ كـلي

2455. .L6: om. Ma [ الواحدة حمتین. أما ... العطفیة فكأنھ قال

2456. .Ma وال :L6 [ ال

2457. .Ma في :L6 [ عند

2458. # .L6: om. Ma [  ویحتاج إلى الغذاءأن لو كانت الھمزة ...

2459. .L6: om. Ma [ ینبغي أن

2460. .Ma الزیادة :L6 [ الزیادات

2461. .L6: om. Ma [ أي االنفصال

2462. .Ma المنتھى :L6 [ منتھى

2463. .L6: om. Ma [ ورداءتھا

2464. .Ma أقول .add [ نوائبھا

2465. .L6, Ma نافع :correxi [ نافعة

2466. .Ma الحمى :L6 [ للحمى

2467. .Ma فامنع من األدوار .add [ األدوار
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اـعـاضتـقوـلا ـلحمف ـ اـ وازداد ـنغمى ـ اـھارـ وألن ـلغا ورـ [ـتاـبوـطذاء Maھ 219a[أولـف اــعلردـیاـمي ــیستدنــلبى يـلوـ

ـعلیھ اــصناـــ ـلحطَع ـ اـ اــعلـعضوـیذيـلب اـثارــلنى ـلحم اـ ـلغرارة ـتعمةـیزـیرـ ـ ـفیھلـ وــبتاـثاــ ـتشتعاً ــ ـعملھنـملـ ــ [ـ Maا 157a[

وتلتھب الحرارة الناریة وتشتد الحمى.

343

أـق ـبقال ـینبغوراط:ـ أنـــ ـیعطي ـ ـبعىـ اـ ـلمض واـميـفمـھذاءـغـىضرـ وـحّرة ـبعضھدة ـ ـ وــتیّرـميـفمـ ـیجعن ـ ـیعطاـملـ ـ ھــمنھـنوـ

أــكثأ أو وـقر ـبعضھّل ـ ـ وـــقلیالًـــقلیمـ ـینبغالً أـــ ـیضي ـیعطأن2468اًـ ـ اـ اـقوـلى ـلحت أوـمـرضاـ اـقن ــلسنات ـحظةـ واـھنـمّھـ ـلعذا ادةـ

.2469والسّن

اـبانـكىــمت ـلمدن ــــممتلئضـیرـ ــمحترــغیاًـ إـ اـلاج ـلغى وـ ـــضعیفھـتوـقذاء واـ ـفصتـقوـلة اـ ــلصیل وـ اـكف ـلمان ـشیخضـیرـ اًــ

ـمعت ـ ـلغا2470ادهـ اـ ـلقلیذاء ــ ـفلیغلـ ـ ـقلیَذــ واـمالًــ أـحرةً ــتقلیلاـمدة. ــ ـلعھـ اـ ـحتیدم ـ وـندـباجـ ـضعھ اـفھـتوـقفـ ـلھضي ـ اـ ـلكثیم ـ ـ نـمرـ

ـلغا وـ ـنقصذاء ـ اـ ـستمان ـفصيـفھـئراــ اـ ــلصیل اـ ألن ـلحف اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـلتة آـھيـ ـللقةـلي اــ ــلطبیعیوى ـ ـ ـ أـفةـ ـفعي ـلھاـ ــتمیاـ لـ

اـلإ ـلسطى ـ اـ ـلظح اـمرـھاـ وــلبن ــتتحلدن ـبحلــ اـ ــلصیرارة وـ اـمرودةــلبف ــلشیزاج وـ الــستوــیبخ ــیتحلھ اــمنلــ ـلشھ اـ ـــلكثیيء رـ

ــیحتىــحت إـ ــكثیىـلاج ــمنبرـ ــیتحلاـمدلـ ـ اـعدــعناـمّــسیھــمنلـ ـلكثیاـبادهـــعتیدم ـ ـ وـ ـیغدـقر اـھيـفذىـ ـلحذه ـلشاـبةـلاـ اـ ذيـليء

ـیك ـقلیرهـھـوجونـ االـیـرس2471الًــ ـستحع ـ إـلاـ اـلة ـلھضى ـ ـقلیمـ اــ ـلغل وـ ـمتذاء. اـكىـ ـلبان ـمتحلحدنـ ــ ـ ـمحتالًـ ـ إـجاـ اـلاً ـلغى ذاءـ

واـیوـقھـتوـقو وـقوـلة اـقت ـبیرـلت وـ L6[نـسيـفع 219bا ـلنم] ـ ـفلیغوـ ـ اــ ـلعلیذ ــ ـكثیلـ ـ ـكثیراتـميـفراًـ ـ ورـ ـبمرة ـیغاـ ذىـ

ـلشاـب اـ ـــلكثیيء اـ ـلغر وـ اـناـكىــمتذاء ـلقت اـععـمةـیوـقوةـ اـــحتیدم واــلباج ـلسدن اـسنـ اـقوـلن ــلغیوف اـ ــلمحتر ـ اــغلاجـ ـلغى ذاءـ

ـــلكثیا ألـ اـجر ـلنشل واــ وـقوـلوء اـقت ــلشتت اـ ـلعاء اـیدـ ـــلتحلیم ـ ـفلیغلـ وــــقلیلراتـم2472الًـــقلیذـــ اـناـكىــمتة ـلقت ـــضعیفوةـ عـمةـ

ــحتیا ـلبا2473اجـ ـفلیغدنـ ـ ـقلیذــ ـلضع2474الًــ ـ اـ ـلقف وـ ــكثی2475راتـميـفوة اـــحتیال2476رةـ ـلباج وـ ـینبغدن ـ ـ [ـ Maي 157bأن [

2468. ً .L6: om. Ma [ أیضا

2469. .Ma أقول الشارح .add [ والسّن

2470. .L6: om. Ma [ معتاده

2471. .L6, Ma قلیل :correxi [ قلیالً

2472. .Ma قلیل :L6 [ قلیالً

2473. .Ma اجتماع :L6 [ احتیاج

2474. .L6, Ma قلیل :correxi [ قلیالً

2475. .Ma مراتب :L6 [ مرات

2476. .Ma الكثیرة :L6 [ كثیرة
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اـعراـت ـلعى ذـفادةـ اـمإنـفدةـیدـشاةـعراـمكـلي ـتنادــعتن اـ ـلغاول ـتیرـمذاءـ وـ ـــجعلتوـلن ــضعفرةـمھـ ووـ لـبھـتوـقتــھنت

ـیج إنـ ـمعانـكب ـضعھـ ـھضفـ أنـ وــتیرـماولـــیتنم ــتقلن وـملـكلـ اـمرة. واـمادــعتن وـحرة ـكسھـلرضـع2477َّيُـنـثدة لـ

وـخرــستوا ـجشاء وـماـحاءـ ـبطنــلیض إلـ اــعلرادهـین ـلمعى ـ ـلفأـتمـلاـمدةـ ـیمكو2478ھـ ـ أنـ اـقوـلاـبرادـین ـلحت ـقلناـمـرضاـ اــ

أنھ یطعم في الصیف الغذاء بارداً بالفعل وفي الشتاء حاراً بالفعل لیقاوم الغذاُء الھواَء بالمضادة.

344

أـق ـبقال اـیذـغاأل:2479راطـ ــجمیقـفواـتةــطبرـلة اـ ـلمحمع ـ ـ الــمیوـ اـمّــسین ــلصبیا ـ وـ ـمم2480مـھرــغیان نـ اـقّ أنــعتد ـیغتاد ـ ذيـ

.2481باألغذیة الرطبة

ــیعن األـ اـیذـغي ــجمیقـفواـتةــطبرـلة اـ ـلمحمع ـ ـ اــمیوـ ـتكمـلنـیذـلن ـحمنـ اـممـھاـ اـبوـطرـلن ـنھدـبىــعلدةـئزاـلة وـ ـتعفنھم ــ ـ ـفیھاـ مــ

ـلمثإنـف ـ اـفواـیؤالءـھلـ ـلتجفیق ـ ـ ـ واالـ ـستفف ـ الـ L6[راغ 220aا ـلت] وإــطیرـ ـنمب األـفواـیاـ اـیذـغق ـللمحمةــطبرـلة ـ ـ ـمیوــ نـ

ـلمحوا ـ ـللمضنـیرورـ ـ الــ اـمّــسیادة ــلصبیا ـ اـ ـلمحمان ـ ـ ـنھإـفنــمیوـ ـفقھواـتاـ ـ ـبسبمـ ـ ـمشبـ ـبھاـ أـ ـجتھزـمة ـ األـ وـــصلیم ـمضة اـمادةـ

ـلھرضـع اـممـ ـلحمن ـ اـ ـلحى اـ ـلیار وـباـ أـفواـتس ـیضق ـلماًـ اـقنـ ـعتد اـیذـغاألـبادـ ـطبرـلة ـمحمةـ ـ أوـكاًـموـ ـغیان ـمحمرـ ـ ومـ

ـلمش ـ ـكلتھاـ ـ إــ اـجزاـم2482يـفاهـیا ـلكسبھ ـ ـ وـ ـئمالـمي اـ ـلشة اـ ـلميء ـحفألن2483ھـلوفـلأـ اـ ـلصحظ ـ ـیكةـ اــشیاألـبونـ ـلمشاء ـ ةــكلاـ

وردھا یكون باألشیاء المضادة. 

345

أـق ـبقال ـلناراط:ـ اـمھـقاـ ـلمن إذاـ ـینانـكرض اـمالـ ـلغن وـ ـلیذاء ـیقسـ أــعلدّلـیكـلذـفوىـ ھـنى ـیحمّ ـ #ـندـبىــعللـ نـمھ

.2485 أكثر مّما یحتمل، وإذا كان ذلك وھو ال ینال منھ دّل على أّن بدنھ یحتاج إلى استفراغ2484الغذاء

ـعلا اـ أن نم ـل ـقھیاـ ـ أـ ـصحن أنـ إال ـصحتھاء ـ ـ [ـ Maم 158a[ـلیس ـ ألنـیوـقتـ اـقـمھواـقة ـنحلد ـ ـلمقتـ ـ اـساـ ـلشاة نـمدـئداـ

2477. .Ma ثني :L6 [ وثُنَّي

2478. .L6, Ma تألفھا :correxi [ تألفھ

2479. .L6: om. Ma [ أبقراط

2480. .L6: om. Ma [ وغیرھم

2481. .Ma أقول .add [ الرطبة

2482. .Ma و :L6 [ في

2483. .L6: om. Ma [ لھ

2484. .L6: om. Ma [ من الغذاء

2485. .Ma أقول .add [ استفراغ
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ـضھراـمأ وـ ـضعم ـتھرارـحفـ اـ ـلغم وـیزـیرـ ـلجفة ـ أـ ـعضاف ـئھاـ األـ وـــصلیم اــقلة ـفیھدمـلة ـجتھاـحعـممــ إــ اـلم اـمرـفوــلتى ـلقن وةـ

ـلحوا واـ واـبـوطرـلرارة ـیحت2486كـلذــفلدمـلة ـ إـجاـ آـضىـلون اـمرـخرب ـلتن ـبیدـ اـ ـلصحر ـ ـفیستعميـ ـ ـ ـ ـ ـفیھلـ ـ اـ ـلتم ـبیدـ اـ ذيـلر

ــیحف ـصحتھظـ ــ واـ ـنھدـبيـفدـیزـیذيـلا2487رــبیدــلتم وـ ـینعم ـتھوـقشــ وـ اـھم ـیسمرــبیدــلتذا ـ اـ ــلحفاـبدمـــلتقى ـفمھمظـ ـ ـ اــتناـ ھـقاــلناول

ـلغا وـ ـینتعمـلذاء ـ ـ وـ ـیقمـلش وـ L6[زدـیمـلَو 220b[دلـندـب أــعلھ ـیحمھـنى ـ أـندـبىــعللـ ـممرــكثھ ــتحتملاـ ـ ـ اـ ـلطبیعھ ـ ـ ـ والـ ة

اــتق ـلقدر اـ ـلموة ـھضمىــعلرةـبدـ ـ وـ ـیعوزـتھ األــعلھـ ـعضى ـفینبغاءـ أنــــ ــیحتي وـ ـیلطرز اــ ـلغف وـ ـــیقللذاء إذاـ ــیشتمـلھ. اـ ھـقاــلنِھ

ـلغا وـ دلـــیتنمـلذاء أنــعلاول ـفضھـندـبيـفى ردـ وــیئالت ـلبحاـبَقــتنمـلة اـــقبلأـفاًـماـتاًءــنقرانــ ـلطبیعت ـــ إـ ـلیھة ـلتصلحھاــ ـ ــ 2488اــ

ـفعھدـتأو ـ إــــتلتفالـفاـ اـلت ـلغى ـفینبغذاءـ أنــــ ـتعي اـ اــلقان ـلموة اـفرةـبدـ اــلبي ــلمحتدن ـ إـ االـلاج ـــلمستفاـبراغـــستفى ـ ـبعرغـ ةـیوــتقدـ

الناقھ واحتمالھ االستفراغ أو بتلطیف التدبیر وتعدیل الغذاء.

346

أـق# ـبقال اـباأل:2489راطـ ـلتدان ـتھيـ زـفزلـ ـفینبغلـیـوطانـمي ـ ـ ـ أنـ ـتكي إـ ـتھادـعون ـلتغاـباـ ـ إـیذـ اـلة ـلخصى ـ ـبتمھ2490بـ ـ ـ ّل،ـ

واألبدان التي ضمرت في زمان یسیر ففي زمان یسیر.

ـیج أنـ ـتفب ـبیرقـ ـضعنـ اـ ـلقف وـ اـھوة ـلبزال اـیرـطىــعلدنـ واالـھذـلق ـضمحاب ـ ــفشیئاًـــشیئاللـ ـ وــیلوـطدةـميـفاًـ ـبیة نـ

ـضعفھ ـ ـ وـ ـعلھـلزاـھا االـیرـطىـ ـنحق دـ ـفعالل قةـ ـف غدـ ـی األولـفذىـ ـلشاـبي اـلا2491يءـ ـلجذي اـھوـ یر كث ـل ـ ـ ـمنرـ ـیغھـ ذوـ

ـیسی ـ ـیغو2492راًـ اـفذىـ ـلثي ـلشاـبيـناـ اـلا2493يءـ ـلجذي اـھوـ ـلیسیر ـ ـ ـیغ2494ھــمنرـ ـكثیذوـ ـ وإـ أـھىـلراً أـشذا ـبقار ذاـھيـفراطـ

ـلفصا ـ وذـ اـلل أن ـلقك [ـ Maوة 158bا ـلت] ـتنحيـ ـ زـفلـ اـفلـیـوطانـمي ـنحإن ـلھالـ ـیكاـ ـبعاـتونـ الـ ـنحاً 2495رـھواـجاللـ

ـعضاأل وذوـ رـباء اـبوـطان ـلغات ــفیحتةـیزـیرـ وـھُودـعاجــ ـكسا ـخصبھبـ ــ L6[اـ 221aإ زـل] وأـیوـطانـمى اـمل ـنحا ـلھالـ اـ

2486. .L6: om. Ma [ فلذلك

2487. .Ma والتدابیر :L6 [ والتدبیر

2488. .L6: om. Ma [ لتصلحھا

2489. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2490. .Ma الخطب :L6 [ الخصب

2491. .L6, Ma بشيء :correxi [ بالشيء

2492. .Ma كثیراً :L6 [ یسیراً

2493. .L6, Ma بشيء :correxi [ بالشيء

2494. .L6: om. Ma [ منھ

2495. .Ma جوھر :L6 [ جواھر
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ـفعد وـ زـفة ــیسیانـمي ـیكرـ واـكونـ األـھوـجنـمدـحل ـعضر واـ اـبوـطرـلاء ـلغات ـبحةــقیاـبةـیزـیرـ ـلھاـ ـفتعاـ إــ ـخصبھىـلود ــ اـ

األصلي في زمان یسیر كالھزال الذي یتبع اإلسھال واالستفراغ وعقب المسھل.

347

إذا كان الناقھ یحظى من الطعام وال یتزیّد بدنھ شیئاً فذلك رديء.: 2496#قال أبقراط

ـتنإذا اـ ـلناول اـقاـ ـلغھ والـ ـیتذاء دلـندـبدـیزـ ـقصىــعلھ اـتوـقورـ ـلھھ ـضماـ اـ ـلتة وأـقروـعيـفيـ ـعضھ الــحتھـئاـ ـیقى أنـ در

ــیستحی ــ اـ إـلل ـعضاأل2497رـھواـجىـلدم أوـ ـتكاء ـضعنـمونـ ـتھوـقفـ ـلجا2498اـ ــبحیةـباذـ الـ ــتقتث أنـ ـتجدر اـ رزء دنــلبذب

من الدم اآلتي إلیھا حتى تنصرف فیھ القوة المغیرة الثانیة لتتشبھ بالبدن.

348

أـق# إن2499راطــبقال أـف: اــكثي ـلحر ــجمیاالتـ ردـلاـحنـمعـ وــیئھ ـیحظة ـ اـمىـ ـلطعن ـ األـفامـ أّول والـمي اًـــشیئھـندـبّدـیزــیتر

إـخآـبؤولـیرهـخآـبّھـنإـف الـلره أن ـیحظى ـ اـمىـ ـلطعن ـ اـمأـفام،ـ ـیمتننـمّ ـ ـ أـفھـــعلیعـ أّول اـمي ـلنیره ـ اـملـ ـلطعن ـ اـ ــمتنام اًـعاـ

 أجود.2500شدیداً ثّم یحظى منھ بآخره فحالھ تكون

أـف"إن اــكثي ـلحر ــجمیاالتـ ردـلاـحنـمعـ ــیعنة"ــیئھ اـ اـقاــلني اـلھ ـلحرديء ـبحسالـ ـ ـضعبـ واـقفـ ـنھواه وـندـبزالـ ھـلاـحھ

ــلمتا ـسطوـ اــبیةـ ـلصحن ـ واـ ــلسقة إذاـقمـ اــتنال اـقاــلناول ـلغھ األـفذاءـ أول وـمي دلـندـبدـیزــیتمـلر أــعلھ أـــیتنھـنى نـمرــكثاول

ـمق L6[ھـتوـقدارـ 221bا ـلغ] وـیاذـ ــیغتة زاـ رزءـمدـیذي اـندـبن ــلضعیھ ـ آـلاـحؤولـیھـنإـففـ األـخھ إـمر أنـلر ـیشتھى ــ يـ

ـلمھـنأل ـعجاـ اـ ـلقزت اـ ــلطبیعیوى ـــ ـھضنـعةـ اـ ـلغم وـ ــضعفذاء ـیعوزـتنـعتـ األــعلھـ ـعضى ـفجمعاءـ ـ ـ Ma[2501تـ 159a[

اـف بي ـل اـ ـلفضدن ـ وـ ـعلّالًـكارتـصالت اـ قى ـل وـ ـثقوى ـعلالًـ اـ یعى ـلطب ـ ـ ـ واـ ـجتمعة ـ ـ أـ ـیضت اـفاًـ ـلمعي ـ أـ ردـخدة ـیئالط ةـ

ـبطلأ ـ قا2502تـ ـل اـ ـلشھوة ـ یواـ ـن لةـ ـف ـیشتمـ ـ اـ نِھ ـل اـقاـ ـلغھ واـ نذاء ـمت ـ ـمنعـ ـفیھـ إـ ـسقىـلؤدي اـ ـلقوط ـبخوةـ ھـلـاحانـكنـمالفـ

2496. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2497. .Ma جوھر :L6 [ جواھر

2498. .Ma قوتھ :L6 [ قوتھا

2499. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2500. .L6: om. Ma [ تكون

2501. .Ma وجمعت :L6 [ فجمعت

2502. .Ma انطلبت :L6 [ أبطلت

PORMANN ET AL. 2017                         al-Kīlānī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms                                    
283



ـیئرد ـیشت2504مـلو2503ةـ ـ اـ ـلطعھ ـ أولـفامـ وـماأل2505ي نمـلر ت ـی ـ اـ غاول ـل اـ تذاء ـب تداًءـ ت ـف ـ اـجوـ قھ ـل اـ ـلموة إـبدـ إـلرة الحـصى

ـفض اـ ـلبالت وـ إـفـرصدن ـلیھ أـ إن ـمكھ إـ ـحھالـصن واـ ـستحا ـ ـلتھاـ ـ إـ اـلا ـلغى ـفعھود2506ذاءـ ـ ـبعاـ اـ ـلنضد ـ ـفیكجـ ـ أـ نـمودـجون

األول.

349

أـق# ـحمھـبتـناـكنـم:2507راطــبقال اـثىـ ـنفجم دمــمنرــ أّيـمرـــكثیھ اـكـعضوـمن ـنفجان ـفیغھـــینقاـمدــعنّھـنإـفارهــ نـــیلیذىــ

بطنھ بأكثر من المقدار.

ـمحمانـكواءـس ـ أوـموـ ـغیاً ـمحمرـ ـ إذاـ ـمنرجـخوم دمـ ـكثیھ ـ ـلفصاـبرـ ـ أوـ ـلناـبد أيـمزفـ ـتضعانـكـعضوـمن ـ اـ ـلقف وىـ

ــلطبیعیا ـــ واـ ـلحة اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ألن اـمدمـلة األرواح ـلحادة وـــللقةــملاـ ـمنشوى ـللح2508أــ اــ ـلغرارة اـیزـیرـ آـھيــلتة ـلھةـلي يـفاـ

ـفعأ ـلھاـ ــفمتاـ اـ ـنفجى ـ اـ اـلر ـــلكثیدم ـتضعرـ ـ اـ ـلقف واـ ـلحوى اـ ــلطبیعیرارة ـــ ـھضنـعةـ اـ ـلغم وـ ـتقصذاء ـ اـ ـلقر اـ ــلكبوى نـع2509ةـیدـ

]L6 222a[اـج ــلكیلذب ـ وـ ـلیوـتوس اـ وـلد ـیعوزـتدم اــعلھـ ـلتى األــعلعـیذرـ ـعضى ـعن2510ھـنإـفاءـ ـینقاـمدـ ـ وـ يـفـذخأـیھ

ـلتغا ـ وـ ـیقمـلوـلذي ـكبدرـ ـعصذبـجىــعلدهـ اـ ـلغارة ـكمذاءـ ـینبغاـ ـ ـ اـ ـنحي ــسبیىــعلدرـ األـ ـمعل ـفتلیاءـ ــ ـبطننـ ـ ـكثأـبھـ نـمرـ

ــلمقا إـ ألن ـمسدار إــعلوفـقوـمھـكاـ اـحالحـصى ــلكبال وـ ـیتھوــتقد زــیقمـلوــفلاــ االـمووا اـقاـــللنالقـطن ــلضعیھ ـ اـ الـفوىــلقف

بد أن تسقط القوة ولو كان خروج الدم كثیراً جداً حدث االستسقاء. 

350

أـق# ا2511راطــبقال ألـــللب: ـصحن اـ ـلصاب [ـ رديء Maداع 159bو أـھ] ـیضو ـللمحماًـ ـ ـ وــمیوــ ـلمن اـناـكنـ ـلمت اـضواـ يــلتع

ا ـلشدون ـمشھــمنفــسیراـ وـفرـ ـفیھة وـقراـقاــ ـلمر ـعطھـبنـ وـ ـلمش اـ ـلغن اـبىــعلبـلاـ ـلمرازه وـ ـلمرار ـحميـفوـھنـ ىـ اّدةـحّ

ـلمو اـ ــختلن دـ ـكثیاًـمف ـ وـ رديء، ـینفراً ـ أـ ـصحع اـ ـلساب إذاـ ـتكمـلّل ـبھنـ ـحممـ ىـ وألـجدةـیدـشّ ـصحداً اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلطّ ةــیلوـ

2503. .Ma رديء :L6 [ ردیئة

2504. .Ma لم :L6 [ ولم

2505. .Ma األول :L6 [ أول

2506. .L6 الغذائیة :Ma [ الغذاء

2507. .L6: om. Ma [ قال أبقراط

2508. .Ma ومنشأة :L6 [ ومنشأ

2509. .Ma الكبد ,L6 الكبدي :correxi [ الكبدیة

2510. .Ma فإن :L6 [ فإنھ

2511. .L6: om. Ma [ قال أبقراط
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الضعیفة إذا لم یكن معھا شيء مّما قّدمنا وصفھ وكانت أبدانھم تذوب على غیر ما توجبھ العلّة.

اــعلا أن دمـــللبم اـقنـــمتین ـستحوي ـبعالــ االـ ـستحض وـلاــ اـصعــخلة واـیوـمدـلورة ـكتسة اـصىــ وـــــللبنیورة أرـصة بـطار

وأــمن وأرق وأـحلـقھ اـسرارة ـستحرع L6[ةـلاــ 222bاـل]إ #اـلى ـلطأ2512وـھذيـلدم األولـمفـ ـقیإذاـفن اـ ـللبس إــ ىـلن

اـم ـــلمستكملیزاج ـ ــ ـ ـیكنـ أـ وأرـبون اـمبـطرد ــلمعتن ـ أـ إال ـنھدل إذاـ وـبرـشم أـناـكوه ـصحوا أـ اـــعلیتـلوــستاـفاءـیوـقاء ـلحھ رارةـ

إـتورد اـلھ اـلى ـلمعتدم ـ ـ ــحسنذاءـغھـبذواــغتاـفةـعرـسدلـ وأـ أـماً ـصحا اـجزـماأل2513ابـ ـلبة واـ ـلمبلغماردة ـ ــ ـ الـ ـیقون درونـ

إــعل إــلتاـحى اـلھ اـلى اــلتدم ــلنضیام ـتھرودـبيـفدـیزــفیجــ ورـ ـبتھوـطم وأــ أـمم ـصحا األـ اـجزـماب ـلحة اـ ـبساــلیارة ـفینتفعةـ ھـبونـــــ

االـیاـغ ـنتفة ـ ألـ ـیغاـمعـمھـناع ــیبلمـھذوـ ـفیھغـ ـ ــمبلمـ اـ اـلغ ـلندواء ـلھعـفاـ إذاـ ـیكمـلم ـمعيـفنـ ـتھدـ ـصفمـ وـ ـلبلـكراء. ـفھنـ وـ

ـمختلفرـھواـجنـمبـكرـم ــ ـ ـفیھةـ ـ ـمتضوىـقاـ ـ ألـ اـمبـكرـمھـنادة ـلمن ـئیاـ واـ ـلجبنیة ـ ـ ـ واـ ـلماـفم،ـسدـلة ـئیاـ اـ ـلتة ـفیيـ ـملطھـ ةـفّــ

ـلغلیظا2514الطـخألـل ـ ــ ـمطلقةـ ــ ـللبطةـ ـ ـلحنــ ـفیھدةـ ـ وـ ـقتورـبا ـمستف2515ھـ ـ ـ اـمادةـ واـلن األول ـلجبنیدم ـ ـ ـ ــللخلدةـلوـمةـ اــ ـلغلیط ــ ظـ

ـلسوا اـفددـ ــلكبي واـ ـلحجد ـ اـفارةـ ــلكلي واـ ــلمثى ـللبطةــقلاـعةـناـ ـبغلظھنـــ ـ ــ وـ ـتھرودـبا واـ ــسمیدـلا اـ [ـیدـبزـلة Maة 160a[ةــیبرـق

االـم إــئلاـمدالــعتن ـلحا2516ىـلة واـ الـبـوطرـلرارة وـھرـھوـج2517الفــختة ـتضا الـقادـ ـتستمواه ـ ـ اـ ـستمرئ 2518اًـیوـسراًءــ

ـنفخدـلوـتو ـ وـ ـتقرـیاً أـميـ ـللجبنیھـئزاـجن ـ ـ ـ ـبخ2519ةــ ـغلیظاراتـ وـــ ـیحة اـ ـلصدث ـفیكداعـ ـ ردـ ـیئون ألـ ـصحاً اـ ـلصاب وـ مـلداع

ـیك ـفقواـمنـ ـللمحماًـ ـ ـ ألــمیوــ ــلطیھـنن االـیرـسفـ ـستحع ـــفیحیلةـلاــ اـیارـنرارةـحھــ ـلحمة ـ إـ اـلى ـلمى ـفیلتھرارـ اـیزــفیبــــ ـلحمد ـ ىـ

ـفیھ ـ والـ ألـفواـیم. ـضحق اـ ـلنفخاب ـ ـ اـ ـلتة ـتحيـ ــبسبدثـ اـببـ ـلمعرودة ـ وـ ـضعدة ـتھرارـحفـ اـ ـلغا اـیزـیرـ ألن ـللبة لــمثيـفنــ

اـھ ـلمعذه ـ الـ ـینھضدة ـ والــ ـتقم اـ ـلحدر اـ ـلغرارة اــعلةـیزـیرـ ـستحى وــلتاــ ـنضجھ ـ ـفیفعھـ ـ ـفعلــ ـــضعیفالًـ اــمندـلوــیتاًـ ـلبخھ ـفیمارــ دــ

ـفیھ ـمكاــ ـلشا2520انـ وــسیراـ اـیزـیف ـلنفخد ـ واــ ـلقة والـقراـ ـلممـئالـیر. ـعطھـبنـ اـحنـمشـ ـلمعرارة ـ وـ ـستھوــیبدة ـــفیحیلاــ إــ ىـلھ

2512. .L6, Ma الذي :conieci [ الذي ھو

2513. .L6: om. Ma [ أصحاب

2514. .Ma لألخالل :L6 [ لألخالط

2515. .Ma وبورة :L6 [ وبورقتھ

2516. .L6: om. Ma [ إلى

2517. .Ma واالختالف :L6 [ الختالف

2518. ً .Ma سواء :L6 [ سویا

2519. .Ma لجبنیة :L6 [ للجبنیة

2520. .Ma كان :conieci [ مكان
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ـلما واـیرارـ ـنیاـخدـلة اـ ـلمسخنة ـ ـ ـ ـلھةـ اـ وازداد ـلعطا ـ وـ ـیضش. أـ ـیضر ـلماًـ اـ ـلغن اـب2521ىــعلبـلاـ ـلمرازه وـ ـلمرار يـفوـھنـ

ـحم وـحىـ ـلمادة اـ دـــختلن اـمف ألن ــیستحینـــللباً ــ إـباأل2522ذهـھلــمثيـفلـ اـلدان ــلصفى اـ اــلتراء أــحتي اـھزاؤـجرق ـــللطیفا ةــ

ـیصیو ـ ـتحادةـحوداءـسرـ ـسحجدثـ ـ األـفاًـ ـمعي وـ اـیزـیاء ـختد اـ وـلالف ـینفدم. ـ أـ ـصحع اـ ـلساب إذاـ ـیكمـلل ـمعھنـ ـ ـحممـ ىـ

ـــتحیلالــلئداًـجدةـیدـش اـ ـلحمھ ـ اـ ـلشى إـیدـ اـلدة ـلمى وـیرارـ ـینفة رـحرـقعــ ـئتھة ـلماـبمــ اــئیاـ اـعالءـجھــفیيــلتة واـسوـلن ةـسوـمدـلخ

اـھوـجنــبیھــفیيــلتا وأـئرـلر ـئھزاـجة ـیعالــلئبــطیرــلتاـباـ ـكتھرـحنـمرضـ واالــ ـنبسا واالــ ـنكاضـــنقباط ـحتھرــلقةـیاـ وــ عـــینفا

ـصحأل اـ ـلحماب ـ اـ ـلطى اــیلوـ ـلضعیفة ــ ـ أـ أي ـصحة اـ اـلاب ألن ـلسدق واـ وـلل ـجھمالـعدق ـ ـمتحاـ اـفدــ وــلني ـلموع دـلوــیتانـكاـ

اـم ـللبن دمــ وــجین ــكثیذاءـغد ـمحمرـ ـ وـ ـیسود اـ ـستحرع ـلتاــ إـ اـھوـجىـلھ ـلبر [ـ Maدن 160b[ـفلكث ـ ـئیتذاـغرةــ ـ وـ ھــعترـسھ

ـلشبھ ـ ـ ــیخلھـبھـ ـلسھاـبھـبفـ ـ ـلمةـلوـ ــیتحلاـ ـ أـملـ ـصحن اـ ـلحماب ـ اـ ـلضعیفى ــ ـ أـ ـممرــكثة ـحمرارةـحھــجبوـت2523اـ واـھاـ ـلیدـلم لـ

األـبھـــئیتذاـغرةــكثىــعل اــطفدن ـــلكثیال اـ ـــلتحلیرة ـلنعلــ أـموــ ـنھداـبة وـ ـلطم أـفاـ ـعضة ـئھاـ ـتغدـیزــفتمـ ـلھھــیتذـ ــیتحلاـمدلـبنـممـ لــ

منھم ویفضل فیھم لیكون سبباً لنشوءھم ومادة لنماءھم.

351

: القلق والتثاوب والقشعریرة یبرئھا شرب الشراب إذا مزج واحد سواء بواحد سواء.2524#قال أبقراط

ا ـلشإن األـ ـبیراب اـ ـقیرـلض اـفواـیقـ ـلمحق ـ رـبنـیرورـ ـبمل ـفیخفبـطرـیاـ ـ ـ ـلصا2525فـ اـ ـلكداع اـمنـئاـ ـلتھن ـ اـ ـلمعاب ـ دة.ـ

ـلشوا ـیبطرابـ ـ ـینفلـ ـ اـ ـلمحع ـ اـبنـیرورـ ـلمإدرار واـ ـلمرة ـبیوـطرـ ـنضإـبنـ اـ وـبوـطرـلاج اـفَـنَـتة ـلغُّذ ــجمیيـفذاءـ اـ ـلبع وـ وـھدن

ـیقط ـ اـ ـلبلغع ــ وـ ـــیحللم وـ ـیخھ اـ ـلصفرج ـ اـفراءـ ـلبي وـ ـغیول ـفیرهـ اـلزـ ـلسق ـفتخوداءـ ـ ـبسھرجـ ـ وـلوـ ـتقة ـیتھادـععـ ـ ـلمضاـباـ ـ ادةـ

ـتحو ـمنعقلـكلـ ـ ـفمھمدةــ ـ ـ اـ ـجتما واــ اـفســـحتبع ـلمعي ـ اـل2526ؤذـمطــخلدةـ رديء ــلكیفیذاع ــ ــبحیةـ ـیحثـ اـ ــلقلدث واـ ـلتملمق ــ لــ

ـفش اـ ـلشرب اـ ـلممراب ـ ــفیحلزوجـ وــ ـیھضمھ ـ ـ إنـ ــیسیانـكھ وـ ـمحتبسراً ـــ ـمھرـجيـفاًـ وـ ـیعا وـــــكیفیتدلـ ـینضجھ ـ أوــ ـبحھ إـكرـ ىـلة

ـستفاال ـ إنـ ــمصبانـكراغ ـفھوـجيـفاًـبوـ وـ ــیحل2527كـلذـكا وـ اـفدـیل ـلبخع ـ اـ ـلمحتبار ـ ـ ـ ـعضيـفسـ اـ ـلفكیالت ـ ـ اـ ـلحن ھــمنادثـ

ـلتشا ـ ـكماربـ وـفدـیاـ ـیستفع ـ ـ ـلعاـبرغـ وـ ـتحلیرق ــ اـ ـلفضل ـ اـ ـیئردـلالت اـ ـلمحتبسة ـ ـ ـ ـ ـبیةـ اـ ـللحن واــ ــلجلم اـ ـلحد ـكیفیتھنـمةـثادـ ـ ـ ـ ـ اـ

2521. .conieci: om. Ma [ على

2522. .Ma ھذا :correxi [ ھذه

2523. .Ma ما :conieci [ مما

2524. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2525. .Ma فخفف :conieci [ فیخفف

2526. .Ma مؤذي :correxi [ مؤذ

2527. .Ma وكك :correxi [ وكذلك
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اـعذاــللا ـلقشعة ـ ـ وإـیرـ ـنمرة ـظھوـلاـ ــبسبدةـمرتـ اـ ـلعب اـ ـلنفسوارض ـ اـمو2528ةــنیاــ ـلكن واـلالـ ـلمة واـمالءـ واـحوـلة ـحشوـلدة ةـ

ـستوا اـمداـ ـلفكة ـ وـ ـتغرة اـ ـلحوص اـ ـلطبیعیرارة ـ ـ ـ ـ إـ اـلة ـلبى وـطاـ ـتمین ـ [ـ Maل 161aإ األرواح ـمبىـل] ـئھادـ ـفمتاـ ـ ربـشىـ ُ

ـمم أـجزوـ ـمتاًـحداـقاً اـتواـ إن؟؟؟ ـلحرة اـ ـلغرارة واـیزـیرـ ـنتشة ـ اـفرتـ ـلبي وـ ـتھیدن ـ إـ األرواح اـلج ـلبى وأـ اـحروز ـلفدث رحـ

والنشاط ودفع الضجر والقلق وانتعش البدن بالمسرة والبھجة وزال انكساره وتثاؤبھ. 

352

 من أن یمأل من الطعام2530: ألن یُمأل البدن من الشراب #أسھل2529#قال أبقراط

اــعلا أن ـلجمھم ـ ـ #ـ أنـلاـقور ـیشاـملـك2531وا وـبراـشربـ اـھاً إذاـلو ـبخھــكلارـصيءـشالـبخــطبذي وـ ـینعقمـلاراً ـ ـ ـمندـ ھـ

ـلماـكيءـش اـ ـلصاء واـ ـلشرف اـ اــقیرـلراب الـلق ـیبقذي وـشھــمنىــ ـثفھــمنبـسرـیمـليء ـیبقاـماـمأـفل.ـ وــ ـینعقى ـ يءـشھــمندــ

ـبع اـ ـلطبد ـ ـفھخـ إـ ـطبیعىـلو ـ ـ اـ ـلطعة ـ أـ إـمربـقام ـطبیعىـلن ـ ـ اـ ـلشة وـ اـفراب ــلجملي ـ ـللشةـ أـتراـمةـثالـثرابــ الـھدـحب أن ا

ـیغ ــیصیلـبذوـ ـللغاًــكبرـمرـ وــ إـناـقذرـبذاء اـلھ ـلمسى ـ اـلاـ ـلضیقك ـ ـ وـ ــیصلة األـقحـ اـیذـغوام ـلغلیظة ـ ــ ـلماـكةـ وإـ ـنماء. الـ ـیغا ذوـ

ـلما اـ ألن ـلغاء ــیخلوـھذاءـ اــعلفـ ـلبى ـنقاـمدلـبدنـ ـمنصـ واـ ـینقذيـلھ ـ ـمنصـ األرـمبـكرـمرـھـوجھـ األرـكن ـبعان ةـ

ــیخلذيـلاـف ـمكفـ ــیحتھـناـ أنـ ـیكاج ـبھونـ اـ ـلصفذه ـ واـ ـلمة، ـعنصاءـ ــبسیرــ الـ ــیصیط ـممدالـبرـ اـمبـكرـموـھاـ ـلبسن ـ طـئاـ

ـبعاألر واـ ـلمة. اــتبرـ ـللشةــنیاــلثة أنـھرابــ اـــیفیو ـحسدــــلتقید ــیفعلاـمبـ اــ ـلمھ وـ ـیغاء ذـمذيـ ـلككـلع اًــسباــمناًـــكیبرـتاًــكبرـمھـنوـ

ـلخماـكدنـــللب ـ اـفرـ ـلخمإن ـ ـللطرـ وـھرـھوـجةـفاــ اـعرـسا ـستحة ـلتھاــ إــ اـلا أـصدمـلى األـسارت ـتغاءــشیرع ــیصیمـثةـیذـ اـقذرــمبرـ

ـللغ وــ ـیستصحذاء ـ ــ ـمعھبـ ـ إـ اـلا ـلعى ـلحاـبروقـ اـحواـننـمدـ ـلمعي ـ واـ ــلكبدة واـ ـلمد. اــتبرـ أنــلثاــلثة ـیفعة ـ اـكلـ ـــلفعلیال ـ أـ يــعنن

ـلتغا واـیذــ ـــلتقییة وــ [ـــمبلغـــیبلد Maغ 161bا ـكبعدواءـل] اــ ـلشاـفوبـبرـلض اـ ــلغیراب اـ ـلنضر اــ ــلمعتج ـ اـ ـلقدل ـیفعوامـ ـ الـكلـ

ـــلفعلیا ـ أـمنـ ـیستعم2532ھـنع ـ ـ ـ ـللتلـ اـف2533ھـبداويــ ـلحي اـ ـلمختلفاالت ــ ـ ـ ـللبةـ ـبحسدنــ ـ وـنوـلبـ وـمواـقھ وــثتداـحھ ـعتیقھـنوـكھ اًـــ

أوـفـرص ـمماً ـفناًـجزوـ أـ ـیفعھـنب؟؟؟ ـ ـفعلـ اـ ـلمل واـ ـلغاء واـ اـلذاء ـلمنحصدواء ـ ـ ـ ـبھرةـ اـ ـلثذه اـقةـثالـ ـلبوام وـ ـحفدن ـصحظـ ةـ

زاـناـكوـلاـمردادــستوا ـفقةــئلت اـمالـ إـندـباجــحتن اـلھ ـلغى ـبحسذاءـ ـ اـ ـلخب واـ ـلخواء ـلشاـفالءـ اـ ــلمعتراب ـ اـ ـلقدل اـ ـلموام لـیاـ

اـلإ ــلغلى واـ ـلحظ أـ وأـسالوة ـسھرع ـفعلـ ـتسمیيـفالًـ ـ ـ وـ ــتحصیلھ ـ ـ اـ ـلخصھ ـ واالـ ـمتب ـفیالءـ اـمھـ ـلطعن ـ ـللطامـ رهـھوـجةـفاــ

2528. .Ma النفساني :conieci [ النفسانیة

2529. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2530. .conieci: om. Ma [ أسھل

2531. .conieci: om. Ma [ قالوا أن

2532. .Ma أنھا :correxi [ أنھ

2533. .Ma بھا :correxi [ بھ
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وسرعة نفوذه وكثرة الغذائیة فیھ.

353

 الشراب یشفي الجوع2535: سقي2534#قال أبقراط

ـلجاـبىــعنوـلو اـ ـلجوع اـ ـلمعوع ـ واـ ـلشھدي ـ اـ ـلصوة إـقادـ اـلة ـلطعى ـ وأـ ـنھام ـبقمــتتاـ ــطبیعیةـباذـجوةـ وـــ ـبقة ـحسوةـ مـفيـفةـساـ

ـلمعا ـ أـ اـمدة ـلجا ـفتحھـبةـباذـ ـیكھرــ ـ اـ اـــللیا ـلمطف ـ ـمتقاولـ ـلمةــضیاــ ـتجاـ واـبذـ ـمتصھ ـصھاــ ـیحضاـماـ ـ اـمرهـ وأـبوـطرـلن اـمات،

ـلحسا ـ ـحسإــفبةـساـ ـسھاـ ـبھاـ االـ ـنفعذا ـ وـ اــتلال ـلسذع اـ ــلمنھیوداء ــ ـللشھةـ ـ اــ ـلموة ـفكورةـكذـ ـینفعمـلھـنأـ ـ ـیضلـبھــ األـ األـمره ر.ــكثر

ـلكو اـبىــعنوـلنـ ـلجھ اـ ـلكوع اـ ـلمعاذب ـ اـ اــیقذيـلدي ـلشھال ـ اـ ـــلكلیوة اـ ـسببھيــلتة إـــ ـلساـما ــمكثاردـبزاجـموءـ ـیعفـ مــلفرضـ

ـلمعا ـ وإـ ـكثنـماـمدة اـ ـنصبرة ـ اـ ـلساب إـ ـلیوداء اـ ـلجھ. اـ ـلبقوع ـ اـ ـیسمذيـلري ـ ـلیموـبىـ ـ وـ األـجوـھوس ـعضوع ـشبعـماءـ عـ

ـلمعا ـ ـفتكدةـ األــ ـعضون ـمفتقداًـجةــلباـجاءـ ــ إـ اـلرة ـلغى واـ ـلمعذاء ـ ـئقاـعدةـ وـلةـ اـــسببھ اـسالءـــستیھ ـلموء اـ مـفىــعلاردــلبزاج

ـلمعا ـ ـلقلـتاـقدةـ اـ ـلحوة وـ اـقس ـلجوة ـنقصعـمذبـ ـ اـ ـلغان وـ [ـقذاء Maوم 162aاأل ـعض] إـ ـلیاء وـ ـیحدـقھ اـمدثـ ـلبلغن ــ مـ

اـجاـجزـلا ـلثقي ألــلبا2536لــ ـیثقھـنارد اـفىــعللــ ـلمعم ـ وـ ـخیھرـیدة وــ ـیفسا ـ ـجھزاـمدـ وـ ـیضعا ـ ـتھوـقفـ اـ ـلجا وـباذـ ــیمیة اـ ـلشھت ـ وةـ

ـفیقط ـ اـمعــ ـلغدد اـشعـمذاءـ اـــحتیدة إــلباج ـلیھدن واــ ـلشا. اـ ــلمعتراب ـ اـ ـلقدل ـیشفوامـ ـ ـلكيـ األـ اـسھـحـالصإـبنـیرـمال ـلموء زاجـ

وتعدیلھ ونضج الخلط الذي في فم المعدة ودفعھ منھ.

354

: الماء الذي یسخن ویبرد سریعاً فھو أخف المیاه.2537#قال أبقراط

اــعلا أن ـلمم رـ األرـمنـكاء ألـكن اـــینفھـنان ـلغذ وـ ــیصلذاء أـمواـقحـ اـمھ. ــلمیا ــــمختلفاهـ الـ اـفة ـلجي اـھوـ ـلمر ـلكةــئیاـ ـبحسنـ ـ بـ

ـیخاـم ـلطھاـ ـ وـ ـبحسا ـ اـ ــــلكیفیب اـ ــتغليــلتات ـعلیھبـ واـــ اــعلا. أن ــلمیم اـ ـتكيــلتاه اــــطینیونـ ــلمسیة ـ اـمرــخیلـ ـتجيــلتن ىــعلريـ

ـحجاأل اـ ألن ــلطیار ـینقنـ ـ اـ ـلمي وـ اــمنذـخأـیاء ـلممھ ـ اـجزوـ ـلغات وـقزرـیةــیبرـ ـیلطفھ ـ وــ ـلكھ ـیجنـ أنـ ـیكب ـمسیلھنــطیونـ ــ ـ اـ

وـح إـخأـیراً اـلذ ـلشمى ـ ـفیجھـناـیرـجيـفسـ ـ إـ اـلري ـلمشى ـ إـثرقـ ـیتاـمىـلم إـجوـ اـلھ ـلشمى ـ وـ ـقیال إـ اـلل ـلمتى ـ إـجوـ ىـلھ

ـلمغا ـ واـ ــلجنرب واـ رديء. ـینحذيـلوب اـمدرــ ـلمن اـضواـ ـلعع ـلیاـ اـئاـسعـمةـ ـلفضر ـ أـئاـ ـفضل وـ ـبھانـكاـمل اـ ـلصفذه ـ انـكةـ

اـــخفیاًـبذـع اـیرـسوزنـلف ــلقبع اـ واــلبول، ـلسخرودة ـ ــتخلخليـفةـنوـ ــ وـ ـلطھ اـفارداًـبھــفتاـ ــلشتي اـفاراًـحاءـ ــلصیي وـ ـیكف ونـ

االـیرـس ـنحع اـمدارـ ـلشن ـیھعـیرـسفــسیراـ وــفیري؟؟؟ـ واــفیخــطباـمخــطبھ اــعلھ. أن اـموزنـلم اــستدـلن ـلمنجحورات ـ ــ ةـ

2534. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2535. .Ma ثفي :conieci [ سقي

2536. .Ma الثقھ :conieci [ الثقل

2537. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط
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ـتعيـفيـف اـحفـیرـ ـلمال األـفاءـ أــمنفـخإن ـلطھ وأـ ـللسخوالًــقبرعـسف ـ واـنوــ وــلبة ـیعدـقرودة اـ ــلمكیاـبوزنـلرف ـ وـ دـقال

ـیع ـبمانــقترـخلــتبأنـبرفـ [ـیاءـ Maن 162b[ـــــمختلفی أوـ ـــقطنتن ـمتسانـ اـفانــیتاوــ ــیجففمـثوزنـلي ـ ـلغاـبانـ انـنوزـیمـثاًـ

ـلماـف اـ ــقطنذيـلاء أـ ـیكفـخھ أـ ـلطون وأـ ـفضف وأـ ـللسخوالًــقبرعـسل ـ واـنوــ ــلتخلخلرودةــلبة ــ وــ ـلطھ اـھوـجةـفاـ ألن ـلشره يءـ

ـلمتخلخا ــ ـ ـ اـ ـلجل ـیكرـھوـ أــخليـفونـ ـئیواـھزاءهـجل ـفقةـ اـ ـلشوة اـ ـلبي اـ أو ـلمسخارد ـ ـ ـیغنـ ـفیوصـ ـبسھـ وـعرـ ــیحیلة ـ إـ ىـلھ

ـكیفیت ـ ـ ـ وـ ـیكدـقھ أـ اـففـخون وـلي اــعلزرق ـلمعى ـ وـ اـفانـكاـمدة أـلي ـفھفـخوزن أـ ـلطو إـسوأ2538فـ ـللسخةـباـجرع ـ ةـنوــ

والبرودة وكا كان أسرع إجابة لھما فھو أخف ویحكم على ھذا الدستور طرداً أو عكساً. 

355

أـق# ـبقال األ2539راطـ إّن ـشی: اـ باء ـل ـمثاردةـ اـ ـلجمل ـ واـ ثلد ـل ـ ـللصاّرةـضجـ ـ ـمھی2540درـ ـ ـللسعـةجّـ ـ ـ بـاجالـ ـل الـ ـنفجة ـ اـ دمـلار

والنزل.

األ اــشیإن ـلفعاـب2541اردةــلباء ـ ـتضلـ األـ ـعضر اـ ــلعصباء ـ اــنیاـ ـلعة ـیمدـ اـ وـلة ــتكثدم اــسیرـ ـلمالن اـفوادـ وـلي ــتھیرأس لــعلجـ

ـلصا واـ ـلسعدر ـ ـسیالـ األـمّـ ـشیا اـ ـلباء ـمثداًـجاردةـ اـ ـلجمل ـ واـ ــلثلد ـنھإـفجـ ــتقتلاـ ـ ـبطیئھـ ـ ـ االـ ـنحة ــبصلدارـ وـ ـتكشب ـ آالتـ ف

ـلتنفا ـ ـ وـ ـتحسس ـ وـ ـبجمیس ـ ـ اـ آالت ـلصع اـ ـلعصبدر ـ ـ ـنیاـ وـ ـتصیة ـ ـبقصبرـ ـ ـ اـ وـئرـلة اـھرـھوـجة ـلمتخلخا ــ ـ ـ ـلباـبلـ ـفتحرودةـ ـ دثـ

ـلسعا ـ وـ ــتجلال اـ ألنــلنب ـكیفیتھوازل اـــــ ـتساردةــلبا إـ اـلرع وـمدـلى ـتساغ ـمسدـ ـفلمھـماـ ـبخيــتقرـتاــ ـتھاراـ اـ ـلغلیظا ـــ اـ ــــلكثیفة إـ ھــلیة

وـتو وــغلاكــھنزداد ـلھأتَّــیتمـلظ اـ وـــلنفا ـتنحمـلوذ ــتستحیلــ ــ إـ اـلل ـلمى وــئیاـ إــتنة اـلزل وـئرـلى ــتھیة اـ ـلسعج ـ وإـ ـنمال. ــتجلاـ بـ

ـنفجا اــ اـلار ألن ـلشدم اـ ـیكدـقداًـجاردــلبيء الـــسببونـ ـمتحاً اــ ـلعضان ـ ـبجمعوـ ـ ـ ـمنھھـ ـــفشیتاــ وـ ـحصھ؟؟؟ اـ ـلحره الــحتھــفیارـ ى

ـیمك ـ ـبخألـلنـ اـ ـنیاـخدـلرة اـ ـلنفة ـ ـفیھوذـ ـ وـ ـعنا اـ ـنفعد ـ اـ ـلعضال ـ اـموـ ـلبن اـ ـلشرد [ـیدـ Maد 163a[اـسرـت ـلطبیعل ـ ـ ـ اـ إـلة ـلیدم ھـ

ـلتصلح ــ ـ ـفمھمھـ ـ ـ ـیسخاـ ـ اـ ـلعضن ـ واـ ـجتمو ـ ـفیعـ اـ وـلھ الـباـقانـكدم ـنفجالً ـ اـ ـلسخدمـلار ـ ـفتاـ آلـ أو ـفیةـفھ االـلرضـعھـ ـنفجھ ـ ارـ

وسیالن الدم.

356

: كل موضع قد برد فینبغي أن یسّخن إال أن یخاف علیھ انفجار الدم منھ.2542#قال أبقراط

األـمـعضوـمردـبوـلو ـعضن أـماءـ ــخلطیابــسبن أوــ أوــجیزاـمة أـمة أنـبالـفةـجارـخابــسبن ـیسخد ـ ذـ اـلن ـلمك ـعضوـ

2538. .Ma لطف :conieci [ ألطف

2539. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2540. .Ma المصدر :conieci [ للصدر

2541. .Ma باردة :conieci [ الباردة

2542. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط
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ـلتك ـمعونــ ــلجتاـ ـلضاـبھـ وـ إـید اـجزاـمىـلؤول ـلصحھ ـ ــتسخیاـمأـفيـ ـ ذـ اـلن ـلمك اـضوـ ــلمعیع ـ ــتسخیالـبنـ ـ ـعسرهــغینـ الـفر،ـ

ـینبغرمـج ـ ـ أنـ ـیكي اـمونـ ـلخن ـلكماـبارجـ ـ واـ ـلنطادات ـ واـ ـلضموالت ـ وـ أنـھرــغیادات إال ـیخا اـــعلیافـ ـنفجھ ـ اـ ألـلار ھـندم

ا ـستعماذا ـ اــ اـلل ـلحدواء اـمارـ ـلخن ـسخارجـ اـ ـلعضن ـ وأـ األـفھـلدثـحو أول ـحمرـمي ـفینبغي؟؟؟ـسرــنقمـثرةـ أنــــ ــیحتي رزـ

من المبالغة في التسخین للعضو المستعد النفجار الدم حتى ال یؤول إلى إلى ما ھو أعظم خطراً وھو نزف الدم.

 357

أـق# ـبقال ا2543راطـ ـلح: ـیضاّرـ أـمّرـ اــكثن ـستعمر ـ اـھھـلاــ ـلمضذه ـ اـنؤـیاّرـ ـللحّث وــ ــیفتم اـ ـلعصح ـ وـ ـیخب اـ وـھذـلدر ــیجلن بـ

 الدم والغشي ویلحق أصحاب ذلك الموت.2544سیالن

ا ـلمإن اـ ـلحواد ـیحارـ رـ اـبوـطّالن وــلبات ــیسیدن ــفتستھـنالـ اـخرــ ــلمفي واألـصاـ ـعضل وـ ــیتحلاء ـمنھملــ ـ اـھوـجاــ وـلر وـھروح

ـلبخا ـ ـللطیا2545ارـ ـ ـ اـ ـلعف وـ ـتسقذب ـ اـ ـلقط ـلتحلیوىـ ـ ـ ـ ـملھـاحلـ ـ وـ ـثبوـی2546كـلذـكا اـ ـللحان ـ ـلتمـ رـیذوـ وـتاـبـوطب ـخیرـیھ انـ

ـعصاأل ـبتسلیمھمابـ ـ ـ ـ ــ ـ اـ إـبـوطرـلا ـلیھات ـ وـ ـتفتا ـ اـ ـجھاـمدـنح وـ ـتضعا ـ ـتھاـكرـحفـ اـ ـلمحتا ـ ـ إـجاـ اـلة ـلصى وـبالـ ـیخة اـ نـھذـلدر

ـنھمأل ـ اــعلاـ ـلجى اـھوـ ـلحر اـفارـ اــلبي ـتصبـطرـلدن األــمندتـعاـ ـبخھ اـ إــطبرـلرة اـلة واـمدـلى ـمجتـحوــستاغ [ـ Maاري

163bاأل ـعص] وـ ـمناب اـھذـفاـ تا ـل ـفیيـ واـ ـختلطھ ــ اـبتـ ـلبخاألرواح ـ اـ ـلكارات ـفضعفدرةـ ـ ـ اـ ـلقت اـ ـلموى ـلضعةـكدرـ ـ فـ

ـملھاـح وــ ــتجلا، اــسیبـ اـلالن ألن ـلحدم ـمحارـ اـ ــفیھیدمـلرك إـلجــ اـلھ ـلخى ـفیعارجـ اــسیرضــ اـمدمـلالن ـلعضن ـ اـ ــلسخیو ـ فـ

ـلمتھلھا ــ ـ ـ اـ ــلنسیل ـ اـ ـلمستعج ــ ـ ـللندـ ــبسبزفــ أوـحراـجبـ ـتموإذا2547ةـحرـقة اـ واــلنادى ــلسیزف اـعالنـ ـلغشرض ـ اـ ـلمي ؤديـ

.2548للموت

358

: فأما البارد یحدث التشنج والتمدد واالسوداد والنافض الذي یكون معھ الحمى2549 #قال أبقراط

2543. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2544. .Ma السیالن :correxi [ سیالن

2545. .Ma بخار :correxi [ البخار

2546. .Ma وكك :correxi [ وكذلك

2547. .Ma قراحة :correxi [ قرحة

2548. .Ma الموت :conieci [ للموت

2549. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط
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ــیعن اـ اـم2550اردــلبي ـلھن واـ ـلمواء ــیغلاءـ األـ وـخظ ــیكثالط اـ ـلمسف ـ ــفیمنامـ اــ ـــلتحلیع وــ ــیصلل األـ ـعصب ـفتتمابـ ـلصددـــ ـبتھالـ اــ

ـغلظھو ـ إــ اـلا ـلتعى ـفیقصرضــ ـ اـمرــ ـلطن ـفیعولـ اــ ــلتشنرض واــ ـلتمج وأــ االـحاـمدد. اـفودادـسدوث ـلعضي ـ اـ أـلو ھـبـاصذي

اــلبا ـلشرد ـیكدـیدـ اـجوـتنـمونـ ـلحھ واـ واـلرارة ـلبخدم اــ ـلحارات إـ ـلنكاًـــطلبھــلیادة اـیاــ أنــلبة ـیلھزـترد وــ ـطمعا ـ إـفاًـ ـحھـالصي اـ

ـــفتحتق األــ ـبخن الــفیرةـ ـستحصھ ـ ـفتحدهــجل2551افــ اــ ـلعضرق ـ وـ ـــتمیتو وـ ــتعفھ وـھنـ ـــتعفني الـ ـنسھ اـفاــمندادـ ـلعضس ـ وـ دانــفقو

ـیحھروـت ـ ـفیعاـ ـ اـ ـلعضود ـ وـ ـیتغیو ـ ـ وأـنوـلنـعرـ اـمھ. ـلنا اـمضـفاـ ـلحمع ـ ـبسبىـ ـ اـ ـلبب اـ ـلشرد ـیكدـیدـ الـ ـنتفون ـ األـ ـعضاض اءـ

ـعصواأل وارـ ـتعاب اـعـاھادـ أذى بن ـل اـ ـیجمذيـلرد ـ األـ ـبخع اـ ـلحرة اـفادةـ بي ـل وـ ـیمنعھدن ـ ـ ـ االـماـ ـنتشن ـ واالـ ـنتعار ـ اشـ

ـیجمعھو ـ ـ ـ ــبسبھــفیاـ ـیحاـمبـ ـتكنـمھــفیدثـ اـثاـ ـلمسف ـ وـ ـضیقھام ـفھاـــ األـ ـبخذه رـبذـعتـناـكوـلرةـ اـلوـتمـلةــطبة ـلحمد ـ مـلاـمىـ

یعفن فتحدث الجمى العفنیة، وإن كانت دخانیة أسخنت األرواح بمجاورتھا ومخالطتھا وعرضت الحمى.

359

أـق# ـبقال ـلحا:2552راطـ ـمقیاّرـ ـ ـلكّحـ ـلینـ وذـحرـقّلـكيـفسـ أـمكـلة ـعظن اـ ـلعم دالـمالـ اــعلةـلات ـلثقى ـ واألـ وـمة ـیلین، ّنــ

ـلجلا ـ وـ وـقّـقرـید ـیسكھ ـ اـ وـجوـلن ـیكسع ـ اـیادـعرـ ـلنة واـفاـ ـلتشنض ـ ـ واـ ـلتمّج ـ وـ ـیحّدد اـ ثقّل ـل ـ اـ ـلعل Maارض[ـ 164a[يـف

وـلا أوـموـھرأس، األـفن ـلكساءــشیق ـ اـ ـلعظر ـ وـ ـةصاـخام ـللمعّ ـ ـمنھرىــ ـ وـ اـما ـلعظن ـ ـةصاـخامـ ـلعظّ ـ اـ وـلام ـلكرأس، اـمّلـ

ـلبا2553ھـتاـمأ أـ أو وـحرـقرد ـللقھ اــ ـلتروح ـتسعيـ ـ أوـ ـتتى وـكآـ ـللمقعل ـ ـ واــ ـلفدة واـ واـحرـلرج ـلمثم ـ ـلحاـفةـناـ ألـ ـصحاّر ذهـھابـ

 نافع والبارد ضاّر قاتل.2554العلل شاف

ـلحا اـ ـلمقیار ـ ـ اـ أي ـلحح اـ ـلمار إـئاـ االـلل ـعتى اـ ـلشبیدال ـ ـ ـبحھـ اـ ـلبرارة األـ ألن ـشیدن اـ ـلحاء اـ اـحىــعلدةـیزاـلارة ـلبرارة دنـ

ـتح اـ ـلمرق وـ ـتغلظھادة ـ ـ ـ واـ ـلفا اـتاـ ـلنر ـمنضـفاـ الـ ـیقھ االــعلدرـ ـنضى الـ ـیحصاج. ـ اـ ـلنضل ـ إالـ األـمج ـشین اـ ـلشبیھاء ـ ـ ـ ةـ

ـلحاـب اـ ـلغرارة ـتھرارـحيـفةـیزـیرـ وـ ـلكا ـلینـ وورمـحرـقلـكيـفسـ ـلحماـكة ـ واـ ـلجمرة ـ واـ ـلنرة اـ ـلفار ـنھإـفيـسارـ ورمـ ا

الـباـیارـحراويــصف ـیجمس ـ والـ ــیحتع ـتھادـماجـ اـ ـبساــلیا إـ اـلة ـلضمى ـ واـ ـلنضاد وــ اـكج ـلساألورام ـیتھادـعإنـفةــنیاـطرـ 2555اــ

ـبساـی أرـ الــضیة ـتنضة والــ ـتجمج ـ ـكسعـ اـئاـ ـلقر والـ ـتستعمروح. ـ ـ ـ أـ ـیضل اـ ـلمنضجاً ـ ـ ـ اـفاتـ ـلطي اــعیواـ واألورام ـــلخبیثن ـ ةـ

2550. .Ma البار :conieci [ البارد

2551. .Ma االستحصاف :conieci [ الستحصاف

2552. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2553. .Ma وماتھ :conieci [ أماتھ

2554. .Ma شافي :correxi [ شاف

2555. .Ma عادتھا :conieci [ عادیتھا
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ـیكرمـجالـفةــكلواآل اـ ـلحون ـمقیحارـ ـلكاًـــ وـحرـقلـكيـفســلینـ ورمـكة. أـیل إـمؤول اـلره ـلنضى واــ دـكحــــلتقیج 2556لــلیان

واـمالـس ـفیة ـفسنـم2557اًـ ـفكمادهـ ـ اـ أن ـلشا اـ ـلبيء ــیصلاردـ اـ ــلجلب وـ ـیخشند ـ ـ ـلحاـفھـ ـبضارـ ـیلیندهـ ـ ـ وـ ـققرـیھ ألـ ـیحھـنھ لـ

وإـخرـیو ـنمي. ـیسكاـ ـ اـ ألـجوـلن إنـنع ـمفارـحزاجـموءـسنـمانـكھ اـكرطـ ـلحان اـ ـلمعتار ـ ـ اـفدلـ ـلحي ـلنسباـبرارةـ ـ ـ إـ ـلیة ھـ

ـفیع2558ارداًـب وـلدــ ــیحلھ وإنـتادـملـ اـبزاجـموءـسنـمانـكھ ـجعرــستارد إـ االـلھ وأــعتى اـعدال ـلحان اـ ـلغرارة ىــعلةـیزـیرـ

ـنض اـ ـلمج اـ وــلبادة ـتحلیلھاردة ــــ وـ ـیكسا ـ اـسرـ اــلبورة ـینتفيــلترودة ـمنھضـــ أذاـفدـلدنــلبا2559اــ داـمانـكواءـساـھع أوـخن ل

وـخ ـتنتشارج، ـ ـ اـ ـلحر اـ ـلغرارة ـبمصةـیزـیرـ ـ ــحبتاـ وـ ـمعھ ـنتوـ [ـ Maھ 164b[ـفی ـبسبعـفدـ ـ اـ ـلنب واـفاـ ـلتشنض ـ ـ واـ ـلتمج ـ نـمددـ

اـماأل ـلعصبراض ـ ـ ـنیاـ اـ ــلقلیلة ــ اـ واـلة ـلحدم ـفمترارةـ ـ ـجلبىـ ودــ ـفعت ـتھادـمتـ وـ ـسخا ـمھـرجنـ وـ ـمتا اـ ـختفى ـ اـفتـ اغـمدـلي

ـلبخا ـ اـ ـلغلیظارات ـ ــ اـ ـلكثیفة ـ ـ ـ وارـ ـتقة اـ ـلحت اـ ـلمعترارة ـ ـ اـمةـلدـ ـلشمن ـ واـموـ واـبـوطرـلات ـلسعات ـ وـطوـ ـغیات ـنھضرهـ ـ تـ

ـلحا اـ ـلغرارة اـیزـیرـ ـغیاـمدـلة ـبمعةـ ـ اــتلةـنوـ ـلحك إـ ـتحلیىـلرارة ــ اـ ـلبخل ـ ودـ ـفعھارات ـ ـفتاـ اـیزـ ـلثقل ـ اـ ـلعل اـفارضـ رأسـلي

ـــكیفیتو اــ ـلحھ اـ ــلمعتارة ـ ـتنفةـلدـ اــ ـلعظع ـ ـخصامـ اـصوـ ـلعظاً ـ اـ ـلمعام ـ اـمرىـ ـللحن ـكعظمــ ـ اـ اـلام ـلعرأس ـیمدـ اـ واـلة ـللحدم ألــ ـنھم اـ

اـب ـلماردة ـفتعزاجـ ـ ـلھدـ اـ ـلحا وإـ ـنمرارة. ـلعظـةصـاخالـقاـ ـ اـ ألـلام ـنھرأس ـجھزاـميـفاردةـباـ ـقلیاـ ـلحمھ2560لــ ـ ـ أـماـ ـنھع اـ

ـمحیط ـ ـ اــعلةـ اـمدـلى ـلباغ اـ ـفیكبـطرـلارد ـ أـ ـنفون ـلھعـ ـغینـماـ وـھرـ ـینفا ـ أـ ـیضع ـعضألـلاًـ اـ ـلعصباء ـ ـ ـنیاـ اـ ـلبة اـ ـلماردة زاجـ

ـیحو ـفیدثـ ــمكثاردـبزاجـموءـسھـ ـلعفـ ــمغلھـقروـعات؟؟؟ـموـ اـلظـ ـلطمدم ـ ـفیكثـ ـ ــسببونـ الـ ــحتباً وـساـ اـلھ. ــنتقلو ـ 2561تـ

ــــلكیفیا اـ اإلـماردةــلبة إـــحلین اـلل ــلمثى اـناـ ـــلعصبیة ـ اـ اــلبة ـلماردة وـ ـعلیھتـــغلبزاج ـبمرـفاـــ أـ ـفیھتـثدـحا ـعساــ اـ وــلبر أنـھول و

ـیخ إرادةـبرجـ ــبسبال اـسبـ ـلموء اـ اــلبزاج ـعلیھرضـع2562ذيـلارد وأـــ ـضعفھا ــ وـ ـیحدـقا، ــتقطیھــمندثـ ـ اـ ـلضعولــلبر ـ فـ

اـج ـلمثرم ـ وـناـ ـجھزاـمردـبة ورـ ـبما، أـ اـثدـحا ــحتبت ـلبا2563اسـ ـلضعولـ ـ اـحفـ ـلمثس ـ اـناـ ـلمخة ـ ـلھدرةـ اـ ـلبا ـتحالـفرودةـ سـ

اــبل ـلبذع وـ ـمتول أـ اـصى ـلمقعاب ـ ـ ـفتسكدـیـدشردـبدةـ ـ ـ وـھنـ ـتمي األـ ـمعدد ـفیاءـ إـ اـلؤدي ـلتى نـمةـكرـحيـھو2564رـحزـ

2556. .Ma دلیالً :correxi [ دلیل

2557. ً .Ma وافي :correxi [ وافیا

2558. .Ma بارد :correxi [ بارداً

2559. .Ma منھ :correxi [ منھا

2560. .Ma قلیلة :correxi [ قلیل

2561. .Ma ارتضیت :conieci [ انتقلت

2562. .conieci: om. Ma [ الذي

2563. .Ma االحتباس :conieci [ احتباس

2564. .Ma الزحر :conieci [ التزحر
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ـلمعا ـ اـ ـلمستقیاء ـ ـ ـ ـ إـعدـیمـ اـلو ـلبى اـ ـضطراز وإنـ ـتصراراً. اـعاـ ـلكیفیدت ـ ـ ـ اـ بة ـل إـ األـلاردة ـمعى [ـثـدحاءـ Maت 165a[

واـقراــلقا ـلنفخر ــبسبةـــ ـجھزاـمردـببـ وـ أـــتنفا. ـیضع اــــكیفیاًـ ـلحة اـ ــلغیرارة اـ ــلمفر ـلكةـطرـ أـضوـملـ وـبھـبـاصع سـفاــمندـسرد

ـلحا واـ ـحتقنرارة ـ ـ ـفیتـ ـفیصلحھھـ ـ ــ ـ وـ ـتنتشا ـ ـ اـ ـلحر اـ ـلمحتبسرارة ـ ـ ـ ـ اـفةـ ـلعضي ـ وـ ـیعنو. ـ ـبميـ أـ اـحرـقا ـلبھ ـتفردـ اـ ـتصرق الـ

ـیع اـفرضـ ــلجلي ــبسبدـ اـ اـــستیب ـلیبالء ـ واـسوـ ـلبة ـكمرودةـ ـتعاـ اـ ـلفترض ـ واـ ـلشقوح ـ األـفاقـ اـطي ــلقلیلراف ــ اـ ـلحة يـفرارةـ

اـمز ــلشتن وـ ـتنفاء. أــ ـیضع اـ ـلحاً اـ ــلمعترارة ـ اـلدـ ـلقة اـ ـتسعيــلتروح ـ اــمثىـ ـلحصل ـ وـ ـتنفذرةـلاـكةــكیوـشورــبثيـھف يـفرشــ

اـھاـظ ــلجلر وـ ـسببھد رـبوـطر2565اـــ ـنھأـكارةـحةـــقیقات أـ ـثفا اـ ـلعال اـ ـــلمستعیقروق ــ ـ اــعلةـ اـشرـلى إذا واــــحتقنح ـمتنعت نـعتـــ

ـلخا اــعنروجـ ـنسد اـ ـلمسداد ـ ـلباـبامـ ـفبثردـ ـ ـسطىــعلرتـ اـ ــلجلح ـكبندـ ـ اـ ـللیات وــ ـبثنـھل ـتعورـ اـفرضـ ـلبي واـ ـللیرد 2566لــ

ـسببھو اـــ ـیجاـماســـحتبا أنـ ــیتحلب ـلحصلــ ـ ــلجلا2567ةـفاـ وـ اــضید ـلمسق ـ اـمـدصنـمامـ ـلھة اـ وإــلبواء ـنمارد. ـیسعالـقاـ ـ ألنـ ى

ـلحصا ـ ـتسعفـ ـ وـ األـفومـیلـكيـفدـیزـتى ـعضي اـ ـلكثیاء ـ ـ اـ ـلعرة اـ ــلقلیلرق ــ االـ ـغتسة ـ إذاـ ـفھادـصال اـ ـلھا اـ ـلبواء وإذاـ ارد

ـنتشا اــ ـلبخرت ـھضدــعناراتــ اـ ـلطعم ـ اـفامـ وازدادتـــللیي ـلمسا2568ل ـ اــلباًـــضیقامـ ـلھرد وـ اـغواء ـلحور ـتسعرارةـ ـ وـ دـیزـتى

اــبنورــبث وـــللیات ـیعاـملــمثل اـفرضـ ـلفلغمي ـ اـنوـــ ــلعظیي ـ اـ ـلحجم ـ إذاـ ـعظمنـمغــبلم ـ أنـ ـیسھ ـمسدـ اـلاـ ـفصروحـلك اـ ـلمب اءـ

ــلمعتا ـ اـفدلـ ـلحي واـ ــیفترودةــلبرارة اـ ـلمسح ـ وـ ـیحام وـ اـیذـیل ــلخلب اـ ـلسمط ـ ـتتصىــحتيـ األــمندـعاــ ـبخھ اـ ـلمرة وـیؤذـ ــیصلة حـ

وـحروـلا ـیعي وـلدـ ـیجھ اـلإ2569ھـبذـ ـلعضى ـ وـ ـینقو ـ اـ ـلعضي ـ األوـموـ اـسن ـلماخ ـنعاـ اـمةـ ـلخن األـمروجـ ـبخن وـ الـلذـلرة ك

ـتستعم ـ ـ ـ األدوـ اـیل ـلبة اـفاردةـ ـلطي ـعیواـ ـلئنـ ـتھادـمردعـیالـ اـ ـلسمیا ـ ـ إـ اـلة ـیشتلـبلـخداـلى ـ وـ ـیغسرط؟؟؟ ـ ـلماـبلـ اـ ـلحاء ارـ

لیجذھا إلى الخارج ویحلل ما لطف منھا 

]Ma 165b[ 

360

أـق# ـبقال اـمأـف:2570راطـ ـلبا ـنمإـفاردـ ـینبغاـ ـ ـ أنـ ــتستعملي ـ ـ ـ اـھيـفھـ ـلمذه أـضواـ اـفيــعنع ـلمي اـضواـ ـلتع ـیج2571يـ ـمنھريـ ـ اـ

2565. .Ma وسببھ :correxi [ وسببھا

2566. .Ma اللیل :conieci [ واللیل

2567. .Ma الحصافة :conieci [ لحصافة

2568. .Ma وازداد :correxi [ وازدادت

2569. .Ma وجذبھ :correxi [ ویجذبھ

2570. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2571. .Ma الذي :correxi [ التي
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أوـلا ـیجأنـبعـمزـموـھدم ـمنھريـ وــ ـینبغســلیا أنـــ ـیستعمي ـ ــ ـنفيـفلـ اـ ـلمس ـیجذيـلا2572ـعضوـ اــمنريـ ـلكدمـلھ ھـلوـحنـ

ـیجثــحینـم #وـ اـمانـك2573اـميـفيء. األورام ـلحن واـ ــلتكلارة إـئاـمعــ اـلالً ـلحمى ـ وـ اـلرة اـلون ـلطدم ألـ اـنري إن ـستعمھ ـ لــ

 قد عتق فیھ الدم سّوده. وفي الورم الذي یسمى الحمرة إذا لم یكن معھ قرحة فھو یضره.2574#في ما

ـیعن ـ ـینبغيـ ـ ـ أنـ ـیستعمي ـ ـ ـ األـ ـشیل اـ ـلباء ـلقاـباردةـ أوـ ـلفعاـبوة ـ اـح2575اـميـفلـ ـلمول اـضوـ ـیجذيـلع ـمنريـ اـ اـلھ ـلغلیدم ــ ظـ

ــیكقو وـ ـیمسف ـ اــسیكـ وـلل ـیحبسدم ــ اـ ألن ـلشھ اـ اــلبيء واألورام ـلحارد ـیسكارةـ ـ وـ ـجعھن ـ اـیدـــبتباـ ـلمل وـ ــیضیزاج ـمجقـ اريـ

وـخاأل ـمسالط ـلكھاـ ـ وـ ــیغلا اـ ـلمظ اـ ـلمتواد ـ ـجھوـ إـ اـلة ـلعضى ـ اـ ـعھروـفورمـلو االـماـ ــنصبن ـكمابـ ــتطلاـ اـ ـلجبھى ـ ـ اءــشیاألـبةـ

اــعناردةــلبا وـعرـلد ـیصاف اـ ـلمب اـ اــعلاردــلباء إلـــطلبرأسـلى ـمساً اـلواـحردــیب2576كـلذـكھـكاـ ـلقي اـحرـ ـلمتفجة ـ ــ ـمنھرةـ اــ

اـلا أو ـلمدم ـمعزـ ـیجأنـبةـ ـمنھريـ اــنفال2577اــ ـیعالــلئةـحرــلقس اـ ــــلكیفیوض اـ ـفیھاردةــلبة وــ ـیحا اـ اـجوـلدث ـلمسخع ـ ـ اـ ـلجن بـلاـ

ـكمدمــلل ـیجاـ أنـ ــیطلب اـلواـحىـ ـلطي الــعیواـ ـنفسھن ـ ـ اـــطلیاألـب2578اـ اـجرـتالــلئداًـجاردةــلبة ـلمع اـ ــلسمیادة ـ ـمنھةـ وــ ـتنتشا رـــ

اـف وــلبي اـھدن ــلمعنذا ـ ـلفصا2579ھــفیيـ وــ ـیستعمد ـ ــ #ـ اـمانـك2580اـميـفل األورام ـلحن واـ ـلتلكارة اـــ أي ــلمتغیع ــ إـ اـلر ـلحمى ـ رةـ

ـلسوا وـ اـلوداء اـلون ـلطدم اـفريـ ـستعمإذا ـ اــفیلــ ـنفع2581اردــلبھ ـ اـــسبیىــعلھـ ـلمل ـلضاـبدادةـ وـ وـجزاـملـیدــتبد ـسكھ وـ ـجعن ھـ

ـمنو اـ ــلخلع ـلمتا2582طـ ـ إـجوـ ـلیھ وأـ اـمھ. إن ـستعما ـ ـ ـعتدـقاـميـفلـ ـفیقـ اـ وـلھ ـفیدـحدم ـلتباـفھـ ـ ـتجمیدـیزـیدـیرـ ـ ـ وـ ـتغلیظده ـ ــ ھـ

اـمدن؟؟؟ـسو ـلحن ـفیرارةـ [ـقرـحأـفھـ Maھ 166aو وـس] فّوده. ن ـت ـ أـ ـیضع اـ مباً ـل ـ اـفرداتـ ـلحمي ـ اـ ـلحرة اـمةـثادـ دمـلن

الصفراوي لتطفئ آلتھا وتكسر عادیتھا الحارة بیكفیتھا الباردة.

2572. .Ma موضع :correxi [ الموضع

2573. .Ma وفیما :correxi [ وفي ما

2574. .Ma فیما :correxi [ في ما

2575. .Ma فیما :correxi [ في ما

2576. .Ma كك :correxi [ كذلك

2577. .Ma ھو :conieci [ منھا

2578. .Ma نفسھ :correxi [ نفسھا

2579. .Ma فیھا :correxi [ فیھ

2580. .Ma فیما :correxi [ في ما

2581. .Ma البار :correxi [ البارد

2582. .Ma خلط :correxi [ الخلط
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361

 للعظام واألسنان والعصب والدماغ والنخاع، وأّما الحاّر فموافق نافع لھا.2584: البارد ضاّر2583#قال أبقراط

أنــعلوا ــجمیم األـ اــشیع ـبھارةـضاردةــلباء األـ ـعصذه ألـ ـنھاب ـجھزاـميـفاردةـباـ اـ ـلغا ــبمقزيـیرـ ــمعیدارـ وـ ـصحتھن ــ 2585اـ

ـمستحفظ ـ ـ ــ اـلذـبةـ ـلمقك ـ اـ ألن ـلخدار أـلاـ ـعطق ـعضلـكىـ اـموـ ـلمن أـھاـمزاجـ وأـبقــلیو ألــصلھ ـفعح ــفمتھـلاـ اـ ـنحى نـعرفـ

اـلذ ـلمك إـ اإلـلزاج واـفى ـلتفراط ـ ـیبمـلطـیرـ ـلتـاحىــعلقـ ـلصحیا2586ھـ ـ ـ وـ اـس2587ھـلرضـعة ـلموء ـفمزاجـ اـقالـ ـلشیاة ـ اءـ

ـلبا إـ األـھىـلاردة ـعضذه إـ اـلاء ـلجى اإلـناـ ـفیضراطـفب ـ وـھرـ ـیفسا ـ ـبحساـھرـھوـجدـ ـ إـ ـفسب ـجھزاـمادـ وأـ اـما. ـلحا ـفھارـ وـ

اـھىــعلردـیع.ـفاـنقـفواـم ـلحكذا ـ ـتشبیھمـ ــ ـ ــمعلھـنأـبھـ أنـ ـحفوم اـ ـلصحظ ـ اــشیاألـبةـ ـلمشاء ـ وردــكلاـ اــشیاألـباـھة ـلمضاء ـ ادةـ

ــفكی ـیمكفـ ـ األـھظــحفنـ ـعضذه اـ اــلباء ـلعاردة ـیمدـ اـ ـلحاـبدمـلة اـ ـلمخار ـ ـلمفـلاـ ـجھزاـ األـ ـنیلھعـميــصلا اـــ ـلضا األـمررـ اءــشین

الباردة المشاكلة لمزاجھا.

362

أـق# ـبقال ا2588راطـ ـللقّذاعـلاردــلب: وــ ــیصلروح اـ ــلجلّب وـ ـیحد اـمدثـ الـمعـجوـلن ـیكا ــتقیھـلونـ وـ ـیسّح اـ وــللّود ـیحون دثـ

النافض الذي یكون معھ حّمى والتشنّج والتمّدد.

اــعلوا أن الــللم ـیحصذع ـ إالـ اـقنـمل ـلفوة ـلطيـفلـعاـ أوــفتاـ اـــبلیاـقھ ـلمنفعة ـ ــ ــتخلخليـفلـ ــ وإنـ اـف2589دـجوـتمـلھ، ـلفي لـعاـ

وـقادةـیز اـفوة ـلمنفعي ـــ ـیحصمـلةـــبلیاـقلـ ـ اـ ـلماـكذعــللل اـ ــیصلذيـلاء اـ ــلجلب وـ ـیسد ـمسدـ أنـلأتَّــیتمــفلھـــعلیھــصبدــعنھـماـ ھ

ـیغ وــفیوصـ ـــــبكیفیتھـعذــیلھ اـ ـبخاردةــلبھ اـ ـلمالف اـ ـلحاء وإنـنإـفارـ ـغلیظانـكھ اـــیفتاًـــ ـلمسح ـ [ـ Maام 166bا ــلجل] وـ ھــــیلیند

ـفیصی ـ ـ ـلغالًـباـقرـ وـصوـ ـلكیفیاـبـھعذـلھ ـ ـ ـ اـ ـلحة وـ ـلھارة. اـقذاـ ـلبال الـلاردـ اإلــعلذاع وـطى ـلكالق ـللقنـ ألنــ ـعضوـمروح

ـلقا ـیكةـحرـ ـمنسلخونـ ــ ـمتخلخدهــجلنـعاًــ ــ ـبحسالًــ ـ ـتفبـ اـ ـتصرق ــفیقتھـلاـ اــ ـلمدر اـ اــعلاردــلباء ـلغى واــفیوصـ ـلھذعــللھ 2590اـ

اـــبلیاــلق ـلمحة ـ الـ اــلقل وإـعاــلفوة ـنمل ـیعاـ اـ اـفھـتوــلقلـعاــلفوض ـللطي ـلھاـكةـفاــ اـ ألــلبواء أـنارد ـلطھ اـمراًـــكثیفـ ـلمن درـــفیقاءـ

2583. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2584. .Ma ضائر :conieci [ ضار

2585. .Ma صحتھا :conieci [ وصحتھا

2586. .Ma حالتھا :correxi [ حالتھ

2587. .Ma لھا :correxi [ لھ

2588. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2589. .conieci: om. Ma [ توجد

2590. .Ma لھا :correxi [ لھ
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ـینفأن ـ اـمذـ ـلمسن ـ إـ ـعمىـلام اـ ـلبق وـ ـبكیفیتـھعذــیلدن ـ ـ ـ ـ ـكمھـ ـیحاـ اـمـدصالـحيـفسـ ـلھة اـ ـلبواء وـ اـفھـنرزاـغارد ـلبي دنـ

ـكغ اإلـ ا2591مــعلاـفر.ـبرزان ـكلمدنــلبأن أـكاــ ـلطان ـیكراًـھوـجفـ ـنفونـ وـ أـعذـلوذه وــبیھ ـكلمن أـكاــ ـیكراًـھوـجظــغلان ونـ

أـعذـل ـلتمكندـشھ ـ ـ ـ اـمھ؟؟؟ـ ـلعجن ـ ـفیمز؟؟؟ـ ـ ـیلقاـ اــ ـلبي ـحتدنـ ـیعىـ وـ وـلوـقذع.ــیلوض ــیصلھ اـ ــلجلب ألـ ـیمنھـند ـ اـ ـلتحلیع ــ ـ لـ

ـیجمو ـ أـ اـجع ـلبزاء وـ ـیحدن اـ #ـجوـلدث ـیكال2592اـميـفع ـمعونـ ـنضھـ ـلشجـ ـجمعدةـ ـ ألـ اـجھ ـلبزاء ـفیحدنـ ـ اـفدثـ ــلجلي دـ

خشونة ویبس وفسوخ موجع  وأما النافض والحمى والتشنج والتمدد فقد عرفتھ من قبل.

363

أـق# وـصھـبانـكنـم:2593راطــبقال أو رأـفدـیدـشعـجداع ـنحاـفھـسي ـمنخنـمدرـ أوـیرــ أذـمھ أوــقیھــنین دم أو إّنـفاءـمح

مرضھ ینحّل بذلك.

ـیكمـلىــمت اـ اـفعـجوـلن أوـسزاجـموءـسنـمراسـلي ـبخاذج ــمحتقناراتـ ــ أوــفیةـ ـیكراريـمطــخلنـمھ أوـمونـ ورم ن

ـمتا دـ رـمالء أو ـفضلیاتـبـوطوي ــ وـ ـنضجتـفادـصة ـ اـ ـنحاً اـھىــعلدرتـ ـلمذه وإـضواـ ـنمع. ـلنضاـبرادـیاـ ـ ـتغیجـ ـ ادةـمرـ

ـلما رداءةـعرضـ ـطبیعتھن ــ إـــ ـیستعالـحىـلا ــ ـبھدـ ألنـ ـتخا اـمرجـ ـلطبیعن ـــ ـعلیھةـ اـفاـــ ـنحإذا اـمدرـ ــلحنن واألـ واألذن فـنك

ـینضيءـش ـ اـمجـ ـلمن اـ ـلمواد ـجعوـ ـبسھاغـمدــللةـ ـ [ـلوـ Maة 167aدل ـنضىــعل] اـ ـلمج ودـ اـفادة ـلطبیعع ـ ـ ـ ـلھةـ واـ ـنحا لـ

مرضھ بذلك المندفع.

364

 والبواسیر انحل عنھ جنونھ.2595: من حدث بھ جنون فوقع لھ اتساع العروق التي تعرف بالدوالي2594#قال أبقراط

ــلجنا ـیحونـ ـلباـغةـیوداوـسادةـمنـمدثـ اــعلةـ اـناـكإنـفاغـمدـلى ـلمت اـ ـلسرة اـفراـحنـمةـیوداوـ ـفیكدمـلة اـمونــ الطــختع

ـضحنـھذـلا وـ وإنـفك اـفراـحنـمھـثدوـحانـكرح. ـلسة اـ ـلطبیعوداء ـــ ـیكيـ اـ ــلمجنون ـ االـــكثیونـ ـضطر وـ اـــكثیراب ـلغضر ـ بـ

إـشاال األـلراف ـحسى أيـ اـمن إـمدـلن اـلاغ ـلسى واـ ـلمقعاق ـ ـ ـفینتقدةـ ـ ـ ـ اـ ـلمل اـ إـغاـمدـلرض اـلي ـلبى واــسیواـ اـلدواـلر نـیذــللي

ـھم أـ ـخطلـقا األـئاـسنـمراًـ ـعضر اـ ألن ـتساء اـعاعـ ـلسروق واـ ــلكثدمــلقاق إـــیتناـمرةـ ـلیھزل اـماــ اـلن ـلسدم وـ ةـمالـعوداوي

ـظھ ـخضالظـغروقـع2596ورهـ اــعلةــــملتفرـ ـلسى ـكماقـ ـیعاـ ـللمشرضـ ـ واــ واــلفاة ـلحوج واــلیاـ ــئمیاــلقن أــبینـ اـین ــلملدي وك.ـ

2591. .Ma فعلم :conieci [ فاعلم

2592. .Ma فیما :correxi [ في ما

2593. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2594. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2595. .Ma بالدوال :correxi [ بالدوالي

2596. .Ma ظھور :conieci [ ظھوره
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اـموأ ـلبا ـسیواـ زـھرـ ـتنبادةـیي ـ أــعلتـ اـفى ـلعواه اـ ـلتروق اـفيـ ـلمقعي ـ ـ دمـم2597دةـ ـغلیوداويـسن اـخظــ ـلشارج أوـ رج

داخلھ.

365

أـق# ـبقال ا2598راطـ ــلصل: الـ ـیعع ـلھرضـ اـممـ ـلعن واـ ـلتروق ـتعيـ ـكثیيـلدواـلاـبرفـ ـ وـشرـ اـمھـبدثـحنـميء ــلصلن عـ

الدوالي عاد شعر رأسھ.

ــلصلا ـجمعـ أـ ـلحماـكعــصلع ـ ـجميـفرـ أـ ـحمع وـ ـیكر ــطبیعیھــفیونـ وـــ ـطبیعرــغیاً ــلصلاـفيـــ اـ ـلطبیعع ـــ اـھيـ ـیحذيـلو ـبعدثـ دـ

ـلكبا ـ ـیعھـنإـفرـ ـلنقصرضـ ـ ـ اـمانـ ـلشعادة ـ اــتليـفرـ ـلبقعك ـ ـ واـ اـــستیة ـلجفالء ـ اـ ـلمساف ـ ـلمنددـ ـ ــفیصیاـھذـفاـ ـ ـلحاـكرـ اـ ــلغیرف رـ

ـلقا ـللنبلـباـ ـ وأــ اـمات. ــلصلا اـ ــلغیع اـ ـلطبیعر ـــ وـ اـھي ـیحاهــعنذيـلو ـلنقصدثـ ـ ـ [ـ Maان 167bا ـلغ] وـ اــقلذاء ـلبخة اــ ــلجیار دـ

ـلمنبا ـ ـ ـللشعتـ ـ وإــ ـلتخلخاـمر ــ ـ اـ ــلجلل واـ ـتسد اـ ـلمساع ـ وإـ الـمام ـنسا وـھدادـ ـیحا. أـ ـیضدث ـلحصاًـ ـ اـ ـلمول اـ ــلخبیثواد ـ ـ اـ ـلغلیظة ـ ــ ةـ

ـلسا ـتحةـیوداوـ اـ ــلجلت ـفتنسدـ ــ اـ ـلمسد ـ وـ ــتمنام اـ ـلبخع اـعارــ ـلنفن ـ الـ ـنعقوذ ـ اـ ـلشعاد ـ اـھر.ـ ـــیعنیذيـلذا اـ ــلحكیھ ـ أـ ـبقم الـ أي راط

ـیع ــللصلرضـ اـمعــ ـكثیيـلدواـلن ـ ـیعدـقلـبيءـشرـ ـلھرضـ ـقلیيءـشمـ ـبسبلــ ـ ـمیبـ اـ ـلمل اـ ـلمحتادة ـ ـ اـقرـ ـلسة إـیوداوـ ىـلة

ـسھرؤو وـ ـبھتـثدـحوـلم. اـ دلـشرـــكثیيـلدواـلم اــعليء ـنحى اـ ـلمدار اـ ــلمحتادة ـ اـقرـ ـلممة ـ ـنعاـ ـشعاتـــلنبةـ إـھرـ األـلم ل،ـفاـسى

أعاد شعر رأسھم لعدم المانع وجودة المادة.
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: إذا اعتراه تشنج أو تمدد ثم أصابتھ حمى انحل بھا ما یمرضھ2599#قال أبقراط

ھذا غني عن الشرح ... 

قد تمت الكتاب بعون هللا الملك

الوھاب في یوم جمعة

 في دار الخالفة الطھران وأنا ابن عبد هللا١٢٥٠قد نسخت ھذا الكتاب سنة 

2597. .Ma مقعدة :correxi [ المقعدة

2598. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط

2599. .conieci: om. Ma [ قال أبقراط
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