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شرح فصول أبقراط 

لعبد اللطيف البغدادي 
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  ‑ 1  [CB2 1b; K1:1b; T.1b] بسم اهلل الرحمن الرحيم

2قـصدنـا الـنظر فـي كـتاب الـفصول ألبـقراط  وإثـبات شـرحـه بحسـب مـا تـأدى 

إلـينا ووسـعته قـوتـنا، وانتهـت إلـيه طـاقـتنا، واقـتضاه الـوقـت الـحاضـر واحـتملته هـمم 
3أهــل زمــانــنا إذ كــان هــذا الــكتاب أشــرف الــكتب الــتي تــحضرنــا ألبــقراط، وأجــمعها 

5لــــــكليات صــــــناعــــــة الــــــطب الــــــعملية وأهــــــمها عــــــند املــــــبتدئ #والــــــناظــــــر  فــــــي شــــــيء  4

6والــشادي والــنِّطاسِــــــي  وأوجــبها أن يــكون حــاضــرًا لــذكــر الــطبيب املــاهــر؛ فــإنَّ مــن 

1   . لـقد أضـاف كـل نـاسـخ مـقدمـة مـن عـنده وهـي ليسـت مـن كـالم املـؤلـف، ولـذلـك لـم أوردهـا فـي
 املتنن، وسأكتفي بذكرها- بحسب كل نسخة في الهامش فقط، وهذه املقدمات وردت هكذا:
  K1:بـسم اهلل الـرحـمن الـرحـيم، ومـا تـوفـيقي إال بـاهلل عـليه تـوكـلت وإلـيه أنـيب قـال عـبد الـلطيف 
  بن يوسف:
T: بـسم اهلل الـرحـمن الـرحـيم، ولـه الـفضل الـغظيم والـقوة املـتني. كـتاب الـفصول ألبـقراط، شـرحـه 
  اإلمام الفاضل عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي، أحسن اهلل توفيقه.
CB2: بــسم اهلل الــرحــمن الــرحــيم، كــتاب الــفصول ألبــقراط، شــرحــه اإلمــام الــفاضــل أبــو الــفضل 
 عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي، أحسن اهلل توفيقه.
Q1: بـــسم اهلل الـــرحـــمن الـــرحـــيم فـــصول بـــقراط ضـــروريـــة الـــفهم. (بـــدأ الـــناســـخ مـــن بـــدايـــة كـــالم 
 أبــقراط ولــم يــورد نــص كــالم الــبغدادي فــي مــقدمــة الشــرح، والــذي ورد فــي الــنسختني األخــرتــني
 " حــني"Q1"فــي حــوالــي ســت ورقــات، وســوف نــشير إلــى مــوضــع بــدايــة الــكالم فــي الــنسخة "
 نصل إلى ذلك املوضع الذي تبدأ عنده).

.     [ألبقراط  Corr.: لبقراط K1,CB2. 2 (وكذا كلما وردت فيهما، ولذا فلن أشير إليها

 في كل موضع وردت فيه بعد ذلك)

.   إذ   ] K1, T: إذا CB2.  3

.   والناظر   ] CB2,T: والنظر K1. 4

.   والناظر في شئ   ] K1: om. CB2, T.5

.النطاسي    ]CB2, T: Om.K1. 6
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7زاول املـرضـى ولـم يـكن مـا #فـي هـذا الـكتاب عـتيًدا عـند نـفسه وحـاضـراً لـذهـنه لـم 

، وال أن يُســــتكان  إلــــى عــــلمه وعــــمله وكــــان خــــطأوه  11يُــــسغ  أن يــــوثــــق بــــقضائــــه 10 9 8

أضعاف صوابه. 

وهـــذا الـــكتاب لـــم نجـــد أحـــداً مـــن املـــتأخـــريـــن تـــطاول #إلـــى شـــرحـــه إال عـــلى 
12جـهة الـحواشـي والـتعالـيق، ولـكن وصـل إلـينا عـن املـتقدمـني لـه شـرحـان: أحـدهـما: 

لــجالــينوس، بــنقل حــنني بــن اســحاق، وهــو املــشهور، وعــليه اعــتمدنــا وحــذوه احــتذيــنا. 
، رديء الـــــنقل، ســـــيء الـــــعبارة وفـــــي  جـــــانـــــب عـــــن  14واآلخـــــر: لـــــبعض الـــــيونـــــانـــــيني 13

. لــكن يــتبني مــن حــكايــة جــالــينوس ومــجادالتــه أنَّ هــذا  15فــصاحــة جــالــينوس وحــنني

الــكتاب قــد كــان لــه شــروح كــثيرة انتهــت إلــيه دونــنا، ولــو كــنا لــم نَــْعُد فــي كــتابــنا هــذا 
16أقــــوال جــــالــــينوس فــــي شــــرحــــه لــــسميناه اخــــتصاراً لــــكتابــــه، لــــكننا زدنــــا ونــــقصنا، 

.   في هذا الكتاب عتيًدا ]K1, T: ill. CB2. 7

.   يسغ    ]CB2, K1: يسع  T.  8

.   بقضائه   ] K1: بحكمه CB2, T.9

يستكان   ]CB2,K1: يستنام T. 10

. وعمله   ]CB2,K1: Om. T. 11

.    إلى شرحه إال على جهة   ]K1, T: ill. CB2.12

.     هاهنا إشارة مهمة من البغدادي بوجود شرح آخر لبعض اليونانيني غير شرح  13

 جالينوس، حيث أنه لم نعرف- في حدود معرفتي-  ولم يصل إلينا - على األقل في
 املخطوطات العربية- أي شرح يوناني لفصول أبقراط غير شرح جالينوس، وهذه اإلشارة
 املهمة تستوجب الوقوف عندها والبحث عن هذا الشرح أو الشروح اآلخرى التي وصلت إلى
البغدادي ولم تصل إلينا.

. وفي   ]CB2: في K1,T. 14

. وحنني   ]MSS: om.K1. 15

. لكننا   ]CB2,K1: لكنا T. 16
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ــرْنــا، وزيّـَـفنا مــن أقــوالــه مــا رأيــناه يســتحق الــتزيــيف، وأبــدلــنا مــوضــعه مــا  وقَــدَّمْــنا وأخّـَ
17رأيــناه يــليق بــه. ومــن جــملة مــا أســقطناه تــصريــفه ونــحوه الــذي يســتعمله عــلى مــا 

18كـان تـقتضيه لـغة   [T.2a]الـيونـانـيني إذ كـان ال جـدوى لـه الـيوم عـندنـا فـي لـغتنا، 

19وأثـبتنا نـحن مـن الـنحو  والـتصريـف فـي األمـكنة الـالئـقة بـه، املـفتقرة إلـيه مـا يـعني 

عـلى الـفهم ويـرشـد إلـى املـعنى. ومـن درس كـتب الـقدمـاء تـبني لـه أنـهم كـانـوا شـديـدي 
الــــعنايــــة بــــالــــنحو واملــــنطق وكــــان ذلــــك شــــائــــًعا بــــينهم، واألديــــب عــــندهــــم هــــو الــــذي قــــد 
ارتـــاض بـــصناعـــة املـــنطق؛ ولـــذلـــك تجـــدهـــم يُـــصدِّرون [CB2: 2a] بـــقوانـــينه كـــتبهم 
ويســـــتعملونـــــها فـــــي تـــــضاعـــــيفها ويـــــصرفـــــونـــــه فـــــي جـــــل مـــــخاطـــــباتـــــهم، كـــــما قـــــد كـــــان 
20املــــتكلمون املــــتقدمــــون  بــــالــــزمــــان فــــي مــــلة اإلســــالم مــــتضلعني مــــن عــــلوم الــــلسان، 

21أعـني الـنحو والـلغة والـتصريـف والـشعر؛ ولـذلـك تجـد كـتبهم ومـخاطـباتـهم مـشحونـة 

ا جــاء املــتأخــرون جــاهــلني بــذلــك، ثــقل عــليهم ســماعــه واســتهجنوا اســتعمالــه،  بــه، فــلمَّ
23وهـزؤوا مـن مسـتعمليه  ونسـبوه إلـى الـوقـوف مـع الـقشور وسـلُّوا أنـفسهم بـأنـهم  22

الــــواصــــلون إلــــى الــــلب، الــــحاصــــلون عــــلى الــــحقائــــق. وهــــذا جــــالــــينوس يــــحض عــــلى 
ر فــــــيهما، ثــــــم تــــــراه  اقــــــتباس هــــــذيــــــن الــــــِعْلمني ويــــــثني عــــــليهما ويســــــتقصر مــــــن يُــــــقصِّ
يسـتعملهما فـي جـميع كـتبه أوجُــــلَّها، وكـذلـك أمـثالـه مـمن تـقدمـه، ومـع ذلـك فـإنـه يظهـر 
مـنه تخـليط فـي بـعض مـواضـع اسـتعمال [K1: 2a] املـنطق عـند حـجاجـة الـخصوم 

وتثبيته آراءه. 

. أسقطناه   ]CB2,K1: اسقطنا T. 17

. لغة   ]K1, T:  لغتCB2. 18

CB2, T: ill. K1.19[    النحو

املتقدمون   ]add: لي  CB2. 20

تجد   ]K1, T:  نجدCB2. 21

وهزؤوا   ]corr.: وهزواK1,CB2. وهزؤاT. 22

من مستعمليه   ]T: من مستعمله CB2: ممن يستعمله K1. 23
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24وملـــا كـــان املـــتشاغـــلون بـــصناعـــة الـــطب فـــي زمـــانـــنا هـــذا أكـــثرهـــم  لـــيس مـــن 

ً نـفسه بـه، وكـان غـرضـهم مـعيشة الـدنـيا وتـحصيل الـخبز،  25أهـل الـلسان، وال آخـذا

26ثــــقل  عــــليهم الــــنظر فــــي اإلعــــراب وتــــصحيح األلــــفاظ، ولــــم يــــبالــــوا بــــما فــــاتــــهم مــــن 

28املــعانــي لســبب جهــلهم بــاأللــفاظ، بــل قــد  أهــملوا جــل أجــزاء الــصناعــة الــذاتــية،  27

والســيما أصــولــها الــعلمية، كــل ذلــك مــبادرة إلــى املكتســب، وحــرصــاً عــلى نــيل الــغايــة 
29الـــتي نَـــَصبوهـــا ألنـــفسهم غـــرضـــاً مـــن غـــير أن تـــكون غـــايـــة لـــلصناعـــة بـــالـــذات؛ وكـــل 

طـالـب عـلم أو صـناعـة جـعل غـايـته مـنها غـير املـعرفـة فـقد جـعل غـايـته غـير مـا أُعـدت 
لــــه، فــــكان إلــــى الــــحيدودة عــــنها أقــــرب؛ ألن الــــصواب [T: 2b] -بحســــب تــــحصيل 
30الــغايــة-  مــعلومــة  ألنــها لــطالــب الــعلم كــالــغرض لــلرامــي، فــمتى لــم يــكن مــحصالً 

31عـند بـصره لـم يتسـدد رمـيه ولـم يـكد يـصيب نـبله ولـم يـفز  بـالحِـــذق سـهمه. وملـا كـان 

32الـــــــقدمـــــــاء هـــــــذا أســـــــلوبـــــــهم فـــــــي تـــــــعليمهم  وتـــــــعلمهم انـــــــتهجناه ولـــــــم نـــــــبال بـــــــهؤالء 

، فـالـحق أحـق أن يُـتَّبع، والـباطـل  ، رضـوا #أو سخـطوا، ذمـوا أو مـدحـوا 34الـخبريـة 33

35أحجى أن يجتنب وسبيل الحكماء أولى بأن يُنتهج. 

أكثرهم   ]CB2,K1:  أكثر T.  24

آخذا   ] add. بروض K1. 25

ثقل   ] CB2, T: وثقل K1.  26

بل   ] MSS: om. T.  27

قد   ] CB2, K1: وقد T.  28

تكون   ] T: يكون CB2, K1.29

30نالحظ أنه استخدم مع كلمة الصواب كلمة"معلومة" بصيغة املؤنث ولم يقل: معلوم.

يفز   ]K1,T: يقر CB2.  31

تعليمهم وتعلمهم   ] CB2,T: تعلمهم وتعليمهم K1.  32

الخبرية   ] K1,T: الخزية CB2.    33

CB2.   34 وسخطوا ذموا ومدحوا :K1,T[   أو سخطوا، ذموا أو مدحوا

الحكماء   ] K1,T: اكحلها CB2.    35
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وقـبل الشـروع فـي شـرح الـكتاب يـنبغي أن نـنظر فـي الـرؤوس الـثمانـية الـتي 
جــرت عــادة املــتأخــريــن مــن الشــراح أن يــفتتحوا بــها شــروحــهم، وهــي: الــفحص عــن 
36غـرض الـكتاب، مـا هـو؟ وعـن نـحو الـتعليم املسـتعمل فـيه، وعـن نسـبته، ومـنفعة مـا 

فيه، ومرتبته، وأقسامه، ومعنى عنوانه، واسم واضعه. 
37 وفـــي تـــعجيل الـــعلم بهـــذه  الـــرؤوس مـــنافـــع، مـــنها: أن يـــطلع املـــتعلم عـــلى 

40جـمل أحـوال الـكتاب بـأسـرهـا، فـيُْقِدم عـلى الـتعلم عـلى بـصيرة، ويـدري مـقدار  39 38

الـزمـان والـفراغ والـتعب الـتي [CB2: 2b]  يـحتاج إلـيها فـي قـطع الـكتاب فـيعدهـا 
أو يــنتظر وقــت تــهيؤهــا؛ فــإنَّ مَــْن شــرع فــي قــطع مــسافــة ال يــدري مــقدارهــا وغــايــتها 

41ومشاقها وعوائقها والقوة عليها والعدة لها، كان حري أن يطلح دون غايتها. 

44ومـنها أن الـنفس طـلعت فـي كـل مـا تـطلبه وتشـتاقـه عـلى هـذه املـعانـي  43 42

. ومـــنها أنَّ املـــتعلم إذا وقـــف عـــلى هـــذه املـــعانـــي قـــبل الـــكتاب، ســـلك فـــي  45الـــثمانـــية

ومنفعة   ] CB2,T: ومنفعت K1.    36

. بهذه   ] K1,CB2: بهذا T.    37

. التعلم   ] CB2,T: التعليم K1.       38

. على   ] K1: عن CB2,T.    39

. ويدري   ] K1,T: ويدي CB2.    40

. يطلح   ] CB2,T: يضلع K1.    41

. طلعت   ] CB2: طالبة K1: اطلعت T.    42

. كل ما   ] CB2,T: كلما K1.    43

. تطلبه   ] K1,T: يطلبه CB2.    44

. الثمانية   ] K1,T: الثمنية CB2.    45
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، يـــعرف مـــسالـــكه  47تـــحصيله مـــطمئن الـــنفس، قـــريـــر الـــعني، ســـالـــكاً عـــلى الـجُــــــَدد 46

48ومـــــسافـــــاتـــــها، فـــــلو ســـــقط مـــــن الـــــكتاب شـــــيء طـــــلبه، أو أغـــــفله وجهـــــله بـــــحث عـــــنه 

فـهمه. ومـن مـنافـع هـذه الـرؤوس أن يُـمتحن بـها مـن يـدَّعـي مـعرفـة الـكتاب،  49وتـطلَّب

، والسيما أقسامه.   50فإن جهلها كان بالكتاب أجهل

51واعـلم أنَّ األربـعة األول مـن هـذه الـثمانـية هـي مـبادئ الـوقـوف عـلى مـا فـي 

، ومـتى أُخـذت هـذه عـلى غـير جهـتها أو عُــرفـت مـعرفـة نـاقـصة،  52الـكتاب بـأكـمل وجـوه

54عـادت املـعرفـة بجـميع مـا فـي الـكتاب مـختلة أو نـاقـصة، وورد كـثير مـن الـشكوك  53

املحيِّرة. 
[K1: 2b] وإذا عُــــــلم الــــغرض عــــلى مــــا يــــنبغي سهــــل [T: 3a]   الــــوقــــوف 
عــلى املــنفعة واملــرتــبة والنســبة بــأهــون ســعي، فــلذلــك قُــدِّم الــنظر فــي الــغرض إذ كــان 
أهــــم الــــباقــــية، والســــيما إذا اتــــفق أن كــــان اســــم تــــلك الــــصناعــــة يــــقال عــــلى مــــعنيني 
فـــصاعـــداً، بـــاالشـــتراك أو بـــالـــتشكيك، وعـــلى جـــهة الـــتقديـــم والـــتأخـــير، وكـــان مـــقصود 
الـواضـع مـعنى خـاصـاً وذهـب ذهـن الـسامـع واملـتعلم إلـى مـعنى آخـر، أو لـم يـتقرر لـه 
املــعنى املــقصود والــغرض الــذي نــحاه املــصنف؛ فــإذا اخــتلطت األغــراض واملــعانــي 

.الجدد    ] CB2, T: الجد K1. 46

 ...قال الفراء: الُجَدُد الِخطَُط والطُُّرق، تكون في الجبال ِخطٌَط بيض وسود وحمر كالطُُّرق،
 واحدها ُجدَّةٌ. (انظر: لسان العرب ، البن منظور، باب الجيم، مادة جدد).

.مسالكه    ] K1, CB2: منازله T.    47

. أو أغفله   ] CB2,T: وأغفله K1.    48

. وتطلب   ] K1,CB2: ويطلب T.    49

. أجهل   ] add. بالعلم k1.     50

. الثمانية   ] K1,CB2: الثمنية T.    51

. وجوه   ] K1,CB2: وجوهه T.    52

. عادت   ] K1,CB2: عادة T.    53

. مختلة   ] CB2,T: مختلفة K1.    54
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55وظــنها واحــداً أو ظــن بــأحــدهــا أنــه اآلخــر، وكــان يــلزم عــن بــعضها مــا ال يــلزم عــن 

اآلخـــر أو مـــا يـــلزم ضـــده عـــن اآلخـــر، وقـــع لـــه شـــكوك وأغـــالـــيط يعســـر عـــليه حـــلها أو 
ي عـــنها ومـــعرفـــة الـــصواب مـــنها كـــالـــهندســـة الـــتي تـــقال عـــلى الـــهندســـة  57الـــتَّقصِّ 56

58الـــــعلمية والـــــعملية جـــــميعاً بـــــاالشـــــتراك، واملـــــوســـــيقى تـــــقال عـــــلى الـــــعلمية والـــــعملية 

60أيــضاً؛ وكــذلــك صــناعــة الــطب تــقال بــاالشــتراك عــلى ثــالثــة مــعان: عــلى الــعلمية،  59

62وعـــلى الـــعملية، وعـــلى الـــصناعـــة الـــفاعـــلة؛ وأنَّ هـــذه الـــثالثـــة هـــي أجـــزاء صـــناعـــة  61

واحـــــدة، فـــــالجـــــزء األول الـــــعلمي، يـــــسمى الـــــنظري، هـــــو شـــــبيه بـــــاألصـــــول واملـــــبادئ 
65والــتوطــئات، وجــميعه يشــتمل عــلى قــوانــني كــلية لــيس مــن شــأنــها أن تُــعمل أو  64 63

67تــؤخــذ ال مــن جــهة مــا يــعمل. وهــذا الجــزء هــو فــي تــخوم الــعلم الــطبيعي، ولــذلــك  66

سمي نظرياً وعلمياً. 
وأمـا الجـزء الـثانـي فـهو قـوانـني الـعمل وذكـر كـيفيته وتـقريـب ذلـك مـن األجـناس 
إلــــى األنــــواع واألصــــناف، واالجــــتهاد فــــي تــــقريــــبه إلــــى األشــــخاص بــــضرب األمــــثال 

. بأحدها   ] CB2,k1: بأحدهما T.    55

. أو التقصي   ] CB2,K1: والتفصي T.    56

. تقال   ] K1,T: يقال CB2.    57

. تقال   ]corr.: يقال K1, CB2, T.      58

. تقال   ]T: يقلل CB2: يقال K1.    59

. على   ]T: om. CB2, k1.      60

. الصناعة   ] k1,T: صناعة CB2.    61

. وأن   ] CB2,T: أو أن K1.    62

. يشتمل   ] K1,T: يشمل CB2.    63

. تعمل   ] T: يعمل CB2: om. K1.  64

. أو   ] CB2,T: om.K1.    65

. تؤخذ   ] k1,T: يؤخذ CB2.    66

. ال   ] CB2,T: أوال K1.    67
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واقــتصاص أحــوال أشــخاص بــأعــيانــهم حــتى يــتخيل حــالــهم املــتعلم ويــجعلهم مــثاالً 
68يــــحتذى عــــليه فــــي عــــالج األشــــخاص الــــذيــــن هــــا هــــو ذا يــــعالــــجهم، ويــــسمى  هــــذا 

69الجـزء الـعلمي لـذلـك عـلى طـريـق النسـبة  ألنـه لـيس بـعمل فـي الـحقيقة، وإنـما هـو 

70عــلم كــيفية الــعمل أو عــلم األشــياء الــتي مــن شــأنــها أن تُــعمل ، فــلما كــان لــه إلــى 

العمل هذه النسبة قيل له عملي، ولم يقل له عمل ألنه غيره في الحقيقة. 
وأمـــا الجـــزء الـــثالـــث فـــهو مـــباشـــرة ذلـــك ومـــزاولـــته والـــقدرة عـــلى إخـــراجـــه إلـــى 
71الــفعل، وهــذا الجــزء  ال يــقال لــه عــملي بــل عــمل ويــقال لــلملكة عــليه قــوة عــامــلة أو 

فـاعـلة. والـفرق بـني الجـزء الـعملي وبـني الـعمل نـفسه أن الـعملي يـبتديء فـي املـعرفـة 
مـــن الـــغايـــات ثـــم ال يـــزال يـــتدرج بـــطريـــق التحـــليل إلـــى أن يـــنتهي إلـــى الـــقوى؛ وأمـــا 
الــعمل نــفسه ســواء كــان عــن الــصناعــة أو عــن الــطبيعة، فــإنــه يــبتديء مــن الــقوى وال 
يــــــزال يــــــمعن قــــــليالً قــــــليالً إلــــــى أن يــــــنتهي عــــــند غــــــايــــــة مــــــا، ويــــــقف إمــــــا فــــــي أربــــــاب 
73االسـتعدادات الـتامـة عـند  أكـمل الـغايـات وأفـضلها وآخـرهـا، وإمـا فـيمن دونـهم  72

فــعند غــايــة مــا، أي غــايــة اتــفق أن كــان الــبدن أو الــصانــع مــعداً [K1: 3a] نــحوهــا 
74بــــالــــطبع. وحــــكي فــرفــوريــوس الــصوري  عــــن الــــقدمــــاء أن الــــصناعــــة عــــندهــــم 

75تشــــــتمل  عــــــلى ثــــــالثــــــة أنــــــواع: أولــــــها الــــــصناعــــــة الــــــنظريــــــة، والــــــصناعــــــة الــــــعملية، 

والــصناعــة الــفاعــلة. ويحــدون الــصناعــة أنــها هــيئة مــجتمعة مــن مــعادن تــسوق إلــى 
كـمال، وأن أنـواعـها الـثالثـة يـتميز بـعضها عـن بـعض بـغايـاتـها. فـالـنظريـة هـي عـلم مـا 

. ويسمى   ] CB2,T: ويسما k1.    68

. النسبة   ] CB2,T: التسيه k1.    69

. تعمل   ] k1,T: يعمل CB2.    70

. الجزء   ] CB2,T: الجزو k1.    71

. عند   ] MSS: فعند CB2.    72

. وإما   ] MSS: هو إما CB2.    73

. ذكرت إشارة في هامش النسخة ت  لهذه القصة بعبارة "حكاية فرفوريوس الصوري" .    74

. تشتمل   ] MSS: يشتمل CB2.    75
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76شـــأنـــه أن يـــكون ال عـــن إرادة اإلنـــسان؛ والـــعملية تشـــتمل  عـــلى عـــلم مـــا شـــأنـــه أن 

يــــكون عــــن إرادة اإلنــــسان؛ وأمــــا الــــصناعــــة الــــفاعــــلة فــــهي الــــتي لــــيس قــــصدهــــا أن 
، ويـعني بـذلـك أن يـكون اإلنـسان يـحتاج فـي تـتميمه  78تـعلم  فـقط، لـكن أن تـعمل 77

79أو إخــراجــه عــلى الــفعل إلــى تحــريــك أعــضائــه بــإرادتــه. وأيــضاً فــالــصناعــة الــعملية  

هـــي الـــتي مـــوضـــوعـــاتـــها الـــتي يـــعلمها كـــليات األشـــياء اإلراديـــة مـــن غـــير أن يشـــترط 
80فــــيها أن تــــكون  لــــها قــــدرة عــــلى اســــتعمالــــها فــــي الجــــزئــــيات، فــــإذاً إنــــما ســــميت 

81صـناعـة عـملية لـيس ألن تسـتعمل  هـي بـأعـيانـها، ولـكن ألن جـزئـياتـها مـن شـأنـها 

83أن تــعمل وتــدخــل  تــحت اإلرادة. وحــد أرسـطوطـالـيس  الــصناعــة بــأنــها هــيئة  82

مـا صـانـعة مـع كـلمة صـدق. وقـد بُسـط هـذا الحـد بـعبارة أعـرف فـقيل: الـصناعـة هـي 
ملكة يتوغل بها اإلنسان نحو شيء ما يروي فيه على ترتيب. 

84وقـد تـبني أن مـا يـعلم  فـي [CB2: 3b] الجـزء الـعملي لـيس هـو نـفس مـا 

85يــعمل، لــكن الــغايــة مــنه ومــنفعته أن يــكون أصــوالً تســتنبط  مــنها الجــزئــيات الــتي 

تــعمل. ثــم أن الجــزء الــعملي يســتعان فــي تــعلمه واكــتسابــه بــالــقوة املــنطقية، والجــزء 
الـنظري أشـد حـاجـة إلـيها. وأمـا الجـزء الـفاعـل فـليس يـحتاج فـي تـعلمه إلـى صـناعـة 
املـــنطق بـــل اعـــتماده عـــلى االحـــتذاء أكـــثر وعـــلى تـــكريـــر الـــفعل، فـــالـــصناعـــة الـــفاعـــلة 
ســميت بــذلــك – كــما قــلنا – الســتعمالــها أعــضاء الــحيوان فــي اكــتسابــها ال لــلداللــة 

. تشتمل   ] T: يشتمل CB2.وغير منقوطة K1.    76

. تعلم   ] MSS: يعلم K1.    77

.تعمل  ]: يعمل  MSS.    78

. العملية   ] MSS: العلمية K1.    79

. تكون   ] MSS: يكون CB2.    80

. تستعمل   ] MSS: يستعمل CB2.    81

. وتدخل   ] MSS: ويدخل CB2.    82

. أرسطوطاليس   ] MSS: رسطوطاليس CB2.    83

. أن ما يعلم   ] MSS: أنما يعمل K1.    84

. تستنبط   ] T: يستنبط CB2. وغير منقوطة في K1.    85
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86بـــــــها عـــــــلى مـــــــا فـــــــي الـــــــنفس، وال ألن تـــــــوقـــــــع  بـــــــها فـــــــي الـــــــنفس مـــــــعارف وحـــــــاالت 

88كتحـــريـــك  الـــلسان بـــاأللـــفاظ وتحـــريـــك كـــثير مـــن األعـــضاء بـــاإلشـــارة الـــتي تـــقوم  87

90مــــقام األلــــفاظ أو تــــعني  األلــــفاظ وهــــذه الحــــركــــات قــــد تــــكون  بــــأعــــضاء الــــطبيب  89

92نــــــفسه، وقــــــد تــــــكون بــــــآالت، واآلالت قــــــد تــــــكون  مــــــتصلة وقــــــد تــــــكون  مــــــنفصلة،  91

95واملــنفصلة قــد تــكون  مــتنفسة وقــد تــكون  غــير مــتنفسة، واملــتنفسة قــد تــكون   94 93

96نــاطــقة وقــد تــكون  غــير نــاطــقة، واآللــة الــناطــقة هــي بــمنزلــة الــعبيد والخــدم وإلــيهم 

أشـار أبـقراط فـي الجـزء الـثانـي مـن الـفصل األول، وأمـا الـصديـق والـصاحـب فـعلى 
 : 98جــهة الــنيابــة ألنــه يــقوم مــقام الــنفس، إذ  الــصديــق كــما قــال أرسـطوطـالـيس 97

آخر هو أنت. 

. توقع   ] MSS: يوقع T.    86

. كتحريك   ] MSS: لتحريك T.    87

. تقوم   ] MSS: يقوم T.    88

. تعني   ] T: تعيني K1,CB2.    89

. تكون   ] MSS: يكون T.    90

. تكون   ] MSS: يكون T.    91

. تكون   ] MSS: يكون T.    92

. تكون   ] MSS: يكون T.    93

. تكون   ] MSS: يكون T.    94

. تكون   ] MSS: يكون T.    95

. تكون   ] MSS: يكون T.    96

. إذ   ] MSS: إذا T.    97

. أرسطوطاليس   ] MSS: أرسطاطاليس T.    98
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100فــمن عــلم مــا فــي كــتب أبــقراط  وجــالــينوس ال تــحصل  لــه صــناعــة  99

101الـــطب حـــتى تحـــدث  لـــه قـــوة [K1:3b] عـــلى الـــفعل الـــكائـــن عـــن تـــلك األصـــول، 

103فــاســم الــصناعــة لــيس يــدل عــلى مــعارف كــثيرة  تــحصل  لــإلنــسان، بــل عــلى  102

الـــــقوة الـــــتي بـــــها يـــــفعل عـــــن تـــــلك املـــــبادئ الـــــحاصـــــلة فـــــي نـــــفسه، وهـــــذا واجـــــب فـــــي 
105الــصناعــات الــعملية  والــنظريــة جــميعاً عــلى حــد ســواء، فــإن الــفعل املــنسوب  104

إلـى الـصناعـة الـنظريـة هـو االسـتنباط، وأمـا الـعلم نـفسه فـهو مـلكة غـير الـصناعـة أو 
106هــيئة أو حــالــة، لــكن الــصناعــة الــنظريــة تــبتدئ مــن الــعلوم وتــنتهي  إلــى الــعلوم. 

108وأمـــــــا الـــــــصناعـــــــات الـــــــفاعـــــــلة فـــــــتبتدئ  مـــــــن الـــــــعلوم وتـــــــنتهي  عـــــــند أفـــــــعال أو  107

مــــفعوالت، فــــلذلــــك أيــــضاً ســــميت هــــذه صــــنائــــع عــــملية، وتــــلك صــــنائــــع نــــظريــــة، وقــــد 
110تسمى علوماً ألن غايتها  أن تُعلم.  109

ا كــان أربــاب الــكنانــيش] [K1.4b  ال يجــرون إلــى الــغايــة عــلى الــسنن  ولـــمَّ
111ذُمّـَـت  طـريـقتهم وذلـك أنـهم يـذكـرون قـوانـني كـلِّية ويـردفـونـها بـأدويـة مـقدرة جـزئـية 

. أبقراط   ] T: بقراط K1, CB2.    99

. ال تحصل   ] MSS: ال يحصل CB2.    100

. تحدث   ] MSS: يحدث CB2.    101

. كثيرة   ] MSS: كبيرة K1.    102

. تحصل   ] MSS: يحصل CB2.    103

. الصناعات   ] MSS: صناعات K1.    104

. العملية   ] K1: العلمية CB2, T.    105

. وتنتهي   ] MSS: وينتهي CB2.    106

. فتبتدئ   ] MSS: فيبتدئ CB2.    107

. وتنتهي   ] MSS: وينتهي CB2.    108

. تسمى   ] MSS: يسمى CB2.    109

. غايتها   ] MSS: غاياتها K1.    110

. ذمت   ] MSS: ذوقت CB2, K1.    111
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113تــــــقديــــــراً شــــــخصياً، وحــــــينئذ  ال يــــــمكن أن تــــــطابــــــقه  إال عــــــلى جــــــهة االتــــــفاق  112

واملــصادفــة ألنــه ال يــقتضيه بــذاتــه بــل إن كــان والبــد فــبالــعرض، وإنــما يــطابــق الــكلي 
 [CB2: 4a] فــــإن أخــــذ مــــا فــــي الــــكنانــــيش ، 115كــــليـًا والــــشخصي شــــخصيـًا 114

عـلى أنـه أمـثلة كـان نـافـعاً فـي الـعمل، وإن أخـذ عـلى أنـه هـو الـذي يـنبغي أن يـعمل 
كـان ضـارًا. وملـا كـان الـقياس والتجـربـة يـتعاونـان فـي تـكميل صـناعـة الـطب بـأن تـعني 
التجــربــة الــقياس فــيما ال يــغني الــقياس فــيه، والــقياس يــعني التجــربــة فــيما ال تــغني 
التجـــربـــة فـــيه، ظـــن قـــوم أن كـــال مـــنهما تـــحت اآلخـــر ويـــرأس عـــليه ولـــيس هـــذا الـــظن 
صــادقــاً، بــل الــقياس هــو الــذي يــرأس التجــربــة، كــما أن الــعلم الــطبيعي قــد يســتعني 
فـــي تـــبيني مـــبادئـــه وتـــصحيح بـــراهـــينه بـــالـــطب، وال يـــنبغي أن يـــقال أنـــه داخـــل تـــحت 
الـــطب أو أن الـــطب يـــرأســـه. وكـــذلـــك الـــعلم الـــطبيعي قـــد يـــرفـــد عـــلم مـــا بـــعد الـــطبيعة 
ويــعطيه كــثيراً مــن مــبادئــه ومــع ذلــك فــهو يــرأس الــعلم الــطبيعي وال يــسوغ أن يــقال 
116أنـــه تـــحته. وكـــذلـــك الـــطب أيـــضاً صـــناعـــة تـــرأس صـــنائـــع كـــثيرة، كـــصنائـــع عـــمل 

اآلالت كــــــاملــــــباضــــــع واملــــــحاجــــــم وآالت الــــــبط والــــــشق والتشــــــريــــــح، وكــــــعمل األشــــــربــــــة 
117واألدهـــان واملـــعاجـــني وخـــلط الـــعطر وصـــناعـــة الـــطبيخ وجـــميع األعـــشاب وســـائـــر 

األدويـــة ومـــعرفـــة أعـــيانـــها ومـــعادنـــها وصـــناعـــة الـــصيدلـــة، فهـــذه وأمـــثالـــها كـــلها تـــحت 
صناعة الطب ألنها تعد لها اآلالت وتخدمها في تحصيل غاياتها. 

118ولــــنأخــــذ فــــي بــــيان غــــرض الــــكتاب فــــنقول: غــــرضــــه تــــعليم صــــناعــــة الــــطب 

119الــــعملية عــــلى طــــريــــق الــــقياس، وهــــذا املــــعنى مــــوجــــود فــــي قــــولــــه: "الــــعمر قــــصير 

والـــــصناعـــــة طـــــويـــــلة، والـــــوقـــــت ضـــــيق، والتجـــــربـــــة خـــــطر، والـــــقضاء عســـــر" عـــــلى مـــــا 

. وحينئذ   ] MSS: وح T.    112

. تطابقه   ] MSS: يطابقه CB2. 113

. كليا ] Q1, T: كلى K1,CB2. 114

. شخصيا ] Q1, T: شخصى K1,CB2. 115

. وكذلك ] Q1, T: لكن K1,CB2. 116

. الطبيخ ] MSS: الطبخ T. 117

. تعليم ] MSS: تعلم K1. 118

. في ]add. قوة K1. 119
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120يشهـــــد  بـــــه شـــــرحـــــنا. وقـــــد عـــــلمت مـــــما ســـــبق أن بـــــني تـــــعريـــــف الـــــقوانـــــني الـــــكلية 

وإحــــصائــــها واحــــداً [K1:4a] واحــــداً وتــــبيني مــــاهــــياتــــها وإحــــصاء األفــــعال الــــكلية 
121الــــصادرة عــــنها وبــــني إعــــطاء الســــبيل فــــي إفــــادة الــــصحة الجــــزئــــية بــــالــــتدبــــيرات 

الجــزئــية فــرقــاً ظــاهــراً، وكــذلــك الــقدرة عــلى إعــطاء مــاهــية الــقوى والــطبائــع واألمــزجــة 
122وجــــوهــــرهــــا واألفــــعال #الــــكلية عــــنها غــــير الــــقدرة عــــلى إعــــطاء الســــبيل الجــــزئــــية 

124والـــتدبـــير الجـــزئـــي فـــي إفـــادة الـــصحة؛ ألن األشـــياء الـــتي تـــعطينا الـــقوانـــني  123

الــكلية تــكون بــأقــاويــل بــرهــانــية أو جــاريــة مجــراهــا، وأمــا الــتي تــرشــدنــا إلــى األمــور 
125الجـــزئـــية فـــأشـــياء ظـــنية وإقـــناعـــية وحـــدوس صـــناعـــية تســـتند إلـــى تـــلك الـــقوانـــني 

الـــكلية؛ فـــلذلـــك ال يـــكتفى فـــي تـــحصيل الـــصحة الجـــزئـــية بـــتلك الـــقوانـــني الـــكلية دون 
الـــقدرة عـــلى الـــتدبـــيرات الجـــزئـــية. ويـــنبغي أن تـــعلم أنـــه ليســـت الـــبراهـــني فـــي األمـــور 
الـضروريـة الـدائـمة فـقط كـما يـظن ذلـك مـن ال حـنكة عـنده، بـل وفـي األمـور األكـثريـة 
أيـضاً فـإن الـبرهـان يـقوم عـليها عـلى أنـها أكـثريـة، كـما أشـير إلـى ذلـك فـي أنـالـوطـيقا 
الــــثانــــية ولــــقد صــــرح بــــه ثـــاوفـــرســـطس [CB2: 4b] فــــي بــــرهــــانــــه، فهــــذه حــــالــــها 
127مــــادامــــت كــــلِّيَّة. فــــأمــــا الجــــزئــــي الــــحاصــــل مــــنها بــــالــــفعل أوالــــذي مــــزمــــع أن  126

128يــــحصل بــــالــــفعل فــــليس يكتســــب عــــلمه أو يــــتوصــــل إلــــى تــــحصيله بــــالــــفعل بــــذلــــك 

. يشهد ] Q1, T: شهد K1,CB2. 120

. السبيل ] Q1, K1: سبيل T,CB2. 121

. الكلية ] MSS: الكائنة K1. 122

. الجزئية والتدبير ] MSS: لجزئية ولتدبير K1. 123

. الكلية عنها غير القدرة على إعطاء السبيل الجزئية والتدبير الجزئي في إفادة الصحة،  124

 .MSS: om. CB2 [ألن األشياء التي تعطينا القوانني

. إلى ] Q1, T: على K1,CB2. 125

. ما دامت ] MSS: دان K1. 126

. أو الذي مزمع ] MSS: والذي هو مزمع K1. 127

. علمه ] MSS: عليه CB2. 128
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. فـــأمـــا نـــفس تـــحصيله بـــالـــفعل  129الـــبرهـــان بـــعينه، بـــل بـــقوة أخـــرى وبـــأقـــاويـــل أخـــر

فــيحتاج إلــى املــباشــرة والــعالج واســتخراج الجــزئــي مــن ذلــك وتــقديــر مــا يــحتاج إلــيه 
131مـنه بـقوة أخـرى ليسـت األولـى وال الـثانـية؛ فـإن احـتيج إلـى عـمل بـالـيد كـالـبط  130

والــقطع والــكي والــجبر افــتقر إلــى تــدريــب #الــيد مــرات كــثيرة، كــما يــحتاج الــخياط 
133والــنجار إلــى تــدريــب يــده فــي عــمل صــناعــته كــيما ال تــضطرب وال تــزول عــن  132

 . 134موضع الغرض ولتفعل أفعالها على ما ينبغي من غير كلفة وال كبير عمل

وهـــــذا الـــــقسم مـــــن الـــــصناعـــــة أشـــــد أجـــــزائـــــها حـــــاجـــــة إلـــــى االحـــــتذاء، وأقـــــلها 
اســتغناء بــالــوصــف والــقول حــتى تجــد الــقول وحــده ال يــكاد يجــدي فــيه وال يســتوفــيه. 
ويـــليه فـــي ذلـــك الـــقسم الـــذي قـــبله فـــإن الـــوصـــف فـــيه أنـــجع، ويـــكاد الـــقول فـــيه يـــفي، 
واالحــتذاء مــرات قــليلة يــكفي. وأمــا الــقسم األول فــالــقول فــيه مجــٍد جــداً ويــكفي فــي 
تـــعلمه الـــوصـــف فـــقط، ألنـــه قـــوانـــني عـــلمية، وإن احـــتيج فـــي تـــعلمها إلـــى الجـــزئـــيات 
ة فـعلى جـهة الـتمثيل والـَوثـاقـة فـي الـتفهيم. فهـذا الـكتاب لـم يـوضـع بحسـب  الــُمَحسَّ
مـداواة أمّـَة بـعينها أو أشـخاص مـعينني، بـل عـلى جـهة الـعموم لجـميع نـوع اإلنـسان، 
ة فـــــيحتاج إلـــــى  135فـــــأمـــــا الـــــتنزيـــــل إلـــــى األصـــــناف األخـــــيرة واألشـــــخاص الــــــُمِحسَّ

138قـــــوة وتـــــدربـــــات بحســـــبهم، أال تـــــرى أنَّ مَــــــْن ســـــلك أســـــلوبًـــــا فـــــي مـــــداواة  137 136

قالــبة لــم يــسعه أن يســلك ذلــك األســلوب بــل تُــلجِئه  الــحبشة لــو انــتقل إلــى بــالد الــصَّ

. أخر ] MSS: أخرى T. 129

. منه ] MSS:om. T. 130

. كالبط ] MSS: كالبسط T. 131

. اليد مرات كثيرة، كما يحتاج الخياط والنجار إلى تدريب ] MSS: om. K1. 132

. صناعته ] MSS: صناعة K1. 133

. عمل ] corr.: تعمل MSS. 134

. واألشخاص ] MSS: أو األشخاص T. 135

. قوة ] add. أخرى T. 136

. وتدربات ] MSS: وتدبريات T. 137

. أسلوبا ] Q1, T: أسلوب K1,CB2. 138
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ضــــرورة الــــصناعــــة إلــــى ســــلوك غــــيره. وأقــــرب مــــن ذلــــك أنــــه قــــد يــــحتاج إلــــى تــــبديــــل 
األســـلوب فـــي أهـــل مـــديـــنتني مـــتقاربـــتني، بـــل ربـــما كـــان ذلـــك فـــي أهـــل مـــديـــنة واحـــدة 
[K1:4b] ذات جهـــــــتني. وأمـــــــا تـــــــنزيـــــــل ذلـــــــك بحســـــــب الـــــــعادات والـــــــسير واألســـــــنان 
139والـــــــصناعـــــــات وأشـــــــباهـــــــها، فـــــــاخـــــــتالفـــــــه ظـــــــاهـــــــر. وقـــــــد تـــــــكررت وصـــــــية أبــــقراط 

140وجــالــينوس بــــمراعــــاتــــه ومــــالحــــظته، ومــــن األمــــثلة املُـــنبِّهة لــــك عــــلى الــــفرق بــــني 

141كــــلِّيات الــــصناعــــة وجــــزئــــياتــــها صِـــــــــــنْفا الــــعالمــــات املحــــمودة والــــعالمــــات املــــذمــــومــــة 

نفني عــــلى  املــــحصاة فــــي كــــتاب تــــقدمــــة املــــعرفــــة وغــــيره، فــــإنَّ إحــــصاء كــــل مــــن الــــصِّ
حـــيالـــه، ومـــعرفـــة قـــوة داللـــة كـــل عـــالمـــة عـــلى انـــفرادهـــا وعـــند اجـــتماعـــها مـــع مـــثلها أو 
أمــثالــها عــن صــنفها، أو عــند اجــتماعــها مــع ضــدهــا أو أضــدادهــا مــن غــير صــنفها، 
واملـوازنـة واملـقايـسة بـينهما [CB2: 5a] ومـعرفـة داللـتها فـي أوقـات املـرض وأسـنان 
املـــريـــض وأوقـــات الـــسنة والـــبلدان وغـــير ذلـــك، فـــإنَّ هـــذا كـــله مـــن الـــعلم الـــكلِّي الـــذي 
143يـمكن أن يـقام عـليه بـرهـان عـلى أنـه أكـثري. وأمـا تـأمـل ذلـك فـي يـد املـريـض  142

مــثالً، ومــعرفــة تــلك الــعالمــات فــيه بــالــحس والــحكم عــليه بــأن حــالــه كــذا، أو تــؤول إلــى 
كــذا، أو قــد كــانــت كــذا فــكله مــن جــزء الــعمل يــفتقر فــيه إلــى مــزاولــة وتــدرب ويــحصل 
بــــملكة أخــــرى غــــير تــــلك األولــــى، وأكــــثره ال يــــمكن أن يــــعطى فــــيه إال اإلقــــناع وغــــلبة 
الـظن. وفـي صـناعـة الـطب صـنف يـصدق الـحكم عـليه صـدقـاً قـويـاً مـع خـفائـه وعـدم 
الــقدرة عــلى اإلقــناع فــيه يــسمى الــتكهن والحــدس املــصيب، وهــذا الــصنف أكــثر مــا 
144يــــكون عــــندمــــا تــــقوى املــــلكة قــــوة تــــفوق الــــقول. ولهــــذا أمــــثلة كــــثيرة مــــن صــــنائــــع 

 ، 145مـتعددة، فـإنَّ صـناعـة الـفروسـية تُـعلِّم اإلنـسان كـيفية اخـتالس الـطعن والـضرب

. أبقراط ] MSS: بقراط K1. 139

. املنبهة ] add. عليه CB2, T. 140

. صنفا ] MSS: صنف CB2. 141

. برهان ] add. برهان ان وبرهان لم ايضا K1, CB2. 142

. يد ] corr.: زيد MSS. 143

. تفوق ] Q1, T: تفون K1. تفون CB2. 144

. الطعن والضرب ] MSS: الضرب والطعن T.  145
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146وكـيف يـتوقـى ذلـك مـن خـصمه، وكـيف يُـجنِّبه عـنه، فـإذا نـازل الـعدو ولـم يـسعه أن 

يسـتعمل ذلـك بـعينه، ال بـد أن  يـتصرف فـيه بـالـزيـادة والـنقصان بحسـب مـا يـقتضيه 
الـوقـت الـحاضـر وسـائـر املـخصصات وربـما وقـعت هـيئات لـم يـعلمها لـكن يـكون لـها 
عــنده نــظير أو يســتخرج لــها جــوابــاً بــقوة مــلكته. وكــذلــك الـــُمجاِدل والـــُمخاصِـــــــــم، إذا 
147كــــان قــــد لُــــقَِّن حُـــــــججه ودفــــع حُـــــــجج الــــخصم، إن لــــم يــــكن لــــه مــــن نــــفسه تــــصرف 

واســـتنباط وزيـــادة ونـــقصان بحســـب الـــحال الـــحاضـــرة واتـــكل عـــلى أن يســـتعمل مـــا 
148لُــقِّنه بــعينه، كــان بــعيداً عــن الــفلح جــديــراً بــاالنــقطاع والــتبكيت، فــالــقوة الــتي بــها 

لُــقِّن مــا لُــقِّن غــير الــقوة الــتي بــها يســتنبط ويــزيــد ويــنقص، وهــذه الــقوة إنــما تــحصل 
بـــطول املـــزاولـــة وتـــكرر املـــمارســـة. وأمـــا الـــقوة األولـــى الـــتي بـــها يـــعلم مـــا فـــي الـــكتاب 
فــتحصل بمجــرد الــحفظ والــفهم، وأمــا تــنزيــلها إلــى األشــخاص بــقوة أخــرى تــحصل 
بـاملـباطـشة، وقـد أشـار إلـى ذلـك أبـقراط نـفسه فـي الجـزء الـثانـي مـن الـفصل األول 
بــقولــه: "وقــد يــنبغي لــك أال تــقتصر عــلى تــوخــي فــعل مــا يــنبغي دون أن 
يـكون املـريـض ومـن يـحضره [K1:5a]كـذلـك". فـإن فـعل مـا يـنبغي هـو تـنزيـل 
الــقوانــني إلــى األشــخاص وتــعيني الــكلي فــي الــشخص، وتــوخــي ذلــك هــو االجــتهاد 
149فـــــي تـــــعيينه عـــــلى أقـــــصى مـــــا يـــــمكن مـــــن الـــــصحة والـــــصواب بـــــالـــــتقريـــــب جـــــداً. 

150وبـالجـملة فـمن عـرف مـا فـي هـذا الـكتاب ولـم يـكن لـه قـوة عـلى تـنزيـل األشـخاص 

151واســتنباط مــا يــنبغي لــكل واحــد مــن األقــدار لــم يــكد يــنتفع بــما فــي هــذا الــكتاب 

فــي تــحصيل [CB2: 5b] الــصحة، كــما أن مــن لــقن حــجج الجــدال ولــم يــقدر عــلى 
تنزيلها بحسب املخاطبني لم يكد يغلب؛ فهذا كاٍف في معرفة غرض الكتاب. 

152وإذ قـــد عـــرفـــت الـــغرض فـــإنـــه يسهـــل مـــنه تـــبنيُّ املـــنفعة والنســـبة واملـــرتـــبة. 

. يجنبه ] K1, Q1: يجيبه CB2, T. 146

. حججه ] MSS: حجه K1.  147

. الفلح ] corr.: الفلج MSS.   148

. تعيينه ] MSS: تعينه CB2.   149

. عرف ] MSS: لقن K1.   150

. األقدار ] MSS: القدار CB2. 151

. وإذ ] MSS: وإذا CB2.  152
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ــا مــنفعة مــا فــي هــذا الــكتاب: فــالــبعيدة مــنها أن تــصير األبــدان اإلنــسانــية عــلى  فــأمّـَ
153أفـــضل مـــا يـــمكن مـــن الـــصحة. وأقـــرب مـــن هـــذه أن تـــصير لـــنا قـــدرة عـــلى حـــفظ 

الــــصحة وشــــفاء األســــقام، وأن يتخــــذ مــــا فــــي هــــذا الــــكتاب مــــن الــــقوانــــني مــــعتصماً 
154يُــــلتجأ إلــــيه مــــن الــــزلــــل والــــحيد عــــن طــــريــــق الــــصواب، فــــإن الــــفرق بــــني الــــغرض 

واملـنفعة أن الـغرض هـو املـقصود مـن الـشيء فـي نـفسه وهـو الـذي قـصد تـعريـفه فـي 
156الكتاب. وأما منفعته فهي جدواه في شيء آخر خارج عنه.  155

وأمـــا نســـبة مـــا فـــي هـــذا الـــكتاب إلـــى جـــملة صـــناعـــة الـــطب فـــهي أنـــه كـــليات 
الجــزء الــعملي، وقــد تــبني مــن قــولــنا أن صــناعــة الــطب تــنقسم إلــى جــزئــني: عــلمي، 
157وعــملي. وأنَّ الجــزء الــعلمي هــو مــعرفــة األشــياء الــتي لــيس إلــينا وجــودهــا. وأنَّ 

158الجــزء الــعملي يــنقسم قــسمني: أحــدهــما كــليات األمــور الــتي إلــينا وجــودهــا، إذ 

هــي نــافــعة فــي ذلــك نــفعاً أولــياً. والــقسم الــثانــي هــو الــتمرن فــي مــزاولــة الجــزئــيات 
ومــباطشــتها والــقدرة عــلى تــقديــر مــا يــخص شــخصاً شــخصاً ويــخص هــذا بــصناعــة 
الـعمل؛ فهـذا الـكتاب يـحتوي عـلى مـعظم كـليات الجـزء الـعملي ويـكاد يـكون جـوامـع 
159كــتب أبــقراط ألنــه يــشارك أكــثر كــتبه، وأحــراهــا بــذلــك كــتاب ابــيديــميا وإن كــان 

خـاصـاً بـاألمـراض الـوافـدة، وهـذا الـكتاب كـأنـه خـاص بـاألمـراض املـدنـية واألمـراض 
التي يجرى فيها القياس أكثر وأقوى. 

وأمـا مـرتـبة هـذا الـكتاب فـقد اخـتلف الـناس فـيها وجـعلوا لـكتب أبـقراط تـرتـيباً 
فــي الــقراءة واخــتاروا مــنها اثــنى عشــر كــتابــاً ورتــبوا هــذا الــكتاب مــنها فــي مــراتــب، 
160وأمــا أنــا فــأرى أنــه يــنبغي أن يُــبتدأ أوالً بعهــد أبـقراط الــذي عهــده إلــى األطــباء 

. تصير ] MSS: يصبر CB2.   153

. والحيد ] Q1, K1: , والجيد CB2. وامليل T. 154

. منفعته ] MSS: منفعه K1.  155

. جدواه ] Q1, T: جداوه K1. جداره CB2. 156

. العلمي ] MSS: العملى K1.  157

. إذ ] Q1, T: أو K1,CB2. 158

. أبقراط ] MSS: بقراط K1.   159

. أبقراط ] corr.: بقراط MSS.  160
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162الــــــغربــــــاء فــــــيُقرأ أوالً ويُــــــفهم أغــــــراضــــــه فــــــيه، ويُــــــتَقبَّل مــــــا فــــــيه مــــــن األخــــــالق  161

والصفات، ثم يُبتدأ بعده بكتاب الفصول، ثم بكتاب تَْقِدمة املعرفة. 
وأمّـَا نـحو الـتعليم املسـتعمل فـيه فـهو طـريـق الـفصول، وهـي طـريـق االخـتصار 
163واالقـتصار عـلى قـضايـا كـلية تـؤخـذ مـهملة عـلى أنـها كـذلـك عـلى الـحكم الـغالـب، 

ً بــــالــــقياس، وبــــعضها  ح بــــالتجــــربــــة مَـــــْعضودا 164وأمــــا جــــهة ثــــبوتــــها فــــأكــــثرهــــا مُـــــَصحَّ

بالقياس وحده وهو األقل. 
165وفـــي بـــعض الـــفصول تـــنبيه عـــلى الـــعلة إذا كـــانـــت خَــــفيَّة، وهـــذه الـــقضايـــا 

تــــــقوم عــــــليها الــــــبراهــــــني األكــــــثريــــــة [K1: 5b] ال الــــــضروريــــــة كــــــما قــــــلنا ذلــــــك، فــــــإنَّ 
166أرسـطوطـالـيس إذا ذكـر األشـياء الـطبيعية لـألمـر جـعلها األشـياء الـدائـمة الـلزوم 

لـه، [CB2: 6a] أو األشـياء الـالزمـة لـه عـلى األكـثر، ويجـري األشـياء الـكائـنة عـلى 
167األكـثري مجـرى األشـياء االضـطراريـة، واألشـياء الـذاتـية تـوجـد فـي املـواد املـمكنة 

كــما تــوجــد فــي األمــور االضــطراريــة، وقــد صــرح فــي كـتاب مـا بـعد الـطبيعة أن 
األشـــياء الـــذاتـــية هـــي إمـــا اضـــطراريـــة، وإمـــا عـــلى األكـــثر، ويـــقتصر فـــي الـــبراهـــني 
املــــمكنة مــــن شــــرائــــط الــــيقني املــــطلق عــــلى بــــعضها فيشــــترط فــــي املحــــمول أن يــــكون 
168ذاتــــياً ومــــناســــباً عــــلى مــــا يــــخص مــــعناهــــما فــــي كــتاب الــبرهــان، ويــــسقط مــــن 

الشــرائــط أن يــكون ضــروريــاً ودائــماً ويــجعل مــكانــه أن يــكون أكــثريــاً. وقــد عُـــلم فــي 
هــل تــفهيم الــشيء، ومــا  غــير هــذه املــواضــع أن أنــحاء الــتعالــيم ثــالثــة أجــناس: مــا يُسِّ

. فيقرأ ] MSS: فيقراه K1.  161

. ويتقبل ] MSS: ونتقبل T.  162

. مهملة ] MSS: منهملة K1.   163

. معضودا ] Q1, K1: معضود CB2. مقصود T.  164

. تنبيه ] Q1, K1: ينبه CB2.  تنبه T. 165

. أرسطو طاليس ] MSS: أرسطو طالس CB2. 166

. األكثري ] Q1, T: األكثر K1,CB2. 167

. يخص ] MSS: يختص T.  168
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ــل فـهم الـشيء فـهو الحـد والـرسـم  ــل حـفظه. فـأمـا مـا يُسهّـِ 169يُـبنَيِّ أنـه حـق، ومـا يَُسهّـِ

ــــل  170والــــقسمة والتحــــليل وإبــــدال االســــم. ومــــا يُــــبنَيِّ أنــــه حــــق هــــو الــــقياس. ومــــا يُسهّـِ

حفظه هو َوجازة اللفظ وجودة البيان. 
ـــل حـــفظه بـــما  ـــل فـــهمه ومـــا يُسهّـِ وأبــقراط اســـتعمل فـــي هـــذا الـــكتاب مـــا يُسهّـِ
ــا مــا يــبني أنــه  فــيه مــن اإليــجاز وجــودة الــبيان، ووصْــــــــــف الــشيء بــأخــص صــفاتــه. وأمّـَ
171حــق فــقلما اســتعمله، واتــكل فــيه عــلى أنــه مــقبول وســيصححه الــسامــع واملــتعلم 

ر.  بالتجربة والقياس عندما يتبحَّ
غار  ـا أجـزاء الـكتاب الـِكبار، فـهو سـبع مـقاالت. وأمـا أجـزاؤه الـصِّ 173وأمّـَ 172

175فـهي فـصول كـل مـقالـة وهـي مـحصاة فـيها. وأمـا أغـراض كـل مـقالـة فليسـت  174

مـــحصورة فـــي تـــرتـــيب، بـــحيث يسهـــل إحـــصاؤهـــا إال بـــقراءة الـــفصول أنـــفسها، لـــكن 
ـا  176فــيها تــكريــر وتــداخــل، والــتكريــر قــد يــكون بــالــلفظ عــينه، وقــد يــكون بــاملــعنى. وأمّـَ

177الــتداخــل فــأن يــكون الــفصل يــقوم مــقام فــصل آخــر ويشــتمل عــلى مــعناه. وفــيها 

. ويــوجــد فــي بــعض الــنسخ  178فــصول يظهــر مــن أمــرهــا أنــها مــنحولــة إلــى أبـقراط

الـــقديـــمة فـــصول كـــثيرة بـــعضها مـــكرر الـــلفظ واملـــعنى، وبـــعضها مـــكرر املـــعنى ركـــيك 
179الـلفظ، وبـعضها ركـيك الـلفظ رديء املـعنى، وأكـثر مـا يـوجـد ذلـك فـي آخـر املـقالـة 

. يبني ] MSS: يتبني T.   169

. يبني ] MSS: يتبني T.   170

. مقبول ] MSS: منقول K1.  171

. أجزاؤه ] MSS: أجزاء T.  172

. الصغار ] Q1, T: om. K1,CB2. 173

. فهي ] MSS: فهو K1.  174

. كل ] Q1, T: لكل K1,CB2. 175

. والتكرير ] MSS: وتكرير CB2.  176

. ويشتمل ] Q1, T: ويشمل K1,CB2. 177

. أبقراط ] MSS: بقراط K1. 178

. ذلك ] MSS: om.K1. 179
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الـسابـعة؛ ويـتبني مـن حـال هـذه الـفصول أنـها ليسـت مـن كـالم أبـقراط ألنـها مـجانـبة 
لــفصاحــته وطــريــقه فــي إيــجاز لــفظه وصــحة مــعناه، فــلذلــك أضــربــنا عــن كــثير مــنها. 
وقـــــد يـــــوجـــــد فـــــي بـــــعض الـــــفصول مـــــا يـــــعده قـــــوم فـــــصالً واحـــــداً؛ ويـــــقسمه قـــــوم إلـــــى 

فصلني. 
وأمـــا عـــنوانـــه فـــهو كـــتاب الـــفصول، وقـــد قـــلنا أن طـــريـــق الـــفصول هـــو طـــريـــق 
حة، الــــتي هــــي  180اإليــــجاز واالخــــتصار واالقــــتصار عــــلى الــــقضايــــا الــــكلية املــــصحَّ

نـــــتائـــــج الـــــقياس والتجـــــربـــــة ليسهـــــل حـــــفظها وضـــــبطها والـــــعمل بـــــها، وهـــــذه الـــــتسمية 
مطابقة [CB2: 6b] ملعناه. 

181وأمــــا واضــــعه فــــهو أبــقراط بــــشهادة جــالــينوس وغــــيره مــــن املــــتقدمــــني 

واملــــتأخــــريــــن، وأنَّ مــــا فــــيه [K1:6a] مــــبثوث فــــي ســــائــــر كــــتبه بــــالــــلفظ أو بــــاملــــعنى 
182وخـصوصـاً كـتاب أبـيديـميا، ثـم إنـه مـن نـوع كـالمـه فـي سـائـر تـصانـيفه. عـلى أن 

الـــــــعلم بـــــــواضـــــــع الـــــــكتاب لـــــــيس ضـــــــروريـــــــاً وال نـــــــافـــــــعاً فـــــــي فـــــــهم مـــــــا فـــــــيه الـــــــلهم إال 
، ألن املــتعلم إذا عــرف مــن واضــعه كــانــت نــفسه إلــيه أســكن، وقــلبه بــه  183بــالــَعرَض

أوثــــــق، وربــــــما صــــــار حــــــرصــــــه عــــــلى تــــــعلمه أزيــــــد مــــــتى اعــــــتقد فــــــي واضــــــعه الحــــــذق 
والنباهة. 

184فهــذه هــي الــرؤوس الــثمانــية الــتي جــرت الــعادة بــتقديــمها أمــام الشــروح، 

وكـــنا قـــد بســـطنا الـــقول فـــي هـــذه األعـــراض بســـطاً تـــجاوز الحـــد الـــالئـــق بـــالـــتوطـــئة، 
وذكــرنــا حــد الــطب لــجالــينوس وحــلَّْلناه وبســطناه، وذكــرنــا أيــضاً حــدوداً أخــرى لــغيره 
، وذكـرنـا حـدَّاً خـاصـاً بـنا، وذكـرنـا أجـزاء  185وشـرحـناهـا وقـايـسنا بـينها وبـيَّنَّا عَــوارهـا

ـد الــطب، وطــرفــاً مــن أخــبار أبــقراط  الــطب وكــيفية قــولــه عــليها بــاالشــتراك، وكــيفية تــولّـُ
وجـالـينوس، وأشـياء أخـر، فـلما رأيـناه قـد خـرج عـن حـد الـتوطـئة أفـردنـاه وجـعلناه 

. هي ] MSS: om. K1. 180

. أبقراط ] MSS: بقراط K1. 181

. في ] Q1, K1: من T,CB2. 182

. بالعرض ] MSS: باألغراض K1. 183

. أمام ] MSS: أما T. 184

. وبينا عوارها ] MSS: وبني أعوارها K1. 185
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186كـــتابـــاً قـــائـــما بـــرأســـه ولـــقبناه بــرســالــة #فــي حــد الــطب واقـــتصرنـــا عـــلى هـــذا 

187املـــقدار أمـــام هـــذا الشـــرح. وقـــد حـــان لـــنا أن نـــأخـــذ فـــي شـــرح الـــفصول فـــصالً 

 . 188فصالً على التوالي، وباهلل التوفيق #وهو املسهل واملعني

. في حد الطب ] MSS: om. K1. 186

. هذا ] Q1, T: om. K1,CB2. 187

. وهو املسهل واملعني ] Q1, K1: om. T,CB2. 188
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189[Q1: 1b] املقالة األولى من كتاب الفصول  

. املقالة األولى من كتاب الفصول ] K1: 189 بسم اهلل الرحمن الرحيم، فصول بقراط

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، فصول أبقراط ضرورية .CB2, Q1 ضرورية الفهم املقالة األولى
 .T الفهم. املقالة األولى
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190[فصل رقم 1]   

191قــال أبــقراط الــعمر قــصير، والــصناعــة طــويــلة، والــوقــت ضيق، 

192والتجــربــة خــطر، والــقضاء عســر، وقــد يــنبغي لــك أال  تــقتصر عــلى 

تــوخــي فــعل مــا يــنبغي دون أن يــكون مــا يــفعله املــريــض ومــن يــحضره 
كذلك واألشياء التي من خارج. 

: صَـــــــــــدَّر كـــتابـــه بـــأمـــور عـــامـــة ونـــافـــعة مـــًعا، وقـــصد بهـــذا  193قـــال عـــبد الـــلطيف

الــــفصل أن يُــــعرِّفــــنا مــــا يــــلحق الــــصناعــــة مــــن الخــــلل والــــنقص عــــلى مــــذهــــب أربــــاب 
التجـربـة، ومـا يـلحقها مـن الـكمال والـبراءة مـن ذلـك الخـلل عـلى رأي أربـاب الـقياس، 
194وأن يُـعرِّفـنا أنـه إنـما وضـع كـتابـه هـذا عـلى رأي أربـاب الـقياس، فـوفّـَى قـولـه بـالـرد 

196عـــــلى التجـــــريـــــبيني والـــــنصرة لـــــلقياســـــيني، وتـــــبيني طـــــريـــــق تـــــعليم هـــــذا الـــــكتاب  195

وتـــقديـــم وصـــايـــا نـــافـــعة فـــي جـــميع أعـــمالـــه، وإقـــامـــة املـــعذرة لـــواضـــعه فـــي عـــدولـــه عـــن 
طريق أرباب التجربة املعهودة إلى هذه الطريق. 

وقــــولــــه: الــعمر قــصير ، أي الــــزمــــان الــــذي شــــأن [Q1: 2a] اإلنــــسان أن 

. ما بني هذين القوسني لم يرد في األصل، لكنه من وضع املحقق، حيث سأقوم بترقيم  190

.الفصول فصاًل فصاًل

. قال أبقراط ] MSS: ط T. 191 .(تُكتب دائًما هكذا في هذه النسخة، ولذلك فلن نشير إليها

 في كل مرة)

. أال  ] K1: أن ال CB2, Q1, T.192

. قال عبد اللطيف ] CB2, Q1:قال عبداللطيف رحمه اهلل K1:  ط T. 193 .(تُكتب دائًما

 هكذا في هذه النسخة، ولذلك فلن نشير إليها في كل مرة)

. فوفى قوله بالرد  ] K1: ففي قوته الرد CB2, Q1. ففي فوته الرد T.194

. التجريبيني  ] CB2, T:املجربيني K1. تجريبيني Q1.195

. وتبيني  ] T: ويتبني K1, Q1, CB2.196
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، فــكأنــه  198يــدرك فــيه املــعارف الــطبية قــصير بــالــقياس إلــى طــول صــناعــة الــطب 197

يـــقول لـــو اتـــكلنا [CB2: 7a] فـــي جـــميع املـــعارف الـــطبية عـــلى أن نـــعلمها مـــن قِـــبَل 
التجـــربـــة الضـــطررنـــا إلـــى تجـــربـــة جـــزء جـــزء مـــن كـــل مـــرض وصـــحة، ومـــن كـــل دواء 
وغـــذاء، مـــفرًدا أو مـــقترنًـــا، وعـــلى كـــل حـــال مـــمكنة فـــيه، وهـــذا مـــما ال يـــفي الـــعمر بـــه 

ويقصر دونه بل ذلك في مرض واحد ودواء واحد عسر. 

 [K1:6b] وقـــــولـــــه: والـــصناعـــة طـــويـــلة، يـــــشير بـــــها إلـــــى صـــــناعـــــة الـــــطب
ويــشير بــطولــها إلــى كــثرة أجــزائــها الــتي ال يــمكن حــصولــها وتجــربــتها إال فــي زمــان 
طـــــويـــــل، فـــــإذا كـــــان الـــــعمر قـــــصيرًا ال يـــــفي والـــــصناعـــــة طـــــويـــــلة تـــــحتاج فـــــي تجـــــربـــــة 
جــزئــياتــها إلــى زمــان طــويــل أدى ذلــك إلــى أن ال تُــعرف صــناعــة الــطب عــلى مــذهــب 
أربـاب التجـربـة، أو تُـعرف مـعرفـة نـاقـصة رديـئة نـزرة. والـصناعـة: كـل مـلكة اعـتياديـة 
يـــمعن اإلنـــسان بـــها عـــلى تـــرتـــيٍب نـــحو غـــرٍض مـــا. والـــطويـــلة: هـــي الـــتي لـــها أجـــزاء 

كثيرة، أو التي إنما يَْحُصل مْلكه في زمان طويل. 

199وقـولـه: والـوقـت ضيق، يـريـد بـه وقـت املـرض، ويـريـد بـضيقه قـصره وأن 

املــرض، بــل الــبدن، ال يــثبت عــلى حــالــة واحــدة لــكنه ســريــع االســتحالــة سهــل الــتغير 
200مــن نــفسه، فــضاًل عــن تــغيره مــن أســباب خــارجــة، فــإذًا يــتعذر عــلى الــطبيب أن 

: أن وقـت املـرض قـصير فـيضيق  201يجـرب كـل مـا يـؤثـر تجـربـته مـن وجهـني، أحـدهـما

عن أصناف التجربة. 

 والـثانـي: أن املـرض لـسيالنـه وسـرعـة تـغيره فـي الـزيـادة والـنقصان ال يـدعـنا 
نـــــثق بـــــالتجـــــربـــــة إال  بعســـــر وذلـــــك مـــــن وجـــــوه كـــــثيرة: مـــــنها أنـــــه قـــــد يـــــصادف فـــــعل 

. الطبية  ] MSS: الطيبة Q1.197

. الطب  ] K1, T: الطبية CB2, Q1.198

. بضيقه  ] MSS: بتضيقه T.199

. تغيره  ] MSS: غيره T. 200

. أحدهما  ] MSS: حده CB2.201
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202الـطبيعة  فـي املـرض مـا كـنا نـتوقـعه مـن فـعل الـعالج أو الـدواء فـنحيله عـليه وإنـما 

هـو مـن فـعل الـطبيعة. ومـنها أن يـكون بـالـعكس. ومـنها أن يـكون قـد زاد املـرض عـن 
مـــقدار الـــدواء أواًل فـــال يـــؤثـــر لـــذلـــك، أو نـــقص فحـــدث [Q1: 2b] عـــن الـــدواء ضـــرر 
بـمقدار زيـادتـه عـن الـحاجـة. وبـالجـملة فـإنـما نـثق بـالتجـربـة مـتى تـكرر فـعل واحـد فـي 
أشــياء كــثيرة مــتفقة فــي حــاٍل واحــٍد مــن كــل وجــه أو مــن أكــثر الــوجــوه ووجــد أن هــذا 
عسـر؛ فـحاصـل هـذا أنَّ الـحكم عـلى مـريـض ثـان بـما جُـــرِّب فـي مـريـض أول مـن غـير 

203استعمال القياس  فيما يخص الثاني خطأ أو خطر. 

وقـولـه: والتجـربـة خـطر، أي غـرر وإقـدام بـالـفعل عـلى غـير بـصيرة وال ثـقة، 
204وإنــما يســتعمل هــذه الــلفظة، أعــني الخــطر فــي شــيء شــريــف خــطر  يــقدم عــلى 

مــــزاولــــته مــــن غــــير ثــــقة بســــالمــــته، وبــــدن اإلنــــسان مــــما هــــو شــــريــــف فــــاإلقــــدام عــــلى 
مـــعالـــجته بـــالتجـــربـــة مـــن غـــير ثـــقة بســـالمـــة الـــعاقـــبة خـــطر والـــطبيب يـــعالـــج املـــريـــض 
205لــيُبِْريء ال ليُجَـــــرِّب، فــإنَّ التجــربــة تــكريــر  اإلحــساس فــي شــيء لــتثق الــنفس أنَّ 

فــــــعله وانــــــفعالــــــه [CB2: 7b]مــــــنسوب إلــــــيه لــــــذاتــــــه ال واقــــــع عــــــلى طــــــريــــــق االتــــــفاق. 
والـُمجرِّب متعلم، فإذا كنا أبًدا مجربني فيا ليت شعري متى نكون مداوين. 

وقـولـه: والـقضاء عسـر، يـريـد بـالـقضاء بَـّت الـُحكم عـن قـياٍس تَـَقدَّمَــُه، وعسـره 
206ظـــاهـــر ألن الـــقياس شـــروطـــه كـــثيرة وإحـــصاء جـــميعها واجـــب، واإلخـــالل بـــشيء 

مـنها مـغلط وال جـرم فـي املـواد الـسيالـة، فـكأنـه يـقول: فـإذا كـان الـقضاء والـحكم عـن 
الــقياس وعــن املــقدمــة الــكلية عســرًا لــكثرة شــروطــه، فــما ظــنك بــالــقضاء عــلى مــذهــب 
أربـــاب التجـــربـــة املـــنتقلني [K1:7a] مـــن جـــزئـــي إلـــى جـــزئـــي مـــن غـــير جـــامـــع كـــلي. 

. يصاف فعل الطبيعة  ] MSS: يصادف فعال لطبيعة Q1.202

. القياس  ] MSS: om.Q1.203

. شيء شريف خطر  ] MSS: الشيء الشريف الخطير K1.204

. تكرير  ] K1, T: تكسير CB2,Q1.  205

. وإحصاء  ] T:وإحضار  CB2, K1, Q1.206
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وإن شـئت كـان الـتقديـر هـكذا: والتجـربـة خـطر، والـقضاء بـاعـتبارهـا مـن غـير قـياسٍ 
عسـر، ويـريـد بعسـره إمـا بُـطء الـتفطُّن لـه وصـعوبـة إدراكـه، وإمـا كـثرة اخـتالفـه وقـلة 

صوابه. 

207هـذا آخـر الـفصل عـند قـوم، وشـطره عـند آخـريـن، وكـيف مـا كـان فـإن مـن  

أول الـكتاب إلـى هـنا صـفة لـلطبيب كـيف يـنبغي أن يـكون، ووصـية لـه بـما يـنبغي أن 
يـــــأخـــــذ بـــــه نـــــفسه، ومـــــا بـــــعد إلـــــى قـــــولـــــه: ومـــــن يـــــحضره [Q1: 3a] كـــــذلـــــك، وصـــــية 
لــــلمريــــض كــــيف يــــنبغي أن يــــكون، فــــإن الــــطب صــــناعــــة فــــاعــــلة بــــصفة مــــا فــــيقتضي 
مــــنفعاًل وقــــابــــاًل بــــصفة مــــا، فــــذكــــر أواًل صــــفة الــــفاعــــل، كــــيف يــــنبغي أن يــــكون حــــتى 
يـــصدر مـــنه الـــفعل عـــلى الـــصواب؛ ثـــم تـــاله بـــصفة املـــنفعل، كـــيف يـــنبغي أن يـــكون 
حـتى يـقبل فـعل الـفاعـل ويـحصل مـنه الـغرض والـغايـة، فـكأنـه قـال: يـنبغي أن يـكون 
الـــطبيب بـــصيرًا بـــكل مـــا يـــنبغي أن يـــفعل، فـــطنًا بـــكل تـــغير، قـــادرًا عـــلى املـــقايـــسة. 
ويـــنبغي أن يـــكون املـــريـــض قـــابـــاًل ملـــا يـــأمـــر بـــه الـــطبيب، مـــمتثاًل ملـــا يـــرســـمه عـــلى مـــا 
208سـنقول فـيه إن شـاء اهلل تـعالـى، وقـد قـيل فـي الـغرض بهـذا الـصدد أقـاويـل أخـر 

غــير مــا قــلناه، أشــبهها قــوالن: أحــدهــما: قــالــوا الــغرض أن يــبني الــعلة فــي أن جــعل 
طــريــق تــعليمه عــلى هــذا الــنحو، أي عــلى طــريــق الــفصول، ألن اســتقصاء جــميع مــا 
قــصد إلــيه بــاإليــجاز واإلحــاطــة مــن أنــفع األشــياء ملــن أراد تــعلم صــناعــة طــويــلة فــي 

عمر قصير، فكأنه بنيَّ غرضه في نحو تعليمه. 

والــــــثانــــــي: قــــــالــــــوا أنــــــه أخــــــبر بــــــمنفعة وضــــــع الــــــكتب ألن قــــــصر الــــــعمر وطــــــول 
الـــصناعـــة يـــوجـــبان لـــلمبتدئ بهـــذه الـــصناعـــة أن ال يـــبلغ غـــايـــتها، فـــإذا وضـــع األول 
210لــلثانــي مــا عــلمه فــي كــتاب وتــأدى  إلــى اآلتــي ذلــك الــعلم فــي زمــان قــصير  209

أضــاف إلــيه مــا اســتخرجــه هــو، وال يــزال األمــر كــذلــك إال أن تــكمل الــصناعــة، فــكأنــه 

. من  ] K1, T: om. CB2, Q1.207

. في الغرض  ] K1, T: om. CB2, Q1.208

. ما علمه  ] MSS: om. T.209

. وتأدى  ] MSS: وتأتى K1.210
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قــال: هــذا مــقدار مــا حــصل لــي عــلمه وثــبت عــندي قــوانــينه فــليأخــذه مــن وصــل إلــيه 
وليزد ما حصل له عليه لينمي العلم ويُْكمل الصناعة. 

وقــــولــــه: وقــد يــنبغي لــك، هــــو عــــند أكــــثر الــــناس [CB2: 8a]فــــصل قــــائــــم 
بــــرأســــه، وأخــــرجــــه مخــــرج املــــشورة والــــنصيحة ألن ذلــــك أدعــــى إلــــى الــــقبول وألــــطف 
بــاملــتعلم. ومــعنى يــنبغي لــك: أي يــجب عــليك أيــها املــتعلم، كــأنــه يــقول: إن أردت أن 
211تـعرف وتـخبر حـقيقة مـا فـي كـتابـي هـذا  فـليس يـنبغي لـك أن تـقتصر عـلى فـعل 

مــا يــجب فــعله دون أن يــكون املــريــض [Q1: 3b] مــطاوعًـــا والخــدم فــرهًـــا أكــياسًــــــا، 
واألشــياء الــتي مــن خــارج وهــي مــثل املــنازل واألهــويــة ومــا يــعرض لــلمريــض مــن غــم 
وغــــضب ونــــحو ذلــــك، فــــإن كــــثيرًا مــــا يــــعرض بســــبب ذلــــك أن تــــبطل صــــحة مــــا يــــتقدم 
بـمعرفـته أو يفسـد الـعالج فـال يـنجح، أو يـعرض األمـران جـميًعا، فـإن جـرى أمـر هـذه 
كــلها عــلى مــا يــنبغي لــم يــوجــد مــن جــميع مــا فــي هــذا الــكتاب شــيئًا بــاطــاًل. وقــصد 
بهــــذا الــــفصل تــــعريــــف األشــــياء الــــثالثــــة الــــتي ال تــــحصل غــــايــــة صــــناعــــة الــــطب إال 
بـــانـــضيافـــها [K1:7b] إلـــى مـــعارف الـــصناعـــة، األول: إرادة الـــطبيب أن يـــفعل عـــن 
املــــعارف الــــحاصــــلة فــــي نــــفسه، وإلــــى هــــذا أشــــار بــــقولــــه: عــــلى فــــعل مــــا يــــنبغي أن 
يــفعله. فــإن الــذي يــنبغي أن يــفعله الــطبيب هــو مــا تــقتضيه املــعارف الــحاصــلة فــي 

نفسه، الـُمَلخَّصة في هذا الكتاب وغيره. 

والثاني: طاعة املريض وّمْن يحضره ملا يريد الطبيب ويأمر به. 

والــــثالــــث: مــــوافــــقة األشــــياء الــــخارجــــة. ومــــتى لــــم تــــجتمع هــــذه الــــثالثــــة إلــــى املــــعرفــــة 
الصحيحة لم يبلغ غاية الصناعة بالضرورة. 

[فصل رقم 2] 

 قــال أبــقراط: إن كــان مــا يســتفرغ مــن الــبدن عــند اســتطالق الــبطن 

والــقيء الــلذيــن يــكونــان طــوعًـــا مــن الــنوع الــذي يــنبغي أن يُــنقَّى مــنه 
الـــبدن، نـــفع ذلـــك وسهـــل احـــتمالـــه، وإن لـــم يـــكن كـــذلـــك كـــان األمـــر عـــلى 

. هذا  ] K1, T: om. CB2, Q1.211
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212الـضد. وكـذلـك خـالء الـعروق فـإنـها  إن خـلت مـن الـنوع الـذي يـنبغي 

213أن يخـلو مـنه الـبدن  نـفع ذلـك وسهـل احـتمالـه، وإن لـم يـكن كـذلـك كـان 

األمـــر عـــلى الـــضد. ويـــنبغي أن يـــنظر أيـــًضا فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر مـــن 
214أوقـــات الـــسنة وفـــي الـــبلد، وفـــي الـــسن، وفـــي  األمـــراض هـــل تـــوجـــب 

استفراغ ما هممت باستفراغه أم ال؟ 

قــــال عــــبد الــــلطيف: ملــــا فــــرغ فــــيما تــــقدم مــــن صــــفة الــــطبيب واملــــريــــض وكــــيف 
يــــنبغي أن يــــكون كــــل واحــــد مــــنهما مــــن األحــــوال املــــتصلة واملــــنفصلة حــــتى يــــحصل 
الــــشفاء [Q1: 4a] ابــــتدأ بــــالــــقوانــــني الــــذاتــــية لــــلصناعــــة، وابــــتدأ بــــها بهــــذا الــــفصل 
لـــــكونـــــه عـــــام الـــــنفع، كـــــثير الـــــوقـــــوع، وألن الـــــحاجـــــة فـــــيه إلـــــى الـــــقياس أمـــــس، وظـــــهور 
215الحــذاقــة وقــوة [CB2: 8b] الــصناعــة فــيه أبــني، وذلــك أن الــعالجــات واألشــفية 

216أكــــثر مــــا تــــكون بــــاالســــتفراغ، وألن ذلــــك شــــيء تــــفعله الــــطبيعة دائــــًما فــــي حــــال 

217الـــصحة واملـــرض، والـــطبيب مـــن شـــأنـــه أن يـــتقبل فـــعل الـــطبيعة ويـــقتفي  آثـــارهـــا 

ويــــتلطف مجتهــــًدا أن يــــبلغ مــــقاصــــدهــــا وأنــــحاءهــــا؛ ولــــذلــــك يــــقال: أن الــــطبيب خــــادم 
ـــا أن يجـــدهـــا نـــاهـــضة بـــشفاء املـــرض فـــيتركـــها عـــلى  الـــطبيعة عـــلى ثـــالثـــة أنـــحاء: إمّـَ
رة فـيقويـها، أو عـادمـة آلـة أو مسـلك فـيقوم لـها بـذلـك مـثل رد الخـلع  حـالـها، أو مـقصِّ
وتـــسويـــة الكســـر، وفـــتح الـــِعْرق. وينســـب إلـــيه األول بـــالـــعرض، وأمـــا الـــثانـــي والـــثالـــث 
218فـبالـذات؛ وغـايـته بـفعله  فـي الـبدن أن يـجعله عـلى أفـضل هـيئاتـه وأكـمل أحـوالـه 

. فإنها  ] MSS: om. K1.212

. البدن  ] MSS: om. T.213

. وفي  ] MSS: om.K1.214

. واألشفية  ] MSS: األسقية K1.215

. الطبيعة  ] MSS: الطبيب T.216

. يقتفي  ]corr.: يفتري  CB2, K1, Q1. يقتدي T.217

. وغايته بفعله  ] MSS: وغاية مايفعله T.218
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وأقــربــها إلــى االعــتدال وأن يــبقى عــلى ذلــك أطــول زمــان، كــل ذلــك بحســب مــا يــمكن 
فــي ذلــك الــبدن ال عــلى اإلطــالق، وإنــما تــحصل لــه هــذه الــغايــة بــثالثــة أصــناف مــن 
االعــتدال، األول: تــعديــل كــيفياتــه بــأن تــغلب فــيه الحــرارة أو الــبرودة أو الــرطــوبــة أو 
الــيبوســة فــيرده إلــى االعــتدال بكســر ســؤرة هــذه الــكيفيات ومــقاومــتها بــأضــداهــا أو 

تنقص فتنمى بأشباهها. 

219الـثانـي: تـعديـل كـمية أجـزائـه  بـأن يـنقص مـنه دم، أو لحـم، أو روح، أو غـير ذلـك 

فـــيرد إلـــى االعـــتدال بـــما يـــنمي تـــلك الـــجواهـــر الـــناقـــصة ويـــزيـــد فـــيها. أو بـــأن يـــزيـــد 
، أو بالقطع، أو الحمية.  220شيء من ذلك فيُنْقص: إما بالنقص

ق  والـثالـث: [K1:8a] تـعديـل وضـع األعـضاء بـعضها مـن بـعض كـالخـلع وتـفرُّ
االتــصال، ويــرد إلــى االعــتدال بــالــتوصــيل وجــمع األجــزاء املــتفرقــة، أو تــعديــل وضــع 
 [Q1: 4b]  221الـــعضو فـــي نـــفسه كـــالكســـر والـــكي، ويـــرد إلـــى االعـــتدال بـــالـــجبر

ورد األشكال الطبيعية. 

وملـا كـان تـغير الـبدن فـي كـيفياتـه مـن غـير مـادة قـليل الـوقـوع، سهـل الـتالفـي 
223فــــي الــــغالــــب، لــــم يــــبدأ بــــه، وكــــذلــــك الــــكمية املــــطلقة والــــوضــــع يسهــــل أمــــرهــــما  222

224ويــحسن أكــثرهــما ويــقل وقــوعــهما، فــلذلــك بــدأ بهــذا الــفصل املــتضمن الــكالم فــي 

الـكيفيات مـع املـادة ذات الـكم، وبـدأ مـنه بـتنقيص الـزائـد واسـتفراغ املـؤذي، ألن ذلـك 
مـــما تـــعم فـــيه الـــبلوى، وألن الـــطبيعة كـــثيرًا مـــا تســـتقل بـــفعله مـــن غـــير أن تـــفتقر فـــي 
ذلــك إلــى الــقوة اإلراديــة الــبتة فــكان تــقبل الــطبيب بــها فــي فــعلها املجــرد لــها أحــرى 

. أجزائه  ] T: أجزائها CB2, K1, Q1.219

. بالنقص  ] Q1: بالنفض K1,CB2. بالنقض T.220

. بالجبر  ] MSS: بالجبرة T.221

. يسهل  ] MSS: ليسهل T.222

. أمرهما  ] MSS: ابراهما T.223

. ويحسن  ] K1, T: ويحس CB2, Q1.224
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عــــلى الــــقياس، وأحــــرى فــــي حــــفظ الــــنظام، فــــلذلــــك بــــدأ بــــاالســــتفراغ لــــلشيء املــــؤذي 
بـكيفيته، والـدلـيل عـلى أن هـذا الـفصل فـي كـيفية مـا يسـتفرغ ال فـي كـميته شـيئان، 
أحدهما: تكريره اسم النوع مرتني، ولو أراد الكمية لقال من املقدار الذي ينبغي. 

والـــثانـــي: قـــولـــه: يـــنقي مـــنه ألن الـــنقاء إنـــما يـــكون [CB2: 9a] مـــن الـــشيء 
225املــــــؤذي بــــــكيفيته، قــــال جــــالــــينوس: إن أبــــــقراط يــــــسمى كــــــل اســــــتفراغ خــــــالء 

الـعروق، ألن الـعروق تخـلو فـي كـل اسـتفراغ، وال يـريـد بـه تـرك الـطعام فـقط. فـقولـه: 
إن كـان مـا يسـتفرغ مـن الـبدن أي مـا يـنقص مـن أخـالطـه وكـيموسـاتـه بـأي وجـه 
كــان، ســواء كــان يــقطع مــا يــرد الــبدن خــلفًا عــما تحــلل، أعــني الــغذاء. أو يــنقص مــا 
فــــي الــــبدن، إمــــا بــــحيث يــــحس كــــالــــقيء واإلســــهال والــــفصد ونــــحوه، وإمــــا بــــحيث ال 
يـــحس كـــالـــتعريـــق والـــريـــاضـــة والـــتعب ونـــحوه، وفـــي كـــل ذلـــك تخـــلو الـــعروق، وال يـــريـــد 
خـــلوهـــا بـــكل وجـــه وإنـــما يـــريـــد تـــنقيص مـــا فـــيها بـــحيث يـــصير فـــيها خـــلو مـــا فـــيخف 

على الطبيعة وتسلك القوى واألرواح مسالكها وتفعل أفعالها. 

وقــــولــــه: "عــند اســتطالق الــبطن والــقيء" لــــم يــــرد االقــــتصار عــــليهما بــــل 
ذكــرهــما مــثااًل ملــا ســواهــما، فهــذا خــاص يــراد بــه الــعموم وإنــما ذكــرهــما ألنــهما مــن 
االسـتفراغ املـحس بـخالف الـتعريـق والـريـاضـة، [Q1: 5a] وألنـهما أكـثر مـا يـكونـان 
227لــــلمؤذي بــــكيفيته ال بــــكميته بــــخالف الــــفصد والــرُّعــاف فــــإنــــهما قــــد يــــكونــــان  226

لـــلمؤذي بـــكميته فـــقط، وألنـــهما أيـــًضا يـــكونـــان طـــوعًــــا وبـــاإلرادة واالســـتدعـــاء جـــميًعا، 
بـخالف الـرعـاف فـإنـه ال يـكون إال طـوعًـــا، وبـخالف الـفْصد فـإنـه إنـما يـكون بـإرادة، 
وألن االسـتفراغ بـهما يـغني أو يـنفع فـي أكـثر أصـناف االسـتفراغ، وأمـا االسـتفراغ 

بغيرهما فقلما يغني عنهما، فلذلك اقتصر عليهما دون ماعداهما. 

. أبقراط  ] corr.: بقراط MSS.225

. بكيفيته  ] MSS: بكيفية Q1.226

. بكميته  ] K1, T: بكميتها CB2, Q1.227
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، أو  228وقـــــولـــــه: "يـــكونـــان طـــوعـــا" أي مـــــن تـــــلقاء الـــــطبيعة ال بـــــاالســـــتدعـــــاء

بــاســتدعــاء يــسير. وقــال: طــوعًـــا ألن أبــقراط يــأمــر الــطبيب أن يــقتدي بــالــطبيعة فــيما 
يــــــنبغي أن يــــــفعل، أي يــــــنبغي لــــــلطبيب [K1:8b] أن يســــــتفرغ الــــــكيموس الــــــرديء 
املـــــؤذي ال غـــــيره، فـــــإن الـــــطبيعة هـــــكذا تـــــفعل وذلـــــك أنـــــها إنـــــما تـــــدفـــــع عـــــنها وتخـــــرج 
الــــكيموس الــــرديء املــــؤذي، وتــــضن بــــالــــجيد الــــنافــــع. ويســــتدل عــــلى غــــلبة الــــكيموس 
229بـــلون الـــبدن، إال أن تـــكون الـــكيموســـات قـــد غـــارت فـــي عـــمق الـــدم وليســـت مُــــنبثَّة 

فـي الـبدن كـله بـالـسواء، فـتحتاج إذًا أن تـنظر فـي الـوقـت والـبلد والـسن واألمـراض. 
ولــكل كــيموس إذا غــلب خــاصــة تــدل عــليه، كــما تــدل حــمى الــغب والحــمرة عــلى غــلبة 
230الـصفراء، والـربـع والسـرطـان عـلى الـسوداء، والـنائـبة عـلى الـبلغم، واملـطبقة عـلى 

الدم؛ فإذا علمنا ذلك بعالماته استفرغنا الكيموس املؤذي على بصيرة وثقة. 

وقــولــه: "نـفع ذلـك وسهـل احـتمالـه" أي نــفع فــي نــقصان املــرض أو زوالــه 
231وسهل احتماله على القوة فال تخور معه. 

: "وإن لــم يــكن كــذلــك كــان األمــر عــلى الــضد" أي إن لـــم  233وقـــولـــه 232

يـكن الـشيء املسـتفرغ مـما يـنبغي أن يـنقى مـنه الـبدن، لـم يـنفع فـي نـقصان املـرض 

. باالستدعاء  ] MSS: باستدعاء T.228

. بلون  ] MSS: بكون K1.229

. والنائبة  ] T: النابية CB2, K1, Q1.230

. تخور  ] MSS: يحوز Q1.231

. وقوله  ]K1: om. CB2, Q1, T.232

. إن  ] MSS: om. T.233
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236ولم تحتمله القوة بل تخور معه عاجاًل و  ال تجد لخروجه  راحة.  235 234

مـــثالـــه: فـــي مـــرض صـــفراوي حـــدث [CB2: 9b] مـــعه إســـهال مَـــراٍر أصـــفر، 
فـــــإنـــــه كـــــلما خـــــرج خـــــف املـــــرض [Q1: 5b] ووجـــــد املـــــريـــــض راحـــــة ولـــــم يـــــؤثـــــر فـــــيه 
الـــضعف كـــثير أثـــر، فـــإن كـــان اإلســـهال بـــلغًما لـــم يُجْــــــد فـــي نـــقصان املـــرض وخـــارت 

القوة معه سريًعا. 

وقـــولـــه: "وكــذلــك خــالء الــعروق" يـــريـــد بـــه كـــل اســـتفراغ كـــما ذكـــرنـــا، فـــعم 
بــعدمــا خــص كــعادتــه. وملــا ذكــر االســتفراغ عــلى اإلطــالق عــاد وذكــره مجــدًدا فــقال: 
237ويــــــنبغي أن تــــــنظر فــــــي الــــــوقــــــت الــــــحاضــــــر مــــــن أوقــــــات الــــــسنة والــــــبلد  والــــــسن 

واألمـــــــــراض والـــــــــعادة، فحـــــــــدد االســـــــــتفراغ بهـــــــــذه الشـــــــــروط، أي إنـــــــــما يســـــــــتفرغ إذا 
ســاعــدتــك هــذه كــلها أو أكــثرهــا. مــثالــه: حــمي صــفراويــة فــي الــصيف وفــي بــلد حــار 
، وفـــي ســـن الشـــباب، وملـــن صـــناعـــته الحـــدادة ونـــحوهـــا، فـــإن هـــذه كـــلها  238جـــنوبـــي

تــــعني عــــلى تــــولــــد الــــصفراء، فــــحينئٍذ يُــــْقِدم عــــلى اســــتفراغــــها، فــــإن ســــاعــــد الــــبعض 
ـــح بـينها وعـمل بـاألكـثر أو بـاألقـوى فـإن بـعض هـذه أقـوى شـهادة  وخـالـف الـبعض رُجّـِ
مــن بــعض عــلى مــا ذكــر فــي مــوضــعه. وإنــما ذكــر االســتفراغ أواًل غــير محــدد؛ ألنــه 
239قــرن بــه مــا يــكون طــوعًـــا مــن الــطبيعة وفــعلها غــير محــدد، ثــم ذكــره ثــانــيًا  محــدًدا 

ألنه أراد به الصناعي الكائن عن إرادة. 

[فصل رقم 3] 

. تخور  ] MSS: يحوز Q1.234

. و  ] MSS: أو K1.235

. لخروجه  ] MSS: بخروجه T.236

. والبلد  ] MSS: والبلدان T.237

. بلد حار جنوبي  ] MSS: البلد الحار الجنوبي T.238

. ثانيا  ] MSS: ثانية CB2.239
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قـــال أبـــقراط: خـــصب الـــبدن املـــفرط ألصـــحاب الـــريـــاضـــة خـــطر إذا 
كــانــوا بــلغوا مــنه الــغايــة الــقصوى وذلــك أنــهم ال يــمكن أن يــثبتوا عــلى 
240حــالــهم تــلك وال يســتقرون وملــا كــانــوا ال يســتقرون، فــليس  يــمكن أن 

يــــزدادوا صــــالحًـــــا وبــــقي أن يــــميلوا إلــــى حــــال أردأ، فــــلذلــــك يــــنبغي أن 
يــنقص خــصب الــبدن بــال تــأخــير كــيما يــعود الــبدن فــيبتدئ فــي قــبول 
الـــغذاء وال يـــبلغ مـــن اســـتفراغـــه الـــغايـــة الـــقصوى، فـــإنَّ ذلـــك خـــطر، لـــكن 
241بـمقدار احـتمال طـبيعة  الـبدن [K1:9a] الـذي يـقصد إلـى اسـتفراغـه، 

وكــذلــك أيــًضا كــل اســتفراغ يــبلغ فــيه الــغايــة الــقصوى فــهو خــطر، وكــل 
تغذية أيًضا هي عند الغاية القصوى [Q1: 6a] فهو خطر. 

قـال عـبد الـلطيف: ملـا ذكـر فـي الـفصل املـتقدم قـانـون اسـتفراغ املـواد املـؤذيـة 
بـــكيفيتها، ذكـــر فـــي هـــذا الـــفصل اســـتفراغ املـــواد املـــؤذيـــة بـــكميتها، فـــالـــفصل األول 
فــــي الــــكيف وهــــذا فــــي الــــكم، والــــفصل األول فــــي عــــالج املــــرضــــى وهــــذا فــــي تــــدبــــير 
األصـــحاء. ويشـــتمل هـــذا الـــفصل عـــلى ثـــالثـــة قـــوانـــني: األول أعـــطى فـــيه وجـــوب هـــذا 
242الــتنقيص. الــذي هــو يــقدمــه لــحفظ  الــصحة. والــثانــي أعــطى فــيه األشــياء الــتي 

يــــقدر بــــها هــــذا الــــتنقيص. والــــثالــــث أعــــطى فــــيه أن كــــل تــــنقيص فــــإن بــــلوغ الــــغايــــة 
243الـقصوى فـيه خـطر، سـواء كـان تـقدمـا بـحفظ  أو مـداواة، وهـذا الـقانـون يشـتمل 

هــذا الــفصل والــفصل [CB2: 10a] الــسابــق، ووضــع خــصب الــبدن مــثااًل كــعادتــه 
فــإنــه يــقيم الجــزئــي فــي الــبيان مــقام الــكلي تــسهياًل عــلى الــناظــر، ويــعني بــالــخصب 
زيـادة الـكيموسـات ووفـورهـا فـي الـكم وجـودتـها فـي الـكيف، فلهـذا ال يـلزم أن يحـدث 
مـعها مـرض. ويـعني بـأصـحاب الـريـاضـة الـذيـن جـعلوا الـريـاضـة مـهنة لـقوة أبـدانـهم 
الـني ألن خـصبهم ال يـبلغ  وتَـزيّـُد حجـمها كـاملـصارعـني، ولـم يُـرد أصـحاب الـكد كـالحـمَّ

. فليس  ] MSS: لم K1.240

. طبيعة  ] MSS: الطبيعة K1.241

. لحفظ  ] K1, T: بحفظ CB2, Q1.242

. بحفظ  ] MSS: لحفظ K1.243
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الــــغايــــة الــــقصوى، ألن املــــصارعــــني ونــــحوهــــم قــــصدهــــم تــــعظيم أبــــدانــــهم وهــــذا إنــــما 
245يــحصل بــتكثر  الــكيموســات، وفــي هــذه الــحال ال يــؤمــن أن تــنصدع الــعروق  244

246أو تـــــختنق الحـــــرارة فـــــيحصل مـــــنه املـــــوت فـــــجأة. وأمـــــا الـــــخصب ألصـــــحاب الـــــكد 

فــمأمــون، ألنــه ال يــبلغ فــيهم الــغايــة الــقصوى. فــقولــه: "خـصب الـبدن املـفرط" أي 
زيـادة الـكيموسـات بـإفـراط، ويـريـد بـاملـفرط مـا يـزيـد نـهايـة الـزيـادة حـتى ال يـبقى فـي 

البدن متنفس وال في القوى احتمال. 

وقــــولــــه: "خــطر" أي ال يــــؤمــــن حــــدوث املــــوت عــــنه. وقــــولــــه: "إذا بــلغوا مــنه 
الـغايـة الـقصوى" أي إذا بـلغوا مـن الـخصب أقـصى مـا يـمكن، يـعني إنـما يـصير 
الـخصب املـفرط خـطرًا إذا بـلغوا [Q1: 6b] فـيه الـغايـة الـقصوى. ويـجوز أن يـكون 

قوله إذا بلغوا فيه الغاية القصوى كالتفسير لقوله املفرط. 

247وقــــولــــه: "وذلــك إنــهم ال يــمكنهم أن يــثبتوا عــلى حــالــهم تــلك وال 

يسـتقروا" تــفسير للخــطر وذلــك أن الــتعدي والــنضج وإحــالــته فــيهم دائــمة، والــقوة 
بـذلـك نـاهـضة والـكيموسـات فـي ازديـاد. والـبدن قـد امـتأل بـأقـصى مـا يـمكن فـال تجـد 
ـا  ، وإمّـَ ـا أن تَسْــــــتِرقَّ جـهة فـتفتق عِـــرْقًـا 248الـكيموسـات املـتولـدة مسـلًكا وال مـنفذًا، فـإمّـَ

249أن تـغمر الحـرارة الـغريـزيـة فـتنختنق وتـنطفيء لـعدم سـلك الـتنفس، وهـذا مـعنى 

قـــولـــه: فـــبقي أن يـــميلوا إلـــى حـــال هـــي أردأ، وهـــذا هـــو الخـــطر الـــذي كـــان ال يُـــؤمَــــن 
وقـــوعـــه فـــلذلـــك يـــنبغي أن يـــنقص خـــصب أبـــدانـــهم بـــال تـــأخـــير، أي يســـتفرغـــون عـــلى 

. بتكثر  ] MSS: بتكثير T.244

. هذه  ] MSS: هذا K1.245

. ألصحاب  ] MSS: بأصحاب K1.246

. إنهم  ] MSS: ألنهم T.247

. عرقا  ] MSS: عرق ما T.248

. وهذا  ] add. هي T.249
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251الفور وال يُنتظر  بهم صالح حال  من [K1:9b] غير استفراغ.  250

وقـــولـــه: "كــيما يــعود الــبدن فــيبتدئ فــي قــبول الــغذاء" أي يـــصير فـــيه 
252مــتسع ومــتنفس فتســلك فــيه الــقوى والحــرارة ويجــد الــغذاء مــواضــع خــالــية يــكون 

ا كــان هــذا االســتفراغ تــقدمًـــا بــحفظ الــصحة قَــدَّره بــطبيعة الــبدن ومــا  253فــيها. ولـــمَّ

ا كــان الــفصل الــذي قــبله فــي املــداواة قَـــدَّر االســتفراغ فــيه بــطبيعة  يــتعلق بــها. ولـــمَّ
األمراض وما يتعلق بها. 

وقـولـه: "وال يـبلغ مـن اسـتفراغـه الـغايـة الـقصوى فـإن ذلـك خـطر" أي 
ال يــــنبغي أن يــــفرط فــــي اســــتفراغــــه فــــإن خــــطر االســــتفراغ [CB2: 10b] املــــفرط 
254لـــيس بـــدون خـــطر االمـــتالء املـــفرط، ويـــنبغي أن يُـــَقدِّر االســـتفراغ بحســـب طـــبيعة 

255الـبدن وقـوتـه ألن األبـدان تـتفاوت فـي احـتمال االسـتفراغ، فـكأنـه يـقول: ال يـنبغي 

أن يـفرط فـي االسـتفراغ وال فـي االمـتالء فـكالهـما خـطر وجـعل خـصب الـبدن مـثااًل، 
256فـــكأنـــه يـــقول: إنَّ كـــيموســـات أصـــحاب الـــريـــاضـــة مـــعتدلـــة املـــزاج، وقـــواهـــم قـــويـــة، 

وإفــراط االمــتالء فــيهم [Q1: 7a] مــذمــومًـــا، واســتفراغــهم عــلى الــفور واجــب؛ ومــع 
ذلـك ال يـنبغي أن يـبلغ فـي اسـتفراغـهم الـغايـة الـقصوى فـبالحـري أن ال يـبلغ الـغايـة 
257فـــي اســـتفراغ مـــن عـــداهـــم، ويـــنبغي أن يســـتفرغ مـــا لـــم تخـــر الـــقوة، فـــإن خـــارت 

أمسكت وإن بقي من الفضل بقية. 

. ينتظر  ] MSS: ينتظم T.250

. حال  ] MSS: om. T. 251

. خالية  ] MSS: الخالية Q1.252

. بحفظ  ] MSS: لحفظ K1.253

. طبيعة  ] MSS: طبيعته K1.254

. البدن  ] MSS: om.K1.255

. معتدلة  ] K1: املعتدلة CB2, Q1. املعتدل T.256

. خارت  ] MSS: حازت Q1.257
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وقـــولـــه: "وكــل اســتفراغ يــبلغ فــيه الــغايــة الــقصوى فــهو خــطر" هـــذا 
قانون يعم الفصلني جميًعا سواء كان االستفراغ مداواة أو حفظ صحة. 

259وقـولـه: "كـل تـغذيـة هـي عـند الـغايـة الـقصوى فـهي خـطر" أي  258

260كــل تــغذيــة عــند الــغايــة الــقصوى فــي الــقلة فــهي خــطر، ألن تــقليل الــغذاء ضــرب 

مـن االسـتفراغ ويـمكن أن يـكون قـولـه: وكـل اسـتفراغ يـبلغ فـيه الـغايـة الـقصوى فـهو 
خـطر قـانـونًـا لـكل اسـتفراغ. ويـكون قـولـه: وكـل تـغذيـة هـي عـند الـغايـة الـقصوى فـهي 
خــطر قــانــونًــا لــكل امــتالء، ويــكون قــولــه: هــي عــند الــغايــة الــقصوى يــعني بــه الــكثرة. 
وهـذا الـتأويـل أشـبه لـسياق الـفصل فـإنـه ذكـر فـي أولـه خـصب الـبدن واسـتفراغـه ثـم 

ذكر في آخره قانونًا عاًما في االستفراغ وقانونًا عاًما في االمتالء. 

[فصل رقم 4] 

قـال أبـقراط: الـتدبـير الـبالـغ فـي الـلطافـة عسـر، مـذمـوم فـي جـميع 
261األمـراض املـزمـنة ال مـحالـة، والـتدبـير الـذي يـبلغ  فـيه الـغايـة الـقصوى 

مـــن الـــلطافـــة فـــي األمـــراض الـــحادة إذا لـــم تـــحتمله قـــوة املـــريـــض عســـر 
مذموم. 

262قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: قـــــصده فـــــي هـــــذا الـــــفصل أن يـــــبني مـــــنازل األغـــــذيـــــة  

263بحسـب مـنازل األمـراض واملـرضـى عـلى الـعموم، كـما كـان قـصده فـيما سـبق أن 

يـذكـر قـوانـني االسـتفراغ املـفرط واالمـتالء املـفرط عـلى الـعموم أيـًضا. فـقولـه: الـتدبـير 

. كل  ] MSS: فكل K1.258

. فهي  ] MSS: om.K1.259

. تغذية  ] add. هي T.  260

. يبلغ  ] MSS: om. CB2.261

. األغذية  ] MSS: التغذية T.262

. املرضى  ] MSS: املرض T.263

	- �  -37



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 1 �38

264يـريـد بـه تـقديـر الـغذاء بحسـب املـرض واملـريـض، أمـا املـرض فـأن يـنظر: هـل هـو 

265حـاد أو مـزمـن؟ وإذا كـان حـاد، فهـل هـو حـاد فـي الـغايـة الـقصوى أو حـاد جـًدا 

ـــا املـــريـــض، فـــأْن يـــنظر [K1:10a] قـــوتـــه ويـــقايـــس  بـــينها  266أو حـــاًدا مـــطلًقا. وأمّـَ

267[Q1: 7b] وبــني قــوة املــرض وهــل تــبقى إلــى وقــت مــنتهى املــرض وتــفي بــه أو 

269تـــخور قـــبل املـــنتهى فـــيمدهـــا مـــن الـــغذاء بـــقدر مـــا تـــبقى وتـــفي، ولْـــتجعل هـــذا  268

270الــغرض غــايــتك أبــًدا فــي تــغذيــة املــرضــى عــلى اإلطــالق، فــتدبــير الــغذاء وتــقديــره 

271مســــتخرج مــــن املــــقايــــسة بــــني  قــــوتــــي املــــرض واملــــريــــض، فــــإذا كــــان املــــرض فــــي 

الـــغايـــة الـــقصوى وقـــوة املـــريـــض قـــويـــة يـــمكن أن [CB2: 11a] تـــثبت إلـــى مـــنتهى 
املــرض مــن غــير تــغذيــة فــامــنع الــغذاء أصــاًل، وهــذا هــو الــتدبــير الــبالــغ فــي الــلطافــة 
جـًدا. فـإن كـانـت الـقوة غـير قـويـة، و ال تـثبت إلـى وقـت املـنتهى إال بـغذاء، فـأعـط غـذاءً 
. وإذا كـان املـرض حـاًدا جـًدا، لـكن ال فـي  272لـطيفًا بـقدر مـا يـمسك الـقوة أن تـخور

273الـــغايـــة الـــقصوى فـــأعـــط غـــذاء لـــطيفًا بـــقدر مـــا يـــمسك الـــقوة، كـــماء العســـل ومـــاء  

الــــشعير وشــــيء مــــن الــــكشك. وإذا كــــان املــــرض حــــاًدا مــــطلًقا، فــــأعــــط غــــذاًء لــــطيفًا 
وأغـــلظ مـــن األول كـــالـــحساء مـــع الـــكشك؛ وفـــي هـــذه األحـــوال الـــثالث تـــجعل الـــغذاء 

. به  ] MSS: om. T.  264

. حاد  ] MSS: حدا Q1.265

. ويقايس  ] T: ويقاس K1. وتقايس CB2, Q1.266

. وتفي  ] MSS: ونقى Q1.267

. تخور  ] K1, T: يجوز Q1. تحوز CB2.268

. تبقى  ] MSS: ينقى Q1.269

. أبدا  ] MSS: بداء Q1.270

. املقايسة بني  ] MSS: om. K1.271

. تخور  ] K1, T: تجوزه Q1. تخوره CB2.272

. وماء  ] MSS: أو ما T.273
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274بقدر ما ال تخور معه القوة وإن أثر فيها ضعفًا. 

275وأمـا األمـراض املـزمـنة فـإنـك تـجعل الـغذاء فـيها مـا  يـحفظ الـقوة عـلى مـا 

كــانــت عــليه، ال يــزيــد فــيها وال يــنقص مــنها، وال يــزال كــذلــك إلــى وقــت مــنتهى املــرض 
ــا لـــسنا نُـــعنى فـــي املـــرضـــى  276فـــحينئٍذ تـــعود وتـــلطِّف الـــتدبـــير. ويـــنبغي أن تـــعلم أنّـَ

277بــالــزيــادة فــي قــواهــم عــلى األكــثر، بــل إنــما نُــعنى فــي األمــراض املــزمــنة بــحفظ 

الـــــــقوة عـــــــلى الـــــــحال املـــــــوجـــــــودة، وفـــــــي األمـــــــراض الـــــــحادة بـــــــأن ال تـــــــنقص نـــــــقصانًـــــــا 
. والـــغذاء الـــزائـــد فـــي الـــقوة هـــو الـــغليظ وال يســـتعمل فـــي مـــريـــض أصـــاًل.  278فـــادحًــــــا

279والـغذاء الـذي يـحفظ الـقوة عـلى حـالـها هـو املـعتدل ويسـتعمل فـي األصـحاء وفـي 

ذوي األمــراض املــزمــنة. والــغذاء الــذي يــنقص مــن الــقوة هــو الــلطيف، ويســتعمل فــي 
ذوي األمـــراض الـــحادة؛ فـــإذا كـــان املـــرض فـــي الـــغايـــة الـــقصوى اســـتعمل الـــتدبـــير 
الـذي فـي [Q1: 8a] الـغايـة الـقصوى، وذلـك هـو مـنع الـغذاء أصـاًل، إن كـانـت الـقوة 
280تــــفي، أو االقــــتصار عــــلى مــــاء العســــل ومــــاء الــــكشك ونــــحوه إن لــــم تــــثق بــــالــــقوة، 

وإذا لـم يـكن املـرض فـي الـغايـة الـقصوى زيـد فـي غـلظ الـغذاء بحسـب ذلـك، فـأبـقراط 
281أمـرنـا فـي هـذا الـفصل أن نـتجنب دائـًما فـي األمـراض املـزمـنة الـتدبـير الـلطيف، 

ونـتجنبه أيـًضا فـي الـحادة أحـيانًـا، ألن أكـثر الـحادة تـحتاج إلـى الـلطيف وبـعضها 
يـحتاج إلـى الـبالـغ فـي الـلطافـة وهـو تـرك الـتغذيـة رأسًــــــا واالقـتصار عـلى مـاء العسـل 

. تخور  ] MSS: يحوز Q1.274

. ما  ] MSS: om. K1.275

. نعنى  ] MSS: نعتني T.276

. نعنى  ] CB2, Q1: نعتني K1, T.277

. فادحا  ] corr.: قاذحا K1. قادحا CB2, Q1, T.278

. املعتدل  ] MSS: معتدل K1.279

. تثق  ] Q1, T: تفي K1. يثق CB2.280

. أمرنا  ] MSS: أمر بما T.281
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إلـى أن يـأتـي البُحْــــران، وأمـا أكـثرهـا فـيحتاج إلـى الـلطيف ال فـي الـغايـة، وهـو تـناول 
الـــيسير مـــن الـــغذاء أو مـــا يـــغذو يـــسيرًا كـــماء الـــكشك. ويـــنبغي أن تـــعلم أن املـــرض 
282الـحاد هـو السـريـع الحـركـة، الـقريـب املـنتهى، الـوشـيك االنـقضاء، وأكـثر مـا يـطلق 

ذلـك عـلى مـا كـانـت مـادتـه حـادة جـًدا ويـكون مـعه حـمى قـلما تـقلع، وقـد تـكون املـادة 
283فـــي جـــميع الـــبدن، وقـــد تـــكون فـــي عـــضو بـــعينه كـــذات الـــجنب أكـــثر مـــا يـــتطاول 

 K1:10b.] 284إلـــــى الـــــيوم الـــــرابـــــع عشـــــر، وأقـــــله ثـــــالثـــــة أيـــــام أو أربـــــعة، وأوســـــطه

CB2: 11b] سـبعة أيـام، فـاملـرض الـذي يـأتـي بحـرانـه فـي الـيوم الـرابـع  ومـا قـبله 
285يـقال أنـه فـي الـغايـة الـقصوى، والـذي يـأتـي بحـرانـه فـي الـيوم الـسابـع يـقال أنـه 

286حـــاد جـــًدا، والـــذي يـــأتـــي بحـــرانـــه فـــي الـــرابـــع عشـــر يـــقال أنـــه حـــاد مـــطلًقا. وأمـــا 

287املــرض املــزمــن فــهو الــذي طــبيعته تــقتضي أن يــتجاوز الــيوم الــرابــع عشــر، ولــكن 

290مــا كــان مــن األمــراض بحــرانــه فــيما بــعد الــرابــع عشــر إلــى األربــعني هــو  289 288

291مـتردد بـني الـحاد واملـزمـن، ومـا بـعد ذلـك فـهو مـزمـن عـلى اإلطـالق واسـمه مشـتق 

292من الزمان، وأكثر تولده عن مواد باردة عسرة النضج ولهذا يشهر ويَْسنى. 

. الوشيك  ] K1, T: الوشك Q1, CB2.282

. أكثر  ] K1: وأكثر CB2, Q1, T.283

. اليوم  ] MSS:om. K1.284

. اليوم  ] K1, T:om. CB2, Q1. 285

. عشر  ] MSS:om. Q1.286

. ولكن  ] MSS: وليكن K1.287

. بحرانه  ] MSS: غير أنه K1.288

. فيما  ] MSS: مما T.289

. هو  ] MSS: om. K1.290

. وما  ] T: وأما K1, CB2, Q1.291

. ولهذا  ] add. قد T.292
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293وقـولـه: الـتدبـير الـبالـغ فـي الـلطافـة: يـريـد بـه مـنع الـغذاء أو االقـتصار 

عـــلى مـــاء العســـل. وقـــولـــه: عســر مــذمــوم: يـــعني بـــه مـــا يـــجب فـــيه املـــوت أو يـــقاربـــه 
 Q1:] وذلـــك فـــي جـــميع األمـــراض املـــزمـــنة. وقـــولـــه: ال مــحالــة: يـــريـــد بـــه بـــت الـــحكم
8b] ودوامـــــه مـــــطلًقا بـــــال شـــــريـــــطة. وقـــــولـــــه: والـــتدبـــير الـــذي يـــبلغ فـــيه الـــغايـــة 
الـقصوى مـن الـلطافـة فـي األمـراض الـحادة إذا لـم تـحتمله قـوة املـريـض 
294عســر مــذمــوم: ذكـــره مـــقترنًـــا بشـــريـــطة أن تـــكون الـــقوة ضـــعيفة ال مـــطلًقا. وأمـــا 

فــي األمــراض املــزمــنة فــذكــره مــطلًقا، ثــم أنــه لــم يــقل هــنا ال مــحالــة ألنــه ال يــريــد بــت 
ْود أعـني  295الـحكم ودوامـه ووثـاقـته كـما هـو فـي األمـراض املـزمـنة، ولهـذا صـرح بـالـسَّ

الجـــــميع فـــــي األمـــــراض املـــــزمـــــنة، وذكـــــر األمـــــراض الـــــحادة مـــــهملة. وإنـــــما اســـــتعمل 
296لــفظ الــتدبــير دون الــتغذيــة لــيدخــل فــي جــملته مَـــنْع الــتغذيــة أصــاًل، فــإنــه لــو قــال: 

الـتغذيـة الـتي فـي الـغايـة الـقصوى لـم يـفهم مـنه الـقسم الـذي يـمنع فـيه الـغذاء أصـاًل، 
فــاملــرض الــحاد عــند أبــقراط هــو كــل مــرض يتحــرك بســرعــة وفــيه خــطر، والحــمى فــيه 
دائــمة. فــكل مــرض حــاد عــنده فــال مــحالــة هــو قــصير، ولــيس كــل قــصير بــحاد، فــإنَّ 
ـــا أرخــيخانــس فـــإنـــه ال يشـــترط فـــي  ى يـــوم قـــصيرة وليســـت حـــادة. وأمّـَ 298حُــــــمَّ 297

املــــرض الــــحاد إال قــــصر الــــوقــــت والخــــطر فــــقط، فــــعلى هــــذا يــــكون الــــفالــــج والــــسكتة 
واخـــتناق الـــرحـــم مـــن الـــحادة إن عـــني بـــقصر الـــوقـــت الـــذي اشـــترطـــه وقـــت الحـــدوث، 
فـأمـا إن عـني بـه وقـت جـميع املـرض فـإن هـذه تـكون مـزمـنة فـي األكـثر، فـكل مـرض 
طـويـل فـهو بطئ الحـركـة، ولـيس كـل مـرض بطئ الحـركـة طـويـاًل، فـإنَّ حـمى يـوم أبـطأ 

. أو  ] MSS: و T.293

. ذكره  ] MSS:om. T.294

. بالسود  ] T: بالسور K1, CB2, Q1.295

. لفظ  ] T: لفظة K1, CB2, Q1.296

. قصيرة  ] K1, T: قصير CB2, Q1.297

. أرخيخانس  ] CB2, Q1: أرجيجانس T. ارحىحانس K1.298
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 . ، ومع هذا فهي أقصر مدة منها 300حركة من الـُمْحرقة 299

[فصل رقم 5] 

قـال أبـقراط: فـي الـتدبـير الـلطيف قـد يخـطئ املـرضـى عـلى أنـفسهم 
خـطأ يـعظم ضـرره عـليهم، وذلـك أن جـميع مـا يـكون مـنه أعـظم مـما يـكون 
مــنه فــي الــغذاء الــذي لــه غــلظ يــسير، ومــن قــبل [CB2: 12a] هــذا صــار 
الـتدبـير الـبالـغ فـي الـلطافـة فـي األصـحاء أيـًضا خـطر، ألن احـتمالـهم ملـا 
301يـعرض مـن خـطئهم أقـل، ولـذلـك صـار الـتدبـير الـبالـغ فـي الـلطافـة فـي  

أكثر الحاالت أعظم خطرًا من التدبير الذي هو أغلظ قلياًل. 

قـال عـبد الـلطيف: اعـلم أن [Q1: 9a] الخـطأ الـحادث مـن الـتدبـير الـلطيف 
302هـو [K1:11a] انـحالل الـقوة وهـو أمـر قـلما يـتالفـى، وأمـا الخـطأ الـحادث مـن 

303تــغليظ الــغذاء فــهو زيــادة يــسيرة فــي املــرض، وزيــادة املــرض أسهــل مــن انــحالل 

304الـقوة، والـطبيب يـنتفع بـمعرفـة هـذا الـقانـون مـنفعة ليسـت بـالـيسيرة وذلـك أنـه إذا 

أشــــــكل عــــــليه األمــــــر فــــــي مــــــرض مــــــا مــــــن األمــــــراض الــــــحادة، هــــــل هــــــو مــــــما يــــــحتمل 
، كــــان مــــيله إلــــى مــــا لــــه غــــلظ يــــسير أولــــى، ألن  306الــــتلطيف أو مــــما ال يــــحتمله 305

. املحرقة  ] MSS: املحترقة K1.299

. منها  ] add. أصال K1.300

. في  ] MSS: om. K1.301

. القوة  ] MSS: القوام K1.302

. املرض  ] T: القوة K1, CB2, Q1.303

. أنه  ] T: om. K1, CB2, Q1.304

. التلطيف  ] MSS: اللطيف K1.305

. يحتمله  ] MSS: يحتمل K1.306
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307الرأي إذا تجاذبه أمران متضادان مال إلى أسلمهما عاقبة. 

308قــولــه: "فـي الـتدبـير الـلطيف" قــدمــه لــلعنايــة بــه. وقــولــه: "قـد يخـطئ 

املــرضــى عــلى أنــفسهم" قــرنــه بحــرف قــد لــيعلم أنــه مــتوقــع مــمكن لــيس بــواجــب، 
309وأضـاف الخـطأ إلـى إرادة املـرضـى دون األطـباء ملـعنى جـليل، وذلـك أن املـريـض 

310يـــحس بـــالـــقوة والـــضعف مـــن نـــفسه أكـــثر مـــن غـــيره حـــتى أن الـــطبيب فـــي أغـــلب 

األحـــوال إنـــما يســـتعلم مـــقدار الـــقوة مـــن إخـــبار املـــريـــض لـــه، فـــكأنـــه يـــقول: إذا كـــان 
املـــريـــض، وهـــو اعـــلم بـــقوتـــه، قـــد يخـــطئ عـــلى نـــفسه فـــي الـــتدبـــير الـــلطيف فـــما ظـــنك 

 . 311بغيره

وقــــولــــه: "يــعظم ضــرره عــليهم" أي يــــخاف عــــليهم الــــعطب مــــنه، ومــــا بــــعده 
312تـفسير لـه والـهاء فـي مـنه تـعود عـلى الـتدبـير الـلطيف. وجـملة مـا فـي هـذا الـفصل 

تـــكريـــر التحـــذيـــر مـــن الـــتدبـــير الـــلطيف مـــطلًقا فـــي األصـــحاء واملـــرضـــى، إال إذا كـــان 
مــنتهى املــرض فــي غــايــة الــقرب واملــريــض فــي غــايــة الــقوة، ومــع ذلــك فــإنــك تســتعمل 
313الـتدبـير الـبالـغ فـي الـلطافـة عـلى حـذٍر وتـوٍق ألن الخـطأ فـيه أعـظم مـن الخـطأ فـي 

ضده.  

[فصل رقم 6] 

. أسلمهما  ] T: أسلمها K1, CB2, Q1.307

. للعناية  ] MSS: للغاية K1.308

. وأضاف  ] K1, T: وأصناف CB2, Q1.309

. أغلب  ] MSS: أكثر T.310

. بغيره  ] K1, T: لغيره CB2, Q1.311

. والهاء  ] corr.: والخاء K1, CB2, Q1. واملخالفة T.312

. وتوق  ] MSS: وثوق Q1.313
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: أجـود الـتدبـير فـي األمـراض الـتي فـي الـغايـة  316قـال أبـقراط 315 314

القصوى، التدبير الذي في الغاية القصوى. 

: يــــريــــد بــــها األمــــراض الــــحادة جــــًدا، الــــتي فــــي غــــايــــة  317 قــــال عــــبد الــــلطيف

الِعظَمِ. 

وقــولــه: "أجـود الـتدبـير" أي أجــود مــا يــنبغي أن يُــفَْعل بحســب األفــضل ال 
بحسـب  االضـطرار، فـإنـه لـو دبـر فـي األمـراض الـتي فـي الـغايـة الـقصوى بـغذاء لـه 
غـــلظ يـــسير ولـــيس هـــو فـــي الـــغايـــة [Q1: 9b] الـــقصوى مـــن الـــلطافـــة لـــم يـــكن ذلـــك 
خــطأ، ولــكن األفــضل أن يســتعمل الــتدبــير الــذي هــو فــي الــغايــة الــقصوى عــلى أنــه 
خـطر. وقـولـه: "أجـود الـتدبـير" أي أنـجحه وأقـربـه إلـى الـبرء. فـأمـا الـتدبـير بـما لـه 
ِغلظ يسير فليس أقرب إلى البرء، ولكنه أسلم عاقبة وأقل [CB2: 12b] خطرًا. 

[فصل رقم 7] 

قــال أبــقراط: وإذا كــان املــرض حــاًدا جــًدا، فــإن األوجــاع الــتي فــي 
318الــغايــة الــقصوى تــأتــي فــيه بــدئًــا، ويــجب ضــرورة أن تَســتعِمل فــيه 

الـتدبـير الـذي فـي الـغايـة الـقصوى مـن الـلطافـة؛ فـإذا لـم يـكن كـذلـك، لـكن 
كــــان يــــحتمل مــــن الــــتدبــــير مــــا هــــو أغــــلظ مــــن ذلــــك، فــــينبغي أن يــــكون 

. قال أبقراط  ] MSS:om. K1.314

. أجود التدبير  ] MSS: فاجود البدبير K1.315

. التي  ] add. هي k1.316

. قال عبد اللطيف  ] MSS:om. K1.317

. فيه  ] MSS: om. T.318
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320الــتدبــير عــلى حســب لــني  املــرض ونــقصانــه عــن الــغايــة الــقصوى.  319

#وإذا بـلغ املـرض مـنتهاه، فـعند ذلـك يـجب ضـرورة أن تَسـتعِمل الـتدبـير 
 . 321الذي هو في الغاية القصوى من اللطافة

322قــال عــبد الــلطيف: مــنتهى املــرض هــو الــوقــت أو الــحال الــذي املــرض فــيه 

أعـــظم مـــا يـــكون فـــي أعـــراضـــه وأوجـــاعـــه، وعـــند ذلـــك تـــكون املـــقاومـــة واملـــجاهـــدة بـــني 
الــــــطبيعة واملــــــرض مــــــجاهــــــدة يــــــكون عــــــنها االنــــــفصال وغــــــلب أحــــــدهــــــما قــــــواًل واحــــــًدا، 
[K1:11b] وفــي ذلــك الــوقــت وتــلك الــحال ال يــنبغي أن يــغذى املــريــض أصــاًل، ألن 
الــطبيعة مــشغولــة بــمقاومــة املــرض ومــصارعــته عــن أن تــصرف عــنايــتها إلــى إنــضاج 
323الــــغذاء وهــــضمه فــــتبقى بــــني أمــــريــــن كــــالهــــما ردئ، وذلــــك أنــــها إن عــــطفت عــــلى 

إصــالح الــغذاء، وجــد املــرض الــفرصــة عــليها وأمــكنته مــن نــفسها، وإن طــرحــته ثــقل 
324عــليها وســدد مــسالــكها وفســد بــإعــراضــها عــنه فــصار ألــبًا عــليها وعــونــا لــعدوهــا. 

واعـلم أن املـرض الـحاد فـي الـغايـة يـأتـي مـنتهاه بـدًءا وفـي أولـه وذلـك فـي أربـعة أيـام 
ومـا حـولـها، والـتدبـير الـبالـغ فـي الـلطافـة واجـب فـي مـنتهى املـرض؛ فـلذلـك هـو واجـب 
فـــي أول األمـــراض الـــحادة فـــي الـــغايـــة ألن مـــنتهاهـــا فـــي مـــبتدئـــها، فـــإذا عـــلمت مـــن 
طـــبيعة املـــرض أن مـــنتهاه يـــتجاوز الـــرابـــع فـــغلِّظ الـــغذاء يـــسيرًا، وكـــلما بـــعد املـــنتهى 
[Q1: 10a] فــــزد فــــي تــــغليظ الــــغذاء إلــــى أن تخــــرج إلــــى حــــد األمــــراض املــــزمــــنة 
، وكـلما قـرب املـنتهى  325فـحينئٍذ تـجعل الـغذاء بـما يـحفظ الـقوة عـلى حـالـها املـوجـود

. التدبير  ] MSS: االنحطاط K1.319

. لني  ] MSS: om. K1.320

. وإذابلغ... اللطافة  ] MSS:om. K1.321

. املرض  ] K1:om. CB2, Q1, T. 322

. فتبقى  ] MSS: فتفى K1.323

. ألبا  ] MSS: لنا K1.324

. املوجود  ] K1. T: املوجودة CB2, Q1.325
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326فــزد فــي تــلطيف الــغذاء، فــإذا عــلمته فــي غــايــة الــقرب فــامــنع الــغذاء. وفــي جــميع 

ذلك تغيير تقدير الغذاء بحسب املرض واملريض جميًعا كما سبق. 

فـقولـه: إذا بـلغ املـرض مـنتهاه: أمـر يـعم جـميع األمـراض الـحادة واملـزمـنة؛ 
327ومـا كـان مـن الـحادة يـتأخـر مـنتهاه، ومـا كـان مـنها يـأتـي مـنتهاه فـي أولـه، فـإنـه 

أمــر أن يُــلطَّف الــتدبــير عــند مــنتهى املــرض ألن الــطبيعة إذ ذاك مــكبة عــلى انــضاج 
328املـــرض مـــشغولـــة بـــمدافـــعته فـــال تـــتفرغ ملـــا عـــداه. وجـــميع هـــذا الـــقول مـــن أبـــقراط  

إنـــما [ط. 15 ب] هـــو فـــي األمـــراض الـــتي يـــعقب مـــنتهاهـــا انحـــطاط املـــرض، فهـــذه 
. فـأمـا الـتي يـأتـي  329هـي الـتي تـقبل الـعالج، ولـها يـنبغي أن يـصرف عـنايـة الـتدبـير

عـــــند [CB2: 13a]مـــــنتهاهـــــا املـــــوت فـــــال يُـــــنظر فـــــيها إال مـــــن جـــــهة تَـــــْقِدمـــــة املـــــعرفـــــة 
واإلنذار بكونه فقط. 

وقــولــه: فـإذا لـم يـكن كـذلـك: يــعني إذا لــم يــكن املــرض قــد بــلغ مــنتهاه بــعد، 
330لـــكن كـــان يـــحتمل مـــن الـــتدبـــير مـــا هـــو أغـــلظ مـــن الـــتدبـــير الـــبالـــغ فـــي الـــلطافـــة، 

فـينبغي أن يـكون االنحـطاط عـن الـغايـة الـقصوى فـي الـتدبـير عـلى حسـب انحـطاط 
331املرض عن الغاية القصوى في الحدة والقوة. 

[فصل رقم 8] 

: وإذا كـان املـرض حـاًدا جـًدا، فـإن األوجـاع الـتي فـي  332قـال أبـقراط

. غاية  ] MSS: غلية K1.326

. منها يأتي  ] MSS:om. K1.327

. أبقراط  ] corr.: بقراط MSS.328

. التدبير  ] add. الطبيب T.329

. كان  ] MSS: om. K1.330

. الحدة  ] MSS: الحد K1.331

. أبقراط  ] K1, T: بقراط CB2, Q1.332
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334الـــغايـــة الـــقصوى تـــأتـــي فـــيه بـــدئًــا، فـــيجب ضـــرورة أن تســـتعمل  333

335فـيه الـتدبـير الـذي فـي الـغايـة الـقصوى مـن الـلطافـة، فـإذا لـم يـكن كـذلـك 

336لـكن كـان يـحتمل مـن الـتدبـير مـا هـو أغـلظ مـن ذلـك  فـينبغي أن يـكون 

338التدبير  على حسب لني املرض ونقصانه عن الغاية القصوى.  337

قــــال عــــبد الــــلطيف: هــــذا الــــفصل قــــريــــب مــــما قــــبله جــــًدا، وهــــو فــــي كــــثير مــــن 
339الـــنسخ غـــير مـــوجـــود وكـــأنـــه مـــكرر أو هـــو مـــا قـــبله. فـــأمـــا فـــي الـــنسخ الـــتي فـــيها 

340مــوجــود، فــيوجــد الــفصل الــذي قــبله عــلى هــذه الــصورة: [Q1: 10b] إذا بـلغ 

341املـــــرض مـــــنتهاه، فـــــعند ذلـــــك يـــــجب ضـــــرورة أن تســـــتعمل الـــــتدبـــــير 

343الـذي فـي الـغايـة الـقصوى مـن الـلطافـة. وال فـرق بـينهما إال أن الـفصل  342

الـذي قـبله عـلى هـذه الـنسخة هـو خـاص فـي األمـراض الـتي يـتأخـر مـنتهاهـا، أو هـو 
344عــام فــيها وفــي الــتي يــأتــي بحــرانــها فــي أولــها، وهــذا الــفصل خــاص بــاألمــراض 

. القصوى  ] add. من اللطافة T.333

. فيجب  ] K1: ويجب CB2, Q1, T.334

. فيه  ] K1: om. CB2, Q1, T.335

. ذلك  ] add. قليال T.336

. التدبير  ] MSS: االنحطاط K1.337

. ونقصانه  ] MSS: وانقصايه K1.338

. التي  ] add. هو K1.339

. فيوجد  ] MSS: فيدخل K1.340

. ضرورة  ] MSS: صورة K1.341

. الذي  ] add. هو k1.342

. فرق  ] add. قال عبد اللطيف هذا الفصل قريب مما قبله جدا وال فرق k1.343

. بحرانها  ] MSS: بحرنها K1.344
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الحادة جًدا التي يأتي بحرانها في أولها. 

 فـــنقول: إنَّ األمـــراض الـــتي فـــي الـــغايـــة الـــقصوى تـــأتـــي األوجـــاع الـــتي فـــي 
345الـــغايـــة الـــقصوى فـــيها بـــدئًــا وهـــذه عـــالمـــات حـــدتـــها، فـــحينئٍذ يـــجب ضـــرورة، أي 

346الزمًـــــا وواجــــبًا إذا رأيــــت هــــذه الــــعالمــــة أن تســــتعمل الــــتدبــــير الــــذي فــــي الــــغايــــة 

349القصوى، وهذه األوجاع هي نوائب الحمى وسائر األعراض.  348 347

وقـــولـــه: فــي الــغايــة الــقصوى: أي فـــي غـــايـــة الـــِعظَم. وقـــولـــه: تــأتــي فــيه 
بــدئًـا: أي فـــي أولـــه، وهـــي أربـــعة أيـــام وبـــعدهـــا بـــقليل، فـــإن املـــرض الـــحاد جـــًدا هـــو 
الـذي يـكون مـنتهاه بـدئًا، فلهـذا  [ط. 16أ] يـنبغي أن يُـَلطَّف الـتدبـير فـي أولـه، ألن 
الـــتدبـــير يـــنبغي أن يـــلطف فـــي مـــنتهى األمـــراض، فـــإذا كـــان املـــنتهى بـــدئًــا اســـتعمل 
350الـتدبـير الـلطيف بـدئًا. وعـلى هـذا كـلما كـان املـنتهى  أبـعد وجـب أن يـكون تـغليظ 

الـغذاء أكـثر، وكـلما كـان املـنتهى أقـرب وجـب أن يـكون تـغليظ الـغذاء أيسـر. وغـرضـه 
351فـــي هـــذا الـــفصل تـــعريـــف الـــقانـــون فـــي تـــدبـــير املـــرضـــى بحســـب أمـــراضـــهم مـــن 

352جـــهة طـــولـــها وقـــصرهـــا، وجـــعل عـــالمـــات قـــصرهـــا ظـــهور األوجـــاع الـــعظيمة فـــي 

أولها. 

[فصل رقم 9] 

. فحينئذ  ] MSS: فح T.345

. الزما  ] MSS: الزمان K1.346

. وهذه  ] MSS: om. K1. 347

. نوائب  ] MSS: قوانني K1.348

. الحمى وسائر  ] MSS: om. K1.349

. املنتهى  ] MSS: منتهى املرض K1. 350

. في  ] MSS: من T.351

. جهة  ] K1: جملة CB2, Q1, T.352
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قـــال أبـــقراط: [CB2: 13b] ويـــنبغي أن تـــزن أيـــًضا قـــوة املـــريـــض 
فــتعلم إن كــانــت تــثبت إلــى وقــت مــنتهى املــرض، وتــنظر: أقــوة املــريــض 
353تــــخور  قــــبل غــــايــــة املــــرض وال تــــبقى عــــلى ذلــــك الــــغذاء؟ أم املــــرض 

354يخور  قبل وتسكن عاديته؟ 

355قـــال عـــبد الـــلطيف: هـــذا شـــرط آخـــر فـــي تـــقديـــر الـــتدبـــير فـــكما عـــرَّف فـــي 

الـفصل املـتقدم تـقديـر الـتدبـير بحسـب قـرب املـنتهى وبُـْعده، [Q1: 11a] عَــرَّف هـنا 
تــقديــر الــتدبــير بحســب قــوة املــريــض وضــعفه، فــإذًا تــقديــر الــتدبــير يــنبغي أن يــعتبر 
بــــاملــــرض واملــــريــــض جــــميًعا، فــــإذا كــــان املــــرض قــــريــــب املــــنتهى وقــــوة املــــريــــض تــــفي 
بــالــبقاء إلــى ذلــك األمــد فــينبغي أن يُــلطَّف الــتدبــير جــًدا. وإن اخــتل أحــد الشــرطــني 
بـــــأن تـــــكون الـــــقوة ال تـــــفي وإن كـــــان املـــــرض قـــــريـــــب املـــــنتهى، أو كـــــان املـــــرض بـــــعيد 
ــا قـــد نـــغذى  356املـــنتهى وكـــانـــت الـــقوة تـــفي فـــينبغي إذ ذاك تـــغليظ الـــغذاء، حـــتى أنّـَ

عـند املـنتهى إذا خـفنا أن تنحـل الـقوة، فـإن تـلطيف الـتدبـير كـما أنـه يـضعف املـرض 
357كــذلــك أيــًضا يــضعف الــقوة. وتــغليظ الــتدبــير كــما أنــه يــقوي املــرض كــذلــك أيــًضا 

360يــقوي الــقوة، فــإن كــان لــلقوة فــضل اســتظهار لــطَّفنا الــتدبــير #لــيضعف  359 358

املـــرض، وإن لـــم يـــكن فـــي الـــقوة فـــضل اســـتظهار غـــلَّظنا الـــتدبـــير لـــئال تـــخور الـــقوة، 

. تخور  ] MSS: يجوز Q1.353

. يخور  ] K1, T: يحوز Q1. تخور CB2.354

. فكما  ] MSS: فكلما K1.355

. وكانت  ] MSS: وإن كانت K1.356

. أيضا يضعف  ] K1, T: يضعف أيضا CB2, Q1.357

. للقوة  ] MSS: القوة K1.358

. استظهار  ] CB2, T: استظهارها Q1. استطهار K1.359

. لطفنا  ] MSS: لطفا K1.360
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361فــــإن إضــــعافــــها بــــمنزلــــة خــــسارة رأس املــــال، فــــينبغي أن تــــجعل تــــغليظ الــــتدبــــير 

362وتـــلطيفه بحســـب املـــرض والـــقوة. وتـــزنـــهما أي تـــقايـــس بـــينهما بـــأن تـــنظر أيـــهما 

أقــوى وكــم مــقدار قــوة أحــدهــما عــلى اآلخــر، وكــم مــقدار مــا تــحتاج الــطبيعة إلــيه مــن 
مـعاونـة الـطبيب لـها حـتى تظهـر عـلى املـرض، وبـأي شـيء يـنبغي أن تـعان، وفـي أي 
363وقـــــت وعـــــلى أي حـــــال، وتـــــقرب [ط. 16ب] ذلـــــك إلـــــى الـــــتحقيق بـــــكل مـــــا أمـــــكن، 

فحينئٍذ تكون َقِمنًا أن يَْصدق حدسك. 

[فصل رقم 10] 

: والـذيـن يـأتـي مـنتهى مـرضـهم بـدئًا، فـينبغي أن  365قـال أبـقراط 364

ــروا بـــالـــتدبـــير الـــلطيف بـــدئًــا. والـــذيـــن يـــتأخـــر مـــنتهى مـــرضـــهم،  366يُـــدبّـَ

فــينبغي أن تــجعل تــدبــيرهــم فــي ابــتداء مــرضــهم أغــلظ، ثــم تُــنقص مــن 
368غِـــلظه قــلياًل قــلياًل كــلما قــرب مــنتهى املــرض، #وفــي وقــت مــنتهاه  367

. ويـنبغي أن تـمنع مـن الـغذاء  370بـمقدار مـا تـبقى قـوة املـريـض عـليه 369

في وقت منتهى املرض، فإن الزيادة فيه مضرة. 

. ليضعف... فينبغي  ] MSS: om. K1.361

. وتزنهما  ] MSS: وشربهما Q1.362

. بكل  ] MSS: كل K1.363

. أبقراط  ] K1, T: بقراط CB2, Q1.364

. والذين  ] K1: واللذين CB2, Q1, T.365

. والذين  ] MSS: واللذين Q1.366

. كلما  ] MSS: كما K1.367

. منتهاه  ] MSS:om. CB2. 368

. وفي... بمقدار  ] MSS:om. K1.369

. عليه  ] MSS: om. K1.370
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[Q1: 11b] قـــال عـــبد الـــلطيف: هـــذا الـــفصل أعـــم مـــما قـــبله، ألن مـــا قـــبله 
فــــي األمــــراض الــــحادة جــــًدا، وهــــذا الــــفصل عــــام فــــي جــــميع األمــــراض الــــتي يــــأتــــي 
مـــنتهاهـــا بـــدئًـــا، أي بُـــَعيْد أولـــها. وعـــرَّف بـــقولـــه: بـــمقدار مـــا تـــبقى قـــوة املـــريـــض: أن 
371الـــغرض فـــي تـــغذيـــة املـــريـــض إنـــما هـــو حـــفظ رَمَـــقه وقـــوتـــه الـــضروريـــة فـــي حـــياتـــه 

372ال الزيادة فيها. 

: #يــــنبغي أن  373وقــــولــــه: ويــنبغي أن تــمنع مــن الــغذاء وقــت املــنتهى

 [CB2: 14a] :تـفهم ذلـك بشـرط أال تـتجاوز انـحالل الـقوة، فـإن خـفت فـاغـذ. وقـولـه
374فـإن الـزيـادة فـيه مـضرة: أي إذا قــصدت بــالــغذاء فــي وقــت املــنتهى الــزيــادة 

فـي الـقوة فـإن ذلـك الـذي تـوهـمت أنـه زيـادة فـي الـقوة مـضر، أي نـاقـص مـن الـقوة ال 
زائـــد فـــيها. ويـــحتمل أن يـــكون قـــولـــه: فـــإنَّ الـــزيـــادة مـــضرة: أن الـــزيـــادة فـــي الـــبدن، 
375الـحاصـلة مـن كـيموس الـغذاء مـضرة حـيث تـثقل عـلى الـطبيعة وتـصير زيـادة فـي 

مادة املرض.  

[فصل رقم 11] 

: وإذا كـــان للحـــمى أدوار، فـــامـــنع مـــن الـــغذاء فـــي  376قـــال أبـــقراط

أوقات نوائبها. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: مــــا ســــبق شــــرط فــــي الــــتغذيــــة بحســــب املــــريــــض واملــــرض 
مــــطلًقا، وهــــذا شــــرط بحســــب أجــــزاء املــــرض، فــــجعل كــــل نــــوبــــة مــــن املــــرض بــــمنزلــــة 

. حياته  ] MSS: حيوته T.371

. ال  ] MSS: ألن K1.372

. املنتهى  ] add. بينما تنص K1.373

. ينبغي... املنتهى  ] MSS:om.K1. قوانني K1.374

. تثقل  ] MSS: يشتمل T.375

. أبقراط  ] K1, T: بقراط CB2, Q1.376
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املــنتهى فــي أنــه يــمنع فــيها الــغذاء. ولــعمري أن كــل نــوبــة فــهي مــنتهى خــاص لجــزء 
مــن املــرض، واملــنتهى الــعام هــو الــذي يــكون بــه االنحــطاط عــن جــملة املــرض، وحــكم 

 . 378الجزء حكم الكل فينبغي أن تمنع الغذاء وقت النوبة وقبيلها 377

[فصل رقم 12] 

قــال أبــقراط: إنــه يــدل عــلى نــوائــب املــرض ونــظامــه ومــرتــبته، األمــراض 
أنـفسها وأوقـات الـسنة، وتـزيّـُد األدوار بـعضها عـلى بـعض، نـائـبة كـانـت 
379فـــي كـــل يـــوم، أو يـــوم ويـــومًـــا ال، أو فـــي أكـــثر مـــن ذلـــك مـــن الـــزمـــان، 

واألشـــياء أيـــًضا [ط. 17أ] الـــتي تظهـــر بـــعد. مـــثال ذلـــك مـــا يظهـــر فـــي 
أصـــحاب ذات [Q1: 12a] الـــجنب، فـــإنـــه إن ظهـــر الـــنفث بـــدًءا مـــن أول 
380املــرض كــان املــرض قــصيرًا، وإن تــأخــر ظــهوره كــان املــرض طــويــاًل، 

381والـبول والـبراز والـعرق إذا ظهـرت فـقد تـدلـنا [Q1: 14b] عـلى جـودة 

بحران املرض ورداءته وطول املرض وقصره. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: هـــذا الـــفصل مـــعروف بـــالـــفصل الـــذي قـــبله ألنـــه ملـــا أمـــرنـــا 
383بـــــمنع الـــــغذاء فـــــي أوقـــــات الـــــنوائـــــب وجـــــب أن يـــــعرَّف بـــــماذا يســـــتدل بـــــه عـــــلى  382

ـيَّات  الــتي تــأخــذ وتــترك، والــنوبــة هــي مــدة  الــنوائــب، والــنوائــب إنــما تــكون فــي الحـُــمِّ

. حكم  ] MSS: وحكم K1.377

. وقبيلها  ] MSS: وقبلها T.378

. من  ] MSS: om. K1.379

. ظهوره  ] K1, T: ظهورها CB2, Q1.380

. تدلنا  ] MSS: بدلنا Q1.381

. بماذا  ] MSS: ماذا K1.382

. به  ] K1, T: om. CB2, Q1.383
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384أخــــذهــــا، والــــدور هــــو أخــــذهــــا الــــثانــــي مــــع أخــــذهــــا األول، وأقــــل مــــا يــــكون الــــدور 

385نـوبـتان. ونـظام املـرض هـو تـناسـب نـوائـبه ولـزومـه فـيها وفـي سـائـر أعـراضـه تـرتـيبًا 

واحـًدا. وأمـا مـرتـبة املـرض فـهو: الـنظر فـيه هـل، هـو حـاد أو مـزمـن؟ وإن كـان حـاًدا، 
فهـل هـو حـاد جـًدا؟ أو حـاد مـطلق؟ وكـذلـك املـزمـن. ومـن يـعرف ذلـك كـله يـتبني مـنتهاه 
مـــتى يـــكون، وهـــذا هـــو الـــنظر فـــي مـــرتـــبة املـــرض. وتـــقديـــر الـــغذاء يـــنبني عـــلى تـــعرف 
386ثــــــالثــــــة أمــــــور، أولــــــها: قــــــوة املــــــريــــــض وتــــــعرف مــــــن الــــــنبض واألفــــــعال الــــــنفسانــــــية 

والــحيوانــية والــطبيعية [K1:13a] وســائــر مــا ذكــر فــي تــقدمــة املــعرفــة، وذلــك مــمكن 
[CB2: 14b] بأول وهلة. 

والــــثانــــي: مــــرتــــبة املــــرض ونــــظامــــه، وقــــد ظــــن قــــوم أنــــها ال يــــمكن تــــعرفــــها قــــبل 
387كــونــها، وأمــا أبــقراط وشــيعته فــيرون أن بــعضها يــمكن أن يــعلم عــلًما قــريــبا مــن 

الـــــيقني، وبـــــعضها يـــــمكن أن يـــــعرف بحـــــدس صـــــناعـــــي، ولـــــيس هـــــو بـــــالحـــــدس الـــــعام 
388كـــيفما وقـــع. وبـــمعرفـــة املـــرتـــبة والـــنظام يـــعلم مـــتى يـــكون املـــنتهى وفـــي أي وقـــت 

تـعود الـنوبـة، فـيقدر الـغذاء بحسـب ذلـك. وقـد اسـتقصى جـالـينوس بـيان ذلـك فـي 
املــــقالــــة األولــــى مــــن كــتاب البحــران. واعــــلم أن طــــبيعة املــــرض تــــدل عــــلى تــــناســــب 
الـنوائـب وعـلى نـظام املـرض. مـثالـه أن الحـمى الـغب تـدل عـلى قـصر املـرض وسـرعـة 
البحـــران، والـــنائـــبة تـــدل عـــلى الـــطول والـــبطء، [Q1: 12b] والـــربـــع تـــدل عـــلى طـــول 
ـيَّات  يـــعرفـــها الـــطبيب الـــفارِه فـــي أول يـــوم والســـيما إن كـــانـــت  وإبـــطاء أكـــثر. والحـُـــمِّ
[ط. 17ب] الحـــــمى بـــــسيطة، ومـــــن عـــــرف نـــــوع الحـــــمى فـــــي أول األمـــــر قـــــدر غـــــذاء 

. ما  ] K1: مما CB2, Q1, T.384

. ولزومه  ] K1: ولزمها CB2, Q1, T.385

. واألفعال  ] H1: والحركات CB2, Q1, T.386

. قريبا  ] MSS: om. K1.387

. كيفما  ] corr.: كيف ما MSS.388
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389املــريــض عــلى حســب مــا يــنبغي  فــي أول وهــلة، أي قــدره بحســب طــول املــرض 

وقــصره، فــإن كــان املــنتهى قــريــبًا لــطَّف الــغذاء، وإن كــان بــعيًدا غــلَّظ الــغذاء. ثــم أن 
الــــتلطيف والــــتغليظ عــــلى مــــراتــــب بحســــب مــــراتــــب قــــرب املــــنتهى وبــــعده. ويــــنبغي أن 
391تــنظر أوال هــل املــرض حــاد أو مــزمــن، وإن كــان حــاًدا فــمن أي أنــواع الــحاد  390

هــــو، فــــإن ذات الــــجنب وذات الــــرئــــة والســــرســــام أمــــراض حــــادة، واالســــتسقاء وشــــدة 
393الــخوف والــوســواس والســل أمــراض مــزمــنة. ثــم أن الحــمى فــي ذات الــجنب  392

ـًا، وفـــيمن بـــه خـــراج مـــقيح فـــي مـــعدتـــه أو كـــبده أو بـــه  والســـرســـام أكـــثر مـــا تـــنوب غِــــبّـَ
ســـل فـــي كـــل يـــوم وال ســـيما بـــالـــليل، وفـــيمن مـــرضـــه مـــن طـــحالـــه، وبـــالجـــملة مـــن املـــرة 

السوداء تنوب ربًعا. 

394وقــولــه: وأوقــات الــسنة مــنسوب عــلى قــولــه: األمــراض أنــفسها: أي أن األمــراض 

395أنـــفسها تـــدل عـــلى طـــبيعة املـــرض ونـــظامـــه، وأوقـــات الـــسنة أيـــًضا تـــدل، وليســـت 

أوقــات الــسنة وحــدهــا تــدل، بــل ســائــر األشــياء الــضروريــة املــواصــلة والــخارجــة. فــإن 
الــربــع فــي الــصيف أحــّد مــنها فــي الشــتاء، وفــي ســن الشــباب أحــّد مــنها فــي ســن 
396الــكهول، وفــي أربــاب الــجوع والــريــاضــات وفــي الــبلدان الــجنوبــية ومــع الــصنائــع 

الــناريــة واألغــذيــة الــحارة الــيابــسة واألمــزجــة الــحارة الــيابــسة ومــن يــتضحى لــلشمس 

. ينبغي  ] MSS: يبقى Q1.389

. هل  ] add. في أن K1.390

. الحاد  ] K1: الحادة CB2, Q1, T.391

. وشدة الخوف  ] K1: وسدة الجوف CB2, T. وسدة الحوف Q1.392

. والوسواس  ] MSS: السواس K1.393

. منسوب  ] MSS: منسوق K1.394

. على  ] MSS: om. K1.395

. الجوع  ] K1: التجوع CB2, Q1, T.396
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397كـثيرًا أو يـطيل املـكث فـي الحـمام ونـحو ذلـك. فـإنَّ هـذه األحـوال إذا أُقـرنـت إلـى 

400الـغب #أذنـت بحـدتـها وسـرعـة حـركـتها، وإذا اقـترن بـالـغب أضـداد هـذه  399 398

402أذنــت بــفتورهــا وبــطء حــركــتها، وإن اقــترن بــها الــبعض [CB2: 15a] دون  401

البعض َحكْمت باألغلب وحصل توسط بني ذينك. 

  وليس [Q1: 13a] يكفيك في تقدير الغذاء أن تعلم أن الحمى الربع مثاًل 
طـويـلة حـتى تـضيف إلـيه الـنظر فـي الـسن والـوقـت واملـزاج وسـائـر الـباقـية، فـإن الـربـع 
الــصيفية فــي أكــثر األمــر تــكون قــصيرة، والخــريــفية طــويــلة، والســيما مــتى اتــصلت 
بـــالشـــتاء. وحـــمى الـــغب قـــصيرة، لـــكنها فـــي الـــصيف أقـــصر وأســـرع بحـــرانًـــا، وفـــي 
الشــــتاء أطــــول وأبــــطأ. [ط. 18أ] وأبــــقراط اقــــتصر مــــن هــــذه األســــباب عــــلى أوقــــات 
403الـسنة عـلى جـهة الـتمثيل [K1:13b] واالسـتغناء عـن إعـادتـها هـنا بـذكـرهـا فـي 

404مــواضــع أخــر، وألن أوقــات الــسنة أبــني عــند الجــمهور وأظهــر لــلحس مــن ســائــر 

ــد األدوار بـــعضها عـــلى بـــعض، فـــإنـــه يـــريـــد بـــه  : وأمـــا تـــزيّـُ 406تـــلك الـــباقـــية. قـــولـــه 405

. أقرنت  ] K1, CB2: اقترنت Q1, T.397

. أذنت  ] MSS: أذيت CB2.398

. اقترن  ] K1, Q1: اقترنت CB2, T.399

. أذنت... بالغب  ] MSS: om. Q1.400

. أذنت  ] K1: أذيت CB2, Q1, T.401

. دون  ] K1, T: أو CB2, Q1.402

. االستغناء  ] Q1, T: االستعيا K1. االستعناء CB2.403

. وأظهر  ] K1: أحضر Q1, T. واخصر CB2. 404

. قوله  ] MSS: om. K1.405

. يريد  ] MSS: يزيد Q1.406
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407تــــزيــــد نــــوائــــب الحــــمى الــــتي تــــكون فــــي األدوار، وتــــزيــــد األدوار يــــدل عــــلى قــــرب 

مـنتهى املـرض. ويـعرف الـتزيـد مـن ثـالثـة أشـياء: بـقدم وقـت الـنوبـة، وطـولـها وعـظمها، 
وشـدتـها وقـوتـها. وهـذه الـثالثـة إنـما تُـعلم بـالـقياس إلـى نـوبـة أخـرى تـقدمـت فـي وقـت 
مـــعلوم، وفـــي مـــسافـــة مـــن الـــزمـــان مـــعلومـــة، وبشـــدة مـــعلومـــة فـــجاءت الـــنوبـــة الـــثانـــية 
مــتقدمــة لــألولــى فــي الــوقــت، وأطــول زمــانًــا مــنها، وأشــد أعــراضًــــــــــا مــنها، وقــد تــجتمع 
408هـــذه الـــثالثـــة، وقـــد يـــوجـــد بـــعضها، فـــإنـــه قـــد تـــتساوى الـــنوبـــتان فـــي وقـــت األخـــذ 

وطــــول الــــزمــــان، وتــــختلفان بــــالــــقوة والــــضعف، وقــــد تــــتفقان فــــي وقــــت األخــــذ وتــــكون 
 ، 410الـثانـية أطـول زمـانًـا وأشـد أعـراضًـــــــــا، وقـد تـكون الـثانـية أقـل لـبثًا مـن األولـى 409

411لــكنها أشــد وأقــوى وأعــظم. وقــد عــلمت أن الــدور هــو زمــان األخــذ والــترك، وأمــا 

412الــنوبــة فــهي زمــان األخــذ خــاصــة، وهــي أردأ زمــانــي الــدور، وأمــا الــترك فــأصــلح 

413زمـانَـيْه. وإذا تـقدم وقـت الـنوبـة الـثانـية عـن األولـى ولـبثت زمـانًـا أطـول وكـانـت فـي 

ذاتـها أشـد وأعـظم دل ذلـك عـلى تـزيـد املـرض وقـوة حـركـته وقـرب مـنتهاه داللـة أقـوى؛ 
414فــإن انــفرد بــعض هــذه [Q1: 13b] الــثالثــة دل، ولــكن أقــل مــن الــداللــة األولــى 

415وذلـــك أنـــه ال يـــمكن أن تـــتزيـــد الـــنوائـــب إال عـــند قـــرب املـــنتهى، ثـــم إن كـــان تـــزيـــد 

الـنوبـة فـي الـجهات الـثالث قـويًـا ودفـعة دل عـلى قـرب املـنتهى جـًدا، وإن كـان الـتزيـد 

. تزيد  ] add. به Q1.407

. قد  ] K1, T:om. CB2, Q1.408

. لبثا  ] K1: لينا CB2, Q1, T.409

. األولى  ] MSS: األول K1.410

. زمان  ] MSS: زمان K1.411

. وهي أردأ  ] MSS: وهو اراد K1.412

. تقدم  ] add.في CB2, Q1, T.413

. انفرد  ] MSS: فانفرد Q1.414

. أن  ] MSS:om. K1.415
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416قـلياًل قـلياًل ويـضعف دل عـلى أن املـنتهى أبـعد. وإذا عـلمت وقـت املـنتهى قـدَّرت 

غـذاء املـريـض فـي مـرضـه كـله، وإذا عـلمت وقـت الـنوبـة قـدَّرت أوقـات غـذائـه كـل يـوم. 
: إذا كـــانـــت الحـــمى تـــنوب غـــبًا خـــالـــًصا، وتـــأخـــذ فـــي الـــساعـــة [ط. 18ب]  417مـــثالـــه

األولــــــى [CB2: 15b] وتــــــترك فــــــي الــــــعاشــــــرة، اســــــتعملت الــــــتدبــــــير املــــــلطِّف لــــــقرب 
419املنتهى، وغذوته في كل يوم وقت الراحة وبعد املفارقة.  418

وقـولـه: نـائـبة كـانـت فـي كـل يـوم: يـريـد الـبلغمية. وقـولـه: أو يـومًـا ويـومًـا 
421ال: يـريـد الـصفراويـة، ومـعناه أو يـومًــا نـعم ويـومًــا ال ، أي يـومًــا تـأخـذ ويـومًــا ال  420

تأخذ. 

وقــولــه: أو فـي أكـثر مـن ذلـك: أي أو كــان األخــذ والــترك، وبــالجــملة الــدور، 
، ويــمكن أن يــكون  422فــي أكــثر مــن ذلــك، وذلــك إشــارة إلــى مــقدار زمــان دور الــغب

إشــارة إلــى زمــان الــترك فــقط، ألنــه قــد تــقدم أخــذ الــيوم الــذي البــد مــنه، فــأمــا الــترك 
فــقد يــكون يــومًـــا وقــد يــكون يــومــني وقــد يــكون أكــثر مــن ذلــك، وقــدم ذكــر زمــان األخــذ 
423عـــــلى زمـــــان الـــــترك ألنـــــه هـــــو األهـــــم وبـــــه يحـــــد الـــــترك، فـــــإن األخـــــذ حـــــركـــــة والـــــترك 

سـكون، وبـالحـركـة يحـد الـسكون. وقـولـه: مـن ذلـك: أي مـن الـزمـان املـتقدم، ومـن هـذه 

. أن  ] MSS:om. CB2, Q1, T.416

. مثاله  ] K1: قوله CB2, Q1, T.417

. كل  ] K1:om. CB2, Q1, T.418

. وقت  ] K1:om. CB2, Q1, T. 419

. أو  ] K1: om. CB2, Q1, T.420

. تعم  ] K1: يعم CB2, Q1.  نعم T.421

. الغب  ] MSS:om. K1.422

. والترك  ] K1, T: وبالترك CB2, Q1.423
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424هــي الــتي لــلمفاصــلة وهــي البــتداء الــغايــة. وأمــا [K1:14a] مــن فــي قــولــه: مــن 

، األول: أن يـــكون بـــداًل مـــن األولـــى، أي أكـــثر مـــن  425الـــزمـــان، فـــيحتمل ثـــالثـــة مـــعان

الــــزمــــان املــــتقدم. والــــثانــــي: أن يــــكون لــــبيان الــــجنس، أي أكــــثر مــــن ذلــــك الــــذي هــــو 
الزمان، فبني أن ذلك هو الزمان. 

وقـــولـــه: واألشــياء الــتي تظهــر بــعد: مـــنسوق عـــلى مـــا تـــقدم أي هـــي مـــما 
يـــدل عـــلى نـــوائـــب املـــرض ونـــظامـــه ومـــرتـــبته، وهـــذه األشـــياء هـــي عـــالمـــات وأعـــراض، 
الــــعالمــــات بــــعضها مــــقوم، وبــــعضها الحــــق، والــــالحــــقة تــــخص [Q1: 14a] بــــاســــم 
. ومــــن الــــعالمــــات مــــا يــــدل عــــلى البحــــران،  426األعــــراض، واســــم الــــعالمــــات يجــــمعها

ومـــــنها مـــــا يـــــدل عـــــلى الـــــنضج، ومـــــنها مـــــا يـــــدل عـــــلى الهـــــالك. والـــــفرق بـــــني املـــــقومـــــة 
427والـــالحـــقة أن املـــقومـــة ال تـــفارق املـــرض أصـــاًل، وأمـــا الـــالحـــقة فـــربـــما ابـــتدأت مـــع 

املــرض، وربــما حــدثــت بــعد، وربــما لــم تحــدث الــبتة. وأمــا عــالمــات الــنضج فــال ســبيل 
أن تــبتدئ مــع املــرض، وكــذلــك عــالمــات البحــران. وأمــا عــالمــات عــدم الــنضج فــتبتدئ 
مـــع املـــرض وربـــما حـــدثـــت بـــعد ابـــتدائـــه، وكـــذلـــك عـــالمـــات املـــوت. وقـــد يـــفهم مـــن اســـم 
: أول نـقطة مـن املـرض يـقال لـها أول. والـثانـي:  429االبـتداء ثـالثـة مـعان، أحـدهـا 428

مـــــدة ثـــــالثـــــة أيـــــام مـــــن أولـــــها. [ط. 19أ] والـــــثالـــــث: يـــــطلق عـــــلى أحـــــد أجـــــزاء املـــــرض 
األربعة، التي هي: االبتداء، والتزيد، واالنتهاء، واالنحطاط. 

: مــثال ذلــك مــا يظهــر فــي أصــحاب ذات الــجنب: هـــو مـــثال  430وقـــولـــه

. البتداء  ] K1, T: االبتداء CB2, Q1.424

. معان  ] K1, T: معانى CB2, Q1.425

. يجمعها  ] MSS: يجمعهما CB1.426

. املقومة ال تفارق  ] K1, T: املقوم ال يفارق CB2, Q1.427

. أحدها  ] K1: احديها CB2, Q1, T.428

. نقطة  ] MSS: لفظه Q1.429

. وقوله  ] K1: om. CB2, Q1, T.430
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431ضـربـه ملـا يسـتدل بـه عـلى نـظام املـرض كـله بـاألشـياء الـتي تظهـر بـعد. وملـا يـنفث 

فـــي ذات الـــجنب أربـــعة مـــراتـــب: أال يـــنفث [CB2: 16a] شـــيئًا أصـــاًل، وهـــذا دال 
432عــلى أن املــرض فــي الــغايــة الــقصوى مــن عــدم الــنضج؛ وأن يــنفث شــيئًا رقــيًقا، 

433وأن يـكون مـا يـنفث غـليظًا، وأن يـكون تـام الـنضج وهـذا هـو املـرتـبة الـرابـعة. لـكن 

434إذا ظهـــر هـــذا فـــي الـــيوم الـــثالـــث والـــرابـــع لـــم يـــمكن أن يـــتجاوز املـــرض الـــسابـــع. 

وعـــالمـــة الـــنضج الـــتام أن يـــكون الـــنفث أبـــيض، مســـتوي األجـــزاء فـــي جـــميع األيـــام، 
لــيس بــرقــيق وال مــفرط الــغلظ، فــإن نــقص مــن هــذه الــعالمــات شــيء دل عــلى نــضج 
ضــعيف. وأمــا الــنفث األحــمر الــناصــع واألســود والــزنــجاري فــإنــها تــدل عــلى الهــالك 
435الـوحـي كـما أن األول يـدل عـلى الـبرء السـريـع. وأمـا عـدم الـنضج فـيدل عـلى أن 

املــرض يــطول، ولــيس فــيه داللــة عــلى الــبرء أو الــعطب دون أن تــقيس مــنتهى املــرض 
437بــقوة املــريــض هــل تــفي إلــى املــنتهى، فــمن هــذه الــجهة تــعرف الســالمــة مــن  436

العطب. 

439وقـولـه: الـبول والـبراز والـعرق إذا ظهـرت فـقد تـدلـنا عـلى جَــوْد  438

440بحـران املـرض ورداءتـه، وطـول املـرض وقـصره: هــذا مــثال آخــر ذكــره فــي 

. ضربه  ] K1: om. CB2, Q1, T.431

. أن  ] MSS: om. K1.432

. يكون  ] K1: om. CB2, Q1, T.433

. لم يمكن أن  ] MSS: يمكن أن لم K1.434

. فيدل  ] MSS: فدل K1.435

. تفي  ] add. أن يبقى CB2, Q1, T. 436

. تعرف  ] K1: يتعرف CB2, Q1, T.437

. ظهرت  ] MSS: ظهر K1.438

. جود  ] K1: جودة CB2, Q1, T.439

. ذكره  ] MSS: ذكر K1.440
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441الــداللــة عــلى البحــران، فــإن مــن الــعالمــات مــا يــدل عــلى نــضج املــرض، وبــالجــملة 

442يـدل عـلى جـودتـه ورداءتـه، ومـنها مـا يـدل عـلى جَــــْود البحـران أو رداءتـه. فـأمـا مـا 

443يــدل عــلى جــودة املــرض ورداءتــه وعــلى نــضجه ونــهوتــه فــهي أبــًدا تــدل عــلى ذلــك 

داللـــة دائـــمة، فـــعالمـــات الـــنضج تـــدل عـــلى الـــخير، وعـــالمـــات عـــدم الـــنضج تـــدل عـــلى 
طـول [K1:14b] املـرض. وأمـا الـعالمـات الـدالـة عـلى البحـران فـإنـها إن ظهـرت فـي 
الـــوقـــت الـــذي يـــنبغي دلـــت عـــلى بحـــران محـــمود، وإن تعجـــلت قـــبل وقـــتها دلـــت عـــلى 
بحــران مــذمــوم ولهــذا قــال أبــقراط: إن الــعالمــات الــتي تــكون فــي وقــت البحــران إذا 
ظهـــــرت ثـــــم لـــــم يـــــكن بحـــــران ربـــــما دلـــــت عـــــلى املـــــوت، وربـــــما دلـــــت عـــــلى أن البحـــــران 
يعســــــر. وقــــــال أيــــــًضا: إن األشــــــياء الــــــتي [ط. 19ب] تــــــدل عــــــلى أن البحــــــران إلــــــى 
الــحال الــتي هــي أفــضل ال يــنبغي أن تظهــر بــدئًـا، فــأمــا عــالمــات الــنضج فــفي أي 
وقـــت ظهـــرت فـــهي محـــمودة، مـــن قِــــبل أن هـــذا الـــجنس كـــله مـــن الـــعالمـــات دال عـــلى 

الخير ال محالة، وكتاب تقدمة املعرفة في ذلك كاف إن شاء اهلل تعالى. 

[فصل رقم 13] 

، ومــــن بــــعدهــــم  444قــــال أبــــقراط: املــــشايــــخ أحــــمل الــــناس لــــلصوم

الـــــكهول؛ والـــــفتيان أقـــــل احـــــتمااًل لـــــه. وأقـــــل الـــــناس احـــــتمااًل لـــــلصوم 
بْيان أقوى شهوة فهو أقل احتمااًل له.  بْيان، ومن كان من الصِّ 445الصِّ

قـــال عـــبد الـــلطيف: [CB2: 16b] جـــدوى هـــذا الـــفصل عـــائـــدة عـــلى تـــدبـــير 
غـذاء املـرضـى وتـقديـره وتـقليله وتـكثيره وتـلطيفه وتـغليظه، وكـان قـد عـرَّفـنا فـيما سـبق 
تــدبــير الــغذاء بحســب طــبيعة املــرض وقــرب مــنتهاه وبــعده، وبحســب نــوائــبه وأدواره، 

. من  ] MSS: om. K1.441

. جود  ] K1: جودة CB2, Q1, T. 442

. ونهوته  ] T: وتهوته CB2. وتهويه Q1. om. K1.443

. للصوم  ] MSS: على الصوم Q1.444

. شهوة  ] MSS: سهوة Q1.445
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وبحســب قــوة املــريــض وضــعفه، وأمــا هــذا الــفصل فــيتبني مــنه تــدبــير الــغذاء بحســب 
 ، : سـن املـشايـخ، وسـن الـكهول، وسـن الـفتيان 447سـن املـريـض. واألسـنان أربـعة 446

. والـــحار الـــغريـــزي فـــي ســـن املـــشايـــخ أضـــعف مـــنه فـــي ســـائـــر  بْيان 448وســـن الـــصِّ

[Q1: 15a] األســــنان، فــــلذلــــك تــــضعف هــــضومــــهم ويــــقل مــــا يتحــــلل مــــن أبــــدانــــهم 
449لــــضعف حــــرارتــــهم وصــــالبــــة أعــــضائــــهم، وهــــم لــــذلــــك قــــليلو الــــحاجــــة إلــــى الــــغذاء 

صـبورون عـلى تـركـه زمـانًـا أطـول، وهـو الـذي عـبر عـنه بـالـصوم. وبـعدهـم الـكهول فـي 
قــلة احــتمال الــصوم، لــتوفــر حــرارتــهم وقــوة هــضومــهم ولــني أعــضائــهم. وأمــا الــفتيان 
فـأقـل احـتمااًل لـلصوم مـن الـشيوخ والـكهول الشـتعال حـرارتـهم وقـوة هـضومـهم وكـثرة 
بْيان فـهم أقـل جـميع الـناس احـتمااًل لـلصوم لـتوفـر  مـا يتحـلل مـن أبـدانـهم. وأمـا الـصِّ
حــرارتــهم ورطــوبــة أبــدانــهم، فــتقبل لــذلــك ســرعــة التحــلل وحــاجــة أبــدانــهم إلــى الخــلف 
بْيان إنـــما يـــحتاجـــون إلـــى الـــغذاء  عـــما تحـــلل وزيـــادة مـــعدة لـــلنمو، فـــمن ســـوى الـــصِّ
بْيان فـيحتاجـون إلـى الـغذاء  ، وأمـا الـصِّ 451ملـعنى واحـد وهـو الـعوض عـما يتحـلل 450

لهــــذا املــــعنى، ولــــزيــــادة الــــنمو أيــــًضا، مــــع أن التحــــلل فــــيهم أكــــثر لــــرطــــوبــــة أبــــدانــــهم، 
بْيان والــشيوخ طــرفــان بــينهما غــايــة  والــشيء الــرطــب يســرع إلــيه التحــلل أكــثر. والــصِّ
املـــضادة، والـــفتيان والـــكهول [ط. 20أ] واســـتطان بـــينهما، لـــكن الـــفتيان أقـــرب إلـــى 
بْيان  بْيان، والـكهول أقـرب إلـى طـبيعة املـشايـخ. ثـم أن مـن كـان مـن الـصِّ طـبيعة الـصِّ
أقـوى شـهوة بـالـطبع فـهو أقـل احـتمااًل لـلصوم، كـما أن مـن كـان مـن املـشايـخ أمـوت 
شــهوة فــهو أكــثر احــتمااًل لــه، وكــذلــك الــكهول والــفتيان، فــإذا فــرضــنا صــبيًا وشــيًخا 
مــرضــا مــرضًــــــــــا واحــًدا حــاًدا وتــشابــها [K1:15a] فــي جــل األحــوال، وكــانــت طــبيعة 

. أربعة  ] K1: األربعة CB2, Q1, T.446

. الفتيان  ] T: الفتا K1, CB2. الفتى Q1.447

. الصبيان  ] T: الصبا K1, CB2. الصبى Q1.448

. قليلو  ] K1: قليل CB2, Q1, T.449

. العوض  ] MSS: العرض K1.450

. يتحلل  ] K1, T: تحلل CB2, Q1.451
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453املـرض تـقتضي الـتدبـير الـلطيف جـًدا، أعـني تـرك الـغذاء والـصوم، ارتـكبناه  452

، وأمــا فــي حــق الــصبي فبحــذر واحــتياط، وذلــك إمــا  454فــي حــق الــشيخ بــقوة جــأش

بــأن ال نــصيمه الــبتة، وإمــا أن نــصيمه مــدة أقــصر. وأمــا الــشيخ الــفانــي فمســتثنى 
455مــن هــذه الــقضية، والحِــــٌق بــالــصبي فــي قــلة االحــتمال لــلصوم. وربــما كــان كــثير 

457مـــن املـــشايـــخ كـــثيري [CB2: 17a] األكـــل فـــي حـــال صـــحتهم أكـــثر مـــنهم  456

فــــــي حــــــال شــــــبابــــــهم وذلــــــك لــــــعلة أخــــــرى ليســــــت مــــــما نــــــحن [Q1: 15b] فــــــيه، قــــــد 
458ذكــرنــاهــا فــي كــتابــنا املــسمى بــاملــسائــل الــطبيعية. وبــدأ هــنا بــاملــشايــخ ألنــه 

نــاظــر فــي تــلطيف الــغذاء، وألــطفه اإلمــساك عــنه، واملــشايــخ أحــمل لــذلــك مــن ســائــر 
األســــنان. وذكــــر الــــصوم دون اإلمــــساك وتــــرك الــــغذاء ونــــحوه ألن الــــصوم أدل عــــلى 
459االمــتناع مــن كــل مــا يــلج الــجوف جــملة، ومــعنى احــتمال الــصوم أن تــرك الــغذاء 

460ال يضر بهم ضررًا كثيرًا وال يضعفون عليه ضعفًا بينًا. 

بْيان أقــوى شــهوة" فـــيه فـــائـــدة أخـــرى غـــير  وقـــولـــه: "ومــن كــان مــن الــصِّ
461الـــفائـــدة بـــاألســـنان وهـــي تـــقديـــر كـــمية الـــغذاء بحســـب طـــبائـــع األبـــدان، ألن قـــوة 

. التدبير  ] MSS: تدبير Q1.452

. اللطيف  ] MSS: om. K1.453

. جأش  ] K1, T: جاس CB2, Q1.454

. بالصبي  ] K1: للصبى CB2, Q1, T.455

. كثيري  ] MSS: كثير K1.456

. منهم  ] K1: منه CB2, Q1, T.457

. ذكرناها  ] MSS: ذكرنا K1.458

. الجوف  ] MSS: الخوف K1.459

. ضررا  ] MSS: ضرا K1.460

. كمية  ] MSS: كميته Q1.461
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463الــــشهوة وضــــعفها تــــابــــًعا لــــطبائــــع األبــــدان. وقــــد تــــضمن هــــذا الــــفصل تــــقديــــر  462

465كمية الغذاء بحسب األسنان وطبائع األبدان.  464

[فصل رقم 14] 

467قــــال أبــــقراط: مــــا كــــان مــــن األبــــدان فــــي الــــنشوء فــــالــــحار  466

468الــغريــزي فــيه عــلى غــايــة مــا يــكون مــن الــكثرة، ويــحتاج مــن الــوقــود 

إلـى أكـثر مـما يـحتاج إلـيه سـائـر األبـدان، فـإن لـم يـتناول مـا يـحتاج إلـيه 
مــن الــغذاء ذبــل بــدنــه ونــقص. وأمــا فــي الــشيوخ فــالــحار الــغريــزي قــليل 
فــيهم، فــِمْن قِـــبَِل ذلــك لــيس يــحتاجــون مــن الــوقــود إال إلــى الــيسير ألن 
حــرارتــهم تُــطفأ مــن [T: 20b] الــكثير، ومِــْن قِــبَِل هــذا أيــًضا لــيس تــكون 
 ، 470الحــمى فــي املــشايــخ حــادة كــما تــكون فــي الــذيــن فــي الــنشوء 469

وذلك ألن أبدانهم باردة. 

471قــــال عــــبد الــــلطيف: هــــذا الــــفصل هــــو عــــلة الــــفصل الــــسابــــق، ولــــذلــــك رأى 

بـعضهم أن يـجعلهما فـصاًل واحـًدا وأن يـنسق بـينهما بـالـواو فـيقول: ومـن كـان مـن 

. تابعا  ] MSS: باتفاق K1.462

. وقد  ] MSS: فقد K1.463

. كمية  ] MSS: كميته CB2.464

. األسنان  ] MSS: األبدان Q1.465

. النشوء  ] K1, T: النشي CB2. النش Q1.466

. فالحار  ] MSS: om. K1.467

. فيه  ] K1: فيهم CB2, Q1, T.468

. الذين  ] MSS: اللذين CB2.469

. النشوء  ] K1, T: النشؤ CB2. النش Q1.470

. الفصل  ] K1: للفصل CB2, Q1, T.471
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بْيان أقـوى شـهوة فـهو أقـل احـتمااًل لـه وذلـك أن مـا كـان مـن األبـدان  الـصِّ
، ولخــلف مــا  474فــي الــنشوء فــهو يــحتاج إلــى غــذاءيــن: لــلنشوء 473 472

475يتحـلل. وابــتدأ فــي هــذا الــفصل بــاألبــدان الــتي فــي الــنشوء لــتكون الــعلة قــريــبة 

بْيان أقــــل  476مــــن املــــعلول وذلــــك أنــــه خــــتم الــــفصل الــــسابــــق بــــأن [K1:15b] الــــصِّ

477احـتمااًل لـلصوم؛ فـبدأ هـذا الـفصل بـتعليل ذلـك وجـرى عـلى الـترتـيب إلـى أن بـلغ 

[Q1: 16a] إلــــى ذكــــر عــــلة احــــتمال الــــصوم فــــي املــــشايــــخ. ويــــنبغي أن تــــعلم أن 
بْيان والشـباب سـواء، لـكن الـرطـوبـة فـي الشـباب أقـل مـنها  478الحـرارة فـي سـن الـصِّ

بْيان أقـل مـا فـي  بْيان، هـذا الـذي اسـتقر عـليه رأى األفـاضـل، وأن الـصِّ 479فـي الـصِّ

أبــدانــهم الــجوهــر األرضــي، وأكــثر مــا فــيهم الــجوهــر الــهوائــي واملــائــي لــقربــهم إلــى 
جــوهــر املــني وكــل يــوم تــقوي فــيهم األرضــية وتــقل الــهوائــية واملــائــية. فــإذا انــتهوا إلــى 
سـن املـشايـخ أنـقلبت الـحال فـصار الـجوهـر األرضـي [CB2: 17b] أكـثر مـا فـيهم 
482والـجوهـر الـهوائـي واملـائـي أقـل مـا فـيهم. وعـلى هـذا الـحال الـنبات، يـبدأ  481 480

. النشوء  ] K1, T: النش CB2, Q1.472

. للنشوء  ] K1, T: للنش CB2, Q1.473

. ولخلف  ] K1: وليخلف CB2, T. ولتخلف Q1.474

. قريبة  ] MSS: قرينة CB2.475

. وذلك  ] MSS: ولذلك Q1.476

. بتعليل  ] K1, T: بتقليل CB2, Q1.477

. في سن الصبيان  ] MSS: في الصبيا K1.478

. ما  ] MSS: om. K1.479

. واملائي  ] MSS: واملا K1.480

. الحال  ] MSS: حال T.481

. يبدأ  ] corr.: يبدوا K1, T. يبدو CB2. يبدؤ Q1.482
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483صـــغيرًا والـــغالـــب عـــليه املـــائـــية املـــرطـــبة وأرضـــيته قـــلياًل، وكـــل يـــوم تـــزداد أرضـــيته 

وتقل رطوبته حتى إذا تناهى عسا وصار خشبًا صلبا قد استولت عليه األرضية. 

484وقـولـه: "مـا كـان مـن األبـدان فـي الـنشوء" أي فـي الـنمو وهـو مـا بـني 

485الـــوالدة إلـــى نـــحو عشـــريـــن ســـنة وأزيـــد مـــنها قـــلياًل، وكـــلما كـــان أقـــرب إلـــى زمـــن 

الــــوالدة كــــان الــــنشوء أقــــوى، وكــــلما بَــــُعَد كــــان الــــنشوء أضــــعف، فــــأمــــا عــــند االحــــتالم 
فـــيحصل انـــقالب قـــوي وتـــغير ظـــاهـــر، وعـــند العشـــريـــن يـــحصل أيـــًضا انـــقالب ولـــكنه 

دون األول. 

وقــولــه: "فـالـحار الـغزيـري فـيهم عـلى غـايـة مـا يـكون مـن الـكثرة". ال 
يــريــد أنــه أكــثر مــما فــي الشــباب، بــل أكــثر مــما فــي الــكهول والــشيوخ، ومــثل مــا فــي 
بْيان فـــي جـــوهـــر رطـــب، ومـــع الشـــباب  الشـــباب فـــي الـــكم [T: 21a] لـــكنه مـــع الـــصِّ
486فــي جــوهــر الــيبس مــا هــو. وقــد عــلمت أن الــجوهــر الــرطــب تحــلله الحــرارة أســرع 

مــما تحــلل الــجوهــر الــيابــس، فــإن الــنار تحــلل املــاء أســرع مــما تحــلل الــشمع، وتحــلِّل 
الـشمع أسـرع مـما تحـلِّل الخشـب والـرصـاص والحـديـد، وإذا كـان املتحـلِّل مـن أبـدان 
بْيان أكــثر فــإنــها تــحتاج مــن الــوقــود إلــى أكــثر مــما تــحتاج إلــيه ســائــر األبــدان،  الــصِّ
ـــــراج، فــإن  ويــريــد بــالــوقــود الــغذاء ألنــه يــمد الــحار الــغريــزي كــما يــمد الــدهــن نــور السّـِ
 Q1:] 487لــــم يــــتناول صــــاحــــب هــــذا املــــزاج مــــن الــــغذاء مــــا يــــحتاج إلــــيه ذبــــل بــــدنــــه

: األخـذ فـي الـجفاف، وذلـك يـكون فـي األشـياء الـرطـبة،  16b488] ونـقص. والـذبـول

وأصـل اسـتعمال هـذه الـكلمة فـي الـنبات الـرَّخـص إذا أخـذ فـي الـجفاف وبـقيت فـيه 

. املرطبة  ] MSS: الرطبة T.483

. في  ] MSS: om. T.484

. وكلما  ] K1: وكل ما CB2, Q1,T.485

. تحلله  ] MSS: تحلل T.486

. لم  ] MSS: كم T.487

. والذبول  ] K1: فالذبول CB2, Q1, T.488
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489بــقية رطــوبــة، كــالــبقل يــقال فــيه ذبــل، فــإذا ذهــبت رطــوبــته أصــاًل قــيل جــف، فــإن 

تـناهـي جـفافـه قـيل قحـل. وأمـا الـنقصان فـهو فـي اللحـم وفـي الـقوة وسـائـر األفـعال؛ 
وحـــــاجـــــة الـــــصبي إلـــــى الـــــغذاء كـــــما قـــــلنا مـــــن ثـــــالث جـــــهات: جـــــهة مشـــــتركـــــة لـــــسائـــــر 
بْيان:  490األســـنان، وهـــي الـــبدل عـــما يتحـــلل. والجهـــتان الـــباقـــيتان يـــختصان بـــالـــصِّ

: أن التحـــلل مـــن أبـــدانـــهم أكـــثر مـــنه فـــي ســـائـــر األســـنان لـــرطـــوبـــتها،  491إحـــداهـــما

فـــحاجـــتهم إلـــى الخُــــْلف أكـــثر. والـــجهة الـــثانـــية: أن أبـــدانـــهم فـــي الـــنمو، فـــتحتاج أن 
يـكون [K1:16a] فـي الـغذاء مـن الـكثرة بـمقدار مـا يـفي بـالخـلف عـما تحـلل ويـبقى 

منه بقية صالحة للنمو، وأما سائر األبدان فليس يفتقر إال إلى الخلف فقط. 

وأمـا فـي الـشيوخ فـالـحار الـغريـزي فـيهم قـليل، ومـا يتحـلل مـن أبـدانـهم فـقليل 
لـــقلة حـــرارتـــهم وصـــالبـــة [CB2: 18a] أعـــضائـــهم، فـــلذلـــك ال يـــحتاجـــون مـــن الـــغذاء 
والخــلف إال إلــى الــيسير، والــغذاء الــكثير يطفئ حــرارتــهم كــما يطفئ الــزيــت الــكثير 
492إذا غـمر نـور املـصباح وإن كـان مـادتـه. ومـما يـدل عـلى نـقصان الـحار الـغريـزي 

فـيهم أنـه ال يـكاد يـعرض لـهم حـمى قـويـة ملتهـبة ألن الحـرارة الـقويـة سـريـعة الـقبول 
493لــاللــتهاب والخــروج عــن االعــتدال، وليســت الحــرارة الــضعيفة كــذلــك بــل هــي إلــى 

 [T: 21b] قــــــبول اإلنــــــطفاء أمــــــيل مــــــنها إلــــــى قــــــبول االلــــــتهاب؛ ولــــــذلــــــك إذا عــــــرض
494لـــلشيخ حـــمى ملتهـــبة كـــان وشـــيك الهـــالك ألنـــها لـــم تـــعظم إال لـــقوة مـــادتـــها وقـــوة 

الســـبب املـــوجـــب لـــها، فـــالحـــرارة الـــعظيمة يسهـــل مـــصيرهـــا إلـــى غـــايـــة اإلفـــراط، وأمـــا 
الـيسيرة فـليس يسهـل ذلـك فـيها إال أن تُسـتكره غـايـة االسـتكراه. والـكثرة والـقلة تـقال 

. كالبقل  ] MSS: كالثقل T.489

. البدل  ] K1: البدن CB2, Q1, T.490

. إحداهما  ] CB2, T: أحديهما K1, Q1.491

. غمر  ] MSS: غم K1.492

. لاللتهاب  ] MSS: لاللتهام K1.493

. للشيخ  ] MSS: على الشيخ K1.494
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فــي الــحار عــلى مــعنيني: عــلى الــكيفية، وعــلى الــجوهــر الــحار، فــالــحار الــغريــزي فــي 
الشيوخ [Q1: 17a] قليل باملعنيني جميًعا. 

[فصل رقم 15] 

: األجـــواف فـــي الشـــتاء والـــربـــيع أســـخن مـــا يـــكون  495قـــال أبـــقراط

بـالـطبع، والـنوم أطـول مـا يـكون. فـينبغي فـي هـذيـن الـوقـتني #أن يـكون 
مــا يُــتناول مــن األغــذيــة أكــثر وذلــك أن الــحار الــغريــزي فــي األبــدان فــي 
؛ والـدلـيل عـلى  497هـذيـن الـوقـتني كـثير، ولـذلـك يُـحتاج إلـى غـذاء كـثير 496

ِريِعني.  ذلك أمر األسنان والصَّ

498قــــال عــــبد الــــلطيف: هــــذا الــــفصل عــــائــــد بــــالــــفائــــدة فــــي تــــدبــــير األصــــحاء 

واملـرضـى جـميًعا وهـو اعـتبار أوقـات الـسنة األربـعة، فـإن الـفصل الـسابـق أعـتبر فـيه 
تـدبـير الـغذاء بحسـب األسـنان وهـذا الـفصل اعـتبر فـيه الـغذاء بحسـب أوقـات الـسنة 
بْيان، والـصيف لـسن  األربـعة مـناسـبة لـألسـنان األربـعة، فـالـربـيع مـناسـب لـسن الـصِّ
، لـــكن الشـــتاء تـــقوى  499الشـــباب، والشـــتاء لـــسن الـــكهول، والخـــريـــف لـــسن املـــشايـــخ

فــيه الحــرارة الــغريــزيــة ويــقل مــا يتحــلل مــنها فــإذا تــوفــر الــحار الــغريــزي وقــوي، قــوى 
فــــعله وتــــصرف فــــي الــــغذاء تــــصرفًــــا تــــامًـــــا فــــجاد الــــهضم وتحــــللت الــــفضول الــــغالــــبة 
500وتـــفتحت املـــسام ونشـــطت الـــنفس وانتعشـــت وتنبهـــت الـــشهوة فـــأحـــتيج إلـــى غـــذاء 

أكــثر وضــعف احــتمال الــصوم والــصبر عــن الــغذاء زمــانًــا طــويــاًل. وألن الــنوم أيــًضا 
فـــي الشـــتاء يـــكون أطـــول لـــطول الـــليل فـــيجود الـــهضم لـــذلـــك أيـــًضا وتـــقوى الـــشهوة، 

. أبقراط  ] K1, T: بقراط CB2, Q1.495

. أن... الوقتني  ] MSS: om. CB2.496

. كثير  ] MSS: أكثر K1.497

. بالفائدة  ] K1: om. CB2, Q1, T.498

. املشايخ  ] K1: الكهول CB2, Q1, T.499

. الشهوة  ] MSS: للشهوة K1.500
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ولـذلـك صـار يُـحتاج فـي هـذيـن الـوقـتني مـن الـغذاء إلـى مـقدار أكـبر مـما يُـحتاج إلـيه 
فــي الــصيف والخــريــف لــتوفــر الــحار الــغريــزي الــفاعــل لــلهضم فــي هــذيــن الــوقــتني. 
قـــــــــال: "والـــــدلـــــيل عـــــلى ذلـــــك أمـــــر األســـــنان والـــــصريـــــعني" أمـــــــــا األســـــــــنان 
بْيان فــــــإن شــــــهوتــــــهم أقــــــوى ملــــــناســــــبتهم مــــــزاج الــــــربــــــيع، وأمــــــا  [K1:16b] فــــــكالــــــصِّ
الــــصريــــعون فــــألن الحــــرارة الــــغريــــزيــــة [T: 22a] فــــي أبــــدانــــهم [CB2: 18b] ال 
503تـزال مشـتعلة لـكثرة ريـاضـتهم فـيجود هـضمهم وتتحـلل فـضولـهم، وتـتفتح   502 501

مـسامـهم فـيحتاجـون إلـى غـذاء أكـثر مـن غـيرهـم. فـجعل األسـنان والـصريـعني دلـيالً 
لــــه فــــي أن كــــثرة الــــحار الــــغريــــزي فــــي الشــــتاء والــــربــــيع [Q1: 17b] تــــوجــــب كــــثرة 

الشهوة. 

، وهــذا الــبناء يــدل عــلى  505والــصريــع فــعيل كــالشــريــب والــسكير والخــمير 504

املـــواظـــبة عـــلى الـــشيء واالســـتكثار مـــنه، فـــإنَّ الشـــريـــب هـــو املـــواظـــب عـــلى الشـــرب، 
والـــفسيق هـــو املـــكثر مـــن الـــفسق، والـــصريـــع هـــو املـــواظـــب عـــلى الـــصراع واملســـتكثر 

منه. 

واعـــلم أن الـــصيف وإن كـــان مـــعينًا فـــي تحـــليل الـــفضول، فـــإنـــه يُحـــلل أيـــًضا 
507الـحار الـغريـزي الـذي هـو مـبدأ كـل فـعل جـميل ومحـمود، وإذا ضـعف ضـعف  506

الـــهضم. وأمـــا فـــي الشـــتاء فـــيتوفـــر الـــحار الـــغريـــزي ويـــقوى فـــتجود أفـــعالـــه ويـــحسن 
أثـــره، وإذا قـــوي حَــــــلَّل الـــفضول ودفـــع ونـــقى وفـــتح وغســـل وجـــذب وهـــضم وفـــعل كـــل 

. هضمهم  ] K1, Q1: هضمهم الهضم CB2. الهضم T.501

. وتتحلل  ] K1: ويحلل CB2.وتحلل Q1, T.502

. وتتفتح  ] K1: وينفتح CB2, Q1. ويفتح T.503

. كالشريب  ] MSS: كالشريد T.504

. والخمير  ] MSS: والجهر K1.505

. هو  ] K1: om. CB2, Q1, T.506

. ضغف  ] MSS: om. K1.507
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508فـعل جـميل محـمود، ويـكون تحـليله خـفيًا بـالـبخار الـرطـب. وأمـا الـصيف والـهواء 

510الـحار  فـإنـه يُحـلِّل بـالـعرق والـبخار الـدخـانـي، ونسـبته فـي التحـليل واالنـضاج  509

511نســــبة الــــنار الــــجاهــــلة الــــتي تــــنضج بــــها ثــــمرة فــــجة بــــأن تــــطبخ أو تــــشوى. وأمــــا 

الــــحار الــــغريــــزي فــــبمنزلــــة انــــضاج الــــشمس لــــلثمرة ونــــقلها إلــــى كــــمالــــها مــــن الــــلني 
والـحالوة والـتلويـن وغـير ذلـك مـما يـتبع الـنضج الـطبيعي. فـأوقـات الـسنة مـما لـه حـظ 
عـــــظيم فـــــي تـــــدبـــــير الـــــغذاء ولـــــذلـــــك تـــــقوى شـــــهوة الـــــناس لـــــلغذاء فـــــي الشـــــتاء ويـــــجود 
اسـتمراؤهـم أكـثر مـنهم  فـي الـصيف أضـعافـًـا مـضاعـفة. وكـذلـك جـل الـحيوان إال مـا 
كــان مــن الــحيوان قــليل الــدم أو عــديــمه فــإنــه يتحجــر فــي الشــتاء فــي بــاطــن األرض 
واألسـراب ويـعدم الـحس والحـركـة ويسـتغني عـن الـغذاء وربـما هـلك أصـاًل، وذلـك أن 
الــبرد يــنفذ مــن ســطوح أبــدان هــذا الــحيوان إلــى أعــماقــه، فينطفئ الــحار الــغريــزي 

أصاًل أو يكاد. 

ومــــثال ذلــــك مــــا يــــفعله االســــتحمام بــــاملــــاء الــــبارد، فــــإنــــه أول مــــا يــــلقي ســــطح 
512الــــبدن ينهــــزم عــــنه الــــحار الــــغريــــزي إلــــى عــــمقه، فــــيقوى هــــناك وتشــــتد ســــخونــــة 

 [Q1: 18a] الـــباطـــن، فـــإن دام وقـــوي نـــفذ إلـــى األعـــماق فـــأخـــرج الـــحار الـــغريـــزي
عـــــن مســـــتقره وأطـــــفأه أصـــــاًل أو كـــــاد، فـــــأحـــــدث الخَـــــــَدَر والـــــسكتة. فـــــالـــــحار والـــــبارد 
513يـــتغالـــبان عـــلى املحـــل الـــواحـــد، فـــإن غـــلب الـــبارد [T: 22b] عـــلى ســـطح الـــبدن 

قـــوي الـــحار فـــي بـــاطـــنه واشـــتعل، فـــإن قـــوي الـــبارد ونـــفذ إلـــى الـــباطـــن الـــحار إنـــبرد 

. فعل  ] MSS: om. K1.508

. الحار  ] MSS: الرطب K1.509

. بالعرق والبخار  ] MSS: بالعروق بالبخار K1.510

. أو  ] K1: و CB2, Q1, T.511

. ينهزم  ] K1: فيهزم CB2, Q1, T.512

. يتغالبان  ] MSS: مغالبان K1.513
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514مـــوضـــعه واســـتوى الـــبرد [CB2: 19a] ظـــاهـــرًا وبـــاطـــنًا، وطُـــفئت حـــرارة الـــبدن 

أصاًل. 

515والتحـلل الـلطيف فـي الشـتاء يـكون أكـثر الشـتعال الـحار الـغريـزي بـاطـنًا، 

517فــتزداد الــحاجــة إلــى الــغذاء، ألن مــقدار الــغذاء عــلى قــياس مــقدار التحــلل.  516

518والتحـلل الـخفي بـفعل الـحار الـغريـزي، وكـلما كـانـت الحـرارة الـغريـزيـة أقـوى كـان 

 [K1:17a] التحـليل أخـفى عـن الـحس؛ ولـذلـك ذهـب قـوم إلـى أن الـَعَرق خـارج عـن
األشـياء الـطبيعية، ألن الـطبيعة إذا اسـتولـت عـلى الـغذاء وقهـرتـه عـلى مـا يـنبغي لـم 
يــــنبعث مــــن الجــــلد رطــــوبــــة تــــحس. فــــأمــــا الــــعرق فــــإنــــما يــــكون مــــن أســــباب تَســــتكره 
ام والـريـاضـة ونـحو ذلـك. ومـن أعـظم األدلـة عـلى أن الـحار الـغريـزي  الـطبيعة كـالحـمَّ
فـــي الشـــتاء أوفـــر وأكـــثر وأقـــوى أن جـــميع أمـــور الـــبدن تجـــري فـــي الشـــتاء عـــلى مـــا 
يـــنبغي مـــن الـــهضم وخـــصب الـــبدن واســـتفراغ الـــفضول اســـتفراغًـــا خـــفيًا وخـــروجـــها 
مـن الجـلد مـع الـتنفس وفـي الـبول وغـير ذلـك، فـإن رسـوب بـول الشـتاء أكـثر مـما فـي 
الـــصيف، والـــبول أيـــًضا فـــي الشـــتاء أكـــثر، واغـــتذاء الـــبدن وزيـــادة لحـــمه ودمـــه أكـــثر 
519لــكنه مــع كــثرتــه يــكون مــكتنزًا مــتلبًدا مــداخــاًل لــألعــضاء مســتقرًا فــيها. وأمــا فــي 

الـــــصيف فـــــيعرض لـــــه أن يـــــرق وينتشـــــر، ويـــــعرض لـــــه شـــــبيه بـــــالـــــغليان فـــــتضيق عـــــنه 

. ونفذ إلى الباطن الحار إنبرد موضعه واستوى  ] K1: 514 نفذ إلى الباطن انثر الحار

.CB2, Q1, T واستوى

. الشتعال  ] K1, Q1: الشتغال CB2, T.515

. فتزداد  ] MSS: وتزداد K1.516

. قياس  ] MSS: القياس K1.517

. بفعل الحار  ] K1: يفعله الحرارة CB2. بفعله الحرارة Q1, T.518

. وأما  ] MSS: فأما K1.519
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521األوعــية فــربــما شــقها أو أكــلها أو مــال إلــى عــضو اســتضعفه فــأحــدث ورمًـــا  520

فـلغمونـيًا. وقـد عـلم الـناس هـذا فـإنـهم فـي آخـر الـربـيع يسـتفرغـون الـدم مـن أبـدانـهم 
523ومــــن دوابــــهم. وأبــــقراط  قــــد ذكــــر الــــربــــيع [Q1: 18b] هــــهنا بــــقول مــــطلق،  522

ويــــنبغي أن يــــفهم عــــلى التحــــديــــد كــــما حــــدده هــــو فــــي مــــوضــــع آخــــر؛ وذلــــك أن أول 
الـربـيع شـبيه بـالشـتاء، وآخـره شـبيه بـالـصيف، وأوسـطه بـينهما، وقـد يـكون ربـيع بـارد 
525يشــبه الشــتاء، وربــيع آخــر حــار يشــبه الــصيف، وربــيع آخــر مــعتدل بــينهما،  524

526فــــــــينبغي أن يــــــــختلف الــــــــغذاء بحســــــــب أول الــــــــربــــــــيع وآخــــــــره، وبحســــــــب طــــــــبيعته 

العارضة له. 

[فصل رقم 16 ] 

قــال أبــقراط: األغــذيــة الــرطــبة تــوافق جــميع [T: 23a] املحــمومــني، 
بْيان وغيرهم ممن قد اعتاد أن يغتذي باألغذية الرطبة.  السيما الصِّ

قــال عــبد الــلطيف: كــان قــد ذكــر فــيما ســبق تــدبــير الــغذاء بحســب الــكم، وأمــا 
527فــي هــذا الــفصل فــذكــره بحســب الــكيف واخــتصره غــايــة االخــتصار اتــكااًل عــلى 

528فــــهمه مــــما ســــبق، فــــإن األشــــياء الــــتي ذكــــرهــــا فــــي الــــكم شــــبيه بــــاألشــــياء الــــتي 

. األوعية  ] K1, T: أوعيته CB2, Q1.520

. استضعفه  ] K1: سيضعفه CB2, Q1, T.521

. وأبقراط  ] corr.: بقراط MSS.522

. ههنا  ] K1: هنا CB2, Q1, T.523

. يشبه  ] MSS: شبيه K1.524

. آخر  ] K1: om. CB2, Q1.  وآخره ربيع T.525

. طبيعته  ] MSS: طبيعة CB2.526

. هذا  ] T: هذ K1. هذه CB2, Q1.527

. شبيه  ] MSS: شبيهة T.528
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يـنبغي أن يـذكـرهـا [CB2: 19b] فـي الـكيف، وكـان قـد ذكـر أن مـقدار الـغذاء فـي 
الـكم يـختلف بحسـب األسـنان واألزمـان والـعادات وغـير ذلـك مـما يـنبغي أن يـضاف 
529إلـــيه ويـــنظر فـــيه. فـــكذلـــك كـــيفية األغـــذيـــة تـــختلف بحســـب ذلـــك كـــله فـــإن األغـــذيـــة 

الــرطــبة تــوافــق ســائــر املحــمومــني عــلى جــهة املــضادة ألن الحــمى مــرض حــار يــابــس 
بْيان لـلمشاكـلة فـإنَّ الـغذاء يـنبغي أن  والـعالج يـنبغي أن يـكون بـالـضد، وتـوافـق الـصِّ
530يــكون مــشاكــاًل لــلمغتذي، وأمــا الــدواء فــمضاد، فــالــغذاء الــرطــب لــلصبي املحــموم 

غذاء له بسبب املشاكلة، ودواء لحماة بسبب املضادة واملنافرة. 

532وقــــولــــه: "وغــيرهــم" يــــريــــد بــــه أصــــحاب الــــعادات كــــأصــــحاب الــــترف  531

والـدعـة والـخفض واألمـزجـة الـرطـبة كـالـخصيان والـنساء، فـبني فـي هـذا الـقول الـوجـيز 
كـــيف يـــقاوم املـــرض بـــضده، وكـــيف تـــحفظ الـــصحة بـــشكلها، وكـــيف يـــعتبر ذلـــك فـــي 
 [K1:17b] 533املــــزاج الــــطبيعي واملــــزاج الــــعادي، وأن الــــعادي الحــــق بــــالــــطبيعي

وقـــد اعـــتُرض عـــلى أبــقراط بمســـتسٍق [Q1: 19a] محـــموم فـــإن اســـتعمال الـــغذاء 
534الــرطــب فــيه خــطأ، فــنقول: هــذا إلــزام ســاقــط عــن أبــقراط ألن هــذا مــرض مــركــب 

ومــرضــان ال مــرض واحــد، فــينبغي أن يــركــب لــه الــعالج أو يــقصد لــه قــصد عــالجــني 
اثــنني، فــإن كــان أحــدهــما أقــوى وأخــطر صــرفــت الــعنايــة إلــيه أكــثر، وإن كــانــا ســواء 

كانت العناية إليهما سواء. 

535وقــولــه: "األغـذيـة الـرطـبة تـوافق جـميع املحـمومـني". قــضية جــزئــية 

. كله فإن  ] MSS:om. K1.529

. للصبي  ] K1, T: لصبي CB2, Q1.530

. كأصحاب  ] K1: كأرباب CB2, Q1, T.531

. الترف  ] MSS: الترفه T.532

. وأن العادي  ] MSS: om. K1.533

. إلزام  ] MSS: اللزام K1.534

. قضية  ] MSS: ففيه K1.535
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536يـــريـــد بـــها قـــانـــونًـــا كـــليًا فـــأقـــامـــها مـــقام قـــولـــنا: األغـــذيـــة يـــنبغي أن تـــكون مـــضادة 

537لـكيفية املـرض. يـريـد بـه األغـذيـة الـباردة الـرطـبة وحـذفـه اخـتصارًا كـعادتـه، وإنـما 

538اقـتصر عـلى قـولـه: "الـرطـبة" ألن مـقاومـة الحـمى بـالـرطـب [T: 23b] أحـرى مـن 

مـقاومـتها بـالـبارد الـيابـس، ألن مـن شـأن الحـمى تـجفيف الـبدن، والـرطـب مـن شـأنـه 
أن يـــرطـــب الـــيابـــس ويكســـر ســـؤرة الـــحار، وأمـــا الـــيابـــس فـــإنـــه إذا كـــان بـــارًدا قـــاوم 
539الحـمى بـبرده فـقط، وربـما سـدد املـسام بـتكثيفه فـحصل احـتقان فـزادت الحـمى 

نــكايــة. ثــم أن الــيابــس يــجفف الــبدن ويــمنع مــن تحــلل املــادة، والــرطــب يــرخــي ويــفتح 
ويـــمنع املـــادة ويـــلني الـــبطن ويـــفتح املـــسام ويـــطرق لـــنفوذ املـــادة فـــهو نـــافـــع للمحـــموم 
540عـــلى اإلطـــالق، والـــيابـــس ضـــار عـــلى اإلطـــالق. وأمـــا الـــحار فـــقد يـــضر مـــن كـــونـــه 

مـــــوافـــــًقا لـــــطبيعة املـــــرض، [CB2: 20a] ويـــــنفع مـــــن جـــــهة تـــــفتيحه املـــــسام وتحـــــليله 
541املـــادة. وأمـــا الـــبارد فـــقد يـــنفع ملـــضادتـــه  الحـــمى، وقـــد يـــضر مـــن جـــهة تخـــديـــره 

542وتـــفجيجه ومـــنعه مـــن تحـــلل املـــادة بـــالتجـــميد، فـــإذا حـــصل احـــتقان زادت نـــكايـــة 

الحمى وقويت كيفيتها. 

[فصل رقم 17 ] 

قــال أبــقراط: ويــنبغي أن يــعطي بــعض املــرضــى غــذاءهــم فــي مــرة 
 ، 543واحـدة، وبـعضهم فـي مـرتـني، ويـجعل مـا يـعطونـه مـنه أكـثر أو أقـل

. فأقامها  ] MSS: وأقامها K1.536

. به  ] K1:om. CB2, Q1, T.537

. أحرى  ] CB2, T: إحدى K1. أخرى Q1.538

. ببرده  ] MSS: برده K1.539

. من  ] MSS: om. K1.540

. ملضاته  ] K1: ملضادة CB2, Q1, T.541

. ومنعه  ] MSS: وبمنعه K1.542

. أكثر أو أقل  ] MSS: أكثر فإنه وأقل T.543
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وبــعضهم قــلياًل قــلياًل. ويــنبغي أيــًضا أن يــعطي الــوقــت الــحاضــر مــن 
544أوقات السنة حظه من هذا، والبلد والعادة والسن. 

، أخــذ  545قــال عــبد الــلطيف: [Q1: 19b] ملــا بــني لــنا كــمية الــغذاء وكــيفيته

546يــــعرفــــنا جــــهة اســــتعمالــــه فــــليس يــــكفينا أن يُــــعرَف أن هــــذا املــــريــــض يُــــعطي مــــن 

547الــغذاء الــرطــب مــثاًل مــقدار كــذا حــتى يُــعرف هــل يــنبغي أن يُــعطاه املــريــض فــي 

548دفــعة واحــدة أو فــي دفــعتني أو قــلياًل قــلياًل؛ فــإن الــقوة إذا كــانــت مــحتملة وكــانــت 

عــــادتــــه فــــي الــــصحة احــــتمال ذلــــك أعــــطي غــــذاءه دفــــعة واحــــدة، وإن لــــم تــــكن الــــقوة 
549مـــحتملة وكـــانـــت عـــادتـــه فـــي صـــحته أن يـــغتذي مـــرتـــني، أُعـــطى غـــذاءه فـــي حـــال 

املــرض فــي مــرتــني ويُــجعل مــا يــعطي فــي املــرة واملــرتــني أقــل أو أكــثر بحســب الــقوة 
والــحاجــة واالحــتمال والــعادة، فــإن كــانــت الــحاجــة شــديــدة جــًدا والــقوة ضــعيفة جــًدا 
أُعــطى غــذاءه قــلياًل قــلياًل فــي مــرات؛ ويــنبغي أن يُــعتبر فــي ذلــك وفــيما ســبق ســائــر 
الشــروط مــن اعــتبار الــوقــت الــحاضــر والــبلد والــسن والــعادة وغــير ذلــك. وإذا كــانــت 
قــوة املــريــض ضــعيفة، وحــاجــته [T: 24a] إلــى الــغذاء شــديــدة أعــطى غــذاءه قــليالً 

قلياًل. 

وإذا كـانـت املـادة كـثيرة الـفساد [K1:18a] أعـطى غـذاءه قـلياًل قـلياًل، وإن 
550كـــانـــت الـــقوة قـــويـــة؛ ألن الـــفساد يـــحتاج إلـــى الـــقمع والـــتعديـــل. وإن كـــانـــت الـــقوة 

ضــعيفة ولــيس حــال الــبدن حــال نــقصان وال حــال فــساد فــينبغي أن تــغذو املــريــض 

. والعادة  ] MSS: om. T.544

. وكيفيته  ] MSS: وكيفية Q1.545

. يعرف  ] MSS: يعرفنا Q1.546

. يعطاه  ] K1: أن ما يعطاه CB2, Q1, T.547

. في  ] MSS: om. K1.548

. في صحته  ] MSS: om. Q1.549

. وإن  ] K1: فإن CB2, Q1, T.550
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551مــــرارًا قــــليلة قــــلياًل قــــلياًل، فــــإن كــــانــــت الــــقوة قــــويــــة وحــــال الــــبدن حــــال نــــقصان أو 

553حــــــال فــــــساد، فــــــينبغي أن يــــــعطي املــــــريــــــض غــــــذاًء كــــــثيرًا مــــــرارًا كــــــثيرة ألن  552

554الـحاجـة داعـية والـقوة تـفي بـإنـضاج الـغذاء. فـإن عـاقـتنا كـثرة الـنوائـب عـن كـثرة 

األوقـات لـلغذاء، فـينبغي أن يُـعطى ذلـك املـريـض ذلـك الـطعام الـكثير فـي مِــراٍر قـليلة. 
556وإن كــانــت الــقوة قــويــة واالمــتالء كــثير أعــطى طــعامًـــا قــلياًل فــي مِــــراٍر قــليلة.  555

فـــضعف الـــقوة يـــوجـــب تـــفريـــق الـــغذاء، ونـــقصان الـــبدن يـــوجـــب [Q1: 20a] تـــكثير 
الـــغذاء، ووفـــور الـــقوة يـــحتمل تـــكثير الـــغذاء، واالمـــتالء يـــوجـــب [CB2: 20b] تـــقليل 
الــغذاء، فــإذا اجــتمع مــا يــوجــب الــكثرة والــتفريــق فــعل، وإذا اجــتمع مــا يــوجــب اثــنني 
559مــتناســبني فــعل بــسهولــة، فــإن اجــتمع مــا يــوجــب اثــنني مــتبايــنني تــوســطت  558 557

الحال بينهما. 

وأمـا فـي أوقـات الـسنة: فـأمـا فـي الـصيف فـينبغي أن يُـعطي املـريـض غـذاءه 
قـلياًل قـلياًل، وفـي مـرار كـثيرة، لـضعف الـقوة فـي الـصيف، وكـثرة مـا يتحـلل. وأمـا فـي 
الشـتاء فـيُعطي غـذاءه كـثيرًا فـي مـرات أقـل، أمـا الـكثرة فـلنهوض الـقوة، وأمـا تـقليل 
املـرات فـلقلة تحـلل الـروح. وأمـا الـربـيع فـينبغي أن يُـعطى املـرضـى غـذاءهـم فـيه غـذاء 
قــلياًل فــيما بــني أوقــات طــويــلة، ألن الــربــيع شــبيه بــأمــراض االمــتالء مــع تــوفــر الــقوة، 

. مرارا  ] MSS: مرار K1.551

. نقصان أو حال  ] MSS: النقصان وحال Q1.552

. مرارا  ] MSS: مرار K1.553

. عاقتنا  ] K1, T: عافينا CB2, Q1.554

. وإن  ] K1: فإن CB2, Q1, T.555

. كثير  ] K1, T: كثيرة CB2, Q1.556

. فإن  ] K1, T: فإذا CB2, Q1.557

. متباينني  ] K1, T: متباينتني CB2, Q1.558

. توسطت  ] MSS: توسط T.559
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560والســــيما فــــي وســــط الــــربــــيع وقــــرب الــــصيف. وأمــــا الخــــريــــف فيشــــبه حــــالــــه حــــال 

األمــراض الــتي تــعرض مــن فــساد الــكيموســات، ولــذلــك مــن لــم يحــم فــي ذلــك الــوقــت 
561يـحتاج إلـى زيـادة مـتتابـعة مـن غـذاء محـمود، فـإن كـانـت الـقوة قـويـة أُعـطوا غـذاءً 

كـثيرًا فـي مـراٍر كـثيرة، فـإن كـانـت الـقوة ضـعيفة أُعـطوا غـذاء قـلياًل فـي مِـــرار كـثيرة. 
وعلى هذا املثال يؤخذ االستدالل من األسنان [T: 24b] ومن العادات والبلدان. 

[فصل رقم 18 ] 

قـــال أبـــقراط: أصـــعب مـــا يـــكون احـــتمال الـــغذاء عـــلى األبـــدان فـــي 
562الـصيف والخـريـف. وأسهـل مـا يـكون احـتمالـه عـليها فـي الشـتاء، ثـم 

من بعده في الربيع. 

563قــــال عــــبد الــــلطيف: هــــذا الــــفصل الحــــق بــــالــــفصل الــــسابــــق الــــذي ابــــتدأه 

: "األجـواف فـي الشـتاء والـربـيع أسـخن مـا يـكون بـالـطبع" وتـتمة  564بـقولـه

لـــه؛ ألنـــه عـــرف فـــيه األوقـــات الـــتي يـــحتاج فـــيها إلـــى تـــكثير الـــغذاء ويـــحتمل بـــسهولـــة 
565ويـــجود اســـتمراؤه، وهـــو زمـــانـــان: الشـــتاء، والـــربـــيع. أمـــا الشـــتاء فـــلتوفـــر الـــحار 

الـغريـزي فـي الـباطـن. وأمـا الـربـيع فلهـذا وملـالءمـته الـكون بـالـطبع. ثـم عـرف فـي هـذا 
الــــفصل األوقــــات [Q1: 20b] الــــتي يــــحتاج فــــيها إلــــى تــــقليل الــــغذاء، وال يــــحتمل 
: الـــصيف، والخـــريـــف. أمـــا الـــصيف  566بـــسهولـــة وال يـــجود اســـتمراؤه، وهـــي زمـــانـــان

. فيشبه  ] K1, T: وشبه CB2, Q1.560

. قوية  ] MSS: قوته CB2.561

. عليها  ] MSS: om. K1.562

. بالفصل  ] MSS: فصل T.563

. ابتدأه بقوله  ] MSS: ابتداء فيه بقوله T.564

. ويجود  ] MSS: وجود K1.565

. زمانان  ] MSS: زمان K1.566
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فـــــينقص فـــــيه [K1:18b] الـــــحار الـــــغريـــــزي لـــــكثرة التحـــــلل، وأمـــــا الخـــــريـــــف فلهـــــذا 
567وملضادته الكون بطبعه. 

ثـم قـال: "وأسهـل مـا يـكون احـتمالـه عـليها فـي الشـتاء، ثـم مـن بـعده 
فـي الـربـيع" عــلى جــهة الــتنبيه والــتذكــير والــتأكــيد، وأَشــَعَر بــقولــه: "ثـم مـن بـعده 
" عــلى أن احــتمال الــطعام فــي الشــتاء أكــثر مــنه فــي الــربــيع، ألنَّ  568فـي الـربـيع

ن الـحار الـغريـزي فـي الشـتاء أكـثر وفـعله فـي الـباطـن أقـوى مـنه فـي الـربـيع،  569تـكوُّ

وكــما أن الــربــيع يــتلو الشــتاء فــي هــذا املــعنى، كــذلــك [CB2: 21a] الخــريــف يــتلو 
ــر فــي الــثانــي بــاألول ملــا  ق بــني هــذيــن الــفصلني بــفصلني آخــريــن ذكّـَ الــصيف. وملــا فــرَّ
ق بــينهما بــذيــنك الــفصلني ألن فــيهما تــوصــية وتــعريــفًا بــكيفية  طــال الــكالم، وإنــما فــرَّ
الــغذاء فــي نــفسه وكــيفية تــناولــه، هــل فــي مــرة؟ أو فــي مــرتــني؟ أو قــلياًل قــلياًل؟ وكــان 
هـذا الـترتـيب صـوابًـا ومـناسـبًا، ألنـه ملـا ذكـر الـوقـت الـذي يـحتمل فـيه كـثرة الـغذاء تـاله 
بـذكـر كـيفيته وجـهة تـناولـه، ثـم ذكـر بـعد ذلـك فـي هـذا الـفصل الـوقـت الـذي ال يـحتمل 
570فــيه كــثرة الــغذاء، ويــفتقر إلــى تــقليله فــيه. وذكــر الــكيفية والــترتــيب أشــد مــناســبة 

الحتمال الكثير منها لتقليله وعسر احتماله. 

وجـالـينوس يـرى أن هـذا الـفصل اخـتصه بـتدبـير املـرضـى، والـفصل الـذي 
 [T: 25a] أولـــــــــه: "األجـــــواف فـــــي الشـــــتاء والـــــربـــــيع أســـــخن مـــــا يـــــكون
بـالـطبع"، اخـتصه بـتدبـير األصـحاء. وأنـا أرى أن كـليهما صـالـح لـتدبـير األصـحاء 
واملـرضـى، وأنـه لـيس فـيهما تـكريـر كـما زعـم قـوم. وأيـًضا فـإنـه عـرَّف فـي هـذا الـفصل 
صـعوبـة احـتمال كـثرة الـطعام فـي الـصيف والخـريـف، وسـهولـة احـتمالـه فـي الشـتاء 
والـربـيع، وذكـر فـي الـفصل الـسابـق أن األجـواف فـي الشـتاء والـربـيع أسـخن، والـنوم 

. ملضادته  ] K1: ملضادة CB2, Q1, T.567

. في الربيع  ] K1: بالربيع CB2, Q1, T.568

. تكون  ] MSS: كمون K1.569

. ويفتقر  ] K1, T: أو يفتقر CB2, Q1.570
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 [Q1: 21a] أطــول، والــحار الــغريــزي أوفــر، والــحاجــة إلــى الــغذاء أكــثر. وذكــر فــي
571هــذا الــفصل أن احــتمالــه فــي الشــتاء أسهــل، وســهولــة احــتمال الــغذاء غــير شــدة 

573الـحاجـة فهـذان مـعنيان مـتبايـنان، لـكن ربـما لـزم أحـدهـما عـن صـاحـبه وذكـر  572

، وذكــر املــعلول مــع الــعلة لــيس  575الــالزم لــيس بــتكريــر مــع أن األول عــلة لــلثانــي 574

577بــــتكريــــر؛ فــــإن ســــخونــــة الــــجوف وطــــول الــــنوم وتــــوفــــر الــــحار الــــغريــــزي ســــبب  576

578لسهولة احتمال الغذاء وعلة له ألنه ال يقوى معه الهضم ويجود االستمراء. 

[فصل رقم 19 ] 

579قـال أبـقراط: إذا كـانـت نـوائـب الحـمى الزمـة ألدوار، فـال يـنبغي 

580فــي أوقــاتــها أن يُــعطى املــريــض شــيئًا، أو نــضطره إلــى شــيء، لــكن 

ينبغي أن ينقص من الزيادات من قبل أوقات االنفصال. 

قــال عــبد الــلطيف: ملــا ذكــر فــي الــفصل الــذي أولــه "األجـواف فـي الشـتاء 

. احتمال  ] K1, T: احتماله CB2, Q1.571

. الغذاء غير شدة الحاجة  ] K1: يتبعه كثرته CB2, Q1, T.572

. ربما  ] MSS: بهما T.573

. وذكر الالزم ليس بتكرير  ] K1: فإذن ليس فيه تكرير CB2, Q1, T.574

. للثاني  ] K1: الثاني CB2, Q1, T.575

. فإن  ] MSS: لكن K1.576

. الغريزي  ] add. به K1.577

. ألنه  ] MSS: om. K1.578

. كانت  ] K1, T: كان CB2, Q1.579

. نضطره  ] K1, T: نضطر CB2. تضطر Q1.580
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581والــربــيع أســخن مــا يــكون بــالــطبع"،  وهـــو فـــصل يـــعرِّف فـــيه الـــوقـــت الـــذي 

يـــنبغي أن يـــكثر فـــيه الـــغذاء تـــاله بـــفصلني فـــي كـــيفيته وكـــيفية اســـتعمالـــه وتـــرتـــيبه ثـــم 
ذكـر الـفصل الـذي أولـه: "أضـعف مـا يـكون احـتمال الـطعام عـلى األبـدان فـي 
الــــصيف" وهــــــــو فــــــــصل يــــــــعرِّف فــــــــيه الــــــــوقــــــــت الــــــــذي يــــــــنبغي أن يــــــــقلل فــــــــيه الــــــــغذاء 
[K1:19a] تــاله بهــذا الــفصل فــي مــنع الــغذاء عــند الــنوائــب. وتــدبــير الــغذاء يــفتقر 
 [CB2: 21b] إلــــــى الــــــنظر فــــــي الــــــكم، والــــــكيف، وجــــــهة االســــــتعمال. فــــــأمــــــا الــــــكم
582والـــكيف فـــنعلمه مـــن طـــبيعة املـــرض واملـــريـــض، مـــن غـــير حـــاجـــة إلـــى الـــنظر فـــي 

584الـــنوائـــب. وأمـــا وقـــت تـــناول الـــغذاء فيســـتدل عـــليه مـــن نـــوائـــب الحـــمى، فـــإنـــها  583

أكــبر دلــيل عــلى أوقــات الــغذاء الجــزئــية، هــذا إذا كــانــت نــوائــب الحــمى الزمــة لــطريــق 
واحدة ونظام متسق. 

ومـــعنى لـــزوم الـــنوائـــب لـــدور أن تـــعلم وقـــت مـــجيء الـــنوبـــة قـــبل كـــونـــها، بـــحيث 
يـــكون إذا رأيـــنا الـــنوبـــة األولـــى عـــلمنا [T: 25b] مـــتى تـــكون الـــثانـــية ومـــتى تـــكون 
585الــراحــة، فــنتوخــى بــالــغذاء وقــت الــراحــة، ونــتوقــاه وقــت الــنوبــة وقــبلها بــقليل؛ وأمــا 

586األمــــراض الــــتي نــــوائــــبها ال تــــلزم أدوارهــــا فــــال يــــمكن ذلــــك فــــيها، وأردأ مــــا كــــان 

 . 587الغذاء في وقت ابتداء النوبة [Q1: 21b] وقبلها

وقــولــه: "أو نــضطره إلــى شــيء" وصــية عــامــة وتــنبيه عــلى الــعلة. فــكونــها 
عـــامـــة مـــن جـــهة أنـــه يـــندرج تـــحتها الـــنهي عـــن الـــغذاء وعـــن الـــدواء وعـــن االســـتفراغ 

. فيه  ] MSS: om. K1.581

. فنعلمه  ] K1, T: فيعلمه CB2.  فعله Q1.582

. فيستدل  ] MSS: فليستدل Q1.583

. فإنها  ] K1: فإنه CB2, Q1, T.584

. ونتوقاه  ] MSS: ويتوقاه K1.585

. وأردأ  ] MSS: وأرادا K1.586

. وقبلها  ] K1, T: وقبيلها CB2, Q1.587
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والحـركـة والـريـاضـة وغـير ذلـك مـن األشـياء الـتي تـفتقر إلـى حـركـة الـطبيعة وإتـعابـها. 
589وكــونــها تــنبيها عــلى الــعلة فــمن جــهة أنــه ســماه اضــطرارًا، واالضــطرار عــنف  588

عــــلى الــــطبيعة وتــــكليف لــــها، وال يــــجوز ذلــــك إال عــــند فــــراغــــها وخــــلوهــــا عــــن مــــقاومــــة 
املــــرض، فــــأمــــا وقــــت الــــنوبــــة فــــالــــطبيعة مــــشغولــــة بــــمقاومــــة املــــرض عــــن تــــدبــــير الــــغذاء 

وتصريف الدواء واحتمال الحركة. 

وقـــــولـــــه: "لـــكن يـــنبغي أن يـــنقص مـــن الـــزيـــادات". يـــــعني يـــــنقص مـــــن 
الكيموسات إن كانت هائجة، أو ينقص من األغذية قبل أوقات النوائب. 

وقــــولــــه: "مــن قــبل أوقــات االنــفصال". فــــإن االنــــفصال يــــراد بــــه انــــفصال 
املـرض وذلـك عـند املـنتهى، واملـنتهى إنـما يـكون بـالبحـران، وكـل نـوبـة فـهي مـنتهى مـا 
جــزئــيٌ،  وفــيه بحــراٌن  مــا جــزئــيٌ ؛ فــيقال لــه انــفصال، لــكن االنــفصال الــحقيقي أو 
الــــكلي هــــو الــــذي يــــكون عــــند املــــنتهى لجــــملة املــــرض بــــالــــكلية وعــــند البحــــران الــــكلي 
590الـــــحقيقي. واألَْولـــــى أن يحـــــمل االنـــــفصال هـــــنا عـــــلى املـــــنتهيات الجـــــزئـــــية يـــــعني 

591الـــنوائـــب، فـــكأنـــه يـــقول: لـــكن يـــنبغي أن يـــنقص مـــن زيـــادة األغـــذيـــة قـــبل أوقـــات 

النوائب، يعني ال يكفي أن يمنع من الغذاء في أوقات النوائب، بل وأن ينقص منه 
قبل أوقات النوائب. 

[فصل رقم 20 ] 

قــــال أبــــقراط: األبــــدان الــــتي يــــأتــــيها، أو قــــد أتــــاهــــا، بحــــران عــــلى 
592الـــــــكمال، ال يـــــــنبغي أن تُحـــــــرَّك وال يحـــــــدث فـــــــيها حـــــــدث، ال بـــــــدواء 

. على  ] K1, T: عن CB2, Q1.588

. فمن  ] MSS: من K1.589

. املنتهيات  ] K1, T: الهيئات CB2, Q1.590

. فكأنه  ] MSS: كأنه K1.591

. وال  ] add.أن  T.592
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، لكن تترك.  594مسهل وال بغيره من التهييج 593

قـال عـبد الـلطيف: ملـا فـرغ مـن تـدبـير الـغذاء أقـبل عـلى فـن آخـر، فـعلَّمنا مـتى 
يـــــــنبغي لـــــــنا أن نـــــــدع الـــــــطبيعة وفـــــــعل [CB2: 22a] جـــــــميع مـــــــا يـــــــنبغي أن يـــــــفعل 
بـاملـريـض مـن غـير أن نـتكلف نـحن شـيئًا، ومـتى ال يـنبغي أن نخـلي الـطبيعة ونـتكل 
[T: 26a] عـــــــليها لـــــــكن نـــــــعينها. فـــــــقال: [Q1: 22a] إذا كـــــــان البحـــــــران كـــــــامـــــــالً 
 [K1:19b] 596فـــينبغي أن نـــترك الـــطبيعة وفـــعل كـــل مـــا يـــنبغي أن نـــفعله ألن 595

الـطبيعة الـقويـة كـافـلة بـشفاء األسـقام وفـعل كـل مـا يـنبغي، فـال حـاجـة بـها إلـى مـعني 
مـــــن خـــــارج فـــــي فـــــعل البحـــــران الـــــكامـــــل، لـــــكن إذا كـــــان البحـــــران نـــــاقـــــًصا ولـــــم تـــــف 

الطبيعة بفعل ما ينبغي جميعه احتاجت إلى معني من خارج. 

وقـــولـــه: "األبــدان الــتي يــأتــيها، أو قــد أتــاهــا" فـــإنـــه أتـــى بـــاملســـتقبل ثـــم 
597بــاملــاضــي وقــرن املــاضــي بــقد لــيدل عــلى قــرب الــزمــان مــن الــحال، وقــد يــمكن أن 

 . 598يفهم منه الحال أيًضا بطريق األولى واألحرى

 وقـــــــولـــــــه: "األبــــدان الــــتي يــــأتــــيها" أي فـــــــي املســـــــتقبل وذلـــــــك إذا كـــــــانـــــــت 
اإلنــذارات تــدل عــلى بحــران كــامــل ســيأتــي، ويــمكن أن يــكون قــولــه: يــأتــيها، يــريــد بــه 
الـــحال أي األبـــدان الـــتي هـــا هـــو ذا يـــأتـــيها، ويـــمكن أن يـــراد بـــه الـــحال واالســـتقبال 

فإنه صالح لهما على جهة االسم املشترك وعلى جهة االسم املتواطئ أيًضا. 

. مسهل  ] MSS: يسهل K1.593

. التهييج  ] K1: التهيج CB2, Q1, T.594

. ينبغي  ] add. فال حاجة T.595

. نفعله  ] MSS: يفعله K1.596

. وقرن املاضي  ] MSS: om. K1.597

. واألحرى  ] CB2, T: األخرى K1,Q1.598
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599وقـــولـــه: "أو قـــد أتـــاهـــا" هـــذه "أو" الـــتخيير فـــي الـــحكم، وأمـــا "قـــد" فـــإنـــها 

600تـدل عـلى قـرب املـاضـي مـن الـحال، فـكأنـه يـقول: األبـدان الـتي هـي فـي البحـران 

والــتي أتــاهــا بحــران عــن قــرب. وقــد ذكــر هــذا الــفصل بــعينه فــي كــتاب الــكيموســات، 
لــكنه ذكــر مــوضــع الــكمال الــتمام ومــعناهــما واحــد فــي قــصده، ومــتى كــان البحــران 
تـامـا وكـامـال ال نـقصان فـيه، فـال يـنبغي أن يحـدث فـيه حـدث، وإن كـان فـي البحـران 
601نــقصان فــينبغي أن يــزاد مــا نــقص ألن مــا يــبقى بــعد البحــران يحــدث عــودة مــن 

املــــرض. والبحــــران الــــتام الــــكامــــل هــــو الــــذي جــــرت أمــــوره كــــلها عــــلى مــــا يــــنبغي ولــــم 
يـــــــنقص مـــــــن عـــــــالمـــــــات حـــــــمده شـــــــيء، وتـــــــلك الـــــــعالمـــــــات ســـــــت: أن يـــــــكون البحـــــــران 
بــــاالســــتفراغ فــــهو أفــــضل مــــنه بــــالخــــراج، وأن يســــتفرغ الــــكيموس املــــؤذي والــــغالــــب 
والــذي هــو عــلة املــرض، وأن يــكون عــلى اســتقامــة ومــن الــجانــب الــذي فــيه املــرض ، 
 Q1:] 602وأن يـــوجـــد مـــعه راحـــة وخـــفة، وأن يـــكون بـــعد ظـــهور عـــالمـــات الـــنضج وأن

22b] يكون في يوم بحران. 

ـــرك" [T: 26b] أي ال تحــرك حــركــة طــبيعية. وقــولــه:  وقــولــه: "ال يــنبغي أن تُحّـَ
، أي مـــن جـــهة الـــطبيب، ال بـــدواء مسهـــل أي مســـتفرغ وال  603وال يحـــدث فـــيها حـــدث

604بــغيره مــن ســائــر األدويــة مــن خــارج وداخــل كــاألدويــة املــمسكة واملــعرقــة واملــرخــية 

" تُـــشعر هـــذه  605واملـــقويـــة وغـــير ذلـــك مـــن أصـــناف األدويـــة. وقـــولـــه: "مــن الــتهييج

. التخيير  ] K1, T: للتخيير CB2, Q1.599

. فإنها تدل  ] K1: فإنه يدل CB2, Q1, T.600

. يزاد  ] K1, T: يراد CB2, Q1.601

. ظهور  ] MSS: om. K1.602

. حدث... عضو فلم تدعه  ] MSS: om. CB2.  603 (بداية من كلمة"حدث" حتى "عضو

فلم تدعه" في الورقة التالية ساقط من ت)

. املعرقة  ] MSS: املعرفة Q1.604

. التهييج  ] corr.: التهيج MSS.605
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607الـلفظة وهـي "الـتهييج" بتحـريـك املـرض والـكيموسـات تحـريـًكا رديـئًا أي غـير  606

608مـأمـون الـغائـلة، فـإن لـفظة الـتهييج إنـما تسـتعمل غـالـبًا فـي إثـارة الشـرور ومـا ال 

يؤمن غائلته. 

[فصل رقم 21] 

قــال أبــقراط: األشــياء الــتي يــنبغي أن تســتفرغ يــجب أن تســتفرغ 
من املواضع التي هي إليها أميل، باألعضاء التي تصلح الستفراغها. 

قــال عــبد الــلطيف: ملــا ذكــر فــي الــفصل الــسابــق أن البحــران الــتام ال يــحتاج 
إلـى مـعونـة مـن الـطبيب فـهم مـنه أن البحـران الـناقـص يـحتاج إلـى مـعونـة مـنه، فـذكـر 
609فـي هـذا الـفصل كـيفية املـعونـة وكـيفية [K1:20a] االسـتفراغ فـقال: "األشـياء 

ــدة لـــألمـــراض الـــتي أتـــى بحـــرانـــها  الــتي يــنبغي أن تســتفرغ" أي األخـــالط املـــولّـَ
غـير تـام يـنبغي أن تسـتفرغ مـن املـواضـع الـتي هـي إلـيها أمـيل، ونـبه فـي هـذا عـلى 
غــرضــني: أحــدهــما أن االســتفراغ يــنبغي أن يــكون مــن أقــرب األعــضاء مــن الــعضو 
املـريـض؛ وبـالـعضو الـصالـح لـالسـتفراغ كـاملـعا واملـثانـة والـرحـم مـن أسـفل، وكـاملـعدة 
مــن فــوق، وكــاملنخــريــن واألذنــني والــحنك مــن الــدمــاغ، وكــالجــلد مــن ســائــر األعــضاء. 
610ويـــنبغي أن يـــكون عـــلى املـــحاذاة ألنـــه أقـــرب، فـــإن الـــرعـــاف إذا كـــان مـــن خـــالف 

الـشق الـذي فـيه الـعلة فـهو رديء، فـإن كـان مـيل الـكيموس إلـى عـضو شـريـف يـتوقـع 
611مـــنه ضـــرر عـــظيم فـــينبغي أن يـــصرف عـــنه املـــادة ويجـــذبـــها إلـــى نـــاحـــية أخـــرى. 

مـــــثالـــــه: أن الـــــكبد إذا كـــــان فـــــيها كـــــيموس يـــــجب أن يســـــتفرغ ثـــــم مـــــال إلـــــى املـــــعدة 

. اللفظة  ] MSS: اللفظ K1.606

. التهييج  ] K1, CB2: التهيج Q1, T.607

. التهييج  ] MSS: التهيج Q1.608

. وكيفية  ] MSS: وكيف K1.609

. املحاذاة  ] MSS: املحاذات Q1.610

. منه  ] MSS: منها Q1.611
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واألمـــعاء بـــالـــقيء أو اإلســـهال أو إلـــى الـــكلى بـــاإلدرار فـــذلـــك محـــمود ألنـــه اســـتفراغ 
، واملــعدة كــذلــك فــينبغي  612بــاألعــضاء [Q1: 23a] الــتي يــنبغي أن يســتفرغ بــها

أن تـعاون ويـطرق لـها وتـزال املـوانـع والـعوائـق، فـإن مـال الـكيموس إلـى الـصدر والـرئـة 
والقلب [T: 27a] فذلك رديء ينبغي أن يُمنع ويُجذب إلى ضد تلك الناحية. 

[فصل رقم 22] 

قـال أبـقراط: إنـما يـنبغي لـك أن تسـتعمل الـدواء والتحـريـك بـعد أن 
613يــنضج املــرض، فــأمــا مــا دام نــيئًا، أو فــي أول املــرض فــال يــنبغي أن 

، ولـيس يـكاد يـكون املـرض  614تسـتعمل ذلـك إال أن يـكون املـرض ُمهـتاجًـــا

 . 615في أكثر األمر ُمهتاًجا

قـال عـبد الـلطيف: أمـا الـدواء فـيراد بـه الـدواء املسهـل خـاصـة، والتحـريـك هـو 
تحـــريـــك الـــطبيعة واألخـــالط بـــالـــدواء املسهـــل واملـــقيء. وفـــي ذكـــر التحـــريـــك بـــعد ذكـــر 
ـــــرك  616الـــدواء تـــنبيه عـــلى فـــعل الـــدواء وعـــلى الـــعلة فـــي االمـــتناع مـــنه ألن الـــدواء يحّـِ

الـطبيعة، وإنـما يـنبغي أن يـتعرض لتحـريـك الـكيموس بـعد نـضجه وإمـكانـه وسـالسـة 
انــقياده لــلدواء املسهــل. ونــضج املــرض هــو فــعل الــطبيعة فــيه فــعاًل محــموًدا وتــهيئتها 

617له لالستفراغ، ويتبني ذلك من التفسرة ومن أشياء أخر. 

618وقـولـه: "فـأمـا مـادام املـرض نـيئًا" أي لـم يـنضج ولـم تـفعل فـيه الـطبيعة 

. بها  ] MSS: منها Q1.612

. أو  ] CB2: و Q1, T. om. K1.613

. مهتاجا  ] MSS: مهياجا Q1.614

. مهتاجا  ] MSS: مهياجا Q1.615

. االمتناع  ] MSS: املتناع Q1.616

. التفسرة  ] MSS: النفرة K1.617

. فأما  ] MSS: وما دام T.618
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619فـــعلها املحـــمود، فـــهو غـــير مـــنقاد لـــفعل الـــدواء. وقـــولـــه: "أو فــي أول املــرض" 

620يـريـد بـاألول هـنا الـثالثـة األيـام األول مـن ابـتداء املـرض، وهـذا مـعنى غـير مـعنى 

كـونـه نـيئًا، فـإنـه قـد يـبقى املـرض نـيئًا أيـامًــا كـثيرة وشـهورًا، ويـسمى هـذا الـزمـان كـله 
زمــــان االبــــتداء بــــاملــــعنى الــــثالــــث. وأمــــا قــــولــــه: أو فــــي أول املــــرض؛ فــــيريــــد بــــه املــــعنى 

الثاني من معاني االبتداء، وهو الثالثة األيام األول. 

وقـولـه: "فـال يـنبغي أن تسـتعمل ذلـك" أي ال تسـتعمل الـدواء والتحـريـك، 
وذلـك يـصلح أن يـكون إشـارة إلـى اثـنني فـصاعـًدا، ويـجوز أن يـكون ذلـك إشـارة إلـى 
التحــريــك وحــده فــإنــه أعــم. وقــولــه: "إال أن يــكون املــرض مــهياجــا" هــذا اســتثناء 
مـن قـولـه: أو فـي أول املـرض [K1: 20b] ال مـن قـولـه [Q1: 23b] "نـيئًا" فـإنَّ 
الـــــنيِّء ال يـــــكاد يـــــكون مـــــعه اهـــــتياجـــــا، فـــــأمـــــا أول املـــــرض فـــــقد يـــــكون مـــــعه اهـــــتياج. 
: اخــتار  623ولــفظة املهــتاج لــلفاعــل واملــفعول بــه جــميًعا بــمنزلــة املــختار بــقول 622 621

اهلل فــــالنًــــا، فــــاهلل مــــختار وفــــالن مــــختار، فــــالــــلفظ واحــــد والــــتقديــــر مــــختلف ألن أصــــل 
624الـكلمة إذا أريـد بـها اسـم الـفاعـل مـختِير بـالكسـر واملـفعول مـختيَر بـالـفتح. وكـذلـك 

625مهــتاج أصــله الكســر ألنــه [T: 27b] لــلفاعــل وهــو افــتعل مــن الــهيجان، يــقول: 

 ، 626اهـــتاج اهـــتياجًــــــا فـــهو مهـــتاج وأصـــله مـــن هـــيجان الـــنار واضـــطرابـــها ولهـــبانـــها

. منقاد  ] MSS: منقال Q1.619

. األول  ] MSS: om. Q1, T.620

. ولفظة  ] MSS: ولفظ Q1.621

. به  ] CB2,K1: om. Q1, T. 622

. بقول  ] CB2, K1: لقول Q1. تقول T. 623

. مختير  ] MSS: مخير K1.624

. مهتاج  ] MSS: املهتاج Q1.625

. ولهبانها  ] CB2, K1: ولهباتها Q1, T.626
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628ومـنه يـقال لـلحيوان املتحـرك لـلسفاد هـائـج ومهـتاج ألن الـشهوة نـحو الـبضاع  627

630شـبيه بـالـنار تـقلقله وتـزعـجه وتـرهـقه، فـكذلـك الـكيموسـات ربـما أقـلقت املـريـض  629

 CB2:] وأزعــــجته وآملــــته بحــــركــــة قــــويــــة #وســــالــــت مــــن عــــضو إلــــى عــــضو فــــلم تــــدعــــه
22b631] يســـتقر، وإذا كـــانـــت بهـــذه الـــحال فـــينبغي أن يســـتفرغ فـــي أول الـــحال. 

فــأمــا مــتى كــانــت الــكيموســات قــارة راســخة فــي عــضو مــن األعــضاء، فــال يــنبغي أن 
ــــــرك بــــشيء مــــن الــــعالج، وال تســــتفرع بــــالــــدواء املسهــــل حــــتى تــــنضج، فــــحني إذن  تُحّـَ
تـــكون الـــطبيعة مـــعاونـــة لـــنا عـــلى اســـتفراغـــها بـــل نـــحن مـــعاونـــون لـــها عـــلى ذلـــك، فـــإن 

632الطبيعة إذا أكملت النضج ميزت الكيموسات ودفعت الفضل. 

وقـولـه: "ولـيس يـكاد يـكون املـرض فـي أكـثر األمـر مهـتاجًــا" عـرَّف بهـذا 
633الــــــقول أن األمــــــر الــــــغالــــــب عــــــلى األمــــــراض أال تســــــتفرغ فــــــي أولــــــها حــــــتى يــــــقع 

الـــنضج، وأن املـــرض املهـــتاج فـــي أولـــه قـــليل الـــوقـــوع فـــالـــحاجـــة إلـــى االســـتفراغ فـــي 
أول املرض قلما تكون. 

: "لــيس يــكاد يــكون املــرض فــي أكــثر األمــر" مـــعناه بـــل يـــكاد  634وقـــولـــه

635يـكون فـي أقـل األمـر، ألن إيـجاب هـذا يـكاد يـكون فـي أكـثر األمـر #وسـلبه لـيس 

. للسفاد  ] MSS: النفاد K1.627

. البضاع  ] MSS: الضباع K1.628

. شبيه بالنار  ] MSS: شبه النار K1.629

. تقلقه وتزعجه  ] CB2, T: بقلقه وترعجه Q1. يقلقه ويزعجه K1.630

. وسالت... الحال  ] MSS: om. K1.631

. أكملت  ] MSS: كملت K1.632

. أال تستفرغ  ] T: االستفراغ K1. اال يستفرغ CB2, Q1.633

. وقوله  ] MSS: om. Q1.634

. أكثر  ] MSS: أقل Q1.635
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 . 636يكاد يكون في أكثر األمر وإيجاب هذا يكاد يكون في أقل األمر

[فصل رقم 23] 

قــال أبــقراط: لــيس يــنبغي أن يســتدل عــلى املــقدار الــذي يــجب أن 
637يســـتفرغ مـــن الـــبدن مـــن كـــثرتـــه، لـــكنه يـــنبغي أن يـــغتنم االســـتفراغ، 

مـادام الـشيء الـذي يـنبغي أن يسـتفرغ هـو الـذي [Q1: 24a] يسـتفرغ 
واملــريــض مــحتمل لــه بــسهولــة وخــفة. وحــيث يــنبغي فــليكن االســتفراغ 
حــتى يــعرض الــغشي، وإنــما يــنبغي أن تــفعل ذلــك مــتى كــان املــريــض 

محتماًل له. 

قـال عـبد الـلطيف: ملـا ذكـر االسـتفراغ، وكـيف يـكون، ومـتى يـكون، وكـيفية مـا 
638يســـتفرغ فـــي الـــفصل الـــذي أولـــه: "فــي اســتطالق الــبطن والــقيء الــلذيــن 

يـكونـان طـوعًـا" ذكـر فـي هـذا الـفصل كـمية مـا يسـتفرغ فـإنـه إلـى اآلن لـم يـذكـره. 
واليــنبغي أن يســتدل عــلى مــقدار مــا يســتفرع وكــميته مــن كــثرتــه، فــإنــه قــد يســتفرغ 
639مــقدار كــثير والــحاجــة داعــية إلــى أكــثر مــنه، وقــد يســتفرغ مــقدار قــليل والــحاجــة 

داعــية إلــى أقــل مــنه. لــكن يــنبغي أن يســتدل بــعالمــات، مــنها اســتقالل املــريــض بــما 
 K1:] ًا 640يســــــتفرغ، فــــــإنــــــه إن اســــــتفرغ الــــــكيموس [T: 28a] املــــــؤذي وجــــــد خِــــــــفّـَ

21a] وراحـــة، وإن اســـتفرغ مـــع الـــشيء الـــخارج عـــن الـــطبيعة شـــيء طـــبيعي فـــإن 
املـريـض يسـترخـي ضـرورة ويـضعف، فـلذلـك ال يـنبغي أن يـلتفت إلـى ظـاهـر املـقدار 

. وسلبه... األمر  ] MSS: om. Q1.636

. يغتنم  ] MSS: يستعمل K1.637

. اللذين  ] CB2, Q1: الذين K1, T.638

. والحاجة  ] K1: فالحاجة CB2, Q1, T.639

. استفرغ  ] MSS: يستفرغ T.640
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641املســـتفرغ. ومـــنها أن يـــكون الـــشيء الـــذي #يســـتفرغ هـــو الـــشيء الـــذي يـــنبغي 

642أن يســــــتفرغ. مــــــثالــــــه: أن تــــــكون مــــــادة املــــــرض صــــــفراويــــــة فــــــيكون مــــــا يســــــتفرغ 

صفراء، أو بلغميًا [CB2: 23a] فيستفرغ بلغًما. 

قــــولــــه: "وحـــيث يـــنبغي فـــليكن االســـتفراغ حـــتى يـــعرض الـــغشي". 
مـــعناه وحـــيث يـــنبغي املـــبالـــغة فـــي االســـتفراغ فليســـتعمل االســـتفراغ حـــتى يـــعرض 

الغشي. 

وقـولـه: "وحـيث يـنبغي" يـتعلق بـقولـه فـليكن، مـعناه فـليكن االسـتفراغ حـتى 
يــعرض الــغشي حــيث يــنبغي ذلــك االســتفراغ، وفــاعــل يــنبغي هــو ضــميره. ويــنبغي 
643أن يفســر الــغشي املــعتبر فــي هــذا االســتفراغ، فــإنــا ال نــعني الــغشي الــعارض 

645عــن جــنب املــفصود عــند رؤيــة الــدم، وال الــغشي الــعارض عــن خــلط لــذاع فــي  644

647فـم املـعدة يجـلب فـي وقـت الـعالج أو قـبله، فـليس هـذه األصـناف مـن الـغشي  646

648بحـد لـلمقدار الـكافـي مـن االسـتفراغ، ألنـها قـد تـكون قـبل بـلوغ املـقدار الـكافـي. 

649وقـد يـعرض الـغشي لـبعض املحـمومـني [Q1: 24b] بسـبب انـتصابـه ونـهوضـه، 

وبســبب عــارض نــفسانــي مــن غــضب وحــرد وغــير ذلــك، وإنــما نــعني هــاهــنا الــغشي 

. يستفرغ هو الشيء الذي  ] MSS:om. Q1. 641

. أن  ] MSS: om. CB2, T.642

. يفسر  ] MSS: يذكر K1.643

. جنب  ] K1, T: حير CB2. خير Q1.644

. املفصود  ] CB2: املقصود K1, Q1, T.645

. يجلب  ] K1, Q1: تحلب CB2, T.646

. في  ] K1:om. CB2, Q1, T.647

. للمقدار  ] K1: املقدار CB2, Q1, T.648

. انتصابه  ] K1, T: انتهاضه CB2, Q1.649
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650الـــكائـــن بســـبب االســـتفراغ خـــاصـــة ال بســـبب آخـــر. ويـــكون هـــذا االســـتفراغ فـــي 

ـيَّات  املحـــرقـــة جـــًدا، وفـــي  األورام الـــحارة الـــتي هـــي فـــي غـــايـــة الـــعظم، وفـــي الحـُـــمِّ
األوجــــاع الشــــديــــدة املــــفرطــــة بشــــرط أن تــــكون الــــقوة قــــويــــة. وجــالــينوس قــــد جــــرب 
652ذلــك مــرارًا ال تــحصى فــوجــده عــظيم الــنفع ولــم يجــد عــالجًـــــا أبــلغ مــنه، وذلــك  651

653أنــه كــان يــفصد فــي الحــمى املــفرطــة الحــرارة حــتى يــعرض الــغشي فــيبرد الــبدن 

كـله عـلى املـكان وتُـطفأ الحـمى دفـعة ويُسـتطلق الـبطن ويُـدر الـَعَرق كـثيرًا، فـبعضهم 
يــــسكن مــــرضــــه ســــكونًــــا تــــامًـــــا، وبــــعضهم يــــنتفع بــــه مــــنفعة عــــظيمة وتنكســــر عــــاديــــة 
املـــــرض. قـــــال: وال اعـــــلم فـــــي األوجـــــاع الشـــــديـــــدة املـــــفرطـــــة عـــــالجًـــــــا أقـــــوى وأبـــــلغ مـــــن 
االســــتفراغ حــــتى يــــعرض الــــغشي، بــــعد أن نحــــدد ونــــعلم هــــل يــــنبغي أن يــــفصد أو 

يستعمل [T: 28b] اإلسهال. 

[فصل رقم 24] 

قــال أبــقراط: قــد يُــحتاج فــي األمــراض الــحادة فــي الــندرة إلــى أن 
يُسـتعمل الـدواء املسهـل فـي أولـها، ويـنبغي أن يُـفعل ذلـك بـعد أن تـتقدم 

فتدبر األمر على ما ينبغي. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: ملـــا عـــرَّف أن اســـتعمال الـــدواء والتحـــريـــك إنـــما يـــكون بـــعد 
654نـضج املـرض، إال أن يـكون مهـتاجًــــا وقـلما يـكون مهـتاجًــــا، عـرَّف فـي هـذا الـفصل 

أنــه قــد يــحتاج فــي األمــراض الــحادة فــي الــندرة إلــى اســتعمال املسهــل فــي أولــها، 

. بسبب  ] MSS: لسبب Q1.650

. ذلك  ] MSS: om. T.651

. عظيم  ] K1: عظم CB2, Q1, T.652

. يفصد  ] K1: يقصد CB2, Q1, T.653

. نضج  ] K1: أن ينضج CB2, Q1, T.654
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وأتـى بـكلمة قـد لـيدل عـلى أن ذلـك قـلما يـقع ألن قـد مـع املسـتقبل تـدل عـلى قـلة وقـوع 
الشيء وندوره. 

وقــــــولــــــه: فـــي الـــندرة تــــــوكــــــيد الــــــتقليل، فــــــأمــــــا األمــــــراض املــــــزمــــــنة فــــــيتربــــــص 
بـاسـتفراغـها إلـى [K1: 21b] حـني نـضجها، كـذلـك األمـراض الـحادة إال أن تـكون 
مهــتاجــة جــًدا فتســتعمل املسهــل فــي أولــها ولــكن بحــذر وتحــرُّز شــديــد ونــظر شــاف، 
[CB2: 23b] ولـذلـك قـال: يـنبغي أن يُـفعل ذلـك بـعد أن تـتقدم فـتدبـر األمـر 
عــلى مــا يــنبغي" ويــــحتمل [Q1: 25a] هــــذا ثــــالثــــة مــــعان، أحــــدهــــا: أن يــــكون 
تـدبـير األمـر عـلى مـا يـنبغي أن يـتقدم فيهيئ بـدن املـريـض لـالسـتفراغ. والـثانـي: أن 
تـتقدم فـتنظر حـتى تـرى الـتهيؤ واالسـتعداد. والـثالـث: أن تـنظر فـي صـحة اهـتياجـه 
ر وتـــفرط  656وإمـــكان اســـتفراغـــه خـــاصـــة لـــذلـــك نـــظر عـــنايـــٍة واســـتقصاٍء وال تـــقصِّ 655

فــــتظن أنــــه يــــنبغي اســــتفراغــــه واألمــــر بــــخالف ذلــــك فــــإنــــك تجــــلب بهــــذا الخــــطأ عــــلى 
املـــــريـــــض بـــــليَّة عـــــظيمة ألن خـــــطره عـــــظيم، إذ األدويـــــة املسهـــــلة كـــــلها حـــــارة يـــــابـــــسة 
658#والحـــــمى فـــــي ذاتـــــها حـــــارة يـــــابـــــسة وإنـــــما الـــــدواء يـــــنتفع بـــــه إذا اســـــتفرغ  657

ـد للحــمى، فــإذا اســتعمل عــلى غــير مــا يــنبغي صــادف الــكيموس غــير  الــكيموس املــولّـِ
نـــضيج وال متهيئ لـــإلنـــبعاث فـــصار الـــدواء ألـــبًا عـــلى املـــريـــض وزيـــادة فـــي املـــرض. 
فـإن أربـاب التخـم والـذيـن أغـذيـتهم غـليظة لـزجـة والـذيـن بـهم تـمدد وانـتفاخ فـيما دون 
الشــراســيف فــينبغي أن يــتربــص بــهم الــنضج، فــإذا كــان الــكيموس سهــل الجــريــان 
رقـيًقا غـير لـزج ومـجاريـه واسـعة مـفتوحـة كـان لـنا اسـتفراغـه، فـإن لـم يـكن األمـر بهـذه 
املــــثابــــة فــــينبغي أن نــــفعلها نــــحن بــــاملــــريــــض ونــــهيئه هــــذه الــــتهيئة. فــــأمــــا األمــــراض 
املهــتاجــة فــليس يــمكن تــهيئة [T: 29a] الــبدن لــها فــي الــيوم األول والــثانــي، فــأمــا 
فـي أكـثر مـن ذلـك فـيمكن أن يُـهيأ بـأن يُـسقى املـريـض مـاء العسـل املـطبوخ فـيه زوفـا 

. خاصة  ] K1, T: وخاصة CB2, Q1.655

. تقصر  ] MSS: تقتصر K1.656

. والحمى في ذاتها حارة يابسة  ] MSS: om. K1. 657

. ينتفع  ] MSS: ينفع K1.658
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659أو فوتنج جبلي أو بري أو حاشا أو نحو ذلك مما له تلطيف. 

ـر األمــر" بــضم الــتاء، هــكذا يــقرأه أكــثر الــناس ومــعناه كــما  660وقــولــه: "فــتُدبّـِ

قـلنا عـلى أنـه مـن الـتدبـير، ويـجوز فـتح الـتاء وأصـله تـتدبـر عـلى أنـه مـن الـتدبـر وهـو 
الفحص واستقصاء النظر. 

[فصل رقم 25] 

661قــــال أبــــقراط: إن اســــتُفرغ  الــــبدن مــــن الــــنوع الــــذي يــــنبغي أن 

يــنقى مــنه، نــفع ذلــك واحــتُمل بــسهولــة. وإن كــان األمــر عــلى ضــد ذلــك، 
662كان عسرًا. 

قـال عـبد الـلطيف: هـذا الـفصل مـحصور فـي فـصل تـقدم أولـه: "إن كـان مـا 
663يسـتفرغ مـن الـبدن عـند اسـتطالق الـبطن [Q1: 25b] والـقيء الـلذيـن 

664يـكونـان طـوعًـا" ؛ لـكن ملـا ذكـر هـنا االسـتفراغ وشـروطـه وكـان هـذا املـعنى مـن 

جــملة الشــروط لــم يــر بــأسًـــــــا بــإعــادتــه عــلى جــهة الــتذكــير بــه وضــمه إلــى نــظرائــه مــن 
سائر الشروط. 

تمت املقالة األولى وجملتها أربعة وعشرون فصاًل. 

. أو حاشا  ] MSS: om. K1.659

. يقرأه  ] T: يقروه K1. يقرأوه CB2, Q1.660

. استفرغ  ] T: استفراغ K1, CB2, Q1.661

. كان  ] add. األمر CB2, Q1, T.662

. اللذين  ] CB2, Q1: الذين K1, T.663

. االستفراغ  ] K1, T: اإلسهال CB2, Q1.664
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