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[فصل رقم 111] 

: يــنبغي أن تُــسقى الــحامــل الــدواء إذا  1 [CB2 56a] قــال أبــقراط

كـانـت األخـالط فـي بـدنـها هـائـجة، مـنذ يـأتـي عـلى الـجنني أربـعة أشهـر، 
2وإلـى أن يـأتـي عـليه سـبعة أشهـر ويـكون الـتقدم عـلى هـذا أقـل. وأمّـَا مـا 

كان أصغر من ذلك أو أكبر منه فينبغي أن يُتَوَقَّى عليه. 

3قـــــــال عـــــــبد الـــــــلطيف: الـــــــدواء فـــــــي عُــــــــرْف أبـــــــقراط هـــــــو املـُْسهِـــــــل أو املـــــــقيِّيء، 

4والــــحامــــل ال يــــنبغي أن تُــــسقى الــــدواء أصــــاًل وإن كــــانــــت مــــحتاجــــة إلــــى ذلــــك، إال 

5بشــرط أن تــكون األخــالط هــائــجة فــي بــدنــها، وإنــما تــكون هــائــجة إذا كــانــت تــحفز 

. فـــإنَّ األخـــالط الـــغالـــبة إذا كـــانـــت متحـــركـــة  فاد 6وتـــثور شـــبيه بـــهيجان الـــحيوان لـــلسِّ

هـــائـــجة ســـاعـــية فـــي الـــبدن كـــله، ولـــم تـــكن بـــعد قـــد تـــمكنت [Q1 66b] فـــي عـــضوٍ 
7واحـــٍد بـــعينه وثـــبتت فـــيه، فـــإنَّ الـــطبيعة – حـــينئٍذ – تـــهيج لـــقذفـــها ونـــفضها وتـــحتاج 

إلـــى مُــــعني مـــن خـــارج يسهـــل ســـبيلها، ومـــا دام الخـــلط الحـــًجا أو ثـــابـــتًا ســـاكـــنًا فـــال 
8يـنبغي أن يُحـرَّك، وال سـيما فـي الـبدن الـحامـل ألن الـطبيعة إذ ذاك تـجاهـد املـرض 

والــــدواء، فــــإنَّ الــــدواء يُــــضعف األعــــضاء الــــرئــــيسة والــــقوى الــــتي مــــن شــــأنــــها شــــفاء 

. املقالة الرابعة، قال أبقراط  ] K1: 1 بسم اهلل الرحمن الرحيم، املقالة الرابعة، قال بقراط

CB2, Q1. املقالة الرابعة، ط T.  

. وإلى  ] K1: إلى CB2, Q1, T.2

. هو  ] MSS: om. K1.3

. أن  ] MSS: om. K1.4

. تحفز  ] CB2: تحفر Q1, T. تحقن K1.5

. للسفاد  ] MSS: للفساد T.6

. لقذفها  ] MSS: يقذفها T.7

. البدن  ] MSS: بدن K1.8
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9املــرض. وإذا ضــعفت الــقوة واضــطرب الــبدن وأجهــده الــدواء لــنفض [T 65a] مــا 

فـيه، لـم يُـؤمـن عـلى الـجنني أن يَـسقط ويَهـلك، وال سـيما إن كـان قـريـب العهـد، وكـان 
قـد قـوى وتـهيأ لـلوالدة. فـلذلـك أمـر أبـقراط أال تُـسقى الـحامـل الـدواء إال بشـرطـني: أن 
تـــكون األخـــالط فـــي بـــدنـــها هـــائـــجة. وأن تـــكون فـــي الـــتوســـط مـــن مـــدة الحـــمل، وهـــذه 
املـــدة املـــتوســـطة هـــي مـــا بـــني أربـــعة أشهـــر، مـــن ابـــتداء الحـــمل، إلـــى ســـبعة أشهـــر، 
وحــينئٍذ يــصير الــجنني مُـــتهيِّء لــلوالدة، ويــحتاج إلــى كــثرة الــغذاء لــقوتــه وكــثرة نــموه، 
10وتـــقوى حـــركـــته، فـــيصير إضـــعاف بـــدن الـــحامـــل واضـــطرابـــها مـــما يـــمرضـــه ويـــقلل 

غـذاءه ويُـهيِّجه ويـزعـجه للخـروج واإلسـقاط [K1 49a] فـتكون املـدة الـتي يـجوز أن 
تُــــسقى فــــيها الــــحامــــل الــــدواء ثــــالثــــة أشهــــر فــــي وســــط زمــــان الحَـــــــْمل. أمــــا فــــي أول 
ـــا فـــي آخـــره، فـــلِقوَّة الـــجنني، وقـــوة إحـــساســـه  الحـــمل، فـــلضعفه، ووهـــاء مـــعالـــيقه. وأمّـَ
11بـاملـؤذيـات، وقـلة احـتمالـه مـا يـزعـجه؛ فـلذلـك خـص أبـقراط شـرب الـحامـل الـدواء إذا 

كانت األخالط هائجة في بدنها بهذا الوقت فقط. 

ـــا فـــي أول  12واعـــلم أن الـــجنني فـــي الـــرحـــم، بـــمنزلـــة الـــثمرة فـــي الشجـــرة؛ أمّـَ

أمــرهــا فــواهــية املــعالــيق، تــسقط مــن أدنــى ســبب، وأمــا فــي آخــر أمــرهــا فــتسقط مــن 
 CB2] ذات نـــــفسها عـــــند كـــــمالـــــها مـــــن غـــــير احـــــتياج إلـــــى ســـــبب مـــــن خـــــارج، وأمـــــا
56b] فـي وسـط أمـرهـا فـأقـوى مـا يـكون ارتـباطـها، وأعسـر مـا يـكون قـطعها؛ ألنـها 

ليست واهية املعاليق كحال االبتداء، وال ُمتهيِّئة لالنفصال كحال االنتهاء. 

[فصل رقم 112] 

قــــال أبــــقراط: إنــــما يــــنبغي أن يُــــسقى [Q1 67a] مــــن الــــدواء مــــا 

. لنفض  ] K1, Q1: النفض CB2, T.9

. يمرضه  ] K1, T: ملرضه CB2, Q1.10

. خص  ] K1, Q1: حض CB2, T.11

. الثمرة  ] MSS: الثمر T.12
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يَســــتفرغ مــــن الــــبدن الــــنوع الــــذي إذا اســــتُفِرغَ مــــن تــــلقاء نــــفسه، نــــفع 
استفراغه؛ فأمَّا ما كان استفراغه على خالف ذلك فينبغي أن تقطعه. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: اعــــلم أن الــــطبيعة هــــي الــــشافــــية لــــألمــــراض واملـُســــتفرِغــــة 
، لـــكن فـــي بـــعض األوقـــات قـــد تعجـــز ويـــعوقـــها عـــائـــق، فـــالـــطبيب يـــعينها  13لـــألخـــالط

، فـلذلـك  16ويـزيـل عـائـقها ويـفعل فـعلها ويسـلك السـبيل الـتي تـهم هـي بسـلوكـها 15 14

أشـار أبـقراط أن يُـقتدى بـالـطبيعة، فـإنَّ االقـتداء بـها هـو أن يَسـتفرِغَ املـُسـتفرِغُ فـي 
كـل واحـٍد مـن األمـراض الخـلط الـذي رأى اسـتفراغـه مـن تـلقاء نـفسه نـافـًعا. ويـقال: 
17إنَّ الــشيء  [T 65b] يُســتفرِغَ مــن تــلقاء نــفسه إذا لــم يــكن لــلطبيب فــيه عــمل. 

ــرة لـــلبدن فـــتنفيه  وهـــذا الـــصنف مـــن االســـتفراغ، ربـــما كـــان مـــن قِــــبَل الـــطبيعة املـُـــَدبّـِ
عـنه، وربـما كـان بسـبب تـلذيـع ذلـك الخـلط وتـهييجه، وربـما كـان مـن جـهة أن األوعـية 
تعجــز عــن ضــبطه. فــإذا كــانــت الــطبيعة هــي املـُســتفرِغــة لــلفضل، انــتفع الــحيوان بــه 
جـــًدا؛ وإن كـــان بـــخالف ذلـــك وبـــطريـــق الـــَعرَِض لـــم يَـــتبعه انـــتفاع وكـــان دلـــياًل رديـــئًا. 
واالســـتفراغ بـــالـــقيء واإلســـهال اســـتفراغ عـــام، ويـــنبغي أن يـــكون االســـتفراغ عـــلى 
، والـــــتي جـــــرت عـــــادة الـــــطبيعة أن  19الـــــجهة الـــــقريـــــبة، والـــــتي الـــــفضل إلـــــيها أمـــــيل 18

يُســــتفرغ مــــنها، ويــــنبغي أن يُســــتدل عــــلى الخــــلط الــــذي يــــنبغي أن يســــتفرغ وعــــلى 
مــقدار مــا يســتفرغ مــنه، مــن الــبلد، والــسن، والــعادة، واملــزاج، والــوقــت الــحاضــر ومــا 
يـتبع ذلـك. والـنوع الـذي يـنبغي أن يـنقي مـنه الـبدن، إنـما هـو الخـلط الـغالـب املـؤذي 

. لألخالط  ] MSS: األخالط K1.13

. عائقها  ] add. لها K1.14

. السبيل  ] MSS: السيل Q1.15

. بسلوكها  ] MSS: لسلوكها T.16

. للطبيب  ] MSS: الطبيب K1.17

. إليها  ] add. لعله K1.18

. أميل  ] MSS: ميل CB2. 19
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للمريض بكيفيته. 

قـولـه: "فـأمـا مـا كـان اسـتفراغـه عـلى خـالف ذلـك" أي لـم يـكن مـما يـنفع 
21اســتفراغــه، فــينبغي أن تــقطعه وإال أنــهكت بــقوة املــريــض؛ واجــعل دلــيلك عــلى  20

22مــــا يــــنبغي اســــتفراغــــه: أمــــا قــــبل االســــتفراغ، فــــطبيعة املــــرض واملــــريــــض، والــــبلد، 

والـسن، والـهواء الـحاضـر، والـعادة، [Q1 67b] وغـير ذلـك. وأمـا وقـت االسـتفراغ: 
23[K1 49b] فــسهولــة احــتمالــه عــلى املــريــض وجــف بــدنــه. وأمــا بــعد االســتفراغ: 

فظهور النجح والبُرْء والتوجه إلى ما هو أفضل. 

[فصل رقم 113] 

24قـال أبـقراط: إن اسـتُفِرغَ الـبدن مـن الـنوع الـذي يـنبغي أن يُـنقَّى 

 CB2] مـنه الـبدن نـفع ذلـك وَسهـل احـتمالـه، وإن كـان األمـر عـلى ضـد ذلـك
57a] كان األمر عسرًا. 

قـال عـبد الـلطيف: هـذا الـفصل قـد تـكرر، ولـذلـك قـد يـسقط مـن هـذا املـوضـع، 
وهـو يـتضمن دلـياًل عـلى إصـابـة حـدس الـطبيب، فـإن املـريـض إذا انـتفع بـاالسـتفراغ 
وسهـل احـتمالـه عـليه، دل عـلى أن الـطبيب اسـتفرغ الـشيء الـذي يـنبغي اسـتفراغـه 

وما تقصد الطبيعة نفضه. 

[فصل رقم 114] 

قــال أبــقراط: يــنبغي أن يــكون مــا يُســتعمل مــن االســتفراغ بــالــدواء 

. أنهكت  ] Q1, CB2: اتهكت K1. انهلكت T.20

. واجعل  ] MSS: فاجعل K1.21

. فطبيعة  ] MSS: بطبيعة K1.22

. خف  ] CB2: جف K1, T. حف Q1.23

. استفرغ  ] MSS: استفراغ T.24
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في الصيف من فوق أكثر، وفي الشتاء من أسفل. 

قـــــــال عـــــــبد الـــــــلطيف: االســـــــتفراغ مـــــــن فـــــــوق هـــــــو بـــــــالـــــــقيء، ومـــــــن أســـــــفل هـــــــو 
بــاإلســهال، [T 66a] واألدويــة املـُــقيِّئة غــير األدويــة املـُسهِـــلة. وإنــما صــار الــواجــب 
فــــــي الــــــصيف أن يُســــــتفرِغَ مــــــن فــــــوق لــــــغلبة الــــــصفراء فــــــيه، وارتــــــفاعــــــها إلــــــى فــــــوق، 
26وتحــركــها إلــى تــلك الــجهة، وامــتياع األخــالط وطــفوهــا وخــاصــة الــبلغم، ويــنبغي  25

27أن تُخـرج كـل فـضل مـن الـناحـية الـتي يـميل إلـيها، وإنـما أتـى بـلفظة أكـثر ألنـه ال 

تـــكون الـــصفراء غـــالـــبة وعـــالـــية فـــي الـــصيف دائـــًما، بـــل بـــعض األمـــزجـــة يـــغلب فـــيها 
السوداء في الصيف والصفراء في الشتاء. 

[فصل رقم 115] 

عَرى الـَعبُور وفـي وقـت طـلوعـها وقـبله  قـال أبـقراط: بـعد طـلوع الـشِّ
يعسر االستفراغ باألدوية. 

قـال عـبد الـلطيف: هـذا الـوقـت هـو وقـت الحـر واحـتدام الـهواء، فـالـقوة فـي هـذا 
، لحــــرارة الــــهواء،  28الــــوقــــت تــــضعف، واألخــــالط تــــرق وتنجــــذب إلــــى ســــطوح األبــــدان

فيعســــر االســــتفراغ بــــالــــدواء. وكــــما أن االســــتحمام بــــاملــــاء الــــحار يــــقاوم االســــتفراغ 
بــــالــــدواء ويــــقطعه، كــــذلــــك حــــرارة الــــصيف، وخــــاصــــة وقــــت شــــدتــــه، وذلــــك عــــند طــــلوع 
عرى الــــعبور، وقــــبله بــــمقدار عشــــريــــن يــــومًـــــا، وبــــعده بعشــــريــــن يــــومًـــــا. والــــشعرى  الــــشِّ
الـعبور هـي [Q1 68a] الـشعرى الـثمانـية، وهـي كَــلب الـَجبَّار، ألنـها تـابـعة لـلصورة 
املـسماة بـالـجبار، وهـي الـجوزاء، ورأس الـصورة هـو مـنزلـة مـن مـنازل الـقمر تـسمى 
الهقعة، وليست في الحقيقة على طريق ممر القمر والكواكب، لكن على حيالها. 

. وامتياع  ] K1: وامياع CB2, T. وامتاع Q1.25

. وخاصة  ] MSS: وخاصية K1.26

. ال  ] MSS: om. Q1.27

. األبدان  ] MSS: البدن K1.28
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[فصل رقم 116] 

قـــال أبـــقراط: مـــن كـــان قـــضيف الـــبدن، وكـــان الـــقيء يسهـــل عـــليه، 
فـــاجـــعل اســـتفراغـــك إيـــاه بـــالـــدواء مـــن فـــوق، وتَـــوَقّ أن تـــفعل ذلـــك فـــي 

الشتاء. 

فراء أكــثر ذلــك، فــإن  قــال عــبد الــلطيف: مــن كــان قــضيفًا، فــالــغالــب عــليه الــصَّ
كــان يسهــل عــليه الــقيء، وكــان الــوقــت صــيفًا فــاســتفرغــه مــن فــوق، إال أن يــمنع مــن 

ذلك مانع، وينبغي أن يزاد عليه: أكثر ذلك أو غالبًا. 

[فصل رقم 117] 

قـــال أبـــقراط: فـــأمـــا مـــن كـــان يعســـر عـــليه الـــقيء، وكـــان مـــن حُــــسنِ 
اللَّحــم عــلى حــاٍل مــتوســطٍة، فــاجــعل اســتفراغــك إيــاه بــالــدواء مــن أســفل، 

وتوق أن [K1 50a] تفعل ذلك [CB2 57b] في الصيف. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: مـــن كـــان قـــضيف الـــبدن، وكـــان الـــقيء يسهـــل عـــليه، فـــإنـــه 
يســتفرغ بــالــقيء فــي الــصيف والخــريــف والــربــيع. فــأمــا مــن كــان [T 66b] يعســر 
عــليه الــقيء، وكــان مــعتدل اللحــم، فــينبغي أن يَســتفرِغَ مــن أســفل فــإن احــتاج إلــى 
الـــقيء، فـــليجعل فـــي الـــصيف خـــاصـــة، ويُـــتوقـــى فـــي غـــيره مـــن الـــسنة، كـــما يُـــتوقـــى 

إسهاله في الصيف خاصة. 

[فصل رقم 118] 

، فـإذا اسـتفرغـتهم بـالـدواء فـاحـذر  ــلِّ ا أصـحاب السّـُ قـال أبـقراط: وأمّـَ
أن تستفرغهم من فوق. 

29قــال عــبد الــلطيف: يــريــد بــأصــحاب الســل الــذيــن ابــتدأ بــهم الســل، والــذيــن 

. بأصحاب  ] MSS: أصحاب K1.29
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30هـم مسـتعدون لـه؛ لـضيق صـدورهـم، وضـعف آالت الـتنفس فـيهم وإنـما نـهي عـن 

استفراغهم بالقيء لضعف آالت تنفسهم ورداءتها. 

[فصل رقم 119] 

ا مَـْن كـان الـغالـب عـليه املِـرَّة الـسوداء، فـينبغي أن  قـال أبـقراط: وأمّـَ
تســتفرغــه إيــاهــا مــن أســفل بــدواء أغــلظ إذ تــضيف الــضديــن إلــى قــياسٍ 

واحٍد. 

قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: املـــــرة الـــــسوداء – لـــــغلظها وثـــــقلها – تـــــرســـــب إلـــــى أســـــفل 
فراء تـــطفو فـــتواتـــى  31الـــبدن، فـــاســـتفراغـــها بـــاإلســـهال أوفـــق وأسهـــل. وكـــما أن الـــصَّ

بـــالـــقيء أكـــثر، كـــذلـــك املـــرة الـــسوداء تـــرســـب فـــتواتـــي بـــاإلســـهال [Q1 68b] أكـــثر. 
ولـذلـك قـال أبـقراط: "إذ تـضيف الـضديـن إلـى قـياس واحـد" يـريـد أن الـصفراء 
32ضـد الـسوداء، وهـذه تـميل إلـى فـوق، وهـذه تـميل إلـى أسـفل. واسـتفراغ كـل خـلط 

فــــــمن الــــــجهة الــــــتي هــــــو إلــــــيها أمــــــيل، وهــــــذا هــــــو الــــــقياس الــــــواحــــــد، والــــــضدان هــــــما 
الصفراء والسوداء، وفوق وأسفل. 

[فصل رقم 120] 

قــــال أبــــقراط: يــــنبغي أن تســــتعمل دواء االســــتفراغ فــــي األمــــراض 
الــحادة جــًدا إذا كــانــت األخــالط هــائــجة مــنذ أول يــوم، فــإن تــأخــيره فــي 

مثل هذه األمراض رديء. 

قـال عـبد الـلطيف: األمـراض الـحادة جـًدا، هـي الـتي حـّد بَـَحاريـنها يـأتـي فـي 
األسـبوع األول. والـهائـجة، هـي املـتثورة الـسيَّالـة، واملتحـركـة املـتهيئة للخـروج، املـواتـية 
لــالســتفراغ. فــإن املــرض إذا جــمع بــني الحــدة والــهيجان وجــب اســتفراغــه فــي وقــت 

. فيهم  ] MSS: فهم CB2.30

. تطفو  ] K1: يطفوا CB2, Q1, T.31

. وهذه تميل  ] K1: وهذا يميل CB2, Q1, T.32
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33االبـتداء؛ فـإن لـم يُـبَاَدر بـاسـتفراغـها قـبل أن تـضعف الـقوة، وتـتزيـد حـرارة الحـمى، 

وتــــــصير تــــــلك األخــــــالط املنتشــــــرة مــــــتحيزة إلــــــى بــــــعض األعــــــضاء الشــــــريــــــفة ويــــــزداد 
، كانت النكاية أشد والخطر أعظم.  34عفنها

[فصل رقم 121] 

 T] ـــرَّة، ووجــع قــال أبــقراط: مــن كــان بــه مــغٌص، وأوجــاٌع حــول السّـُ
67a] فـــي الـــَقطَِن دائـــم ال ينحـــل، ال بـــدواء ُمسهِـــل وال بـــغيره، فـــإن أمـــره 

يؤول إلى االستسقاء اليابس. 

قــال عــبد الــلطيف: إذا كــان املــغص مــن ريــح غــليظ [CB2 58a] نــافــخة، ال 
مـنفذ لـها، مـنحصرة فـي لـفائـف األمـعاء، وثـبت األلـم حـول السـرة وأسـفل الـصلب، ثـم 
لــم ينحــل بــالــدواء املُسهِـــل وال بــغيره مــن الــعالج؛ فــإن املــزاج -فــي أكــثر األمــر- إذا 
طـال أمـره وأزمـن أحـدث االسـتسقاء الـطبلي، وهـو الـذي نـسميه االسـتسقاء الـيابـس 
35ألن كـــــونـــــه عـــــن ريـــــح [K1 50b] غـــــليظة مـــــحتبسة إذا ضـــــرب عـــــليها [أحْــــــــَدثـــــت] 

36صـوتًـا شـبيًها بـالـطبل. ولـيس فـي هـذه الـعلة رطـوبـة مـائـية فـي الـبطن، كـما يـكون 

ــي تشــبيها بــاملــاء املــحصورة فــي الــزق. والــطبلي  فــي الــصنف اآلخــر املــسمى بــالــزِّقّـِ
يـــتولـــد مـــن بـــرد أقـــل، والـــزقـــي مـــن بـــرد أكـــثر، وذلـــك أنـــه ال يـــمكن أن تســـتحيل املـــادة 

[Q1 69a] فتصير هواء غليظًا من غير حرارة. 

[فصل رقم 122] 

قـــال أبـــقراط: مـــن كـــان بـــه زََلق األمـــعاء فـــي الشـــتاء، فـــاســـتفراغـــه 
بالدواء من فوق رديء. 

. وتتزيد  ] MSS: وتزيد T.33

. عفنها  ] MSS: عفها K1.34

. أحدثت  ] om. MSS.35

. صوتًا  ] corr. صوت MSS.36

	- �  -9



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4 �10

37قـال عـبد الـلطيف: زلـق األمـعاء هـي الـعلة الـتي يخـرج فـيها الـغذاء سـريـًعا 

38وهــو عــلى مــا كــان عــليه، لــم يســتحل ولــم يــتغير. وقــد تــكون هــذه الــعلة مــن ضــعف 

الــــقوة املــــاســــكة، وقــــد تــــكون مــــن تَــــَقرُّح األمــــعاء واملــــعدة، وقــــد تــــكون مــــن بــــلغم بــــارد 
41حـــامـــض قـــد اجـــتمع فـــي املـــعدة. فـــأمـــا الـــتقرح فســـببه كـــيموس حـــار لـــطيف،  40 39

وهـــذا الـــكيموس وإن كـــان يـــحتاج إلـــى أن يَســـتفرِغَ مـــن فـــوق، فـــإنـــه فـــي الشـــتاء ال 
يــحتاج إلــى ذلــك. وأمــا الــكيموس الــبلغمي الــالحــج بــاألمــعاء، فــال يــجوز أن يســتفرع 
بـــــالـــــقيء أصـــــاًل، ألنـــــه لـــــيس فـــــي املـــــعدة. وإن كـــــان زلـــــق األمـــــعاء مـــــن ضـــــعف الـــــقوة 
املـــــاســـــكة، فـــــال يـــــجوز اســـــتفراغـــــه أصـــــاًل. فـــــإذًا مـــــن بـــــه زلـــــق األمـــــعاء ويـــــحتاج إلـــــى 

االستفراغ في الشتاء، فال ينبغي أن يُستفرغَ بالقيء أصاًل. 

[فصل رقم 123] 

قــال أبــقراط: مَــْن احــتاج إلــى أن يُــسقى الخَـــْربَق، وكــان اســتفراغــه 
مـن فـوق [Q1 69b] ال يـواتـيه بـسهولـة، فـينبغي أن يُـرطَّب بـدنـه مـن قـبل 

إسقائه إياه بغذاء أكثر وبراحة. 

42قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: إذا أردت اخـــــتبار اإلنـــــسان، هـــــل يعســـــر عـــــليه الـــــقيء 

. التي  ] MSS: om. K1.37

. يستحل  ] MSS: يستحيل K1.38

. فأما  ] MSS: وأما K1.39

. التقرح  ] MSS: التفرح T.40

. فسببه  ] MSS: فشبيه K1.41

. يعسر  ] MSS: يسهل T.42
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ٍ سهـل، فـإن قـاء بـسهولـة فـاسـقه الخـربـق.  44بـالخـربـق أو ال يعسـر، فـقيِّئه بـدواء لـنيِّ 43

45وإن عسـر عـليه الـقيء وأردت أن تسـتفرغـه بـالـقيء، فـينبغي أن تـأمـره بـاسـتعمال 

الـقيء بـاألغـذيـة واألدويـة الـلينة مـرات كـثيرة، [T 67b] حـتى يـعتاد ويـصير الـقيء 
يسهـل عـليه، هـذا وجـه. وإن شـئت فـرطـب بـدنـه بـغذاء أكـثر مـن املـعتاد وبـراحـة، فـإن 
الـراحـة مـما يُـرطّـِب الـبدن كـما أن الـريـاضـة تـجفِّفه. والـغذاء املـُـرطّـِب، هـو الـذي لـيس 
يـــف وال حـــامـــض وال  48فـــيه كـــيفية غـــالـــبة، وال طـــعم قـــوي [CB2 58b] وال حِـــــرِّ 47 46

مـالـح، وهـذا هـو الـغذاء املـطلق ويـنبغي أن تـقيس عـلى هـذا اإلسـهال، فـإنِّ مـن أردت 
إسـهالـه، وكـان ذلـك ال يـواتـيه بـسهولـة فـينبغي أن تـرطِّب بـدنـه، وتُـلنيِّ بـطنه بـأدويـة لـينة 

سهلة وبأغذية كذلك، ثم بعد هذا تسقيه الدواء املـُسِهل. 

[فصل رقم 124] 

قـال أبـقراط: إذا سـقيت إنـسانًا خـربـًقا، فـليكن قـصدك لتحـريـك بـدنـه 
أكــثر، ولــتنويــمه وتــسكينه أقــل؛ وقــد يــدل ركــوب الــسفن عــلى أن الحــركــة 

تُثِّور البدن. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: إنَّ الـــدواء يحـــرك الـــبدن ويـــزعـــجه، ولـــذلـــك يـــهيج بـــه الـــقيء 
، والحـركـة – أيـًضا – مـن خـارج مـما يـعني عـلى ذلـك، وإذا كـانـت عـنيفة  49واإلسـهال

كـفت فـي إثـارة الـقيء، والسـيما إن كـانـت غـير مـعتادة وال طـبيعية كـالـركـض بـالـخيل 

. ال  ] MSS: om. T.43

. قاء  ] MSS: فاء T.44

. وإن  ] MSS: فإن T.45

. فيه  ] MSS: له K1.46

. حريف  ] K1: حرف CB2, Q1, T.47

. حامض  ] add. حامض CB2.48

. واإلسهال  ] MSS: واالسقال CB2.49

	- �  -11



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4 �12

وركـوب الجـمال [K1 51a] ملـن لـم يـعتد ذلـك، وكـركـوب الـسفن فـإنـه يـفعل ذلـك كـثيرًا 
50وبــقوة ملــن لــم يــعتده ألنــها حــركــة غــير طــبيعية. ولــركــوب البحــر خــاصــية فــي الــقيء 

، وهـو املـسمى املـيد مـا ال يـفعله ركـوب األنـهار. وأرى أن للبحـر  51والـصداع والسـدر

53الـــَملِح حــركــة خــاصــة ليســت لــألنــهار الــجاريــة وال لــلبطائــح والــبرك. وكــلما كــانــت  52

54الـطبيعة أبـعد عـن املـعتاد، كـانـت إثـارتـها لـألخـالط وتحـريـكها لـلقيء والـغثيان أكـثر 

55وأســـــرع، فـــــالـــــسكون والـــــنوم مـــــما يـــــقوي الـــــطبيعة، ويـــــقر األخـــــالط عـــــلى حـــــالـــــتها، 

56ويـــــضاد فـــــعل الـــــدواء ويـــــقاومـــــه ويـــــضعفه، وأمـــــا الحـــــركـــــة فـــــمعينه لـــــلدواء، ومـــــثيرة 

لألخالط. 

[فصل رقم 125] 

قــــال أبــــقراط: إذا أردت أن يــــكون اســــتفراغ الخــــربق أكــــثر، فحــــرِّك 
البدن، وإذا أردت أن تسكنه فنوِّم الشارب له وال تحركه. 

قـال عـبد الـلطيف: أخـبر فـي الـفصل الـسابـق كـيف يُـهيَّأ بـدن شـارب الخـربـق 
لـــالســـتفراغ بـــه، وأخـــبر فـــي هـــذا الـــفصل كـــيف يـــسكن االســـتفراغ إذا أفـــرط، وكـــيف 
57يــقطع ويــقلل ذلــك بــالــتسكني. وأبــلغ مــن الــتسكني الــنوم؛ ألن [T 68a] الحــركــات 

النفسانية وسائر الحواس تهدأ معه. 

. خاصية  ] MSS: خاصة Q1.50

. السدر  ] MSS: البيدر Q1.51

. امللح  ] MSS: املليح T.52

. خاصة  ] K1: خاصية CB2, Q1, T.53

. كانت  ] CB2, T: كان K1. وكانت Q1.54

. فالسكون  ] MSS: لسكون Q1.55

. فمعينة  ] K1, T: فيعينه CB2, Q1.56

. ذلك  ] MSS: وذلك K1.57
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[فصل رقم 126] 

قـال أبـقراط: شُـــرب الخـربق خـطر ملـن كـان بـدنـه صـحيًحا، وذلـك أنـه 
يحدث تشنًُّجا. 

قــال عــبد الــلطيف: كــان قــد قــال قــبل: [Q1 70a] مــن كــان بــدنــه صــحيًحا، 
فـــاســـتعمال الـــدواء فـــيه يعســـر. ويـــقع هـــذا الـــفصل عـــلى جـــهة الـــتمثيل، فـــكأنـــه يـــقول: 
ولــذلــك تجــد مــن شــرب الخــربــق وبــدنــه صــحيح حــالــه خــطر. وربــما أحــدث لــه تــشنًجا، 

59ألن للخربق خاصية في إحداث التشنج لقوة فعله وإضراره بالعصب.  58

[فصل رقم 127] 

قـال أبـقراط: مَـن لـم يـكن بـه حـمى [CB2 59a] وكـان بـه امـتناع مـن 
الــــطعام، ونــــخس الفؤاد، وسَـــــــَدٌر، ومــــرارة فــــي الــــفم، فــــذلــــك يــــدل عــــلى 

استفراغه بالدواء من فوق. 

قــال عــبد الــلطيف: ذكــر الــعالمــات الــتي يســتدل بــها الــطبيب عــلى أن الــبدن 
يــنبغي أن يُســتفرِغَ مــن فــوق بــالــقيء، "فــاالمــتناع مــن الــطعام" هــو ســقوط الــشهوة، 
ـــــَدر" هــو أن يــرى مــا حــولــه  و"نــخس الــفؤاد" أملــه، ويــعني بــالــفؤاد رأس املــعدة. و"السّـَ
60ويــظلم بــصره دفــعة، كــأنــما غَــِشيْت كــل مــا يــراه ظــلمة. وهــذه األعــراض كــلها تــدل 

عــلى أخــالط رديــئة فــي فــم املــعدة، لــذَّاعــة، ألن رأس املــعدة ينحــدر إلــيه مــن الــدمــاغ 
عــــصب عــــظيم، فــــإذا نــــالــــه آفــــه تــــعدى إلــــى الــــدمــــاغ. فــــأمــــا مــــرارة الــــفم، فــــهو خــــاص 
بــــالــــصفراء. ومجــــموع هــــذه الــــعالمــــات يــــدل عــــلى امــــتالءاملــــعدة بــــالخــــلط الــــصفراوي، 

فتحتاج إلى استفراغه بالقيء. 

[فصل رقم 128] 

. للخربق  ] corr.: الخربق MSS.58

. خاصية  ] MSS: خاصة Q1.59

. يراه  ] MSS: يراد T.60
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قـال أبـقراط: األوجـاع الـتي مـن فـوق الـحجاب تـدل عـلى االسـتفراغ 
بـــــالـــــدواء مـــــن فـــــوق، واألوجـــــاع الـــــتي مـــــن أســـــفل الـــــحجاب تـــــدل عـــــلى 

االستفرغ من أسفل. 

61قــال عــبد الــلطيف: أعــطى عــالمــتني لجهــتي االســتفراغ، وذلــك أنَّ مَـــْن كــان 

 K1] يـحتاج أن يُسـتفرغ بـالـدواء، وكـان بـه ألـم مـن فـوق الـحجاب، يـعني فـي أعـالـي
51b] الـــبدن، فـــاســـتفراغـــه بـــالـــقيء هـــو الـــصواب. فـــإن كـــان األلـــم تـــحت الـــحجاب، 
62فــاالســتفراغ بــاإلســهال هــو الــصواب؛ ألنــه اســتفراغ مــن الــجهة الــتي هــي أقــرب 

إلى موضع األلم. 

[فصل رقم 129] 

قــــال أبــــقراط: مَــــن شــــرب دواء االســــتفراغ فــــاســــتفرغ ولــــم يــــعطش، 
فليس ينقطع عنه االستفراغ حتى يعطش. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: الـــعطش يحـــدث لحـــرارة املـــعدة ويـــبسها، أو ألحـــدهـــما، أو 
لـقوة [Q1 70b] الـدواء وحـرارتـه، أو لحـرارة [T 68b] الخـلط الـُمسـتفرَغ ولـذعـة؛ 
وتـأخـر الـعطش يـكون ألضـداد ذلـك. فـمن اسـتفرغ ولـم يـعطش، دل عـلى أنـه قـد بـقي 
لـلدواء قـوة، ومـن األخـالط بـقية، فـال يـزال االسـتفراغ جـاريًـا حـتى يـعطش فـيدل عـلى 

63النقاء ويبس املعدة. 

[فصل رقم 130] 

قـــال أبـــقراط: مَــــن لـــم تـــكن بـــه حـــمى وأصـــابـــه مـــغٌص، وثـــقل فـــي 
، ووجـع فـي الـَقطن، فـذلـك يـدل عـلى أنـه يـحتاج إلـى  64الـوركـني والـركـبتني

. لجهتي  ] Q1, K1: بجهتي CB2, T.61

. استفراغ  ] MSS: استفرغ K1.62

. النقاء  ] CB2, Q1: القيا K1. البقاء T.63

. والركبتني  ] MSS: om. K1.64
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االستفراغ بالدواء من أسفل. 

قـال عـبد الـلطيف: هـذا الـفصل خـاص بـالـعالمـات الـدالـة عـلى أن االسـتفراغ 
مــن أســفل هــو الــواجــب، كــما أن الــفصل الــسابــق خــاص بــالــعالمــات الــدالــة عــلى أن 

االستفراغ ينبغي أن يكون من فوق. 

[فصل رقم 131] 

 [CB2 59b] قـال أبـقراط: الـبراز األسـود الشـبيه بـالـدم اآلتـي مـن 
تــلقاء نــفسه، كــان مــع حــمى أو مــن غــير حــمى فــهو مــن أردأ الــعالمــات. 
وكــلما كــانــت األلــوان فــي الــبراز أردأ، كــانــت تــلك الــعالمــة أردأ؛ فــإذا كــان 
66ذلـــك مـــع شـــرب دواء، كـــانـــت تـــلك عـــالمـــة أحـــمد. وكـــلما كـــانـــت تـــلك  65

األلوان أكثر، كان ذلك أبعد من الرداءة. 

: الــــبراز األســــود هــــو الــــغليظ الــــذي نســــبته إلــــى الــــدم  68قــــال عــــبد الــــلطيف 67

نســبة دردي الخــمر، ولــيس هــو الـــِمرَّة الــسوداء بــالــحقيقة؛ ألنــه لــيس فــيه مــن الحِـــــدَّة 
  69والتأكيل

71والحــموضــة والخــلية والــغليان إذا صــادف األرض مــا فــيها، لــكنه إذا دام مــكثه  70

فــي الــبدن عــفن وتــولّـَـدت مــنه املــرة الــسوداء الــصحيحة. ومــن شــأن الــطحال اجــتذاب 
هـــذا الـــعكر وتـــنقية الـــكبد مـــنه والـــتغذي بـــه، ودفـــع فـــضلته إلـــى املـــعدة فيَســـتفرِغَ مـــع 

. عالمة  ] MSS: العالمة K1.65

. تلك  ] MSS: om. K1.66

. قال عبد اللطيف  ] MSS: om. T.67

. نسبته  ] MSS: نسبه Q1.68

. والتأكيل  ] MSS: والتاليل K1.69

. والحموضة  ] K1: الحموضة CB2, Q1, T.70

. الخلية  ] MSS: الحليه K1.71
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72ســائــر فــضولــها، فــإن عــرض لــلطحال آفــة مــنعها مــن تــنقية الــكبد مــن هــذا الــعكر، 

وأن يكثر هذا الَعَكر في الدم ويضعف الكبد عن ضبطه، فإنه يخرج بالبراز. 

وقـولـه: "الشـبيه بـالـدم" يـريـد الـدم األسـود، والـذي أسـودَّ فـي انحـداره إلـى 
73األمـعاء، وهـذا الـعكر األسـود إن خـرج عـلى جـهة الـغلبة والـسيالن وضـعف الـقوى 

ـــــده دل عــــــلى الــــــرداءة، وقــــــلَّما يــــــكون مــــــعه  وفــــــي [Q1 71a] أول املــــــرض وفــــــي تــــــزيّـُ
ســالمــة. فــأمــا إن خــرج عــند الــبََحاريــن عــلى جــهة االســتنقاء أو بشــرب دواء ُمسهِــل، 
76[T 69a] دل عـلى خـير وسـالمـة. فـإن مـا أتـى عـلى جـهة البُحـران يـدل عـلى  75 74

اســــتيالء الــــطبيعة والــــنضج، وأن الــــطبيعة دفــــعته بــــحقه، وكــــذلــــك مــــا كــــان بــــدواء فــــإن 
الــــطبيب يــــقتدي بــــفعل الــــطبيعة. وكــــلما كــــانــــت الــــعالمــــات أردأ، كــــان أدل عــــلى غــــلبة 
[K1 52a] الــفساد فــي الــبدن، فــأمــا مــا خــرج فــي الــوقــت الــذي يــنبغي، وبــالــدواء 
77الـــذي يـــنبغي، فـــكلما كـــانـــت األلـــوان أكـــثر، كـــان ذلـــك أبـــعد عـــن الـــرداءة؛ ألنـــه يـــدل 

على الخالص واالستنقاء منه. 

وقــولــه: "اآلتـي" هــو اســم الــفاعــل، ويــريــد بــه الــحال، كــأنــه قــال: وهــا هــو ذا 
يـأتـي، ويـريـد بـه مـا يـدوم خـروجـه ويسـتمر. وقـولـه: "مـن تـلقاء نـفسه" أي مـن غـير 
ســـــبب مـــــن خـــــارج وال مـــــن داخـــــل، ســـــوى أن كـــــثرتـــــه وردائـــــته أوجـــــبت لـــــه أن يـــــسيل 

ويخرج ويغلب الطبيعة. 

[فصل رقم 132] 

. منعها  ] MSS: يمنعه K1.72

. القوى  ] MSS: القوة Q1.73

. دل  ] K1: فإنه دل CB2, Q1. فإنه على خير وسالمة دل T.74

. فإن ما  ] MSS: فإنما T.75

. يدل  ] MSS: دل K1.76

. ذلك  ] MSS: om. T.77
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قـــال أبـــقراط: أي مـــرض خـــرجـــت فـــي ابـــتدائـــه املـــرة الـــسوداء مـــن 
أسفل، أو من فوق، فذلك منه عالمة دالة على املوت. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: هــــذه هــــي املــــرة الــــسوداء [CB2 60a] بــــالــــحقيقة وإذا 
ــده، لـــم يـــكن خـــروجـــها عـــن فـــعل  خـــرجـــت مـــن الـــبدن فـــي ابـــتداء املـــرض، أو فـــي تـــزيّـُ
الــطبيعة، بــل عــن رداءة كــيفيتها أو عــن زيــادتــها فــي الــكمية، وهــذا أدل شــيء عــلى 
الهـــالك. واعـــلم أنـــه ال يخـــرج شـــيء فـــي ابـــتداء املـــرض عـــن فـــعل الـــطبيعة، لـــكن عـــن 
غــــلبتها، وخــــروج مــــا يخــــرج فــــي أول املــــرض وهــــو نــــيء لــــم يــــنضج يــــدل عــــلى طــــول 
78املـرض، أو عـلى املـوت، أو عـلى عـودة مـن املـرض؛ فـإذا ظهـرت املـرة الـسوداء وكـل 

79خـلط هـو فـي الـرداءة مـثلها فـي آخـر املـرض بـعد ظـهور عـالمـات الـنضج دل عـلى 

80أنَّ استفراغه محمود، وإن ظهرت قبل النضج دل على التلف. 

[فصل رقم 133] 

قــال أبــقراط: مَــْن كــان قــد نــهكه مــرٌض حــاد أو مــزمــن أو إســقاط أو 
غــــير ذلــــك، ثــــم خــــرجــــت مــــنه مــــرة ســــوداء، [Q1 71b] أو بــــمنزلــــة الــــدم 

األسود من فوق أو أسفل فإنه يموت من غِد ذلك اليوم. 

قـال عـبد الـلطيف: قـولـه: "نـهكه" مـعناه بـلغ الـغايـة فـي إضـعافـه، سـواء كـان 
82املــــرض الــــذي نــــهكه حــــاًدا قــــريــــب الـــــُمدَّة، أو مــــزمــــنًا، أو إســــقاطًـــا مــــن حــــامــــل،  81

83فـاسـتفرغ مـنها دمًــا كـثيرًا أو غـير ذلـك مـن األشـياء الـتي تـنهك الـبدن، ثـم خـرجـت 

. وكل  ] MSS: أو كل K1.78

. ظهور  ] MSS: om. K1.79

. ظهرت  ] K1: ظهر CB2, Q1, T.80

. حاًدا  ] MSS: حاد Q1.81

. إسقاطًا  ] MSS: إسقاط K1.82

. كثيرًا  ] MSS: كبير K1.83
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84[T 69b] مــنه فــي آخــر #األمــر مــرة ســوداء أو بــمنزلــة الــدم األســود، أي شــيء 

86بـــمنزلـــة الـــدم األســـود، بـــالـــقيء أو بـــاإلســـهال فـــإنَّ املـــريـــض يـــموت مـــن غـــد ذلـــك  85

87الـيوم، ألنـه يـدل عـلى أن الـطبيعة قـد ضـعفت حـتى ال تـقدر أن تُـنِضج وال تُـميز وال 

تسـتفرغ هـذه األخـالط الـرديـئة جـًدا، فـلعظم املـرض وتـفاقـمه تـفيض وتـنصبُّ إذ لـيس 
شـيء يـحبسها، ولـذلـك صـار اسـتفراغـها يـدل عـلى شـدة الـحال، ولـيس يـتأخـر املـوت. 
89واملــرة الــسوداء هــي الــدابــية الــبراقــة الــتي لــها نــشيش وغــليان إذا أُلــقيت عــلى  88

األرض، وفـيها حـموضـة خـلية وتـلذيـع. وأمـا الشـبيه بـالـدم األسـود، فـهو غـليظ جـامـد، 
ليس فيه من الحدة والتلذيع ما في املرة السوداء. 

[فصل رقم 134] 

قـال أبـقراط: اخـتالف الـدم إذا كـان ابـتداؤه مـن املـرة الـسوداء، فـتلك 
من عالمات املوت. 

قـال عـبد الـلطيف: اخـتالف الـدم إذا كـان ابـتداؤه مـن املـرة الـسوداء دل عـلى 
االحـتراق أواًل، واالحـتراق إنـما شـأنـه أن يـكون آخـر األمـراض، فـإذا كـان فـي أولـها 
دل عــــلى غــــايــــة الــــخبث والــــرداءة. وأكــــثر مــــا يــــبتدئ اخــــتالف الــــدم [K1 52b] مــــن 
؛ فـأمّـَـا  90املـرة الـصفراء فـتسحج بحـدتـها األمـعاء، ثـم بـآخـره تحـدث فـيها تـآكـل وقـرحـة

مـــا كـــان مـــن املـــرة الـــسوداء فـــليس [CB2 60b] يـــبرأ. وال فـــرق بـــني قـــرحـــة األمـــعاء 

. سوداء  ] K1: السوداء CB2, Q1, T.84

. األمر مرة سوداء أو بمنزلة الدم األسود، أي شيء بمنزلة الدم األسود، بالقيء أو  ] 85

MSS: om. K1.

. باإلسهال  ] MSS: اإلسهال K1.86

. ضعفت  ] K1: ضعف CB2, Q1, T.87

. الدابية  ] MSS: البرابية Q1.88

. نشيش  ] MSS: نسيش K1.89

. وقرحة  ] MSS: أو قرحة T.90
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الـكائـنة مـن املـرة الـسوداء وبـني السـرطـان فـي سـطح الـبدن، لـكن الـقرحـة الـسوداويـة 
الـــكائـــنة فـــي ســـطح الـــبدن ال تـــكاد تـــبرأ، مـــع أن األدويـــة تـــنالـــها وتـــثبت عـــليها؛ وأمـــا 
 Q1] الـــتي فـــي األمـــعاء فـــال يـــكاد يـــنالـــها الـــدواء وال يـــثبت عـــليها أصـــاًل، فـــبالحـــري

72a] أال تبرأ. 

[فصل رقم 135] 

91قــال أبــقراط: خــروج الــدم مــن فــوق – كــيف كــان – عــالمــة رديــئة، 

وخروجه من أسفل عالمة جيدة إذا خرج منه شيء أسود. 

92قــــال عــــبد الــــلطيف: قــــولــــه: "مــن فــوق" يــــريــــد مــــن الــــفم ال مــــن املنخــــريــــن. 

وقـولـه: "مـن أسـفل" يـريـد املـقعدة خـاصـة. "وقـولـه: كـيف كـان" يـعني كـان أحـمر، 
، أو مـائـيًا أو ثـخينًا؛ فـإنـه إذا خـرج مـن الـفم فـهو مـذمـوم عـلى  93أو أصـفر، أو أسـود

كــــل حــــال. وأمــــا إذا خــــرج [T 70a] مــــن املــــقعدة فــــقد يــــكون محــــموًدا، وقــــد يــــكون 
مـذمـومًــا؛ فـإنـه إذا خـرج كـثيرًا عـلى طـريـق االنـفجار لـم يـكن محـموًدا، لـكن إذا تَجـلَّب 
. وانـصباب الـدم إلـى  قـلياًل قـلياًل حـتى يـعرض لـه – بـإبـطائـه فـي مسـلكه – أن يَـسودَّ
94األمـعاء بـالجـملة رديء، لـكنه إن كـان قـلياًل فـهو أحـمد وأقـل رداءة #مـنه إذا خـرج 

على طريق االنفجار. 

96وخــروج الــدم مــن أســفل أقــل رداءة مــن خــروجــه مــن فــوق، أو أجــود مــن  95

. كان  ] add. ابتداوه K1.91

. ال  ] MSS: إال T.92

. أحمر أو أصفر أو أسود  ] K1, T: أحمرا أو أصفرا أو أسودا CB2, Q1.93

. أحمد  ] CB2, K1: أحمدا Q1. om. T.94

. رداءة  ] MSS: لرداءة CB2.95

. منه إذا خرج على طريق االنفجار وخروج الدم من أسفل أقل رداءة من خروجه  ] MSS: 96

om. Q1.
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خـروجـه مـن فـوق. وأمـا عـلى اإلطـالق، فخـروج الـدم مـن فـوق ومـن أسـفل رديء عـلى 
كــل حــال، الســيما إن خــرج مــنه شــيء أســود ويــمكن أن يُــفهم قــولــه: "مـن أسـفل" 
مـن أفـواه عـروق املـقعدة، وهـذا إذا خـرج مـن صـاحـب الـوسـواس الـسوداوي، أو مـن 
أشــــرف عــــليه شــــفي مــــنه وأمــــن مــــن حــــدوثــــه، والســــيما إذا خــــرج مــــنه شــــيء أســــود؛ 

97وحينئٍذ فإنَّ خروج الدم األسود من أفواه العروق جيد على اإلطالق. 

[فصل رقم 136] 

: مــن كــان بــه اخــتالف الــدم فخــرج مــنه شــبيه بــقطع  98قــال أبــقراط

اللحم، فتلك من عالمات املوت. 

: إنَّ خــروج قــطع اللحــم دلــيل عــلى أن الــتآكــل قــد وصــل  99قــال عــبد الــلطيف

إلـى جـرم املـعا، وأنَّ تـلك الـقطع أجـزاء مـنفصلة مـنه. وإذا بـلغ الـتآكـل إلـى هـذا الحـد 
100فـــال يـــكاد يـــبرأ وال تـــندمـــل قـــرحـــته، فـــلذلـــك صـــار مـــن عـــالمـــات املـــوت، ألنـــه أول مـــا 

 ، ، فــإذا تــطاول األمــر خــرجــت خــراطــة مــن ســطح املــعا 102يخــرج أجــزاء شحــمية 101

 . 105فإذا تطاولت العلة خرجت أجزاء لحمية من نفس املعا 104 103

[فصل رقم 137] 

. خروج  ] MSS: خرج K1.97

. قال أبقراط  ] MSS: om. T.98

. قال عبد اللطيف  ] MSS: om. T.99

. تندمل  ] add. مثل Q1.100

. شحمية  ] K1, T: شحمة CB2, Q1.101

. املعا  ] MSS: األمعاء Q1.102

. العلة  ] MSS: العدة T.103

. لحمية  ] MSS: الحمية T.104

. املعا  ] MSS: األمعاء Q1.105
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106قــال أبــقراط: إنَّ مَــْن انفجــر مــنه دم كــثير، مــن أي مــوضــع كــان 

108انـفجاره، فـإنـه [Q1 72b] عـندمـا يَـنَْقه فـيغذى [CB2 61a] يَـلنِي  107

بطنه بأكثر من املقدار املعتدل. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: إنَّ مَـــــْن انفجــــر مــــنه دم كــــثير ضــــعفت أعــــضاؤه الــــرئــــيسة 
109وأعـضاء الـغذاء، فـإذا نـقه وغُــذِّى ضـعفت الـكبد وآالت الـغذاء عـن إتـمام الـهضم 

110وتــــجويــــده واســــتيعاب امــــتصاص مــــائــــيته [K1 53a]فــــيبقى فــــي الــــثفل فــــضله 

112الكيموس الرطب فيلني البراز بسبب ذلك.  111

وفــي بــعض الــنسخ: إنَّ مــن كــان بــه حــمى فــانفجــر مــنه دم كــثير. 
وفـي نـسخة أخـرى: مَـْن انفجـر مـنه فـي الحـمى دم كـثير مـن أي مـوضـع 
كــان. والـــحكم [T 70b] فـــي هـــذه الـــنسخة الـــتي يـــذكـــر فـــيها الحـــمى أخـــص مـــن 

التي لم يذكر فيها الحمى. 

[فصل رقم 138] 

113قــال أبــقراط: مَــن كــان بــه اخــتالف مــرار فــأصــابــه صــمٌم انــقطع 

عــنه ذلــك االخــتالف، ومــن كــان بــه صــمٌم وحــدث بــه اخــتالف مــرار، ذهــب 
مم.  عنه الصَّ

. أي  ] add. شيء T.106

. عندما  ] MSS: عند من ما Q1.107

. ينقه  ] MSS: ينقيه T.108

. إتمام  ] add. الغذاء Q1.109

. الثفل  ] CB2, K1: السفل Q1. الثقل T.110

. الكيموس  ] MSS: الكيلوس K1.111

. فيلني البراز  ] MSS: فللني البرازان K1.112

. انقطع  ] CB2, T: وانقطع K1. القطع Q1.113
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ـيَّات   قــال عــبد الــلطيف: يــعني بــالــصمم هــنا الــصمم الــحادث بــغتة فــي الحـُــمِّ
الــــحادة أو فــــي غــــيرهــــا عــــند تــــصاعــــد املــــرار إلــــى الــــرأس، فــــإنــــه إذا اســــتولــــى عــــلى 
مـــجاري الـــسمع أحـــدث صـــمًما، وإذا انحـــدر إلـــى أســـفل ونـــقى مـــنه الـــدمـــاغ ذهـــب 
الــصمم. فــمن كــان بــه اخــتالف مــرار، ثــم أصــابــه صــمم، دل عــلى تــرقــي املــرار إلــى 
، فــــيلزم أن يــــنقطع ذلــــك االخــــتالف. فــــإن كــــان بــــه صــــمم،  114الــــرأس وتــــركــــه طــــريــــقه

وحدث به اختالف، دل على انحدار املرار من الرأس إلى أسفل. 

[فصل رقم 139] 

قـال أبـقراط: مـن أصـابـه فـي الحـمى فـي الـيوم الـسادس مـن مـرضـه 
نافض، فإن بُحرانه يكون نكًدا. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: الحــــمى إذا حــــدث فــــيها نــــافــــض فــــي يــــوم إنــــذار وظهــــرت 
115عــالمــات الــنضج دل عــلى بحــراٍن محــموٍد يــأتــي بــعد، فــإن حــدثــت الــنافــض فــي 

116غـير يـوم إنـذار كـالـيوم الـسادس مـن املـرض ولـم تظهـر عـالمـات الـنضج أو كـانـت 

ضـــعيفة دل عـــلى بحـــران نـــكد. فـــإن األخـــالط املـــزمـــعة بـــأن يـــكون بخـــروجـــها بحـــران 
محـــــمود يـــــنبغي أن تـــــكون قـــــد نـــــضجت، وإال كـــــان البحـــــران نـــــكًدا. ونـــــعني بـــــالـــــنكد: 
الــرديء، أو الــشاق، أو الــذي ال يــوثــق بــه [Q1 73a] وال يــؤمــن مــعاودة املــرض، أو 
الــــذي يــــطول بــــه انــــقضاء املــــرض. وظــــهور الــــنافــــض فــــي الــــيوم الــــسادس يــــدل عــــلى 
جــريــان مــنكر مــن املــرض وحــركــة مــنه غــير مــنتظمة، وذلــك ال يُــشعر بســرعــة الــخالص 

وجودة البحران. 

[فصل رقم 140] 

اه نـوائـب فـفي أي سـاعـة كـان تـركـها لـه  قـال أبـقراط: مَـن كـانـت لحُـــمَّ

. طريقه  ] MSS: طريق K1.114

. حدثت  ] MSS: حديث T.115

. في غير يوم  ] MSS: في يوم غير Q1.116
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117إذا كــان أخــذهــا لــه مــن غــد [CB2 61b] ذلــك الــيوم فــي تــلك الــساعــة 

بعينها، فبحرانه يكون عسرًا. 

118قــــــال عــــــبد الــــــلطيف: اخــــــتلف الــــــناس فــــــي مــــــعنى هــــــذا الــــــفصل، فــــــذهــــــب 

119جـالـينوس فـي مـعناه إلـى أن تـكون ابـتداءات الـنُّوِب فـي أوقـاٍت واحـدٍة بـعينها، 

 [T 71a] وأمـا انـقضاء الـنوب فـكيف كـان، وهـذا مـعنى قـولـه: "فـفي أي سـاعـة كـان
فـي  120تـركـها لـه" أي ال يـنال بـزمـان الـترك إذا اتـفقت فـي ابـتداءات األخـذ واخـتلفت

121أزمـنة الـترك. مـثالـه: أن تـكون ابـتداءات الـنوب فـي الـساعـة الـثالـثة مـن أول نـهار 

الــنوبــة، غِــــبًّا كــانــت أو ربــًعا أو نــائــبة، وإن اخــتلف تــركــها بــأن تــترك فــي الــيوم األول 
مثاًل في الساعة السابعة، وفي النوبة األخرى في الساعة العاشرة أو الخامسة. 

122وقـد رأي غـير جـالـينوس أن أبـقراط يـريـد أن يـكون ابـتداء الـنوبـة الـثانـية 

وقـــت انـــقضاء الـــنوبـــة األولـــى مـــن الـــيوم الـــثانـــي مـــثاًل، والـــنوبـــة الـــثالـــثة وقـــت انـــقضاء 
124[K1 53b] الــــــــــــــثانــــــــــــــية مــــــــــــــن غــــــــــــــير أن تــــــــــــــتفق فــــــــــــــي االبــــــــــــــتداءات وال فــــــــــــــي  123

. مـثالـه: أن تـترك الـنوبـة األولـى فـي الـساعـة الـثانـية عشـرة ثـم تـأخـذ  125االنـقضاءات

في اليوم الثاني في الساعة الثانية عشرة بعينها وكذلك في سائر النوب. 

. اليوم  ] MSS: لليوم K1.117

. معنى  ] MSS: om. K1.118

. تكون ابتداءات  ] K1: يكون ابتدات CB2, Q1, T.119

. اختلفت  ] corr. : اختلف MSS.120

. ابتداءات  ] MSS: ابتدات T.121

. غير  ] K1: om. CB2, Q1, T.122

. االبتداءات  ] MSS: االبتداءت CB2.123

. وال في  ] MSS: إال في K1.124

. االنقضاءات  ] MSS: االنقضاءت CB2.125
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حه التجــــربــــة ويــــوجــــبه  وتــــفسير جــالــينوس هــــو الــــوجــــه ألنــــه هــــو الــــذي تُــــصحِّ
الــقياس، فــإنَّ الــنوب إذا اتــفقت فــي أزمــنة ابــتدائــها كــان أدل عــلى أن املــرض ثــابــت 
126وجــار عــلى تــرتــيب. وأمــا اخــتالف أوقــات األخــذ فــيدل عــلى أن املــادة غــير ثــابــتة 

127وال مـــتمكنة، ولهـــذا لـــم تـــحفظ دورًا واحـــًدا بـــعينه، ومـــا كـــان كـــذلـــك فـــإن انـــقضاءه 

بطيٌء عسٌر [Q1 73b] يفتقر إلى معالجة قوية ومدة طويلة. 

[فصل رقم 141] 

قـال أبـقراط: صـاحـب اإلعـياء فـي الحـمى أكـثر مـا يخـرج بـه الخُـرَّاج 
 . 128في مفاصله، وإلى جانب اللحيني

قـال عـبد الـلطيف: اإلعـياء بـالـحقيقة هـو الـكائـن عـن الـتعب والحـركـة املـفرطـة، 
وهـو ألـم فـي املـفاصـل لـذلـك. وأمـا اإلعـياء املـرضـي فـيقال لـه إعـياء بـغير سـبب، وهـو 
130يحـدث مـن تجـلُّب الـفضول إلـى املـفاصـل فـإذا حـدث هـذا اإلعـياء فـي الحـمى  129

دل عــلى انــصباب املــادة إلــى فــضاء املــفاصــل، وهــذا يــدل عــلى أن البُحــران بخُــــرَّاج 
131يـــجتمع مـــن تـــلك الـــفضول ويخـــرج مـــن األعـــضاء الـــقابـــلة لـــذلـــك كـــالـــلحيني لحـــرارة 

132موضعهما وكالحاجب واإلبط؛ ألن هذه األعضاء لحًما رخًوا قاباًل للفضول. 

[فصل رقم 142] 

. وجار  ] MSS: وحار CB2.126

. انقضاءه  ] MSS: انقضاوه K1.127

. اللحيني  ] CB2, T: الجبني K1. اللجني Q1.128

. يحدث من  ] MSS: يجب عن K1.129

. هذا  ] K1: هذه CB2, Q1, T.130

. كاللحيني  ] CB2, T: كالجبني K1. كاللجني Q1.131

. موضعهما  ] MSS: موضعها K1.132
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 [T 71b] 133قــال أبــقراط: مــن انتشــل مــن مــرض وكــلَّ مــوضــع مــن

بدنه، [CB2 62a] حدث به في ذلك املوضع ُخرَّاج. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: ذكـــر أواًل عـــالمـــة البحـــران بخُــــرَّاجٍ مـــطلق وهـــو اإلعـــياء، ثـــم 
ذكــــر فــــي هــــذا الــــفصل مــــا يســــتدل بــــه عــــلى الــــعضو الــــذي هــــو مــــزمــــعٌ أن يخــــرج بــــه 
خُـــرَّاج، وذلــك أن يَــِكلَّ مــوضــع مــن بــدنــه ويــحس فــيه بــثقل وألــم إعــيائــي. والــَكالل فــي 
134هـــذا الـــفصل يَـــحِتَمُل عـــند جــالــينوس مـــا كـــان مِـــــن تـــلقاء نـــفسه، ومـــا كـــان عـــن 

حـركـة قـويـة أو كـثيرة. واخـتار أن يـكون بسـبب حـركـة مـن خـارج، حـتى يـكون الـفصل 
الـسابـق فـي اإلعـياء الـكائـن مـن تـلقاء نـفسه، وهـذا الـفصل فـي اإلعـياء بسـبب حـركـة 
وتـعب، كـانـت بـعد املـرض وعـند الـنقوة ضـعف األعـضاء وقـبل االسـتقالل، فـإن الـنَّاقِــه 
إذا عـنف عـلى نـفسه بـالحـركـة حـتى كـلَّ مـنه عـضو وتـعب لـم يـأمـن أن يحـدث بـه فـي 
ذلـــك الـــعضو خُــــرَّاج. وأمـــا الـــفصل الـــذي بـــعد هـــذا فـــفي الـــتعب الـــكائـــن قـــبل املـــرض 

بسبب حركة عنيفة. 

[فصل رقم 143] 

135قــال أبــقراط: وإن كــان قــد تَــقَّدم فــتعب عــضو مــن األعــضاء مــن 

قبل أن يمرض صاحبه، ففي ذلك العضو يتمكن املرض. 

قـال عـبد الـلطيف: قـولـه: "تـقدم فـتعب" الـفعالن جـميًعا مـتوجـهان إلـى فـاعـل 
واحــد وهــو قــولــه: "عــضو" كــما [Q1 74a] يــقول: قــام وقــعد زيــد. وال يــرجــع الــفعل 
 . 137األول إلـى املـريـض بـدلـيل قـولـه: "فـتعب" ألنـه لـو كـان راجـًعا إلـيه لـقال: تـعب 136

. وكّل  ] K1: بكل CB2, Q1. كل T.133

. من  ] MSS: om. Q1.134

. كان  ] add. أيًضا K1.135

. إلى  ] MSS: إال إلى K1.136

. تعب  ] MSS: ألتعب K1.137
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 [K1 54a] وأيـًضا بـدلـيل قـولـه: "مـن قـبل أن يـمرض صـاحـبه" فـإنـه يـريـد صـاحـب
138املــــــرض، فــــــكيف يــــــضمره قــــــبل الــــــذكــــــر. وإذا تــــــعب الــــــعضو قــــــبل املــــــرض ســــــخن 

وسـخف وضـعف وصـار مُــهيَّئًا لـقبول انـصباب املـواد وتَجِلُّبها إلـيه، فـإن كـان املـرض 
139مـــما يتحـــرك بـــالخُـــــرَّاج فـــما أحـــراه بـــأن يحـــدث الخُـــــرَّاج فـــي ذلـــك الـــعضو الـــتَِّعب. 

وهذا الفصل متصل بالفصلني السابقني، حتى كأنهما فصل واحد. 

[فصل رقم 144] 

 ، 141 قــال أبــقراط: مَـــْن اعــترتــه حــمى ولــيس فــي حَــــْلقه انــتفاخ 140

فعرض له اختناق بغتة، فذلك من عالمات املوت. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــولـــه: "مــن اعــترتــه حــمى" يـــريـــد حـــمى شـــديـــدة، فـــإنَّ 
 T] 142عـادتـه إذا قـال: "اعـترتـه وأخـذتـه" أن يـريـد قـوتـها وشـدتـها، ولـو أراد الحـمى

: مـن كـانـت بـه حـمى. والحَـــْلُق هـو الـفضاء واملجـرى الـذي قـبل  72a143] مـطلًقا لـقال

الحنجــرة، بــحيث يــمكن أن يُــرى إذا فــتح اإلنــسان [CB2 62b] فــاه. وإذا عــرض 
، فـإنـه ال يـعرض بـغتة بـل قـليالً  144الـورم واالنـتفاخ فـي الحـلق أو فـي الـرئـة وقـصبتها

145قـلياًل لـسعة هـذه املـجاري. فـأمـا الحنجـرة فـإنـه إذا عـرض فـيها ورم، خَـــنَق بـغتة، 

. يضمره  ] MSS: يضره Q1.138

. يتحرك  ] MSS: يتحرف T.139

. وليس  ] K1: وليست CB2, Q1, T.140

. انتفاخ  ] MSS: انتفاع T.141

. إذا  ] MSS: om. Q1.142

. لقال  ] MSS: يقال T.143

. وقصبتها  ] MSS: وأفضيتها T.144

. لسعة  ] MSS: وسعة K1.145
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: مـن كـانـت بـه حـمى شـديـدة وعـرض  146ألنـه يسـد املجـرى دفـعة واحـدة؛ فـكأنـه يـقول

لــه اخــتناق بــغتة فــإنــه يــموت. وإذا عــرض االخــتناق بــغتة مــن غــير حــمى كــان قــمينًا 
، وكــان مــوتــه أوحــي  147بــأن يهــلك، فــإذا كــان مــع حــمى شــديــدة كــان أولــى أالَّ يســلم

، وال عــــلى جــــهة األمــــر الــــبديــــع ألن صــــاحــــب الحــــمى الشــــديــــدة  148حــــتى ال يتخــــلص

يــــــحتاج أن يســــــتشق هــــــواًء كــــــثيرًا فــــــإذا نــــــقص بــــــاالخــــــتناق عــــــن حــــــاجــــــة الــــــصحيح، 
149فاألولى أالَّ يسلم املحموم. 

، ويــــسمونــــه أيــــًضا  واالنــــتفاخ عــــند مــــتأخــــري األطــــباء هــــو الــــورم الــــرخــــو الــــلنيِّ
. وإذا رأيت الحلق ليس فيه ورم وعرض اختناق بغتة، فاآلفة في الحنجرة  150ترياًل

151فـقط؛ ألنـه لـيس فـي أعـضاء الـتنفس [Q1 74b] مـا يـخنق ورمُــه بـغتًة سـواهـا، 

152لــضيق املســلك فــيها وســعته فــيما عــداهــا، كــالحــلق والــرئــة وقــصبتها. واالخــتناق 

مـــــن جـــــهة الحنجـــــرة قـــــد يـــــكون مـــــعه وجـــــع إذا كـــــان الـــــورم فَـــــلَغمونـــــيًا أو نـــــحوه، وقـــــد 
155يحـــدث مـــن غـــير وجـــع بســـبب رطـــوبـــة كـــثيرة بـــلغمية تـــبل غـــشاء الحنجـــرة  154 153

املســتبطن، فيحــدث فــيه ورم بــال وجــع، ويــمكن أن يــبطل الــعضل الــفاتــحة للحنجــرة، 
فـــيضيق مجـــراهـــا، فيحـــدث االخـــتناق، ويـــمكن أن يـــجتمع األمـــران. ويـــمكن أن يـــفرط 

. يقول  ] MSS: قال K1.146

. يسلم  ] MSS: نسلم Q1.147

. يتخلص  ] MSS: ينكص K1.148

. فاألولى  ] MSS: فاوالولى K1.149

. تريال  ] K1, T: تربال CB2, Q1.150

. يخنق  ] K1: يختنق CB2, Q1, T.151

. وسعته  ] MSS: وسعت T.152

. يحدث  ] MSS: حدث K1.153

. تبل  ] MSS: يبتل T.154

. الحنجرة  ] MSS: النحجرة K1.155
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157اليبس على عضل الحنجرة فيتوتر توترًا كثيرًا، فيضيق مجراها.  156

[فصل رقم 145] 

قــال أبــقراط: مــن اعــترتــه حــمى فــاعــوجــت مــعها رقــبته وعســر عــليه 
اإلزدراد، حــتى ال يــقدر أن يــزدرد إال بــكدٍّ مــن غــير أن يظهــر بــه انــتفاخ، 

فذلك من عالمات املوت. 

158قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــولـــه: "مــن اعــترتــه حــمى" يـــريـــد شـــديـــدة. وقـــولـــه: 

160"فـــاعـــوجـــت مـــعها رقـــبته وعســـر عـــليه االزدراد" أي حـــــدث ورم فـــــي  159

 [T 72b] املــــــــريء أو عــــــــضله املســــــــتبطن، وهــــــــذه األعــــــــضاء بــــــــينها وبــــــــني الــــــــنجاع
162وأغـشيته وفـقاره مـشاركـة بـعصب وربـاطـات، فـإذا حـدث لـها ورم امـتدت نـحو  161

163الــورم فــانجــذبــت الــفقارة إلــى جــانــٍب واحــٍد [K1 54b] إن كــان الــورم فــيه، أو 

إلى داخل إن كان الورم في الجانبني. 

: "اعــوجــت رقــبته" يشــتمل عــلى مــا كــان إلــى جــانــب واحــد،  165وقــولــه 164

. عضل  ] K1: om. CB2, Q1, T.156

. الحنجرة  ] MSS: النحجرة K1.157

. اعترته  ] MSS: اعتبرته Q1.158

. أي  ] CB2, T: كما Q1. om. K1.159

. حدث  ] MSS: حدثت T.160

. لها  ] MSS: فيها K1.161

. امتدت  ] MSS: وامتدت K1.162

. الفقارة  ] MSS: القفارة K1.163

. وقوله  ] MSS: وفي قوله T.164

. يشتمل  ] MSS: يستحل T.165
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، أعـني "اعـوجـت"  167وعـلى مـا كـان إلـى [CB2 63a] الـجانـبني. وهـذه الـلفظة 166

168تــدل عــلى زوال الــفقار عــن جــهة االســتقامــة زوااًل خــارجًـــــا عــن الــطبيعة. ويــحتمل 

. ويــــــحتمل أن ال  169أن يــــــكون إذا ملــــــس أوجــــــع، كــــــما قــــــال فــــــي كــــتاب ابــــيديــــميا

171يـــكون مـــعه وجـــع، إذا كـــان االعـــوجـــاج بســـبب غـــلبة الـــيبس، وهـــذا األعـــوجـــاج  170

الــكائــن عــن يــبس أدل عــلى املــوت وأولــى بــأن يــكون ســببًا لــلموت، وال ســيما إذا كــان 
اليبس مع حمى شديدة وكان بسببها. 

[فصل رقم 146] 

قـال أبـقراط: الـَعَرقُ يُحـمد فـي املحـموم إذا ابـتدأ فـي الـيوم الـثالـث، 
أو فــي الــخامــس، أو فــي  [Q1 75a] الــسابــع، أو فــي الــتاســع، أو فــي 
172الـــحادي عشـــر؛ أو فـــي الـــرابـــع عشـــر، أو فـــي الـــسابـــع عشـــر، أو فـــي 

العشــريــن، أو فــي الــرابــع والعشــريــن، أو فــي الــسابــع والعشــريــن أو فــي 
الـــــحادي والـــــثالثـــــني، #أو فـــــي الـــــرابـــــع والـــــثالثـــــني، أو فـــــي الـــــسابـــــع 
؛ فــإنَّ الــعرق الــذي يــكون فــي هــذه األيــام يــكون بحــران  174والــثالثــني 173

. اللفظة  ] K1, T: اللفظ CB2, Q1.166

. أعني  ] MSS: om. K1.167

. عن  ] MSS: على T.168

. ابيديميا  ] MSS: ابيذيميا CB2, Q1.169

. أن ال يكون  ] K1, T: أال يكون CB2, Q1.170

. إذا  ] MSS: إذ K1.171

. في  ] MSS: om. K1.172

. أو في الرابع والثالثني، أو في السابع والثالثني  ] MSS: om. T.173

. يكون  ] MSS: om. CB2.174
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. وأمـا الـعرق الـذي ال يـكون فـي هـذه األيـام فـهو يـدل عـلى  175األمـراض بـه

176آفٍة، أو على نكسة، أو على طول املرض. 

قــال عــبد الــلطيف: قــولــه: "وأمـا الـعرق الـذي ال يـكون فـي هـذه األيـام" 
هــذه عــبارة رديــئة، فــإن شــكل هــذا الــقول شــكل الســلب ألنــه أدخــل فــيه حــرف الســلب 
177عــلى الــكلمة الــوجــوديــة، ولــيس هــو املــعنى، لــكن املــعنى عــلى الــعدول، وذلــك بــأن 

يــدخــل الــكلمة الــوجــوديــة عــلى حــرف الســلب فــيقال: "وأمــا الــعرق الــذي يــكون ال فــي 
هــذه األيــام" أو: "وأمــا الــعرق الــذي يــكون فــي غــير هــذه األيــام" فــحينئٍذ يــكون هــذا 

اللفظ هو الخاص بالعدول ال بالسلب املطلق. 

وقـــــولـــــه: "الـــعرق يحـــمد فـــي املحـــموم إذا ابـــتدأ فـــي الـــيوم الـــثالـــث" 
178أخـــذ يـــذكـــر أيـــام البحـــران واأليـــام املـــنذرة بـــه، فـــإنَّ الـــعرق وســـائـــر االســـتفراغـــات 

كــاإلســهال واإلدرار والــرُّعــاف وغــير ذلــك يحــمد فــي هــذه األيــام؛ ألنــه يــدل ظــهوره فــي 
 [T 73a] 179هـــذه األيـــام عـــلى نـــضج املـــادة واســـتفراغ الـــطبيعة لـــها. فـــأمـــا خـــروج

181هـذه األشـياء فـي غـير أيـام البحـران فـيدل عـلى غـلبة املـادة وهـيجانـها وقهـرهـا  180

182الـــطبيعة؛ فـــلذلـــك صـــار يـــدل إمـــا عـــلى آفـــة وهـــالك إن كـــانـــت املـــادة غـــالـــبة والـــقوة 

. بحران األمراض به  ] MSS: به بحران األمراض K1.175

. طول  ] add.من T.176

. الكلمة  ] MSS: الكلية K1.177

. أخذ  ] MSS: وأخذ K1.178

. هذه  ] K1: om. CB2, Q1, T.179

. في  ] MSS: من K1.180

. وهيجانها  ] MSS: om. K1.181

. إما  ] MSS: إنما T.182
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183خــائــرة، وإمــا عــلى مــعاودة، وإن كــانــت املــادة أقــل أو ليســت هــائــجة جــًدا والــقوة 

أظهر، وإما على طول من املرض إذا كانت املادة كثيرة والقوة قوية. 

184قـولـه: "إذا ابـتدأ" يـفهم مـنه أنـه لـم يظهـر [CB2 63b] قـبل ذلـك، وهـذا 

يـدل عـلى أن الـطبيعة قـد ابـتدأت فـي نـفي املـادة وشـفاء املـريـض. وابـتدأ بـذكـر الـيوم 
الــــثالــــث ألنــــه أول بحــــران فــــي املــــرض الــــحاد جــــًدا، [Q1 75b] والــــخامــــس ملــــا هــــو 
بـــعده فـــي الحـــدة. وألـــغى ذكـــر الـــرابـــع، إمـــا ألن الـــناســـخ أســـقطه، وإمـــا ألن الـــثالـــث 
 [K1 55a] 185مـنذٌر بـه ودال عـليه ومـغن عـنه، وإمـا ألن البحـران فـيه بـالـعرق قـلما

يـــكون. ولـــم يـــذكـــر يـــوم األربـــعني ألنـــه آخـــر بـــحاريـــن األمـــراض الـــحادة وأول بـــحاريـــن 
األمـــــراض املـــــزمـــــنة، وقـــــلما يـــــكون البحـــــران فـــــيه وفـــــيما بـــــعده بـــــعرق، بـــــل بخُـــــــرَّاج أو 

186بالتحليل الخفي قلياًل قلياًل. 

[فصل رقم 147 ] 

قـال أبـقراط: الـعرق الـبارد إذا كـان مـع حـمى حـادة َدلَّ عـلى املـوت، 
وإذا كان مع حمى هادئة َدلَّ على طوٍل من املرض. 

قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: إن الـــــعرق الـــــبارد مـــــع الحـــــمى الـــــحادة يـــــدل عـــــلى عـــــظم 
الـــــتهاب املـــــادة وضـــــعف الـــــقوة وغـــــلظ املـــــادة، وأنـــــه لـــــم تـــــقو الحـــــرارة الـــــغريـــــزيـــــة عـــــلى 
187تــــسخينها لــــضعفها، ولــــم تــــقو حــــرارة الحــــمى أيــــًضا عــــلى تــــسخينها ألن حــــرارة 

الحـــمى فـــي الـــعروق ومـــادة الـــعرق مـــبثوثـــة تـــحت الجـــلد، فـــليسا فـــي مـــوضـــع واحـــد. 

. وإن  ] MSS: إن K1.183

. منه  ] MSS: om. K1.184

. منذر  ] MSS: املنذر Q1.185

. بالتحليل  ] MSS: بالتحلل K1.186

. أيًضا  ] MSS: om. K1.187
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188فـــــأمـــــا إذا كـــــانـــــت الحـــــمى هـــــادئـــــة لـــــم تـــــدل عـــــلى املـــــوت، ألن الحـــــمى الـــــهادئـــــة ال 

189تــخور مــعها الــقوة، وتنحــل ســريــًعا، واليــبلغ مــن قــوتــها أن تــسخن مــادة الــعروق. 

190فــيجوز أن يــكون الــعرق بــارًدا مــع حــمى هــادئــة، لــكنه يــدل عــلى #طــول املــرض 

192ألن العرق البارد يدل على غلظ املادة وبطء نضجها.  191

[فصل رقم 148] 

 قـــال أبـــقراط: وحـــيث كـــان الـــعرق مـــن الـــبدن، فـــهو يـــدل عـــلى أن 
املرض في ذلك املوضع. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: إذا كــــان املــــرض عــــامًـــــا فــــي الــــبدن كــــله كــــان االســــتفراغ 
193عــــامًـــــا، وإذا كــــان املــــرض فــــي عــــضٍو واحــــٍد كــــان االســــتفراغ والــــعرق فــــي ذلــــك 

الــــعضو بــــعينه، فــــإذا وجــــدنــــا الــــعرق فــــي عــــضو واحــــد فــــقط أو فــــيه أكــــثر عــــلمنا أن 
194املرض أو جمهوره فيه. 

[فصل رقم 149] 

195 قــال أبــقراط: وأي مــوضــع مــن الــبدن كــان حــارًا أو بــارًدا، فــفيه 

املرض. 

. لم تدل على  ] MSS: لم على يدل Q1.188

. ال تخور  ] K1: ال تجوز K1, Q1. ال تحوز T.189

. فيجوز  ] MSS: فجوز Q1.190

. العرق  ] MSS: العرض K1.191

. طول املرض ألن العرق البارد يدل على  ] MSS: om. T.192

. االستفراغ والعرق  ] MSS: العرق واالستفراغ T.193

. أو  ] MSS: om. K1.194

. وأي  ] MSS: فأي K1.195
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قــال عــبد الــلطيف: مــتى خــرج عــضو مــن األعــضاء عــن [T 73b] االعــتدال 
، دل على أن املرض فيه.  196بأن سخن أو برد

[فصل رقم 150] 

 [Q1 76a] 197 قـــــال أبـــــقراط: وإذا كـــــان يحـــــدث فـــــي الـــــبدن كـــــله

198تــغايــير، وكــان الــبدن يــبرد مــرة ثــم يــسخن أخــرى، أو يــتلون بــلون مــا 

ثم بغيره دل ذلك على طوٍل من املرض. 

 [CB2 64a] قـال عـبد الـلطيف: كـثرة تـغايـير الـبدن وتـلونـه واخـتالف أحـوالـه
يـــدل عـــلى أن املـــرض مـــن أنـــواع كـــثيرة والـــطبيعة ال تـــقدر أن تـــشفي مـــثل هـــذا فـــي 

زمان يسير، فلذلك يطول املرض. 

[فصل رقم 151] 

199 قـــال أبـــقراط: الـــعرق الـــكثير الـــذي يـــكون بـــعد الـــنوم مـــن غـــير 

ٍ يـدل عـلى أن صـاحـبه يحـمل عـلى بـدنـه مـن الـغذاء أكـثر مـما  سـبٍب بَـنيِّ
يــحتمل، فــإن كــان ذلــك وهــو ال يــنال مــن الــطعام، فــاعــلم أن بــدنــه يــحتاج 

إلى استفراغ. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: الــــعرق الــــكثير بــــعد الــــنوم يــــدل عــــلى غــــذاء كــــثير يــــتناولــــه 
اإلنـــسان فـــي الـــحال الـــحاضـــرة، أو عـــلى امـــتالء ســـابـــق؛ فـــإن كـــان هـــناك كـــثرة مـــن 
، وإن كـان امـتالٌء اسـتُفرِغ. فـأمـا الـعرق الـقليل فـيدل إمـا عـلى سـخافـة  200الـغذاء قُـلَِّل

الجــلد، وإمــا عــلى ضــعف الــقوة، وشــرطــه بــعد الــنوم، ألن الــنوم مــن شــأنــه اســتفراغ 

. سخن أو برد  ] MSS: برد أو سخن T.196

. كان  ] MSS: كانت K1.197

. بلون  ] MSS: بكون K1.198

. يكون  ] add. من T.199

. قلل  ] MSS: قليل T.200

	- �  -33



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4 �34

 K1] الــــفضالت واإلنــــضاج. فــــإذا جــــاء الــــعرق الــــكثير بــــعد الــــنوم دل عــــلى أن فــــي
55b] املادة من الكثرة ما لم يؤثر فيها النوم. 

" وفــي نــسخة أخــرى: مــن غــير ســبب  201وقــولــه: "مــن غــير ســبب بَــنيِّ

آخــر. فـــإن هـــذه الشـــريـــطة يـــنبغي أن تـــكون حـــاضـــرة لـــذكـــرك فـــي كـــل حـــكم وقـــضاء 
، وذلــــك أنَّ األعــــراض الــــتي تحــــدث بســــبٍب مــــن خــــارج ال مــــن قِـــــبَِل حــــال  202تــــقضيه

البدن فليس يصح تَقِدَمُة املعرفة املأخوذة منها. 

[فصل رقم 152] 

قـال أبـقراط: الـعرق الـكثير الـذي يجـري دائـًما، حـارًا كـان أو بـارًدا؛ 
فـالـبارد مـنه يـدل عـلى أن املـرض أعـظم، والـحار مـنه يـدل عـلى أن املـرض 

أخف. 

قــال عــبد الــلطيف: قـولـه: "الـعرق الـكثير الـذي يجـري دائـًما" يــريــد بــه 
الــجاري فــي جــميع مــدة املــرض أو أكــثرهــا، ال الــذي يظهــر فــي أيــام البُحــران، فــإن 
ذلـك قـد تـكلم عـليه فـي فـصل سـابـق. وأمـا هـذا الـعرق الـكثير الـذي يجـري دائـًما فـي 
غـير أيـام البحـران، فـإنـه يـدل عـلى كـثرة األخـالط وغـلبة االمـتالء، [Q1 76b] لـكن 
الـــبارد مـــنه أردأ ألنـــه يـــدل عـــلى أن تـــلك األخـــالط بـــاردة، والـــبارد أبـــطأ نـــضًجا. فـــأمـــا 
الـعرق الـحار فـيدل عـلى حـرارة املـادة، والـحار أقـبل لـلنضج. وإنـما صـار الـعرق يـدل 
203عــــــــــلى كــــــــــيفية املــــــــــادة ألنــــــــــه [T 74a] جــــــــــزء مــــــــــنها تَحــــــــــلَّل وخــــــــــرج فــــــــــي مــــــــــسام 

 . 204الجسد

[فصل رقم 153] 

. وفي  ] MSS: om. T.201

. تقضيه  ] CB2: يقضيه K1. نقيصه Q1. تفصيه T.202

. املادة  ] MSS: om. T.203

. الجسد  ] MSS: الجلد K1.204

	- �  -34



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4 �35

 قــال أبــقراط: إذا كــانــت الحــمى غــير مــفارقــة، ثــم كــانــت تشــتد غِــبَّا، 
فــهي أعــظم خــطرًا. وإذا كــانــت الحــمى تــفارق عــلى أي وجــه كــان فــهي 

تدل على أنه ال خطر فيها. 

قـال عـبد الـلطيف: الحـمى املـفارقـة هـي ذات الـنوائـب الـتي يُـنَقَّى فـيها الـبدن 
206نـقاء تـامًـا وذلـك الـنقاء بـني الـنوبـتني، والـتي ال تـفارق هـي الـتي ال يُـنقى مـنها  205

الــبدن بــعد انــقضاء الــنوبــة، أو ال يــنقى نــقاًء تــامًــا، فــإن كــانــت الحــمى تشــتد غــبًا وال 
يــنقي مــنها الــبدن أي ال تــفارق مــفارقــة [CB2 64b] تــامــة، دل عــلى ورم أو عــلى 
عــفن خــبيث، فــلذلــك كــانــت أعــظم خــطرًا. فــإن كــانــت تــفارق ويــنقي مــنها الــبدن، فــهي 

تدل على السالمة أو على أنه ال خطر فيها. 

وقــولــه: "ال خــطر فــيها" أعــم مــن قــولــنا يــدل عــلى الســالمــة، وذلــك أن الــتي 
208يـــنقى فـــيها الـــبدن قـــد يـــكون أخـــذهـــا اثـــنتى عشـــرة ســـاعـــة وأكـــثر وأقـــل. فـــإن  207

كـان أقـل دل عـلى السـالمـة، وإن كـان أكـثر دل عـلى أنـه ال خـطر فـيها، وهـذا مـعنى 
، يــعني ســواء  210قــولــه: "عـلى أي وجـه كـان"، أي عــلى أي وجــه كــان فــراقــها 209

211كانت طويلة أو قصيرة، أو كانت شديدة صعبة فإنها سليمة أو ال خطر فيها. 

[فصل رقم 154 ] 

قــــال أبــــقراط: مَــــن أصــــابــــته حــــمى طــــويــــلة فــــإنــــه يــــعرض لــــه إمــــا 

. وذلك  ] add. أن K1.205

. النقاء بني  ] K1. T: النقائني CB2, Q1.206

. فيها  ] MSS: منها T.207

. اثنتى  ] CB2, T: اثنى K1, Q1.208

. أي  ] T: om. CB2, Q1, K1.209

. كان فراقها  ] MSS: كافراقها CB2.210

. أو  ] MSS: om. T.211
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212ُخرَّاجات وإما َكالٌل في مفاصله. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: طـــول الحـــمى يـــدل عـــلى كـــثرة املـــادة، أو عـــلى غـــلظها، أو 
213عــلى بــردهــا، وكــل ذلــك يــحتاج فــيه إلــى زمــان طــويــل حــتى يــنضج فــالــواجــب أن 

214يتحــــلل الــــفضل إلــــى املــــفاصــــل ويــــرســــخ هــــناك ويــــنضج بخُــــــرَّاجــــات فــــيها، وعــــند 

انـــــدفـــــاع الـــــفضل [Q1 77a] إلـــــى املـــــفاصـــــل يـــــعرض فـــــيها كـــــالل، ويـــــعني بـــــه إمـــــا 
الوجع، وإما اآلفة والضرر. 

[فصل رقم 155] 

قــال أبــقراط: مــن أصــابــه خُـــرَّاج [K1 56a] أو كــالل فــي املــفاصــل 
بعد الحمى فإنه يتناول من الطعام أكثر مما يحتمل. 

قـــــــــــال عـــــــــــبد الـــــــــــلطيف: الـــــــــــفصل الـــــــــــسابـــــــــــق يـــــــــــخبر فـــــــــــيه بـــــــــــاألشـــــــــــياء املـــــــــــنذرة 
216بـــالخُـــــرَّاجـــات فـــي املـــريـــض، وأمـــا فـــي هـــذا الـــفصل فـــيخبر بـــالخُـــــرَّاجـــات فـــي  215

الـناقـه عـلى مـاذا تـدل، فـقال أنـها تـدل عـلى أن الـناقـه يـتناول مـن الـطعام أكـثر مـما 
ـد مــنه  تــحتمل قــوتــه، فــيجتمع فــي بــدنــه فــضل كــثير نــيء يــنَصبُّ إلــى املــفاصــل فــيتولّـَ

ُخرَّاج أو َكالٌل ووجع، وقد يجعل كثرة الغذاء دلياًل ومنذرًا بالُخرَّاج والكالل. 

[فصل رقم 156] 

قـال أبـقراط: إذا كـان يـعرض نـافـض فـي حـمى غـير مـفارقـة ملـن قـد 

. خراجات  ] MSS: خرجات K1.212

. فالواجب  ] Q1: فبالواجب CB2, K1, T.213

. بخراجات  ] MSS: بخرجات K1.214

. بالخراجات  ] MSS: بالخرجات K1.215

. فيخبر بالخراجات  ] MSS: فخبر بالخرجات K1.216
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217ضعف، فذلك من عالمات [T 74b] املوت. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: مـــا أحـــسن قـــولـــه: "إذا كــانــت يــعرض" فـــإنـــه يـــدل عـــلى 
الـــــــحال واالســـــــتمرار ألنـــــــه لـــــــو قـــــــال: "إذا عـــــــرضـــــــت" دل عـــــــلى الـــــــوقـــــــوع مـــــــرة واحـــــــدة 
218واالنـــقطاع بـــعد ذلـــك ألن إذا يـــقع بـــعدهـــا املـــاضـــي، وإذا أردت أن يـــقع بـــعدهـــا 

املسـتقبل أثـبت بـالـكلمة الـوجـوديـة، فـقلت إذا كـان يـقوم، ولـو قـلت إذا يـقوم لـم يـحسن 
إال بــإضــمار كــان. فــإذا كــانــت الــنافــض تــعرض [CB2 65a] ملــن بــه حــمى دائــمة 
مـرارًا كـثيرة، فـذلـك ردئ ألنـها تـزعـزع الـبدن وتـزعـجه وتـضعفه وألنَّ تـكرُّرهـا يـدل عـلى 
كــثرة املــادة وغــلظها، فــإن كــانــت الــقوة مــع ذلــك ضــعيفة لــم تــحتمل زعــزعــتها ولــم تــقو 
عــلى إنــضاج مــادتــها فــلذلــك كــانــت مــن عــالمــات املــوت. فــإن تــكررت وكــان مــعها عــرق 
219ولــم تــنقص بــالــعرق كــانــت أدل عــلى املــوت ألن الــعرق يــزيــد الــقوة ضــعفًا ويَحِــــلَّها 

220ويــدل عــلى كــثرة املــادة، ولــذلــك لــم تــنقص بــالــعرق. فــأمــا إن كــانــت الــنافــض مَـــرَّة 

فـــقد يـــدل عـــلى البحـــران، فـــإن كـــان مـــعها عـــرق كـــانـــت أدل عـــلى الســـالمـــة واإلفـــراق، 
فإن تبعها ِخفُّ صدق الحكم. 

[فصل رقم 157] 

 ، 221 قـال أبـقراط: فـي الحـمى الـتي ال تـفارق، [Q1 77b] الـنخاعـة

، والشـبيهة بـالـدم، واملـنتنة، والـتي هـي مـن جـنس املـرار، كـلها  222الـكمدة

. فذلك  ] MSS: فتلك T.217

. واالنقطاع  ] MSS: والنقطاع K1.218

. بالعرق  ] Q1, K1: بالعرض CB2, T.219

. كانت  ] K1: كان CB2, Q1, T.220

. النخاعة  ] K1: النخامة CB2, Q1, T.221

. الكمدة  ] MSS: الكبدة Q1.222
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. وكـذلـك الـحال  224رديـئة؛ فـإن انـتفضت انـتفاضًـــــا جـيًدا فـهي محـمودة 223

فــي الــبراز والــبول، فــإن خــرج مــا ال يُــنتفع بــه مــن أحــد هــذه املــواضــع، 
فذلك ردئ. 

225قــال عــبد الــلطيف: أقــول بــإيــجاز أن كــل شــيء ردئ يَســتفرِغَ واســتفراغــه 

جـيد، فـإن أمـره يـؤول إلـى الـخير. واعـلم أن األشـياء الـرديـئة الـتي تُسـتفرغ تـدل عـلى 
226حــــــاالت رديــــــئة فــــــي األبــــــدان، فــــــإن كــــــان خــــــروجــــــها عــــــلى جــــــهة االســــــتنقاء كــــــان 

، ويــدل عــلى جــودتــه ســهولــة خــروجــه  227محــموًدا، كخــروج املِـدَّة مــن الخُـــرَّاج املنفجــر

228ونــضجه واحــتمال املــريــض لــه وخــفته بــه. وإن كــان خــروجــه عــلى جــهة الــسيالن 

والـغلبة كـان رديـئًا، كـما تـسيل الـقروح بـالـصديـد، فـالـنفث الـرديء يـدل عـلى الـفساد، 
فـإن انـتفضت بـه املـادة انـتفاضًـــــــــا كـامـاًل وحـصل اسـتنقاء فـهي جـيدة، أي فخـروجـها 

، وكذلك [K1 56b] حال البراز والبول.  229جيد

وقــولــه: "فـإن خـرج مـا ال يُـنتفع بـه مـن أحـد هـذه املـواضـع" #أي فــإن 
 T] "فــذلــك ردئ" . 230خـــرج مـــا ال يـــحصل بـــه االســـتنقاء مـــن أحـــد هـــذه املـــواضـــع

75a] ألنــه يــدل عــلى غــلبة املــادة الــرديــئة واســتيالئــها، وأنَّ مــا خــرج لــيس عــن فــعل 

. جيًدا  ] T: جيدة K1. جيد CB2, Q1.223

. محمودة  ] MSS: محمود T.224

. بإيجاز  ] MSS: بالحار K1.225

. االستنقاء  ] MSS: االستقاء Q1.226

. املنفجر  ] MSS: املنفجرة T.227

. خروجه  ] MSS: خروجها T.228

. جيد  ] CB2, Q1: جيدة K1, T.229

. أي فإن خرج ما ال يحصل به االستنقاء من أحد هذه املواضع  ] MSS: om. K1.230
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 . 231الطبيعة، بل على جهة الفساد واالستحالة أو الغلبة

[فصل رقم 158] 

قـــال أبـــقراط: إذا كـــان فـــي الحـــمى الـــتي ال تـــفارق، ظـــاهـــر الـــبدن 
232بـــارد وبـــاطـــنه يـــحترق، ويـــصاحـــب ذلـــك عـــطش، فـــذلـــك مـــن عـــالمـــات 

املوت. 

قــال عــبد الــلطيف: قــولــه: "فــي الحــمى الــتي ال تــفارق" يــنبغي أن يُــفهم 
مــنه املـُحــرقــة الــخبيثة، فــإنــه لــيس كــل حــمى [CB2 65b] ال تــفارق يــمكن فــيها أن 
يـــكون ظـــاهـــر الـــبدن بـــارًدا وبـــاطـــنه يـــحترق، بـــل بـــعض أنـــواع الـــدائـــمة وهـــي املحـــرقـــة 
الـخبيثة وذلـك إذا كـان مـعها ورم خـبيث فـي الـباطـن فـإن الحـرارة تـرجـع إلـى الـباطـن 
 [Q1 78a] نــــحو الــــورم وتــــجتمع ويخــــلو عــــنها ســــطح الــــبدن فــــلذلــــك يــــبرد ظــــاهــــره
233ويـــكون بـــاطـــنه مـــحترقًــــا لـــقوة حـــرارتـــه ولـــذلـــك يـــتبعه الـــعطش، وهـــذه مـــن عـــالمـــات 

، وقــد يــكون ذلــك لــقوة الحــمى  234املــوت، وذلــك أنــه يــدل عــلى أن الــورم عــظيم خــبيث

235وضــــعف الــــحار الــــغريــــزي، فــــلقوة الحــــمى ودوامــــها تــــنكي فــــي الــــحار الــــغريــــزي، 

236فـــإذا تـــناقـــصت الـــقوة وهـــربـــت إلـــى األعـــضاء الشـــريـــفة بـــرد ســـطح الـــبدن وأحـــس 

املريض باحتراق الباطن لتعلق الحرارة بقلبه. 

[فصل رقم 159] 

. الغلبة  ] MSS: الغالية K1.231

. بارد  ] MSS: باردا K1.232

. محترًقا  ] MSS: يحترق T.233

. خبيث  ] MSS: وخبيث K1.234

. ودوامها  ] MSS: om. K1.235

. تناقصت  ] K1, Q1: تناقضت CB2, T.236
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فَّة أو الـعني  237قـال أبـقراط: مـتى الـتَوت فـي حـمى غـير مـفارقـة الـشِّ

239أو األنـف أو الـحاجـب أو لـم يـر املـريـض أو لـم يـسمع، أي هـذه كـان  238

وقد ضعف البدن فاملوت منه قريب. 

قـال عـبد الـلطيف: الـتشنج والـتمدد يـعرض فـي هـذه األعـضاء مـن قـبل أورام 
241حـارة أو جـاسـية أو يـبس مـفرط، أو بـرد مـفرط وهـذه كـلها إذا حـدثـت بـالـقرب  240

مـن أصـل الـعصب يـعني الـدمـاغ فـهي صـعبة؛ فـإن كـان مـعه حـمى مـطبقة واملـريـض 
، فـاملـوت مـنه قـريـب، وال سـيما إذا لـم يـسمع أو لـم يـبصر لـضعف  243قـد ضـعف 242

 . 244القوة الحاسة

[فصل رقم 160] 

قــال أبــقراط: إذا حــدث فــي حــمى غــير مــفارقــة رداءة فــي الــتنفس 
واختالط في العقل، فذلك من عالمات املوت. 

245قــال عــبد الــلطيف: قــد يحــدث هــذان الــعرضــان مــن ســبب واحــد وهــو عــلة 

. الشفة  ] MSS: الشقة Q1.237

. ير  ] MSS: ينضر K1.238

. أو لم  ] MSS: ولم K1.239

. جاسية  ] K1: جاسة CB2, T. حاسة Q1.240

. حدثت  ] MSS: حدث T.241

. ضعف  ] CB2, K1: ضعفت Q1, T.242

. يسمع  ] add. املريض CB2, Q1, T.243

. الحاسة  ] MSS: الحساسة K1.244

. هذان  ] MSS: هذا K1.245
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246فـي الـدمـاغ، وقـد يحـدث تـغير الـتنفس مـن عـلة فـي آالت الـتنفس واخـتالط الـعقل 

عــــن آفــــة بــــالــــدمــــاغ. وتــــغير الــــتنفس كــــله خــــطر عــــظيم شــــديــــد، ال ســــيما مــــع الحــــمى 
املطبقة. 

[فصل رقم 161] 

قـال أبـقراط: الخُــرَّاج الـذي يحـدث فـي الحـمى فـال ينحـل فـي أوقـات 
[T 75b] البُحرانات األَُول، ينذر من املرِض بطوٍل. 

قـال عـبد الـلطيف: وذلـك أن الخُـــرَّاج إذا لـم ينحـل فـي البحـرانـات األَُول، فـإن 
247املـرض يـطول وذلـك إلـى الـسابـع، ثـم إذا كـانـت الـطبيعة دفـعت إلـى ظـاهـر الـبدن 

- عـــــلى جـــــهة البحـــــران أو عـــــلى اإلطـــــالق - مـــــا حـــــدث عـــــنه خُــــــرَّاج ولـــــم ينحـــــل فـــــي 
 ، 249البحــــران األول [K1 57a] اآلتــــي بــــعد الخُـــــرَّاج، أنــــذر مــــن املــــرض بــــطول 248

250ألنــه يــدل [Q1 78b] عــلى غــلظ املــادة أو كــثرتــها، حــتى عجــزت عــن انــضاجــه 

، ألن هــذا الخُـــرَّاج جــزء مــن مــادة املــرض، وإذا عجــزت الــطبيعة  252وقــت تــغيرهــا 251

253عن إنضاج املادة طال املرض. 

[فصل رقم 162] 

. التنفس  ] MSS: النفس K1.246

. الطبيعة  ] add. قد T.247

. أنذر  ] MSS: ينذر K1.248

. من املرض بطول  ] MSS: بطول من املرض T.249

. انضاجه  ] CB2, K1: انضاجها Q1. ايضاحه T.250

. تغيرها  ] T: تغير K1. تغييرها CB2. تغييره Q1.251

. ألن  ] MSS: فألن K1.252

. انضاج  ] MSS: ايضاح T.253
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قـال أبـقراط: الـدمـوع الـتي [CB2 66a] تجـري فـي الحـمى أو فـي 
غــيرهــا مــن األمــراض، إن كــان ذلــك عــن إرادة املــريــض فــليس ذلــك بــمنكر، 

وإن كان عن غير إرادة املريض فهو ردئ. 

قــال عــبد الــلطيف: الــدمــوع إذا جــرت مــن عــني املــريــض عــن بــكاء أو عــن رمــد 
وخـــشونـــة فـــي األجـــفان أو عـــن طـــرفـــة، فـــليس ذلـــك مـــن املـــرض بـــشيء، وال يـــدل عـــلى 
خـير وال عـلى شـر، ولـكن الـدمـوع الـتي تجـري مـن عـينه عـن غـير إرادة مـنه وال بسـبب 
مـــن خـــارج فـــإنـــه يـــدل عـــلى ضـــعف الـــقوة املـــاســـكة، وهـــذا دلـــيل رديء وال يـــنبغي أن 
يــقال "أردأ" عــلى طــريــق املــقايــسة، بــل رديء بــقول مــطلق. فــقولــه: "لـيس بـمنكر" 
254أي لـــيس بـــدلـــيل خـــير وال شـــر ويـــصح أن يـــكون قـــولـــه: "أردأ" عـــلى هـــذا املـــثال، 

وذلـــك بـــالـــقياس إلـــى الـــدمـــوع املنحـــدرة عـــن غـــير إرادة ولـــكن عـــن خـــبث فـــي املـــرض 
255وتـــفزع ومـــالـــيخولـــيا فـــإن الـــدمـــوع فـــي هـــذه األحـــوال رديـــئة، لـــكن الـــتي تـــكون عـــن 

ضعف القوة املاسكة أردأ، فعلى هذا تصح هذه اللفظة. 

[فصل رقم 163] 

اه تـكون  قـال أبـقراط: مـن غـشيت أسـنانـه فـي الحـمى لـزوجـات فحُــمَّ
قوية. 

قـال عـبد الـلطيف: ألن هـذه الـلزوجـات إنـما تـتولـد مـن حـرارة قـويـة عـملت فـي 
)، وهذا دليل على غلظ املادة و قوة الحرارة.  256رطوبة بلغمية حتى جففتها(

[فصل رقم 164 ] 

. ويصح  ] MSS: ويتضح K1.254

. وماليخوليا  ] MSS: ومالنخوليا T.255

.MSS: om. Q1 [ . هذا

) ك: حففها. ط: حفقها )256
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: مَـن عـرض لـه فـي حـمى محـرقـة سـعال كـثير يـابـس  257قـال أبـقراط

258ثم كان تهييجه له يسير، فإنه ال يكاد يعطش. 

عال الـيابـس هـو الـذي ال نَـفَث مـعه وسـببه مـزاج رديء  قـال عـبد الـلطيف: الـسُّ
فـي آالت الـتنفس، أو خـشونـة الحـلق، أو رطـوبـة رقـيقة يـسيرة تجـرى فـيه. وأي هـذه 
 [Q1 79a] 260كـــــان فـــــإن قـــــصبة الـــــرِّئـــــة تـــــبتل بـــــما ينجـــــلب إلـــــيها مـــــما حـــــولـــــها 259

بسبب حركة السعال، فلذلك [T 76a] ال يكاد يعطش، أي يقل عطشه. 

[فصل رقم 165] 

قــــال أبــــقراط: كــــل حــــمى تــــكون مــــع ورم اللحــــم الــــرخــــو الــــذي فــــي 
 . 261الحالبني وغيره مما أشبهه، فهي رديئة، إال أن تكون حمى يوم

، فـإنَّ هـذا الـورم قـد يـكون  262قـال عـبد الـلطيف: مـا أحـسن قـولـه: "مـع" هـهنا

، فــــيتبعه حــــمى  263ســــببًا للحــــمى وذلــــك إذا كــــان هــــذا الــــورم عــــن ســــبب بــــارد مــــفرد

264تـنقضي بـانـقضائـه كـما يـتبع سـائـر الخُــرَّاجـات الـفلغمونـية. وقـد يـكون هـذا الـورم 

. أبقراط  ] MSS: om. T.257

. تهييجه  ] K1: تهيجه CB2, Q1, T.258

. ينجلب  ] MSS: تتحلب CB2.259

. مما  ] MSS: om. T.260

. يوم  ] MSS: يوما T.261

. ههنا  ] MSS: هنا K1.262

. بارد مفرد  ] K1: بارد ومفرد CB2, Q1. بال ومفرد T.263

. الخراجات  ] MSS: الخرجات K1.264
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266فــــي اللحــــم الــــرخــــو ال عــــن ســــبب ظــــاهــــر بــــل مــــع أورام حــــادة فــــي األحــــشاء  265

طـــاعـــونـــية، وإذا كـــانـــت هـــذه األورام طـــاعـــونـــية [CB2 66b] فـــهي خـــبيثة والحـــمى 
فيها رديئة. 

ـــــده عـــلى تـــأويـــل  وقـــولـــه: "فــي الــحالــبني وغــيره" يـــريـــد وغـــيرهـــما إال أنـــه وحّـَ
املــوضــع، كــأنــه يــقول [K1 57b] أو فــي غــير هــذا املــوضــع. وأيــًضا فــإن الــحالــبني 
267مــوضــع اللحــم الــرخــو، فــأفــرده عــلى املــعنى حــيث كــانــا عــبارة عــن اللحــم الــرخــو 

268كالثدي واإلبط والنغانغ وغير ذلك. 

وقـــولـــه: إال أن تـــكون حـــمى يـــوم، أي إال أن تـــكون الحـــمى تـــابـــعة لـــورم بســـبب 
ظــاهــر، فــإنــها تــسمى حــمى يــوم وإن كــانــت تــدوم فــي بــعض األحــايــني أكــثر مــن يــوم 

ألن طبيعتها أن تنقضي في يوم. 

[فصل رقم 166] 

قـال أبـقراط: إذا كـانـت بـإنـسان حـمى، فـأصـابـه عـرق ولـم تـقلع عـنه 
الحـمى فـتلك عـالمـة رديـئة، وذلـك أنـها تـنذر بـطول مـن املـرض وتـدل عـلى 

رطوبة كثيرة. 

قـال عـبد الـلطيف: مـن أصـابـه عـرق فـلم تـقلع بـه حـماه، دل ذلـك مـن أمـره عـلى 
شـيئني، أحـدهـما سـبب، واآلخـر عـرض. أمـا السـبب فـرطـوبـة كـثيرة، ألن الـرطـوبـة إذا 
269كــثرت احــتاجــت الــطبيعة فــي إنــضاجــها إلــى مــدة أطــول، فــلذلــك يــطول املــرض، 

. عن  ] K1: من CB2, Q1, T.265

. حادة  ] MSS: حارة K1.266

. فأفرده  ] add. حيث T.267

. النغانغ  ] CB2: النعانع K1, T. التعالع Q1.268

. فلذلك يطول  ] MSS: فذلك بطول T.269
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270وهــذا هــو الــعرض، ويــنبغي أن يــكون هــذا الــعرض فــي يــوم بحــران. ويــنبغي أن 

يوصل هذا الفصل بفصل تقدَّم، أوله: العرق الكثير الذي يجري دائًما. 

[فصل رقم 167] 

 ، 272قـال أبـقراط: مـن اعـتراه تـشنُّج أو تَـَمدُّد ثـم أصـابـته الحـمى 271

انحل بها مرضه. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: الـــتمدُّد صـــنف مـــن أصـــناف الـــتشنج، [Q1 79b] فـــإن 
أصـــنافـــه ثـــالثـــة: الـــتمدد إلـــى خـــلف، وإلـــى قـــدام، وإلـــى الجهـــتني عـــلى الـــسواء وهـــو 
273املــــخصوص بــــاســــم الــــتمدد. وهــــذا يحــــدث عــــن امــــتالء األعــــضاء الــــعصبية وعــــن 

اســتفراغــها، فــما حــدث عــقيب الحــمى املحــرقــة فحــدوثــه عــن يــبس، وهــو رديء قَــتَّال، 
274ومــا حــدث ابــتداء فــواجــب أن يــكون [T 76b] حــدوثــه عــن امــتالء؛ فــإذا عــرضــت 

نت برودتها، فلذلك ينحل بها التشنج.  بعده الحمى، حلَّلت مادته وأنضجتها، وسخَّ

[فصل رقم 168] 

قــال أبــقراط: إذا كــان بــإنــساٍن حــمى محــرقــة، فــعرضــت لــه نــافــض، 
اه.  275انحلت بها ُحمَّ

. هذا  ] MSS: om. K1.270

. أصابه  ] MSS: أصابته K1.271

. الحمى  ] MSS: حمى T.272

. يحدث  ] MSS: الحدث Q1.273

. فواجب  ] MSS: فوجب CB2.274

. بها  ] MSS: به T.275
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277قــــال عــــبد الــــلطيف: الــــنافــــض تــــكون مــــن مــــرة صــــفراء تتحــــرك حــــركــــة  276

سـريـعة فـي األجـسام الـحساسـة، ومـن أصـابـه ذلـك انـطلق بـطنه، وعـرق، وقـاء مـرارًا 
أصفر، وببعض ذلك تنحل الحمى وتنقضي. 

[فصل رقم 169] 

قال أبقراط: الِغبُّ أطول ما تكون تنقضي في سبعة أدوار. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــولـــه: "أطــول مــا تــكون" أي أطـــول كـــونـــها، فـــإنَّ "مـــا" 
278هـــــذه هـــــي الـــــتي [CB2 67a] تـــــسمى مـــــصدريـــــة زمـــــانـــــية، ألن مـــــعناهـــــا املـــــدة 

279مــــضافًــــا إلــــيها املــــصدر، فــــيكون الــــتقديــــر أطــــول زمــــان كــــونــــها، أو مــــدة كــــونــــها. 

280وتــــنقضي بــــالــــتاء عــــلى أن تــــكون خــــبر الــــغب، وأطــــول بــــالــــرفــــع عــــلى الــــبدل مــــنه، 

ويــــجوز نــــصب أطــــول عــــلى الــــحال، أي: الــــغب تــــنقضي فــــي ســــبعة أدوار فــــي حــــال 
ــدة  281كـــونـــها أطـــول مـــا يـــكون. واعـــلم أن الـــغب واملحـــرقـــة يشـــتركـــان فـــي املـــادة املـــولّـِ

282لــهما، أعــني املــرة الــصفراء. ويــفترقــان مــن قِــبل أن املحــرقــة تــكون املــرة الــصفراء 

فـيها مـع الـدم فـي الـعروق غـالـبة كـثيرة، وأمـا الـغب فـالـصفراء فـيها مـنبثة فـي الـبدن 
كله متحركة [K1 58a] فيه.  

والــغب قــسمان، أحــدهــما: الــغب الــخالــصة، وهــي الــحافــظة لــطبيعتها صــرفــة 

. من  ] MSS: في K1.276

. صفراء  ] K1: الصفراء CB2, Q1, T.277

. مصدرية  ] MSS: صدرية K1.278

. املدة مضافًا  ] K1: مدة طويلة مضافة CB2. املدة مضافة Q1, T.279

. بالتاء  ] MSS: بالياء T.280

. املولدة  ] MSS: املولودة T.281

. املرة  ] MSS: املدة Q1.282
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، وتــكون فــي الــصيف والــبلد والــسن والــوقــت كــله حــار يــابــس، وهــذه فــتأتــي  283نــقية

284نـــوائـــبها مـــع نـــافـــض وتـــنقضي الـــنوائـــب بـــعرق أو قـــيء صـــفراء أو اخـــتالفـــها أو 

مجــموع ذلــك. وهــذه الــخالــصة يــكون ســكونــها أطــول مــن أخــذهــا، [Q1 80a] فــإن 
286جـملة دورهـا يـكون ثـمان وأربـعني سـاعـة، وأطـول أخـذهـا اثـنتا عشـرة سـاعـة،  285

ـيَّات  ذوات الـنوائـب، إنـما يـأتـي بحـرانـها  فـنوبـتها ربـع سـكونـها. وقـد عـلمت أن الحـُـمِّ
ـيَّات  الـــحادة الـــدائـــمة  288عـــلى حـــساب الـــنوائـــب ال عـــلى حـــساب األيـــام؛ فـــالحـُـــمِّ 287

تــــأتــــي بــــحاريــــنها فــــي الــــرابــــع عشــــر، وفــــي الــــسابــــع، وفــــي الــــخامــــس، وفــــي الــــرابــــع، 
والـــثالـــث. وهـــذه الـــغب يـــأتـــي بحـــرانـــها فـــي الـــدور الـــسابـــع، وذلـــك فـــي الـــيوم الـــثالـــث 
عشـر. وكـما أن حـد األمـراض الـحادة الـرابـع عشـر، كـذلـك حـد الـغب الـخالـصة الـدور 
الــسابــع، لــكن يــمكن أن تــنقضي قــبل الــدور الــسابــع [T 77a] عــلى حــساب أيــام 
ـيَّات  الـحادة، كـما قـد تـنقضي الـدائـمة الـحادة قـبل الـرابـع عشـر. وكـذلـك حـمى  الحـُـمِّ

الربع حسابها على عدد األدوار ال األيام. 

وقـول أبـقراط: الـغب، يـريـد الـغب الـخالـصة، ألنـها هـي الـغب بـقول مـطلق؛ فـإن 
الـــغب غـــير الـــخالـــصة هـــي الـــتي يـــشوب مـــادتـــها الـــصفراويـــة مـــادة أخـــرى بـــلغمية أو 

289دموية أو غيرها، وحينئٍذ ال يلزم أن يلزم هذا النظام. 

[فصل رقم 170] 

. نقية  ] K1, T: بقية CB2, Q1.283

. تنقضي  ] MSS: تقضي K1.284

. ثمان  ] corr. ثمانيا CB2, Q1, T.  ثمانيةK1.285

. اثنتا عشرة  ] K1: اثنا عشر CB2, Q1. اثنى عشر T.286

. النوائب  ] MSS: النوب T.287

. على  ] MSS: om. T.288

. أن يلزم  ] MSS: om. K1.289
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قــال أبــقراط: مــن أصــابــه فــي الحــمى فــي أذنــيه صــمم، فجــرى مــن 
منخريه دم أو استطلق بطنه، انحل بذلك مرضه. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: الــــصمم فــــي الحــــمى [CB2 67b] يــــدل عــــلى تــــصاعــــد 
291املــرار إلــى الــرأس، فــانــطالق الــبطن والــرعــاف يحــله ويــزيــله ويَســتفرِغَ مــادتــه،  290

لـــكن انـــطالق الـــبطن اســـتفراع لـــلمادة مـــن ضـــد الـــجهة والـــرعـــاف مـــن نـــفس الـــعضو؛ 
ولـــــم يُـــــرد أبـــــقراط انـــــحالل الـــــصمم فـــــقط بـــــل انـــــحالل ســـــببه وزوال الحـــــمى واملـــــرض 

أصاًل. 

[فصل رقم 171] 

قــال أبــقراط: إذا لــم يــكن إقــالع الحــمى عــن املحــموم فــي يــوم مــن 
 . 293األيام األفراد، فمن عادتها أن تعاود 292

294قـــال عـــبد الـــلطيف: أمـــا ظـــاهـــر هـــذا الـــفصل فخـــطأ، ومـــما لـــبس بـــه عـــلى 

كـــــتب أبـــــقراط وزيِـــــد فـــــيها ألن مـــــذهـــــب أبـــــقراط الـــــذي تُـــــصدَّقـــــه التجـــــربـــــة والـــــعيان أن 
 [Q1 80b] فــتقع فــي األزواج ، 295الــبحاريــن تــكون عــلى عــدد األيــام أربــعة أربــعة

296تــــارة وفــــي األفــــراد تــــارة أخــــرى، فــــتقع فــــي الــــرابــــع عشــــر، وفــــي العشــــريــــن وفــــي 

. وجــالــينوس  297الـــرابـــع والـــثالثـــني، وفـــي األربـــعني، وفـــي الســـتني، وفـــي الـــثمانـــني

. فانطالق  ] MSS: فانطاق CB2.290

. والرعاف  ] MSS: وإلى الرعاف Q1.291

. عادتها  ] MSS: شأنها K1.292

. تعاود  ] MSS: تعاوده Q1.293

. لبس  ] K1, CB2: ليس Q1, T.294

. أربعة  ] MSS: om. K1.295

. تارة  ] MSS: om. K1.296

. وفي الثمانني  ] MSS: om. T.297
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298يـنزه أبـقراط عـن هـذا الـفصل ويـراه مـن املـكذوب عـليه، وأنـا أقـول يـمكن أن يـؤول 

تــأويــاًل يــدخــل بــه فــي بــاب الــصحة، وذلــك أنــه يــكون يــراد بــاأليــام األفــراد األســابــيع، 
299#فــــإن األســــبوع فــــرد وإذا حســــبت الــــبحاريــــن عــــلى األســــابــــيع لــــم تــــقع إال فــــي 

األيـــام األفـــراد بشـــرط أن يـــعتبر املـــتصل اعـــتبار املـــنفصل ويحســـبه حـــسابـــه. مـــثالـــه 
الــسابــع، ثــم الــرابــع عشــر هــو أيــًضا فــرد بحســب األســبوع [K1 58b] الــثانــي، ثــم 
العشــــرون، وذلــــك هــــو نــــهايــــة األســــبوع الــــثالــــث، إذا جــــعلت ابــــتداء الــــعدد مــــن الــــيوم 
301الـــــرابـــــع عشـــــر، فـــــإن يـــــوم العشـــــريـــــن يـــــقع فـــــرًدا أيـــــًضا؛ وعـــــلى هـــــذا حـــــساب  300

األربــعني والســتني والــثمانــني. ويــمكن أن يــفهم عــلى مــعنى آخــر وهــو أن يــكون أراد 
بــالحــمى ال كــل حــمى، بــل الحــمى  [T 77b] املحــرقــة فــقط، ومــن عــادة املحــرقــة أن 
ًا، فــإذا لــم تــقلع فــي وقــت شــدة الــطبيعة ومــقاومــتها لــها لــم يــكن البحــران  تشــتد غِــــبّـَ
بـــــــمأمـــــــون، ألنـــــــه أتـــــــى عـــــــلى غـــــــير نـــــــظام، فـــــــيكون الـــــــتعريـــــــف فـــــــي قـــــــولـــــــه: "الحـــــــمى" 

302للتخصيص ال للجنس. 

[فصل رقم 172 ] 

قـال أبـقراط: إذا عـرض الـيَرَقـان فـي الحـمى قـبل الـيوم الـسابـع، فـهو 
عالمة رديئة. 

قــال عــبد الــلطيف: الــيرقــان إذا حــدث فــي يــوم بحــران، دل عــلى دفــع الــطبيعة 
املـرار إلـى سـطح الـبدن وعـلى بـقائـه وقـوتـها، فـإذا ظهـر قـبل الـسابـع وفـي غـير بحـران 
303دل عـــــلى أنـــــه إنـــــما ظهـــــر ال عـــــن فـــــعل الـــــطبيعة وقـــــوة تـــــدبـــــيرهـــــا، بـــــل عـــــلى ســـــدد 

. يؤول  ] CB2, Q1: يأول K1, T.298

. فإن األسبوع فرد وإذا حسبت البحارين على األسابيع  ] MSS: om. T.299

. العشرين  ] add. من T.300

. وعلى  ] MSS: om. K1.301

. للتخصيص  ] MSS: املتخصص T.302

. ظهر  ] MSS: يظهر K1.303
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304حــــدثــــت بــــغتة أو ورم حــــار ضَــــــــــــيَّق املــــجاري فــــانــــصب املــــرار [CB2 68a] إلــــى 

سطح البدن وانبثَّ فيه النسداد مسلكه وتعذر نفوذه، وهذا عالمة رديئة. 

وأمــا الــيرقــان الــكائــن عــن ورم صــلب، فــذلــك ال يحــدث بــغتة، بــل عــلى تــدريــج 
وفــــي زمــــن طــــويــــل. والــــيرقــــان قــــبل [Q1 81a] الــــسابــــع عــــالمــــة رديــــئة، فــــأمــــا بــــعد 
الـــسابـــع فـــقد يـــكون ســـليًما وقـــد يـــكون غـــير ســـليم، فلهـــذا يـــقال لـــيس هـــو يســـلم مـــن 
الخــطر. وفــي بــعض الــنسخ فــي آخــر هــذا الــفصل زيــادة هــي هــذه: "إال أن تــنبعث 

رطوبات من البطن" يريد استفراغ املرار باإلسهال. 

[فصل رقم 173 ] 

اه نـــافـــض فـــي كـــل يـــوم  305قـــال أبـــقراط: مـــن كـــان يـــصيبه فـــي حُــــمَّ

اه تنقضي في كل يوم.  فُحمَّ

قــــــال عــــــبد الــــــلطيف: الــــــنافــــــض يــــــدل عــــــلى تحــــــرك املــــــرار إلــــــى ســــــطح الــــــبدن 
واســـتفراغـــه هـــناك، فـــلذلـــك تـــنقضي بـــه تـــلك الحـــمى ويُـــنقى الـــبدن مـــنها. وهـــكذا إن 
ًا أو ربـــًعا كـــان ســـكون الحـــمى بحســـب ذلـــك، لـــكن ال  306كـــان الـــنافـــض يـــعرض غِـــــبّـَ

يُـنَّقى الـبدن نـقاًء تـامًــا، والبـد أن يـبقى فـي الـبدن حـال خـارجـة عـن الـطبيعة بسـببها 
تكون عودات الحمى على الدور. 

واعــــــلم أن مــــــادة املــــــرض قــــــد تــــــكون مــــــتشابــــــهة وقــــــد تــــــكون مــــــختلفة، وأعــــــني 
بــاملــتشابــهة أن تــكون تــقبل الــنضج والــتغير مــعا. وأمــا املــختلفة فــهي الــتي بــعضها 
غــليظ وبــعضها رقــيق، حــتى أنــها يــنضج كــل جــزء مــنها عــلى حــيالــه وفــي زمــان غــير 
زمــــان نــــضج اآلخــــر، فــــإذا هــــاج جــــزء مــــنها كــــان الــــباقــــي ســــاكــــنًا، فــــإذا عــــرض عــــن 
 [T 78a] الـــــهائـــــج حـــــمى وتـــــبعه نـــــافـــــض اســـــتنقى الـــــبدن مـــــن ذلـــــك الجـــــزء الـــــهائـــــج

. حدثت  ] MSS: om. CB2.304

. كان  ] K1: كانت CB2, Q1, T.305

. كان  ] K1: كانت CB2, Q1, T.306
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اه، ثـــم يـــهيج بـــعد ذلـــك جـــزء آخـــر ثـــم يســـتنقي الـــبدن مـــنه عـــندمـــا  307وانـــقضت حُــــــمَّ

يـعرض الـنافـض، وعـلى هـذا إلـى أن تـنقضي حـملة مـادة املـرض، ويـنقضي املـرض 
بأسره. 

[فصل رقم 174 ] 

قـال أبـقراط: مـتى عـرض الـيَرَقـان فـي الحـمى فـي الـيوم الـسابـع أو 
فــي الــتاســع أو فــي الــرابــع عشــر، فــذلــك محــمود، إال أن يــكون الــجانــب 
األيـــــمن مـــــما دون الشـــــراســـــيف صـــــلبًا، فـــــإن كـــــان كـــــذلـــــك فـــــليس أمـــــره 

 . 308بمحمود

 [K1 59a] قــــــال عــــــبد الــــــلطيف: هــــــذا الــــــفصل مــــــتصل بــــــقولــــــه: إذا عــــــرض 
الـيرقـان فـي الحـمى قـبل الـيوم الـسابـع فـهو عـالمـة رديـئة. ثـم يـوصـل بـه هـذا الـفصل 
309فـــيقال: ومـــتى عـــرض فـــي الـــيوم الـــسابـــع أو بـــعده فـــهو محـــمود إال أن يـــكون فـــي 

310الــــجانــــب األيــــمن صــــالبــــة، فــــيدل عــــلى ورم وآفــــة [Q1 81b] وســــدة فــــي الــــكبد 

تـمنع مـن تخـليص الـدم وتـصفيته مـن املـرار، فـإذا ذهـب مـع الـدم تـبعه الـيرقـان وكـان 
عـــالمـــة رديـــئة. وبـــالجـــملة فـــمتى كـــان [CB2 68b] الـــيرقـــان عـــن بحـــران وفـــعل مـــن 
الــــطبيعة، فــــهو عــــالمــــة محــــمودة، وإال فــــهو عــــالمــــة رديــــئة تــــدل عــــلى آفــــة بــــالــــكبد ومــــا 

حولها. 

[فصل رقم 175 ] 

311قــال أبــقراط: مــتى كــان فــي الحــمى الــتهاٌب شــديــٌد فــي املــعدة 

. يستنقى  ] MSS: ينقى K1.307

. أمره بمحمود  ] MSS: أمر محمود K1.308

. أو بعده  ] MSS: وبعده CB2.309

. وسدة  ] MSS: وشدة K1.310

. شديد  ] K1: شديدة CB2, Q1, T.311
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وخفقاٌن في الفؤاد، فتلك عالمة رديئة. 

قــال عــبد الــلطيف: الــفؤاد يــطلق عــلى رأس املــعدة وعــلى الــقلب، فــإذا عــرض 
312فــي الحــمى الــتهاب شــديــد فــي املــعدة مــن قِــبَل غــليان املــرَّة الــصفراء أو فــورانــها 

313فــــي طــــبقات املــــعدة عــــرض لَـــــذٌع شــــديــــد فــــي فُــــمِّ املــــعدة، فــــإن تــــزايــــدت الحــــرارة 

وااللــــتهاب تــــعدَّى إلــــى يــــنبوع الــــحياة وهــــو الــــقلب فــــحصل فــــيه خــــفقان، وهــــو حــــركــــة 
314مـتواتـرة سـريـعة شـبيه بـاالخـتالج. وهـذا الـعارض فـي الـغايـة مـن الـرداءة ألنـه يـدل 

عـــلى أن األذى قـــد تـــعدَّى إلـــى الـــقلب، فـــالـــفؤاد فـــي قـــولـــه يـــحتمل فـــم املـــعدة والـــقلب، 
لكنه إن ُحِمل على القلب كانت العالمة أردأ. 

[فصل رقم 176 ] 

قـــــال أبـــــقراط: الـــــتشنُّج واألوجـــــاع الـــــعارضـــــة فـــــي األحـــــشاء فـــــي 
ـيَّات  الحادة عالمة رديئة.  الحـُمِّ

قــال عــبد الــلطيف: الحــمى الشــديــدة تُــجفِّف الــعصب وتــمدده كــما تــفعل الــنار 
فيحــدث الــتشنج املـُهــلك، وقــد يــتبعه أن يــعرض فــي األحــشاء أوجــاع لــغلبة االلــتهاب 
ـيَّات  الـتي  ـيَّات  هـنا عـلى الحـُـمِّ والـيبس. واألولـى أن يُحـمل قـول أبـقراط فـي الحـُـمِّ
315هــــــي [T 78b] أمــــــراض ال الــــــتي هــــــي تــــــابــــــعة لــــــألمــــــراض، كــــــالــــــتي تــــــتبع ورم 

ٌ مكشوف.  دَّة القوية والُخرَّاج ألن خطر هذه بنَيِّ األحشاء الحار والُحمرة والسِّ

[فصل رقم 177 ] 

قـال أبـقراط: الـتفزُّع والـتشنُّج الـعارضـان فـي الحـمى فـي الـنوم مـن 
العالمات الرديئة. 

. شديد  ] K1: شديدة CB2, Q1, T.312

. تزايدت  ] MSS: تزايد T.313

. الرداءة  ] MSS: الردات CB2.314

. ورم  ] MSS: الورم Q1.315
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316قــال عــبد الــلطيف: هــذا الــفصل مــتصل بــفصول تــقدمــت حــيث يــقول: إن 

الـنوم الـذي يـضر املـريـض مـن عـالمـات املـوت والـنوم الـذي ال يـضر لـيس مـن عـالمـات 
املـــــوت، وأتـــــى عـــــليه بـــــمثال فـــــقال: مـــــتى ســـــكَّن الـــــنوم اخـــــتالط الـــــذهـــــن فـــــتلك عـــــالمـــــة 
صـالـحة، ودل هـذا عـلى أنـه قـد يـكون فـي الـنوم مـا ال يُـسكَّن اخـتالط الـذهـن بـل ربـما 
زاد فــيه [Q1 82a] أو أحــدثــه، ثــم ذكــر مــثااًل آخــر وهــو هــذا الــفصل وهــو: الــتفزع 
والــــتشنج. وفــــي بــــعض الــــنسخ: الــــتوجــــع والــــتشنج. وإنــــما يحــــدث هــــذا عــــند مــــصير 
ـــد لـــلمرض فـــي وقـــت الـــنوم إلـــى الـــدمـــاغ، ألن الـــطبيعة فـــي ذلـــك الـــوقـــت  الخـــلط املـُـــولّـِ
تتحــرك إلــى داخــل الــبدن أكــثر مــن حــركــتها [K1 59b] إلــى خــارجــه. وكــما أن مــن 
امـتأل مـن الـطعام إذا أخـذ فـي الـنوم عـرض [CB2 69a] فـي رأسـه امـتالء، كـذلـك 
317مـن كـان فـي بـدنـه امـتالء، فـإن كـان الخـلط الـغالـب املـرة الـسوداء عـرض مـنه عـند 

ـــــــع وتـــــشنُّج، ولـــــو لـــــم يـــــكن مـــــع الـــــنوم  الـــــنوم تـــــفزُّع، وإن لـــــم يـــــكن كـــــذلـــــك عـــــرض تـــــوجّـُ
318نــضج لــكان ســيضر دائــًما لــكن مــنفعة الــنضج الــكائــن عــنه تــقاوم مــضرتــه. فــإن 

319كــــان الــــفضل يســــتعصي عــــلى الــــنضج، إمــــا لــــكثرتــــه وإمــــا لــــغلظه، ظهــــر ضــــرر 

الـــنوم، وقـــل نـــفعه أو عُـــــدم. وإذا اجـــتمعت هـــذه األخـــالط فـــي الـــدمـــاغ أحـــدثـــت هـــذه 
املضار، وكذلك إذا اجتمعت في فُمِّ املعدة. 

[فصل رقم 178 ] 

320قـال أبـقرط: إذا كـان الـهواء يـتعثر فـي مـجاريـه مـن الـبدن، فـذلـك 

 . 321رديء، ألنه يدل على تشنُّجٍ

. متصل  ] MSS: هنا ينص K1.316

. كان  ] MSS: om. K1.317

. نضج  ] MSS: يصح T.318

. يستعصي  ] K1: يستعفي Q1. يستعضي CB2. يستقصي T.319

. يتعثر  ] CB2, T: يتغير K1, Q1.320

. ألنه  ] MSS: om. K1.321
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323قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: يـــــريـــــد بـــــالـــــهواء هـــــنا هـــــواء الـــــتنفس، وتـــــعثره فـــــي  322

مــجاريــه خــروجــه عــن األمــر الــطبيعي، إمــا فــي حــركــته مــن داخــل إلــى خــارج، وإمــا 
324مــــــن خــــــارج إلــــــى داخــــــل، وإمــــــا فــــــيهما جــــــميًعا. ومــــــجاري الــــــبدن هــــــي مــــــجاري 

325الــنفس فــي آالتــه، أعــني الــرئــة والــقلب وســائــر املــسالــك. ويــروى إذا كــان الــهواء 

326يـتعثر مسـتعار مـن قـولـنا: عـثر الـرجـل فـي مـشيته، إذا عـارضـه مـا يفسـد حـركـته 

ويـــمنعها [T 79a] عـــن مجـــراهـــا الـــطبيعي. وأمـــا قـــولـــنا: يـــتعثر فـــأكـــثر مـــا يســـتعمل 
328إذا كـــــان املفســـــد للحـــــركـــــة واملـــــعارض لـــــها مـــــن داخـــــل أي مـــــن ذات املتحـــــرك  327

بســـبب ضـــعف أو نـــقصان بـــصر أو بـــصيرة، فـــيقال: تـــعثر الـــرجـــل فـــي مـــشيته، إذا 
كــان ســبب الــفساد مــن قِــبَلِه؛ وعــثر، إذا كــان ســبب الــفساد مــن خــارج، ثــم يســتعمل 
لـــفظة تَـــعثَّر فـــي ســـائـــر الحـــركـــات الـــنفسانـــية والـــطبيعية وغـــير ذلـــك، فـــيقال فـــيه: تـــعثر 
329فـــالن فـــي دنـــياه إذا كـــانـــت حـــظوظـــه وســـعيه #فـــيها يجـــري عـــلى غـــير اســـتقامـــة 

، إذا  331وكـانـت مـساعـيه [Q1 82b] خـائـبة غـير نـاجـحة ومـن هـذا قـيل لـلنفس 330

لـم يجـر فـي دخـولـه وخـروجـه عـلى مـا يـنبغي لـه: قـد تَـعثَّر. ثـم قـال: "فـذلـك ردئ ألنـه 

. هواء  ] CB2: هو K1, Q1. om. T.322

. وتعثره  ] T: وتغيره K1, CB2, Q1.323

. وإما  ] MSS: وما T.324

. النفس  ] MSS: التنفس T.325

. يتعثر  ] MSS: يتفتر Q1.326

. لها  ] K1: om. CB2, Q1, T.327

. من  ] MSS: om. K1.328

. فيها يجري على غير استقامة  ] MSS: فيها ال يجري على استقامة T.329

. خائبة  ] Q1, T: خابية K1, CB2.330

. للنفس  ] MSS: في النفس K1.331
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333يـدل عـلى تـشنج" أمــا رداءتــه فــظاهــرة ألنــه دلــيل عــلى آفــة نــزلــت بــمجاري  332

334الــــتنفس، وأن الــــعضل والــــعصب املحــــرِّك لــــلصدر قــــد نــــالــــه ابــــتداء الــــتشنج، فــــإن 

335قـــويـــت الـــعلة وسَـــــــرَت فـــي الجســـد بـــأســـره ظهـــر الـــتشنج فـــي األعـــضاء. واعـــلم أن 

تـعثر الـهواء وتـغيره قـد يـكون فـي إدخـال الـنَّفَِس فـقط، وإيـاه عـنى أبـقراط بـقولـه: إن 
336إدخــــال الــــنفس قــــد يــــتضاعــــف، حــــتى كــــان اإلنــــسان يســــتنشق اســــتنشاقًــــا بــــعد 

338اسـتنشاق. وقـد يـكون فـي إخُــرَّاجـه [CB2 69b] فـقط، وإيـاه عـنى أبـقراط  337

340بــــقولــــه: إنَّ الــــهواء يــــتعثر فــــي مــــجاريــــه عــــند حــــركــــته إلــــى خــــارج. وقــــد يــــتعثر  339

الـهواء فـي خـروجـه ودخـولـه مـًعا، وإيـاه عـنى بهـذا الـفصل؛ فـإنـه أتـى بـه عـامًــا يـشمل 
341تعثرات النَّفَس الثالثة. 

[فصل رقم 179 ] 

 ، 343قــال أبــقراط: مــن كــان بــولــه غــليظًا شــبيًها بــالــعبيط يــسيرًا 342

. فظاهرة  ] MSS: فظاهر K1.332

. آفة نزلت  ] K1: آفة قد انزلت CB2, Q1, T.333

. ابتداء  ] Q1, T: ابتدء CB2.om. K1.334

. بأسره  ] MSS: باشره Q1.335

. استنشاًقا  ] MSS: استنشاق K1.336

. في  ] MSS: om. K1.337

. أبقراط  ] MSS: om. K1.338

. يتعثر  ] Q1, K1: يتغير CB2, T.339

. يتعثر  ] K1, T: يتغير CB2, Q1.340

. تعثرات  ] K1: تغيرات CB2, Q1, T.341

. بالعبيط  ] T: الغبيط K1. العبيط CB2, Q1342

. يسيرًا  ] MSS: يسير K1.343
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344ولــيس بــدنــه يــنقى مــن الحــمى فــإنــه إذا بــال بــواًل كــثيرًا رقــيًقا انــتفع 

بـه، وأكـثر مَـن يـبول هـذا الـبول [K1 60a] مـن كـان يـرسـب فـي بـولـه مـنذ 
أول مرضه أو بعده بقليل ثفل. 

قـال عـبد الـلطيف: الـعبيط هـو الـدم الـطري، ومـن شـأن الـدم أن يجـمد ويـغلط، 
ويـــبقى فـــيه قـــطع جـــامـــدة وأجـــزاء رقـــيقة فـــيكون مـــختلف الـــقوام، فـــيريـــد أن يشـــبِّه بـــه 
345الـــــبول فـــــي غـــــلظه واخـــــتالف قـــــوامـــــه وتشـــــتته بـــــحيث يـــــري فـــــيه قـــــطع لحـــــم كـــــثيرة 

مـنحازة كـقطع الـعبيط. وفـي بـعض الـنسخ الـقديـمة: شـبيًها بـالحـماة مـوضـع الـعبيط. 
 [T 79b] 346فـــــإن كـــــان يـــــريـــــد بـــــه الـــــغلظ فـــــهو كـــــاألول، وإن كـــــان يـــــريـــــد بـــــه الـــــننت

فـسياق الـفصل يـقتضي أن أبـقراط لـم يـرده، ولهـذا جـعل فـي قـبالـته الـكثير الـرقـيق، 
فالكثير بإزاء القليل، والرقيق بإزاء الغليط، ولم يتعرض فيه بالننت وال بالطيب. 

واعــلم أن هــذا الــبول الــغليط الــيسير قــد يــكون مــن غــير حــمى، عــندمــا تــدفــع 
الــــــطبيعة فــــــضول الــــــبدن وتــــــنقيها [Q1 83a] مــــــن الــــــكلى. وقــــــد يــــــكون مــــــع حــــــمى 
يـــسيرة، وذلـــك إذا كـــانـــت املـــادة نـــيئة غـــليظة غـــير نـــضيجة؛ فـــإذا غـــزر الـــبول وَرقَّ دل 
347عـــلى نـــضج تـــلك املـــادة وأنـــها قـــد أمـــاعـــت وســـالـــت وتـــفتحت لـــها املـــجاري وجـــرت 

348عــلى حــالــها الــطبيعية. #فــكل حــال خــارجــة عــن الــطبيعة إلــى جــهة، إذا انــتقلت 

349عــــنها إلــــى الــــحال املــــعتدلــــة، أو املنحــــرفــــة إلــــى الــــجهة األخــــرى، دل عــــلى صــــالحٍ 

وانتفع بها. 

. ينقى  ] MSS: بنقي K1.344

. لحم  ] MSS: om. K1.345

. الننت  ] MSS: النني T.346

. وتفتحت  ] MSS: وفتحت T.347

. فكل حال خارجة عن الطبيعة  ] MSS: om. T.348

. أو املنحرفة  ] MSS: واملنحرفة K1.349
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350وقـال: ولـيس بـدنـه يـنقى مـن الحـمى، ولـم يـطلق الـقول بـأن بـه حـمى؛ ألن 

مـــــن شـــــأن الـــــبول فـــــي الحـــــمى أن يـــــكون فـــــي االبـــــتداء رقـــــيًقا، وعـــــند الـــــنضج يـــــغلظ 
ـيَّات  الـقويـة، بـل إن  ويـحسن قـوامـه. فـأمـا الـبول الـغليظ الـيسير فـال يـكون مـع الحـُـمِّ
ـيَّات  الـــضعيفة؛ وجــالــينوس يـــرى هـــذا، ويـــرى أن أبـــقراط  كـــان والبـــد فـــمع الحـُـــمِّ
351إنــما ذكــر هــذا الــفصل عــلى جــهة أنــه أحــب أن يــخبرنــا بــأمــر نــادر عــجيب، فــإنــه 

352ربـــما كـــان الـــبول فـــي أول املـــرض أو بـــعده بـــقليل، قـــلياًل ثـــخينًا، وحـــيئنٍذ فـــيرســـب 

353ثــــفله لــــثقله، وحــــيئنٍذ ال يــــكون الــــرســــوب عــــالمــــة محــــمودة. وإنــــما يحــــمد الــــرســــوب 

354[CB2 70a] إذا كـان الـبول رقـيًقا ثـم حـسن قـوامـه ورسـب ثـفله، وكـانـت املـادة 

الــغليظة الــنيئة يعســر نــفوذهــا إال يــسيرًا، فــلذلــك كــان الــغليظ يــسيرًا، فــإذا اســتنقى 
355الــبدن مــن أكــثره ونــضج الــباقــي سهــل نــفوذه فــغزر. فـجالـينوس يــرى أن هــذا 

ـيَّات   الـــــبول الـــــيسير الـــــغليظ قـــــلما يـــــكون إال فـــــي الـــــندرة، وأنـــــه ال يـــــكون فـــــي الحـُـــــمِّ
الـقويـة. وأنـا أرى أنـه املـصدق فـي تجـربـته، لـكن الـقياس ال يـمنع وقـوع مـثل هـذا فـي 
ـيَّات  الـــــقويـــــة الـــــعظيمة إذا أحـــــرقـــــت األخـــــالط ونـــــشفت بـــــلَّتها ورطـــــوبـــــتها،  356الحـُـــــمِّ

فـيغلظ قـوامـها وال يـنفذ مـنها إال الـغليظ الـيسير، فـإذا بـال املـريـض بـواًل رقـيًقا كـثيرًا 
 [T 80a] فة لـــرطـــوبـــات مـــا يـــؤكـــل دل عـــلى نـــقصان االحـــتراق وبـــوخ الحـــمى املـُـــنشِّ
، فــــكثيرًا مــــا رأيــــناه،  ـيَّات  الــــحادة امللتهــــبة 357ويشــــرب. فــــأمــــا قــــلة الــــبول فــــي الحـُــــمِّ

 Q1] يشـــرب مـــن املـــاء مـــقدارًا كـــثيرًا جـــًدا ويـــبول [K1 60b] حـــتى أن صـــاحـــبها

. ينقى  ] MSS: بنقي K1.350

. يخبرنا  ] MSS: يخبر K1.351

. قلياًل  ] add. بقليل قليال Q1.352

. ثفله  ] CB2, K1: ثقله Q1, T.353

. وكانت  ] K1: وكان CB2, Q1, T.354

. أكثره  ] MSS: الكثرة K1.355

. أحرقت  ] MSS: حرقت K1.356

. امللتهبة  ] CB2, Q1: امللتهية K1. امللهية T.357
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83b] بـــــواًل قـــــلياًل جـــــًدا، ومـــــا ذلـــــك إال ألن قـــــوة حـــــرارة الحـــــمى تُحـــــلِّل املـــــاء وتـــــنشفه 
بــــالــــتبخير الــــقوي؛ وإذا كــــان كــــذلــــك فــــال مــــانــــع أن يــــكون – مــــع قــــلته – غــــليظًا، ألن 

فته عاد الباقي غليظًا.  الحرارة التي في الكبد وآالت البول إذا نشَّ

[فصل رقم 180 ] 

358قـــال أبـــقراط: مَـــن بـــال فـــي الحُــــمَّى بـــواًل مـــتثورًا شـــبيًها بـــبول 

الدواب، فيه صداٌع حاضٌر، أو سيحدث به. 

قــال عــبد الــلطيف: هــذا الــبول يــدل عــلى الــصداع، ولــيس كــل مــصدوع فــبولــه 
) وذلــك أن الــبول املــتثور هــو إذا عــملت الحــرارة فــي مــادة غــليظة  361مــتثور( 360 359

362كـــــثيفة فـــــتحتقن فـــــيها الـــــريـــــاح فـــــتتثور أجـــــزاؤهـــــا، كـــــما تـــــفعل الـــــنار فـــــي الـــــزفـــــت 

، ومــنه مــا يــرســب  364والــراتــينج. وهــذا الــبول مــنه مــا يــبقى زمــانًــا طــويــاًل مــتثورًا 363

فـــيه ثـــفل غـــليظ بســـرعـــة، وحـــينئٍذ يـــدل عـــلى أن املـــرض يـــنقضي بســـرعـــة. فـــأمـــا األول 
الــذي ال يــكاد يــرســب، فــإن كــانــت الــقوة مــعه قــويــة دل عــلى طــول املــرض، وإن كــانــت 

ضعيفة دل على املوت. 

وهـــذا الـــبول يـــدل عـــلى صـــداع حـــاضـــر أو ســـيحضر أو قـــد حـــضر وانـــقصى 
عــــــن قــــــرب؛ ألن الــــــريــــــاح الــــــغليظة مــــــع الحــــــرارة تســــــرع الــــــصعود إلــــــى الــــــرأس. وقــــــد 

. متثورًا  ] CB2: منثورا K1, T. مشورا Q1.358

) أ: منشورا. )359

. املتثور  ] MSS: املنشور Q1.360

. علمت  ] MSS: علت CB2.361

. فتتثور  ] CB2, K1: فتثور Q1, T.362

. متثورًا  ] MSS: منثورا Q1.363

. ومنه ما يرسب  ] MSS: منه وما يرسب K1.364
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366تحـدث أصـناف مـن الـصداع، ولـيس الـبول مـعه مـتثورًا كـالـصداع مـن حـرارة  365

367فـقط أو مـن صـفراٍء حـاصـلة فـي الـرأس أو فـي املـعدة، أو مـن رطـوبـات مشـتبكة 

في الرأس. 

[فصل رقم 181 ] 

قـال أبـقراط: مَـن يـأتـيه البحـران فـي الـسابـع فـإنـه قـد يظهـر فـي بـولـه 
في الرابع غمامة حمراء، وسائر العالمات تكون على هذا القياس. 

قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: قـــــولـــــه: "قـــد يظهـــر فـــي بـــولـــه فـــي الـــرابـــع غـــمامـــة 
 CB2] حـمراء" يـريـد أن ذلـك مـما يـمكن ال أنـه واجـب بـحيث كـل مـن يـأتـيه البحـران
، لــــكن  70b368] فــــي الــــسابــــع فــــإنــــه يظهــــر فــــي #بــــولــــه فــــي الــــرابــــع غــــمامــــة حــــمراء

369الـــغمامـــة الحـــمراء إذا ظهـــرت فـــي الـــرابـــع كـــانـــت دالـــة عـــلى إتـــيان البحـــران فـــي 

الـسابـع، والـرابـع مـن الـسابـع فـي نـصف مـدتـه، ولـيس مـتى ظهـرت الـغمامـة الحـمراء 
دل عـــلى إتـــيان البحـــران بـــعد ثـــالثـــة [Q1 84a] أيـــام، لـــكن قـــد تظهـــر فـــي الـــسابـــع 
[T 80b] فــــيأتــــي البحــــران فــــي الــــرابــــع عشــــر، وتظهــــر فــــي الــــحادي عشــــر فــــيأتــــي 
البحــران فــي الــسابــع عشــر، وقــد يــأتــي فــي العشــريــن. والــغمامــة الحــمراء تــدل عــلى 
تـــأخـــير مـــن البحـــران، بـــخالف الـــغمامـــة الـــبيضاء والـــرســـوب األبـــيض، فـــإن ذلـــك يـــدل 

على قرب البحران جًدا. 

واعــلم أن كــل عــالمــة تــدل عــلى الــنضج فــي الــبول والــبراز والــنَّفث إذا ظهــرت 

. تحدث  ] K1, T: يحث CB2, Q1.365

. متثورًا  ] MSS: منثورا Q1.366

. مشتبكة  ] MSS: مستكنة K1.367

. بوله غمامة حمراء في الرابع  ] MSS: بوله في الرابع غمامة حمراء K1.368

. أدل  ] CB2, T: دالة K1. أول Q1.369
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370فــي يــوم إنــذار دلّـَـت عــلى قــرب البحــران، وكــلما كــانــت الــعالمــة أدل عــلى الــنضج 

371دلـت عـلى أن البحـران أقـرُب مُــنتَظَرًا. وقـولـه: "وسـائـر الـعالمـات تـكون عـلى 

هــذا الــقياس" يـــريـــد ســـائـــر الـــعالمـــات الـــدالـــة عـــلى الـــنضج، كـــالـــغمامـــة الـــبيضاء، 
والنفث األبيض امللتئم. 

[فصل رقم 182 ] 

 K1] ،قــال أبــقراط: إذا كــان الــبول ذا ُمســتََشفٍّ أبــيض، فــهو رديء
61a372] وخاصة في أصحاب الحمى التي مع ورم الدماغ. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: املســــتشف مــــثال أول بــــمعنى االســــتشفاف، فــــقولــــه: "ذا 
مســتشف" مـــعناه ذا شـــفيف، أو ذا اســـتشفاف إال أن الـــشفيف عـــلى مـــثال اســـم 
الـفاعـل، واملـراد بـه الـهيئة والـحالـة، وأمـا املسـتشف فـعلى صـيغة اسـم املـفعول واملـراد 
بـــه املـــصدر، والـــشيء الـــشفاف والـــذي لـــه شـــفيف هـــو مـــا نـــفذ فـــيه الـــبصر ورأى مـــا 
وراءه كــالــزجــاج والــبلور واملــاء وغــير ذلــك. فــقولــه: "إذا كـان الـبول ذا مسـتشف" 
مـــعناه إذا كـــان رقـــيًقا صـــافـــيًا فـــي قـــوام املـــاء، ولـــم يـــكتف بهـــذه الـــعالمـــة حـــتى قـــال 
أبـيض، فـإن الـرقـيق قـد يـكون مـصبوغًـا بـاملـرار فـيكون أحـمر، فـإذا كـان رقـيًقا صـافـيًا 
أبـــيض كـــان شـــبيًها بـــاملـــاء فـــي حـــاالتـــه، وحـــينئٍذ يـــدل عـــلى عـــدم الـــنضج وانـــصراف 
املـــادة إلـــى جـــهة الـــرأس وخـــلو مـــوضـــع الـــطبخ عـــنها، وذلـــك يـــدل عـــلى ضـــعف الـــقوة 
373وشـــدة املـــرض وقـــوة انـــصباب املـــواد إلـــى الـــدمـــاغ، فـــلذلـــك قـــال: "وخــاصــة فــي 

أصـحاب الحـمى الـتي تـكون مـع ورم الـدمـاغ" فــإنَّ الــبول الــذي بهــذه الــصفة 
374رديء عــلى كــل حــال وهــو مــع الحــمى [Q1 84b] أردأ، ومــع الحــمى الــتي مــع 

. النضج  ] MSS: انضج T.370

. أن  ] MSS: om. K1.371

. مع  ] MSS: معها K1.372

. وخاصة  ] MSS: om. K1.373

. ومع  ] MSS: مع K1.374
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375ورم الدماغ أشد رداءة. 

[فصل رقم 183 ] 

قــال أبــقراط: مَــن كــانــت املــواضــع مــنه الــتي فــيما دون الشــراســيف 
عــالــية، فــيها قــرقــرة، ثــم حــدث بــه وجــع فــي أســفل [T 81a] ظهــره فــإن 
بــطنه يــلني إال أن تــنبعث مــنه ريــاح غــليظة، أو يــبول بــوال كــثيرًا، وذلــك 

ـيَّات .  في الحـُمِّ

قــال عــبد الــلطيف: الشــراســيف جــمع [CB2 71a] شــرســوف، وهــي رؤوس 
 ، 376األضـــالع مـــما يـــلي الـــبطن ونـــهايـــاتـــها الـــرقـــيقة الـــغضروفـــية تـــسمى شـــراســـيف

فـــــاملـــــواضـــــع الـــــتي تـــــحت هـــــذه هـــــي: األمـــــعاء والـــــكبد والـــــطحال وغـــــير ذلـــــك مـــــن آالت 
: "عـالـية" أي مـنتفخة ولـم يـقل "مـنتفخة" لـئال يـلتبس بـاالنـتفاخ  378الـغذاء. قـولـه 377

الــورمــي. ثــم أن عــلو هــذا املــوضــع وانــتفاخــه قــد يــكون مــن أســباب، مــنها: أن يــكون 
مـن ريـح غـليظة، مـعها رطـوبـة، وهـي الـتي يـعنيها فـي هـذا الـقول؛ ولـذلـك قـرنـها بـقولـه: 
"فـيها قـرقـرة" والـقرقـرة أصـوات مـنقطعة ليسـت بـالـعالـية وال بـالـخارجـة، فـإذا انحـدرت 
379تــبعتها رطــوبــة، فــإذا وصــلت إلــى أســفل الظهــر ُوجِــــعَ مــن ذلــك، وهــذا مــنذر بــأنــها 

ســتنبعث وتخــرج مــن املــقعدة هــي وتــلك الــرطــوبــة، فــيلني الــبطن، إال أن تــنفصل مــن 
الــــرطــــوبــــة فتخــــرج هــــي مــــن املــــقعدة وحــــدهــــا وتنحــــدر الــــرطــــوبــــة إلــــى الــــكلى واملــــثانــــة 

فتخرج بالبول، فحينئٍذ ال يلزم أن يلني البطن. 

ـيَّات   ـيَّات " أي هــذا الــدلــيل إنــما يــدل فــي الحـُــمِّ وقــولــه: "وذلـك فـي الحـُـمِّ

. ورم  ] MSS: om. T.375

. تسمى شراسيف  ] K1: om. CB2, Q1, T.376

. قوله  ] K1: فقوله CB2, Q1, T.377

. باالنتفاخ  ] MSS: االنتفاخ Q1.378

. أسفل  ] MSS: انتقل T.379
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الـتي هـي أمـراض وليسـت أعـراضًـــــــــا تـابـعة لـبعض األورام، كـذات الـجنب وذات الـرئـة 
وغير ذلك، فإن القرقرة حينئٍذ ال يلزم عنها لني البطن. 

[فصل رقم 184 ] 

قـال أبـقراط: مَـن يُـتوقـع أن يخـرج بـه خُــرَّاج فـي شـيء مـن مـفاصـله 
فــــقد يتخــــلص مــــن ذلــــك الخُـــــرَّاج بــــبوٍل [K1 61b] كــــثيٍر غــــليٍظ أبــــيضٍ 
يــبولــه، كــما قــد يــبتدئ فــي الــيوم الــرابــع فــي بــعض مَــن بــه حــمى مــعها 

إعياء، فإن رعف كان انقضاء مرضه مع ذلك سريًعا جًدا. 

قـال عـبد الـلطيف: قـولـه: "مـن يـتوقـع أن يخـرج بـه خُـرَّاج فـي شـيء مـن 
380مــفاصــله" أي مـــن ظهـــرت بـــه عـــالمـــات الخُـــــرَّاج [Q1 85a] وهـــو اإلعـــياء فـــي 

 ،ٍ املـــفاصـــل مـــن غـــير ســـبب، وطـــول املـــرض، وغـــلظ مـــادتـــه، وعـــدم اســـتفراغٍ قـــوٍي وبَـــنيِّ
381فـمن ظهـرت بـه هـذه الـعالمـات فـإنـه مـمن يُـتوقـع أن يخـرج بـه خُــرَّاج فـي مـفاصـله 

إال أن يــبول بــواًل كــثيرًا غــليظًا أبــيض، فــإن ذلــك هــو مــادة الخُـــرَّاج أمــاعــت وانحــدرت 
إلى الكلى واملثانة واستفرغت من هناك. 

382وقـــولـــه: "كــما يــبتدئ فــي الــيوم الــرابــع فــي بــعض مــن بــه حــمى 

383مــعها إعــياء" مــــعناه كــــما [T 81b] قــــد يــــبتديء الــــبول الــــغليظ األبــــيض فــــي 

384بــعض مَــْن بــه حــمى #إعــياء، أي مَــن كــان بــه حــمى مــعها إعــياء مــن غــير ســبب، 

385فـإنـه يُـتوقّـَع أن يخـرج بـه خُــرَّاج فـي مـفاصـله، فـإن بـال بـواًل كـثيرًا غـليظًا أبـيض، 

. عالمات  ] add. الخروج Q1.380

. ممن  ] MSS: om. K1.381

. كما  ] MSS: مما T.382

. معناه  ] add. من غير سبب Q1.383

. إعياء، أي من كان به حمى  ] MSS: om. K1.384

. كثيرًا غليظًا  ] MSS: غليظا كثيرا K1.385

	- �  -62



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4 �63

386تخلَّص من ذلك الُخرَّاج وأمن حدوثه. 

وقــــولــــه: "فــإن رَعِـــف كــان انــقضاء مــرضــه ســريــًعا جــًدا" أي إن رعــــف 
387انـــقضى مـــرضـــه، وأمـــن خـــروج الخُــــرَّاج أكـــثر مـــما يـــكون ذلـــك مـــع الـــبول الـــغزيـــر 

 [CB2 71b] الــــغليظ األبــــيض، ألن اســــتفراغ املــــادة بــــالــــبول إنــــما يــــكون فــــي أيــــام
عـــدة، وأمـــا اســـتفراغـــها بـــالـــرعـــاف فـــعلى الـــفور، وإنـــما تســـتفرغ بـــالـــرعـــاف إذا كـــان 
مــعها حــرارة تــصعدهــا؛ وكــذا الخُـــرَّاج الــذي يظهــر فــي أصــل األذنــني وفــي األعــالــي. 
وإن كــانــت املــادة غــليظة، ثــقيلة، قــليلة الحــراة، رســبت فــي أســفل الــبدن، واســتفرغــت 

بالبول أو بالُخرَّاج. 

[فصل رقم 185 ] 

، فـإنَّ ذلـك يـدل عـلى أنَّ بـه  388قـال أبـقراط: مَـن كـان يـبول دمًـا وقـيًحا

قرحة في كاله أو في مثانته. 

قـال عـبد الـلطيف: مـتى كـانـت الـقرحـة فـي الـكلى واملـثانـة، وكـانـت فـي مـوضـع 
، الســــيما إن كــــان مــــع تــــآكــــل؛ فــــإن لــــم تــــكن  391عِـــــْرٍق لــــه قَــــْدر، تــــبعه بــــول دم 390 389

392الـقرحـة فـي مـوضـع عِــْرق وال مـع تـآكـل، تـبعه بـول املِدَّة وحـدهـا. وقـد تـكون الـقرحـة 

فــي أحــد مــجاري الــبول فــيتبعه بــول دم وقــيح، وذلــك فــيما بــني الــكلى واملــثانــة. وأمــا 

. ذلك  ] K1: om. CB2, Q1, T.386

. الغزير  ] corr. العزيز CB2, T. الغرير Q1, العرىر K1.387

. وقيًحا  ] MSS: أو قيًحا K1.388

. عرق  ] MSS: عرف K1.389

. دم  ] MSS: الدم K1.390

. ال سيما  ] K1: وال سيما CB2, Q1, T.391

. تكون  ] K1, T: يتكون CB2, Q1.392
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393أكـثر مـا تـعرض الـقرحـة ملـن يـتولّـَـد فـي كـاله حـصاة محـددة أو خـشنة ثـم لـحجت 

حـتى سـحجت. وأمـا [Q1 85b] الـقرحـة الـكائـنة فـي نـفس اإلحـليل فـيتبعها خـروج 
دم وقــيح مــن غــير بــول، وقــد تنفجــر قــرحــة فــي مــوضــع أعــلى مــن الــكلى فــيتبعها بــول 
: دمًــــا وقـــيًحا. لـــكن  395مِــــدَّة فـــقط؛ فـــلذلـــك اخـــتار قـــوم أن يـــقرءوه بـــالـــواو فـــيقولـــون 394

قــولــه: مــن كــان يــبول دمًـــا أو قــيًحا، يــدل هــذا الــلفظ عــلى االســتمرار وطــول الــزمــان، 
بــخالف قــول الــقائــل: مــن بــال دمًــا أو قــيًحا، ألن هــذا الــلفظ يــدل عــلى أنــه يــبول ذلــك 
مــرة أو مــرات مــعدودة، ومــتى كــان ذلــك قــلياًل وفــي زمــان قــصير دل عــلى أن الــقرحــة 
فــي الــبدن غــير الــكلى [K1 62a] واملــثانــة، #فــإن دام ذلــك زمــانًــا طــويــاًل دل عــلى 
397أن الـــــقرحـــــة فـــــي الـــــكلى واملـــــثانـــــة ومـــــجاري الـــــبول. ويـــــمكن أن يُســـــتدل عـــــلى  396

398مـــــــوضـــــــع الـــــــقرحـــــــة، هـــــــل هـــــــي فـــــــي الـــــــكلى أو فـــــــي املـــــــثانـــــــة [T 82a] أو فـــــــي 

399املجاري بينهما بموضع الوجع، وباألشياء التي تخرج مع البول. 

[فصل رقم 186 ] 

قــال أبــقراط: مَـــن كــان فــي بــولــه وهــو غــليظ قــطع لحــم صــغار، أو 
عر، فذلك يخرج من كاله.  بمنزلة الشَّ

قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــطع اللحـــم الـــصغار تـــدل عـــلى أنـــها مـــن جـــوهـــر الـــكلى. 
عر ال يــمكن أن  عر، وهــذا الــشَّ وقــولــه: "بـمنزلـة الـشعر" يــريــد أو قِـــطع بــمنزلــة الــشَّ

. خشنة  ] MSS: حسنة T.393

. اختار  ] Q1, T: احتار K1, CB2.394

. فيقولون  ] K1: فيقولوا CB2, Q1, T.395

. أن  ] MSS: om. K1.396

. فإن دام ذلك زمانا طوياًل دل على أن القرحة في الكلى واملثانة  ] MSS: om. CB2.397

. هل  ] MSS: بل Q1.398

. أو في املجاري  ] MSS: وفي مجاري CB2.399
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، وإنـــما هـــو بـــلغم  400يخـــرج مـــن جِـــــرم الـــكلى وال مـــن جـــرم املـــثانـــة ألنـــه ال يـــناســـبهما

 . ـد مــن مــداومــة األغــذيــة الــغليظة كــالــجنب والــباقــلى 402وجِــــرم لــزج يســتطيل ويــتولّـَ 401

وقـــد رأى جــالــينوس مـــن ذلـــك مـــا طـــولـــه نـــحو نـــصف ذراع، وإنـــه عـــالـــجه بـــالـــتدبـــير 
403امللطِّف، وبما يَقطع ويُلطِّف. 

وقــــولــــه: "فـــذلـــك يخـــرج مـــن كـــاله" أي خــــروج هــــذيــــن مــــن كــــاله وإن كــــان 
ـد فــيها أو جــاي إلــيها خــارج مــنها.  ، واآلخــر مــن خــلط مــتولّـِ 404أحــدهــما مــن جــرمــها

: "يخـرج" عــم بهــذا الــلفظ مــا كــان [CB2 72a] مــن جــرم الــعضو، ومــا  405فــقولــه

كــــان مــــتولــــًدا فــــيه كــــالــــحصاء املــــتولــــد فــــيه. والــــبول الــــذي يخــــرج فــــيه مــــا هــــو بــــمنزلــــة 
الـشعر، يـلزم دائـًما أن يـكون غـليظًا. فـأمـا مـا فـيه قـطع لحـم صـغار، فـال يـلزم دائـًما 
نفان مـــــن الـــــبول  أن يـــــكون غـــــليظًا، بـــــل قـــــد يـــــكون [Q1 86a] رقـــــيًقا. وهـــــذان الـــــصِّ
ب مـــن  406قـــلما يـــقعان. وجــالــينوس لـــم يـــر قِــــطع اللحـــم الـــصغار فـــي الـــبول وتـــعجَّ

407أبــقراط كــيف أدرك هــذيــن مــع عســر وجــودهــما، وأنــا أرى أنــه تــلقى عــلمهما مــن 

أبائه، ثم أنه يمكن أن يكون بعد ذلك رآهما أو رأى أحدهما. 

[فصل رقم 187 ] 

. ال يناسبهما  ] K1: ال يناسبها CB2, Q1, T.400

. الغليظة  ] MSS: الغليظ T.401

. الباقلى  ] K1: الباقال CB2, Q1, T.402

. وبما  ] MSS: وربما T.403

. جرمها  ] CB2: جرمهما K1, Q1, T.404

. فقوله  ] K1: وقوله CB2, Q1, T.405

. قلما  ] MSS: قل ما K1.406

. علمهما  ] Q1, T: عليهما K1. علمها CB2.407
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408قــال أبــقراط: مَــن خــرج فــي بــولــه وهــو غــليظ بــمنزلــة الــنخالــة 

فمثانته َجِربة. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــولـــه: "وهــو غــليظ" حـــاٌل مِــــن خـــرج. وقـــولـــه: "بــمنزلــة 
الــنخالــة" فـــاعـــل خـــرج، أي خـــرج شـــيء شـــبيه بـــالـــنخالـــة. وقـــولـــه: "وهــو غــليظ" 
يـعني الـبول وال يـريـد الـغليظ الـخارج عـن الـطبيعة، وإنـما يـريـد بـقولـه غـليظ مـا يـراد 
بـقولـنا لـيس بـرقـيق، كـأنـه قـال: ولـيس بـرقـيق، أو قـال: وهـو مـعتدل الـقوام: فـإذا خـرج 
409فــي هــذا الــبول شــيء بــمنزلــة الــنخالــة، دل عــلى جَـــــرَِب املــثانــة، وأنــه يتقشــر مــنها 

410شــيء شــبيه بــما يتقشــر مــن ســطح الجــلد إذا جَـــــرَِب، ولــو كــان الــبول رقــيًقا لــقد 

كـــان تـــدل الـــنخالـــة عـــلى أن الجـــرب فـــي الـــعروق. لـــكن إذا كـــان الـــبول صـــحيًحا فـــي 
قــوامــه وعــرض لــه شــيء [T 82b] شــبيه بــالــنخالــة، دل عــلى أن الــعلة فــي املــثانــة. 
411وهـذه الـنخالـة قـد تـكون عـن احـتراق الـدم وقـوة الحـرارة، ونُـفِّرق بـني ذلـك بـأعـراض 

فـــي الـــبدن، فـــإذا كـــان الـــبدن ســـليًما والـــبول صـــحيًحا وخـــرج فـــيه شـــبيه بـــالـــنخالـــة، 
412فالجرب في املثانة قواًل واحًدا. 

[فصل رقم 188 ] 

قـال أبـقراط: مـن [K1 62b] بـال دمًـا مـن غـير شـيء مـتقدم دل ذلـك 
على أن ِعرًقا في كاله انصدع. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــولـــه: "مــن غــير شــيء مــتقدم" أي بـــغتة مـــن غـــير أن 

. بمنزلة  ] MSS: ىهزله T.408

. يتقشر  ] Q1: يقشر K1. ينقشر CB2. يىقشر T.409

. يتقشر  ] Q1: يقشر K1. ينقشر CB2. يىقشر T.410

. بأعراض  ] MSS: أعراض CB2.411

. املثانة  ] MSS: باملثانة T.412
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413يـتقدمـه أمـور مـنذرة وعـالمـات دالـة عـلى قـرحـة كـاملِـدَّة، دل ذلـك عـلى أن عِـــرقًـا فـي 

414كــاله انــصدع مــن غــلبة الــدم أو مــن وثــبة أو ضــربــة أو ســقطة أو نــحو ذلــك؛ فــإن 

415كــان االنــصداع واســًعا خــرج دم كــثير دفــعة، وإن كــان قــلياًل وضــيًقا خــرج مــنه 

رَشحٌ رقيق. 

[فصل رقم 189 ] 

قـــال أبـــقراط: مـــن كـــان يـــرســـب فـــي بـــولـــه شـــيء شـــبيه بـــالـــرَّمـــل، 
فالحصى يتولد في مثانته. 

قــال عــبد الــلطيف: لــيس يــدل رســوب الــرمــل عــلى [Q1 86b] تــولــد الــحصى 
فــي املــثانــة فــقط، بــل وفــي الــكلى أيــًضا، وهــذا الــذي يخــرج هــو مــن مــادة الــحصى، 

دفعته الطبيعة حيث كثر عليها. 

[فصل رقم 190 ] 

قــال أبــقراط: مــن بــال دمًــا عــبيطًا وكــان بــه تــقطير الــبول، وأصــابــه 
 . وجع في أسفل بطنه وعانته، فإن ما يلي مثانته [CB2 72b] َوِجعٌ

قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــولـــه: "فــإن مــا يــلي مــثانــته وجــع أو عــليل" يـــريـــد 
املـثانـة أو الـكلى أو مـا اتـصل بـهما وكـان مـن آالت الـبول فـإن الـدم الـعبيط يـدل عـلى 
416انــصداع عــرق. وتــقطير الــبول يــدل إمــا عــلى قــرحــة تــلذع، وإمــا عــلى كــيفية فــي 

البول رديئة تلذع، أو على انسداد املجاري وضيقها بعلق الدم. 

[فصل رقم 191 ] 

. ذلك  ] MSS: om. K1.413

. وثبة  ] MSS: رثبة CB2.414

. وضيًقا  ] MSS: om. T.415

. كيفية  ] MSS: بكيفية K1.416
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: مــن كــان يــبول دمًـــا وقــيًحا وقــشورًا، وكــان لــبولــه  417قــال أبــقراط

رائحة منكرة، فذلك يدل على قرحة في مثانته. 

قــال عــبد الــلطيف: بــول الــدم والــقيح يــدل عــلى قــرحــة فــي آالت الــبول مــطلًقا، 
418فـإذا كـان مـعهما قـشور كـانـت الـقرحـة فـي املـثانـة خـاصـة. وفـي بـعض الـنسخ: 

، أي  419"دمًـا أو قـيًحا" عــلى أن تــكون "أو" بــمعنى اإلبــاحــة، أو بــمعنى الــتخيير

إن اجــــــتمعا َدالَّ وإن افــــــترقــــــا دال، بــــــحيث إذا انــــــفرد أحــــــدهــــــما دل داللــــــة اآلخــــــر إذا 
انفرد. 

[فصل رقم 192 ] 

، فــــإنــــها إذا  420قــــال أبــــقراط: مــــن خــــرجــــت بــــه بــــثرة فــــي إحــــليله

422انفتحت وانفجرت، انقضت علته.  421

423قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــولـــه: "انــقضت عــلته" مـــعناه انـــفتح مجـــرى الـــبول 

[T 83a] ودر، وزال األســـــر الـــــذي اعـــــتراه بســـــبب انســـــداد املســـــلك، وســـــواء زالـــــت 
425البثرة بالتقيح واالنفجار أو بالتحلل.  424

. قال أبقراط  ] MSS: قوله T.417

. معهما  ] MSS: معها K1.418

. التخيير  ] corr. التخبير CB2, T. التخير Q1. التحىىر K1.419

. إحليله  ] MSS: احلية Q1.420

. انفتحت  ] Q1, K1: تفتحت CB2, T.421

. انقضت  ] K1: انقصت CB2, Q1. انقصبت T.422

. انقضت  ] K1: انقصت CB2, Q1, T.423

. وسواء زالت البثرة  ] MSS: وسوء ازالة البشرة T.424

. بالتقيح  ] CB2, T: بالفتح K1. بالتفتح Q1.425
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[فصل رقم 193 ] 

قــال أبــقراط: مــن بــال فــي الــليل بــواًل كــثيرًا، دلَّ ذلــك عــلى أن بــرازه 
يقل. 

: كثرة البول تدل على انصباب الرطوبة نحو الكلى  426قال عبد اللطيف

، وخصه بالليل  428واملثانة فيخلو الثفل عنها فيقل ويجف، ولوال ذلك لكان لينًا 427

ألنه وقت الهضم وفيه تميز الطبيعة األثفال والرطوبات وتُنضج ما يحتاج إلى 
نضج. ومن هذا الفصل يتبني لك كيف تعالج صاحب [Q1 87a] لني البطن 
وصاحب يُبس البطن، أما لني البطن فعالجه أن تُقلِّل الشرب وتستعمل ما يُِدّر 

430ويُنِفذ، وأما يبس البطن فعالجه بكثير الشرب واستعمال ما يمنع اإلدرار  429

. 431ويكف عن نفوذه إلى العروق. #تمت املقالة الرابعة

. قال عبد اللطيف  ] MSS: om. T.426

. الثفل  ] CB2: الثقل K1. السفل Q1. الىفل T.427

. لينًا  ] MSS: لني Q1.428

. بكثير  ] MSS: تكثير T.429

. الشرب  ] MSS: الشراب Q1.430

. تمت املقالة الرابعة  ] K1: تمت املقالة الرابعة والحمد لواهب العقل بال نهاية CB2, 431

Q1. om. T.
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