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]E27b; P79bبسم اللّه الرحمن الرحيم [

]Eوصلّى اللّه على محّمد وآله[

]Pتوّكلت على اللّه [

المقالة الخامسة من تفسير جالينوس لفصول أبقراط

1

]Kühn xviib.781علامات الموت.1] قال أبقراط: التشنّج الذي يكون من الخربق من 

ـلينـاجالـق ـ ـتهادـعنـموس:ـ إذاـ اـلاـقم ـلخوا ـمطلققـبرـ ـ ـ أنـ ـيعناً ـ الأـبواـ ـبيه ـمنضـ ـغينـمهـ أنـ ـيحتر ـ أنـجاـ ـيستثنوا ـ ـ ـ ـكمهـنوـل2واـ ـيستثناـ ـ ـ ـ الأـل3ونـ ودـسون

منه.

ـفمال:ـق ـيشنـ اـهربـ ـلخذا ـستفاـفقـبرـ ـ ـتشنهـبدثـحّمـثهـغرـ ـ اـهٕاّنـفّجـ ـلعذا الأـمارضـ اـعن ـلتراض ـعلدّلـتيـ اـ ـلهى لاّنـ اـهلاك، ـلعذا ـليرضـ سـ

ـيك الاـفونـ اّول ـستفي ـ [ـ Kühnراغ xviib.782[ـعن ـيخاـمدـ ـعلافـ اـ ـلمتنى ـ ـ ـلهاولـ اـ أنـلذا ـيختندواء ـ ـ ـلكنقـ ـ 4ّٕهـ ـيعاّـمـنا ـعنهـلرضـ ـعجزـياـمدـ هـ

ـيجهو ـ اـشدهـ ـلقّدة إذاـ اـكيء ـلعصّل ـ ـبسببـ ـ اـشبـ ـلحّدة ـلقاـبـةكرـ ـةصـاخ5يءـ ـلمشاـبّ ـ اـمـةكارـ ـلعصن ـ الأـفبـ ـلفمـلي اـ ـلمعم ـ وـ راـقدة. ـيند 6راراًـماـ

ـكثي ـ اـفيـفدـيدـشذعـلهـلرضـعنـمرةـ ـلمعم ـ ـغينـمدةـ اـشرـ ـلخرب ذـمهـبـاصأـفقـبرـ ـتشنكـلن ـ ـكمّجـ ـللفترضـع7دـقاـ ـ ـ اـ ـتقيذيـلى ـ زـ ـنجّأ ،8اراًـ

الأوـف ـعنىـلٕاّن أـ أن ـسمدي يـ ـتقياـمّ ـ ذـ أه اـلّ ـلفتك ـ زـ ـنجى أـماراًـ أن ـسمن ـقيئهـيّـ ـ ـشبيهاًـ ـ ـ ـنجزـلاـباًـ وذـ لأـلار. إـفانـكّهـنك ـعلهـنوـلراقـشي ـمثىـ الـ

اـح ـنجزـلال اـ ـلصحيار ـ ـ ـفعح.ـ اـلذـلرضـ ـلفتك ـ وـفىـ ـتقياـمتـقي ـ ذـ ـلقا9كـلّأ أنـ ـيشنيء ـ ـكلهـندـبجـ ـفلمّه.ـ ـ اـ ا ـستفّ ـ ذـ اـلرغ ـنجزـلك ـسكنار،ـ ـ ـحمتـ اهـ ّ

1. .Tytler شرب .add [ من

2. .يذكر + :P [ يستثنوا

3. .ىذكر + :P [ يستثنون

4. .لان هذا :E; P [ لكنّه

5. .فى القى :E; P [ بالقيء

6. .مرار :E; P [ مراراً

7. .E; P om [ قد

8. .زنجار :E; P [ زنجاراً

9. .P; E om [ ما تقيّأ ذلك
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ـعنبـهوذ اـ ـلتشنه ـ ـ ـعلّجـ اـ ـلمكى ـ وـ ـتقياـمانـكان. ـ ـعلّأهـ ـمثىـ ـيكاـمودـجا10ٔالـحالـ اـمونـ ـنجزـلن وـ ـخلطتوـلار، ـ ـ ـبمهـ ـحتاءـ ـيكّىـ ـمقونـ ـثخ11دارـ نـ

ـلشا اـ ـلميء ـمنهمّبـكرـ ـ ـ ـشبيهاـ ـ ـ ـبثخاّـ ـ اـ ـلطلن ـ ـفق.12ى؟ـ ـيمكدـ ـ ـكمنـ ـقلاـ أنـ ـيعت اـ ـلتشنرض ـ ـ ـلشّجـ اـ ـلخارب الأـبرـ ـبيق ـبمشضـ ـ اـكارـ ـلعصة ـ يـفبـ

ـلفمـلالأ اـ ـلمعم ـ وـ أـهذاـهدة، ـسهو ـيعاـملـ ـمنرضـ اـمهـ ـلتشنن ـ ـ وـ ـيمكدـقّج. ـ أنـ ـيحن ـلشدثـ اـهاربـ ـلخذا اـبرـ ـلتشنق ـ ـ ـبسبّجـ ـ ـنفبـ الاـ ـستفس ـ راغـ

أ ـكمرطـفإذا ـيعاـ ـكثيرضـ ـ ـلمراًـ ـتصيبنـ ـ ـ ـلهيضا13هـ ـ ـ Kühn[14راراًـمةـ xviib.783أن ـيتشن] ـ ـ وـندـبنـمعـضواـمّجـ اـصـاخه ة ـلعضّ ـ اـ يـفذيـلل

وـقـاسنـطاـب ـيمكه. ـ أـ ـيضن ـبسباـ ـ ـفعبـ اـ إذاـلل اـجدواء اـبـوطرـلذب ـلتات اـفيـ ـلعصي ـ إـ ـليب ـقىىهـ ـ أنـ ـيعراً اـ ـلتشنرض ـ ـ اـهنـمّجـ ـلجهذه ـ وـ ـيمكة. ـ نـ

ـيضأ أنـ ـتساً اـق15ريـ ـلخوّة اـفقـبرـ ـلبي ـبحدنـ ـفتجفةـيوـقـةكرـ ـ ـ فـ اـهـوجّ ـلعصر ـ ـتجفيفبـ ـ ـ ـ ـفيعداًـيدـشاًـ ـ ـقبنـمرضـ ذـ اـلل ـلتشنك ـ ـ ـفقّج.ـ ـخبدـ رـ اـنّ

ـبقأ اـ أّن ـلتشنراط ـ ـ ـيكّجـ الاـمونـ ـمتن وـ الاـملاء ـستفن ـ إذاـ الأـفـاضـرعراغ ـجسي اـ ـلعصبيام ـ ـ ـ اـ ـلتة ـبهيـ ـتكاـ اـ ـلحون الٕارادـكرـ وـيات الأـهة. ـجسذه امـ

اـه ـلعضي ـ والأوـ واـتل وذـطاـبرـلار أـلات. ـكمّاـنك ـلسيا16اًـجارـخرىـناـ ـ والأوـ ـتتمارـتور ـ [ـ وE28aّدد ـتت] ـمتّرـتوـ ـغلىـ ـعليهبـ ـ ـ اـ ـليبا ـ وـ ـمتس اـ ـبتلى ـ تـ

ـكثيةـبـوطرـب ـ [ـ ـيجكـلـذك]P80aرة، أنـ ـيكب اـ ـلتشنون ـ ـ اـفّجـ ـلعصي ـ أـفبـ اـبي ـلحيدان ـ وـ ـبيوان. اـ أّن ـلتشنّن ـ ـ اـ ـيكذيـلّج الاـمونـ ـمتن ـيمكلاءـ ـ نـ

ـيبأن ـستفالاـبرأـ ـ اـمأـفراغ.ـ ا ـلتشنّ ـ ـ اـ ـيكذيـلّج اـمونـ ـستفن ـ اـ ـلعصراغ ـ وـ ـيبسب ـ ـيكلاـفهـ ـيمكادـ ـ أنـ ـيبن وـ ـيكدـقرأ. اـ ـلتشنون ـ ـ ـكمّجـ ـقلاـ ـعلتـ ىـ

اـيـرط ـلمشق ـ الأـفـةكارـ ولاـلي ، ـينبغم ـ ـ [ـ Kühnي xviib.784أن ـيت] مـهوـ ـعلّ اـ ـبقى أـ ذـنراط ـعليبـهّه ـ أـ اـهرـمه ـلتشنذا ـ ـ إـنٕاـفّج.ـ ـقصـاّمـنّه يـفدـ

اـلوـق أّن ـلتشنه ـ ـ ـيكّجـ الاـمونـ ـمتن وـ الاـملاء ـستفن ـ ـليراغـ ـعلدّلـ اـ ـلتشنى ـ ـ اـ ـيكذيـلّج اـ ـبتون اـ لا ـيكذيـلداءه ـعل17ونـ اـيـرطىـ ـلمشق ـ يـفـةكارـ

وـلالأ ـنعلدـقم. ـ ـيضا18ٔمـ أـ ـيعدـقّهـناً اـ ـلفرض ـبسبواقـ ـ ـيعذعـلبـ اـ ـلمعرض ـ واـ ـلمدة ءـ ـفيخطري ـ ـ ـببرـ الاـ ـنسال ذـمان.ـ أـلن ـيعدـقّهـنك ـللعصرضـ ـ ـ بـ

ـشبي ـ ـبههـ اـ ـلعذا وـ أـيارض، ـيعدـقّهـنري ـبعيـفرضـ الأوـ اـهاتـقض ـلصنذا ـ اـمفـ ـلتشنن ـ ـ ـلمّجـ ـيستفنـ ـ ـ اـغرـ ـلخه وـبرـ اـكذـيمـلق، ـبقره أنـ إلّا راط،

ـيق إّنـئاـقولـ اـهل ـلصنذا ـ اـمفـ ـلتشنن ـ ـ أـ ـيضّج إـ ـيعـاّمـناً الاـمرضـ ـستفن ـ الأـ لأّن ـشيراغ اـ ـللاء ـمجفيـهةـعذاـ ـ ـفهةـفّـ أـهذهـ ـصني اـ ـلتشناف ـ ـ اـ ـلتّج يـ

10. .E; P om [ حال

11. .ىمقدار :E; P [ مقدار 

12. σίραιον

13. .فى + :P [ تصيبه

14. .فى مرار :E; P [ مراراً

15. .تجري :E, P in marg.; P [ تسري

16. .خارج :E; P [ خارجاً

17. .الا :P; E [ لا الذي يكون

18. .يعلم :E; P [ نعلم
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ـتع اـشنـم19رضـ ـلخرب واـبرـ ـيبذيـلق، ـمنهرأـ ـ ـلنا20اـ اـ ـيكذيـلوع اـمونـ ـللن واـ ـيكذيـلذع اـكـرحّدةـشنـمونـ ـلقة اـمأـفيء.ـ ا ـيكذيـلّ نـمونـ

ـليبا ـ ـفهسـ ـمموـ لاـ ا ـيبّ ـفبرأ.ـ ـنسبـجواـلاـ اـ ـبقب ـجنراطـ اـهسـ ـلتشنذا ـ ـ إـ أـلّج اـملاـعنـمّهـنى ـلمات لأّنـ ـبعوت أـ ـيعسهـعواـنض ـ وواـهرءـبرـ ـمنهـدحا ـ اـ

لا يبرأ.

2

]Kühn xviib.785] :قال أبقراط [E6 9bمن جراحة من علامات الموت.21] التشنّج الذي يحدث 

ـلينـاجالـق ـ ـكموس:ـ اـقاـ ـبقال اـفراطـ ـلقي اـ ـقبذيـلول اـهلـ إّن ـلتشنذا ـ ـ اـ ـيكذيـلّج اـمونـ ـلخن اـملاـعنـمقـبرـ ـلمات وـ ـعنوت أـلذـبىـ دّلـيّهـنك

ـعل ـخطىـ وـ ـكثير ـ ـيم22اـمراًـ ـحبـاصوتـ اـهيـفالـقكـلذـكه،ـ ـلقذا اـفولـ ـلتشني ـ ـ اـ ـيكذيـلّج إـحراـجنـمونـ اـملاـعنـمّهـنة ـلمات أـ لا 23ّهـنوت

ـيج ـمترورةـضبـ أنـكىـ ـيمان ـحبـاصوتـ داـ ـئمه ـلكناًـ ـ ـيعنّهـ ـ أـ ـكثيّهـني ـ ـيماـمراًـ وـ ـعلوت. اـهىـ ـلطذا ـنجقـيرـ اـقدهـ ـستعمد ـ ـ اـهلـ ـللفظذه ـ ـ أـ ـعنة يـ

اـلوـق أّن ـلشه اـملاـعنـميءـ ـلمات ـفصيـفوتـ ـكثيولـ ـ ـممرةـ اـ ـتقّ اـمأـفّدم.ـ ا ـلتشنّ ـ ـ اـ ـيحذيـلّج ـفحـةحراـجنـمدثـ ـيكهـثدوـ ـبسبونـ ـ ـيتباـمبـ ـ عـ

ـلجا اـمـةحراـ إذاـلن ـعضالا24ٔالـنورم اـ ـلعصبياء ـ ـ ـ وأّولـ ـيتشنراهـتاـمة. ـ ـ الأـمّجـ ـعضن ـبحانـكاـماءـ اـ ـلمذاء اـضوـ ـفيدثـحذيـلع اـ إّنـثورمـله ّم

العلّة إذا تراقت حتّى تنال أصل العصب فٕانّها تستحوذ على البدن كلّه.

3

]Kühn xviib.786فتلك علامة رديئة.25] قال أبقراط: إذا جرى من البدن دم كثير فحدث فواق أو تشنّج 

ـلينـاجالـق ـ ـليوس:ـ ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيتي أّنـهوـ م ـمعنّ ـ اـفاهـ ـللفظي ـ ـ اـ ـلتة ـلهاـقيـ ـقباـ وـ اـملاـعنـمةـملاـعهـلوـقوـهل ـلمات ـغيوتـ ـمعنرـ ـ اـهيـفاهـ ـللفظذه ـ ـ ةـ

19. .الذي يعرض :P; E [ التي تعرض

20. .منه :P; E [ منها

21. .Tytler ,(יכון) R1 يكون :P1 ىعرض :E5, E6, E7 [ يحدث

22. .وكثىر اّما :E; P [ وكثيراً ما

23. .الّا انُّه ليس :E; P [ لا أنّه

24. .ἃψηται ;الى + :P in line ;مال :E; P [ نال

25. .E6 وتشنج :E5, E7, P1, R1, Tytler [ أو تشنّج
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ـلتا ـبهىـتا26ٔيـ ـبعاـ وـ ردـملاـعهـلوـق27يـهد ـيئة اـعنـمٕاّنـفة.ـ ـبقادة أنـ ـيسمراط ـ يـ ـبهّ الأـ ـسمذه اـم28انـكاـماءـ ـلعن ـيتبعاتـملاـ ـ ـ اـ ـلمه ـكثيوتـ ـ إلّاـ راً

ـيقأن ا29ولـ ـللفظتيإّن ـ ـ ـ ـ ـتختلفنـ ـ ـ ـ الأـيـرطنـمانـ ـكثق والأـ ـفيكّلـقر ـ [ـملاـعهـلوـقونـ اـملاـعنـم]P80bة ـلمات [ـ دّلE28bوت ـعل30] ـخطىـ رـ

ـكثأ ـتلهـلوـقنـمرـ ردـملاـعكـ ـيئة ذـمة.ـ اـلن أّن ـلتشنك ـ ـ اـ ـيكذيـلّج اـمونـ ـستفن ـ دمـ ـكثيراغ ـ ـيحرـ واـكنـمدثـ ـجننـمدـحّل الأـ ـسبس ابـ

الفاعلة للتشنّج كما قلت قبل.

4

 بعد استفراغ مفرط فهو علامة رديئة.31قال أبقراط: إذا حدث التشنّج أو الفواق

]Kühn xviib.787[ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـلشوس: اـ ـتقذيـليء أـ ـبقّدم ـصفوـفراطـ رـنا32ٔهـ ـلشرضـعـامّـبّه اـ ـلخارب ـحكقـبرـ اـهيـفمـ ـلفصذا ـ أـ ّهـنل

ـيع ـلجميرضـ ـ ـ اـمعـ ـستفن ـ أّيـندـب33رغـ الاـمانـكوعـنه ـستفن ـ وذـ أـلراغ. أـنك إن ـعليرطـفّه ـ ذـ الاـله ـستفك ـ اـلرضـعراغ،ـ ـلتشنه ـ ـ ـقبنـمّجـ ـتللـ كـ

ـسبالأ اـ ـلتاب وـ ـصفني ـ ـعناـهاـ ذـ اـحـركد ـلشال ـللخاربـ ـ وـبرـ ـيحق ـبصّلـ اـهبـحاـ ـلعلذه ـ اـمّةـ ـلخطن ـ ـلياـمرـ ـيسيوـهسـ ـ اـ لأّن ـلتشنر ـ ـ اـ ـيكذيـلّج ونـ

الاـم ـستفن ـ أردأـ ـكثيراغ ـ اـمراًـ ـلتشنن ـ ـ اـ ـيكذيـلّج الاـمونـ ـمتن وـ ـعلمندـقلاء. ـ ـ اـ أّن ـلفا أـ ـيضواق إـ ـتشنوـهاّـمـناً ـ ـيعّجـ اـفرضـ رأس ـلمعي ـ واـ ـلمدة ريءـ

في قول أبقراط.

5

أـق ـبقال إذاـ : ـلسكرضـعراط ـ ـسكرانـ ـبغتاتـ ـ ـيتشنّهـنٕاـفةـ ـ ـ وـ ـيمّج أنـ إلّا ـتحوت ـحمهـب34دثـ أوـ ى ـيتكلّ ـ ـ ـحضإذا35ّمـ اـ ـلسرت اـعاـ ـلتة ـينحيـ ـ ّلـ

فيها خماره.

26. .E; P om [ قالها قبل وهو قوله علامة من علامات الموت غير معناه في هذه اللفظة التي

27. .وهو :E; P [ وهي

28. .P; E om (or in marg.?) [ ما كان

29. .قايل + :P in line [ يقول

30. .ىستدل :P; E [ دّل

31. .E7 والفواق :E5, P1, R1: ill. E6 [ أو الفواق

32. .وضعه :P; E [ فوصفه

33. .يستفرغ :E; P [ استفرغ

34. .R1 יחדת :E5, E6, P1, Tytler ىحدث :E7 [ تحدث

35. .P1 وىتكلم :E5, E6, E7, R1, Tytler [ أو يتكلّم
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ـلينـاجالـق ـ إّنـ اـهوس: ـلتشنذا ـ ـ ـيحّجـ ـقبنـمدثـ اـ ـمتل اـ ـلعصلاء ـ وـ اـشنـمب. ـلخمأن ـ أنـ ـيمر اـ ـلعصلأ ـ ـيعـرسبـ لأـ ـطبيعتهيـفـاّهـناً ـ ـ ـ ـ وـحاـ اـمارّة،

ـطبيعتتـنـاك ـ ـ ـ ـفهكـلـذكهـ ـيعوـ [ـشّلـكيـفرضـ Kühnيء xviib.788[ـسع36ون؟ـهاـب لاـ ـسيي إذاـمّـ ـيكمـلاـما ـبغلينـ ـ ـ ـلشاـفظ.ـ أـ إذا ـكثراب رـ

ـمن ـفه37هـ ـبكثوـ ـ ـحجمرةـ ـ ـيجل38هـ ـ ـللعص39بـ ـ ـ ـتشنبـ ـ أـجّـ إلّا ـبكيفيتّهـناً ـ ـ ـ ـ وـيهـ ـيصلداوي ـ أـمحـ ـفسا اـفدـ ـلعصي ـ إذـ ـيسخدـقانـكب ـ وـنّـ ـيجفه ـ ه.ـفّـ

ـفمت ـ ـيقمـلىـ ـعلدرـ أنـ ـيفعى ـ ذـ ـفيجكـلل ـ أنـضبـ ـيلحرورة ـ اـ ـلتشنق ـ ـ اـ ـلحّج ـمنادثـ اـ ـلمه وـ ـلقاـبوت. اـ ـلتوّة ـقلنيـ ـ اـ إّن ـلخما ـ ـيبرـ ـبهرئـ اـ ـلتشنا ـ ـ ّجـ

ـيشفي40دـق ـ ـ ـبههـ أـ ـيضا اـ ـلحماً ـ ىـ ّ
و41 ـينبغدـق. ـ ـ أنـ ـيتفقي ـ ـ دـ اـهيـفّ ـلمذا ـةصـاخعـضوـ اـعّ ـبقادة ـنعليـكراطـ ـ أـ ـينسّهـنم ـ ـجميبـ ـ ـيعمنـمعـ ـ ـعليىـ ـ هـ

اـلإ ـلسكى ـ واـ ـلمعنات. ـ ـ ـلحقيقاـبىـ ـ ـ ـ ـيعمنـميـفةـ ـ ـعليىـ ـ أنـههـ ـيعو ـكلهـندـبدمـ ـبغتّهـ ـ اـ ـلحة واـ ـلحّس وـكرـ اـعنـمة. ـبقادة أنـ ـيسمراط ـ يـ اـهّ ـلحذه الـ

واـم ـضهراـعا42ٔنـمدـحن ـسكاـ وـتاـ ـبياً، أـ إـهّـنّن ـتحـامّـنا ـعندثـ آـ ـتعةـفد أـفرضـ اـصي ـلعصل ـ وذـ أـلب. لاـنك ـيمكّه ـ أنـ ـيعن اـ ـلتشنرض ـ ـ يـفّجـ

ـلبا ـكلدنـ أنـ دون ـتحّه آـبدثـ إـفه اـمة ا ـبتّ واـ اـمداء ـلمشاـبّ ـ ـلعضـةكارـ ـ آـ آـبتـثدـحدـقـرخو ـقبلةـفه ـ وأـ اـمه. ا ـلخمّ ـ ـفهارـ ـعنوـ ـجميدـ ـ اـ ـليع ـنيياـنوـ ـ نـ

ـلضا اـ ـلحرر اـفادثـ اـشنـمرأسـلي ـلخمرب ـ واـ ـسمر. اـفهـ ـللسي ـ اـ ـليان ـيبرـقيـناـنوـ [43سـلاـ .Kühn xviib.789و ـيقدـق] إـ إـنال اـمّـنّه ـشتا هـلّقـ

الاـه وـقنـمـمسذا اـهارا وـلو اـهرأس وـلو ـبليرأس ـ وـ الاـهس ـختو وأـ اـقّاـملاج. ـبقول «اـ ـلسراط اـعاـ ـلتة ـتنحيـ ـ ـفيهّلـ ـ ـخماـ ـفعنارة»ـ ـ ـلساـبيـ اـعاـ ت.ـقوـلة

ـفلي ـ اـلذ44سـ ـبمحتـقوـلك ـ ـلجميدودـ ـ ـ اـ ـلنع ـبمقاسـ ـ واـ اـمٕاّنـفد.ـحدار ـلنن ـيسكنـماسـ ـ ـخمنـ اـغنـمارةـ ـليد اـ ـفيربـشذيـلوم وـ ـمنهه، ـ نـممـ

ـيسك ـ ـعننـ اـفهـ ـلليلي ـ ـ اـ ـلتة ـتتليـ ـ وـ ـمنهوه، ـ ـينحنـممـ ـ ـعنّلـ لاـ ـمحه اـفةـلاـ ـليي اـ ـلثوم وذـلاـ ـيككـلث، ـبحسونـ ـ ـكثبـ اـ ـلشرة اـ 45ربـشدـقذيـلراب

36. ἐγκαταδὐεται

37. .مكثر + :E [ منه

38. .مقداره + :E [ حجمه

39. .يحدث :P; E [ يجلب

40. .وقد :P; E [ قد

41. .الخمر :P; E [ الحّمى

42. .E; P om [ من

43. κραιπάλας

44. .ولىس :P; E [ فليس

45. .يشرب :P; E [ قد شرب
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وـتّوـقو ـطبيعته ـ ـ ـ ـفكمه.ـبارـشهـ ـ اـ أّن ـلغا ـليذاءـ لاـ ـيستمس ـ ـ واـح46هـبرأـ ـعليفـقوـيدـحّد ـ ـجمييـفهـ ـ اـ ـلنع ـليكـلذـكاس،ـ ـللشسـ ـ وـ ـمحتـقراب دودـ

]E29a[ـيستم ـ ـ ـفيرأـ وـ ـتتحله ـ ـ ـفضلتّلـ ـ ـ ـفينبغ.47هـ ـ ـ ـ أنـ ـيكي ـخفيونـ ـ ـبطبيع48راًـ ـ ـ ـ اـهبـحـاصةـ ـلحذه اـ ـلمال أوـفـوصوـ ـيتنظة ـ ـ اـب49ّرـ ـقصه أوـحىـ اتـقدود

.50تحلّل الخمار. فٕان لم يجده في ذلك الوقت قد حدثت به حّمى ولا أفاق فتكلّم، فاعلم أنّه يتشنّج ويموت

6

، فٕان جاوز الأربعة فٕانّه يبرأ.51قال أبقراط: من اعتراه التمّدد فٕانّه يهلك في أربعة أيّام

]Kühn xviib.790[ـلينـاجالـق ـ اـ : ـلتموس ـ الأـمّددـ اـمن ـلحراض اـمّبـكرـمّهـنٕاـفّداًـجاّدةـ ـلتشنن ـ ـ اـ ـيكذيـلّج إـ ـخلىـلون واـ ـلتشنف ـ ـ اـ ذيـلّج

ـيك إـ ـفبّدام،ـقىـلون ـبحارـصبـجواـلاـ واـنراـ ـنقضه ـ ـيكاءهـ ـبسونـ إذاـعرـ اـنـاكة ـلطبيعت ـ ـ ـ لاـ ـتحتمة ـ ـ ـتعلـ ـتمبـ أـمدهـيدـ ـفبحول.ـطّدة ـ ذاـهرانـ

المرض وانقضاءه يكون في أّول دور من أدوار أيّام البحران.

7

أـق ـبقال أـمراط:ـ اـبـاصن ـلصه ـقبرعـ ـنبلـ اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـيحّهـنٕاـفةـناـ اـلدثـ ـنتقه ـ اـمأـفال،ـ وـلرضـعنـمّ أـقه ـعليىـتد ـ اـمهـ ـلسنين ـ ـ ـخمنـ سـ

 سنة فٕانّه يموت وهو به.52وعشرون

ـلينـاجالـق ـ اـ ـنتقوس: ـ اـ ـلمال ـيقرضـ ـلحقيقاـبالـ ـ ـ ـ اـ إذا ـنتقة ـ ـعضنـملـ إـ ـعضىـلو وـ ـيقو، ـستعالاـبالـ ـ ـعلارةـ اـكىـ ـنقضّل ـ ـيكاءـ ـللمونـ ـ أّنـ وأرى رض.

ـبقا إـ اّـمـنراط ـستعما ـ ـ اـهلـ ـللفظذه ـ ـ اـهيـفةـ ـلفصذه ـ ـعللـ اـهىـ ـلمعنذا ـ ـ اـ ـلثى وذـناـ اـلي. أّن ـنقضك ـ اـ ـلصاء ـليرعـ ـيكسـ ـنتقاـبونـ ـ الأـ اـخال ـلفلاط ـعلاـ ةـ

ـفقهـل [ـ Kühnط xviib.791[ـلك ـيكدـقّنـ أـ ـيضون ـبصاًـ ـحهلاـ ـلعاـباـ ـلتا53لاجـ والأـ اـخاّم. ـلملاط ـللصّدةـلوـ ـ ـغليظيـهرعـ ـ ـ ـبلغمياردةـبةـ ـ ـ ـ ة.ـ

ـحهلاـصو ـيك54اـ ـنتقاـبونـ ـ اـ ـلسال اـعّنـ إـبـوطرـلن اـلة ـليبى ـ وـ واـضاـيرـلاـبس ـلتة ـبيدـ اـ ـلمجفر ـ ـ الأدوـمّفـ اـيع ـلمة ـفقواـ اـهيـفةـ ـلبذا اـ أّن إلّا ـبقاب، مـلراطـ

46. .P; E: om [ به

47. .فضله :E; P [ فضلته

48. εμπείρως ἒχειν ;حىيرا :E; P [ خفيراً

49. .ويتنظر :P; E [ أو يتنظّر

50. .أيّام البحران [P81a] من أدوار + :P [ ويموت

51. .(.supra lin اربعه .add) P1 ايام :E5, E6, E7, R1, Tytler [ أربعة أيّام

52. .P1, Tytler خمسه وعشرون :E5: ill. E6 خمس وعشرين :E7, R1 [ خمس وعشرون

53. .الصلاح :E; P [ بالعلاج

54. .وصلاحه :P; E [ وصلاحها
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اـهيـفرـكذـي ـلفصذا ـ اـ إلّا ـلتغيل ـ ـ اـ ـيكذيـلّر ـبسبونـ ـ اـ ـلسب إذاـنٕاـفّنـ ـفهمنّا ـ ـ ـنباهـ ـهنّـ اـ
ـعل55 وـ اـيـرطودـجى ـلتق ـبيدـ اـهيـفرـ ـلعلذه ـ واـ ـستعمّة ـ ـ الأدوـ ة.ـيال

آـضوـميـفالـقدـقو اـهنـمـرخع ـلكتذا ـ أّنـ اـحـاصاب ـلصب إذاـ ـفياًـثـدحانـكرع ـمنروهـ ـيكهـ ـةصـاخونـ ـنتقاـبّ ـ اـفهـلاـ ـلسي واـ ـلبلّن ـ واـ ـلتد ـبيدـ وـ هـلوـقر.

ـهنالـقاـم اـهيـفاكـ ـلعلذه ـ ـهناـه56هـلاـقاـموـهّةـ وـ أنـها اـقو إّن ـلصال اـ ـيعذيـلرع ـقب57رضـ وـ ـنبتـقل اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـيسكةـناـ ـ ـعننـ ـتغي58دـ ـ ّرـ

ـلسا وـفّنـ إـقي ـبنت وا59ٔهـتاـ اـم. ا ـلصّ اـ ـيعذيـلرع ـلمرضـ ـعليتـتا60ٔدـقنـ ـ اـمهـ ـلسنين ـ ـ ـخمسنـ ـ وـ ـعشة ـسننـيرـ ـفصةـ ـحبـاصٕاّنـفداًـعاـ ـيمهـ وـ وـهوت

وذـب ـعلّكـلدـيكـله، أـ أّنـيّهـنى زـمرى ـنبانـمّدة اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـبياـميـهةـناـ اـ ـنقضن ـ الأـ ـسباء اـ ـلثوع وـناـ ـبيي أنـ ـعليـتأـين اـ ـلفتى ـ ـخمسىـ ـ ةـ

ـعشو ـسن61رونـ وـ ـبية. أـ ـليّهـنّن ـجميسـ ـ أـمعـ ـبتـاصن اـههـ ـلعلذه ـ ـقبّةـ وـ ـنبتـقل اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـنبّنـسيـفرىـيةـناـ إنـتاـ ـيعمـله ـتل62اونـ اـ ـلسك ّنـ

ـبفع ـ ـينبغاـم63رـئـاسلـ ـ ـ أنـ ـيفعي ـ ـعللـ اـ ـلصى [ـ Kühnواب، xviib.792ولا ـجمي] ـ أـمعـ ـبتـاصن ـبعهـ ـتلدـ اـ ـلسك ـيبقّنـ ـ داـبىـ ـئمه أـ إن ـحساً نـ

ـلتا ـبيدـ إـ و ـيعاّـمـنر. ـلبا64ذاـهدمـ اـ ـيكذيـلرء ـقبنـمونـ اـ ـلسل ـلسّنـ اـ ـلتوء ـبيدـ ـبحسو65رـ ـ لاـهبـ ـغيذا ـيجرهـ أنـ ـتبقب ـ اـبىـ ـلعله ـ ـبقاـمّةـ وـ دّلـقي، د

ـعل دلاـهىـ ـبيةـلذا اـمأـفة.ـنّـ «ـلوـقّ وـلرضـعنـمه أـقه ـعليىـتد ـ اـمهـ ـلسنين ـ ـ ـجمس66نـ ـ وـ ـعشة ـسنرونـ ـيمّهـنٕاـفةـ وـ ـفله»ـبوـهوت ـيشمـ ولاـحرـ ـبيه ّنـ
67

55. .يتهيّا :E; P [ نبّهنا

56. .قوله :P; E [ ما قاله

57. .يحدث :E; P [ يعرض

58. .وقت + :E [ عند

59. .نباته :E; P [ إبناته

60. .E; P om [ قد

61. .وعشرين :P; E [ وعشرون

62. .يعاود :E; P [ يعاون

63. .P; E om [ سائر

64. .ذلك :E; P [ هذا

65. .P; E om [ لسوء التدبير

66. .السن :P; E [ السنين

67. .وبين :P; E [ ولا بيّن
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ـمعن ـ ـفياهـ ـعلهـ أّنـ ـيطلمـلنـمى ـ اـ ـستقصب ـ ـ ـفهماءـ ـ [ـ ـفق]E29bه ـيظدـ وـحـرشدـقّهـنا68ٔومـقّنـ ـبيه ـمعنّنـ ـ ـفياهـ وذـ أـله. ـليّهـنك هـلتـضـرعنـمسـ

اـه ـلعلذه ـ وـ أـقّة ـعليتـتد ـ اـمهـ ـلسنين ـ ـ ـخمس69نـ ـ وـ ـعشة ـسنرونـ ـفهةـ ـفقوـ ـيمطـ وـ ـلكه،ـب70وـهوت أـقنـمّنـ ـعليتـتد ـ اـمهـ ـلسنين ـ ـ أـ ـكثن ذـمرـ كـلن

ـتكأنـبرىـحأ وأـلـاحذهـهونـ زاـنه. [ـئا اـكيـف]P81bد ـبقلام ـنق71انـكاـمراطـ ـحتصـ ـيكّىـ ـحقيقولاًـقونـ ـ ـ اً.ـماـتاًـ اـقأـفّ إّن ـلصول ـقبنـمرعـ لـ

ـنبتـقو اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـينحّهـنٕاـفةـناـ ـ وـ ـينقّل ـ وـف72ضـ ـنبتـقي وإذاـتاـ ـبعرضـعه، ـنبدـ اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـبقةـناـ ـبصيـ ـحباـ 73ٕهـ أنـلا ـيمى وت.ـ

ـنبتـقوو اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي اـفوـهةـناـ ـلمي اـ ـلتّدة ـفيميـ ـ ـبياـ أرـ ـعشعـبن ـسنرةـ وـ ـبية ـخمسنـ ـ وـ ـعشة ـسننـيرـ وـ ـنجدـقة. اـهيـفدـ ـلفصذا ـ ـبعيـفلـ ضـ

ـلنسا ـ ـلياـفـرحخـ ـكثييـفدـجوـيسـ ـ ـمنهرـ ـ واـ ـتليـفدـجوـيذيـلا. اـ ـلنسخك ـ ـ ـعلوـهةـ اـهىـ ـلمثذا ـ «ـ اـمأـفال وـعنـمّ أـقرض ـعليىـتد ـ اـم74هـ ـلسنين ـ ـ نـ

خمس عشرون سنة فٕانّه يكاد أن يموت وهو به». ومعناه في قوله «يكاد» أي في أكثر الأمر يموت وهو به.

8

]Kühn xviib.793إلى التقيّح.76 في أربعة عشر يوماً فٕاّن حاله تؤول75] قال أبقراط: من أصابته ذات الجنب فلم ينق 

ـلينـاجالـق ـ إّنـ اـعنـموس: ـبقادة أّنـ ـيسمراط ـ اـ ي ـستفّ ـ الأـ اـخراغ ـلملاط اـلّدةـلوـ ـلجنذات ـ ـلنفاـببـ ـ ـنقثـ اـ أو ـستنقاء ـ ـ و77اءـ أنـلذـك. أراد إذا 78ك

ـينف ـ وـ ـيبث «ـق،79زقـ ـيستنقال ـ ـ ـ وـ ـنجكـلذـكي». اـ ـستعمده ـ ـ اـهلـ ـللفظذه ـ ـ ـكتيـفةـ ـبيدـتابـ الأـ اـمر ـلحراض وـ ـكتيـفاّدة ـتقابـ اـمّدـ ـلمعة ـ .ـفرـ اـمأـفة ّ

68. .E; P om [ قوم

69. .السن :E; P [ السنين

70. .وهي :E, P [ وهو

71. .P; E om [ كان

72. .وينقضى :E; P [ وينقض

73. .صاحبه :E; P [ بصاحبه

74. .له :E; P in marg; P [ وقد أتى عليه

75. .E7 يستنق :E6 ينقا :E5, P1, R1, Tytler [ ينق

76. .Tytler يؤل :E6, P1 ىوول :(יוול) E7, R1 يؤول :E5 [ تؤول

77. .واستنقا :E; P [ أو استنقاء

78. .E; P om [ أن

79. .يبصق :E; P [ ويبزق
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اـهيـف ـلفصذا ـ ـفنجلـ ـ ـيضا80ٔدـ زـماًـ الاـمّدة ـستنقان ـ ـ اـ ـمتذيـلاء ـيكمـلىـ ـفينـ زـ اـعه ذات أّن ـلجنم ـ ـينتقبـ ـ ـ إـ اـلل ـلتقيى ـ ـ وـ ـعنّح. ـلتقياـبىـ ـ ـ إـ اـمّح ّلـكّ

ـتغي ـ ـيحّرـ اـضوـميـفدثـ إـلع اـلورم ـلمى ـكمّدةـ ـنجاـ ـكثيعـضواـميـفدهـ ـ ـكتنـمرةـ ـتقابـ اـمّدـ ـلمعة ـ اـقةـفرـ ـستعمد ـ ـ اـهلـ ـللفظذه ـ ـ ـعلةـ اـهىـ ـلمعنذا ـ ـ ىـ

اـموإ ـنفجّا ـ اـ ـلمار واـ ـنصبّدة ـ ـبهاـ إـ اـلا ـلفضى ـ اـ ـفيمذيـلاء ـ ـبياـ ـلصا81نـ واـ واـكٕاّنـفة.ـئرـلدر الأـيذـهنـمـدحّل ـيكدـقنـيرـمن إذاـ ـيستنمـلون ـ ـ ـحبـاصقـ هـ

ذات الجنب بالنفث، إلّا أّن المعنى الثاني قد يسّميه ابقراط فيما بعد انفجار المّدة.

9

]Kühn xviib.794[أـق ـبقال أـ : ـكثراط ـيكاـمرـ ـلسا82ونـ اـفّلـ ـلسنيي ـ ـ الاـ ـفيم83يـتن ـ ـبي84اـ ـثمنـ ـعشيـناـ ـسن85رةـ وـ ـبية ـخمنـ ـثيلاـثو86سـ نـ

سنة.

ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـبقوس: ـفيمراطـ ـ ـتقاـ ـفصنـمّدمـ ـلمهـلوـ وـ ا الأـصّ اـمف ـلتراض ـتعيـ ـكثيرضـ ـ اـ ـلصر الأـمّنـسّلـكبـحاـ ـسنن «وأـقان،ـ اـمال ـلشبّا ـ ابـ

ـفيع ـ ـلهرضـ ـنفمـ اـ واـلث ـلسدم وأـ اـهيـفّاـمّل». ـلفصذا ـ ـمعمزادـفلـ ـ اـعـركذ87اـ ـلسنيدد ـ ـ وـ ـيقصمـلن ـ ـبسبدـ ـ لٕاـهبـ ذـمادةـعذا ذـمـركا ـلكنكـلن ـ ّهـ

إـعد ذـلاه اـكى ـشتره ـعلراكـ اـ ـلصل واـ وـئرـلدر وـقة. ـفيم88فـصد ـ ـتقاـ اـ ـلسبّدم ـ اـ أـمذيـلب ـجلن اـصهـ ـلشبار ـ ـةصـاخابـ ـيتبلّ ـ ـ ـبهونـ الأـ راض.ـمذه

ـينبغدـقو ـ ـ أنـ ـيلخي ـ صـ اـهيـفّ ـلمذا أـضوـ ـسنرـمع ـتيـاهيـ اـ ـلسنتين ـ ـ ـ اـ ـلتين ـ ـهمـركذ89 نـ اـ ـبقا لأـ أـقّهـنراط ـكثال ـيكاـمرـ اـ ـلسون [ـفّلـ ]P82aي

ـلسنيا ـ ـ اـ ـلتن ـبييـ ـثمنـ ـنياـ ـعشةـ ـسنرـ وـ ـبية ـخمسنـ ـ وـ ـثيلاـثة ـسننـ ـعلكـلذـبدّلـفة.ـ أـ ـليّهـنى أّنـيسـ ـفيمرى ـ ـبياـ اـ ـلحن اـيّدـ ـهمّدـحنـيذـلن نـماـ

80. .تحد :E; P [ فنجد

81. .يلي :E in marg, P; E [ بين

82. .P1 ىحدث :E5, E6, E7, supra lin. P1, R1, Tytler [ يكون

83. .R1 אלדי :P1, Tytler التي :E7 التين :E5, E6 [ الاتي

84. .E5, E7, P1: om. E6, om. R1 [ فيما

85. עצר תמאני :E6, P1, Tytler ثمانيه عشر :E7 [ ثماني عشرة  R1.

86. .(חמסה) E6, P1, R1 خمسه :E7, Tytler [ خمس

87. .معها :P; E [ معما

88. .وصفت :E; P [ وصف

89. .السنتين الىىن هما بىن السنين الذين :E; P [ سني هاتين السنتين التين
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ـلسنيا ـ ـ ـسننـ واـ وإذاـحّاً ـنحدة. أـ ـيضن ـنظاًـ واـنرـ ـستقصينا ـ ـ ـ ـ ـلنظا90اـ ـ ـنجمـلر،ـ ـسنـاهدـ واـ ـلكدةـحاً اـ ـلسّن اـ ـلتن ـبي91اـميـ ـثمنـ ـنياـ ـعشةـ ـسنرـ وـ ـبية نـ

]Kühn xviib.795[ـخمس ـ وـ ـعشة ـسننـيرـ اـسيـهةـ ـلفتين ـ ـ واـ ـلسان اـ ـلتن ـفيميـ ـ ـبياـ ـخمسنـ ـ وـ ـعشة ـسننـيرـ وـ ـبيةة ـخمسنـ ـ وـ ـثيلاـثة ـسننـ يـهةـ

سن الشباب.

10

أـق ـبقال [ـمراط:ـ E7ن 88bٔا ـبتـاص] ذـ ـبحه ـفتخلةـ ـ ـ ـمنهّصـ ـ وـ ـلفضا92الـما ـ إـ رـلل ـئتى ـيمّهـنٕاـفهـ ـسبعيـفوتـ ـ أـ [ـية E5ّام، 30a[93ـاهاوزـجٕانـف

صار إلى التقيّح.

ـلينـاجالـق ـ إّنـ اـكوس: ـبقلام اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ اـفلـ ـنتقي ـ اـ ـلعلال ـ اـمّةـ ـلحلن ـ إـ اـلق وـئرـلى إـقة، ـيعّهـنال ـعنرضـ ذـ أـفكـلد ـكثي الأـ أنـمر ـتقتر ـ لـ

اـه ـلعلذه ـ ـحبهـاصّةـ ـ ـقباـ اـ ـليل اـ ـلسوم وذـباـ أـلع، ـيختنّهـنك ـ ـ اـ ـختنق ـ أـفاً.ـقاـ ـمكٕان أنـ ـيجن اـ ـلسبعاوز ـ ـ ذـفةـ اـلٕاّن ـلفضك ـ ـيستحيلـ ـ ـ ـ ـفيصيلـ ـ ـ ـفيق94ّدةـمرـ ـ عـ

صاحب هذه العلّة في نفث المّدة.

11

]E6 12b] [Kühn xviib.796[أـق ـبقال إذاـ ـنسٕاـبانـكراط: اـ ـلسان ـفكّلـ ـيقـامانـ ـلسعاـبهـفذـ ـ اـمالـ ـلبن ـمنك95زاقـ ـ اـ ـئحراـلر أـ إذا ـلقة يـ

 علامات الموت.99 من98 ينتثر فذلك97 الجمر وكان شعر الرأس96على

90. .فاستقصينا :E; P [ واستقصينا

91. .الذي :E; P [ التي ما

92. .E6, P1, Tytler فمال :E5, E7, R1 [ ومال

93. .R1 תגאוזהא :E5, E6, E7, P1, Tytler [ جاوزها

94. .ماده :E; P [ مّدة

95. .P1, Tytler البضاق :E5, E6, E7, R1 [ البزاق

96. .E6 عليه :E5, E7, P1, R1, Tytler [ على

97. .R1 מנה .E7: add راسه :E5, E6, P1, R1, Tytler [ الرأس

98. .Tytler فتلك :ArMSS [ فذلك

99. .om. E7 [ من
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ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـبقوس: ـيعنراطـ ـ ـبقيـ اـلوـ ـلسه اـهيـفّلـ ـلمذا اـضوـ ـلقع اـحرـ ـلتة ـتكيـ اـفونـ ـيمتحأن100ـرمأـفةـئرـلي ـ ـ ـينفـامنـ ـ اـهيـفثـ ـلعلذه ـ ّةـ

ـيستقصو ـ ـ ـ الأـ راـفرـمي ـئحتي ـ ـيلقأنـبهـ ـ ـعلىـ ـجمىـ ـكمر.ـ ـفيمالـقاـ ـ ـتقاـ اـفّدمـ ـلقي اـ ـلتروح ـتكيـ اـفونـ ـلمثي ـ اـناـ ـلتة ـتك101يـ ـللبونـ ـ ـمعهولـ ـ راـ ـئحا ةـ

ـمنك ـ اـهيـفالـق102كـلـذكرة،ـ ـلفصذا ـ إّنـ ـينفثاـمل ـ ـ اـحرـقبـحـاصهـ ـيكةـئرـلة راـلونـ ـئحه ـمنكةـ ـ ـتنٕانـفرة.ـ ـشعرـثاـ اـ ـفيمرأسـلر ـ دّلـلـاحذهـهنـ ه،

ـعلكـلذ أـ اـمبـيرـقّهـنى ـلهن ـقبنـملاكـ ذـ أّن ـعلدّلـيكـلل ـنقصةـيـاغىـ ـ اـ ـلغان وأـ ـخلذاء أنـبقـ ـيكه رـ ذـمدّلـيـامّـبون ـعلكـلع ـفسىـ ادـ

الأخلاط.

12

 شعر رأسه من أصحاب السّل ثّم حدث له اختلاف فٕانّه يموت.103قال أبقراط: من تساقط

]Kühn xviib.797[ـلينـاجالـق ـ إّنـ اـكوس: ـبقلام اـهيـفراطـ ـلمذا إـضوـ ـفيموـهـامّـنع ـ اـمربـق104نـ ـلمن أـموتـ ـصحن اـ ـلساب وـ دـقّل،

ـعل105دّلـيانـك ـلهـاحوءـسىـ ـبتسمـ ـ ـشعطـقاـ رؤوـ ـسهر ـلهدثـحٕانـفم.ـ ذـممـ اـلع ـختك ـلماـفلافـ ـيتوتـ ـلهّعـقوـ لأّنـيرـقنـعمـ اـهب ـلعذا رضـ

.106سبب رديء وعلامة رديئة. وذلك أنّه إنّما يكون من ضعف القوّة وهو أيضاً يزيدها مع ذلك ضعف

13

قال أبقراط: من قذف دماً زبدياً فقذفه إيّاه إنّما هو من رئته.

ـلينـاجالـق ـ إـ : ـنجدـقّاـنوس [ـفدـ اP82bٔي ـكث] اـ ـلنسر ـ ـمكخـ «ـ «ـقنـمان ـتقينـمذف» ـ وـ ـنجّأ»، ـكثيدـ ـ ـممنـيرـ نـ ـفسّ رـ اـهّ ـلكتلذا ـ ـ إـ ـيعاّـمـنب رفـ

اـه ـلفصذا ـ ـيكتلـ ـ ـعلبـ ـتلىـ اـ ـلنسخك ـ ـ أـ ـعنة اـ ـلنسخي ـ ـ ـلتا107ةـ ـفيهيـ ـ «ـ ـتقينـما ـ دـ زـمّأ وـيدـباً ـتعاً». ـتفسيومـقىـطاـ ـ ـ اـهرـ ـللفظذه ـ ـ ـفقةةـ إـلاـ أنـنوا أراد ّه

ـبهدّلـي ـعلاـ ـكثىـ ـيقاـمرةـ وـ اـلذـلذف، ـستعمك ـ ـ ـمكلـ «ـ «ـقنـمان ـتقينـمذف» ـ وأـ ـصحّأ». اـهابـ ـلقذا ـيكولـ ـعلونـبذـ اـ ـلعيى ـ ـبياًـبذـكانـ اً.ـنّـ

100. .وامر :P; E [ فأمر

101. .الذي :E; P [ التي

102. .وكذلك :P; E [ كذلك

103. .Tytler يساقط :ArMSS [ تساقط

104. .قد + :P [ فيمن

105. .دل :P; E [ يدّل

106. .ضعفا :P; E [ ضعف

107. .E, P in marg; P om [ أعني النسخة
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]Kühn xviib.798وذ أـل] رأـقّاـنك ـيند ـكثي108راراًـماـ ـ رـمذفـقنـمرةـ ـئتن دـ زـمه ـلياًـيدـباً ـلكثياـبسـ ـ ـ وأـ أـنر. إـقا إنـنول اـكّه ـبقان ـهكراطـ ذاـ

ـكت اـهبـ ـلفصذا ـ اـمّـنٕاـفلـ ـستعما ـ ـ اـهلـ ـللفظذه ـ ـ ـعلةـ الاـيـرطىـ ـستعق ـ لأـ ـليّهـنارة، ـمتسـ اـكىـ اـلان ـكثيديـبزـلدم ـ دّلـ ـعلراً أّنـ اـمهـفذـقى ةـئرـلن

ـمتو ـقليانـكىـ ـ دّلـ ـعل109لاً أّنـ آـضوـمنـمهـفدـقى وإنـخع اـكر. ـبقان إـ ـكتـامّـنراط «ـ «ـقنـمب أو ـنفنـمذف» «ـ أو ـفق»110زقـبنـمث» دـ

ـستعما ـ ـ اـ ـللفظل ـ ـ ـعلةـ ـحقيقتهىـ ـ ـ ـ ـ وـ اـها، اـلذا ـبهـوهذيـلدم اـ ـلحذه ـعلدّلـيالـ اـ أّن ـلقى إـحرـ اـفيـهـاّمـنة ـلجي اـهوـ ـللحمر ـ ـ اـ اـفذيـلي وـئرـلي ـوهة

ـجسمه ـ ـ اـ ـلحا ـبهاّصـ اـقأـف،111اـ إّن ـلقول اـلا112أّنـبولـ إـبزـلدم ـعلدّلـيـامّـندي اـ أّن ـلقى اـفـةحرـ ـفقةـئرـلي [ـحطـ وE30bّق. ـلي] اـ ـلقس ّهـنأـبولـ

ـمت اـنـاكىـ ـلقت اـفـةحرـ ـفيجةـئرـلي ـ أنـضبـ ـيكرورة اـ اـلون ـيقذيـلدم زـ ـبحاًـيدـبذف ـفقّق.ـ رأـ ـيند ـكثي113راراًـماـ ـ ـسقطاًـموـقرةـ ـ الـععـضوـمنـمواـ

ـقعو114اًـموـقو ـبهتـ راـمةـمـدصمـ را115لـكن أوـمأو اـضوـميـفاربـضح ـلصع ـلضا116وعـننـمراعـ اـبرـ ـلتة ـتكيـ إذاـ ـسقون اـ ـعللـجرـلط الأرضـ ى

آـقوو ـعلـرخع ـفنفثدرهـصىـ ـ ـ ـسععـمواـ دـ ـكثياًـمال ـ ـحسراًـ اـ ـللن ـغينـمّداًـجونـ وـ ـبتعـجر ـشبا117ٔأّنـكّة،ـ الأـ أنـمه وأولاه ـيكر ذـ اـلون إـلك ـاّمـندم

قذف من عرق الصدع في الرئة.

14

108. .مرار :E; P [ مراراً

109. .P; E om [ دّل

110. .بصق :E; P [ بزق

111. .E; P om [ بها

112. .E; P om [ القول بأّن

113. .مرار :E; P [ مراراً

114. .وقوم :E; P [ وقوماً

115. .راحل :E; P [ راكل

116. .في اليوم من :E; P [ من نوع

117. .فكان :E; P [ كأّن

TARO MIMURA Galen commentaries book 5 [v. 2 TM] 12



]Kühn xviib.799120 اختلاف دّل على الموت119 السّل118] قال أبقراط: إذا حدث بمن به.

ـلينـاجالـق ـ ـقبيالـقدـقوس:ـ ـ إـ ـمتّهـنل اـنـاكىـ ـلمت اـ ـلتّدة ـينفثهيـ ـ ـ ـ اـحـاصاـ ـلسب ـيهـركّلـ اـ ـئحراـلة وـ ـشعانـكة اـ ـيتس121رأسـلر ـ هـلدثـحّمـثطـقاـ

ـختا ـتبلافـ ذـ اـلع ـلمك اـهيـفّاـمأـفوت.ـ ـلمذا ـطلأـفـعضوـ اـ ـلقق ـفقولـ إـ إذاـنال ـبمدثـحّه اـبنـ ـلسه ـختا122ّلـ دّلـ ـعللاف اـ ـلمى ـغينـموتـ أنـ ر

اـكذـي ـلمر اـ ولا ـلشعّدة ـ ـعلكـلذـبدّلـفرـ الاـ أّن ـختى وـ ـكيدهـحلاف ـيكفانـكفـ ـ اـ ـعلةـلدلاـلي اـ ـلمى ـلكنوتـ ـ لاـ ـعلدّلـيّه اـ أّن ـلمى بـيرـقوتـ

 الشعر.123سريع حديث كما يدّل إذا كان مع تناثر

15

أـق ـبقال آـمراط:ـ [ـلن E7ت 89b[اـب ـلحه ا124نـمالـ ـلجنذات ـ إـ اـلب ـلتقيى ـ ـ اـنٕاـفّحـ إن ـستنقّه ـ ـ أرـفىـ ـبعيي ـ اـماًـموـينـ ـلين اـ اـلوم ـنفجذي ـ ـفيرتـ هـ

 في هذه المّدة فٕانّه يقع في السّل.128 لم يستنق127، وإن126 فٕاّن علّته تنقضي125المّدة

]Kühn xviib.800[ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـبقوس: ـلمراطـ زادـ ا اـلوـقيـفّ الاـسه ـنفجم ـ دلاـ دّل ـبيةـلار، أّنـنّـ إـملاـكة ـفيموـهـامّـنه ـ ـتقينـ ـ اـ ورمـلّح

ـجنبيـفهـبانـكذيـلا ـ اـثهـ ـنفجّم ـ ـفصرـ اـ ـلمارت اـفّدةـ ـلفضي ـ اـ ـبيذيـلاء ورـصنـ ـئتدره ـجميٕاّنـفه.ـ ـ إذاـلـاحذهـهنـمعـ ـتستفمـل129اـمه ـ ـ ـمنرغـ هـ

118. .Tytler لصاحب :ArMSS [ بمن به

119. .R1 סל :E5, E6, E7, P1, Tytler [ السّل

120. .R1 מות :E5, E6, E7, P1, Tytler [ الموت

121. .راسه :E; P [ الرأس

122. .سّل :E; P [ السّل

123. .انتثار :E; P [ تناثر

124. .Tytler اصحاب .add [ من

125. .P1 الماده :E5, E6, E7, R1, Tytler [ المّدة

126. .E5 تنقض :E6, E7, P1, R1, Tytler [ تنقضي

127. .R1 פאן :E5, E6, E7, P1, Tytler [ وإن

128. .E6 ىستىقي :E5, E7, P1, R1, Tytler [ يستنق

129. .E; P om [ ما
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ـلما ـحتّدةـ ـتنقّىـ ـ ىـ ـلنفاـبّ ـ أرـفثـ ـبعيي ـ أـموـينـ ـقصاً [ـ ـفيج]P83aاه ـ أنـضبـ ـتترورة رـكأـ ـئتّل اـ لأّن ـلمه ـتعفّدةـ ـ ـعلنـ اـطىـ ـلمول ـحتّدةـ ـيحتّىـ ـ ،130دـ

ـفجع ـ الاـحلـ ـستنقّد ـ ـ اـفاءـ ذات ـلجني ـ اـ ـليب اـ ـعشعـبراـلوم وـ ـجعر أـفّدهـحلـ ـصحي اـ ـلماب الأرـيّدةـ ـبعيوم ـ وـ وـقن. ـصفد اـ ـلحت اـفالـ ـختي لافـ

اـيذـه ـلين ـميوـ اـيا131ٔنـمنـ ام ـلبحّ ـ وـ أـئـاسران اـير ام ـلبحّ ـ ـصفرانـ ـفيـاشةـ ـكتيـفةـ اـيا132ٔيـفيـباـ ام ـلبحّ ـ ـفمران،ـ اـ ـستن ـجميبـعوـ ـ ذـفـامعـ كـلي

الكتاب من العلم سهل عليه فهم ما قاله ابقراط في أيّام البحران .

16

أـق ـبقال اـ ـلحراط: ـيضاّرـ أـمّرـ ـكثن اـ ـستعمر ـ ـ اـههـلاـ ـلمضذه ـ [ـنؤـياّرـ Kühnّث xviib.801ا ـللح] ـ وـ ـيفتم ـ ـلعصا133حـ ـ وـ ـيخب اـ وـهذـلدر ـيجلن ـ بـ

 الموت.134سيلان الدم والغشي ويلحق أصحاب هذا

ـلينـاجالـق ـ [ـ ا1ٔوس: إّن ـبق] وـقراطـ أـصد ـشيف ـكثي135اءـ ـ أـمرةـ اـمن ـستعمر ـ ـ اـ ـلحال واـ ـلباّر ـعلاردـ اـ ـلقصى ـ وـ ـعلد الٕاـ ـكتيـفراطـفى وـلابـ فـصه

ـفي اـ ـستعمه ـ ـ اـ وـبـوطرـلال وـقات، أـصد ـيضف اـهيـفاًـ ـلمذا ـكتنـمعـضوـ اـ ـلفصاب ـ ـجميولـ ـ ـجمعـ ذـ اـلل إلّا ـلشك [ـ وأّول2اّذ. وـم] نـمفـصا

أّنـلذ اـمك ـستعمن ـ ـ اـ ـلحل اـفرطـفأـفاّرـ ـستعمي ـ ـ أـلاـ ـفي136دثـحه الآـههـ وـفذه أـهات «ـني اـنؤـيّه ـللحّث ـ ـيعنم»ـ ـ أـ ـخيرـيّهـني وـ ـيفتحه ـ ـ [ـ 3ٕه. ا و ـاّمـن]

ـستعما ـ ـ اـهلـ ـللفظذه ـ ـ ـستعالاـبةـ ـ ـعلارةـ اـيـرطىـ ـلتشبيق ـ ـ ـ الأـ لأّن ـنثه ـجنّلـكنـمىـ [ـ E5س 31aٔا ـضع] وأـ اـشف ـستّد وـخرـ ـتفتاء ـ اـماًـّحـ [ـكذـلن ]4ر.

أـمذاـهقـفواـيو ـتبعا ـ وـبهـ «وـلوـقوـهه ـيفته ـ اـ ـلعصح ـ اـفب»،ـ ـلعصٕاّن ـ أـ ـيضب ـيضعاًـ ـ وـ ـيستف ـ ـبتحليىـخرـ ـ ـ ـ اـ ـلحل ـلجرارةـ [ـهوـ و5ره. أـلوـق] ـيضه اًـ

ـيخ«و اـ إـهذـلدر أرادّـمـنن» أـب137ا ـيضعّهـنه ـ اـ وـهذـلف ـبقبـهذـين وذـتّوـ ـيككـله، ـبتحلونـ ـ ـ اـهـوجّلـ ـكتحلاغـمدـلر ـ ـ اـهـوجّلـ ـلعصر ـ [ـ و6ب. ـعل] ىـ

اـه ـلطذه ـيجلقـيرـ ـ اـ ـستعمب ـ ـ اـ ـلحال ـسياّرـ اـ اـللان ـلمفدم ـ وـ ـبيرط، [ـ Kühnّن xviib.802ذ أّن إـل] ـيكـامّـنك اـفونـ ـلبي اـ الـحهـلـاحذيـلدن

ـمتهي ـ ـ لأنـئّـ ـيجة ـمنريـ اـ [ـله و7دم. ـيتب] ـ ـسيعـ اـ اـللان ـلغشدم ـ ـيلحّمـثيـ ـ اـ ـلغشق ـ اـ ـلمي ـكموتـ ـيلحدـقاـ ـ الآـ اـفق ـلتات ـتقيـ ذـ [ـكّدم ا8ٔره، إلّا ّهـن]

130. .تحد :E; P [ يحتد

131. .في :E; P [ من

132. .كتاب :P; E [ كتابي في

133. وارخاء وتفسخ .Tytler: add يرخى .add [ ويفتح  in marg. by a.h. (with ح) P7.

134. .E6, P1, Tytler ذلك :E5, E7, R1 [ هذا

135. .اسما :P; E [ أشياء

136. .حدث :E; P [ أحدث

137. .ارد :P; E [ أراد
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ٕ ـيلح138ـاّمـنا ـ ـتلقـ ـعلكـ اـطىـ ـلمول وـ ـيلحّدة ـ ـبعضهقـ ـ ـ أـ ـكثا وـ ـبعضهر ـ ـ أـ [ـقا وا9ّٔل. اـم] ا ـنفجّ ـ اـ واـلار ـلغشدم ـ ـلماـفيـ ـيلحقهموتـ ـ ـ ـ ـ ـعلاـ اـ ـلمكى ـ ان.ـ

و10[ ـنجدـق] آـ اـهـرخد ـلفصذا ـ ـمختلفلـ ـ ـ ـ اـفاًـ ـلنسي ـ أّنـ إلّا ـجميخ، ـ اـ ـلنسع ـ اـهؤّديـيخـ ـلمعنذا ـ ـ اـ وـلى ـصفذي [ـ 11ٕت. ا و ـتلدىـح] اـ ـلنسك ـ خـ

ـفيه ـ آـ اـهـرخا ـلفصذا ـ ـعللـ اـهىـ ـلمثذا ـ «وـ ـيلحال ـ الأـهقـ ـشيذه اـ ـلماء وـ ـنسخوت» ـ أـ ـفيهوـهرىـخة ـ ـعلاـ اـهىـ ـلمثذا ـ «وـ الأـهال ـشيذه ـتحاءـ ّمـثدثـ

ـيلحقه ـ ـ ـ اـ ـلما وـ ـنسخوت» ـ ـلثاـثةـ ـفيهوـهةـ ـ ـعلاـ اـهىـ ـلمثذا ـ «وـ الأـهال ـشيذه ـيلحقهاءـ ـ ـ ـ اـ ـلما وـ ـنسخوت» ـ راـ ـبعة ـفيهوـه139ةـ ـ ـعلاـ اـهىـ ـلمثذا ـ الـ

 الأشياء يؤول إلى الموت».140«وهذه

17

 حّمى.143 معها142 يكون141قال أبقراط: وأّما البارد فيحدث التشنّج والتمّدد والاسوداد والنافض التي

ـلينـاجالـق ـ ـيعنوس:ـ ـ اـ أّن ـلبي اـ ـلمفارد ـ ـيحرطـ اـ ـلتشندث ـ ـ واـ ـلتمّج ـ ـبتبّددـ ـ اـيرـ ـلعصده ـ ـفكمب.ـ ـ أـ لاـنا ـينبغّه ـ ـ أنـ ـينحي ـ اـهوـجّلـ ـلعصر ـ راطـفٕاـببـ

ـلحا ـعليرارةـ ـ [ـ Kühnه، xviib.803[لاـلذـك ـينبغك ـ ـ [ـ أن ـيب]P83bي ـكثأـبردـ ـمم144رـ اـ ـينبغّ ـ ـ ـفيجميـ ـ ـ ـينضغو145عـ ـ ـ وـ ـيفعط. ـ أـ ـيضل الاـ ودادـساً

ـبتب ـ ـلنوا146دهـيرـ اـفاـ ـلتض ـتجليـ ـ ـحمبـ وـ الأـكّى. أنـجان ـيقود «واـ ـلنول اـفاـ ـيحذيـلض اـ ـلتشندث ـ ـ والاـ واـسّج ـلحموداد ـ وـ وـقّى». ــصفند ـسبا147ٔاـ ابـ

جميع الأعراض وشرحناها في أقاويل أفردناها لها.

18

138. .يكون + :P [ إنّما

139. .وراىعه :P; E [ ونسخة رابعة

140. .هذه :E; P [ وهذه

141. .E7 الذي :E5, E6, P1, R1, Tytler [ التي

142. .Tytler تكون :P1 ىكون :E5, E6, E7, R1 [ يكون

143. .E7 مع :E5, E6, P1, R1 [ معها

144. .اكثر :E; P [ بأكثر

145. .ويجمع :E; P [ فيجمع

146. .ىبرده :P; E [ بتبريده

147. .وقد شرحناه ووصفنا :P; E [ وقد وصفنا
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 نافع لها.150 فموافق149 والأسنان والعصب والدماغ والنخاع، وأّما الحاّر148قال أبقراط: البارد ضاّر للعظام

ـلينـاجالـق ـ الأـمانـكاـموس:ـ ـعضن ـطبيعتيـفاءـ ـ ـ ـ إـ اـله ـلبى أـ ـميرد ـفهلـ أـمانـكاـمّلـك151الـحذهـ ـعضن اـ ـلباء ـيمدـعدنـ ـللاًـ ـبتدمـ واـ ـلضّة، نـمررـ

 أوفق وأنفع.154 أسرع إليه وأنكى فيه. والحاّر لما كانت حاله هذه من الأعضاء فبالواجب أّن الحاّر له153 المفرط للبارد152الاستعمال

19

]Kühn xviib.804برد فينبغي أن يسّخن إلّا أن يخاف عليه انفجار الدم منه.155] قال أبقراط: كّل موضع قد 

ـلينـاجالـق ـ ـلي:156وسـ ـينتقسـ ـ ـ اـهنـم157ضـ ـلقذا اـ اـهيـفهـلاـقذيـلول ـلمذا اـبهـلوـقعـضوـ ـلضأّن واـ ـلضدد اـهو158دـ ـلبو اـ اـلاب ـستقصينذي ـ ـ ـ ـ ـهحـرشاـ

ـكتيـف ـحيلابـ ـ اـ ـلبة وـ ـبيدـقر أّنـنّـ اـفّا ـلطي ـيحتـرخا159ٓابـبّبـ ـ إـ ـلياج أـضهـ ـكثرورة وـهنـمرـ أـهذا ـينبغّهـنو ـ ـ أنـ ـيبي ـبمرأـ ـحفاـمداواةـ ّدـشا160ٔزهـ

ـعنأ اـكاـميـ ـلخطان ـ ـفيرـ أـ ـعظه وـ اـلـذكم، ـلحك اـهيـفالـ ـلمذا اـفعـضوـ ـنفجي ـ اـ ـفيجدم.ـلار ـ أنـ ـيبب ـبمرأـ ـتهداواـ ـيقبّمـثاـ ـ ـعللـ اـ ـلعضى ـ ـفيوـ 161رّدهـ

إلى اعتداله المخصوص به.

148. .Tytler بالعظام :ArMSS [ للعظام

149. .Tytler والحار :ArMSS [ وأّما الحاّر

150. .Tytler موافق :E6 فهو موافق :E5, E7, P1 [ فموافق

151. .وهذه فحال :E; P [ فهذه حال

152. .استعمال :E; P [ الاستعمال

153. .البارد :E; P [ للبارد

154. .E; P om [ أّن الحاّر له

155. .E5, E6, supra lin. E7, P1, R1, Tytler: om. E7 [ قد

156. .قال + :P [ جالينوس

157. .ينقص :E; P [ ينتقض

158. .َوالِضدِه :P; E [ والضد

159. .باباً :P; E [ باب

160. .خطره :E; P [ حفزه

161. .فيرّد :E; P [ فيرّده
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20

أـق ـبقال اـ ـلبراط: ـللقّذاعـلاردـ ـ وـ ـيصلروح ـ اـ ـلجلّب ـ وـ ـيحد اـمدثـ لاـمـعجوـلن ـيكا ـمعونـ ـتقيهـ ـ وـ ـيسّح E5[162وّدـ 31bو ـيح] اـ ـلندث اـفاـ ـلتض 163يـ

 حّمى والتشنّج والتمّدد.165 معها164تكون

]Kühn xviib.805[ـلينـاجالـق ـ اـموس:ـ ـستعمن ـ ـ الأـ ـشيل ـعلاءـ ـحقىـ ـئقهاـ ـ ـيسمـلاـ ـللاـبّمـ اـ إلّا ـلحذاع ـلكاّر،ـ اـمّنـ ـستعمن ـ ـ ـلتشلـ ـ اـباـ ـلحه ّسـ

ـيقدـق اـفالـ ـلمي اـ ـلباء أـ ـيضارد إـ لاـلّهـناً ـمتذاع ـلقىـ اـ ـلجلي ـ أّيـفدـ ـلك166انـكالـحي ـمتّنـ ـفيتـنـاكىـ وذـحرـقهـ اـلة. أّن ـلشك اـ ـلليء ذاعـ

ـينبغ ـ ـ أنـ ـينفي ـ ـحتـهعاذـياـمـرهـوجيـفذـ ـيحّىـ ـمندثـ ـفيهـ اـ ـلله وـ ـليذع، ـيمكسـ ـ أنـ ـينفن ـ اـ ـلمذ اـ ـلباء اـفاردـ ـلجلي ـ وـ ـعلـوهد اـلـاحىـ ـلطبيعيه ـ ـ ـ ـ ة،ـ

ـمقلأّن اـحدارـ ـلجلال ـ اـمدـ ـلتكن ـ أـثاـ ـكثف ـمقنـمرـ اـهـوجالـحدارـ ـلمر اـماءـ ـللطن ـ اـمأـفة.ـفاـ ّ
ـلعضا167 ـ اـ ـفيتـثدـحدـقذيـلو أـنلأـفـةحرـقهـ ّدـشّه

ـتخلخ ـ ـ ـفقلاً.ـ ـيمكدـ ـ اـ ـلمن اـ ـلباء أنـ ـينفارد ـ ـحترهـهـوجيـفذـ ـيغّىـ ـيصو168وصـ إـ ـقعىـلل وـ ـحنـرشدـقره. أـ ـطبيعرـما ـ ـ الأـ ـشية اـ ـللاء ـكتيـفةـعذاـ ـبناـ يـفاـ

الأدوـق اـيوّة ـلمفة ـ ـفمردة.ـ الأـمانـكاـ ـعضن ـفياءـ ـلباـفـةحرـقهـ وـلهـلاردـ ـيكمـلاـمذاع، ـفينـ ـمنههـ ـ ـفليـةحرـقاـ ـ ـبلهـلوـهسـ ـيصللـبذاعـ ـ ـعلياـمبـ ـ هـ

اـم ـلجلن ـ ـبتلدـ ـ ـلجزهـيزـ وـهوـ ـيحره. أـ ـيضدث اـ ـلباً اـماردـ لاـمعـجوـلن ـيكا ـمع169ونـ ـتقيهـ ـ ـبتبّحـ ـ ـللحدهـيرـ ـ اـ ـلغرارة اـيرـ ـلتزة ـبهيـ ـيكاـ اـلوـتونـ ـلقيّد ـ يـفحـ

ـلقا وـ ـيمنروح، ـ أـ ـيضع الأـ ـشياً [ـ اP84aاء ـلمح] ـ ـللةـثدـ أنـمـعجوـ ـتنحن ـ اـمأـف.170ّلـ ّ
ـبعاـم171 ـفقذاـهدـ ذـ ـفيهرهـكد ـ ـتقاـ أـ ـعنّدم الاـ واـسي ـلنوداد ضـفاـ

التي تكون معها حّمى والتشنّج والتمّدد.

21

]Kühn xviib.806[أـق ـبقال ورـ ـعلّبـصاّـمـبراط: ـتمهـبنـمىـ ـغينـمّددـ وـحرـقرـ ـحساّبـشوـهة اـ ـللحن ـ وـفمـ اـمطـسي ـلصين ـ اردـباءـمفـ

162. .Tytler البدن .add [ ويسوّد

163. .Tytler ,(אלדי) E7, R1 الذي :E5, E6, P1 [ التي

164. .R1 יכון : E5, P1: ill. E6 ىكون :E7, Tytler [ تكون

165. .R1 מעה :E5, E7, P1, Tytler: ill. E6 [ معها

166. .E; P om [ كان

167. .واما :E; P [ فأّما

168. .يعرض :E; P [ يغوص

169. .لم يكن :E; P [ لا يكون

170. .تنحلل :E; P [ تنحّل

171. .واّما :E; P [ فأّما
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] بتلك الحرارة.E7 91a [176 يخلّصه175 فكان174 حرارة كثيرة فيه173 انعطافاً من172كثير فأحدث فيه

ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـبقوس: ـلمراطـ وـ ا وـمفـصّ أـمفـصا اـمن ـلبر واـ ـلحارد أـ ـصفيـفـذخاّر ـينتفدـقاـمةـ ـ ـ اـفهـبعـ ـلني اـمدرةـ ـلبن واـ ـلحارد وـ ـلباـبدأـباّر اردـ

ـفق إـ ـمتّهـنال ـنساـبانـكىـ ـتمانـ وـ ـبيّدد، أـ اـيرـيّهـنّن ـلتمد ـ وـ ـغيّدد ـجمينـمرهـ ـ أـ ـصنع اـ ـلتشناف ـ ـ وـ ذـكّج وـفكـلان وـمطـسي اـقن ـلصيت ـ انـكو177فـ

اـب ـلمدن ـحسضـيرـ اـ ـللحن ـ وـ ـفصاًـبـاشانـكم ـعليّبـ ـ ـكثياردـباءـمهـ ـ دـ ـفعر أـ ـللحدثـحه ـ اـندـبيـف178رارةـ ـنعطه ـ ـفشفاًـفاـ ـ وـضرـمكـلذـبىـ ـيتبيدـقه. ـ ـ ّنـ

أّنـهنـم با179ذا ـل ـلياردـ ـبقسـ ـيشفهـتّوـ ـ اـهيـ ـلمذا ـلكنرض،ـ ـ هـ ّ180ٕ ـيشفيـامّـنا ـ ـ ـبعهـ ـقبنـمرضـ أـ ـيحّهـنل ـفيمدثـ ـ ـحساًـبـاشانـكنـ اـ ـللحن ـ مـ

ـللح ـ اـندـبيـف181رارةـ ـنعطه ـ وـفاـ ـمماً. اـ ـيستّ ـ ـعلهـبدّلـ ـصحىـ ةـ ـقلاـمّ أـ ـليّهـنت ـينفسـ ـ ـغيّنـسيـفعـ ـلسا182ذاـهرـ لأـ لاـنّن، ـيحّه ـغييـفدثـ 183رهـ

ـللح ـ ـنعطا184رارةـ ـ وإذاـفاـ ـلسا185ذاـهيـفانـكاً. أـ ـيضّن لاـ ـينتعاً ـ ـ وـفهـبعـ اـمتـقي ـغيتـقوـلن اـ الأوـقوـلر اـمطـست ـلصين ـ اـ لأّن ـلبف، لاـ إذا ىـقارد

ـلبا ـفهدنـ إـ أنـمو ا ـيقهّ ـ اـ ـلحر اـ ـلغرارة [ـيزـيرـ Kühnة xviib.807ٕ ا و أنـم] ا ـيجمعهّ ـ ـ ـ أـ اـما. ـقهّ ـلهرهـ ـفمتاـ ـ ـضعيفتـنـاكىـ ـ ـ وأـ اـمة، ـجمعّ ـ إـ ـاهاـيه

172. .Tytler له :E5, P1, R1: om. E6, om. E7 [ فيه

173. .(אנעצאפ) E6, E7, R1 انعطاف :E5, P1, Tytler [ انعطافاً من

174. .E5, E6, E7, R1: om. P1, om. Tytler [ فيه

175. .E7 وكان :E5 [ فكان

176. .Tytler تخلصه :E6 ىخلصه :E5, E7, P1, R1 [ يخلّصه

177. .صايف :E; P [ الصيف

178. .احدثت الحراره :E; P [ أحدث للحرارة

179. .P; E om [ أّن

180. .لكن :P; E [ لكنّه

181. .الحراره :E; P [ للحرارة

182. .هذه :P; E [ هذا

183. .غيرها :P; E [ غيره

184. .الحراره :E; P [ للحرارة

185. .هذه :P; E [ هذا
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ـفمت ـ إـيوـقتـنـاكىـ و ـيجمعهـاّمـنة ـ ـ ـ ـبحصاـ ـ E32aٕ[186رهـ ا وـهاـي] ـمنعا ـ ـلتحلهـ ـ ـ ـلهّـ وـ اـحا. ـبقذر اـمراطـ ـستعمن ـ ـ ذـ اـفكـلال ـلتشني ـ ـ اـ ـيكذيـلّج نـمونـ

ـلقا لأـحرـ ـليّهـنة ـيبسـ اـهرأـ ـلتشنذا ـ ـ وـفّجـ الأوـمتـقي ـستعماـباتـقن ـ ـ اـ ـلبال وإنـ اـكارد، ـلمان وـبـاشضـيرـ ـطنيعتيـفانـكاً ـ ـ ـ وـحهـ اـكاّراً نـمتـقوـلان

ـلسنا ـ وـ ـقتة وـحاًـ اـكاّراً ـلبلان ـ الأـلـذكدـ لأّن اـفرـمك، ـلبي ـعلاردـ وـمىـ ـصفا ـقبتـ أـ ـللقذاعـلّهـنل ـ وـ ـيحروح اـمدثـ لاـمـعجوـلن ـيكا ـمعونـ ـتقيهـ ـ ّح.ـ

ـفم اـبدثـح187نـ ـلتشنه ـ ـ ـبسبـةحرـقنـم188ّجـ ـ أـ ورم ـعضب ـعصبياءـ ـ ـ ـلباـفةـ أـم189اردـ الأـضن ـشيّد لأـلاءـ لاـنه ـيسكّه ـ اـيادـعنـمنـ ـلقة ولاـحرـ ـيحة ّلـ

ورم الأعضاء العصبية.

22

أـق ـبقال اـ ـلحراط: ـمقي190اّرـ ـ ـلكّحـ ـلي191نـ وذـحرـقّلـكيـفسـ أـمكـلة ـعظن اـ ـلعم دلاـملاـ ـعلةـلات اـ ـلثقى ـ والأـ [192نـمة ،R1 85bو ـيلي] ـ اـ ـلجلن ـ دـ

وـقّـقرـيو ـيسكه ـ اـ ـيكسو193عـجوـلن ـ اـيادـعرـ ـلنة واـفاـ ـلتشنض ـ ـ واـ ـلتمّج ـ وـ ـيحّدد ـلثقا194ّلـ ـ اـ ـلعل اـفارضـ وـلي أوـموـهرأس، الأـفن ـشيق [ـ Kühnاء

186. إنّما يجمعها بحصره .واّما جمعها فىحصره :E; P [ و

187. .لمن :P; E [ فمن

188. .تشنج :E; P [ التشنّج

189. .والبارد :P; E [ فالبارد

190. אלחאר אלמא :E5, E6, E7, P1, Tytler [ الحاّر  R1.

191. .E5 ولكن :E6, E7, P1, R1, Tytler [ لكن

192. ) R1 ,(المدة instead of المادة) E5, E7 انه ينضخ المدة .add [ والأمن אלמדה ינצג אנה ).

193. .E7, P1, R1, Tytler: om. E6 ,(صح with) E5, in marg. E6 [ ويسكن الوجع

194. .P1 ىحلل :E5, E6, E7, R1, Tytler [ ويحّل
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xviib.808[ـلكس ـ اـ ـلعظر ـ وـ ـةصـاخام ـللمعّ ـ ـ ـمنه195رىـ ـ وـ اـما ـلعظن ـ ـةصـاخ196امـ ـلعظ197ّ ـ اـ و198رأسـلام ـلك، [ـ P1ّل 84b[أـم ـلبا199هـتـاما أوـ رد

[ـحرـقأ E7ه 91bو ـللق] ـ اـ ـلتروح ـتسعيـ ـ وـ ـتتي وـكأـ ـللمقعّل ـ ـ ـ واـ ـلفدة ـلمثوا201مـحرـلوا200رجـ ـ ـلحاـفةـناـ ـصحلا202ٔاّرـ اـهابـ ـلعلذه ـ 204افـش203عـفاـنلـ

والبارد لهم ضاّر قاتل.

ـلينـاجالـق ـ ـكموس:ـ اـ أّن ـلبا وـ ـمحـوهارد ـلتشنا205دثـ ـ ـ واـ ـلتمّج ـ ـيبدـقّددـ ـعلرّئـ اـفالـحىـ ـلني اـمدرةـ ـلتمن ـ اـلذـكّدد،ـ ـلحك وـ ـمقيـوهاّر ـ يـفّحـ

ـطبيعت ـ ـ ـ ورـ ـيقيمـل206اّـمـبه ـ وذـ اـلّح. أّن ـلقك إذاـ ـمتعفتـنـاكروح ـ ـ أوـنّـ ـلجملاـبتـنـاك207ة ـ ـ ـممةـ اـ ـتنجلّ ـ ـ إـ ـليهب ـ ـفضاـ ـيحمـلولـ ـفيهدثـ ـ اـ ـلحا ـتقياّرـ ـ اً،ـحّـ

ـلكن ـ ـيضّهـ ـمضـاهّرـ ـعطيمرّةـ ـ ـ والأـ ـجميعرانـمة. ـ ـ ـيجتمعاًـ ـ ـ ـ واـشيـفانـ أـحيء ـعند، اـ أّن ـلشي اـ ـلضيء ـللقاّرـ ـ واـحرـ ـلشة اـ لاـليء ـيحذي ـفيهدثـ ـ اـ

ـتقي ـ واـشـوهاًـحّـ وـحيء أـلذـكد، ـيضك ـيجتمعنـيذـهرّيـض208ٕاّنـفاًـ ـ ـ ـ واـشيـفانـ أـحيء ـعند، اـ أّن ـلشي اـ ـلنيء ـللقعـفاـ ـ واـحرـ ـلشة اـ ـلمقييء ـ ـ ـلهحـ اـ

195. .Tytler المعراة :R1 אלמערי :E5, E6, E7, P1 [ للمعرى

196. ) E5, R1 من اللحم :E6, E7, P1 [ ومن العظام אללחם מן ), Tytler.

197. סימא ולא :E5 واخص :E6, E7, P1 [ خاّصة  R1: وخاصة Tytler.

198. ظ ع ــــل ــــ اــــ رأســــلام ] E5, E6, E7, P1, Tytler: דלךלךואדץאלראסלעצאםדלךמןכאןמא

אלראס לעצם  R1 ( אלראס לעצם דלך לך ואדץ  crossed out).

199. .Tytler اصابه :ArMSS [ أماته

200. .Tytler ولقروح :E5, E6, P1, R1: om. E7 [ والفرج

201. .Tytler الرحم :ArMSS [ والرحم

202. .E5, Tytler: ill. E6 والحار :E7, P1, R1 [ فالحاّر

203. אלעלל הדה לאצחאב נאפע :E5, E6, E7, P1, Tytler [ لأصحاب هذه العلل نافع  R1.

204. .E5, E6, P1 شافي :E7, R1, Tytler [ شاف

205. .يحدث :P; E [ محدث

206. .ربّما :E; P [ وربّما

207. .اذ :E; P [ أو

208. .قال ان :P; E [ فٕاّن
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واـش اـلوـتٕاّنـفد.ـحيء ـلمّد اـفّدةـ ـلقي وـحرـ اـلوـتة ـلمقيا209دواءـلّد ـ ـ ـلهحـ أـماـ ـعظن اـ ـلعم دلاـملاـ ـعلةـلات اـ ـلثقى ـ والأـ ـفيهنـمة ـ لأـ لاـنا، ـيمكّه ـ أنـ ن

ـتك اـ ـلقون اـحرـ ـلتة ـيتيـ ـفيهّدـلوـ ـ ـقياـ ولاـيادـع210حـ ـيخة ـمنهافـ ـ ـمكاـ اـفروه.ـ ـلقٕاّن اـحرـ ـلتة ـيحيـ ـبسببهدثـ ـ ـ ـ اـ ـلتشنا ـ ـ ـفهّجـ لاـ ـمحي ـممةـلاـ لاـ ا ـيتقيّ ـ ـ ّح.ـ

اـلذـكو ـلقك اـ ـلمتعفروح ـ ـ ـ [ـنّـ Kühnة xviib.809و ـكل] اـفانـكـامّـ ـلمي اـضواـ ـلتع ـمنههـلـوحيـ ـ وـكأـتاـ ـكلّل، ـمنهانـكـامّـ ـ أـ ـيضا ـيعساًـ ـ هـلاـمدـنا211رـ

ـفه ـمموـ لاـ ا ـيتقيّ ـ ـ وـ ـكلّح، أـكـامّـ ـيضان اـماًـ ـلقن اـ ـلجيشروح ـ ـ وـساـبّصـخدـقةـ ـيسمم ـ ىـ ـمثهـبّ اـ ـلقل اـحرـ ـلتة ـيقيـ ـلهالـ اـ ـلسا ـنيـاطرـ واـ ـلقة، اـحرـ ـلتة يـ

ـتسم ـ ىـ ـخيّ ـنيروـ اـمونـ ـطبيـمسن ـ ـلجهاـعبـ ـ ـفباـ واـ ـلقرأت، اـحرـ ـلتة ـتسميـ ـ ىـ ـطيّ ـفيلاـ اـمونـ رـسن واـلتـضرـعلـجم ـلقه، اـحرـ ـلتة ـتسميـ ـ الأـ ى ـكلّ ة،ـ

ـجميعه212ّهـنٕاـف ـ ـ ـ ـمماـ لاـ ا ـتتقيّ ـ ـ ـلتقياـفّح.ـ ـ ـ إذاًـ أـمّح ـعظن اـ ـلعم دلاـملاـ ـعلةـلات اـ ـلثقى ـ والأـ اـفنـمة ـلقي وـحرـ ـبهة ـستاـفذاـ ـعلدّلـ أـ ـعمى ـلما213الـ اءـ

ـلحا إذاـنٕاـفاّر.ـ ـينفمـلاـمّه ـ اـ ـلقع رأـحرـ ـيتهة ـ ـتبقاـ ـ ـبعىـ اـ ـستعمد ـ ـ ـغيهـلاـ ـمتقيحرـ ـ ـ ـ ـبعّددـعّمـثة.ـ [ـهدـ اE32bٔذا ـفع] أـم214الـ ـفعن اـ ـلحال ـاهراـتاّرـ

ـيح داـ ـئمدث ـمنهاً.ـ ـ أـ ـيليّهـنا ـ اـ ـلجلن ـ إذاـ ـصلد وـ إذاـقّـقرـيب ـغله وـ ـيسكظ، ـ اـ وـجوـلن ـيكسع ـ اـيادـعنـمرـ ـلتشنة ـ ـ واـ ـلتمّح ـ ولاـ ـيحّدد، ـكمدثـ اـ

ـيح اـ ـلبدث اـماردـ لاـمـعجوـلن ـيكا ـمعونـ ـتقيهـ ـ ـلمنّحـ ـ ـلطبيعهـترـفاـ ـ ـ ـ أـ ـننداـبة اـ ـلتا اـهيـ ـلحي اـ ـلغرارة وـيزـيرـ اـهة، ـلطبيعذه ـ ـ ـ اـ ـلتة ـيسميـ ـ ـيهّـ اـ ـلحا إذاـ ـلقاّر يـ

ـلبا ـعلارجـخنـمدنـ اـ ـعتى ـفتفعدالـ ـ ـ ـجميلـ ـ وـمعـ ـنضٕاـبفـصا ـبعـهجاـ ـيحتاـمضـ ـ إـ الٕاـلاج ـنضى إـ و ـلتـاحاج إـ إـيه اـلاه ـلحى الأـ وـجال ـتحليلود ـ ـ ـ هـ

ـستفوا ـ الأـغراـ ـشيه اـ ـلماء إـيؤذـ و ـلمكـلذـبهـئراـبة اـ ـيحّ ـعنهدثـ ـ ـيبمـلٕانـفا.ـ اـهرأـ با ـل اـ ترء ـل هـنٕاـفاّمـ ـعلّ [ـحىـ Kühnال xviib.810[ـتسك ـ نـ

اـمأـفاع.ـجالأو ـعليـفّ اـ ـيفعدـقّهـنٕاـفرأسـلل ـ وـملـ ـصفنا ـ وـ ـيبا اـ ـلثقرئ ـ اـ ـلعل اـفارضـ ـنضٕاـبرأسـلي وـجاـ ـتحليله ـ ـ ـ ـلمهـ وـيؤذـياـ أـهه، ـيضو أـ ـنفاً الأـ ـشيع اءـ

ـلكس ـ اـ ـلعظر ـ وـ ـةصـاخام ـلمّ ـمنهانـكاـ ـ ـيعن،215اًـيارـعاـ ـ ـمعيـ اـمراـ ـللحن ـ ولاـ ـسيم، ـلمـامّـ اـمانـكاـ ـلكسن ـ ـعظيـفرـ اـ اـلام لأّن ـلبرأس، أـماردـ ّرـضن

ـشيالأ ـلتلاءـ ـ لأـ ـليّهـنك ـللعظسـ ـ ـ ـفقامـ ـلكناّرـضـوهطـ ـ ذـمّهـ ـللاّرـضـوهكـلع وـمدـ [ـماغ. اP85aٔا أـتاـم] ـيضه الأـماًـ ـعضن اـ ـلباء اـفردـ ـلحٕاّن اّرـ

ـيشفي ـ ـ وـ أـمه. أـحرـقا ـيضه الأـماًـ ـعضن اـ ـلباء ـكم216ردـ ـيقدـقاـ اـ ـلعقرح ـ وـبـاصوالا217ٔبـ ـلجملاـبع ـ ـ أـ اـطة ـلبراف اـفدنـ ـلشتي ـ اـفاءـ ـلحٕاّن ـلهاّرـ ي،ـفـاشاـ

209. .φάρμακον ;الدم :P; E [ الدواء

210. .القيح :E; P [ قيح

211. .P; E om [ يعسر

212. .فانه :E; P [ فٕاّن

213. .E; P om [ أعمال

214. .افعالا :P; E [ أفعال

215. .متعرياً :P; E [ عارياً

216. .الباردة :P; E [ البرد

217.  .العصب :E, P in line; P [ العقب
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أـهو ـيضو ـللققـفواـماًـ ـ اـ ـلتروح وـتيـ ـتسعدّب ـ اـ ـلتي ـيقيـ ـلهالـ اـ ـلنملا ـ ـ إذاـ ـمعهانـكة ـ ـعلّلـكأـتاـ أّنـ ـتلى اـ ـلقك إـ ـتكـاّمـنروح ـخلنـمونـ نـماّرـحطـ

ـجن اـ ـلمس ـلكرار،ـ ـلمّنـ ـنفانـكاـ اـ ـلقس اـحرـ ـلبة ـيق218اردـ ـمهاوـ وـ ـيضا اـهّرـ لأّن ـلبا، ـكماردـ ـللقذاعـلالـقاـ ـ وـ أـلذـكروح. ـيضك ـجميٕاّنـفاًـ ـ اـ ـلعلع ـ لـ

ـلتا ـتكيـ اـفونـ ـلمقعي ـ ـ اـفدةـ ـلحٕاّن ـلهاّرـ واـفواـماـ ـلبق ـمقاردـ اـجاّرـضاومـ لاّن ـلمقعّداً، ـ ـ ـعضدةـ ـعصبوـ ـ [ـ Kühnي xviib.811وا ـلب] اّرـضاردـ

ـللعص ـ ـ اـ ولأّن ـلبب، ـبطردـ اـيرـ ـلمشق ـ ـيتـةكارـ ـيعـرسىـقراـ اـماًـ ـلمقعن ـ ـ إـ اـلدة ـلبطى ـ وـ اـلذـكن، ـلحك ـعلرارةـ اـهىـ ـلقيذا ـ وـ أـلذـكاس. ـيضك اـ مـحرـلاً

ـلمثوا ـ أـناـ اـمة ا ـلحّ ـفماّرـ وأـفـاشقـفواـ اـمي ا ـلبّ ـفضاردـ ـمهلاّرـ ـ وذـ لأّنـلك. الأـهك ـعضذه أـ ـيضاء ـعصبياًـ ـ ـ وـ ـيتة ـمنهىـقراـ ـ ـلبا219اـ إـ ـقهوـفاـمىـلرد ـيعـرساـ اً.ـ

ـليو ـيشسـ أـ وإنـحّك أـلد، أّنـقم أـمل، ـتبا اـههـبعـ ـلقذا ـحيولـ «ـقنـ ـلحاـفال لأـ ـصحاّر اـهابـ ـلعلذه ـ واـفـاشعـفاـنلـ ـلبي ـلهاردـ إـتاـقاّرـضمـ اّـمـنل»

أراد أن يعّم به جميع أصحاب العلل التي ذكرها في هذا الفصل.

23

أـق ـبقال وأـ ّاـمراط:
ـلبا220 ـينبغاّـمـنٕاـفاردـ ـ ـ أنـ ـيستعملي ـ ـ ـ ـ اـهيـفهـ ـلمذه أـضواـ ـعنع ـلما221يـفيـ اـضواـ ـلتع ـيج222يـ ـمنهريـ ـ أوـلا223اـ 224أنـبعـمزـموـهدم

ـيج ـمنهريـ ـ و225اـ ـلي، [ـ E7س 92b[ـينبغ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ ـنفيـفلـ اـ ـلمس اـضوـ ـيجذيـلع ـمنريـ ـلكهـ وـلـوح226نـ ـحي227نـمه ـيجثـ و228يءـ ـفيم، ـ اـ

218. .فالبارد :E; P [ البارد

219. .E; P om [ منها

220. .P1 فاما :E5, E6, E7, R1, Tytler [ وأّما

221. .ArMSS: om. Tytler [ المواضع أعني في

222. .P1 الموضع الذي :E5, E6, E7, R1, Tytler [ المواضع التي

223. .P1 منه :E5, E6, E7, R1, Tytler [ منها

224. .E7 ان :E5, P1, R1, Tytler: ill. E6 [ بأن

225. .Tytler الدم .E5, E7, P1: ill. E6: add منه :Tytler ,(מנהא) R1 [ منها

226. .E5: ill. E6 لكنه :E7, P1, R1, Tytler [ لكن

227. .E7 او من :E5, P1, R1, Tytler: ill. E6 [ ومن

228. .R1 יגרי :E5, E6, E7, P1, Tytler [ يجيء
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اـمانـك الأورام ـلحن واـ ـلتلارّة ـ E6[230لـئاـم229ّذعـ 17aٕ ا اـل] ـلحمى ـ وـ اـلرة اـلون ـلطدم لأـ إنـنري ـستعما231ّه ـ ـ ـفيملـ ـ ـعتدـقاـ ـفيقـ اـ وّده،ـسدمـله

 قرحة فهو يضرّه.234 معه قرحة لأّن ما كانت معه منه233 الحمرة إذا لم يكن232وفي الورم الذي يسّمى

]Kühn xviib.812[ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـبقوس: ـيصراطـ اـهيـففـ ـلقذا اـ ـلمنول ـ اـفاـ ـلتع ـينتفيـ ـ ـ ـبهعـ [ـ اـم]E33aا ـلبن ـفيقاردـ ـ إـ أّولاً ـينتفّهـنول ـ ـ عـ

اـفهـب ـلمي اـضواـ ـلتع ـينفجيـ ـ ـ ـمنهرـ ـ اـ أوـلا ـمستعيـهدم ـ ـ لأّنـ ـيحّدة ـفيهدثـ ـ ذـ إـلا و ـليّهـنك، ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ ـعللـ اـضوـمىـ ـلقع ـنفسـةحرـ ـ هـ

ـلتا ـيجيـ ـمنهريـ ـ اـ اـلا لأّن ـلبدم، ـكماردـ ـللقاّرـضالـقاـ ـ ـلكروحـ ـعلّنـ وـلـوحاـمىـ ـةصـاخه ـعلّ اـ ـلمى اـضواـ ـلتع ـمنهيـ ـ ـيجاـ اـ وـلري ـيجدم إـ ىـلري

ـلقا وـحرـ ـيقة، أـ ـيضول إـ ـينتفّهـناً ـ ـ ـلباـبعـ ـجمييـفاردـ ـ اـ الأورام ـلحع واـ ـلمارّة اـضواـ ـلتع ـيحيـ ـفيهدثـ ـ ـسمـاماـ وـ اه ـلتلا235وـهّ ـ و236ّذعـ ـعن، 237هـبىـ

ـلما اـضواـ ـلتع اـكيـ ـلنان ـنهـوكدـقارـ وأـ ـقتهـرحا ـ ـلشاـ الأـحّدةـ اـخرارة ـلفلاط ـعلاـ اـهٕاّنـفك.ـلذـلةـ ـلمذه أـضواـ ـيضع اـميـهاًـ ـلمن اـضواـ ـلتع ـيستيـ ـ راحـ

اـلإ ـلبى ـفيهاردـ ـ وإذـ ـجميتـلـّمأـت238ا. ـ اـهعـ ـلمذه رأـضواـ ـيتهع ـ ـنهوـليـفاـ ـمحماـ ـ ـيكرةـ اـ اـلون ـلطدم لاـ ـبلري اـ اـلون ـلعتيدم ـ ـ اـ لأّن إذاـلق، ـعتدم يـفقـ

ـلما ـيكمـلعـضواـ ـمعونـ الٕاـ وـشه اـلذـلراق. إذا ـستعمك ـ ـ اـ ـلبل ـمثيـفاردـ ذـ اـلل ـلمك [ـضـرع239عـضوـ اـل]P85bت ـلكمه ـ واـ ـلسودة وـ ـعلواد. ذاـهىـ

ـلمثا ـ أـ ـيضال ـينتفدـقاًـ ـ ـ ـلباـبعـ اـفاردـ اـلي ـلمعورم ـ ـلحماـبروفـ ـ إذاـ ـتكمـلاـمرة ـمعنـ لأـحرـقهـ إذاـنة ـمعتـنـاكّه ـلباـفـةحرـقهـ ـفمم،ـلؤـمّذاعـلهـلاردـ نـ

قبل ذلك قد يضرّه لأّن الموضع إذا حدث فيه وجع فهو يستدعى انصباب المواّد إليه.

24

229. .P1, Tytler والتلكع :E5, E7, R1: ill. E6 [ والتلّذع

230. .E7, Tytler مايلا :E5, P1, R1: ill. E6 [ مائل

231. .E6 انما :E5, E7, P1, R1, Tytler [ إن

232. .Tytler يدعى :ArMSS [ يسّمى

233. ּ يكن  ] E5, E6, E7, P1, Tytler: תכן R1.

234. .E5, E6, E7, supra lin. P1: om. P1. om. R1, om. Tytler [ منه

235. .هذا :P; E [ وهو

236. .التلكع :E; P [ التلّذع

237. .بذا :E; P [ به

238. .واذا :E; P [ وإذ

239. .تلك المواضع :E; P [ ذلك الموضع
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]Kühn xviib.813241 ضارّة للصدر مهيّجة للسعال جالية لانفجار الدم وللنزل240] قال أبقراط: إّن الأشياء الباردة مثل الثلج والجمد.

ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـبقوس: إـ اـهىـلراط ـلغذه اـفهـملاـكانـكةـياـ ـلمي اـ ـلحاء واـ ـلباّر إـثارد،ـ أـنّم الآن ـقبّه ـعللـ ـصفىـ اـ ـلثلة ـ واـ ـلجمج ـ ـفقدـ إّن242الـ

ـلمضا ـ اـ ـلحاّر ـمنهمةـثادـ ـ ـ أـ ـعظا اـممـ ـلمضن ـ اـ ـلحاّر اـمةـثادـ ـلمن اـ ـلباء ـبحساردـ ـ ـفضبـ ـهمردـبلـ ـعلاـ إـبىـ و ـهمّـنرده أـماـ ـشيالا243ّٔرـضن ـلناءـ يـحواـ

ـلصا وـ ـيهيدر ـ اـ ـلسعج ـ وـ ـيصال ـكثيدعـ ـ اـ ـلعراً ـفيحروقـ ـ ـبسبدثـ ـ ذـ اـلب ـنفجك ـ اـ وـلار ذـمدم. ـلنا244كـلع ـلتا245زلـ ـيحيـ اـم246ـاهّددـ ـتترأسـلن ىـقراـ

الصدر والرئة، لأّن الثلج والجمد قد يحدثان النزل ببردهما للدماغ.

25

أـق ـبقال اـ الأورام ـلتراط: ـتكيـ اـفونـ ـلمفي ـ والأوـصاـ اـجل ـلتاع ـتكيـ ـغينـمونـ وأوـحرـقرـ أـجة ـصحاع اـ ـلنقاب ـ وأـ ـصحرس اـ ـلفساب ـ ـلحا247خـ ادثـ

اـف ـلمي اـضواـ ـلعصبيع ـ ـ ـ وأـ ـكثة أـمرـ ـشبا [ـههـ Kühnذه xviib.814[إذاـنٕاـف ـعليهّبـصّه ـ ـ ـكثياردـباءـماـ ـ ـسك248رـ ـنهّـ وأـ ـضما وـهرـ ـسكا اـ عـجوـلّن

.252 مسّكن للوجع251 اليسير250 الخدر، والخدر249بما يحدثه من

240. .(אלגליד) E7, R1 الجليد :E5, P1, Tytler: ill. E6 [ والجمد

241. .P1, Tytler ,(ואלנזל) E6, R1 والنزل :E5, E7 [ وللنزل

242. .وقال :E; P [ فقال

243. .افضل :E; P in line; P [ أضّر

244. .انُه + :P [ ذلك

245. .ىالنزل :E; P [ النزل

246. .يحد بها :E. P in line; P [ يحّددها

247. .(אלתצנג) E5, R1 التشنج :E6, E7, P1, Tytler [ الفسخ

248. .P1كثيرا :E5, E6, E7, P1 (crossed out), R1, Tytler [ كثير

249. .P1, Tytler باحداثه :E5 بما تحدث من الخدر :E6, E7, R1 [ بما يحدثه من

250. .E5, P1, Tytler ايضا .add [ والخدر

251. .R1 יסיר :E5, E6, E7, P1, Tytler [ اليسير

252. .(אלוגע) P1, R1 الوجع :E5 [ للوجع
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ـلينـاجالـق ـ ا253وسـ إّن ـلب: ـينف254دـقاردـ ـ أـ ـكثع أـمرـ ـشبا ـيصمـلّمـثذه.ـههـ ـتلفـ الأـ ـشيك وـ ـلياء، ـيعسسـ ـ ـيعلأن255رـ ـ ذـ ـممكـلم اـ ـتقّ دـقّهـنٕاـفّدم.ـ

اـق إّن ـلبال ـيشفدـقاردـ ـ اـمانـكـاميـ الأورام ـلحن إـئـامارّةـ اـللاً ـلحمى ـ وـ اـلرة اـلون ـلطدم وذـ اـلري. لأّن ـلبك ـتلنـععـفدـياردـ الأـ ـعضك ـاماءـ

ـيج إـ ـليهري ـ وـ ـبها اـ ـيستفـهجوـلذا ـ ـ ـغهرـ وـ ـيسكدـقكـلذـلا. ـ اـ ـمثيـفعـجوـلن اـهلـ ـلمذه ـلقطععـضواـ ـ ـ ـللسبهـ ـ ـ اـ ـيكذيـلب ـمنونـ واـ ـلبه. ـيضا256ٔردـ اًـ

 ، والخدر أيضاً مّما يسكن الوجع بتنقيصه للحّس.257الحادث في العضو يحدث فيه خدراً يسيراً

26

 أخّف المياه.258قال أبقراط: الماء الذي يسخن سريعاً ويبرد سريعاً فهو

]Kühn xviib.815[ـلينـاجالـق ـ ـليوس:ـ ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيتي اـهوـ أّن م ـبقّ إـ ـعنـامّـنراط ـبقىـ «أـلوـ اـخه ـلميّف ـ أـ أي ـخفاه» اـفـاهّـ إنـنٕاـفوزن.ـلي ّا

ـمنـّهوـت أـ إـنا ـعنـاّمـنّه ذـ ـنجمـلكـلى أـ ـخبده ـبشرـ ـفييءـ ـكثيهـ ـ [ـ دركE33bر أـم] ـيكّهـنع دوراـقونـ دار ـكثياًـند ـ اـفراًـ ـستخي ـ انـكدـق259يءـشراجـ

ـيمكن ـ ـ الا260ٔنـمهـ أنـمأّول ـنجر ـسعونـهأـبدهـ وذـ أـلي. إـكوـلّهـنك أنـمّـنان أراد ـيعا ـلما261رفـ اـ أـلاـبوـهذيـلاء ـلقّفـخوزن اـكدـ ـلسبان ـ ارـ

ـلخا ـشيلأـلاّصـ اـ ـلتاء ـمنوزّنـتيـ ـمب262هـ ـفيضع263هـلذولاًـ ـ ـ ـكفيـفهـ اـ ة ـلميّ ـ وـ ـيضزان ـبحعـ ـسنجةـئذاـ ـ ـفيسب264ةـ ـ ـ أـلذـبرـ ـلكنره،ـمك ـ إـ ـعناّـمـنّه ـبق265ىـ هـلوـ

253. .قال + :E [ جالينوس

254. .E; P om [ قد

255. .عليك + :P [ يعسر

256. .وقصى ان البرد :P; E [ والبرد

257. .خدار يسير :E; P [ خدراً يسيراً

258. .E7 فذلك :E5, E6, P1, R1, Tytler [ فهو

259. .شيا :E; P [ شيء

260. .مند :E; P [ من

261. .ىتعرف :E; P [ يعرف

262. .E; P om [ منه

263. .لانه يبرا :P; E [ له

264. .صنجه :E; P [ سنجة

265. .اعنى :E; P [ عنى
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اـهيـف ـلمذا «أـضوـ اـخع ـلميّف ـ اـ ـلماه» اـ لاـلاء ـيثقذي ـ اـ ـلمعل ـ وـ ـينفدة ـ ـعنهذـ ـ ـيعـرساـ [ـ ـكم]P86aاً إـ ـنسمدـقّاـنا ـ اـ ي ـلثقيّ ـ ـ ذـضانـكاـملـ كـلّد

ـعنأ ـثقيانـكاـميـ ـ اـ ـلمعل ـ ولاـ ـينفدة ـ ـعنهذـ ـ ـيعـرساـ وـ ـبياً. أـ ـليّهـنّن ـبهسـ اـ ـلسبذا ـ ـفقارـ ـيسبطـ ـ ـفضيلرـ ـ ـ اـ ـلمة ـلكاء،ـ اـ ـبقّن إـ ذـّمـنراط اـهـركا ـلسبذا ـ ارـ

ـغيدون اـ لأّن ـلسبره ـ الآـ ـيسهـرخر ـ اـ ـعليهوفـقوـلل ـ ـ وـ اـكا ـلنّل ـيعاسـ ـفهرـ وـ اـها ـلسبذا ـ ـعل266ارـ ـلطيمـ ـ ـعلنـمفـ اـ ـلطم وأّولـ ـتلّب. اـ ـلسبك ـ ألّاـ ـيكر ونـ

ـلما ولاـكاءـ ـعكدراً واـ ـلثراً، ألّاـناـ ـيكي ـيظهونـ ـ راـفرـ ـئحتي ـ أوـ ـطعمه ـ ـكيفيهـ ـ ـ ـمنكةـ ـ واـ ـلثرة، اـهثـلاـ ـلسبذا ـ اـ وـلار ـصفذي اـ ـبقه اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ لـ

أنـهو ـيكو ـيسخونـ ـ وـ ـيبن ـيعـرسردـ إذاـنٕاـفا.ًـ ـفيرـمالأـفكـلذـكانـكّه ـبيهـ أـ الاـيـرسّهـنّن ـستحع ـ وـلاـ ـكمة، ـفضيلأّن267اـ ـ ـ اـ ـلطعة ـ اـعـرسامـ ـستحه ـ ـلتاـ هـ

]Kühn xviib.816[ـيضا268ٔكـلذـك ـفضيلاًـ ـ ـ اـ ـلمة إذاـ ـكن269اء، أنـبرادـياـمّلـكنـمدـيرـنّاـ ـينهضه ـ ـ ـعلمـ ـينبغاـمىـ ـ ـ اـميـ آلات ـلهضن ـ أنـ م

ـيك ـتغيونـ ـ واـ ـستحّره ـ ـلتاـ ـعلهـ أـ ـسهى ـيكاـملـ وأـ اـمأـفه.ـعـرسون اـمّ ـمتحن ـ أـ ـفضن اـ ـلميل ـ ـبحاهـ ـفقهـبارـشالـ ـيستعملدـقمّـهـنٕاـفطـ ـ ـ ـ ـ اـمونـ ـليدـلن لاـملـ ا

ـيك أوـ أـثون ولا ـمنرزـحق أـ إلّا اّـهـنه إن ـقتصم ـ ـعل270رواـ اـهىـ ـليدـلذا وـ ـيكمـلدهـحل ذـفواـنوـ ـمصيبيكـلي ـ ـ ـ وذـ أـلن. ـينبغ271ّهـنك ـ ـ أنـ ـيمتحي ـ ـ أّولاًـ ن

بالدلائل التي وصفنا قبل أن يصير المستعمل له إلى تجربته على هذا الوجه.
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.274 محمود273 عطشه شديداً فٕانّه إن نام بعد ذلك فهو272قال أبقراط: من دعته شهوته إلى الشرب بالليل وكان

ـلينـاجالـق ـ ـيخبمـلوس:ـ ـ اـ ـبقر ـينبغلـهراطـ ـ ـ أنـ ـلمؤذنـيي ـعطنـ ـعطششـ ـ ـللياـبداًـيدـشاًـ ـ اـفلـ ـلشي لاـ أو ـينبغرب ـ ـ أنـ ـفيهـلؤذنـيي ـلكنهـ ـ هـ ّ

ـقتصا ـ ـعل275رـ أنـ اـقى إّن ـلنال ـينفومـ ـ اـهبـحـاصعـ ـلحذا ـبعالـ اـهدـ لأّن ـلشا، اـ ـسببانـكذيـليء ـ ـللعطاًـ ـ ـ ـينهضشـ ـ ـ وـ ـينحم ـ وـفدرـ اـقي ـلنت وم.ـ

ـليو ـممسـ اـ ـيخفّ ـ أـ ـينبغدـقّهـني ـ ـ أنـ ـلمؤذنـيي اـ ـشتن ـعطشّدـ ـ [ـ Kühnه xviib.817[اـف ـلشي ذـكربـ ـقليرابـشربـشنـمكـلأّن ـ اـ ـلمل أوـ زاج

266. .فيه + :E [ السبار

267. .فكما :P; E [ وكما

268.  .تلك + :E [ كذلك

269. .اذا :E; P [ إذا

270. .احتضروا :E; P [ اقتصروا

271. .لا + :P [ أنّه

272. .(פכאן) E7, R1 فكان :E5, E6, P1, Tytler [ وكان

273. .Tytler فذلك النوم :(פדלך) E6, R1 فذلك :E5, E7, P1 [ فهو

274. .Tytler لان الشرب بالليل على خلاف العادة فيكون مفججا للغذاء والنوم بعده يتدارك هذه المضرة .add [ محمود

275.  .اختصر :E, P in line; P [ اقتصر
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ـقلنـمأّنـك اـ ـلشّة أـفرب.ـ الأـحٕاّن اـبد ـلتواب ـيكيـ ـبهونـ ـحفاـ ـلصحا276ظـ ـ أنـ ة ـنقصداويـيّ ـ اـ ـفيهادةـيزـلاـبةـبـوطرـلان ـ وأنـ ـتقما ـ وـ ـتطفع ـ اـ ـلحى رارةـ

ـلمتا ـ اـمّدةـلوـ ـلنبين ـ ـ ـلماـبذـ اـمأـفاء.ـ ـمتّ اـكىـ ـلعطان ـ ـيسيشـ ـ ـفليراًـ ـ ـيجسـ لاـ ـمحب أنـلاـ ـلصؤذنـية ـحباـ اـفهـ ـلشي ـلكرب،ـ ـينبغ277دـقّنـ ـ ـ أنـ ـينظي ـ رـ

ـعطشلـه ـ ـنقصنـمهـ ـ اـ أوـبـوطرـلان ـكثنـمة اـشرةـ ـلشرب ـنقصنـمانـكٕانـفراب.ـ ـ اـ أذنـبـوطرـلان اـفهـلة ـلشي وإنـ ـكثنـمانـكرب، ربـشرةـ

الشراب لم يؤذن له، لأنّه قد يمكن إذا نام هذا أن ينتفع.

28

]E5 34a, P1 86b[أـق ـبقال اـ ـلتكميراط: ـ ـ ـ ـيجلهـياوـفالأـبدـ ـ اـ اـلب ـيجذيـلدم اـميءـ ـلنسن ـ وـ ـسينتفانـكدـقاء، ـ ـ ـ أـضواـميـفهـب278عـ ـكثيـرخع ـ رةـ

لو لا أنّه يحدث في الرأس ثقلاً.

ـلينـاجالـق ـ أـ إّن ـبقوس: ـعنراطـ اـلاـب279ىـ ـيجذيـلدم اـميءـ ـلنسن ـ اـ اـلاء ـيستفذيـلدم ـ ـ اـمرغـ ـلمن اـمرأةـ وـفمـحرـلن اـقي ـنحت ـطمثهدارـ ـ ـ وـ ـبعا دـ

ـتهولاد وـ ـبيا. أـ ـمتّهـنّن اـكىـ ـحتبان ـ اـهاسـ ـبسبدمـلذا ـ ورمـ اـفب أوـحرـلي ـبسبم ـ اـ ـلتب أوـئواـ ـغيه ذـ ـممكـلر أـ ا ـشبهّ ـ ـفمهـ ـيكهـتداواـ ـعلونـ اـمىـ

ـينبغ ـ ـ [ـ Kühnي xviib.818[اـبٕاـب ـلعلراء ـ اـ ـلتّة ـبسببهرضـعيـ ـ ـ ـ اـ ـحتبا ـ ذـ اـلاس اـمأـفدم.ـلك ـنقصّ ـ اـ ـستفان ـ ذـ اـلراغ اـلك ـلحدم ـغينـمادثـ ـعلرـ ّةـ

اـهنـم ـلعلذه ـ وأـ ـشبل ـههاـ ـفماـ ـتكهـتداواـ ـبهونـ اـ ـلتكميذا ـ ـ ـ ذـلا280دـ اـفر.ـكذي ـلمٕاّن اـ ـلترأة ـلهـاحذهـهيـ إـ ـسبـامّـنا اـ ـحتبب ـ اـ اـلاس انـكذيـلدم

ـينبغ ـ ـ أنـ ـيجي ـمنهيءـ ـ إـ اـما ـغلّ اـ إـلظ و اـفّدةـشّاـمدم ـلعي اـ ـلتروق ـتنتهيـ ـ ـ إـ اـلي إـحرـلى و اـمم ا ـنضمّ ـ أـ ـههواـفام إـ و اـما ـتكّ اـهـوجنـمفـثاـ ـكلـمحرـلر ّه.ـ

الأـهوأّي ـسبذه ـلتكمياـفانـكابـ ـ ـ ـ ـيبهـياوـفالاـبدـ ـمنرئـ لأـ ـيقّهـنه أنـ ـيفتدر ـ أـ اـفح ـلعواه إذاـ اـقتـنـاكروق ـنضمد ـ وـ ت اـقرـيّ إذاـلّق ـغلدـقانـكدم ظـ

ـيفتو ـ ـلسا281قـ ـبتقطيعددـ ـ ـ ـ ـ وـ ـتلطيفه ـ ـ ـ «وـقه.ـ أـلال لا ـيحّهـنو اـفدثـ ـثقرأسـلي ـلقلاًـ ـسينتفانـكدـ ـ ـ ـ أـضواـميـفع»ـ ـكثيـرخع ـ لأـ ـيمكانـكدـقّهـنرة، ـ نـ

ـيسخأن ـ اـ ـلبن ـكلدنـ ـبتكميّهـ ـ ـ ـ اـ ـجمييـفمـحرـلد ـ الأـ اـمع ـطبرـلراض اـ ـلبة لاـلاردةـ ـيخاـمو ذـمافـ اـلن ـلتكميك ـ ـ ـ اـمدـ ـلصن ولاـ ـسيداع يـفـامّـ

ـلحما ـ وـ ى. اـلدـتدـقّ ـلتجّك ـ ـعلةـبرـ الأـ أّن ـكلهـياوـفى اـهّـ إلّا ـلشا ـمنهاّذـ ـ ـيصاـ واـ ـلقيدع، ـ أـ ـيضاس ـعلّكـلدـياًـ ذـ لأّنـلى ـيسخاـمّلـكك، ـ إـ ـسخن اًـناـ

ـفهاًـيوـق ـيصوـ [ـ Kühnدع xviib.819لأّن اـشنـم] ـلحأن ـطبيعتيـفاّرـ ـ ـ ـ أنـ ـتفرـيه إـ وـفىـلع ـطبيعوق، ـ ـ ـجميةـ ـ الأـ لاـيوـقرارةـحارّةـحهـياوـفع ة

سيّما السليخة والقسط والدارصيني والحماما.

276. .حفض :E; P [ حفظ

277. .E; P om [ قد

278. .TYtler ,(ינתפע) R1 ينتفع :E5 [ سينتفع

279. .اعنا :E; P [عنى

280. .بالتكميد :E; P [ بهذا التكميد

281. .ويفتح :E, P; P in marg [ويفتق
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28229

أـق ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـ ـلحى اـماـ إذاـلل الأـنـاكدواء ـنهدـبيـفلاطـخت ـئجاـهاـ ـمنةـ ـعليـتأـيذـ اـ ـلجنيى ـ ـ أرـ ـبعن ـشها283ٔةـ إـ و يـتأـيأن284ىـلر

ـعلي ـ ـسبعهـ ـ أـ ـشهة وـ ـيكر اـ ـلتقون ـ ـعلّدمـ [ـهىـ E7ذا 94bٔا [ـق] R1ّل، 88aٔوا اـم] اـمّ
أـك285 ـصغان ذـمرـ أـلن أو ـكبك ـمنرـ ـفينبغ286هـ ـ ـ ـ أنـ ـيتي ّىـقوـ

عليه.

ـلينـاجالـق ـ ـقيدـقوس:ـ اـهلـ ـلفصذا ـ ـفيملـ ـ ـتقاـ اـفّدمـ ـلكي الأدوـفلامـ اـيي ـلمسهلة ـ ـ ـ وـ أـجوـية، ـيضد أـفاًـ ـكثي اـ ـلنسر ـ ـمثنخـ ـ اـهيـفاًـيّـ ـلمذا يـفعـضوـ

ـعلـركذ اـ ـلنسل ـ وـ اـهنـمومـقهـفذـحدـقاء. ـلمذا ـكيمعـضوـ ـ لاـ ـيكا ـمثنونـ ـ وـيّـ ـلياً، ـيحتسـ ـ ـمناجـ إـ ـتفسيىـلّا ـ ـ ـمسترـ ـ ـبعفـنأـ اـ ـتقذيـلد ـلنوـقنـمّدمـ اـ

فيه.

30

]Kühn xviib.821فصدت [287] قال أبقراط: المرأة الحامل إن P1 87a.أسقطت وخاّصة إن كان طفلها قد عظم [

ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـلطفوس: ـ إذاـ اـعل ـلغدم ـهلذاءـ وـ ـليك، ـيعسـ ذـلرضـ ـعنكـله اـ ـفتصد ـ أـ ـفقّهـماد ـلكطـ ـعنّنـ إـ ـمسد ـكهاـ ـلطعا288نـعاـ ـ أـ ـيضام ّدةـماًـ

ـيلـوط وـ ـسنبية، ـ ـ ذـ ـبعكـلّن ـقليدـ ـ ـفصيـفلـ أـ ـفبر.ـخول اـصبـجواـلاـ ـلطفار ـ ـكللـ أـكاّـمـ ـعظان أـكمـ أنـحان ـيعطرى ـ ـعنبـ اـ ـفتصد ـ أـ لأـماد ـكلّهـنّه اّـمـ

 يحتاج من الغذاء إلى مقدار أكثر.289كان أعظم فهو

31

]Kühn xviib.820] [E5 34b[أـق قال ـب [ـ E6راط: 19bإذا اـناـك] مت ـل تاـفلاًـماـحرأةـ ـع عاـهراـ ـب الأـ اـمض حراض ـل نـمكـلذـفاّدةـ

علامات الموت.

ـلينـاجالـق ـ إّنـ اـهوس: وذـجواـلذا أـلب. إنـنك اـكّه ـلمان الأـمرضـ اـمن ـلتراض ـمعهيـ ـ ـحماـ ىـ ـفيجّ ـ أنـضبـ ـتكرورة ـتلونـ اـ ـلحمك ـ ىـ ـمطبقّ ـ ـ ةـ

282. om. Tytler, om. Syriac.

283. .R1 ארבע :E5, E6, E7, P1 [ أربعة

284. .R1 אלי :E5, E6, E7, P1 [ وإلى

285. .R1 ומתי :E5, E6, E7, P1 [ وأّما ما

286. .E5, E6, E7, P1: om. R1 [ منه

287. .E7: om. P1 اذا :E5, E6, R1, Tytler [ إن

288. .من :P; E [ عن

289. .E; P om [ فهو
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ذـملاز لأّن اـشنـمكـلة، ـلمرط اـ ـلحرض اـ ـمعذيـلاّد ـحمهـ ـلخطاـفّى.ـ ـ اـف290رـ ـلمي اـ أـبـرضهـلـاحذهـهذيـلرض ـهمـدحان. ـنفنـماـ اـ ـلحمس ـ إذـ ى ّ

لاـك ـمنهنـمؤـيان ـ أنـ ـيقتا ـ اـ ـلطفل ـ والآـ أـخل، إنـنر ـفيماـندـعاـبّا ـ ـبياـ أوـ اـقن ـلغات ـقتلنذاءـ ـ ـ اـ ـلطفا ـ ـبعلـ اـمدـ ـلغان وإنـ ـتجذاء. ـبنّرـ اـملاـساـ ـلطفة ـ لـ

ـفق ـينرـ ـبياًـ أوـ اـقن ـلغات زدـ ـتليـفاـنذاء اـ ـلحمك ـ اـ ى ـئمداـلّ ـعطٕاـبةـ اـ ـلغاء ـغييـفذاءـ وـ ـقتر ـفقتلنه،ـ ـ ـ ـ اـلذـب291اـ ـلحك وإنـماـ اـكل. ـلمان ـبعرضـ ضـ

الأمراض الحاّدة التي ليست معها حّمى مثل الفالج والصرع والتشنّج والتمّدد، لم تقوى المرأة على احتمال عظم المرض وشّدته.

32

]Kühn xviib.821.12293 عنها ذلك القيء292] قال أبقراط: المرأة إذا كانت تتقيّأ دماً فانبعث طمثها انقطع.

ـلينـاجالـق ـ إّنـ اـهوس: ـقبنـمبـجواـلذا اـ أّن اـلل ـكتـرحتـنـاكذيـلدم إـ ـيجتوقـفىـله ـ 294ٕذبـ أـلا ـسفى وـ ـيستفل ـ ـ واـ ـلتجرغ. ـ ـعلّكـلدـتةـبرـ أّنـ ى

إذاـه ـفهانـكذا [ـ Kühnو xviib.822[ـمم اـ ـينتفّ ـ ـ وـبعـ ـينبهندـقه، ـ ـ ـ ذـمراهـناـماـ ـلتجاـبكـلن ـ ـعلةـبرـ أنـ ـينحى ـ ـنحوـ ـتفعلاـموـ ـ ـ اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ـعلةـ اـمىـ

ينبغي ويقتدي بها وتستفرغ المرأة التي هذه حالها بالفصد.

33

قال أبقراط: إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.

ـلينـاجالـق ـ ـيشاـموس:ـ أـ أـحّك ـيجّهـند أنـضبـ ـيكرورة اـ اـلون ـيستفذيـلدم ـ ـ ـشهّلـكيـفرغـ ـعلرـ ـينبغاـمىـ ـ ـ اـ إذا ـحتبي ـ ـبسبسـ ـ الأـمبـ ـسبن ابـ

ـحتبا295ّرـض ـ اـساـ ـلمه وأـ اـنرأة، إذا ـستفّه ـ آـضوـمنـمرغـ أـخع ـنفر اـ ـلبذ ـكلدنـ اـضنـمّهـ ـحتبرر ـ اـساـ أّن إلّا ـلمه، اـضواـ ـلتع ـيمكيـ ـ أنـ ـيستفن ـ ـ ـمنهرغـ ـ اـ

ـكثي ـ وـ ـليرة. ـمنهيءـشسـ ـ أـ ـعفا وأـ ـبعى اـمدـ ـلمكن ـ اـمروهـ ـستفن ـ اـمـهغراـ ـلمنخن ـ ـ اـيرـ ذـلن اـكذي ـبقره اـهيـفراطـ ـلمذا وأـضوـ اـمع. اـئـاسّ ـلمر عـضواـ

ـكل ـفقاّـهـ [ـ ـيلح]P87bد ـ ـفيهقـ ـ اـ ـلضا وـ ـيختلرر، ـ ـ ذـ أـفكـلف ـبعضهيـفّهـني ـ ـ أـ ـكثا وـ ـبعضهيـفر ـ ـ وـقا296ٔاـ ـليّل. وـ إن اـجس ـستفد ـ ـغيراغـ ـليذاـهرـ سـ

ـفي ـمكهـ ـفهروه.ـ اـ ـلفصذا ـ ـبسبلـ ـ ذـ وذـككـلذـككـلب أـلذب. هـنك قمـلّ ـي اـ إّن فل ـست ـ اـ اـمدمـلراغ ـلمنخن ـ ـ وـيرـ ـمحمدهـحن ـ [ـ Kühnود

290. .والخطر :E; P [ فالخطر

291. .وقتلنا :E; P [ فقتلنا

292. .R1 אנקצאע :E5, E6, E7, P1, Tytler [ انقطع

293. ענהא אלצי דלך :E7 ذلك القي عنها :E5, E6, P1, Tytler [ عنها ذلك القيء  R1.

294. .يتجذب :P; E [ يجتذب

295. .من :P; E [ ضّر

296. .وبعضها :E; P [ وفي بعضها
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xviib.823[ـعن اـ ـنقطد ـ ـلطما297اعـ ـ ـلكنث،ـ ـ إـ ـحمـاّمـنّه ـحمدهـ ـمطلقداًـ ـ ـ ـغينـماًـ أنـ ـيلحر ـ ـمحمهـلوـقيـفقـ ـ دونـ ـغيود لـئاـق299الـقٕانـف.298رهـ

ا ـستفإّن ـ اـ اـمدمـلراغ ـلمقعن ـ ـ ـمحمدةـ ـ اـفودـ ـلمي اـ ـلترأة ـلهـاحذهـهيـ ـفلياـ ـ ـبمنهـلوـقسـ ـ ـلهضـقاـ اـ ـلفصذا ـ ـنجدـقّاـنٕاـفل.ـ اـ ـبقد ـكثيعـضواـميـفراطـ ـ رةـ

بذكر الشيء الواحد فيقضي فيه بقضية وهو يريد أن يجعله مثالاً يلزم الحكم فيه جميع ما هو نظير له.

34

 عليها استطلاق البطن لم يؤمن عليها أن تسقط.302 ألّح301: المرأة الحامل إن300قال أبقراط

ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـبقوس: اـهيـفراطـ ـلمذا [ـضوـ اE35aٔع ـيض] إـ إـقـاّمـناً ـيخّهـنال ـعلافـ اـ ـلحى أنـماـ ـتسقل ـ ـبسبطـ ـ الاـ ـستفب ـ ـكمراغـ ـبياـ ـقبّاـنّـ لـ

عند ذكره الفصد.

35

 عطاس فذلك محمود.306 فأصابها305 ولادها304 علّة الأرحام أو عسر303قال أبقراط: إذا كان بالمرأة

]Kühn xviib.824[ـلينـاجالـق ـ اـ ـلغوس: ـممظـماـ اـ ـقيّ اـهيـفلـ ـلفصذا ـ واـحلـ وـحرف «ـلوـقوـهد ـعله الأرـ وذـحّة أّنـلام». ـفهماًـموـقك ـ ذاـهواـ

ـجمي ـ ـعلعـ اـ وـحرـلل ـفهم307اًـموـقم، ـ أـ ـعنّهـنوا ـعلنـمةـياـ اـ ـيلحقاـمـمحرـلل ـ ـ ذـ اـله ـلعك اـ ـيقذيـلرض ـخنهـلالـ اـ ـفقـمحرـلق ـعلظـ ذـ أّن اـلى ـلعك رضـ

297. .الدم من + :E [ انقطاع

298. .وقوم فهموا أنّه عنى بذلك من علل الرحم ما يلحقه + :E [ غيره

299. .P; E om [ قال

300. .(אן) E7, R1 ان .add [ أبقراط

301. .R1 אדא :E5, E6, E7, P1, Tytler [ إن

302. .(גח) E6, R1 لح :E5, E7, P1, Tytler [ ألّح

303. .R1 ללמראה :P1 بالامراه :E5, E6, E7, Tytler [ بالمرأة

304. .E6, P1 وعسر :E5, E7, R1, Tytler [ أو عسر

305. .Tytler ولادتها :ArMSS [ ولادها

306. .E7, Tytler واصابها :E5, E6, P1, R1 [ فأصابها

307. .وقوم :E; P [ وقوماً
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ـلي ـخنقوـهسـ ـ ـلحقيقاـباًـ ـ ـ ـ ـلكنةـ ـ ـبطّهـ اـ ـلنفلان ـ وـ ـفهماًـموـقس، ـ أـ ـعنّهـنوا اـبىـ ـلمشيمه ـ ـ ـ لأـ ـيشدـقّهـنة اـ واـحرـلرك ـلمشيمم ـ ـ ـ ـلسيـفةـ اـ ـليان ـنيياـنوـ ـ 308ـمساـبنـ

وـحوا ـيخطئؤلاءـهد. ـ ـ ـخطونـ ـبيأـ ـعلاًـنّـ أـ ـيظدـقّهـنى ـبهّنـ أـصـاخمـ ة اـهّـنّ ـلصم ـقبنـمونـقادـ اـ أّن ـلمشيمل ـ ـ ـ اـ إذا ـحتبسة ـ ـ اـفتـ ـلعطاـفمـحرـلي ـ اسـ

ـيخ ـجهرـ وـ ـخطا. ـبيمـهاءـ ـقبنـمّنـ اـ أّن ـبقل وـقراطـ ـفصيـفذاـهفـصد ـغيلـ اـهرـ ـلفصذا ـ ـقبنـملـ اـ أّن واـحرـلل ـلمشيمم ـ ـ ـ وإنـ ـلسيـفاـنـاكة، انـ

ـليا ـنيياـنوـ ـ ـيشتنـ ـ الاـفانـكرـ ـلي،309مـسي ـيجسـ ـكموزـ ـتقاـ ـعلالـ اـ أنـحرـلّة ـتقم ـعلالـ اـ ـلمشيمّة ـ ـ ـ واـ ـلقة، أـ ـيضول ـعن310ّهـنأـباًـ ـبعلىـ ـ الأرـ ـجميامـحّة ـ عـ

ـلعلا ـ اـ ـلتل ـتعيـ اـفرضـ وذ311لـطاـبمـحرـلي اـل. أّن ـلعطك ـ لاـ ـينفاس ـ اـ ـلقع اـحرـ ـلتة ـتكيـ اـفونـ اـحرـلي ولا اـلم ـلحورم ـفيادثـ ا312هـ ـلحمولا ـ ولاـ رة

ـلخا اـمأـفراج.ـ ا ـلقّ اـفولـ ـلمٕاّن إذاـ ـبطرأة ـنفسهلـ ـ ـ ـبسباـ ـ ـعلبـ الأرـ ة أـثامـحّ ـبهـاصّم ـعطاـ ـبهـام313ّفـخاسـ ـفحاـ ـيقيّقـ ـ وـ ـلين، ذـ لأّنـلس ك

ـلعطا ـ إذاـ ـلماـباًـعوـطدثـحاس اـ ـلترأة ـلهـاحذهـهيـ ـفهاـ ـمحمةـملاـع314وـ ـ ـفقودـ ـلكط،ـ لأـ ذـمّهـنّن ـسبكـلع ـمحمبـ ـ لأـ ـيصيّهـنود ـ دواءـلـاكرـ

]Kühn xviib.825[ـلتل ـ اـ ـلعلك ـ إـ و ـقلاّـمـنّة. إـ ـمحمةـملاـع315ّهـنت ـ ـقبنـمودةـ أـ ـعلدّلـيّهـنل اـ أّن ـلطبيعى ـ ـ ـ وـ ـقبتـنـاكدـقة ـجمدـقلـ وـ تـتاـمده

308. .في اسم :E; P [ باسم

309. .فانه + :P [ الاسم

310. .انه :E; P [ بأنّه

311. ـخطو ـبيمـهاءـ ـقبنـمّنـ اـ أّن ـبقل وـقراطـ ـفصيـفذاـهفـصد ـغيلـ اـهرـ ـلفصذا ـ ـقبنـملـ اـ أّن واـحرـلل ـلمشيمم ـ ـ ـ وإنـ ـلسيـفاـنـاكة، اـ ـليان ـنيياـنوـ ـ نـ

ـيشت ـ الاـفانـكرـ ـلي،�ـمسي ـيجسـ ـكموزـ ـتقاـ ـعلالـ اـ أنـحرـلّة ـتقم ـعلالـ اـ ـلمشيمّة ـ ـ ـ واـ ـلقة، أـ ـيضول ـعن�ّهـنأـباًـ ـبعلىـ ـ الأرـ ـجميامـحّة ـ اـ ـلعلع ـ اـ ـلتل ـتعيـ رضـ

اـــف لـــطاـــبمـــحرـــلي ] cf. ἄλλος τε γὰρ ὑπὲρ τούτων ἀφορισμὸς αὐτῷ γέγραπται καὶ

διαφέρει πάμπολυ καὶ κατὰ τοὔνομα τὰ ὕστερα τῶν ὑστερικῶν. ψεῦδός γε

μήν ἐστι καὶ τὸ περὶ πάντων τῶν κατὰ τὰς ὑστέρας παθῶν εἰρῆσθαι τὸν

λόγον (Ar. interpretation?).

312. .P; E om [ فيه

313. .ῥᾳστωνεῖν ;خفت :P; E [ خّف

314. .فهي :E; P [ فهو

315. .انها :P; E [ إنّه
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اـق ـنتهضد ـ ـ واـ ـنتعشت ـ ـ وراـ ـجعت ـتهـاكـرحتـ اـ ـلخا ـصاـ ـبهةـيّ و316اـ ـعن، ذـ [ـلد ـبععـفدـي]P88aك اـ ـلفضض ـ ـفقول.ـ ـكندـ ـبي317ّاـ ـكتيـفّاـنّـ ـبناـ يـف318اـ

ـسبأ الأـ اـعاب أّن ـلعطراض ـ ـيكدـقاسـ ـعلونـ اـهىـ إـجوـلذا و ـقلاّـمـنه اـ إّن ـلعطت ـ ـيكاسـ ـسببونـ ـ ـللمنفعاًـ ـ ـ ـ ـ اـهيـفةـ ـلعلذه ـ ـقبنـمّةـ أـ ـبشّهـنل ذهـهّدةـ

ـنفضو ـ ـللبهـ ـ أـ اـمدن. وـمّ ـفيثيـهجن ـ ـ اـ ـلطبيعر ـ ـ ـ وـ ـينبههة ـ ـ ـ وأـ اـما، وـمّ آـجن ـينفّهـنٕاـفـرخه ـ أـعضـ ـعضن اـ ـلباء لاـهاـمدنـ ـبهقـصو ـمنتشاـ ـ ـ ـفيهبـ ـ ـيعساـ ـ رـ

تحلّصه منها. وبهذا الوجه قد يرى العطاس الفواق.

36

قال أبقراط: إذا كان طمث المرأة متغيّر اللون ولم يكن مجيئه في وقته دائماً دّل ذلك على أّن بدنها يحتاج إلى تنقية.

ـلينـاجالـق ـ ـنجدـقوس:ـ اـهدـ ـلفصذا ـ ـنسيـفلـ ـكثيخـ ـ ـمكترةـ ـ ـعل319اًـبوـ اـهىـ ـلمثذا ـ «إذاـ ـطمانـكال اـ ـلمث ـمختلفرأةـ ـ ـ ـ ـيكمـلو320اًـ ـمجيئنـ ـ ـ يـفهـ

ـقتو داـ ـئمه ذـ دّل ـعلكـلاً، أّنـ ـنهدـبى ـيحتاـ ـ إـ ـتنقيىـلاج ـ ـ وـ ـيمكدـقة». ـ أنـ اـين ـلطمدّل ـ اـ ـلمختلث ـ ـ ـ [ـ Kühnف، xviib.826ٔا ـعن] اـ ـلمتي ـ ـرخأـ ّ

وـع اـقن دروره اـبرتـج321ذيـلت ـلعه ـعلادة،ـ أـ ـيحتّهـنى ـ إـ ـتنقيىـلاج ـ ـ اـ ـلبة اـمدنـ ـلخلن ـ اـ ـلبلغمط ـ ـ ـ اـ ـبسببذيـلي ـ ـ ـيعسهـ ـ اـيـرجرـ ـفيحبدمـلة ـ ـ سـ

ـبسب ـ ذـ اـلب ـلطمك ـ ـلكنو322ثـ ـ ـليّهـ اـ ـلحس إـضـةجاـ إـهـامّـنرورة اـلي ـلتنقيى ـ ـ ـ ـفقةـ أـ ـعنط إـ الاـلي ـستفى ـ اـ ـيكذيـلراغ لا323ٔدواءـلاـبونـ دـق324ّاـن،

اـهداويـن ـلحذه ـكثيالـ ـ تاـبراًـ ـل ـبيدـ اـ ـلملطر ـ ـ وـ وـقّف. ـصفد أـ اـهـرمت ـلتذا ـبيدـ [ـفرـ ـكت]E35bي أـ وـلهـتردـفاب اـهعـمه. ـلتذا ـبيدـ أـ ـيضر ٕاّنـفاًـ

316. .لها :E; P [ بها

317. .E; P om [ كنّا

318. .كلامنا :E; P [ كتابنا

319. .مكتوب :E; P [ مكتوباً

320. .cf. χρόνια [ مختلفاً

321. .التي :E; P [ الذي

322. ـيحت ـ إـ ـتنقيىـلاج ـ ـ اـ ـلبة اـمدنـ ـلخلن ـ اـ ـلبلغمط ـ ـ ـ اـ ـبسببذيـلي ـ ـ ـيعسهـ ـ اـيـرجرـ ـفيحبدمـلة ـ ـ ـبسبسـ ـ ذـ اـلب ـلطمك ـ ثـ ] cf. καθάρσεως

δεῖσθαι χυμοῦ φλεγματικοῦ, διὸ καὶ δύσχροα γίγνεται (Ar. interpret. of

δύσχροα? )

323. ـلي اـ ـلحس إـضـةجاـ إـهـامّـنرورة اـلي ـلتنقيى ـ ـ ـ ـفقةـ أـ ـعنط إـ الاـلي ـستفى ـ اـ ـيكذيـلراغ دواءـلاـبونـ ] cf. οὐ μὴν ἐξ ἀνάγκης γε

ταύτης μόνης (Ar. expands?).

324. .لا بل :P; E [ لأنّا
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ـلتكميا ـ ـ ـ واـياوـفالاـبدـ ـلفه اـجرزـ ـلمحتملات ـ ـ ـ ـ اـ ـلتة ـقهوـفيـ ذـقاـ اـلوّة ـلتكميك ـ ـ ـ والأدوـ اـيد ـلتة ـتشيـ ـلقطا325ربـ ـ اـعاـ ـلملطة ـ ـ ـلغلةّـفـ ـ الأـ ـمثلاط،ـخظ اـ دواءـلل

ـيتذيـلا ـلفاـبـذّخـ اـنودـ ـلنهج ـ اـ ـتنادـعنـمذيـلري أنـ ـنستعملا ـ ـ ـ ـ ـكثيهـ ـ اـيدـقراًـ ـلطمرد ـ أـ إذا ـبطث ـمجيئأـ ـ ـ اـفة.ـ ـلغٕاّن ـتفتهـتداواـميـفرضـ ـ اـ ـلسّح اـ ـلتدد يـ

اـف ـلعي اـ ـلمنحروق ـ ـ إـ اـلدرة وـحرـلى ـتلطم ـ اـ وـلّف ـقيقرـتدم ـ و326هـ ذـم. أـلع ـيضك ـفتنقياًـ ـ ـ ـ اـ ـلبة ـكلدنـ ـكمّهـ ـقلاـ الأـمتـ اـخن ـلغلاط ـتشفدـق327لاظـ ـ يـ

اـه ـلحذه اـنـاكٕانـفال.ـ ـلنسخت ـ ـ اـ ـلصحيحة ـ ـ ـ اـهةـ ـلتي ـفيهيـ ـ «إذاـ ـلطما328انـكا ـ اـ ـلمث ـمتغيرأةـ ـ ـ اـ ـللّر أنـحأـفون»،ـ ـتكرى ـتنقيونـ ـ ـ اـ ـلبة ـتشفدنـ ـ يـ

ـلما اـ ـلترأة ـلهـاحذهـهيـ اـفا.ـ ـلطمٕاّن ـ ـيتغيثـ ـ ـ لاـنوـلّرـ ـلسبه ـ اـ ـلخلب ـ اـ ـلبلغمظ ـ ـ ـ ـفقيـ ـلكطـ ـبسبّنـ ـ اـ ـلسب [ـ Kühnوداوي xviib.827و ـبسب] ـ بـ

ـلما اـ ـلصفرّة ـ وـ ـعلمندـقراء. ـ ـ اـ ـبقا اـفراطـ ـلمقي ـ الأوـلاـ ـكتنـمىـلة أوـفهـباـ اـجي ـلنساع ـ ـكياءـ ـينبغفـ ـ ـ أنـ ـيستي ـ ـعلدّلـ اـ ـلخلى ـ اـ ـلغط اـفبـلاـ ـلبي دن.ـ

اـموأ اـهيـفّ ـلمذا ـخبأـفعـضوـ اـ أّن ـستفر ـ ـغهراـ ـينبغاـ ـ ـ أنـ ـيكي ـلتنقياـبونـ ـ ـ ـ أـ ـعنة اـلاـبيـ ـلمستهدواء ـ ـ ـ اـ أو ـلمقل ـ وا329ّٔيءـ اـم. «وـلوـقّ ـيكمـله ـمجيئنـ ـ ـ يـفهـ

ـقتو [ـ داP88bه ـئم] ـفهاً»ـ ـلهوـ اـ ـلنسخذه ـ ـ أـ ـفقواـمّدـشة ـحتهـ ـيكّىـ ـكلهـلوـقونـ ـعلّهـ اـهىـ ـلمثذا ـ «إذاـ ـطمانـكال اـ ـلمث ـمتغيرأةـ ـ ـ اـ ـللّر وـ ـيكمـلون نـ

ـمجيئ ـ ـ داـ ـئمه وـفاًـ ـقتي اـ اـعرتـجتـنـاكذيـله ـلمادة ـيجيئه330أنـبرأةـ ـ ـ ـ ـفياـ ـقبهـ ذـ ـعل333كـلذ332دّل331كـلل أّنـ ـنهدـبى ـيحتاـ ـ إـ ـتنقيتىـلاج ـ ـ ـ ه».ـ

ـيعدـقّهـنٕاـف ـللمرضـ ـ إذاـ ـغلرأة ـعلبـ ـنهدـبىـ ـبعاـ الأـ اـخض ـيئردـللاط ألّاـ ـيتغية ـ ـ ـطمثهونـلّرـ ـ ـ ـفقاـ ـلكط،ـ ـيفسنـ ـ ذـمدـ دواره.ـحكـلع تـنـاكٕانـفّداً

325. .شرب :P; E [ تشرب

326. .ويرققه :E; P [ وترقيقه

327. .الغلاض :E; P [ الغلاظ

328. .دم + :P [ كان

329. ـستفا ـ ـغهراـ نبغاـ ـي ـ ـ أنـ ـيكي تنقياـبونـ ـل ـ ـ ـ أـ ـعنة اـلاـبيـ ـلمستهدواء ـ ـ ـ اـ أو ـلمقل ـ ّيءـ ] cf. διὰ καθάρσεώς ἐστι κενωτέον

(Ar. adds أعني بالدواء المستهل أو المقّيء?).

330. .ان :E; P [ بأن

331. .E; P om [ ذلك

332. .دلك :P; E [ دّل

333. .E; P om [ ذلك
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ـنهدـبيـفلاطـخالأ أـصدـقاـ ـغلارت ـممظـ اـ ـعليتـنـاكّ ـ اـفهـ ـلحي اـ ـلطبيعيال ـ ـ ـ ـ وأـ ـعسة ا334ٔهـيـرجرـ ـبط، ـمج335أـ اـ ـلطميء ـ وـ ر.ـخأـتث تـنـاكٕانـفّ

.336صارت إلى ضّد ذلك أعنى أرطب وأرّق، تقّدم مجيء الطمث الوقت الذي كانت جرت العادة أن يجيء فيه

37

 بغتة فٕانّها تسقط.338 ثدياها337قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملاً فضمر

]Kühn xviib.828[ـلينـاجالـق ـ إّنـ اـهوس: ـلفصذا ـ أـ ـيضل ـتلنـمـوهاًـ اـ ـلفصك ـ اـ ـلتول ـعلدّلـتيـ ـيعاـمىـ ـللطفرضـ ـ ـ اـفلـ ـلبطي ـ ـبسبنـ ـ بـ

ـنقص ـ وذـئذاـغانـ أّنـله. ـفيمك ـ ـبياـ اـ واـحرـلن ـلثم ـييدـ ـمشتاًـقروـعنـ ـ ـنقٕاذاـفة.ـكرـ اـ ـتليـفدمـلص اـ ـلعك ـضمروق،ـ اـ ـلثر وـيدـ ـبسبان. ـ ـنقصبـ ـ اـ ـلغان ذاءـ

اـمـامّـبر ـلطفات ـ ورـ ـتحـامّـبل، ـللخرّكـ ـ ـللسبروجـ ـ ـ اـ ذـلب أـكذي ـبقره ـكتيـفراطـ ـطبيعيـفهـباـ ـ ـ اـ ـلطفة ـ وـ ـفيهـلوـقذاـهل. أـ ـيضه اـ أّن ـلغاً وـ اّدةـمذاء

ـلنشا ـ اـ ـلتوء ـتنح339يـ ـ اـمدرـ إـحرـلن اـلم ـلطفى ـ لاـ ـتكفيل ـ ـ إذاـ اـجه ـلعشاوز ـ الأـ ـشهر وأـ ـمعر اـفنـ ـلنشي ـ وذـ أـلوء. ـيجتّهـنك ـ إـ ـليذب اـمهـ أـلن ذبـعدم

ـفياـم وأـ وـحه ذـموـهلاه، ـينكـلع اـمالـ ـللبن ـ اـ ـليسين ـ ـ ـيجمـلٕاذاـفر.ـ ـمنهمدـ ـ ـ إلّاـ ـقليزرـنهـلوـهاـما ـ وـ وـشدـقانـكل ـفطلويـقّب ـ أـ ـكثب ـممرـ اـ ـيجّ دـ

اـم ـلغن ارـ ـتكذاء، ـفهتضـ ـ أـ ـغشيتك ـ ـ ـفبيه.ـ ـ اـ أّن ـلطفّن ـ [ـ وإنE36aل اـع] ـلغدم ـقبذاءـ اـهلـ ـلعشذه ـ الأـ ـشهر ـتكرـيّهـنٕاـفرـ وـ ـيهتض ـ أـ ـغشيتك ـ ـ ه.ـ

.341 في أن تلّذه أّمه340فيكون ذلك أّول السبب

38

334. الأـنـاكٕانـف ـنهدـبيـفلاطـخت أـصدـقاـ ـغلارت ـممظـ اـ ـعليتـنـاكّ ـ اـفهـ ـلحي اـ ـلطبيعيال ـ ـ ـ ـ وأـ ـعسة أ�هـيـرجرـ ـبط، ـمج�أـ اـ ـلطميء ـ وـ ـرخأـتث ّ ] cf. εἰ

μὲν παχύτεροί τε καὶ δυσρούστεροι τῶν κατὰ φύσιν εἶεν οἱ χυμοὶ γεγονότες

ἐπιβραδύνοντες καὶ χρονίζοντες (Ar. adds وأعسر جريه and expands?).

335. .وابطا :E; P [ أبطأ

336. .cf. δηλονότι (Ar. expands?) [ تقّدم مجيء الطمث الوقت الذي كانت جرت العادة أن يجيء فيه

337. .Tytler ,(פצמרה) R1 فضمرت :E5, E6, E7, P1 [ فضمر

338. .E6, P1 ثدييها :E5, E7, R1, Tytler [ ثدياها

339. .P1 الذي :E5 [ التي

340. .P1 سبب :E5 [ السبب

341. ـفهت ـ أـ ـغشيتك ـ ـ ـفبيه.ـ ـ اـ أّن ـلطفّن ـ وإنـ اـعل ـلغدم ـقبذاءـ اـهلـ ـلعشذه ـ الأـ ـشهر ـتكرـيّهـنٕاـفرـ وـ ـيهتض ـ أـ ـغشيتك ـ ـ ـفيكه.ـ ـ ذـ اـلون أّول ـلسبك ـ أنـف�بـ ي

ل ــــت أــــ هــــمّذه ّ ] cf. καὶ τοὺς ὑμένας νύον ἀρχὴν ἀποκυήσεως παρέχει τῇ μητρί (Ar.

adds فبيّن أّن الطفل وإن عدم الغذاء قبل هذه العشر الأشهر فٕانّه يرتكض ويهتك أغشيته or G om.?).
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أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت ـفضملاًـمـاح342رأةـ ـ أـ ـييهدـثـدحر ـ [ـ Kühnا xviib.829و ـحملهانـك] ـ ـ ـتسقاّـهـنٕاـف343اًـمؤـتاـ ـ أـ ـطفليهـدحط ـ ـ ـ وإنـ 344ا،

 أسقطت الأنثى.345كان الضامر هو الثدي الأيمن أسقطت الذكر، وإن كان الضامر هو الأيسر

ـلينـاجالـق ـ الأـ إّن اـموس: ـقيذيـلر اـفلـ ـلفصي ـ اـ ـقبذيـلل اـفذاـهلـ ـلثي ـييدـ ـهمّلاـكنـ ـقياـ اـهيـفلـ ـلفصذا ـ أـف346لـ اـحي ـلثد ـييدـ وـ ـقبنـمن. لـ

ـلسبا ـ اـ ـتقذيـلب وـ ـصفّدم وـ اـهه ـشتو اـ ـلعراك اـصروقـ ـلطفار ـ اـ اـبذيـلل ـلثٕازاء اـ ـضمذيـلدي اـهرـ ـيسقذيـلو ـ اـمأـفط.ـ اـلوـقّ إّن ـلحمه ـ إذاـ انـكل

وـموـت أـكاً اـحان ـلطفلد ـ ـ ذـ أـخوالا347ٓراًـكي ـثنر ـضمٕانـفى،ـ اـ ـلثر الأـ ـيمدي أـ ـسقن اـ وـكذـلط وإنـحر ـضمده، اـ ـلثر الأـ ـيسدي ـهلكرـ ـ الأـ ـنثت ـفقىـ ط.ـ

ـفه ـمبنوـ ـ ـعلىـ ذـ اـلى ـلقك اـ ـحيهـلاـقذيـلول إّنـقنـ اـلوـتال ـلطفّد ـ إذاـ ذـكل ـيكراًـكان اـفونـ ـلجي الأـناـ ـيمب أـ ـكثن وإذاـ أـكر ـنثان ـففىـ 348يـ

الجانب الأيسر.

39

.350: إذا كانت المرأة ليست بحامل ولم تكن ولدت ثّم كان لها لبن فطمثها قد ارتفع349قال أبقراط

]Kühn xviib.830[ـلينـاجالـق ـ إّنـ اـهيـفوس: ـلبذا ـكثي351اًـملاـكابـ ـ وـ ـيحتراً ـ أرادـماجـ ـفهمن ـ أنـ ـيكه [ـ ارـق]P89aون ـكتيـفاضـتد يـباـ

اـف ـلقي اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ واـ ـستقصة ـ ـ ـفهمىـ ـ ـلكنه،ـ ـ ـعل352ولـقأـسّيـ ـمناًـفـرطالـحىـ ـيقهـ ـيمكاـمدرـ ـ أنـ ـيكن ـعلونـ الاـمةـياـغىـ ـيجن وـ ـيبلاز ـ اـ ـلحغ ـةجاـ

342. .الامراه :P; E [ المرأة

343. .E7, Tytler تواما :?E5 [ توماً

344. .Tytler فاذا :(פאן) E6, R1 فان :E5 [ وإن

345. .Tytler الثدي الايسر :ArMSS [ الأيسر

346. .الذي قيل + :P [ الفصل

347. .ذكر :E; P [ ذكراً

348. .في :E; P [ ففي

349. .E6 (crossed out) انه .add [ أبقراط

350. .R1 ירתפע :E5, E6, E7, P1, Tytler [ ارتفع

351. .كلام :E; P [ كلاماً

352. .سااقول :E; P [ سأقول
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ـفيم ـ ـقصاـ إـندـ ـليا إـقأـفه.ـ ـيعّهـنول ـجميّمـ ـ أـ ـعضع اـ ـلباء اـ ـلتدن رـلوـتيـ ـتنتف353اتـبـوطّد ـ ـ ـبهعـ أـ ـعضا أـ وـخاء ـيحتر ـ إـ ـليهاج ـ ـتنيـفاـ اـساـ ـلجنل ـ أوـ يـفس

اـغ ـلطفذاء ـ دامـملـ اـفا ـلبطي ـ أّنـ ـتلن اـ إـبـوطرـلك ـتكاّـمـنة ـلفضـاكونـ ـ ذـغنـملـ اـلذاء ـلعضك ـ اـ وذـهّدـلوـيذيـلو اـلا. أّن ـلعضك ـ اـ ـلمو ـلهّدـلوـ ـلياـ سـ

ـقبنـماـهّدـلوـي أـ ـيعلّهـنل ـ أـ ـينتفّهـنم ـ ـ ـبهعـ اـفاـ ـلبي لا354ٔدنـ إنـن، ـقلنّا ـ ذـ اّدـلا ـعينك ـ أّنـ اـلذـلا ـلعضك ـ اـموـ ـلعقن ـ ـمث355لـ اـ ـلعقل ـ نـمدهـيرـنذيـلا356لـ

ـلقا اـ اـبدـينـيذـلوم ـلبلّرون ـ و357دـ ـلي، الأـ ـلك358كـلذـكرـمس اـ ـخلذيـلّن اـ ـلحيق ـ ـتبوانـ وـ ـتعارك ـمعذيـلا359ـوهىـلاـ ذـ اـله ـلعلك ـ اـمأـف.360مـ ا ـلعضّ ـ وـ

ـبيدـتاّـمـنٕاـف ـكمرهـ ـبياـ ـبقّاـنّـ ـطبيعتوىـ ـ ـ ـ وـ ـتله، اـ ـلقك ـكثيوىـ ـ وأـ اـهّدـحرة، ـلقا اـ ـلمغيوّة ـ ـ ّرةـ
ـلتا361 ـبهيـ ـيشباـ ـ اـ ـلعضه ـ ـبنفسذاءهـغوـ ـ ـ ـفمه.ـ ـبلاـ أـمغـ نـمرهـمن

ـلغا اـ ـيستحذيـلذاء ـ ـ ـمنّلـ أنـ ـيتشبه ـ ـ ـلمغتاـبّهـ ـ ـ ـتشبهـبذيـ ـ ـمستقصاًـهّـ ـ ـ ـ [ـ Kühnاء. xviib.831[ـيصيّهـنٕاـف ـ زـ ذـفادةـير اـلي ـلعضك ـ ووـ ـيغو ذوه.ـ

اـهذاـهو اـقذيـلو ـبقال ـكتيـفراطـ اـ ـلغاب إّنـ ـيغاـمذاء اـمذوـ ـلغن ـفهذاءـ وأـغوـ اـمذاء. ا ـلغـاكـوهذيـلّ وـ اـهذاء ـلفضو ـ اـ ـيبقذيـلل ـ ـفيىـ 362363هـ

ـكيمّهـنٕاـف ـ ـشبي364وسـ ـ ـبطبيعهـ ـ ـ ـ ذـ اـلة ـلعضك ـ وذـ اـفكـلو، ـلعظي ـ تجاويفهاـفـدجوـياـموـهامـ وا365ٔي اـم. اـفّ ـلكبي ـ ـفهدـ اـ واـلو اـبـوطرـلدم. أـيدـبزـلة ـيضة اًـ

353. .cf. χυμῶν τινῶν [ رطوبات

354. .ذلك العضو :E, P in marg; P [ البدن

355. .cf. νοῦν ;الفعل :P; E [ العقل

356. .الفعل :P; E [ العقل

357. .cf. τοὺς πολιτικοὺς ἄνδρας ;البدن :scripsi; E; P [ البلد

358. .كذا :P; E [ كذلك

359. .وهو :E; P [ هو

360. يو ــل ـ ــ الأـ ــلذـــكرـــمس ك�كـ ــل ـ ــ اـ ــلّن لذيـ ـــخ ــ اـ يق ح ــل ـ ــ ـ ــ بوانـ ــت ـ ــ وـ عارك ــت ـ ــ ــلاـ ــلا�وـــهىـ عذيـ ـــم ــ ذـ ــله اـ لك ع ــل ـ ــ ـ ــ مـ ] cf. ἀλλ' ὁ μὲν

δημιουργήσας τὸ ζῶον ἔχει τὸν νοῦν (Ar. adds وليس الأمر كذلك?).

361. ـبق ـطبيعتوىـ ـ ـ ـ وـ ـتله، اـ ـلقك ـكثيوىـ ـ وأـ اـهّدـحرة، ـلقا اـ ـلمغيوّة ـ ـ ّرةـ ] cf. δυνάμεσι φυσικαῖς ἄλλαις τέ τισι καὶ τῇ

ἀλλοιωτικῇ (Ar. adds كثيرة، وأحّدها?)

362. .E; P om [ فيه

363. .cf. τὸ δὲ περιττὸν ὑπολειπόμενον (Ar. intrerpr?) [ الذي هو كالغذاء وهو الفضل الذي يبقى فيه

364. .cf. χυμὸς (Ar. how to differenciate χυμὸς?) [ كيموس

365. .تجاربها P; E [ تجاويفها
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ـلتا ـنجيـ ـخليـفـاهدـ ـلحلـ اـ اـهنـميـهةـئرـلم ـلجنذا ـ وـ أـلذـكس، ـيضك اـ اـبـوطرـلاً ـللة اـجزـ ـلتة اـفدـجوـتيـ ـلمفي ـ واـصاـ اـبـوطرـلل، ـلتة يـفدـجوـتيـ

ـنثييالأ ـ ـ واـ ـئياـعوـلن اـ ـلنن ـشيياـ ـ ـمنهمنـ ـ ـ [ـ اE36bا ـلت] ـتسميـ ـ آـ ى ـلمنا366ةـلّ ـ وا367يـ اـبـوطرـل، ـلتة اـفـدجوـتيـ ـللسي ـ اـ ـلتان ـتسميـ ـ اـ ى واـيرـلّ ـللعق ـ ـففاب.ـ يـ

ـلثا ـييدـ أـ ـيضن ـلحاًـ رـ ـجننـمـوخم اـ ـلغس ـعلادرـق368ددـ أنـ ـيشبى ـ ـيجاـمهـ إـ ـليري ـبنفسهـ ـ ـ وـ ـلمه. اـ ذـكّ ـللحا369كـلان ـ اـ ـيمدـعـوخرـلم ـللاًـ أـ ـبيدم ضـ

ـجعّهـنٕاـف اـبـوطرـلا370لـ ـلمشة ـ ـكلاـ ـلحاـب371هـلةـ اـ ـلتال ـعليهيـ ـ ـ اـ ـللبا ـ وـ ـكلن. ـيجاـمانـكـامّـ إـ ـليري اـمهـ ـلغن أـ ـكثذاء ـيتاـمانـكر،ـ اـمّدـلوـ ـللبن ـ أـ ـكثن ر.ـ

ـيكو ـيجاـمونـ إـ ـليري اـمهـ ـلغن أـ ـكثذاء اـفرـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـماـ ـلتن اـمعـساـ ـلحمن ـ ـعنلـ ـيمتلاـمدـ ـ ـ اـ ـلعئ اـ ـلمشتروق ـ ـ ـبيـةكرـ اـ واـحرـلن ـلثم ـييدـ اـ ـمتن لاءـ

ـكثي ـ ـكمراً،ـ ذـندـقاـ ـعيكـلرى ـتشيـفاًـناـ اـيرـ ـلحيح ـ اـ ـلحوان وـماـ ـيكدـقل. اـفذاـهونـ ـلني ـغينـمدرةـ ـحمرـ [ـ إذا Kühnل xviib.832[ـبلغ ـ تـ

ـتل اـ ـلعك الاـمروقـ ـمتن إـ ـمثىـللاء ـلهـاحلـ آـفاـ وـخي اـقر ـلحمت ـ ـقبنـملـ اـ ـحتبل ـ اـ ـلطماس ـ وـ اـهث، ـلحي اـ ـلتال ذـ اـهـركي ـبقا اـهيـفراطـ ذا

لفصل.

40

.376 جنون375 دم دّل ذلك من حالها على374 في ثدييها373 للمرأة372قال أبقراط: إذا انعقد

ـلينـاجالـق ـ ـقلدـقوس:ـ ـتفسييـفتـ ـ ـ ـللفصريـ ـ ـ ـقبذيـلا377لـ اـهلـ إّن إذاـلذا إـصدم اـلار ـلثى ـييدـ اـثنـ ـستحّم ـ اـمالـ ـللحن ـ اـ [ـخرـلم اP89bو ذيـل]

366. .E; P om [ آلة

367. .cf. παραστάτας ὀνομαζόμενον σπέρμα [  المني�الوعائين الناشيين منهما التي تسّمى آلة

368. .cf. ἀδένες (Ar. interpr?) [ لحم رخو من جنس الغدد

369. .E; P om [ ذلك

370. .ىجعل :E; P [ جعل

371. .cf. τὸ οἰκεῖον χυμὸν [ الرطوبة المشاكلة له

372. .E7 تعقد :E5, E6, P1, R1, Tytler [ انعقد

373. .R1 אלמראה :E5, E6, E7, P1, Tytler [ للمرأة

374. .P1 بدنها :E5, E6, Tytler ثديها :E7, R1 [ ثدييها

375. .supra lin. E5, E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E5 [ على

376. Tytler الجنون :R1 אלגנאן :E5, E6, E7, P1 [ جنون

377. .الفصل :E; P [ للفصل
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ـفيهم ـ ـ ـلبنارـصاـ ـ واـ ـبقاً. ـيقراطـ اـهيـفولـ ـلفصذا ـ اـ إّن اـلل ـيصيذيـلدم ـ إـ اـلر ـلثى ـييدـ إذاـ ـبقن ـفليـ ـيتغيمـ ـ ـ دّلـ ـعلّر ـجنىـ وأـ أـمون. ا ـفماـنّ رأـ ذاـهتـيا

إـقانـك اـهىـلّط ـلغذه ـفيةـياـ ذّـنـلدـ أـلي وإنـنك ـممانـكّه اـ ـيكدـقّ ـفهونـ ـمموـ لاـ ا ـيكّ إلّاـ اـفون ـلني اـمأـفدرة.ـ ّ
ـبقا378 ـصفوـفراطـ وـ دـقنـمفـصه

«وإن الأـك379راه ـصحيحرـمان ـ ـ ـفينبغاًـ ـ ـ ـ أنـ ـيتي مـهوـ ـعليـفّ أـمهـتّـ أـصا إّنـقف». ـطبيعول ـ ـ اـ ـللحة ـ اـ ـةصـاخو380ـوخرـلم ـمنـوهاـمّ اـفهـ ـلثي ـييدـ نـ

ـيمدـع ـللةـ [ـ Kühnدم xviib.833[لأّنـب ـللمـيدـعـوهاـمّلـكاردة، ـفهدمـ و381اردـبوـ ـيجعـوه، ـ اـ ـستحل ـ اـلاـ اـلة ـيجيئذيـلدم ـ ـ إـ ـوهاـمىـله

ـميأ إـ اـلل ـلبى ـفبحسرد.ـ ـ ـ ـفضبـ ذـب382لـ اـلرد ـللحك ـ اـ ـعلـوخرـلم اـ ـلحمى ـ اـ ـلكبر ـ ـفضد،ـ اـبلـ ـللبرد ـ ـعلنـ اـ اـفدم.ـلى ـنثبٕاذا ـ اـفتـ ـلبي ـكلدنـ يـفّهـ

الأوـمتـقو دمـقن ـكثيات ـ ـمقيـفاّرـحرـ ـيغلاـمرارةـحدارـ ـ ذـصو383يـ اـلار إـصـاخدمـلك ة اـلّ اـفرأس،ـلى ـلمٕاّن اـ ـلترأة ـلهـاحذهـهيـ ـتجاـ ـبمصيّنـ ـ ـ رـ

اـلا إـلـاحذهـهذيـلدم اـله اـمأـفرأس.ـلى اـمّ
ـيصي384 ـ ـمنرـ إـ اـله ـلثى ـييدـ ـيمكلاـفنـ ـ ـفينـ أنـ ـيستحيه ـ ـ ـ إـ ـحتهـلـاحّدـضىـلل ـيصيّىـ ـ ـلبنرـ ـ ـلشاًـ هـترارـحّدةـ

وتلذيعه ولكثرته.

41

أـق ـبقال أـ إن ـحببراط: ـ ـتعلأن385تـ ـ اـهمـ ـلمل لا386لـمـاحرأةـ ـسقهاـفأم ـ ا387اـ ارادت ـلنإذا اـمومـ ـلعساء ـ أـفل،ـ ـبهـاصٕان ـمغاـ ـبطنهيـفصـ ـ ـ ـفه388اـ يـ

378. .واما :E; P [ فأّما

379. .فان :E; P [ وإن

380. .P; E om [ الرخو

381. .بارداً :E; P [ بارد

382. .P; E om [ فضل

383. .cf. ζέον (Ar. interpr.?) [ حاّر في مقدار حرارة ما يغلي

384. .P; E om [ ما

385. .Tytler اذا اردت :ArMSS [ إن أحببت

386. .R1 חאמלה :E5 حبلا :E6, E7, P1, Tytler [ حامل

387. .R1 פאסקאהא :E5, E6, E7, P1, Tytler [ فاسقها

388. .E6 في بطنها مغص :E5, E7, P1, R1, Tytler [ مغص في بطنها
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 بحامل.391 فليست390 مغص389حامل، وإن لم يصبها

]Kühn xviib.834[ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـلمغوس: ـ ـيكدـقصـ اـمونـ ـلتلن ـ وـيذـ ـيكع، رـمونـ ـغليظ392احـين ـ ـ ـفخاـنةـ ـليةـ ـلهسـ ـمنفاـ ـ ـسهذـ وـ ذاـهل.

ـلنا اـموعـ ـلمغن ـ اـهصـ ـينبغذيـلو ـ ـ أنـ ـيتي أـهوـ م ـيعّهـنّ ـللحرضـ ـ ـبسبلـماـ ـ ـحمزاـمبـ اـ وـحرـلة ـتضييقم ـ ـ ـ ـلطهـ ـتلقـيرـ اـ وا393ٔاحـيرـلك أنـم. ـيسقر ـ اـ ـلمي رأةـ

اـم ـلعساء ـ ـعنلـ اـ ـلند وـ ـبيوم، أـ أنـيرـيّهـنّن ـيكد ـعسونـ ـنيلاًـ ـغياًـ ـمطبرـ ـ لأـ إـنوخ ـيحتـاّمـنّه ـ [ـ ـمن]E37aاج ـتعيـفهـ ـتعدـيرـياـمرّفـ إـفّرـ ّدـلوـياـمىـله

اـم واـيرـلن ـلنفخاح ـ ـ وأراد394ةـ ـسقٕاـب. ـئهاـ ذـ ـعنكـلا اـ ـلند أنـ ذـقواـيوم ـمنهكـلي ـ وـ ـسكتـقا واـ ـمتون اـملاءـ ـلطعن ـ الأـيذـهٕاّنـف.395امـ ـجميعنـيرـمن ـ ـ اًـ

معيشان على حدوث المغص.

42

 كانت حبلى بأنثى كان لونها حائلاً.396قال أبقراط: إذا كانت المرأة حبلى بذكر كان لونها حسناً، وإذا

ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـبقوس: إـ وـمّـنراط وـمفـصا الاـمفـصا ـستن ـبحسدلالـ ـ اـ ـللن وـ ـقبحون ـ ـعلهـ أنـ ـيقى اـلاسـ ـلمون ـبمرأةـ ـعليانـكاـ ـ لاـ ـيكه ونـ

389. .R1 יציבה :E5, E6, E7, P1, Tytler [ يصبها

390. .P1 في بطنها .add [ مغص

391. .Tytler فهي ليست :R1 פליס :E5, E7, P1, Tytler [ فليست

392. .ريح :E; P [ رياح

393. ـبسب ـ ـحمزاـمبـ اـ وـحرـلة ـتضييقم ـ ـ ـ ـلطهـ ـتلقـيرـ اـ احـيرـلك ] cf. διὰ τὴν ἀπὸ τῆς μήτρας στενοχωρίαν (Ar.

expands?).

394. .اكثر + :P [ والنفخة

395. أنـموأ ـيسقر ـ اـ ـلمي اـمرأةـ ـلعساء ـ ـعنلـ اـ ـلند وـ ـبيوم، أـ أنـيرـيّهـنّن ـيكد ـعسونـ ـنيلاًـ ـغياًـ ـمطبرـ ـ لأـ إـنوخ ـيحتاّـمـنّه ـ ـمناجـ ـتعيـفهـ ـتعدـيرـياـمرّفـ إـفّرـ ىـله

اـمّدـلوـياـم واـيرـلن ـلنفخاح ـ ـ وأراد�ةـ ـسقٕاـب. ـئهاـ ذـ ـعنكـلا اـ ـلند أنـ ذـقواـيوم ـمنهكـلي ـ وـ ـسكتـقا واـ ـمتون اـملاءـ ـلطعن ـ امـ ] cf. καθεύδειν

δὲ μελλούσῃ διδόναι τὸ μελίκρατον ὠμὸν δηλονότι. τοῦ γὰρ φυσώδους

αὐτοῦ πρὸς τὴν διάγνωσιν χρῄζει, βουλόμενος ἡσυχάζειν τε ἅμα καὶ

πεπληρῶσθαι σιτίων τὴν γυναῖκα (Ar. expands?).

396. .Tytler ,(ואן) R1 وان :E5, E6, E7, P1 [ وإذا
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ـغي اـفا.ـهرـ ـلمٕاّن ـحبلتـنـاكإذا397رأةـ ـ ـنثأـبىـ رأـ ـنهوـلتـيى أـ ـقبا ـممحـ اـ وذـكّ لأّنـلان، ـنثالا398ٔك أـ [ـبى Kühnرد xviib.835[اـم ر.ـكذـلن

ـليو ـيكسـ ـتحملاـمونـ ـ ـ اـ ـلمه أـ أنـبرأة إلّا ـيكرد، ـمتونـ ـمن399انـكىـ اـ ورـجرـلي اـحل ـلمم وـفرأةـ ـيعلاـمتـقي ـ ذـ اـلق ـلحمك ـ أـ وـبل إـلذـلرد، ـامّـنك

اـه ـلقذا الأـمولـ اـياوـقن ـلتل ـتقيـ ـعلالـ الأـ [ـمى الاP90aٔر ـكث] وذـ أـلر. ـيمكدـقّهـنك ـ أنـ ـتبن اـلاـ ـلمغ ـحسيـفرأةـ اـ ـلتن ـبيدـ ـبعرـ أنـ ـتعلد ـ قـ

ـفيحس ـ ـ ـنهوـلنـ وـ ـبيا. أنـ ـيحمّن ـ اـ دلاـكذـلل أـئر ـمثـرخل ـكثلـ اـ ـلحرة وـكرـ ـتهّوـقات وـ ـليا، ـتلسـ اـ أـئدلاـلك ـيضل اـماًـ ـلعن اـملاـ ـئمداـلات اـ ـلتة لاـ ي

ـتح وذ400ولـ أـل. ـيمكدـقّهـنك ـ اـفنـ ـلني أنـ ـتكدرة اـ ـلمون ـحبلرأةـ ـ ـنثأـبىـ وـ ـتلى الأـ ـنثك اـموىـقا401ٔىـ ـفتكـركذـلن ـ ـتتحونـ ـ أـكـرحرّكـ وأـقات ـكثوى ر،ـ

 فيكون يتحرّك حركات أقّل وأضعف.402ويمكن أن تكون المرأة حبلى بذكر وذلك الذكر أضعف من الأنثى
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 من علامات الموت.405 الحبلى الورم الذي يّدعى الحمرة في رحمها فذلك404 حدث بالمرأة403قال أبقراط: إن

]Kühn xviib.836[نـاجالـق ي ـل ـ بغدـقوس:ـ ن ـي ـ ـ أنـ ـننظي ـ اـهرـ اـلل اـعّدـيذيـلورم ـلحمي ـ وـ إذاـحرة اـفدثـحده واـحرـلي ـلمم لـمـاحرأةـ

ـعل406دّلـيأ اـ ـلمى أمـ ـعلدّلـيدـقوت ـمثىـ ذـ أـلل ـيضك اـ اـلاً ـلحورم اـ ـيسمذيـلاّر ـ يـ ةـصـاخّ ـفلغمّ ـ ـ والا407ٔيـنوـ اـفـرم. أّن اـلي يـعّدـيذيـلورم

ـلحما ـ إذاـ اـمدثـحرة ـلطفات ـ ـبيرورةـضلـ إذـ اـناـكّن، ـلحمت ـ اـ ى ـلحّ وـ ـغينـماـهـدحاّدة اـ ـلحمر ـ ـتقتلدـقرةـ ـ ـ ـكثيهـ ـ ـغيّاـمأـفراً.ـ اـم408اـهرـ اـلن ـلحورم اّرـ

397. .الامراه :E; P [ المرأة

398. .ان :E; P [ لأّن

399. .E; P om [ متى كان

400. .تحل :E; P [ تحول

401. .انثى :P; E [ الأنثى

402. .انثى :P; E [ الأنثى

403. .E6, P1, Tytler اذا :E5, E7, R1 [ إن

404. .R1 ללמראה :E5, E6, E7, P1, Tytler [ بالمرأة

405. .Tytler فتلك :ArMSS [ فذلك

406. .ىدل :P; E [ أيدّل

407. .cf. φλεγμονήν [ فلغموني

408. .غير هذين :E; P [ غيرها
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إذا حدث في الرحم هل يمكن أن يسلم عليه الطفل أم لا فذلك مّما يحتاج إلى بحث ونظر.

44

.411 تسقط قبل أن تسمن410 الطبيعة فٕانّها409قال أبقراط: إذا حملت المرأة وهي من الهزال على حال خارجة من

ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـلقوس: اـ ـفسنـيذـلوم رواـ اـهّ ـلكتذا ـ ـفهمابـ ـ ـمعنواـ ـ اـهىـ ـلفصذا ـ ـعللـ أـثلاـثىـ ـنحة وذـ أّنـلاء. ـبعضهك ـ ـ أـهوـتمـ م لاـنّ أنـمّدـبّه ن

ـتسق ـ اـ ـلمط ـعلرأةـ إذاـحىـ ـلهـاحذهـهتـنـاكال وـ ـبعضها، ـ ـ أـهوـتمـ م إنـّهـنّ ـتسممـلا ـ وـ ـيحسن ـ ـقبنـ ـنهدـبولـ ـللغاـ ـ ـلكذاءـ ـبقيّنـ ـ ـعلتـ ـنحىـ ـفتهاـ ـ اـ

ـلهزاـهو أـ ـسقطا ـ وـ ـبعضهت، ـ ـ أـهوـتمـ م إذاـنّ ـنهدـبعـجراـتّه وـ ـحسا ـقبنـ ـلهوـ ـللغاـ ـ ـعنذاءـ ذـ ـةصـاخكـلد ـتسقّ ـ وـ ـيظدـقط. أّنـ اـهّن ـلقذا [ـ Kühnول

xviib.837ٔا ـبع] اـم412دـ ـلقنن ـ اـموعـ ـلقن ـليوـ الأّوـ ـلين أّنـ إلّا ـمسيوـنن، ـ ـعلاوسـ اـهىـ ـلمعنذا ـ ـ ـفسىـ رـ اـهّ ـلفصذا ـ ـفقلـ إّنـ اـهال ـلفصذا ـ إـ ـقياّـمـنل لـ

اـف ـلمي اـ ـلترأة ـتخيـ ـطبيعتهنـعرجـ ـ ـ ـ ـ إـ اـلا ـلهى وـ ـيحتزال ـ ـنهدـباجـ أنـ ـيتا وـجراـ ـيحسع ـ ـقبنـ ـللغهـلوـ ـ [ـ ـقب]E37bذاء أنـ ـتحبل ـ ـقتحملـ ـ ـ ـقبلـ ذـ ك،ـلل

«ـق ـفليال ـ ـيمكسـ ـ أنـ ـيتن ـنهدـبعـجراـ وـ ـيحسا ـ ـقبنـ ـللغهـلوـ ـ أن413ذاءـ ـينصدون ـ اـ اـلرف ـينبعذيـلدم ـ ـ إـ اـلث ـلطفى ـ ـليغتلـ ـ ـ إـبذيـ أـبىـله ـهمدن ّ

ـلتغت ـ ـ ـفله،ـبذيـ ـيجكـلذـ إذاـ اـعب ـلطفدم ـ اـ ـلغل [ـ اP90bذاء ـلك] أنـليـفاـ ـيعطه ـ وـ اـقب». ـبقول أـ ـيضراط وـ اـميـهاً ـلهن ـعلزالـ ـةجارـجالـحىـ

اـم ـلطبيعن ـ ـ ـ ـفهمدـقةـ ـ أـ ـعلوامـقه ـفهماـمىـ ـ ـميسيوـنهـ ـ ـ أنـ ـتكاوس ـتلونـ اـ ـلمك ـلهرضـعدـقرأةـ إنـ ـعلارتـصا ـطبيعتهنـمـةجارـخالـحىـ ـ ـ ـ ـ ،414اـ

ـفهمو ـ ـعلومـقهـ الٕاـ ـتل415يـفراطـفى اـ ـلحك اـ وإّن ـبقال، إـ أن416ـاّمـنراط ـعلهـبدّلـيأراد أـ ـليّهـنى إذاـ اـهانـكس ـلمزال ـيسيرأةـ ـ ـلهرضـع417راًـ اـماـ

ذكر ضرورة، لكنّه إنّما يعرض لها متى كانت قد هزلت هزالاً شديداً مفرطاً. ولصاحب كّل واحد من هذين التفسيرين حّجة مقنعة.

45

409. .E7, Tytler عن :E5, P1, R1: ill. E6 [ من

410. .E7 فهي :E5, E6, P1, R1, Tytler [ فٕانّها

411. .E5, E6, supra lin. E7, P1, Tytler: om. E7, om. R1 [ قبل أن تسمن

412. .cf. ἀπιθανώτερον ;ابلغ :P; E [ أبعد

413. .P; E om [ قبل أن تحبل قتحمل قبل ذلك، قال «فليس يمكن أن يتراجع بدنها ويحسن قبوله للغذاء

414. .الطىىعه :E, P in line; P [ طبيعتها

415. .من :E; P [ في

416. إّن ابقراط إنّما .وانما :E; P [ و

417. .يسير :E; P [ يسيراً
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أـق ـبقال ـمتراط:ـ اـنـاكىـ ـلمت ـنهدـبو418رأةـ ـمعتاـ ـ ـتسق419دلـ ـ اـف420طـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـناـ ـلثي ـغينـمثـلاـ ـسبرـ ـبيبـ [ـ Kühnّن xviib.838[ـفقع ـ 421رـ

.429 ينهتك منها428 لكنّه427 الطفل لثقله426 تقدر على ضبط425 ولا424 مخاطا423ً مملوء422الرحم منها

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـعن]1وس: ـبقىـ «ـلوـ ـغينـمه ـسبرـ ـبيبـ أيـ ـغينـمّن» ـحمرـ ىـ اـيدـشّ أو ـستطدة ـ اـ ـلبطلاق ـ اـ أو ـنفجن ـ اـ اـلار أو اـلدم يـعّدـيذيـلورم

ـلحما ـ إذاـ اـفدثـحرة وـحرـلي أو ـثبم ـتكدةـيـدشةـ اـمونـ ـلحن أوـماـ ـصيحل ـ أوـ ـعصبة ـ أوـ إـعزـفة أو اـملالـقة ـلغن أوـ ـغيذاء ذـ ـممكـلر أـ ا ـشبّ ـممهـ اـ ّ

ـتفعل ـ ـ اـ ـلمه أوـ ـممرأة اـ ـينّ ـلهاـ [ـ اـف]2ا. ـلمٕاّن إذاـ ـتسقتـنـاكرأة ـ ـغينـعطـ ـسبرـ الأـهنـمبـ ـسبذه وـ ـكميـهاب ـمعتالـقاـ ـ اـلدـ ـلبة الأـلأوـفدنـ ـشيى اءـ

ـيكأن اـ ـلسبون ـ إـفبـ ـسقي ـطهاـ أنـ ـتكا أـ اـفون ـلعواه اـ ـلمتنروق ـ ـ ـهياـ اـحرـلا430يـفةـ ـلتم ـبهيـ ـتعلاـ ـ اـ ـلمشيمق ـ ـ ـ ـمملةـ ـ رـ ـمخةـبـوطوءة ـطياـ [431ةـ و3. ذهـه]

418. .Tytler ,(صح with) in marg. E6 حاملاً .add [ المرأة

419. .Tytler معتدلا :ArMSS [ معتدل

420. .Tytler وتسقط :ArMSS [ تسقط

421. (.نقر Ar. also uses) Tytler: cf. κοτυληδόνες فنقر :ArMSS [ قعر

422. .(רחמהא) E7, R1 رحمها :E5, P1, Tytler: ill. E6 [ الرحم منها

423. .E6, in marg. P1 رطوبه .P1, Tytler: add مملوا :E6 مملوه :E5, E7, R1, Tytler [ مملوء

424. .R1 מכאצה :P1 مخاطيا :E6 مخاطيه :E5, E7, Tytler [ مخاطاً

425. .Tytler فلا :ArMSS [ ولا

426. .R1 צבק :E5 [ ضبط

427. .R1 לתקלהא :E5, E6, E7, P1, Tytler [ لثقله

428. .R1 לאכנהא :E5, E6, E7, P1, Tytler [ لكنّه

429. בהא תתהתק :E5, E6, E7, P1, Tytler [ ينهتك منها  R1.

430. .P1 الى :E5, supra lin. P1 [ في

431. اـف ـلمٕاّن إذاـ ـتسقتـنـاكرأة ـ ـغينـعطـ ـسبرـ الأـهنـمبـ ـسبذه وـ ـكميـهاب ـمعتالـقاـ ـ اـلدـ ـلبة الأـلأوـفدنـ ـشيى أنـ ـيكاء اـ ـلسبون ـ إـفبـ ـسقي ـطهاـ اـ

كأن ـت أـ اـفون عواه ـل اـ نروق ت م ـل ـ ـ ياـ ـه اـحرـلا�يـفةـ تم ـل هيـ ـب لاـ ع ـت ـ اـ مق مشي ـل ـ ـ ـ لةـ م ـم ـ رـ خةـبوـطوءة ـم ياـ ـط ةـ ] cf. εἰκὸς γὰρ ταῖς

τοιαύταις μυξώδη τὰ στόματα τῶν εἰς τὴν μήτραν καθηκόντων ἀγγείων

ὑπάρχειν, ἐξ ὧν ἤρτηται τὸ χωρίον (Ar. adds اـف مٕاّن ـل إذاـ ـتسقتـناـكرأة ـ ـغينـعطـ ـسبرـ ذهـهنـمبـ
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اـفالأ ـلتواة ـسميـ اـ اـهّ ـلنقا ـ و432رـ ـلي، ـكم433يـهسـ اـقّنـظاـ ـللحوم ـ اـ اـخرـلم ـيتذيـلو ـعلّدـلوـ أـ ـتلواهـفى اـ ـلعك [ـ و4روق. ـمم] اـ ـعلدّلـيّ ذـ أّنـلى ك

ـبقأ اـفالـقراطـ ـلمقي ـ الأوـلاـ ـكتنـمىـلة ـعليـفهـباـ اـ ـلنسل ـ إـ ـمت434ّهـناء اـنـاكىـ ـلنقت ـ اـ ـلتر اـفيـ ـمملمـحرـلي ـ ـبلغموءةـ ـ ـ اـكاًـ ـلطمان ـ أـ [ـقث ]5ّل.

أـقو ـيضال ـكسرـباًـ اـفورسـغاـ ـلمقي ـ الأوـلاـ ـكتنـمىـلة الأـفهـباـ اـمي ـلطبيعيور ـ ـ ـ ـ إّنـ ـلنقاة ـ أـهرـ اـفي ـلعواه اـ ـلضروق وـ ـغيوارب اـ ـلضر اـ ـلتوارب ـتجليـ ـ بـ

.الدم إلى الرحم

 μεʹ.

Ὁκόσαι δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσαι ἐκτιτρώσκουσι

 δίμηνα καὶ τρίμηνα ἄτερ προφάσιος φανερῆς, ταύτῃσιν  

17b.838.1

 αἱ κοτυληδόνες μύξης μεσταί εἰσι καὶ οὐ δύνανται γοῦν

 κρατέειν ὑπὸ τοῦ βάρεος τὸ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀποῤῥήγνυνται.

      –   –   –  

[1]  Ἄτερ φανερᾶς προφάσεως λέγει πυρετοῦ σφοδροῦ καὶ

17b.838.5

γαστρὸς ῥεύματος ἢ αἱμοῤῥαγίας ἢ ἐρυσιπέλατος ἐν αὐτῇ

τῇ μήτρᾳ συστάντος ἢ πηδησάσης σφοδρότερον τῆς κυούσης

ἢ κραξάσης ἢ λυπηθείσης ἢ θυμωθείσης ἢ φοβηθείσης ἢ

ἐνδεῶς διαιτηθείσης ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον διαπραξάσης ἢ

παθούσης. [2] εἰκὸς γὰρ ταῖς τοιαύταις μυξώδη τὰ στόματα

17b.838.10

τῶν εἰς τὴν μήτραν καθηκόντων ἀγγείων ὑπάρχειν, ἐξ ὧν

.(?الأسباب وهي كما قال معتدلة البدن

432. .cf. κοτυληδόνας [ النقر

433. .E5 هو :P1 [ هي

434. .E5: om. P1 [ إنّه
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ἤρτηται τὸ χωρίον, [3] ἃ δὴ καὶ κοτυληδόνας ὠνόμασεν, οὐχ

ὡς ἔνιοι νομίζουσι τὰς ἐπιτρεφομένας ἀδενώδεις σάρκας

αὐταῖς. [4] ἔν τε γὰρ τῷ πρώτῳ τῶν γυναικείων αὐτός φησιν,

ἢν δὲ αἱ κοτυληδόνες φλέγματος περίπλεες ἔωσι, τὰ κατα-

17b.838.15

μήνια γίνεται ἐλάσσονα, [5] καὶ ὁ Πραξαγόρας ἐν τῷ πρώτῳ

τῶν φυσικῶν, κοτυληδόνες δέ εἰσι τὰ στόματα τῶν φλε-

βῶν καὶ τῶν ἀρτηριῶν τῶν εἰς τὴν μήτραν φερουσῶν. 

46

]Kühn xviib.839[أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت ـعلرأةـ ـلطبيعا435نـمـةجارـخالـحىـ ـ ـ ـ اـمةـ ـلسمن ـ ـفلنـ ـتحبمـ ـ اـفلـ ـلغشٕاّن ـ اـ ـلباء نـمنـطاـ

 دون أن تهزل.439 تحبل438] وليسR1 91b فم الرحم منها [437 الذي يسّمى الثرب يزحم436غشائي البطن

ـلينـاجالـق ـ ـفهدـقوس:ـ «ـلوـق440مـ ـعله اـمـةجارـخالـحىـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـعلة»ـ ـبيـرضىـ ـفقن.ـ أـمـّهوـتومـ ـعنّهـنوا ـبهىـ ـعل441اـ إـحىـ وـفال واـمـّهوـتومـقراط،

ـعنّهـنأ ـطبيعنـمـةجارـخالـحهـبىـ ـ ـ ـتلةـ اـ ـلمك اـ ـلحرأة وأـماـ اـصل. ـلقّح ـليوـ اـ ـلقن الأّول.ـ اـفول ـلشحٕاّن ـ اـ اـفذيـلم ـلثي ـيضغربـ ـ وـ مـفمـحزـيط

اـفـمحرـلا ـلمي [ـ اE38aرأة ـلت] اـميـهيـ ـلسمن ـ ـعلنـ ـمفالـحىـ و442ـةطرـ ـعن. ـبفىـ اـ اـهيـفـمحرـلم ـلمذا اـضوـ ـلفع اـ اـخداـلم ـعنذيـلل ـينتهدهـ ـ ـ يـ

435. .Tytler عن :ArMSS [ من

436. .om. Tytler :(R1 غشائي instead of גצא) ArMSS [  البطن�من غشائي

437. זחם קד :E5, E6, E7, P1 [ يزحم  R1: برحم Tytler.

438. .Tytler فليس :ArMSS [ وليس

439. .Tytler بحبل :R1 תחמל :E5, E6, E7, P1 [ تحبل

440. .ان قوماً فهموا :E; P [ قد فهم

441. .به :E; P [ بها

442. .مفرٍط :E; P [ مفرطة
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وـحرـلا ـمنم ـتبتهـ ـ رـ ـقبدئ اـ وـحرـلة أوـهذاـهم، ـيسمأنـبّقـحوا443ٔىـلو ـ ىـ اـفّ رـطٕاّنـفم.ـحرـلم ـقبرف اـ الآـحرـلة اـخم ـلمتر ـ ـبفلـصّـ اـ ـلمرج إـ ـامّـنرأة

 الرحم لا فم الرحم.444يجب أن يسّمي رقبة

47

]Kühn xviib.840] [P1 91aقال أبقراط: متى تقيّح [
 الورك وجب ضرورة أن يحتاج إلى الفتل.446 الرحم حيث يستبطن445

ـلينـاجالـق ـ ـعنوس:ـ ـبقىـ «ـلوـ ـيحته ـ إـ اـلاج ـلفتى ـ أيـ ـيحتل» ـ إـ اـلاج ـلعى ـلفتاـبلاجـ ـ وـئاـ ـليل. ـممسـ اـ ـيخفّ ـ اـ أّن إذاـحرـلى ـتقيم ـ وـ ـةصـاحّح ـيلاـمّ ـمنيـ هـ

ما خارج فٕاّن ابقراط كأنّه إنّما يدّل على هذا في هذا الموضع فلا بّد له من أن يعالج بالفتائل.

48 (E5: 38a, 8-9, 9-18; E6: 24a, 2-4, 4-14; E7: 99a, 18-99b, 1, 1-9; P1: 91a, 4-5, 6-15; R1: 91b 13-14,

14-22; YA: 129a, 2-4, 4-14; Tytler, p. 48, 5-7)

أـق ـبقال الأـمانـكـامراط:ـ ـطفن ذـ أنـحأـف447راًـكال ـيكرى اـفّدهـلوـتونـ ـلجي الأـناـ ـيمب وـ [ـك448ـامن، E7ان 99bٔا ـنث] ـففىـ اـ ـلجي 449بـناـ

الأيسر.

ـلينـاجالـق ـ ـبيدـقوس:ـ ـكتيـفتـنّـ اـفيـباـ ـلمني ـ اـ أّن ـلطفي ـ إـ ـيكـاّمـنل ذـ ـقب450نـمراًـكون ـمنانـكإذا451ـهجزاـملـ الأـ أّول أـمذ ـسخر وـ ـممن. اـ ـيعيّ ـ ّنـ

ـعل أنـ ـيكى اـمونـ ـلطفزاج ـ أـ ـسخل اـ ـلمن اـضوـ ـيتذيـلع ـفيّدـلوـ إذاـ أـكه ـسخان [ـ Kühnن، xviib.841ٔوا ـسخ] ـنبـاجنـ اـحرـلا452يـ ـلجم 453بـناـ

443. .الاولى :P; E [ أولى

444. .فم رقبه :P; E [ رقبة

445. .(תקיחת) E7, R1 تقيحت :E5, E6, P1, Tytler [ تقيّح

446. .E7 تستبطن :E5, E6, P1, R1, Tytler [ يستبطن

447. .E6 ذكر :E5, E7, P1, R1, YA [ ذكراً

448. .R1 ומתי :E5, E6, E7, P1, YA, Tytler [ وما

449. .E5, E6, E7, P1, YA, Tytler: om. R1 [ الجانب

450. .E5, E6, E7, P1, R1: om. YA [ من

451. .YA امزاجه :E5, E6, E7, P1, R1 [ مزاجه

452. .YA جانب :E5, E6, E7, P1, R1 [ جانبي

453. .YA جانب :E5, E6, E7, P1, R1 [ الجانب
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ـيمالأ وا454ٔنـ اـهارـصـاّمـن، ـلجذا ـسخا455ٔبـناـ ـبمجنـ ـ ـلكبا456هـتاورـ ـ وـ ـممد. اـ ـيعيّ ـ أـ ـيضّن ـعلاًـ ـسخىـ اـمةـنوـ ـلجنيزاج ـ ـ ـمننـ الأـ ـنثي اـ ـينبعذيـلى ـ ـ ثـ

الأـم ـنثيين ـ ـ ـمنهنـ ـ واـك457يـفاـ أـحرـلا458يـنرـقنـمدـحّل اـمم: ّ
ـيجاـم459 ـمنيءـ اـمهـ ـليمنن ـ ـ ـلجا461ىـلٕاـف460ىـ الأـناـ ـيمب و462نـ ـيج463اـم، نـميءـ

ـليسا ـ ـلجا465ىـلٕاـف464رىـ الأـناـ ـيسب وـ ـمختلف466ذانـهر، ـ ـ ـ ـكمانـ ـبيدـقاـ ذـنّـ أـلّا ـيضك وذـ أّنـلاً. ـلمنا467ك ـ اـ ـلمتي ـ اـفّدـلوـ ـليسي ـ الأـم468رىـ ـنثيين ـ ـ نـ

وأ إـقأرّق اـلرب ـلمى ـئياـ اـمردـبوا469ٔةـ ـلمنن ـ اـ ـلمتي ـ اـفّدـلوـ ـليمني ـ ـ ـفلهى،ـ ـ أـ ـيضذا ـيجدـقاًـ أنـ ـيكب اـ ـلجنيون ـ ـ اـ ـلمتن ـ اـفّدـلوـ ـلجي الأـناـ ـيسب ـمنرـ أّولـ ذ

454. ـممو اـ يّ ع ـي ـ نـ لّ ـع أنـ كى ـي اـمونـ طفزاج ـل ـ أـ ـسخل اـ من ـل اـضوـ تذيـلع ـي دـلوـ يّ ـف إذاـ أـكه ـسخان وأـ ـسخن، باـجنـ ـن اـ الأـحرـلي مم ـي نـ ] cf.

θερμοτέρα δὲ ἡ κρᾶσις γίγνεται τοῖς ἐμβρύοις οὐχ ἥκιστα καὶ διὰ τὸ

χωρίον, ὅπερ ἐστὶ τὸ δεξιὸν τῆς ὑστέρας μόριον (Ar. expands?).

455. .R1 אלאימן .add [ الجانب

456. .P1 يجاوره :YA ,(למגאשרתה) E7, R1 لمجاورته :E5, E6 [ بمجاورته

457. .E5, E6, E7, P1, YA: om. R1 [ في

458. .E5, E6, E7, P1, YA: om. R1 [ قرني

459. .(ואמא) P1, R1 واما :E5, E6, E7, YA [ أّما

460. .E6 الجانب الاىمن :E5, E7, P1, R1, YA [ اليمنى

461. .E6 يصير الي :E5, E7, P1, R1, YA [ فٕالى

462. ) E7, R1 من الرحم .add [ الأيمن אלרחם מן ).

463. ) E7, R1 واما ما :E6 واما الذي :E5, P1, YA [ وما מא ואמא ).

464. .(אלאיצר) E7, R1 الايسر :E6 الجانب الايسر :E5, P1, YA [ اليسرى

465. .E6 يصير الي :E5, E7, P1, R1, YA [ فٕالى

466. .E5 فهذان :E6, E7, P1, R1, YA [ وهذان

467. .E5, E6, E7, P1, YA: om. R1 [ أّن

468. .P1, YA الجانب الأيسر :E5, E6, E7, R1 [ اليسرى

469. .cf. ὀῤῥωδέστερόν (Ar. interprt.?) [ أرّق وأقرب إلى المائية
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أمره أبرد. وقد تكلّمت في هذه الأشياء كلّها كلاماً شافياً في المقالة الخامسة من كتابي في تشريح أبقراط.
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 وامسك المنخرين والفم.472 المشيمة فادخل في الأنف دواء معطّسا471ً أردت أن تسقط المرأة470قال أبقراط: اذا

 فيعيّن ذلك على سقوط المشيمة476 وتوتّر475 هذه الحال للبطن تمّدد473474قال جالينوس: إنّه يحدث عند
477.

50

]R1 92a] [Kühn xviib.842.4[أـق ـبقال أنـ إردت إذا ـتحبراط: ـ ـطم478سـ اـ ـلمث ـعنقـلاـفرأةـ واـكدـ ـيهدـثنـمدـحّل ـمحجماـ ـ ـ نـمةـ

أعظم ما يكون.

ـلينـاجالـق ـ ـكموس:ـ ـعلمن479دـقاـ ـ ـ اـ ـبقا اـعراطـ ـلطملاج ـ إذاـ ـنقث اـ ـستفص ـ أوـغراـ ـيستفمـله ـ ـ ـبترغـ ـعلمنكـلـذكّة،ـ ـ ـ الآنـ إـعا وأـطراـفلاج أن480رـمه

470. .R1 אן :E5, E6, E7, P1, Tytler [ اذا

471. .E5, E7: om. E6, om. P1, om. Tytler [ المرأة

472. .E6 معطس :E5, E7, P1, R1, Tytler [ معطّساً

473. .فى :E, P; P in line [ عند

474. .مثل + :P [ عند

475. .تمّدداً :E; P [ تمّدد

476. .وتوتراً :E; P [ وتوتّر

477. ـيح ـعندثـ اـه��دـ ـلحذه ـللبطالـ ـ ـ ـتمنـ رـتوـتو�ّددـ ـفيعي�ّ ـ ـ ذـ ن ـعلكـلّ ـسقىـ اـ ـلمشيموط ـ ـ ـ ةـ ] cf. Οὐ περισπῶντας χρὴ τὴν

ὑστάτην συλλαβὴν ἀναγιγνώσκειν ὑστερῶν, ἀλλὰ βαρύνοντας ὑστέρων.

οὐ γὰρ δὴ αὐτὰς τὰς ὑστέρας ἐκπεσεῖν βούλεται διὰ τῆς γινομένης

ἐντάσεως διὰ τῶν πταρμικῶν φαρμάκων, ἀλλὰ τὰ καλούμενα χόριά τε καὶ

ὕστερα (Ar. has different text?).

478. .E7 ىحتبس :E5, P1, R1, Tytler: ill. E6 [ تحبس

479. .E; P om [ قد

480. .امر E; P [ وأمر
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ـيلق ـ ـعنىـ اـ ـلثد ـييدـ ـمحجم481نـ ـ ـ أـمةـ ـعظن ـيكاـممـ والأـ لاـجون. أن ـتعلود ـ اـ ـلمحجمق ـ ـ ـ ـعلةـ ـنفىـ اـ ـلثس ـلكدي،ـ ـعلّنـ دوـمىـ أـمهـنا ـسفن ـحيلـ ثـ

ـتنته ـ ـ ـلعا482يـ اـ ـلمتصروق ـ ـ إـعاـ اـلدة ـلثى ـييدـ أـمنـ ـسفن وـ ـنجدـقل. أـ ـيضد [ـ E5اً 38b[ـبعيـف اـ ـلنسض ـ ـمكخـ «ـ ـعنقـلاـفان واـكدـ نـمدـحّل

ـيهدـث «ـ دونـلاـفا» واـكق إـيدـثنـمدـحّل و ـيقـامّـنه». ـتكأنـبدرـ اـ ـلمحجمون ـ ـ ـ أـمةـ ـعظن ـيكـاممـ ـحتون،ـ ـيكّىـ اـ ـلجون ـبهذبـ اـماـ مـحرـلن

]Kühn xviib.843لأّن يكون ذلك بالعروق المشتركة فيما بين الرحم والثديين.483] إلى فوق أشّد وأقوى وأبلغ وتلطّف ،
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ا.484] يكونE7 100aقال أبقراط: إّن فم الرحم من المرأة الحامل [  منضمًّ

]P91b[ـلينـاجالـق ـ إّنـ أـمذاـهوس: ـعطن دلاـ اـئم ـلحمل ـ إذاـ اـقل ـلقدرت ـبلاـ أنـ أـخدـتة ـصبعهل ـ ـ ـفتلتماـ ـ ـ ـ اـفسـ اـفم.ـحرـلم ـمنمـحرـلٕاّن ردـيذـ

ـعلي ـ اـ ـلمنه ـ ـفيعلقيـ ـ ـ ـ ـينقبهـ ـ ـ ـتجضـ ـيفوـ ـعليهـ ـ ـجمينـمهـ ـ اـ ـلنع وـحواـ ـينضي ـ ـفمّمـ وـ ـنج485دـقه. اـفدـ ـينضـمحرـلم ـ ـبسبّمـ ـ اـ أـلب إلّا ـيفدـقّهـنورم، ـبيرقـ نـ

ـنضمالا ـ اـ ـيكذيـلام ـقبنـمونـ اـ وـلل ـبيورم الاـ ـنضمن ـ اـ ـيكذيـلام ـبسبونـ ـ اـ ـلحمب ـ لأّنـ الاـم486ل ـنضمع ـ اـ ـتكذيـلام ـقبنـمونـ اـ ةـبلاـصورمـلل

.487ليست معه إذا كان بسبب الحمل

481. .الثدي :E; P [ الثديين

482. .هى :E; P [ تنتهي

483. ت ــح ىــ كّ ــي اــ جون ــل هذبــ ــب اــماــ إــحرــلن أــفىــلم وأــشوق وأــقّد لوى ــب وــ طغ ل ــت ــ فــ ّ ] cf. ἵνα σφοδροτέραν ἀπὸ τῆς

μήτρας ἐργάσηται τὴν ἀντίσπασιν ἄνω (Ar. expands σφοδροτέραν?)

484. .E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E5 [ يكون

485. .فقد :E; P [ وقد

486. .ان E; P [ لأّن

487. ـنج�دـقو اـفدـ ـينضمـحرـلم ـ ـبسبّمـ ـ اـ أـلب إلّا ـيفدـقّهـنورم، ـبيرقـ الاـ ـنضمن ـ اـ ـيكذيـلام ـقبنـمونـ اـ وـلل ـبيورم الاـ ـنضمن ـ اـ ـيكذيـلام ـبسبونـ ـ بـ

ـلحما ـ لأّنـ الاـم�ل ـنضمع ـ اـ ـتكذيـلام ـقبنـمونـ اـ ـليسةـبلاـصورمـلل ـ ـمعتـ إذاـ ـبسبانـكه ـ اـ ـلحمب ـ لـ ] cf. φαίνεταί γε μὴν

καὶ διὰ φλεγμονὴν καὶ σκίῤῥον μεμυκὸς τῶν ὑστερῶν τὸ στόμα καὶ

διορίζεται (Ar. expands καὶ διορίζεται to أ ـيفدـقّهـنإلّا ـبيرقـ الاـ ـنضمن ـ اـ ـيكذيـلام ـقبنـمونـ اـ وـلل ـبيورم نـ

ـنضمالا ـ اـ ـيكذيـلام ـبسبونـ ـ اـ ـلحمب ـ لأّنـ الاـم�ل ـنضمع ـ اـ ـتكذيـلام ـقبنـمونـ اـ ـليسةـبلاـصورمـلل ـ ـمعتـ إذاـ ـبسبانـكه ـ اـ ـلحمب ـ لـ , or G.

om. ـبي الاـ ـنضمن ـ اـ ـيكذيـلام ـقبنـمونـ اـ وـلل ـبيورم الاـ ـنضمن ـ اـ ـيكذيـلام ـبسبونـ ـ اـ ـلحمب ـ لأّنـ الاـم�ل ـنضمع ـ اـ ـتكذيـلام ـقبنـمونـ اـ ورمـلل

 .(?صلابة ليست معه إذا كان بسبب الحمل
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أـق ـبقال إذاـ اـجراط: ـللبرى ـ ـلحبلا488ديـثنـمنـ ـ ـ ذـ دّل ـعل489كـلى ـضعىـ ـطفلهنـمفـ ـ ـ وـ ـمتا، ـلثا490انـكىـ ـمكتنانـيدـ ـ ـ ذ491نـيزـ ـعل492كـلدّل ىـ

.494 وأقوى493أّن الطفل أصّح

]Kühn xviib.844[ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـللبوس: ـ ـيج495نـ اـمريـ ـلمن اـ ـلترأة ـتج496يـ ـيجدهـ ـمنهريـ ـ اـفاـ اـقوـلي اـفهـنأـشنـمذيـلت ـلطبي ـ أنـ ع

ـيت اـفّدـلوـ ـلحي ـليّهـنٕاـفل.ـماـ ـيتسـ ـفيه497ّدـلوـ ـ الأـفاـ ـشهي الأّول.ـ ـامأـفر ـحتـهجروـخّ ـيجّىـ ولاـ ـيبقري ـ داـ ـيكـامّـنٕاـفلاًـخى ـقبنـمونـ ـكثلـ ـامرةـ

ـيجتم ـ ـ ـمنعـ إـ و ـيجتمـاّمـنه. ـ ـ ـمنعـ ـمقهـ أـ ـكثدار اـ إذا ـمتلئر ـ ـ اـ ـلعت اـ ـلمشتروق ـ ـ ـفيمـةكرـ ـ ـبياـ اـ واـحرـلن ـلثم ـييدـ إـ ـمتن أـ ـكثلاءاً إـ و ـتمتلـاّمـنر. ـ ـ ـتلئـ اـ ـلعك روقـ

ـمتإ أـ ـكثلاءاً إذاـ ـيناـمانـكر اـلاـ ـلطفه ـ ـمملـ اـ ـفيهّ ـ ـيسياـ ـ وذ498راًـ إـل، ـيكـاّمـنك ـلضعفونـ ـ ـ ـفبيه.ـ ـ ّنـ
لاـنا499ٔ ـينبغّه ـ ـ أنـ اـتي ـلثرى ـييدـ ـمث،500نـيرـمـاضنـ لـ

488. .Tytler المرأة .add [ ثدي

489. .E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1 [ ذلك

490. .Tytler كانت :ArMSS [ كان

491. .Tytler مكتنزتين :P1 مكتنزان :E7, R1: ill. E6 ,(ح with) E5, in marg. E6 [ مكتنزين

492. .E5, E6, P1, Tytler: om. E7, om. R1 [ ذلك

493. .Tytler صحيح :ArMSS [ أصّح

494. .Tytler قوي :E5, E7, R1: om. E6, om. P1 [ وأقوى

495. .انما + :P [ اللبن

496. .الذي :E; P [ التي

497. .P; E om [ في الحامل، فٕانّه ليس يتولّد

498. .يسير :E; P [ يسيراً

499. .وبيّن :E; P [ فبيّن

500. .الثديان ضامران :E; P [ الثديين ضامرين
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ـقباـنـاكاـم أنـ ـتحمل ـ ـلما501لـ إذاـهأّنـف.502رأةـ دّلـكذا ـعلان ـنقصىـ ـ اـمانـ وـلن إذاـلذـلدم، ـهلرضـعك اـ ـلطفك ـ ولاـ ـينبغل، ـ ـ أـ ـيضي أنـ ـيبلاً ـ غـ

ثاـبرـمالأ ـل يدـ ـي الاـمنـ ـمتن أنـ ـيجلاء ـمنهمريـ ـ ـ اـ با ل ـل ـ ـلكن.ـ بغّنـ ن ـي ـ ـ أنـ ـيكي ـمقونـ اـ ـمتدار ـئهملاـ ـ ـمقاـ ـلمستهمإذا503داراًـ ـ ـ ـ ـ ـمعاـ وـ ـتهمدـجاً ـ اـ

ـمكتن ـ ـ اـهٕاّنـف.504نـيزـ ـلحذه ـمتالـحالـ ـسوـ ـبيـةطّ ـلهمـاحنـ ـ إذاـ ـصلبياـنـاكا ـ ـ ـفعيداـمنـ ـ ـللينـ ـ ـلش505دـ اـ ـمتّدة ـئهملاـ ـ وـ ـبيا ـلهمـاحنـ ـ إذاـ ـلينياـنـاكا ـ ـ نـ

مسترخيين لنقصان الدم. ولذلك حمد ابقراط هذه العلامة، لأنّها تدّل على أّن الطفل ليس بضعيف ولا غذاءه بالناقص.
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]Kühn xviib.845[أـق ـبقال إذاـ اـحتـنـاكراط: ـلمال 506ٕؤولـترأةـ أنـلا ـتسقى ـ ـييهدـثٕاّنـفطـ ـ ـيضماـ ـ الأـك508ٕانـف،507رانـ ـعلرـمان لافـخىـ

أـلذ ـعنك إنـ ـصلبيـاهاـيدـث509انـكي ـ ـ ـيصيبهّهـنٕاـف510نـ ـ ـ ـ وـ اـفعـجا ـلثي ـييدـ [ـ E5ن 39aأو اـف] ـكيورـلي اـفأو511نـ ـلعينيي ـ ـ ـ أوـ اـفن ـكبتيرـلي ـ ـ 512نـ

]E7 100bتسقط.513] ولا 

501. .تحبل :E; P [ تحمل

502. .ἡ γυνή (قبل أن تحمل) cf. καθάπερ ὅτ' ἦν ἀκύμων [  المرأة�مثل ما كانا قبل أن تحمل

503. .مقدار :P; E [ مقداراً

504. ـلك غّنـ ب ن ـي ـ ـ أنـ كي ـي قونـ ـم اـ تدار ـم هملاـ ـئ ـ قاـ ـم همإذا�داراًـ مست ـل ـ ـ ـ ـ عاـ ـم وـ همدـجاً ـت ـ ناـ ـمكت ـ ـ نـيزـ ] cf. διαιρομένους δὲ εἰς

τοσοῦτον, ὡς στερεοὺς ἁπτομένους φαίνεσθαι (Ar. expands?).

505. ـصلبياـنـاكإذا ـ ـ ـفعيداـمنـ ـ ـللينـ ـ دـ ] cf. τῶν τε ἀντιτύπων (Ar. expands, or G. om. ـفعيداـم ـ ـللينـ ـ دـ ?; cf. L:

inter duras digito obnitentes).

506. .Tytler يؤل :E7 يوول :E5, E6, P1, R1 [ تؤول

507. .Tytler تضمران :ArMSS [ يضمران

508. .Tytler وان :ArMSS [ فٕان

509. .Tytler تكون :ArMSS [ إن كان

510. .Tytler صلبتين :ArMSS [ صلبين

511. .E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1 [ أو في الوركين

512. ורכין פי או .add [ الركبتين  R1.

513. .E7 فلا :E5, E6, P1, R1, Tytler [ ولا
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ـلينـاجالـق ـ اـقدـقوس:ـ ـبقال ـفيمراطـ ـ ـتقاـ إـ إذاـنّدم اـنـاكّه ـلمت ـفضملاًـمـاحرأةـ ـ ـبغت514ـاهاـيدـثرـ ـ ـتسقاّـهـنٕاـفةـ ـ وـ أـقط. ـيضال إـ إذاـناً اـنـاكّه ـلمت رأةـ

[ـمـاح ـفضم]P92aلاً ـ أـ ـييهدـثدـحر ـ وـ ـحملهانـكا ـ ـ ـتسقـاهّـنٕاـفاًـموـتاـ ـ أـ ـطفليهدـحط ـ ـ ـ وأـ اـما. اـهيـفّ ـلمذا ـفقلعـضوـ ـ ـنظتـ الاـ ـفلال،ـصّـتام 515مـ

ـيبت ـ اـمدئـ ـلعن ـلكاتـملاـ اـمّنـ ـلمن اـ ـلترأة ـتسقيـ ـ ـفقطـ إـ ـيتقّهـنال ـ إـ ـسقّدم ـطهاـ ـضماـ ـييهدـثورـ ـ وـ ـليا. اـ ـلقس اـبولـ ـلثأّن ـييدـ ـضمإذا516نـ أـ ـتبر ذـ كـلع

ـسقالٕا ـجمينـم517وـهاطـ ـ اـ اـجوـلع ـلقوه الٕاـب518ولـ ـسقأّن إذاـ ـمعـزمانـكاط أنـ ـيكاً ـتقونـ ـضمهـمّدـ اـ ـلثور ـييدـ لأّنـ ـلقا519ن، الٕاـبلـئاـ ـسقأّن اطـ

ـيتب ـ ـضم520عـ اـ ـلثور ـييدـ [ـ Kühnن xviib.846[ـيكمـل ـحكميـفلـخدـي521نـ ـ اـهأّن522ذاـههـ ـلعذه وـملاـ ـعلدّلـتـاهدـحة الٕاـ أّن ـسقى اطـ

ـيح وا523ٔدثـ اـم. ا ـلقّ اـبلـئاـ ـلمأّن إذاـ ـتسقتـنـاكرأة ـ ـييهدـثٕاّنـف524طـ ـ ـيضماـ ـ ـفكرانـ دّلـقّهـنأـ ـعل525د أّنـ اـهى ـلعذه وـملاـ ـعلدّلـتـاهدـحة ىـ

514. .ثدييها :E; P [ ثدياها

515. .ولم :P; E [ فلم

516. .الثدي :E; P [ الثديين

517. .وهو :E; P [ هو

518. .والقول :P; E [ القول

519. .E; P om [ لأّن

520. .يتبعه :E; P [ يتبع

521. .E; P om [ يكن

522. .بهذا :P; E [ هذا

523. ـيكمـل ـحكميـفلـخدـي�نـ ـ اـهأّن�ذاـههـ عذه ـل وـملاـ ـعلدّلـتاـهدـحة الٕاـ أّن ـسقى ـيحاطـ دثـ ] cf. οὗτος ἀποφαίνεται

τοῦτο μόνον σημεῖον εἶναι τῆς μελλούσης φθορᾶς (Ar. interprt.?).

524. .ستسقط :scripsi; E, P [ تسقط

525. .يدل :E; P [ قد دّل
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ـسقالٕا ـفق.526اطـ ـينبغدـ ـ ـ ـيستقصأن527يـ ـ ـ ـ اـ ـلنظي ـ وـ وـصرـير ـيتفقد ـ ـ دـ ـيظهاـمّ ـ ـعيرـ اـفاًـناـ ـلحي ـكيمل،ـمواـ ـ ـيعلاـ ـ الٕاـهمـ ـسقل لاـ ـيكاط نـمالـحيـفونـ

ـغينـموالـحالأ ـضمرـ اـ ـلثور ـييدـ ـلكننـ ـ لاـ أنـبّه ـيتقّد ـ ذـمّدـ داـله ـئمك و528اًـ ـيمكدـق. ـ لاـ أن ـيتقن ـ ـضمّدمـ اـ ـلثور ـييدـ الٕاـ ـسقن إذاـ وـمانـكاط ـثبن ةـ

ـضجنـمأو ةـ ـعظيمّ ـ ـ أوـ ـغضبنـمة ـ ـتكدةـيـدشةـعرـقنـمأو529ةـ دـ ـفعون وـ ـيمكدـقة. ـ أنـ ـيتن اـهوـ م ـلمتّ ـ أـهوـ م ـيضّ أـ ـيكدـق530ّهـناً أنـ ـيلحون ـ اـ ـلمق رأةـ

ـسقالٕا ـبسباطـ ـ ـحمبـ ىـ ـعظيمّ ـ ـ أوـ ـبسبة ـ اـ اـلب اـعّدـيذيـلورم ـلحمي ـ إذاـ اـفدثـحرة أوـحرـلي ـبسبم ـ اـ اـبـوطرـلب ـلمخة ـ ـطياـ اـ ـلتة ـتكثيـ ـ ـنقيـفرـ رـ

ـبسبأو531مـحرـلا ـ ـغيبـ ذـ ـممكـلر أـ ا ـشبهّ ـ ـغينـمهـ ـضمرـ اـ ـلثور ـييدـ اـفن.ـ ـبقٕاّن أّنـيّهـنأـكراطـ ـضمرى اـ ـلثور ـييدـ ـيتقنـ ـ الٕاـ ـسقّدم داـ ـئماط وـ دـقاً،

ـتقف ـ أـ دت الأـهاـنّ ـكثي533راراًـم532دتـجوـفرـمذا ـ اـ ـلثرة ـييدـ ـيضمنـ ـ وإنـ الٕاـكران، ـسقان ـقبنـماطـ الأـهلـ ـسبذه اـ ـلتاب ذـ ـشبأـفرت.ـكي الأـ ورـمه

ـمت534ـاهوأولا ـضمانـكىـ اـ ـلثور ـييدـ ـغينـمدثـحدـقنـ ـسبرـ الأـهنـمبـ ـسبذه [ـ Kühnاب xviib.847أن ـنق] اـ إّن ـلسبول ـ ـفيبـ ـنقصهـ ـ انـ

526. ـفك دّلـقّهـنأـ ـعل�د أّنـ اـهى ـلعذه وـملاـ ـعلدّلـتاـهـدحة الٕاـ ـسقى اطـ ] cf. οὐ μόνον ἔοικεν ἐνδείκνυσθαι τοῦτο

προηγεῖσθαι διαφθορὰν τῶν ἐμβρύων (Ar. interprt.?; cf. L: non solum hoc

fetus corruptionem praeceder, sed etiam aliter conceptum non perimi indicare

videtur).

527. .يتبع :P; E [ ينبغى

528. ـفق ـينبغدـ ـ ـ ـيستقصأن�يـ ـ ـ ـ اـ ـلنظي ـ وـ وـصرـير ـيتفقد ـ ـ دـ ـيظهاـمّ ـ ـعيرـ اـفاًـناـ ـلحي ـكيمل،ـمواـ ـ ـيعلاـ ـ الٕاـهمـ ـسقل لاـ ـيكاط الأـمالـحيـفونـ ـغينـموالـحن رـ

ــضم اــ ثور ــل يدــ ــي ننــ ك ــل ــ لاــ ه أنــبّ قّد ت ــي ــ ذــمّدــ داــله مك ــئ اًــ ] cf. ἐπισκεπτέον οὖν ἀκριβέστερόν ἐστι καὶ

παραφυλακτέον ἐπ' αὐτῶν φαινομένων κατὰ τὰς κυούσας, εἰ μή ποτ'

ἄλλως διαφθείρουσιν, ἀλλ' ἀεὶ μετὰ τοῦ προηγήσασθαι τὴν ἰσχνότητα τῶν

τιτθῶν (Ar. expands?).

529. .عصره :E, P in line; P [ غضبة

530. ?Ar. adds [ يتوّهم المتوّهم أيضاً أنّه

531. ـبسب ـ اـ اـبـوطرـلب ـلمخة ـ ـطياـ اـ ـلتة ـتكثيـ ـ ـنقيـفرـ اـ مـحرـلر ] cf. διὰ τὸ μυξῶδες τῶν κοτυληδόνων (Ar. adds

.(?تكثر

532. .فرايت :E; P [ فوجدت

533. .مرار :E; P [ مراراً

534. .reflects αἰτιατέον [ فأشبه الأمور وأولاها
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اـفدمـلا ـلعي اـ ـلمشتروق ـ ـ ـبيـةكرـ اـ ـلثن ـييدـ واـ اـحرـلن ـبسببذيـلم ـ ـ ـيعهـ اـ ـلطفدم ـ اـ ـلغل ـفيعطذاءـ ـ ـ وـ ـمتب، ـضمانـكىـ اـ ـلثور ـييدـ ـقبنـمنـ الأـئـاسلـ ـسبر ابـ

ـلتا ـيعيـ ـللطفرضـ ـ ـ ـمنهلـ ـ ـفيمارضـعاـ ـ أوـ ـيتهتوت ـ ـ ـفينفصّكـ ـ ـ ـ اـملـ ـعنـمحرـلن ـتتاـمدـ [ـ الاE39bٔزّق ـغشي] ـ اـ ـلتة ـتحيـ أنـيوـ ـنقه اـ إّن ـلسبول ـ ـفيبـ هـ

ا ـلطبيعأّن ـ ـ ـ إذاـ ـفتحة ـ اـفتـ وـحرـلم ـهيم اـجّـ ـلطلت ـ واـ ـلمخق ـ اـماضـ ـبسبدمـلال ـ ذـ ـنحكـلب أـ ـعضو اـ ـلتاء ـليوـ ـجمييـفاّمـعولـقذاـهٕاّنـفد.ـ ـ عـ

ـلما اـضواـ ـلتع ـتقصيـ ـ ـفيهدـ ـ اـ ـلطبيعا ـ ـ ـ ـيعسيءـشعـفدـلةـ ـ واـ ـستكر ـ ـمجو535راهـ ا536دهـهاـ واـلأّن ـيميروحـلدم ـ إـ ذـللان اـلى ـلمك وـضوـ ـهمع اـ ـلشيئا ـ ـ انـ

ـيستعملهمذانـلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفيةـلالآـكاـ ـبهمعـفدـ ـ اـ ـلشا اـ ـلميء وـ ـلهؤذي. اـ ـلسبذا ـ ـيعبـ اـ ـللعضورمـلرض ـ ـ اـ ـيحذيـلو ـفيدثـ اـ ـقبنـمـعجوـله اـ أّن ـلطبيعل ـ ـ ـ ـتبةـ ادرـ

ـلق اـ ـلسبذف ـ اـ ـلفب ـلللـعاـ ودـجوـ ـفعع وـ ـلكنه، ـ ـتجعـاهّـ ـ ـتمل537لـ ـ ـلما538ئـ اـضوـ ـفيذيـلع [ـ اP92bه اـمعـجوـل] واـلن ـفهروح.ـلدم يـفيـلوـقذاـ

ـلجا الأّولـ اـهنـمزء ـلفصذا ـ اـمأـفل.ـ ّ
ـلجا539 اـ ـلثزء ـمنيـناـ اـ ـيتلذيـله ـ اـهوـ ذـلذا ـفيـركذي اـحهـ ـلثال ـييدـ ـمضنـ ـللحاّدةـ ـ الأوـ ـفقى،ـلال ـفيالـ هـ

الأـك540ٕانـف« ـعلرـمان ذـخىـ أـللاف ـعنك، ـصلبي542اـهاـيدـثانـكإن541يـ ـ ـ ـيصيبهّهـنٕاـفنـ ـ ـ ـ وـ ـسمعـضواـميـفع»ـجا اـ ولاـهّ ـتسقا ـ [543طـ .Kühn

xviib.848[ـفيك ـ اـهيـفهـلوـقونـ ـلفصذا ـ ـكللـ ـعلّهـ اـهىـ ـلمثذا ـ ا544الـ ـلثأّن ـييدـ إذاـ ـضمن دلالاًـ ـمحرا ـعلةـلاـ إـ ـسقى وـئـاكاطـ ـلين ـيمكسـ ـ أنـ ن

535. .وبالسكراه :E; P [ واستكراه

536. .cf. ἐκκρίνει τι μετὰ βίας (Ar. expands?) [  ومجاهده�لدفع شيء يعسر واستكراه

537. .يفعل :E; P [ تجعل

538. .دلك + :P in line تملئ ante [ تملئ

539. .واما :E; P [ فأّما

540. .انّه ان :E; P [ فٕان

541. .انُّه + :P [ أعني

542. .ثدييها :E; P [ ثدياها

543. « الأـك�ٕانـف ـعلرـمان ذـخىـ أـللاف ـعنك، ـصلبي�ـاهاـيدـثانـكإن�يـ ـ ـ ـيصيبهّهـنٕاـفنـ ـ ـ ـ وـ ـسمعـضواـميـفع»ـجا اـ ولاـهّ ـتسقا ـ طـ ] cf. ἢν δὲ

πάλιν, φησὶν, οἱ μασθοὶ γίνωνται σκληροί (Ar. expands?).

544. ـفيك ـ اـهيـفهـلوـقونـ ـلفصذا ـ ـكللـ ـعلّهـ اـهىـ ـلمثذا ـ الـ ] Ar. shortens (reflects دلالاً to σημαίνοντος) or om.

the following G.?: σημαίνοντος δὲ τοῦ πάλιν ἐν ταῖς τοιαύταις ῥήσεσι δύο,

τὸ μὲν ἕτερον ὃ συνῆπται τῇ προειρημένῃ διαθέσει, τὸ δ' ἕτερον ὅπερ καὶ

δι' ἄλλης λέξεως εἰώθασιν ἔμπαλιν λέγειν, ἀληθέστερόν γέ μοι φαίνεται καὶ

κατὰ τὴν Ἱπποκράτους εἶναι γνώμην τὸ δεύτερον σημαινόμενον, ἵν' ᾖ τὸ
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ـيعط ـ اـ ـلطفب ـ أوـ ـتسقطل ـ ـ ـلما545هـ أنـ دون ـتضمرأة ـ اـ ـلثر وإذاـيدـ ـصلان. اـ ـلثب ـفليانـيدـ ـ ـعلدلّانـيسـ إـ ـسقى ـلكناط،ـ ـ ـهمّـ ـعلدلّانـياـ أـ ـيتبّهـنى ـ عـ

ـبتهملاـص ـ ـ وـ ـيحعـجا ـبعيـفدثـ اـ ـلمض اـضواـ ـلتع ـحتر،ـكذ546يـ ـيكّىـ ـكم547اـنوـ ـضم549دّلـي548اـ اـ ـلثور ـييدـ ـعل550نـ ـقلىـ اـ دّلـيكـلذـكدمـلّة

ـبتهملاـص ـ ـ ـعلاـ ـكثىـ وـترـ ـبيه أّنـ اـبلاـصّن ـلثة ـييدـ ـغينـ اـ ـكتنر ـ ـهمازـ اـ ذـلا ـقبيرهـكذي ـ وإذاـ اـكل. ـعلدمـلان اـهىـ ـلحذه اـمالـ ـلكثن ـ اـف551رةـ ـلطبيعٕاّن ـ ـ ـ ةـ

اـفدـت ـلفضع ـ إـ ـبعىـلل الأـ ـعضض ـفتعاء،ـ ـ ـتليـفرضـ الأـ ـعضك أوـ وـجاء ـيبقاع، ـ اـ ـلطفى ـ ـسليملـ ـ ـ الآـماًـ وـفن ـيلدـقات. اـ ـلطلزم ـ واـ ـلبحب ـ ذاـهيـفثـ

ـلما اـع552عـضوـ ـلسبن ـ اـ أـمذيـلب ـجلن اـصهـ ـلطبيعارت ـ ـ ـ لاـ الأـمالـحيـفعـفدـتة ـلفضا553ذاـهوالـحن ـ إـ اـجىـلل ـفيحمـحرـلرم ـ ـفيدثـ ورـ اً،ـمه

ذـكوإن ـيككـلان ـفمونـ اـباـ إذاـلال اـفدثـحورم لاـحرـلي ـيعطم ـ اـ ـلطفب ـ [554لـ .Kühn xviib.849[إّنـقأـف ـليذاـهول الأـه555سـ ـرمو

اـلا أراده ـبقذي لاـنٕاـف.556راطـ ـينبغّه ـ ـ ـلنيـ أنـ ـنتا أـهوـ م لاـنّ ـيتبّه ـ الأـمالـحيـفعـ اـبلاـصوالـحن ـلثة ـييدـ اـهنـ ـلطفلاك ـ إـ و ـينبغـاّمـنل، ـ ـ أنـ ـنتي مـهوـ ّ

καθ' ὅλον τὸν ἀφορισμὸν λεγόμενον τοιοῦτον·

545. .وتسقط :P; E [ أو تسقطه

546. .الذي :E; P [ التي

547. .يكون :E; P [ يكونا

548. .كلما :E; P [ كما

549. .على + :P [ يدّل

550. .الثديان :E; P [ الثديين

551. .cf. ἐφ' ὧν πάλιν (Ar. expands?) [ وإذا كان الدم على هذه الحال من الكثرة 

552. .على هذا المثال + :P [ الموضع

553. .P; E om [ هذا

554. ذــكوإن ككــلان ــي مونــ ــف اــباــ إذاــلال اــفدثــحورم لاــحرــلي طم ع ــي ــ اــ فب ط ــل ــ لــ ] cf. ἢ διὰ τί φλεγμηνάσης τῆς

μήτρας φθαρήσεται τὸ ἔμβρυον (Ar. interpr.?).

555. .انُّه ليس هذا :E; P [ إّن هذا ليس

556. إّنــقأــف يذاــهول ــل الأــه�ســ اــمو اــلر أراده قذي ــب راطــ ] cf. ἢ τὸ λεγόμενον ὑπὸ Ἱπποκράτους ἕτερόν

ἐστιν; (Ar. interprt.?).
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ذ لاـلأّن ـيكك داـ ـئمون ـكماًـ ـيكاـ ـعنونـ ـضمدـ اـ ـلثور ـييدـ ـلكن،ـ دـ إن ـفعّن اـ ـلطبيعت ـ ـ ـ اـ ـلفضة ـ إـ ـعضىـلل ـغيوـ اـ ـفيستمـحرـلر ـ ـ ـعل557دّلـ ذـ كـلى

اـجوـلاـب ـيعذيـلع ـفيرضـ ـيهلمـلهـ ـ اـ ـلطفك ـ ـفيكلـ ـ اـقونـ ـبقول اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ ـكللـ ـفهمنإذا558ّهـ ـ ـ ـعلاهـ اـهىـ ـلمعنذا ـ ـ ـيختبىـ ـ ـ ـعل559رـ ذاـهىـ

ـلمثا ـ «إذاـ اـنـاكال ـلمت ـتستسقرأةـ ـ ـ ـ ـيتقّهـنٕاـفطـ ـ إـ ـسقّدم ـطهاـ داـ ـئما ـضماًـ اـ ـلثور ـييدـ وـ ـلين ـيتقسـ ـ إـ ـسقّدم ـطهاـ اـبلاـصاـ ـلثة ـييدـ واـ ـمتن ـهملاءـ يـفٕاّنـفا».ـ

ـلما اـ ـلترأة ـلهـاحذهـهيـ أـفاـ ـكثي الأـ اـفدـت560دـقرـمر ـلطبيعع ـ ـ ـ اـ ـلفضة ـ إـ ـعضىـلل ـغيوـ اـ دـفم.ـحرـلر ـفعتٕان ـ إـ اـله ـيعّهـنٕاـفمـحرـلى [ـ ـعن]E40aرض دـ

لاـلذ ـمحك أـلاـ ـيضة ـضماًـ اـ ـلثور ـييدـ اـقٕاّنـفن.ـ ـبقول ـفيمراطـ ـ ـيظهاـ ـ أـ وإنـنر الٕاـكّه ـسقان ـسبنـماطـ ـغيبـ ـقلرـ اـ ـلغّة ـيتقّهـنٕاـفذاءـ ـ لاـمّدـ ـمحه ةـلاـ

ـضم اـ ـلثور ـييدـ ـقبنـمنـ اـ ـلسبل ـ اـ وـلب ـصفذي أـكٕانـفت،ـ ـيضان ـسباًـ الٕاـ ـسقب إـ رـهـامّـناط اـبـوطو ـلنقة ـ اـ ـلتر اـف561يـ واـحرـلي ـنهتم ـ اـ ـلجنياك ـ ـ نـ

ـبسببه ـ ـ ـ واـ ـنفصا ـ ـمنههـلاـ ـ ـعنّهـنٕاـفاـ ذـ أـلد ـيضك دـ إذا ـفعاً اـ ـلطبيعت ـ ـ ـ اـ ـلطفة ـ ـلتخ562لـ ـ اـمـهجّرـ إـلال اـلدم [ـحرـلى [P93aم [Kühn xviib.850[

 ما كانا عليه قبل.564 يحدث للثديين فضل ضمور على563ولذلك
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ا. قال أبقراط: إذا كان فم الرحم صلباً فيجب ضرورة أن يكون منضمًّ

ـلينـاجالـق ـ ـقلدـقوس:ـ ـفيمتـ ـ ـتقاـ اـ إّن ـنضمّدم ـ اـفامـ دـحرـلم ـليم ـللاّمـعلـ اـ ـلحورم ـفيادثـ ـللحمو565هـ ـ ـ إـ و ـينبغّهـنل، ـ ـ أنـ ـيفي ـبينهمرقـ ـ ـ ـ ـلصاـباـ ة.ـبلاـ

557. .ويستدل :E; P [ فيستدّل

558. .كله في هذا الفصل :E; P [ في هذا الفصل كلّه

559. .P; E om [ يختبر

560. .E; P om [ قد

561. .الذي :E; P [ التي

562. .العصل :P; E [ الطفل

563. .فلذلك :E; P [ ولذلك

564. .عن :E; P [ على

565. ل ــل اــ حورم ــل يادثــ ــف هــ ] cf. ὄγκου τέ τινος ἐν αὐτῷ παρὰ φύσιν (Ar. shortens or interpret.

παρὰ φύσιν?).
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أـلوذ اـفّهـنك ـلحي ـلينلـماـ ـ ـعل566اًـ اـ ـلحى اـ ـلطبيعيال ـ ـ ـ ـ وـ ـمتة، ـفيدثـحىـ ورمـ اـمه الأورام ـلحن ا567اّدةـ ـلصلبأو ـ ـ ـصلبانـكةـ ـ ـفقاً.ـ الأـكدـ أنـجان ود

يكون وضع هذا الفصل بعد ذلك الفصل الذي قال فيه إّن فم الرحم من المرأة الحامل يكون منضّماً.

v. 55 (= Syriac no. 52: E5 fol. 40a line 11-24; E6 fol. 27b line 9-28a line 2; E7 fol.

101b line 17-102a line 9; P1 fol. 93a line 7-line 21)

]Kühn xviib.851[أـق ـبقال إذاـ اـضـرعراط: ـلحمت ـ ىـ ّ
ـلم568 ـسخنو570لـمـاح569رأةـ ـ ـسختـ ـغينـمةـيوـقةـنوـ ـسبرـ ولادـفـرهـاظبـ 571ـاهٕاّن

يكون بعسر وخطر أو تسقط فتكون على خطر.

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـيعدـق]1وس: ـلبعرضـ ـ اـ ـلحض أنـمواـ ـيكل [ـقونـ E7د 102aا ـجتم] ـ أـفعـ ـنهداـبي ـقبّنـ اـقو572لـ ـلحمت ـ ـخللـ رديء،ـ ـامّـبرـفط

ـلهدثـح ذـم573ّنـ اـلن ـلخلك ـ ـحمطـ ىـ ـحتدةـيدـشّ ـيسقطّىـ ـ ـ ورـض574نـ ـله575دثـحـامّـبرورة، ـمنّنـ ـحمهـ ىـ ـلينّ ـ أـ إلّا لاـهّـنة ـيخّن ـمنهنـجرـ ـ اـ

566. .لين :E; P [ ليناً

567. يدثــح ــف ورمــ اــمه الأورام حن ــل اّدةــ ] cf. αἷς δ' ὄγκος παρὰ φύσιν ἢ φλεγμονώδης (Ar. inter-

pret. παρὰ φύσιν?).

568. .E6 حمى :E5, E7, P1, Tytler [ الحّمى

569. .Tytler للمرأة :(לאמראה) P1, R1 لامراه :E5, E6, E7 [ لمرأة

570. .Tytler الحامل :ArMSS [ حامل

571. .E7 ولادتها :E5, E6, P1, R1, Tytler [ ولادها

572. .P1 فى :E5, E6, E7, supra lin. P1 [ قبل

573. .E7 لهم :E5, E6, P1 [ لهّن

574. .cf. ἐκτικρώσκειν (ἐκτιτρώσκειν?; cf. L: abortiant) [ يسقطن

575. .P1 حدثت :E5, E6, E7 [ حدث
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ـصحيحاًـجروـخ ـ ـ ـلكن،576اًـ ـ ـيبقّهـ ـ ذـمىـ اـلن ـلخلك ـ اـ اـلط ـعنذيـلرديء اـنـاكهـ ـلحمت ـ ىـ ـبقّ ـقبنـماـياـ الأـ أّن ـطبل لاـ ـيقّاء ـلمكدرونـ ـ ـحمانـ 577لـ

ـلما أنـ ـيعرأة ـلجاـ ـبعاـهوـ ولاـقلاجـ ـيستقصوي ـ ـ ـ اـصرـما578ٔونـ ـلتلاح ـبيدـ ـئهذاـغيـفرـ [ـ و2ا. ـتعكـلذـل] اـهاودـ ـلحمّن ـ ىـ ـكثيّ ـ وـ ـبهدومـتراً أـفّنـ ـكثي رـ

اـم ـلحمّدة ـ اـ ـلتيل ـ اـ ـلباث وـ ـثقلدن ـ [579هـ ـفيج]3. ـ ـقبنـمبـ ذـ أنـلل ـيكك اـ ـلطفون ـ رـ ـيحتممـلـامّـبل ـ ـ ـيعاـملـ ذـمهـلرضـ ـفيهلكـلن ـ ـ ـبسبكـ ـ بـ

ـلحما ـ واـ ى ـلخلّ ـ اـ اـلط ـلمتحيرديء ـ ـ ـ رـ ّ
أـبيـف580 ـهمدن ّ

581] ور4، اـمّـب] ـحتما ـ ـفبقلـ ـ إـ أنـلي [ـلوـيى Kühnد، xviib.852] ا5ٔ] إلّا ـيكّهـن] ونـ

ـسقيم ـ ـ ـلطاًـ ـيبقاـمّدةـمولـ ـ أـمنـمهـبىـ ّهـمرض
ـتكو582 أـ أـمون ـيضّه E6[583اًـ 28a[ـضعفدـق ـ ـيك584لاـفتـ ولادهـ ـسليم585ون ـ ـ اـماًـ ـلخطن ـ [ـ ]6ر،

 أعني بدن الحامل وبدن الطفل المحمول.586لأنّه يحتاج في سهولة الولاد إلى أن يكون البدنان جميعاً قويين
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576. ن ي ــل ــ أــ إلّا لاــهّــنة خّن ــت هنــجرــ ن ــم ــ حاًــجروــخاــ ي ح ــص ــ ــ اًــ ] cf. μετρίοις μὲν, ἀλλ' οὐ καθαιρουμένοις

ἀκριβῶς (Ar. interpr.?).

577. .E6, E7, P1: om. E5 [ حمل

578. .E7 وىستقصون :E5: ill. E6 ولا يقدرون :P1 [ ولا يستقصون

579. هدومـتو ـب أـفّنـ ثي ـك اـمرـ حمّدة ـل ـ اـ يل ت ـل ـ با�اثـ ـل وـ لدن ق ـث ـ هـ ] cf. καὶ δυσφόρως τῷ πλείστῳ τοῦ χρόνου

σύνεστι (Ar. expands?).

580. .P1 المتحيز :E5, E7: ill. E6 [ المتحيّر

581. ـبسب ـ اـ ـلحمب ـ واـ ى ـلخلّ ـ اـ اـلط ـلمتحيرديء ـ ـ ـ أـبيـفّزـ هـمدن ّ ] cf. διά τε τοὺς πυρετοὺς καὶ τὴν κακοχυμίαν

(Ar. adds المتحيّز في بدن أّمه?).

582. أ هــنلّا كّ ــي مونــ ي ق ــس ــ ــ طاًــ ــل قاــمّدةــمولــ ب ــي ــ أــمنــمهــبىــ هــمرض ّ ] cf. ἀλλ' αὐτό τε νοσῶδες ὂν ὡς ἂν ἐν

πολλῷ χρόνῳ τεταλαιπωρημένον (Ar. adds من مرض أّمه?).

583. .E5, E&: ill. E6: om. P1 [ أيضاً

584. .E6 ولا :E5, E7, P1 [ فلا

585. .E7 ولادها :E5, E6, P1 [ ولاده

586. .E7 قويان :E5, E6, P1 [ قويين
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 فذلك رديء.587قال أبقراط: إذا حدث بعد سيلان الطمث تشنّج وغشي

ـلينـاجالـق ـ ـليوس:ـ ـحيسـ ـيكنـ ـسيونـ اـ ـلطملان ـ ـيحثـ الأـهدثـ ولاـعذه ـغيراض ـممـاهرـ اـ ـيقّ ـفيولـ ـفيمهـ ـ ـبعيـتأـياـ إـلوـقنـمدـ ـيحّهـنه ـبعدثـ دـ

ـغييءـش ـلكنره،ـ ـ إـ ـتحاّـمـنّه الأـهدثـ إذاـعذه ـتلتـنـاكراض ـلعلا588كـ ـ اـ ـلتل ـتحيـ ـبسببهدثـ ـ ـ ـ إـ اـما إـيـدشةـيوـقّ و ـيلـوطّاـمدة ـمنزـمةـ اـمأـفة.ـ ا ـلغشّ ـ يـ

ـفه ـلكاّمـعرضـعوـ اـ ـستفّل ـ [ـ ـمف]E40bراغ وأـ اـمرط. ا ـلتشنّ ـ ـ [ـنٕاـفّجـ وإنP93bّه ـيكمـل] اـمـاعاًـضـرعنـ ًّ
ـلك589 اـ ـستفّل ـ أـفّهـنٕاـف590راغـ ـكثي رـ

الاستفراغ ولا سيّما إذا كانت قد حدثت آفة بعضو عصبي.
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]Kühn xviib.853[أـق قال ـب إذاـ اـكراط: طمان ـل ـ أزـ ـممدـيث اـ غّ ب ن ـي ـ ـ ذـم591تـضرـعيـ أـلن وإذاـمك حمـل592راض، ن ـي ـ اـ طمدر ـل ـ 593ثـ

 من ذلك أمراض من قبل الرحم.594حدثت

ـلينـاجالـق ـ الأـمومـقّنـظدـقوس:ـ ـطبن أـ ـيكّهـنّاء ـكثنـمونـ الأـ ـكثيراضـما595ٔلاطـخرة ـ ولاـ ـيكرة ـقلنـمونـ ـتهّـ ـبترضـماـ اـمأـفّة.ـ ا ـبقّ ـفيراطـ أّنـ رى

ـلنا ـيمدـقاسـ أـضرـ ـيضون ـقلنـماًـ ـليو597لاطـخالا596ّٔةـ ـيع598سـ ذـ ـللنسكـلرض ـ ـ ـفقاءـ ـلكط،ـ ـيعدـقّنـ ـللرضـ أـجرـ ـيضال وذـ أـلاً. ـعنّهـنك ـقلدـ ّةـ

587. .Tytler او غشي :ArMSS [ وغشي

588. .P; om. E [ تلك

589. ا .ىعرض عام :P; E [ عرضاً عامًّ

590. اــماــعاًــضرــع ًّ
ك� ــل اــ فّل ت ــس ــ راغــ ] cf. κοινὸν (Ar. adds ك ــل اــ فّل ت ــس ــ راغــ ?; cf. L: omnium vacuationem

symptoma).

591. .E6 عرض :E5, E7, P1, R1, Tytler [ عرضت

592. .P1 ما .E7: add وان :E5, E7, P1, R1, Tytler [ وإذا

593. .Tytler على ما ينبغي .add [ الطمث

594. .E6 حدث :E5, E7, P1, R1, Tytler [ حدثت

595. .(?الأخلاط Ar. adds) cf. ἐπὶ πλήθει [ من كثرة الأخلاط

596. .in marg. corr. E كثره P, ex [ قلّة

597. .(?الأخلاط Ar. adds) cf. δι' ἔνδειαν [  الأخلاط�قلّة

598. .فليس :E; P [ وليس
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اـلـامّـبر599لاطـخالأ ـلبزم ـيبدنـ ورـ ورـبهـمزـلـامّـبس الأـمزـلـامّـبرد ـجميعرانـمه ـ ـ وـ ـبيدـقاً. أّنـنّـ رديءـمّلـكت ـيتفزاج ـ أـقاـ ـحت600رهـمم ـيضّىـ ـبفعّرـ ـ لـ

الأـم ـفعن ـفهالـ ـجننـموـ الأـ ـففراض.ـمس لاـهيـ ـنجذا اـقيـفدـ ـبقول ـشيئراطـ ـ ولاـطاـباًـ ـشيئلاً ـ ـمضاـغاًـ وـ ـلكاً. ـلمّنـ اـ ـكنّ ـنجّاـ ـحكدـقدهـ ّهـنأـبمـ

ـيك اـيزـتنـمونـ ـلطمّد ـ أـ ـحكيمراضـمث ـ ـ ـمطلقاًـ ـ ـ ـغينـماًـ أنـ «ـلوـقيـفدـيزـير ـقبنـمه اـ وـحرـلل ـحكم»، اـفمـ ـلطمي ـ «إذاـ ـينحمـلث ـ أـ ّهـندر»

ـيح ـمندثـ أـ ـقبنـمراضـمه اـ و601ـمحرـلل ـننظأن602بـج، ـ وـ ـنبحر ـ «ـلوـقلـهثـ ـقبنـمه اـ ـيشتمم»ـحرـلل ـ ـ ـعللـ ـليوـقىـ ـجميعهـ ـ ـ أوـ ـيخاً اـ ـلطمّص ـ ثـ

لاـلا ـينحذي ـ [ـ Kühnدر. xviib.854و ـلي] ـيمكسـ ـ أنـ ـيستقصن ـ ـ ـ اـ ـلنظى ـ أنـهيـفرـ دون ـنعلذا ـ ـجميمـ ـ الأـ ـسبع اـ ـلتاب ـقبلهنـميـ ـ ـ ـيتاـ ّدـيزـ

ـلطما ـ أوـ ـينتقث ـ ـ إـقأـفص.ـ ـيمكدـقّهـنول ـ أنـ ـيتن أـيزـ اـفّد ـلعواه اـ ـلتروق ـتنتهيـ ـ ـ إـ اـلي ـتفتمـحرـلى ـ ـفيفاًـحّـ ـ ـبسبرطـ ـ ذـ اـلب ـستفك ـ ـلطما603راغـ ـ ،604ثـ

ـيمكدـقو ـ ـيكأن605نـ ذـ ـقبنـمكـلون اـ أّن أرّقـص606دمـلل ـممار اـ أـكّ أو ـسخان وـ ـيمكن، ـ أنـ ـيكن ذـ ـقبنـم607كـلون اـ أّن ـلبل ـكلدنـ هـ ّ608

ـفثقهـلـاحتـئـاس ـ ـعلي609لـ ـ اـ وأنـله ـيجمـلانـكدم اـ اـلاوز ـعتدم اـلداـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ـفعدـفيـ ـعل610هـ اـ ـلعى اـ ـلتروق اـفيـ ـكمم،ـحرـلي ـيعاـ ـجمييـفرضـ ـ عـ

599. .(?الأخلاط Ar. adds) cf. ἐν ταῖς ἐνδείαις [ عند قلّة الأخلاط

600. رديءـمّلـك فزاج ت ـي ـ أـقاـ رهـمم ] cf. ὅσαι τῶν δυσκρασιῶν τηλικαῦται τὸ μέγεθός εἰσιν (Ar.

interpr.?).

601. .cf. καὶ τοῦτο προσέθηκεν (Ar. expands?) [ أنّه يحدث منه أمراض من قبل الرحم

602. .وىجب :E; P [ وجب

603.  .E, in marg. P; om. P [ استفراغ

604. ـيمكدـق ـ أنـ ـيتن أـيزـ د اـفّ ـلعواه اـ ـلتروق ـتنتهيـ ـ ـ إـ اـلي ـتفتمـحرـلى ـ ـفيفاًـحّـ ـ ـبسبرطـ ـ ذـ اـلب ـستفك ـ ـلطما�راغـ ـ ثـ ] cf. δυνατὸν οὖν

ἐστι καὶ ἀναστομωθέντων ἐπὶ πλέον τὸν εἰς τὴν μήτραν καθηκόντων

ἀγγείων (Ar. adds الطمث�فيفرط بسبب ذلك استفراغ ?).

605. .وىمكن :E; P [ وقد يمكن

606. .P اذا .add [ الدم

607. .E; om. P [ ذلك

608. .P; om. E [ كلّه

609. .P فيقل ;E [ فثقل

610. .E فدفعته ;P [ فدفعه
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اـمالأ ـلتراض ـتكيـ اـمونـ اـفدـنن ـلماع إـ ـبعىـلواّد الأـ ـعضض ـفه،611اءـ أـ ـسبذه اـيزـتابـ ـلطمّد ـ الأـمأـف.612ثـ ا ـسبّ ـتنقيـفابـ ـ وذـهدادـضأـفـهصّـ كـلا،

ـيمكدـقّهـنأ ـ أنـ ـيكن ـقبنـمونـ اـ ـنضمل ـ اـفتـضرـعّدةـسأو613امـ ـلعي اـ ـلتروق ـينحيـ ـ ـفيهدرـ ـ اـ ـلطما ـ إـ اـلث وـحرـلى ـيمكم، ـ أنـ ـيكن ـلغلونـ ـ اـ دمـلظ

ـلبأو و614رودةـ ـيمك، ـ أنـ ـيكن ـلشونـ اـقّدةـ ـلعوّة اـ ـلتروق اـفيـ ـحتمـحرـلي لاـ ـتقبّى ـ ـيجاـملـ إـ ـليهري ـ وأّيـ ـسبا. الأـهنـمانـكبـ ـسبذه ـسبابـ بـ

ـقل اـ ـلطمّة ـ واـ ـحتبث ـ ـفيج615ـهساـ ـ ـعل616رورةـضبـ الأـطىـ أنـيول ـتحّام ـمن617مـحرـلاـبدثـ آـ إـفه اـمة ّ
ـجننـم618 اـ اـلس ـلحورم ـيقذيـلا619اّرـ هـلالـ

ـفلغم ـ ـ 620ٕيـنوـ ا اـمو ـجننـمّ اـ اـلس اـعّدـيذيـلورم ـلحمي ـ إـ و اـمرة ـجننـمّ اـ اـلس ـلصلورم ـ اـ ـلجب إـساـ و اـمي ـجننـمّ اـ ـلسس ولاـطرـ إذاـبان، دثـحّد

أنـلذ ـيشك اـ بارك ـل ـكلدنـ اـ ه ـتليـفمـحرـلّ الآـ وا621ٔةـفك ـام. ّ
ـعن622 [ـ الاP94aد ـستف] ـ اـ ـلمفراغ ـ [ـ Kühnرط xviib.855[ي ل ـف ـ ـيعسـ رضـ

611. م ــك عاــ ــي ييــفرضــ م ــج ــ الأــ اــمع تراض ــل كيــ ــت اــمونــ اــفدــنن ماع ــل إــ عىــلواّد ــب الأــ ضض ــع اءــ ] cf. ὥσπερ ἐν ταῖς

ῥευματικαῖς διαθέσεσιν ἄλλοτ' εἰς ἄλλο μόριον ἄμετρον κένωσιν (Ar. inter-

pr. ῥευματικαῖς διαθέσεσιν; Ar. om. ἄμετρον κένωσιν?).

612. .cf.  γενέσθαι καταμηνίων (Ar. expands?) [ فهذه أسباب تزيّد الطمث

613. الأـمأـف ا ـسبّ ـتنقيـفابـ ـ وذـهدادـضأـفـهصّـ أـلا، ـيمكدـقّهـنك ـ أنـ ـيكن ـقبنـمونـ اـ ـنضمل ـ امـ ] cf. ἐλάττω δ' αὖ καταμήνια

δυνατόν ἐστι γενέσθαι διά τε μύσιν (Ar. adds فأضدادها?).

614. .E لبرده ;P [ لبرودة

615. .P ام احتباسه ;E [ واحتباسه

616. بوأّي ــس الأــهنــمانــكبــ بذه ــس بابــ ــس لبــ ــق اــ ة مّ ط ــل ــ واــ بث ت ــح ــ ج�هــساــ ي ــف ــ رورةــضبــ ] cf. ὅ τι δ' ἂν ᾖ τούτων

ἀναγκαῖόν ἐστιν (Ar. expands ὅ τι δ' ἂν ᾖ τούτων?).

617. .P للرحم ;E [ بالرحم

618. .E, supra lin. P; om. P [ إّما

619. .P الصلب الحار ;E [ الحاّر

620. .cf. φλεγμονῶδες [ فلغموني

621. إذاـبولا ذـحّد أنـلدث ـيشك اـ ـلبارك ـكلدنـ اـ ـتليـفـمحرـلّه الآـ ةـفك ] cf. ᾧ πάλιν συμπάσχειν ὅλον τὸ σῶμα

(Ar. expands?).

622. .P فاما ;E [ وأّما
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]E41a[ـلل أـميءـشمـحرـ ـسبن الأـه623ابـ اـمذه ـلتراض ـيشيـ ـفيهـهكرـ ـ اـ ـلبا ـكلدنـ ـلقاـفّه،ـ إذاًـ أـمالـقاـمانـبول ـيعّهـنن الأـ ـقبنـمراضـمرض لـ

 به احتباس الطمث أصوب وأقرب إلى الٕاقناع.624الرحم إنّما اختّص

58

أـق ـبقال إذاـ اـطيـفرضـعراط: [ـبدـلرف E7ر 103aأو ورمـحرـلا625يـف] ـتبعم ـ ـتقطيهـ ـ ـ اـ ـلبر وـ إذاـلذـكول، ـتقي626ك ـ اـحّـ ـلكلت ـ ـتب627ىـ ذـ كـلع

 ورم تبع ذلك فواق.629 في الكبد628تقطير البول، وإذا حدث

ـلينـاجالـق ـ إذاـ الاـبوس: ـنسال ـقليولاًـبانـ ـ ـمت630راراًـملاًـ ـليواـ ـسم631ةـ اـهتـيّـ ـلعلذه ـ ـتقطيّةـ ـ ـ اـ ـلبر ورـ ـضعنـمتـنـاكـاّمـبول، اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ اـ ـلتة يـ

اـف ـلمثي ـ ورـناـ اـحنـمتـنـاكـامّـبة، ـلبّدة وـ ـضعول. ـتلفـ اـ ـلقك ـيكوّةـ اـمونـ ـلمن اـ وـلزاج الأورامـمورم632نـمرديء و633ن اـح، ـلبّدة ـيكولـ إـ اـمون ّ

ـعلنـم اـفّةـ ـلكلي ـ [ـ Kühnى xviib.856ٕ ا و ـام] ـقبنـمّ اـ ـلفضلل ـ ـ اـ ـلمة ـئياـ اـ ـلتة ـتتصفيـ ـ ـ ىـ اـمّ ـلعن ـتجو634روقـ ـلكلا635يءـ ـ ـبتليـهو636ىـ ـ كـ

623. .P اشباه ;E [ أسباب

624. .P خّصه ;E [ اختّص

625. .E7 طرف .add [ في

626. .E5, E7: ill. E6 ان :P1, R1, Tytler [ إذا

627. .E5: ill. E6 الكلتين :E7, P1, R1, Tytler [ الكلى

628. .R1 חדתת :E5, E7, P1, Tytler: ill. E6 [ حدث

629. .R1 באלכבד :E5, E7, P1, Tytler: ill. E6 [ في الكبد

630. .P كثيرًه .add [ مراراً

631. .P متواثرًه ;E [ متوالية

632. .E او من ;P [ ومن

633. .cf. τινα τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων (Ar. om. παρὰ φύσιν or interpr.?) [ ورم من الأورام

634. .P ىصىر الى الحده وهي في العروق ;E [ تتصّفى من العروق

635. .P الى .add [ وتجيء

636. لا ض ف ــل ــ ــ اــ مة ــل ياــ ــئ اــ تة ــل صفيــ ت ــت ــ ــ ىــ اــمّ عن ــل جو�روقــ ــت لا�يءــ ك ــل ــ ىــ ] cf. ἥκειν εἰς αὐτοὺς ἐκ τῶν φλεβῶν τὸ

διηθούμενον (تتصّفى) ὀῤῥῶδες περίττωμα (الفضلة المائية).
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ـلحا ـفبال.ـ اـقبـجواـلاـ ـبقال إّنـ ـتقطيراط ـ ـ اـ ـلبر ـيحولـ ـقبنـمدثـ ورمـ ـيعل اـطيـفرضـ أوـبدـلرف اـفر ـقبنـمأو637مـحرـلي ـتتّدةـملـ يـفّدـلوـ

ـلكلا ـ وذ638ىـ أـل. ـمتّهـنك اـطيـفانـكىـ أوـبدـلرف اـفر ورمـحرـلي ـكتارـشم اـ ـلمثه ـ اـفةـناـ ـلعلي ـ وـ ـمتّة، اـفّدتـلوـتىـ ـلكلي ـ ـبطانـكّدةـمىـ 639قـيرـ

ـتلروجـخ اـ ـلمك ـعلّدةـ اـ ـلمثى ـ وـناـ ـتلة. اـ ـلمك ـبحّدةـ ـتهّدـ ـتلاـ اـ ـلمثذع ـ وـناـ ـتهيجهة ـ ـ ـ ـفعدـلاـ اـمأـفه.ـ ـعنّ ورمـ اـطد ـفيج640رـبدـلرف ـ أنـضبـ ـتعترورة ـ لـ

ـلمثا ـ ـبطةـناـ اـيرـ ـلمجق ـ وـ ـيناـماورة ـلهاـ اـماـ ـلمن اـ اـلزاج اـلذـلذيـلرديء وـلك ـنفنـمورم اـ وـلس ـضغنـمورم ذـ اـلط ـلهورمـلك وـ ـحمتزاـما ـ إـ وـهاـيه دـقا.

ـقل ـقبتـ اـ إّن ـبقل إذاـ ـعليـفالـقراط اـمّةـ ـلعلن ـ إّنـ ـعلل أـ ـتتبعهرىـخّة ـ ـ ـ أوـ ـتكا ـبعونـ أوـهدـ ـتكا ـمنهونـ ـ ـفلياـ ـ ـيعنسـ ـ ذـ أّن ـيككـلي ـمطلقونـ ـ ـ ،641اًـ

ـلكن ـ ـيعنّهـ ـ ذ642يـ ـيككـلأّن إذاـ اـنـاكون ـلعلت ـ ذاتـ ـعظمهيـفدرـقّة ـ ـ و643اـ ـعل. اـهىـ ـلطذا إـققـيرـ ـيتبّهـنال ـ اـ ورم ـلكبع ـ وذـفدـ ـيككـلواق، ونـ

بسبب اشتراك العصب، وليس يكون دائماً، لكنّه إنّما يكون إذا كان ورم الكبد على أعظم ما يكون.
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]Kühn xviib.857[أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت لاـ ـتحبرأة ـ R1[644أردتـفلـ 94bأن ـتعل] ـ ـتحبلـهمـ ـ لاـ أم ـفغطهل ـ ـ ـبثياـ ـ ـبخّمـثابـ رـ

637. .cf. ὑστέρᾳ φλεγμαινούσῃ (Ar. shortens?) [ الرحم

638. .cf. νεφροῖς ἐμπύοις (Ar. expands?) [ من قبل مّدة تتولّد في الكلى

639. .E طرىق ;P [ بطريق

640. ن ـــــــع ورمـــــــ اـــــــطد رـــــــبدـــــــلرف ] cf. ἐπὶ δὲ τῇ κατ' ἀρχὸν ἢ μήτραν φλεγμονῇ (Ar. om. ἢ

μήτραν?).

641. ـعليـفالـقإذا اـمّةـ ـلعلن ـ إّنـ ـعلل أـ ـتتبعهرىـخّة ـ ـ ـ أوـ ـتكا ـبعونـ أوـهدـ ـتكا ـمنهونـ ـ ـفلياـ ـ ـيعنسـ ـ ذـ أّن ـيككـلي ـمطلقونـ ـ ـ اًـ ] cf. ὡς οὐχ

ἁπλῶς ἕτερον ἑτέρῳ πάθος ἐπιγίνεσθαι πέφυκεν (Ar. expands?).

642. .P انما عنى ;E [ يعني

643. ـلكن ـ ـيعنّهـ ـ ذ�يـ ـيككـلأّن إذاـ اـنـاكون ـلعلت ـ ذاتـ ـعظمهيـفدرـقّة ـ ـ اـ ] cf. ἀλλὰ τοῖς ἀξιολόγοις κατὰ μέγεθος

(Ar. expands?).

644. .Tytler واردت :ArMSS [ فأردت
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 إلى منخريها وفمها فاعلم أنّه ليس سبب تعّذر الحمل من قبلها.647 في بدنها حتّى تصل646 رائحة البخور تنفذ645تحتها، فٕان رأيت أّن

ـلينـاجالـق ـ دّلـقوس:ـ ـبقد «ـلوـ ـبخه أـ اـيرـيّهـنر» ـلمد اـ ـلتاّدة ـتصليـ ـ ـلتبخيحـ ـ ـ ـ ـمث648ـاهرـ اـ ـلكنل ـ واـ ـلمدر واـ ـلميعّر ـ ـ وـ ـغية ذـ ـممكـلر أـ ا ـشبهّ ـ ـممهـ اـ ـهجزاـمّ

وـح ذـمهـلاّد، راـلع ـئحك ـطيةـ وذـبّـ أـلة. أنـيرـيّهـنك ـيتد [ـقراـ اـفهـتّوـق]E41bى ـلبي ـكلدنـ هـ ـحتّ إذاـ ـمعمارتـصّى ـ ـتصياـ ـ إـ ير ـل إـ اـله ـلفى مـ

ـلمنخوا ـ ـ أـيرـ ـحسن تـ ـبهّ اـ ـلما ـحسرأةـ اًـ ـبيّ وـنّـ ـلياً. ـيكسـ ألّاـ ـتنفون ـ ـكيفي649ذـ ـ ـ ذـ اـلة ـلبخك ـ [ـ اـف]P94bور ـلبي ـكلدنـ إلّاـ ـفيمّه ـ اـمانـكنـ ـلنسن ـ اءـ

اـج ـمنهـمحرـلرم ـ ـمتكاـ ـ ـثفاـ وإذا650اًـ ـفليكـلـذكانـك651. ـ ـيصلسـ ـ ـللحمحـ ـ ـ ـكمل،ـ ـيق652اـ اـ ـبقول ـبعراطـ ـقليدـ ـ إـ ـمتّهـنل اـكىـ اـمـمحرـلان ـلمن ارداًـبرأةـ

ـمتك ـ ـثفاـ ـتحبمـلاًـ ـ اـمأـفل.ـ آـفهـلوـقّ اـهـرخي ـلفصذا ـ «ـ ـعلاـفل [ـ Kühnم xviib.858ٔا ـليّهـن] ـسبسـ ـتعبـ اـ ـلحمّذر ـ ـقبلهنـملـ ـ ـ ـعلهـبدّلـفا»ـ ىـ

ـمنفع ـ ـ اـهةـ ـلفصذا ـ ـنجدـقّاـنٕاـفل.ـ ـكثيدـ ـ ا653ٔراًـ ـلما654لـهأو ـيحدنـ ـعلونـصرـ اـ وـخّـتى رـمدـلاذ أوـجن اـمل ـيبمـلرأةـمن ـجننـمقـ أـ ـهمدـحس اـ

ـغي ـليبقرهـ ـ ـ ـنسلىـ ـ إذاـ ـبقيانـكه ـ أـ ـبيلـهة ـكبيتـ ـ ـبيلـهوا655ٔنـيرـ ـملتـ ـتحبمـل656ٕاذاـفوك.ـ ـ اـ ـلمل اـ ـحتييرأة، ـ ـ إـ اـلج ـلبحى ـ واـ ـلطلث ـ ـقبنـمبـ أّيـ ل

ـجيزوـلا ـتعنـ اـ ـلحمذر ـ ـحتلـ ـيفّىـ ـبينهمرقـ ـ ـ ـ ـليكاـ ـ اـ ـلحمون ـ و657لـ أـق. اـشد ـكتيـفنـطلاـفار اـباـ ـلمسمه ـ ـ ىـ ـطيطاـثّ ـ إـ أّنـلوس اـعاــصنذهـهى ـلخية ـ نـمارـ

645. .E5, E7: ill. E6: om. P1, om. R1, om. Tytler [ أّن

646. .R1 ינפד :E5, E7, P1, Tytler: ill. E6 [ تنفذ

647. .R1 יציר :P1 ينفد :E7 تصير :E5, Tytler: ill. E6 [ تصل

648. .P ليتخربها ;E [ لتبخيرها

649. .E; cf. διαδοθήσεται بتفقذ ;P [ تنفذ

650. .P; cf. σκληρὸν ἢ πυκνόν (Ar. om. σκληρὸν?) متكاثف ;E [ متكاثفاً

651. .P فاذا ;E [ وإذا

652. .P قد .add [ كما

653. .P كثيرين من ;E [ كثيراً

654. .E واهل ;P [ أو أهل

655. .P; cf.  ἱερατικοῦ τινὸς (Ar. interprt, or changes the meaning) قيصر ;E [ كبيرين

656. .P ما .add [ فٕاذا

657. ـحتييا ـ ـ إـ اـلج ـلبحى ـ واـ ـلطلث ـ ـقبنـمبـ اـ أّي ـجيزوـلل ـتعنـ اـ ـلحمذر ـ ـحتلـ ـيفّىـ ـبينهمرقـ ـ ـ ـ ـليكاـ ـ اـ ـلحمون ـ لـ ] cf. ζήτησις γίγνεται

δι' ὁπότερον αὐτὸ συμβαίνει τοῦτο (Ar. adds ـحت ىـ فّ ـي نهمرقـ ي ـب ـ ـ ـ يكاـ ـل ـ اـ ـلحمون ـ لـ or G. om.?;
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 ينتفع بها في فهمه.659. وسأحكي في ذلك قوله كلّه بعد قليل إذا فّسرت جميع الفصول التي658الدلالات

60

 في أوقاته فليس يمكن أن يكون طفلها صحيحاً.660قال أبقراط: إذا كانت المرأة الحامل يجري طمثها

ـلينـاجالـق ـ دّلـقوس:ـ ـبقد «ـلوـ ـيجه وـ ـبقري» «ـلوـ أوـفه ـعله»ـتاـقي اـ ـلكثيى ـ ـ [ـ Kühnر xviib.859ٔا ـليّهـن] ـيعنسـ ـ أـ ـمتّهـني اـماءـجىـ ـلطمن ـ ثـ

ـيسييءـش ـ ولاـ ـمتر، إذاـ ـمناءـج661ى أوـميءـشهـ ـتيّرـمرّة دّلـ ـعلن اـ أّن ـلطفى ـ ـسقيلـ ـ ـلكن،662مـ ـ إـ ـعلدّلـياّـمـنّه ذـ ـمتكـلى ـمناءـجىـ ـكثييءـشهـ ـ رـ

ـكثي663راراًـم ـ اـف.664رةـ ـليسيٕاّن ـ ـ اـ ـيجذيـلر ـمنيءـ أوـمهـ ـتيّرـمرّة ـيعدـقنـ ـللم665رضـ ـ ـكثيرأةـ ـ ـغينـمراًـ أنـ ـتكر ـبطفلهونـ ـ ـ ـ ـعلاـ ـامأـفّة.ـ ـمتّ انـكىـ

ـلطما ـ لاـ ـينقث ـ اـعصـ ـلمقن ـ ـعليانـكذيـلا666دارـ ـ ـقبهـ اـ ـلحمل ـ وـ ـفظـاحانـكل لأوـ أدوارهـقاً اـفات ـلشهي ـ ـعلورـ اـ ـيمكلاـف،667ولاءـلى ـ أنـ ـيكن ونـ

ـمع اـ ـلطفه ـ ـصحيحلـ ـ ـ اـ لأّن ـلطفاً، ـ إذاـ ـصحيحانـكل ـ ـ ـيجاـمرفـصاًـيوـقاًـ اـميءـ ـلبن ـكلدنـ اـمّهـ إـلن اـلدم وـئذاـغيـفمـحرـلى ـيشبه. ـ أنـ ـيكه ونـ

cf. L: utrius causa id accidat, quaeritur, ut facto divortio ex aliis liberi

suscipiantur).

658. نذهــه ــص اــعاــ ية خ ــل ــ اــمارــ دلالاتــلن ] cf. ταύτην αἰνίττεται τὴν τέχνην εἶναι ταῖς ἀγαθαῖς

προμνηστρίαις (Ar. interpr.?).

659. .P الذي ;E [ التي

660. .Tytler كان طمث المرأة الحامل يجري :ArMSS [ كانت المرأة الحامل يجري طمثها

661. .E; om. P [ إذا

662. ـمتولا إذاـ ـمناءـج�ى أوـميءـشهـ يّرـمرّة ـت دّلـ ـعلن اـ أّن ـلطفى ـ ـسقيلـ ـ مـ ] cf. μήθ' ἅπαξ (Ar. adds يّرـمأو ـت دّلـ ـعلن أّنـ ى

.(?الطفل سقيم

663. .P مرار ;E [ مراراً

664. كن ـل ـ إـ ه لدّلـياـمّـنّ ـع ذـ تكـلى ـم ناءـجىـ ـم ييءـشهـ ـكث ـ ي�راراًـمرـ ث ـك ـ رةـ ] cf. ἀλλὰ καὶ πολλάκις καὶ πολύ (Ar.

expands?).

665. .P فيعرض ;E [ يعرض

666. .P مقداره ;E [ المقدار

667. ـفظـاحانـكو لأوـ أدوارهـقاً اـفات ـلشهي ـ ـعلورـ اـ ولاءـلى ] cf. ἐφεξῆς δὲ καὶ σώζηται τὴν προθεσμίαν τῶν

περιόδων κατὰ τοὺς μῆνας (Ar. interpr.?).
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ـلطما ـ اـ ـلجث اـماريـ ـلحن إـمواـ ـيجاّـمـنل اـم668ريـ ـلعن اـ ـلتروق رـفيـ ـقبي اـ اـحرـلة لأّن ـلمشيمم، ـ ـ ـ ـمعلقةـ ـ ـ ـجميواهـفأـبةـ ـ اـ ـلعع اـ ـلتروق داـميـ يـفلـخن

 إلى فضاء الرحم.669تجويف الرحم فليس يمكن أن يخرج من تلك شيء

61

أـق ـبقال إذاـ ـيجمـلراط: ـطم670رـ اـ ـلمث أوـفرأةـ وـتاـقي ـتحمـله ـبه671دثـ ـقشعاـ ـ ولاـيرـ ـحمرة ىـ ـلكّ ـلهرضـعنـ وـكاـ ـغثرب وـ ـخبي ـنفثـ ـعلاـفسـ مـ

أنّها قد علقت.

]Kühn xviib.860[ـلينـاجالـق ـ إّنـ اـقوس: ـبقول إـهراطـ اـفوـهاّـمـنذا ـلمي اـ ـلترأة ـينكلا672يـ ـ ـطمثهنـمرـ ـ ـ ـشيئاـ ـ اـث673اًـ ـحتبّم ـ ـبغتسـ ـ ـغينـمةـ رـ

ـسب وـهـاظبـ ـعلمنر ـ ـ ـفياـ ـشيئهـ ـ أـفرـعدـقاًـ ـكثه اـ ـلنسر ـ ـلتجاـباءـ ـ [ـبرـ وP95aة، أـه] إذاـنو ـللمرضـعّه ـ ـخبرأةـ ـنفثـ [ـ وE42aس وـك] ـغثرب دـقو674يـ

ـحتبا ـ ـطمثهسـ ـ ـ اـ ـستا، ـعلكـلذـب675ّتـلدـ أـ ـعلقدـقاّـهـنى ـ وـ الأـهت. ـتعراضـعذه ـللحرضـ ـ ـكملـماـ ـيعاـ ـلهرضـ اـ ـلشها ـ اـ ـيئردـلوات ـبسب676ةـ ـ إـ رارـضب

ـلحما ـ ـبفلـ اـ ـلمعم ـ وـ ـيمكدـقدة. ـ أنـ ـتعن الأـهرضـ ـبسبراضـعذه ـ ـخلبـ رديءـ اـفط ـلبي ـكلدنـ أـ إلّا إذاّـهـنّه، إـنـاكا ـتعـاّمـنت ـبسبرضـ ـ ذـ كـلب

 والحّمى وبهذا يفرق بينها وبين الحامل.677عرضت للمرأة القشعريرة

v. 62

668. .P يخرج ;E [ يجري

669. .P شياً ;E [ شيء

670. .R1 יגי :E7, P1 يجري :E5, E6, Tytler [ يجر

671. .(יחדת) E6, R1 يحدث :E5, E7, P1, Tytler [ تحدث

672. .P كان .add [ التي

673. .P شى ;E [ شيئاً

674. .cf. ἀσώδεις ὦσιν (Ar. expands?) [ عرض للمرأة خبث نفس وكرب وغثي

675. .P استدللت ;E [ استدلّت

676. .cf. ἡ κίσσα (Ar. interpr.?) [ الشهوات الرديئة

677. .E الاقشعريره ;P [ القشعريرة

TARO MIMURA Galen commentaries book 5 [v. 2 TM] 65



أـق ـبقال ـمتراط:ـ رـكىـ اـحان ـلمم ـمتكارداًـب678رأةـ ـ ـثفاـ ـتحممـلاًـ ـ ـمتو679لـ أـكىـ ـيضان رـ ـطباً اـجاًـ ـتحممـلدًّ ـ ر680لـ لأّن ـبتوـط، ـتغمهـ ـ ـلمنا681رـ ـ يـ

ـتخمو ـ ـتطفئو682دهـ ـ ـ و683هـ ـمت. ـيضا684ٔانـكىـ ـممّفـجا685ٔاًـ اـ ـينبغّ ـ ـ أوـ اـحانـكي ـمحارًّ ـتحممـلاًـقرـ ـ Kühn[686لـ xviib.861ا لأّن ـلمن] ـ ـيعيـ دمـ

 كانت المرأة كثيرة الولد.687الغذاء فيفسد. ومتى كان مزاج الرحم معتدلاً بين الحالين

ـلينـاجالـق ـ ـستجا688وـلوس:ـ ـ أـ أن ـنقزت ـفصلـ أـ ـبقول ـضعهواـمنـعراطـ ـ ـنظمهأـفاـ ـ ـ ـعلاـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ـلمي،ـ ـعملاـ ـ ـعمتـ ـحتلاًـ أـ ـنقّى ـفصلـ وـقلاًـ ـضعد هـ

ـقب ـبفصليذاـهلـ ـ ـ ـ ـجعلأـفنـ ـ ـمكهـ اـهانـ ـلفصذا ـ ـحتل،ـ ـيك689ّىـ اـ ـلقون اـفولـ ـلطمي ـ وأـتدـقثـ ـتبّم اـبعـ ـلقه اـفولـ اـحرـلي ـيخبذيـلم ـ ـفيرـ مـكنـمهـ

]E6 30b[ـتكربـض اـ ـلمون ـفكراً.ـقـاعرأةـ ـيك690انـ أّولـ ـلفصا691ذهـهون ـ اـ ـلفصول ـ اـ ـفيالـقذيـلل إذاـ اـنـاكه ـلمت لاـ ـتحبرأة ـ أنـفلـ أردت

678. אלמראה מן אלרחם :E5, E6, E7, P1, Tytler [ رحم المرأة  R1.

679. .E6, P1, Tytler تحبل :E5, E7, R1 [ تحمل

680. .Tytler ىحبل :E6, in marg. E7, P1 تحبل :E5, R1 [ تحمل

681. .R1 תגיר :E5, E6, in marg. E7, P1, Tytler [ تغمر

682. .E6, in marg. E7, P1, Tytler وتجمده :(ותכמדה) E5, R1 [ وتخمده

683. ا لم تحمل .in marg. E7: om. E7 [  وتطفئه�، لأّن رطوبته تغمر المني وتخمده�رطباً جدًّ

684. .E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1 [ كان

685. .ArMSS: om. Tytler [ أيضاً

686. .E6, E7, P1, Tytler تحبل :E5, R1 [ تحمل

687. .E7 الحالتين :E5 [ الحالين

688. .E5 ولو :E6, E7, P1 [ لو

689. .P1 وحتى :E5, E7: ill. E6 [ حتّى

690. .E6 وكان ;E5, E7, P1 [ فكان

691. .P1 هذا :E5, E6, E7 [ هذه
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ـتعل ـ ـتحب692لـهمـ ـ لاـ أم ـفغطهل ـ ـ ـبثياـ ـ ـبخّمـثابـ رـ ـتحتهّ ـ ـ وـ ـيكانـكا. اـ ـلفصون ـ اـ ـلثل ـبعيـناـ اـه693دـ ـلفصذا ـ اـ ـنحذيـلل ـتفسييـفنـ ـ ـ اـ ـجملتذيـلره ـ ـ هـ

ا إذاـحرـلأّن ـمعت694ـهجزاـمانـكم ـ ـمستعانـكدلاً،ـ ـ ـ اـ ـللحم695دًّ ـ ـ وإذاـ ـيئرد697ـهجزاـمانـك696ل، ذـكّمـثاًـ اـلان ـلمك اـ ـليرديءـلزاج ـلمفاـبسـ ـ 698رطـ

ـعس اـ ـلحمر ـ وـ ـمتل، ـمفانـكىـ ـصياًـطرـ اـ ـلمّر وـقاـعرأةـ ـيفهدـقراً. ـ ـلسبا700ذاـه699نـممـ ـ اـ ـقبلنـمذيـلب ـ ـيكهـ اـ لاـجرـلون ذ701هـلدـلوـيل أّن كـلإلّا

ـعلبـهذـي اـ ـلكثيى ـ ـ [702رـ .Kühn xviib.862[اـمأـف أـمّ ـقبن ـبفهملـ ـ ـ ـعلهـ ـقياـمىـ وـ واـبدـتل ـستقصّره ـ ـ ـفهمىـ ـ ـسيعلّهـنٕاـفهـ ـ ـ أّولاًـ نـمارـصمـلم

لاـمالـجرـلا ـبت703هـلدـلوـين ـيعلّمـثّة.ـ ـ ـبعمـ ذـ أـمكـلد ـمعتانـكنـمرـمن ـ اـ ـلمدل اـمزاجـ واـجرـلن ـلنسال ـ أـ ـئمدا704هـلدـلوـيّهـناء زاوجـ وإن نـم705اً

692. .E6 ان :E5, E7, P1 [ هل

693. .E6 بعده :E5, E7, P1 [ بعد

694. .E7 مزاجها :E5, E6, P1 [ مزاجه

695. ا .E7 كانت مستعدًة :E5, E6, P1 [ كان مستعدًّ

696. .P1 فاذا ;E5, E6, E7 [ وإذا

697. .E7 مزاجها :E5, E6, P1 [ مزاجه

698. .E5 بمفرط :E6, E7, P1 [ بالمفرط

699. .E6, E7, P1: om. E5 [ من

700. .E6, P1 هذا ايضا :E5, E7 [ هذا

701. .E5, E6, E7, supra lim. P1: om. P1 [ له

702. .in marg. E6 من الناس .add [ الكثير

703.  .E5, E6, E7, supra lin. P1: om. P1 [ له

704. .E5, E7: om. E6, om. P1 [ له

705. .E5, E7 ازدواج :E6, P (cf. κἂν καὶ δυσκράτοις μίγνυνται) [ زاوج
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اـه رديء ـلمو وـ اـكنـمـرما706ٔنـمزاج، رديء ـلمان أـ 707ّٕهـنزاج ـمت708هـلدـلوـيـامّـنا زواجـ ـلما709ى ـفققـفواـ وـ ـنحط. واـ ـصفن أـ أّولاً اـمون ـلمر رأةـ

ـلعا اـقاـ ـلتر رـميـ ـحمهزاج ـ ـمناـ [ـ أّول P1ذ 95bا E7[710ـرهدـل] 104bرديء ـمف] اـ اـلرط ـلغرداءة ـعليبـلاـ ـ إـ واـمه ا اـمدةـحّ ـلكيفين ـ ـ ـ الأرـ عـبات

.] E5الأول 42a margٕ ا و اـم] ـكيفيتّ ـ ـ ـ ـكم711انـ ـلخاـ ـصنّـ ـكتيـفاـ ـبناـ اـفاـ ـلمي ـحيزاج،ـ ـبيثـ أـنّـ أّن ـصنّا اـ ـلماف اـ ـثمرديءـلزاج ـنياـ أرـ ـبعة، ـمنهةـ ـ اـ

ـمف وـ اـهردة ـلتي ذـ أـهـركي ـبقا اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ وأرـ ـبعل، أـ ـتكةـبّـكرـمـرخة ازدواجـمونـ ـتلن اـ ـلكيفيك ـ ـ ـ ـبعضهاتـ ـ ـ ـبعاـ ـغلبٕاذاـفض.ـ ـ ـعلتـ اـ ـمحرـلى

ـمفرودةـب ـحتـةطرـ ـتصيّىـ ـ إـ ـتكالـحىـلره أـنـاكف،ـثاـ اـفت ـلعواه اـ ـلتروق ـتنتهيـ ـ ـ إـ اـلي ـضيقمـحرـلى ـ اـيـاغيـفةـ ـلضية ـ وـ اـنـاكق، ـلمت نـمراًـقـاعرأةـ

ـقب أـ لاـنل ـيمكّه ـ أنـ ـتتن ـتلواهـفأـبلـصّـ اـ ـلعك ـمشيمروقـ ـ ـ ولاـ ذـكوـلة [ـلان Kühnك xviib.863[ـيك ـيمك712انـكونـ ـ أنـ ـتغتن ـ اـ ـلطفذي ـ لـ

ـعل ـينبغاـمىـ ـ ـ اـ لأّن ـلطمي، ـ إـ لاـمث أن ا ـيجّ ـبتريـ اـمّةـ ـلمن [ـ E5رأة missing a pageإذا ـلهـاحذهـهتـنـاك] أوـ ـيكا ـقلي713دراًـنونـ ـ اـجلاًـ دًّ

ـيكو ذـمونـ ردـلع ـيئك لا714ٔاًـ إـن، ـيخـامّـنّه ـمنهرجـ ـ اـمانـكـاماـ وأـلن أرّق إـقدم اـلرب ـلمى ـئياـ ـفقةـ ـبلي715نـمٕاّنـفط.ـ ـ اـهةـ ـلعذه أـ ـيضروق أـ ّهـناً

ـيس 716ٕرعـ ـليها ـ اـ ـلسا ـلضيقه717ددـ ـ ـ ـ اـ ولأّن اـلا ـيجتمذيـلدم ـ ـ اـبيـفعـ ـلمدن اـ ـلترأة ـلهـاحذهـهيـ ـيكاـ أـ ـكثون ذـ إـلر اـلك ـلبلغى ـ ـ أـ [ـقم لأّن E6رب،

31a[ـنهدـبالـح ـكلاـ أـفّهـ ـكثي الأـ ـيكرـمر ـشبيهونـ ـ ـ ـبحاًـ رـ ـحمهال ـ وـ ـيمكدـقا. ـ أـ ـيضن أنـ ـيباً ـمنردـ اـ اـفـركذـلي إذاـحرـلي إلّاـلـاحذهـهتـنـاكم ه

706. .P1 وتعلم ايضا من :E5, E6, E7 [ ومن

707. .E6, E7, P1: om. E5 [ أنّه

708. .E5: om. E6, om. E7, om. P1 [ له

709. .E7 من الازدواج :E6 من الزواج :E5, P1 [ متى زواج

710. .E6, supra lin. P الامر :E5, E7, P1 [ الدهر

711. .E6, E7 كيفيتين :E5, P1 [ كيفيتان

712. .E5, E6, P1: om. E7 [ يكون كان

713. .E7 نذراً :E6, P1 [ ندراً

714. .P1 ردي ;E6, E7 [ رديئاً

715. .P1 ومن :E6, E7 [ فٕاّن من

716. .E7 انها انما تسرع :P1: ill. E6 [ أنّه يسرع

717. .E7 الصدد :P1: ill. E6 [ السدد
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ـيكأن ـطبعيـفونـ ـ ـعلهـ ـلحا718نـمةـيـاغىـ ذـمأّولـفرارة.ـ أـكا ـبقر اـ ـلمراط اـ ـلبزاج ـفقاردـ ـمتالـ رـكىـ اـحان ـلمم ـمتكارداًـبرأةـ ـ ـثفاـ ـتحبمـلاًـ ـ وـ مـلل.

ـيق ذـ أنـيرـيـوهو719كـلل اـكرـيد ـلبّب اـمردـ ـلكثع ـ ـكمةـفاـ أـلاـ إـضو اـلاف ـلبى ـيبسردـ ـ رـ أو لأّنـبـوطاً واـكة، ـتيـاهنـم720دةـحّل اـ ـلكيفيتين ـ ـ ـ ـ ـ ـلينـ سـ

ـتل اـ ـلبزم ـئمدا721ردـ وـ إـم722ّبـكرـيدـقكـلذـلاً ـهمداـحع وـم723اـ الأـمرّة وأـخا724ٔرىـخع اـمرى. ا ـلكثّ ـ ـيكأن725نـمّدـبلاـفةـفاـ اـبعـمونـ مـحرـلرودة

ـلمفا ـ اـطرـ ـلتة ـبسببهيـ ـ ـ ـ ـيمتناـ ـ ـ اـ ـلحمع ـ ـكم726لـ ـفينبغال.ـقاـ ـ ـ ـ أنـ ـيفهي ـ [ـ Kühnم xviib.864[اـهيـفالـقاـم ـلفصذا ـ ـعللـ اـهىـ ـلمثذا ـ ـمتال:ـ ىـ

رـك اـحان ـلمم ـتحبمـلارداًـبرأةـ ـ وذـ ـلتككـلل، ـ و727رهـهـوجفـثاـ أنـت. ـيصرك اـ ـلسبف ـ اـ أـمذيـلب ـجلن اـصهـ ـلكثارت ـ ـتقةـفاـ اـ ـلحماوم ـ وـ ـتمنل ـ عـ

ـمن لأـ ـعلّهـنه، أـ ـنقّاـنم أنـ ـنفهم728در ـ ـ ـبفهمنهـ ـ ـ ـ ـلماـ وـ وـصا ـمتف: اـكىـ أـحرـلان ـيضم رـ ـطباً ـمفاًـ اـ ـتحبمـل729ةـبـوطرـلرط ـ ـحبتـاص730لـ ـ لأّنـ ـتله، كـ

اـبـوطرـلا ـلمفة ـ ـتغمـةطرـ ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتخمي ـ ـفياـم731دـ اـمهـ ـلقن وـ ـتطفئهوّة ـ ـ ـ ـكماـ ـيصياـ ـ اـ ـلحنطب ـ ـ [ـ P1ة 96aوا ـلشعي] ـ ـ وـ أـمر ـشبهها ـ ـ اـماـ ـلبن زرـ إذا تـعزور

718. .E6, E7, supra lin. P1: om. P1 [ من

719. .E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ ذلك

720. .E7, P1 واحد :E6 [ واحدة

721. .E7 ذلك :E6, P1 [ البرد

722. .E7 تركب :E6 يتركب :P1 [ يرّكب

723. .E6 اَحدهَما ;E7, P1 [ إحداهما

724. .P1 مره .add [ الأخرى

725. .E6, P1: om. E7 [ من

726. .E6 الحبل :E7, P1 [ الحمل

727. .E7 جوهرها :E6, P1 [ جوهره

728. .E6, E7: om. P1 [ أن

729. .P1 رطبه مفرطه :E6, E7 [ رطباً مفرط الرطوبة

730. .E7 تحمل :E6, P1 [ تحبل

731. .P1 وتجمد :E6 َوتحمد :E7 [ وتخمد
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أرضـف ـيستنقي ـ ـ ـ ـفيهعـ ـ اـ ـلما [ـ E7اء. 105aو ـمت] أـحرـلا732انـكىـ ـيضم ـبساـياًـ ـمفاًـ ـليبا733رطـ ـ أوـ ـمفارًّاـحس ـتحبمـل734اًـقرـ ـ ـحبتـاصلـ ـ ـلنقص735هـ ـ ـ انـ

ـلغا ـيعّهـنٕاـفذاء.ـ ـللمنرضـ ـ ـ اـف736يـ اـحرـلي ـليم ـبمن737سـباـ ـ ـيعاـمةـلزـ ـللبرضـ ـ زرـ إذا رـفتـعزور أوـمي أرضـفل ـغيي ـمعتملرـ ـ ـ ـ أوـ ـصحة وـيرـ ـيعة، رضـ

ـللمن ـ ـ اـفيـ اـحرـلي ـلمفم ـ ـلحا738رطـ ـبمن739رارةـ ـ ـيعاـمةـلزـ ـللبرضـ ـ إذاـ ـلقيزور ـ أرضـفتـ اـجارّةـحي ـمث740دًّ ـلهـاحلـ ـتكاـ ـبعونـ ـطلدـ اـ ـلشعوع ـ 741رىـ

ـلعبا ـ وـ ـعلور. اـهىـ ـلصفذه ـ ذـ أـكة ـبقر اـ ـلكيفيراط ـ ـ ـ الأرـ [ـبات E5ع 42bوو واـكوّةـقفـص] ـمنه742دةـحّل ـ ـعلاـ ـتهدـحىـ ـحتاـ ـتعّىـ ـتهّوـقرفـ إذاـ ا

ـبعضهتـبّـكرـت ـ ـ ـبععـماـ ـبعالـقّمـثض.ـ «وـهدـ ـمتذا اـمانـكىـ ـمعتمـحرـلزاج ـ ـبيدلاًـ اـ ـلحن ياـ ـل اـنـاكنـ ـلمت يرأةـ ـكث ـ اـ وـلوـلرة ـليد». ـيعنسـ ـ يـ

ـلحاـب« ـلياـ اـ ـلكيفين» ـ ـ ـ اـ لأّن ـلكيفيات ـ ـ ـ أرـ إـبات و ، ـيعنـاّمـنع ـ «ـ ـلحاـبي ـلياـ اـحن»ـ ـلتضال ـ ـتياّدـ اـ ـلحن [ـ E6رارة 31bوا ـلب] اـحو743ردـ ـلتضال ـ ـتياّدـ 744نـ

واـبوـطرـلا ـليبة ـ [ـ Kühnس. xviib.865[ـفق ـبيدـ اـنّـ ـكتيـفّ اـ ـلماب أـ ـيكدـقّهـنزاج الاـمونـ ـعتن ـبمخربـضدالـ ـ ـلطاـ اـ ـلبة ـللحاردـ ـ ـعل745اّرـ ىـ

732. .E7, P1 كانت :E6 [ كان

733. .E7, P1 يابسه مفرطه :E6 [ يابساً مفرط

734. ا مفرقاً .E7, P1 حاره مفرقه :E6 [ حارًّ

735. .E7, P1 صاحبتها :E6 [ صاحبته

736. .E6, P1: om. E7 [ للمني

737. .E7, P1 اليابسه :E6 [ اليابس

738. .E7, P1 المفرطه :E6 [ المفرط

739. .E7 للحرارة :E6, P1 [ الحرارة

740. ا .E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ جدًّ

741. .E7 الشعر :E6 الشعير :P1 [ الشعرى

742. .E5, E7, P1: ill. E6 واحد :supra lin. P1 [ واحدة

743. .P والبروده ;E5, E6, E7 [ والبرد

744. .P1 المضادىىن :E5, E6, E7 [ التضاّدتين

745. .P1: om. P1 الحار .E5, E6, E7: in marg [ للحاّر
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ـعتا ـيكو746دالـ ـمنونـ ـعلهـ آـضىـ ـبمخـرخرب ـ ـلطاـ اـ ـلليبـطرـلة ـ ـعلسـباـ اـ ـعتى وـ ـيمكدال، ـ ـيكأن747نـ اـ إـفمـحرـلون ـتيـاه748دىـحي اـ ـلحن ـلتياـ ـ نـ

ـلتيا ـ واـكنـ ـمنهمدةـحّل ـ ـ ـبياـ ـمعت750نـيّدـض749نـ ـ اـلدـ ـلمة وـ اـفزاج، ـلحي الأـ ـمفرىـخال ـلما751رطـ وـ ـيكفدـقزاج. ـ اـفيـ ـمتني ـ اـ ـلحماع ـ أـ نـيذـهـدحل

ـلنا ـعيوـ اـمنـ ـلمن اـ ـلمفزاج ـ وـ ـليرط. ـيمكسـ ـ أنـ ـتكن اـ ـلمون ـكثيرأةـ ـ اـ أنـلوـلرة دون ـيجتمد ـ ـ اـف752عـ ـعتالا753اـعوـنـمحرـلي ـليداـ ـهملاـك754نـ وأـ ـبقا. راطـ

ـلم اـ ـجميانـكّ ـ ـتقاـمعـ إـملاـكنـمّدمـ اـفانـكـاّمـنه ـلنسي ـ ـجم،755اءـ أـملاـكعـ ـيضه اـهاًـ وـلذا ـصفنذي ـ أـفاهـ ـصني اـمافـ وـحرـلزاج ـيلحمـلم، ـ قـ

ـصفنـم أـ اـمة ـشيئالـجرـلر ـ إـ اـماً ا ـمنالاًـّكـتّ ـعلهـ أـ ـيسهدـقّهـنى ـ ـعلينلـ ـ ـ أنـ ـننقا ـ أـمرهـكذ756اـملـ ـصنن اـ ـلماف اـ ـلمفزاج ـ اـفرطـ إـحرـلي اـلم ـلمنى ـ يـ

أنـموإ ا ـيكّ آـ ـليكـلذ757ـرخون ـبعرهـكذـ ـنسيودـ ـ و758هـ ـبعاءـجدـق. إـ ـنسده ـلحأـفانـ ـبعقـ اـهدـ ـلفصذا ـ ـفصلـ وـخا759ٓلاًـ ـفي760فـصر أـ اـمه ورةـكذـلر

746. .E7 الاعتدال :E5, E6, P1 [ اعتدال

747. .E7 وقد يمكن :E5, E6, P1 [ ويمكن

748. .P1 احد :E5, E6, E7 [ إحدى

749. .E6, P1 من :E5, E7 [ بين

750. .P1 هذين :E5, E6, E7 [ ضّدين

751. .E7 مفرطه :E5, E6, P1 [ مفرط

752. .E6 يجتمعا :E5, E7, P1 [ يجتمع

753. .E6 نوعي :E5, E7, P1 [ نوعا

754. .P1 اعتدال :E6 الاعتدال :E5, E7 [ الاعتدالين

755. .E5 خاصة .add [ النساء

756. .E7 قد .add [ ما

757. .E6, P1 ذكر .add [ آخر

758. .E5, E6 وانسيه :E7, P1 [ ونسيه

759. .E6 بفصل :E5, E7, P1 [ فصلاً

760. .P1 ووصف :E5, E6, E7 [ وصف
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وا761هـلأّو ـلح: اـف762الـ ـعلورةـكذـلي ـشبيىـ ـ و763كـلذـبهـ ـيقدـق، الأـ ـئمول ةـ ّ
اـم764 ـلمفسن ـ ـ رـ [ـيّ P1ن 96b[ـلكت ـ اـ ـلفصاب ـ ذـفولـ اـلي ـلفصك ـ إـ ّهـنل

ـينق ـ ـنقصصـ ـ ـبياًـناـ ـمقنـعاًـنّـ ـعق765دارـ أـ ـبقل وـ اـفهـتّوـقنـعراط ـلعبي ـ [ـ Kühnارة. xviib.866و ـيمكندـق] ـ ـ ـعلّاـ ـقيىـ وـماسـ أـصا ـبقف 766نـمراطـ

اـمأ ـلنسر ـ أنـ ـننقاء ـ وـملـ ـصفا ـفيههـ ـ 767ٕنـ اـلا ـفيقالـجرـلى ـ إـ ـيكدـقّهـنول ـبسبونـ ـ اـببـ ـلمرد لاـ أن ـينضزاج ـ [ـ E7ج 105bا ـلمن] ـ ـلنضا768يـ ـ جـ

ـلمستقصا ـ ـ ـ ـ وـ الاـعـهجروـخانـكإن769كـلذـلى، ـعتن ـيسي770اردـبزاجـميـفدالـ ـ ـحتا771راًـ إـ رـلاج ـلحا772ويـقمـحى ـكيمرارةـ ـ وـلوـياـ ـمتد، انـكىـ

الاـعرجـخدـق ـعتن ـمفاًـجروـخدالـ ـيمكمـلاًـطرـ ـ أنـ ـبتدـلوـين وـ ـيكّة، أـ ـيضون ـبسباًـ ـ اـ لاـبـوطرـلب أن ـينضة ـ اـ ـلمنج ـ اـ ـلنضي ـ اـ ـلتج وـ ـيحتاّم ـ إذاـهاجـ ذا

الاـعـهجروـخانـك ـعتن ـيسيدالـ ـ إـ رـلراً أـحى ـسخم وأـ اـمّفـجن ـلمعتن ـ ـ وإذاـلدـ الاـعـهجروـخانـكة. ـعتن ـمف773دالـ وـلوـيمـلاًـطرـ أـلـذكد. ـيضك اًـ

اـف ـلمنٕاّن ـ لٕاـ اـفي ـلحراط ـيصيرارةـ ـ ـبمنرـ ـ اـلزـ ـلشة اـ ـلمحتيء ـ ـ [ـ E5رق، 43aولٕا اـف] ـليبراط ـ لاـ ـيمكس ـ أنـ ـيمتن ـ ـعنّدـ وـ أّول اـفهـعوـقد وذـحرـلي كـلم،

761. .E6 واوله :E5, E7, P1 [ أّوله

762. .E6 الحال :E5, E7, P1 [ والحال

763. .P1 ذلك :E5, E6, E7 [ بذلك

764. .E7: cf. οἱ δοκιμώτατοι الامه :E5, E6, P1 [ الأئّمة

765. .E5, E6, P1: om. E7 [ مقدار

766. .E5 في :E6, E7, P1 [ من

767. .E5 فيهم :E6, E7, P1 [ فيهن

768. .E5, E6, P1: om. E7 [ المني

769. .P1 كذلك :E7  وذلك انه :E5, E6 [ ولذلك

770. .E6, P1 مزاجه :E5, in marg. E6, E7 [ مزاج بارد

771. .E7 يسير :E5, E6, P1 [ يسيراً

772. .E7, P1 قويه :E5, E6 [ قوي

773. .E5, E6, P1: om. E7 [ يسيراً إلى رحم أسخن وأجّف من المعتدلة. وإذا كان خروجه عن الاعتدال
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[ـه E6و 32a[ـيحتـام ـ إـ ـلياج ةـصـاخهـ ـلتعلّ ـ ـ اـ ـلمّق وـ ـبي774دـقرأة. ـكتيـفتـنّـ اـفيـباـ ـلمني ـ اـ أّن ـلمني ـ إنـ ـيمتمـل775ي ـ وـ ـينبسّد ـ ـ ـعلطـ أـ ـكثى رـ

ـتج اـيوـ ـتعلمـلم،ـحرـلف ـ اـ ـلمّق وـقٕاذـفرأة.ـ الأـه776اـنّأـطد ـشيذه ـبمناءـ ـ الأـلزـ ـنصّاـنٕاـفولـصة ـبعفـ اـهدـ ـلقا اـ ـكنذيـلول ذـ وأـنـركّا ـرخاه ـهحـرش777اـنّ

وـلا ـصفذي أـ ـكتيـفنـطلاـفه اـباـ ـلمسمه ـ ـ ىـ ـطيطاوـثً ـ [ـ Kühnوس xviib.867و أنـه] إّنـقو أـمال ـعظن ـفعمـ اـ ـلقل وأـبواـ أنـفـرشل ـيعلمه ـ ـ أـ رـمن

ـلجما ـ ـبيعـ اـ ـلبن ـنيدـ ـلما778نـ ـفقيواـ ـ لأنـ ـيكن ـفيمونـ ـ ـبينهماـ ـ ـ ـ ـحماـ وذـ الأـهكـلل. اـمو ـبيذيـلر الآنـنّـ ـمنلاـكيـفّاه وـهاـ ـبيذا ـمعّاـنّـ ـكيهـ ـيستفـ ـ دّلـ

ـيعلو ـ اـ أّي لاـجرـلم ا779هـلدـلوـيال ـلنسوأّي ـ وذـقاـعاءـ اـلر. أّن ـلخك الاـعروجـ ـعتن اـفدالـ ـلمي إذاـ ـمفانـكزاج ـسببانـكاً،ـطرـ ـ ـنعاـماًـ ـللتاًـ ـ ـليوـ يـفدـ

والأـكذـلا ـنثر ـجميعىـ ـ ـ اـمأـفاً.ـ ا ـلخّ الاـعروجـ ـعتن إذاـ ـيسيانـك780دال ـ ـبيرنـقّمـثراًـ ـحبـاصنـ وـ ـبيه ـمضهـلـاحدنـبنـ ـلحاّدةـ اـلاـ ـلته اـ ـلحماّم ـ وإنـ ل،

ـبينرنـق ـ وـ ـبيه ـمث781هـلـاحدنـبنـ ـيلتئمـلهـلـاحلـ ـ ـ ـللحممـ ـ ـ وذ782لـ أـل. لاـنك ـيمكّه ـ أنـ ـيكن اـمونـ ـلمنن ـ اـ ـلبي وـ إذا رـفعـقارد دـلو784اردـب783مـحي

اـمولا ـلمنن ـ اـ ـليي وـباـ إذا رـفعـقس و785سـباـيـمحي واـك، اـمـدحّل ـلمن ـجيزاـ اـ ـلبن ـقيياـ ـ ـعلنـ اـهىـ ـلمثذا ـ ـلكال،ـ اـ ـلمنّن ـ اـ أـهذيـلي ـيحتردـبو ـ 786اجـ

774. .E6, P1 فقد :E5, E7 [ وقد

775. .E5, E6, in marg. E7 (by another hand?), P1: om. E7 [ إن

776. .E6, E7 وصفنا :E5, P1 [ وطّأنا

777. .E6, P1 فاّخرنا :E5, E7 [ وأّخرنا

778. .P1 الثديين :E5, E6, E7 [ البدنين

779. .E5, E6, E7: om. P1 [ له

780. .P1 فاذا :E5, E6, E7 [ إذا

781. .E5, E6, E7: om. P1 [ مضاّدة لحاله التاّم الحمل وإن قرن بينه وبين بدن حاله

782. .E6, E7 ىلتام الحمل :E5, P1 [ يلتئم للحمل

783. .E5 المراة وهو .add [ رحم

784. .E7, P1 بارده :E5, E6 [ وهو بارد

785. .P الرحم اليابس :E7 الرحم اليابسة :E5, E6 [ رحم يابس

786. .P1 الى .add [ يحتاج
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ـيكأن اـ اـحرـلون ـيقذيـلم ـفيعـ ـسخا787ٔهـ ـبحسنـ ـ ـنقصبـ ـ [ـناـ P1ه 97a[اـع ـلمن اـ ـلمعتزاج ـ ـ واـ ـلمندل، ـ الأرـ ـيحت788بـطي ـ أنـ ـيكاج اـ مـحرـلون

ـيقبلذيـلا ـ ـ ـعلّفـجا789ٔهـ اـهىـ ـلقيذا ـ واـ ـلحاس، اـفالـ ـلمي ـجيزاـ اـ ـلبن ـقيياـ ـ ـعلنـ اـهىـ ـلمثذا ـ وـ ـيمكندـقال. ـ ـ أنـ ـتستك ـ ـعلدّلـ ـجميىـ ـ ـصنا790ٔعـ افـ

ـلما اـ ـلمفزاج ـ اـفرطـ ـلباـبمـحرـلي اـ ذـلاب أـكذي ـبقره ـقبيراطـ ـ اـملـ ـلتكمين ـ ـ ـ اـفة.ـياوـفالأـبدـ ـلبٕاّن ـبسبردـ ـ اـياـمبـ اـممـحرـلورث ـلكثن ـ لاـفاـ دعـية

ـئحرا اـ ـلبخة ـ أنـ ـتتور اـفىـقراـ ـلبي ـحتدنـ ـتصّىـ إـ اـلل ـلفى واـ ـلمنخم ـ ـ وـيرـ اـلذـكن، ـليبك ـ [ـ Kühnس. xviib.868[اـمأـف ا [ـبـوطرـلّ E7ة 106a[

ـفكم ـ ـفيهالـقاـ ـ إـ ـتغمـاهّـنا ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتخمي ـ وـ ـتطفيده ـ ـ ـتفعكـلذـكه،ـ ـ ـبكيفيلـ ـ ـ ـ الأـ ـشية اـ ـلتاء ـلهيـ رواـ ـطيحـئا وـبّـ ـبقية. ـ ـلحا791تـ اـ ـلشرارة اـيدـ ـلتدة يـ

ـتك اـفونـ ـبغلبتهتـنـاكٕانـفمـحرـلي ـ ـ ـ ـ ـتلوّةـقيـفاـ الأـ ـشيك اـ ـلتاء ـلهيـ رواـ ـطيحـئا ـتغيةـبّـ ـ رـ وـهّ ـتفسا ـ وـهدـ لاـلذـلا، ـعهدـتك أنـ ـتفرـتا إـ اـلع ـلفى مـ

ـلمنخوا ـ ـ E6[792نـيرـ 32bو ـقياـبيـه] ـعلةـ ـلهـاحىـ ـيشبمـلاـ ـ واـشـاهّـ ـلتبخييء، ـ ـ ـ ـشيالأـبرـ اـ ـلطياء ـ اـبّـ ـئحراـلة اـهيـفافـكةـ ـلطبيعذه ـ ـ ـ أـ ـيضة أنـ اً

ـيست ـ ـعل793هـبدّلـ ـيحتاـمىـ ـ إـ ـلياج وإنـ لاـنـاكه. ـتقت أنـ ـتفعوى ـ ذـ ـفينبغكـلل ـ ـ ـ أنـ ـننظي ـ أـملاـعيـفرـ ـيستـرخات ـ ـبهدّلـ ـعلاـ أـ اـهرـمى ـلطبيعذه ـ ـ ـ ةـ

ـبع أنـ ـيعلد ـ أـ لاـنم ـيكّه أنـ E5[795دـجوـي794اد 43b[اـه ـلمذا اـفزاجـ ـلنسي ـ الأـ لأّن ـنثاء ـطبيعتهيـفىـ ـ ـ ـ ـ أـ اـمردـبا ـفيكر.ـكذـلن ـ ذاـهنـم796ونـ

أـجوـلا ـيضه اـ ـستاً أـ ـبقدلال ـلبخاـبراطـ ـ ـشيالأـبورـ اـ ـلطياء ـ اـبّـ ـئحراـلة أـمةـ ـبلن الأـ ـشيغ وأـ ـنقعهاء ـ ـ ـمعيـفاـ اـفرـ ـلمة اـ ـلعرأة إذـقاـ ـيعانـك797ر 798ٕهـبرفـ اـما ّ
799

787. .P1 فيها :E5, E6, E7 [ فيه

788. .P1 الرطب :E5, E6, E7 [ الأرطب

789. .E7 التي تقبله :E5, E6, P1 [ الذي يقبله

790. .E6, E7, P1: om. E5 [ جميع

791. .P1 ىغىر :E7 تميت :E5, E6, in marg. P1 [ وبقيت

792. .E7 والراس :P1: ill. E6 ,(صح with) E5, in marg. E7 [ والمنخرين

793. .E7: om. P1 بها :E5, E6 [ به

794. .E5, E6, P1: om. E7 [ أن

795. .P1 يجد :E5, E6, E7 [ يوجد

796. .E5 ويكون :E7, E7, P1 [ فيكون

797. .P1 اذا :E5, E6, E7 [ إذ

798. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ به

799. .E6: om. P1 امر :E5, E7 [ إّما
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ـمفزاجـمّلـك إـ و لاـمرط أن ـيشتّا ـ ـعنّدـ إلّاـ اـفه ـلني واـمدرةـ اـفـدحزاج ـلمي اـ ـلترأة ـقضيفاـهراـتيـ ـ ـ إدـ زـمة ـفيمكنّاء،ـباء ـ ـ ـ ـبهكـ اـ أنـئدلاـلذه ـتستل ـ دّلـ

 طيّبة.801 بالأشياء التي لها روائح800على المزاج المفرط فيها دون التبخير

80263

]Kühn xviib.869[اـهبـحـاصالـق ـلفصذا ـ اـ ـلمفتعل ـ ـ ـ وا803لـ ـلح: اـف804الـ أـكذـلي ـيضورة ـعلاًـ ـشبي805ىـ ـ ـبههـ وذـ أـلذا. أـنك أنـمّه ا ـيكّ ونـ

ـلبا ـمتخلخدنـ ـ ـ ـ ـفتتحللاًـ ـ ـ ـ ـلتخلخلروحـلا806ّلـ ـ ـ ـ ـ إـ ـيعي807لاـفارجـخىـله ـ اـ ـلمنن ـ ـعليـ الاـ ـنبعى ـ أوـ ـيكاث ـمتكونـ ـ ـثفاـ ـتجلاـفاًـ اـ ـلتكثةـبـوطرـلري ـ ـ إـفاـ ىـله

ا فيكون هذا بعينه بحرارته808جارج ، وأّما أن يكون بارداً فلا يسخن المني لبرده حتّى يجتمع في هذا الموضع .809 أو يكون حارًّ

800. .P1 الىخر :E5, E6, E7 [ التبخير

801. .E5 رايحه :E6, E7, P1 [ روائح

802. om. Tytler, om. Syriac. R1 96b, l. 3.

803. اـهبـحـاصالـق ـلفصذا ـ اـ ـلمفتعل ـ ـ ـ لـ ] E5, E6, E7, R1: ـلينـاجالـق ـ ـنسخوسـ ـ اـ ـفىهرىـخه ـ اـقوضـعاـ ـبقال ذاـهبـحـاصالـقراطـ

.(לה) E7, R1 له .P1: add الفصل المفتعل

804. .E5, E6, P1, R1: om. E7 [ والحال

805. .E6, E7, P1: om. E5, om. R1 [ على

806. .R1 תנחל :E7 فىنحل :E5, E6, P1 [ فتتحلّل

807. .E7, R1 ولا :E5, E6, P1 [ فلا

808. ـيكأو ـمتكونـ ـ ـثفاـ ـتج�لاـفاًـ اـ ـلتكثةـبـوطرـلري ـ ـ إـفاـ وأـجىـله ، أنـمارج ـيكّا ـيسخلاـفارداًـبونـ ـ اـ ـلمنن ـ ـلبيـ ـحتردهـ ـيجتمّىـ ـ ـ اـهيـفعـ ـلمذا ـعضوـ ] in

marg. R1 (ולא instead of the first فلا): om. R1.

809. .R1 לחרארתה :E5, E6, E7, P1 [ بحرارته
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ـلينـاجالـق ـ 810ٕوسـ ا ـبلدـقّهـن: أـم811غـ اـمن ـلمر ـلفصا812ذاـهيـفّسـلدـ ـ أـ ـيفهمـلّهـنل ـ ـنفسلامـكمـ ـ وذـ أـله. وـنك أنـعّه ـيبي813د ـ اـ أّن ـلقن يـفولـ

ـشبيورةـكذـلا ـ ـلقاـبهـ اـ اـلاـقذيـلول ـبقه اـفراطـ ـلنسي ـ ـفلاءـ ـبمفـيمـ وـ ذـمدـعا اـلن لأّن ـبقك، ذـ أرـكراط ـبعر أـ ـصنة اـمافـ ـلمن اـ ـلمفزاج ـ ـفكرطـ 814انـ

ـينبغ ـ ـ ـلهيـ أنـ ـتلـركذـيذا الأرـ ـبعك الأـ ـصنة [ـ اـف]P97bاف ـكمورةـكذـلي ـفعلناـ ـ ـ ـنحاـ ـفلن.ـ ـيفعمـ ـ ذـ ـلكنك،ـلل ـ ذـ أّولاًـكّه ـتخلخر ـ ـ اـ ـلبل هـمّدـقدنـ

ذـقّهـنأـك أـفـركد اـمي ـلنسر ـ وإذاـ ـبحاء، ـيضا815ٔثـ ـنفسيـفهـلوـقنـعاًـ ـ [ـ Kühnه xviib.870[ـحقيقهـلدـجوـيمـل ـ ـ ـفقة.ـ ـكثيرىـندـ ـ نـمراًـ

أـجرـلا ـنهداـبال ـمتخلخلمـ ـ ـ ـ ـ وـ ـمنهة، ـ أـممـ ـبلن اـ ـلمنغ ـ اـفيـ ـلتي ـليوـ وـ ذـمد، ـيعجكـلا ـ وذـ أّنـلب. ـتخلخك ـ ـ اـ ـلبل ـيكدنـ اـعونـ ـلمن اـ إـهذيـلزاج ىـلو

ـلحا واـ أـبـوكرـلرارة ـمية وـ اـهبـحـاصل، ـلمذا أـ اـغزاج ـلنزر ـمنياسـ ـ وـ ـمنياً ـ أـمهـ ـبلن اـ ـلمنغ ـ اـفيـ ـلتي ـليوـ اـ لأّن ـلمد، اـ ـلتاّدة ـيكيـ ـمنهونـ ـ اـ ـلمنا ـ يـفرةـيزـغيـ

اـهبـحـاص ـلمذا واـ ـلقزاج اـ ـلتوّة ـبهيـ ـينضاـ ـ ـفيةـيوـقجـ واـ ـنبعه. ـ اـ ـلمناث ـ إـ ـيكـاّمـني ـبشونـ أوـقّدةـ ـعيوّة اـ ـلمنة ـ ودـ ـفعهي ـ وـ ـفهذـقا لاـلاـ اـفدـيه روحـلع

وـل ـيخدـقه. رـلاـ اـبـوطط ـلمنة ـ ـجننـمـرهـوجيـ اـ ذـلس أّن إلّا اـلروح، ـلجك أـهوـ ـيضر ـيحتاًـ ـ ـكماجـ ـتحتاـ ـ إـبـوطرـلا816اجـ ـفعدـتاـمىـلة وـ ـتقه ه،ـفذـ

إ ـفضلهاّـمـنو ـ ـ ـعلاـ اـ أـبـوطرـلى ـيفضاّـهـنة ـ ـبيبسه817لـ ـ ـ ـ أـ إـسا الاـلرع ـنبعى ـ واـ وأـلاث ـبعدرور ذـ ـفياًـباـهد .ـ ـفهه ـممذاـ اـ ـجهلّ ـ اـ ـلمه ـلهّسـلدـ اـ ـلفصذا ـ وـ عـمل

أـه ـيضذا اـلوـقاًـ أّن لاـبـوطرـله ـتجة إـ ـلتكارجـخىـلري ـ اـثاـ ـلبف وذـ أـلدن. إنـنك إـكّه ـيعن818اّـمـنان ـ ـشيئةـبـوطرـلاـبيـ ـ ـغي819اًـ [ـ اE44aر ـلمن] ـ انـكي،ـ

وإنـناـيذـههـملاـك إـكاً. ـيعناّـمـنان ـ اـبـوطرـلاـبيـ ـلمنة ـ وـ ـيقي [ـ Kühnول xviib.871ٕ ا لاـن] ـيجّه إـ ـلتكارجـخىـلري ـ اـثاـ ـلبف ـكلدنـ ـفليّهـ ـ ـيعلسـ ـ مـ

810. .in marg. P فى نسخه قال حنىن ;E, P [ قال جالينوس

811. .P ان .add [ بلغ

812. .P لهذا ;E [ في هذا

813. .P بان ;E [ أن

814. .E كان ;P [ فكان

815. .P بحثت ;E [ بحث

816. .E من :P [ كما تحتاج

817. .E; om. P [ يفضل

818. .E; om. P [ إنّما

819. .P شي ;E [ شيئاً
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ـهيئنـم ـ أوـ ـعية اـ ـلمنة ـ ـشيئيـ ـ اـ ـلبتاً ـ ـفق،820ّةـ الأـكدـ أنـجان ولاـكود أنـبان ـيعتّد ـ ـبضيّلـ ـ ـتلقـ الأوـ ـعيك وـ ـيتلاـمة. ـ أـهوـ ـيضذا ـمن821اًـفـرطهـلوـقنـماًـ هـ

أـثّقـح ـتبعّم ـ لاـشهـ ـيعقيء ـ وذـ أّنـلل. اـلوـقك إّن ـلمنه ـ لاـ ـيسخي ـ ـقبنـمنـ اـمرودةـبلـ ـلبزاج ـفيكدنـ ـ ـبسبونـ ـ ذـ ـغي822كـلب وأـحدـلوـمرـ اـمّق. ّ

إـلوـق لاـنه ـيمكّه ـ أنـ ـيجتمن ـ ـ اـهيـفعـ ـلمذا ـففضعـضوـ ـ لاـ ـمعنل ـ أـمه،ـلىـ أـنع ـيضّه ـيتق823مـلاًـ ـ ـفيّدمـ ـضعـومـركذـ ـفيشياًـ ـ ـ إـ ـلير واـ ـعللـكّـته. ىـ

ـلقا أـ ـيفهّهـنارئ ـ ـعنمـ ـعلرهـكذـيمـلاـمهـ أّنـ اـقى ـلقول إـهلـئاـ ـنسوـهاّـمـنذا ـعلقـ ـمتقيءـشىـ ـ أّنـ إلّا ـخطنـمذاـهّدم ـيسيهـئاـ ـ وأـ اـمر. اءهـجاـمّ
824

آـف ـفخطهـلوـقـرخي ـ ـفيأهـ ـعظيهـ ـ وذـ أـلم. إـقّهـنك ـيكّهـنال ـبعينذاـهونـ ـ ـ ـلحهـ وذ825هـترارـ أّنـل. اـهك ـلقذا ـيبي826ولـ ـ ـنفسنـعنـ ـ أـ إـنه ـنسـوهـاّمـنّه قـ

ـعل ـتقاـمىـ وـ ـتقاـمّدم إـ اـكـاّمـنّدم ـلمنان ـ لاـ ـيسخي ـ ـلبنـ اـ ـلبرد ـحتدنـ ـيجتمّىـ ـ ـ اـهيـفعـ ـلمذا ـفيجع،ـضوـ ـ أنـ ـيتب اـهوـ أّن م ـلمنّ ـ ـبسبيـ ـ رارةـحبـ

ـلبا لاـ ـيسخدن ـ ولاـ ـيجتمن ـ ـ [ـ أوـف]P98aع ـعيتي ـ واـ ـلشنه. ـ اـهيـفةـعاـ ـلقذا ـبيولـ [ـنّـ Kühnة. xviib.872وذ أـل] إـنك ـيجاّـمـنّه أنـ ـيقب 827الـ

إّن المني بسبب الحرارة يحترق أو يعرض له غير ذلك مّما أشبهه. وأّما القول بأّن المني بسبب الحرارة لا يسخن فمنكر تشنيع.

64

أـق ـبقال اـ ـللبراط: ـ لأـ ـصحن اـ ـلصاب وـ رديء أـهداع ـيضو ـللمحماًـ ـ ـ ـ ـميوـ وـ رديء ـلمن اـنـاكنـ ـلمت اـضواـ ـلتع [ـ E6ي 33b] دون [E7 101a[

ـلشا ـسيراـ ـمنفـ ـمشهـ وـفرـ ـفيهة ـ ـلمو828رـقراـقاـ ـعطهـبنـ وـ ـلمش اـ ـلغن ـعلبـلاـ ـلما829رازهـبىـ وـ ـلمرار ـحميـفوـهنـ [ـ ى ّR1 97a[وـح ـلماّدة نـ

820. .P بته ;E [ البتّة

821. .P طرف ;E [ طرفاً

822. .P امر .add [ ذلك

823. .P لا ;E [ لم

824. .P جابه ;E [ جاءه

825. .P; om. E [ وذلك أنّه قال إنّه يكون هذا بعينه لحرارته

826. .E وذلك القول ;P [ وذلك أّن هذا القول

827. .P يقول ;E [ يقال

828. .Tytler قرقرة :ArMSS [ قراقر

829. .R1 מזאגה :E5, E6, E7, P1, Tytler [ برازه
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ـختلا ـ دـ ـكثياًـمف ـ وـ ـينفراً، ـ ـصحا830ٔعـ اـ ـلساب إذاـ ـتكمـل831ّل ـبه832نـ ـحم833مـ ىـ ولأـجدةـيـدشّ ا ـصحدًّ ـلحما834ابـ ـ اـ ى ـلطّ ـيلوـ اـ ـلضعيفة ـ ـ ـ إذاـ مـل835ة

 شيء مّما تقّدمنا بوصفه وكانت أبدانهم تذوب على غير ما توجبه العلّة.837 معها836يكن

ـلينـاجالـق ـ اـ ـللبوس: ـ الأـموـهنـ ـشين اـ ـلتاء ـيسيـ إـ ـليهرع ـ الاـ ـستحا ـ واـلاـ ـستحة ـ ـلتاـ ـتك838هـ ـعلونـ وـ ـجهيى ـ وذـ أـلن. إنـنك اـحادفـصّه ـلبرارة أـ ـكثدن رـ

ـمم اـ ـينبغّ ـ ـ اـ ـستحي ـ إـ اـلال ـنيـاخدـلى ـيعـرسةـ وإنـ اـحادفـصاً، ـلبرارة أـ ـممّلـقدن اـ ـينبغّ ـ ـ ـحميـ ـيعـرسضـ [ـ Kühnاً. xviib.873و ـيمكندـق] ـ ـ أنـ ك

ـتتع ـ ذـ وـلرّف ـتفهمك ـ ـ ـتطبأنـبهـ ـ ـمنخـ ـشيئهـ ـ ـلناـباًـ ـيجلةـعـاسارـ ـ وـ ـمندعـتب، ـشيئهـ ـ ـعلاًـعـوضوـماًـ إذاـنٕاـفه.ـتّدـحىـ ـفعلّك ـ ذـ وـلت ـيطباـمدتـجك ـ خـ

ـمن إنـ ـحمه ـعليلـ ـ ـلناـبهـ ـفض839ارـ ـقليلاًـ ـ ـستحا840لاًـ ـ 841ٕالـ اـلا ـنيـاخدـلى وـ ـتجة، ـيتاـمدـ ـمنركـ ـعلاًـعـوضوـمهـ ـيحم842هـتّدـحىـ ـ لاـ ـمحض ورـلاـ ـامّـبة

إـسأ ـليرع ذـ ورـله أـمّـبك ـبطا وـ أـلذـكأ. ـيضك إذاـ ـتناً الأـلاوـ ـصحه اءـ ـفلّ ـيستممـ ـ ـ ـكمرأهـ ـينبغ843اـ ـ ـ ـحميـ ـبعضهيـفضـ ـ ـ واـ ـستحم ـ ـبعضهيـفالـ ـ ـ إـ ىـلم

830. ) E7, R1 وىنتفع به :E5, E6, P1, Tytler [ وينفع בה וינתפע ).

831. .E6, E7 ما .add [ إذا

832. .R1 יכון :E6 يكن :E5, E7, P1, Tytler [ تكن

833. .P1, Tytler به :E5, E6, E7, R1 [ بهم

834. .R1 ואצחאב :E5, E6, E7, P1, Tytler [ ولأصحاب

835. .E6 ما .add [ إذا

836. .R1 יכון :E5, E6, E7, P1, Tytler [ يكن

837. .Tytler بهم :ArMSS [ معها

838. .E ان ;P [ واستحالته

839. .E النار ;P [ بالنار

840. .E فضل قليل ;P [ فضلاً قليلاً

841. .E اصتحال ;P [ استحال

842. .E فم يطبخ .add [ حّدته

843. .P على ما ;E [ كما
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ـنيـاخدـلا وأـ اـمة. ّ
اـف844 ـلمعي ـ اـ ـلتدة أـهيـ ـفيحمردـبي ـ ـ وأـ اـمض. اـفّ ـلمعي ـ اـ ـلتدة أـهيـ ـسخي ـفيستحينـ ـ ـ ـ ـ إـ اـلل ـنيـاخدـلى [ـ واE44bٔة. اـم] ا ـللبّ ـ نـ

ـيستمذيـلا ـ ـ ـعلرأـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ـفييـ ـمحمراًـيـزغذاءـغدـلوـ ـ أـ إلّا اـحيـفّهـنوداً، ـستمال ـ إـئراـ أنـله ـيستمى ـ ـ ـيحدـقرأـ ـنفخدثـ ـ ـفيمهـ ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ فـ

ـيصو اـ ـفهرأس.ـلدع ـيفعاـم845ذاـ ـ وـ ـيعاـمل ـمنرضـ الأـفهـ ـصحي اء.ـ اـمأـفّ ـيفعاـمّ ـ وـ ـيعاـمل اـفهـلرضـ ـلمي ـفقيـضرـ وـ ـصفد اـ ـبقه وـ ـيظهدـقراط، ـ اـمرـ

ـصفو ـمنهـ داـ ـئمه ـلتجاـباًـ ـ اـفةـبرـ ـلمي وـضرـ ـيمكدـقي، ـ أنـ ـيعلن ـ أـ ـيضم ـقبنـماًـ اـ ـلتجل ـ وذ846ةـبرـ أـل. إذاـنك ـيعلدـق847انـكّه ـ أـ ـيحدـقّهـنم دثـ

ـللصحي ـ ـ ـ لاـلا848حـ ـصحنـمذّمـيذي ـشيئهـتّـ ـ اـ ـلصاً ـنفخهو849داعـ ـ ـ اـ ـلجنبيا ـ ـ ـ ـفلين،ـ ـ ـيعجسـ ـ أنـ ـيتب أـهوـ م ـيضّ أـمّهـنا850ٔاًـ الأـضن ـشيّر ـلماءـ هـبنـ

ـمتقداعـص ـ أوـ اـنـاكّدم ـلمت [ـضواـ Kühnع xviib.874ا ت] ـل ـفيميـ ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ ـمنفـ ـمشهـ وـفرـ أـقة. ـحسد وـلوـقيـفنـ ـلمه تـنـاكنـ

ـلما اـضواـ ـلتع ـفيميـ ـ ا851اـ ـلشدون ـسيراـ ـمنفـ ـمشهـ [ـفرـ وP98bة، ـيمكنانـكدـق] ـ ـ أنـ ـيقه ـمنتفخولـ ـ ـ ـ أوـ ـبهة ـنفخاـ ـ لأّنـ اـشنـمة، ـللبأن ـ لاـ أن ن

ـيض اـهتـنـاكنـمّرـ ـلمذه ـمنـعضواـ ـمنتفخهـ ـ ـ ـ أوـ ـفيهة ـ ـنفخاـ ـ ـفقةـ ـلكطـ ـيضدـق852نـ أـ ـيضّر اـهتـنـاكنـماًـ ـلمذه ـمن853ـعضواـ ـمستعلهـ ـ ـ ـ ـمشّةـ ـعلةـفرـ ىـ

و ذـكـهجأّي ـجمينـمكـلان ـ اـ اـجوـلع ـلتوه ـيكيـ ـمنهونـ ـ 854ٕاـ ـفهراـشا أـ ـعنا ـمتيـ ـفيهانـكىـ ـ ورمـ اـما الأورام ـلتن ـتكيـ اـمونـ اـلن ـيسمذيـلدم ـ ىـ ّ

ـفلغم ـ ـ أوـنوـ ورمـمي اـمن الأورام ـلتن ـتكيـ اـمونـ ـلمن ـلصفا855رّةـ ـ اـ ـلتراء ـتسميـ ـ اـ ى ـلحمّ ـ أوـ اـمرة الأورام ـلصلبن ـ ـ اـ ـلجة ـسياـ أوـ اـمة الأورام وة.ـخرـلن

844. .P اّما ;E [ وأّما

845. .P وهذا ;E [ فهذا

846. .P مثال ذلك من امره ;E [ من قبل التجربة

847. .P اذ كنا ;E [ إذا كان

848. .P من قبل القياس .add [ للصحيح

849. .P والصداع ;E [ الصداع

850. .E; om. P [ أيضاً

851. .P; om. E [ فيما

852. .P لكَنُه ;E [ لكن

853. .P ايضا .add [ المواضع

854. .E منه ;P [ منها

855. .E; om. P [ الدم الذي يسّمى فلغموني أو من ورم من الأورام التي تكون من المرّة
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ـمتو أـكىـ ـيضان اـهيـفاًـ ـلمذه دـضواـ ـبيلع ـ ـتنفجمـلةـ ـ ـ ـبعرـ ـفليد،ـ ـ اـ ـللبس ـ ـلصنـ ـحبهاـ ـ ـيصلاـ ـ ـعلدّلـف.856حـ ـجميىـ ـ الأـهعـ ـشيذه ـبلفظاءـ ـ ـ واـ دةـحة

ـمشهـلوـقيـه وـقة.ـفرـ ـيضدـقال اـ ـللبّر ـ اـهنـ ـلمذه إذاـضواـ ـفيهتـنـاكع ـ وـقراـقاـ ـلهـاحر ـعناـ ذـ ـغيكـلد ـلهـاحرـ إذاـ ـمنتفختـنـاكا ـ ـ ـ ـمتمةـ ـ أّنـ إلّا ّددة،

ـلعلا ـ ـفيهّةـ ـ أـ ـيضا إـ ـنفخيـهـاّمـناً ـ ورـ وإذاـية ـمتمتـنـاكاح. ـ ـفتهآـفّددةـ ـ أـ ـعظا وإذاـ ـفيهتـنـاكم، ـ ـفتهآـفرـقراـقاـ ـ أـ ـنقا اـ أّن إلّا ـللبص، ـ ـعلنـ لاـحىـ ال

ـينتف ـ ـ لا857ٔعـ ـصحولا اـه858ابـ ـلحذه وذـ أـلال، ـيحمّهـنك ـ ـفيهضـ ـ وأـ اـمّاـمم. ـللباء ـ ـفقنـ ـسقيندـ ـ ـ ـكثياهـ ـ أـمراًـ ـصحن اـهابـ ـلحذه ـبعالـ أنـ ـطيد ـبنّـ اهـ

ـلملاـب ـ واـ ـلعسح ـ وذـ أـلل، ـينتفعمّـهـنك ـ ـ ـ ـبتلبينهـبونـ ـ ـ ـ ـ ـبطهـ ـنهوـ واـقم.ـ ـللبال ـ أـ ـيضن لأـ رديء ـصحاً اـ ـلعطاب ـ وذـ أـلش، ـيستحيّهـنك ـ ـ ـ ـفيهلـ ـ إـ اـلم ـنيـاخدـلى ةـ

]Kühn xviib.875[ـعطشهانـك ـ ـ ـلطباـبمـ ـ أوـ وـفاًـثادـحانـكع الأوـمتـقي وـقن اـكنـمات. ـلغان أـلاـ ـيضب ـعلاًـ اـبىـ ـلمرازة ولـقا859ّٔيـنٕاـفرارـ

ا ـللبإّن ـ ـيستحينـ ـ ـ ـ ـفيلـ إـ اـله ـنيـاخدـلى وـ ـتككـلـذكة، ـفيمهـلـاحونـ ـ ـيتقينـ ـ ـ اـ ـلمّأ وذـ أـلرار. ـعلمندـقّاـنك ـ ـ ـلجملاـباـ ـ ـ الاـ أّن ـستحة ـ إـلاـ اـلة ـنيـاخدـلى ـتسةـ رعـ

اـلإ ـلبى اـجنـ ـجمينـمدًّ ـ الأـ ـسبع اـ ـلحاب ـفباّدة.ـ اـضارـصبـجواـلاـ ارًّ
ـصحلا860ٔ اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلحّ أـ ـيضاّدة [ـ والاE47aٔاً. ـعنودـج] أنـ ـيكدي ونـ

ـلكا ـعللامـ «واـهىـ ـللبذا ـ ـلمرديء861نـ اـ ـلغن ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمرازة وـ ـلمرار ـحميـفـوهنـ ىـ وذـحّ أـلاّدة». ـليّهـنك ـيضسـ اـحـاصّرـ ـلحب ـلتياـ ـ 862نـ

ـجميع ـ ـ ـفقاًـ ـلكنطـ ـ ـيضدـقّهـ واـكبـحـاصّرـ اـمدةـحّل ـلحن ـلتياـ ـ ـعل863نـ الاـ ـنفى ـللباـفراد.ـ ـ ـيضنـ اـهيـفّرـ ـلعلذه ـ وأـ اـمل، ّ
ـلعلا864 ـ اـ ـلتل ـبعيـ ذهـهدـ

ـفينف ـ ـ ـفيهعـ ـ وـ وـقا. ـصفهد ـ اـ ـبقا ـفقراطـ «وـ ـينفال ـ أـ ـصحع اـ ـلساب إذاـ ـتكمـلّل ـبهنـ ـحممـ ىـ ا»،ـجدةـيدـشّ ـفجعدًّ ـ أّولـ أـكذ865اـمل ـصحره ابـ

ـلسا وـ ـينبغّل. ـ ـ أنـ ـيفهي ـ ـعنمـ أـلوـقنـمهـ ـصحه اـ ـلساب أـ ـيعنّهـنّل ـ أـ ـصحي اـحرـقابـ لأـئرـلة [ـنة، ذـق]P99aّه ـفيمـركد ـ ـبعاـ نـمهـندـبذوبـينـمدـ

ـغي اـهرـ ـلعلذه ـ اـفّةـ ـلكي اـ أّوـللام «ولأـلذي ـصحه اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلطّ ـيلوـ اـ ـلضعيفة ـ ـ ـ وـ ـيعة». ـجميّمـ ـ ـيحتنـمعـ ـ إـ اـلاج ـللبى ـ أـ ـيحتمّـهـنن ـ [ـجاـ Kühnون

xviib.876ٕ ا ـمحمذاءـغىـل] ـ اـيـرسودـ ـلنفع ـ وـ ـيحتدـقوذ. ـ ـعناجـ إـ ـبحىـلدي اـعدـيدـشثـ ـلسبن ـ اـ دـلب ـبعاهـعذي أنـ «إذاـقد ـتكمـلال نـ

856. .P بصالٍح ;E [ يصلح

857. .P ينفع ;E [ ينتفع

858. .E اصحاب ;P [ لأصحاب

859. .E انا .add [ فٕانّي

860. ا .P ضار ;E [ ضارًّ

861. .P اللبن ;E [ واللبن

862. .P الحالين ;E [ الحالتين

863. .P الحالين ;E [ الحالتين

864. .P فاّما ;E [ وأّما

865. .E من ;P [ ما
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ـبه ـحممـ ىـ إـيدـشّ أنـلدة» ـيقتصمـلى ـ ـ ـعلرـ ذـ ـحتكـلى «ـ زاد وـجّى ا». ـيكتفانـكدـقدًّ ـ ـ ـبقيـ ـحمهـلوـ ىـ ـغينـمدةـيدـشّ أنـ ـيقر «ـ ا».ـجول دًّ

ـفينبغ ـ ـ ـ أنـ ـننظي ـ ـيسقلـهرـ ـ ـحمهـبنـميـ ىـ اـيـدشّ ـللبدة ـ إـ و ـتمتناّـمـنن ـ ـ أنـمعـ ـيسقين ـ ـ إذاـ اـنـاكه ـلحمت ـ ىـ إـجدةـيـدشّ أو ا أّـمـندًّ ـلحا اـهقـ ادةـيزـلذه

ـعنأ اـجيـ ـملحدًّ ـ ـكمقـ ـنجاـ أـ ـلفد ـكثياًظـ ـ ـتلحرةـ ـ ـعلهـملاـكيـفقـ ـغيىـ اـ ـلصر وـ ـممذاـهواب. اـ ـينبغّ ـ ـ أنـ ـيفتي ـ وـ ـيبحّش ـ ـعنثـ ـعلهـ ـمهىـ ؤـ ذـخل

أـه ـعنذا اـف866يـ ـلعي أـجاـ لاـنل ـينبغّه ـ ـ أنـ ـيسقي ـ ـحمهـبنـميـ ىـ ـلبدةـيدـشّ إـ و لاـنن. ـعجّي ـكيبـ اـ ـستثنف ـ ـ ـعنىـ أـمدـ ـللباـبرـما ـ ـلمنـ أـ ه.ـبرـمن

ـفق إذاـ ـيكمـل867ال ـمميءـشنـ اـ ـتقّ ـمنّدـ ـصفوـباـ وـ ـليه ـبشبيسـ ـ ـ ذـ ـيقـرطكـله الٕاـفهـ ـيجي اـفازـ ـلفصي ـ وذـ أـلول. ـسيعلانـكدـقّهـنك ـ ـ ـمممـ اـ ـتقّ ّدمـ

ـفق وـلاـ ـيستث868مـله ـ ـ اـم869نـ ـستثنا ـ ـ إـ ـينبغ870ّهـناه ـ ـ أنـ ـتسقي ـ أـ ـصحي اـ ـلساب وـ ـكثأـبهـندـبذوبـينـمّل ـممرـ اـ ـجبوـتّ ـعلهـ لبا871هـتّـ ـل ـ [ـ Kühnن

xviib.877إن ـيكمـل] ـبهنـ أوـصمـ ـنفخداع ـ ورمـ أو ـفيمة ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ أوـ اـكف ـلغان ـعلبـلاـ اـ ـلبى اـ ـلمراز أوـ ـبهانـكرار ـغيمـ ذـ ـممكـلر اـ ّ

ـشبهأ ـ أـ إلّا أـنه، وـقذاـهيـفولـقّي أـهولاً ـيشبّهـنو ـ أنـ ـيكه اـ ـبقون ـليراطـ ـيستعم872سـ ـ ـ ـ الٕاـ ـيجل ـمطلقازـ ـ ـ داـ ولا ـئماً ـلكناًـ ـ ـمت873ّهـ اـ رأى ـلخطى ـ يـفرـ

الشيء الذي يصفه إن قصر مقصر في فهمه عظيماً لم يكسل أن يعيد ذكر الشيء الواحد مرّتين أو ثلاثة.

65

أـق ـبقال ـبسببه874هـبـاصأـفـةحرـقهـبتـثدـحنـمراط:ـ ـ ـ ـ اـ ـنتفا ـ ـفلي875اخـ ـ ـيكسـ ـيصيبادـ ـ ـ ـتشنهـ ـ ولاـ ـجنّج ذـغ876ٕانـفون،ـ الاـلاب ـنتفك ـ دـ ـفعاخ ّمـثةـ

866. .P عنى ;E [ أعني

867. .P ما .add [ إذا

868. .P ولو لم ;E [ ولم

869. .P يستثني ;E [ يستثن

870. .P فانُّه ;E [ إنّه

871. .P العلة :E, supra lin. P [ علّته

872. .P لا :E [ ليس

873. .P ولكنه :E [ لكنّه

874. .E5 واصابه :E6, E7, P1, R1, Tytler [ فأصابه

875. .R1 אנתפאכא :E5, E6, E7, P1, Tytler [ انتفاخ

876. .P1 وان :E5, E6, E7, R1, Tytler [ فٕان
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اـنـاك ـلقت ـخلنـمـةحرـ ـتشنهـلرضـعفـ ـ أوـ ـتمّج وإنـ اـنـاكّدد، ـلقت ـجنهـلرضـعّدامـقنـمـةحرـ وـ أو اـفاّدـحـعجون ـلجني ـ أوـ ـتقيب ـ ّحـ
877]R1

98aذلك الانتفاخ أحمر.878] أو اختلاف دم إن كان 

ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـبقوس: ـيعنراطـ ـ ـنتقالاـبيـ ـ [ـ أوـك]E46bاخ ورم ـغلّل اـمارجـخظـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـيحةـ اـفدثـ ـلبي [ـ Kühnدن، xviib.878و ـبي] ّنـ

ا اـلأّن ـلحورم اـ ـيسمذيـلاّر ـ ىـ ـفلغمّ ـ ـ داـنوـ ـفيهلـخي ـ [ـ وP99bا، الاـه] أـسذا ـيضم أـ ـعناً ـفلغميـ ـ ـ اـنوـ ـيسمذيـلي ـ هـيّـ
زـها879ٔ ـنناـمل اـ اـلا ـلحورم اـ ذيـلاّر

ـيك اـمونـ أـكدمـلن ـكثان ـيستعملاـمرـ ـ ـ ـ ـ ـلقا880هـ ـعلاءـمدـ الاـ ـلتهى ـ اـفابـ ـلحي اـ ـلشرارة وإنـيدـ ـيكمـلدة، ـمعهنـ ـ ولاـ ورم ـغلا ـفمعنظ.ـ ـ ـ يـفهـلوـقىـ

اـه ـلفصذا ـ أـموـهلـ واـنا ـصفا أـ إذاـنه ـنساـبتـثـدحّه ـفحـةحرـقانـ ـبسببهدثـ ـ ـ ـ ورمـ ـفليا ـ ـيكسـ ـيعادـ ـتشنهـلرضـ ـ ولاـ ـجنّج وـ ـعلدّلـيذاـههـلوـقون. ىـ

ـيعدـقّهـنأ ـلبعضهرضـ ـ ـ ـ اـممـ اـلع ـلتشنورم ـ ـ اـ ـلجنّج ـ وـ ـلكون، ذـ لاـلن ـيكك إلّاـ اـفون ـلني إذاـ اـمانـكدرة ـعظورمـلع أوـقذو881مـ ـخبيثالـحدر ـ ـ ة،ـ

اـلذـلرضـعٕانـف أنـلك ـيغيورم ـ ـبغتبـ ـ اـنـاكّمـثةـ ـلقت ـخلنـمـةحرـ ـلصرضـعف،ـ ـحبهاـ ـ ـتشناـ ـ واـ ـلتمّج ـ إـ و ـعنـاّمـنّدد، ـبقىـ ـخلنـمهـلوـ أيـ يـفف

ـلظها ـ وإن882رـ اـنـاك. ـلقت ـلصتـضرـعّدامـقنـمـةحرـ ـحباـ ـعلهـ ذـ ـبعاـهـركل وذـ أّنـلد. اـموـهاـمك ـلبن ـخلدنـ ـفهفـ ـعصبوـ ـ وـ ـمنوـهاـمي، ّدامـقهـ

ـلغاـف ـعليبـلاـ ـ اـ ـلعه اـ ـلضروق وـ ـغيوارب اـ ـلضر اـضوـمنـمىـقراـتٕاذاـف.883واربـ ـلقع ذـحرـ اـلة ـلخلك ـ اـ أـلط اـحذي إـلدث ـبعىـلورم الأـ ـعضض اءـ

ـلشا ـيفرـ إنـنٕاـفة،ـ اـنـاكّه ـلقت اـفـةحرـ ـلمي اـضواـ ـلعصبيع ـ ـ ـ اـ ـلتة ـخل884نـميـ ـبصدثـحفـ ـحبهاـ ـ ـلتشنا885اـ ـ ـ واـ ـلتمّج ـ لأّنـ ـعلنـم886نـيذـهّدد لـ

877. .R1 תנפק :E5, E6, E7, P1, Tytler [ تقيّح

878. .E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1 [ كان

879. .P ُيسّمى بِه :E [ يسّميه

880. .P جميع .add [ يستعمله

881. .P عظيم :E [ عظم

882. .P الظاهر :E [ الظهر

883. .P والغير ضوارب :E [ وغير الضوارب

884. .E: om. P [ من

885. .P لصاحبها :E [ بصاحبها

886. .P هذه :E [ هذين
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ـلعصا ـ [ـ Kühnب، xviib.879وإن اـنـاك] ـلقت ـمق887نـمـةحرـ اـ ـلبّدم ذـقراـت888ّمـثدنـ اـلى ـلخلك ـ اـ أـكذيـلط اـحان إـلدث اـلورم اغـمدـلى

ـجنّدـلو وإنـنوـ ذـصاً، اـلار ـلخلك ـ إـ اـلط ـلصى أـ وـحدر ـجعدث اـفاًـ ـلجني ـ وـ ـكثيب، ـ ـيصياـمراًـ ـ اـهبـحـاصرـ ـلعلذه ـ إـ اـلّة ـلتقيى ـ ـ إذاـ ّح
ـيتحلمـل889 ـ ـ ّلـ

اـلذ ـلخلك ـ وإنـ ذـصط. اـلار ـلخلك ـ إـ الأـلط ـمعى أـ اـحاء ـختدث اـ واـللاف ـستثندم ـ ـ ذـفىـ ـفقكـلي إنـ ذـكال الاـلان ـنتقك ـ أـ ـحماخ اـثرـ ـنتقّم ـ لـ

ـفغ ـبغتابـ ـ وـ ـعنة. ـبق890ىـ اـهيـفهـلوـ ـلمذا اـضوـ ـختع اـ اـللاف ـستفدم ـ اـ الأـمدمـلراغ ـمعن اـ ـيكذيـلاء ـغينـمونـ وـحرـقرـ رأـقة. ـيند اـهاـ ـلعلذه ـ اـ ـلتل يـ

ـصفهو ـ اـ ـبقا ـتعراطـ ـلمرضـ ـظهيـفـةحرـقهـبتـثدـحنـ ـفيمأو891رهـ ـ ـمقنـموـهاـ ـمجهـندـبّدمـ ـللظهاريـ ـ ـ اـغّمـث892رـ اـلاب ـلحورم ـبسبادثـ ـ بـ

ـلقا ـبغتـةحرـ ـ أـمأـفة.ـ ا ـبقّ ـفلراطـ ـيبيمـ ـ ـلما893ذاـهيـفهـملاـكلـهنـ ـفقعـضوـ أوـ ـمطلهـملاـك894ط ـ ـجمييـفقـ ـ اـ ـلمع ـحتعـضواـ ـتصيّىـ ـ ـليا895رـ دانـ

أـجرـلوا ـيضلان داـ ياً ت ـخل ـ ـ اـهيـف896نـ ـلقذا وأـ أـنول. إـقا هـنول يّ ـل ـمقيـفسـ [ـ P1ّدم 100aا ـلس] ـعضاقـ نتهلـ ـي ـ ـ إـ أوـلي وأـيوـقارـتى ـامة. يـفّ

ـلفخا ـ ـفننـيذـ اـ اـتوـلرى ـمقيـفذيـلر اـ ـكبرـلّدم ـعظيمةـ ـ ـ وـجاًـ ا، ـيجدًّ ـبسبببـ ـ ـ ـعلهـ اـيـرطىـ ـلمشق ـ اـفـةكارـ ـلعلي ـ أنـ ـيحّة اـ ـلتشندث ـ ـ [ـ E5ّج 46a[

ـكثأ ـممرـ اـ ـيحّ ـبسبدثـ ـ اـميءـشبـ ـلعضن ـ اـ ـلمل اـموعـضوـ وراء ـلفخن ـ ذ897نـيذـ اـللأّن ـلعضك ـ اـ ـلغل ـعليبـلاـ ـ اـ ـللحه ـ [ـ Kühnم. xviib.880[

ـفلي ـ اـ إذاً ـلحكس ـ اـ ـلكلم ـ اـبّيـ ـلتشنأّن ـ ـ إـ ـيحـاّمـنّج ـبسبدثـ ـ ـخلنـمـوهاـمبـ ـفقفـ ـبحطـ أـ إلّا أـندـقّاـنّق، أّن ـكثرى الأـ ـعلرـمر ـيكذاـهىـ لاـ ون

اـف ـجليرـلي ـ ـفقنـ ـلكطـ اـفنـ ـليي أـيدـ ـيضن وـ ـخلياً. ـ أنـ ـيكق ذـ إـلون ـيكاّـمـنك لأّنـ ـتلون اـ ـلمك ـمسعـضواـ ـمتاـ ـللنخةـ ـ ـ وـ ـعصاع، اـ ـليب واـيدـ ـجليرـلن ـ نـ

887. .P فى :E [ من

888. .E: om. P [ ثّم

889. .P ما .add [ إذا

890. .P عنى :E [ وعنى

891. .P ظاهره :E [ ظهره

892. .P للصدر :E, in marg. P [ للظهر

893. .E: om. P [ هذا

894. .P ام :E [ أو

895. .P ىكون :E [ تصير

896. .P داخلين :E [ داخلتين

897. .E الفخذ :P [ الفخذين
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 الصلب.898إنّما تنبت من النخاع، وكذلك عصب عضل أعضاء أصل

66

 خبيثة ثّم لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة.900 عظيمة899قال أبقراط: إذا حدثت خراجات

ـلينـاجالـق ـ إـ ـيمكدـقّهـنوس: ـ أنـ ـتكن ـنسخونـ ـ اـهةـ ـلفصذا ـ ـعللـ ـحسىـ ـينصاـمبـ ـ ـليأـت901رفـ اـفهـملاـكفـ ـللغي ـ اـ ـلية ـنياـنوـ ـعلةـ أـ ةـثلاـثدـحى

أـجأو أنـهدـحه. ـيضا اـ ـلعظاف ـ إـ اـلم ـلبليى ـ ـ واـ وا902رداءةـلة ـلث، ـنياـ ـيضأن903ةـ اـ ـلعظاف ـ إـ اـلم واـلى ـلثورم أنـلاـ ـيضث اـ ـلعظاف ـ إـ ـليهم ـ ـجميعاـ ـ ـ اً.ـ

ـفيك ـ اـ ـلكون ـعللامـ اـ ـلنحى ـ الأّولـ ـعلو اـهىـ ـلمثذا ـ «إذاـ ـعظيماتـجراـختـثدـحال ـ ـ ـخبيثةـ ـ ـ ـيظهمـلّمـثةـ ـ ـمعهرـ ـ ورمـ ـلبلياـف904ا ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ وـ ـيكة»، ونـ

ـعل اـ ـلنحى ـ اـ ـلثو ـعليـناـ اـهىـ ـلمثذا ـ «إذاـ ـعظيماتـجراـختـثـدحال ـ ـ ـخبيثةـ ـ ـ ـيظهمـلّمـث905ةـ ـ ـمعهرـ ـ ورمـ ـلبلياـفا ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ [ـلذـفةـ رديء»، Kühnك

xviib.881و ـيك] ـعلونـ اـ ـلنحى ـ اـ ـلثو ـعلثـلاـ اـهىـ ـلمثذا ـ «إذاـ ـعظيماتـجراـختـثدـحال ـ ـ ـخبيثةـ ـ ـ ـيظهمـلّمـثةـ ـ ـمعهرـ ـ ورمـ ـعظيا ـ ـلبلياـفمـ ـ ـ ةـ

ـعظيم ـ ـ وأـ الأـهودـجة». اـياوـقذه ـلثل ـحكميـفةـثلاـ ـ ـلقا906يـ وـ الأّول «إذاـهـوهول ـعظيماتـجراـختـثدـحذا ـ ـ ـخبيثةـ ـ ـ ـيظهمـلّمـثةـ ـ ـمعهرـ ـ ورمـ ا

ـلبلياـف ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ و907ةـ ـينبغ». ـ ـ أنـ ـيفهي ـ ـعنمـ أـ ـيعنّهـنه ـ ـلخاـبيـ اـجراـ ـلخبيثات ـ ـ ـ اـ ـلخة اـجراـ ـلتات ـتكيـ اـفونـ رؤوس ـلعضي ـ أوـ ـمنتهيـفل ـ ـ ـئهاـ وـ ـةصـاخا اـمّ

اـمانـك ـلعضن ـ اـ ـلغل ـعليبـلاـ ـ اـ ـلعصه ـ لأّنـ اـبب، ـلعضرؤوس ـ ـتتلـ اـّصـ ـلعصل ـ وـ ـفهراـطا908ٔنـمب اـ ـلتا ـتنتهيـ ـ ـ ـعنيـ ـينباـمدـ ـ الأوـ وـتت ـكمار. [ـ ذّم P1ا

898. .E: om. P [ أصل

899. .R1 גראחאת :E5, E6, E7, P1, Tytler [ خراجات

900. .E5 عظيمات :E6, E7, P1, R1, Tytler [ عظيمة

901. .E يتصرف :P [ ينصرف

902. .E الخراجات :P [ البلية والرداءة

903. .supra lin. P الى .add [ والثانية

904. .E عظيم .add [ ورم

905. .E: om. P [ خبيثة

906. .E الحكم :P [ حكمي

907. .P: om. E [ خبيثة ثّم لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة

908. .P او من :E [ ومن
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100b[ـقبي ـ اـ الأورام ـلتل ـتغييـ ـ ـبغتبـ ـ ذّمـلذـكة،ـ اـهيـفك ـلفصذا ـ لا909لـ ـيحأن اـ ـبتورمـلدث اـمّةـ ـلخع اـجراـ ـلخبيثات ـ ـ ـ ـقبنـمة،ـ أـ لاـنل نـمؤـيّه

ـفيم ـ اـمهـلـاحذهـهتـنـاكاـ ـلخن أنـجراـ ـيكات الأـ اـخون ـلتلاط ـتنص910يـ ـ إـ اـلب ـلخى ـتنتقاتـجراـ ـ ـ ـعنهلـ ـ إـ أـضواـمىـلا عـضواـمنـمرفـشع

ـلخا وـجراـ ـيشبات، ـ أنـ ـيكه ـيعذاـهونـ إذاـصـاخرضـ ة اـمانـكّ ـلخع وـجراـ ـفيكعـجة ـ ـيجونـ إـ ـليهري ـ لاـشاـ ـمحيء ـبسبةـلاـ ـ اـ وـجوـلب ـيغلع. ـ طـ

ـطبالأ ـعلّاءـ اـهبـحـاصىـ ـلخذه ـفي911ـةجراـ اـضوـمنـعرّدونـ ـلخع ـيجاـمـةجراـ إـ ـليري وـ ـفعدـيه، ـعنهـنوـ اـيالأدوـبهـ ـلتة ـتبيـ ـتبرّدـ وـيدـشداًـيرـ ـتقبداً ـ ضـ

ـتقبيض ـ ـ ـ [ـيدـشاًـ Kühnداً، xviib.882[إذاـنٕاـف ـيكمـلّه [ـ E5ن 46b[اـم ـلخع وـجراـ ـينصمـلعـجة ـ إـ ـليهب ـ واـشاـ ـيععـجوـليء. ـةصـاخرضـ ّ

 كان كذلك فهو يحتاج إلى أن يعالج بالأدوية المسّخنة المجّففة.912فيما كان من الأعضاء عصبياً، وما

67

 مذمومة.914 محمودة واللينة913قال أبقراط: الرخوة

ـلينـاجالـق ـ اـهوس:ـ ـلقذا اـم915زءـجّهـنأـكولـ ـلقن اـ ـتقذيـلول ـيخبهـمّدـ ـ ـفيّرـ اـ ـبقه أـ ـكلّهـنراط رـمانـك916اّـمـ الأورام ـفهواًـخن ـمحموـ ـ وـ ـكلود، انـكاّـمـ

ـعل ذـضىـ ـفهكـلّد وـمذـموـ رديء. اـضوم ـلحقيقاـبـوخرـلّد ـ ـ ـ اـهةـ ـلصلو ـ اـ ـلمب اـمأـفع.ـفداـ ا ـبقّ ـفسمراطـ ـ اـ اه ـلليّ ـ وذ917نـ أـل. لاـنك ـيمكّه ـ أنـ ـيكن ونـ

في وقت من الأوقات الورم صلباً مدافعاً، وقد أنضجت الطبيعة التي في موضع ما جرى إليه من الأخلاط على ما ينبغي.
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909. .P القول :E [ الفصل

910. .E من شانها ان :P [ التي

911. .P الحراحات :E [ هذه الخراجة

912. .E ومتى :P [ وما

913. .E6, P1, Tytler الاورام الرخوه :E5, E7, R1 [ الرخوة

914. .E6, P1 والنيه :E5, E7, R1, Tytler [ واللينة

915. .P جزًوا :E [ جزء

916. .E ما :P [ كلّما

917. .P النّي :E [ اللين
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]E6 36bبقطعه.920 انتفع919 في الجبهة918] قال أبقراط: من أصابه وجع في مؤّخر رأسه فقطع له العرق المنتصب الذي 

]Kühn xviib.883[ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـبقوس: ـليراطـ ـيقتصسـ ـ ـ ـعل921رـ أنـ ـيلتمى ـ ـ الاـ ـستفس ـ ـحيراغـ ـينبغثـ ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ ـلكنرغـ ـ ـيلتمدـقّهـ ـ ـ ـمعسـ هـ

ذـج اـلذب ـلشك اـ ـيستفذيـليء ـ ـ وـغرـ اـهه. ـلجذا ـيكذبـ إـ اـلون ـلجهى ـ اـ ـلمضة ـ ـللناّدةـ ـ ـحياـ اـ ـلتة ـفيهيـ ـ ذـ اـلا ـلشك اـ اـيذيـليء ـستفراد ـ ه،ـغراـ

ـلجهتوا ـ ـ اـ ـلمتضان ـ ـ اـفانـتاّدـ ـلطي ـهمولـ اـ ـلعلا ـ واـ ـلسفو ـ واـ ـلجهتل، ـ ـ اـ ـلمتضان ـ ـ اـفانـتاّدـ ـلعي ـهمرضـ اـ ـلجا ـنباـ أـ ـعنان الأـ ـيمي والأـ ـيسن واـ ـلجهتر، ـ ـ انـ

ـلمتضا ـ ـ اـفانـتاّدـ ـلعمي ـ ـهمقـ اـ ـلمقا ـ واـ ـلمّدم ر.ـخؤـ اـهيـفرـمأـفّ ـلمذا إذاـضوـ اـكع اـخؤـميـفـعجوـلان ر أنـلّ ـيكرأس الاـ ـستفون ـ اـ ـيقصذيـلراغ ـ ـمعدـ هـ

اـلإ ـلجى اـمذبـ ـلجبهن ـ ـ وـ إنـلذـكة، اـكك ـمقيـفعـجوـلان اـ ـفينبغرأسـلّدم ـ ـ ـ أنـ ـيقص922ي ـ ـبعضدـ ـ ـمع923هـ إـ اـله ـلجى ـنقنـمذبـ اـ ـلقفرة ـ وـ ـعلا. ىـ

اـه ـلطذا أـققـيرـ ـكثي924راراًـماـنرأـبد ـ ـعلرةـ اـ ـلعينيل ـ ـ ـ اـم925نـ اـبـوطرـلن ـلتات ـتنصتـنـاك926يـ ـ إـ ـليهب ـ ـمناـ زP101a[927ذـ ـستفاـبلـيـوطانـم] ـ اـ دمـلراغ

من نقرة القفا وما فوقها باستعمال المحجمة على تلك المواضع.
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أـق ـبقال اـ إّن ـلنراط: أـفاـ ـكثض ـيبتاـمرـ ـ اـف928دئـ ـلنسي ـ [ـماءـ R1ن 99aٔا ـسف] اـ ـلصلل ـ ـيتّمـثبـ اـف929ىـقراـ ـلظهي ـ إـ اـلر وـلى أـهرأس ـيضي يـف930اًـ

918. .E5, E6 (crossed out), E7, P1, R1, Tytler [ الذي

919. .(גבהתה) E7, R1 جبهته :E5, E6, P1, Tytler [ الجبهة

920. .(אנקצע) E7, R1 انقطع :E5, E6, P1, Tytler [ انتفع

921. .P يختصر :E [ يقتصر

922. .P ىكون الاستفراغ الذى .add [ أن

923. .E: om. P [ بعضه

924. .P مرار :E [ مراراً

925. .P العين :E [ العينين

926. .P: om. E [ التي

927. .P من :E [ منذ

928. .E7 ىبتدي :E6 تبتدي :E5, P1, R1, Tytler [ يبتدئ

929. .E6 تتراقا :E5, E7, P1, R1, Tytler [ يتراقى

930. .Tytler تبتدئ .E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1: add [ أيضاً
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ـتبتالـجرـلا ـ ـخلنـم931دئـ أـ ـكثف ـممرـ اـ ّ
ـتبت932 ـ ـمثّدامـقنـم933دئـ ـتبت934دـقاـملـ ـ اـم935دئـ ـلسن واـيدـعاـ ـلفخن ـ وذـيذـ اـلن، أّن ـلجلك ـ 936ٕدـ ـيضا 937اًـ

 على ذلك الشعر. 938في مقّدم البدن متخلخل ويدّل

]Kühn xviib.884[ـلينـاجالـق ـ ـيبتضـفاـنّلـك:939وسـ ـ ـمحسردـبعـمدئـ ـ واـ ـلبوس، إـ ـيلاـمىـلرد اـ ـلظهي ـ أـ وـسر ـتلرع. اـ ـلنك أـحواـ ـيضي عـماًـ

إـلذ أّنـلك ـيحى [ـمّسـ E5ا 47a[ـيع ـلهرضـ اـم940اـ ـلبن أـ ـفبرع.ـسرد اـصبـجواـلاـ ـلنارت إـفاـ ـتبتـامّـنض ـ ـتلنـمدئـ اـ ـلمك وذـضواـ إـلع، ىـلك

ـلنسا ـ أـ ـمنرعـساء إـ اـله الأـجرـلى لأّن ـنثال، ـجنّلـكنـمىـ أـ ـطبعهيـفردـبس ـ ـ وأـ ـضعا اـثف.ـ إّن ـلنّم اـفاـ إذا ـبتض ـتلنـمدأتـ اـ ـلمك ـتتعـضواـ ىـقراـ

أـلإ اـصى ـلعصل ـ وأّوـ وـلب اـهه وـلو ـتترأس اـبلـصّـ ـلمشه ـ الأـف941ـةكارـ ـيكاـمرعـسأـبمـلي ـبتونـ اـسوـ ط ـلنخّ ـ اـ لأّن ـلنخاع، ـ أـ ـيضاع ـطبيعتيـفاردـباًـ ـ ـ ـ هـ

ـبمن ـ اـلزـ وـمدـلة أـهاغ ـيضو ـلياًـ الاـيـرسرهـهـوج942نـ ـستحع ـ اـمأـفة.ـلاـ ـمقنـمّ اـ ـلبّدم ـفليدنـ ـ ـتبتسـ ـ اـ ـلقشعدئ ـ ـ لأّنـيرـ أـجزاـمرة، ـسخه ـرخؤـمزاجـمنـمنـ ّ

ـلبا وـ ـجعدن. دـ ـليلل ـ ـعلهـ ذـ ـتخلخكـلى ـ ـ اـ ـلجلل ـ ـمقيـفدـ اـ ـلبّدم وـ ـجعدن دـ ـليلل ـ ـعلهـ ـتخلخىـ ـ ـ اـ ـلجلل ـ أـ ـيضد ـمقيـفاًـ اـ ـلبّدم ـكثدنـ اـ ـلشعرة ـ ـفيرـ ه.ـ

 تولّد الشعر شرحاً كافياً في كتابي في المزاج.943وقد شرحت أمر
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931. .R1: om. Tytler יבתדי :E7 تبدا :E5, E6, P1 [ تبتدئ

932. .E6, R1 ما :E5, E7, P1, Tytler [ مّما

933. R1 יבתדי :E5, E6, E7, P1, Tytler [ تبتدئ

934. .ArMSS: om. Tytler [ قد

935. .Tytler ,(יבתדי) R1 يبتدئ :P1 ىىىدى :E5, E7 ىبتدي :E6 [ تبتدئ

936. .E7, R1 وذلك لان الجلد :E6, P1, Tytler والجلد :E5 [ وذلك أّن الجلد

937. .E5, E6, P1, R1, Tytler: om. E7 [ إيضاً

938. .R1 ודל :E5, E6, E7, P1, Tytler [ ويدّل

939. .P ان .add [ جالينوس

940. .P لهما :E [ لها

941. .P بالمشاركه :E [ المشاركة

942. .P للين :E [ لين

943. .P: E om [ أمر
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]Kühn xviib.885[أـق ـبقال اـمراط:ـ ـعتن ـفليعـبرـلا944هـترـ ـ ـيكسـ ـيعت945ادـ ـ اـيرـ ـلتشنه ـ ـ وإنـ ـعتا946ّج، اـ ـلتشنراه ـ ـ ـقبّجـ اـ عـبرـلا947تـثـدحّمـثعـبرـلل

سكن التشنّج.

ـلينـاجالـق ـ أـ اـموس: ا ـلتشنّ ـ ـ اـ ـيكذيـلّج الاـمونـ ـستفن ـ ـفهراغـ أـموـ الأـحن وأـعّد ـقتلهراض ـ ـ وأـ اـما. ا ـلتشنّ ـ ـ اـ ـيكذيـلّج اـمونـ ـمتن ـعضالا948ٔلاءـ اءـ

ـلعصبيا ـ ـ ـ ـمثةـ اـ ـلتشنل ـ ـ اـ ـلعّج لأـ ـصحارض اـ ـلصاب ـفليرعـ ـ ـلحاـبوـهسـ ولاـ ـفياّد اـمهـ ـلخطن ـ ـمثرـ واـفاـملـ الأّول. ـلتشني ـ ـ اـ ذـلّج ـبقا949رهـكذي يـفراطـ

اـه ـلمذا اـهـوهعـضوـ ـلثذا ـيعتهـلوـقٕاّنـفي.ـناـ ـ واـيرـ ـعته ـعل951دّلـيدـق]P101b[950راهـ اـمّدةـمولـطىـ وـمزـلن ـلنا952ذاـهان. اـموعـ ـلتشنن ـ ـ دـقّجـ

ـتمن ـ ـحمعـ اـ ى وـثدوـحنـمعـبرـلّ ـليه ـفقكـلذ953سـ ـلكطـ إنـ ـقبدثـحدـقانـكن اـ اـثدـحّمـثعـبرـلل ـحلعـبرـلت ـلتّـ وذـ أّنـله. اـهك ـلتشنذا ـ ـ إـ ـاّمـنّج

ـيك الأـمونـ ـبلغميـةجزـللاطـخن ـ ـ ـ الأـف955حـشرـب954ةـ ـعضي اـ ـلعصبياء ـ ـ ـ وـ الأـمهـلـاحذهـهاـمداواةـمة. ـيكلاطـخن ـبسببيونـ ـ ـ ـ أـ ـهمدـحن ـنفضاـ ـ هـ

إـخوالآ ـنضر وـجاـ ـيجتمدـقه، ـ ـ اـفهـلعـ الأـهعـبرـلي ـهمّلاـكرانـمذان أـ اـما. ـنفضّ ـ ـفبنهـ ـ ـفضهاـ ـ الاـهٕاّنـف956اـ ـنتفذا ـ وـ ـيكتفدـقدهـحاض ـ ـ Kühn[957يـ

xviib.886[ـبعيـف اـ ـلخلض ـ اـ ـلغليط ـ ـ وأـ إـمظ. ا ـنضّ ـفبحـهجاـ ـ اـ ـلحمرارة ـ اـ ى ـلتّ ـتمنيـ ـ اـ ـلنع وـفاـ ـتعيض ـ ـعلنـ الأـ ـجميعنـيـرمى ـ ـ ذهـهّدةـمولـطاًـ

944. .Tytler اعتراه :ArMSS [ اعترته

945. .P1 ان .add [ يكاد

946. .P1 فان :E5, E6, E7, R1, Tytler [ وإن

947. .E6, Tytler حدث :E5, E7, P1, R1 [ حدثت

948. .P امتلى :E [ امتلاء

949. .P ذكر :E [ ذكره

950. .P واعترىه :E [ واعتراه

951. .P شك :E [ يدّل

952. .P فهذا :E [ وهذا

953. .P فليس :E [ وليس

954. .P اللزجه البلغميه :E [ لزجة بلغمية

955. .P ترشح :E [ برشح

956. .P فمنافضها :E [ فبنافضها

957. .P يكفي :E [ يكتفي
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الحّمى.

71

أـق ـبقال ـجلانـكنـمراط:ـ ـمتمدهـ ـ ـقح958ّدداًـ بلاًـ ـصل ـ ـفهاًـ ـيموـ ـغي959نـعوتـ [ـ R1ر 99b[وـع ـجلانـكنـمرق، رـ E6[960واًـخده 37b[

 فٕانّه يموت مع عرق.961متخلخلاً

ـلينـاجالـق ـ ـممانـكنـموس:ـ نـ ـعلرفـشا962ٔدـقّ اـ ـلمى ـجلوتـ ـبساـيدهـ ـمتماًـ ـ [ـ E5ّدداً 47b[ـصلب ـ ـيمّهـنٕاـفاًـ ـغينـموتـ أنـ ـيصيبر ـ ـ وـعهـ نـمرق،

ـجلانـك ـعلدهـ ذـضىـ أـلّد ـعنك رـ ـمتخلخواًـخي ـ ـ ـ ـلينلاًـ ـ ـيمّهـنٕاـفاًـ إـععـموتـ الأّول لأّن لاـمرق، أن ا ـيكّ ـفيونـ رـ ـبتةـبـوطه إـ و لاـمّة أن ا ـتكّ ونـ

 في الجلد، وأّما الثاني ففيه رطوبة وهي مع ذلك منه في الجلد.964 فيه963الرطوبة

72

.967 فيه الرياح966 فليس يكاد تتولّد965قال أبقراط: من كان به يرقان

]Kühn xviib.887[ـلينـاجالـق ـ ـينبغوس:ـ ـ ـ أنـ ـيفهي ـ ـعنمـ أـ ـيعن968ّهـنه ـ ـبميـ ـتتنـ ـفيّدـلوـ اـ اـهيـفاحـيرـله ـلمذا ـممعـضوـ نـ ّ
ـتجتم969 ـ ـ ـبطنيـفعـ ـ هـ

958. .Tytler ,(ממתדא) E7, R1 ممتدا :E5, P1: ill. E6 [ متمّدداً

959. .supra lin. P1, Tytler من :E5, E7, P1, R1: ill. E6 [ عن

960. .P1 رخو :E5, E6, E7, R1, Tytler [ رخواً

961. .in marg. E5, E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E5 [ متخلخلاً

962. .E: om. P [ قد

963. .E: om. P [ الرطوبة

964. .P منه :E [ فيه

965. .E5 اليرقان :E6, E7, P1, R1, Tytler [ يرقان

966. .R1 יתולד :E5, E6, P1 ىتولد :E7, Tytler [ تتولّد

967. .Tytler الرياح في عروقه :ArMSS [ فيه الرياح

968. .P انما .add [ أنّه

969. .E من :P [ مّمن
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ـكثياحـير ـ ـغليظرةـ ـ ـ أنـمأـفة.ـ ا ّ
ـتستف970 ـ ـ ـلحشاـبرغـ ـ أوـ ـلخاـبا أـمروجـ ـسفن أوـ ـتبقل ـ اـفىـ ـلبطي ـ ـمننـ ـفتمهـ ـ وذـ رـلّدده. ـقبنـمانـكـامّـبك ـضعلـ فـ

الأـف ـعضي اـ ـلتاء اـفيـ ـلبطي ـ ورـ ـخلنـمانـكـامّـبن، ـبلغمطـ ـ ـ ـفمارد.ـبيـ إـك971نـ ـيتـامّـنان ـفيّدـلوـ اـ ـبسباحـيرـله ـ اـ ـلخلب ـ اـ ـلبلغمط ـ ـ ـ ـفحيـ ّدـضهـلاـ

اـحـاصالـح ـليب إذـقرـ اـكان ـلغان ـعلبـلاـ اـحـاصدنـبىـ ـليب اـقرـ ـلمان ـفيجرار،ـ ـ ذـمبـ ألّاـلن ـتكك اـلوـتونـ الأـمالـحيـفاحـيرـلد يـفوالـحن

اـحـاص ـليب ـقبنـمانـقرـ ـطبيعلـ ـ ـ ـلخلا972ةـ ـ اـ ـلغط ـعلبـلاـ وـندـبىـ ـيمكدـقه. ـ أنـ ـتتن ـفيّدـلوـ اـ ـقبنـماحـيرـله ـضعلـ الأـ ـعضف اـ ـلتاء اـفيـ ـلبطي ـ ن.ـ

زادـلذـلو «ـلوـقيـفك ـفليه ـ ـتكسـ إـنٕاـفاد»،ـ أنـلذـبأراد973اّـمـنّه أّنـيك ـحكمدّل ـ ـبمهـ ـحكاـ ـيقصهـبمـ ـ أنـعرـ ـيكن ـممونـ اـ ـيصّ داـ ـئمّح أـ إلّا ّهـناً،

 يصّح دائماً فٕانّه قد يصّح في أكثر الأمر، لأنّا لا نكاد نجد آلات البطن ضعيفة في صاحب اليرقان.974وإن كان لا

تّمت المقالة الخامسة من تقسير جالينوس لفصول ابقراط

]E5.بحمد اللّه وعونه [

]P1.وللّه الحمد كثراً كما هو أهله. حسبي اللّه ونعم الوكيل [

                

970. .P: om. E [ أن

971. .P فان :E [ فمن

972. .P: om. E [ طبيعة

973. .P فانّما :E [ فٕانّه إنّما

974. .P ليس مّما :E [ لا
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