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1املقالة السادسة 

. املقالة السادسة  ] K1, T: بسم اهلل الرحمن الرحيم املقالة السادسة  CB2, Q1.1
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  [فصل رقم 264 ] 

قـال أبـقراط: إذا حـدث الـجشاء الـحامـض فـي الـعلة الـتي يـقال لـها 
زََلقُ األمعاء بعد تطاولها، ولم يكن كان قبل ذلك، فهو عالمة محمودة. 

قـال عـبد الـلطيف: زلـق األمـعاء هـي الـعلة الـتي يخـرج فـيها الـطعام والشـراب 
، ال فــي الــلون،  2بســرعــة وهــو عــلى مــا ازدرد لــم يــحصل لــه تــغير أصــاًل فــي كــيفياتــه

، لـــثقله عـــلى املـــعدة وعجـــزهـــا عـــن  3وال فـــي الـــرائـــحة، وال فـــي الـــقوام، وال فـــي غـــيرهـــا

4االحــتواء عــليه لــضعف الــقوة املــاســكة أو لــبثوٍر تــعرض فــي ســطح املــعدة واألمــعاء 

شــبيهة بــالســالق الــعارض فــي الــفم، فــإذا مــر الــطعام والشــراب بــتلك الســلوخ أذاهــا 
5ولـذعـها فـقذفـته عـنها بسـرعـة أسـرع مـا تـقدر عـليه قـبل أن تـبتديء فـي هـضمه، لـكن 

6الــــفرق بــــينهما أن خــــروج الــــطعام فــــي ضــــعف الــــقوة ال يــــكون مــــعه ألــــم، وأمــــا مــــع 

7الـبثور والسـلوخ فـيكون مـعه حـس األلـم. وأيـًضا الـتشنج الـعارض عـن الخـلط الـحاد 

8إن كـــان فـــي آخـــر األمـــر وقـــد انـــقضى، بـــرأت الـــعلة فـــي أســـرع األوقـــات بـــاألطـــعمة 

9واألشربة القابضة، فإن بقيت العلة مدة أطول انتقلت إلى اختالف الدم. 

وأمـــا الـــصنف اآلخـــر الـــكائـــن مـــن ضـــعف الـــقوة املـــاســـكة بســـبب مـــزاج رديء 
فـــقد يـــكون حـــااًل ثـــابـــتة لـــألعـــضاء يعســـر بـــرؤهـــا، وقـــد يـــكون مـــن خـــلط تـــحويـــه املـــعدة 

. كيفياته  ] MSS: كيفيات Q1.2

. غيرها  ] MSS: غيره K1.3

. أو لبثور  ] MSS: ولبثور CB2.4

. ولذعها  ] add. فقذفتها Q1.5

. وأما  ] MSS: om. K1.6

. التشنج  ] K1: التسلخ MSS.7

. برأت  ] MSS: برأه Q1.8

. اختالف  ] K1: خالف MSS.9
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واألمــعاء، وقــد يــكون ذلــك الخــلط بــلغًما حــامــًضا، وقــد يــكون غــيره مــن األخــالط. وقــد 
12يـــــكون الـــــجشاء الـــــحامـــــض فـــــي جـــــميع أوقـــــات هـــــذه الـــــعلة، ملـــــالزمـــــة الـــــبلغم  11 10

الـحامـض لـلمعدة ولـيس ذلـك بمحـمود، وقـد يـكون أواًل ثـم يـزول، فـإن وجـد بـعد أن لـم 
، ألن الـــجشاء الـــحامـــض يـــدل عـــلى لـــبٍث مـــا لـــلطعام فـــي املـــعدة حـــتى  13يـــكن، حُــــــِمد

حــصل لــه تــغير يــسير إلــى الحــموضــة. فــإن وجــد هــذا الــجشاء [Q1 107b] فــي 
االبـتداء لـم يـكن محـموًدا ألنـه يُـخاف تـفاقـم الـعلة، فـإن كـان مـعدومًــا ثـم وجـد دّل عـلى 
أن الــقوة أخــذت تســتمسك وتــتراجــع؛ فــلذلــك شــرط فــي الــجشاء الــحامــض أن يــكون 
محـــموًدا [K1 77b- CB2 90a] شـــرطـــني: [T 101b] أن يـــكون بـــعد تـــطاول 
14الــعلة، ألنــه فــي أول الــعلة مُـــعرَّض لــلنقصان. وأن يــكون بــعد مــا لــم يــكن، ألنــه إن 

15كــان دائــًما فــليس مــما يُحــمد. فــإن كــانــت الــعلة مــتطاولــة ولــم يــكن مــعها الــجشاء 

16الــحامــض دل عــلى عــدم الــهضم أصــاًل وأن الــقوة قــد تــناهــت فــي تــرك اإلنــضاج، 

فإذا عرض الجشاء الحامض أِذن بالتراجع ويسير الهضم، ورُجي البرء. 

[فصل رقم 265 ] 

قـال أبـقراط: مـن كـان فـي منخـريـه بـالـطبع رطـوبـة أزيـد، وكـان مَـِنيُّة 
أرق، فــإن صــحته أقــرب إلــى الــسقم؛ ومــن كــان األمــر فــيه عــلى ضــد ذلــك 

فإنه أصح بدنًا. 

. يكون  ] MSS: om. K1.10

. الجشاء  ] K1: األحشاء CB2, T. األجشا Q1.11

. ملالزمة  ] MSS: املالزمة K1.12

. حمد  ] MSS: حمدا T.13

. معرض  ] MSS: مرض T.14

. فليس  ] MSS: لبس T.15

. ترك  ] MSS: نزل CB2.16
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قـال عـبد الـلطيف: يـقول مـن كـان مـزاجـه رطـبًا فـبدنـه كـثير الـفضول واالمـتالء، 
قـــليل التحـــلل، ســـريـــع االنـــفعال، وهـــذا حـــكم كـــل رطـــب. واســـتدل عـــلى رطـــوبـــة املـــزاج 
ـه مَـــِنيِّه. مــثل هــذا  ا كــثيرًا وبــرقّـَ 17بجــريــان فــضول دمــاغــه مــن منخــريــه جــريــانًــا مُـــَحسًّ

19الـــبدن فـــكثير األمـــراض قـــريـــب الـــوقـــوع فـــيها مُــــعرَّض لـــلنزالت مـــن أدنـــى ســـبب،  18

، وإذا اتــــفق أن انــــصبت الــــنزالت إلــــى فــــضاء  20قــــليل الجَـــــــَلد والــــصبر عــــلى املــــشاق

صـدره ورئـته تـولّـَدت عـنه األمـراض املـشهورة لـذلـك، وإن انـصبت إلـى مـعدتـه حـدث بـه 
21اخــتالف دم وســجح، والســيما إن كــانــت الــنزلــة مــالــحة. فــأمــا مــن كــان عــلى ضــد 

ذلــك، أي كــان مــزاجــه أقــرب إلــى الــيبس فــإنــه يــكون جــلًدا صــبورًا وقــليل الــفضالت، 
ألن يـــبس مـــزاجـــه يُـــجفِّف فـــضولـــه ويُحـــلِّلها التحـــليل الـــخفي ويـــكون مـــنية أغـــلظ، وال 
22يجـري مـن منخـريـه شـيء يُـحس إال قـلياًل، فـتَولّـُـد األمـراض فـي هـذا املـزاج قـليل، 

فلذلك يكون حاله أصلح. 

وقـــولـــه: "مـــن كـــان فـــي منخـــريـــه بـــالـــطبع رطـــوبـــة أزيـــد" يـــحتمل أن يـــكون ذلـــك 
مزاًجا [Q1 108a] لسائر أعضائه، ويحتمل أن يكون لدماغه خاصة. 

[فصل رقم 266 ] 

قــال أبــقراط: االمــتناع مــن الــطعام فــي اخــتالف الــدم املــزمــن دلــيل 
رديء، وهو مع الحمى أردأ. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: اخـــتالف الـــدم يـــكون أواًل عـــن أخـــالط لـــذَّاعـــة تـــنصّب إلـــى 

. بجريان  ] MSS: بأن K1.17

. فيها  ] add. معرضات Q1.18

. للنزالت  ] MSS: للزالت T.19

. املشاق  ] MSS: om. T.20

. اختالف  ] MSS: االختالف K1.21

. يحس  ] K1: محس MSS.22
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23األمـــعاء فتجـــردهـــا ثـــم تـــسحجها، فـــإذا تـــمادى الـــزمـــان غـــار الـــعفن فـــي جـــرم املـــعا 

25وتـأملـت املـعدة بـاملـشاركـة، فـإذا تـطاولـت الـعلة وصـل األلـم إلـى فـم املـعدة فـبطلت  24

 : 26شــــــهوتــــــها، وهــــــذا دلــــــيل عــــــلى مــــــوت الــــــطبيعة [T 102a] وعــــــموم الــــــبلية، وقــــــولــــــه

27"االمتناع من الطعام" يريد سقوط الشهوة. 

وقــــولــــه: "فــــي اخــــتالف الــــدم املــــزمــــن" يــــريــــد املــــتطاول. [CB2 90b] قــــولــــه: 
28"وهـو مـع الحـمى أردأ" ألن الحـمى الـتابـعة لهـذا دلـيل عـلى تـقيح وتـآكـل، أو عـلى 

ورم عــــظيم فــــي األمــــعاء، وكــــل ذلــــك رديء مــــع رديء فــــيكون أردأ. وقــــد تــــبطل شــــهوة 
الــطعام فــي ابــتداء هــذه الــعلة بســبب أنَّ جــزًءا مــن الخــلط الــساحــج لــألمــعاء يــترقــى 
29إلـى املـعدة فـيلذعـها ويـؤملـها فـتمتنع عـن الـطعام، لـكن ذلـك [K1 78a] مـما يـقبل 

البرء وال يدل على موت الطبيعة. 

[فصل رقم 267 ] 

#قـال أبـقراط: مـا كـان مـن الـقروح يـتنثر ويـتساقـط مـا حـولـه، فـهو 
 . 30خبيث

. العفن  ] K1: القعر Q1. العقر CB2, T.23

. تطاولت  ] MSS: تطالت Q1.24

. وصل  ] MSS: ووصل K1.25

. وقوله  ] MSS: فقوله K1.26

. يريد  ] MSS: يزيد K1.27

. أو على  ] MSS: وعلى K1.28

. عن  ] MSS: من K1.29

. قال أبقراط: ما كان من القروح ينتثر ويتساقط ما حوله فهو خبيث  ] MSS: om. Q1.30
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: "يـــتنثر ويـــتساقـــط" يـــريـــد بـــه الـــشعر الـــذي حـــول  31قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــولـــه

32الـــقرحـــة، والجـــلد يتقشـــر مـــنه قـــشور، ويـــصح أن يـــريـــد بـــذلـــك تـــناثـــر اللحـــم والجـــلد 

وتـــــساقـــــطه. وعـــــلى كـــــل حـــــال، فهـــــذا يـــــدل عـــــلى خـــــلط رديء يـــــنصب إلـــــى الـــــعضو أو 
34يســـتحيل فـــيه، فـــيمنع مـــن انـــدمـــالـــه، وكـــيف يـــمكن أن تـــندمـــل الـــقرحـــة مـــع خـــلط  33

عها ويزيد فيها.  يأكلها ويوسِّ

[فصل رقم 268 ] 

قـال أبـقراط: يـنبغي أن يـتفقد مـن األوجـاع الـعارضـة فـي األضـالع 
ومقدم الصدر، وغير ذلك من سائر األعضاء، عظم اختالفها. 

قـــال عـــبد الـــلطيف:يـــنبغي أن ال يُـــقتصر عـــلى تـــعرُّف مـــوضـــع الـــوجـــع دون أن 
35يُـتعرف مـع ذلـك كـم مـقدار عـظم الـوجـع، فـإنَّ تـعرُّف ذلـك يُـنتفع بـه جـًدا فـي تـعرُّف 

مـــوضـــع الـــعلة وفـــي تـــقدمـــة املـــعرفـــة بـــما ســـيؤول إلـــيه حـــال املـــريـــض وفـــي اســـتُخرَّاج 
36جميع ما ينبغي أن يعالج به. 

37مــثالــه: أنــه إذا عــرض [Q1 108b] فــي األضــالع وجــع عــظيم، دل عــلى 

38حـــدوث الـــعلة فـــي الـــغشاء املســـتبطن لـــألضـــالع وأنـــها ليســـت بـــعيدة مـــن الخـــطر، 

. قوله  ] MSS: om. Q1.31

. تناثر  ] MSS: تنثر T.32

. أو يستحيل  ] MSS: ويستحيل K1.33

. فيمنع  ] K1: فيمتنع MSS.34

. تعرف  ] MSS: om. K1.35

. جميع  ] MSS: om. K1.36

. األضالع  ] MSS: األوضاع T.37

. الغشاء  ] MSS: om. K1.38
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39وأنـها تـحتاج مـن الـعالج إلـى مـا هـو أقـوى وأعـظم، فـإن كـان الـوجـع يـتراقـى إلـى 

40الـــترقـــوة فـــالـــعلة تـــحتاج إلـــى فـــصد الـــعرق، وإن كـــان الـــوجـــع ينحـــدر إلـــى مـــا فـــوق 

الشـراسـيف فـالـعلة تـحتاج إلـى اإلسـهال، وإن كـان الـوجـع يـسيرًا وال يشـبه الـنخس 
ية وال خــطر فــيها وال تــحتاج إلــى عــالج  41وثــابــتًا مــكانــه فــالــعلة فــي األعــضاء اللَّحــمَّ

عــظيم. وكــذلــك حــال الــكبد فــإن كــان ورمــها فــي املــواضــع [T 102b] اللَّحــميَّة كــان 
42الــــوجــــع ثــــقياًل، وإن كــــان فــــي الــــغشاء املــــحيط بــــها أو فــــي الــــعروق كــــان الــــوجــــع 

[CB2 91a] حــــاًدا. وبــــالجــــملة: فــــال يــــنبغي أن يُــــقتصر عــــلى الــــنظر فــــي الــــوجــــع 
الــعارض فــي األعــضاء، وال يُــتوهــم أن الــعلة واحــدة فــي جــميع مــن تــعرض لــه. مــثال 
ذلـــك: إن أصـــاب زيـــًدا وجـــع فـــي جـــنبه، ثـــم أصـــاب عـــمرًا فـــال يـــنبغي أن يُـــتوهـــم أن 
43حــــالــــهما واحــــدة. وكــــذلــــك إن أصــــاب زيــــًدا وجــــع فــــي جــــنبه فــــي وقــــتني ال يــــلزم أن 

يـــــكون واحـــــًدا وبـــــعالج واحـــــد، لـــــكن يـــــنبغي أن يُـــــنظر مـــــقدار الـــــفرق بـــــينهما ومـــــقدار 
 . 44أعراضهما

[فصل رقم 269 ] 

45قــــال أبــــقراط: الــــعلل الــــتي تــــكون فــــي املــــثانــــة والــــكلى يعســــر 

46برؤها في املشايخ. 

. وأنها  ] K1: وإنما MSS.39

. كان  ] K1: كانت MSS.40

. فالعلة  ] MSS: om. K1.41

. كان  ] MSS: وكان K1.42

. حالهما  ] MSS: حالها T.43

. أعراضهما  ] MSS: اعرضهما K1.44

. املثانة والكلى  ] K1: الكال واملثانة MSS.45

. برؤها  ] K1: برها MSS.46
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47قـــال عـــبد الـــلطيف: إذا حـــدث فـــي هـــذه األعـــضاء عـــلل عســـر بـــرؤهـــا لـــدوام 

حــــركــــتها وجــــريــــان الــــفضل مــــنها، والــــعضو املــــريــــض يــــحتاج فــــي بــــرئــــه إلــــى ســــكونــــه 
50وهـدوئـه، ثـم إنَّ املـشايـخ يعسـر بـرء الـعلل فـيهم لـضعف حـرارتـهم، فـإذا اتـفق  49 48

52مــا يعســر بــرؤه عــلى اإلطــالق فــيمن يعســر بــرء أمــراضــهم عــلى اإلطــالق، كــان  51

53برؤها أشد عسرًا. 

[فصل رقم 270 ] 

54قـال أبـقراط: مـا كـان مـن األوجـاع الـتي تـعرض فـي الـبطن أعـلى 

موضًعا فهو أخف، وما كان منها ليس كذلك، [K1 78b] فهو أشد. 

: "أعــــلى مــــوضــــًعا" يــــريــــد فــــي الــــعمق ال فــــي  55قــــال عــــبد الــــلطيف: قــــولــــه هــــنا

57الـطول، [Q1 109a] والحـد بـينهما هـو الـغشاء املـمدود عـلى الـبطن املـسمى  56

بـــالـــثَّرْب، فـــما كـــان مـــن األوجـــاع الـــتي تـــعرض فـــيما هـــو مـــوضـــوع عـــلى هـــذا الـــغشاء 

. برؤها  ] K1: برها MSS.47

. يعسر  ] MSS: أعسر Q1.48

. العلل  ] K1: العلة MSS.49

. فيهم  ] MSS: فهم Q1.50

. برؤه  ] K1, CB2: برءه Q1, T.51

. يعسر برء  ] CB2, Q1: عسر برو K1. يعسر براء T.52

. برؤها  ] K1, CB2: برءها Q1, T.53

. األوجاع  ] MSS: األواجع Q1.54

. هنا  ] MSS: بنا Q1.55

. والحد  ] MSS: والجلد K1.56

. املمدود  ] K1: املمدد Q1, CB2. املتمدد T.57
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ســماه أعــلى مــوضــًعا، ومــا عــرض مــن وراء هــذا الــغشاء، أعــني فــي األمــعاء واملــعدة 
فهو الذي عناه بقوله: وما كان منها ليس كذلك. 

[فصل رقم 271 ] 

قـال أبـقراط: مـا يـعرض مـن الـقروح فـي أبـدان أصـحاب االسـتسقاء، 
 . 58ليس يسهل برؤه

قــال عــبد الــلطيف: الــقروح ال تــندمــل حــتى تــجف جــفافًــا بــالــًغا، ولــيس يسهــل 
60ذلــــــك فــــــي املســــــتسقني إلفــــــراط الــــــرطــــــوبــــــة فــــــي أبــــــدانــــــهم، مــــــع ضــــــعف الحــــــرارة  59

الغريزية فيهم. 

[فصل رقم 272 ] 

ة.  61قال أبقراط: البثور العراض ال يكاد يكون معها َحكَّ

62قـال عـبد الـلطيف: الـبثور الـعراض تحـدث عـن مـادة بَـلغميَّة وال يـكون مـعها 

63حكة. وأما املحدودة فتحدث عن مادة حادة، فلذلك يكون معها حكة. 

[فصل رقم 273 ] 

قـال أبـقراط: مَـن كـان بـه صـداع ووجـع شـديـد فـي رأسـه، فـانحـدر مـن 
منخريه أو [T 103a] أذنيه قيح أو ماء، فإنَّ مرضه ينحل بذلك. 

. برؤه  ] MSS: برءه Q1.58

. ذلك  ] MSS: وذلك T.59

. املستسقني  ] MSS: املستسقيني K1.60

. العراض  ] MSS: األغراض Q1.61

. وال  ] K1: فال MSS.62

. املحدودة  ] MSS: املحددة K1.63
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قــــال عــــبد الــــلطيف: إن كــــان مــــا يُســــتفرغ مــــن املنخــــريــــن واألذنــــني هــــو مــــادة 
 [CB2 91b] .الــــصداع والــــوجــــع، كــــان ذلــــك بــــرؤه وانــــقضى بــــه مــــرضــــه، وإال فــــال
64مــثالــه: إذا حــدث فــي الــرأس وجــع مــن قِـــبل ورم دمــوي أو مــن كــثرة رطــوبــات غــير 

65نـــضيجة فـــإذا، تـــقيح ثـــم خـــرج أو خـــرجـــت تـــلك الـــرطـــوبـــة ســـكن الـــوجـــع. فـــأمـــا إذا 

، أو مـــــرة  ، أو مـــــن قِــــــبل الـــــدم 67حـــــدث وجـــــع الـــــرأس مـــــن قـــــبل ريـــــح غـــــليظة نـــــافـــــخة 66

69صفراء تلذع الرأس، فبرؤ العلة يكون بأشياء أخرى.  68

[فصل رقم 274 ] 

قال أبقراط: أصحاب الوسواس السوداوي، وأصحاب البرسام، 
إذا حدثت بهم البواسير، كان ذلك فيهم دلياًل محموًدا. 

قــــــال عــــــبد الــــــلطيف: الــــــوســــــواس الــــــسوداوي هــــــو اخــــــتالط الــــــذِّهــــــن عــــــن مِــــــــرَّة 
70ســوداء مــن غــير حــمى، واســمه بــالــيونــانــية مــالــيخولــيا. وأمــا الــبرســام فــهو ورم فــي 

71أغــــشية الــــدمــــاغ أو حــــجابــــه مــــع حــــمى، ويــــعرض مــــنه اخــــتالط الــــذهــــن ضــــرورة، 

. وأمـا الـبواسـير [Q1 109b] فـيعني بـها انـفتاح  72ويـسمى بـالـيونـانـية فـرانـييطس

. إذا  ] MSS: إن K1.64

. نضيجة  ] K1, T: نضجة Q1, CB2.65

. ريح غليظة نافخة  ] MSS: الريح الغليظة النافخة T.66

. الدم  ] MSS: دم T.67

. صفراء  ] K1: الصفراء Q1, CB2. بالصفراء T.68

. فبرؤ  ] K1: فبرء MSS.69

. سوداء  ] K1: السوداء MSS.70

. أو حجابه  ] MSS: وحجامه K1.71

. فرانييطس  ] K1: فرنيطس Q1. فرنييطس CB2. فرىىطس T.72
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، هــو اســتفراغ مــادة  73أفــواه عــروق املــقعدة، وخــروج هــذا الــدم، وهــو األســود الــَعِكر

املرض وانحدارها إلى ضد الجهة. 

[فصل رقم 275 ] 

، ثــم لــم  : مــن عــولــج مــن بــواســير مــزمــنة حــتى يــبرأ 75قــال أبــقراط 74

، فال يؤمن عليه أن يحدث به استسقاٌء أو ُسٌل.  76يترك منها واحدة

: لـيس يـمكن أن يحـدث بـواسـير دون انـفتاح أفـواه عـروق  77قـال عـبد الـلطيف

78املــقعدة، بســبب كــثرة الــدم وغــلظة ودفــع الــكبد لــه، فــإن انــحبس فــي الــكبد أحــدث 

 [K1 79a] فــيها ورمًـــا جــاســيًا. وأيــًضا إذا كــثر هــذا الــدم الــغليظ فــيها ثــقل عــليها
وأطـفأ حـرارتـها كـما تنطفئ الـنار بـكثرة الحـطب، فـيقل لـذلـك تـولـد الـدم الـصالـح، أو 
79يـبطل فيحـدث االسـتسقاء، ألنـه إنـما يـعرض إذا بـطل تـولـد الـدم، فـإن قـويـت الـكبد 

عــلى دفــعه إلــى عــروق الــرئــة كــثر فــيها فــصدَّع عِـــرْقًــا مــنها فحــدث بســبب ذلــك الســل؛ 
فــلذلــك أمــر أبــقراط أن يــترك مــن الــبواســير واحــدة ليســتفرغ بــها مــا يــتولــد فــي الــكبد 
80مـــن عـــكر الـــدم #والســـيما إن كـــانـــت الـــعادة لـــلطبيعة أن تســـتفرغ مـــنها عـــكر الـــدم 

منذ [T 103b] زمان طويل. 

[فصل رقم 276 ] 

. العكر  ] K1, T: العسكر Q1, CB2.73

. قال أبقراط  ] MSS: om. T.74

. يبرأ  ] MSS: برأ T.75

. واحدة  ] MSS: واحدا K1.76

. قال عبد اللطيف  ] MSS: om. T.77

. انحبس  ] MSS: الحبس T.78

. بطل  ] K1: يبطل MSS.79

. وال سيما إن كانت العادة للطبيعة أن تستفرغ منها عكر الدم  ] MSS: om. K1.80
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قـــال أبـــقراط: إذا اعـــترى إنـــسانًــا فـــواق، فحـــدث بـــه عـــطاس، ســـكن 
فواقه. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: الــــعطاس إنــــما يــــبرئ الــــفواق الــــكائــــن مــــن االمــــتالء، ألنــــه 
82يُحــرِّك األعــضاء بــقوة ويــقلِّصها ويــزعــجها فــيقلع تــلك الــرطــوبــة الــالحــجة، فــيزول  81

83الــفواق. فــأمــا الــفواق الــكائــن عــن االســتفراغ فــليس يــبرئــه الــعطاس، وهــو مــع ذلــك 

84نادر الوقوع بُعيد البرء. 

[فصل رقم 277 ] 

 CB2] قـال أبـقراط: إذا كـان بـإنـسان اسـتسقاء فجـرى املـاء مـنه فـي
92a] عروقه إلى بطنه، كان بذلك انقضاء مرضه. 

85قــــــال عــــــبد الــــــلطيف: هــــــذا أحــــــد املــــــثاالت [Q1 110a] فــــــي االســــــتفراغ 

الكائن من تلقاء نفسه، ال بدواء ُمسِهل وال بغيره. 

[فصل رقم 278 ] 

قـال أبـقراط: إذا كـان بـإنـسان اخـتالٌف قـد طـال، فحـدث بـه قـيء مـن 
تلقاء نفسه، انقطع بذلك اختالفه. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: هـــذا مـــثال آخـــر فـــي االســـتفراغ الـــكائـــن مـــن تـــلقاء نـــفسه، 

. بقوة  ] add. ويجذب املعدة T.81

. ويزعجها  ] MSS: ونزعجها K1.82

. فأما  ] MSS: وأما K1.83

. بعيد  ] MSS: بعد K1.84

. االستفراغ  ] K1: استفراغ MSS.85

	- �  -12



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6 �13

87وإيــــاه يــــنبغي أن يــــمتثل الــــطبيب وبــــه يــــقتدي، واملــــنفعة فــــي هــــذا وشــــبهه إنــــما  86

تكون بطريق الجذب إلى الجهة املضادة. 

[فصل رقم 279 ] 

قـال أبـقراط: مـن اعـتراه وجـع ذات الـجنب أو ذات الـرئـة فحـدث بـه 
اختالف، فذلك منه دليل سوء. 

قـــال عـــبدالـــلطيف: قــولــه: "مــن اعــتراه" أي مـــن اســـتولـــت عـــليه هـــذه الـــعلل 
وأثـخنته ودامـت بـه، ومـعلوم أنـه لـيس يـشارك الـعضو الـعضو فـي عـلته إال إذا كـانـت 
شـديـدة مـتفاقـمة. قـولـه: "فحـدث بـه اخـتالف" أي تـفاقـمت هـذه الـعلل حـتى اسـتضرت 
بـــــها الـــــكبد فـــــلم تـــــقدر عـــــلى هـــــضم الـــــغذاء وإمـــــساكـــــه، فحـــــدث عـــــن ذلـــــك اخـــــتالف، 
فــبالــواجــب صــار ذلــك دلــيل ســوء. وكــما أنــه قــد يحــدث ســعال وضــيق نَــفٍَس ملــشاركــة 
آالت الــتنفس الــكبد فــي عــلتها، #كــذلــك يحــدث إســهال ملــشاركــة آالت الــتنفس الــكبد 
. فـــأمـــا إذا كـــانـــت ذات الـــجنب أو ذات الـــرئـــة يـــسيرة فحـــدث بـــصاحـــبها  88فـــي عـــللها

اخــتالف، فــقد يــمكن أن يــنتفع بــه بــطريــق االســتفراغ. ويــنبغي أن يــكون ذاكــرًا فــي 
كـــل مـــوضـــع أن ال يـــكون حـــدوث الـــعرض بســـبب مـــن خـــارج املـــرض، مـــثل االخـــتالف 
؛  90الــكائــن عــن كــثرة األكــل أو الشــرب أو غــيره ال أن يــكون بســبب املــرض نــفسه 89

92فــــــإنَّ مــــــا يــــــعرض بســــــبب شــــــيء آخــــــر ســــــوى املــــــرض ال يــــــمكن أن يــــــدل بــــــحال  91

. يمتثل  ] MSS: يمثل CB2.86

. وشبهه  ] MSS: وشبيهه T.87

. كذلك يحدث إسهال ملشاركة آالت التنفس الكبد في عللها  ] MSS: om. T.88

. ال أن  ] K1: إال أن MSS.89

. نفسه  ] MSS: بنفسه T.90

. ال  ] add. يدل أنه Q1.91

. بحال  ] MSS: تجال CB2.92
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93املــرض، إذ كــان يــجب أن يــكون الــدلــيل مــتصاًل بــالــشيء الــذي [T 104a] يــدل 

عليه. 

[فصل رقم 280 ] 

قال أبقراط: إذا كان بإنسان رمٌد فاعتراه اختالف، فذلك محمود. 

[K1 79b] قــــال عــــبد الــــلطيف: وهــــذا أيــــًضا مــــن املــــثاالت فــــي االســــتفراغ 
94الــكائــن طــوعًـــا ومــما يــنبغي أن يــتقبله الــطبيب، ولــذلــك يسهــل، إال رمــد بــالــحقن أو 

95بـــدواء ُمسهِـــل، وهـــذا االخـــتالف لـــيس هـــو عـــالمـــة عـــلى الـــبرء فـــقط بـــل ســـببًا فـــاعـــالً 

للصحة. 

[فصل رقم 281 ] 

قـــال أبـــقراط: إذا حـــدث فـــي املـــثانـــة خَـــْرق، أو فـــي الـــدمـــاغ، أو فـــي 
96الــــقلب، أو فــــي الــــكلى، أو فــــي املــــعدة، أو الــــحجاب، أو فــــي بــــعض 

األمعاء الدقاق، أو في الكبد، فذلك َقتَّال. 

قـال عـبد الـلطيف: [Q1 110b] بـعض هـذه األعـضاء إذا حـدث فـيها خـرق 
ولـــو يـــسير تـــبعه املـــوت [CB2 92b] عـــلى الـــفور كـــالـــقلب، ومـــنها مـــا يـــتراخـــى مـــعه 
املـوت ولـكن ال يسـلم كـالـدمـاغ، ومـنها مـا يـمكن أن يـقع مـعه السـالمـة فـي الـندرة كـما 

. إذ  ] MSS: إذا Q1.93

. بالحقن  ] MSS: بالجفن K1.94

. ليس  ] MSS: om. K1.95

. أو  ] add. في T.96
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99زعــم قــوم فــي جــراح املــعدة وال ســيما إن كــان الجــرح غــير نــافــذ؛ فــلذلــك قــال  98 97

100خَــــرق لـــيدل بـــه عـــلى عـــظمه، فـــإن الجـــراحـــة الـــعظيمة فـــي هـــذه األعـــضاء ال يـــقع 

مـــعها ســـالمـــة.وبـــعض هـــذه األعـــضاء - لشـــرفـــه وعـــظم إحـــساســـه - ال يـــحتمل األلـــم 
101فـــــيقتل قـــــبل اإلنـــــدمـــــال كـــــالـــــقلب، وبـــــعضها عـــــصبي ال يلتحـــــم أصـــــاًل كـــــاألمـــــعاء 

واملثانة. 

فـأمـا الـكبد فـإذا وقـع بـها جـراحـة غـائـرة فـي بـعض زوائـدهـا، فـقد تـبرأ، بـل قـد 
102تـبتر بـعض زوائـدهـا أصـاًل فـتبرأ. وكـذلـك رقـبة املـثانـة تلتحـم جـراحـته ألنـه لحـمي، 

وأمـا الـكبد نـفسها إذا عـرض فـي جـرمـها جـراحـة غـائـرة انفجـر الـدم وكـان املـوت قـبل 
التحام الجراحة. 

103وأمــا الــدمــاغ فــقد يــقع بــه جــراحــة عــظيمة غــائــرة فــتبرأ، ولــكن ذلــك نــادرًا. 

104وأمــــا الجــــراحــــات الــــنافــــذة إلــــى بــــطون الــــدمــــاغ فتجــــلب املــــوت بــــاإلجــــماع. فــــأمــــا 

األمــعاء الــدقــاق إذا وقــع بــها جــراحــة ولــم تــكن غــائــرة فــكثيرًا مــا تلتحــم ألنــها لحــمية، 
105فـــأمـــا إذا انخـــرق فـــليس يـــبرأ الـــبتة، ومـــما يـــمنع الـــتحامـــها أنـــه يـــتعذر أن يـــثبت 

عليها الدواء. 

. في  ] add. جراحة في Q1.97

. جراح  ] CB2, Q1: خراج K1. خراح T. 98

. الجرح  ] corr. الجراح CB2, Q1. الخراج K1, T.99

. به  ] MSS: أنه K1.100

. فيقتل  ] MSS: فيقبل Q1.101

. تبتر  ] MSS: تبرء Q1.102

. غائرة  ] MSS: om. T.103

. الجراحات  ] MSS: الجرحات K1.104

. أنه  ] MSS: أن Q1.105
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[فصل رقم 282 ] 

قــال أبــقراط: مــتى انــقطع عــظم أو غــضروف أو عــصبة أو املــوضــع 
106الرقيق من لحم اللحيني أو الُقْلفة لم ينبت ولم يلتحم. 

قـال عـبد الـلطيف: األعـضاء األصـلية الـكائـنة مـن الـنطفة إذا ذهـبت أو ذهـب 
بــعضها [T 104b] لــم تــعد ألن مــادتــها املــني ولــيس مــوجــوًدا. وأمــا اللحــم ونــحوه 
، فـــإذا ذهـــب أو نـــقص أمـــكن أن يـــعود لـــوجـــود مـــادتـــه. والجـــلد  108فـــمادتـــه الـــغذاء 107

أيـًضا مـن األعـضاء األصـلية ومـنه الـقلفة واملـوضـع الـرقـيق مـن الـلحى، والـَقطْع أعـظم 
، فإن الَقطْع هو شق نافذ.  قِّ من الشَّ

وقــولــه: "لــم يــنبت" ولــم يلتحــم فــالــنبات هــو أن يــعود مــا ذهــب مــنه، وااللــتحام 
109هــو انــضمام شــفتي [Q1 111a] الــشق، لــكن الــطبيعة إذا ذهــب مــنها مــا ال 

عــوض عــندهــا عــنه مــن جــنسه اعــتاضــت عــنه مــن غــير جــنسه كــما يــعتاض بــالــدشــبذ 
110فـــي كســـر الـــعظام، فـــإنـــه جـــسم يـــنبت عـــلى مـــوضـــع الكســـر ويجـــمع بـــني قـــطعتيه 

111ويــقوم مــقام االلــتحام ولــيس هــو بــالــتحام عــلى الــحقيقة، [K1 80a] ولــذلــك إذا 

نزع الدشبذ وجد الفصل بيّنًا ظاهرًا. 

[فصل رقم 283 ] 

. اللحيني  ] MSS: الحنني K1.106

. فمادته  ] MSS: فمادية Q1.107

. الغذاء  ] MSS: للغذاء K1.108

. ما  ] MSS: om. K1.109

. قطعتيه  ] MSS: قطيعته T.110

. بالتحام  ] MSS: om. K1.111
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113قــال أبــقراط: إذا انــصب دٌم إلــى فــضاء الــصدر عــلى خــالف  112

األمر الطبيعي، فال بد من أن [CB2 93a] يتقيَّح. 

قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: املـــــكان الـــــطبيعي لـــــلدم هـــــو الـــــعروق والـــــكبد والـــــقلب ألنـــــه 
114املـوضـع الـذي يـنحفظ عـليه فـيه قـوامـه وطـبيعته فـال يفسـد ألن فـيه كـونـه وحـفظه، 

فـإذا خـرج عـن مـكانـه الـذي فـيه يـتكون ويـنحفظ إلـى مـكان غـيره لـم يـمكن أن يـبقى 
عـلى طـبيعته، ولـزم أن يفسـد أصـنافًـا مـن الـفساد بحسـب اسـتعداده ومـكانـه الـغريـب 
والـعوارض الـتي تـلحقه، وبـالجـملة ال يـبقى دمًــا، لـكنه ربـما تـقيَّح وربـما أسـود وربـما 

أكمد وربما جمد فصار عبيطًا، وخاصة إذا صار إلى فضاء عظيم. 

115فــــقولــــه: "فــــالبــــد مــــن أن #يــــتقيح" هــــذا أحــــد أنــــواع فــــساده، ولهــــذا كــــتب 

118بــعضهم، فــالبــد مــن أن يفســد؛ لــكون هــذه الــلفظة عــامــة. وأفــضل تــغيره  117 116

وفـــــساده إلـــــى الـــــتقيح، وذلـــــك أنـــــه نُـــــضج مـــــن الـــــطبيعة لـــــتنقيه عـــــنها. فـــــأمـــــا ســـــواده 
واكــمداده ونــتنه فــيكون مــن طــبيعته إذا لــم تــحسن الــطبيعة تــدبــيره كــما يجــري عــليه 

الحال في الخارج. 

[فصل رقم 284 ] 

قـــال أبـــقراط: مـــن أصـــابـــه جـــنون فحـــدث بـــه اتـــساع الـــعروق الـــتي 

. إلى  ] K1: على MSS.112

. الصدر  ] MSS: om. K1.113

. ينحفظ  ] MSS: يحفظ T.114

. فالبد  ] K1, T: om. Q1, CB2.115

. من  ] K1, T: om. Q1, CB2.116

. يتقيح هذا أحد أنواع فساده ولهذا كتب بعضهم فالبد من أن  ] MSS: om. T.117

. لكون  ] K1: ليكون MSS.118
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، إنحّل عنه جنونه.  119تعرف بالدوالي أو البواسير

120قـــــــال عـــــــبد الـــــــلطيف: الـــــــدوالـــــــي والـــــــبواســـــــير إذا اســـــــتُفرِغ مـــــــنهما املـــــــادة 

الــسوداويــة تَــنقَّى الــدمــاغ وشُـــــــفي مــن الــجنون ونــحوه، والســيما واملــادة قــد انحــدرت 
121إلى ضد الجهة وإلى عضٍو أقل شرفًا. 

[فصل رقم 285 ] 

[T 105a] قــــال أبــــقراط: األوجــــاع الــــتي تنحــــدر مــــن الظهــــر إلــــى 
املرفقني، يحلها فصد الِعْرق. 

123قـال عـبد الـلطيف: إذا كـانـت األوجـاع تـنتقل فـالـفاعـل لـها خـلط يجـري  122

ويــــنتقل [Q1 111b] وربــــما كــــان مــــعه ريــــح غــــليظة نــــافــــخة، فــــينبغي أن يُســــتفرغ 
124ذلـك الخـلط مـن بـاطـن املـرفـق بـالـفصد إذا كـنا نـراه يجـري إلـى تـلك الـناحـية، كـما 

. وقـد يـوجـد فـي بـعض الـنسخ: "إذا  125أمـر أبـقراط أن يُسـتفرغ الخـلط بحسـب مـيله

ق األعـضاء اللحـمية  126كـان الـفسخ والـتشنج". واعـلم أن الـفسخ ال ينحـدر مـن تـفرُّ

، وإنــما يــريــد إذا كــانــت أوجــاعــه تنحــدر، فــاســتفرغ مــا انــصب إلــيه  127مــن الــعضلة

. أو البواسير  ] CB2, Q1: أو بالبواسير K1. والبواسير T.119

. منهما  ] K1: بهما MSS.120

. عضو  ] MSS: األعضاء K1.121

. كانت  ] K1: كان MSS.122

. يجري  ] MSS: ويجري T.123

. إذا  ] MSS: إذ T.124

. ميله  ] MSS: مثله K1.125

. اللحمية  ] MSS: للحمية Q1.126

. العضلة  ] MSS: الفضلة CB2.127
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بفصد املرفق. 

[فصل رقم 286 ] 

128قــال أبــقراط: مــن دام بــه الــتفزُّع وخــبث الــنَّفس زمــانًــا طــويــاًل، 

فعلته سوداوية. 

ٌ أنـه وسـواس  قـال عـبد الـلطيف: إذا دام ذلـك زمـانـا ولـم يـكن لـه سـبب بـاٍد فـبنيِّ
سـوداوي لـم يسـتحكم، وكـذا إن عـرض بسـبٍب بـاٍد كـغضٍب أو غـيٍظ أو هـم أو غـم ثـم 
 ، 130دام فـــهو ســـوداوي ألنـــه [CB2 93b] لـــم يـــدم إال والـــبدن مســـتعد لحـــدوثـــه 129

132وأمـــــا حـــــركـــــة الســـــبب الـــــبادي، فـــــكثيرًا مـــــا يـــــعرض عـــــن مـــــثل هـــــذه األســـــباب  131

 . 133الجنون بالحقيقة إذا صادفت استعداًدا

[فصل رقم 287 ] 

134قال أبقراط: متى انقطع بعض األمعاء الدقائق لم يلتحم. 

قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: [K1 80b] هـــــذا الـــــفصل قـــــد ســـــبق فـــــي جـــــملة فـــــصل 
ســابــق، فــليس إلعــادتــه جــدوى، وأظــن أبــقراط كــان إذا صــح عــنده فــصل بــالتجــربــة 

135أثبته وإن كان فيه تكرير. 

. وخبث  ] MSS: وخب T.128

. يدم  ] MSS: يلزم K1.129

. لحدوثه  ] MSS: بحدوثه K1.130

. فكثيرًا  ] K1, T: فكثير Q1, CB2.131

. يعرض  ] add. ما K1.132

. استعداًدا  ] MSS: استعداد K1.133

. لم  ] MSS: ولم T.134

. وإن  ] MSS: om. K1.135
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[فصل رقم 288 ] 

قـــال أبـــقراط: إنـــتقال الـــورم الـــذي يـــدعـــى الحـــمرة مـــن خـــارج إلـــى 
داخــــل لــــيس هــــو بمحــــمود، وأمــــا انــــتقالــــه مــــن داخــــل إلــــى خــــارج فــــهو 

محمود. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: كـــل ورم بـــل كـــل عـــلة تـــنتقل مـــن داخـــل إلـــى ســـطح الجـــلد 
ومـــن األعـــضاء الشـــريـــفة إلـــى األعـــضاء الـــتي لـــيس لـــها خـــطر، فـــذلـــك ســـبب محـــمود 
، وإنـما ذكـر  136ودلـيل محـمود. فـأمـا انـتقالـها مـن سـطح الـبدن إلـى عـمقه فـهو رديء

الحمرة على جهة املثال وأنه هو الذي صححه بالتجربة فأثبته. 

[فصل رقم 289 ] 

قـال أبـقراط: مـن عـرضـت لـه فـي الحـمى املحـرقـة رعـشة، فـإن اخـتالط 
ذهنه يحلها عنه. 

قــال عــبد الــلطيف: الــرعــشة فــي الحــمى املحــرقــة تــدل عــلى انــتقال املــادة مــن 
 [T 105b- Q1 112a] 137الــعروق إلــى الــعصب، فــإذا كــثرت وتــمكنت انــتقلت

ـــدة عــــنها وانــــقضت. لــــكن  إلــــى الــــدمــــاغ فخــــلت الــــعروق مــــنها فــــانحــــلت الحــــمى املــــتولّـِ
جــالــينوس يــنكر هــذا الــفصل بســبب أن عــادة أبــقراط إنــما يســتعمل قــولــه يحــلها إذا 
وقـــع بـــرء تـــام، ال إذا انـــتقلت الـــعلة إلـــى عـــلة أخـــرى أشـــد خـــطرًا وأنـــا أرى أن قـــولـــه: 
"يحــــلها عــــنه" صــــواب، وأن الــــرعــــشة الــــتي يــــعنيها هــــي الــــتي تــــعرض فــــي البحــــران 
الـقوي، فـإذا عـظم البحـران كـان مـعه اخـتالط الـذهـن ثـم تـبعه الـبرء الـتام سـريـًعا إذا 
تــــم البحــــران وانــــقضى، فــــال يــــكون اخــــتالط الــــذهــــن عــــلى ســــبيل انــــتقال املــــادة إلــــى 
الــدمــاغ كــما فســره جــالــينوس، بــل عــلى ســبيل مــا يجــرى األمــر عــليه فــي الــبحاريــن 

ـيَّات  الحادة.  القوية والسيما في الحـُمِّ

. رديء  ] MSS: أردى K1.136

. وتمكنت  ] MSS: ويمكنت Q1.137
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[فصل رقم 290 ] 

138قــــال أبــــقراط: مــــن كُـــــوَى أو بُــــطَّ مــــن املــــتقيحني أو املُســــتَسِقني 

فجرى منه من املاء أو من املِدَّة شيء كثير دفعة، فإنه يهلك ال محالة. 

ــدت فـــيه املِــدَّة  139قـــال عـــبد الـــلطيف: املـــتقيح فـــي عـــرف أبـــقراط هـــو الـــذي تـــولّـَ

140فــي الــفضاء الــذي بــني صــدره ورئــته، وإذا كــانــت هــذه املِـدَّة كــثيرة جــًدا ال يــمكن 

، ويـعرض فـي  142نـفثها ويـؤنـس مـن اسـتنقائـها بـالـنفث فـعالجـها الـكي أو الـنفث 141

143هـــذه الـــحال عســـر مـــن الـــنفس عـــظيم شـــديـــد، [CB2 94a] فـــإذا خـــرجـــت املـــدة 

دفـــعة تـــبعها روح كـــثير كـــان مـــحصورًا فـــي فـــّوهـــات الـــعروق فـــكان عـــنه الهـــالك. وقـــد 
يــعرض ذلــك فــي كــل تــقيح وخُـــرَّاج عــظيم يــجتمع فــيه قــيح كــثير فــإنــه إذا خــرج دفــعة 
145تــبعه غــشي وضــعف مــفرط، فــإن خــرج قــلياًل قــلياًل كــان مــأمــونًــا. وكــذلــك إذا  144

148بــزل مــاء املســتسقى دفــعة كــان هــالكــه ســريــًعا لهــذا الســبب، وأيــًضا ألن  147 146

. املتقيحني  ] MSS: املنفحني CB2.138

. فيه املدة  ] MSS: املدة فيه T.139

. في  ] MSS: om. T.140

. استنقائها  ] CB2, Q1: استبقائها K1. استسقائها T.141

. النفث  ] K1: النقب Q1, CB2. ill. T.142

. خرجت  ] MSS: أخرجت K1.143

. فإن خرج  ] T: فإن أخرج Q1, K1. فإذا خرج CB2.144

. وكذلك  ] MSS: ولذلك K1.145

. بزل  ] MSS: نزل T.146

. املستسقى  ] MSS: ملستسقى K1.147

. ألن  ] MSS: أن K1.148
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149الــــكبد فــــيها ورم جــــاس فــــما دام املــــاء فــــي الــــبطن فــــهو يحــــمل ثــــقل الــــورم، فــــإذا 

اســـتفرغ عـــدمـــت الـــكبد مـــا تـــرتـــفق عـــليه مـــن تـــلك الـــرطـــوبـــة فـــثقلت بـــورمـــها وأزحـــجت 
وجذبت معها الحجاب وما في الصدر [K1 81a] من األحشاء إلى أسفل. 

[فصل رقم 291 ] 

 . َلعُ 150قال أبقراط: الِخصيان ال يعرض لهم النَّقرَُس وال الصَّ

 Q1] ،قــــــال عــــــبد الــــــلطيف: الــــــخصيان يــــــنتقل مــــــزاجــــــهم إلــــــى مــــــزاج الــــــنساء
112b] فــكما ال يــعرض لــهن الــصلع كــذلــك ال يــعرض لــلخصيان لــرطــوبــة مــزاجــهم، 
ألن الـــــصلع إنـــــما هـــــو [T 106a] مـــــن غـــــلبة الـــــيبس عـــــلى جـــــوهـــــر الـــــدمـــــاغ. وأمـــــا 
الـــنقرس فـــقد كـــان عـــلى عهـــد أبـــقراط ال يـــعرض لـــهم، ألن الـــسيرة كـــانـــت عـــامـــة فـــي 
إصـالح الـغذاء وتـقديـره ومـداومـة الـريـاضـة املـعتدلـة، وأمـا فـي زمـن جـالـينوس فـركـنوا 
ــــــرَه والــنََّهم ومــرجــوا فــي الــشهوات. وأمــا فــي  152إلــى الــخفض والــدعــة وكــثرة الشّـَ 151

زمــــانــــنا فــــزادوا عــــلى ذلــــك أضــــعافًــــا مــــضاعــــفة حــــتى صــــاروا يــــتفاخــــرون بــــكثرة مــــا 
ر فـي ذلـك كـان عـارًا  153يـأكـلون ويشـربـون كـما يُـتفاخـر بـالـفضائـل والـعلوم ومـن قِــصَّ

155عــــــليه، وتــــــعدت هــــــذه الــــــسيرة الــــــقبيحة إلــــــى الــــــنساك واملــــــتقمصني بــــــالــــــزهــــــد  154

156والـتصوف، ولـهم فـي ذلـك حـكايـات وأمـثال وأقـوال مـقبولـة عـندهـم كـأنـها نـبويـة إذا 

. جاس  ] K1, Q1: جاسي CB2, T.149

. لهم  ] MSS: لهما T.150

. وكثرة  ] MSS: فكثرة K1.151

. ومرجوا  ] MSS: وامرحوا K1.152

. يأكلون  ] MSS: يكلون K1.153

. وتعدت  ] MSS: وبعدت T.154

. واملتقمصني  ] MSS: واملنقمصني Q1.155

. نبوية  ] K1, T: ينويه Q1. ينهويه CB2.156
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158قــيلت لــإلنــسان ألــزمــته بــأكــل كــل مــا يجــد، مــثل قــولــهم: الــصوفــي يــأكــل عــلى  157

. وأمـا أخـبار الـطفيليني فـُكتبٌ  160الـفراغ. االسـتكثار مـن أكـل نـعمة اهلل شُــــــْكر هلل 159

162قــائــمة بــرأســها، وبــعضهم يــرى أن كــثرة األكــل مــن قــوة املــعرفــة بــاهلل تــعالــى،  161

وأنـــــه كـــــلما ازداد الـــــعبد إيـــــمانـــــا ومـــــعرفـــــة ازداد بـــــطنه، وبـــــعضهم يـــــقول أن املـــــعرفـــــة 
163تحرق كل ما يرد البدن من الغذاء. 

واعـــلم أن ضـــعف الـــقدمـــني الـــطبيعي الزم ألصـــحاب الـــنقرس، ولـــذلـــك تنجـــذب 
إلـيها الـفضول مـن سـائـر الـبدن، فـإن كـان الـبدن نـقيًا لـم تجـد مـا ينجـذب إلـيه فـكان 
ســليًما مــن هــذه الــعلة. والــسكون الــدائــم يــضر بهــذه الــعلة لــقلة التحــلل، ويــضر فــيها 
أيـًضا شـرب الخـمر الـقوي الـكثير الـدائـم، والسـيما إذا [CB2 94b] شـربـوه عـلى 
165جــوع، لــعظم نــكايــتها بــالــعصب؛ ويــضرهــم أيــًضا الجــماع والســيما مــن أكــره  164

نفسه عليه وأفرط فيه. 

قـــال جـــالـــينوس: وقـــد كـــان مـــن يـــصيبه الـــنقرس عـــلى عهـــد أبـــقراط قـــلياًل جـــًدا 
166لــحسن تــدبــير الــناس أنــفسهم فــي املــأكــل واملشــرب والــريــاضــة، فــلما مــال الــناس 

. قيلت  ] K1: قبلت MSS.157

. ألزمته  ] MSS: الزمنه Q1.158

. هلل  ] MSS: اهلل K1.159

. أخبار الطفيليني  ] K1, Q1: أخيار الطفيلني T. أخبار الطفيلني CB2.160

. قائمة  ] MSS: ثابته K1.161

. املعرفة  ] MSS: املعروفة T.162

. تحرق  ] MSS: تخرق CB2.163

. لعظم  ] MSS: العظم CB2.164

. نكايتها  ] MSS: نكايته T.165

. الناس  ] MSS: الباس CB2.166
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167إلــى الــدعــة وانــهمكوا فــي الــشهوات وأكــثروا فــي ذلــك بــحيث ال يــمكن أن يــتوهــم 

168[Q1 113a] املـــــــتوهـــــــم زيـــــــادة عـــــــليه كـــــــثرت فـــــــيهم هـــــــذه الـــــــعلة؛ ولـــــــذلـــــــك صـــــــار 

169الـــخصيان يـــبتلون فـــي هـــذا الـــزمـــان بهـــذه الـــعلة. [T 106b] قـــال جـــالـــينوس: 

170فـــــي أكـــــثر األحـــــوال يـــــعرض أواًل الـــــنقرس، فـــــإذا دام بـــــهم صـــــاروا إلـــــى أوجـــــاع 

املـــفاصـــل. قـــال: وقـــد زاد أيـــًضا عـــلى مـــا وصـــفنا مـــن أســـباب الـــنقرس أن أكـــثر مـــن 
171يـــولـــد فـــي زمـــانـــنا هـــذا يـــولـــدون مـــن آبـــاء ومـــن أجـــداد بـــهم الـــنقرس، فـــكان املـــني 

الـــذي يـــولـــدون مـــنه مـــنيًا رديـــئًا، ومـــن قـــبل ذلـــك تـــضاعـــفت عـــلى أوالدهـــم بـــلية ضـــعف 
، وزاد على ما كان عليه في آبائهم.  172القدمني

وهــــذه [K1 81b] الــــعلة إنــــما تــــكون لــــدفــــع األعــــضاء الــــعليا الشــــريــــفة إلــــى 
173األعـضاء الـسفلى الـضعيفة، والـخصيان يـضعف مـنهم الـدمـاغ، فـيضعف دفـعه 

إلــى األعــضاء الــسفلية، إال أن تــزداد املــواد فــي الــكثرة والــرداءة، وكــذلــك الــحال فــي 
بْيان.  النساء والصِّ

[فصل رقم 292 ] 

قال أبقراط: املرأة ال يصيبها النَّقرَُس، إال أن ينقطع طمثها. 

174قـــال عـــبد الـــلطيف: الـــطمث يَســـتفرغ مـــن أبـــدان الـــنساء الـــفضول الـــرديـــئة 

. بحيث  ] MSS: بحببه T.167

. املتوهم  ] MSS: om. T.168

. يبتلون  ] MSS: يتلون T.169

. في  ] MSS: om. T.170

. زماننا  ] K1: زمننا MSS.171

. القدمني  ] MSS: املتقدمني K1.172

. منهم  ] K1: فيهم MSS.173

. الطمث  ] MSS: بالطمث T.174
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فـتأمـن لـذلـك هـذه الـعلة، فـإذا انـقطع طـمثها كـانـت مـعرضـة لـها، وهـذا أيـًضا كـان فـي 
175زمـن أبـقراط لـقلة خـطأ الـنساء عـلى أنـفسهن. وأمـا فـي زمـانـنا هـذا فـإنـه يـعرض 

. وأدمـــغة الـــنساء ضـــعيفة ولـــذلـــك  176لـــهن الـــنقرس مـــع وجـــود الـــطمث لـــكثرة خـــطأهـــن

تـضعف عـقولـهن، واألعـضاء الـسفلية مـنهن كـبار، أكـبر مـن األعـالـي، بـخالف الـحال 
177في الرجال، فما يصير إليها من الفضل مع كثرته يُحتاج إليه في التغذي به. 

[فصل رقم 293 ] 

قـال أبـقراط: الـغالم ال يـصيبه الـنقرس قـبل أن يـبتدئ فـي مـباضـعة 
الجماع. 

قـال عـبد الـلطيف: الجـماع مـما يـعني فـي تـولّـُد هـذه الـعلة، وأيـًضا فـإن الـغالم 
، فـإذا ابـتدأ فـي الـبضاع واسـتغنت أعـضاؤه عـن أكـثر  178تـنصرف املـواد فـي نـشئه

الــــــغذاء انــــــصرف الــــــفضل إلــــــى األعــــــضاء الــــــضعيفة. وأيــــــًضا فــــــإن الــــــغالم #مــــــواده 
179مــنصرفــة نــحو الــعلو فــإذا ابــتدأ فــي الــبضاع أخــذت املــادة تــنصرف إلــى أســفل 

حيث يتكون املني، [Q1 113b] فما رَُدَؤ منه مال إلى العضو الضعيف فسقم. 

[فصل رقم 294 ] 

 [CB2 95a] ــــراب 180قـــال أبـــقراط: وجـــع الـــعينني يحـــله  شـــرب الشّـَ

ام، أو التكميد، أو فصد الِعرق، أو شرب الدواء.  الصرف، أو الحمَّ

. زماننا  ] K1: زمننا MSS.175

. خطأهن  ] K1: خطئهن MSS.176

. إليه  ] MSS: om. K1.177

. نشئه  ] Q1, T: نشيئه CB2. نشوه K1.178

. مواده منصرفة نحو العلو فإذا ابتدأ في البضاع أخذت املادة تنصرف إلى أسفل  ] 179

MSS: om. K1.

. يحله  ] corr. يحلهما MSS.180
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 [T 107a] قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــال جـــالـــينوس: أرى أن أبـــقراط إنـــما عـــرف
181هـذه األشـياء الـتي ذكـرهـا فـي هـذا الـفصل بـالتجـربـة ال بـالـقياس، ولـم يسـلك هـنا 

183طــريــق الــقياســيني فــيصف الــحاالت الــتي يــنتفع بــها فــي كــل #واحــدة مــنها  182

184بـــكل واحـــد مـــما وصـــف، وال طـــريـــق أصـــحاب التجـــربـــة فـــيصف اجـــتماع الـــدالئـــل 

185الــتي مــعها يــنتفع بــكل واحــد مــما وصــف، فــلم يــبق فــي هــذا الــقول فــائــدة وفــي 

أمـــــثالـــــه إال أن يـــــبحث عـــــن الـــــحاالت الـــــتي يـــــنتفع بـــــها فـــــي كـــــل واحـــــد #مـــــنها بـــــكل 
ام وغير ذلك.  186واحد مما وصف من شرب الخمر الصرف والحمَّ

187وأنـــا أرى أن أبـــقراط قـــد أحـــسن فـــي هـــذا الـــفصل غـــايـــة اإلحـــسان وأتـــى 

حه التجــربــة. أمــا التجــربــة فــقد شهــد  فــيه بــغايــة مــا تــقتضيه صــناعــة الــقياس وتــصحِّ
جـــــــالـــــــينوس لـــــــه بـــــــصحتها وأنـــــــه جـــــــرَّب شـــــــرب الخـــــــمر الـــــــصرف والحـــــــمام والـــــــتكميد، 
188فـــكان عـــنها الـــبرء الـــتام تـــارة، وتـــخفيف األلـــم أخـــرى. وأمـــا طـــريـــق الـــقياس فـــإن 

األرمَـــــد إن كــــان بــــدنــــه مــــمتلئًا امــــتالًء عــــامًـــــا وجــــب أن يُســــتفرغ بــــالــــفصد، وإن كــــان 
189االمــــتالء مــــن غــــلبة بــــعض األخــــالط اسُـــــــــتفرغ بــــاإلســــهال. وإن كــــان الــــبدن نــــقيًا 

واملـادة فـي الـعني فـقط، فـإن شـرب الشـراب الـصرف يحـللها ويسـتفرغـها مـن الـعضو 

. هذا  ] MSS: om. K1.181

. القياسيني  ] K1, CB2: الفياسني Q1, T.182

. منها  ] K1, T: om. Q1, CB2.183

. واحدة منها بكل  ] MSS: om. T.184

. بكل  ] K1, T: كل Q1, CB2.185

. منها بكل واحد  ] MSS: om. K1.186

. وأتى  ] MSS: والتي Q1.187

. فكان  ] MSS: وكان K1.188

. وإن  ] MSS: فإن K1.189
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 K1] 190نـــفسه، ألنـــه يُـــَسخِّن ويُحَـــــلَّل، وألنـــه أيـــًضا يـــمأل الـــرأس بـــخارًا فـــيزعـــج املـــواد

82a191] املـحتقنة ويحـركـها للخـروج ويـفتح املـسام ويـرطّـِب املـواد الـالَّحـجة. وكـذلـك 

ــر إلــى الــدمــاغ  ــــمام فــإنــه يُــرطّـِـب ويُحــلِّل ويــفتح املــسام ويُــلنيِّ املــواد، ويُبخّـِ 193الحّـَ 192

194بخارًا رطبًا يكون به إنضاج املادة واستفراغها. 

ام لــعضو واحــد،  195وأمــا الــتكميد فــهو اســتفراغ خــاص بــالــعضو وكــأنــه حــمَّ

فـإن كـان الـتكميد بـما قـد طُبخ فـيه بـعض األشـياء املـُـنِضجة واملـُحَـــلِّلة كـالـبابـونـج وهـو 
196أســلمها، كــان ذلــك [Q1 114a] بــليًغا جــًدا. والــتكميد أســلم هــذه الــثالثــة ألنــه 

198يُــختبر بــه حــال الــعني، فــإن كــانــت املــادة يــسيرة وقــد فــرغ انــصبابــها والــبدن  197

199نـــقي فـــإن الـــتكميد يـــسكِّن الـــوجـــع عـــلى املـــكان بـــالـــتمام وإن كـــان الـــبدن مـــمتلئًا 

واملـــــادة فـــــي االنـــــصباب ســـــكَّن الـــــتكميد الـــــوجـــــع فـــــي الـــــحال، لـــــكنه يَـــــهيج بـــــعد، ألن 
 [T 107b] ،ـل سـبيل االنـصباب إلـيه 200الـتكميد كـما يُحـلِّل مـن الـعضو كـذلـك يُسهّـِ

فـــإن ُدووم الـــتكميد مـــرارًا كـــثيرة حـــتى يســـتفرغ جـــميع املـــادة وقـــع الـــبرء الـــتام، فـــإن 

. فيزعج  ] MSS: فينزعج Q1.190

. للخروج  ] MSS: الخروج K1.191

. ويبخر  ] MSS: وينخر Q1.192

. إلى  ] MSS: om. T.193

. به  ] MSS: بها T.194

. خاص  ] MSS: حاصل T.195

. بليًغا  ] MSS: بلغليًا K1.196

. يسيرة  ] MSS: يسرة Q1.197

. فرغ  ] MSS: فزع Q1, CB2.198

. بالتمام  ] MSS: om. K1.199

. سبيل  ] MSS: سيل T.200
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 ، 201كــــان [CB2 95b] فــــي املــــادة مــــن الــــكثرة مــــا ال يــــفي الــــتكميد بــــاســــتفراغــــها

، ثــم اســتُفرغ الــباقــي فــي الــعني  202اســتُفرغــت مــن الــبدن كــله بــالــفصد أو اإلســهال

بـالـتكميد، فـأي قـياس – لـيت شـعري – أحـسن أو أصـوب مـن هـذا وألـزم مـنه لـسنته 
 . 204وأحرى على حذوه 203

وجــالــينوس يــكره اســتعمال األكــحال الــرادعــة فــي الــعني، والســيما الــتي فــيها 
205األفـــيون، ألن الـــدواء املخـــدِّر الـــرادع كـــما يـــمنع مـــن االنـــصباب يـــمنع مـــن التحـــلل 

206فــتحتبس املــادة فــي الــعني، فــاشــتد األلــم وطــالــت الــعلة وتــعذَّر الــشفاء. وإن كــان 

املخدر قويًا أضر بالنور الباصر وربما أعدمه أصاًل. 

قــال جــالــينوس: مــتى اســتدلــلت وعــرفــت أنــه يجــري إلــى الــعني رطــوبــات حــادة 
ام، وأنــــه عــــالــــج فــــتى  207ولــــيس فــــي الــــبدن امــــتالء، داويــــت وجــــعها بــــاســــتعمال الحــــمَّ

ام وشـــرب الشـــراب الـــقليل املـــزاج، ثـــم نـــام نـــومًـــا ثـــقياًل فـــشفى. قـــال: وأمـــا  208بـــالحـــمَّ

الــتكميد فــهو أســلم وأبــعد عــن الخــطر، واملســتعمل لــه عــلى كــل حــال رابــح، ألنــه إمــا 
209أن يـــكون ســـببًا لـــصحة الـــعني إن كـــانـــت املـــادة قـــد انـــقطع انـــصبابـــها، وإمـــا أن 

يـكون عـالمـة ودلـيال عـلى الـعالج ومـقدار الـعلة، وذلـك أن الـتكميد - حـينئٍذ - يـسكن 

. باستفراغها  ] K1: باستفراغ عنها Q1, CB2. باستفراغ غير ما T.201

. أو اإلسهال  ] MSS: واإلسهال Q1.202

. وأحرى  ] CB2, T: أو أخرى Q1. وأجرى K1.203

. حذوه  ] corr. حدده K1. جدده CB2, T. جدوه Q1.204

. الرادع  ] K1: الرداع MSS.205

. فتحتبس  ] K1: فيحبس MSS.206

. وجعها  ] MSS: وجعلها T.207

. ثم  ] MSS: om. K1.208

. أن  ] MSS: om. T.209
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الـــوجـــع فـــي الـــحال غـــير أنـــه يَـــهيج بـــعد فيســـتدل بـــه عـــلى االمـــتالء، فيســـتفرغ الخـــلط 
الغالب بحسبه. 

[فصل رقم 295 ] 

قال أبقراط: اللُّثَّغُ يعتريهم خاصة اختالف طويل. 

210قـال عـبد الـلطيف: الـلثغة تـكون بحـروف كـثيرة، وذلـك أن يـميل الـلسان عـن 

الحـــرف لعجـــزه عـــنه إلـــى الحـــرف الـــقريـــب إلـــيه والشـــبيه بـــه، وقـــد يـــكون ذلـــك لـــقصر 
[Q1 114b] فـي الـلسان فـال يـنال مخـرج الحـرف، أو لـعرض فـيه فـال يـتمكن مـن 
211املخـــرج، أو لـــرطـــوبـــته وضـــعفه فـــيرتـــعد عـــند املخـــرج فـــال يـــتمكن مـــنه أو ال يـــصل 

إلـيه؛ ولـذلـك تـعرض هـذه الـلثغة لـلصبيان [K1 82b] لـرطـوبـة ألـسنتهم كـما تـعرض 
212لــــهم الــــرعــــدة فــــي املــــشي لــــضعف أرجــــلهم عــــن االعــــتماد والــــتمكن عــــلى األرض 

214الـــــتمكن املـــــحكم. وقـــــد تـــــعرض الـــــلثغة للمســـــتكملني األصـــــحاء إذا عـــــّلوا  مـــــن  213

الـــكالم، وتـــعرض أيـــًضا ملـــن [T 108a] يـــزمـــر زمـــرًا كـــثيرًا، وملـــن قـــد كـــلَّت قـــوتـــه مـــن 
املـرض، ومـن غـلبة الـيبس عـلى الـلسان فـي بـعض األمـراض، إال أن هـذا الـصنف ال 
يـــكون طـــبيعيًا، وإنـــما هـــذه الـــلثغة عَــــرٌَض خـــاص الزم لـــلرطـــوبـــة املـــفرطـــة فـــقط إذا لـــم 

يقدر اللسان أن يعتمد بقوة. 

ويــــــمكن أن تــــــعرض الــــــلثغة لــــــلسان مــــــن قِـــــــبل ضــــــعفه خــــــاصــــــة، ومــــــن ضــــــعف 
الـعصب الـذي يـأتـيه مـن الـدمـاغ. وقـد تـعرض هـذه الـلثغة لـلسكران، لـرطـوبـة الـدمـاغ 
وابـــتاللـــه، [CB2 96a] ولـــثقل الـــرطـــوبـــة عـــليه، ولـــذلـــك تـــعرض هـــذه الـــلثغة ملـــن كـــان 

. بحروف  ] MSS: لحروف Q1.210

. أو ال يصل  ] MSS: وال يصل K1.211

. لضعف  ] MSS: بضعف K1.212

. للمستكملني  ] MSS: للمستكلني K1.213

. علوا  ] K1: عيوا MSS.214
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مــــزاج لــــسانــــه أو دمــــاغــــه بــــالــــطبع رطــــبًا، فــــإن كــــان مــــزاج الــــدمــــاغ رطــــبًا كــــان كــــثير 
الـــفضول، فـــإذا انحـــدرت تـــلك الـــفضول إلـــى املـــعدة عـــرض اخـــتالف كـــثير. وإن كـــان 
215مــزاج الــلسان رطــبًا واملــعدة رطــبة، واالخــتالف الــطويــل املــزمــن هــو عــرض خــاص 

216الزم لــــــضعف املــــــعدة بســــــبب رطــــــوبــــــتها، فهــــــذا الــــــصنف مــــــن الــــــلثغة يــــــكون عــــــنه 

االختالف الطويل. 

217واعـــلم أن الـــلثغة أصـــناف كـــثيرة لـــها أســـماء بحســـب الحـــروف الـــتي تـــقع 

218بـــها الـــلثغة. وقـــد يُـــظن أن أبـــقراط إنـــما عـــني الـــلثغة الـــتي تـــكون فـــي الـــراء بـــأن 

تُـــجعل المًــــا وذلـــك إذا كـــان قـــبلها طـــاء، كـــقولـــك فـــي "طـــريـــخ" "طـــليخ". والـــلثغ جـــمع 
ألثغ، كُحمر وُصفر جمع أحمر وأصفر. 

[فصل رقم 296 ] 

قـــال أبـــقراط: أصـــحاب الـــجشاء الـــحامـــض ال يـــكاد يـــصيبهم ذات 
الجنب. 

 Q1] قـال عـبد الـلطيف: الـجشاء الـحامـض يـدل عـلى غـلبة الـبلغم عـلى املـزاج
115a] وعـلى قـلة املـرار وقـولـه: "أصـحاب الـجشاء" يـدل بـه عـلى مـن يـعتريـه كـثيرًا 
ال عــلى مــن يــعرض لــه فــي الــندرة، وإنــما يــكثر هــذا الــجشاء إذا كــان املــزاج كــذلــك. 
ومَـــــن مــــزاجــــه أمــــيل إلــــى الــــبرد ال يــــكاد يــــعرض لــــه األمــــراض الــــحادة جــــًدا إال فــــي 
الـندرة، والسـيما الـصفراويـة والـدمـويـة؛ فـإن ذات الـجنب ورم فـي الـغشاء املسـتبطن 
لــــألضــــالع وأكــــثر مــــا تــــكون مــــادتــــه صــــفراويــــة أو دمــــويــــة، وعــــالمــــتها الــــنفث األصــــفر 
واألحـــمر، وقـــد تـــكون املـــادة ســـوادويـــة وعـــالمـــتها الـــنفث األســـود، وقـــد تـــكون بـــلغمية 
 [T 108b] وعــــالمــــتها الــــنفث إلــــى الــــبياض، وقــــلما يــــعرض ذات الــــجنب عــــن هــــذه

. واملعدة  ] K1: في املعدة Q1. فاملعدة CB2, T.215

. بسبب  ] MSS: لسبب Q1.216

. لها  ] MSS: لهما CB2.217

. الراء بأن  ] CB2, T: البرء ابان Q1. الرايان K1.218
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220املـادة. وإن كـان الـبلغم مـالـًحا فـكثيرًا مـا يـتبعه لـني الـبطن واسـتفراغ املـادة  219

ــــد األورام، ولهـــــذا قـــــال أبـــــقراط: مـــــن كـــــانـــــت طـــــبيعته بـــــالـــــطبع لـــــينة، فـــــقلما  فـــــيقل تـــــولّـُ
221يعتريه الشوصة وسائر األمراض الحادة الشبيهة بها. 

[فصل رقم 297 ] 

لعُ ال يـعرض لـهم مـن الـعروق [K1 38a] الـتي  222قـال أبـقراط: الـصُّ

225تـتسع، الـتي تـعرف بـالـدوالـي، كـثير شـيء، ومـن حـدثـت بـه مـن  224 223

226الصلع الدوالي عاد شعر رأسه. 

قــال عــبد الــلطيف: إن جــالــينوس يــرى هــذا الــفصل غــير صــحيح وأنــه مــفتعل 
لع الـــــــُقرع فـــــــإنَّ  227ولـــــــم يجـــــــد لـــــــه وجـــــــها مـــــــن الـــــــصحة، إال أن يـــــــكون يـــــــريـــــــد بـــــــالـــــــصُّ

َلع ال يـبرأ أصـاًل وأمـا الـقرع فـقد يـبرأ إذا مـالـت املـادة إلـى أسـفل. ويـحتمل  228الـصَّ

. البطن  ] K1: الطبع MSS.219

. املادة  ] MSS: الطبع K1.220

. يعتريه  ] MSS: يضر به K1.221

. الصلع  ] MSS: الضلع T.222

. كثير  ] K1: بكثير MSS.223

. حدثت  ] MSS: حدث K1.224

. من  ] MSS: om. K1.225

. الصلع  ] MSS: الضلع T.226

. بالصلع  ] MSS: بالضلع T.227

. الصلع  ] K1, CB2: الضلع Q1, T.228
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َلع عـن مـرض، ال مـن كـان  لع #مـن عـرض لـه الـصَّ 230عـندي أن يـكون يـريـد بـالـصُّ 229

طبيعيًا له أو عرض عند الشيخوخة. 

[فصل رقم 298 ] 

قـال أبـقراط: إذا حـدث بـصاحـب االسـتسقاء سـعال، كـان ذلـك دلـيالً 
رديئًا. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: إذا كــــثرت الــــرطــــوبــــة املــــائــــية فــــي املســــتسقى حــــتى بــــلغت 
231قـــصبة الـــرئـــة، فـــإنـــه يحـــدث بـــه الـــسعال، ويـــكون فـــي تـــلك الـــحال قـــد أشـــرف عـــلى 

[CB2 96b] أن تــخنقه تــلك الــرطــوبــة، فــلذلــك يــنبغي أن يــكون حــدوث الــسعال مــن 
نفس العلة ال من سبب آخر. 

[فصل رقم 299 ] 

قـــال أبـــقراط: فَـــصُد الـــِعرق يحـــل ُعســـر الـــبول، ويـــنبغي أن تـــقطع 
العروق الداخلة. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: [Q1 115b] إذا كــــان ُعســــر الــــبول مــــن ورم دمــــوي أو 
 : 232مـن كـثرة الـدم فـالـفصد قـد يحـله، فـلذلـك يـنبغي أن يـزاد فـي الـكالم "قـد" فـيقال

"فصد العرق قد يحل عسر البول" حتى يفهم منه اإلمكان ال الحتم. 

وقـولـه: "يـنبغي أن تـقطع الـعروق الـداخـلة" أي الـتي فـي بـاطـن الـذراع، وأمـا 
الــتي فــي بــاطــن الــركــبتني فــال فــرق بــينها وبــني الــتي فــي ظــاهــرهــا ألنــها مــن أصــل 
واحـــد، ألن الـــصنفني جـــميعا يـــنبتان مـــن عـــرق واحـــد وهـــو الـــذي فـــي بـــاطـــن الـــركـــبة، 

. بالصلع  ] K1, CB2: بالضلع Q1, T.229

. من عرض له الصلع  ] MSS: om. K1.230

. أشرف  ] corr. أشفى Q1, CB2. انتفى T. 231 اىىفى

. فيقال  ] MSS: ويقال K1.232
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233والـرِّجـل إنـما يـأتـيها عـرق واحـد، وأمـا الـيد فـعرقـان. وجـالـينوس ال يـعتقد فـي هـذا 

الفصل ويرى أنه مما أُدخل في الفصول. 

واعـــلم أن الـــداخـــل مـــن الـــبدن هـــو األنـــسى، والـــخارج هـــو الـــوحـــشي، والـــِعْرق 
 [T 109a] الــداخــل مــن الــيد هــو الــباســليق والــخارج هــو الــقيفال، والــِعْرق الــداخــل
فــي الــركــبة هــو الــصافــن، والــخارج هــو الــنسا، والشــك أن فــصد الــصافــن أولــى بــأن 
يحـل عسـر الـبول مـن الـنسا، كـما أن فـصد الـنسا أولـى بـأن يحـل عـلته، كـما شهـدت 

التجربة بذلك. 

[فصل رقم 300 ] 

قــال أبــقراط: إذا ظهــر الــورم فــي الحــلقوم مــن خــارج فــيمن اعــترتــه 
الذَّبحة، فإن ذلك دليل محمود. 

234قـــال عـــبد الـــلطيف: ظـــهور الـــورم إلـــى خـــارج أدل عـــلى الســـالمـــة، وكـــذلـــك 

انـتقالـه مـن عـضو شـريـف إلـى عـضو لـيس بشـريـف كـما تظهـر الـذبـحة مـن الحـلقوم 
إلى خارج. 

[فصل رقم 301 ] 

قـــال أبـــقراط: إذا حـــدث بـــإنـــسان ســـرطـــان خـــفي، فـــاألصـــلح أن ال 
يعالج، فإنه إن ُعولج هلك، وإن لم يعالج بقي زمانًا طوياًل. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: الســـرطـــان الـــخفي هـــو الـــذي ال يظهـــر مـــعه قـــرحـــة، والـــذي 
يــكون فــي عــمق الــبدن، كــالســرطــان الــذي يــكون فــي الــفم وفــي الــرحــم وفــي املــقعدة، 
235وأمــا الــعالج الــذي نــهي عــنه فــيه فــالــكى والــقطع، وذلــك [K1 83b] أنــه يــنبغي 

أن يـــقطع بجـــميع عـــروقـــه املـــمتدة الـــغائـــرة املـــمتلئة دمًــــا أســـود ويـــكوى مـــكانـــها حـــتى 

. يعتقد  ] add. الفضل Q1.233

. وكذلك  ] K1, T: ولذلك Q1, CB2.234

. أنه ينبغي  ] MSS: ينبغي أنه K1.235
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يسـتقصي عـليها، وإذا كـان خـفيًا لـم يـمكن فـيه هـذا الـقطع [Q1 116a] والـكي، 
. وكـــثير مـــن األطـــباء  236فـــإن فـــعل ذلـــك بـــغير اســـتقصاء اهـــتاج وعـــظمت بـــليته وقـــتل

يــنهون عــن عــالج الســرطــان أصــاًل، ظــاهــرًا كــان أو بــاطــنًا. فــأمــا الــعالج بــغير الــكي 
والــقطع، مــن تــلطيف الــتدبــير وإصــالح الــغذاء وتــنطيل [CB2 97a] املــوضــع بــاملــاء 

237الفاتر ليسكن األلم ويغسل القيح، فليس ذلك مما ينهى عنه. 

240وأمــــا نــــسخة أرطــــا مــــيدوروس وديــــسقوريــــدس وأشــــياعــــهما فــــإنــــما  239 238

يكتب فيها هذا الفصل إلى قوله: "فاألصلح أن ال يعالج" ويسقطون ما بعده. 

[فصل رقم 302 ] 

قــال أبــقراط: الــتشنج يــكون مــن االمــتالء ومــن االســتفراغ، وكــذلــك 
الفواق. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: الـــتشنج حـــركـــة الـــعصب نـــحو املـــبدأ ال عـــن إرادة، بـــل عـــن 
تــقلص، إمــا لــرطــوبــة مــفرطــة وهــو االمــتالء، وإمــا لــيبس مــفرط وهــو االســتفراغ، كــما 
يـعرض لـألوتـار إذا رطـبت فـإنـها تـقصر حـتى لـعلها تـنقطع، وكـما يـعرض للجـلود إذا 
241مســـتها الـــنار أو الـــشمس الـــحارة فـــإنـــها تـــتقلص وتـــقصر. وكـــذلـــك الـــفواق فـــإنـــه 

تـشنج عـضو مـخصوص، وهـو شـبيه بحـركـة الـقيء لـكنه [T 109b] أشـد وأعـنف، 

. وقتل  ] MSS: وقيل T.236

. ويغسل  ] K1: ويعان MSS.237

. نسخة  ] MSS: تشنجه Q1.238

. ديسقوريدس  ] corr. ذيودسقوريدس K1. ديوذسفوريدس CB2, Q1. 239

.T ديودسقوريدس

. وأشياعهما  ] MSS: واشباعهما Q1.240

. أو الشمس  ] K1: والشمس MSS.241
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، والــفواق  243وكــأن الــقيء تــتقلص فــيه املــعدة لــدفــع شــيء مــصبوب فــي خــوائــها 242

244تـتقلص مـعه املـعدة لـدفـع شـيء متشـرب فـي جـرمـها، فـلذلـك كـانـت حـركـته أعـنف. 

245وقـــد يـــكون الـــفواق لـــدفـــع الـــشيء املـــؤذي وقـــذفـــه، كـــمن شـــرب فـــلفاًل وحـــده أو مـــع 

عسـل ثـم شـرب بـعده شـرابًـا مـمزوجًــــا بـماء حـار فـإنـه يـعرض لـه عـلى املـكان فـواق ألن 
ســخونــة ذلــك الشــراب تــوصــل الــفلفل إلــى عــمق جــرم املــعدة فــتتأذى بحــرافــته وتــروم 
دفـــــــــع املـــــــــؤذي عـــــــــنها بـــــــــحفز واســـــــــتكراه، وقـــــــــد يـــــــــحصل لـــــــــها الـــــــــفواق لـــــــــغلبة الـــــــــيبس 

واالستفراغ. 

[فصل رقم 303 ] 

قـال أبـقراط: مـن عـرض لـه وجـع فـيما دون الشـراسـيف مـن غـير ورم 
ثم حدثت به حمى، حلت ذلك الوجع عنه. 

قـال عـبد الـلطيف: الـوجـع ال يـطلق عـلى الـلذع والحـرقـة، لـكن إنـما يـطلق عـلى 
 Q1] 246األلـــم مـــن ورم صـــفراوي أو دمـــوي أو غـــيرهـــما، وعـــلى األلـــم بســـبب ســـدد

116b248] أو سـوء مـزاج مـفرط مـختلف، أو بسـبب ريـح غـليظة نـافـخة ال مـنفذ  247

لــها، ومــن شــأن الحــمى أن تــشفي هــذه األســباب ألنــها تــقطع وتُحــلِّل وتــذيــب وتــلطِّف 
وتُصيِّر املزاج املختلف إلى حال استواء. 

[فصل رقم 304 ] 

. فيه  ] MSS: منه K1.242

. خوائها  ] MSS: حواليها K1.243

. متشرب  ] MSS: منسوب K1.244

. فلفاًل  ] MSS: فلفل K1.245

. سدد  ] MSS: تمدد K1.246

. أو سوء  ] MSS: وسوء Q1.247

. بسبب  ] MSS: لسبب Q1.248
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249قــال أبــقراط: إذا كــان مــوضــع مــن الــبدن قــد تــقيَّح ولــيس يــتبني 

250تقيُّحه، فإنما ال يتبني من ِقبل غلظ املِدَّة أو غلظ املوضع. 

251قــال عــبد الــلطيف: إذا كــانــت املِــدَّة غــليظة صــلبة لــم تــتبني تــحت الــلمس، 

252وكـذلـك إن كـان الجـلد ثـخينًا، كجـلدة الـراحـة وجـلدة أسـفل الـرجـل، لـم تـتبني املِـدة 

تحت اللمس لثخن الحجاب. 

[فصل رقم 305 ] 

253[K1 84a] قـال أبـقراط: إذا كـانـت الـكبد فـيمن بـه يَـرَقـان صـلبة، 

فذلك دليل رديء. 

قـال عـبد الـلطيف: الـيرقـان قـد يـكون عـلى طـريـق البحـران بـأن تـدفـع الـطبيعة 
الــفضل املــراري إلــى ســطح [CB2 97b] الــبدن، وذلــك ال يــكون إال والــبدن ســليم. 
وقــد يــكون الــيرقــان عــن ســدد فــي الــكبد وذلــك رديء ال بــالــغايــة، وقــد يــكون عــن ورم 

فيها، حار أو صلب، وذلك رديء جًدا. 

[فصل رقم 306 ] 

قــال أبــقراط: إذا أصــاب املــطحول اخــتالف دم فــطال بــه، حــدث بــه 
استسقاء أو زلق األمعاء وهلك. 

، فـــإذا  254قـــال عـــبد الـــلطيف: املـــطحول هـــو الـــذي فـــي طـــحالـــه صـــالبـــة مـــزمـــنة

. يتبني  ] MSS: يننت Q1.249

. ال يتبني  ] MSS: ال تبني Q1.250

. تتبني  ] K1, T: تبني Q1, CB2.251

. تتبني  ] MSS: تبني Q1.252

. كانت  ] K1: كان MSS.253

. مزمنة  ] MSS: om. K1.254
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حــدث بــه اخــتالف الــدم وكــان عــلى جــهة اســتفراغ تــلك األخــالط الــسوداويــة املتشــبثة 
[T 110a] بجـــرم الـــطحال، ذهـــبت عـــنه تـــلك الـــصالبـــة وبـــرئ؛ فـــإن طـــال االخـــتالف 
255ودام وجــــاوز املــــقدار، نــــكى األمــــعاء بــــمروره فــــيها وهــــدَّ قــــوتــــها وأفســــد مــــزاجــــها 

256وحـــرارتـــها الـــغريـــزيـــة فحـــدث زلـــق األمـــعاء ثـــم حـــدث االســـتسقاء ملـــشاركـــة الـــكبد 

257األمـعاء بـالـعروق الـتي بـينهما، فـلذلـك يـنبغي أن يـقدم الـفصل املـتأخـر أو يـؤخـر 

هذا إليه وبالجملة يجمع بينهما. 

[فصل رقم 307 ] 

259قـال أبـقراط: مـن حـدث بـه مـن تـقطير الـبول الـقولـنج املـعروف  258

بــإيــالوس، فــإنــه يــموت [Q1 117a] فــي ســبعة أيــام، إال أن يحــدث بــه 
حمى فيجري منه بول كثير. 

قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: إن إيـــــالوس ال يـــــنفذ مـــــعه شـــــيء إلـــــى أســـــفل الـــــبتة وإن 
261اســـــتعمل مـــــن الـــــحقن أحـــــّد مـــــا يـــــكون، ويحـــــدث لـــــصاحـــــبه قـــــيء رجـــــيعه إذا  260

أشـــرف عـــلى الهـــالك. وقـــد اتـــفق األطـــباء أن هـــذه الـــعلة تـــكون عـــندمـــا ينســـد املجـــرى 
إلــى أســفل، وأنــها إنــما تــكون فــي األمــعاء الــدقــاق ال فــي الــغالظ. وإنــما يــكون ذلــك 

. نكى  ] MSS: لكي Q1.255

.Q1 وهذا :MSS [ . وهد

. ملشاركة  ] MSS: بمشاركة Q1.256

. األمعاء  ] MSS: للمعا K1.257

. من  ] MSS: om. K1.258

. البول  ] add. في K1.259

. لصاحبه  ] Q1, T: بصاحبه K1, CB2.260

. قيء رجيعه  ] CB2, Q1: في رجعيه K1, T.261
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263من ورم أو سدة أو رجيع يابس صلب يسد املجرى.  262

وجـالـينوس يـذهـب إلـى أن األولـى فـي حـدوث هـذه الـعلة إنـما هـو ورم حـار أو 
صـلب أو دبـيلة وأن الـرطـوبـة الـغليظة الـلزجـة ال يـبلغ مـقدارهـا أن تسـد األمـعاء أصـالً 
266واســتبعد لــذلــك أيــًضا أن يــكون ورم املــثانــة يــزحــم املــعا ويــضيِّقه حــتى ال  265 264

يـــنفذ مـــنه شـــيء الـــبتة. ومـــثل هـــذا الـــورم يـــالزمـــه الحـــمى، فـــكيف يـــقول أنـــها تحـــدث 
بـــعده. وبـــالجـــملة فـــإن جـــالـــينوس ال يـــرى صـــحة هـــذا الـــفصل، ويـــجعله مـــن جـــملة مـــا 
افـــتعل، ويـــرى تـــوجـــيهه بـــأن يـــكون الســـبب فـــي هـــذه األعـــراض أخـــالطًـــا نـــيئة غـــليظة 
267لـزجـة، مـع بـرد شـديـد، فـإنـه إذا عـرضـت لـه حـمى انـضجت هـذه األخـالط يجـري 

من البول شيء كثير بغتة. 

[فصل رقم 308 ] 

قـال أبـقراط: إذا مـضى بـالـقرحـة حَــوُْل أو مُـدَّة أطـول مـن ذلـك، وجـب 
ضـــرورة أن يـــتبني مـــنها عـــظم، وأن يـــكون مـــوضـــع األثـــر بـــعد انـــدمـــالـــها 

غائرًا. 

قـال عـبد الـلطيف: [CB2 98a] الـقرحـة تـطول مـدتـها مـن قِـبَِل عـلة فـي نـفس 
269الـعظم أو مـن مـادة صـديـديـة عـفنة تجـرى إلـى الـقرحـة، أو حـال سـيئة تـعرض  268

. رجيع  ] MSS: وجع K1.262

. يسد  ] MSS: لسد Q1.263

. واستبعد  ] MSS: واستعد K1.264

. يزحم  ] add. ورم CB2, Q1, T.265

. ويضيقه  ] K1: بضيقه MSS.266

. يجري  ] MSS: فجرى K1.267

. حال  ] MSS: om. K1.268

. سيئة  ] K1: يبسيه CB2. يبسه Q1, T.269
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. وقــــد تــــسمى هــــذه الــــقروح الــــساعــــية واآلكــــلة والــــنملة  270فــــيها [K1 84b] وتــــنبث

271والحــمرة، فــأمــا الــتي فــي عَـــظمها فــساد فــهي الــتي عــناهــا [T 110b] أبــقراط 

هــنا، وال ســبيل إلــى أن تــبرأ إال بــإخُـــرَّاج الــعظم الــفاســد، فــإذا انــدمــلت بــقي مــوضــع 
األثر غائرًا. 

[فصل رقم 309 ] 

272قـال أبـقراط: مـن أصـابـته حـدبـة مـن ربـو أو سـعال قـبل أن يـنبت 

، فإنه يهلك.  273له الشعر في العانة

 [Q1 117b] ،275قــال عــبد الــلطيف: الحــدبــة مــن عــلل الــصلب خــاصــة 274

276تــعرض عــن ضــربــة أو ســقطة أو مــن خُـــرَّاج صــلب فــي مــقدمــه ألنــه يجــذب خــرزة 

277مــن خــرز الــصلب نــحو مــقدمــه فــيغور مــوضــعها، كــان ذلــك فــي خــرزة واحــدة أو 

فــي خــرزات، فــحيث انجــذبــت إلــيه غــار مــا يــقابــلها؛ فــمن أصــابــته حــدبــة مــن ربــو أو 
278ســعال قــبل نــبات شــعر عــانــته فــإنــه يهــلك ســريــًعا ألن صــدره ال يــقبل الــنمو مــع 

بــدنــه، فــيضيق لــذلــك املــكان عــلى آلــة الــتنفس مــنه، ألنــها إذا نــمت وعــظمت احــتاجــت 
إلــى مــكان يــناســبها، وإذا حــدث فــي الــصدر ورم عــظيم فســد فــضاءه وضــاق عــلى 

. وتنبث  ] K1, CB2: أو ينبث T. وينبت Q1.270

. عناها  ] K1: أعناها MSS.271

. حدبة  ] K1, T: حدته Q1, CB2.272

. العانة  ] MSS: الغاية K1.273

. الحدبة  ] K1, CB2: الجدبة Q1, T.274

. من  ] MSS: عن K1.275

. خراج  ] MSS: خارج K1.276

. فيغور  ] K1: فيعوز MSS.277

. يهلك  ] MSS: مهلك Q1.278
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 . 280الـتنفس، حـدث عـنه ربـو وزالـت بـعض خـرزات الظهـر، فـكان مـن ذلـك حـدبـة 279

281وإذا كـان الخُــرَّاج يجـري مـنه رطـوبـات إلـى قـصبة الـرئـة أحـدث سـعااًل، والـسعال 

والــربــو تــابــعان لــلمرض الــفاعــل للحــدبــة ال فــاعــالن لــها. فــالخُــــرَّاج الــذي يحــدث مــعه 
عســر الــتنفس إذا حــدث بــمن هــو فــي الــنشء، فــهو قــتَّال؛ وذلــك أنــه إذا كــان عــظيًما 
وفـي مـوضـع خـطر، ثـم نـمت الـرئـة والـقلب ومـا يـليهما ضـاق عـليهما املـكان إذا كـانـت 
األضــالع فــي صــاحــب هــذه الــحال ال تــنمى وكــان انــحناؤهــا بســبب الحــدبــة يــضيق 
282فـضاء الـصدر فـيعرض مـن عسـر الـتنفس مـا يُهـلك، ألنـه قـد كـان الـتنفس يعسـر 

 . 284قبل حدوث الحدبة فهو بعدها أعسر 283

[فصل رقم 310 ] 

قــال أبــقراط: مَــن احــتاج إلــى الــفصد أو شُــــرب الــدواء، فــينبغي أن 
يُسقي الدواء أو يفصد في الربيع. 

285قـال عـبد الـلطيف: قـولـه: "مـن احـتاج" أي لـم تـكن حـاجـته حـافـزة بـل فـيها 

286تـراخٍ، فـإنَّ مـن احـتاج إلـى ذلـك حـاجـة حـافـزة لسـبب أمـر حـاضـر فـال يـنبغي أن 

يــؤخــر ذلــك عــنه، فــإن كــان فــي الــحاجــة مهــل وتــراخ، إمــا ألن املــرض مــزمــن يــحتمل 

. حدث  ] MSS: حدب Q1.279

. حدبة  ] K1, CB2: جدب Q1. جدبه T.280

. والسعال  ] MSS: om. K1.281

. كان  ] MSS: كانت T.282

. الحدبة  ] K1: الجدبة MSS.283

. أعسر  ] MSS: عسر K1.284

. حافزة  ] K1: حافرة MSS.285

. حافزة  ] K1: حافرة MSS.286
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287الــتأخــير، وإمــا ألنــه مــعدوم. وإنــما يــتقدم بــاالســتفراغ لــالحــتياط وخــوف الــوقــوع 

فـــيه، أو يـــكون [CB2 98b] املـــرض مـــما يـــأتـــي بـــأدوار وفـــي أوقـــات بـــعينها، فهـــذا 
املــعنى الــذي [T 111a] يــقصده أبــقراط فــي قــولــه: مــن احــتاج إلــى الــفصد. وأمــا 
288جـــالـــينوس فحـــمله عـــلى مـــن هـــو [Q1 118a] صـــحيح الـــبدن بـــعد، لـــكن إن لـــم 

289يســــتفرغ مــــرض فهــــذا يــــنبغي أن يســــتفرغ فــــي الــــربــــيع، إمــــا بــــالــــفصد إن كــــان 

االمـتالء عـامًــا دمـويًـا، وإمـا بـاإلسـهال إن كـان االمـتالء بـبعض األخـالط كـمن يـعتاده 
الـــــنقرس أو املـــــفاصـــــل أو الـــــلقوة والـــــفالـــــج والـــــصرع والـــــربـــــو أو الجـــــذام والـــــبواســـــير 
ـيَّات  كـــــالـــــغب والـــــربـــــع واملحـــــرقـــــة و  والـــــوســـــواس الـــــسوداوي والـــــجنون وبـــــعض الحـُـــــمِّ

النائبة [K1 85a] وغيرها. 

[فصل رقم 311 ] 

قال أبقراط: إذا حدث باملطحول اختالف دم، فذلك محمود. 

قـال عـبد الـلطيف: قـد قـلنا فـي تـفسير هـذا قـبل، وأن هـذا الـدم إذا كـان عـلى 
291طـريـق انـقضاء املـرض وبـدفـع الـطبيعة فـهو محـمود ألنـه اسـتنقاء واسـتفراغ،  290

فــإن أفــرط ودام لــم يــؤمــن أن يــسحج األمــعاء ويفســد طــبيعتها، ويحــدث زلــق األمــعاء 
بذاته واالستسقاء على سبيل املشاركة. 

[فصل رقم 312 ] 

قـال أبـقراط: مـا كـان مـن األمـراض مـن طـريق الـنَّقرس وكـان مـعه ورم 
حار، فإنَّ ورمه يسكن في أربعني يوًما. 

. يتقدم  ] MSS: يقدم K1.287

. إن  ] MSS: om. K1.288

. فهذا  ] MSS: هذا K1.289

. طريق  ] MSS: om. K1.290

. وبدفع  ] MSS: ويدفع Q1.291
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قــــــال عــــــبد الــــــلطيف: ورم أصــــــحاب الــــــنقرس يــــــكون مــــــن فــــــضل ينحــــــدر إلــــــى 
مـفاصـل الـقدمـني، وأمـا الـعصب واألوتـار فـال تـرم مـن هـؤالء لـكن يحـدث فـيها الـوجـع 
292لـتمددهـا مـع املـفاصـل بـاملـشاركـة، فـلذلـك ال يـعرض مـن الـنقرس تـشنج أصـاًل ألن 

الـــتشنج إنـــما يـــعرض مـــن ورم الـــعصب واألوتـــار. وإذا كـــانـــت املـــادة املـــنصبَّة رقـــيقة 
أمـــكن أن تُســـتفرغ فـــي زمـــان قـــصير، وإن كـــانـــت غـــليظة لـــزجـــة فـــفي زمـــان طـــويـــل. 
293ولـــكن لـــيس يـــجاوز هـــذا الـــورم أربـــعني يـــومًـــا حـــتى ينحـــل ويـــبرأ إذا فـــعل الـــطبيب 

جـــــميع مـــــا يـــــنبغي وكـــــان املـــــريـــــض مـــــطاوعًــــــا. وأمـــــا الـــــورم الـــــحار الـــــذي يحـــــدث فـــــي 
األعـضاء اللَّحـميَّة فحـد انـقضائـه أربـعة عشـر يـومًــا ألن جـوهـر اللحـم أسـخف وأشـد 
تخـلخاًل. وأمـا مـا يـعرض فـي املـفاصـل مـن الـورم فـأبـطأ [Q1 118b] تحـلاًل ألنـها 
أكـــثف وأغـــلظ؛ فـــلذلـــك كـــان انـــقضاؤهـــا فـــي أربـــعني يـــومًــــا، ألن فـــيه يـــكون بحـــران مـــا 
لـيس مـن األمـراض داخـاًل فـي عـداد األمـراض املـزمـنة ولـكنه قـد جـاوز حـد األمـراض 
الــــحادة، وذلــــك أن الــــرطــــوبــــات الــــتي [T 111b] فــــي املــــفاصــــل تــــحتاج أن تتحــــلل 

294حتى تصير بخارًا وتنفذ في الرباطات املحيطة باملفاصل حتى تستفرغ. 

[فصل رقم 313 ] 

قـال أبـقراط: مَـن حـدث بـه فـي دمـاغـه قَـطع، فـالبـد مـن أن يحـدث بـه 
حمى وقيء مرار. 

قـال عـبد الـلطيف: قـولـه: "قـطع" يـدل بـه عـلى عـظم الجـراحـة. والبـد أن يحـدث 
بــــــه حــــــمى ألنــــــه البــــــد أن يــــــتبعه ورم، وورم األعــــــضاء الشــــــريــــــفة يحــــــدث عــــــنها حــــــمى 
ضـــــرورة، ويـــــتبعه [CB2 99a] قـــــيء مـــــرار ملـــــشاركـــــة املـــــعدة لـــــلدمـــــاغ ألنـــــه يـــــأتـــــيها 

. فلذلك  ] MSS: وكذلك K1.292

. أربعني  ] add. سنة Q1.293

. الرباطات  ] MSS: الرطوبات K1.294
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296مــــنه عــــصبتان، فــــإنَّ مــــن شــــأن املــــرار أن يتجــــلَّب إلــــى املــــعدة عــــند الــــصداع  295

298الشــــديــــد واالغــــتمام الشــــديــــد. وقــــد يــــعرض قــــيء املــــرار إذا وقــــعت الجــــراحــــة  297

299بالغشاء الصلب املحيط بالدماغ ألنه يتصل به مواضع كثيرة. 

[فصل رقم 314 ] 

قــال أبــقراط: مَــن حــدث بــه وهــو صــحيح وجــع بــغتة فــي رأســه ثــم 
أســكت عــلى املــكان وعــرض لــه غــطيط، فــإنــه يهــلك فــي ســبعة أيــام إن لــم 

تحدث به حمى. 

300قــال عــبد الــلطيف: الــسكات آفــة يــبطل مــعها الــحس والحــركــة، وقــد تــبطل 

الحـركـة ويـبقى الـحس، كـما قـال أبـقراط: أنـه يـعرض لـبعض الـناس أن أسـكتوا وهـم 
 . 301يـــحسون. والـــسكتة الـــقويـــة ال يـــمكن أن تـــبرأ، وأمـــا الـــضعيفة فـــال يسهـــل بـــرؤهـــا

وعــــــالمــــــة الــــــسكتة [K1 85b] الــــــقويــــــة أن يــــــعرض مــــــعها غــــــطيط كــــــما يــــــعرض ملــــــن 
303اســتثقل فــي نــومــه ألن الــحالــتني مــتشابهــتان، والــغطيط يــعرض لــضعف فــعل  302

الــعصب. وإذا حــدث بــالــصحيح صــداع بــغتة فــأولــى األشــياء بــأن يــكون ســببًا ريــح 
غـــليظة نـــافـــخة، وقـــد يـــمكن أن يـــكون ســـببه مـــادة كـــثيرة غـــليظة أو بـــلغمية مـــالـــت إلـــى 

. منه  ] K1: om. CB2, Q1, T.295

. شأن  ] MSS: بيان T.296

. االغتمام  ] K1: االحتمام Q1. االعتمام CB2, T.297

. وقعت  ] K1, T: دفعت CB2, Q1.298

. الصلب  ] MSS: om. K1.299

. السكات  ] MSS: السكاة T.300

. برؤها  ] K1: برها MSS.301

. استثقل  ] MSS: استسقل T.302

. الحالتني  ] K1: الحالني MSS.303
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ـــــــــت الـــــريـــــاح واألخـــــالط  نت ولـــــطَّفت وفشّـَ 304الـــــرأس دفـــــعة، فـــــإذا حـــــدثـــــت حـــــمى ســـــخَّ

الـبلغمية وذلـك ربـما كـان فـي الـيوم [Q1 119a] الـثالـث أو الـرابـع أو الـخامـس أو 
الــسابــع أكــثره، فــإن لــم تحــدث الحــمى فــي هــذه األيــام هــلك املــريــض ألن املــادة فــي 

عضو شريف ال يحتمل أكثر من ذلك. 

[فصل رقم 315 ] 

قــال أبــقراط: قــد يــنبغي أن يــتفقد بــاطــن الــعينني فــي وقــت الــنوم 
305فــإن تــبني شــيء مــن بــياض الــعني والــجفن ُمطْبق ولــيس ذلــك يــعقب 

اختالف وال شرب دواء، فتلك عالمة رديئة مهلكة جًدا. 

قــال عــبد الــلطيف: إنــما يظهــر بــياض الــعني إذا لــم تــنطبق انــطباقــا مــحكًما، 
إمــــا لــــيبس فــــي األجــــفان، وإمــــا لــــضعف الــــقوة [T 112a] املحــــركــــة، وإمــــا لــــعادة 
306وخـــلقة. فـــإن مـــن نـــهكه إســـهال وجـــف بـــدنـــه لـــم تـــنطبق عـــيناه عـــند الـــنوم انـــطباقًـــا 

307مـــــحكًما لـــــيبس األجـــــفان، وكـــــذلـــــك مـــــن نـــــهكه املـــــرض وأضـــــعفه كَـــــــلَّ عـــــن إطـــــباق 

308جــفنيه مــحكًما وضــعف عــن ذلــك، كــما يــعرض لــلمريــض أال يــغمض عــينيه ويــفتح 

فــاه عــند الــنوم. فــإن كــان فــتح األجــفان عــادة لــم يــكن دلــياًل، ولــكن تَــفَقَّدهُ وسَـــــــْل عــن 
عــادة املــريــض فــي صــحته لــئال يــغلطك. وإن كــان عــن شــرب دواء واســتفراغ قــصير 
املـــدة، فـــعالجـــه سهـــل ويـــمكن تـــراجـــع الـــقوة فـــي زمـــن يـــسير. فـــإن تـــبني الـــبياض مـــن 
309الــعينني عــقيب اخــتالف مــزمــن أو مــرض قــد نــهك، دل عــلى انــحالل الــقوة، وكــان 

. حمى  ] MSS: حتى T.304

. مطبق  ] K1, T: منطبق CB2, Q1.305

. انطباًقا  ] MSS: om. T.306

. إطباق  ] CB2, Q1: انطباق K1, T.307

. جفنيه  ] K1: جفنته CB2, T. جفنه Q1.308

. عقيب  ] MSS: عقب T.309
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310[CB2 99b] عالمة رديئة مهلكة ألنه ال يمكن تراجعه سريًعا. 

[فصل رقم 316 ] 

قـال أبـقراط: مـا كـان مـن اخـتالط الـعقل مـع ضـحك فـهو أسـلم، ومـا 
311كان منه مع هّم وحزن فهو أشد خطرًا. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: لــــيس فــــي اخــــتالط الــــعقل شــــيء ســــليم إال مــــا كــــان مــــع 
312ضـحك فـهو أقـل خـطرًا، كـما أن مـا كـان عـن إقـدام وتقحـم فـهو أشـد خـطرًا، ومـا 

313كـان عـن هـمٍّ وحـزن فـهو مـتوسـط بـينهما. فـإن كـان االخـتالط مـن حـرارة فـقط مـن 

غـير خـلط رديء كـان شـبيها بـاخـتالط الـسكارى، فـإن كـان عـن صـفراء كـان مـعه هـم 
314وحـــزن، فـــإن تـــزيـــدت الـــصفراء احـــتراقًـــا حـــتى تـــميل إلـــى الـــسوداء مـــال صـــاحـــبه 

315إلـى الـجنون؛ واعـلم أن الـسوداء الـكائـنة عـن احـتراق الـصفراء أصـعب أمـرًا. ومـا 

كـان مـن عـكر الـدم وغـلظة فـهو أقـل رداءة، [Q1 119b] واسـم هـذا بـالـحقيقة خـلط 
سوداوي، وقد يسمى مرة سوداء ألنه قليل يحترق ويصير مرة سوداء. 

[فصل رقم 317 ] 

قــال أبــقراط: نَــفَُس الــبكاء فــي األمــراض الــحادة الــتي يــكون مــعها 
حمى، دليل رديء. 

قــال عــبد الــلطيف: قــولــه: "نـفس الـبكاء" يــريــد صــوت [K1 86a] الــباكــي 

. ال  ] MSS: om. Q1.310

. هم  ] K1, T: غم CB2, Q1.311

. كما  ] add. كان Q1.312

. هم  ] MSS: غم K1.313

. صاحبه  ] K1: بصاحبه CB2, T. لصاحبه Q1.314

. واعلم  ] K1: فاعلم MSS.315
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وتــنفسه الــذي يــكون عــند الــبكاء، ويــنبغي أن يــكون الــبكاء هــنا مــمدوًدا كــالــدعــاء ألن 
317الـــــبكاء مـــــقصورًا هـــــو الحـــــزن، والـــــبكاء مـــــمدوًدا صـــــوت الـــــباكـــــي، واألصـــــوات  316

تـــبني عـــلى فـــعال كـــالـــدعـــاء والـــرغـــاء والـــصراخ والـــنباح وغـــير ذلـــك. وهـــذا الـــبكاء هـــو 
صــوت مــنقطع كــأنــه يتحــرك نــصف حــركــة ونــصف صــوت [T 112b] ويــسكن، ثــم 
319يـتراجـع بـما بـقى وكـأنـه صـوت مـتغير مـنقطع، وذلـك قـد يـكون لـيبس اآللـة أو  318

320لــضعفها، أو لــحالــة شــبيهة بــالــتشنج، أو لــصالبــة اآللــة فــال تــواتــي، أو ألن شــيئًا 

321يـــعوق فـــيعرض عـــنه شـــبيه بـــالشـــرق، #وملـــا كـــان صـــوت الـــباكـــي املـــتهالـــك شـــبيها 

322بـصوت الشـرق قـيل فـي الـوصـف: شـرق فـالن بـعبرتـه، وشـرق فـالن بـدمـعته، فـإذا 

عــرض مــثل هــذا الشــرق فــي األمــراض الــحادة كــان عــالمــة رديــئة؛ وكــثيرًا مــا يــعرض 
مــثل هــذا الــنفس عــند الحشــرجــة وقــبلها. وقــد يــدل تــنفس الــبكاء مــع مــا ذكــرنــا عــلى 

حال موجعة، كأن صاحبه يئن ويتنفس الصعداء، وذلك أيًضا رديء. 

[فصل رقم 318 ] 

قــال أبــقراط: عــلل الــنقرس تتحــرك فــي الــربــيع وفــي الخــريــف عــلى 
323األمر  

. مقصورًا  ] T: مقصور K1, CB2. املقصور Q1.316

. ممدوًدا  ] CB2, T: ممدود K1. املمدود Q1.317

. يتراجع  ] T: تراجع K1, CB2. راجع Q1.318

. بقى  ] MSS: نقى K1.319

. شبيهة  ] MSS: شبيه K1.320

. شبيه  ] MSS: كاشبيه K1.321

. وملا كان صوت الباكي املتهالك شبيًها بصوت الشرق  ] MSS: om. K1.322

. على األمر  ] T, K1: om. CB2, Q1.323
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 . 324األكثر

325قـــال عـــبد الـــلطيف: الـــنقرس داخـــل فـــي عـــلل أوجـــاع املـــفاصـــل، وأكـــثر مـــا 

تــتزيــد عــلل املــفاصــل فــي الــربــيع، وقــد ذكــرهــا أبــقراط فــي جــملة األمــراض الــربــيعية. 
وقـد تـهيج فـي الخـريـف إذا أسـيء الـتدبـير فـي الـصيف بـاإلسـراف فـي أكـل الـفواكـه. 
326فـــــأوجـــــاع املـــــفاصـــــل تـــــهيج فـــــي الـــــربـــــيع [CB2 100a] بـــــإســـــاءة الـــــتدبـــــير فـــــي 

327الشـتاء، وسـبب ذوبـان األخـالط فـيه حـيث تـنتقل األبـدان مـن الشـتاء إلـى مـا هـو 

328أسخن، وأما في الخريف فإنما تهيج من سبب واحد. 

[فصل رقم 319 ] 

329قــال أبــقراط: األمــراض الــسوداويــة يــخاف مــنها أن تؤول إلــى 

السكتة أو الفالج أو إلى التشنج أو إلى الجنون أو إلى العمى. 

قـال عـبد الـلطيف: [Q1 120a] أمـا الـسكتة والـفالـج والـتشنج والـعمى فـقد 
تــــكون مــــن الخــــلط الــــسوداوي، وأمــــا الــــجنون فــــال يــــكون إال مــــن خــــلط مــــهيج لــــذاع، 
وأشــده نــكايــة الــصفراء إذا احــترقــت. وأمــا الخــلط الــسوداوي فــقليل الــنكايــة، إال أنــه 

إن احترق احتراًقا شديًدا صارت له حدة خبيثة مهلكة. 

[فصل رقم 320 ] 

. األكثر  ] K1: أكثر ذلك MSS.324

. علل  ] MSS: om. T.325

. في  ] K1: pm. CB2, Q1, T.326

. حيث  ] MSS: om. Q1.327

. في  ] MSS: om. K1.328

. السوداوية  ] MSS: السوداوي T.329
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330قــال أبــقراط: الــسكتة والــفالــج يحــدثــان خــاصــة فــيمن كــان ســنه 

فيما بني األربعني سنة إلى الستني سنة. 

قـال عـبد الـلطيف: إنـما يـعرض فـي هـذه الـسن الـسكتة والـفالـج الـكائـنان عـن 
332املـــــرة الـــــسوداء، ألن هـــــذه الـــــسن يـــــغلب فـــــيها هـــــذا الخـــــلط، كـــــما يـــــغلب فـــــي  331

الخريف، والسيما من جاوز الستني سنة. 

[فصل رقم 321 ] 

قال أبقراط: إذا بدا الثرب فهو ال محالة يعفن. 

334قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: الـــــثرب هـــــو الـــــغشاء املجـــــلِّل لـــــلمعدة فـــــما دونـــــها.  333

وقـــولـــه: "إذا بـــدا" [T 113a] مـــعناه إذا ظهـــر وخـــرج مـــن الـــغشاء اآلخـــر املـــمدود 
336عـلى الـبطن كـله لخَــْرٍق أصـابـه فـإنـه إذا لـبث [K1 86b] ظـاهـرًا مـقدارًا مـا،  335

337فـليس يـمكن إذا أُدخـل أن يـبقى صـحيًحا سـليًما دون أن يـعفن. فـأمـا غـيره مـن 

األعــضاء كــاألمــعاء وزوائــد الــكبد فــإنــها قــد تــلبث ظــاهــرة مــدة مــا قــبل أن تــبرد بــرًدا 
338شــديــًدا ثــم تــدخــل ويــخاط الجــرح ويــندمــل وتــعود هــي إلــى طــبيعتها. فــأمــا الــثرب 

. كان  ] MSS: كانت K1.330

. السن  ] MSS: اللسن Q1.331

. يغلب  ] T: om. K1, CB2, Q1.332

. هو  ] MSS: om. K1.333

. املجلل  ] MSS: املحلل K1.334

. لخرق  ] CB2, Q1: بخرق K1. لحرق T.335

. فإنه  ] add. إذا لبس ظاهرًا مقدارًا ما البس ظاهرًا Q1.336

. أدخل  ] K1: دخل MSS.337

. ويخاط  ] MSS: ويخلط K1.338
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 ، 339فـــإن أدخـــل عـــلى فـــوره فـــقد يســـلم، وإن بـــقي أدنـــى مـــدة عـــفن ولـــم يـــقبل الـــعالج

ولــــذلــــك رأى األطــــباء مــــن الحــــزم أن يــــقطعوه، وإنــــما يــــسارع إلــــيه الــــعفن دون غــــيره 
341لــكثرة رطــوبــته وبــرده أيــًضا. وأمــا الــكبد فــهي مــع رطــوبــتها حــارة جــًدا، وأمــا  340

املعا ففيه يبس، فلذلك أسرع العفن إلى الثرب دون غيره. 

[فصل رقم 322 ] 

342قـال أبـقراط: مـن كـان بـه وجـع عـرق الـنََّسا وكـان وركـه ينخـلع ثـم 

343يعود، فإنه قد حدثت فيه رطوبة مخاطية. 

قـال عـبد الـلطيف: الـرطـوبـة املـخاطـية هـي الـكيموس الـبلغمي الـلزج مـع رقـة، 
344فــإذا ابــتل بــه مــفصل الــورك اســترخــى، ولــذلــك ينخــلع الــعظم [Q1 120b] مــن 

345الــنقرة ويخــرج مــنها بــسهولــة ثــم يــعود [CB2 100b] ســريــًعا، وانــخالع الــورك 

هو انخالع مفصله من رأس الفخذ. 

[فصل رقم 323 ] 

قـال أبـقراط: مـن اعـتراه وجـع فـي الـورك مـزمـن فـكان وركـه ينخـلع، 
فإن رجله كلها تضمر ويعرج إن لم يكو. 

قــال عــبد الــلطيف: هــذا الــفصل مــتصل بــما قــبله، وذلــك أن مــن صــارت وركــه تنخــلع 

. العالج  ] MSS: الصالح T.339

. مع  ] MSS: om. T.340

. حارة  ] MSS: حادة K1.341

. وكان  ] MSS: فكان K1.342

. قد  ] MSS: om. K1.343

. ينخلع  ] MSS: يخلع Q1.344

. بسهولة  ] MSS: بسولة K1.345
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لـكثرة الـرطـوبـة املـخاطـية ودام اسـترخـاؤهـا فـإن الـرِّجـل تـعرج وتـضمر لـقلة اغـتذائـها 
ورداءة مــا تــغتذي بــه ألنــها إذا زالــت عــن اســتقامــتها لــم يجــر الــغذاء إلــيها عــلى مــا 
يــنبغي، وإذا لــم يــحسن اتــصالــها بــالــبدن صــارت بــمنزلــة الــعضو املــيت، وهــكذا مــن 
خــــلعت يــــده فــــإنــــها أيــــًضا تــــضمر. وقــــولــــه: "إن لــــم تــــكو" أي إذا كــــويــــت جــــفَّت تــــلك 
الـــرطـــوبـــة وقـــلَّت، فـــلم تـــحصل نـــكايـــتها. #تـــمت املـــقالـــة الـــسادســـة، بحـــمد اهلل وعـــونـــه 

. 346وحسن توفيقه

. تمت املقالة السادسة بحمد اهلل وعونه وحسن توفيقه  ] K1: 346 تمت املقالة السادسة والحمد

.CB2, Q1. om.T لواهب العقل بال نهاية
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