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املقالة السابعة 

[فصل رقم 324 ] 
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: برد األطراف في األمراض الحادة، دليل رديء.  1قال أبقراط

2قـــال عـــبد الـــلطيف: األطـــراف هـــي نـــحو األنـــف واألذنـــني والـــقدمـــني والـــكفني، 

 T] والـــــــعادة جـــــــاريـــــــة أن تـــــــكون هـــــــذه األطـــــــراف فـــــــي أصـــــــحاب األمـــــــراض الـــــــحادة
113b] حـــارة جـــًدا بـــحيث تلتهـــب وتـــحترق، فـــإذا بـــردت دل عـــلى أن فـــي األحـــشاء 
3ورمًـــا عــظيًما حــارًا بــحيث يــجتذب إلــيه الحــرارة الــظاهــرة فــتبرد األطــراف لــذلــك مــع 

، فـــأمـــا فـــي  4أن األحـــشاء تلتهـــب حـــرارة حـــتى ال يـــحتمل صـــاحـــبها أن يُـــغطَّى بـــثوب

بْيان.  األمراض املزمنة فال عجب أن تبرد األطراف والسيما في النساء والصِّ

[فصل رقم 325 ] 
6قـال أبـقراط: إذا كـان فـي الـعظم عـلة فـكان لـون اللحـم عـنها كَــِمًدا،  5

فذلك دليل رديء. 
8قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــولـــه: "فـــكان لـــون اللحـــم عـــنها كـــمًدا" أي عـــن الـــعلة ال  7

 [K1 87a] ،بسـبب آخـر، واإلكـمداد يـدل عـلى جـمود الحـرارة الـغريـزيـة مـن الـعضو
وعلى عفونة قوية حدثت في اللحم الذي حول العظم. 

[فصل رقم 326 ] 

. املقالة السابعة، قال أبقراط  ] K1: 1 بسم اهلل الرحمن الرحيم، املقالة السابعة، قال أيقراط

CB2, Q1. املقالة السابعة T.

. هي  ] MSS: هو K1.2

. فتبرد  ] MSS: فيرد T.3

. بثوب  ] add. أصاًل T.4

. فكان  ] add. فكان T.5

. لون  ] MSS: كون Q1.6

. لون  ] MSS: كون Q1.7

. العلة  ] MSS: ill. CB2.8
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10قــال أبــقراط: حــدوث الــفواق وحــمرة الــعينني عــند الــقيء، دلــيل  9

رديء. 
قـــــــال عـــــــبد الـــــــلطيف: قــــولــــه: "عــــند الــــقيء" [Q1 121a] #أي عـــــــقيب 
11الـــقيء [CB2 101a] وإنـــما كـــان دلـــياًل رديـــئًا ألن مـــن شـــأن الـــقيء أن يـــسكن 

الـفواق الـذي سـببه رطـوبـة تـؤذي املـعدة، فـإذا لـم يـسكن بـالـقيء دل عـلى ورم عـظيم 
فـي الـدمـاغ أو فـي املـعدة ويـتبعهما حـمرة الـعينني، لـكن حـمرة الـعينني لـورم الـدمـاغ 

أتبع. 

[فصل رقم 327 ] 
قـــال أبـــقراط: إذا حـــدث بـــعد الـــعرق إقـــشعرار، فـــليس ذلـــك بـــدلـــيل 

محمود. 
قـــال عـــبد الـــلطيف: مـــن شـــأن الـــعرق أن يســـتفرغ بـــه مـــادة اإلقـــشعرار، فـــإذا 
عــــرض بــــعده اإلقــــشعرار دل عــــلى أنــــه لــــم يــــقو عــــلى أن يســــتفرغ مــــادتــــه لــــكثرتــــها أو 
لــضعف الــقوة عــنها كــما قــال أبــقراط: إن أعــراض البحــران إذا لــم يــكن بــها بحــران 
فـــــربـــــما دلـــــت عـــــلى مـــــوت، وربـــــما دلـــــت عـــــلى أن البحـــــران يـــــكون بعســـــر ألن الـــــطبيعة 

13تنهزم في هذه األحوال وتخور من املرض.  12

[فصل رقم 328 ] 
14قــال أبــقراط: إذا حــدث بــعد الــجنون اخــتالف دم واســتسقاء أو 

حيرة، فذلك دليل محمود. 
قــال عــبد الــلطيف: أمــا اخــتالف الــدم واالســتسقاء فــيمكن أن يــكون بــهما بــرء 

. العينني  ] add. بعد CB2.9

. عند  ] MSS: بعد Q1.10

. أي عقيب القيء  ] MSS: om. K1.11

. تنهزم  ] MSS: ينهدم Q1.12

. وتخور  ] MSS: ويجوز Q1.13

. واستسقاء  ] MSS: أو استسقاء T.14
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الـجنون عـلى جـهة انـتقال املـرض مـن األعـلى إلـى األسـفل، وأمـا الـحيرة فـهي زيـادة 
15فـيه وكـأنـها جـنون شـديـد دائـم، لـكن يـمكن أن يـكون عـقيبها الـبرء، كـما يـكون الـبرء 

مــــــن األمــــــراض الــــــحادة عــــــقيب اشــــــتدادهــــــا وقــــــوة حــــــركــــــتها، كــــــما عــــــليه الــــــحال فــــــي 
16الـبحاريـن. وأمـا أنـا فـأرى أن هـذا الـفصل مـما يـنبغي أن ال يُنسـب إلـى أبـقراط، 

ومـع ذلـك فـأرى فـيه تـوجـيًها آخـر غـير مـا ذكـر جـالـينوس [T 114a] وهـو أن يـكون 
قـولـه: "إذا حـدث بـعد الـجنون اخـتالف دم" أي إذا حـدث عـقيبه اسـتفراغ املـادة مـن 
أســفل، إمــا مــن أفــواه الــعروق، وإمــا مــن الــكبد، فــذلــك بــرؤه، وهــذا عــلة ظــاهــرة. وأمــا 
17االســــتسقاء فــــأنــــت تــــعلم أنــــها عــــلة رديــــئة جــــًدا ليســــت فــــي الخــــطر بــــدون الــــجنون 

وربـما كـانـت أوحـى مـنه، فـكيف جـعله دلـياًل محـموًدا، إال أن يـكون يـريـد بـاالسـتسقاء 
19ابــتداؤه قــبل تــمكنه، فــيمكن – حــينئٍذ – عــالجــه، فــيحصل الــشفاء مــن املــرضــني  18

20جـــــميًعا. وأمـــــا الـــــحيرة فـــــيحتمل أن يـــــراد بـــــها البهـــــتة الـــــحاصـــــلة لـــــلمجنون عـــــقيب 

21اإلفـاقـة، وذلـك [Q1 121b] عـندمـا يـحضره عـقله وفـكره ويـأخـذ فـي الـتعجب مـن 

22حــالــه أو يســتحي مــما عــرض لــه، ومَـــن رجــع إلــيه فــكره وتــعجبه وحــياؤه فــذلــك فــيه 

دليل محمود. 

[فصل رقم 329 ] 
قــال أبــقراط: ذهــاب الــشهوة فــي املــرض املــزمــن، والــبراز الــصرف، 

دليٌل رديء. 
قـــال عـــبد الـــلطيف: مـــن شـــأن الـــشهوة أن تَـــقوى فـــي األمـــراض املـــزمـــنة، فـــإذا 

. شديد  ] MSS: شديدة T.15

. أنا فأرى  ] MSS: فأنا أرى Q1.16

. الجنون  ] T: جنون CB2. Q1, K1.17

. ابتداؤه قبل  ] MSS: ابتدا وقبل T.18

. حينئذ  ] add. يجعله T.19

. البهتة  ] K1, CB2: البهية Q1. الهىىة T.20

. وفكره  ] K1: فكرته CB2, Q1, T.21

. عرض  ] K1: يعرض CB2, Q1, T.22
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ذهـبت [CB2 101b] فـذلـك دلـيل رديء؛ فـإن كـان الـبراز مـع ذلـك صـرفًـا قَـوَّى دلـيل 
الـردءاة، فـإنَّ الـبراز الـصرف هـو الـذي يـغلب عـليه الخـلط الـذي هـو سـبب املـرض مـن 
23غـير أن يـخالـطه شـيء [K1 87b] مـن الـثفل، أعـني ثـفل الـغذاء وال رطـوبـته، بـل 

24يـــكون مـــرارًا أصـــفر أو أخـــضر أو كُــــرَّاثـــيًا أو زنـــجاريًـــا أو أســـود، وهـــذا يـــدل عـــلى 

غلبة احتراق األخالط. 

[فصل رقم 330 ] 
قــال أبــقراط: إذا حــدث مــن كــثرة الشــراب إقــشعرار واخــتالط ذهــن، 

25فذلك دليل رديء. 

قــال عــبد الــلطيف: يــريــد "بــالشــرب" شــرب الشــراب، وهــو الخــمر وحــده، ومــن 
كِر، فــإنَّ  26شــأن الخــمر أن يُــسخِّن املــزاج ويلهــب والســيما إذا اخــتلط الــذهــن بــالــسُّ

اخـــتالط الـــذهـــن إنـــما يـــكون عـــند اإلكـــثار، فـــإن حـــدث عـــن ذلـــك إقـــشعرار فـــذلـــك دلـــيل 
رديء ألنـه يـدل عـلى خـمود الحـرارة الـغريـزيـة، بـمنزلـة الحـطب الـكثير يُـلقى عـلى الـنار 

القليلة فإنها تخمد.  
وأرى فــي هــذا الــفصل مــعنى آخــر، وهــو: أن الــبدن إذا كــان مــمتلئًا أخــالطًـا 
28بــلغمية غــليظة لــزجــة واســتكثر مــن شــرب الخــمر، نــفذ فــيه الخــمر بــلطافــتها إلــى  27

 T] ،29األعـــضاء الـــحساســـة فـــبردت بـــه، وربـــما كـــان الـــبدن مـــمتلئًا أخـــالطًـــا مـــراريـــة

114b] فـيحتّد بـالخـمر، فـيلذع الـعصب، فـيكون مـنه إقـشعرار، وكـل ذلـك يـدل عـلى 
أن البدن كثير االمتالء يحتاج إلى استفراغ. 

. يخالطه  ] K1: يخالط CB2, Q1, T.23

. مرارا  ] MSS: مرار K1.24

. دليل  ] K1: om. CB2, Q1, T.25

. فإن  ] MSS: ألن T.26

. نفذ  ] MSS: قد K1.27

. فيه  ] K1: به CB2, Q1, T.28

. أخالطًا  ] MSS: أخالط K1.29
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[فصل رقم 331 ] 
  [K1 88a] قال أبقراط: إذا انفجر ُخرَّاج إلى داخل، حدث عن 

 . 30ذلك سقوط قوة وقيء وذبول نفس

32قـال عـبد الـلطيف: يـعني بـالخُــرَّاج الـدبـيلة، وقـد يـسميه الـتقيح. وانـفجاره  31

إلــى داخــل يــعني املــعدة أو األمــعاء أو فــضاء الــصدر، فــإذا انفجــر إلــى املــعدة تــبعه 
 Q1] الــــــقيء، وإلــــــى األمــــــعاء تــــــبعه اخــــــتالف الــــــقيح، وإلــــــى الــــــصدر تــــــبعه الــــــسعال
122a] والــــنفث، وربــــما تــــبعه االخــــتناق. فــــأمــــا ســــقوط الــــقوة وذبــــول الــــنفس فــــيتبع 

الجميع، ألنه يستفرغ مع القيح روح كثير. 

[فصل رقم 332 ] 
قـــال أبـــقراط: إذا حـــدث عـــن ســـيالن الـــدم اخـــتالط فـــي الـــذهـــن أو 

تشنج، فذلك دليل رديء. 
قـال عـبد الـلطيف: اخـتالط الـذهـن الـحادث عـن سـيالن الـدم هـو الـحادث عـن 
33يــــبس واســــتفراغ، فــــال يــــكون قــــويًــــا كــــالــــكائــــن عــــن امــــتالء. ومــــن عــــادة أبــــقراط أن 

34يــسمى اخــتالط الــذهــن الــخفيف هــذيــانًــا. فــإذا عــرض الــتشنج فــذلــك رديء جــًدا، 

35ألنــــه الــــتشنج الــــكائــــن عــــن يــــبس واســــتفراغ. ويــــروى "وتــــشنج" بــــالــــواو عــــلى جــــهة 

36الجمع بينهما، وبأو على معنى أن كال منهما إذا انفرد رديء. 

[فصل رقم 333 ] 
قــال أبــقراط: [CB2 102a] إذا حــدث فــي الــقولــنج املســتعاذ مــنه 

. وقيء وذبول نفس  ] CB2, T: وذبول نفس وقيء K1. وقيء وذبول النفس Q1.30

. بالخراج  ] MSS: بالجراح T.31

. يسميه  ] K1, CB2: تسميه Q1. نسميه T.32

. فال  ] K1: وال CB2, Q1, T.33

. فإذا  ] MSS: وإذا T.34

. ويروى  ] MSS: ويردي Q1.35

. وبأو  ] MSS: وباد Q1.36
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قيء وفواق واختالط ذهن وتشنج، فذلك دليل سوء. 
قــــال عــــبد الــــلطيف: هــــذا الــــصنف مــــن الــــقولــــنج ينســــد مــــعه مســــلك املــــعا إلــــى 
أسـفل، فـال يـنفذ مـنه شـيء الـبتة، وهـي خـاصـة الزمـة لـه، فـإن تـزيـد ذلـك وتـأذي املـعا 
بـطول لـبث مـا فـيه اضـطر إلـى أن يتحـرك حـركـة مسـتكرهـة عـلى خـالف طـباعـه وإلـى 
ضــــد الــــجهة فحــــدث الــــتهوع والــــقيء، فــــإذا تــــفاقــــم األمــــر وأشــــرف عــــلى الهــــالك قــــاء 
الـرجـيع. وأمـا الـفواق فـتشنج يـعرض لـلمعدة ألملـها بـاملـشاركـة، ويحـركـها عـلى خـالف 
37[K1 88b] طـــباعـــها. ويحـــدث أيـــًضا اخـــتالط الـــذهـــن والـــتشنج ملـــشاركـــة عـــصب 

املعدة الدماغ. 

[فصل رقم 334 ] 
قـــال أبـــقراط: إذا حـــدث عـــن ذات الـــجنب، ذات الـــرئـــة، فـــذلـــك دلـــيل 

رديء. 
قـال عـبد الـلطيف: الـعلة تحـدث عـن الـعلة إذا كـانـت األولـى بـاقـية عـلى حـالـها، 
بـل إنـما تحـدث عـنها عـلة أخـرى عـند تـفاقـمها وعـظمها وقـوة خـبثها، فـأمـا الـعلة الـتي 
تــنتقل إلــى عــلة [T 115a] أخــرى فــإن األولــى تــنقضي أصــاًل. فــقولــه: "إذا حــدث 
عــن ذات الــجنب ذات الــرئــة" يــريــد إذا تــفاقــمت ذات الــجنب حــتى حــدثــت عــنها ذات 
الـــرئـــة فـــذلـــك رديء. فـــأمـــا ذات الـــرئـــة فـــال يحـــدث عـــنها ذات الـــجنب، ألنـــها إن كـــانـــت 
 [Q1 122b] عــــظيمة قــــتلت قــــبل أن يــــتولــــد مــــنها ذات الــــجنب، وإن كــــانــــت يــــسيرة
بـرئـت سـريـًعا. وفـي بـعض الـنسخ هـكذا: ومـن بـعد ذات الـجنب ذات الـرئـة، أي ذات 

الرئة تحدث بعد ذات الجنب، ولم يتعرض هل ذلك رديء أم ال؟ 

[فصل رقم 335 ] 
قال أبقراط: وعن ذات الرئة الِبرَسام. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: كــــما أن ذات الــــرئــــة قــــد تحــــدث عــــن ذات الــــجنب، كــــذلــــك 
الـبرسـام قـد يحـدث عـن ذات الـرئـة، وذلـك إذا كـانـت املـادة مـن خـلط حـاد لـذاع فـيرتـفع 

إلى الرأس منه بخار كثير فيكون منه البرسام. 

[فصل رقم 336 ] 

. والتشنج  ] T: وتشنج K1, CB2, Q1.37
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قال أبقراط: وعن االحتراق الشديد، التشنج والتمدُّد. 
ـــــــــر بــــــثالثــــــة أشــــــياء: بــــــالحــــــمى  38قــــــال عــــــبد الــــــلطيف: االحــــــتراق الشــــــديــــــد فُسّـِ

الشــديــدة، وبحــرارة الــهواء املــفرطــة، وبــالــكي الشــديــد. وكــله قــد يحــدث عــنه إذا أفــرط 
إضـرار بـالـعصب ويـبس فـيه، فـيتشنج، وتـشنجه لـذلـك رديء ألنـه عـن يـبس. وهـذا كـله 
عــــطف عــــلى قــــولــــه: "إذا حــــدث عــــن ذات الــــجنب ذات الــــرئــــة، فــــذلــــك دلــــيل رديء" أي 
وإذا حـــدث عـــن االحـــتراق الشـــديـــد الـــتشنج [CB2 102b] والـــتمدد فـــذلـــك رديء. 
وعـــلى الـــنسخة األخـــرى يـــكون قـــصده أن تـــعرف أنَّ الـــتشنج والـــتمدد يحـــدثـــان عـــن 

االحتراق الشديد، من غير أن يتعرض هل هو جيد أو رديء. 

[فصل رقم 337 ] 
39قـــــال أبـــــقراط: وعـــــن الـــــضربـــــة عـــــلى الـــــرأس، البهـــــتة واخـــــتالط 

 . 40الذهن

قـال عـبد الـلطيف: البهـتة أن يـبقى اإلنـسان مـفتوح الـعينني سـاكـتًا سـاكـنًا ال 
42يــخبر جــوابًــا وال يــمضي عــزمًـــا. يــقال: مــنه بهــت الــرجــل فــهو مــبهوت وكــثيرًا مــا  41

يــعرض ذلــك عــند الــخوف الــخالــع إذا بــاغــت. وأمــا اخــتالط الــذهــن فــأن يــتكلم بــما ال 
، وكـال هـذيـن يحـدثـان إذا نـال الـدمـاغ آفـة  43يـنبغي، #وقـد يـفعل أيـًضا مـا ال يـنبغي

مـــن ضـــربـــة أو ســـقطة؛ والبهـــتة أشـــد. وهـــذا أيـــًضا مـــنسوق عـــلى مـــا ســـبق، أي أن 
حدوث هذا بعد هذا دليل رديء، أو هو مما يحدث بعده ويتبعه. 

 [T 115b] وفــــــي بــــــعض الــــــنسخ يُــــــزاد فــــــي آخــــــر الــــــفصل: "رديء"، وهــــــذه
الـــــكلمة صـــــحيحة فـــــي املـــــعنى كـــــما ذكـــــرنـــــا، لـــــكنها ذكـــــرت مـــــبتورة، ســـــياقـــــة الـــــكالم 

. بالحمى  ] MSS: الحمى K1.38

. وعن  ] MSS: ومن T.39

. الذهن  ] add. رديء MSS.40

. ال يخبر  ] K1: ال يحير CB2, T. ال يحر Q1.41

. الرجل  ] MSS: om. Q1.42

. وقد يفعل أيًضا ما ال ينبغي  ] MSS: om. K1.43
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44تستغني عنها وال تقتضيها. 

[فصل رقم 338 ] 
 [Q1 123a] قال أبقراط: وعن نفث الدم، نفث املِدَّة. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: [K1 89a] أي ويحـــدث أو يـــتبع نـــفث الـــدم نـــفث املـــدة، 
أو: وإذا حـدث عـن نـفث الـدم نـفث املـدة، فـذلـك دلـيل رديء عـلى مـا فسـرنـا أواًل. وقـد 

45قلنا أنه ال يتبع علة علة إال إذا كانت األولى خبيثة وثابتة. 

[فصل رقم 339 ] 
ياَلن، وإذا احـــــتبس  ــــــلِّ والـــــسَّ قـــــال أبـــــقراط: وعـــــن نـــــفث املِــــدَّة، السّـُ

البصاق مات صاحب العلة. 
قـال عـبد الـلطيف: أمـا السـل فـهو هـزال مـفرط ال يـبرأ، مـع حـمى دقـيقة وقـرحـة 
فـي الـرئـة. وأمـا الـسيالن فـقد فسـره جـالـينوس بـتساقـط الـشعر تـارة، وبـرقّـَة الـبصاق 
أخــرى، قــال: ألن الــسيالن فــي لــغة الــيونــانــيني يُــشعر بــذلــك. وأنــا أرى أن الــسيالن 
46يـفهم مـنه مـعنى آخـر، وهـو االخـتالف فـإنـه مـؤذن بهـالك املسـلول. ويُـشِعر بـمعنى 

آخـــــر وهـــــو أن يـــــعني بـــــالـــــسيالن ذوبـــــان األعـــــضاء عـــــلى مـــــا يظهـــــر فـــــي الـــــبول مـــــن 
47الـدهـانـة، وهـذا يـكون عـند قـرب املـوت، وهـذا الـتأويـل عـندي ألـيق مـا قـيل. ويـحتمل 

أن يــكون هــذا اإلخــبار عــلى جــهة الــتوكــيد، وعــلى جــهة اإلخــبار بــالــرداءة كــما ذكــرنــا 
أواًل. 

وقـــولـــه: "وإذا احـــتبس الـــبصاق مـــات صـــاحـــب الـــعلة" ألنـــه إنـــما يـــحتبس إذا 
 CB2] 48ضــعف جــًدا وعجــز عــن نــفث مــا فــي رئــته، فــإذا اجــتمع ذلــك ســد مــنافــسه

. تستغني  ] MSS: ويستغني Q1.44

. قلنا  ] K1: قال CB2, Q1, T.45

. ويشعر بمعنى  ] MSS: ويتغير ملعنى Q1.46

. التأويل  ] MSS: التأول K1.47

. ذلك سد منافسه  ] MSS: شد ذلك منافسه Q1.48
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103a49] وخنقه، فكان املوت. 

[فصل رقم 340 ] 
قال أبقراط: وعن ورم الكبد، الفواق. 

قـال عـبد الـلطيف: هـذا أيـًضا إخـبار بمجـرد الحـدوث والـتولـد، وإمـا بـأنـه ردئ 
عـلى مـا قـيل. وإذا اشـتد ورم الـكبد عـرض الـفواق ملـشاركـة الـكبد املـعدة فـي عـصب 
رقــــيق يــــأتــــيها، وقــــد يــــكون ألن الــــكبد إذا عــــظم ورمــــها كــــثر فــــيها املــــرار فــــصبَّته إلــــى 
األعـضاء وتـصّعد إلـى املـعدة فـلذعـها فـكان عـنه الـفواق، وال يـكون ذلـك إال عـند عـظم 

اآلفة وخبث الورم. 

[فصل رقم 341 ] 
قال أبقراط: وعن السهر، التشنُّجُ واختالُط الذهن. 

قـال عـبد الـلطيف: السهـر يـجفف املـزاج ويسـتفرغ األخـالط، فـالـتشنج الـكائـن 
عــــنه هــــو الــــحادث عــــن يــــبس، ويعســــر بــــرؤه [Q1 123b] جــــًدا؛ ولــــذلــــك هــــو ردئ، 
51وكـــذلـــك اخـــتالط الـــذهـــن. وفـــي بـــعض الـــنسخ يـــقتصر عـــلى قـــولـــه: "وعـــن السهـــر  50

52الـتشنج" ألن غـرضـه [T 116a] أن يـخبر بـأردأ األعـراض الـتابـعة. وفـي بـعض 

النسخ زيادة لفظة ردئ، وال حاجة إليها كما قلنا آنفًا. 

[فصل رقم 342 ] 
قال أبقراط: وعن انكشاف العظم، الورم الذي يسمى الُحمرة. 

قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: جـــــالـــــينوس يـــــرى أن أبـــــقراط ال يـــــعني بـــــأن الـــــورم تـــــابـــــع 
النــــكشاف الــــعظم كــــما ســــبق أمــــثالــــه، قــــال ألن ذلــــك ال يــــكون إال فــــي الــــندرة، وإنــــما 
يـــعني أنـــه إذا كُـــــشف الـــعظم فظهـــر تـــحته الـــورم الـــذي يُـــدعـــى الحـــمرة فـــتلك عـــالمـــة 

. فكان  ] CB2: كان K1, Q1. وكان T.49

. وكذلك  ] CB2, T: فكذلك K1. ولذلك Q1.50

. يقتصر  ] MSS: يقصر T.51

. بأردأ  ] K1: بارد CB2, Q1. باردء T.52
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54رديـئة، فـعلى هـذا تـكون "عـن" هـذه البـتداء الـغايـة، كـقولـهم: بـزغـت الـشمس عـن  53

الـــــسحاب؛ واملـــــعنى مـــــن تـــــحت الـــــسحاب. وأمـــــا فـــــي الـــــفصول املـــــاضـــــية فـــــإنَّ "عـــــن" 
، كما يقال: حدث السحاب عن البخار والنبات عن الشمس.  55للسببية

[فصل رقم 343 ] 
 [K1 89b] قـال أبـقراط: وعـن الـورم الـذي يُـدعـى الحُــمرة، الـعفونـة 

والتقيح. 
قـال عـبد الـلطيف: وأيـًضا فـإن الـعفونـة والـتقيح يحـدثـان عـن الحـمرة إذا عـظم 

أمرها وخبثت جًدا، و"عن" هذه هي السببية كما سبق. 

[فصل رقم 344 ] 
قال أبقراط: وعن الضربان الشديد في القروح، انفجار الدم. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: الــــضربــــان إنــــما هــــو مــــن حــــس مــــؤلــــم يحــــدث مــــن حــــركــــة 
56الــــعروق الــــضوارب، ومــــادامــــت األعــــضاء عــــلى حــــالــــها الــــطبيعية ال يُــــحس بحــــركــــة 

57الـعروق، لـسعة املـكان عـليها وقـلة الـحفز مـنها وتـألـم األعـضاء الـتي تـالقـيها، فـإذا 

59حـدث الـورم ضـاق املـكان وحـفَّز الـعرَق الـطبيعُة واسـتكرهـته لـدفـع مـا فـيه ودفـع  58

 CB2] 60أعــــضاء مــــتأملــــة، فــــكان عــــنه الــــضربــــان والــــنفذان، وذلــــك خــــاص بــــالــــعروق

. البتداء  ] K1: االبتداء CB2, Q1, T.53

. بزغت  ] K1: نزعت CB2, Q1. برعت T.54

. للسببية  ] MSS: السببية K1.55

. وما دامت  ] MSS: وأما دامت K1.56

. الحفز  ] MSS: الخقر Q1.57

. وحفز  ] K1, CB2: وخقر Q1. وحفن T.58

. الطبيعة  ] K1: الطبيعية CB2, Q1, T.59

. أعضاء  ] MSS: أعظاء K1.60
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103b61] الـضوارب. والـضربـان إنـما يـكون فـي الـقروح الـتي مـعها ورم حـار، ألن 

62اللحـــم املـــحيط بـــالـــعروق ال يـــحتمل حـــركـــتها، لـــكنه يـــنالـــه مـــن مـــصادمـــتها إيـــاه إذا 

انبســطت وجــع، فــإذا عــظمت حــركــة الــعروق واســتكرهــت لــتشوقــها إلــى دفــع األشــياء 
املؤذية، لم يمتنع أن يتبعه انفجار الدم. 

[فصل رقم 345 ] 
قــال أبــقراط: وعــن الــوجــع املــزمــن [Q1 124a] فــيما يــلي املــعدة، 

التقيح. 
قــال عــبد الــلطيف: الــوجــع فــي املــعدة إذا أزمــن لــم يــمكن أن يــكون مــن ريــح 
63غـــــليظة وال حِـــــــدَّة الذعـــــة، ألن هـــــذه األشـــــياء تـــــزول ســـــريـــــًعا والســـــيما إن اســـــتعمل 

املـريـض الـتدبـير عـلى مـا يـنبغي؛ فـبقي أن يـكون الـوجـع املـزمـن مـن ورم، فـإذا طـالـت 
عليه املـُدَّة فإنه سيقيح، إال أن يموت [T 116b] املريض قبل ذلك. 

[فصل رقم 346 ] 
قال أبقراط: وعن البراز الصرف، اختالف الدم. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: الـــبراز الـــصرف هـــو الـــذي ال يـــخالـــطه غـــيره بـــل يـــكون مِــــرَّة 
، ولـيس بـعجب، إذا كـثر مـالقـاة هـذا الخـلط الـحاد  65صـفراء أو سـوداء عـلى حـالـه 64

املعا َسَحَجُه وَقرَّحه وأحدث فيه تآكاًل وتبعه اختالف الدم. 

[فصل رقم 347 ] 
66قال أبقراط: وعن قطع العظم، اختالط الذهن إذا نال الخالي. 

. والضربان  ] MSS: فالضربان T.61

. مصادمتها  ] MSS: مضادتها K1.62

. استعمل  ] MSS: يستعمل K1.63

. صفراء  ] MSS: الصفراء Q1.64

. حاله  ] K1: خياله CB2. حياله Q1, T.65

. اختالط  ] K1: اختالف CB2, Q1, T.66
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قــــال عــــبد الــــلطيف: يــــريــــد بــــالــــعظم هــــنا عــــظم الــــرأس املــــسمى قــــحفًا، ويــــريــــد 
،حــتى يــنال املــوضــع  68بــقطعه خــرقــه إلــى أن يــصل إلــى الــدمــاغ أو إلــى غــشائَـيْه 67

69الـخالـي مـن الـدمـاغ يـعني الـبطن مـنه، فبهـذيـن الشـرطـني يـعرض اخـتالط الـذهـن. 

70فأمَّا إْن َقطَع العظم ولم يصل إلى املكان الخالي فال يلزم أن يختلط الذهن. 

[فصل رقم 348 ] 
قال أبقراط: التشنج من شرب الدواء فهو مميت. 

71قــال عــبد الــلطيف: الــتشنج الــعارض عــن شــرب الــدواء املـُسهِـــل أو املــقيء 

مميت، ألنه النوع من التشنج العارض عن االستفراغ ويبس العصب. 

[فصل رقم 349 ] 
قــال أبــقراط: بــرد األطــراف عــن الــوجــع الشــديــد فــيما يــلي املــعدة، 

رديء. 
قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: بـــــرد األطـــــراف قـــــد يـــــكون عـــــن ورم عـــــظيم فـــــي األحـــــشاء 
72تـــنقبض الحـــرارة الـــغريـــزيـــة إلـــيه، ويـــكون مـــن ذبـــول الـــنفس ومـــن الـــغشي، لخـــمود 

73[K1 90a] الحــرارة الــغريــزيــة أو النــغمارهــا بــكثرة املــادة والســيما الــباردة. وقــد 

74يـــكون بـــرد األطـــراف مـــن وجـــع شـــديـــد فـــي الـــجوف تـــنقبض بســـببه الـــطبيعة إلـــى 

. إلى  ] MSS: om. T.67

. أو إلى غشائيه  ] MSS: وإلى غشايته K1.68

. فبهذين  ] MSS: فبهذا T.69

. فأما إن قطع  ] K1, T: وأما إن قطع CB2. فإما انقطع Q1.70

. املقيء  ] MSS: املقني CB2.71

. لخمود  ] K1, Q1: بخمود CB2. وبخمود T.72

. النغمارها  ] MSS: أوال أوال يغمارها Q1.73

. الطبيعة  ] MSS: الطبيعية Q1.74
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75نـــفسها ويـــتبعها الـــدم فيخـــلو ســـطح الـــبدن واألطـــراف عـــنهما فـــتبرد؛ فـــلذلـــك كـــان 

رديئًا ألنه يدل على قوة األلم في الجوف. 
  

[فصل رقم 350 ] 
 [Q1 124b] قـــــال أبـــــقراط: [CB2 104a] إذا حـــــدث بـــــالـــــحامـــــل 

زحير، كان سببًا ألن تُسقط. 
76قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: كـــــثيرًا مـــــا تُـــــسقط الـــــحامـــــل عـــــن الحـــــركـــــات الشـــــديـــــدة 

واألوجـاع الـقويـة وإن كـانـت بـعيدة عـن الـرحـم، فـال عـجب أن تُـسقط مـن الـزحـير، وهـو 
ألــم فــي املــعا املســتقيم املــسمى بــاملــبعر ويــحصل مــعه اســترخــاء الــعضالت املــجاورة 
واملــــشاركــــة لــــلرحــــم، ثــــم أنــــه يــــحصل لــــلحامــــل إعــــياء وتــــعب مــــفرط وســــقوط قــــوة لــــكثرة 
الــــقيام والــــقعود وطــــول الــــتردد، ثــــم أن الــــزحــــير كــــثيرًا مــــا يــــحصل عــــنه ســــقوط الــــقوة 
79وانـحاللـها واالسـترخـاء املـفرط، ومـن شـأن االسـترخـاء أن يحـل عـالئـق الـجنني  78 77

فيسقط. 

[فصل رقم 351 ] 
80قــال أبــقراط: إذا انــقطع شــيء مــن الــعظم أو الــغضروف، لــم يــنم 

ولم يلتحم. 
 [T 117a] قـال عـبد الـلطيف: هـذه األعـضاء ال تـنبت وال تلتحـم ألنَّ خَــْلقها 
مــــن املــــني، وهــــي مــــن األعــــضاء األول. وأمــــا اللحــــم والشحــــم ونــــحوهــــما فــــإنــــه يَــــنْمى 

 . 81وينبت ويلتحم إذا وقع فيه جراحة ونقص أو انشق

. فيخلو  ] MSS: فيخلوا K1.75

. كثيرا  ] MSS: كثير K1.76

. وانحاللها  ] K1: وانخذالها CB2, Q1, T.77

. واالسترخاء  ] MSS: واسترخاء Q1.78

. ومن شأن  ] MSS: om. T.79

. ينم  ] MSS: يتم K1.80

. انشق  ] MSS: الشق Q1.81
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[فصل رقم 352 ] 
82قــال أبــقراط: إذا حــدث بــمن غــلب عــليه الــبلغم األبــيض اخــتالف 

قوي، انحل عنه به مرضه. 
قـــال عـــبد الـــلطيف: الـــبلغم األبـــيض هـــو االســـتسقاء اللحـــمي ألنـــه يـــكون عـــنه، 
83وإنــــما وصــــفه بــــاألبــــيض لســــببني أحــــدهــــما: لــــيفصله عــــن الــــبلغم الــــذي تــــغير لــــونــــه 

85بــــمخالــــطة غــــيره، كــــالــــكمد واألزرق واألغــــبر واألصــــفر وغــــير ذلــــك. والــــثانــــي: أن  84

86ال يــكون إتــيانــه بــاألبــيض لــيفصله عــن غــيره بــل لــيصف طــبيعته؛ فــإن الــوصــف قــد 

، وقـد يـذكـر عـلى جـهة تـعريـف الـذات، كـما يـقال: اهلل الـعظيم،  87يـذكـر لـلفرق والـتمييز

88والــحق الــيقني. ومــن كــان بــه هــذا الــصنف مــن االســتسقاء ثــم عــرض لــه اخــتالف 

89قـــوي، وفـــي نـــسخة أخـــرى: مـــزمـــن، انحـــل عـــنه بـــه مـــرضـــه عـــلى جـــهة االســـتفراغ 

90الواقع من تلقاء نفسه، وبه يقتدي الطبيب كما سبق أمثاله. 

[فصل رقم 353 ] 

. بمن  ] MSS: ملن Q1.82

. لسببني  ] MSS: لشيئني K1.83

. بمخالطة  ] K1: ملخالطة CB2, T. ملحافظة Q1.84

. كالكمد  ] MSS: كاألكمد K1.85

. أن ال  ] K1: أال CB2, Q1, T.86

. والتمييز  ] CB2, Q1: والتميز K1, T.87

. له  ] MSS: به K1.88

. عنه  ] MSS: om. K1.89

. من  ] MSS: om. K1.90
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، فـقد  92قـال أبـقراط: مـن كـان بـه اخـتالف وكـان مـا يـختلف زبـديًـا 91

يكون سبب اختالفه شيئًا ينحدر من رأسه. 
قــال عــبد الــلطيف: [Q1 125a] الــزبــد يحــدث ملــخالــطة الــريــح جــسًما رطــبًا 
93ســيااًل، وكــلما كــانــت الــريــح أغــلظ والــجسم الــرطــب أكــثر لــزوجــة، كــان الــزبــد أبــطأ 

انــحالاًل؛ وربــما كــان الســبب فــيه حــركــة عــنيفة، كــما يــعرض فــي مــوج البحــر؛ وربــما 
94كان السبب حرارة [CB2 104b] قوية، كما يعرض ملا يطبخ ويغلي. 

وقـــــولـــــه: "فـــــقد يـــــكون ســـــب اخـــــتالفـــــه شـــــيئًا ينحـــــدر مـــــن رأســـــه" أي أنـــــه لـــــيس 
بـالـواجـب أن يـكون مـن رأسـه، بـل قـد يـكون مـن غـير رأسـه، فـقد يـكون هـذا االخـتالف 
الـزبـدي مـن مـادة تنحـدر [K1 90b] مـن الـرأس مـع ريـح غـليظة تـخالـطها. ويـجوز 
ـد هــذه الــرطــوبــة الــزبــديــة فــي املــعدة واألمــعاء. وقــد تــوهــم قــوم أن مــا  95أن يــكون تــولّـُ

، ولــيس بــحق  97ينحــدر #مــن الــرأس إنــما يــكون زبــديًــا ملــخالــطته الــرئــة فــي نــزولــه 96

99فـإنّـَا نـراه قـد ينحـدر إلـى املـعدة وال يـدخـل إلـى الـرئـة؛ وقـد نـرى املـواد تـنفث مـن  98

101الــرئــة وليســت زبــديــة، فــكان الــواجــب – عــلى قــولــهم – أن يــكون كــل مــا يــنفث  100

. وكان  ] MSS: فكان T.91

. زبديا  ] MSS: زبدا K1.92

. الرطب  ] T: om. K1, CB2, Q1.93

. السبب  ] MSS: سببه K1.94

. أن ما  ] MSS: أنما K1.95

. ملخالطته  ] CB2, T: بمخالطة K1. باملخالطة Q1.96

. نزوله  ] MSS: تووله K1.97

. من الرأس إنما يكون زبديًا ملخالطته الرئة في نزوله وليس بحق فإنا نراه قد ينحدر  ] 98

MSS: om. CB2.

. إلى  ] MSS: om. T.99

. فكان  ] K1: وكان CB2, Q1, T.100

. كل ما  ] MSS: كلما K1.101

	- �  -16



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7 �17

102من الرئة زبديًا بمخالطته لها. 

[فصل رقم 354 ] 
 [T 117b] قـال أبـقراط: مَـْن كـانـت بـه حـمى فـكان يـرسـب فـي بـولـه 

103ثفل شبيه بالسويق الجريش، فذلك يدل على أن مرضه طويل. 

قـــال عـــبد الـــلطيف: الـــثفل الشـــبيه بـــالـــسويـــق الجـــريـــش يـــدل عـــلى غـــلظ املـــادة 
105فــيحتاج إلــى نــضج كــثير فــي زمــان طــويــل، #فــإن كــانــت قــوة املــريــض تــفي  104

، وإن لـم تـِف قـوتـه هـلك  107بـالـنضج وتـثبت إلـى املـنتهى، سـلم املـريـض بـعد طـول 106

ســريــًعا. فهــذا الــثفل إمــا أن يــدل عــلى مــوت ســريــع، وإمــا عــلى شــفاء وســالمــة بــعد 
: "فـذلـك يـدل عـلى أن مـرضـه طـويـل" يـنبغي أن يـزاد عـليه أو  108مـرض طـويـل، فـقولـه

يفهم منه: إن كان مرضه سليًما. 

[فصل رقم 355 ] 
قـال أبـقراط: إذا كـان الـغالـب عـلى الـثفل الـذي فـي الـبول املـرار وكـان 

 . 109أعاله رقيًقا، دل على أن املرض حاد

قـال عـبد الـلطيف: غـلبة املـرار تـدل عـلى حـدَّة املـرض، فـاملـرار إذا أطـلق فـإنـما 

. بمخالطته  ] K1, T: باملخالطته CB2, Q1.102

. ثفل  ] MSS: om. K1.103

. فيحتاج  ] MSS: فيحالج K1.104

. كثير  ] MSS: om. Q1.105

. فإن كانت قوة املريض تفي بالنضج وتثبت إلى املنتهى، سلم املريض بعد طول ] 106

MSS: om. K1.

. قوته  ] MSS: قويه K1.107

. فقوله  ] K1: وقوله CB2, Q1, T.108

. حاد  ] MSS: حادا Q1.109
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111نـعني بـه املـرة الـصفراء وحـدهـا، والـخالـفة فـي "أعـاله" يـحتمل أن تـرجـع إلـى  110

الـبول وإلـى املـرار، فـإن رجـعت إلـى الـبول فـهو مـوضـع حـيرة، ألنَّ الـبول فـي املـرض 
112الــحاد ال يــكون رقــيًقا [Q1 125b] والســيما إذا كــان فــيه رســوب، فــلذلــك رأوا 

أن قـولـه: "وكـان أعـاله رقـيًقا فـي الـزمـان" أي وكـان أعـلى الـبول قـبل الـرسـوب رقـيًقا. 
113وإن رجــــعت الــــخالــــفة إلــــى املــــرار كــــانــــت الــــرقــــة يــــراد بــــها فــــي الــــشكل، أي وكــــان 

الـــثفل رقـــيق األعـــلى صـــنوبـــريـــا، ويـــكون قـــد اســـتعمل الـــرقـــيق فـــي مـــوضـــع الـــدقـــيق. 
ويــحتمل عــندي وجــًها ثــالــثًا: هــو أن تــكون الــخالــفة تــرجــع إلــى الــبول، ويــكون يــريــد 
بـــالـــرقـــة، ال الـــرقـــة املـــائـــية املـــفرطـــة، بـــل اعـــتدال الـــقوام، كـــأنـــه قـــال: وكـــان الـــبول لـــيس 
ـته جــًدا  114غــليظًا، فــإنَّ غِــــلظ الــبول يــدل عــلى طــول املــرض وغــلظ مــادتــه، كــما أنَّ رقّـَ

تـــدل أيـــًضا عـــلى طـــولـــه وقـــلة نـــضجه، ومـــا هـــو دون الـــغليظ فـــهو رقـــيق. وجـــرت عـــادة 
115أبـقراط إذا أراد الـرقـة املـفرطـة أن يـقول: رقـيًقا مـائـيًا، فـلما قـال رقـيًقا وسـكت دل 

عـلى أنـه يـريـد بـه اعـتدال الـقوام ال الـرقـة املـائـية، وأيـًضا قـد عـلم أن الـرسـوب ال يـكون 
مـعه الـرقـة املـائـية [CB2 105a] لـكن قـد يـكون مـعه الـغلظ فـقال: رقـيًقا لـيميزه عـما 

يقع ويكون، ال عما ال يكون. 

[فصل رقم 356 ] 
قــال أبــقراط: مــن كــان بــولــه متشــتتًا فــذلــك يــدل عــلى أنَّ فــي بــدنــه 

اضطرابًا قويًا. 
قـــال عـــبد الـــلطيف: قـــولـــه: "متشـــتتا" [T 118a] أي مـــختلف األجـــزاء، ومـــن 
عـادة الـطبيعة إذا غـلبت واسـتولـت أن تـجعل األجـزاء كـلها مـتساويـة مـتشابـهة، فـإذا 

. نعني  ] CB2: يعني Q1. ىعني K1, T.110

. والخالفة  ] CB2, Q1: والهاء K1. واملخالفة T.111

. رأوا  ] Q1: رأو K1, CB2, T.112

. الخالفة  ] MSS: املخالفة T.113

. رقته  ] MSS: رقيقه K1.114

. رقيقا  ] MSS: om. K1.115
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116كـانـت أسـباب املـرض تـعانـدهـا [ك: ورقـة 91أ] وتـقاومـها، كـانـت أفـعالـها وآثـارهـا 

مضطربة مختلفة. 

[فصل رقم 357 ] 
، دل عــلى أن عــلَّته فــي  117قــال أبــقراط: مــن كــان فــوق بــولــه عــبب

الكلى وأنذر منها بطول. 
 ، 120قــال عــبد الــلطيف: الــعبب هــو الــنُّفَّاخــات الــتي تــعلو املــاء كــالــزبــد 119 118

121وتــسمى الــحبب والــحباب وذلــك إنــما يــكون عــن ريــح غــليظة تــداخــل رطــوبــة، فــإن 

122كـانـت الـرطـوبـة لـزجـة كـان الـحبب أطـول لـبثًا وأعسـر انـحالاًل، ويـقال ملـعظم املـاء 

126عــباب وحــباب، والــعبيبة شــراب املــغافــير لــكثرة زبــده، ولــعل الــعني مــن  125 124 123

128الـــعبب بـــدل مـــن حـــاء حـــبب كـــما أبـــدلـــت مـــنها فـــي مـــواضـــع كـــثيرة، كـــقولـــهم  127

. تعاندها  ] MSS: تعادها K1.116

. عبب  ] K1, Q1: غبب CB2, T.117

. العبب  ] MSS: الغبب T.118

. النفاخات  ] MSS: النفخات K1.119

. كالزبد  ] MSS: كان لزبد K1.120

. والحباب  ] MSS: والحبات K1.121

. املاء  ] MSS: om. Q1.122

. عباب  ] MSS: غباب T.123

. والعبيبة  ] MSS: والغبيبة T.124

. املغافير  ] MSS: املعابير K1.125

. العني  ] MSS: الغني T.126

. حاء  ] K1, T: خاء CB2. حايه Q1.127

. حبب  ] MSS: حب K1.128
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130فـي "حـتى" "عـتى" [Q1 126a] لـتقارب مخـرجـهما فـي الحـلق. وإذا كـان  129

132فـــي الـــكلى عـــلة بـــاردة، خـــالـــط الـــبول ريـــح غـــليظة يـــنفش مـــنها فيحـــدث عـــنها  131

، فلذلك صار الحبب يدل على علة في الكلى وينذر بطولها.  134حبب 133

135وقــــــولــــــه: "وأَنــــــذَر مــــــنها بــــــطول" أي فــــــي املســــــتقبل ألن اإلنــــــذار أكــــــثر مــــــا 

136يســـتعمل #ملـــا يُســـتقبل، وقـــد يســـتعمل فـــي مـــعنى اإلعـــالم مـــطلًقا، فـــيكون قـــولـــه: 

"وأَنـذَر مـنها بـطول" أي بـأنَّ الـعلة قـديـمة قـد مـضي عـليها زمـان، وإذا قـدمـت الـعلة 
كـانـت أولـى أن يحـدث عـنها ريـح غـليظة، ألن طـول التحـلل فـي املـادة الـغليظة يـوجـب 

ذلك. 

[فصل رقم 358 ] 
137قـال أبـقراط: ومـن ُرؤي فـوق بـولـه دسـٌم جـملة، دلَّ ذلـك عـلى أنَّ 

في كاله علة حادة. 
138قـال عـبد الـلطيف: الـدسـم فـي الـبول والـبراز يـدل عـلى ذوبـان شحـم الـبدن 

لحـرارة قـويـة نـاريـة، وقـد يـكون ذلـك مـن الـبدن كـله، وقـد يـكون مـن عـضو مـخصوص. 

. في  ] MSS: om. Q1.129

. مخرجهما  ] K1, T: مخرجيهما CB2, Q1.130

. منها  ] MSS: فيها Q1.131

. عنها  ] MSS: منها Q1.132

. حبب  ] MSS: حيث K1.133

. فلذلك  ] MSS: فذلك T.134

. وأنذر  ] K1: أنذر CB2, Q1, T.135

. ملا يستقبل وقد يستعمل  ] MSS: om. K1.136

. رؤي  ] MSS: رأى K1.137

. يدل  ] MSS: om. Q1.138
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139والــدســم فــي الــبول إن كــان مــن عــضو بــعيد جــاء قــلياًل قــلياًل وعــلى تــدريــج، وإن 

140كـان مـن عـضو قـريـب ظهـر دفـعة وجـملة واحـدة، #فـلذلـك صـار الـدسـم فـي الـبول 

142إذا ظهـــر فـــي جـــملة واحـــدة دل عـــلى أن فـــي الـــكلى عـــلة حـــادة تـــذيـــب شحـــم  141

الكلى وترسله مع البول. 

[فصل رقم 359 ] 
قـال أبـقراط: مَـْن كـانـت بـه عـلة فـي كـاله وعـرضـت لـه هـذه األعـراض 
الــتي تَــقدَّم ذكــرهــا وحــدث بــه وجــع فــي عَـــَضِل صُــــــلِبِه، فــإنــه إن كــان ذلــك 
الـوجـع فـي املـواضـع الـخارجـة فـتوقـع خُــرَّاجًـــا يخـرج بـه مـن خـارج، وإن 
144كـــان ذلـــك الـــوجـــع فـــي املـــواضـــع الـــداخـــلة فـــأحـــرى [T 118b] أن  143

تكون الدبيلة من داخل. 
145قـــال عـــبد الـــلطيف: وصـــف فـــيما تـــقدم دلـــيلني عـــلى عـــلل الـــكلى، وأمـــا فـــي 

هــذا الــفصل فــوصــف حــال مــن عــلم أنــه بــه عــلل الــكلى مــنذ [CB2 105b] زمــان 
لب،  طـويـل وأنـه إن اجـتمع فـيه مـع الـعالمـات الـتي تَـقدَّم ذكـرهـا وجـع فـي عـضل الـصُّ
146دل عـــــلى أنـــــه سيحـــــدث بـــــه فـــــي ذلـــــك املـــــوضـــــع خُــــــرَّاج. وهـــــذا الـــــعضل جـــــنسان: 

148أحـدهـما مـن تـحت الجـلد يـحيط مـن الـجانـبني بـالـصلب كـله. واآلخـر مـن قُـدَّام  147

. وإن  ] MSS: إن T.139

. الدسم  ] MSS: الرسم Q1.140

. في  ] K1, Q1:om. T, CB2.141

. فلذلك صار الدسم في البول إذا ظهر في جملة واحدة  ] MSS: om. CB2.142

. في املواضع  ] MSS: om. T.143

. فأحرى  ] MSS: فأخرى CB2.144

. وصف  ] MSS: om. K1.145

. على  ] K1: om. CB2, Q1, T.146

. يحيط  ] MSS: يحيطه T.147

. قدام  ] MSS: قدم T. add. دليل Q1.148
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149ولــــــيس هــــــو مــــــمدوًدا [Q1 126b] عــــــلى بــــــاطــــــن الــــــصلب كــــــله لــــــكنه مــــــنه عــــــلى 

الخـمس الخـرز الـسفلية، فـفي أي الجنسـني حـدث الـوجـع فـتوقـع خـروج الخُــرَّاج فـيه، 
في نفس الكلى كان، أو في العضل، أو فيهما جميًعا. 

[فصل رقم 360 ] 
ى،  150 [K1 91b] قــــال أبــــقراط: الــــدم الــــذي يُــــتقيأ مــــن غــــير حُــــــمَّ

سليم، وينبغي أن يُعاَلج صاحبه باألشياء القابضة. 
قـــال عـــبد الـــلطيف: الـــقيء إنـــما يـــطلق بـــالـــحقيقة عـــلى مـــا يخـــرج مـــن املـــعدة 
دفـعة، فـأمـا مـا يخـرج مـن الـرئـة فـال يـقال قـيء وإن كـان كـثيرًا إال مـجازًا، وأمـا هـنا 
فـال يـريـد بـه مـا يخـرج مـن الـرئـة، ألن خـروجـه خـطر عـلى كـل حـال، مـع حـمى كـان أو 
بـغير حـمى؛ فـإنَّ الـدم الـذي يُـتقيأ مـن املـعدة إذا كـان بـغير حـمى دل عـلى أنـه لـيس 
152مــعه ورم، لــكن يــكون ســببه إمــا انــفتاح عِـــرق أو قــرحــة بــغير ورم، وكــل قــرحــة  151

153لــيس مــعها ورم فــهي ســريــعة الــبرء، وعــالجــها بــاألشــياء الــقابــضة. فــأمــا الــقروح 

الـــتي مـــعها ورم فـــليس يـــمكن أن تـــبرأ، ومـــع ذلـــك فـــال تـــبقى عـــلى حـــال واحـــدة ولـــكن 
تزداد ِعظًما وخبثًا. 

[فصل رقم 361 ] 
154قـال أبـقراط: الـنزلـة الـتي تنحـدر إلـى الـجوف األعـلى تـتقيح فـي 

عشرين يوًما. 
155قـــال عـــبد الـــلطيف: إنَّ الـــنزلـــة مـــن الـــرأس قـــد تنحـــدر إلـــى فـــضاء الـــصدر 

. منه  ] MSS: om. Q1.149

. يتقيأ  ] MSS: تقيا Q1.150

. انفتاح  ] add. قروح Q1.151

. عرق  ] K1, T: عروق CB2, Q1.152

. وعالجها  ] MSS: وعالجهما K1.153

. النزلة  ] MSS: الزلة T.154

. النزلة  ] MSS: الزلة T.155
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الـــذي يـــحوي الـــرئـــة، وقـــد تنحـــدر فـــي قـــصبة الـــرئـــة إلـــيها وتـــتقيح فـــيها، وتـــنضج فـــي 
عشرين يوًما ألنه يوم البحران، ال كما ظن بعضهم اثنني وعشرين يوًما. 

[فصل رقم 362 ] 
قــال أبــقراط: مــن بــال دمًــا عــبيطًا وكــان بــه تــقطير الــبول، وأصــابــه 
وجــع فــي نــواحــي الشــرج والــعانــة، دل ذلــك عــلى أنَّ فــيما يــلي املــثانــة 

وجًعا. 
قــال عــبد الــلطيف: بــول الــدم يــدل عــلى قــرحــة، وتــقطير الــبول يــدل عــلى شــيء 
يـلذع ويـؤذي. وأمـا الـوجـع فـي نـواحـي الشـرج والـعانـة فـهو يـصحح هـذا االسـتدالل 

 . على أن ما يلي املثانة وِجعٌ

[فصل رقم 363 ] 
قـال أبـقراط: مـتى عـدم الـلسان قـوتـه [T 119a] بـغتة أو اسـترخـى 

 . 156عضو من األعضاء؛ فالعلة سوداوية

قــــــال عــــــبد الــــــلطيف: يــــــقال إنَّ الــــــلسان عُـــــــدم قــــــوتــــــه بــــــقولــــــني: خــــــاص، وعــــــام. 
 Q1] 157فــــــــالــــــــخاص أن يــــــــضعف عــــــــن تــــــــمكني األلــــــــفاظ وتــــــــبيني الحــــــــروف، والــــــــعام

127a] أن يــــعدم الحــــركــــة أصــــاًل. وقــــولــــه: "بــــغتة" أي مــــن غــــير تــــدريــــج. قــــولــــه: "أو 
اســـترخـــى عـــضو مـــن األعـــضاء" مـــعناه أيـــًضا [CB2 106a] بـــغتة. قـــولـــه: فـــالـــعلة 

سوداوية" ليس بصحيح، بل قد تكون سوداوية وقد تكون بلغمية. 

[فصل رقم 364 ] 
159قـــال أبـــقراط: إذا حـــدث الـــتشنُّج بســـبب اســـتفراغ شـــيء أو  158

قيء أو فواق، فليس ذلك بدليل محمود. 

. سوداوية  ] K1, Q1: سودايته CB2, T.156

. وتبيني  ] MSS: وتبني CB2.157

. التشنج  ] MSS: بالتشنج T.158

. شيء  ] K1: مشى CB2, Q1, T.159
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160قـــال عـــبد الـــلطيف: الـــشيء هـــو االخـــتالف عـــلى جـــهة الـــكنايـــة، فـــأي هـــذه 

الـــثالثـــة حـــدث عـــن اســـتفراغ مـــفرط، فـــليس ذلـــك بمحـــمود. وأمـــراض الـــتشنج ليســـت 
محمودة، فيتفق غير محمود مع غير محمود، فيكون غير محمود أكثر. 

[فصل رقم 365 ] 
161قــال أبــقراط: مــن أصــابــته حــمى ليســت مــن مــرار فــُصبَّ عــلى 

اه.  رأسه ماًء حارًا كثير، انقضت بذلك ُحمَّ
ـيَّات  ثــالثــة أجــناس: الــجنس األول: حــمى مــع ورم  قــال عــبد الــلطيف: الحـُــمِّ
بـعض األعـضاء الـظاهـرة أو الـباطـنة، كـذات الـجنب، وذات الـرئـة، وذات الـكبد، وذات 

الطحال. 
والـجنس الـثانـي: حـمى كـائـنة عـن #عـفونـة بـعض األخـالط األربـعة، كـالـدم، واملـرتـني، 

والبلغم. 
162والـجنس الـثالـث: حـمى كـائـنة عـن بـعض األسـباب [K1 92a] الـعارضـة لـلبدن 

يــــــــحصل مــــــــنها ســــــــخونــــــــة الــــــــدم والــــــــروح، كــــــــالحــــــــر املــــــــفرط والــــــــبرد، املــــــــفرط والــــــــتعب، 
واسـتحصاف مـسام الـبدن بـالـطبع أو لـبعض األسـباب، ويـنحصر ذلـك فـي شـيئني: 
، فــيتبعها حــرارة فــي الــروح، إمــا لــكثرة الحــركــة وإمــا  163تحــلُّل مــفرط، وجــمود مــفرط

لكثرة السكون. 
فـأمـا الـجنس األول فـإنـه ال يـسمى حـمى بـقول مـطلق وإنـما يـقال حـمى ذات 
الـــرئـــة، وحـــمى ذات الـــجنب، ونـــحو ذلـــك؛ ألنَّ الحـــمى فـــي هـــذه األشـــياء ليســـت نـــفس 
املــرض، بــل عــرض تــابــع لــلورم. وأمــا الــجنس الــثانــي والــثالــث فــيسميان حــمى بــقول 
164مـــــطلق ألن الحـــــمى فـــــيهما هـــــي نـــــفس املـــــرض، لـــــكن الـــــفرق بـــــينهما أنَّ الحـــــمى 

. الشيء  ] K1: املشي CB2, Q1, T.160

. مرار  ] MSS: مواد K1.161

. عـــفونـــة بـــعض األخـــالط األربـــعة، كـــالـــدم، واملـــرتـــني، والـــبلغم. والـــجنس الـــثالـــث: حـــمى كـــائـــنة  162

.MSS: om. K1 [عن

. وجمود مفرط  ] MSS: om. K1.163

. فيهما  ] MSS: فيها T.164
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166الـعفنية سـببها مـن داخـل وهـو عـفونـة األخـالط والـتهابـها ،كـما تـعفن األشـياء  165

. وأمـــا الـــجنس الـــثالـــث  ــــــرْجِـــــني وأمـــثالـــه إذا انـــحصر ولـــم يـــتنفش 167الـــرطـــبة نـــحو السّـِ

 [Q1 127b] مـعه عـفونـة فـي األخـالط، فهـذا وحـده [T 119b] فسـببه بـاٍد ولـيس
168هـــــو الـــــذي يـــــنفع فـــــيه صـــــب املـــــاء الـــــحار الـــــكثير عـــــلى الـــــرأس ألنـــــه يـــــفتح املـــــسام 

ويــــنفش عــــن الــــبدن مــــا انــــحصر فــــيه، فيُحــــلِّل بــــذلــــك الحــــمى ويــــنفش الحــــرارة. فــــأمــــا 
169الـــجنس األول والـــثانـــي وهـــو الـــذي مـــعه عـــفونـــة أو ورم فـــال يـــنفع فـــيه صـــب املـــاء 

الحار ألن الورم يحتاج أن ينضج والخلط العفن يحتاج أن يستفرغ. 
170وملــــا كــــانــــت الحــــمى فــــي الــــجنس األول عــــرضًــــــــــــا وجــــب أن نــــصرف عــــنايــــة 

الــعالج إلــى املــرض وهــو الــورم. وملــا كــان ســبب الحــمى فــي الــجنس الــثانــي مــوجــوًدا 
وهــو الــعفونــة، وجــب أن نــصرف الــعنايــة إلــى [CB2 106b] إزالــته ألنــه ال يــنبغي 
174أن يــــتشاغــــل بــــمداواة املــــرض وســــببه حــــاضــــر إال بحســــب مــــا يــــنكف  173 172 171

عــــاديــــته، ألن عــــالج هــــذا بــــالــــحقيقة إنــــما هــــو إزالــــة الســــبب. فــــأمــــا الــــجنس الــــثالــــث 
175فـالحـمى هـي نـفس املـرض، ولـيس سـببها مـوجـوًدا غـالـبًا، فـلذلـك نـصرف الـتدبـير 

إلـيها خـاصًـــــــــا وخـالـًصا. ويـنبغي أن نـفهم مـن املـرار هـنا سـائـر األخـالط الـعفنة كـالـدم 
والــبلغم أيــًضا، فــإنــه إنــما يحــدث عــنهما حــمى عــند عــفنهما واحــتدادهــما وانــتقالــهما 

. سببها  ] MSS: شبيها K1.165

. وهو  ] MSS: وهي K1.166

. يتنفش  ] MSS: يتنقش Q1.167

. يفتح  ] MSS: ال يفتح K1.168

. فيه  ] K1: فيها CB2, Q1, T.169

. نصرف  ] CB2: يصرف Q1. ىصرف K1, T.170

. بمداواة  ] CB2,T: بمداوة K1. بمداواتQ1.171

. املرض  ] MSS: ill. CB2.172

. حاضر إال بحسب  ] MSS: حاضرا ال يحسب T.173

. ينكف  ] corr. نتكف CB2, Q1, T. ىىكف K1.174

. نصرف  ] MSS: يصرف K1.175
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إلى جنس املرار. 
وفــــي بــــعض الــــنسخ: "فــــانــــصب عــــلى رأســــه عــــرق حــــار كــــثير انــــقضت بــــذلــــك 
ـيَّات  انـــتفع بـــذلـــك جـــًدا وانـــقضت حـــماه، كـــما  حـــماه" يـــريـــد أنَّ مـــن عـــرق فـــي الحـُـــمِّ
يجــــري عــــليه الــــحال فــــي الــــبحاريــــن. ولــــكن يــــبقى قــــولــــه: "ليســــت مــــن مــــرار" يفســــد 

املعنى، فإنَّ العرق الكائن في الحمى املرارية أشد نفًعا وأولى أن تنقضي به. 

[فصل رقم 366 ] 
176قال أبقراط: املرأة ال تكون ذات يمينني. 

قــال عــبد الــلطيف: املــرأة أضــعف مــن الــرجــل وأقــل بــطًشا، وإنــما قــويــت الــيد 
الـيمنى فـي الـناس ألنـه الـجانـب األقـوى واألشـرف واألكـثر حـرارة ألجـل وجـود الـكبد 
177فــيه، وقــد يــكون مــن الــرجــال مــن يــقوى شِــــــقَّاه جــميًعا لــتوفــر حــرارتــه وقــوة عــصبة 

179فــيعمل [Q1 128a] بــكلتا يــديــه فــيكون كــلتا يــديــه يــمنى ألنــه يــبطش بــهما  178

بـالـسواء، فـيقال لهـذا الـرجـل أنـه ذو يـمينني؛ والـعرب تـقول ملـن كـان يـعمل بـكلتا يـديـه: 
180أعســر يســر. وملــا كــانــت املــرأة ضــعيفة بــالــطبع لــم تــبلغ مــن [K1 92b] قــوتــها 

أن تـــــــكون ذات يـــــــمينني وال أن تـــــــبطش بـــــــهما عـــــــلى [T 120a] الـــــــسواء، ألنَّ هـــــــذه 
181الــحال فــي الــرجــال نــادرة، فــلذلــك كــانــت فــي الــنساء مــعدومــة. وقــد تــكون الــيمني 

نـفسها فـي الـنساء ضـعيفة، ولـذلـك حـكى أبـقراط عـن نـساء الـصقالـبة  أنـهن تـكويـن 
183الــثدي األيــمن مــنهن حــتى يــأتــي غــذاء كــثير إلــى الــيد الــيمنى فــتزيــد قــوتــها  182

. املرأة  ] MSS: املرارة K1.176

. من الرجال  ] MSS: في الرجل K1.177

. فيعمل  ] MSS: ويعمل T.178

. يمنى  ] MSS: يمني T.179

. كانت  ] MSS: كان T.180

. الرجال  ] MSS: الرجل K1.181

. الثدي األيمن  ] MSS: اليد اليمنى K1.182

. فتزيد  ] K1, T: فزيد CB2. فيتزيد Q1.183
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ألن تـــلك الـــيد مـــنهن فـــي طـــبعها ضـــعيفة. وقـــد فســـره قـــوم غـــير هـــذا الـــتفسير، ولـــكنه 
بعيد عن الصواب فأضربنا عنه. 

[فصل رقم 367 ] 
قـــال أبـــقراط: مـــن كـــوى مـــن املـــتقيحني فخـــرجـــت مـــنه مِـــدَّة بـــيضاء 
، فإنه يهلك.  185نقية، فإنه يسلم؛ وإن خرجت منه ِمدَّة َحِمئة منتنة 184

قـــال عـــبد الـــلطيف: مـــتى كـــان فـــي الـــبدن خُــــرَّاج أو دبـــيلة فـــاســـتحال مـــا فـــيه 
قــيًحا، قــيل لــتلك الــحال الــتقيح، كــان ذلــك فــي الــصدر أو فــي الــرئــة أو فــي غــيرهــما. 
186فــأمــا املــتقيح خــاصــة فــهو الــذي يــجتمع فــيما بــني صــدره ورئــتيه قــيح، وهــو الــذي 

جـــرت عـــادة األوائـــل أن يســـتخرجـــوا مـــا فـــيه مـــن املِــدَّة بـــالـــكي، فـــإن كـــانـــت تـــلك املـــدة 
بــيضاء نــقية فــإنــها [CB2 107a] عــن إنــضاج الــطبيعة وعــن مــادة صــالــحة، وإن 
كــانــت املــدة مــنتنة كــالحَـــــْمأة فــي الــلون والــقوام، دل عــلى رداءة املــادة وفــساد الــطبخ 

وكثرة العفن، وهذا كله مهلك. 

[فصل رقم 368 ] 
187قــال أبــقراط: مــن كــانــت بــه فــي كــبده مِــدَّة فــكوى فخــرجــت مــنه 

189مـــدة نـــقية بـــيضاء، فـــإنـــه يســـلم، وذلـــك أن تـــلك املِـــدَّة فـــي غـــشاء  188

، وإن خرج شيء منه شبيه بثفل الزيت، هلك.  191الكبد 190

قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: إذا كـــــان الـــــورم فـــــي غـــــشاء الـــــكبد، والـــــكبد ســـــليمة، فـــــإنَّ 

. حمئة  ] MSS: حمئية Q1.184

. منتنة  ] K1: om. CB2, Q1, T.185

. املتقيح  ] CB2, T: التقيح K1. املنقيح Q1.186

. كانت  ] K1: كان CB2, Q1, T.187

. نقية  ] MSS: بقية T.188

. املدة  ] add. فيه T.189

. الكبد  ] K1: om. CB2, Q1, T.190

. شيء  ] K1: om. CB2, Q1, T.191
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املـــريـــض يســـلم، وعـــالمـــته أن تخـــرج املِــدَّة بـــيضاء نـــقية. وإن كـــانـــت املـــدة والـــورم قـــد 
، وعــــالمــــة ذلــــك أن يــــكون مــــا  193فــــشيت وســــعت إلــــى الــــكبد فــــإنَّ املــــريــــض يهــــلك 192

يخـرج شـبيًها بـثفل الـزيـت ودرديـه [Q1 128b] فهـذه الـحال دلـيل عـلى الـعفن مـن 
غير نضج، ولحم الكبد إذا عفن هكذا يكون. 

[فصل رقم 369 ] 
قـــال أبـــقراط: إذا كـــان فـــي الـــعينني وجـــع فـــاْسقِ صـــاحـــبه شـــرابًـــا 

ام وُصّب عليه ماًء حارًا كثيرًا، ثم افصده.  صرفًا، ثم أدخله إلى الحمَّ
قــال عــبد الــلطيف: جــالــينوس يــرى هــذا الــفصل مــما ُدلّـِــس عــلى أبــقراط وأنــه 
لــيس مــوافــًقا لــقوانــني أبــقراط إذ فــيه تــناقــض وذلــك أنــه جــمع فــي مــرٍض واحــٍد ثــالثــة 
ام، والــفصد؛ فــأي مــرض هــذا لــيت [T 120b] شــعري.  عــالجــات: الشــراب، والحَـــــمَّ
فــإن كــانــت املــادة الحــجة فــي الــعني وكــانــت مــن مــادة غــليظة، نــفعها شــرب الشــراب 
ام دون الــــــفصد، وإن كــــــان فــــــي الــــــبدن امــــــتالء نــــــفعه الــــــفصد دون الشــــــراب  والحــــــمَّ
ام، فــإن اســتعملهما جــلب عــلى املــريــض بــليَّة عــظيمة، ولــم يــبعد أن تــتمزق  194والحــمَّ

195وتـنفطر األغـشية الـتي فـي عـينيه لـكثرة مـا يـنصب إلـيها، وال يُـعرف مـرضًـــــــــا يـصح 

197أن يُجـــمع فـــيه بـــني هـــذه الـــعالجـــات الـــثالثـــة إال عـــلى هـــذا الـــترتـــيب وهـــو: أن  196

يـــفصد صـــاحـــب االمـــتالء أواًل، فـــإذا نـــقي بـــدنـــه كـــله وبـــقي فـــي الـــعني مـــادة الحـــجةُ 
، ويــــنبغي أن يُــــقدَّم  ام 198حــــلِّلت واســــتفرغــــت [K1 93a] بشــــرب الشــــراب وبــــالحــــمَّ

ق بـــينهما. وقـــد احـــتج قـــوم لـــترتـــيب هـــذا الـــفصل  ام عـــلى شـــرب الشـــراب أو يُـــفرَّ الحـــمَّ

. فشيت  ] MSS: فشت T.192

. يهلك  ] MSS: مهلك Q1.193

. استعملهما  ] MSS: استعملها K1.194

. وتنفطر  ] K1, T: وينظر CB2,Q1.195

. أن  ] add. لم T.196

. إال  ] MSS: om. T.197

. وبالحمام  ] MSS: والحمام K1.198

	- �  -28



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7 �29

ام وأذيــــب بــــالشــــراب  199بــــأن الــــدم الــــغليظ إذا كــــثر فــــي الــــبدن حُـــــــلِّل أواًل فــــي الحــــمَّ

200ثـانـيًا، ثـم اسـتُفرغ بـالـفصد لـيكون أشـد إجـابـة وأطـوع؛ وهـذا عـند جـالـينوس قـول 

ام  مـن ال يـباشـر الـعالج وعـمل الـطب، فـإنَّ صـاحـب االمـتالء ال يـحتمل الشـراب والحـمَّ
أصاًل ويجلب عليه أعظم الضرر. 

[فصل رقم 370 ] 
قال أبقراط: إذا حدث بصاحب االستسقاء سعال، فليس يرجى. 

قــــال عــــبد الــــلطيف: ســــعالــــه دلــــيل عــــلى كــــثرة املــــائــــية [CB2, 107b] حــــتى 
ضَـــــــــــيَّقت املــكان عــلى آالت الــتنفس، فــلذلــك ال يــرجــى ألنــه عــلى شــفا، وقــد تــقدم ذلــك 

في فصل آخر. 

[فصل رقم 371 ] 
قـال أبـقراط: تـقطير الـبول وعسـره يحـلهما شـرب الشـراب والـفصد، 

وينبغي أن تُقطع العروق الداخلة. 
قـال عـبد الـلطيف: أمـا تـقطير الـبول فـهو [Q1 129a] خـروجـه قـطرة قـطرة 
لـتعذر إمـساكـه عـلى الـقوة، وذلـك إمـا لـضعفها وإمـا لحـدَّتـه، وأكـثر مـا يـكون ضـعفها 
ملـــزاج بـــارد. وأمـــا عســـر الـــبول فـــهو أال يخـــرج أصـــاًل، أو يخـــرج بـــصعوبـــة، وال تـــفعل 
201املــــثانــــة فــــعلها إال بــــكدٍّ، وذلــــك إذا كــــان مــــعه وجــــع كــــان مــــن ورم يســــد املــــنفذ أو 

خـرَّاج أو قـرحـة أو مـزاج مـختلف خـارج عـن االعـتدال أو ريـح غـليظة، وقـد يـكون مـن 
عســر الحــركــة لــضعف الــقوة أو ورم. فــما كــان مــن هــذيــن ســببه الــبرد وضــعف الــقوة 
فـــالشـــراب الـــصرف والـــقليل املـــزاج يـــشفيه، ومـــا كـــان مـــنها ســـببه ورم وكـــثرة امـــتالء 
203فـــالـــفصد يـــشفي مـــنه، فـــإنَّ كـــل [T 121a] عـــلة ال يـــكون مـــعها فـــي الـــبدن  202

نـــقصان وتـــكون الـــقوة قـــويـــة فـــالـــفصد يـــشفي مـــنها. وأمـــا الـــعروق الـــداخـــلة فـــقد قـــلنا 

. في الحمام  ] Q1, T: om. K1, CB2.199

. استفرغ  ] MSS: استفرغت K1.200

. إذا  ] MSS: إن K1.201

. فالفصد  ] MSS: والفصد Q1.202

. ال يكون معها في البدن  ] K1: ال يكون في البدن معها CB2, Q1, T.203
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أنها التي تلي الجانب األنسي، كصافن الركبة، وباسليق الذراع. 

[فصل رقم 372 ] 
قـــــال أبـــــقراط: إذا ظهـــــر الـــــورم والحُـــــــمرة فـــــي مـــــقدم الـــــصدر مـــــن 
204خـــارج فـــيمن اعـــترتـــه الـــذبـــحة، كـــان ذلـــك دلـــياًل محـــموًدا، ألنَّ املـــرض 

يكون قد مال إلى خارج. 
قــال عــبد الــلطيف: هــذا الــفصل قــد ســبق بــعينه حــيث يــقول: إذا ظهــر الــورم 

205في الحلق من خارج فيمن اعترته الذبحة كان ذلك دلياًل محموًدا. 

[فصل رقم 373 ] 
قـــــال أبـــــقراط: مَـــــْن أصـــــابـــــه فـــــي دمـــــاغـــــه الـــــعلة الـــــتي يـــــقال لـــــها 

206اسفاقلوس فإنه يهلك في ثالثة أيام فإن جاوزها فإنه يبرأ. 

207قـــــال عـــــبد الـــــلطيف: هـــــذه الـــــعلة أعـــــني اســـــفاقـــــلوس هـــــي فـــــساد جـــــوهـــــر 

) عـــرضـــت هـــذه الـــعلة فـــي اللحـــم فـــإنـــه يـــسمى غـــنغريـــنا ألنـــهم  209الـــدمـــاغ، فـــإذا( 208

210ينســبون اللحــم الــذي حــدثــت فــيه إلــى أنــه مــيت، وقــد يــسمى أيــًضا اســفاقــلوس 

211وهــو ورم عــظيم حــار يــذهــب مــعه حــس الــعضو ويــسوّد وتــعرض لــه األلــوان الــتي 

 [K1 93b] تــكون إذا مــات. لــكن ال يــنبغي أن يــفهم مــن قــول أبــقراط "مــن أصــابــه

. من خارج  ] K1, T: om. CB2, Q1.204

. ذلك  ] K1: om. CB2, Q1, T.205

. اسفاقلوس  ] Q1, T: اسقافيلوس K1. اسفاقيلوسCB2.206

. اسفاقلوس  ] MSS: اسقاقيلوس Q1.207

) ط: وإذا. )208

. غنغرينا  ] K1: غنفرينا CB2, T. عنقرينا Q1.209

. اسفاقلوس  ] K1: اسفاقيلوس CB2, Q1. اسقاقيلوس T.210

. حس  ] MSS: حسن K1.211
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، وذلــك ألنــها إذا تــم  213فــي دمــاغــه الــعلة" أنــها قــد [Q1 129b] حــدثــت وتــمت 212

214حــدوثــها ال يــمكن أن تــبرأ، وإنــما يــنبغي أن يــفهم مــنه. إذا ابــتدأت فــي الحــدوث 

ا تحــدث بــعد. واألولــى أن يُــفهم عــلى مــا أقــول: مَـــن ظهــرت عــليه دالئــل الــعلة  215ولـــمَّ

216الــتي يــقال لــها اســفاقــلوس فــإنــه يهــلك فــي ثــالثــة أيــام، فــإن جــاوزهــا إلــى الــيوم 

الــــرابــــع دل عــــلى أنــــها [CB2 108a] لــــم يــــتم كــــونــــها ولــــم تحــــدث عــــلى الــــتمام وأنَّ 
الــــطبيعة قــــويــــت عــــليها وقهــــرت مــــادتــــها، وإنــــما كــــانــــت هــــذه الــــعلة ال تــــقبل الــــبرء إذا 
217اسـتحكمت مـن قِــبَل أنـها مـن أصـعب الـعلل وحـدثـت فـي أشـرف األعـضاء فـكانـت 

219َوِجئة جًدا ال تقبل البرء وال تُمِهل.  218

[فصل رقم 374 ] 
قــال أبــقراط: الــعطاس يــكون مــن الــرأس إذا ســخن الــدمــاغ ورطــب 
املــوضــع الــخالــي الــذي فــي الــرأس، فــانحــدر الــهواء الــذي فــيه فــسمع لــه 

220صوت، ألنَّ نفوذه وخروجه يكون في موضع ضيق. 

، يتحـرك بـها لـنفض مـا فـيه ومـا  221قـال عـبد الـلطيف: الـعطاس حـركـة لـلدمـاغ

قـرب مـنه مـن مـجاريـه، وقـد يـتبعه انـتفاض مـا [T 121b] فـي الـصدر واملـعدة، ألن 

. وتمت  ] MSS: ويمت Q1.212

. ألنها  ] MSS: om. Q1.213

. ابتدأت في الحدوث  ] K1: ابتدأت بالحدوث CB2, Q1, T.214

. عليه  ] MSS: علته K1.215

. اسفاقلوس  ] corr. اسقافلوس K1. اسفاقيلوس CB2, Q1. اسقاقيلوس T.216

. استحكمت  ] MSS: اتحكمت K1.217

. وجئة  ] Q1: وجبة CB2. وحية T. وحىه K1.218

. البرء  ] MSS: البرد T.219

. ألن نفوذه  ] MSS: ال نفوذه K1.220

. للدماغ  ] MSS: الدماغ K1.221
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222الــعصب مشــترك، فــإذا تــقلصت املــعدة والــصدر تــبًعا النجــذاب الــدمــاغ انــعصر 

مـا فـيها وانـتفض؛ ولـذلـك صـار الـعطاس يُـسكِّن الـفواق. وقـد يـكون مـبدأ هـذه الحـركـة 
223مـن الـدمـاغ بـأن يـحتقن فـيه بـخار غـليظ أو مـادة غـليظة بـخاريـة فيتحـرك لـنفضها 

224ودفـــعها، وقـــد يـــكون مـــبدأ هـــذه الحـــركـــة مـــن الـــخياشـــيم مـــن شـــيء يـــلذع ويـــؤذي، 

225ومـــن بـــخار يـــترقـــى مـــن املـــعدة الـــحنك فـــيلذع الـــدمـــاغ فـــيهيج لـــلدفـــع. والـــعطاس 

227لــــلدمــــاغ بــــمنزلــــة الــــسعال لــــلرئــــة تســــتنفض بــــه مــــا فــــي قــــصبتها مــــن الــــشيء  226

املـــؤذي. والبـــد فـــي الـــعطاس مـــن هـــواء، فـــإنـــه إذا دفـــعه الـــدمـــاغ فـــي مـــنافـــذه اســـتتبع 
229مــــعه الــــفضل الــــذي هــــناك، وهــــذا الــــهواء مــــنه مــــا هــــو مســــتقر ومــــنحبس فــــي  228

الــدمــاغ، ومــنه مــا يــترقــى إلــيه عــند الــعطاس مــن الــرئــة والــخياشــيم، ولــذلــك يســتنشق 
اإلنـــسان عـــندمـــا يـــروم الـــعطاس هـــواء أكـــثر فـــينتفخ بـــه جـــنباه ويمتلئ بـــه رأســـه، ثـــم 
يخـــــرج الجـــــميع بحـــــمية وقـــــوة، فيســـــتفرغ بهـــــذه الحـــــركـــــة [Q1 130a] مـــــن الـــــرأس 
والـصدر واملـعدة مـا يـمكنه ويـصادفـه، ولـذلـك يـسمع هـذا الـصوت، وكـثيرًا مـا يـصحبه 
231صـــوت مـــن قـــصبة الـــرئـــة بســـبب الـــهواء املـــنحبس فـــيها، وكـــلما كـــان الـــدمـــاغ  230

أقوى كان ما يدفعه أقوى، فكان ما يسمع من الصوت أقوى. 
فــــــقولــــــه: "إذا ســــــخن الــــــدمــــــاغ" أي بــــــكثرة الــــــشيء املــــــؤذي. وقــــــولــــــه: "ورطــــــب 
املــــوضــــع الــــخالــــي" أي بــــطون الــــدمــــاغ، وقــــد فــــهمه قــــوم أنــــه املــــوضــــع الــــخالــــي حــــول 

. تقلصت  ] MSS: تقصلت K1.222

. فيتحرك  ] add. به Q1.223

. يلذع  ] K1, CB2: يلدع Q1. يلدغ T.224

. فيلذع  ] K1, CB2: فيلدغ Q1, T.225

. تستنفض  ] MSS: تستنقص T.226

. قصبتها  ] MSS: قصبها Q1.227

. وهذا  ] MSS: وهذه T.228

. ومنحبس  ] MSS: ومتحبس K1.229

. بسبب  ] MSS: لسبب Q1.230

. املنحبس  ] MSS: املحتبس K1.231

	- �  -32



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7 �33

232الـــدمـــاغ مـــن خـــارج ألنـــه يجـــذب إلـــيه مـــنه الـــهواء، وهـــذا الـــقول تـــعسف ال حـــاجـــة 

إليه. 
قــولــه: "فــانحــدر الــهواء الــذي فــيه" فــي هــذا الــكالم حــذف شــيء ضــروري ال 
يــــتم املــــعنى [CB2 108b] إال بــــه وذلــــك أنــــه إذا ســــخن الــــدمــــاغ تحــــللت فــــضالتــــه 
فــرطــب، ثــم تــصير تــلك الــرطــوبــة بــخارًا وريــًحا، فــإذا انــدفــع ذلــك فــي مــسالــك ضــيقة 
بحـمية وقـوة [K1 94a] سـمع لـه صـوت، فـذكـر مـادة الـبخار وهـو الـرطـوبـة، وفـاعـله 

233وهو الحرارة، ولم يذكره نفسه. 

234وقـولـه: "انحـدر" يُـشعر بسـرعـة انـدفـاعـه، فـكما أنَّ الـسعال عـرض طـبيعي 

لــــتنقية قــــصبة الــــرئــــة، كــــذلــــك الــــعطاس لــــتنقية مــــجاري [T 122a] األنــــف مــــن الــــفم 
237مـــــن ثـــــقبني واســـــعني، ومـــــن الـــــدمـــــاغ بـــــمجاٍر أدق، فـــــمجاري الـــــفم تـــــنقى  236 235

بـــالـــريـــح الـــتي تـــرتـــفع مـــن أســـفل ومـــجاري الـــدمـــاغ تـــنقى بـــالـــريـــح الـــتي تنحـــدر مـــنه؛ 
238ولـــذلـــك صـــار الـــعطاس الـــذي مـــبدؤه مـــن الـــدمـــاغ يُـــخفِّف ثـــقل الـــرأس، ألنـــه إنـــما 

يــعرض إذا تحــللت رطــوبــات الــدمــاغ حــتى تــصير هــواء ثــم تــندفــع، وإنــما تتحــلَّل تــلك 
؛ وقــد  239الــرطــوبــات إذا ســخنت، وإنــما تــسخن مــن الحــرارة الــغريــزيــة إذا انتعشــت

ى لــــــلشمس بــــــعد كِــــــــنٍّ طــــــويــــــل  240يــــــعينه ويحــــــركــــــه حــــــرارة مــــــن خــــــارج، كــــــمن تــــــضحَّ

. يجذب  ] MSS: يحدث K1.232

. يذكره  ] CB2: يذكر K1, Q1, T.233

. فكما أن السعال  ] MSS: فكان السعال T.234

. من  ] MSS: om. K1.235

. بمجار  ] MSS: ملجاري K1.236

. فمجاري  ] MSS: ملجاري K1.237

. مبدؤه  ] MSS: مبدأه K1.238

. انتعشت  ] MSS: اتنعشت Q1.239

. تضحى  ] CB2, T: يضحى Q1. ىضحى K1.240

	- �  -33



PORMANN ET AL. 2017 al-Baġdādī’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7 �34

242وواجهها فإنه يعطس الستعانة الحرارة الغريزية بحرارة الشمس.  241

[فصل رقم 375 ] 
قــال أبــقراط: مــن كــان بــه وجــع شــديــد فــي كــبده فحــدثــت بــه حــمى، 

243َحلَّت ذلك الوجع عنه. 

قــال عــبد الــلطيف: هــذا الــوجــع الشــديــد إنــما يــمكن أن يــكون مــن غــير حــمى 
إذا كــان مــن ريــح غــليظة نــافــخة، فــالحــمى حــينئٍذ [Q1 130b] تحــللها بحــرارتــها 
ــــا إذا كــــان ســــبب الــــوجــــع الشــــديــــد ورمًـــــا حــــارًا فــــإنَّ الحــــمى  244وتــــشفي مــــنها. وأمّـَ

تــالزمــه وتــكون عــرضًــــــــــا تــابــًعا. وبــالجــملة إنــما تحــل الحــمى الــوجــع الــذي ســببه مــادة 
غليظة باردة، فقد يكون ريًحا، وقد يكون ورًما جاسيًا بارًدا. 

[فصل رقم 376 ] 
245قـال أبـقراط: مـن احـتاج إلـى أن يخـرج مـن عـروقـه دم، فـينبغي 

أن يُقطع له الِعْرق في الربيع. 
" فــــْصده، والــــربــــيع وقــــت هــــيجان الــــدم  246قــــال عــــبد الــــلطيف: "قــــطع الــــعرق

247وإمــياعــه. وقــولــه: "مــن احــتاج" أي احــتاج فــي تــدبــير صــحته واالحــتياط ملــرض 

248مــتوقــع. وهــذا الــفصل قــد ســبق تــفسيره فــيما مــضي مــع جــملة فــصل آخــر قــرن 

الفصد فيه باإلسهال. 

. وواجهها  ] MSS: واوجهها K1.241

. يعطس  ] K1: يعطش CB2, Q1, T. add. 242 الستعانة الحرارة الغريزية بحرارة

.T الشمس

. حلت  ] MSS: حللت K1.243

. وأما  ] MSS: فأما T.244

. إلى  ] K1, T: om. CB2, Q1.245

. العرق  ] MSS: العروق T.246

. ملرض  ] MSS: ملرضع T.247

. قد  ] MSS: وقد Q1.248
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[فصل رقم 377 ] 
249قـــال أبـــقراط: مـــن تـــحيَّز فـــيه بـــلغم فـــيما بـــني املـــعدة والـــحجاب 

وأحـدث بـه وجـًعا إذا كـان ال مـنفذ لـه، وال إلـى واحـد مـن الـفضائـني، فـإنَّ 
ذلك البلغم إذا جرى في العروق إلى املثانة انحلَّت عنه علته. 

" أي تـــميز وانـــفرد عـــن  250قـــال عـــبد الـــلطيف: [CB2 109a] قـــولـــه: "تـــحيز

غـيره واجـتمع. وقـولـه: "فـيما بـني املـعدة والـحجاب"، أي فـي ذلـك الـفضاء، وبـعضهم 
ذهـــب إلـــى أنـــه يـــريـــد بـــما بـــني املـــعدة والـــحجاب، فـــيما بـــني جـــرم الـــحجاب الـــخالـــص 
الــذي هــو يحــمي وبــني أعــلى الــغشاء [T 122b] املــمدود عــلى الــبطن كــله، وإنــما 
حـداهـم عـلى هـذا أنـهم تـحيروا وتـعجبوا فـي هـذا الـبلغم كـيف يـنفذ حـتى يجـري فـي 
الـعروق إلـى املـثانـة وال طـريـق لـه، وال يـنبغي أن يسـتنكر ذلـك مـا دامـت الـطبيعة فـي 
الــبدن قــويــة مســتظهرة، فــإنَّ أبــقراط يــرى أن الــطبيعة مــتى كــانــت قــويــة لــم يعجــزهــا 
طـريـق يـنفذ فـيه الـشيء الـذي تـريـد إنـفاذه، وإن كـان ذلـك الـشيء غـليظًا جـًدا وكـانـت 
 [K1 94b] املــجاري ضــيقة جــًدا فــإنَّ الــفضلة الــتي تــدفــعها الــطبيعة لــيكون مــنها
252خُـــرَّاج قــد تــنفذ فــي الــعظم، ولــذلــك تــنفذ مِــــدَّة الــصدر إلــى الــرئــة حــتى تــنفث  251

253بـــــالـــــسعال، وربـــــما رأيـــــنا الـــــدم يـــــنفذ مـــــن الجـــــلد وهـــــو صـــــحيح إذا صـــــار الـــــعظم 

 Q1] 254املـكسور إلـى االنـجبار، فـليس إذًا مـن املـحال أن يـنفذ الـبلغم إلـى مـجاري

131a] الـبول والـطبيعة قـادرة عـلى أن تـلطِّفه قـلياًل قـلياًل. ونـحن نـرى الـطبيعة تُـنفذ 
255الـنصول الـعظيمة فـي الـبدن وتخـرجـها عـلى مـسافـة عـظيمة وبـعد سـنني مـتطاولـة 

. تحيز  ] MSS: تحير K1.249

. تحيز  ] Q1, T: ىحىر K1. تخير CB2.250

. تنفذ  ] T: نفذ K1. ينفذ CB2, Q1.251

. ولذلك  ] MSS: وكذلك Q1.252

. رأينا  ] MSS: رينا K1.253

. إلى ] add. حال CB2, Q1.254

. النصول  ] MSS: الفصول K1.255
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مــن غــير أن يجــد اإلنــسان ألـــمـًا لســلوك الــنصول، وهــذا كــثيرًا مــا يــقع لــلذيــن يــدخــل 
256فــــيهم نــــصول عــــظيمة مــــن خــــروج وأســــنة رمــــاح تنكســــر فــــيهم، ثــــم يــــندمــــل الجــــلد 

257ويـــعبر عـــلى ذلـــك بـــرهـــة فيخـــرج الـــنصل بـــغتة مـــن غـــير املـــوضـــع الـــذي دخـــل فـــيه، 

وربما كان بينهما مسافة بعيدة. 

[فصل رقم 378 ] 
قـال أبـقراط: مـن امـتألت كـبده مـاء ثـم انفجـر ذلـك املـاء إلـى الـغشاء 

258الباطن، امتأل بطنه ماء ومات. 

قــال عــبد الــلطيف: إنَّ نــفَّاخــات املــاء يســرع حــدوثــها فــي الــكبد أكــثر مــنه فــي 
259ســــائــــر األعــــضاء، وإذا شــــوهــــدت كــــبود الــــحيوان الــــذي يــــذبــــح وجــــد كــــثير مــــنها 

مــملوًءا مــن ذلــك، فــإن اتــفق أن تنفجــر تــلك الــنفَّاخــات فــإنَّ ذلــك املــاء يــنصب فــيصير 
260فــــي الــــفضاء الــــذي فــــي جــــوف الــــغشاء املــــمدود فــــي الــــبطن فــــي املــــوضــــع الــــذي 

يـــجتمع فـــيه املـــاء فـــي أصـــحاب االســـتسقاء. وأمـــا الـــحجاب الـــباطـــن املـــحيط بـــاملـــعدة 
261فــال يــمكن أن ينفجــر إلــيه ذلــك املــاء دون أن يحــدث فــيه ضــرب مــن الــتآكــل، ألنــه 

مـتصل ال مـنفذ فـيه، ولـيس فـيه شـيء [CB2 109b] سـوى املـعدة واملـعا املـسمى 
262القولون والطحال. 

وأمـا قـولـه: "امـتأل بـطنه مـاء" فـيعني بـه الـفضاء الـذي دون الـصدر، ال حـيث 

.K1 الفصول :MSS [ . النصول

. رماح  ] MSS: الرماح K1.256

. ويعبر  ] MSS: ويعني T.257

. ماء  ] MSS: om. K1.258

. منها  ] MSS: om. K1.259

. جوف  ] MSS: خوف Q1.260

. ضرب  ] MSS: ضرر K1.261

. القولون  ] MSS: القولن K1.262
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263يــنزل الــطعام [T 123a] والشــراب فــإنــه قــد يــطلق عــلى ذلــك اســم الــبطن كــما 

264يـــقال: فـــي بـــطن املـــرأة حـــمل. وأمـــا قـــولـــه: "امـــتأل بـــطنه مـــاء ومـــات" فـــيعني فـــي 

أكـثر األمـر، ولـيس مـن املـحال أن يسـتفرغ بـاألدويـة كـما يسـتفرغ املـاء مـن أصـحاب 
265االسـتسقاء بـاألدويـة الـُمسهِـلة والــُمِدرَّة وبـالـضمادات الـتي شـأنـها أن تحـلل تـلك 

الرطوبة. 

[فصل رقم 379 ] 
قـال أبـقراط: القلق والـتثاؤب واالقـشعرار يُـبرئـه شـرب الشـراب، إذا 

مزج واحٌد سواء بواحد سواء. 
قـال عـبد الـلطيف: الـقلق قـد يـقال لـألصـحاء [Q1 131b] فـيمن كـان مـنهم 
267يـــمل دائـــًما الـــحال الـــحاضـــرة ويســـتثقلها وال يـــزال فـــي وقـــت بـــعد وقـــت يـــميل  266

بـنفسه إلـى شـيء بـعد شـيء وإلـى فـعل بـعد فـعل. وكـذلـك قـد يـوصـف املـريـض بـالـقلق 
إذا لــم يســتقر بــه وضــع واحــد وال نــصبة واحــدة، بــل يــنتقل مــن شــكل إلــى شــكل ألنــه 
يــثقل عــليه الــشكل الــذي هــو عــليه. وأكــثر مــا يــعرض ذلــك ملــن كــان فــم مــعدتــه خــاصــة 
، وال مــصبوبــة فــي فــضاء املــعدة لــكن فــي  ، ليســت بــالــكثيرة 269فــيه رطــوبــة مــؤذيــة 268

طبقاتها قد تشربته. 
270وأمـــا الـــتثاؤب فـــإنـــما يـــكون إذا كـــان فـــي الـــفضل الـــذي بـــه يـــكون الـــتثاؤب 

. ال حيث ينزل  ] MSS: ال من حيث يترك Q1.263

. فيعني  ] K1: يعني CB2, Q1, T.264

. واملدرة  ] MSS: واملدة CB2.265

. ويستثقلها  ] Q1: ويستعملها K1. ويستنقلها CB2, T.266

. بعد  ] MSS: دون K1.267

. مؤذية  ] MSS: دموية T.268

. بالكثيرة  ] K1: بالكثير CB2, Q1, T.269

. الفضل  ] K1: العضل CB2, T. الفصل Q1.270
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 . 271رطــوبــة زبــديــة أو ريــح بــخاري، والــتثاؤب تــمطى عــضو [K1 95a] مــخصوص

273وأما التمطي فعن فضل غليظ بخاري يكون في املفاصل.  272

وأمـــا الـــقشعريـــرة فـــتكون إذا انـــصبت رطـــوبـــات رديـــئة إلـــى الجـــلد، وال تـــعني 
الــقشعريــرة الــتي تــكون مــن مــالقــاة الــهواء الــبارد ونــحوه، فهــذه األصــناف مــن شــأن 
، ألنـــها تُـــسخِّن الـــبدن كـــله وتـــنفذ بســـرعـــة إلـــى جـــميع أقـــطاره  274الخـــمر أن تـــشفيها

. ثــم أخــبر بــأنَّ الشــراب يــنبغي أن  276وتــصلح أخــالط الــبدن وتُــجوِّدهــا وتُــعدِّلــها 275

، وعَـــــرَّف مــــقدار مــــزجــــه فــــقال: "واحــــد ســــواء بــــواحــــد  277يــــكون قــــريــــبًا مــــن الــــصروفــــة

ســـــواء" أي كـــــيل واحـــــد بـــــكيل واحـــــد. واعـــــلم أن هـــــذا املـــــزاج الـــــذي حـــــدَّده إنـــــما هـــــو 
بحســب شــراب بــعينه ال بحســب كــل شــراب، فــإنَّ مــن األشــربــة مــا يــنبغي أن يشــرب 
278صــرفًــا مــن غــير مــاء أصــاًل وبــعضها ال يــكفي أن يــمزج الــواحــد مــنه بــواحــد مــن 

280املـــاء، بـــل يـــحتاج إلـــى أمـــثال كـــثيرة حـــتى يـــصير فـــي الحـــد الـــذي يـــصلح ملـــا  279

أمر به أبقراط. 

[فصل رقم 380 ] 
 T] ،فـــي إحـــليله بـــثرة [CB2 110a] قـــال أبـــقراط: مـــن خـــرجـــت بـــه

. مخصوص  ] MSS: فخصوص Q1.271

. فعن  ] K1: om. CB2, Q1, T.272

. فضل  ] K1: ففضل CB2, Q1. فعضل T.273

. تشفيها  ] T: يشفها K1. يشفيها CB2, Q1.274

. وتجودها  ] MSS: وجودها K1.275

. وتعدلها  ] MSS: وتعديلها T.276

. الصروفة  ] MSS: الضروفه T.277

. يمزج  ] K1, T: يمرخ CB2, Q1.278

. أمثال  ] K1, Q1: أميال CB2, T.279

. الحد  ] MSS: الجلد K1.280
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123b281] فإنها إن انفتحت وانفجرت انقضى وجعه. 

قال عبد اللطيف: هذا الفصل قد تقدَّم، وتقدَّم شرحه. 

[فصل رقم 381 ] 
282قال أبقراط: من تزعزع دماغه، فإنه يصيبه في وقته سكتة. 

قـال عـبد الـلطيف: الـسكتة هـي ذهـاب الـصوت مـع سـائـر الحـركـات اإلراديـة، 
وقــــد يــــزول مــــع ذلــــك حــــسه، ويــــبقى مــــلقى. ويــــكون ذلــــك [Q1 132a] مــــن أســــباب 
283كـــثيرة مـــنها: زعـــزعـــة الـــدمـــاغ بـــسقطة شـــديـــدة، وذلـــك الضـــطراب عـــصب الـــحس 

والحــــركــــة ومــــبادئــــها، فــــإن بــــلغ مــــن قــــوتــــها أن انهــــتك الــــدمــــاغ أو شــــيء مــــنه لــــم يــــبق 
صاحبه. 

[فصل رقم 382 ] 
قــال أبــقراط: مــن كــان لحــمه رطــبًا، فــينبغي أن يــجوع، فــإنَّ الــجوع 

يُجفِّف األبدان. 
قــال عــبد الــلطيف: قــولــه: "مــن كــان لحــمه رطــبًا" أي خــارجًــــا عــن االعــتدال، ال 
بْيان والـنساء، فـينبغي أن يُـعالـج بـالـضد وهـو الـتجفيف،  285لـلسن والـنوع كـالـصِّ 284

والــــتجفيف قــــد يــــكون بــــاألدويــــة وبــــاألغــــذيــــة، وبــــمالقــــاة الــــشمس، واألعــــمال الــــشاقــــة، 
وطـــول الـــتعب، والـــتغذي بـــما يـــجفف، وبـــالـــتجوع وتـــقليل الـــغذاء، فـــإنَّ الـــجوع يـــجفف 
286األبـدان ولـكن بـطريـق الـَعرَض، ألنـه إنـما يـجفف الـبدن بـالـذات الحـرارة الـغريـزيـة 

287الـتي فـي الـبدن، والـغريـبة املـحيطة مـن خـارج أعـني حـرارة الـهواء، فـهما يحـلِّالن 

. انفتحت  ] K1: تفتحت CB2, Q1, T.281

. في  ] K1: من CB2, Q1, T.282

. بسقطة  ] K1, T: لسقطة CB2, Q1.283

. للسن  ] MSS: لسن CB2.284

. كالصبيان  ] K1: للصبيان CB2, Q1, T.285

. البدن  ] MSS: بدن Q1.286

. املحيطة  ] K1: املحيط CB2, Q1, T.287
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288الـبدن دائـًما فـإذا ورد مـن الـغذاء مـقدار مـا تحـلل انـحفظ عـلى رطـوبـته، فـإن ورد 

290عــليه أقــل مــما تَحــلَّل جــف وكــان جــفافــه بــمقدار كــثرة مــا يتحــلل وقــلة مــا يــرد،  289

فـكلما كـثر هـذا وقـل هـذا إزداد جـفافًـا. وأمـا الـتجفيف بـاألدويـة واألغـذيـة وسـائـر مـا 
ذكر فهو بالذات. 

قـال عـبد الـلطيف: هـذا آخـر مـا وجـدتـه مـن كـتاب الـفصول ألبـقراط يـنبغي أن 
يُـــثبت ويُشـــرح ويُـــعمل بـــه. ويـــوجـــد فـــي كـــثير مـــن الـــنسخ الـــقديـــمة والحـــديـــثة فـــصول 
 K1] 292كــثيرة ال تــفتقر إلــى شــرح وال يــجب أن يــعمل بــها، ألن بــعضها مــكرر 291

ـــسٌ  95b293] فــــي أثــــناء الــــكتاب بــــنصه أو بتحــــريــــف قــــليل أو كــــثير، وبــــعضها مُــــدلّـَ

مُــختَرٌَع ركـيك ال تـعرف صـحة مـعناه وال اسـتقامـة لـفظة، وقـد ذكـر جـالـينوس مـن ذلـك 
296مـقدارًا صـالـًحا فـرأيـت أنـا أن أضـرب عـنه صـفًحا وال أتـعرض لـشيء مـنه  295 294

لــقلة جــدواه، أو ألنَّ الــغرض فــي ســواه، [T 124a] فــقطعت هــنا الــكتاب مســتعينًا 
 Q1] بـاهلل سـبحانـه ومسـتمًدا مـنه املـعونـة والـتوفـيق إنـه ذو الـجود واألفـضال املـدعـو

. انحفظ  ] CB2: الحفظ K1, Q1, T.288

. مما  ] MSS: ما K1.289

. كثرة  ] MSS: كثيرة T.290

. يعمل  ] K1: يشتغل CB2, Q1, T.291

. مكرر  ] MSS: تكرر T.292

. بنصه  ] K1, CB2: بعضه Q1. بفصه T.293

. أن  ] MSS: om. K1.294

. صفًحا  ] MSS: صح K1.295

. وال أتعرض  ] MSS: وال تعرض T.296
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. 132b298] بياذا الجالل واإلكرام 297

. الجالل  ] MSS: لجالل K1.297

. واإلكرام  ] add. 298 تم الكتاب بعون اهلل وتوفيقه والحمد هلل وحده وصلواته على سيدنا

 محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. وكان الفراغ منه يوم الجمعة الثامن والعشرين
 تم الكتاب والحمد هلل حق حمده وصلواته.K1. add  ذو القعدة سنة ست وستني وستمائة
 على رسوله وعبده محمد املصطفى أفضل رسله، وذلك بمدينة أنقره عمرها اهلل تعالى، وهو
 في قيد قضاء اهلل وقدره، ومرجو من اهلل سبحانه وتعالى الخالص إنه ذو الجود العظيم
 تم، وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخةCB2, Q1. add والحمد لواهب العقل بال نهاية
 امليمونة املسمى بشرح كتاب الفصول، في تاريخ الثاني من شهر شعبان جماد اآلخر سنة
1003 T.   
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