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]E5 1a; P missing foliosبسم اللّه الرحمن الرحيم  عونك يا رّب [

المقالة الرابعة من تقسير جالينوس لفصول بقراط تفسير جالينوس ونقل حنين بن اسحاق

11

]E7 51a.11[أـق ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـ ـلحى اـماـ الأـنـاكإذا2دواءـلل ـنهدـبيـفلاطـخت ـئجـاهاـ ـمنةـ ـعل3يـتأـيذـ اـ ـلجنيى ـ ـ أرـ ـبعن أـ ـشهة رـ

.9 فينبغي أن يتوقّى عليه8 أصغر من ذلك أو أكبر منه7 ما كان6 عليه سبعة أشهر ويكون التقّدم على هذا أقّل، وأّما5 أن يأتي4وإلى

ـلينـاجالـق ـ اـ إّن اـّصـتوس: ـلجنيال ـ ـ ـعلمـحرـلاـبنـ ـمثىـ اـ اـّصـتال ـلثمال ـ ـلشجاـبارـ ـ [ـ Kühnر. xvii, اـف]653 ـلثمٕاّن ـ أّولـف10ارـ ـتك11ـاهّدـلوـتي ونـ

ـلهـاّصـتا ـبمعاـ ـ ـلياـ ـضعيفقـ ـ ـ وـ ـيسدـقكـلذـلة، إـ ـليهرع ـ الاـ ـنتثا ـ إذاـ ـهبار رـ ـصفاـعحـيّت ـفحةـ ـكتهرـ ـ ـتمٕاذاـفدة.ـيدـشـةكـرحاـ تـ اـكّ ـلهـاّصـتان ـبشجاـ ـ اـهرـ

وأـقأ ـبعوى الاـمدـ ـنهتن ـ اـفاك،ـ ـستكملٕاذا ـ ـ ـ وـ ـتمت اـ ت ـنتثّ ـ ـغينـمرتـ إزـ ـعجهزـييءـشاجـعر ـ وـخنـماـ ـعلارج. اـهىـ ـلمثذا ـ أـ ـيضال اـفاًـ ـلجنيٕاّن ـ ـ يـفنـ

أ ـعنرهـمأّول وـ اـقد ـلمنوع ـ اـفيـ ـيكـمحرـلي اـ [ـلـاّصـتون E7ه 51b[ـضعيف12هـب ـ ـ ـللمرضـعٕانـفاً،ـ ـ أنـ ـتثرأة أوـ ـفتسق13قـلزـتب ـ ـ أوـ ـتتحط ـ ـبغيرّكـ ـ 14رـ

1. om. P1.

2. אלדוא כאנת אדא .add [ الدواء  R1 (crossed out).

3. .Tytler تأتي :ArMSS [ يأتي

4. .E7, R1 الى :E5, E11, Tytler [ وإلى

5. .Tytler تأتي :ArMSS [ يأتي

6. .E5, Tytler فاما :E7, E11, R1 [ وأّما

7. .Tytler يكون :ArMSS [ كان

8. .E5: om. R1 واكبر منه :E7, E11, Tytler [  منهzأو أكبر

9. דלך מך :E5, E7, E11, Tytler [ عليه  R1.

10. .E7 الثَمر :E5 [ الثمار

11. .E7 تولده :E5 [ تولّدها

12. .E5: om. E7 [ به

13. .E7 وتزلق :E5 [ أو تزلق

14. .E7 انجبر :E5 [ بغير
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ـبضكـلذ اـمربـ ـلضن ـكحروبـ ـفيهـةكرـ ـ ـبعاـ اـ ـلشض اـكـرحنـمّدةـ ـلبات أوـ اـكـرحدن ـلنفات ـ اـ ـنهتس ـ اـ اـّصـتك ـلجنيال ـ ـ ـيضا15ٔمـحرـلاـبنـ ـيعـرساًـ اً.ـ

ـيككـلذـكو اـلـاحونـ إذا ـستكمه ـ ـ وـ وأـتل اـمّم. اـميـفّ اـمزـلّدة ـلتان ـبي16يـ اـ ـقتيوـلن ـ اـصّـتاـفنـ ـلجنيال ـ ـ أوـحرـلاـبنـ وأـثم ـفتحتمرز،ـحق ـ ـ ـ ـعنلـ ذـ كـلد

ـلحا اـملـماـ ـلحن ـفياـمـةكرـ ـبعهـ اـ ـلشض ـغينـمّدةـ أنـ ـينر اـ ـلجنيال ـ ـ ـمننـ ـفلمرر.ـضهـ ـ اـ ـعلّ اـ ـبقم ذـ إـقكـلراط ـينبغّهـنال ـ ـ أنـ ـتسقي ـ اـ ـلحى اـماـ دواءـلل

الأـنـاكإذا ـنهدـبيـفلاطـخت ـئجـاهاـ ـمنةـ ـعليـتأـتذـ اـ ـلجنيى ـ ـ أرـ ـبعن أـ ـشهة إـ و أنـلر ـعلييـتأـتى ـ ـسبعهـ ـ أـ ـشهة وـ اـهر، اـقوـلذا ـوهّدهـحذيـلت

ـلمتا17تـقوـلا ـ طـسوـ ـبيّ أوـ اـقن ـلحمات ـ اـ ـفيذيـلل ـيكهـ اـ اـّصـتون ـلجنيال ـ ـ ـصحيحـمحرـلاـبنـ ـ ـ و18اًـيوـقاًـ ـلي. أـمأـيسـ ـيضر أنـ ـتسهاً ـ ـتحتلـمـاحّلـكلـ ـ اجـ

الٕاـلإ ـسهى اـهيـفالـ وـقوـلذا ـلكت، الأـنـاكإذا19نـ ـئجاـهلاطـخت [ـ Kühnة xvii, ـيعن]654 ـ إذاـ ـتحفتـنـاكي ـ اـهٕاّنـفق.ـهرـتو20زـ ـللفظذه ـ ـ ةـ

ـعنأ ـئجاـهيـ إـ اّـمـنة ـستعا ـ أـهارـ ـبقا ـعلراطـ اـيـرطىـ ـلتشبيق ـ ـ ـ ـممهـ اـ ـيقّ [ـ E5ال 2a[اـف ـلحيي ـ اـ ـيهي21ذيـلوان ـ ـللفسجـ ـ ـ واـ ـلتاد الأـفرّق.ـ اـخٕاّن ـلغلاط ـلباـ ةـ

اـف ـلبي إذاـ ـمتحتـنـاكدن ـ ـعيـاسـةكّرـ ـفيةـ ـكلهـ وـ ـتكمـلّه، ـبعنـ ـتمكدـ ـ ـعضيـفتـنّـ واـ أـمدـحو ـعضن وـئاـ ـثبته ـ ـفيتـ اـفه،ـ ـلطبيعأّن ـ ـ ـ ـعنةـ ذـ كـلد

ـتهي ـ ـلقجـ ـفهذـ وـ ـنفضها ـ ـ وـ ـتحتا ـ إـ ـمعيىـلاج ـ ـيعينهّنـ ـ ـ ـ وـ ـيسا ـمسلكهّددـ ـ ـ ـ إـ اـلا ـلبطى ـ وأـ ـمتّاـمن. الأـنـاكىـ ـبتاـثلاطـخت ـعضيـفةـ الأـموـ ـعضن ـفلياءـ ـ سـ

ـينبغ ـ ـ أنـ ـتحي ـفقرك.ـ اـقدـ ـبقال ذـقراطـ ـفيبـهولاً إـ اـه22ىـله ـلمذا وـهذـ أّنـلوـقوـهب أنـمه دام ـيستفن ـ ـ ـعضرغـ وارـ اـفاًـمواً ـبتي اـ ـلمداء دواءـبرضـ

ـمسه ـ ـيستفمـللـ ـ ـ اـمرغـ ـلمن اـضوـ ـلمتمع ـ ـ اـ ـشيئوارمـلّدد ـ ـقبنـماًـ اـ أّن ـلعلل ـ لاـ اـتواـتّة إذاـلي ـتنضمـلتـنـاكدواء ـ ـبعجـ وأـ ـنهد اـ ـلمك اـضواـ ـلصحيحع ـ ـ ـ ةـ

ـلمقا ـ ـللمةـماوـ ـ وـ اـقرض. ـجميقـفّـتد ـ ـفهنـمعـ أـكمـ ـبقلام وـ اـلراط ـلسيو ـ ـمنرـ أّنـ إذاـتادـعنـمه ـسقالـقه اـ اـلى ـلمطلدواء ـ ـ أـ ـيعنّهـنق ـ ـسقهـبيـ 23ىـ

15. .E7 الرحم بالجنين :E5, in marg. E7 [ الجنين بالرحم

16. .E7 الذي :E5 [ التي

17. .E5: om. E7 [ هو الوقت

18. .E7 صحيح قوى :E5 [ صحيحاً قوياً

19. .E7 لكن :E5 [ ولكن

20. .E5 تخفى :E7 [ تحفز

21. .E7 انه :E5 [ الذي

22. .E7: om. E5 [ إلى

23. .E7, in marg. E5: om. E5 [ منه أّن من عادته إذا قال سقى الدواء المطلق أنّه يعني به سقى
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اـلا ـلمسهدواء ـ ـ اـ أو ـلمقل ـ و24يءـ ـليس. ـ ـبن25تـ إـجـاحاـ ذـلة ـكتبرـئـاسيـفهـلوـقـركى ـ إذـ ـفيمانـكه ـ أـ اـهيـفهـبىـتا ـلكتذا ـ اـمابـ ـلفصن ـ ـبعولـ ذاـهدـ

ـلفصا ـ دـ ـليل ـفيـاكلاًـ ـعل26اًـ ذـ ـليّهـنٕاـفك،ـلى ـيمكسـ ـ أنـ ـيكن [ـ E7ون 52a[ـعن ـفيهىـ ـ ـبهاـ اـ ـللفظذه ـ ـ ـشيئةـ ـ [ـ Kühnاً xvii, ـقلناـموىـس]655 ـ اـ

كما سنبيّن لك ذلك بعد قليل.

iv. 2 (P1 missing)

أـق ـبقال إـ ـينبغـامّـنراط: ـ ـ أنـ ـيسقي ـ اـمىـ ـيستفاـمدواءـلن ـ ـ اـمرغـ ـلبن اـ ـلندن اـ اـلوع إذا ـستفذي ـ ـتلقنـمرغـ ـ ـنفساءـ ـ ـنفهـ اـ ـستفع ـ اـمأـفه،ـغراـ انـكاـمّ

.27أستفراغه على خلاف ذلك فينبغي أن تقطعه

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـيق]1وس: اـ إّن ـلشال ـيستف28يءـ ـ ـ ـتلقنـمرغـ ـ ـنفساءـ ـ اـمهـ ـلبن إذاـ اـكدن ـستفان ـ ـيكـهغراـ ـغينـمونـ أنـ ـيكر اـ ـلطبيون ـ ـ ـفعبـ ـشيئلـ ـ اً،ـ

ذـكـاّمـبور ـقبنـمكـلان اـ أّن ـلطبيعل ـ ـ ـ اـ ـلتة اـبدـتيـ ـلبّر ذـفذـقدنـ اـلت ـلشك وـ ـنقيء اـ ـلبت ـمندنـ ور29هـ ـتهيينـمانـكـاّمـب، ـ ـ ذـ اـلج ـلشك وـ ـتليء ـيعذـ هـ

]E11 110bأو الأوـم] أّن ـعين لاـ ـتضبطة ـ ـ ولاـ ـتحصه ـ [30رهـ اـنـاكٕاذاـف]2. ـلطبيعت ـ ـ ـ اـهةـ ـلمفي ـ ـللشةـغرـ ـ اـ ـلفضيء ـ فا31لـ ت ـن ـ اـ ـلحيع ـ وانـ

ـستفاـب ـ ـيستفاـمراغـ ـ ـ ـمنرغـ وإذاـ اـكه، ـستفان ـ ـيستفاـمراغـ ـ ـ ـعلرغـ ذـخىـ ـبطو32كـللاف اـيرـ ـلعق ـيتبعمـل33رضـ ـ ـ اـ ـنتفه ـ وـ ذـكاع، الاـلان ـستفك ـ راغـ

ـليد ـعللاًـ ردـحىـ ـيئال [ـ ـفب]3ة. أـجواـلاـ أـشب ـبقار أنـ ـيقتراط ـ ـلطبيعاـبديـ ـ ـ ـ [ـ والا4ة. ـقت] ـبهداءـ ـيكاـ Kühn[34ونـ xvii, رومـيأنـب]656

24. .E7 والمقي :E5 [ أو المقيء

25. .E5 وليس :E7 [ وليست

26. .E7 دلال كاٍف :E5 [ دليلاً كافياً

27. .Tytler يقطعه :E5, E7, R1: ill. E6 [ تقطعه

28. .E5 الذى .add [ الشيء

29. .om. E11 [ منه

30. .E11 وتحصره :E5 ونحصره :E7 [ ولا تحصره

31. .E7 الفضلي :E5, E11 [ الفضل

32. .E7 ذلك الطريق :E5, E11 [ ذلك

33. .E7 لو بالعرض :E5, E11 [ وبطريق العرض

34. .in marg. E11: om. E11 [ يكون
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ـلمستفا ـ ـ ـ أنـ ـيستفرغ ـ ـ الأـمرغـ واـكيـفلاطـخن الأـمـدحّل ـلنا35راضـمن اـ أّنـلوم رأى ـستفا36ذي ـ ـتلقنـمهـغراـ ـ ـنفساءـ ـ ـينفهـ ـ [ـ و5ع. ـفيمالـقدـق] ـ اـ

ـتق ـامـاعولاًـقكـلذ37يـفّدمـ ـحيًّ «وـقنـ ـلعا38لاءـخكـلذـكال إنـهّـنٕاـفروقـ ـخلا اـمتـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـيخلي ـ ـمنوـ ـنفهـ ذـ وـلع ـسهك لـ

ـحتما ـ (ـلاـ .iه 2] وا6ٔ)». الآنـم] ا ـجع39ـاّمـنٕاـفّ الاـفهـملاـكلـ ـستفي ـ اـ ـيكذيـلراغ ـفقدواءـلاـبونـ لأّنـ اـهيـفـهضـرغط، ـلمذا ـكتنـمعـضوـ هـباـ

ـلكا دونـهيـفلامـ ـغيذا [ـ والا7ٔره. ـفيمودـج] ـ أـ ـحسا أـ أن ـلقاـبيـتب ـجمييـفولـ ـ أـ ـصنع الاـ ـستفاف ـ أّوـمراغـ إـلن آـله أـخى ـعنره، الاـ ـستفي ـ راغـ

ـيتلطذيـلا ـ ـ ـطبالا40ّٔفـ لاـ ـستّاء أـمهـئاـعدـ اـبن ـلمدان [ـضرـ الاـهٕاّنـف]8ي. ـستفذا ـ رـ اـيالأدوـبانـكاّـمـبراغ ـلتة ـينقيـ ـ اـ ـلبى ـكلدنـ ـمنهّهـ ـ [ـ E5ا 2b[

ـلقاـب وـ ـمنهيء ـ ـسهالٕاـب41اـ ورـ اـكـامّـبال إـلان ـيستفـامّـندواء ـ ـ ـعضرغـ واـ ـمثداًـحواً الأدوـ اـيل تة ـل ـتستفيـ ـ ـ ـفضرغـ اـ اـم42رأسـلول ـللهن ـ أوـ نـموات

ـلمنخا ـ ـ [ـيرـ والأدو9ن. أـي] ـيضة اـ ـلتاً ـتنقيـ ـ اـ ـلصي واـ ـلسعاـبةـئرـلدر ـ ـجننـمالـ ـيخ43اـمسـ اـ ـلفضرج ـ والأدوـ اـيول ـلتة ـتخيـ اـ ـلفضلرج ـ ـ اـ ـلمة ـئياـ نـمةـ

ـلبا ـكل44دنـ ـلباـبّهـ اـهنـمولـ ـلجنذا ـ [45سـ ـلكلوا]10. ـ ـيضأىـ [ـ E7اً 52b[وـهنـموعـن ـغيلاجـعّلـكذا، [ـ Kühnره xvii, لا657 ـيك] ونـ

ـستفا ـ ـللبهـغراـ ـ ـكلدنـ ـلساـبّهـ ـكم46واءـ ـنعلدـقاـ ـ أّنـ ـفصم اـ ـلعد ـيستف47روقـ ـ ـ وـغرـ ـصنّلـكه أـمفـ ـصنن اـ ـستفاف ـ اـ ـعلدمـلراغ وـ أّي [ـكـهجى ]12ان.

35. .E11 الابدان :E5 [ الأمراض

36. .E5: om. E7, om. E11 [ أّن

37. .E7 من :E5, E11 [ في

38. .E7, E11: om. E5 [ خلاء

39. .E11 والان انما :E5 [ وأّما الآن فٕانّما

40. .E11 ىلطف :?E5 [ يتلطّف

41. .E7: ill. E5 [ بالقيء ومنها

42. .E7: ill. E5 [ فضول الرأس

43. .E7: ill. E5 [ من جنس ما

44. .E11 الدم :E5 [ البدن

45. .E7: ill. E5 [ من هذا الجنس

46. .E7: ill. E5 [ للبدن كلّه بالسواء

47. .E5 للبدن كله .add [ العروق
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أـمو ـصنن الاـهافـ ـستفذا ـ اـ ـيكذيـلراغ والاـحرـلا48نـمونـ ـستفم ـ اـ ـيكذيـلراغ ـنفتاـبونـ ـ أـ اـفاح ـلعواه اـ ـلتروق ـتنفتيـ ـ ـ أـ ـسفح والاـ ـستفل، ـ اـ ذيـلراغ

ـيك وـضاـيرـلاـبونـ وـلدـلاـبة ـبكك وـكـرحّلـ ـلتكمياـبة ـ ـ ـ وـ ـستحمالاـبد ـ ـ ـلماـبامـ اـ ـلحاء ـسي50لا49اّرـ إنـمّـ اـفانـكا ـلمي ـقيورـبوّةـقاءـ أوـ ـكبة ـيتيرـ ـ أوـ ـقفة 51ةـيرـ

ـبطو اـيرـ ـلعق الاـ ـمتنرض ـ اـم52اعـ ـلطعن ـ [ـ ـجميٕاّنـف]13ام. ـ الأـهعـ ـصنذه الاـمافـ ـستفن ـ ـيظدـقراغـ أـ ـتستف53اّـهـنّن ـ ـ اـ ـلبرغ ـكل54دنـ ـلساـبّهـ ـعلواءـ ىـ

اـنأ إن ـستقصّه ـ ـ اـ ـلبحى ـ [ـ E11ث 111a[ـعنه ـ وـ لاـجا ـتستفدت ـ ـ ـلبا55رغـ ـكلدنـ ـلساـبّهـ أّنـ إلّا الأـهواء ـصنذه ـلمافـ اـكاـ ـلتفان ـ ـفيهلـضاـ ـ يـفاـ

ـمق ـيستفاـمدارـ ـ ـ اـمرغـ ـعلـدحواـلن ـيسيـرخالا56ٓىـ ـ ـقي57راًـ إـ ـيستفاّـهـنل ـ ـ اـ ـلبرغ ـلساـبدنـ [ـ وا14ٔواء. الأدوـم] اـيّا ـلمسهلة ـ ـ ـ واـ ـلمقيئة ـ ـ ـ ـفيه58رـمالأـفةـ ـ ـبياـ ّنـ

ا ـلنأّن الاـموعـ ـستفن ـ اـ ـيفعلذيـلراغ ـ ـ اـ ـمنهدـحواـله ـ ـمخاـ ـللن59فـلاـ ـ اـ ـيفعلذيـلوع ـ ـ وـخالا60ٓهـ أـكر، ـبقلام اـهيـفراطـ ـلمذا ـكمعـضوـ ـقلناـ ـ إـ وـهـاّمـنا

اـهيـف ـلصنذا ـ الاـمفـ ـستفن ـ [ـ و15راغ. ـلي] ـيخبسـ ـ ـفيرـ ـفضيءـشهـ ـعللـ ـخباـمىـ ـجمييـفهـبّرـ ـ الاـ ـستفع ـ [ـ اـف]16راغ. ـلغٕاّن 61ّلـكيـفرضـ

48. .E7: ill. E5 [ يكون من

49. .E7: ill. E5 [ بالماء الحاّر

50. .E5 ولا :E7, E11 [ لا

51. .E11 قيرية :E5 [ قفرية

52. .E7: ill. E5 [ الامتناع

53. .E5 قد .add [ أنّها

54. .E7: ill. E5, ill. E11 [ البدن

55. .E7 تستفراغ :E5 [ لا تستفرغ

56. .in marg. E7, E11: ill. E5: om. E7 [ على

57. .E11 يسير :E7 [ يسيراً

58. .E7: ill. E5 [ فالأمر

59. .E7 مخالفا :E5 [ مخالف

60. .E7: ill. E5 [ يفعله

61. .E7: ill. E5 [ في كّل
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ـستفا ـ إـ واـهاّـمـنراغ وـحو اـهد ـلقصو ـ ـللخلدـ ـ ـ اـ ـلغط ـعلبـلاـ اـ ـلبى وـ ـينبغدـقدن، ـ ـ أنـ ـيلتمي ـ ـ ـتعسـ [ـفّرـ Kühnه xvii, اـم]658 ـللن ـيظهذيـلا62ونـ ـ رـ

اـف ـلبي ـكلدنـ واـكيـفّهـ أـمدةـحّل وـلواـحن الأـمه وـعن الأـمراض اـمن ـلحراض ـفي63ةـثادـ وـ وـمه اـقن ـلسنت ـ واـ ـلبلة ـ واـ ـلسد وـ اـمّن ـلهزاج اـفواءـ تـقوـلي

ـلحا وـضاـ ـطبيعر ـ ـ اـ ـلمة ـعملو64ضـيرـ ـ وـ ـبيدـته ـمثره.ـ ذـ أـلال إنـنك اـفانـكّه ـلمثي ـ اـللـ ـلبون 65ٕالـمدـقدنـ اـلا ـلصفى ـ ـمث66رةـ ـيعاـملـ أـفرضـ ـصحي ابـ

ـليا وـقرـ ـلما67تـنـاكان اـ ـلصفرّة ـ لاـ ـتنحراء ـ اـمدرـ ـلبع وـ اـف68تـثدـحدـقتـنـاكراز ـلبي ـكلدنـ ـبثّهـ ـممورـ اـ اـلوـتّ ـلمد ـلصفا69رّةـ ـ وـ يـفدثـحدـقانـكراء

ـعض اـموـ ـلبن ـعلادثـح70دنـ اـهىـ ـلطذا ـمثقـيرـ أنـ ـيعل اـفرضـ ـلمعي ـ وـلدةـ وـقـرحذع وذـكة اـهرب ـلشهاب ـ ـعطو71وةـ وـ اـفرارهـمش ـلفي أوـ م

ـبعيـفدثـح الأـ ـعضض اـ اـلاء ـيقذيـلورم اـلالـ ـلحمه ـ أوـ الاـلذـل72رضـعرة ـنسك ـحمانـ ىـ ـغبّ ّةـ
ـحمأو73 ىـ ـمحّ الأـهٕاّنـفة.ـقرـ ـشيذه ـكلاءـ ـاهّـ

ـعلدّلـت ـغلبىـ ـ اـ ـلمة ـلصفا74رّةـ ـ وـ ـينبغكـلذـلراء ـ ـ أنـ ـيلتمي ـ ـ اـ ـستفس ـ ـغهراـ [ـيالأدوـباـ E7ة 53aا ـلت] ـيستفيـ ـ ـ ـغهرـ [ـ E5ا. 3aو ـمعنـوهذاـه] ـ اـمىـ

أـق ـبقال ـحيراطـ «إنـقنـ ـيستفاـمانـكال ـ ـ اـمرغـ ـلبن اـمدنـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـينقي ـ ـمنىـ اـ ـلبه اـفدن».ـ ـلنٕاّن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـينقي ـ ـمنىـ هـ

ـلبا إـ اـهـامّـندن ـلخلو ـ اـ ـلغط اـلاـ ـلمب ـللمؤذيـ ـ ـبكيفيتضـيرـ ـ ـ ـ ـ وـ أـمه، ذـجن [ـلل Kühnك xvii, إّنـق]659 ـستفالا75ذاـهال ـ ـينفراغـ ـ أـ إلّا ّهـنع،

62. .E7: ill. E5 [ من اللون

63. .E7: ill. E5 [ الحادثة

64. .E7: ill. E5 [ المريض

65. .E7 َصاَر :E5 [ مال

66. .E7: ill. E5 [ إلى الصفرة

67. .E7 َوان كانت :E5 [ وكانت

68. .E7: ill. E5 [ قد حدثت

69. .E5: om. E7 [ المرّة

70. .E7: ill. E5 [ من البدن

71. .E7: ill. E5 [ الشهوة

72. .E7: ill. E5 [ أو عرض

73. .E5 َغب :E7 [ غبّة

74. .E7: om. E5 [ المرّة

75. .E7: om. E5 [ هذا
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ـلم76الـق اـ ـمغرسـحّلـكانـكّ ـيعدـقربـ ـفيرضـ اـ ـلخطه ـ ـعنأـ اـ ـلعمد ـ الأـفلـ ـييـاحي اـ لأّن ـلتشن ـ ـكمهـباـ اـقاـ ـبقال ـيغلدـقراطـ ـ أـ الأـضاـفط ـطبل ّاءـ

ـفض أـعلاًـ ـخسن اـ ـئهّ ـخبمـ ـبعاـنّرـ أـملاـ ـمقرىـخة ـستفالاـبةـنروـ ـ اـ ـلمحمراغ ـ ـ وـ ـسهيـهود اـلوـ ـحتمة ـ ـستفالا77الـ ـ وـ ـخفيراغ ـ ـكيمةـ ـ اـهاـنوـعدـتاـ ـلعذه ةـملاـ

ـيضأ إـ اـلاً ـلثقى ـ أـقّاـنأـبةـ ـصبند ـ اـفاـ ـستفي ـ ـغنراـ اـماـ ـستفا ـ ـغنرـ وـ ـمثاـما. ـلتّـ اـفكـلهـ ـلمي اـ ـلصفرّة ـ ـفتفهمراءـ ـ ـ ـ اـف78هـ ـلمي اـ ـلسرّة اـفوداء.ـ ـلمٕاّن اـ ـلسرّة وداءـ

ـيضأ إذاـ ـغلباً ـ ـعلتـ اـ ـلبى اـل79الـمدنـ ـلبون ـكلدنـ إـ اـلّه ـلسى وـ ـيظهاـمانـكواد ـ اـفرـ ـلبي اـمدنـ ـلبثن ـ أـ ـعلودـسور اـلىـ ـلسون والأـ أـموداء. ـيضراض اًـ

ـلتا ـتكيـ ـغلبنـمونـ ـ اـ ـلسة دلاـتوداءـ ـبيةـلدّل ـعلةـنّـ ـكثىـ ـتهرـ اـفاـ ـلبي ـمثدنـ اـ ـلجل واـ ـلسذام وـطرـ ـحمان. اـ ى أـبرـلّ ـيضع إـ اـمـاهّدـلوـتـامّـناً ـلمن رّةـ

ـلسا وـ ـعظوداء اـ ـلطحم ـ أـ ـيضال واـ اـّسـتاً ـلعاع اـ ـلتروق ـتتيـ وـسّـ ـتسع إـ ـتكـاّمـنود اـمونـ ـلمن اـ ـلسرّة وـ اـلذـكوداء، وـسوـلك اـكواس ـختّل ذـ ـيكنـهلاط ونـ

ـعصعـم وأـ وـقب ـخبدام ـنفثـ [ـ Kühnس. xvii, أـمأـف]660 ا ـبقّ ـفقراطـ ـيستدـ ـ ـعلدّلـ اـ ـلخلى ـ اـ ـلغط اـفبـلاـ ـلبي اـفدنـ ـلنسي ـ ـيستاـمعـماءـ ـ دّلـ

اـمهـب ـلطمن ـ وـ وـقث، اـصد اـلف ـلتدلالات ـيستيـ ـ ـبهدّلـ ـمناـ اـفهـ ـلمقي ـ الأوـلاـ ـكتنـمىـلة أوـفهـباـ اـجي ـلنساع ـ ـفماء.ـ اـهنـ ـينبغلـئدلاـلذه ـ ـ أنـ ي

ـيست ـ ـعلدّلـ ـغلبىـ ـ اـ ـلمة اـ ـلسرّة اـفوداءـ ـلبي ـنصبنٕاذاـفدن،ـ ـ ـ الأـهاـ ـشيذه ـلنراضـغالأـكاءـ وـ ـنظا ـفيهاـنرـ ـ ـفهناـ ـ ـينبغ80اكـ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ الاـ ـستفل ـ راغ.ـ

اـموأ ّ
ـلغا81 اـ ـلثرض ـفينبغيـناـ ـ ـ ـ أنـ ـنجعلي ـ ـ الاـحيـفهـ ـستفال ـ ـبسهراغـ ـ ـلتوـ وـ ـخفه ـعلهـتّـ اـ ـلمى وـيرـ ـقلتاـمض. ـ اـفهـ ـلمي اـ ـلصفرّة ـ واـ ـلسراء ـفهماـفوداءـ ـ يـفهـ

ـلبلغا ـ ـ أـ ـيضم ـغلباتـملاـعنـمٕاّنـفاً،ـ ـ اـ ـلبلغة ـ ـ ـعلمـ اـ ـلبى اـ الأورام اـخرـلدن ـلتوة ـجننـم82يـ اـ ـلتس وـهرـ ل ـيظهاـمّ ـ اـفرـ ـلبي ـجننـمدنـ اـ ـلشس 83واءـ

ـغيو ـممرهـ اـ [ـنوـلّ E7ه 53bٕ ا اـل] ـلبيى ـ وـ اـلاض ـلبون ـكلدنـ أـ ـيضّه إذاـ ـعلانـكاً اـهونـلىـ ـلخلذا ـ واـ ـلحمط ـ اـ ى ـلنّ ـئباـ وأـيّلـكيـفةـ ـبطوم اـ نـهذـلأ

ـلبوا واـ ـلكسلادة ـ واـ ـلسبل ـ واـ ـلنعات ـ وـ ـثقاس اـ واـلل ـلجشرأس ـ اـ ـلحاء إذاـماـ ـكثض اـ ـلبلغر ـ ـ اـفمـ ـلمعي ـ اـهٕاّنـفدة،ـ ـتنبيهلـئدلاـلذه ـ ـ ـ ـينبغّهـنأـب84كـ ـ ـ كـليـ

ـتسقأن ـ دواءـ ـبعي اـ ـلبلغض ـ ـ ـفعلٕاذاـفم.ـ ـ ذـ واـلت ـستفك ـ اـ ـلبلغرغ ـ ـ ـسهٕاّنـفمـ اـلوـ ـستفة ـ وـغراـ ـخفه ـتشههـتّـ ـ ـعلدـ ـصحىـ الاـ ة ـستّ وـ ـاموابـصدلال

76. .E5: om. E7 [ قال

77. .E5 احتمالك :E7 [ احتمال

78. .E5 فافهمه :E7 [ فتفهمه

79. .E7 حال :E5 [ مال

80. .E7 فيما :E5 [ فيها فهناك

81. .E7 فاّما :E5 [ وأّما

82. .E5, supra lin. E7 [ التي

83. .E5 السرا :E7 [ الشواء

84. .E7 تْنِبيُهنا :E5 [ تنبيهك
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ـتق ـعلي85ّدمـ ـ الاـلذـبهـ ـستك الاـمدلالـ ـستفن ـ ـفقراغـ ـيغني86دـ ـ ـ ـعلكـ الاـ ـستى وـ ـيقدلال رـ ـللمنفعيـلـاجوي ـ ـ ـ ـ ـستفالاـبةـ ـ اـسراغـ ـلمّن وـيرـ ـطبيعتض ـ ـ ـ هـ

]Kühn xvii, وا661 اـقوـل] ـلحت اـمـرضاـ ـلسنن ـ وـ اـحة ـلهال ذـفواءـ واـقوـلا87كـلي ـلبلت ـ وـ ـتقاـمد ـبيدـتنـمّدمـ اـ ـلمر [ـيرـ E5ض 3b[رـئـاسعـم

ـعمأ وـلاـ ـعلمدـقه. ـ أّنـ الأـهت ـشيذه ـكلاءـ ـمنهاّـهـ ـ اـفدـيزـياـماـ ـلبلغي ـ ـ وـ ـمنهم ـ اـفدـيزـياـماـ ـلصفي ـ وـ ـمنهراء ـ اـفدـيزـياـماـ ـلمي اـ ـلسرّة وـ ـجميوداء. ـ ذهـهعـ

ـشيالأ ـكماءـ ـقلن88اـ ـ أـهاـ ـينظراضـغي ـ ـفيهرـ ـ وـ ـيستا ـ ـبهدّلـ ـعلاـ اـ اـلى ـينبغذيـلدواء ـ ـ أنـ ـيسقي ـ اـ ـلماه ـحتضـيرـ ـينتفّىـ ـ ـ ـمن89ضـ ـلخلا90هـ ـ اـ ـلغط بـلاـ

ـعل وـندـبىـ الاـحيـفه. ـستفال ـ آـغراغـ إـخرض أنـمر ا ـيشهّ ـ ـلندـ ـعلاـ أـ أـقّاـنى ـحسند ـ الاـ ـستّا إـ و أنـمدلال ا ـنكشّ ـ ـخطفـ ـفياـنأـ اـمأـفه.ـ ّ
ذيـلا91

ـيشه ـ أـقّاـنأـبدـ ـحسند ـ ـفسه92ّاـ ـ الاـلوـ ـستفة ـ وـ ـخفراغ اـ ة ـلبّ وأـبدنـ اـمه. ا ـيكشذيـلّ ـ ـلخطا93فـ ـ ـفعسأـ ـ الاـ ـستفر ـ واـ ـلتيراغ ـ اـ ـلباث وذـبدنـ أـله. ـمتّهـنك ىـ

ـستفا ـ اـ ـلخلرغ ـ اـ ـلمط اـ ـحتمؤذي ـ اـ ـلبل اـ ـستفدن ـ وـغراـ و94هـبّفـخه ـمت. اـ ـستفى ـ ـغيرغـ اـ ـلخلر ـ اـ ـلمط أنـضبـجواـفؤذىـ ـيعسرورة ـ اـ ـحتمر ـ اـ ـلمال ضـيرـ

الاـلذـل ـستفك ـ وأنـ ـيلتراغ ـ .ـندـب95اثـ ـلشاـفه ـكميءـ ـقلاـ ـخبذيـلا96تـ أّولـفهـبّرـ اـهي ـلكتذا ـ ـفصيـفابـ واـ ـحيدـحل «وـقنـ لاءـخكـلذـكال

ـلعا إنـّهـنٕاـفروقـ ـخلا اـمتـ ـلنن اـ ـينبغذيـلوع ـ ـ أنـ ـيخلي ـ ـمنوـ ـنفهـ وـ ـسهع اـ ـحتمل ـ ـهنـاههـلاـقه».ـلاـ الاـفاـ ـستفي ـ اـصـاحراغـ ة ـيكذيـلّ دواءـلاـبونـ

85. .in marg. E7: om. E7 اقدمت :E5 [ تقّدم

86. .in marg. E7: om. E7 وقد :E5 [ فقد

87. .E7: om. E5 [ ذلك

88. .E5 على ما :E7 [ كما

89. .E5 تنَفض :E7 [ ينتفض

90. .E5 منه :E7 [ منه

91. .E5 اما :E7 [ فأّما

92. .E5: om. E7 [ بأنّا قد أحسنّا

93. .E5: om. E7 [ الذي يكشف

94. .E7 ِمنه :E5 [ به

95. .E7 ويلتاث :E5 [ وأن يلتاث

96. .E5, in marg. E7: om. E7 [ كما قلت
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ـقسو ـفجمعهـمّـ ـ ـ ـليوـقيـف97هـ ـفقنـ اـفالـ ـلقي الاـ أي الأّول ـستفول ـ اـهراغـ ـلنو وـفاـ اـفالـقع ـلقي اـ ـبعيـفذيـلول اـ إّن ـلعده اـملاـ ـلصحيحة ـ ـ ـ ـلتا98ةـ لاـ ي

ـتخط ـ اـ الاـلذـلةـملازـلئ ـستفك ـ ـسه99يـهراغـ اـلوـ ـحتمة ـ واـلاـ ـستقه ـ ـلبا100لالـ [ـبدنـ Kühnه. xvii, و662 وـق] أـصد ـبقف ـمثراطـ ـكثيالاتـ ـ رةـ

ـستفالا101يـف ـ اـ ـيكذيـلراغ ـتلقنـماًـعـوطونـ ـ ـنفساءـ ـ ـفينفهـ ـ ـ ـكتيـفعـ أـ ـبياب ـيميدـ ـ ووـ أـصا، ـيضف ـمنهاًـ ـ أـ ـشيا ـقليلاءـ ـ ـ اـهيـفةـ ـلكتذا ـ ـمنهابـ ـ هـلوـقاـ

ـنسٕاـبانـك«إذا اـ ـستسقان ـ ـ [ـ E7اء 54a[ـفج اـ ـلمرى ـمناءـ إـقروـعيـفهـ ـبطنىـله ـ اـلذـبانـكهـ ـنقضك ـ (ـضرـماءـ .viه و14 ـمنه)». ـ «إذاـلوـقاـ انـكه

ـنسٕاـب رـ ـعتاـفدـمان اـ ـختراه ـخيةـملاـع102كـلذـفلافـ .vi(103رـ و17 ـمنه)». ـ «إذاـلوـقاـ ـنسٕاـبانـكه ـختا104انـ ـصمهـبـاصأـفرارـملافـ اـ ـنقطم ـ ـعنعـ هـ

)».iv. 28 (106 الصمم105ذلك الاختلاف. وإذا كان بٕانسان صمم فحدث له اختلاف مرار ذهب عنه

1073

]E11 112b[أـق ـبقال اـ إّن ـستفراط: ـ اـ ـلبراغ اـمدنـ ـلنن ـينبغذيـلا108وعـ ـ ـ أنـ ـينقي ـ ـمنىـ ـنفهـ ذـ واـلع ـحتمك ـ ـبسه109لـ ـ وإنـلوـ الأـكة، ـعلرـمان ىـ

97. .E7 فجَعله :E5 [ فجمعه

98. .E5: om. E7 [ الصحيحة

99. .E7 ُهو :E5 [ هي

100. .«صح» in marg. E5 with َوانتفاع :E5, E7 [ واستقلال

101. .E11 من :E5, E7 [ في

102. .E5 فتلك :E7, E11 [ فذلك

103. cf. vi. 17: قال أبقراط: إذا كان بٕانسان رمد فاعتراه اختلاف فذلك محمود.

104. .E11 بالانسان :E5, E7 [ بٕانسان

105. .E7,, E11: om. E5 [ عنه

106. cf. iv. 28: أـق قال ـب اـبانـكنـمراط:ـ ـحته ـصمهـبـاصأـفرارـملافـ اـ ـنقطم ـ ـعنعـ ذـ الاـله ـختك وـ ـصمهـبانـكنـملاف، وـ هـلzدثـحم

.اختلاف مرار ذهب عنه الصمم

107. om. P1, om. R1, om. Tytler.

108. .E7 الموضع :E5, E11 [ النوع

109. .E11 واحتمله :E5, E7 [ واحتمل
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 عسراً.110ضّد ذلك كان الأمر

ـلينـاجالـق ـ ـفسدـقوس:ـ رتـ اـهّ ـلفصذا ـ ـقبلـ ـتفسييـفلـ ـ ـ اـفرـ ـلفصي ـ اـ ـقبلذيـلل ـ وـ وـقه، اـه111اـندـجد ـلفصذا ـ أـ ـيضل ـمكتاًـ ـ آـضوـميـفاًـبوـ نـمـرخع

هذا الكتاب قبل هذا الموضع بهذا اللفظ بعينه، ولذلك قد يسقطه قوم من هذا الموضع.

1124

]Kühn xvii, أـق]663 ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـيكي ـيستعم113ـامونـ ـ ـ ـ الاـملـ ـستفن ـ اـفدواءـلاـبراغـ ـلصيي ـ أـفنـمفـ ـكثوق وـ اـفر ـلشتي ـ نـماءـ

أسفل.

ـلينـاجالـق ـ [ـ E5وس: 4a[ـينبغ ـ ـ أنـ ـيفهي ـ الاـلوـقنـممـ ـستفه ـ وـفنـمراغـ أـموق ـسفن اـ ـستفل ـ اـ ـلبطراغ ـ أـ ـامن. وقـفنـمّ
ـفب114 ـلقاـ وأـ أـميء، نـمّ

ـسفأ ـفبلـ ـسهالٕاـ وـ أـجواـلاـبال. أنـمب ـيستعمر ـ ـ ـ اـفلـ ـلصيي ـ الاـ ـستفف ـ اـفنـم115راغـ لأّن ـلغوق، ذـفبـلاـ اـلي إـقوـلك اـهـامّـنت ـلمو اـ ـلصفرّة ـ راءـ

ـلجملاـبو ـ ـ ـطبيعٕاّنـفةـ ـ ـ اـ ـلبة ـكل116دنـ ـلمـاهّـ ـيحياـ ـ ـبهطـ اـحنـم117اـ ـلجرارة ـتحأنـف118ـرهوـ إـ أوـفىـلرك وـلوق ـينبغى. ـ ـ أنـ ـيخي واـك119رجـ نـمدـحّل

ـلفضا ـ اـمولـ ـلنن ـحياـ اـ ـلتة إـهيـ ـليهو ـ أـ ـميا اـملـ ـلمن اـضواـ ـلتع (ـ ـتصلي ـ لاـ ـستفح ـ ـكم120هـغراـ ـبقالـقاـ ـكتيـفراطـ الأـ وأـخاب زـملاط. أ هـلوـقيـفهـتادـيّ

110. .E5, E11: om. E7 [ الأمر

111. .E7 وفيه َوجدت :E5 [ وقد وجدنا

112. om. P1.

113. .E5, E7, in marg. E11, R1, Tytler: om. E11 [ يكون ما

114. .E7: ill. E5 [ البطن. أّما من فوق

115. .E7: ill. E5 [ الاستفراغ

116. .E7: ill. E5 [ فٕاّن طبيعة البدن

117. .E7 به :E5, supra lin. E7 [ بها

118. .E7 ّحر الهوا :E5 [ حرارة الجوهر

119. .E7: ill. E5 [ وينبغي أن يخرج

120. .E7: ill. E5 [ تصلح لاستفراغه
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اـهيـف ـلفصذا ـ أـ ـكثل و121رـ الاـكرـت. ـقتصه ـ ـعلارـ أّنـ ـيقى «ـ ـينبغول ـ ـ أنـ ـيكي ـيستعماـمونـ ـ ـ ـ الاـملـ ـستفن ـ اـف122دواءـلاـبراغـ ـلصيي ـ وق»ـفنـمفـ

اـفو« ـلشتي ـ أـماءـ ـسفن وإنـنلأـفل».ـ ـليانـكّه ـيعسـ ـكثيرضـ ـ أنـ ـيك123راً اـ ـلغون اـفبـلاـ ـلبي اـفدنـ ـلصيي ـ اـ ـلمف اـ ـلسرّة وـ ـلشتا124يـفوداء ـ اءـ

 يعرض في الندرة.125الصفراء المرّة الصفراء فٕاّن ذلك قد نراه

1265

]Kühn xvii, 664وفي وقت طلوعها وقبله يعسر الاستفراغ [127] قال أبقراط: بعد طلوع الشعرى العبور E11 113a.بالأدوية [

ـلينـاجالـق ـ ذ128وسـ لأّنـل: ـطبيعك ـ ـ اـ ـلبة ـتكدنـ ذـفونـ اـلي [ـقوـلك E7ت 54b[ـحمدـق ـتحتملاـفتـيّـ ـ ـ الأدوـحلـ ـلمسهلا129ةـيّدة ـ ـ ـ واـ ـلمقيئة ـ ـ ـ ة،ـ

ـكثيكـلذـلو ـ ـممرـ نـ ـيسقّ ـ الاـ دواء ـستفى ـ ذـفراغـ اـلي ـيحتـقوـلك ا130ّمـ ـلقلأّن ـتضعوّةـ ـ ذـففـ اـلي ـلشتـقوـلك اـ ـلحّدة ـفيّرـ الاـهدـيزـ ـستفا ـ راغـ

ـضعفدواءـلاـب ـ ـستوا131اًـ ولأّن132اًءـخرـ ـنف. الاـ ـستفس ـ أـ ـيضراغ ـيكاًـ ـعسونـ ردـ ـيئراً لأّنـ اـحاً ـلجرارة ـتجّوـ اـلا133اذبـ ـلمستفدواء ـ ـ ـ إـخلأـلرغـ ىـللاط

121. .E7:; ill. E5 [ هذا الفصل أكثر

122. .E7:; ill. E5 [ الاستفراغ بالدواء

123. .E7:; ill. E5 [ يعرض كثيراً أن

124. .E5 او في :E7 [ وفي

125. .E7: ill. E5 [ المرّة الصفراء فٕاّن ذلك قد نراه

126. om. P1.

127. .E7, E11, R1, Tytler: ill. E5 [ الشعرى العبور

128. .E7: ill. E5 [ جالينوس

129. .E7: ill. E5 [ الأدوية

130. .E7: ill. E5 [ ذلك الوقت يحّم

131. .E7: ill. E5 [ بالدواء ضعفاً

132. .E7 َواستْفَراًغا :E5 [ واسترخاًء

133. .E7: ill. E5 الجو يجاذُب :scripsi [ الجّو تجاذب
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اـهـاظ ـلبر ـفكمدن.ـ ـ الا134اـ ـستحمأّن ـ ـ ـلماـبامـ اـ ـلحاء ـيقاّرـ ـستفالا135اومـ ـ وـلاـبراغـ ـيقطعدواء ـ ـ اـحكـلذـكه،ـ ـلصيرارة ـ وـ ـةصـاخف اـفّ اـقوـلي ذيـلت

ا.136يكون  فيه أشّد حرًّ

1376

أـق ـبقال ـقضيانـكنـمط:ـلرـ ـ اـ ـلبف وـ اـكدن ـلقان ـيسه138يءـ ـ ـعليلـ ـ ـجعاـفهـ اـ ـستفل ـ إـغراـ وـفنـمدواءـلاـباهـيك ـتفعأن139وّقـتوق ـ ىـف141كـلذ140لـ

.142الشتاء

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]665 ـ ـينبغوس:ـ ـ ـ أنـ اـهيـفزادـيي ـلقذا ـيضا143ٔولـ ـقيـام144اًـ اـفلـ ـلقي اـ ـقب145ذيـلول ـقبيلـ ـ وـ «أـهل ـكثو ـحتر»ـ ّىـ

ـيك ـعلونـ اـهىـ ـلمثذا ـ «ـ ـقضيانـكنـمال ـ اـ ـلبف وـ اـكدن ـلقان ـيسه146يءـ ـ ـعليلـ ـ ـجعاـفهـ اـ ـستفل ـ إـغراـ أـفنـمدواءـلاـباهـيك ـكثوق اـ لأّن ـلقضير»، ـ ـ فـ

134. .E7 وكما :E5 [ فكما

135. .E7: ill. E5 [ الحاّر يقاوم

136. .E7: ill. E5 [ الوقت الذي يكون

137. om. P1.

138. .E7, E11, R1, Tytler: ill. E5 [ وكان القيء

139. .R1 ותוקא :E5, E7, E11, Tytler [ وتوّق

140. .Tytler يفعل :ArMSS [ تفعل

141. .R1 בה .add [ ذلك

142. .E7: ill. E5 [ فى الشتاء

143. .E7 الَفصل :E5 [ القول

144. .E5: om. E7 [ أيضاً

145. .E7: ill. E5 [ القول الذي

146. .E7: ill. E5 [ وكان القيء

PORMANN ET AL. 2017 Galen's Commentary on the Hippocratic Aphorisms, Book 4 12



أـف ـكثي ـتغلرـمالا147ٔرـ ـ ـعليبـ ـ اـ ـلمه ـلصفا148رّةـ ـ ذـمانـكٕانـفراءـ ـيسهكـلع ـ ـعليلـ ـ اـ ـلقه ـفينبغيءـ ـ ـ ـ ـيكأن149يـ ـيسقياـمونـ ـ ـ اـمهـ ـيستفدواءـلن ـ ـ نـمهـغرـ

أنـف إلّأ ـيمنوق ـ ذـمعـ اـلن ـلشتك ـ ـفقاءـ ـتقدـ ـفق.150درـ إـ ـينبغّهـنال ـ ـ أنـ ـيكي ـيستعماـمونـ ـ ـ ـ الاـملـ ـستفن ـ اـفدواءـلاـبراغـ ـلصيي ـ ـكثا151ٔوقـفنـمفـ رـ

وفي الشتاء أسفل.

1527

أـق ـبقال اـمأـفط:ـلرـ ّ
ـيعسانـكنـم153 ـ ـعليرـ ـ اـ ـلقه ـحسنـمانـكو154يءـ اـ ـللحن ـ ـعلمـ ـمتالـحىـ ـسوـ ـجعاـفـةطّ اـ ـستفل ـ إـغراـ أـمدواءـلاـبّاهـيك ـسفن 155لـ

 ذلك في الصيف.156وتوّق أن تفعل

ـلينـاجالـق ـ ـيسهانـكنـموس:ـ ـ E5[157لـ 4b[ـعلي ـ اـ ـلقه وـ ـقضيانـكيء ـ اـ ـلبف ـفينبغدنـ ـ ـ ـ أنـ ـيكي اـ ـستفون ـ أنـفنـمدواءـلاـب158ـهغراـ إلّا ـيكوق ونـ

ـشتتـقوـلا ـيعناء،ـ ـ ـيكأن159يـ اـ ـستفون ـ ـلقاـب160ـهغراـ اـفيءـ ـلصيي ـ واـ ـلخف واـيرـ ـبيرـلف وـ ـيعسانـكنـمع. ـ ـعليرـ ـ اـ ـلقه وـ ـجنيـفهـلـاحتـنـاكيء سـ

147. .E7: ill. E5 [ في أكثر

148. .E5: om. E7 [ المرّة

149. .E7: ill. E5 [ القيء فينبغي

150. .E7: ill. E5 [ فقد تقدر

151. .E7: ill. E5 [ من فوق

152. om. P1.

153. .Tytler واما :ArMSS [ فأّما

154. .E7, E11, R1, Tytler: ill. E5 [ عليه القيء

155. .E7, E11, R1, Tytler: ill. E5 [ بالدواء من أسفل

156. .R1 בה .add [ تفعل

157. .E7: ill. E5 [ من كان يسهل

158. .E7 استفراُغَك اياه :E5 [ استفراغه

159. .E7 فعنى أنّه ينبغى :E5 [ يعني

160. .E7 استفراغك له :E5 [ استفراغه

PORMANN ET AL. 2017 Galen's Commentary on the Hippocratic Aphorisms, Book 4 13



ـللحا ـ ـمتالاًـحمـ ـسوـ ـفينبغـةطّ ـ ـ ـ أنـ ـيجعي ـ اـ ـستفل ـ أـمدواءـلاـبهـغراـ ـسفن اـفل،ـ ـحتٕان إـ الاـلاج ـستفى ـ ـفينبغوقـفنـمراغـ ـ ـ ـ أنـ ـيفعي ـ ذـ اـفكـلل ـلصيي ـ فـ

فقط. وأّما في غيره من أوقات السنة فينبغي أن يحذره.

1618

]Kühn xvii, 666أصحاب السّل فٕاذا استفرغتهم [162] قال أبقراط: فأّما E7 55a.بالدواء فاحذر أن تستفرغهم من فوق [

ـلينـاجالـق ـ اـ أـفذرـحوس: ـصحي اـ ـلساب أنـ ـتستعمّل ـ ـ ـ وـفلـ الأوـمتـقي ـلهاتـقن اـم163مـ ـيستفاـمدواءـلن ـ ـ ـلضعوقـفنـمرغـ ـ اـ آلات ـلنفف ـ سـ

ـفيه ـ وـ ـينبغم. ـ ـ أنـ ـيفهي ـ أـلوـقنـممـ ـصحه اـ ـلساب إـ اـمّل أ وـقنـيذـلّ ـقعد اـهيـفواـ ـلمذا أـ ـعنرض اـ ـلسي إـ و اـمّل اـيذـلّا ـنهداـبن ـمتهيمـ ـ ـ ـمستعةـئّـ ـ ـ ـللّدةـ وعـقوـ

ـفي وـ ـفيهالـقنـيذـلا164مـهه، ـ اـفمـ ـلمقي ـ الأوـلاـ ـكتنـمىـلة اـ ـفياب ـيميدـ ـ أـ إّن ـكثا ـيمانـكنـمرـ ـطبيعت165تـنـاكنـموتـ ـ ـ ـ ـئلاـمهـ إـ اـلة ـلسى واـ ذيـلّل،

هو كذلك هو من كان صدره ضيقاً وإذا كان الصدر كذلك فالرئة محصورة فيه ضيقة المجاري.

1669

أـق ـبقال وأـ اـمراط: نـمّ
ـلغا167 ـعليبـلاـ ـ اـ ـلمه اـ ـلسرّة ـفينبغوداءـ ـ ـ ـ أنـ ـتستفي ـ ـ 168ٕـهغرـ ـاهّاـيا

أـم169 ـسفن أـبلـ ـغلدواء إذـ ـتضيظ ـ اـ ـلضف إـيّدـ ـقيىـلن اسـ

واحد.

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]667 ـ ـيعنوس:ـ ـ أـ ـينبغّهـني ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ ـغلبنـمدنـبرغـ ـ ـعليتـ ـ اـ ـلمه اـ ـلسرّة ـيسهدواءـبوداءـ ـ اـ ـلبطل ـ ـممنـ اـ ـعملّ ـ يـفهـ

161. om. P1.

162. .Tytler واما :ArMSS [ فأّما

163. .E7: om. E5 [ لهم

164. .E7 َواما :E5 [ وهم

165. .E5 كان :E7 [ كانت

166. om. P1.

167. .Tytler كان .add [ من

168. .Tytler تستفرغهم :ArMSS [ تستفرغه

169. .E11 ايضا :E5, E7, R1, Tytler [ إياها
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ـلسا وأـصـاخوداءـ ة. اـمّ «ـلوـقّ أـبه ـغلدواء ـفعنظ»ـ ـ «ـبىـ أـبه اـقدواء لأّن ـلموى» اـ ـلسرّة ـلثقلهوداءـ ـ ـ ـ ـبطيئاـ ـ ـ اـتواـتاـماًـ اـلي ـلمسهدواء ـ ـ ولأـ ـبثقله170اّـهـنل. ـ ـ ـ اـ

ـتمي ـ إـ أـلل ـسفى ـفبل.ـ ـيكأن172رـما171ٔبـجواـلاـ اـ ـستفون ـ ـغهراـ أـماـ ـسفن ـسهٕاـبلـ اـ ـلبطال ـ ـكمن،ـ أـ أنـما ـيكر اـ ـستفون ـ اـ ـلصفراغ ـ ـلقاـبوقـفنـمراءـ يءـ

ا ـلصفلأّن ـ ـخفيفراءـ ـ ـ ـتطفةـ ـ ـكثي173وـ ـ ـتلقنـمراًـ ـ ـنفسهاءـ ـ ـ ـحتاـ ـتصيّىـ ـ اـفرـ رأس ـلمعي ـ اـمالأـفدة.ـ ـلعر ـستفلاـلاّمـ ـ ـغيراـ ـستخا174وـهنـ ـ ـجنراـ اـ ـلشا نـميءـ

ـلما ـيميذيـلا175عـضوـ ـ إـ ـليل اـمهـ ـلمن اـضوـ ـيصل176ذيـلع ـ لاـ ـستفح ـ والأـغراـ ـلخا177رـمه ـلكاّصـ واـ ـمنهمدـحّل ـ ـ أـ اـما. ا ـمنهمدـحواـلّ ـ ـ ـيجعلأنـف178اـ ـ ـ هـ

ذـفنـم لأّن اـلوق ـلخلك ـ ـميلطـ ـ إـ وأـفىـله الآـموق، ا ـيجعلأنـفـرخّ ـ ـ ـسفا179ٔنـمهـ لأّنـ ـميل ذـ اـلل ـلخلك ـ 180ٕطـ أـلا ـسفى ـستفالاـفل.ـ ـ وقـفنـمراغـ

 تضيف الضّدين إلى قياس واحد».181ضّد الاستفرغ من أسفل وكّلاهما يكونان بقياس واحد يعّمهما، ولذلك بالواجب قال أبقراط «إذ

18210

أـق ـبقال ـينبغراط:ـ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ الاـ دواء ـستفل ـ الأـفراغـ اـمى ـلحراض إذاـجاّدةـ ا الأـنـاكدًّ ـئجاـهلاطـخت ـمنةـ [ـ R1ذ 62aأّول ـخيأـتٕاّنـفومـي] رهـ

في مثل هذه الأمراض رديء.

170. .E7 لانها :E5 [ ولأنّها

171. .E5 فالواجب :E7 [ فبالواجب

172. .E7: om. E5 [ أمر

173. .E5, E7 تطفوا :correxi [ تطفو

174. .E7: om. E5 [ هو

175. .E7 المواضع :E5 [ الموضع

176. .E7 المواضع التي :E5 [ الموضع الذي

177. .E5 فالامر :E7 [ والأمر

178. .E7: om. E5 [ منهما

179. .E5 الى :E7 [ من

180. .E5 ايضا .add [ الخلط

181. .E7 او :in marg. E5, E7 [ إذ

182. om. P1.
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]Kühn xvii, 668] [E5 5a[ـلينـاجالـق ـ [ـ E7وس: 55b[ـقلدـق ـفيمتـ ـ ـتقاـ إّنـ اـهّدم ـللفظذه ـ ـ اـ ـلتة ـيستعملهيـ ـ ـ ـ ـ ـ أـ ـبقا ـعلراطـ الأـ لاطـخى

«ـلوـقيـهو ـئجـاهه إـ اـّمـنة» ـستعا ـ ـعلـاهارـ اـيـرطىـ ـلتشبيق ـ ـ ـ ـممهـ اـ ـيقّ اـفالـ ـلحيي ـ اـ ـيتحذيـلوان ـ ـيعـرسـةكـرحرّكـ لاـ ـستعمة ـ ـ اـ ـلسفال ـ واـ ـلباد ّهـنلا183ٔزرـ

ـتهي ـ ـمنجـ ـشههـ ـطبيعيوةـ ـ ـ ـ لاـ ـستفة ـ و184زرهـبراغـ ـبيدـق. ـكتيـفتـنّـ اـفيـباـ ـلمني ـ الأـ أّن ـنثي ـتنبعدـقىـ ـ ـ ـمنهثـ ـ اـ ـلبا ـكم185زرـ ـينبعاـ ـ ـ اـمثـ ٕاذاـفر.ـكذـلن

اـفتـجاـه ـلبي ـكلدنـ ـللطبيعـةكـرحّهـ ـ ـ ـ ـ ـشبيه186ةـ ـ ـ ـبهةـ اـ ـلحذه ـلقـةكرـ اـ ـلفضذف ـ إنـ أو ـتهمـلول اـف187جـ ـلبي ـكلدنـ وـ ـةصـاخ188تـنـاكّه أـفّ رفـشي

ـعضأ أـفه،ـئاـ ـبقٕاّن ـسمراطـ ىـ ّ
ـهيجكـلذ189 ـ وـناـ أنـمأـياً. ـيبر ـستفاـبادرـ ـ اـخالا190ٔراغـ ـلهلاط ـئجاـ ـقبنـمةـ أنـ ـتضعل ـ اـ ـلقف أوـ ـتتوّة اـحّدـيزـ ـلحمرارة ـ ىـ ّ

ـتصيأو ـ ـتلرـ الأـ اـخك ـلمتحيلاط ـ ـ ـ اـفّرةـ ـلبي إـ ـعضىـلدن الأـموـ ـعضن اـ ـلشاء ـيفرـ ـفتتمكةـ ـ ـ ـ ـفيّنـ وـ ـبيه. الا191ٔنـ اـمأّن ـلتراض ـسميـ اـ أـهّ ـبقا ذاـهيـفراطـ

ا هي التي ذكرها قبل. وقلت فيها إّن حّد البحران فيها الأسبوع الأّول. الموضع حاّدة جدًّ

19211

183. .E7 النزو :E5 والىزو :correxi [ والبزر

184. .E7 نزوه :E5 [ بزره

185. .E7 النزُو :E5 [ البزر

186. .E7 الطبيَعة التي هي :E5 [ للطبيعة

187. .E5 تهيج :E7 [ تهج

188. .E7 كانت :E5 [ وكانت

189. .E7 ُيّسمى :E5 [ سّمى

190. .E7 فىستفرغ :E5 [ باستفراغ

191. .E5 ابقراط .add [ وبين

192. om. P1.
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]Kühn xvii, أـق]669 ـبقال ـمغهـبانـكنـمراط:ـ اـحاعـجوأو193صـ ـلسول ووـ ـلقطا194يـفعـجرّة ـ لاـئدا195نـ ـينحم ـ ـمسهدواءـب196ّلـ ـ لـ

]E11 114b.ولا بغيره فٕاّن أمره يؤول إلى الاستسقاء اليابس [

ـلينـاجالـق ـ أـ اـموس: ا ـلمغّ ـ ـفقصـ ـيكدـ ـتلنـمونـ وـيدـشعـيذـ ـيكد رـمونـ ـغليظحـين ـ ـ ـفخاـنةـ لاـ ـمنفة ـ ـلهذـ ـلكناـ ـ ـمنحضـاهّـ ـ ـ ـلفيـفرةـ الأـئاـ ـمعف اء،ـ

ـبيو الأوـ أّن ن أـجّ ـيضاع إـ ـتكـامّـناً أـمونـ ـشبن اـهاهـ ـلحذه ـلكنالات.ـ ـ إذاـهّـ تا ب ـث ـ ـفيمتـ ـ اـحاـ ـلسول وأـ ـسفرّة اـ ـلصلل ـ ـتنحمـلّمـثبـ ـ دواءـلاـبّلـ

ـلمسها ـ ـ ولاـ ـبغيل ـ اـمرهـ ـلعن الأـفٕاّنـفلاجـ ـعضي اـ ـلتاء ـهنيـ رديءـماكـ اـق197زاج ـستد ـعليهىـلوـ ـ ـ وـ ـتمكا ـ ـمنهّنـ ـ وذـ اـلا، ـلمك أـفزاجـ ـكثي الأـ إذاـمر ر

أـط وإّنـمال أـمره، اـحن ـلندث الاـموعـ ـستسقن ـ ـ اـ ـسمذيـلاء أـ اه ـبقّ الاـ ـستسقراط ـ ـ اـ ـلياء وـباـ ـسمدـقس. ىـ اـهّ ـلنذا الاـموعـ ـستسقن ـ ـ أـم198اءـ ىـتن

ـبع أـ ـبقد الأـمراطـ ـطبن الاـ ـستسقّاء ـ ـ اـ ـلطبلاء ـ ـ لأـ إذاـني، اـفّه ـلبطرغ ـ اـهيـفنـ ـلعلذه ـ ـمناءـجّةـ ـشبيوتـصهـ ـ ـبصهـ ـلطبا199وتـ ـ وـ ـعلل. ذـ اـلّة ـلصك وتـ

اـهيـف ـلعلذه ـ وـ اـفّة ـلطبي ـ واـ لأـحول إـندة ـيكـاّمـنّه اـفونـ ـلطبي ـ ـبفولـ اـ ـلهرغ وراءـمواءـ ـجلن ـمتمدـ ـ [ـ Kühnّدد، xvii, و670 ـيككـلـذك] يـفونـ

اـه ـلصنذا ـ الاـمفـ ـستسقن ـ ـ إـ و ـيعـاّمـناء، أـ ـبقّد اـهراطـ ـلعلذه ـ أـمّةـ ـصنن اـ ـلماف وـ ـيسماء ـ ـيهّـ [ـ E7ا 56a[ـسماـب ـقبنـم200هـ ـتشلـ ـبههاـ ـ اـفاـ ـنتفي ـ اخـ

ـلبطا ـ وـ ـعظمن ـ أّنـ إلّا اـهيـفه، ـلعلذه ـ اـفّةـ ـلبطي ـ ـكمةـبـوطر201نـ الاـفاـ ـستسقي ـ ـ اـ اـلاء ـلشذي اـ ـلمجتميء ـ ـ ـ ـفيعـ اـفهـ ـلبطي ـ ـلينـ ـغليواءـهوـهسـ ـ 202ظـ

ـلك رـ ـئياـمةـبـوطن وـ ـيشبة. ـ أنـ ـيكه الاـ ـستسقون ـ ـ اـ ـلماء ـيتيـئاـ أزـبنـمّدـلوـ وأـبرد وـقد اـهوى ـيسمذيـلو ـ وـ اـنّ اـقزـله لأّن ـلمّي، ـفياءـ ـمحضهـ ـ وفـجيـفورـ

ـلغشا ـ اـ ـلمماء ـ ـعل203ّددـ اـ ـلبطى ـ اـ ـيسمذيـلن ـ اـيّـ ـليه ـنيياـنوـ ـ ـيطارـفونـ ـلمـاكاونـنوـ اـ ـلمحضاء ـ ـ اـفورـ وـلي ـيكزّق، الاـ ـستسقون ـ ـ اـ ـلطباء ـ ـيتلـ أـبنـمّدـلوـ ّلـقرد

193. .R1 מעץ :E5, E7, E11, Tytler [ مغص

194. .E7 اِخر .add [ في

195. .R1 אלבצן :E5, E7, E11, Tytler [ القطن

196. .Tytler تنحل :E7, E11 ىنحل :E5, R1 [ ينحّل

197. .E7 مزاجا رديا :E5 [ مزاج رديء

198. .E5 الانسنسقى :E7 [ الاستسقاء

199. .E5 بضرب :E7 [ بصوت

200. .E7 يابَسًة :E5 [ باسمه

201. .E7 انتفاخ .E5, supra lin. E7: del [ البطن

202. .E5 غليظا :E7 [ غليظ

203. .E7 المتمدد :E5 [ الممّدد
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وأضعف. وذلك أّن الرطوبة لا يمكن أن تستحيل فتصير هواء غليظاً من غير حرارة.

20412

قال أبقراط: من كان به زلق الأمعاء فى الشتاء فاستفراغه بالدواء من فوق رديء.

ـلينـاجالـق ـ إذاـ ـيعـرساًـجروـخلـكؤـياـمرجـخوس: [ـ E5اً 5bو ـلحاـبـوه] اـ ـلتال ـعليهانـكيـ ـ ـ وـفاـ ازدردـمتـقي ـيسممّـهـنٕاـفا ـ ونـ اـهّ ـلعلذه ـ زـ قـلّة

ـمعالأ [ـ Kühnاء. xvii, و671 ـتكدـق] اـهونـ ـلعلذه ـ ـضعنـمّةـ اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ وـ ـضعة، اـهفـ ـلقذه ـيكوّةـ رديءـمنـمونـ ـيغلزاج ـ ـعلبـ ىـ

ـجمي ـ ا205عـ ـلبطآلات ـ أـ ـعنن، اـ ـلمعي ـ ـنفسهدةـ ـ ـ وـ اـها ـلمي اـضوـ ـيصيذيـلع ـ إـ ـلير اـ ـلطعه ـ والأـ ازدرد إذا ـمعام وـ اـهاء ـلمي اـضواـ ـلتع ـينفيـ ـ إـ ـليهذ ـ اـ ـلطعا ـ امـ

ـبع اـ ـنحد اـمرارهـ ـلمعن ـ وـ ـينفدة ـ ـفيهذـ ـ وـ ـيكدـقا. زـ الأـلون ـمعق ـتقنـماءـ ـيكرّحـ ـسطـرهـاظيـفونـ اـ ـلمعح ـ والأـ ـمعدة ـشبياءـ ـ ـلتقاـبهـ ـ اـ ـيعذيـلرّح رضـ

اـف ـلفي اـ ـيسمذيـلم ـ اـ ى ـلقّ واـ ـلملاع. اـ رـلزاج اـقانـكاّـمـبرديء ـستد ـعلىـلوـ ـتلىـ الأـ ـعضك أـ ـنفسهاء ـ ـ وـ ـتمكا ـ ـفيهّنـ ـ ورـ ـفيه206اًـثادـحانـكاّـمـبا ـ نـماـ

ـبلغ ـ اـقاردـبمـ ـجتمد ـ ـفيهعـ ـ ـمثاـ اـ ـلبلغل ـ ـ اـ ـلحم وأـصـاخضـماـ ة. اـمّ ا ـلتقّ ـ اـ ـيكذيـلرّح ـسطيـفونـ اـ ـلمعح ـ والأـ ـمعدة ـفشبياءـ ـ ـ ـكيمهـ ـ ـلطياّدـحوسـ ـ ف.ـ

اـهو ـلكيمذا ـ ـ وإنـ ـمحتانـكوس ـ 207ٕاًـجاـ أنـلا ـيستفى ـ ـ لأـفنـمرغـ أـنوق ـميّه إـ أنـلل ـيطفى ـ أنـموـ إـسرـين أـلب ـسفى أـ إلّا اـفّهـنل، ـلشتي ـ لاـ اء

ـيحت ـ إـ ذـلاج ـكمكـلى ـقلاـ ـقبتـ وأـ اـمل. ا ـلكيمّ ـ ـ الآـ اـخوس ـلبلغمر ـ ـ ـ إذاـ لاـكي ـصقان راـ ـسخاً الأـفاًـ ـمعي ـفلياءـ ـ ـيحتسـ ـ وـفاجـ الأوـمتـقي اتـقن

الاـلإ ـستفى ـ أـفنـمراغـ ـعنوق، الاـ ـستفي ـ اـلاـبراغـ ـلمقيدواء ـ ـ اـ لأّن ـيمكذيـلئ، ـ أنـ ـيخن اـفرجـ ـلقي اـفانـكاـميءـ ـلمعي ـ ـفقدةـ [ـ Kühnط.

xvii, 672] ًفأّمأ ما كان محتبسا [E7 56b.في الأمعاء فليس يمكن أن يستفرغ منه شيء بالقيء [

20813

أـق ـبقال اـمراط:ـ ـحتن إـ أنـلاج ـيسقي ـ ـلخا209ىـ وـبرـ ـستفا210انـكق ـ لاـفنـمـهغراـ ـتيؤاـيوق ـبسههـ ـ ـفينبغةـلوـ ـ ـ ـ أنـ ـقبنـمهـندـببـطرـيي إـ ـسقل إـئاـ ّاهـيه

204. om. P1.

205. .E7: om. E5 [ جميع

206. .E7 حدث :E5 [ حادثاً

207. .E7 يحتاُج :E5 [ محتاجاً

208. om. P1.

209. .R1 אסקא :E5, E7, E11, Tytler [ يسقى

210. .R1 פכאן :E5, E7, E11, Tytler [ وكان
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.212 وبالراحة211بغذاء أكثر

ـلينـاجالـق ـ ـينبغوس:ـ ـ ـ أنـ ـتتقي ـ ـفتبلّدمـ ـ ـ ـطبيعوـ ـ ـ ـتهنـمةـ ـسقٕاـبّمـ اـئاـ ـلخه ـكيقـبرـ ـسهفـ الاـلوـ ـستفة ـ ـعليوقـفنـمراغـ ـ أـ ـعنه، الاـ ـستفي ـ ـلقاـبراغـ يء.ـ

ـلتكو ـ ـتلنـ اـ ـلتجك ـ اـيالأدوـبةـبرـ ـلمقيئة ـ ـ ـ اـ ـللية ـ وـفة.ـنّـ لاـتدـجٕان ـتيؤاـيه اـ ـلقه ـبسهيءـ ـ ـينبغلاـفةـلوـ ـ ـ أنـ ـتسقيي ـ ـ اـ ـلخه ـحتقـبرـ ـتتقّىـ ـ ـفتهيّدمـ ـ ـ وـندـبّئـ ه

ـتعو ـلمّدهـ اـمدـيرـتاـ ـستفن ـ وذـبـهغراـ ـيككـله. ـبسببيونـ ـ ـ ـ ـهمدـحا213ٔنـ اـمداوـماـ ـلقة ـحتيءـ ـيتعّىـ ـ ذـ اـلوّد إـيرـتذيـلك ـسقد اـ ـلخاءه أنـبرـ ـتيؤاـيق هـ

ـلقا ـبسهيءـ ـ أـلوـ أّن إلّا ـبقة، لأـهـركذـيمـلراطـ أـنذا ـيسيرـمّه ـ ـيعرـ أـكهـفرـ [ـحّل Kühnد. xvii, وا673 ـلش] الآـ وـخيء الأـهر ـفضو أنـ ـتتقل ـ ّدمـ

ـفت اـطرـ ـلبب وـ ـطيبرـتدن ـ ـيكهـ ـبغونـ أـ ـكثذاء أـمأـفة.ـحراـلاـبو214رـ ا اـمّ ـفبيـةحراـلر ـ لأـ ـكمّهـنّن، اـ أّن ـنهأـشنـمـةضاـيرـلا أنـ ـتجفا ـ اـ ـلبّف اـلـذكدنـ ـةحراـلك

ـعنأ اـ ـلسكي ـ واـ ـلخفون ـ وـ اـتض ـنهأـشنـمـةضاـيرـلرك أنـ ـتحفا ـ اـ وأـبـوطرـلظ اـمات. ـلغّا ـفليذاءـ ـ الأـ ـكثس ـمنرـ ـمطلهـ ـ أنـنأـشنـم215قـ ـلكب،ـطرـيه اـمنـ

ـمنانـك ـخلهـ ـطعّلـكنـمواًـ أـقمـ ـعنوي، ألّاـ ـيكي ـعفصونـ ـ ولاـ ـيفـرحاً ولاـ ـلحاـماً ولاـ وـماً ا. ـلعلرًّ ـ لاـ ـينبغّه ـ ـ أنـ ـيسمي ـ ىـ ذاءـغكـلذـكانـكاـمّ

ـبق ـمطلولـ ـ ـلكقـ ـينبغنـ ـ ـ أنـ ـيسمي ـ ىـ دواـغّ ـئيذاء ـفيكاًـ ـ اـ ـلغون ـمطلقذاءـ ـ ـ وـ دونـحاً الأـئـاسده ـشير ـكلاءـ أـطرـياّـهـ ـعضب اـ ـلباء الأـ ــصليدن ـبطبيعتةـ ـ ـ ـ ـ لاـ ه

ـيع [ـ E5رض 6a[اـف ـليـةحراـلأّن ـتفعسـ ـ ذـ ـتهذاـبكـلل ـلكناـ ـ إـهّـ ـتفعـامّـنا ـ ذـ ـيعكـلل وذ216رضـ أـل. إـنك ـيقـامّـنّه اـ إّن لأـطرـتـةحراـلال لاـهّـنب ا

ـتجف ـ اـ ف اـبوـطرـلّ ـلمتة ـ اـمّدةـلوـ ـلغن اـمأـفذاء.ـ ا ـلمّ إنـفاءـ إنـشلا ولا ـلقرب اـ ـلبي أنـنأـشنـمارجـخنـمدنـ أـطرـيه ـعضب اـ ـلباء الأـ ـصليدن ـ ةـ

 نظرت في كتابنا في قوى الطبيعية وفي كتابنا في الذبول.217أنفسها. وتقدر أن تختبر علم هذه الأشياء على التمام إن

21814

211. .Tytler ,(כתיר) R1 كثير :E5, E7, E11 [ أكثر

212. .Tytler ,(ובראחה) E11, R1 وبراحه :E7 وراَحة :E5 [ وبالراحة

213. .E5 بشيىن :E7 [ بسببين

214. .E7 بالغذا الاكثر :E5 [ بغذاء أكثر

215. .E5 ُمْطلًقا :E7 [ مطلق

216. .E7 تفعله ىعرض فيَها :E5 [ تفعل ذلك يعرض

217. .E7 َوان :E5 [ إن

218. om. P1.
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]R1 63a] [Kühn xvii, أـق]674 ـبقال إذاـ ـسقيراط: ـ إـ ـنست ـبقـرخاًـناـ ـفليكاًـ ـ ـ ـقصنـ ـلتحدكـ ـ أـندـب219كـيرـ ـكثه وـ ـلتنر ـ ـيموـ وـ ـتسكينه ـ ـ ـ ّل،ـقا220ٔهـ

وقد يدّل ركوب السفن على أّن الحركة تثور الأبدان.

ـلينـاجالـق ـ ـخبدـقوس:ـ ّرـ
ـبقا221ٔ ـلعلاـبراطـ ـ [ـ E7ّة 57aا ـلت] أـميـ ـجلهن ـ أـ أنـما ـيحر اـبركـ ـلمتندن ـ ـ ـللخاولـ ـ وـبرـ ا222يـهق، ـلسكأّن ـ ـيبقونـ ـ اـ ـلبي دنـ

ـعل واـلـاحىـ ـلحه ـتحيلـةكرـ ـ ـ وـ ـتغيه ـ ـكمّره،ـ اـياـ ـلمسيدّل ـ ـ اـفرـ ـلسفي ـ وذـ اـلن، أّن ـلمسيك ـ ـ اـفرـ ـلسفي ـ وـكـرحنـ ـتثيـهة الأـ ـحتدانـبور ـتهيجهّىـ ـ ـ ـ إـ ىـلا

ـلقا اـهتـنـاكٕاذاـفيء.ـ ـلحذه ـفيـاكـةكرـ وـ ـتهيييـفـاهدـحة ـ ـ اـ ـلبج إـ اـلدن ـلقى ـفبيءـ ـلحاـ أنـ ـتكري أـ ـعلوىـقون ذـ ـكثيكـلى ـ اـ إذا ـجتمعراً ـ ـ عـم223تـ

اـلا ـلمقدواء ـ وـ ـبعيـفدـجوـيدـقيء. اـ ـلنسض ـ ـمكخـ الاـ اـسان ـعلداّلـلم رـ اـكى ـلسفوب ـ واـ ـلسين ـ ـفيهرـ ـ وـ ـتيليوـنـوها ـ ـ ـمنبـيرـفمـسا224اـ اـفهـ ـللفي ـ ظـ

ـتيوـنـوهو و225اـ ـمعن، ـ اـ ـلغثياه ـ ـ واـ ـلتهان ـ ـفيكوّعـ ـ ـمعنونـ ـ اـهىـ ـلقذا ـعلولـ ـتليـفاـمىـ اـ ـلنسخك ـ ـ ـعلةـ اـهىـ ـلمثذا ـ وـ اـيدـقال: ـلغثيدّل ـ ـ واـ ـلتهان ـ إذـ 226وّع

] وبيّن أّن هذا القول والقول الأّول في المعنى واحد.Kühn xvii, 675كان يتبع حركات البدن الشديدة أّن الحركة تثوره. [

22715

قال أبقراط: إذا أردت أن يكون استفراغ الخربق أكثر فحرّك البدن، وإذا أردت أن تسكنه فنوّم الشارب له ولا تحّركه.

219. .Tytler تحريك :E11 الي تحريك :?E5 [ لتحريك

220. .Tytler ولتسكينه وتنويمه :ArMSS [ ولتنويمه وتسكينه

221. .E5 خبرنا :E7 [ خبّر

222. .E7 وفى :E5 [ وهي

223. .E5 احمعت :E7 [ اجتمعت

224. .E7 توثيلَيا :E5 ثوثيليا :ναυτιλίη [ نوتيليا

225. .E7 بونيا :E5 توتيا :ναυτίη [ نوتيا

226. .E5 اذا :E7 [ إذ

227. om. P1.
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ـلينـاجالـق ـ أـ اـموس: ا ـلفصّ ـ الأّولـ ـفخبل ـ ّرـ
ـفي228 ـكيهـ ـينبغفـ ـ ـ أنـ ـيهيي ـ ّئـ

اـب229 ـلشدن ـللخاربـ ـ ـستفلاـلقـبرـ ـ وأـبراغـ اـمه. اـهّ ـلفصذا ـ ـفخبلـ ـ ّرـ
ـفي230 هـ

ـكي ـينبغفـ ـ ـ أنـ ـتسكي ـ الاـ ـستفن ـ إذاـ ـبلراغ ـمنغـ إـ ـمقىـله اـ ـلحدار وواـجاـ ـيكأن231بـجة. إـ الأـضون ـشيداد اـ ـلمهيجاء ـ ـ ـ ـللقةـ ـ ـمسكنيءـ ـ ـ ٕاذاـفه.ـلةـ

اـنـاك ـلحت ـتهياتـكرـ ـ الاـ ـستفج ـ ـلسكاـفراغـ ـ ـيسكنونـ ـ ـ وـ ـيعظمه ـ ـ وأـ ـكثه. اـمرـ ـلسكن ـ ـكثيونـ ـ اـ ـلنراً إذـ ـيحانـكوم ـللحدوءـهدثـ ـ اـكرـ ـلنفسات ـ ـ ـنياـ اـ ـلتة يـ

تكون بالحواّس وبالعضلات في الحركات الٕارادية.

23216

]Kühn xvii, 676237 تشنّجا236ً، وذلك أنّه يحدث235 صحيحا234ً لحمه233] قال أبقراط: شرب الخربق خطر لمن كان.

ـلينـاجالـق ـ اـ ـلشوس: اـ أـلاـقذيـليء ـبفه ـفيمراطـ ـ ـتقاـ ـلجملاـبّدمـ ـ ـ ـتنقيّلـكيـفةـ ـ ـ ـتكةـ الآنـلاـقدواء،ـلاـبونـ اـفه ـلتنقيي ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتكيـ ـلخاـبونـ ـمفقـبرـ ردة،ـ

ـفق ـيمكدـ ـ أنـ ـيتن اـهلـّصـ ـلفصذان ـ ـعللانـ اـهىـ ـلمثذا ـ ـصحيحهـندـبانـكنـمال:ـ ـ ـ ـستعماـفاًـ ـ ـ اـ ـفيدواءـلال ـيعسهـ ـ ـفقر.ـ ـنجدـ «ـ أّن اـشد ـلخرب قـبرـ

لمن كان لحمه صحيحاً خطر، وذلك أنّه يحدث تشنّجاً». فٕاّن للخربق خاّصة إحداث التشنّج لشّدة فعله.

23817

228. .E5 فاخبر :E7 [ فخبّر

229. .E5 هيا :E7 [ يهيّئ

230. .E5 فاخبر :E7 [ فخبّر

231. .E7 َواوَجب :E5 [ وواجب

232. om. P1.

233. .supra lin. E5, E7, R1, Tytler: om. E5, om. E11 [ كان

234. .E5, E7, E11, Tytler: om. R1 [ لحمه

235. .E11 صحيح :E5, E7, R1, Tytler [ صحيحاً

236. .Tytler له .add [ يحدث

237. .R1 אלתצנג :E5, E7, E11, Tytler [ تشنّجاً

238. om. P1.
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]R1 63b[أـق قال ـب [ـ E11راط: 116b] [E7 57b[ـتكمـلنـم ـحمهـب239نـ وـ ى اـبانـكّ نه ت ـم ـ اـماعـ ـلطعن ـ وـ ـنخام اـ ـلفس وـ 240درـسؤاد

 في الفم فذلك يدّل على استفراغه بالدواء من فوق.241ومرارة

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]677 ـ أـ الاـموس: ا ـمتنّ ـ ـلطعا242نـماعـ ـ ـفهامـ ذـ اـهو ـلشهاب ـ وـ ـبطوة ـنهلاـ وأـ اـما. ـنخّ اـ ـلفس ـفهوادـ اـلوـ ـلفذع أـ ـعنواد، يـ

ـلفاـب اـفوادـ ـلمعم ـ اـفدة.ـ ـلقٕاّن ـيسمواـنـاكاءـمدـ ـ ونـ اـهّ ـلعضذا ـ أـ ـيضو وا243ٔواداًـفاًـ اـم. ا ـلسّ ـفهددـ أنـ ـيتخيو ـ ـ إـ الاـلّل ـنسى هـلـوحدورـيراهـياـمأّن244انـ

ـيعقو ـ اـحدـ ـلبصّس ـ ـبغترـ ـ ـحتةـ ـيظّىـ أـ ـغشيدـقّهـنّن ـ [ـ E5ت 6b[ـجمي ـ ـظلمراهـيـامعـ ـ وـ الأـهة. ـتكراضـعذه إذاـ اـهيـفتـنـاكون ـلمعم ـ دةـ

ردـخأ ـيئلاط ـتلةـ وذـعذـ أـله. ـينحّهـنك ـ إـ ـليدر اـمهـ ـعصاغـمدـلن ـعظيبـ ـ تاـنٕاذاـفمـ ـل آـ دـفه ـبسببهلـخة ـ ـ ـ اـ ـلضا ـعلررـ أـ ـفعى اـ ـلنفال ـ وـ ذهـهس.

ـلجميةـيـّمـاعيـهراضـعالأ ـ ـ الأـ اـخع ـلتلاط ـنهأـش245نـميـ اـ ـلتلا ـ اـمأـفع.ـيذـ اـمّ ـلفرارة ـفهمـ ـللماّصـخرضـعوـ ـ اـ ـلترّة ـتسميـ ـ اـ ى ـلصفّ ـ واـ ـلحمراء ـ راءـ

ـغيدون وـهرـ أـقكـلذـلا. ـحسد أـ ـبقن أّنـلوـقيـفراطـ ـظهه الأـهورـ ـعلدّلـتراضـعذه الاـ ـستفى ـ وـفنـمدواءـلاـبراغـ اـهوق. ـلكذا إذاـ رحـشلام

ـعبتـنـاك ـعلهـتارـ اـهىـ ـلمثذا ـ أّنـ الأـهال: اـعذه تراض ـل ذـ اـت246رتـكي يدّل ـلطب ـ ـ ذ247بـ اـلأّن بك ـل اـ ـظه248ذيـلدن ـفيرتـ ـيحتهـ ـ إـ ىـلاج

الاستفراغ بالدواء من فوق، أعني بالقيء.

24918

239. .E11 يكن :E5, E7, R1, Tytler [ تكن

240. .Tytler سدد :ArMSS [ وسدر

241. .E7 ومرَراٌة :E5, E11, R1, Tytler [ ومرارة

242. .E7 امتناع :E5 [ الامتناع من

243. .E7 فوًدا :E5, in marg. E7 [ فواداً

244. .E7 يخيل للانسان :E5 [ يتخيّل إلى الانسان

245. .E5: om. E7 [ من

246. .supra lin. E7 ذكرنا :E7 َذكر :E5 [ ذكرت

247. .in marg. E7 على .add [ الطبيب

248. .E7 التي :E5 [ الذي

249. om. P1.
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]Kühn xvii, أـق]678 قال ـب الأوـ اـجراط: تاع ـل اـف250يـ ـلحجوق ـ ـعل251دّلـتابـ الاـ ـستفى ـ والأوـفنـمدواءـلاـبراغـ اـجوق، تاع ـل نـم252يـ

 على الاستفراغ بالدواء من أسفل.254 الحجاب تدّل253أسفل

ـلينـاجالـق ـ اـهوس:ـ ـلفصذا ـ ـيخبلـ ـ رـ ـلشاـبّ اـ وـليء ـصفنذي ـ وـفاهـ واـجي اـفدـحع ـلفصي ـ اـ ـقبذيـلل وـهلـ وـهذا اـفعـجو ـلمعم ـ ـجمييـفدةـ ـ عـ

وـجالأو أّنـهاع، الأوـمانـك255اـمو اـفاعـجن ـلحجوق ـ ـممابـ اـ ـيحتّ ـ إـ الاـلاج ـستفى ـ ـفينبغدواءـلاـبراغـ ـ ـ ـ أنـ ـيكي اـ ـستفون ـ وـفنـمهـبـهغراـ اـموق،

الأوـمانـك أـماعـجن ـسفن اـ ـلحجل ـ ـممابـ اـ ـيحتّ ـ إـ الاـلاج ـستفى ـ ـفينبغدواءـلاـبراغـ ـ ـ ـ أنـ ـيكي اـ ـستفون ـ أـمهـبـهغراـ ـسفن إـ و زدتـمّـنل. يـف256ا

ـمم257يـلوـق اـ ـيحتّ ـ إـ الاـلاج ـستفى ـ ـلئدواءـلاـبراغـ ـيظّلاـ أـظّنـ أّن ـبقاّن ـجميداويـيراطـ ـ الأوـ ـستفالاـباعـجع ـ ـيعمـلّهـنٕاـفدواء.ـلاـبراغـ إـه258نـ و اّـمـنذا

ـعن أـ ـينبغّهـنى ـ ـ ـعليـ ـحسىـ ـميبـ الأـ اـخل ـلملاط أنـيؤذـ ـيجعة ـ اـ ـستفل ـ ـغهراـ [ـ E7ا 58aلا وأن ـيع] الأوـلاـ اـجج ـلتاع اـفيـ ـلحجوق ـ ةـيالأدوـبابـ

 دونه بأدوية القيء.259المسهلة ولا الأوجاع التي فيما

26019

]Kühn xvii, 679ولم يعطش فليس ينقطع عنه الاستفراغ حتّى يعطش.261] قال أبقراط: من شرب دواء الاستفراغ فاستفرغ 

250. .Tytler من .add [ التي

251. .Tytler يدل :ArMSS [ تدّل

252. .in marg. E5, E7, E11, R1, Tytler: om. E5 [ التي

253. Tytler من دون :R1 דון :E7 تحَت :E5, E11 [ من أسفل

254. .Tytler يدل :ArMSS [ تدّل

255. .E7 جمىَع َما :E5 [ ما

256. .E7 اردت :E5 [ زدت

257. .E7 بَقْولي :E5 [ في قولي

258. .E5 ىعنى :E7 [ يعن

259. .E5: om. E7 [ فيما

260. om. P1.

261. .R1 פאסתפראג :E5, E7, E11, Tytler [ فاستفرغ

PORMANN ET AL. 2017 Galen's Commentary on the Hippocratic Aphorisms, Book 4 23



ـلينـاجالـق ـ إّنـ ـبعوس: ـيستفنـمضـ ـ ـ ـيسدواءـلاـبرغـ إـ ـليرع اـ ـلعطه ـ وـ ـبعضهش، ـ ـ ـيتمـ ـرخأـ ـعطشّ ـ وذـ ـيككـله. ـقبنـمونـ اـحلـ ـلمعال ـ اـ ـلمتقدة ـ ـ وـمّدـ نـمة

ـقب اـ اـلل ـيشذيـلدواء ـقبنـمو262ربـ ـطبيعلـ ـ ـ ـلخلا263ةـ ـ اـ ـيستفذيـلط ـ ـ أـ أـمرغ. ـقبنـمّ الـحلـ
ـلمعا264 ـ ـفيسدةـ ـ اـ ـلعطرع ـ إـ ـحبهـاصىـلش ـ ـعناـ دـ

ـستفالا ـ إـلاـبراغـ أـمدواء ـقبنـمّ ـتهرارـحلـ إـ و ـقبنـمّاـما ـيبسهلـ ـ ـ إـ و أـما ـقبلهمنـمّ ـ ـ ـ ـجميعاـ ـ ـ ذـكاًـ ـللشكـلان ـ ـللاربـ ـلطباـب265دواءـ ـ أوـ إـكع دثـحاّـمـنان

ذـفهـل اـلي وأـقوـلك اـمت. ـقبنـمّ ـنفلـ اـ وأـحاًـعّذاـلاّداًـحانـكٕاذاـفدواءـلس اـماّراً. ـقبنـمّ اـ ـلخلل ـ اـ ـلمستفط ـ ـ ـ ـصفرّةـمانـك266ٕاذاـفرغـ ـفمراء.ـ نـ

ـقب الأـهلـ ـسبذه ـيعطابـ ـ اـششـ اـلارب ـلمستفدواء ـ ـ ـ وـ ـقبنـمرغ، أـ ـيبقاـهدادـضل ـ ـيلـوطّدةـمىـ [ـ E5ة 7a[ـقب أنـ ـيصيبل ـ ـ اـ ـلعطه ـ أـ ـعنش، إـ إذاـمي ا ّ

ـمعتـنـاك اـ ـلشدة ـللاربـ أـ وأرـبدواء 267ٕبـطرد اـما ـمنّ أـ أّول وـفأو268رهـمذ ـللهـبـرشتـقي إـ و إذاـمدواء ا اـكّ اـلان ـيشذيـلدواء ـغيربـ ولاـحرـ اّد

[ـل Kühnّذاع xvii, 680ٕ ا و إذاـم] أ ّ
اـك269 ـلخلان ـ اـ ـلمستفط ـ ـ ـ ـبلغميرغـ ـ ـ ـ ـئياـمأو270اًـ أّن271اًـ إلّا ـرخأـتنـم، ـعطشّ ـ ا272هـ ـستفإذا ـ اـ ـستفرغ ـ ـكثياًـغراـ ـ راًـ

ـتب ذـ ـعطكـلع ـفقش.ـ ـيكفدـ ـ اـ ـليبي ـ اـ ـلعس الاـمارضـ ـستفن ـ أنـ ـيحراغ ـعطشدثـ ـ وـ ـيعيدـقاً. ـ ذـ اـقكـلّن اـلوّة ـلمستفدواء ـ ـ ـ إذاـ لاـكرغ ـيخلان ـ وإنـ و

.273لم تكن معه حّدة ولا حرارة بيّنة أن يكون معه من ذلك شيئاً خفيفاً

262. .E7 شرَب :E5 [ يشرب

263. .in marg. E5, E7 [ ومن قبل طبيعة

264. .E7: om. E5 [ حال

265. .in marg. E7 لِشارِب الَدواِء :E7 للشارب :E5 [ للشارب للدواء

266. .E5 اذا :E7 [ فٕاذا

267. .E5 او ارطب :E7 [ وأرطب

268. .E7 امرة :E5 [ أمره

269. .E7 ِمن :E5 [ إذا

270. .E7 َبْلغماً :E5 [ بلغمياً

271. .E7 دما :E5 دمىا .add. et del ماىيا post [ مائياً

272. .E7 ايضا .add [ عطشه

273. .E7 شْيءٌ خفي :E5 [ شيئاً خفيفاً

PORMANN ET AL. 2017 Galen's Commentary on the Hippocratic Aphorisms, Book 4 24



27420

أـق ـبقال ـتكمـلنـمراط:ـ ـحمهـب275نـ وأـ ى ـمغ276هـبـاصّ وـ ـثقص اـفلـ ـكبتيرـلى ـ ـ ووـ اـفعـجن ـلقطى ـ ـعلدّلـيكـلذـف277نـ أـ ـيحتّهـنى ـ إـ الاـلاج ـستفى ـ راغـ

بالدواء من أسفل.

ـلينـاجالـق ـ ـكموس:ـ ـخباـ أـ ـبقّر ـقبيراطـ ـ ـبعلـ ـيحتنـماتـملاـ ـ إـ الاـلاج ـستفى ـ ـخبكـلذـكوق،ـفنـمدواءـلاـبراغـ الآنـ ـلعاـبّر اـملاـ ـلتات ـتتع278يـ ـ رّفـ

ـبه [ـم279الـحاـ E7ن 58b[ـيحت ـ إـ الاـلاج ـستفى ـ أـمراغـ ـسفن واـ ـلقيل. ـ ـفيهماسـ ـ ـ ـقياـ واـ ـعلاّمـعدـحاس أـ ـمختلفراضـعى ـ ـ ـ وذـ أـلة. ـينبغّهـنك ـ ـ يـ

 يكون استفراغها.280على حسب ميل الأخلاط المؤذية أن

28121

]Kühn xvii, أـق]681 ـبقال اـ ـلبراط: الأـ اـسراز ـلشبيود ـ ـ الآـلاـبهـ ـتلقنـميـتدم ـ ـنفساءـ ـ ـحمعـمانـكهـ أوـ ى ـغي282نـمّ ـحمرـ ىـ ـفهّ 283نـموـ

274. om. P1.

275. .E5, E11 يكن :E7, R1, Tytler [ تكن

276. .(פאצאבה) E11, R1 فاصابه :E5, E7, Tytler [ وأصابه

277. .R1 אלבצן :E5, E7, E11, Tytler [ القطن

278. .E7 بَعَلاماٍت .E5, in marg. E7: del [ بالعلامات التي

279. .E5: om. E7 [ حال

280. .E5: om. E7 [ أن

281. om. P1.

282. .E7: om. R1 مَع :E5, E11, Tytler [ من

283. .E5, E7, R1, Tytler: om. E11 [ من
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ـلعا284أردأ وـملاـ ـكلات، الأـنـاكـامّـ ـلبا285يـفوانـلت أردأـ ـتلتـنـاكراز ذـك289ٕاذاـف،288أردا287ٔةـملاـع286كـ دواءـشعـمكـلان ـتلتـنـاكرب كـ

 أبعد من الرداءة.293 أكثر كان ذلك292، وكلّما كانت تلك الألوان في البراز291 أحمد290علامة

ـلينـاجالـق ـ إّنـ أـكوس: ـبقلام اـهيـفراطـ ـلمذا اـفعـضوـ ـلبي اـ ـتسمتـنـاكذيـلراز ـ هـيّـ
ـلقا294 اـمدـ ـلباء الأـ وـسراز ـليود. ـلصحاـبـوهسـ ـ ةـ وداء،ـسرّةـمّ

ـليّهـنلأ ـمعسـ ـبع295هـ اـماـمدـ ـلمع اـ ـلسرّة اـموداءـ ـلحن واـ ـلتّدة واـكأـ ـلحضّل ـ اـموـ ـلخلية ـ ـ وـ أنـمـوهة، ـتغلن ـ ـمنىـ إذاـ الأرض ـعليهّبـصه ـ ـ ـبعاـ 296دـ

ـكثي ـ ـلكنراً،ـ ـ ـبمنّهـ ـ ـعكةـلزـ اـ وـلر ـثقلدم ـ ـمثهـ اـ ـلعكل ـ اـ اـفبـسرـيذيـلر ـلخمي ـ اـ ـلثخير ـ ـ إذاـ ـسكن اـ ـيسمذيـلن ـ اـ ى وـلّ ـشبنـمدردي، ـبحهـلـاحهـ 297هـلاـ

284. .E7 ادَنى :E5, E11, R1, Tytler [ أردأ 

285. .R1 מן :E5, E7, E11, Tytler [ في

286. .E5, in marg. E7 (by another hand?), E11, R1, Tytler: om. E7 [ كانت تلك

287. ةـــــــــــــــــــــــملاـــــــــــــــــــــــع ] E11, Tytler: العلامة E5: العلامات in marg. E7 (by another hand?), R1

.om. E7 :(אלעלאמאת)

288. .E11, Tytler: om. E7 ردية :E5, in marg. E7 (by another hand?) R1 [ أردأ

289. .Tytler ,(ואדא) R1 واذا :E5, E7, E11 [ فٕاذا

290. .(אלעלאמאת) E7, R1 العلامات :E5, E11, Tytler [ علامة

291. .E5 فى البراز .add [ أحمد

292. .E5, E7, R1: om. E11, om. Tytler [ في البراز

293. .R1 כאן :E11 كانت تلك :E5, E7, Tytler [ كان ذلك

294. .E7 كان يَسميه :E5 [ كانت تسّميه

295. .supra lin. E5, E7 [ معه

296. .E5 ابعد :E7 [ بعد

297. .E7 بحالها :E5 [ بحاله
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ـعبدـقانـك ـعنهرـ ـ ـتعبياـ ـ ـ ـبيراًـ ـلبالـطٕاذاـفاً.ـنّـ اـهثـ ـلعكذا ـ اـفرـ ـلبي وـ ـيخمـلدن ـمنرجـ ـبنهـ أـموعـ ـينبع299اـم298واعـنن ـ ـ اـ ـنبعث ـ ـمحساًـثاـ ـ أوـسوـ ـيتحلاً ـ ـ ّلـ

ـلتحلا ـ ـ اـ ـيخفذيـلّل ـ اـعيـ ـلحن ـلكّسـ ـبقنـ ـحتيـ ـيستحي300ّىـ ـ ـ ـ وـ ـيعفل ـ ـمنّدتـلوـتن،ـ اـ ـلمه اـ ـلسرّة اـ ـلصحيحوداء ـ ـ ـ وـ ـقبنـمة. [ـ Kühnل xvii,

اـهّدـلوـت]682 ـلسذه اـ ـلصحيحوداء ـ ـ ـ اـف301ةـ ـلطحٕاّن ـ ـيجتدـقالـ ـ اـهذبـ ـلعكذا ـ اـمرـ وـلن ـيبقدم ـ اـ ـلكبى ـ ـمن302دـ ـكمهـ ـبياـ ـكتيـفتـنّـ اـفيـباـ ـلقي وىـ

ـلطبيعيا ـ ـ ـ ـ وـ ـيصدـقة. اـ ـلطحرف ـ اـهالـ ـلخلذا ـ ـجميعـفرـيّمـثهـئذاـغيـفطـ ـ ـيتاـمعـ ـمنّدـلوـ اـمهـ ـلفضن ـ إـ ـلمعا303ىـلل ـ ـليستفدةـ ـ ـ ـ ـفضرـئـاسعـمرغـ ـلهوـ ا.ـ

اـف وـفقّـفـتٕان الأوـمتـقي ألّاـقن ـيكات اـ ـلطحون ـ ـينقالـ ـ اـ ـلكبي ـ ـعلدـ ـينبغاـمىـ ـ ـ اـهنـميـ ـلعكذا ـ وأنـ ـيكر اـ اـلون اـفذيـلدم ـلكبي ـ ـفيدـ ذاـهنـمهـ

ـلعكا ـ ـكثييءـشرـ ـ وأنـ ـيضعر ـ اـ ـلكبف ـ [ـ E5د 7b[ـحت لاـ ـتمسّى ـ ـفضلهكـ ـ ـ ـفيهاـ ـ ـعناـ ذـ ـيخكـلد اـ ـلبرج الأـ اـسراز أـكذيـلود ـبقلام الآنـ ـفيراط ه.ـ

زـموأ ا «اـلوـقيـفهـتادـيّ ـلشبيه ـ ـ ـعلهـبدّلـيأن304أرادـفدم»ـلاـبهـ ا305ىـ ـلبأّن الأـ ـلحاـبـوهودـسراز اـ ـلتال ـيصييـ ـ ـعليهرـ ـ ـ اـ أـلا إذا اـفودـسدم ـنحي دارهـ

ـمعالا306ٔيـف اـفاء.ـ ـلظٕاّن اـبّنـ ـلبأّن الأـ ـيشبودـسراز ـ اـ [ـلـاحذيـلا307دمـله E7ه 59aا ـلح] اـ ـلطبيعيال ـ ـ ـ ـ اـياـغنـمةـ لأّنـنوـعرـلة ذـظنـمة، ـفقكـلّن دـ

اـظ أّن ـلبّن اـ ـبعيندـحواـلراز ـ ـ ـيكهـ أـ ـحمون وأـ واـحيـف308ودـسر وـحال اـمدة. ـلمحن ـ أنـ ـيكال واـشونـ واـحيـفدـحيء أـحال ـحمدة وأـ ود.ـسر

]Kühn xvii, و683 رأـق] ـيند اـهيـفاـ اـبوـلذا ـكثياًـموـقالـطدـقذيـلاء ـ ـمنهرجـخ309نـيرـ ـ ـمثمـ اـهلـ ـلبذا وـ ـيكمـلراز ـهلنـمنـ ـمنهكـ ـ ـكثأـبمـ رـ

298. .E7 الانواع :E5 [ أنواع

299. .E7 اما ما بان :E5 [ ما

300. .E5, in marg. E7 [ حتّى

301. .E5: om. E7 [ ومن قبل تولّد هذه السوداء الصحيحة

302. .E7 البدن :E5, in marg. E7 [ الكبد

303. .E7 على :E5 [ إلى

304. .E7 به .add [ فأراد

305. .E5: om. E7 [ به على

306. .E7 الى :E5, in marg. E7 [ في

307. .E5: om. E7 [ الدم

308. .E5 اسود او احمر :E7 [ أحمر وأسود

309. .E7 كثيراً :E5 [ كثيرين
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ـمم نـ ـسلّ أـ إلّا ـلبا310ذاـهرـيمـلّهـنم، ـفيرازـ اـفهـ أّول ـلمي ولاـ ـفسلّدهـيزـتيـفرض ـ ـحبـاصمـ واـ رأـله. ـينذي ـفياهـ أـفهـ ـصحي الأـ اـماب ـلسليمراض ـ ـ ـ ةـ

اـم ـلبن أّوـفرازـ ـلهي وـ أـهّدـيزـتا ـشيا ـلبا311نـمذوبـتتـنـاكاءـ ـبعضهدنـ ـ ـ ـنهوـلاـ اـ ـللا الأـ ـحمون اـ ـلنر وـصاـ ـبعضهع ـ ـ ـللا312هـنوـلاـ الأـ ـصفون اـ ـلمشبر ـ ـ ّع.ـ

اـمأـف أ ـلبّ الأـ اـسراز ـيظهذيـلود ـ آـفرـ الأـخي اـمر ـبمنوـهذيـلر ـ ـثقةـلزـ اـ ـفيتدمـلل ـ إـلوـ اـمّد ـغبلتنـمّ ـ ـ الاـ ـحته ـعليراقـ ـ إـ و اـمه ـعفنـمّ ـمنكةـنوـ ـ ـتعرةـ هـلرضـ

ـبمن ـ اـلزـ ـلفسة ـ اـ ـيعذيـلاد ـللطعرضـ ـ ـ اـفامـ ـلمعي ـ إذاـ ـيكمـلدة ـينهض313نـ ـ ـ ـفسٕاّنـفمـ إـ أـلاده ردـخى ـيئلاط و314ةـ إذاـلذـل. ـظهك اـهرـ ـلبذا الأـ ودـسراز

اـف أّول ـلمي ـفليرضـ ـ الأـمالـحيـفدّلـيسـ ـعلوالـحن ـخيىـ لأـ ـعلدّلـيّهـنر أـ اـفتـثدـحدـقّهـنى ـلكبي ـ آـ ـعظيمةـفد ـ ـ وأـ إذاـمة. ا ـظهّ ـبعرـ أنـ د

ـينته ـ ـ اـ ـلمي ـمنتهرضـ ـ ـ ـفكثياهـ ـ ـ ـعلدّلـياـمراًـ ـخيىـ إذاـ ـظهانـكر إـ اـفدـبوـهاّـمـنوره ـلطبيعع ـ ـ ـ اـ ـلفضة ـ وـ ـتنقيتهول ـ ـ ـ ـ ـللباـ ـ ـمنهدنـ ـ أـ أّن إلّا ـبقا، ـيستثمـلراطـ ـ ـ نـ

اـهيـفذاـه ـلفصذا ـ ـعللـ أـ آـضوـميـفالـقدـقّهـنى ـكلولاًـقـرخع إّنـيّـ ـشيالا315ٔاً اـ ـلتاء ـيكيـ ـبهونـ اـ ـلبحا ـ إـ اـلران ـلحى اـ ـلتال أـهيـ ـفضي لاـ 316ل

ـينبغ ـ ـ أنـ ـتظهي ـ ـيئدـبرـ وـ ـلفصا318ذاـهيـف317الـقاً. ـ اـ ـبعذيـلل ـئيـزجولاًـقذاـهدـ وـ أّيـهوـهاً اـفتـجـرخرضـمذا ـبتي اـئداـ ـلمه اـ ـلسرّة [ـ Kühnوداء

xvii, أـم]684 ـسفن أوـ داـملاـع319كـلذـفوقـفنـمل ـعلّةـلة اـ ـلمى وـ ـلعوت. أـ ـبقّل أـ رأى ـبقّهـنراط «الآـلوـ ـتلقنـميـته ـ ـنفساءـ ـ ـبلدـقه»ـ يـف320غـ

ـلعبا ـ اـعارةـ ـلمعنن ـ ـ اـ ـقصذيـلى إـ ـليد وذـ أّنـله. اـهك ـللفظذه ـ ـ أـ ـعنة الآـ ـعلدّلـتيـتي اـطىـ ـلمول ـحتّدةـ ـيكّىـ ذـ اـلون ـلبك اـميـفيـتأـيرازـ ـلمّدة رضـ

ـكل أوـ أـفّه ـكثي ـفلا.ـهرـ إـكوـ أنـّمـنان أراد ـعلدّلـيا وـ واـقى أوـمدـحت اـقن ـلمات [ـ E7رض 59b[ـلك لاـقدـقانـ ـمحال إذاـلاـ ـظهة إذاـ أو 321ر

310. .supra lin. E7 احد :E5, E7 [ هذا

311. .E5, in marg. E7 [ من

312. .E7: om. E5 [ لونه

313. .E7: om. E5 [ يكن

314. .E5 الاخلاط الرديه :E7 [ أخلاط رديئة

315. .E5, in marg. E7 [ إّن

316. .E7: om. E5 [ لا

317. .E7 وقد قال :E5 [ وقال

318. .E5: om. E7 [ هذا

319. .E5 فيه .add [ فذلك

320. .in marg. E5 بالع :E5, E7 [ بلغ

321. .E5 َواذا :E7 [ أو إذا
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وـج ـيكمـلاء ـليقنـ ـ الآـ ـتلقنـميـتول ـ ـنفساءـ ـ الآـلوـقٕاّنـفه.ـ ـمسيـته ـلق322اوـ ـلهوـ اـ ـلجه لاـئاـ ـلقي إذاـلوـ اـمأـفاء.ـجه ـمتّ ـسقىـ إـ ـنسي دواءـ ـيستفان ـ ـ رغـ

ـلخلا ـ الأـ ـفليودـسط ـ ـبمنكسـ ـ ـ أنـ ـيخر ـمنرجـ أـبهـ وـسرازاً الأـلذـكود. اـلك ـلكثيوان ـ ـ اـ ـلخرة اـمـةجارـ ـلطبيعن ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتظهيـ ـ [ـ E5ر 8a[اـف ـلبي إذاـ راز

اـك ـستفان ـ ـتلقنـمـهغراـ ـ ـنفساءـ ـ دـ ـعلّتـله ـكثيالاتـحىـ ـ اـفرةـ ـلبي ردـ ـيئدن وإذاـ اـكة. ـستفان ـ أنـنأـشنـم323دواءـبـهغراـ ـيستفه ـ ـ أـ ـكثياًـعواـنرغ ـ رةـ

من الأخلاط فليس يدّل ذلك على مكروه.

32422

]R1 65aمنه علامة دالّة على الموت.325] قال أبقراط: اّي مرض خرجت فى ابتدائه المرّة السوداء من أسفل أو من فوق فذلك 

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]685 ـ ـتفسييـفتـقرـفدـقوس:ـ ـ ـ ـللفصريـ ـ ـ اـ ـقبذيـلل ـبيذاـهلـ اـ ـلخلن ـ اـ ـلمقط ـ ـللماربـ ـ اـ ـلسرّة وـ ـبيوداء اـ ـلمن رّةـ

ـلسا ـنفسهوداءـ ـ ـ اـ أـكذيـلا ـبقلام ـفيهراطـ ـ اـهيـفاـ ـلمذا وـقو326ـعضوـ ـصفد اـ ـلسبت ـ وـ ـصفب ـفيـاكاًـ ـهناًـ ـمعماكـ ـ وـ ـصفا اـ ـلسبت ـ اـ ـقبلنـمذيـلب ـ 327هـ

ـظهارـص الأـهورـ اـف328لاطـخذه أّول ـلمي ـعلدّلـيرضـ اـ ـلهى وـ ـظهلاك ـيكدـقرةـخأـبـاهورـ ـعلونـ اـيـرطىـ ـلبحق ـ وأـ ـمعياـنران. ـ ذـ لأّنـلد الآن ك

ـصف اـمةـ ـلحا إـجاـ ـلية اـ ـضطه اـفةـيرارـ ـلصني ـ ـكثيراراًـمةـعاـ ـ أـ إـقأـفود.ـجرة اـمّهـنول دام ـلما اـفرضـ ـبتي ـفليهـئداـ ـ ـمميءـشسـ اـ ـيبّ اـبنـمرزـ ـلمدن ضـيرـ

ـيك ـبح329ـهجروـخونـ اـمـةكرـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـلكة،ـ ـجمينـ ـ ـيخاـمعـ إـ ـبع330ـهجروـخـامّـنرج لازمـ ـلحرض اـفالاتـ ـلبي اـعـةجارـخرزـ ـلطبيعن ـ ـ ـ لأـ لاـنة، ّه

ـيمك ـ أنـ ـيكن اـفونـ اـقوـلي ـفيذيـلت اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ـمثقلةـ ـ ـ ـسبأـب331ةـ اـ ـلماب وـ ـينضمـلرض ـ ـفيجـ الأـ ـبعلاطـخه اـ ـستفد ـ ـينتفيءـشراغـ ـ ـ ـستفاـبعـ ـ إذـغراـ ه

322. .E5 مساوىا :E7 [ مساو

323. .E7 بدًوا :E5 [ بدواء

324. om. P1.

325. .Tytler فتلك :ArMSS [ فذلك

326. .E5 الفصل :E7 [ الموضع

327. .E7 اجله :E5 [ قبله

328. .E7 الاعَراض :E5 [ الأخلاط

329. .E5 ما .add [ خروجه

330. .E7 ىخرُج :E5 [ خروجه

331. .E7 متثقلة :E5 [ مثقلة
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ـيحتانـك ـ أنـفاجـ ـيكي اـ ـلبحون ـ اـ ـلجيران ـ اـ ـلمحمّد ـ ـ أنـ ـيتقود ـ اـ أّولاً ـلنضّدم ـ ـيتبعّمـثجـ ـ ـ اـ ـلتمييه ـ ـ ـ ـيكّمـث332زـ ـبعونـ الاـ ـستفده ـ وـ ـخبدـقراغ. رـ اـنّ
333

أـلذـب ـبقك اـفراطـ ـلمقي ـ الأوـلاـ ـكتنـمىـلة اـ ـفياب ـيميدـ ـ ـحياـ اـقنـ إّن ـلنضال ـ ـعلدّلـيجـ اـعـرسىـ ـلبحة ـ وـ ـثقران اـ ـلصحة ـ وأـ ة. الأـمّ ا ـشيّ اـ ـلنياء ـ اـ ـلتة مـليـ

ـتنض ـ اـ ـلتج إـتيـ رديءـخىـلؤول ـفتروج إـ ـامدّل ّ
ـعل334 أـ لاـنى ـيكّه ـبحونـ إـ و أـمران ـعلّ أوـ إـجى و أـماع ـعلّ [ـم335نـمولـطىـ E7رض 60a[

]Kühn xvii, 686ٕ ا و ـام] ـعلّ إـمىـ و ـاموت ـعلّ اـمودةـعىـ ـلمن ـبعانـك336ٕاذاـفرض.ـ ـنضدـ اـ ـلمج اـ ـستفرض ـ ـبعراغـ الأـ اـخض ئردـللاط ـي ةـ

ـلطبيعاـف ـ ـ ـ ـعنةـ ذـ ـتستفكـلد ـ ـ اـ ـلبرغ وـ ـتنقيدن ـ ـ وـ اـصكـلذـله ـلمارت اـ ـلسرّة وـ ـخلّلـكوداء. اـفـوهطـ ـعل337رداءةـلي ـمثىـ ـلهـاح338لـ إذاـ ـظها يـف339رـ

اـخآ ـلمر ـبعرضـ ـظهدـ اـملاـعورـ ـلنضات ـ دّلـ ـعلج أّنـ ـستفا340ى ـ ـمحمراغـ ـ اـكٕانـفود.ـ ـستفان ـ ـعلـهغراـ ذـخىـ أـللاف ـعنك أنـ ـيكي ـغينـمونـ رـ

ـتكأن ـظهدـقونـ اـملاـعرتـ ـلنضات ـ ـخبيرضـع341كـلذـفج،ـ ـ ـعلدّلـيثـ اـ ـلتلى ـ اـنـاكٕاذاـفف.ـ ـلعت اـملاـ ـلتات ـعلدّلـتيـ أـ ـيكمـلّهـنى ـنضنـ جـ

موجود أبداً في أّول المرض، فاستفراغ هذه الأخلاط فيه رديء دائماً.

34223

332. .E7 التمشى :E5, in marg. E7 [ التمييز

333. .E5 اخبرنا :E7 [ خبّرنا

334. .E5, in marg. E7 [ إّما

335. .E5: om. E7 [ من

336. .E7 َواذا :E5 [ فٕاذا

337. .E5 هو .add [ الرداءة

338. .E7 مثال :E5 [ مثل

339. .E7 ظهرت :E5 [ ظهر

340. .E7: om. E5 [ أّن

341. .E7 وذلك :E5 [ فذلك

342. om. P1.
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أـق ـبقال ـنهكدـقانـكنـمراط:ـ ـ أوـحرضـم343هـ إـمزـم344اّد أو ـسقن أوـ ـغياط ذـ ـمنتـجـرخّمـثكـلر أوـسرّةـمهـ ـبمنوداء ـ الأـلا345ةـلزـ 346ودـسدم

 ذلك اليوم.347فٕانّه يموت من غد

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]687 ـ ـمعنوس:ـ ـ [ـلوـقىـ E5ه 8b[اـهيـف ـلفصذا ـ اـهـوهلـ أـلذا أـصذي ـمتّهـنف ـظهىـ اـ ـلمرت اـ ـلسرّة اـ ـلتوداء يـ

اـفـاهـركذ ـلفصي ـ اـ ـقبذيـلل اـهلـ أو ـلبذا الأـ اـسراز ـلشبيود ـ ـ اـلاـبهـ ذـلدم اـفرهـكذي ـلفصي ـ اـ ـقبلذيـلل ـ ـبعهـ أنـ ـيكد اـ ـلبون ـبلدـقدنـ اـ ـلغغ نـمةـياـ

ـلها ـفصزالـ ـحباـ ـيمهـ ذـغنـموتـ اـلد ـليك اـ ـيظهذيـلوم ـ ـفيرـ ـيظهاـمهـ ـ اـهنـمرـ لأّن ـلطبيعذا، ـ ـ ـ ـفيمةـ ـ ـتكهـلـاحذهـهنـ ـضعفدـقونـ ـ ـحتتـ لاـ ّى

ـتق أنـ ـتنضدر ـ أنـ ولا ـتميج ـ ولاـ ـتستفّز ـ ـ الأـهرغـ اـجذه ـلتلاط اـميـهيـ ـعلرداءةـلن ـعلييـهاـمىـ ـ ـفلعظه.ـ ـ ـ اـ ـلمم وـ ـتفرض ـقماـ ـتفيهـ ـ وـ ـتنصض ـ إذـ ب

ـلي ـيحبسهيءـشسـ ـ ـ ـ وـ اـصكـلذـلا ـستفار ـ ـغهراـ ـعلدّلـياـ اـشىـ ـلحّدة وـ ـليال ـيتسـ اـخأـ ر ـلمّ إذاـ ذـكوت ـكمكـلان ـيتدـقاـ ـرخأـ أـفّ أـمي وذـخراض كـلر

ـضعأ اـ ـلقف وـ دّلـقوّة. اـهيـفد ـلفصذا ـ دلاـ ـبيةـلل أـنّـ أرادـنة اـفّه ـلفصي ـ اـ ـلمتقل ـ ـ ـحيّدمـ إّنـقثـ ـلبا348ال الأـ اـسراز ـلشبيود ـ ـ أنـلاـبهـ ـيفهدم ـ ـعنمـ هـ

ـلشبيا ـ ـ الأـلاـبهـ ـحتودـسدم ـيكّىـ اـ ـلقون اـ ـلتول اـ ـلباّم الأـ اـسراز ـلشبيود ـ ـ الأـلاـبهـ أـسدم ودّل ـيضود. ـعلاًـ أـ أـقّاـنى ـحسند ـ اـفّاـ ـلتفي ـ ـبيةـقّرـ اـ ـلبن الأـ ودـسراز

ـبيو اـ ـلمن اـ ـلسرّة اـ لأّن ـلبوداء، الأـ ـيخودـسراز ـشبيهرجـ ـ ـ الأـلاـباًـ وـسدم ـيخود [ـلاـ E7ف 60bذ اـل] ذاـنأـبدمـلك لاـئّه ـمثلدـمـاجب ـ وأـ اـمه. ا ـلمّ رّةـ

ـلسا اـ ـلمخوداء ـ ـلفاـ ـبهةـ أـ ـعنذا ذاّـهـنأـبيـ ـئبا ـغيةـ [ـمـاجرـ Kühnدة xvii, و688 ـلهأّنـب] ـيقرـباـهوادـسعـماـ ـمعهأّنـبو349اًـ ـ ـتلاـ ـيعذـ ـشبيهاًـ ـ ـ ـبتل350اًـ ـ عـيذـ

، وليس من ذلك شيء موجود في البراز الأسود.352 الأرض إذا وقعت عليها ويحدث فيها غليانا351ًالخّل وتنّش

343. .E11, Tytler انهكه :E5, E7, R1 [ نهكه

344. .(صح with) in marg. E7 مرض .add [ أو

345. לה עכר :E7 ىمنزلة عكر  :E5, E11, Tytler [ بمنزلة  R1.

346. ) E11, R1 من فوق او من اسفل .add [ الأسود אספל לן או פוק לן ).

347. .E11 غير :R1, Tytler ,(خ with) E5, E7, in marg. E11 [ غد

348. .E5: om. E7 [ إّن

349. .E7 بريق :E5 [ بريقاً

350. .E7 َوتلذىع بشبيه :E5 [ وبأّن معها تلذيعاً شبيهاً

351. .E7 ونفش :E7 [ وتنّش

352. .E7 غلَياٌن :E5 [ غلياناً
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 الموت.354قال أبقراط: اختلاف الدم إذا كان ابتداؤه من المرّة السوداء فتلك من علامات

ـلينـاجالـق ـ إّنـ ـكثيوس: ـ ـيكاـم355راًـ اـ ـبتون اـ ـختداء اـ اـمدمـللاف ـلمن اـ ـلترّة ـيسميـ ـ ـيهّـ ـبعاـ اـ ـلنض ـصف356رّةـماسـ وـ ـبعضهراء ـ ـ ـحممـ ـعنراءـ ـيسحاـمدـ ـ جـ

اـه ـلخلذا ـ الأـ أّولاً ـمعط ـبحاءـ ـيحرةـخأـبّمـثهـتّدـ ـفيهدثـ ـ ـحت357ّلاًـكأـتاـ ـيحّىـ ـفيهدثـ ـ وـحرـقاـ ـكثية، ـ ـيباـمراًـ اـهرأـ ـلنذا اـموعـ ـختن اـ اـمأـفدم.ـللاف ّ

ـمنانـكاـم اـمهـ ـلمن اـ ـلسرّة ـفليوداءـ ـ ـيبسـ ولاـ ـبيرقـفرأ، ـعلنـ الأـ ـمعّة ـفياءـ وـ ـبيه اـ ـلسن اـطرـ ـمعذيـلان اـهانـكٕاذاـفة.ـحرـقهـ ـلسذا إذاـطرـ دثـحان

اـهـاظيـف ـلبر إـ أنـمدن أ ـيعسّ ـ إـبرـ و لاـمرءه أن ا ـيبّ ـبترأـ ـعلّةـ أـ ـيمكدـقّهـنى ـ أنـ ـيلن اـ [ـلزم Kühnدواء xvii, دا689 ـئم] ألّاـحأـفاًـ ـيبرى اـمرأـ

ـيع ـمنرضـ الأـفهـ ـمعي إذـ لاـكاء ـيمكان ـ ـيلأن358نـ وـمزـ ـيثبه ـ ـعلي359تـ ـ اـ داـله ـئمدواء وـ ذـمانـكاً ـفضكـلع اـ ـلغول ـتمذاءـ داـبّرـ ـئمه وـ ـتلقاً ـ ـفيجاءهـ ـ بـ

من ذلك ألّا يكون له برء بتّة.

36025

أـق ـبقال [ـ E11راط: 120a[اـخ ـكيوقـفنـمدمـلروج ردـملاـع361ـوهانـكفـ ـيئة وـ أـمـهجروـخة، ـسفن ـجيـةملاـعلـ إذاـ ـمنرجـخّدة يءـشهـ

أسود.

ـلينـاجالـق ـ وـقوس:ـ أـصد ـبقف ـفصيـفراطـ ـقبولـ ـيخنـمالـحذاـهلـ ـمنرجـ اـ ـلبه الأـ وأـسراز اـهيـفّاـمود. ـلفصذا ـ ـيخنـمالـحفـصوـفلـ ـمنرجـ هـ

ـفمنـمدمـلا أوـ ـمقعنـمه ـ ـفينبغه،ـتدـ ـ ـ ـ أنـ ـيفهي ـ ـعنمـ اـهيـفهـ ـلفصذا ـ «ـلوـقلـ أـفنـمه [ـيرـيّهـنوق» E5د 9a[اـم ـلفن ـفقمـ ـغينـمطـ أنـ ـيكر ونـ

353. om. P1.

354. .R1 עלאמה :E5, E7, E11, Tytler [ من علامات

355. .E7 اكثر :E5 [ كثيراً

356. .E5: om. E7 [ مرّة

357. .E7 تاّكٌل :E5 [ تأّكلاً

358. .E7 يمكُنُه :E5 [ يمكن

359. .E5 يتثبت :E7 [ ويثبت

360. om. P1.

361. .E5, E7, E11: om. R1, om. Tytler [ هو
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ـيشتم ـ ـ ـعللـ اـمـهجروـخىـ ـلمنخن ـ ـ ـفقن.ـيرـ اـ إّن اـلال ـيخذيـلدم اـمرجـ ـلفن ـفخمـ داـجروـ رديء ـئمه ـكياًـ ذـحتـنـاك362فـ اـلال اـلك ذيـلدم

ـيخ ـيعنرج،ـ ـ أزـ أـكاًـيدـبي أو ـحمان ـمشبعرـ ـ ـ أـ أو ـحماً ـنئاـقرـ أـ أو ـحماً ـصعاـنرـ أـ أو رـساً أو ـقيقود ـ ـئياـماًـ أوـ ـثخيناً ـ ـ لأّنـ أـمـهجروـخاً، ـسفن أـ ـحمل د.ـ

]Kühn xvii, و690 ـلي] أـجروـخسـ ـيضه أـماًـ ـسفن ـبمحملـ ـ ـ إذاـ ـكثيانـكود ـ ـعلراًـ [ـيـرطىـ E7ق 61aالا ـنفج] ـ ـلكار،ـ إذاـ ـتجلن ـ ـقليّبـ ـ لاًـ

ـقلي ـ ـحتلاًـ ـيعّىـ ـبطٕاـبهـلرضـ ـمسلكيـفهـئاـ ـ ـ أنـ ـيسه واـ ـنصبود. ـ اـ ـلجملاـبدمـلاب ـ ـ إـ الأـميءـشىـلة ـمعن ـينبغدـقاءـ ـ ـ أنـ ـيتي أـهوـ م لاـنّ رديء ـمحّه ة،ـلاـ

أ إذاـنإلّا ـقليانـكّه ـ ـحما363ٔانـكلاًـ ـمندـ إذاـ ـكثيانـكه ـ ـيخراًـ ـعلرجـ الاـيـرطىـ ـنفجق ـ ـفلار.ـ ـينبغدـق364كـلذـ ـ ـ أنـ ـيفهي ـ «وـلوـقمـ أـمـهجروـخه ـسفن لـ

ـجيةـملاـع أـ لا ـعلالـقّهـنّدة» اـيـرطىـ ـلتحقيق ـ ـ ـ ـلكقـ ـبطنـ الاـيرـ ـستعق ـ ـمكارةـ أنـ ـيقان إّنـ أـمـهجروـخول ـسفن أـملاـعلـ وأـجة ـحمود إذاـ اـمانـكد

ـيخ ـمنرجـ أـ الأـفود،ـسه ـلحقيقاـبرـمٕاّن ـ ـ ـ أّنـ أـهة ـحمذا أنـمدـ ـيخن اـ اـمدمـلرج ـلفن ـكيمـ ـفقه.ـلـاحتـنـاكفـ ـيمكدـ ـ أنـ ـيقن يـف365لـئاـقولـ

366ٕذاـه اـصا ـلتنلاح ـ ـبيصـقاـ ـبقا367ٔيـلوـقنـ إذـ اـهيـفالـق368انـكراط ـلفصذا ـ إّنـ اـخل ـلبروج الأـ ـمحمةـملاـعودـسراز ـ وـ ـقبيالـقودة ـ إّنـ ـهجروـخل

ردـملاـع ـيئة وـ ـيمكدـقة. ـ أـ ـيضن أنـ ـيفهاً ـ الأـلوـقنـممـ ـكتيـفهـلاـقاـمودـسه اـ ـفياب ـيميدـ ـ اـفاـ الأـلي اـسدم ـيخذيـلود أـمرجـ ـتنفتروقـعواهـفن ـ ـ حـ

أـم ـسفن إـ ـيكّهـنل اـبهـبونـ الأـفواس.ـسوـلرء ـلحقيقاـبرـمٕاّن ـ ـ ـ أّنـ اـقانـكنـمة ـعتد اـ ـفمواسـسوـلراه أـ ـبلن الأـ ـشيغ اـبيـفاءـ ـنفترءه ـ اـ ـلعاح نـمروقـ

ـسفأ وـ أـكنـمل، ـيضان أنـشدـقاًـ ـيقارف اـفعـ وـم369عـناـمكـلذـفواسـسوـلي ـفيـهعوـقن ـفهمنٕاذاـفه.ـ ـ ـ ـعلهـملاـكاـ اـهىـ ـلطذا ـعلانـكقـيرـ اـمىـ

ـصفأ اـخهـ ـكيوقـفنـمدمـلروج [ـ Kühnف xvii, ـفهانـك]691 ردـملاـعوـ ـيئة وـ أـمـهجروـخة ـسفن إذاـ اـمانـكل ـنفتن ـ اـ ـلعاح ـفهروقـ ةـملاـعوـ

ـجي إذاـ ـيستفاـمانـكّدة ـ ـ اـ ـلسرغ ـيعن،370وداءـ ـ إذاـ ـطبيعتـنـاكي ـ ـ ذـ اـلة ـلبك اـهنـمدـلوـتدنـ ـلخلذا ـ ـشيئطـ ـ ـكثياًـ ـ إنـنٕاـفراً.ـ ـيكمـلّه الأـ كـلذـكرـمن

ـفلي ـ ـينبغسـ ـ ـ أنـ اـتي ـلعدع ـتجادةـ ـستفالاـبريـ ـ ـتنفتروقـعنـمراغـ ـ ـ أـمحـ ـسفن إـ لأّن اـمـهطراـفل ـجهيوـلن ـ ـجميعنـ ـ ـ ـخطاًـ أـ ـعنر زادـ إن ـعلي اـمىـ

ينبغي وإن احتبس حتّى لا يكون يخرج منه شيء.

362. .E5 كان .add [ كيف

363. .E5, in marg. E7 [ كان

364. .E7 َولذلك :E5 [ فلذلك

365. .E5 هذا .add [ قائل

366. .E5 حال :E7 [ هذا

367. .E7 قول :E5 [ قولي

368. .E7 كلى .add [ كان

369. .E7 ىمنعه :E5 [ مانع

370. .E7 اْسوَد :E5 [ السوداء
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 شبيه بقطع اللحم فتلك من علامات الموت.374 فخرج منه373 كان به اختلاف دم372قال أبقراط: من

ـلينـاجالـق ـ إّنـ اـفوس: ـختي اـ داـمدمـللاف ـمعالا375ٔيـفـةحرـقتـما اـ ـلتاء ـعنهيـ ـ ـيكاـ اـفونـ ـلحي واـ ـلتكدوث ـ ـيكوّنـ ـتخاـمونـ أـ ـجسرج [ـ P1ام

62a[ـشحمي ـ ـ ـيخّمـثة.ـ ـبعنـمرجـ ذـ إنـلد ـينقطمـلك ـ ـ [ـ E7ع 61bالا ـخت] وـ ـيسكلاف ـ ـنفنـمـةطراـخنـ الأـ ـمعس ـبتقشاءـ ـ ـ رـ ـسطّ الأـ ـمعح اءـ

اـخداـلا ـغشوـهذيـلل ـكثياءـ ـ ـشبيفـ ـ ـلقشاـبهـ ـ اـ ـلخرة اـمةـجارـ ـلجلن ـ اـ ـلبد ـبعنـمّمـثي.ـنراـ ذـ ـينجكـلد ـ الأـهوـجنـميءـشردـ ـمعر ـنفساءـ ـ ه،ـ

]Kühn xvii, و692 ذـف] اـلي ـليتـقوـلك ـنقسـ إّنـ الأـحرـقول ـمعة اـفاءـ ـلحي واـ ـلتكدوث ـ وـ ـلكنوّن، ـ اـ قّ ـن [ـ E5ول 9bٕ ا تـثدـحدـقـامّـن]

وـنـاكو الأـمرجـخٕاذاـفت.ـغرـفت ـمعن اـفاءـ ـختي اـ أـللاف ـمعهزاءـجدم ـ اـماـ ـلعظن ـ ـيمكاـممـ ـ ـمعنـ أنـ ـيسمه ـ ىـ ـقطّ ـلحعـ أـفمـ ـبقٕاّن ـيقراطـ إّنـ ول

هذا المرض من الأمراض القتّالة لأّن القرحة إذا كان معها من العظم هذا المقدار كلّه لم يمكن أن ينبت فيها اللحم ولا يندمل.

27

.381 يلين بطنه بأكثر من المقدار380 فيغذى379 عند ما ينقه378 دم كثير من أّي موضع كان انفجاره فٕانّه377 منه376قال أبقراط: من انفجر

371. om. P1.

372. .Tytler لمن :ArMSS [ من

373. .E5, E7, in marg. E11, R1, Tytler: om. E11 [ دم

374. .E7, Tytler شي .add [ منه

375. .E7: om. E5 [ في

376. .R1 אנפגאר :E5, E7, E11, P1, Tytler [ انفجر

377. .in marg. E11 في الحمى .add [ منه

378. .E5, E7, E11, P1, Tytler: om. R1 [ فٕانّه

379. .Tytler ينقيه :R1 ינקי :E5, E7, E11, P1 [ ينقه

380. .Tytler فيغتذى :R1 פליגדא :E7 فليغذ فما :E5, E11, P1 [ فيغذى

381. .Tytler مقدار :(אלקדר) E5, R1 القدر :E7, E11, P1 [ المقدار
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ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـلحوس: اـ ـلغرارة إذاـيزـيرـ ـضعفة ـ ـبسبتـ ـ اـ ـنفجب ـ اـ ـيمكمـلدمـلار ـ أنـ ـينهضن ـ ـ اـ ـلطعم ـ ـعلامـ ـينبغاـمىـ ـ ـ أنـ ولا ـيستحيي ـ ـ ـ ـفيصيلـ ـ ـ دـ اً،ـمر

ذـك382وإذا لاـلان ـيمكك ـ ألّاـحأـفنـ ـيمكرى ـ أنـ اـفبـهذـين ـلبي وـ ـينتشدن ـ ـ ـفي383رـ وـ ـلهه، الأـ ـسبذه ـكلابـ ـيجاّـهـ أنـ ـيليب ـ ـبطنـ تـنـاكنـمنـ

هذه حاله بأكثر من المقدار المعتدل إلى أن يتمادى به الزمان، فتعود الطبيعة إلى ما كانت عليه من القوّة.

28

]Kühn xvii, أـق]693 ـبقال اـبانـكنـمراط:ـ ـخته [ـبـاصأـفرارـملافـ R1ه 66b[ـصم اـ ـنقطم ـ ـعن384عـ الاـلذ385هـ ـختك وـ انـك386نـملاف،

 اختلاف مرار ذهب عنه الصمم.388 له387به صمم فحدث

ـلينـاجالـق ـ أـ إّن ـبقوس: ـيعمـلراطـ ـبق389نـ «اـلوـ ـلصمه ـ اـهيـفم»ـ ـلمذا ـلصما390عـضوـ ـ اـ ـلمتقم ـ ـ اـ ـلثّدم اـباـ ـيعسذيـلت ـ اـ ـنحر ـلكنه،ـللاـ ـ إـ ـعنـاّمـنّه ىـ

ـلصما ـ اـ ـيحذيـلم ـبغتدثـ ـ اـفةـ ـلحمي ـ أوـيّـ ـغييـفات ـعنـاهرـ ـتصدـ اـعاـ ـلمد إـ اـلرار اـفرأس.ـلى ـلمٕاّن اـ إذا ـسترار ـعلىـلوـ ـمجىـ ـلسما391اريـ ـ عـ

أحدث صمماً. وإذا دفعت الطبيعة من هناك وخرج في البراز أذهب خروجه ذلك الصمم.

29

قال أبقراط: من أصابه فى الحّمى فى اليوم السادس من مرضه نافض فٕاّن بحرانه يكون نكداً.

382. .P1 واذا :E5 [ وإذا

383. .P1 يتسير :E5 [ وينتشر

384. .R1 אנקצאע :E5, E7, E11, P1, Tytler [ انقطع

385. .E11, P1, R1, Tytler: om. E7 ,(صح with) E5, in marg. E7 [ عنه

386. .R1 פמן :E5, E7, E11, P1, Tytler [ ومن

387. .E5 وحدث :E7, E11, P1, R1, Tytler [ فحدث

388. .Tytler ,(בה) R1 به :E5, E7, E11, P1 [ له

389. .E5 ىعنى :P1 [ يعن

390. .P1: om. E5 [ الموضع

391. .P1 مجرى :E5 [ مجاري
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ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـلنوس: إذاـقاـ اـفدثـحض ـلحمي ـ لاـ ى ـسيّ اـفـامّـ ـلمحي ـ ـمنهةـقرـ ـ ـتهادـع392نـمٕاّنـفاـ أنـ ـبعيـتأـيا ـبحـاهدـ [ـ Kühnران، xvii,

ا694ٔ إلّا إنـن] ـلنا393انـكّه أـمومـييـفضـقاـ اـين ـلبحّام ـ وـ أـنـاكران اـعت ـلنضلام ـ ـظهدـقجـ ذـكرتـ اـلان ـلبحك ـ ـجيرانـ وإنـماـتّداًـ ا، يـفانـكًّ

ـليا اـ ـلسوم أوـ اـملاـعيـفادس ـلنضات ـ ـنقصجـ ـ ـيكمـلانـ اـ ـلبحن ـ ـبجيرانـ ـ ّدـ
ـيكمـلو394 ـبتنـ وـ ـخبدـقاّم. أـ ر ـبقّ اـفراطـ ـلمقي ـ الأوـلاـ ـكتنـمىـلة ابـ

ـبيا ـيميدـ ـ أـ ـينبغّهـنا ـ ـ أنـ ـتكي الأـ اـخون ـلملاط ـمعزـ ـيكأنـبةـ ـجهروـخونـ ـبحاـ [ـ P1ران 62b[ـمحم ـ ـنضجدـقودـ ـ وـ ذـقت، ذـفهـملاـكاـنـركد كـلي

قبيل وهو الكلام الذي أّوله أّن «النضج يدّل على سرعة البحران وثقة الصّحة». وخبّر أيضاً أّن البحران ليس يكون في الأيّام كلّها في

ـتق اـمّدـ ـلمعة ـ وـفرـ اـهيـفة ـلكتذا ـ أـ ـعناب ـكتيـ اـ ـلفصاب ـ وـ ـمقيـفول الأوـلاـ ـكتنـمىـلة اـ ـبياب ـيميدـ ـ وـ ـجمعندـقا. ـ ـ ـجمياـ ـ اـهيـفهـلاـقاـم395عـ ـلكتذه ـ بـ

ـصفنوا ـ إـ ـليا ـجميهـ ـ ـيحتاـم396عـ ـ إـ ـلياج اـمهـ ـلشن [ـ E5رح 10aوا ـلتفسي] ـ ـ ـ أـ اـمر. ّ
أـفهـلاـقاـم397 اـيي ـلبحّام ـ ـففرانـ ـكتيـ ـبناـ أـفاـ اـيي ـلبحّام ـ وأـ اـمّاـمران.

أـفهـلاـق اـعي ـلنضلام ـ ـففجـ ـكتيـ اـ ـلبحاب ـ وـ وـقران. ـصفند ـ ـكتيـفاـ أـ اـياب ـلبحّام ـ ـمعمرانـ ـ وـ ـصفنا ـ أـ اـما ـلبحر ـ اـ ـيكذيـلران اـفونـ ـليي اـ ـلسوم ادسـ

ذـلا أـكذي ـبقره اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ ـفقلـ اـ إّن ـلنال اـفاـ ـيك398ذيـلض ـفيونـ ـيتبعه399هـ ـ ـ ـ ـبحاـ ـنكرانـ وـ ـيعند، ـ ـلنكاـبيـ ـ إـ اـمد ا إـلّ و اـمرديء أ لاـلّ ذي

ولاـبقـثوـي ـمعنـمؤـيه أنـ ـيعه اـ ـلماود ـبعرضـ ـيعـرسدهـ إـ و اـماً ا ـيطذيـلّ [ـبولـ Kühnه xvii, ـنقضاـب]695 ـ اـ ـلماء ـامّـبرـفرض،ـ
أـك400 ـيضان اًـ

ـلبحا ـ الآـ اـفيـتران ـليي اـ ـلسوم أـمادسـ ـصعبراضـعع ـ وـيدـشةـ وـقدة، ـصفند ـ الأـهرـما401ٔاـ ـشيذه ـكلاءـ آـعـاهّـ اـفـاهـرخن ـلكتي ـ اـ ـلتب ذـ ـاهاـنـركي

ـقبي ـ واـ ـلتجل. ـ ـتشهةـبرـ ـ أّنـ الأـهد ـشيذه ـتكاءـ ـعلونـ وـمىـ ـصفا وإّنـ رـنا402ٔت. أـما أن ـخبت ـسبأـبرـ ـبهاـ اـهيـفاـ ـلمذا اـطعـضوـ ـلكال ذـفلامـ كـلي

392. .P1 فمن :E5 [ فٕاّن من

393. .E5 كاىت :P1 [ كان

394. .P1 ىحىًدا :E5 [ بجيّد

395. .E5, supra lin. P1 [ جميع

396. .E5: om. P1 [ جميع

397. .P1 فاما :E5 [ أّما

398. .P1 التى :E5 [ الذي

399. .E5 ىم .add [ فيه

400. .P1 ورىّما :E5 [ فربّما

401. .P1 وصفت :E5 [ وصفنا

402. إّن .P1 فان :E5 [ و
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ـغينـم أنـ ـيكر الأـ ـيضطرـمون ـ إـ ذـلّر لأـلى وـقّيـنك، ـصفد اـ ـلعلت ـ أـفلـ أـمي اـير ـلبحّام ـ اـفرانـ ـلمقي ـ اـلاـ ـلثة ـلثاـ ـكتنـمةـ أـ اـياب ـلبحّام ـ ووـ ـصفران، تـ

أمر الناقض في مقالة إفردتها.

30

أـق ـبقال ـلحمتـنـاكنـمراط:ـ ـ اهـ ـففبـئواـنّ أّيـ ـكهرـت404انـكةـعـاس403ي إذاـلاـ أـكه ـتليـفدـغ405نـمهـلاـهـذخان اـ ـلسك ـبعينهةـعاـ ـ ـ ـ ـفبحاـ ـ 406هـنراـ

يكون عسراً.

ـلينـاجالـق ـ أـ ا407رضـفوس: ـنسإّن أّولـفّمـح408اًـناـ اـفـهضرـمنـمومـيي ـلسي اـعاـ ـلثة ـلثاـ ـسكنّمـثةـ ـ ـعنتـ اـ ـلحمه ـ ىـ ذـعـاسنـمـةعـاسيـفّ كـلات

ـليا أّيـ اـثتـنـاكةـعـاسوم ـبتّم اـبدأتـ ـلحمه ـ ىـ اـفّ ـليي اـ ـلثوم ـتليـفيـناـ اـ ـلسك اـعاـ ـلتة اـ ـبتي ـفيهدأتـ ـ اـفاـ ـليي أـ الأّول ـعنوم اـفيـ ـلسي اـعاـ ـلثة ـلثاـ ّمـثةـ

ـسكن ـ وـفتـ أّي ـسكنتـقي ـ اـثتـ ـبتّم أـ ـيضدأت اـفاًـ ـلثي اـفثـلاـ ـلسي اـعاـ ـلثة ـلثاـ ـسكنّمـثةـ ـ وـفتـ أّي ـسكنتـقي ـ اـثتـ ـبتّم اـفدأتـ عـبراـلي

]Kühn xvii, اـف]696 ـلسي اـعاـ ـلثة ـلثاـ أـ ـيضة وـ ـبقياً ـ ـعلتـ ذـ داـلى ـئمك ـفيماًـ ـ ـبعاـ ذـ الأـمكـلد ووـين أـقّام، وـحوا409ـاهذـخت اـهد ـلسو ـةعاـ

ـلثا ـلثاـ وـ ـلية، وـ ـكهرـتتـقس واـ وـحا ـلكد ـمختلنـ ـ ـ أـ أّنـقف. ـفيجكـلذـكـهضرـمانـكنـم410ول ـ أنـضبـ ـتطرورة أـضرـمّدةـمولـ ـكثه ـممرـ اـ ـتطّ ولـ

اـكنـمرضـمّدةـم ـبتان ـحمبـئواـندأـ لاـ اه ـتكّ وـفونـ واـقي ـجمييـفدـحت ـ الأـ وـيع ـنحّام. ـنقنـ إّنـ ـعناـمذاـهول أـ ـبقاه اـهيـفراطـ ـلقذا وـ وـهول

ـتشهرـمأ ـ اـ ـلتجد ـ ـعلةـبرـ ـصحىـ وـتّـ أـقالـقدـقه. إّن ـبقوم ـعنراطـ ـبقىـ اـههـلوـ أّن ـلحمذا ـ اـ إذا ى ـبتّ اـفدأتـ ـليي الأّولـ اـفوم ـلسي اـعاـ ـلثة ـلثاـ اـفةـ ـلمثي ـ لـ

ـسكنّمـث ـ اـفتـ ـلسي اـعاـ ـلثة ـنياـ ـعشةـ اـفرـ ـلمثي ـ اـثلـ ـبتّم ـبندأتـ ـبتهوـ ـ اـف411اـ ـليي اـ ـلثوم اـفيـناـ ـلسي اـعاـ ـلثة ـنياـ ـعشةـ واـ ذـّصـتر داـلل ـئمك ـحتاًـ ـيكّىـ ونـ

403. .(פאי) E7, R1 فاي :E5, E11, P1, Tytler [ ففي أّي

404. .P1, R1, Tytler: om. E11 ,(صح with) E5, E7, in marg. E11 [ كان

405. .P1 في :E5, E7, E11, supra lin. P1, R1, Tytler [ من

406. .Tytler فان بحرانه :ArMSS [ فبحرانه

407. .E5 اىزل :P1 [ أفرض

408. .P1 انسان :E5 لو .add [ انساناً

409. .E5 احرهما :P1 [ أخذها

410. .E5: om. P1 [ أّن

411. .E5 ىواىبها :P1 [ بنوبتها
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ـبتا اـ ـلنداء وـفومـيّلـكيـفةـبوـ اـقي ـنقضت ـ ـلنا412اءـ اـفةـبوـ ـليي اـ ـقبلذيـلوم ـ ـبحانـكهـ ذـ اـلران ـلمك واـ ـنقضرض ـ ـيعساؤهـ ـ واـ ـلقر، ـئلاـ ـبهونـ [ـ P1ذا

63aا ـلق] ـبحجواـتأـيمـلولـ ـ ةـ ـفيّ ولاـ ـعلدرواـقه أنـ ـيبيى ـ واـنّـ
ا413 ـلتجأن ـ ـتشهةـبرـ ـ ـعلدـ ـصحىـ ةـ ـلهوـقّ وـ ـليم. ـيمكسـ ـ أنـ ـيفهن ـ أّنـلوـقنـممـ ـبحه هـنراـ

]E5 10b[ـيك ـعسونـ ـبشراًـ ـغييءـ اـ أّن ـنقضر ـ ـيعسـهضرـماءـ ـ ـحترـ ـيكّىـ ـمعنونـ ـ أـههـلوـقىـ إذاـنذا وـكّه اـئواـنتـقان ـلحمب ـ وـ ى واـقّ 414دـحت

ـئباـن أوـيّلـكيـفتـنـاكةـ ـغبوم رـ أو اً ـبعّ [ـ Kühnاً xvii, اـلذـف]697 ـلمك ـيعسرضـ ـ اـ ـنقضر ـ ـلبانـكاءه،ـ اـ ـلنث ـكثياتـعـاسةـبوـ ـ أوـ اتـعـاسرة

ـقليل ـ ـ وـ أـهة. ـكمرـمذا ـقلاـ ـتشهتـ ـ اـ ـلتجد ـ ـعلةـبرـ ـصحىـ وأـ ة. اـمّ ـعلّ ـفينبغهـتّـ ـ ـ ـ أنـ ـيتي أـهوـ م أـم415ّهـنّ وـصا أـهف إذاـنو ـعلتـنـاكّه اـ ـلنّة ـعلبـئواـ ّةـ

ـليس ـ ـبثتـ ـبتاـ ـمتمكةـ ـ ـ ـتحفمـلةـنّـ ـ وا416ظـ ووـحدوراً ـقتداً واـ ـبعينداًـحاً ـ ـ اـنـاكٕاذاـفه،ـ ـلعلت ـ ـبتاـثّةـ ـمتمكةـ ـ ـ ـحفظةـنّـ ـ واـ دوراً ووـحت ـقتداً واـ وـحاً كـلذـلداً،

ـلعلا ـ اـ ـلثّة ـبتاـ اـ ـلمتمكة ـ ـ ـ ـيعسةـنّـ ـ اـ ـنقضر ـ واـهاءـ ـلعلا، ـ اـ ـلتّة ـليسيـ ـ ـبثتـ ـبتاـ ـمتمكولا417ةـ ـ ـ ـيكةـنّـ اـ ـنقضون ـ ـيعـرساـهاؤـ وذـ اـلاً. أّن ـلشك اـ ـلمتمكيء ـ ـ ـ اـ ـلثّن تـباـ

يحتاج إلى معالجة قوية حتّى يتقلّع، وذلك لا يكون إلّا في مّدة طويلة وأدوية قوية كثيرة.

31

 في مفاصله وإلى جانب اللحيين.418قال أبقراط: صاحب الٕاعياء فى الحّمى أكثر ما يخرج به الخراج

ـلينـاجالـق ـ ـقلندـقوس:ـ ـ ـفيم419اـ ـ ـتقاـ إّنـ الٕاـمّدم ـعين ـيكـاماءـ اـمونـ ـلحن اـكرـ ـلكثية ـ ـ وـ اـهرة، ـلنذا اـهوعـ ـيسمذيـلو ـ الٕاـ ى ـعيّ ـعلاءـ اـ ـلحقيقى ـ ـ ـ ةـ

ـلقاـبو اـ ـلمطلول ـ ـ [ـ Kühnق. xvii, و698 الٕاـم] ـعين ـيك420اـماءـ ـغينـمونـ أنـ ـيتحدـقر ـ ـحبـاص421رّكـ ـكثيـةكـرحهـ ـ أوـ وـيوـقرة اـهة. ـلنذا نـموعـ

412. .E5 اىقصى :P1 [ انقضاء

413. .supra lin. P1 على .add [ يبيّنوا

414. .E5 وقتا واحدا :P1 [ وقت واحد

415. .P1 انها :E5 [ أنّه

416. .P1 تحفض :E5 [ تحفظ

417. .P1 ثابته :E5 [ بثابتة

418. .R1 אלכראגאת :E5, E7, E11, P1, Tytler [ الخراج

419. .P1 قلت :E5 [ قلنا

420. .P1 مما :E5 [ ما

421. .E5 تحرك :P1 [ يتحرّك
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ـعيالٕا ـلياءـ ـيسمسـ ـ إـ ى ـعيّ ـبقاءـ ـمطلولـ ـ ـلكق،ـ زـمنـ اـفادةـيع ـلقي وـ أـهول ـيسمّهـنو ـ إـ ى ـعيّ ـتلقنـم422اءـ ـ ـنفساءـ ـ واـ ـلمه. اـضوـ ـفيتـثدـحذيـلع 423هـ

ـمشتةـفالآ ـ ـلهمركـ ـ وـ ـجن424وـها اـفاـمسـ ـلبي اـمدنـ ـلعضن ـ وأـ الٕاـمل. ـعيّا اـ ـلكاء ـكثياتـكـرحنـمنـئاـ ـ ـفمعرةـ ـ ـلياّصـخيءـشهـ ـغيعـموـهسـ وـ وـهره

ـتكرارةـح اـفونـ ـلمفي ـ وإذاـصاـ ذـك425ل، ـفليكـلذـككـلان ـ ـيعجسـ ـ أنـ ـيكب اـ ـلخون ـحبـاصيـفراجـ ـيحهـ اـضوـميـفدثـ ـلمفع ـ ـمنلـصاـ لأّنـ ه

ـلمفا ـ ـفيلـصاـ ـتكهـ ـتعبدـقونـ ـ ـكمتـ ـتعاـ اـ ـلعضب ـ وـ ـسخنل ـ ـكثأـبتـ ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ وأـ الٕاـفّاـمي. ـعيي اـ ـيكذيـلاء ـتلقنـمونـ ـ ـنفساءـ ـ ـيعـاّمـنٕاـفهـ أنـ رض

ـتنجل ـ ـ اـ ـلفضب ـ إـ اـلول ـلمفى ـ ـكملـصاـ ـيعدـقاـ الأـئـاسيـفرضـ ـكلراضـمر أوـهّـ ـجلا اـهّـ ـلتا ـيكيـ ـبحونـ ـنهراـ ـبخاـ ـبسب426راجـ ـ واـ ـفقدـحب وـ أّنـهط و

ـسع ـفضةـ اـ ـلمفاء ـ ـمستعلـصاـ ـ ـ ـلقبّدةـ ـ اـ ـلفضول ـ أّن427ولـ إلّا اـح، ـلخدوث ـتليـفاتـجراـ الأـ أـمك ولاـقراض ـتكّل أنـ ـتك428اد إلّاـ اـفون ـلني درة.ـ

اـموأ الأـفّ اـمي ـلتراض ـمعهيـ ـ الٕاـ ـعيا ـفحاءـ اـ ـلخدوث ـفيهاتـجراـ ـ أـ ـكثا وـ إذاـصـاخر ة الٕاـكّ ـعيان ـتلقنـماءـ ـ ـنفساءـ ـ وـ أـمه ـصحن ذـ أـلاب ـيضك ـلماًـ نـ

الٕاـك ـعيان إـ [ـل429رضـعـاّمـناء P1ه 63b[ـكثنـم الأـ ـفجمللاط.ـخرة ـ ـ اـ ـلقة اـهيـفوّةـ ـلفصذا ـ [ـ Kühnل xvii, أّنـهيـه]699 بـحـاصذه

ـعيالٕا ـكياءـ إـكفـ ـعيان اـفاءهـ ـلحمي ـ إـ ى ـيصيبـامّـنّ ـ ـ اـ ـلخه ـمفيـفراجـ ـصلاـ وـ ـةصـاخه ـمفيـفّ اـصاـ ـللحييل ـ ـ ـ إـ و ـيعـامّـنن. ذـ [ـلرض E5ك 11a[

ـبسب ـ اـحبـ ـلحمرارة ـ إذاـ ى ّ
ـتلعـفدـتتـنـاك430 اـ ـلفضك ـ اـ ـلكثيول ـ ـ إـ اـلرة ـيقبلهّمـثرأسـلى ـ ـ ـ اـ ـللحا ـ اـ اـخرـلم ـعنذيـلو اـ ـللحييد ـ ـ ـ وـ إذاـلذـكن، ارتـصك

 الخراج.432 الفضول فحدث فيه431الفضول إلى الحالب أو إلى الٕابط قبل اللحم الرخو الذي فيها

422. .P1 الاعيا :E5 [ إعياء

423. .P1 بِه :E5 [ فيه

424. .P1 وهما :E5 [ وهو

425. .P1 واذ :E5 [ وإذا

426. .P1 ىحران :E5 [ بخراج

427. .P1 الفضل :E5 [ الفضول

428. .E5: om. P1 [ أن

429. .P1 تعرّض :E5 [ عرض

430. .P1 اذ :E5 [ إذا

431. .E5 فىهما :P1 [ فيها

432. .E5 فيهما :P1 [ فيه
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 منه موضع من بدنه حدث به في ذلك الموضع خراج.434 من مرض فكّل433قال أبقراط: من انتعش

ـلينـاجالـق ـ إنـ اـكوس: ـلكان ـعلدّلـيدـقلالـ اـ ـلحى اـكرـ ـلشة وـيدـ اـهدة ـلتي ـتسميـ ـ اـ ى ـلتعّ ـ وـ ـعلدّلـيب اـ وـجوـلى ـعلدّلـيع اـ ـلضى ـكمررـ ـبياـ اـنّـ ّ

ـقب ـفبيل،ـ ـ أّنـ «ـلوـقّن ـيحتمدـقّل»ـكه ـ ـ أنـ ـيكل ـمعنونـ ـ إنـ ـلتاـناه ـكثيـةكـرحهـ ـ وإنـ ـفيدثـحرة وـ أوـجه [ـضع Kühnرر. xvii, و700 رأـق] ـيند اـ

ـيضأ ـبعاًـ ـيقنـمضـ إذاـمنـمومـ ـيكمـل435رض ـنقيهـندـبنـ ـ ـحسن436اًـ ـ الأـماًـ اـخن ـلفلاط ـعلاـ ـلمةـ ـلكه،ـضرـ ـبقي437دـقنـ ـ ـفيتـ ـبقهـ ـتلنـماًـئاـ كـ

ـلفضا ـ إذاـ ـعضالـنول أـم438واًـ ـعضن ـتعهـئاـ أوـ ـفيدثـحب وـ ـفيرجـخعـجه واـخهـ ـلتعراج، ـ ذـفبـ ـيقكـلي ـمقومـ ـسبامـ واـ ـيقعـجوـلب ـمقومـ امـ

وذـملاـع أّنـلة. ـعنك اـ ـلحد اـكرـ ـلشة ـتضعدـقدةـيدـ ـ اـ ـلقف وـ اـيزـتوّة ـلحد وأـ اـمرارة. ا ـفيكعـجوـلّ ـ ـعنونـ ـينجلاـمدـ ـ ـ 439ٕبـ اـلا ـلعضى ـ اـ ـلفضو ـ عـجوـلاـفل.ـ

ـكم ـقلاـ ـعلدّلـتةـملاـعتـ اـفـوهراجـخىـ ـلحي وأـ اـمدوث. ّ
ـلحا440 واـ ـلضعرارة ـ ـفيجتلبفـ ـ ـ ـ ـ ـلفضا441انـ ـ إـ اـلول ـلعضى ـ اـ ـلتاـنذيـلو الآـ ـفقة.ـفه دـ

ـيمك ـ أنـ إذاً ـتفهن ـ «ـلوـقمـ ـعلّل»ـكه اـ ـجهيوـلى ـ ـجميعنـ ـ ـ أـ أّن إلّا اـحاً، ـلمعنييد ـ ـ ـ ـ أوـ ـلهقـفن اـ ـلكذا ـكللامـ اـ ـبقا442ٔالـقذيـلّه ـفيراطـ إذـ دـقانـكه

ـتق اـكذـفّدمـ ـلحمر ـ اـ ى ـلتّ ـيكيـ ـمعهونـ ـ الٕاـ ـعيا وـ ـيتبانـكاء. ـ ـبهعـ اـ ـلقذا ـفيقولـ ـ وإنـ أـكول ـيضان ـتقدـقاًـ ـفتعّدمـ ـ ـعضبـ الأـموـ ـعضن ـفقاء.ـ ـيظهدـ ـ رـ

اـفهـملاـكأّن ـلفصي ـ اـ الأّول أّوـلل الٕاـحـاصهـلذي ـعيب اـفاءـ ـلحمي ـ إـ ى الٕاـفـوهـامّـنّ ـعيي اـ ـيكذيـلاء ـنفيـفونـ اـ ـلمس [ـ Kühnرض، xvii,

و701 اـهيـفهـملاـك] ـلفصذا ـ اـ ـنحذيـلل ـتفسييـفنـ ـ ـ الٕاـفرهـ ـعيي اـ ـيكذيـلاء وـفونـ ـيخـامتـقي اـ ـلمرج وـضـرمنـم443ضـيرـ يـفهـملاـكه،

433. .E11, P1, Tytler انتشل :E5, E7, R1 [ انتعش

434. .(פוהן) E7, R1 فوهن :E5, E11, P1, Tytler [ فكّل

435. .P1 ما .add [ إذا

436. .P1 نقا .E5: in marg َنِقَي :P1 [ نقياً

437. .E5: om. P1 [ قد

438. .P1 عضو :E5 [ عضواً

439. .E5 يتجلب :P1 [ ينجلب

440. .P1 فاّما :E5 [ وأّما

441. .P1 فيجلبان :E5 [ فيجتلبان

442. .P1: om. E5 [ قال

443. .E5: om. P1 [ المريض
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الفصل الذي يأتي بعده في الٕاعياء الذي يتقّدم المرض.

33

 من الأعضاء من قبل أن يمرض صاحبه ففي ذلك العضو يتمّكن المرض.445 عضو444قال أبقراط: وإن كان أيضاً قد تقّدم فتعب

ـلينـاجالـق ـ إـ لاـنوس: ـعنرقـفّه [ـ P1دي 64a[ـبي أنـ اـهلـصوـين ـلفصذا ـ ـلفصلياـبلـ ـ ـ ـ اـ ـقبلنـيذـلن ـ ـحتهـ ـيكّىـ ـثتهلاـثنـمونـ ـ ـفصاـ واـ وـحل ـبيد نـ

ـيعأن واـكزلـ ـمنهـدحّل ـ ـعلاـ ـفقه.ـتّدـحىـ ـبيدـ ـيشتاـمّاـنّـ ـ ـفيركـ وـ ـيخاـمه واـكّصـ ـمنهمـدحّل ـ ـ ـفيم446اـ ـ ـتقاـ اـمّدمـ ـلقن وأـ واـنول. ذـصا أـلف ـيضك اًـ

اـهيـف ـلمذا ـيجٕاـبـعضوـ إـقأـفاز.ـ ـمتّهـنول أـ ـعيٕاـبـهضرـميـفضـيرـمّسـحى ـفينبغاءـ ـ ـ ـ أنـ ـتتي ـبعيـفراجـخدوثـحهـلّعـقوـ ـمفضـ ـصلاـ لاـ ـسيه ـعناـمّـ دـ

ـللحييا ـ ـ ـ وـ اـمكـلذـكن. ـنتعن ـ ـتعأـفرضـمنـم447شـ ـعضبـ [ـندـبنـمواًـ Kühnه xvii, أو702 ذـك] ـمنكـلان ـقبهـ أنـ ـيمل ـفترضـ ذـقوـ كـلّع

ـبغت ـ [ـعنـمٕاّنـف.448ةـ E5ادة 11bا ـلفض] ـ أـفولـ ـكثي الأـ أنـمر ـيتر إـفدـ اـهىـلّع ـلمذه وـضواـ ـبيع، ذـ أّن إـلّن الأـفـوهـاّمـنك اـمي ـلتراض ـيتيـ ّعـقوـ

ـفيه ـ اـحاـ ـلخدوث أنـ إلّا ـيتقراج ـ ـلما449ّدمـ ـفيرضـ ـبحيـتأـ ـستفاـبهـنراـ ـ وـ ذـقراغ. أـكد ـشيرت ـفيماءـ ـ ـتقاـ أـمّدمـ ـتعرـمن الأـهرّفـ اـمأـفراض.ـعذه ّ
450

القول في ذلك كلّه بأسره فقد قلته في كتابي في البحران.

34

]E7 64a.قال أبقراط: من اعترته حّمى وليس في حلقه انتفاخ فعرض له اختناق بغتة فذلك من علامات الموت [

ـلينـاجالـق ـ ـيمكدـقوس:ـ ـ أنـ ـيفهن ـ أّولـ اـهم ـلفصذا ـ وـ «ـلوـقـوهل اـمه ـعتن ـحمهـترـ ى»ـ ـعلّ اـيـرطىـ ـلقق اـ ـلمطلول ـ ـ ـكمقـ هـبتـنـاكنـمالـقوـلاـ

ـحم وـ ى ـليّ ـحلقيـفسـ ـ اـ ـنتفه ـ وـ ـيمكاخ، ـ أنـ ـيفهن ـ أـ أرادـنم ـبقّه «ـلوـ اـمه ـعتن ـحمهـترـ أنـ ى» ـكيأـتيـفدـيرـيّ أـ اـخد ـلحمذ ـ ىـ ـكمّ أنـتادـعنـماـ 451ه

444. .Tytler فاتعب :E5 وتعب :E7, P1 [ فتعب

445. .Tytler عضوا :ArMSS [ عضو

446. .P1 منها :E5 [ منهما

447. .P1 يىتشل :E5 [ انتعش

448. .P1 بعينه :E5 [ بغتة

449. .P1 لا التى يىقدم فىها :E5 [ إلّا أن يتقّدم

450. .P1 واما :E5 [ فأّما

451. .E5: om. P1 [ أن
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ـيق ـكتيـفولـ اـ ـبياب ـيميدـ ـ ـهنهـتادـعنـمٕاّنـفا،ـ إذاـ اـفالـقاك ـنسي اـ إّن ـلحمان ـ أـ ى اـتذـخّ أو ـعته ألّاـترـ ـيكه ـقصونـ ـلقا452دهـ اـ ـلمطلول ـ ـ ّمـحّهـنأـبقـ

ـحمأّى ىـ ـلكتـنـاكّ ـيكنـ ـقصونـ أـ ـحمّمـحّهـنده ىـ [ـيدـشّ Kühnدة. xvii, و703 ـيمكدـق] ـ ـغينـمنـ ـحمرـ ىـ ـعظيمّ ـ ـ إذاـ اـعة ـختنرض ـ اقـ

ـبغت ـ أنـ ـيهلة ـ اـ ـلمك أـيرـ إلّا إذاـنض، ـحمتـنـاكّه اـ ى ـلمّ أـكدةـيدـشضـيرـ ألّاـحان ـيسلرى ـ اـممـ ـلمن وـ أوـتوـمانـكوت ـحتىـحه لاـ ـيتخلّى ـ ـ ولاـ ّص

ـعل الأـيـرطىـ اـمق ـلبر اـيدـ ـلمستغع ـ ـ ـ وذـ أـلرب. ـيحتّهـنك ـ ـمثيـفاجـ ـتللـ اـ ـلحمك ـ ىـ ـكمّ ـبي453اـ ـكتيـفتـنّـ اـفيـباـ رداءة ـلتنفي ـ ـ إـ اـلّس ـستنشى ـ ـ واءـهاقـ

ـكثي ـ و454رـ الاـلرضـعنـم. ـختنه ـ ـفلياقـ ـ ـيكسـ اـ ـستنشون ـ ـ اـ ـلهاق ـمنواءـ ـكثيهـ ـ ـلكنراً،ـ ـ ـيكّهـ ـقليونـ ـ وـ ـتحلاً الاـف.455زاًـجاـ ـختنأّن ـ ـلياقـ يءـشـوهسـ

ـلها456واءـس ـبسبلاكـ ـ ـنقصبـ ـ اـ ـستنشان ـ ـ اـ ـلهاق اـ ـيكذيـلواء ـقبنـمونـ ـضيلـ ـيحقـ ـبعيـفدثـ اـ آلات ـلتنفض ـ ـ سـ ا457ّ لأّن ـله، اـ ـيكذيـللاك ونـ

ـغينـم ـضيرـ ـتلقـ إـ الآلات ـجننـموـهاّـمـنك ـبطسـ اـ ـلتنفلان ـ ـ ـجننـملا458ّسـ الاـ ـختنلس ـ ـ [ـ P1ق 64bو ـبط] اـ ـلتنفلان ـ ـ ـيك459ّسـ أـ ـيضون 460ٕاًـ اـما ّ

ـضعنـم اـ قف ـل اـ محوّة ـل ـ صةـكّرـ ل ـل ـ إـ و اـمدر فردـبنـمّ ـم لرطـ غ ـي ـ لبـ ـع اـ تى ـب اـ حيداء ـل ـ الاـمأـفوة.ـ ا نّ ت ـخ ـ كاـمّـنٕاـفاقـ ـي لاـ حون ـم نـمةـلاـ

ـضي اـ آلات ـلتنفق ـ ـ سـ وذ461ّ اـل، ـلضيك ـ ـيكقـ إـ اـمون ـعنّ اـ ـمتد اـ ـلفضلاء ـ اـ ـفيمذيـلاء ـ ـبياـ اـ ـلصن واـ اـئرـلدر أو ـلخلة ـ اـ اـجيـفذيـلل أوـئرـلوف ـعنة دـ

ـيشتمورم ـ ـ ـعللـ اـ ـكلةـئرـلى أوـهّـ ـعلا ـقصبتهىـ ـ ـ ـ [ـ Kühnا xvii, أو704 ـعل] رأسـ ـقصبتهى ـ ـ ـ اـ ـنسمذيـلا ـ هـيّـ
ـلحنجا462 ـ ـ ورـ ذـكـامّـبرة. كـلان

452. .E5 قصد :P1 [ قصده

453. .P1 قد .add [ كما

454. .E5 اكثر :P1 [ كثير

455. .P1 وتحارديا :E5 [ وتحاجزاً

456. .P1 غير :E5 [ سواء

457. .E5 النفس :P1 [ التنّفس

458. .E5 النفس :P1 [ التنّفس

459. .E5 النفس :P1 [ التنّفس

460. .P1: om. E5 [ أيضاً

461. .E5 الَنفس :P1 [ التنّفس

462. .P1 ىسّميها :E5 [ نسّميه
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اـف463ورمـلا ـلفضي ـ اـ ـقبنـمذيـلاء اـ ـلحنجل ـ ـ اـ اـلرة ـسمذي ـلحلا464هـ ـ ـفقق.ـ اوـقدـ ـميال اـ إّن ـلشرس واـ ـلطعراب ـ ـيمامـ اـفّرانـ ـلحلي ـ أّنـلذـبدّلـفق.ـ ك

ـمعن ـ اـ ـلحلى ـ ـعنقـ اـ ـلمده اـضوـ ـيفضذيـلع ـ إـ ـليي اـ ـلمه واـ ـلحنجريء ـ ـ ـممرةـ اـ ـيلّ اـ ـلفي وـ ـنجدـقم. أـ ـبقد اـهيـفراطـ ـلمذا أـضوـ ـيضع ـيسمدـقاًـ ـ يـ ذاـهّ

ـلما اـسالاـبعـضوـ ـسمذيـلم اهـ ّ
اوـب465 ـميه ـفقرس،ـ «وـ ـليال ـحلقيـفسـ ـ اـ ـنتفه ـ ـعلكـلذـبدّلـفاخ»ـ ـيمكّهـنا466ٔىـ ـ إذاـ ـفتن اـ ـلفح ـفتحمـ ـ ـكثياًـ ـ أنـ 467راً

اـهرىـي ـلمذا [ـضوـ E5ع 12aرو ـصحيحةـي] ـ ـ ـمستقصةـ ـ ـ ـ وـ ـلياه، ذـ ـبممككـلس ـ ـ اـف468نـ ـلحنجي ـ ـ ـفيصيرة.ـ ـ ـ ـكلهـلوـقرـ ـعلّهـ اـهىـ ـلمثذا ـ «ـ نـمال

ـعتا ـحمهـترـ ىـ ـفعّ اـلرضـ ـختنه ـ ـبغتاقـ ـ ـغينـمةـ أنـ ـيكر ـحلقيـفونـ ـ اـ ـنتفه ـ ـفتلاخـ ـ اـملاـعنـمكـ ـلمات ـفقوت».ـ الأواـكدـ ـيجلـئان ـعنريـ اـهدـ ـمسم

ـنتفالا ـ واـ اـساخ ـمجورمـلم واـ و469دـحرى ـعلمندـق. ـ ـ أـ أّن ـصنا وذـثلاـثورمـلا470افـ أـلة. إـنك أنـمّه ا ـيكّ واـجو471عـمونـ ـلحع ـيسمدثـ ـ ونـ ذاـهّ

ـلنا ـفلغموعـ ـ ـ اـميـنوـ اـسن ـلحم والاـ ـلتهرارة ـ 472ٕابـ ا أنـمو ـيكا ـغينـمونـ وـ وـجر ـيكع ـصلب473ونـ ـ [ـ Kühnاً xvii, ـفيسم]705 ـ ـ وـ إـبلاـصهـنّ و أنـمة ا ّ

ـيك ـليونـ ـمعسـ وـ وـجه ـيكع ـلينونـ ـ رـ ـفيسمواًـخاً ـ ـ وـ هـنّ
اـصـاخ474 ة ـنتفّ ـ وـخاـ ّلاًـيزـتاً

و475 ـيستعملانـكاـمواـكرـتكـلذـل، ـ ـ ـ ـ الأواـ ـفللـئه ـيسممـ ـ واـ ّدـيزـتّلـكّ

ـيك اـجيـفونـ ـلعضرم ـ اـ ـنتفو ـ رأـفاً.ـخاـ اـيٕاذا ـلحلت ـ ـليقـ ـفيسـ ورأـ ورم الاـيه ـختنت ـ ـبغترضـعدـقاقـ ـ الآـفة،ـ ـعنةـفٕاّن ذـ إـلد اـفيـهاّـمـنك ـلحنجي ـ ـ رةـ

463. .P1 ذلك الورم :E5 [ الورم

464. .E5 نسميه :P1 [ اسمه

465. .P1 ىسمى :E5 [ سّماه

466. .P1: om. E5 [ على

467. .P1 لان :E5 [ أن

468. .P1 ممكناً :E5 [ بممكن

469. .E5 واحداً :P1 [ واحد

470. .P1 اصل :E5, in marg. P1 [ أصناف

471. .E5 عمى .add [ مع

472. .E5 وهو الالتهاب :P1 [ والالتهاب

473. E5 فيكون :P1 [ ويكون

474. .E5 َوىسمونه :P1 [ فيسّمونه

475. .P1 وترىلاً :E5 [ وتزيّلاً
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ـفق الاـفط.ـ ـختنٕاّن ـ ـيعدـقاقـ ـكمرضـ ـقلاـ أـمتـ أـمن وـقـرخراض ـصفتهد ـ ـ ـقبياـ ـ وأـ الاـمل. ا ـختنّ ـ اـ ـيعذيـلاق ـبغت476رضـ ـ ـيعـامّـنٕاـفةـ ـقبنـمرضـ لـ

ـلحنجا ـ ـ ـفقرةـ اـ لأّن اـلط، ـلحورم اـفادثـ لاـئرـلي ـيخنة ـ ـحبـاصقـ ـبغتهـ ـ ـلكنةـ ـ لاـ ـيتزالـيّه ـمنّدـيزـ الأـ أّول إـمذ أنـلر ـينتهى ـ ـ ـمنتهيـ ـ ـ ـعنّمـثاهـ ذـ كـلد

ـيع ـمنرضـ اـههـ ـلعذا وإنـ أـعارض. ـيضرض اـفاًـ أـفراجـخةـئرـلي أـمٕاّن ـيضره ـيطاًـ وـ أـلذـكول، ـيضك اـ ـلفضاً ـ اـ ـفيمذيـلاء ـ ـبياـ اـ ـلصن واـ دـقةـئرـلدر

ـيمتل ـ ـ ـكثيئـ ـ ـفيخنّدةـمراًـ ـ ـ ـحبهـاص477قـ ـ وـ ـتلا، اـ ـلمك 478ّٕدةـ ـتصيـاّمـنا ـ ـفيمرـ ـ ـبياـ اـ واـئرـلن ـلصة ـينفجراجـخنـمدرـ ـ ـ إـ ذـلر اـلى ـلفضك ـ وذـ [ـلاء، P1ك

65aا ـلخ] إـ ـيتـامّـنراج زـفّدـلوـ وأـيـوطانـمي ورمـمل. ا ـقصبّ ـ اـ ـفقةـئرـلة ـيمكدـ ـ أنـ ـيحن ـعسدثـ اـفراًـ ـلتنفي ـ ـ سـ ا479ّٔ إلّا لاـن، ـيمكّه ـ أنـ ـيخنن ـ قـ

]Kühn xvii, ـلسع]706 ـ ـمجةـ وـهراـ ـنهدـبّةـقرـلا وذـ أـلا. لاـنك ـيمكّه ـ أنـ ـيمن اـ ورم ـلقصبلأ ـ ـ ـمجةـ إذاـهراـ ـنهدـبانـك480ا ـعلاـ ـعليوـهاـمىـ ـ نـمهـ

لأـقرـلا إـنّة، ـجننـموـهاّـمـنّه الأـ ـغشيس ـ وـ ـلمجا481انـكة ـ اـ ـفهـوجيـفذيـلرى ـعلاـ ـعليوـهاـمىـ ـ اـمهـ ـلسعن ـ اـ ـلكثية ـ ـ ـفقرة.ـ ـبقدـ اـ أّن ـلحنجي ـ ـ يـهرةـ

ـلتا ـيمكيـ ـ أنـ ـيحن ـبسببهدثـ ـ ـ ـ اـ ـختنا ـ ـبغتاقـ ـ لأّنـ ـمجة اـ ـلتنفرى ـ ـ سـ ـيضي482ّ ـ ـفيهقـ ـ واـ ـلعضا ـ اـ ـفهـوجيـفذيـلل اـماـ ـلغشع ـ ـلمحيا483اءـ ـ ـ ـبهطـ إذاـ ا

ـفيهدثـح ـ أـ ورم ـمكا أنـ ـيمن وـ ـيعللأ ـ ذـ اـلق اـيـرطورمـلك ـلنفق ـ وـ الأـمومـقس. ـطبن اءـ ـيسمّ ـ ونـ ّ
اـه484 ـلمذا لاـ ـننحوـس485رض ـ ـلسياـبيـ ـ ـلكنـ نـ

ـننحوـق ـ قاـبيـ ـل وـ ـيحب486مـهاف ـ أنـ ون ـيسمّ ـ اـ ورم وا ـلحلّ ـ ـننحوـسقـ ـ ـلسياـبيـ ـ وـ ـمنهن. ـ ـيسمدـقنـممـ ـ اـ الأورام ي تّ ـل ـتك487يـ ـهنونـ ـبعضهاكـ ـ ـ اـ

ـننحـوساراـف ـ وـ ـبعضهي ـ ـ ـننحوـقاراـفاـ ـ وأـ اـمي. ـننحـوساراـفّ ـ اـكٕاذاـفيـ اـفورمـلان ـلعضي ـ اـ اـمذيـلل وراء ـلحلن ـ وأـ اـمق. ـننحـوساراـفّ ـ اـكٕاذاـفيـ يـفورمـلان

476. .E5: om. P1 [ الذي يعرض

477. .P1 فيختنق :E5 [ فيخنق

478. .P1 الماده :E5 [ المّدة

479. .E5 النفس :P1 [ التنّفس

480. .P1 اذ :E5 [ إذا

481. .P1 وقد كان :E5 [ وكان

482. .E5 النفس :P1 [ التنّفس

483. .P1 العشى :E5 [ الغشاء

484. .P1 لا ىسّمون :E5 [ يسّمون

485. .E5: om. P1 [ لا

486. .E5 واخرىن :P1 [ وهم

487. .P1 اورام :E5 [ الأورام التي
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ـلعضا ـ اـ اـخنـم488ذيـلل ـلحنجارج ـ ـ ـممبـجواـفرة.ـ اـ ـقلنّ ـ أنـ ـتكا اـهونـ ـلعلذه ـ ـتحّةـ وـ ـجعدث اـفاًـ ـلحنجي ـ ـ وـ وـقرة. أـندـجد ـبقا ذـقراطـ ذـكد كـلر

ـبيراًـكذ ـكتيـفاًـنّـ ـتقابـ اـمّدـ ـلمعة ـ [ـفرـ Kühnة xvii, ـحي]707 اـقنـ إّن ـلحلال ـ إذاـ وـجو489ق ـفكراًـمـاضانـكع ذـم490انـ [ـلع E5ك 12b[

ـصع وـبوـ ـقلة ـفهقـ ـيخنوـ ـ وـ ـيقتق ـ ـقتلـ وـ ـجبلاً أـ إلّا اـهيـفّهـناً، ـلفصذا ـ اـكذـيمـللـ إـجوـلر اـمع ا ـمنالاًـّكـتّ ـعلهـ أـ ـيفهّهـنى ـ ـمعممـ ـ ـتقاـ ذـ إـكّدم و لأـمره ا ّهـنّ

أ ـيكدـقّهـنرأى الاـهونـ ـختنذا ـ اـ ذـلاق اـهيـفرهـكذي ـلقذا وإنـ ـيكمـلول وـ ـيمكانـكٕانـف.491ـعجن ـ أنـ ـيكن اـ ـختنون ـ ـغينـماقـ وـ ـفبسبـعجر ـ ـ بـ

أـمهـنـوك ا492ٔكـلفـصا إـق. ـيمكدـقّهـنول ـ أنـ ـتكن رـ ـكثيةـبـوطون ـ لاـ ـسيرة ـبلغميـامّـ ـ ـ ـ ـتثبدـقةـ ـ ـلغشا493يـفتـ ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ ـللحنجرـ ـ ـ ـ ـفيحرةـ ـ دثـ

ـمنه ـ ـفياـ ورمـ ـليه ـمع494سـ وـ وـجه ـيمكع، ـ أنـ ـتبطن ـ اـكـرحلـ ـلعضة ـ اـ ـلتل ـتفت495يـ ـ اـ ـلحنجح ـ ـ ـفتضيرةـ ـ ـ ـمجقـ ـحتاـهراـ ـيحّىـ الاـ ـختندث ـ وـ ـيمكاق، ـ أنـ ن

ـيجتم ـ ـ الأـ ـجميعرانـمع ـ ـ وـ ـيمكاً. ـ أـ ـيضن أنـ ـيفاً اـ ـليبرط ـ ـعلسـ اـ ـلعضى ـ اـ داـفذيـلل اـخي ـلحنجل ـ ـ ـفيترةـ ـ ـكثيّراًـتوـتّرـتوـ ـ ـفيضيراًـ ـ ـ ـمجقـ وـهراـ ـبيدـقا. تـنّـ

في كتابي في الصوت أّي العضل هو هذا وكيف يعلّق ويسّد الحنجرة إذا توتّر.

35

]Kühn xvii, أـق]708 ـبقال اـمراط:ـ ـعتن ـحمهـترـ ىـ تـجوـعاـفّ ـمعهّ ـ رـ ـقبتا ـ وـ ـعسه ـعليرـ ـ الازدرادـ ـحته لاـ ـيقّى أنـ إلّاـي496در ـبكزدرد ـغينـمّدـ رـ

أن يظهر به انتفاخ فذلك من علامات الموت.

ـلينـاجالـق ـ أـ إّن ـبقوس: ـلمراطـ ذـ ا الاـكّ ـنتفر ـ اـهيـفاخـ ـلفصذا ـ ـمعـركذـيمـللـ اـ ـلمه اـضوـ ـعنذيـلع أـ لاـنى ـيظهّه ـ ـفيرـ ـكمهـ ذـ اـفـركا ـلفصي ـ اـ ذيـلل

488. .P1: om. E5 [ من وراء الحلق. وأّما فاراسوننحي فٕاذا كان الورم في العضل الذي

489. .supra lin. P1 كان .add [ إذا

490. .P1 وكان :E5 [ فكان

491. .P1 وجعاً :E5 [ وجع

492. .E5: om. P1 [ لك

493. .P1 ىلبت :E5 [ تثبت في

494. .P1 وليس :E5 [ ليس

495. .P1 الذي :E5 [ التي

496. .E7, R1, Tytler: om. E5, om. E11, om. P1 [ أن
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ل ب ـق ـ ـلحلا497هـ ـ [ـ P1ق 65b[ـفق وـ يال ـل ـحلقيـفسـ ـ اـ فه ت ـن ـ وأـ ـاماخ. ّ
الأـقأـفاـنا498ٔ إّن لاـمول ـيخلر ـ أـموـ وـحن ـجهيد ـ أـ أنـمن. ا ـيكّ ـعنونـ ىـ

ـلماـب اـضوـ لاـلع ـيظهذي ـ ـفيرـ اـ ـنتفه ـ ـلحلا499اخـ ـ ـفيكقـ ـ ذـ اـكون ـلحلره ـ ـمشتقـ ـ ـللاًـكرـ ـجهيوـ ـ ـجميعنـ ـ ـ وأـ أنـماً. ا ـيكّ ـعنونـ أـ لاـنى ـيظهّه ـ نـميءـشيـفرـ

ـجمي ـ اـضواـمعـ ـقبرـلع ـبتةـ ـيظهمـلاـمإذا500ّهـنٕاـفّةـ ـ ـفيرـ اـ ـنتفه ـ اـهنـميءـشيـفاخـ ـلمذه ـبتعـضواـ لاـ داـمّة اـفلـخن ـلحلي ـ إذاـ ـفتق اـ ـلفح ولاـ نـمم

وـخ الاـلذـلرضـعارج، ـنسك أنـ ـيمتنان ـ ـ ـعليعـ ـ الازدراد،ـ اـهٕاّنـفه ـلعذا ـقترضـع501رضـ وـ ـيكال إـ اـمون ورمـمّ ـيحن اـفدثـ ـلعضي ـ اـ ـلمستبطل ـ ـ ـ ـ نـ

ـللم ـ إـ و اـمريء ورمـمّ ـيحن ـنفيـفدثـ اـ ـلمس ـبيٕاّنـفريء.ـ الأـهنـ ـعضذه وـ ـبياء اـ ـلنخن ـ والأـ ـغشياع ـ اـ ـلمحيطة ـ ـ ـ واـبةـ ـلعظه ـ اـ ـلتام وراـميـ ـئهن اـ ـلتا يـ

اـه ـلفقي ـ ـمشارـ ـبعصـةكارـ ـ ورـ [ـطاـبب Kühnات. xvii, ـتل502ّدتـمٕاذاـف]709 اـ واـطاـبرـلك ـلعصات ـ ـنحبـ الأـ ـعضو اـ ـلتاء ـفيهيـ ـ اـ وـلا بـجورم

أنـض ـينجرورة ـ اـ ـلفقذب ـ إـ إـمار ا داـلّ إـخى و إـمل ا وإنـنـاجىـلّ اـك503ب. ـلمان إـ ـفيهرضـعـامّـنّد ـ واـنـاجيـفاـ اـمدـحب ـلعصن ـ واـ اتـطاـبرـلب

وإنـنـاجىـلٕاـف اـكب، ـلمان اـفرضـعّدـ ـلعصي ـ واـ اـماتـطاـبرـلب ـلجن ـنبياـ ـ داـلٕاـفنـ وـخى ـسنشل. ـ أـحـرشذاـهرحـ ـكثاً ـتفسييـف504رـ ـ ـ ـلكتاـنرـ ـ 505ابـ

ـبقأ [ـ E5راط 13a[اـف ـلخلي ـ ـحيعـ أـكذـيثـ ـبقر أـ أّن اـجـوعراط ـلفقاج ـ ـيكارـ ـتح506اتـجراـخنـمونـ ـطناـبيـفدثـ اـمهـ ـلخن اـجراـ ـلتات لاـ ي

ـتنض ـ وـ ذـفالـقج. اـلي ـلكتك ـ اـ إّن ـلجاب اـبذـ ـلتة ـتكيـ ـخلنـمونـ إـ ـتكـاّمـنف اـمونـ ـمتن اـ ـلفقداد ـ إـ داـلار اـخى لا ـلجل اـبذـ ـلتة ـتكيـ ّدامـقنـمونـ

اـمأـفب.ـنـاجنـمأو اـفّ ـلمقي ـ اـلاـ ـلثة ـنياـ ـكتنـمةـ اـ ـفياب ـيميدـ ـ أـكذـفاـ ـبقر اـهراطـ ـلصنذا ـ اـمفـ ـبحذـلن اـ ذـلة اـهيـفرهـكذي ـلفصذا ـ ـفقلـ أـ ّاـمال:
507

ـعل أـ ـصحل اـ ـبحذـلاب ـفكةـ ـعلتـناـ أـمىـ ـفقأّنـكفـصا اـ ـقبرـلار ـيميةـ ـ إـ داـلل وـخى ـيظهانـكل ـ اـفرـ ـقبرـلي ـعميعـضوـمارجـخنـمةـ ـ وـ إذاـكق ان

497. .P1 قبل :E5, supra lin. P1 [ قبله

498. .P1 فاّما :E5 [ وأّما

499. .P1 الانتفاخ :E5 [ انتفاخ

500. .E5 وانه :P1 [ فٕانّه

501. .P1 العارض :E5 [ العرض

502. .P1 امتدت :E5 [ مّدت

503. .E5 ان :P1 [ وإن

504. .P1 كثيرا :E5 [ أكثر

505. .P1 كتاب :E5 [ لكتاب

506. .P1 حركات :E5 [ خراجات

507. .P1 فاّما :E5 [ أّما
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ـلم ذـ اـلس ـلمك أوـضوـ ـففع.ـجع اـهيـ ـلقذا أـ دّل ـبقول ـعلراطـ واـنىـ أـمدـحوع أـنن اـجـوعواع ـلفقاج ـ وـ اـهار ـيكذيـلو إـ داـلون [ـخى Kühnل.

xvii, وا710ٔ ـام] اـهيـفّ ـلفصذا ـ اـ ـنحذيـلل ـتفسييـفنـ ـ ـ ـفقرهـ اـ ـستعمد ـ ـ الاـ اـسل ـلعم ـلهاّمـ اـ ـلجنذا ـ ـكلسـ ـحيّهـ «ـقنـ ـمعه508تـجوـعأـفال ـ اـ

ـقبتر ـ اـهٕاّنـفه».ـ ـللفظذه ـ ـ أـ ـعنة «أـلوـقىـ ـعلدّلـتت»ـجوـعه زوالـكىـ ـيحّل ـللفقدثـ ـ ـ ـعلارـ اـ ـستقى ـ ـمتاـ اـمارجـخهـ ـلطبيعن ـ ـ ـ وـ زادـقة. يـفهـلوـقيـفد

ـلمقا ـ اـلاـ ـلثة ـلثاـ ـكتنـمةـ اـ ـفياب ـيميدـ ـ أـ إذاـكّهـنا ـلمان ذـ اـلس ـلمك أوـضوـ وأـجع اـهيـفّاـمع. ـلفصذا ـ ـفللـ ـيكمـ ـعلعـجوـلا509نـ أـ ـيجّهـنى رورةـضبـ

ـيكأن اـمونـ اـلع ـلحورم اـ ـلحاّر اـفادثـ ـقبرـلي وـ أنـجة إلّا ـيكع، إـ ـعنـامّـنون اـهيـفىـ ـلفصذا ـ الاـ ـنجل والاـ ـمتذاب والأـ اـجـوعداد ـيكذيـلاج ونـ

ـليبا510رطـفنـم ـ ـفقسـ وـ إّنـقكـلذـلط، اـهال ـلعذا إـم511رضـ اـمن ـلمارات اـفوت،ـ ـلنٕاّن الآـ اـخوع ـيكذيـلر اـمونـ ـليورمـلن لاـجوـيسـ ـمحب ةـلاـ

ـلما ـكم،512وتـ ـجبوـياـ ذـ اـله ـلنك الأّولـ اـموع ـبجذـلن اـ ـلتة ـتكيـ الاـمونـ ـختنن ـ [ـ ولأّن P1اق، 66aا ـلخط] ـ أـفرـ ـيختنّهـني ـ ـ الاـ ـنسق وـ أنـفان ي

إلّاـيلا ـبكزدرد ـبمتسّدـ ـ ـ أـ إلّا إنـناوي، إـك513ّه اـجوـعان ـقبرـلاج وـ ـعسة الازدرادـ إـمر اـفن ـليبراط ـ اـلذـفسـ ـلعك ـقترضـ لاـ ـسيّال إذاـمّـ ـمعتـنـاكا هـ

ـحم ىـ ـحتدةـيـدشّ ـيكّىـ ـمعنذاـهونـ ـ «ـلوـقىـ اـمه ـعتن ـحمهـترـ وـ ـيشبّى» ـ أنـ ـيكه ذـ اـلون ـليبك ـ اـ ـلمفس ـ اـ ـتليـفرضـعذيـلرط الأـ ـعضك إـ وـهاّـمـناء

ـبسب ـ ـتلبـ اـ ـلحمك ـ [ـ ى. ّKühn xvii, و711 ـتك] اـ ـلحمون ـ اـ ى ـلشّ ـتقدةـيدـ اـفومـ ـلمي ـمقوتـ ـشيئيامـ ـ ـ ـمقنـ وـملاـعامـ ـمقة ـسبامـ أـ اـمب. ـمقّ امـ

ـعلدّلـتاّـهـنلأـفةـملاـع ذـ أّن الٕاـلى واـجوـعك ـمتناج ـ إـ الازدراد اـع514اـنـاكاّـمـناع ـليبن ـ وأـ ـمقّاـمس. ـسبامـ ـتعياّـهـنلأـفبـ ـ أـهنـ ـيضي ـعلاًـ دوثـحىـ

]E5 13b.الموت كأحد الأسباب الجالبة له [

36

508. .E5 اعوجت :P1 [ فأعوجت

509. .E5 فذكر :P1 [ فلم يكن

510. .P1 افراط :E5 [ فرط

511. .P1 العارض :E5 [ العرض

512. .E5 للموت :P1 [ الموت

513. .E5 اذ :P1 [ إن

514. .P1 كان :E5 [ كانا
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أـق ـبقال اـ ـلعراط: ـيحمرقـ ـ ـلمحما515يـفدـ ـ ـ ا516ومـ ـبتإن اـفدأـ ـليي اـ ـلثوم أوـلاـ اـفث ـلخي أوـماـ اـفس ـلسي أوـباـ ـلتا517يـفع أوـساـ ـلحا518يـفع اديـ

ـعش أوـ ـعشعـبراـلا519يـفر أوـ ـلسا520يـفر ـعشعـباـ أوـ ـلعشا521يـفر ـ أوـيرـ واـبراـلا522يـفن ـلعشع ـ أوـيرـ ـلسا523يـفن [ـباـ R1ع 69bوا ـلعش] ـ أو524نـيرـ

اـف ـلحي واـ ـلثادي ـثيلاـ اـفأو525نـ واـبراـلي ـلثع ـثيلاـ أوـ اـفن ـلسي واـباـ ـلثع ـثيلاـ اـف526نـ عٕاّن ـل اـ ـيكذيـلرق الأـهيـف527ونـ امـيذه ـيكّ ـبحهـبونـ رانـ

515. .om. R1 [ في

516. .E7 المحمومين :E5, E11, P1, R1, Tytler [ المحموم

517. .R1 אליום .add [ في

518. .R1 אליום .add [ في

519. .R1 אליום .add [ في

520. .R1 אליום .add [ في

521. .R1 אליום .add [ في

522. .R1 יום .add [ في

523. .R1 אליום .add [ في

524. אלתלאתין אליום פי או .E7, E11, P1: add او في الثلاثين .add [ والعشرين  R1.

525. .Tytler أو في الواحد والثلثين :E5, E11: om. E7, om. P1, om. R1 [ أو في الحادي والثلاثين

526. .E5, E7, E11, P1, Tytler: om. R1 [ أو في السابع والثلاثين

527. .in marg. E5, E7, E11, P1, R1, Tytler: om. E5 [ يكون
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 المرض.535 طول من534 أو على533 يدّل على آفة532 الأيّام فهو531 هذه530 يكون في529، وأّما العرق الذي لا528الأمراض

ـلينـاجالـق ـ ـليوس:ـ اـ ـلعس وـ ـلكده،ـحرق اـ ـختن اـ ـلبطلاف ـ اـ ـلكثين ـ ـ واـ ـلبر اـ ـلكثيول ـ ـ واـ ـلخر اـجراـ ـلتات ـتخيـ ـعنرجـ الأذـ ـنيد وـ ـعنن اـئـاسدـ ـلمفر ـ لـصاـ

ـتحمـامّـنإ ـ إذاـ ـظهد الأـفرتـ اـيي ام ذـلّ [ـكذي Kühnر. xvii, اـنٕاـف]712 ه قّ ـل ـلجملاـبولـ ـ ـ إـ اـهوـهـامّـنة أـلذا وـقذي أّنـهول، اتـملاـعو

ـلبحا ـ وأـ إـضراـعران ـتحمـاّمـنه ـ إذاـ ـظهد أـفرتـ اـيي ـلبحّام ـ وـ اـهالـقوـلران. ـلقذا ـلكولـ ـفيـاكانـ ـلكناً،ـ ـ ـيقصمـلّهـ ـ ـبكدـ اـهيـفهـملاـ ـلفصذا ـ ـقصلـ دـ

ـجمي ـ اـملاـععـ ـلبحات ـ ـلكنرانـ ـ إـ ـقصـامّـنّه ـقصهـبدـ اـ ـلعد وـ وأذـحرق ـفياـنـركده. اـيأـبهـ ـلبحّام ـ اـ ـلتران ـفيميـ ـ الأرـ دون ـبعيا ـ الأـفن.ـ اـمٕاّن ـلتراض يـ

ـتتج ـ اـهاوزـ ـلحذا لاـ ـيكّد أنـ ـيكاد ـفيهونـ ـ ـبحاـ ـبعرانـ ولاـ ـبنرق أـموعـ الاـنن ـستفواع ـ ـبتراغـ ـلكّةـ اـ ـنقضن ـ ـيكاـهاءـ 536ٕونـ اـما ـينضأنـبّ ـ أّولاًـ أّولاًـفج

537ٕ ا اـمو ـبخّ ـيخراجـ و538رجـ ـتشهدـق. ـ اـ ـلتجد ـ ـشهةـبرـ ـبيادةـ ـعلةـنّـ أـ ـليّهـنى أـمددـعّلـكسـ الأـعن ـيصلّامـيداد ـ ـللبححـ ـ ـ وأـ لاـنران ـعجّي ـممبـ نـ ّ

ـيق إـ لاـنول ـبيرقـفّه الأـ الأـين لأّن أنـكودـجّام، ـيتعان ـ الأـمواـفّرـ اـمن ـلظر ـللحرـهاـ ـ اـ ـلفّس ـبي539رقـ الأـ وـين ـيبحثّام ـ ـ اـع540واـ ـلسبن ـ ـفيبـ ـعلهـ ـمهىـ لـ

ـيلـوطّدةـميـف ـكمة،ـ ـفعلناـ ـ ـ ـنحاـ ـكتيـفنـ أـ اـياب ـلبحّام ـ وـنٕاـفران.ـ ـصفنّا ـ ـيحتاـماـ ـ إـ ـلياج اـفهـ ـلطي أـمّبـ اـفاـهرـمن ـلمقي ـ ـلتياـ ـ الأّوـ ـلتين ـ ذـمنـ كـلن

528. حهــــــب ــــــب الأــــــ راضــــــمران ] E7, E11, P1: به الامراض بحران E5: אלאמראץבחראן R1: الامراض بحران معه

Tytler.

529. .supra lin. E5, E7, E11, P1, R1: om. E5, om. Tytler [ لا

530. .Tytler غير .add [ في

531. .E5 من .add [ هذه

532. .Tytler فانه :ArMSS [ فهو

533. .in marg. P1 او نكسه .E5, E11: add او على نكسه .add [ آفة

534. .R1 ועלי :E5, E7, E11, P1, Tytler [ أو على

535. .E5, E7, E11, P1, Tytler: om. R1 [ من

536. .P1: om. E5 [ يكون

537. .P1 اول فاول :E5 [ أّولاً فأّولاً

538. .E5: om. P1 [ يخرج

539. .P1 فىما .add [ الفرق

540. .P1 ىىحثون :E5 [ ويبحثوا
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ـلكتا ـ ودـ ـمناب، اـفاـ ـلمقي ـ اـلاـ ـلثة ـلثاـ اـ ـلبحة ـ أـعثـ ـسبن وـمابـ ــصفنا [ـ Kühnا. xvii, و713 وـق] اـقد ـختع ـكثيلافـ ـ اـفرـ ـلنسي ـ أـفخـ ذهـهدادـعي

اـيالأ ـلتّام ذـ أـهـركي ـبقا اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ وـ ـيكتل، ـ واـك541بـ ـكمـاهددـعدـحّل وأـ أراد. اـما ـنحّ [ـ P1ن 66b[ـفجعلن ـ ـ ـ ـليأـتاـ ـعل542ـاهددـعفـ ىـ

أـلاـقاـم ـبقه ـكتيـفراطـ ـتقابـ اـمدـ ـلمعة ـ وـفرـ ـكتيـفة اـ ـفياب ـيميدـ ـ وـ اـهيـفا ـلكتذا ـ أـ ـعناب ـكتيـ اـ ـلفصاب ـ وـ ـجمعدـقول. ـ أـكتـ ـبقلام اـ ذـلراط ـركذي

ـفي الأـههـ ـضعتوـفّامـيذه ـ ـكتيـفهـ أـ اـياب ـلبحّام ـ وـ ـكتيـفران اـ ـلبحاب ـ وأـ اـمران. اـهيـفّ ـلفصذا ـ ـبتاـفلـ اـمدأـ ـلثن لأـلاـ ـيتقدـقّهـنث ـ يـفعـبراـلا543ّدمـ

اـمالأ ـلتراض أـهيـ ذـثّدةـمّلـقي ـبعـركّم اـ ـلخده اـماـ لأّن ـلبحس ـ ـيتدـقرانـ ـرخأـ اـعّ ـفيكعـبراـلن ـ اـفونـ ـلخي إـماـ و وـمّـنس ـضعا اـ ـلخت ـبعسـماـ دـ

ـلثا وـلاـ ـتجث اـ لا544ٔعـبراـلاوزت وـكّيـن، ـتهمـدجذا ـ ـجمييـفاـ ـ اـ ـلنسع ـ اـ ـلتخ رأـ ـيتهي ـ وـ أـلا ـمنهيءـشيـفـدجم ـ ذـ اـكا اـهيـفعـبراـلر ـلفصذا ـ ـعللـ أّنـ ى

أـهعـبراـلا أّول اـيو ـلبحّام ـ [ـ E5ران، 14aٔا أّن إلّا ـبق] أـ ـلقراط ذـ اـهيـفرهـكى ـلفصذا ـ أوـ ـيكل اـ ـلنون الأّولـساـ ـلهخ اـ ـلكتذا ـ وإنـكرـتابـ انـك545ه.

ـبقأ اـهراطـ ذـتذيـلو أـفرهـكرك إـنأرى ـفعـامّـنّه ذـ ـلهكـلل اـ ـلسبذا ـ وـ أـهب أّن ـكثو الأـ اـمر ـلحراض [ـجاّدةـ ا Kühnدًّ xvii, ا714 ـلت] ـيكيـ ونـ

ـبح ـنهراـ ـبعاـ ـفبحرقـ ـ ـنهراـ ـيكاـ اـفونـ ـلثي واـلاـ ـلخث أـماـ ـكثس ـممرـ اـ ـيكّ اـفونـ ولاـبراـلي ـيكع. ـيكادـ ـبحونـ ـنهراـ اـفاـ إلّاـبراـلي اـفع ـلني وـ دـقدرة،

ـبعذاـهدتـجو ـبحدـ ـبحثدـيـدشثـ ـ ـعن546تـ وـ أـمه، ذـجن ذـتكـلل اـكرك اـهيـفعـبراـلر ـلفصذا ـ وـ ـيشبل. ـ أنـ ـيكه ذـ إـلون ـيكـاّمـنك ـعلونـ اـمىـ

ـصفو أّولـ لأّن الأـمةـبوـنت، اـمن ـلحراض اـجاّدةـ ـيكدًّ أـ وأـشون ـصعّد وـ ـتظب اـمـاهرـئاـ ـلنن اـئواـ ـلتب ـتنيـ ـغبوبـ وـ ـعلمندـقاً، ـ ـ اـ أّن ـلبحا ـ إـ ـامّـنران

ـيك اـفونـ ـلني اـئواـ ـلتب أـهيـ وأـشي ـصعّد الأـ وإّن اـمب. ـلتراض ـتنيـ الٕاـفوبـ ـيكرادـفي ـبحونـ ـنهراـ أـ والأـسا اـمرع. ـلتراض ـتنيـ الأزواجـفوبـ ي

ـتط وـ إنـلذـلول. ـئبواـن547رضـمانـكك أّوـفهـ الٕاـفهـلي أـفي اـنـاكّمـثّدـشراد ـلحت ـفيالـ إـتهـ أنـلؤول ـيتطى ـ اـ ـنتقلاول، ـ ـ ـئبواـنتـ الأـ ـضعه إـ ىـلف

ـفهالأزواج. اـفيـلوـقذاـ وأـبراـلي اـمع. آـفّ اـهـرخي ـلفصذا ـ ـفبعضهلـ ـ ـ ـ ـكتمـ اـفبـ واـحواـلي ـلثد ـثيلاـ وـ ـبعضهن ـ ـ ـكتمـ اـفبـ واـبراـلي ـلثع ـثيلاـ وـ دـقن.

ـنعل ـ [ـ Kühnم xvii, ا715ٔ ـهمّـن] ـجميعاـ ـ ـ داـ أـعيـفلانـخاً اـيدد ام ـلبحّ ـ وـ ـخليران ـ أنـ ـيكق اـ ـليون اـ واـبراـلوم ـلثع ـثيلاـ أـ وـقن ومـيرـكذـيمـلوى.

541. .P1 وكتب :E5 [ ويكتب

542. .P1 تعديدها :E5 [ تأليف عددها

543. .E5 يىدر :P1 [ يتقّدم

544. .P1: om. E5 [ وتجاوزت الرابع

545. .P1 فان :E5 [ وإن

546. .P1 ىحثته :E5 [ بحثت

547. .E5 مرضا :P1 [ مرض
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ـبعيالأر ـ وأـ ـخلن، أنـبقـ ـيكه إـ ذـت548ـامّـنون لأـكرك ا549ّٔهـنره، ّامـيأّول
ـبح550 الأـ اـمران ـلمراض ـمنزـ وـ ـتلة الأـ لاـمك ـيكراض ـيكادـ اـ ـلبحون ـ ـفيهرانـ ـ اـ

ـبع أـفرق.ـ اـيٕاّن ـلبحّام ـ اـ ـلتران ـقبيـ الأرـ ـبعيل ـ اـ ـلقن ـيبرـ ـمنةـ ـمثهـ اـ ـليل اـ واـبراـلوم ـلثع ـثيلاـ واـ واـحواـلن ـلثد ـثيلاـ واـ ـلسن واـباـ ـلعشع ـ ـقلينـيرـ ـ دـجوـياـم551لاًـ

البحران يكون فيها بالعرق.

37

 على طول من المرض.555 دّل554 كان مع حّمى هادئة553 على الموت، وإذا552قال أبقراط: العرق البارد إذا كان مع حّمى حاّدة دّل

ـلينـاجالـق ـ اـ إّن ـلتجوس: ـ ـتشهةـبرـ ـ ـعلدـ الأـ أّن اـهيـفرـمى وـلذا أـصذي ـبقف ـيكراطـ ـكثيونـ ـ ـعلراًـ وـمىـ ـلك.556فـصا ـينبغ557نـ ـ ـ أنـ ـيبحي ـ نـعثـ

ـلسبا ـ ـفيبـ لأـ ـيظدـقّهـنه، أّنـ أـمّن ـبعن الأـ ـشيد ـمماءـ اـ ـيعقّ ـ أنـ ـتكل ـنسالاـبونـ ـحمانـ ىـ اـيـاغيـفّ ـلحة وـ ـيكرارة اـ ـلعون إّنـقٕاـفارداً.ـبرقـ نـمول

ـلبيا ـ اـ أّن ـلحّن اـ ـلشرارة ـينبغدةـيدـ ـ ـ أنـ ـتكي [ـ P1ون 67a[اـهبـحـاصدنـبنـم ـلحذه [ـضواـميـفالـ Kühnع xvii, ـغي]716 اـ ـلمر عـضواـ

ـلتا ـيستفيـ ـ ـ ـمنهرغـ ـ اـ ـلعا لأـ اـكوـلّهـنرق، ـلعان ـيجرقـ اـميءـ ـلمن اـضواـ ـلتع ـفيهيـ ـ ـتل558اـ اـ ـلحك اـ ـلشرارة ـلقدةـيدـ ـسيسخانـكدـ ـ ـ وا559نـ ـلع، رقـ

548. .E5 اما :P1 [ إنّما

549. .P1 راي انُّه .add [ لأنّه

550. .P1 يوم :E5 [ أيّام

551. .P1 قليل :E5 [ قليلاً

552. .E5 كان دليل :E7, E11, P1, R1, Tytler [ دّل

553. .E11 فاذا :E5, E7, P1, R1, Tytler [ وإذا

554. .Tytler مادية :ArMSS [ هادئة

555. .R1 ידל :E5, E7, E11, P1, Tytler [ دّل

556. .in marg. E5. P1 [ ما وصف

557. .P1: om. E5 [ لكن

558. .P1 ىستفرغها :E5 [ فيها

559. .E5 سىحسن :in marg. E5, P1 [ سيسخن
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ـيستف ـ ـ اـمرغـ ـلجلن ـ وـ ـيمكدـقد، ـ أنـ ـيكن اـ ـلجلون ـ وـبدـ وراـمارداً ـيحتهـئا ـ ـفقرارة.ـحرقـ ـبيدـ اـنّـ ّ أن ا ـلحمّ ـ اـيّـ ـلحات إـ ـتكـامّـناّدة ـعنونـ ـتعف560دـ ـ نـ ّ

والأـملاطـخأ رـخا. ـعفنـامّـبلاط ـ اـفتـ ـلبي ـكلدنـ ورـ ـعفنـامّـبّه ـ اـفتـ ـلعي ـفقروقـ اـفط.ـ أـفّـتٕاذا أـمق ـهمدـحران أنـ ـتكا الأـ اـخون ـلتلاط يـفيـ

ـلعا ـعفندـقروقـ ـ والآـ أنـخت ـتكر اـ ـلطبيعون ـ ـ ـ اـ ـلتة الأـبدـت561دـقيـ ـعضّر الأـ ـصلياء ـ اـ ـلتة أـقيـفيـهيـ ـبقول اـ ـلحراط اـ ـلغرارة إـيزـيرـ أـمة ـطفيدـقّ ـ ـبتتـ ّةـ

إ اـمو أنـمتـبرـقدـقّ ـتطفن ـ [ـ E5ى 14b[ـيستفاـمانـك ـ ـ ـتلنـمرغـ الأـ ـعضك الأـ ـصلياء ـ ـيظهةـ ـ وـبرـ ـيكمـلارداً. ـيمنيءـشنـ ـ أنـمعـ ـتكن ونـ

ـلحا اـ ـلحرارة اـفةـثادـ ـلعفي ـ ـعلةـنوـ اـيـاغىـ ـلشة ـفلّدة.ـ اـهارتـص562كـلذـ ـلعذه ـعلدّلـتةـملاـ اـ ـلهى لأـ ـعلدّلـتـاهّـنلاك، ـغلبدـقّهـنا563ٔىـ ـ يـفتـ

ـلبا رـ ـكثياتـبـوطدن ـ ـتبل564اردةـبرةـ ـ ـلهـاحنـم565غـ لاـ أن ـتقا اـ ـلحوى اـ ـلغرارة ولاـيزـيرـ اـحة ـلحمرارة ـ أنـ ى ـتسخنهّ ـ ـ ـ اـمأـفا.ـ ـمتّ اـنـاكىـ ـلحمت ـ ىـ رةـتاـفّ

ـفق ـيمكدـ ـ أنـ ـيسلن ـ اـ ـلمم [ـيرـ Kühnض xvii, ا717ٔ إذا ـنضج] ـ ـتلتـ اـ اـبووـطرـلك ـلكثيات ـ ـ اـ ـلبرة ـعلاردةـ اـطىـ واـمزـلول ـستان ـعليهتـلوـ ـ ـ اـ ـلطبيعا ـ ـ ـ ةـ

ـحت ـتقهّىـ ـ ـلحماـفا.ـهرـ ـ اـ ى ـلحّ اـهبـحـاصيـفاّدةـ ـلحذه ـعلالـ ـللهّةـ ـ ـعليدّلـتةـملاـعو566لاكـ ـ أـ اـمه. ـعلّ ـنهأـشنـملأّنـفهـلّةـ أنـ ـتحا الأـ دان،ـبّل

اـموأ داـملاـعّ ـعليّةـلة ـ ـعلدّلـتـاهّـنلأـفهـ ـلتا568اتـبـوطرـلا567ىـ ـغلبدـقيـ ـ اـفتـ ـلبي وـ ـكثدن اـيـاغيـفرتـ ـلبة إذـ لاـكرد ـبغيان ـ اـحـاهرـ ـلحمرارة ـ ىـ ّ

ـفض ـغينـعلاًـ اـمأـفا.ـهرـ ا ـلحمّ ـ اـ ى ـلتّ ـليسيـ ـ ـبحتـ ـلكناّدةـ ـ ـفتمهةـيادـهاّـهـ ـ ـ اـ ـلطبيعل ـ ـ ـ أنـ ـتنضة ـ ـتلجـ اـ اـبووـطرـلك ـلكثيات ـ ـ ـعلرةـ الأـطىـ لأـيول لاّـهـنّام ا

ـتب ـفيح569درـ ـ اـ ـلبّل ـكمدنـ ـتفعاـ ـ اـ ـلحل وـ ـلياّدة. أـهسـ ـيضي ـعلدّلـتةـملاـعاًـ اـ ـلهى ـمثلاكـ اـ ـلحمل ـ لأـ ، ى ـيمكدـقّهـنّ ـ إذاـ اـنـاكن ـلحمت ـ ىـ رة،ـتاـفّ

وإن كانت الأخلاط يسيرة البرد أن تبقى فلا تسخن.

38

560. .P1 عندما :E5 [ عند

561. .E5: om. P1 [ قد

562. .P1 ولذلك :E5 [ فلذلك

563. .E5: om. P1 [ على

564. .E5, in marg. P1: om. P1 [ باردة

565. .P1 بلغ :E5 [ تبلغ

566. .P1 الهلاك :E5 [ للهلاك

567. .E5 ان .add [ على

568. .supra lin. P1 تلك الرطوبات :E5, P1 [ الرطوبات

569. .P1 تبادر :E5 [ تبدر
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قال أبقراط: وحيث كان العرق من البدن فهو يدّل على أّن المرض في ذلك الموضع.

ـلينـاجالـق ـ ذـ اـلوس: لأّن ـلمك ـمشتمانـكوـلرضـ ـ ـ ـعللاًـ اـ ـلبى ـكلدنـ ـلقّهـ ـيستعجانـكدـ ـ ـ ـ ـستفالا570لـ ـ اـمراغـ ـلبن ـكلدنـ ـلساـبّهـ [ـ Kühnواء.

xvii, وذ718 ـيككـل] 571ٕونـ ـاما ـستفاـبّ ـ اـ ـلطبيعراغ ـ ـ ـ ـللشةـ ـ اـ ـلفيء وـضاـ ـعنل ذـ ـيككـلد ـلعاـبونـ ـبحرقـ ـمحمرانـ ـ إـ و ـامود، اـبّ لاـبوـطرـلأّن ات

تستمسك في البدن بسبب المرض. وعلى أّي الحالين كان العرق فٕانّما يستفرغ به الرطوبة من الأعضاء العليلة.

39

ا أو باردا572ًقال أبقراط: وأّي  ففيه المرض.573 موضع من البدن كان حارًّ

ـلينـاجالـق ـ أّيـ ـعضوس: أـموـ ـعضن اـ ـلباء ـبيرارةـحتـنـاكدنـ أوـنّـ ـبيردـبة أنـجواـفّنـ ـيكب اـ ـلمون ـفيرضـ وذـ اـله. لأّن ـلعضك ـ اـ [ـهذيـلو P1ذه

67b.حاله قد خرج عن الاعتدال الطبيعي الذي هو نوع من الصّحة [

57440

أـق ـبقال وإذاـ ـتح575تـنـاكراط: اـف576دثـ ـلبى ـكلدنـ ـتغّهـ ـيياـ اـكو577رـ ـلبان [ـ Kühnدن xvii, ـيب]719 ـيسخّمـثرّةـمردـ ـ أـ ـيتلأو578رىـخن ـ وّنـ

570. .E5 ىسىجعل :P1 [ يستعجل

571. .E5: om. P1 [ يكون

572. .Tytler اي :ArMSS [ وأّي

573. ا أو بارداً ) E11, P1, R1 باردا او حارا :E5, E7, Tytler [ حارًّ חארא או בארא ).

574. om. E6.

575. .Tytler كان :ArMSS [ كانت

576. .Tytler ,(יחדת) R1 يحدث :E5, E7, P1 [ تحدث

577. .Tytler تغاير :ArMSS [ تغايير

578. אכרא מרה :E5, E7, P1 [ أخرى  R1.
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 على طول من المرض.580 ثّم بغيره دّل ذلك579بلون

ـلينـاجالـق ـ اـ ـلموس: اـ ـفيذيـلرض أـ ـكثيواعـنه ـ أـهرةـ أـبو اـمّدةـمولـطداً ـلمن اـ واـنـوهذيـلرض والأـحوع ذـفرـمد، ـبيكـلي أـ إـنّن نـمـوهـامّـنّه

قبل أّن الطبيعة لا تقدر في زمان يسير على إنضاج الأنواع الكثيرة من المرض.

58141

أـق ـبقال [ـ E7راط: 69bا ـلع] اـ ـلكثيرق ـ ـ اـ ـيكذيـلر ـبعونـ ـلنا583يـف582دـ ـغينـمومـ ـسبرـ ـبيبـ ّنـ
ـعلدّلـي584 أّنـ ـحبـاصى ـيحمهـ ـ ـعل585لـ هـندـبىـ

.590 أّن بدنه يحتاج إلى استفراغ589 فاعلم588] وهو لا ينال من الطعامE5 15a [587 أكثر مّما يحتمل، فٕان كان ذلك586من الغذاء

ـلينـاجالـق ـ إّنـ ـيكتباًـموـقوس: ـ ـ اـهونـ ـلفصذا ـ ـعللـ اـهىـ ـلمثذا ـ «اـ ـلعال ـلكثيا591رقـ ـ ـ اـ ـيكذيـلر ـبعونـ ـلنا592دـ ـغينـمومـ ـسبرـ ـبيبـ وـ ـيكتبومـقّن»، ـ ـ ونـ

579. .P1 ما .add [ بلون

580. .E5, E7, P1, Tytler: om. R1 [ ذلك

581. om. E6.

582. .Tytler عند :ArMSS [ بعد

583. .E5, E7, R1: om. P1, om. Tytler [ في

584. .ArMSS: om. Tytler [ بيّن

585. .Tytler يحتمل :ArMSS [ يحمل

586. .ArMSS: om. Tytler [ من الغذاء

587. .Tytler كذلك :ArMSS [ ذلك

588. .Tytler الغذاء :ArMSS [ الطعام

589. .Tytler دل على :ArMSS [ فاعلم

590. .E7, P1 الاستفراغ :E5, R1, Tytler [ استفراغ

591. .P1: om. E5 [ العرق

592. .E5 فى .add [ بعد
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ـمك «ـ ـغينـمان ـسبرـ ـبيبـ «ـ ـغينـمّن» ـسبرـ وـخا593ٔبـ اـهر». ـلشذه وإنـئراـ ـفقردـيمـلط ـنفهدـ ـ وـ ـنجدـقم أـ ـبقد ـكثيلامـكيـفراطـ ـ هـملاـكنـمرـ

ـكثيعـضواـميـف ـ ـكتبنـمرةـ ـ أـتدـقهـ ـشبرك اـهاهـ ـلشذه اـئراـ ـمنالاًـّكـتط ـعلهـ أـ ـنفهمهّاـنى ـ ـ ـ ـعناـ [ـ Kühnه xvii, وإن720 ـيقلهمـل] ـ ـ إذـ دـقانـكا

ـعلمن ـ ـ واـماـ الأـحرّة أّن اـعدة ـلتراض ـتحيـ ـلسبدثـ ـ لاـخنـمبـ ـقبنـمارج اـحلـ ـلبال ـليدنـ ـيصسـ ـتقّحـ اـمدـ ـلمعة ـ اـفرـ ـلمة ـمنهوذةـخأـ ـ وـ ذاـها.

ـمم اـ ّ
ـينبغ594 ـ ـ أنـ ـيكي داـكذـلراًـضـاحونـ ـئمرك وأـ اـماً. ـخباـملاكـمّ اـهيـفهـبّرـ ـلفصذا ـ ـفهلـ ـةصـاحوـ اـفّ ـلشي ـيطرـ اـ ـلتة ـتشتيـ ـ ـطهرـ اـفاـ ـلعي ـحيرقـ نـ

اـق ـلكثيال ـ ـ وذـ أـلر. إنـنك ـيكمـلّه اـ ـلعن ـبكثيرقـ ـ ـ ـفقرـ ـيمكدـ ـ أنـ ـيكن ـقبنـمونـ ـضعلـ اـ ـلقف وـ ـقبنـموّة ـسخلـ اـفاـ ـلبة وأـ اـمدن. ـكثّ ـفيكهـترـ ـ ونـ

وـحا595ٔنـع ـجهيد ـ إـ اـمن ـقبنـمّ إـ ـتنيـفراطـفل ـيتناـماولـ ـ ذـحـاص596هـلاوـ اـلب ـلعك ـقبيرقـ ـ الأـم597لـ ـطعمن ـ إـ و اـمة ـقبنـمّ لـ
ـكث598 انـكدـقrاـمرةـ

ـتن ـقبهـلاوـ ذـ وإن599كـلل ذـك600. إـلان ـقبنـمـوهـاّمـنك ـكثلـ ـتناـمرةـ ـقبيهـلاوـ ـ ـفينبغلـ ـ ـ ـ أنـ ـيمنعي ـ ـ أنـمهـ ـيكثن ـ اـمرـ ـلطعن ـ وإنـ إـكام، ـوهـاّمـنان

من قبل ما كان قد تناوله قبل فينبغي أن يستفرغ بدنه.

60142

أـق ـبقال اـ ـلعراط: اـ ـلكثيرق ـ ـ اـ ـيجذيـلر داـ ـئمري اـحاًـ ـلباـفارداًـبأو602انـكارًّ ـمناردـ ـعلدّلـيهـ اـ أّن ـلمى أـ ـعظرض واـ ـلحم ـمناّرـ ـعلدّلـيهـ اـ أّن ـلمى رضـ

.603أخّف

593. .E5 شى :P1 [ سبب

594. .P1 ما :E5 [ مّما

595. .P1 على :E5 [ عن

596. .P1 تناوله :E5 [ يتناوله

597. .P1 فى حاضر الوقت :E5, in marg. P1 [ قبيل

598. .P1: om. E5 [ قبل

599. .P1 من قبل :E5 [ قبل ذلك

600. .P1 فان :E5 [ وإن

601. om. E6.

602. ا كان .Tytler كان حارا :R1 חארא :E5, E7, P1 [ حارًّ

603. ـلباـف ـمناردـ ـعلدّلـيهـ اـ أّن ـلمى أـ ـعظرض واـ ـلحم ـمناّرـ ـعلدّلـيzهـ اـ أّن ـلمى أـ ّفـخرض ] ArMSS (R1 om. the second :(منه
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]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]721 ـ أـ اـموس: ا ـلعّ اـ ـيكذيـلرق أـفونـ اـيي ـلبحّام ـ ـفقرانـ ـتكلدـ ـ ـفيم604ّمـ ـ ـتقاـ وأـ اـمّدم. ا ـلعّ اـ ـيظهذيـلرق ـ ّدةـميـفرـ

ـلما ـكلرضـ ـغينـمـاهّـ ـبحرـ ـفيرانـ ـعلي605دّلـ ـ اـهيـفهـ ـلفصذا ـ ـفقلـ إّنـ ـمنانـكـامال ـفهارداًـبهـ وـ أردأ ـمنانـكـامو اـحهـ ـفهارًّ أـ رداءهـقو نـمّل

ـلبا لأـ ـهمّـنارد، ـجميعاـ ـ ـ ـعلدلّانـياًـ ـكثىـ الأـمرةـ اـخن أّن إلّا ـلبلاط، ـمنه606اردـ ـ ـعلدّلـياـ أّنـ ـتلى الأـ وإذاـبلاطـخك ـفهكـلذـكتـنـاكاردة يـ

] كانت كذلك فهي أقّل من تلك رداءه ودلالة على الهلاك.P1 68aأردأ، والحاّر يدّل على أّن الأخلاط حارّة وإذا [

60743

أـق ـبقال إذاـ اـنـاك608راط: ـلحمت ـ ىـ ـغيّ ـمفرـ ـتشت609تـنـاكّمـثةـقارـ ـ ـغبّدـ اـ ـفهًّ أـ ـعظي ـخط610مـ وإذاـ اـنـاكراً، ـلحمت ـ ىـ ّ
ـتف611 ـعلارقـ وـ أّي ـهجى

 فهي تدّل على أنّه لا خطر فيها.612كانت

ـلينـاجالـق ـ ـبيدـقوس:ـ أـ ـبقّن اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ أـ ـيعنّهـنل ـ ـبقيـ اـلوـ أّن ـلحمه ـ اـ ى ـلتّ ـتف613يـ إذاـ اـئواـنتـنـاكارق ـلحمب ـ ىـ ـتسكّ ـ ـحتنـ ـينقّىـ ـ اـ ـلبى دنـ

اـبإذاً ـلقّت وـ اـجول أّن ـلحمرده ـ إذاـ ى ـتفتـنـاكّ اـمتـنـاكّمـثارقـ ـلحمن ـ اـيّـ ـلتات ـتنيـ ـغبوبـ ـكياًـ ـئبهواـنتـنـاكفـ ـ ـخطلاـفاـ ـفيهرـ ـ [ـ Kühnا،

.Tytler فالحار منه يدل على ان المرض اخف والبارد منه يدل ان المرض اعظم

604. .P1 فيه .add [ تكلّم

605. .E5 فدل :P1 [ فيدّل

606. .P1 البارده :E5 [ البارد

607. om. E6.

608. .E7 واذا :E5, P1, R1, Tytler [ إذا

609. .E5, E7, sub lin. P1, R1, Tytler: om. P1 [ كانت

610. .R1 אקל :E5, E7, P1, in marg. R1, Tytler [ أعظم

611. .E5, E7, P1: om. R1, om. Tytler [ الحّمى

612. .Tytler كان :ArMSS [ كانت

613. .E5: om. P1 [ التي
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xvii, لا722ٔ ـليّهـن] اـهيـفسـ ـلحمذه ـ لاـش614اتـيّـ ـخطيء ـفيرـ ـينق616انـكاـمإلّا615هـ ـ اـ ـلبى ـمندنـ ـنقيهـ ـ وإنـماـتاًـ اـئواـنتـنـاكّاً، ـلحمب ـ ىـ ّ
617

ـلتا ـلهـاحذهـهيـ ـعلاـ اـيـاغىـ ـلشة أوـ ـتهّدـم618تـنـاكّدة [ـ E5ا 15b[ـيلـوط وذـجةـ ا. أـلدًّ إنـنك اـمتـنـاكّه ـلنّدة ـفيهبـئواـ ـ ـعلاـ ـمثىـ يـهاـملـ

ـعلي ـ اـفهـ ـلقصي ـ اـفرـ ـلغي اـ ـلخّب ـلصاـ اـ ـلتة ـئبهواـنّدةـم619ولـطيـ ـ أـ اـمّلـقا ـثنتن ـ ـعشيـ ـفتلـةعـاسرةـ ـ اـ ـلحمك ـ ىـ ـليسّ ـ ـفقتـ ـسليمطـ ـ ـ اـمةـ ـلخطن ـ رـ

ـلكن ـ ذـمـاهّـ ـيعـرسكـلع الاـ ـنقضة ـ وإنـ ـئبهواـنّدةـمتـنـاكاء. ـ أـ ـكثا اـمرـ ـثنتن ـ ـعشيـ ـفتلـةعـاسرةـ ـ أـ ـيضك ـسليماًـ ـ ـ اـمةـ ـلخطن ـ أـ إلّا أـّهـنر، نـمولـطا

ـلحا ـلصاـ ـبحسةـ ـ ـفضبـ ـئبهواـنولـطلـ ـ ـعلاـ اـئواـنىـ ـلغب اـ ـلخّب ـلصاـ وـ اـقبـجواـلاـبة. إّن ـلحمال ـ اـ ى ـلتّ ـينقيـ ـ ـمنهىـ ـ اـ ـلبا ـسليمدنـ ـ ـ اـمةـ ـلخطن ـ لأـ اّـهـنر

ـتكمـلكـلذـكتـنـاكإذا ولاـمنـ ورم ـعفنـمن ـخبيثةـنوـ ـ ـ الأـفةـ اـخي لأّن ـلحملاط، ـ اـ ى ـلتّ ـتكيـ أـمونـ اـيذـهدـحن ـلسببين ـ ـ ـ لاـ ـينقن ـ اـ ـلبى دنـ

ـئبهواـن620نـم ـ ـئبهواـنتـنـاكٕاذاـفا.ـ ـ ـتقلاـ ـ ـعنعـ وـ أّي ـفهتـنـاكـهجى ـعلدّلـتيـ أـ لاـنى ـخطّه ـفيهرـ ـ ـيعناـ ـ اـنـاكيـ ـلنت ـصعبدةـيـدشبـئواـ ـ أوـ تـنـاكة

طويلة.

44

]R1 71b] [Kühn xvii, 723إّما621] قال أبقراط: من أصابته حّمى طويلة فٕانّه تعرض  في مفاصله.623 كلال622 له إّما خراجات و

ـلينـاجالـق ـ ـليوس:ـ ـممذاـهسـ اـ ـيكّ داـ ـئمون ولاـ ـغياً ـممرهـ أـ ا ـشبهّ ـ ـلكنه،ـ ـ ـممّهـ اـ ـيعراهـنّ ـكثيرضـ ـ ـلعلوا624راًـ ـ ـفيّةـ ـبيهـ وذـنّـ الأـلة. أّن إـمك ـامّـنراض

614. .P1: om. E5 [ هذه الحّميات

615. .P1 فيها :E5 [ فيه

616. .E5 ان .add [ كان

617. .P1 تلك الُحّمى :E5 [ الحّمى

618. .P1 وكانت :E5 [ أو كانت

619. .P1 تطول :E5 [ طول

620. .P1 مع :E5 [ من

621. .(יערץ) E6, R1 يعرض :E5, E7, P1 ىعرض :Tytler [ تعرض

622. إّما .Tytler او :ArMSS [ و

623. .(והן) E7, R1 وهن :E5, E6, P1, Tytler [ كلال

624. .P1 كثير :E5 [ كثيراً
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ـتط ـتهّدـمولـ إـ اـما ـلكثّ ـ الأـ اـخرة ـلملاط ـللحمّدةـلوـ ـ ـ إـ و ى اـمّ ـلغلظهّ ـ ـ ـ إـ و اـما ـلبّ لأـهردـ إذاّـهـنا اـلـذكتـنـاكا ـحتك إـجاـ زـلت ـحتلـيـوطانـمى ـتنضّىـ ـ ج.ـ

ـيعبـجواـف ـلمرضـ اـلـاحذهـهنـ ـلخه وأنـجراـ ـتتجلات ـ ـ اـ ـلفضّب ـ إـ ـمفىـلول ـصلاـ ـفهم625ٕانـفه.ـ ـ اـلوـقنـمتـ ـلكه اـ وإنـجوـللال ـفهمع ـ ـمنتـ الآـ ةـفه

والضرر وحدث القول محتملاً للوجهين جميعاً، لأّن هذين العرضين جميعاً يعرضان عند اندفاع الفضل إلى المفاصل.

45

 أكثر مّما يحتمل.629 من الطعام628 بعد الحّمى فٕانّه يتناول627 فى المفاصل626] من أصابه خراج أو كلالE6 154bقال أبقراط: [

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]724 ـ أـ إّن ـبقوس: ـيخبراطـ ـ [ـقرـ P1ي 68b[اـه ـلفصذا ـ اـحنـعلـ ـلنال اـم630هـقاـ ـلمن إذاـنٕاـفرض.ـ ـتمّه وأـ ـكثّلأ رـ

 إذا كانت قوية قد ضعفت.631من الطعام غير بعيد من أن يعرض له العلل التي تكون من الامتلاء كثرة الأخلاط ولا سيّما

46

 فتلك من علامات الموت.633 نافض في حّمى غير مفارقة لمن قد ضعف632قال أبقراط: إذا كانت تعرض

ـلينـاجالـق ـ ـليوس:ـ اـ ـلقس ـتعتـنـاك«إذا634ولـ واـ ـلقرض» «إذاـ واـضـرعول اـحت» لأّن ـلقد، «إذاـ إـضـرعول ـعلدّلـيـامّـنت» وـ اـقى ـلنوع ضـفاـ

واـم وأـحرّة اـمدة. ا ـلقّ «إذاـ ـتعتـنـاكول ـفيرض»ـ ـعلدّلـ وـ ـعهوـقى وإذاـماـ اـضرـعراراً. ـلنت وـمضـفاـ ـفلدةـحرّة ـيتبيمـ ـ ـ ـبعّنـ ـيتبلـهدـ ـ ذـ اـلع ـلهك لاكـ

625. .P1 وان :E5 [ فٕان

626. .(והן) E7, R1 وهن :E5, E6, P1, Tytler [ كلال

627. .R1 אלמפצאל :E5, E6, E7, P1, Tytler [ المفاصل

628. .R1 תנאול :E5, E6, E7,  P1, Tytler [ يتناول

629. .Tytler الغذاء :E5, E6, E7, P1, in marg. R1: om. R1 [ الطعام

630. .P1 المثانة :E5, supra lin. P1 [ الناقه

631. .P1 وسيما :E5 [ ولا سيّما

632. .Tytler كان يعرض :ArMSS [ كانت تعرض

633. .supra lin. E7, Tytler قوته .E7, Tytler: add ضعفت :E5 [ ضعف

634. .P1: om. E5 [ القول
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ـبحأو ـمحمرانـ ـ وذـ أـلود. ـيمكدـقّهـنك ـ أنـ ـيكن اـهونـ ـلعذا إـ ـيعـاّمـنارض ـقبنـم635رضـ ـضعلـ اـ ـلقف ـفيكوّةـ ـ دالًّاـ ـعلون اـ ـلهى وـ ـيمكلاك، ـ أنـ ن

ـيتب ـ اـهعـ ـلعذا ـبحرضـ وإنـ ذاـكران ـخطان أـ أّن إلّا إـيرهـمر، ـخيىـلؤول اـمأـفر.ـ اـحّ ـلندوث ـكثيرارـمضـفاـ ـ واـ ـلحمرة ـ [ـ ى ّE5 16aلا ـتقل] ـ ـفهعـ وـ

اـنـاكوإن ـلقت ـفليةـيوـقوّةـ ـ ـبمحم636سـ ـ ـ ذـكٕانـفودـ واـلان ـلقك ـضعيفوّةـ ـ ـ ـفهةـ اـملاـعنـموـ ـلهات وذـ أـللاك. أـنك إن ـتبّه ـلنا637عـ اـفاـ ـستفض ـ راغـ

]Kühn xvii, ـتسكمـلّمـث]725 ـ اـبنـ ـلحمه ـ ىـ أنـجواـفّ ـتنحب ـ ذـقّلـ اـلوّة ـلبك اـمدنـ ـجهيوـلن ـ ـجميعنـ ـ ـ أـ ـعناً ـقبنـميـ اـ أّن ـلقل لاـ ـتحتموّة ـ ـ لـ

اـعر ـلندة وزـفاـ ـعتهـزعض ـ ـللباـ ـ وـ ـقب638نـمدن الاـ أّن ـستفل ـ ـضعفـاهدـيزـيراغـ ـ ـستوا639اًـ وإنـخرـ اـثدـحاء. ـلنت وـفاـ وـهدـحض ـيتبعهمـلا ـ ـ ـ اـ ـستفا ـ ـبتراغـ ّةـ

ـفه اـ ـلعذا ـليارضـ ـبمحمسـ ـ ـ اـمودـ ـجهيوـلن ـ ـجميعنـ ـ ـ أـ ـعناً، ـقبنـميـ أّنـ اـهل ـلعذا ـيقارضـ ـمقومـ ـسبامـ رديءـ ـينكب ـ اـفيـ ـلقي وـ ـقبنـموّة أـ ّهـنل

ـيصي ـ ردـملاـعرـ ـيئة ـعلدّلـتةـ ـضعىـ ـلقا640فـ اـفوّةـ ـلغي اـياـ ـلقصة ـ إذاـ ـتهادـعنـمتـنـاك641وى ـبعاـ اـحدـ ـلندوث أنـفاـ ـيستفض ـ ـ الأـ لاطـخرغ

المؤذية وكانت في هذه الحال قد عجزت عن تلك.

iv. 47 (E5 fol. 16a line 10-fol. 16b line 6; E6 missing this Aph.-> found in 151a; E7 fol. 71a line5-71b

line 10; P1 fol. 68b line 19-fol. 69a line 15)

635. .P1 عرض :E5 [ يعرض

636. .P1 ليس :E5 [ فليس

637. .E5 َتَبع :P1 [ أتبع

638. .E5 من :P1 [ ومن

639. .P1 ضعف :E5 [ ضعفاً

640. .P1 من .add [ ضعف

641. .P1 اذ :E5 [ إذا
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]R1 72a[أـق ـبقال اـفراط:ـ ـلحمي ـ اـ ى ـلتّ لاـ ـتفي اـ ـلنخارق ـ ـلكما642ـةعاـ ـ ـلشبيهوا643دةـ ـ ـ ـ واـلاـب644ةـ ـلمنتندم ـ ـ ـ ـلتوا645ةـ ـجننـم646يـهيـ اـ ـلمس رارـ

ـكل ردـهّـ ـيئا اـفة،ـ ـنتفضٕان ـ ـ اـ ـنتفت ـ ـجي647اًـضاـ ـفهّداًـ ـمحميـ ـ و648ودةـ اـلذـك، ـلحك اـفالـ ـلبي واـ ـلبراز لاـمرجـخ650ٕانـف،649ولـ ـينتفا ـ ـ نـم652هـب651عـ

.653أحد هذه المواضع فذلك رديء

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]726 ـ الأـكدـقوس:ـ ـشبان ـفيم654هـ ـ أـ ـحسا ـبطبـ اـيرـ ـلفصق ـ ـيك655أنـبولـ اـهونـ ـلفصذا ـ ـقيدـقلـ ـخصأـبلـ ـمم656رـ اـ ّ

ـعليوـه ـ ـعلهـ اـهىـ ـلمثذا ـ «ـ رديءـشّلـكال ـيستفيء ـ ـ ـفيكرغـ ـ اـ ـستفون ـ ـجيهـغراـ داًـ أـفّ إـيرهـمٕاّن ـخيىـلؤول أـ أّن إلّا ـبقر»، ـيفعمـلراطـ ـ ذـ كـلل

642. .E5 النخاَمُه :E6, E7, P1, R1, Tytler [ النخاعة

643. .Tytler المنتنة .add [ الكمدة

644. .R1 אלצביה :E5, E6, E7, P1, Tytler [ والشبيهة

645. .ArMSS: om. Tytler [ والمنتنة

646. .ArMSS: om. Tytler [ هي

647. .Tytler انقصت انتقاصا :E6 انتقصت انتقاصا :E5, E7, P1, R1 [ انتفضت انتفاضاً

648. מחמוד פהו :E5, E6, E7, P1, Tytler [ فهي محمودة  R1.

649. با ــــل واــــ براز ــــل ولــــ ] E5, E6, E7, P1, Tytler: ואלבראזאלבול R1: add. كان منها يتفرغ بها حسن ان وانه

.E7 محمودا

650. .E7 وان :E5, E6, P1, R1, Tytler [ فٕان

651. .Tytler ينبغي :ArMSS [ ينتفع

652. .sub lin. P1, Tytler بحروجه :E5, E6, E7, P1, R1 [ به

653. רדי דליל :E5, E6, E7, P1, Tytler [ رديء  R1.

654. .P1 اسبه :E5, E7 [ الأشبه

655. .E7, P1 ان :E5 [ بأن

656. .P1 باحضر :E5, E7 [ بأخصر
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ـلكن657كـلذـك ـ أّولاًـكذ658ّهـ أـثلاـثر ـجنة ـمماسـ اـ ـيستفّ ـ ـ وـ ـلشا659يـهرغ اـ ـيستفذيـليء ـ ـ اـمرغـ ـلفن ـلتنخاـبمـ ـ ـ عـ ـلشوا660ّ اـ ـيستفذيـليء ـ ـ ـلباـبرغـ رازـ

ـلشوا اـ ـيستفذيـليء ـ ـ ـلباـبرغـ ـيستفـام661ّصـخّمـثولـ ـ ـ ـلفاـبرغـ ـستقصاـفمـ ـ ـ أـ وذـعواـنى أـله. ـيقتصمـلّهـنك ـ ـ ـعل662رـ أنـ ـيقى ـفيولـ اـ إّن ـلشه يءـ

اـلا663 ـيستفذيـلرديء ـ ـ ـمنرغـ إذاـ اـكه ـستفان ـ ـجيـهغراـ ـفهّداًـ ـمحموـ ـ ـلكنودـ ـ ذـ أـكّه ـفقاً،ـعوـناًـعوـنـهعواـنر اـ ـلكمال ـ واـ ـلشبيد ـ ـ [ـلاـب664هـ P1دم 69a[

ـلمنتوا ـ ـ وـ ـجننـم665وـهـامّن اـ ـلمس واـ ـلقرار. الأـهيـفولـ ـشيذه ـكلاءـ واـق666ـاهّـ الا667ٔاّمـعدـحول ـشيأّن اـ ـيئردـلاء اـ ـلتة ـتستفيـ ـ ـ ـعلدّلـت668رغـ ىـ

ردـح ـيئالات الأـفةـ اـبي ـلتدان ـتستفيـ ـ ـ ـمنهرغـ ـ أـ إلّا رّـهـنا ـجهروـخانـكاّـمـبا ـبمناـ ـ ـلصا669روجـخةـلزـ اـمدـيدـ ـلقن اـ ـلمتعفروح ـ ـ ـ ـينتفلاـفة،ـنّـ ـ ـ ـبخعـ ـجهروـ اـ

ذـف اـلي ـلمك اـ [ـلرض E7ذي 71b[ـبسبب670تـجرـخ ـ ـ ورـ ـجهروـخانـكـامّـبه، ـبمناـ ـ اـخةـلزـ ـلمروج ـينفجراجـخنـمّدةـ ـ ـ وـ ـيكر ـنق671هـبونـ اءـ

657. .E5, P1: om. E7 [ كذلك

658. .P1 لانُّه :E5, E7 [ لكنّه

659. .E5 وهو :E7, P1 [ وهي

660. .in marg. E5 بالتَنخم :E5, E7, P1 [ بالتنّخع

661. .P1 لخّص :E5, E7 [ خّص

662. .P1 يحىصر :E5, E7, in marg. P1 [ يقتصر

663. .E5, E7, supra lin. P1: om. P1 [ الذي

664. .P1 الكمده والشبيهه :E5, E7 [ الكمد والشبيه

665. .E7 منه .add [ هو

666. .P1: om. E7 ,(صح with) E5, in marg. E7 [ كلّها

667. .P1 قولاً واحداً عاماً :E7 قولا واحد عام :E5 [ قول واحد عاّم

668. .P1 َعلى حالاٍت درَيٍه .add [ تستفرغ

669. .E5, E7, in marg. P1: om. P1 [ خروج

670. .P1 منه .add [ خرجت

671. .E7, P1: om. E5 [ به
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ـمحم ـ ـللعض672وداًـ ـ ـ اـ ـفيذيـلو اـ ـلعله ـ واـ ـلعّة. اـملاـ ـعلّةـلداـلات أّنـ ـيخـامروجـخى ـجيرجـ داًـ ّ
ـنضجيـه673 ـ واـصـاحهـ ة ـحتمّ ـ اـ ـلبال ـلخدنـ هـجروـ

ـبسه ـ وـلوـ ـخفه وـبهـتّـ ذـمه. أـلع ـيضك ـطبيعاًـ ـ ـ اـ ـلمة وـ ـبعنـمرض اـهدـ اـقوـلا ـلحت ـلسنا674نـمـرضاـ ـ واـ ـلبلة ـ [ـ Kühnد xvii, وا727 ـلس] وـ ـطبيعّن ـ ـ 675ةـ

ـلما وا676ٔضـيرـ اـم. ّ
اـهـرخا677ٓ ـلفصذا ـ ـفيلـ اـفدـجوـ ـلنسي ـ ـمكتخـ ـ E5[678اًـبوـ 16b[ـعل وـ ـجهيى ـ وذـ أـلن. ـبعضهيـفدـجوـيّهـنك ـ ـ ـعلاـ وـمىـ ـصفنا ـ اـ

ـفيم ـ ـتقاـ وـ «ـهّدم ـينتفلا679اـمرجـخٕانـفو ـ ـ وـبعـ ـبعضهيـفدـجوـيه»، ـ ـ ـلياـ ـفيسـ «لا»ـ ـعله اـهىـ ـلمثذا ـ «ـ ـينتفاـمرجـخٕانـفال ـ ـ واـبعـ ـلكه». لامـ

ـيك ـعلونـ ـحسىـ اـ ـلنسخب ـ ـ الأوـ ـعلىـلة اـهىـ ـلمثذا ـ «ـ لاـمرجـخٕانـفال ـينتفا ـ ـ ـبخعـ أـمـهجروـ اـهدـحن ـلمذه ـليكـلذـفعـضواـ ـبمحمسـ ـ ـ ود».ـ

ـعلو ـحسىـ اـ ـلنسخب ـ ـ اـ ـلثة ـنياـ ـعلةـ اـهىـ ـلمثذا ـ «ـ ـينتفاـمرجـخٕانـفال ـ ـ ـلحيا680دنـبهـبعـ ـ وـ ـفليهـلقـفواـموـهاـموان ـ ذـ ـبمحمكـلس ـ ـ ـلنسخاـفود».ـ ـ ـ ةـ

الأولى على حال أجود.

48

 علامات الموت.684 من683 ذلك عطش فتلك682 البدن بارداً وباطنه يحترق وبصاحب681قال أبقراط: إذا كان في حّمى لا تفارق ظاهر

672. .E5, E7 محمود :P1 [ محموداً

673. .E7 جيد :E5, P1 [ جيّداً

674. .P1 اوقات .add [ من

675. .P1 وطبيع :E5, E7 [ وطبيعة

676. .E7 المرض :E5, P1 [ المريض

677. .E7, P1 فاّما :E5 [ وأّما

678. .P1 مكتوب :E5, E7 [ مكتوباً

679. .E5 ىه .add [ ما

680. .E7 ابدان :E5, P1 [ بدن

681. .supra lin. E6 فظاهر :E5, E6, E7, P1, R1, Tytler [ ظاهر

682. .(و supra عرض .add) E7 ولصاحب :E5, E6, P1, R1, Tytler [ وبصاحب

683. .(פדלך) E6, E7, R1 فذلك :E5, P1, Tytler [ فتلك

684. .E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E5 [ من
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]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]728 ـ ـينبغدـقوس:ـ ـ ـ أنـ ـتنظي ـ ـيمكلـهرـ ـ أنـ ـتكن الأـهونـ اـعذه ـلتراض ـتقيـ ذـ ـحميـفاـهـركّدم لاـ ى ـتفّ ّيـنٕاـفارق.ـ

رأـماـنأ أـقذاـهتـيا ولا أـهوـتّط م ـيكّهـنّ ولاـ ـيكذاـهتـيرا685ٔون إلّاـ ـفيمون ـ اـمانـكاـ ـلحمن ـ اـ ى ـلمحّ ـ ـمهلكةـقرـ ـ ـ وـ ـنسمواءـساً ـ ـيهّـ أوـلذـكاـ ك

ـنسم ـ ـيهّـ اـ ـلحما ـ اـ ى ـلمحّ ـ اـيـاغيـف686ةـقرـ ـلخبة ـ ـمثثـ اـ ـلحمل ـ اـ ى ـلتّ ـتقيـ ـلهالـ ـليفاـ ـ اـمأـف.687اسـيورـ ـغيّ ذـ اـمكـلر ـلحمن ـ ـفلياتـيّـ ـ واـ ـمنهدةـحس ـ اـ

ـيع ـفيهرضـ ـ أنـ ـيكا اـطاـبونـ ـلبن ـيحتدنـ ـ واـ ـلجلرق ـ اـفارد.ـبدـ ـلحمٕاّن ـ اـ ى ـلمحّ ـ اـقرـ ـلسليمة ـ ـ ـ لاـ ـيعة ـفيهذاـهرضـ ـ ولاـ اـفا ـلحمي ـ اـ ى ـلغّ اـ ـلمفّب ـ ةـقارـ

ـيضأ ـعلاًـ أّنـ ـتياـهى اـ ـلحمن ـ ـييّـ نـ
ـسخا688ٔ اـ ـلحمن ـ ـفيشبات.ـيّـ ـ ـ أنـ ـتكه زـ زادـمهـتادـيون اـهيـفا ـلفصذا ـ «إذاـلوـقنـملـ ـحميـفانـكه لاـ ى ـتفّ ارق»ـ

ـلي [ـهسـ P1و 69b[ـللتف ـ ـ ـفيم689ةـقرـ ـ ـبياـ وـهنـ ـغيذه اـهيـفـاهرـ ـلحذه ـلكال،ـ ـيكنـ ـبمنونـ ـ آـضواـميـفهـلاـقاـمةـلزـ ـحيـرخع ذـ اـكن ـلفقر ـ ـفلارـ مـ

ـيقتص ـ ـ ـعل690رـ أّنـ اـقى ـلفقال ـ ـفقارـ ـلكطـ ـفقالـقنـ اـ ـلصلار ـ أّنـ لا اـف691ب، ـلبي ـغييـفدنـ اـ ـلصلر ـ ـفقبـ ـلكار،ـ اـقّهـنأـكّنـ ـلفقال ـ وـ ـضعوـمار نـمهـ

ـلبا اـ ـلصلدن ـ ـفعلب.ـ ـ اـهىـ ـلمثذا ـ ـيفهالـ ـ اـهيـفمـ ـلفصذا ـ أـلوـقلـ اـطاـبانـكإذا692ّهـنه ـلبن ـيحتدنـ ـ واـ ـلجلرق ـ اـملاـعنـم693كـلذـفاردـبدـ ـلمات وتـ

ـلها وذـ 694ٕكـللاك. ـيكـامّـنا ـبعيـفونـ اـ ـلحمض ـ اـيّـ ـلتات لاـ ـتفي واـ ـلعلارق. ـ ةـ ـفيّ أـههـ ـمتّهـني ورمـحدـق695انـكىـ ـبعيـفويـقاّرـحدث ضـ

ـعضالأ اـ ـلباء ـطناـ ـجننـمةـ اـ الأورام ـلتس ـتكيـ اـمونـ اـلن ـلتدم ـيقيـ ـلهالـ ـفلغماـ ـ ـ أوـنوـ اـمي الأورام ـلتن ـتكيـ اـمونـ ـلمن ـلصفا696رّةـ ـ اـ ـلتراء ـتقيـ الـ

685. .P1 وما :E5 [ ولا

686. .P1: om. E5 [ مهلكاً وسواء نسّميها كذلك أو نسّميها الحّمى المحرقة

687. .E5 لىىوىارس :P1 [ ليفورياس

688. .P1 الحماتىن :E5 [ الحّميين

689. .P1 ليفرق :E5 [ للتفرقة

690. .P1 ىحتصر :E5 [ يقتصر

691. .P1 لان :E5 [ لا أّن

692. .E5: om. P1 [ أنّه

693. .P1 فتلك :E5 [ فذلك

694. E5, in marg. P1: om. P1 [ وذلك

695. .E5 كانت :P1 [ كان

696. .E5: om. P1 [ المرّة
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ـله اـ ـلحما ـ [ـ Kühnرة xvii, ا729 ـنج] اـ ـكلدمـلذب 697ّٕهـ اـلا ـلعضى ـ اـ ـلعليو ـ ـ اـملـ ـلبن ـكلدنـ وـ ـيحتكـلذـلّه ـ اـطاـبرقـ ـلبن واـحدنـ ـلجلرارة ـ ارد،ـبدـ

كما تعرض في أّول نوائب الحّمى.

49

أـق ـبقال ـمتراط:ـ اـ ـلتى ـحميـفوتـ ىـ ـغيّ ـمفرـ اـقارـ ـلشفة ـ اـ أو ـلعية ـ الأـ أو اـنن أو ـلحف أوـجاـ ـلما698رـيمـلب أوـيرـ ـيسممـلض ـ أّيـ وـكذهـهع دـقان

] فالموت منه قريب.E5 17a [699ضعف البدن

ـلينـاجالـق ـ الاـ ـلتوس: ـيحواءـ الأـفدثـ ـعضي إذاـ ـتماء اـ ـلعصّدد ـ اـ ـيتذيـلب ـبهلـّصـ واـ ـنجا إـ أـلذب وـلـوصى ـتشنه ـ واـ ـلتمّج، ـ ـيعّددـ اـفرضـ ـلعصي ـ بـ

ـقبنـم اـ الأروام ـلحل واـ ـلجارّة ـسياـ وـ ـفبنـمة اـ ـليبل ـ واـ ـلبس اـ ـلمفرد ـ وـ الآـهرط. ـكلاتـفذه إذاـهّـ ـلقاـبتـثدـحا أـمربـ اـصن ـلعصل ـ ـفهبـ ـصعبيـ ـ ة.ـ

إذاـلذـلو اـنـاكك ـلحمت ـ ىـ ـمطبقّ ـ ـ وـ اـكة ـلمان ـضعدـقضـيرـ ـظهّمـثفـ ـبعرـ اـهضـ ـلعذه ـلماـفاتـملاـ [ـيرـقوتـ Kühnب، xvii, ولا730 ـسي] اـمّـ

 لم يصير لضعف القوّة الحساسية.700إذا لم يسمع المريض أو

50

 التنّفس واختلاط في العقل فذلك من علامات الموت.702 في حّمى غير مفارقة رداءة في701قال أبقراط: إذا حدثت

ـلينـاجالـق ـ رـ اـهانـكاّـمـبوس: ـلعذان أـضارـ ـعنان ـتغييـ ـ اـ ـلنفّر ـ وـ ـتغيس ـ اـ ـلعقّر ـ ـسبنـملـ واـ وـحب ـعلوـهد ـتكّةـ اـفتـثـدحدـقونـ وـمدـلي ـعنرىـياغ دـ

اـلذ ـلنفك ـ ـكم،703سـ أـقاـ ـبقال ـكتيـفراطـ ـتقابـ اـمّدـ ـلمعة ـ ـيكةـفرـ ـعظيمونـ ـ ـ ـفيماًـ ـ ـبياـ أـطددـمنـ ـعنوال ـعظيميـ ـ ـ ـمتفاًـ ـ وـتاوـ ـيمكدـقاً. ـ أنـ ـيكن ونـ

ـتغي ـ اـ ـلنفّر ـ ـعلنـمسـ ـتحّةـ ـبعيـفدثـ اـ آلات ـلتنفض ـ ـ اـفّس.ـ ورم ـلغشٕاّن ـ ـلمستبطا704اءـ ـ ـ ـ ـ اـضلأـلنـ وورم وـئرـللاع اـئـاسة ـلعلر ـ اـ ـلتل ـتحيـ يـفدثـ

697. .E5, supra lin. P1: om. P1 [ كلّه

698. .Tytler يبصر :P1 يرا :E5, E6 يرى :E7, R1 [ ير

699. .E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1 [ البدن

700. .P1 واذا :E5 [ أو

701. .Tytler ,(חדת) E6, E7, P1, R1 حدث :E5 [ حدثت

702. .E5, E6, P1, R1, Tytler: om. E7 [ في

703. .P1 التنّفس :E5 [ النفس

704. .P1 الغشى :E5 [ الغشاء
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ـلصا واـ ـتغيةـئرـلدر ـ اـ ـلنفّر ـ وـ الأـهيـفس. ـكلراضـمذه ـخطـاهّـ لاـيدـشرـ ـسيد اـمـامّـ ـلحمع ـ اـىّـ ـلمطبقى ـ ـ ـ اـ ـلتة ـنهأـشنـميـ أنـ ـتكا داـ ـئمون ذهـهعـماًـ

[ـمالأ Kühnراض، xvii, ـفق]731 اـهيـفهـلوـ ـلفصذا ـ أـ ـيضل ـحميـف705اًـ ىـ ّ
ـغي706 ـمفرـ ـنظيةـقارـ ـ [ـ P1ر 70a[ـلق ذـلوـ اـفكـله ـلفصي ـ اـ ذيـلل

تقّدم.

51

]R1 73a] [E6 152b[أـق ـبقال اـ ـلخراط: اـ ـيحذيـلراج اـفدثـ ـلحمي ـ ىـ ـينح707لاـفّ ـ أوـف708ّلـ اـقي ـلبحات ـ الأولـنراـ ـين709ات اـمذرـ ـلمن رضـ

.710بطول

ـلينـاجالـق ـ الأـ إّن اـموس: وـلر ـصفذي أـ ـبقه اـهيـف711راطـ ـلقذا لأـ ـبيرـمول أـ ولا ـحسبّن ـ ـممهـ اـ ـيحتانـكّ ـ أـماجـ ـبقن ـفيراطـ إـ وذـقىـله أـلول. لاـنك ّه

 البحران فالمرض لا محالة يطول.712يشّك أّن الخراج إذا لم ينحّل في الأيّام الأّول من أيّام

iv. 52

أـق ـبقال اـ اـمدـلراط: ـلتوع ـتجيـ اـفريـ ـلحمي ـ أوـ ى ـغييـفّ الأـماـهرـ إنـمن ذـك713راض إرادةـعكـلان ـلما714نـمن ـفليضـيرـ ـ ذـ ـبمنككـلس ـ ـ وإنـ ر،

705. .P1: om. E5 [ أيضاً

706. .et del. E5 ايضا .add [ حّمى

707. .E6 ولا :E5, E7, P1, R1, Tytler [ فلا

708. .Tytler يتحلل :ArMSS [ ينحّل

709. .R1 אלאולי :E5, E6, E7, P1, Tytler [ الأول

710. .Tytler بطول من المرض :ArMSS [ من المرض بطول

711. .P1: om. E5 [ أبقراط

712. .P1: om. E5 [ أيّام

713. .YA ,(אדא) R1 اذا :E5, E6, E7, P1, Tytler [ إن

714. .E5, E6, E7, P1, YA, Tytler: om. R1 [ من
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.717 غير إرادة فهو أردا716ٔ عن715كان

ـلينـاجالـق ـ ـقيدـقوس:ـ ـكتيـف718لـ ـتقابـ اـمدـ ـلمعة ـ اـفرـ إّن ـلعيا721نـم720رىـجإذا719عـمدـلة ـ ـلي722نـ ـبع723ـوهسـ ـمحمةـملاـ ـ [ـ YAودة 97a[

]Kühn xvii, إذا732 ـيكمـل724] اـف725نـ ـلعيي ـ ـعلنـ ةـ ـصـاخّ ـمث726ةـيّ رـ أوـمل ـخشد الأـفةـنوـ ـجفي وـ أـمان ـشبا ذـ اـله لأّن إذا727عـمدـلك،

ـغينـمرىـج ـعلرـ اـمّةـ ـلعين ـ وـ ـغينـعن إرادةـ ـفهر ـعلدّلـيوـ ـضعىـ اـمفـ ـلقن اـ ـلموّة ـسكاـ وـ ـيصمـلة. ـكت729نـم728بـ آـ ذاـهيـفرفـحـرخب

ـلفصا ـ ـعللـ اـيـرطىـ ـلمقق ـ ـيساـ والأـ «أردأ». أنـكودـجة ـيكتان ـ ـمطلقبـ ـ ـ ـعلاًـ ـغيىـ ـمقرـ ـيساـ أّنـ وأرى رديء، ـلخطا730ة ـ إـهيـفأـ أـمّـنذا نـمىـتا

715. .YA ذلك .add [ كان

716. .E7, YA من :E5, E6, P1, R1, Tytler [ عن

717. .(רדי) E6, E7, P1, R1 ردي :E5, Tytler, YA [ أردأ

718. .(קאל) E7, R1 قال :E5, E6, P1, YA [ قيل

719. .E5, YA الدنوع :E6, E7, P1, R1 [ الدمع

720. .E5 جرت :E6, E7, P1, YA [ جرى

721. .E6, P1 فى :E5, E7, YA [ من

722. .om. R1 [  العينz منzجرى

723. .R1 דלך :E5, E6, P1, YA: om. E7 [ هو

724. YA اّما اذا :E5, E6, E7, P1, R1 [ إذا

725. .YA ىكن :E7 تكن :E5, E6, P1, R1 [ يكن

726. .E5, E6, E7, P1, YA: om. R1 [ خاّصية

727. .YA الدنوع :E5, E6, E7, P1, R1 [ الدمع

728. .E7 يكتب :E5, E6, P1, R1, YA [ يصب

729. .P1, YA فى :E5, E6, E7, R1 [ من

730. .E5, E6, E7, P1, R1: om. YA [ أّن
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 أبقراط.732] لا من قبلE5 17b الناسخ الأّول [731قبل

53

 أسنانه في الحّمى لزوجات فحّماه تكون قوية.733قال أبقراط: من غشيت

قال جالينوس: ذلك لأّن هذه اللزوجات لا يمكن أن تتولّد على الأسنان إلّا من حرارة قوية تعمل في رطوبة بلغمية حتّى تجّففها.

54

]Kühn xvii, أـق]733 ـبقال ـحميـفهـل734رضـعنـمراط:ـ ىـ ـمحّ ـسعةـقرـ ـكثيالـ ـ ـتهييجانـكّمـثسـباـيرـ ـ ـ ـ ـيسيهـل735هـ ـ لاـنٕاـفراًـ ـيك736ّه ادـ

يعطش.

ـلينـاجالـق ـ اـ ـلسعوس: ـ اـ ـليال ـعنسـباـ اـهدـ لاـلم ـينفذي ـ ـمعثـ ورـشهـ رديءـخنـمانـكـاّمـبيء، ـيحراج اـفدثـ آلات ـلتنفي ـ ـ ورـ نـمانـكـاّمـبّس،

ـخش اـنوـ ـلحلة ـ أوـ رـمق رـبـوطن ـقيقة ـ ـيسيةـ ـ ـتجرةـ ـفيريـ وأّيـ الأـهه. ـسبذه ـسببانـكابـ ـ ـقصبٕاّنـفهـ ـ اـ وـئرـلة ـيليهاـمة ـ ـ ـتبت737اّـهـنأـكاـ ـ وـبّلـ ـيقكـلذـله ّلـ

ـلعطا ـ وإنـنٕاـفش.ـ ـسبانـكّه اـ ـلسعب ـ إـ ـخشوـهـاّمـنال ـفقةـنوـ ـفبحطـ ـ ـلسعا738ـةكرـ ـ ـتنجدـقالـ ـ اـماـمةـبـوطر739ذبـ ـلمن اـضواـ ـلقع ـيبرـ وـ إنـلذـكة. ك

كان سببه إنّما هو تغيّر المزاج فقط.

55

731. .E6 جهه :E5, E7, P1, R1, YA [قبل

732. .YA من :E5, E6, E7, P1, R1 [ لا من قبل

733. .Tytler غشت :ArMSS [ غشيت

734. .R1 יערץ :E5, E6, E7, P1, Tytler [ عرض

735. .Tytler تهيج :ArMSS [ تهييجه

736. .P1 فلا :E5, E6, E7, supra lin. P1, R1, Tytler [ فٕانّه لا

737. .P1 كانه :E5 [ كأنّها

738. .P1 فلحركه :E5 [ فبحركة

739. .E5 ىنحدر :P1 [ تنجذب
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أـق ـبقال ـحمّلـكراط:ـ ىـ ـتكّ اـم740ونـ ورم ـللحع ـ اـ اـخرـلم [ـلو R1ذي 73b[اـف ـلحي ـلبياـ ـ وـ ـغين ـمم741رهـ أـ ا ـشبهّ ـ ـفه742هـ ردـ ـيئي أنـ إلّا ـتكة ونـ

حّمى يوم.

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]734 ـ ـحمّلـكوس:ـ ىـ ـنفنـمّ إـهّدـحسـ ـيكـامّـنا واـموـيونـ ـفبقداًـحاً ـ ـيسمراطـ ـ ـيهّـ ـحماـ يـ وـيّ اـهنـموم. ـلحمذه ـ ىـ ّ

ـلحما ـ اـ ى ـلتّ ـتكيـ ا743عـمونـ ـللحورم ـ اـ اـخرـلم الأرـفذيـلو ـبيتيي ـ ـ وـ ـغين ـهمرـ اـماـ ـلبن إذاـ ذـحانـكدن اـلدوث ـسبنـمورمـلك اـمأـفر.ـهـاظبـ رـئـاسّ

ا ـلتالأورام ـتحيـ اـهيـفدثـ ـللحذا ـ ـغينـممـ ـسبرـ ـيكلاـفـرهـاظبـ ـيحادـ إلّاـ أورامـحعـمدث الأـفارّةـحدوث ـحشي [ـ P1اء 70bو كـلذـل]

الحّمى التي تكون معها تكون رديئة.

56

أـق ـبقال إذاـ ـنسٕاـب744تـنـاكراط: ـحمانـ ىـ ـفلرقـع745هـبـاصأـفّ ـتقل746مـ ـ ـعنعـ ـلحما747هـ ـ ىـ ـفتلّ ـ ردـملاـعكـ ـيئة وذـ أـلة، ـتناّـهـنك ـبطذرـ اـمولـ ـلمن رضـ

 على رطوبة كثيرة.748وتدّل

ـلينـاجالـق ـ ـينبغانـكوس:ـ ـ ـ أنـ ـيقي اـهرنـ ـلفصذا ـ ـلفصاـبلـ ـ اـ ـتقذيـلل اـ ـقيالـقذيـلّدم اـ ـلعه اـ ـلكثيرق ـ ـ اـ ـيجذيـلر داـ ـئمري اـحاًـ أوـكارًّ ارداًـبان

ـلباـف ـمن749اردـ ـعلدّلـيهـ واـكىـ ـلحذا ـمناّرـ ـعلدّلـيهـ وـكىـ دّلـقذا. اـهيـفد ـلفصذا ـ وـملـ أّي إّنـقـهجن اـهال ـلعذا [ـ رديء. Kühnرق xvii,

740. .R1 יכון :E5, E6, E7, P1, Tytler [ تكون

741. .E7 وغيرها :E5, E6, P1, R1, Tytler [ وغيره

742. .Tytler اشبه :ArMSS [ أشبهه

743. .P1 من :E5 [ مع

744. .E6 كان :E5, E7, P1, R1, Tytler [ كانت

745. .Tytler واصابه :ArMSS [ فأصابه

746. .Tytler ولم :ArMSS [ فلم

747. .ArMSS: om. Tytler [ عنه

748. .R1 וידל :E5, E6, E7, P1, Tytler [ وتدّل

749. .E5 والبارد :P1 [ فالبارد
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وا735ٔ رداءـم] ا ـفمهـتّ ـقبنـ لأـ ـمعمّهـنل ـ لاـ ـينحا ـ ـلما750ّلـ ـينرضـ ـمنذرـ ـبطهـ وأـ اـمول. أ ـلسبّ ـ أـكذـفهـتّدـم751ولـطيـفبـ ـكثّهـنر اـ لأّنـبوـطرـلرة ة

 وتنضجها فيجب من قبل ذلك ضرورة أن يطول المرض.752الرطوبة إذا كانت كثيرة احتاجت الطبيعة إلى مّدة طويلة حتّى تحلّلها

57

 حّمى انحّل بها مرضه.754 ثّم أصابته753قال أبقراط: من اعتراه تشنّج أو تمّدد

ـلينـاجالـق ـ اـ ـلتموس: ـ ـصن755ّددـ أـمفـ ـصنن اـ ـلتشناف ـ ـ أـ إلّا ـليّهـنّج ـفيريـتسـ الأـ ـعضه ـتتشناءـ ـ ـ لأـ ـتتمـاهّـنّج، ـ 756ّٕددـ إـلا و وراء ـتمّدامـقىـلى ّدداًـ

وـس اـساـبّصـخكـلذـلواء ـلتمم ـ ـفتكّددـ ـ أـ ـصنون اـ ـلتشناف ـ ـ [ـ E5ّج 18a[اـثلاـث ـلتشنة ـ ـ إـ ـخلىـلّج واـ ـلتشنف ـ ـ إـ واـقىـلّج ـلتمّدام ـ وـ ـجميّدد. ـ أـ ـصنع افـ

ـلتشنا ـ ـ ـتكّجـ أـقيـفونـ ـبقول إـ اـمراط اـمّ ـمتن الأـ ـعضلاء اـ ـلعصبياء ـ ـ ـ إـ و اـمة، اـمّ ـستفن ـ ـغهراـ ـفما.ـ ـتباـ اـمعـ ـلتشنن ـ ـ ـحمّجـ ىـ ـمحّ أنـجواـفةـقرـ ـيكب ونـ

اـمهـثدوـح ـليبن ـ [ـ Kühnس. xvii, و736 اـمانـك757اـم] ـلتشنن ـ ـ ـيحّجـ اـ ـبتدث أنـجواـفداءـ ـيكب اـم758ّدهـلوـتونـ ـمتن ـفهلاء.ـ اـ ـلصنذا ـ نـمفـ

ـلتشنا ـ ـ إذاـ ـبعدثـحّج ـحمدهـ ىـ ـحلّ ـبع759تّـلـ رـ ـلفضا760ةـبـوطض ـ وأـ ـنضجل ـ ـبعتـ ـتهرودـبضـ وـ ـهمذانـها، الأـضرـغاـ ـطبا ـفيمّاءـ ـ ـيعاـ ـلجاـ .761هـبهـنوـ

750. .E5 يحل :P1 [ ينحّل

751. .P1 تطول :E5 [ طول

752. .P1 تحلها :E5 [ تحلّلها

753. .Tytler تمدد او تشنج :E5 التشنج او التمدد :E6, E7, P1, R1 [  أو تمّددzتشنّج

754. ) E6, R1 ثم اصابه :E5, E7, Tytler [ ثّم أصابته אצאבה תם .P1 فاَصابه :(

755. .P1 هو .add [ التمّدد

756. .P1 تنمد :E5 [ تتمّدد

757. .P1 واما ما :E5 [ وما

758. .P1 حدوثه :E5 [ تولّده

759. .P1 حلت :E5 [ حلّلت

760. .E5 الرطوبه :P1 [ رطوبة

761. .E5: om. P1 [ به
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 بمهلك.762فبالواجب صار ما يحدث من التشنّج بعد الحّمى خبيثاً مهلكاً، وما يكون منه قبل الحّمى فليس

58

 انحلّت بها حّماه.765 له نافض764 بٕانسان حّمى محرقة فعرضت763قال ابقراط: إذا كانت

ـلينـاجالـق ـ ـبيدـقوس:ـ ـمقيـفتـنّـ وـلاـ ـصفة ـفيهتـ ـ أـ اـما ـلنر اـفاـ أّن ـلنض ـيكدـقضـفاـ ـصفرّةـمنـمونـ ـتتحراءـ ـ ـيعـرسةـكـرحرّكـ الأـفةـ ـجسي امـ

ـلحسا ـ اـ وـسّ أـمة. ذـبـاصن ـفبيكـله ـ أّنـ ـبطنّن ـ ـينطلهـ ـ ـ وـ ـيصيبق ـ ـ وـعهـ ولأّنـميءـقرق ـلما766رار. اـ ـللحم767ّدـلوـمـوهذيـلرار ـ ـ اـ ى ـلمحّ ـ ـيستفةـقرـ ـ ـ رغـ

ـفينق ـ ـ ـمن768ىـ اـ ـلبه ـتلٕاّنـفدنـ اـ ـلحمك ـ ىـ ـتنحّ ـ وـ ـتنقضّل ـ ـ ـفق.769يـ أـ ـخبد أـنرـ ـبقا اـ أّن ـلحمراط ـ اـ ى ـلمحّ ـ ـتكةـقرـ [ـ Kühnون xvii, ـعن]737 اـمدـ

 من جنس المرار.770تجّف العروق في الصيف تنجذب إليها رطوبات حاّدة

59

 في سبعة أدوار.772 أطول ما تكون تنقضي771قال أبقراط: الغّب

762. .P1 ليس :E5 [ فليس

763. .R1 כאן :E5, E6, E7, P1, Tytler [ كانت

764. .(פערץ) E5, R1 فعرض :E6, E7, P1, Tytler [ فعرضت

765. .(אלנאפץ) E7, R1 النافض :E5, E6, P1, Tytler [ نافض

766. .P1 فلان :E5 [ ولأّن

767. .P1 المولد :E5 [ مولّد

768. .P1 وينقى :E5 [ فينقى

769. .E5 وتنقص :P1 [ وتنقضي

770. .E5: om. P1 [ حاّدة

771. .Tytler ,(אלחאלצה) R1 الخالصة .add [ الغّب

772. .P1 ىكون وىىقصى :E6, Tytler يكون ىنقضي :E5, E7, R1 [ تكون تنقضي
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ـلينـاجالـق ـ لاـ ـبيرقـفوس: اـ ـلغن وـ ـبيّب اـ ـلحمن ـ اـ ى ـلمحّ ـ اـفةـقرـ ـلخلي ـ اـ ـلمط ـلهمّدـلوـ ـ ـهمّـنٕاـف.773اـ ـجميعاـ ـ ـ إـ ـيتـامّـناً [ـلوـ P1ّدان 71a[اـم ـلمن رّةـ

ـلصفا ـ واـ ـلفراء. ـبينهمرقـ ـ ـ ـ اـ أّن ـلحما ـ اـ ى ـلمحّ ـ ـتكةـقرـ إذاـ ـغلبون ـ اـ ـلمت اـ ـلصفرّة ـ وـ ـكثراء ـغلبو774رتـ ـ اـفتـ ـلعي اـمروقـ وأـلع اـمدم. ا ـلغّ ـفتكّبـ ـ إذاـ ون

اـنـاك ـلصفت ـ ـمتح775رةـئـاسراءـ ـ اـفـةكّرـ ـلبي ـكلدنـ وـ ـلغاّه. اـ ـلخّب ـلصاـ اـهةـ ـلحي ـفظاـ ـلطبيعته776ةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنقيةـفـرصاـ ـ وا777ةـ ـلح. ـفظاـ اـهكـلذـل778ةـ ـلتي يـ

ـتك اـ ـلمون اـ ـلصفرّة ـ ـفيهراءـ ـ اـماـ ـلغلبن ـ ـ واـ ـلكثة ـ واـ ـلحرة ـعلـةكرـ وـمىـ ـصفا واـ ذـمتـقوـلت ـصيكـلع ـلبلوا779فـ ـ ـعلدـ ـمثىـ اـحالـ سـباـياّرـحتـقوـلال

اـسو ـلمّن وـيرـ ـعلـهجزاـمض ـمثىـ اـهالـ ـلحذا وإذاـ اـنـاكال. ـلغت ـعلّبـ ـمثىـ ـلحا780نـمذهـهلـ [ـ Kühnال xvii, ـفن]738 ـئبهواـ ـ لاـ ـمحا ةـلاـ

واـفاـنعـميـتأـت ـنقضض ـ اـ ـلناء ـيكبـئواـ ـبعونـ أوـ ـبقرق ـصفيءـ أوـ ـختاـبراء ـصفلافـ أوـ ـبجميراء ـ ـ ـكلذهـهعـ اـنـاك781ٕاذاـفا.ـهّـ ـلغت ـعلّبـ ـمثىـ لـ

اـمذهـه ـلحن اـمتـنـاكالـ ـلنّدة ـئبهواـننـمةـبوـ ـ أـ ـنقا ـكثيصـ ـ ـسكّدةـمنـمراًـ ـنهوـ وذـ اـلا. أّن أدوارـمدورـلك ـيترهـسأـباـهن ـميوـييـفّمـ وـ ـليلتين ـ ـ ـ ٕاذاـفنـ

ـلصـاختـنـاك ـتجمـلةـ ـبتهوـندـ ـ ـتط782اـ اـ ـلبتول ـ ـكثا783ّٔةـ اـمرـ ـثنتن ـ ـعشيـ ـفبقة.ـعـاسرةـ ـ ـيقراطـ ـفيمولـ ـ اـمانـكاـ ـلغن ـعلّبـ اـهىـ ـلصفذه ـ إـ أّـهـنة ولـطا

ـيكاـم ـبحيـتأـيونـ ـنهراـ وـ ـينقضا ـ ـ ـسبعيـفيـ ـ أدوار.ـ ـيقاـمٕاّنـفة ـعليوىـ ـ اـ ـليه اـ اـفدـحواـلوم ـلحمي ـ اـ ى ـلمطبقّ ـ ـ ـ ـيقاـموـهةـ ـعليوىـ ـ اـ ـلنه اـبوـ يـفدةـحواـلة

ـلحما ـ اـىّـ ـلمفى ـ وـقارـ ـبحة. ـنهراـ 784ٕاـ ـيكـاّمـنا [ـ E5ون 18b[ـعل ـحسىـ اـ ـلناب وـئواـ ـعناـمـوهذاـهب. ـبقا785ٔىـ ـكتيـفراطـ ـتقابـ اـمّدـ ـلمعة ـ ـعنةـفرـ دـ

773. .P1 فىهما :E5 [ لهما

774. .E5 او كثرت :P1 [ وكثرت

775. .E5 ساريه :P1 [ سائرة

776. .P1 الحافضه :E5 [ الحافظة

777. .P1 لقبه :E5 [ نقية

778. .P1 والحافضه :E5 [ والحافظة

779. .E5 صايف :P1 [ صيف

780. .E5, supra lin. P1: om. P1 [ من

781. .P1 واذا :E5 [ فٕاذا

782. .E5 نوائبها :P1 [ نوبتها

783. .E5 بته :P1 [ البتّة

784. .P1 فبحرانها :E5 [ وبحرانها

785. .P1 عناه :E5 [ عنى
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اـكذ ـلحمره ـ اـ ى ـحيعـبرـلّ إّنـقنـ ـسكال اـ ـلحمون ـ ىـ ّ
أـبرـلا786 ـيضع ـيك787اًـ ـعلونـ ـلنظا788ذاـهىـ ـ ـفقام.ـ وـندـصر789دـ ـتفقا ـ دـ اـنّ ـلبحا ـ اـفرانـ عـبرـلي

ـلغوا ووـ ـيك790اهـندـجّب ـعلونـ ـحسىـ لاـعابـ الأدوار ـعلدد ـحسىـ الأـع791ابـ ذـمّام.ـيدد اـلن أّن اـلك ـلسدور اـفعـباـ ـلغي ـيقّبـ اـفعـ ـليي ومـ

ـلثا ـعشثـلاـ أّوـمرـ ـلهن [ـ Kühnا xvii, و739 ذـف] اـلي ـليك أـفومـ ـكثي الأـ ـيكرـمر ـبحونـ اـ ـلمران واـ ـنقضرض ـ ـغينـماءهـ أنـ ـينتظر ـ ـ اـبرـ عـبراـله

ـعش وـ ـكمر. أّنـ الأـفا اـمي ـئمداـلراض الأـحةـ اـمّد ـلحراض اـهاّدةـ ـليو اـ ـعشعـبراـلوم وـ الأـحر اـمّد ـلحراض اـجاّدةـ اـهدًّ ـليو اـ ـلسوم يـفكـلذـكع،ـباـ

ـلحما ـ اـيّـ ـلمفات ـ أـفةـقارـ ـقصٕان وـمـاهرـ اـهّدة ـلغي اـهّدـحّبـ لاـلا ـيجذي اـلا792اوزهـ ـلسدور وـباـ ـكمع. ـيمكاـ ـ أـ ـيضن الأـفاًـ اـمي ـلحراض أنـجاّدةـ ا دًّ

ـينقض ـ ـ اـ ـلمي اـفرضـ ـليي اـ ـلخوم وـماـ ـليا793يـفس اـ وـبراـلوم ـليا794يـفع اـ ـلثوم ـيمككـلذـكث،ـلاـ ـ اـفنـ ـلغي أنـ ـيكّب اـ ـنقضون ـ ـتليـفاـهاءـ الأـ دادـعك

ـعيأـب ـنهاـ أـماـ الأدوارـعن ـغينـمداد أنـ ـينتظر ـ ـ اـ ـلطبيعر ـ ـ ـ ـلبحاـبةـ ـ اـ اـلران ـلسدور وأـباـ ـبقع. رـ ـسم795اّـمـبراط ىـ ّ
ـلغا796 اـ ـلتّب ـلهـاحذهـهيـ ـغباـ ـلصـاخّاًـ ة.ـ

اـمّـبور ـكتفا ـ ـيسمأنـبىـ ـ ـيهّـ ـغباـ ـبقّاًـ ـمطلولـ ـ ـغينـمقـ زـ ـكمادةـير ـسماـ اـ اـهيـفاـهّ ـلفصذا ـ لأّنـ وـتادـعنـمل اـئـاسه ـلير ـنيياـنوـ ـ أنـ ـيسمن ـ واـ ـجميّ ـ اـمعـ

كانت هذه حاله من الأشياء على هذين الوجهين.
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786. .P1 ُحّمى :E5 [ الحّمى

787. .E5 انما :P1 [ أيضاً

788. .E5, supra lin. P1: om. P1 [ هذا

789. .P1 وقد :E5 [ فقد

790. .P1 فوجدناه :E5 [ ووجدناه

791. .E5, in marg. P1: om. P1 [ عدد الأدوار لا على حساب

792. .in marg. P1: om. P1 ىتجاوزه هو :E5 [ يجاوزه

793. .P1 او فى :E5 [ وفي

794. .P1 او فى :E5 [ وفي

795. .E5, supra lin. P1: om. P1 [ ربّما

796. .P1 يسّمى :E5 [ سّمى
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]Kühn xvii, أـق]740 قال ـب أـمراط:ـ اـفهـبـاصن ـلحمى ـ ىـ ّ
ـلحا797 أذـفاّدةـ يي ـن ـصم798هـ ـفجمـ R1[799رىـ 74b[ـمنخنـم ـ دمـيرـ أو800ه

 بطنه انحّل بذلك مرضه.801استطلق

ـلينـاجالـق ـ أـقدـقوس:ـ ـبقال ـفيمراطـ ـ ـتقاـ أـ ـيضّدم اـ إّن ـلصاً ـيكدـقّمـ ـعنونـ [ـ P1د 71bا ـحتب] ـ اـ ـختاس اـ ـلملاف وـ ـتصرار إـعاـ اـلده وإّنـلى رأس،

اـه ـلصمذا ـ اـ إذا ـنطلم ـ اـ ـلبطق ـ اـ ـنحن وـ وـقّل. اـهيـففـصد ـلفصذا ـ ـبعينذاـهلـ ـ ـ ووـ ـمعفـصه أـ اـمه اـفاف.ـعرـلر أـعرـلٕاّن ـيضاف ـينحدـقاًـ ـ هـبّلـ

ـلصما ـ اـ ـلعم اـفارضـ ـلحمي ـ ىـ ـغينـمّ أنـ ـيكر ـنفيـفاّصـخادثـحدثـحونـ آـ اـلس ـلسمة ـ وـ ـليع. ـيعجسـ ـ أنـ ـيسكب ـ الأـ ـعنراضـعن دـ

.802استفراغ الأخلاط المولّدة لها وانقلابها
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.807 عادتها أن تعاوده806 الأفراد فمن805 إقلاع الحّمى عن المحموم في يوم من أيّام804] إذا لم يكنE6 157a: [803ثّم قال بعد هذا

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]741 ـ أّنـموس:ـ أرى ـبقا808ٔا ـكتراطـ اـهبـ ـلفصذا ـ أـ ولا ـحسبل ـ إلّاـ ـبعه اـ ـلفصض ـ اـ ـلتول دـ ـعليتـسّـلي ـ ذاـهيـفهـ

ـلكتا ـ أـفاب.ـ ـبقٕاّن وـقراطـ ـكتيـففـصد [ـ E5اب 19a[ـتق اـمّدـ ـلمعة ـ وـفرـ اـهيـفة ـلكتذا ـ أـ ـعناب ـكتيـ اـ ـلفصاب ـ ـحسّدـيزـتولـ أـ اـياب ـلبحّام ـ رانـ

797. .E6, P1 حمى حاده :E5 الحمى الحاده :E7, R1, Tytler [ الحّمى

798. .Tytler اذنه :ArMSS [ أذنيه

799. .R1 (?) פיגר :E5, E6, E7, P1, Tytler [ فجرى

800. .R1 דמא :E5, E6, E7, P1, Tytler [ دم

801. .R1 אסתצלאק :E5, E6, E7, P1, Tytler [ استطلق

802. .P1 وانقلاعها :E5 [ وانقلابها

803. .P1 قال ابقراط .add [ هذا

804. .Tytler تكن :ArMSS [ يكن

805. .Tytler ,(אלאיאם) E7, supra lin. P1, R1 الايام :E5, E6, P1 [ أيّام

806. .E7 فان من :E5, E6, P1, R1, Tytler [ فمن

807. .Tytler ,(תעאוד) E6, E7, R1 تعاود :E5, P1 [ تعاوده

808. .P1: om. E5 [ أّن
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ـكيبرـتو ـ ـعلهـ أرـ ـبعى أرـ ـبعة وو809ةـ ـكتيـففـص، اـ ـبياب ـيميدـ ـ ـكثيىـضرـماـ ـ اـهاـتا810ٔنـيرـ ـلبحم ـ اـفرانـ ـعشعـبراـلي وـ ـلير اـفسـ ـعشعـبراـلي ـفقرـ ـلكطـ نـ

ـلعشا811ومـييـف ـ وـيرـ الأرـييـفن ـبعيوم ـ وـ اـييـفن ـلستوم ـ وّـيـ اـييـفن ـلثموم ـ ـنياـ واـ ـلين. اـ واـبراـلوم ـلعشع ـ أـيرـ ـيضن ـعناًـ ـبحومـيدهـ واـ ـليران اـ واـبراـلوم ـلثع ـثيلاـ نـ

ـقبو ـكلذهـهلـ ـمناـهّـ الأـ أّول اـفرـمذ ـليي اـ ـفكيع.ـبراـلوم ـ ـيجفـ أنـ ـيقوز الآنـ 812ٕول إنـنا ـيكمـلّه ـسك813نـ اـ ـلحمون ـ ىـ الأـمومـييـفّ الأـين رادـفّام

ـيكمـل ـبمنـ ولاـمأـ ـيكتأن814ودـجالأـفه.ـبوقـثوـمون ـ ـمكبـ الأـمانـ الأـين أـمرادـفّام اـين ـلبحّام ـ ـكمران،ـ رأىـقاـ أنـقد ـيكتبوم ـ ـ ـنسخهيـفواـ ـ ـ م.ـ

.815وقد نجد في نسخ كثيرة مكان قي يوم من الأيّام الأفراد في أيّام البحران
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قال أبقراط: إذا عرض اليرقان في الحّمى قبل اليوم السابع فهو علامة رديئة.

40.

.سوداوية فالعلّة األعضاء من عضو واسترخى قوّته بغتة اللسان عدم متى: أبقراط قال

 عليه]V4 162b [عطف ألنّ وحركته حسه بطل أي قوّته اللسان عدم قوله من المراد: التفسير

ورم أو خلط أو العضو في مزاج سوء من تكون قد والحركة الحسّ، وبطالن األعضاء سائر استرخاء

 من يمتنع بحيث وكدره الدماغ في النسفاني الروح غلظت السوداوي الخلط ألن يكون وقد سدّة، أو

 سائر ألن السبب هذا هو بغتة يكون الذي أفعالها، قواه تعمل ال لغلظه نفذ أو المجاري في النفوذ

 Kühn[.بالحرق يحس لم مجنوناً شاهد أنّه روفس عن حكينا كما وهذا بالتدريج، إالّ يكون ال األسباب

xvii, 742الطبيعة للمرّة الصفراء التي البدن كلّه وخاّصة إلى الجلد على طريق البحران. 816] قال جالينوس: إّن اليرقان ربّما كان يدفع 

809. .supra lin. E5, P1: om. E5 [ أربعة

810. .P1 كثير :E5 [ كثيرين

811. .P1 اليوم :E5 [ يوم

812. .P1 الا :E5 [ الآن

813. .P1 يكون :E5 [ يكن

814. .P1 كان .add [ فالأجود

815. .E5 الاىام الافراد :P1 [ أيّام البحران

816. .P1 من .add [ يدفع
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وقد يكون اليرقان على طريق العرض عند آفة تحدث بالكبد. والآفات التي تحدث بالكبد فيكون منها اليرقان ثلاثة الورم الصلب والورم 

 يمكن أن يعرضا بغتة 818 الصلب مرض طويل مزمن يحدث على طول الأيّام. وأّما الورم الحاّر والسّدة فقد817الحاّر والسّدة، إلّا أّن الورم

 هاتين الآفتين. وذلك أنّه لا يمكن أن تنصب المرّة الصفراء أو تثبت في819واليرقان الذي يحدث قبل اليوم السابع إنّما يكون من إحدى

 820البدن على طريق البحران قبل السابع. والقول بأّن اليرقات الحادث قبل السابع علامة رديئة حّق، وليس القول بأّن اليرقات الحادث

، ولا قال هذا أبقراط في هذا الفصل، لأنّه قد يمكن أن يتطاول أمر الورم الحاّر وأمر السّدة حتّى 821بعد السابع سليم من الخطر حّق

 السابع. فأّما قبل السابع فلا يمكن أن تنصب المرار وتثبت في البدن على طريق البحران. وقد نجد في بعض النسخ زيادة 822يتجاوز

] وأراد صاحب هذه الزيادة Kühn xvii, 743»، [824 رطوبات من البطن823] الفصل وهي هذه «إلّا أن تنبعثP1 72aفي آخر هذا [

بها أن يستفرغ المرار مع انبثاثه في البدن من البطن.
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 حّماه نافض في كّل يوم فحّماه تنقضي في كّل يوم.826 في825قال أبقراط: من كان يصيبه

817. .P1 المرض :E5, supra lin. P1 [ الورم

818. .P1 قد :E5 [ فقد

819. .P1 احد :E5 [ إحدى

820. .E5: om. P1 [ الحادث

821. .P1 حقا :E5 [ حّق

822. .P1 يحاوز :E5 [ يتجاوز

823. .E5: om. P1 [ تنبعث

824. .P1 تنبعث .add [ البطن

825. ) E6, R1 كانت تصيبه :E5, E7, P1, Tytler [ كان يصيبه תציבה כאנת ).

826. .E5, supra lin. E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E6 [ في
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ـلينـاجالـق ـ ـلموس:ـ اـ ـلنا827انـكّ إـفاـ ـيكـاّمـنض ـعنونـ ـتتحاـمدـ ـ اـ ـلمرّك وـ ـيثبرار ـ اـف828تـ ـلبي ـكلدنـ وـ ـينتقكـلذـلّه ـ ـ وـ ـيستفض ـ ـ واـكيـفرغـ نـمدةـحّل

اـئواـن ـلحمب ـ ى،ـ ـفبّ اـصبـجواـلاـ ـلبار ـينقدنـ ـ اـمىـ ـلحمن ـ إذاـ ى ـعلتـنـاكّ اـهىـ ـلحذه وـفالـ ـكهرـتتـقي وـ ـمعنوـهذاـها. ـ اـهيـفهـلوـقىـ ـلفصذا ـ لـ

ـحمإّن اهـ ـتنقضّ ـ ـ اـقّهـنأـكوم،ـيّلـكيـفيـ إّن ـلحمال ـ ىـ ـتقلّ ـ اـععـ ـلمن ـحتومـيّلـكيـفضـيرـ لاـ ـيكّى ـمنههـبونـ ـ وـشاـ ـكميء. أـ إنـنا 829انـكّه

ـلنا ـيعضـفاـ اـنـاكومـيّلـكيـفرضـ ـلحمت ـ ىـ ـتسكّ ـ إنـلذـكوم،ـيّلـكيـفنـ ـلنا830انـكك ـيعضـفاـ [ـ E5رض 19b[ـغب رـ أو ا ـبعًّ ـسكانـكاًـ ونـ

ـلحما ـ ىـ ـعلّ ـحسىـ ذـ وـلب الأـلذـكك، ـيكريـيرـمك اـفونـ أدوار ـلغي واـ اـئواـنرىـنّاـنٕاـفع،ـبرـلّب ـلحمب ـ ىـ ـتنقضّ ـ ـ [ـ Kühnي xvii, ّمـث]744

ـتع ـفتحودـ ـ أـ إلّا وإنـهّـندث، ـتنقضتـنـاكا ـ ـ ـتبقـاهّـنٕاـفي.ـ ـ اـفىـ ـلبي اـمـةجارـخالـحدنـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـفمةـ ـقبله831نـ ـ ـ ـتكاـ اـعونـ ـلحمودات ـ ىـ ـعلّ ىـ

الدور وسائر الأعراض.
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أـق ـبقال ـمتراط:ـ [ـعىـ E7رض 75bا ـلي] اـفانـقرـ ـلحمي ـ ىـ اـفّ ـليي اـ ـلسوم ـلتا833يـفأو832عـباـ أوـساـ ـعشعـبراـلا834يـفع ـمحمكـلذـفرـ ـ [ـ E6ود

158aً836 فٕان كان كذلك فليس أمره بمحمود835] إلّا أن يكون الجانب الأيمن مّما دون الشراسيف صلبا.

ـلينـاجالـق ـ إـ أّنـنوس: أرى ـلفصا837ّي ـ اـ ـقبذيـلل أدـهلـ ـفيملـخذا ـ ـبياـ اـ ـلفصن ـ اـ ـقبلذيـلل ـ وـ ـبيه اـهنـ ـلفصذا ـ ـعللـ ـغيىـ ـنظرـ وذـ أّنـلام. ك

827. .E5, P1 كانت :correxi [ كان

828. .E5 فيثبت :P1 [ ويثبت

829. .E5, P1 كانت :correxi [ كان

830. .E5 كانت :P1 [ كان

831. .E5 من :P1 [ فمن

832. .E7 الصابع :E5, P1, R1, Tytler: ill. E6 [ السابع

833. .E7 في اليوم :P1, R1, Tytler: om. E5: ill. E6 [ في

834. .E7, P1, R1, Tytler: om. E5: ill. E6 [ في

835. .R1 צלב :E5, E6, E7, P1, Tytler [ صلباً

836. אמרה במחמוד :E5, E6, E7, P1 [ أمره بمحمود  R1: ذلك بمحمود Tytler.

837. .in marg. E5, P1: om. E5 [ أّن
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أنـكودـجالأ ـيقان اـهرنـ ـلفصذا ـ ـلفصاـبلـ ـ اـ ـقيذيـلل ـفيلـ اـع«إذا838هـ ـليرض اـفانـفرـ ـلحمي ـ ىـ ـقبّ اـ ـليل اـ ـلسوم ـفهعـباـ ردـملاـعوـ ـيئة ـحتة»ـ ـيكّىـ ونـ

ـلقا ـكلولـ ـعل839ّهـ اـهىـ ـلمثذا ـ اـ «إّن ـليال ـمتانـقرـ ـفبرضـعىـ اـ ـليل اـ ـلسوم ـفهعـباـ لاـ ـمحو ردـملاـع840ةـلاـ ـيئة اـفرضـعٕانـفةـ ـلسي أوـباـ ـبعع ـفهدهـ وـ

ـمحمةـملاـع ـ أنـ إلّا ـيكودة اـ ـلجون الأـناـ ـيمب ـممنـ اـ دون ا ـلشّ ـسيراـ ـصلبفـ ـ ـيعناً،ـ ـ أنـ إلّا ـيك841ي اـفونـ ـلكبي ـ [ـ Kühnد xvii, ـبع]745 ضـ

اـفالآ ـلتات ذـ ـقبي842اـهاـنـركي ـ وذـ أـلل. ـلمّهـنك اـ اـكّ إـلان ـيتخلاّـمـندم ـ ـ ـحتّصـ ـينقّيـ ـ اـ ـلكبى ـ ـلما844انـكو843دـ إـ اـخأـي845اّـمـنرار ـلمجذ ـ اـ ـلماري هـلةـيؤذـ

اـلإ ـلمى اـمرارةـ ـلعن اـ ـلتروق اـفيـ ـلكبي ـ وـ ـمترورةـضبـجد، اـثدـحىـ ـلست ـبعيـف846ّدةـ اـ ـلمض اـضواـ ـلتع ذـخأـتيـ اـلذ ـلمك ورمـ أو أوـحرار اّر

 وينقى لكن ينفذ المرار معه إلى البدن كلّه، وإذا كان ذلك فيجب ضرورة أن يحدث اليرقان.847صلب أن لا يتخلّص الدم ويتهّذب
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قال أبقراط: متى كان في الحّمى التهاب شديد في المعدة وخفقان في الفواد فتلك علامة رديئة.

ـلينـاجالـق ـ إـ ـممّهـنوس: اـ اـقّ ـعليقّـفـتد ـ أـ ـليّهـنه اـ ـلعضس ـ اـ ـلنو ذاـمضـباـ ـلطباـبهـتن ـ ـيسمعـ ـ ىـ ـلفاـبّ ـفقوادـ ـلكط،ـ ـيسمدـقنـ ـ اـ ي ـلقّ [ـمدـ رأس P1اء

72bا ـلمع] ـ ـبهدةـ الاـ ـحتمـسذا أـ ـيسم848مـهّـنّى ـ الأوـ ون اـجّ ـلعاع اـهيـفـةضارـ ـلمذا أوـضوـ اـجع ـلفاع اـمأـفواد.ـ ـخفقّ ـ اـ ـلفان ـكثأـفوادـ ـفسنـمرـ رـ ّ

838. .in marg. P1 قبله :P1 وقال فيه :E5 قبله .in marg. E5: del [ قيل فيه 

839. .E5: om. P1 [ كلّه

840. .E5: om. P1 [ لا محالة

841. .E5: om. P1 [ أن

842. .P1 ذكرتها :E5 [ ذكرناها

843. .P1 وينتقى من عكره الذي هو الخاط الاسود ىجدب الطحال له :E5 [ حتّي ينقى الكبد

844. .P1 نقاه من .add [ وكان

845. .P1 ايضا :E5 [ إنّما

846. .P1 حدث سده :E5 [ حدثت السّدة

847. .in marg. P1 وىىحدب :E5, P1 [ ويتهّذب

848. .P1 وانهم :E5 [ حتّى أنّهم
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ـكت اـ ـلفصاب ـ أّنـ رأى ـمعن849ول ـ وـ ـمعناه ـ وـ اـجى ـلفع واـ [ـحواد Kühnد. xvii, و746 إـقالـقدـق] ـعنّهـنوم ـبخفقىـ ـ ـ اـ ـلفان ـتفـةكـرحوادـ نـمورـ

ـنف اـ ـلقلس ـ وـ ـفسب رواـ اـكـرحّ ـلتفة ـ ـفق850وّرـ إـلاـ ـمتـةكـرحـاهّـنوا ـشبيهرةـتواـ ـ ـ ـختالاـبةـ والاـ ـلتهلاج. ـ اـ ـلشاب ـيك851دـيدـ اـفونـ ـلمعي ـ ـقبنـمدةـ اـ ـلمل رّةـ

ـلصفا ـ إذاـ وـفراء ـغلبارت ـ ـطبقيـفتـ ـ ـتهاـ ـفبا.ـ ـيعبـجواـلاـ ـلمرضـ اـلـاحذهـهتـنـاكنـ ـلله اـفيـفذعـ ـلمعم ـ وـ ـعناـموـهدة ـبق852ىـ ـخفقهـلوـ ـ اـ ـلفان وادـ

اـهارـصكـلذـلو ـلعذا ردـضرـعارضـ ـيئاً ـفهمٕانـفاً.ـ ـ ـخفقهـلوـقنـمتـ ـ اـ ـلفان اـ ـلحواد اـكرـ ـلمتة ـ اـتواـ ـلسرة ـيعرـ اـمةـ ـلقلن ـ ولاـ ـسيب إذاـمّـ ـشبيهتـنـاكا ـ ـ ةـ

 قد حّمى وسخن بسخونة نارية.853بالاخلاج، فهذا العارض من الرداءة في الغاية لأنّه يدّل على أن يتنوّع الحياة

66

قال أبقراط: التشنّج والأوجاع العارضة في الأحشاء في الحّميات الحاّدة علامة رديئة.

]E5 20a[ـلينـاجالـق ـ اـ ـلحموس: ـ اـ ى ـلقّ اـيوـ ـلشة ـتجفدةـيدـ ـ اـ ف ـلعصّ ـ ـبمنبـ ـ اـلزـ ـلنة ـفتمارـ ـ وـ ـتجّدده وـبذـ ـعله اـهىـ ـيحهـجوـلذا اـ ـلتشندث ـ ـ ّجـ

ـلمهلا ـ ـ ورـ الأـفرضـعـاّمـبك. ـحشي Kühn[854اءـ xvii, ا747ٔ ـيض] اـ اـهنـمورمـلاً ـلحذه ـبعينهالـ ـ ـ ـ أـ ـعنا الاـشنـميـ ـلتهّدة ـ واـ ـليباب ـ وـ كـلذـلس،

إّنـق اـهال ـلحذه ردـحالـ ـيئال وأـ أنـحة، ـتكرى رداءـ ـتهون أزـ ـمتدـيا اـكىـ وـجوـلان ـجعع وـيدـشاًـ ـعلمندـقداً. ـ ـ أـ ـتعدـقّهـنا الأوـ يـفاعـجرض

ـحشالأ ـبسباءـ ـ اـ اـلب ـلحورم إذاـ ـفيهرضـعاّر ـ اـ ـلحما ـ واـ ـلسرة اـ ـلقّدة اـيوـ أو ـلخة و855راجـ ـلكن، ـ ـليّهـ ـيشبسـ ـ أنـ ـيكه أـكونـ ـبقلام اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ لـ

ـتليـف الأوـ اـجك لأّن ـلخطاع، ـ ـتليـفرـ ـمكشرـهـاظكـ ـ وـ ـليوف ـيجسـ أنـضبـ ـيكرورة أـ ـمتاـهرـمون اـمأـبلاًـّصـ ـلتشنر ـ ـ وـ اـعنـمّج، ـبقادة أـ 856ّهـنراط

اـفالـقإذا ـلحمي ـ أنـيّـ ـيعنات ـ الأـفيـ اـمي ـلتراض إـ ـحميـهاّـمـني الأـ لا ى ـلتا857راضـمّ اـ ـلحمي ـ ىـ ـفيهّ ـ لازمـعاـ ـلعلرض ـ ـعضّةـ ـفيدثـحوـ ـبعهـ ضـ

الأمراض التي تقّدم ذكرها.

849. .E5: om. P1 [ أّن

850. .E5 تفور :P1 [ التفوّر

851. .supra lin. P1 قد .add [ الشديد

852. .P1 عناه :E5 [ عنى

853. .P1 الحيوه :E5 [ الحياة

854. .P1 بسبب الورم .add. et del [ الأحشاء

855. .P1 والخراج :E5 [ أو الخراج

856. .P1 ايضا :E5 [ أنّه

857. .P1: om. E5 [ التي إنّما هي حّمى لا الأمراض
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67

قال أبقراط: التفزّع والتشنّج العارضان في الحّمى من النوم من العلامات الرديئة.

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]748 ـ أـقدـقوس:ـ ـبقال ـفيمراطـ ـ ـتقاـ أـ ـيضّدم اـ إّن ـلناً اـ ـيضذيـلوم اـ ـلمّر اـملاـعنـمضـيرـ ـلمات واـ ـلنوت، اـ لاـلوم ذي

ـيض ـليرّهـ اـملاـعنـم858ـوهسـ ـلمات وأـ ـعلىـتوت. ـبمثهـلوـقىـ ـ ـحيالـ ـمتالـقنـ ـسكىـ اـ ـلنن اـ ـختوم اـ ـفتلنـهذـللاط ـ ـلحـاصةـملاـعكـ دّلـفة،ـ

ـبقأ ـيكدـقّهـنا860ٔكـلذـب859راطـ اـمونـ ـلنن لاـمومـ ـيسكا ـ اـ ـختن اـ لاـهذـللاط رـبن زادّـمـبل ـفيا ورـ وّـمـبه وذـلا اـهيـفـركّده. ـلفصذا ـ ـمثلـ أـ ـرخالات

ـعلدّلـت اـ ـلضى اـ ـلحرر اـمادثـ ـلنن وـ اـهوم ـلتفي ـ واـ ـلتشنزّع ـ ـ وـ ـبعيـفّج. اـ ـلنسض ـ ـمكـدجوـيخـ «اـ ـلتفان ـ «اـ ـلتزّع» وـجوـ ع»، رأـقّ ـيند ـكثي861راراًـماـ ـ يـفرةـ

ـمهلكراضـمأ ـ ـ اـ ـلتفة ـ واـ ـلتزّع واـجوـ ع ـلتشنّ ـ ـ ـيحّجـ اـمدثـ ـلنن وـ ـيشبوم. ـ أنـ ـيكه ذـ ـيعكـلون ـعنرضـ ـمصيدـ ـ اـ ـلخلر ـ اـ ـلمط ـلما862ؤذيـ ـللمّدـلوـ ـ يـفرضـ

اـقو ـلنت إـ اـلوم لأّنـمدـلى اـكرـحاغ، يعة ـلطب ـ ـ ـ ذـفةـ اـلي ـتكتـقوـلك إـ داـلون اـخى بل ـل أـ ـكثدن [ـ P1ر 73a[ـمنه ـ إـ و863ارجـخىـلا ـكم. أّنـ ا

ـنسالٕا أـ ـيضان إذاـ ـبعارـصاً ـتندـ اـ ـلطعاول ـ إـ اـلام ـلنى رأـفهـلرضـعومـ اـسي ـمته إذاـلذـكلاء،ـ إـصك اـلار ـلنى اـندـبيـفنـمومـ ـمته وـ ـكثلاء نـمرةـ

ـيعلاطـخالأ رأـفهـلرضـ اـسي ـمته ـفيثقلاءـ ـ ـ اـ اـكٕانـفاغ.ـمدـلل ـلخلان ـ اـ ـلغط إـئاـمبـلاـ اـللاً ـلسى ـمنرضـعوداءـ اـ ـلتفه ـ وإنـ ـيكمـلزّع، كـلذـكنـ

ـمنرضـع اـ ـلته واـجوـ ع ـلتشنّ ـ ـ [ـ Kühnّج، xvii, و749 اـكدـق] ـلنان ـسيضومـ ـ داـ ـئمّر ـبسباًـ ـ اـ ـنصبب ـ ـلما864ابـ ـفيواّدـ إـ ـعمىـله اـ ـلبق وـ ـممدن اـ ّ
ـيل865 يـ

858. .E5: om. P1 [ هو

859. .P1 بقوله :E5 [ أبقراط

860. .P1 ذلك :E5 [ بذلك

861. .P1 مرار :E5 [ مراراً

862. .E5, in marg. P1: om. P1 [ المؤذي

863. .P1 خارجِه :E5 [ خارج

864. .P1 سبًبا لانصباب :E5 [ بسبب انصباب

865. .P1 وما :E5 [ ومّما
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ـحشالأ أّنـلاء،ـ لا ـمنتفعت866و ـ ـ ـ ـ ـبسب867هـ ـ إـ ـنضب ـلمـهجاـ ـيحت868انـكاـ ـ إـ اـلاج ـلنضى ـ أـ ـكثج ـمضنـمرـ ـبسبهـتّرـ ـ ـميبـ الأـ ـفيلاطـخل إـ داـله ل.ـخى

ـليو اـ ـجتمس ـ الأـ اـخاع ـيئردـللاط اـفةـ ـفقاغـمدـلي ـيحطـ الأـه869دثـ ـلكراضـعذه ـيح870دـقنـ ـثهدـ أـ ـيضا اـ ـجتماً ـ ـعهاـ اـفيـفاـ ـلمعم ـ ٕاّنـفدة،ـ

ـتص اـعاـ ـلبخد ـ وـفارـ اـقي ـلنت [ـ E5وم 20b[ـهننـم ـيكاكـ أـ ـكثون الأـنـاكٕاذاـفر،ـ ـبقيدـق871لاطـخت ـ ـيمدـعتـ ـللنضةـ ـ ـ ـلناـفجـ اـ ـلعوم ـبسببهارضـ ـ ـ ـ اـ

ضاّر ومتى نضجت فٕاّن النوم الذي يجليه يكون نافعاً.

87268

.874] يدّل على تشنّجR1 76a في مجاريه من البدن فذلك رديء لأنّه [873قال أبقراط: إذا كان الهواء يتعثّر

ـلينـاجالـق ـ ـينبغوس:ـ ـ ـ أنـ ـتفهي ـ ـعنمـ أـ ـيعنّهـنه ـ ـلهاـبيـ اـهيـفواءـ ـلمذا اـهعـضوـ ـلتنفو ـ ـ سـ ـكم،875ّ اـ ـستعما ـ ـ اـهلـ ـللفظذه ـ ـ ـكتيـفةـ ـتقابـ اـمّدـ ـلمعة ـ ةـفرـ

اـهٕاّنـف ـلتنفواء ـ ـ سـ ـتعثإذا876ّ ـ ـمجيـفّرـ ـيعنه،ـيارـ ـ إذاـ ـحبسي ـ ـيقـرطيـفيءـش877هـ ـحتهـ ـينقطّىـ ـ ـ ـعلدّل878عـ ـتشنىـ ـ [ـ Kühnّج. xvii, 750[

866. .E5, supra lin. P1: om. P1 [ أّن

867. .P1 منفعته :E5 [ منتفعته

868. .E5: om. P1 [ كان

869. .supra lin. P1 فيه .add [ يحدث

870. .supra lin. E5, P1: om. E5 [ قد

871. .P1 تلك الاخلاط :E5 [ الأخلاط

872. om. E6.

873. .R1 מתגירא :E5, E7, P1, Tytler [ يتعثّر

874. .Tytler التشنج :ArMSS [ تشنّج

875. .E5 النفس :P1 [ التنّفس

876. .E5 النفس :P1 [ التنّفس

877. .P1 احبسه :E5 [ حبسه

878. .E5, in marg. P1: om. P1 [ حتّى ينقطع
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أّنـلوذ اـهك ـلتنفذا ـ ـ سـ ّ879ٕ ـيكـامّـنا وـ اـندـقون ـلعضال ـ واـ ـلعصل ـ اـ ـلمحب ـ ـللصرّكـ ـ اـمرفـطدرـ ـلتشنن ـ ـ ـتلّدتـيزـتٕانـفّج.ـ اـ ـلجك وـ ـسعال يـفتـ

ـعضأ أـ ـكثاء اـ ـعتر ـحبهـاصرىـ ـ ـتشن880اـ ـ وـهـاظّجـ اـكـرحر. ـلتنفة ـ ـ سـ ـتكّ ـعلونـ وـ ـجهيى ـ وذـ أّنـلن، ـمنهك ـ إدـ ـللهالـخا ـ وـ ـكتـرحواء إـ داـله وـخى ـمنهل، ـ اـ

وـجراـخإ ـكتـرحه إـ ـفتعثارج.ـخىـله ـ ـ اـ ـلهّر رـ إدـفانـكاّـمـبواء اـخي ـلنفال ـ وـ اـهس ـفيالـقذيـلو أـ ـبقه إدـ إّن اـخراط ـلنفال ـ ـيتضدـقسـ ـ ـحتفـعاـ انـكّىـ

ـنسالٕا ـيستنش881انـ ـ ـ ـ اـ ـستنشق ـ ـ ـبعاًـقاـ اـ ـستنشد ـ ـ ورـ ذـكـامّـباق، اـلان ـلتعثك ـ ـ إـفّرـ اـخي ـلنفراج ـ وـ اـهس ـفيالـقذيـلو أـ ـبقه اـ إّن ـلهراط ـيتعثواءـ ـ ـ يـفّرـ

ـمج ـعنهـيارـ ـكتـرحدـ إـ وـخىـله واـكيـفارج. اـيذـهنـمـدحّل ـلقن ـليوـ إـ ذّـمـنن أـكا اـئـزجـدحر ـلتنفي ـ ـ وـ وأـقّس اـهيـفّاـمط. ـلفصذا ـ اـ ـنحذيـلل يـفنـ

ـتفسي ـ ـ ـفجعرهـ ـ اـفهـملاـكلـ ـلنفي ـ ـكلسـ ـفق882ّهـ إذاـ اـكال ـلهان ـيتعثواءـ ـ ـ ـمجيـفّرـ ـيعنهـيارـ ـ ذـكيـ ـكتـرحيـف883كـلان إـ داـله أوـخى ـكتـرحيـفل إـ ىـله

خارج أو فيهما جميعاً.

88469

أـق ـبقال ـغليظهـلوـبانـكنـمراط:ـ ـ ـ ـشبيه885اًـ ـ ـ ـلعبياـب886اًـ ـ ـ ـيسي887طـ ـ وـ ـليراً ـينقهـندـبسـ ـ اـم888ىـ ـلحمن ـ ىـ إذاـنٕاـفّ ـكثيولاًـبالـبّه ـ رـ ـقيقراً ـ اـ ـنتفاً ـ ه،ـبعـ

879. .E5 النفس :P1 [ التنّفس

880. .E5 اصحابها :P1 [ صاحبها

881. .P1 انسان :E5 [ الٕانسان

882. .P1: om. E5 [ كلّه

883. .E5 كذلك :P1 [ ذلك

884. om. E6.

885. .P1 غليظ :E5, E7, R1, Tytler [ غليظاً

886. .P1 شبيه :E5, E7, R1, Tytler [ شبيهاً

887. .E7 بالذي العبيط :E5, P1, R1, Tytler [ بالعبيط

888. .Tytler بالنقي :R1 בנקי :E5, E7, P1 [ ينقى
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]Kühn xvii, 751893 ثفل892 بعده سريعا891ً مرضه أو890 أّول889] وأكثر من يبول هذا البول من كان يرسب في بوله منذ.

ـلينـاجالـق ـ أـ إّن ـبقوس: ـيقتصمـلراطـ ـ ـ P1[894رـ 73b[ـعل أنـ ـغليهـلوـبانـكنـمالـقى ـ ـحتظـ زادـ ـشبيّى ـ ـلعبياـب895هـ ـ ـ وـ أنـيرـيـوهط كـلذـبدّلـيد

ـعل أـ أـحى إـيرـمد اـمن ـعلّ ـمقىـ ـغلظدارـ ـ إـ و اـمه ـعلّ اـ ـختى وـمواـقلافـ ـتشتيته ـ ـ ـ ـحته،ـ ـفيرىـيّىـ ـقطهـ ـكثيعـ ـ ـمتجرةـ ـ ـمثاوزةـ ـقطلـ اـ ـلعبيع ـ ـ وـ ـدجوـيدـقط.

ـبعيـف اـ ـلنسض ـ ـمكخـ ـشبي896انـ ـ اـ ـلعبيه ـ ـ ـشبيطـ ـ ـلحصاـبهـ ـ وـ ـنجكـلذـكاة، ـنسخيـفدـ ـ ـميسيوـنةـ ـ ـ وـناـ ـنسخيـفوس ـ دـ ـنيسيوـية ـ ـ ذانـهانـكٕانـفوس،ـ

أن اـمدلّاـيأرادا ـلثخع ـ ـعلنـ اـ ـلنتى ـ ـفقنـ ـقصدـ اـ ـعلةـلدلاـلد ـعليهدّلـيمـليءـش897ىـ ـ ـ ـغي898اـ ـهمرـ إـنـاك899ٕانـفا.ـ ـقصـاّمـنا اـ ـعلةـلدلاـلد ـمقىـ دارـ

ـلثخا ـ ـفلنـ ـعلداـيزـيمـ أـمىـ إـشا ـليار ـغيهـ ـهمرـ و900يءـشاـ أـك. ـبقلام ـكلراطـ اـهيـفّهـ ـلمذا ـيظهـعضوـ ـ أـ اـب901ردـيمـلّهـنر ـلبه اـ ـلمنتول ـ ـ إـ و أرادّـمـنن، هـبا

889. ـكثي ـ رـ ـقيقراً ـ ـنتفاzاًـ ـ وأـبعـ ـكثه، ـيبنـمرـ اـهولـ ـلبذا ـمنهـلوـبيـفبـسرـيانـكنـمولـ ذـ ] in marg. E5, E6, P1 ينتفع) رقيق instead

of ـقيقر ـ ـنتفاzاًـ ـ عـ ) متى) instead of ,(من R1 (add. או after ,(كثيراً Tytler كثيرا) رقيقا instead of ـكثي ـ رـ ـقيقراً ـ اًـ z)

instead of ينتفع) z انتفع) (om. the second من): om. E5.

890. .R1 אמרה .add [ أّول

891. .E5, E7, P1, Tytler: om. R1 [ أو

892. .Tytler بعده لقليل :sub lin. P1: om. P1, om. R1 ىعده بقليل :P1 سريعا :E7 بعده قليلا :E5 [ بعده سريعاً

893. ) E7, R1 بعد ثفل .add [ ثفل תפל בעד ).

894. .P1 ىختصر :E5 [ يقتصر

895. .P1 شبيًها :E5 [ شبيه

896. .P1: om. E5 [ وقد يوجد في بعض النسخ مكان

897. .P1 الي :E5 [ على

898. .P1 عليه :E5 [ عليها

899. .P1 وان :E5 [ فٕان

900. .E5 شىىا :P1 [ شيء

901. .P1 نزىد :E5 [ يرد
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ـلبا ـليسيا902ولـ ـ ـ اـ ـلغلير ـ ـ ـفقظـ ـكمط،ـ ـبيدـقاـ وـمكـلّنـ ـصفا ـتقاـمٕازاءـبهـ إذاـقّهـنٕاـفه.ـلوـقنـمّدمـ ـكثيولاًـبالـبال ـ رـ ـقيقراً ـ اـ ـنتفاً ـ ـفل،903هـبعـ انـكوـ

ـقتصا ـ ـعلرـ أنـ ـغليظهـلوـبانـكنـمالـقى ـ ـ ـيسياًـ ـ ـلمراًـ ـنقصهـلوـقيـفانـكاـ ـ [ـ Kühnان. xvii, و752 ـيبدـق] ـمثومـقولـ اـهلـ ـلبذا ـغينـمولـ رـ

ـحم ىـ ـعنّ اـفدـتاـمدـ ـلطبيعع ـ ـ ـ ـفضةـ اـ ـلبول ـكلدنـ [ـ E5ّه 21aو ـتنقيه] ـ ـ ـ ـعلاـ اـيـرطىـ ـلكلق ـ و904ىـ ـيبدـق. ـمثومـقولـ اـهلـ ـلبذا ـحمعـمولـ وـ ى، ـخليّ ـ قـ

ـيتأن اـهوـ م ـلمتّ ـ مـهوـ ـعلّ ـحمهـبتـنـاكنـمىـ اـ أّن ى ـنقّ اـهلابـ ـلبذا إـ ـعليانـكاـمّدـضىـلول ـ ـليهـ ـبمحمسـ ـ ـ اـ لأّن ـنقود، ـلبا905لابـ أـفولـ ـكثي رـ

اـفرـمالأ ـلحمي ـ إـيّـ ـيكـامّـنات رـعونـ ـيكّهـقن ـفيونـ الأـفهـ أّول إـمي أنـلر ـغلظزدادـيى ـ ـكلاًـ اـقـامّـ ـلمارب اـ ـنقضرض ـ أـ أّن وأرى ـكثاءه، دـمرـ ـاعا

ـبقأ إـ أنـلراط ـكتى اـهبـ ـلفصذا ـ وـلا906لـ ـصفتذي ـ لا907ٔهـ أنـن، أراد ـيخبّه ـ وذـنرـمأـبرـ أـلادر. رـنك اـكـامّـبّه ـلبان اـفولـ أّول ـلمي أوـ ـبعرض أّوـ هـلد

ـيسيانـمزـب ـ ـغليظ908رـ ـ ـ ـثخين909اًـ ـ ـ ـفي910بـسرـفاًـ ـثقهـ ـلثقللـ ـ ـ وـ اـمانـكاـمه. ـلبن ـعلولـ اـهىـ ـلصفذه ـ ـفليةـ ـ اـ ـلثقس ـ اـ ـفيبـسراـلل ـبعهـ ـمحمةـملاـ ـ ودة،ـ

ـكم ـغييـفوـهاـ اـمرهـ ـلبن اـ ـيكذيـلول رـ ـقيقون ـ الأـفاًـ أّول ـفيبـسرـيّمـثرـمي اـ ـلثقه ـ ـقبنـملـ ـنضلـ اـ ـلمج ـكلرضـ وـ ـيكبـجواـلاـبّه. اـ ـلبون اـ ـلثخيول ـ ـ نـ

ـمقيـف ـيسيدارهـ ـ ـينفلا912ّهـنلا911ٔراًـ ـ اـ ـلكلذ ـ إلّاـ ـبكى اـفّد.ـ ـستفٕاذا ـ أـ ـكثرغ ذـ اـلر ـلخلك ـ اـ [ـلط Kühnرديء xvii, و753 ـنض] ـيبقاـمجـ ـ ـمنىـ ه،ـ

ـستفا ـ ـعنرغـ ذـ اـمكـلد ـلبن أرّقـهاـمولـ ـكثيو ـ ـممراًـ اـ ـقبانـكّ اـفل،ـ ـلقٕاّن ـهكولـ أـهذاـ أنـمودـجو ـيطلن ـ ـكمقـ أـ ـطلقا ـ أـ ـبقه ـفقراطـ رـ ـقيال لأّنـ ق،

ـلبا اـ ـلطبيعول ـ ـ ـ ـلييـ رـهسـ ـقيقو ـ ـمطلقاًـ ـ ـ ولاـ ـثخيناً ـ ـ ـلكناًـ ـ ـمتّهـ طـسوـ ـفيمّ ـ ـبياـ الٕاـ ـطيراـفن ـمعتنـ ـ ـفهدلـ أـ ـغلو اـمظـ ـقيرـلن اـ ـلمق وأرّقـئاـ اـمي ـلثخين ـ ـ نـ

902. .E5, supra lin. P1: om. P1 [ البول

903. .P1: om. E5 [ به

904. .P1 الىمام :E5 [ الكلى

905. .P1 انتقال :E5 [ انقلاب

906. .P1 هذا .add [ الفصل

907. .P1 وصفت :E5 [ وصفته

908. .E5 يسيرا :P1 [ يسير

909. .P1 غليٍظ :E5 [ غليظاً

910. .P1 فيرسب :E5 [ فرسب

911. .P1 يسير :E5 [ يسيراً

912. .P1 اذ كان :E5 [ لأنّه
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 في الوقت الذي كان يعسر نفوذه لثخنه.913الشبيه بالغليظ. وبالواجب يكثر لأنّه كان قبل يحتبس

91470

.919 به918 فيه صداع حاضر أو سيحدث917 الدواّب916 متثوّراً شبيهاً ببول915قال أبقراط: من بال بولاً

ـلينـاجالـق ـ وـقوس:ـ لـصد اـهومـقّ ـلفصذا ـ ـلفصاـبلـ ـ اـ ـقبلذيـلل ـ ـيجعلهـ ـ ـ P1[920هـنوـ 74a[ـمنزءاًـج ـعلهـ اـهىـ ـلمثذا ـ «ـ ـامأـفال ولاًـبالـبنـمّ

ـمتقل ـ ـ ـفي921اًـبّـ ـسيحأو922ـرضـاحداعـصهـ ـ وـبدثـ ـبعه». رـمضـ اـهىـضن ـلنسخذه ـ ـ أّنـ رأى ـمعنة ـ ـمتقلهـلوـقىـ ـ ـ ـعلأي923ّبـ اـحّدـضىـ ـلبال ولـ

و ـيعنالأّول ـ ـيكّهـنا924ٔيـ رـ ـقيقون ـ [ـ Kühnاً، xvii, و754 ـبعضه] ـ ـ أّنـ رأى ـمعنم ـ ـمتقلهـلوـقىـ ـ ـ ـمتثأي925ّبـ ـ واـ ـلقوّر. اـبولـ ـلبأّن اـ ـقيرـلول 926دّلـيقـ

ـعل اـ ـلصى وذـكداعـ أـلذب. اـنّاـنك ـلصرى رـ اـمانـكـامّـبداع ـلبع اـ ـلمتثول ـ ـ رـ ـقبلانـكـامّـبوّر ـ أوـ ـبعه وـ وـقده. أـصد ـبقف اـحراطـ ـلبال اـ ـلمتثول ـ ـ وّرـ

ـصف ـبيةـ ـفقةـنّـ «ـ ـشبيال ـ ـببهـ اـ إـلول و ـيكـامّـندواب» اـ ـلبون إذاـلذـكولـ ـعملك ـ اـ ـلحت ـغليظاّدةـميـفرارةـ ـ ـ ـكثيفةـ ـ ـ إـنٕاـفة.ـ نـمانـكاـمرىـنـامّـنّا

913. .P1 محتبٌس :E5 [ يحتبس

914. om. E6.

915. .R1 (crossed out) מתואתרה .add [ بولاً

916. .E5 بأَْبوال :E7, P1, R1, Tytler [ ببول

917. אן עלי דל .add [ الدواّب  R1.

918. .Tytler سحضر :ArMSS [ سيحدث

919. .E5, E7, P1, Tytler: om. R1 [ به

920. .P1 فجعلوه :E5 [ يجعلونه

921. .P1 مىقلًىا :E5 [ منقلّباً

922. .P1 حاَصل :E5 [ حاضر

923. .P1 منقلب :E5 [ متقلّب

924. .P1 يعنى :E5 [ ويعني

925. .P1 منقلب :E5 [ متقلّب

926. .supra lin. E5, P1: om. E5 [ يدّل
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ـلما ـعلواّدـ اـهىـ ـلصفذه ـ إذاـصـاخةـ ة ـعملّ ـ ـفيتـ اـ ـلحه اـ ـلخرارة ـتتـةجارـ ـمنّدـلوـ اـ ـحتاحـيرـله ـيتثّىـ ـ ـمثوّر،ـ اـ ـلقيل ـ واـ واـفزـلر ـتينراـلت ـ وـ أـمج ـشبا ذـ ك.ـله

اـهنـمو ـلبذا ـيبقاـمولـ ـ زـ وـيـوطاًـناـمى ـمتثوـهلاً ـ وـ ـمنوّر، ـفيبـسرـياـمهـ ـثق927هـ ـغليلـ ـ ـبسظـ وإذاـعرـ [ـلذـكانـكة E5ك 21bدّل ـعل] اـ أّن ـلمى رضـ

ـينقض ـ ـ ـيعـرسيـ اـمأـفاً.ـ ا ـلبّ الآـ اـخول لاـلر ـفيبـسرـيذي ـثقهـ ـيبقلـبلـ ـ ـعلىـ ـتثىـ اـنـاكٕانـفوّرهـ ـلقت ـمعوّةـ دّلـيوـقهـ ـعلة اـمولـطىـ ـلمن وإنـ رض،

اـنـاك ـلقت ـمعوّةـ ـضعيفهـ ـ ـ دّلـ ـعلة اـ أّن ـلمى ـيمرضـ أّنـ إلّا وـموت، ـصفنا ـ ـفض928ذاـهنـماـ ذـعارجـخلـ اـهيـفـامـركن ـلفصذا ـ وـ ـقصل اـندـ

ـلصفت ـ ـ ـلمهـ ـفياـ اـمهـ ـلمنفعن ـ ـ ـ اـمأـفة.ـ ـيحتاـمّ ـ إـ ـصفتىـلاج ـ ـبعهـ اـهرحـشيـفدـ ـلفصذا ـ [ـ Kühnل xvii, ـفه]755 أـ ـيجّهـنو إذاـضبـ انـكرورة

ـلبا ـمتثولـ ـ ـعل929وّراًـ وـمىـ أـصا ـبقف أنـ ـيكراط ـمعونـ أوـضـاحداعـصهـ ـيحر ـبعدثـ أوـ ـيكده ـتقدـقونـ وذـمّدـ اـله، أّن اـيرـلك ـلغليظاح ـ ـ ـ عـمةـ

ـلحا ـتسرارةـ اـ ـلصعرع ـ إـ اـلود أـلى إلّا لاـنرأس، ه ـيجّ أنـضبـ ـيكرورة ـمتونـ إـكىـ ـنسان أوـصدـقانـ ـيصدع أنـ ـيكدع ـعلهـلوـبونـ ذهـهىـ

ـلصفا ـ وذـ أـلة. ـيكدـقّهـنك اـ ـلصون ـفقرارةـحنـمداعـ ورـ ـصفرّةـمنـمانـكـامّـبط إـ اـمراء اـفّ ـصلـاحرأسـلي 930ٕةـ ا اـمو اـفّ ـلمعي ـ ورـ نـمانـكـامّـبدة

ـكثياتـبـوطر ـ ـمستكنرةـ ـ ـ ـ اـفهـ ورـلي ـفيّدةـسنـمانـكـامّـبرأس ورـ رـمانـكـامّـبه ـغليظاحـين ـ ـ ـمتةـ اـفّدةـلوـ وـلي ـليرأس، واـجوـيسـ ذهـهنـمدةـحب

الحالات ضرورة أن يكون البول على ما وصفت.

71

]R1 77a[أـق ـبقال ـتيأـينـمراط:ـ اـ ـلبحه ـ اـفرانـ ـلسي ـيظه931دـقّهـنٕاـفعـباـ ـ اـفهـلوـبيـفرـ ـغمعـبراـلي ـحمةـماـ وـ اـئـاسراء ـلعر ـتكاتـملاـ ـعلونـ ذاـهىـ

القياس.

ـلينـاجالـق ـ ـكموس:ـ أـ أّن ـكثا ـفسنـمرـ رـ اـهّ ـلكتذا ـ ـبيدـقابـ ـنفسنـعّنـ ـ أـضواـميـفهـ ـكثيـرخع ـ أـ لاـنرة ـخبّه ـبعلهـلرـ ـ أـ ـبقم وـ ـبههـقذـخراط ذهـ

ـلصنا ـ ـبيدـقكـلذـكة،ـعاـ أـعواـنّـ ـنفسهن ـ ـ ذـ ـتفسييـفكـلم ـ ـ ـلهمـهرـ اـ ـلفصذا ـ وذـ أـلل. ـظنمّـهـنك [ـ Kühnّوا xvii, ا756ٔ أّن ـبق] إـ اـّمـنراط ـستثنا ـ ـ ىـ

927. .in marg. P1 مع التثوير .add [ فيه

928. .E5: om. P1 [ من هذا

929. .P1 منثور :E5 [ متثوّراً

930. .P1 خاصه :E5 [ حاصلة

931. .Tytler فقد :ArMSS [ فٕانّه قد
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اـهيـف ـلفصذا ـ ـفقلـ «وـ اـئـاسال ـلعر ـتكاتـملاـ ـعل932ونـ اـهىـ ـلقيذا ـ وـ اـيرـيـوهاس»، أّن ـلعد اـملاـ ـلتات اـم933ذـخؤـتيـ ـلنن أوـ اـموم ـليقظن ـ ـ أو934ةـ

اـم ـلتنفن ـ ـ سـ الاـمأو935ّ ـضطجن ـ أوـ اـماع ـلنهن ـ أوـ ـغي936نـموض ذـ ـممكـلر أـ ا ـشبهّ ـ ـممهـ وـ ا ـصفّ ـكتيـفهـ ـتقابـ اـمّدـ ـلمعة ـ إذاـفرـ ـظهة ـكلرتـ ـاهّـ

ـعل ـينبغاـمىـ ـ ـ أنـ ـيكي دـ [ـلون P1ّت 74b[ـعل اـ أّن ـلبحى ـ ـيكرانـ اـفونـ ـليي اـ ـلسوم وـباـ ـعنمـهع، ـجهلدـقديـ ـ ذـفواـ أـلي ـعظك أـ ـتقولـصم ةـمّدـ

ـلمعا ـ وـفرـ ـجملهة ـ ـ وذـ اـلا. أّن ـلمك ـيسهدـقيـضرـ ـ أـفرونـ ـكثي الأـ وـمر ـيقلقر ـ ـ وـ ـتشتون ـ ـبهّدـ اـ ـلحمم ـ وـ ى ـيثقلّ ـ ـ ـكلونـ ـلبحا938ومـينـم937واـبرـقـامّـ ـ ران.ـ

ـكثيو ـ ـمنهرـ ـ ـيتغيمـ ـ ـ ـنفسهّرـ ـ ـ ـلقاـبمـ اـمربـ ـلبحن ـ ـفليران.ـ ـ إذاـ ـيحتس ـ إـ ـلعا939ىـلاج اـملاـ ـلتات ـظهيـ اـفرتـ ـلبي أنـ ـيكول ـخلونـ الأـهنـموـ راضـعذه

ـلتا وـ ـصفي ـحتتـ ـيصّىـ اـ ـللبحاءـجرـلّح ـ ـ اـ ـلكران ـفيمنـئاـ ـ ـبعاـ ـلكند،ـ ـ إـ ـعناّـمـنّه ـبقىـ أّنـلوـ اـئـاسه ـلعر ـتكاتـملاـ ـعلونـ اـهىـ ـلقيذا ـ [ـملاـعاسـ E5ات

22aٔا ـكثيـرخ] ـ ـتظهرةـ ـ ـكثيرـ ـ أـ ـكثراً ـممرـ اـ ـتظهّ ـ اـهرـ ـلعذه اـملاـ ـلتات وـ ـصفي ـمم940تـ لاـ ا ـيشبّ ـ أنـ ـيكه ـشيئرفـعونـ ـ ـمنهاًـ ـ اـ ـلقا اـ أـيذـلوم واـمدـقن

ـعل ـتفسيىـ ـ ـ ـكترـ أـ ـبقب ـقبراط،ـ أنـ ـيتعلل ـ ـ وـّمـ ـيستوا ـ ـعبوـ ـجمي941واـ ـ ـعلمعـ ـ وـ ـبهةـقذـحه اـ ـلصنذه ـ وذـعاـ اـلة. أّن ـليك اـ إـيعـبراـلوم ـكمذار،ـنوم ـخبدـقاـ ّرـ

أـلذـب ـبقك وـ ـكيدّلـيـوهراط، ـتكفـ اـ ـلحون اـفالـ ـليي اـ ـلسوم [ـباـ Kühnع، xvii, ـفك]757 ذاتـملاـعّلـ ـتظهدرـقة ـ ـفيرـ ـتكمـلهـ ـظهنـ رتـ

ـقبل ـ ـعلدّلـتهـ اـ ـلنضى ـ ـفهجـ ـعلدّلـتيـ اـ ـلبحى ـ اـ ـلكران اـفنـئاـ ـليي اـ ـلسوم ـفليع،ـباـ ـ اـ إذا ـلغمس ـ اـماـ ـلحمة ـ اـ ـلتراء ـتظهيـ ـ ـفيرـ ـفقهـ وـ ـتظهمـلط ـ ـقبلرـ ـ دّلـتهـ

ـعل اـ ـلبحى ـ اـ ـلكران اـفنـئاـ ـلسي ـلكع،ـباـ اـ ـلغمّن ـ اـماـ ـلبيضة ـ ـ أـ أنـحاء ـعلدّلـترى ذـ وأوـلى ـمنهىـلك. ـ ـعلةـلدلاـلاـباـ ذـ اـلى ـلسحك ـ الأـ ـبياب ضـ

ـلمتعلا ـ ـ ـ وـفّقـ اـمطـسي ـلبن إذاـ ـمستانـكول ـ ـمجتمعاًـيوـ ـ ـ ـ وإنـ اـك942اً. ـلمان اـيـرسرضـ ـلحع اـجـةكرـ ـتغيٕاّنـفدًّ ـ اـ ر ـللّ وـ وـحون ـتغيده ـ اـ ر ـلقّ ـيكوامـ ونـ

932. .E5: supra lin. P1 [ تكون

933. .P1 ىوحد :E5 [ تؤخذ

934. .P1 الىقضة :E5 [ اليقظة

935. .E5 النفس :P1 [ التنّفس

936. .E5: om. P1 [ من

937. .E5 قرب يوم :P1 [ قربوا

938. .E5 ايام :P1 [ يوم

939. .E5 في :P1 [ إلى

940. .P1 وصف :E5 [ وصفت

941. .P1 او ىستوعبوا :E5 [ ويستوعبوا

942. .P1 واذا :E5 [ وإن
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واـك943يـف ـمنهمدـحّل ـ ـ دلاـ ـفيـاكةـلا ـعلةـ اـ ـلبحى ـ اـ ـلكران اـفنـئاـ ـلسي ذـمع.ـباـ اـلن أّن ـلبك اـ ـقيرـلول إذاـ ـغلق اـفظـ ـغلظعـبراـلي ـ ـمعتاًـ ـ واـ ـلبدلاً ولـ

ـبيالأ أـ أّن ـصغض ـفيرـ ـحتهـ ـيصيّىـ ـ أـ ـنجيرـتر ـ ـفيم944اًـ ـ اـمهـلـاح945نـ ـلمن اـ ـلحرض اـ ـلتال وـ ـصفي ـينّهـنٕاـفت.ـ ـببحذرـ ـ اـفنـئـاكرانـ ـلسي ـركذـفعـباـ

ـبقا واـملاـعراطـ ـسمهاـبدةـحة ـ وـ اـها ـلغمي ـ ـلحما946ةـماـ ـ وأـ أنـمراء. ـيفهر ـ أـ اـئـاس947رـمم ـلعر اـملاـ ـلتات ـعلدّلـتيـ اـ ـلبحى ـ اـ ـلمران ـيكأنـبعـمزـ ـعلونـ ىـ

ـحس رـمبـ ـسما أـ ـبقه ـلن948راطـ ـفيهاـ ـ وـ ـتلا. اـ ـلعك اـهاتـملاـ ـلعي اـملاـ ـلتات ـتحيـ الأـفدثـ اـيي ـلتّام ـنسميـ ـ ـيهّـ أـ الٕاـيا ـمم949ذارـنّام اـ ـيظهّ ـ يـفرـ

ـلبا أوـ ـلبا950يـفول أوـ ـلبصا951يـفراز ـ اـهٕاّنـفاق.ـ ـلعذه ـكلاتـملاـ داـتـاهّـ ـئمدّل ـعلاًـ ـبحىـ ـيحرانـ أـ إلّا لاـهّـندث، داـتا ـئمدّل ـعلاًـ ذـ أّن كـلى

بحا ـل ـ كرانـ ـي ـمحمونـ ـ وـ يوداً. ـل ـعلدّلـيسـ اـ بحى ـل ـ اـ محمران ـل ـ ـ إلّاـ اـملاـعود نضات ـل ـ قجـ ـف [ـ Kühnط xvii, إذا758 ـظه] أـفرتـ امـيي ّ

ـفه.952ذارـنالٕا ـمعنوـهذاـ ـ اـهيـفهـلوـقىـ ـلفصذا ـ إـ و ذـمّـنل اـكا ـلغمر ـ اـماـ ـلحمة ـ دونـ ـغيراء لأّنـهرـ اـها ـلعذه اـنةـملاـعةـملاـ لأّن ـلغمادرة، ـ ةـماـ

ـلبيضا ـ ـ ـكثياءـ ـ ـتظهاـمراًـ ـ وـ أـميـهر ـبين اـ ـلعن اـملاـ ـعلّةـلداـلات اـ ـلنضى ـ [ـ P1ج. 75aٔوا اـم] ا ـلغمّ ـ اـماـ ـلحمة ـ ـفقليراءـ ـ ـ ـتظهاـم953لاًـ ـ وـ أّن954وـلر لا

ـبقأ ـفيمراطـ ـ أـ ـحسا اـهيـفالـقبـ ـلفصذا ـ إـ أّـهـنل ـيضا إذاـ ـظهاً إـييـفرتـ دـنوم ـعلّتـلذار ـبحىـ ـلمنـئـاكرانـ أـكاـ أّنـيـدحان ـلهرى اـهاـ ـلقذه وّةـ

اـكإذا ـللان الأـ ـحمون ـعلدّلـيرـ أـملاـسىـ إلّا ذـمدّلـيّهـنة، ـعلكـلع اـ أّن ـلمى أزـ ـفقلاً.ـيـوطدـيرض أـقدـ ـبقال ـفيراطـ ـكتيـفهـ ـتقابـ اـمّدـ ـلمعة ـ ةـفرـ

943. .E5: om. P1 [ في

944. .P1 وغلظ قوامُه حتى يصير ثخيًنا :E5, in marg. P1 [ فيه حتّى يصير أترنجياً

945. .P1 فيما :E5 [ فيمن

946. .P1 العلامه :E5, supra lin. P1 [ الغمامة

947. .E5: om. P1 [ أمر

948. .E5: om. P1 [ أبقراط

949. .supra lin. P1 الافراد :E5 اندار :P1 [ الٕانذار

950. .P1 وفى :E5 [ أو في

951. .P1 وفى :E5 [ أو في

952. .supra lin. P1 الافراد :E5, P1 [ الٕانذار

953. .P1 فقليل :E5 [ فقليلاً

954. .P1 لو :E5 [ ولو
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ـبهولاًـق الاـ «ـفذا اـكٕانـفظ ـلبان إـئـامولـ اـللاً ـلحمى ـ اـ ـلقرة ـنياـ وـ اـكة ـلثقان ـ اـ ـفيبـسراـلل اـلذـبهـ ـللك وـ أـلذ955عـمون ـملك ـعلدّلـيّهـنٕاـفسـ أّنـ ى

ـلما أـ أـمولـطرض إلّا الأّول ـسليّهـنن ـ وـجمـ ا». ـينبغدـقدًّ ـ ـ أنـ ـتنظي ـ وـ ـتستقصر ـ ـ ـ اـ ـلنظي ـ اـهلـهرـ ـلغمذه ـ إذاـماـ ـظهة اـفرتـ ـليي اـ ـعلدّلـتعـبراـلوم ىـ

ا ـلبحأّن ـ ـيكرانـ اـفونـ ـلسي ـظهٕانـفع،ـباـ ـغييـفرتـ اـ أـمعـبراـلر الٕاـين ـعلدّلـتمـلذارـنّام ـبحىـ اـفنـئـاكرانـ ـليي اـ ـينذيـلوم ذـبذرـ اـله ـليك أمـ وم

ـعلرـمالأ ذـخ956ىـ وـللاف «ـلوـقك. ـينبغي ـ ـ أنـ ـتنظي ـ إـهيـفرـ ـعنياّـمـنذا» ـ أـبتـ ـينبغّهـنه ـ ـ أنـ ـتتفقي ـ ـ وـ د ـتصرـتّ اـف957دـ ـلمي وذ958ىـضرـ أـل. دـقّهـنك

ـيمك ـ ـعلنـ اـيـرطىـ ـلقيق ـ أنـ ـيحتاس ـ اـفّجـ ـلقي ـليوـ ـجميعنـ ـ ـ اـ أّن إلّا ـلحجاً ـ ةـ أّنـفّ اـهي ـلعذه لاـملاـ ـتنة ـلبحاـبذرـ ـ إذاـ ـظهران ـغييـفرتـ اـ ـعلعـبراـلر ىـ

ـمث ـيناـمالـ إذاـ ـظهذر ـفيرتـ أـ وأـصه أنـقّح إلّا ـيكوى اـ ـلمون ـيتحرضـ ـ ـيعـرسـةكـرحرّكـ [ـجةـ ا. Kühnدًّ xvii, 759] [E5 22bوذ أّنـل] ك

اـه ـلعذه إذاـملاـ ـظهة اـفرتـ ـليي اـ ـفمعـبراـلوم ـبعيـتأـياـ ـظهدـ اـمـاهورـ إـمزـلن ـحلىـلان اـ ـلسول ـمسعـباـ ـلم959اويـ ـمض960اـ ـمنىـ ـقبهـ ـظهلـ ـاهورـ

ـيمكدـق961كـلـذكو ـ أنـ ـعلدّلـين ـبحىـ ـيكرانـ اـفونـ ـلسي اـمأـفع.ـباـ ّ
ـمت962 ـظهىـ اـهرتـ ـلعذه اـفةـملاـ ـليي اـ ـلحوم ـعشاديـ ـيكلاـفرـ ـفيمادـ ـ أرىـ ا

ـيكأن إـ ـيحتـاّمـنون ـ إـ أـثلاـثىـلاج ـفقّامـية ـحتطـ ـيحّىـ اـ ـلبحّل ـ ـلكرانـ ـيحتدـقنـ ـ الأـماجـ إـين أـهاـمىـلّام ـكثو ذـمرـ وذـلن أّنـلك. أـمك ّحـصن

ـشيالأ أّنـ اـهاء ـللذا ـمتونـ ـظهىـ دّلـ ـعلر ـفضىـ ـخيأـتلـ اـمرـ ـنقضن ـ اـ ـلماء وـ رأـقرض. ـليسراراًـمتـيد ـ ـلكثياـب963تـ ـ ـ اـهرةـ ـلعذه ـظهدـقةـملاـ يـفرتـ

أـيأ ـغيـرخّام اـ ـفمع.ـبراـلر ـظهنـ ـفيرتـ اـف964هـ ـلسي أـباـ اـتع ـلبحاه ـ اـفرانـ ـليي اـ ـعشعـبراـلوم وـ ـظه965نـمر، ـفيرتـ اـفهـ ـليي اـ ـعشعـبراـلوم أـ اـتر ـلبحاه ـ رانـ

اـف ـليي اـ ـلعشسوم ـ ـ وـيرـ رأـقن. ـظهنـمتـيد ـفيرتـ اـههـ ـلعذه اـفةـملاـ ـليي اـ ـلحوم ـعشاديـ اـتأـفرـ ـلبحاه ـ اـفرانـ ـلسي ـعشعـباـ ورأـ أـير، ـظهـرخت ـفيرتـ هـ

955. .P1 وهو َمَع :E5 [ ومع

956. .E5, supra lin. P1: om. P1 [ على

957. .P1 وترصد :E5 [ وترتصد

958. .P1 المرض :E5 [ المرضى

959. .E5: om. P1 [ مساوي

960. .P1 كما :E5 [ لما

961. .P1 فلذلك :E5 [ وكذلك

962. .P1 واّما :E5 [ فأّما

963. .P1 ليس :E5 [ ليست

964. .P1 قبل .add. et del [ فيه

965. .P1 ومتى :E5 [ ومن
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هذه العلامة في اليوم الحادي عشر فأتاه البحران في اليوم العشرين.
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 الحّمى التي مع ورم الدماغ.967 أبيض فهو رديء وخاّصة في أصحاب966] إذا كان البول ذا مستشّفP1 75bقال أبقراط: [

ـلينـاجالـق ـ إذاـ اـكوس: ـلبان ـعلولـ اـهىـ ـلصفذه ـ ـفهةـ ـعلدّلـيوـ اـياـغىـ ـلبعة ـ اـمدـ ـلنضن ـ وـ ـيندـقكـلذـلج، ـبطذرـ اـمولـ ـلمن [ـ Kühnرض، xvii,

و760 ـمم] اـ ا ـلحّ ـفيالـ اـههـ ـلحذه الأـمالـ ـيسباـمراضـمن ـ ـفتحقـ ـ ـلقا968ّلـ ـفيكوّةـ ـ ـمهلكاًـضرـمونـ ـ ـ ـكماً،ـ اـفرىـندـقاـ ـلحمي ـ اـ ى ـلتّ ـتكيـ عـمونـ

ا أـنٕاـفاغ.ـمدـلورم لا ـعلّي أـ اـحم أـمدًّ ـصحن اـهابـ ـلعلذه ـ ـممّةـ رأـ ـعلهـلوـبتـين اـهىـ ـلحذه ـيسلالـ ـ وذـ الأـلم. أّن إذاـجك ذهـهتـنـاك969ود

ـلعلا ـ إـ أّـمـنّة ـصلها ـ ـكلاـ اـ ـلمّه أنـ ـلغا970رىـنرار ـعلبـلاـ اـ ـلبى أـ ـيضول اـ ـلماً اـمأـفرار.ـ ا ـلبّ اـ ـلمول وـئاـ اـهي ـلبو اـ وـلول ـصفذي أـ ـبقه ذوـنأـبراطـ ـمستشّه ـ ـ ّفـ

ـبيأ ـعلدّلـيّهـنٕاـفضـ ـكثىـ اـ ـلبعرة ـ اـمدـ ـلنضن ـ وـ ذـمدّلـيج أّنـلع اـكـرحك ـلمة اـ ـلصفرّة ـ ـكلراءـ إـهّـ إـهـامّـنا ـنحوقـفىـلي اـ وذـلو أـلرأس. دـقّهـنك

ـيك اـ ـلبون ذاـ ـمستشول ـ ـ ـغينـمّفـ أنـ ـيكر أـ ـبيون إذاـ رـمواـقهـمواـقانـكض ـقيقاً ـ ـفيـاصاًـ وـ ـعلبـلـاغانـكاً اـلهـنوـلىـ ـلمون اـمأـفرار.ـ ا ـلبّ اـ دـقذيـلول

ـجم أنـ ـيكع ـمستشهـلونـ ـ ـ وأنـ ـيكّف أـ ـبيون ـفهضـ اـفوـ ـلغي اـمةـياـ ـلمن ـئياـ وـ وـقة. ــصفند ـمعناـ ـ اـهىـ ـلقذا ـصفولـ ـبيةـ ـعلةـنّـ ـحسىـ اـ ـلنسخب ـ ـ اـ ـلتة يـ

ـفيه ـ «وـ ـةصـاخا أـفّ ـصحي اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلتّ اـميـ ورم لاـمدـلع ـغياغ» وـ ـنسخدـجوـتدـقر. ـ أـ ـفيهرىـخة ـ «ـ ـيظهوا ـ ـةصـاخرـ أـفّ ـصحي اـ ـلحماب ـ ىـ ّ

ـلتا اـميـ ورم وـمدـلع ـمعناغ»، ـ اـهىـ ـلكذا ـعللامـ ـحسىـ ـتلبـ اـ ـلنسخك ـ ـ اـهةـ أّن ـلبو اـ ـلمول إـئاـ و رديء ذـيـامّـني ـةصـاخكـلذـككـلرى ـفيمّ ـ نـ

أـمانـك ـصحن اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلتّ اـميـ ورم ردـحيـفاغـمدـلع ـيئال ـمهلكةـ ـ ـ وذـ أـلة. ـليّهـنك اـهرىـيسـ ـلبذا ـجمييـفولـ ـ أـ ـصحع ـتلابـ اـ ـلعلك ـ ّةـ

ـكم ـفهاـ ـممومـقمـ نـ ـفسّ رـ اـهّ ـلكتذا ـ ـممابـ نـ ـيختبمـلّ ـ ـ ـشيئرـ ـ ـمماًـ اـ ـيظهّ ـ اـفرـ ـلمي [ـضرـ Kühnي. xvii, و761 ـنجدـق] اـهدـ ـلفصذا ـ ـبعيـفلـ ضـ

ـلنسا ـ ـمكتخـ ـ ـعلاًـبوـ اـهىـ ـلمثذا ـ «وـ ـةصـاخكـلذـكرىـيال أـفّ ـصحي اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلتّ اـميـ ورم وـمدـلع ـمعناغ»، ـ اـهيـفاـمىـ ـلنسخذه ـ ـ وـ يـفاـمة

النسخة الثانية معنى واحد.
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966. .Tytler مشف :R1 מסתוצפ :E5, E6, E7, P1 [ مستشّف

967. .ArMSS: om. Tytler [ أصحاب

968. .P1 فىحيل :E5 [ فتحّل

969. .P1 اذ :E5 [ إذا

970. .P1 تري :E5 [ نرى
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]R1 78a[أـق ـبقال اـنـاكنـمراط:ـ ـلمت ـمن971عـضواـ ـلتا972هـ ـفيميـ ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ ـليـاع973فـ ـفيهةـ ـ أـفعـجو975هـلدثـحّمـثرةـقرـق974اـ ـسفي لـ

 منه رياح كثيرة أو يبول بولاً كثيراً وذلك في الحّميات.976] إلّا أن تنبعثE5 23aظهره فٕاّن بطنه يلين [

ـلينـاجالـق ـ أـ إّن ـبقوس: ـيعنراطـ ـ ـبقيـ «اـفهـلوـ ـلمي اـضواـ ـلتع ـفيميـ ـ ا977اـ ـلشدون ـسيراـ أـ ـليـاعاّـهـنف» أنـ ـتكة ـمنتخفونـ ـ ـ ـ وذـ ـيككـلة أـمونـ ـسبن ابـ

ـكثي ـ وأـ ـتلدـحرة، الأـ ـسبك اـ اـيرـلاب ـلغليظح ـ ـ ـ اـ ـلنة ـفخاـ اـ ـلتة [ـملاـكيـ P1ه 76a[اـهيـف ـلفصذا ـ ـفيهلـ ـ وـ اـها، ـتكحـيرـلذه ـعلونـ ـبيـرضىـ رـ ـامّـبن

اـحنـمتـنـاك ـلمعال ـ واـ ـلمدة اـضواـ ـلتع ـتليهيـ ـ ـ ـمتمكاـ ـ ـ ـبتاـثةـنّـ ـيعسةـ ـ اـ ـنحر ـلهلاـ ورـ ـسبنـمتـنـاكـاّمـبا ـفبقادث.ـحبـ ـ ـيفراطـ اـهيـفرقـ ـلفصذا ـ لـ

ـبي ـتيـاهنـ اـ ـلحن ـلياـ اـفن.ـ ـلحٕاّن الأوـ [ـلال Kühnى xvii, لا762 ـتك] ـمعهونـ ـ ـلكرةـقرـقاـ ـتكنـ اـ ـلمون اـضواـ ـلتع ـفيميـ ـ اـ دون ـلشا ـسيراـ ـفيهفـ ـ اـ

ـمتم ـ ـمنتفخّددةـ ـ ـ ـ وأّـهـنأـكةـ زّق. اـما ا ـلحّ الأـ ـفتكرىـخال ـ ـمعهونـ ـ وـقرـقاـ ـمعنرة. ـ اـ ـلقى ـيسموتـصرةـقرـ ـ ـللعـ إذاـيرـ ـتكمـلح ـبعظينـ ـ ـ ولاـ ـبكثيم ـ ـ ـلكرـ نـ

اـنـاك ـتتححـيرـلت ـ إـ أـلرّك ـسفى رـملـ ـيسيةـبوـطع ـ وـ ـيعرة. اـ إذا ـنحرض اـهدرتـ ـلقذه أنـقرـ ـيحيرة ـ ـمعهطـ ـ اـ ـنتفا ـ اـ ـلماخ اـضواـ ـلتع ـفيميـ ـ دونـ ا

ـلشا ـسيراـ إـ ـيلاـمىـلف أـ ـسفي اـ ـلصلل ـ ـتمٕاذاـفب،ـ ـقبنـمّددتـ ـتللـ الأـ ـعضك اـ ـلتاء ـهنيـ ذـفرضـعاكـ ـلما978كـلي وـضوـ إـثع.ـجع رـنّم ـامّـبّه

ـتلأّدتـت اـ إـبـوطرـلك اـلة ـلعى ـفخروقـ اـجرـ وـيرـلت ورـهدـحح اـجـرخـامّـبا، اـماحـيرـلت واـبـوطرـلع اـبـوطرـلة. ـلتة ـتتيـ إـ اـلأّدى ـلعى أـ ـيضروق أـفاًـ ـكثي رـ

ـتخرـمالأ ـلباـبرجـ ـفقول.ـ أـ ـحسد أـلوـقيـفنـ ـعنّهـنه ـظهدـ اـ ـلعور اـملاـ ـلتات وـ ـينطلفـصي ـ ـ ـلبطا979قـ ـ أنـ إلّا ـتسبن ـ اـ ـفتتةـبـوطرـلق ـ ـعلأّدىـ ـتهّدـحىـ اـ

اـلإ ـلعى وـ ـتخروق اـ اـيرـلرج تاح ـل ـبهيـ الأـفاـ ـمعي اـماءـ ـلمعن ـ ـعلدةـ ـتهّدـحىـ ورـ ـكلاـيأّدـتـامّـبا. ـهماـتّـ 980ٕاـ اـلا ـلعى أـ ـعنروق اـ واـبوـطرـلي احـيرـلة

971. .R1 אלמוצע :E5, E6, E7, P1, Tytler [ المواضع

972. .ArMSS: om. Tytler [ منه

973. .Tytler منه .add [ الشراسيف

974. .Tytler وفيها :ArMSS [ فيها

975. .Tytler به :ArMSS [ له

976. .(ינבעת) P1, R1 ينبعث :E5, E6 ىنبعث :E7, Tytler [ تنبعث

977. .P1: om. E5 [ فيما

978. .E5, in marg. P1: om. P1 [ ذلك

979. .P1 فيطلق :E5 [ ينطلق

980. .P1 كلاهما :E5 [ كلّتاهما
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ـفينف ـ ـ ـيعـرس981ذانـ 982ٕاًـ اـلا ـلمثى ـ اـمأـفة.ـناـ اـمّ ـستثنا ـ ـ آـفاهـ اـهـرخي ـلفصذا ـ [ـ Kühnل xvii, و763 «وذـلوـقـوه] اـفكـله ـلحمي ـ أـفات»ـيّـ ّهـنأرى

أنـمّـنإ أراد ـعلدّلـيا أـمىـ ا983ٔفـصا إـق. الأواـعنـمانـكّهـنول إذاـئادة إـلاـقل إّن ـنسوا ـعتا984اًـناـ ـحمهـترـ أـ أو ى ـبتـاصّ ـحمهـ أنـ ى ـيعنّ ـ نـمهـبواـ

ـغينـمّمـح ورمـ ولاـحر ولاـخاّد ـحمراج ولاـ ـعلرة اـمّةـ ـلعلن ـ ـلجملاـبلـ ـ ـ ـيخةـ ـعضّصـ الأـم985واًـ ـعضن اـمأـفاء.ـ ـقبنـمّمـحنـمّ ورمـ ـيحل دثـ

ـفي ـجنبيـف986هـ ـ أوـ رـفه ـئتي أوـ أـفه أـئـاسـدحي ـعضر ـفلهـئاـ ـيكمـ ـتهادـعنـمنـ أنـ ـيقم إـلوـ أـنوا ـبتـاصّه ـحمهـ اـ أو ى ـعتّ ـحمهـترـ ى،ـ ـلكّ ـيقواـنـاكنـ ونـلوـ

ـبتـاصا987ّٔهـنإ اـ ذات ـلجنه ـ اـ ذات أو اـئرـلب ذات أو ـلكبة ـ اـ ذات أو ـلطحد ـ أوـ ـغيال ذـ ـممكـلر أـ ا ـشبهّ ـ ـفبقه.ـ ـ اـهيـفدـيرـيراطـ ـلمذا أن988عـضوـ

ـفيمدّلـي ـ أرىـ ـعلا إـ ـتيّرـمدىـحى إـ اـمن ـعلّ أّنـ الأـهى اـعذه ـلتراض ذـ إـنـركي اـفرضـعjـاّمـنا ـلحمي ـ اـيّـ ـلتات ـلييـ ـمعهسـ ـ ـعلاـ ـةصـاخّةـ ـعضيـفّ وـ

الأـم ـعضن أوـ ـعلاء أّنـ الأـهى ـتحدـقراضـعذه ـتليـفدثـ الأـ أـمك إلّا لاـنراض، ـينطلّه ـ ـ ـفيهقـ ـ اـ ـلبطا ـ أوـ ـينبعن ـ ـ ـفيهثـ ـ رـ أوـيا وذـباح أّنـلول. ك

إنّما تكون على طريق العرض فقط. القرقرة في تلك الأمراض ليس تكون بحركة طبيعية تدفع بها الأعضاء عنها الرياح الغليظة النافخة، و
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]Kühn xvii, أـق]764 ـبقال ـيتنـمراط:ـ أنـلّعـقوـ ـيخ989ه ـمفنـميءـشيـفراجـخ990هـبرجـ ـصلاـ ـفقهـ ـيتخلدـ ـ ـ ذـمّصـ اـلن ـلخك ـببراجـ ـكثيولـ ـ رـ

981. .P1 وىىفذان :E5 [ فينفذان

982. .E5 ىاسرها :P1 [ سريعاً

983. .P1 وصف :E5 [ أصف

984. .E5 الانسان :P1 [ إنساناً

985. .P1 عضو :E5 [ عضواً

986. .P1 عرض له :E5 [ يحدث فيه

987. .E5: om. P1 [ إنّه

988. .P1 الفصل :E5 [ الموضع

989. .R1 אנה :E5, E6, E7, P1, Tytler [ له أن

990. .(לה) E7, R1 له :E5, E6, P1, Tytler [ به
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ـغلي ـ [ـ R1ظ 78bٔا ـبي] ـببضـ ـكم991هـلوـ ـيبت992دـقاـ ـ اـفدئـ ـليي اـ ـبعيـفعـبراـلوم ـحمهـبنـمضـ ىـ ـمعهّ ـ 993ٕاـ ـعيا اـكفـعر994ٕانـفاء،ـ ـنقضان ـ اءـ

ا995مرضه مع ذلك .996 سريعاً جدًّ

ـلينـاجالـق ـ ـقلدـقوس:ـ ـقبتـ اـ إّن ـلخل ـيخراجـ اـفرجـ ـلمفي ـ ـفيملـصاـ ـ أـ ـتعن ـمفبـ ـصلاـ ـقب997هـ اـ ـلمل وـ ـفيمرض ـ أـ الٕاـبـاصن ـعيه [ـ P1اء 76b[يـف

ـنف ـعلـهضـرمسـ وـ أّي [ـجى E5ه 23b[وـك ذـمان، أـلع ـيضك ـفيماًـ ـ ـيطنـ اـبولـ ـلمه ـقبنـمرضـ ـكثلـ الأـ اـخرة ـلغليظلاط ـ ـ ـ ـفيةـ تـيوـقٕانـفه.ـ

ـلطبيعا ـ ـ ـ ـعلةـ أنـ ـتنقى ـ ـلبا998ضـ وـ ـتنقيدن ـ ـ ـلباـبهـ ـسلولـ اـلذـبمـ ـلمك اـمضـيرـ ـلخن ـستفاـبراجـ ـ اـ ـلطبيعراغ ـ ـ ـ ـلمثاـبةـ ـ أنـمزـمـوهاـمةـناـ ـيتجلع ـ ـ إـ ىـلّب

ـبع اـ ـلمفض ـ ـفيلـصاـ اـلوـ ـلخد واـ ـكتفراج. ـ أـ ـبقى اـكذـيراطـ ـلحمر ـ اـ ى ـلتّ ـمعهيـ ـ الٕاـ ـعيا ـفجعله999اءـ ـ ـ ـ ـمثاـ ـلغيالاًـ ـ وـهرـ ـجعا، اـ ـبتل ـميداءـ اـ ـلفضل ـ ـفيهلـ ـ إـ ىـلا

اـيـرط ـلبق اـفولـ ـليي الأّولـ أـموم الٕاـين اـهٕاّنـفذار.ـنّام ـلحمذه ـ اـ ى ـلتّ ـمعهيـ ـ الٕاـ ـعيا ـنهأـشنـم1000اءـ أنـ ـيحا اـ ـلخدث [ـ Kühnراج xvii, 765[

ـيعـرس وـ ـلياً، ـينتظسـ ـ ـ أـمهـبرـ ـكسولـطّدة اـئاـ ـلحمر ـ وـيّـ ـيعدـقات. لأـ ـصحرض اـهابـ ـلحمذه ـ اـ ى ـلخّ ـعنراجـ الأذن،ـ ـكمد ـيعاـ لأـ ـصحرض اـ ـلعلاب ـ لـ

ـلما ـمنزـ أنـ ـتكة ـتجلونـ ـ اـ ـلفضب ـ وـ اـلوـتول ـلخّد ـفيمراجـ ـ أـ ـسفا أـ ـكثل إذاـمأـفر.ـ ا اـنـاكّ ـلحت ـكثيرارةـ ـ ـفعدـفرةـ اـ ـلمت إـ إـنٕاـفوقـفىـلاّدة أنـمّه ا ـيحّ دثـ

ـعنراجـخ إـ و الأذن أنـمد ا ـيحّ رـ وـعدث ـلياف، ـيحتسـ ـ إـ اـفلامـكىـلاج أّن ـنقضي ـ اـ ـلماء ـيكرضـ أـعرـلاـبونـ ـمنرعـساف ـلباـبهـ وـ زادـلذـلول. ك

ـبقأ ـعنهـلوـقيـفراطـ ذـ اـكد ـحيافـعرـلره ا1001الـقنـ ـنقضإّن ـ اـ ـلماء ـيكرضـ ـيعـرسونـ الاـجاًـ لأّن ا ـستفدًّ ـ الآـ اـخراغ ـيكذيـلر ـلباـبونـ ـيحتولـ ـ إـ ىـلاج

991. .Tytler بيوله :E5, E6, E7, P1: om. R1 [ ببوله

992. .ArMSS: om. Tytler [ قد

993. .E5, E6, E7, P1, Tytler: om. R1 [ معها

994. .Tytler وان :ArMSS [ فٕان

995. .Tytler بذلك الرفاع :ArMSS [ مع ذلك

996. ا .E5, E6, E7, P1: om. R1, om. Tytler [ جدًّ

997. .P1 مفاصل :E5 [ مفاصله

998. .E5 تىفص :P1 [ تنقض

999. .P1 اعيا :E5 [ الٕاعياء

1000. .E5 اعيا :P1 [ الٕاعياء

.P1: om. E5 [ حين قال.1001
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ـكثيّامـيأ ـ وأـ «ـلوـقّاـمرة. اـفه ـليي اـ إـنٕاـفع»ـبراـلوم ـجعلاّـمـنّه ـ ـمثهـ وـ ـينبغالاً ـ ـ أنـ ـتفهي ـ ـمنمـ ـجميرـئـاسهـ ـ أـ واـنالٕا1002ّامـيع ـلبحذار ـ ـعلرانـ ـمثىـ وـمالـ ـصفا هـ

فيه.

75

 أو في مثانته.1004 فٕاّن ذلك يدّل على أّن به قرحة في كلاه1003قال أبقراط: من كان يبول دماً وقيّحاً

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]766 ـ إـ ـمتّهـنوس: اـفـةحرـقتـنـاكىـ ـلمثي ـ أوـناـ اـفة ـلكلي ـ ـمنهمتـنـاكّمـثىـ ـ ـ ذيـععـضوـميـفاـ وـقرق ـةصـاخدر ّ

ـيتبعهّهـنٕاـفّلـكأـتعـم ـ ـ ـ وـباـ دم. ـمتول اـنـاكىـ ـلقت ـغييـفـةحرـ ـغيعـمو1005رقـععـضوـمرـ ـيتبعهّهـنٕاـفّلـكأـترـ ـ ـ ـ وـمولـباـ وـهدـحرّة ـيمكدـقا. ـ أنـ ن

ـتك اـ ـلقون أـفـةحرـ ـمجدـحي ـلبا1006يـيرـ ـفينولـ ـ ـبسببهالـ ـ ـ ـ وـماـ ودم. اـهّدة ـلمجذان ـ ـهمانـيرـ ـمتاـ ـسوـ ـفيمانـطّ ـ ـبياـ اـ ـلكلن ـ واـ ـلمثى ـ وـناـ ـينبغة، ـ ـ أنـ ي

ـتفهمهم ـ ـ ـ ـ ـمحصاـ ـ ـفيمنـيورـ ـ ذـ أـكا ـبقره أـمراطـ اـمن ـلكلر ـ واـ ـلمثى ـ وـناـ ـكثا1007ٔاـمة. ـتعاـمرـ اـ ـلقرض اـيذـهيـفـةحرـ ـلمجن ـ ـييرـ ـفيم1008نـ ـ ـيتنـ يـفّدـلوـ

اـك ـلحصلاه ـ إذاـ ـفيهرّتـمى ـ ـحصاـ ـمحاةـ أوـ ــخشنّددة اـجةـ ـلحجّمـثدًّ ـ ـفيهمتـ ـ ـ ـحتاـ ـتسحجهمّىـ ـ ـ ـ ـ اـمأـفا.ـ ـلقّا اـ ـلتروح ـتكيـ ـنفيـفونـ الٕاـ ـحليس ـ لـ

ـفق ـيخدـ ـمنهرجـ ـ اـ ـلقيا ـ واـ ـغينـمدمـلح ورـبرـ اـجـرخـامّـبول. ـلمت اـمّدةـ ـلبع ـعنولـ اـ ـنفجد ـ ـبعيـفراجـخارـ اـ ـلمض اـضواـ ـلتع أـهيـ ـعلي نـمىـ

ـلمثا ـ واـناـ ـلكلة ـ وـ ـفيمكـلذـلى. ـ أـ ـحسا اـ ـختب أـ ـكثار اـ ـلمفسر ـ ـ رـ اـيّ ـلنسخن ـ ـ اـ ـلتة ـفيهيـ ـ وـ دم ـقيا ـعل1009حـ اـ ـلنسخى ـ ـ ـلتا1010ةـ ـفيهيـ ـ أوـ دم ـقيا أـ ـعنح، يـ

اّـهـنأ ـختم اـ ـلنسخاوا ـ ـ اـ ـلتة ـفيهيـ ـ «ـ ـيبانـكنـما دـ ـقيحو1011اًـمول ـ ذـفاًـ ـعلدّلـيكـلٕاّن أّنـ أوـكيـفـةحرـقهـبى ـمثيـفلاه ـنتاـ أـ أّن وأرادوا ـهمـدحه»، اـ

اـهو ـلمو إذاـ ـبيّدة ـفقلـ ـيمكدـ ـ لاـ أن ـتكن اـ ـلقون اـفـةحرـ ـلكلي ـ أوـ اـفى ـلمثي ـ ـلكةـناـ [ـ Kühnن xvii, ـعلدّلـي]767 ـبعىـ اـ ـلمض اـضواـ ـلتع يـ

1002. ,P1: om. E5 [ أيّام

1003. .P1, Tytler او قيحا :E5, E6, E7, R1 [ وقيّحاً

1004. .E6 كلايه :E5, E7, P1, R1, Tytler [ كلاه

.E5 عروق :P1 [ عرق.1005

.P1 احدي مجراتي :E5 [ أحد مجريي.1006

1007. .P1 واّما :E5 [ وما

.P1 المجراىىن :E5 [ المجريين.1008

.P1 َمًعا .add [ وقيح.1009

1010. .E5: om. P1 [ النسخة

1011. .P1 دم :E5 [ دماً
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أـه ـعلي ـمنهىـ ـ وـ ـيمكا. ـ أنـ ـيكن أـلاـقدـقؤلاءـهونـ ـشيوا وـ ـيمكاء، ـ [ـ E5ن 24aأن ـيك] أرادـ ـبقون «ـلوـ ـيبانـكنـمه دـ أنـمول ـعلدّلـياً» ىـ

ـمعن ـ [ـ P1ى 77a[ـغي اـ ـلمعنر ـ ـ اـ ـعليدّلـيذيـلى ـ «ـقوـلهـلوـقهـ دـبنـمال ـحتاً»ـمال ـيكّىـ اـ ـلتحون ـ واـيدـ ـلتلخيد ـ ـ ـ ـمحصصـ ـ ـنفيـفوراًـ ذاـهسـ

ـللفا ـ وذ1012ظـ أـل. ـليّهـنك «ـقنـمولـقسـ ـيبانـكنـمال دـ وـمول ـقيحاً ـ ـبمساً»ـ ـ ـلق1013اويـ «ـقنـمولـ دـبنـمال وـمال ـقيحاً ـ وذـ أـلاً». دـقّهـنك

ـيمك ـ اـ إذا ـنفجن ـ إـخرـ ـحياـنىـلراج اـ آلات بة ـل أنـ ـيبول ـحبـاصولـ أوـموـيهـ ـميوـياً أوـ وأـمةـثلاـثن ـامّدة. ـمتّ دامـ اـبى ـلمول أـ اـيّدة ياًـمّ ـكث ـ أوـ رة

ـشهأ ذـف1014راًـ إـلٕاّن ـعلدّلـيـامّـنك اـفـةحرـقىـ ـلكلي ـ أوـ اـفى ـلمثي ـ وـناـ ـيمكنة. ـ ـ أنـ ـتميك ـ وـ ـتعلّز ـ اـفمـ أّي ـلمي ـضعيوـ ـ اـهنـ ـلقي اـمـةحرـ عـجوـلن

ـلكا اـفنـئاـ ـلمي اـضواـ ـلمختلفع ـ ـ ـ ـ وـ الأـمة ـشين اـ ـلتاء ـتخيـ اـمرجـ ـلبع اـ ـلتول ـبعاـهـركذـييـ واـ ـلقد. ـمجيـفولـ ـلبا1015رىـ ـشبيولـ ـ ـلقاـبهـ اـفولـ ـلكلي ـ ىـ

والمثانة.

76

 يخرج من كلاه.1017 صغار أو بمنزلة الشعر فذلك1016قال أبقراط: من كان في بوله وهو غليظ قطع لحم

]Kühn xvii, ـلينـاجالـق]768 ـ أـ ـقطّاـموس: اـ ـللحع ـ اـ ـلصغم ـ ـفيارـ ـعلدّلـ أـ ـنفنـماّـهـنى اـهـوجسـ ـلكلر ـ وأـ ـبمنوـهاـمّاـمى. ـ اـلزـ ـلشعة ـ ـيمكلاـفرـ ـ نـ

ـيكأن ـنفنـمونـ اـهـوجسـ ـلكلر ـ وذـ أـلى. لاـنك ـيمكّه ـ أنـ ـينحن ـ اـجّلـ ـلكلرم ـ إـ ـمثىـلى اـهلـ ـلطبيعذه ـ ـ ـ وـ ذـقنـمة، ـفهكـلال ـبطبيعلـهـاجوـ ـ ـ ـ ةـ

ـلكلا ـ ولاـ ـيمكى. ـ أـ ـيضن أنـ ـيكاً ذـ اـهـوجنـمكـلون ـلمثر ـ إذاـناـ ـتحلة ـ وـلّـ ـكمتـلّـكأـتت لأّنـقّنـظاـ اـجالا1018ٔوم، ـلتزاء ـتنحيـ ـ اـمّلـ ـلمثن ـ ةـناـ

ـلصفاـب ـ أـئاـ ـشبح ـكمهـ ـيقاـ أـ ـبقول ـبعراطـ ـقليدـ ـ وـ ـيسمل ـ ـيهّـ ـقشاـ ـلكوراً،ـ الأـ ـلحقيقاـبرـمّن ـ ـ ـ ـعلوـهةـ أـمىـ وـصا اـقف. ـلنقّـفـتد رأـ أن ـينا ـكثي1019راراًـماهـ ـ رةـ

ـعل أّنـ ـغيى الأـماـنرـ ـطبن ـممّاءـ نـ ـكثّ ـتجرتـ ـبترـ ذـقهـ أـكد اـهرواـيمـلمـّهـنروا ـلبذا إلّاـ ـقليل1020راراًـمول ـ ـ وأـ زـهة. ـنناـمل الأـماـ ـطبن ـيسمّاءـ ـ ونـ ذهـهّ

.P1 هذه اللفظه :E5 [ هذا اللفظ.1012

.P1 ليس بمساوى :E5 [ بمساوي.1013

1014. .P1 اشهر :E5 [ أشهراً

.P1 مجراي :E5 [ مجرى.1015

1016. .E5, in marg. E6, E7, P1, R1, Tytler: om. E6 [ لحم

.Tytler يدل على انه .add [ فذلك.1017

1018. .P1 ان :E5 [ لأّن

1019. .P1 مرار :E5 [ مراراً

1020. .P1 مرار :E5 [ مراراً
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ـلعلا ـ اـلوـتّةـ ـلشعّد ـ لأّنـ ـيجاـمر اـفيءـ ـلبي ـفيولـ ـيشب1021هـ ـ اـ ـلشعه ـ وـ اـصـاخر ة ـلشعّ ـ الأـ ـبير و1022ضـ رأـق. ـمنتـيد اـهنـمالـبنـمبـيرـقذـ ـلشعذا ـ اـمرـ

اـمهـل ـلطن لاـمولـ ـيكا ـيصادـ ـيسمعنـمهـبدقـ ـ ـ وذـ أّنـله. ـبعضك ـ ـيكانـكهـ ـنحنـمهـلـوطونـ ـنصوـ وـ دراع. ـقصتـنـاكف ةـ اـهّ أـجرـلذا ّهـنل

ـمك ـنحثـ ـسننـموـ ـقبةـ أنـ ـيبل اـهولـ ـلبذا ـكثيلـكأـيولـ ـ ـمطحىـلّـقاـبراًـ ـ وـنوـ ـجبناً ـ رـ ـطناً وـ ـبساـياً [ـ Kühnاً. xvii, و769 رأـق] آـيد 1023نـيـرخت

ـمم نـ ـلهرضـعّ أنـ اـهواـلاـبم ـلبذا ـقبنـمولـ أـ اّـهـنل ـستعملم ـ ـ ـ أـ ـطعموا ـ ـخلطّدـلوـتةـ ـ ـغليطاًـ ـ ـ وـ ـلخلا1024ذاـهاً. ـ اـ ـلغليط ـ ـ إذاـ ـعملظ ـ ـفيتـ اـ ـلحه ـحترارةـ ّىـ

ـتح وـقرـ ـتجفه ـ اـفهـفّـ ـلكلي ـ ـمنّدـلوـتىـ اـههـ ـلشعذا ـ وـ اـهلاجـعر. ـيشهداءـلذا ـ ـعلدـ ـصحىـ اـ ة ـلقيّ ـ وـفاسـ ـسببودـجي ـ اـفه.ـ أـيذـلٕاّن ـبتهـاصن ـ ذهـهمـ

ـلعلا ـ إـ اـيالأدوـبواـئرـبـاّمـنّة ـلملطة ـ ـ اـفّـ ـلمقطعة ـ ـ ـ ـتصييعـمةـ ـ ـ اـئـاس1025رـ ـلتر ـبيدـ واـ ـلغر وـبّـطرـمذاءـ أـلاً. اـفانـك1026ّهـنو ـلكلي ـ أوـ اـفى ـلمثي ـ ـتبلـةحرـقةـناـ ـ غـ

ـعظمهنـم ـ ـ أنـ ـينحا ـ إـهـرهـوجّلـ ـمثىـلا الأـهلـ ـجسذه ـلمامـ أـكاـ ـصحان ـبهاـ ـلينتفعاـ ـ ـ ـ ـ ـبتلواـ ـ الأدوـ ـعليـفدـيزـتتـنـاكلـبةـيك ـتهّـ وـ ـنهيجهم ـ ـ ـ ةـيـاغاـ

ـلنهيا ـ ـ ـفبقج.ـ ـ ـحقيراطـ ـ ـيعجأنـبقـ ـ ـمنبـ ـكمذاـهيـفهـ ـيعجاـ ـ ـمنبـ الأـئـاسيـفهـ إذـمر ـكنور ـنجدـقّاـ ـعلفـقو1027دـقدهـ الأـهىـ وـمذا [ـفرـعر P1ه

77bو ـكثي] ـ الأـمرـ ـطبن ـيعمـلّاءـ إـفرـ اـهىـله ـلغذه وـياـ ـتصحيحة. ـ ـ ـ الأـ ـلفه أـ ـيضاظ ـنحاًـ اـهوـ ـلمعنذا ـ ـ ـعجيىـ ـ وذـجبـ ا. أـلدًّ إـنك «ـقـاّمـنّه كـلذـفال

ـيخ وـكنـمرجـ ـيقمـللاه» اـهيـفلـ ـلفصذا ـ ـكملـ اـفالـقاـ ـلفصي ـ اـ ـقبلذيـلل ـ اـ إّن ـلسبه ـ ـفيمبـ ـ ـتخاـ اـفـةحرـقرجـ ـلكلي ـ ـلكىـ ـطلا1028ٔنـ اـ ـلقق ولـ

ـفق «ـ ـيخكـلذـفال ـكملاه»ـكنـمرجـ إـلاـ أّن ـنسو ـحصالـباًـناـ ـفقلناةـ ـ ـ إّنـ ـتلا [ـ E5ك 24bا ـلحص] ـ [ـكنـمتـجـرخاةـ Kühnلاه، xvii,

لأّن770 ـتل1029] اـ ـلحصك ـ ـلكلاهـكرـهـوجنـمزءـجاةـ لأّنـ ـفقطلاه.ـكيـفانـكاـهّدـلوـتن ـ اـ ـللحع ـ اـ ـلصغم ـ أـهارـ اـجنـمزاءـجي ـلكلرم ـ ـتنحىـ ـ ّلـ

1021. .P1 منه :E5 [ فيه

.P1 الاشقر :E5, in marg. P1 [ الأبيض.1022

.P1 اخر :E5, supra lin. P1 [ آخرين.1023

1024. .P1 فهذا :E5 [ وهذا

1025. .P1 نطير :E5 [ تصيير

1026. .E5: om. P1 [ أنّه

1027. .E5: om. P1 [ قد

.E5: om. P1 [ لكن.1028

1029. .E5 ان :in marg. E5, P1 [ لأّن
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ـتخو ـعنرجـ ـلقا1030دـ اـحرـ ـلتة ـتك1031يـ ـفيهونـ ـ وأـ اـما. ـيشباـمّ ـ اـ ـلشعه ـ ـيكّدهـلوـتٕاّنـفرـ اـفونـ ـلكلي ـ ـبمنىـ ـ اـلزـ ـلحصة ـ ـليو1032اةـ ـبجسـ ـرهـوجنـمزءـ

ـلكلا ـ وـ ـنجدـقى. اـهيـفدـ ـلفصذا ـ ـخطلـ ـجمييـفأـ ـ اـ ـلنسع ـ وذـ أـلخ، ـيكتبمـهّـنك ـ ـ «ـ وـلوـبيـفانـكنـمون ـغليـوهه ـ ـقطظـ ـلحعـ ـصغمـ ـبمنارـ ـ ةـلزـ

ـلشعا ـ ـيخكـلذـفرـ ـغينـملاه»ـكنـمرجـ أنـ ـيجعلر ـ ـ ـفيمواـ ـ ـبياـ «ـ ـصغن و1033ارـ ـبي» «ـ ـمنن اـلزـ ـلشعة ـ «أوـ وذ1034ر» لأّنـل» رديء، ـقطك اـ ـللحع ـ مـ

ـلصغا ـ لاـ ـيشبار ـ اـ ـلشعه ـ أـ وـصر ـلكلاً، ـينبغ1035نـ ـ ـ أنـ ـفيمعـضوـيي ـ ـبياـ اـ ـلحن ـفيرـ اـ ذـيذـلن «أوـكن ـحت»1036رت ـيكّىـ أـ ـبقون ـسببيـركذ1037دـقراطـ ـ ـ نـ

لاـلوـقيـف ـشيئه ـ واـ وأـحاً اـحداً. ـلسببيد ـ ـ ـ ـقطوـهنـ اـ ـللحع ـ اـ ـلصغم ـ والآـ ـبمنوـهاـمـرخار ـ اـلزـ ـلشعة ـ وـ ـمتر. اـفرجـخىـ ـلبي ـشبيولـ ـ ـلشعاـبهـ ـ اـفرـ ـلبٕاّن ولـ

ـئمدا ـيكاًـ ـغليظونـ ـ ـ اـ لأّن ـلجاً اـهوـ ـلبلغمر ـ ـ ـ اـ اـلي ـجتمذي ـ اـفعـ ـلعي ـينتقروقـ ـ ـ ـعنصـ ذـ ـلكلاـبكـلد ـ اـمأـفى.ـ ـمتّ ـقط1038رجـخىـ اـ ـللحع ـ ـفليمـ ـ ـيجسـ بـ

أنـض ـيكرورة اـ ـلبون ـغليظولـ ـ ـ وـ رأـماً. أـيا اـهاـنت ـلعلذه ـ ـعلنـمّةـ اـ ـلكلل ـ ـلكنّط،ـقىـ ـ إـ رأـمّـنّي ـقطعتـيا ـ ـشبيهاًـ ـ ـ ـللحاـب1039ةـ ـ ـتخمـ اـفرجـ ـلبي ولـ

ـكثي1040راراًـم ـ اـفرةـ ـلحمي ـ [ـيّـ Kühnات xvii, ا771 ـلت] ـتكيـ ـفيهونـ ـ ـلبا1041يـفاـ اـ ـلثقول ـ اـ ـيشبذيـلل ـ ـلكاـبهـ ـسنرـ دمـم1042ّةـ ـغلين ـ ـتحظـ هـقرـ

ـلحا اـفرارةـ ـلكلي ـ أوـ اـفى ـلكبي ـ وأـ اـمد. ّ
ـقط1043 ـلحعـ ـصحيحمـ ـ ـ ـفمةـ رأـ ـيتها ـ ـتخّطـقاـ اـفرجـ ـلبي أـ وأرى ـيمكدـقّهـنول. ـ أنـ ـيكن أـ ـبقون ـعنراطـ ىـ

1030. .P1 من :E5 [ عند

.in marg. E5: om. E5, om. P1 [ التي.1031

1032. .P1 الحصا :E5 [ الحصاة

1033. .in marg. P1 اللحم .add [ صغار

1034. .P1 حرف :E5 [ أو

.P1 لكن :E5 [ ولكن.1035

1036. .P1 حرف او :E5 [ أو

1037. .E5: om. P1 [ قد

.E5 منه .add [ خرج.1038

1039. .P1 سبيًها :E5 [ شبيهة

1040. .P1 مرار :E5 [ مراراً

.supra lin. E5, P1: om. E5 [ في.1041

1042. .E5 الكرسنه :P1 [ بالكرسنّة

1043. .P1 فاّما :E5 [ وأّما
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ـلباـب اـ ـلغليول ـ ـ اـ ـلبظ اـ ـلمعتول ـ ـ اـ ـلطبيعدل ـ ـ ـ لأّنـ اـهي، ـلبذا وـمولـ ـيضدـقاـمـهجن اـ ـلباّد اـ ـقيرـلول وـ ـنعلدـقق ـ اـ أّن ـقيرـلم واـ ـلغليق ـ ـ ـلحقيقاـبظـ ـ ـ ـ إـ ـيسماّـمـنة ـ ىـ ّ

ـبه ـلضا1044اـ اـ ـلخّدان الاـعانـجارـ ـعتن إـ الٕاـلدال ـلكراط،ـفى ـيمكدـقنـ ـ ـعلنـ الاـيرـطىـ ـستعق ـ أنـ ـيسمارة ـ اـ ي ـلشّ اـ ـلمتيء ـ اـسوـ ط ـلمعتّ ـ ـ دلـ

ـسماـب ـلطا1045يـ ـفيرـ ـجميعنـ ـ ـ ـقيٕاذاـفاً.ـ إـ اـلس ـلمستكمى ـ ـ ـ ـ اـ ـلغلل ـ ـسمظـ رـ ى ـقيقّ ـ ـقي1046ٕاذاـفاً،ـ إـ اـموـهاـمىـلس اـفّةـقرـلن ـلغي ـسمةـياـ ىـ ـغليظّ ـ ـ وإنـ اً،

ـفهمن ـ ـ ـعلهـلوـقاـ ـعلانـكذاـهىـ اـهىـ ـلمثذا ـ «ـ وـلوـبيـفانـكنـمال ـليه ـقيرـلاـب1047ـوهسـ ـقطقـ ـلحعـ ـصغمـ أوـ ـبمنار ـ اـلزـ ـلشعة ـ ـيخكـلذـفرـ نـمرجـ

 في الفصل الذي بعد هذا.1048كلاه». فأّما متى كان البول رقيقاً فالعلّة في جنس العرق كلّه> وأرى أنّه قد أشار إلى هذا المعنى

77

]Kühn xvii, 772.قال أبقراط: من خرج في بوله وهو غليظ بمنزلة النخالة فمثانته جربة [

ـلينـاجالـق ـ [ـ P1وس: 78aٔا اـم] أ ـلبّ ـمتولـ رـكىـ ـقيقان ـ ـفليساًـ ـ ـ اـحتـ ـلعال ـطبيعيالـحروقـ ـ ـ ـ وـ ـمتة، ـليانـكىـ ـقيرـبسـ ـلك1049قـ ـمعتّنـ ـ اـ ـلغلدل ـ ظـ

اـهو ـلمعنو ـ ـ اـ أرادهـلى اـهيـفذي ـلفصذا ـ ـبقلـ «ـلوـ ـغليه ـ ـفم»1050ظـ ـيخاـ اـهعـمرجـ ـلبذا ـعلدّلـيولـ اـ أّن ـلعلى ـ اـفّةـ ـلكلي ـ أوـ اـفى ـلمثي ـ وذـناـ كـلة.

ـلمّهـنأ اـ اـكّ ـلبان إـ ـيجاّـمـنول اـميءـ ـلعن وـ ـيتصفروق ـ ـ ىـ اـفّ ـلكلي ـ وـ ـيجتمى ـ ـ اـفعـ ـلمثي ـ ـفكة،ـناـ ـيظه1051اـمّلـ ـ ـفيرـ ـممهـ اـ الأـعارجـخوـهّ اـمن ـلطبيعر ـ ـ ـ يـ

ـفه إـيوـ اـمدّل ـعلّ رداءةـ اـحى ـلعال إـ و اـمروق ـعلّ ـعلىـ اـفّةـ ـلكلي ـ 1052ٕىـ ا اـمو ـعلّ ـعلىـ اـفّةـ ـلمثي ـ ـكمة،ـناـ أّنـ ـبمنوـهاـما ـ اـلزـ ـلنخة ـ ـكمةـلاـ يـفالـقاـ

اـه ـلفصذا ـ ـعلدّلـيلـ اـ أّن ـلمثى ـ إذاـبـرجةـناـ ـتكمـل1053اـمة اـفنـ ـلعي ـعلروقـ رـنٕاـفّة.ـ ـبمنـوهاـمرجـخـامّـبّه ـ اـلزـ ـلنخة ـ اـمةـلاـ ـلعن ورـ انـكـامّـبروق

1044. .P1 ىهمام :E5 [ بها

.P1 باسما :E5 [ باسمي.1045

1046. .P1 واذا :E5 [ فٕاذا

1047. .E5: om. P1 [ هو

.P1 اىضا .add [ المعنى.1048

.P1 بالرقيق :E5 [ برقيق.1049

.P1 غلىظاً :E5 [ غليظ.1050

1051. .E5 فكلما :P1 [ فكّل ما

إّما على علّة في الكلى.1052 .P1: om. E5 [ و

1053. .E5: om. P1 [ ما
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ـعلنـمكـلذ اـبيـفّةـ ـلعدن ـكمروقـ ـيكاـ اـبيـفونـ ـلمثدن ـ ورـناـ انـكـامّـبة
ـقبنـم1054 اـ أّن اـلل ـفيهذيـلدم ـ ـيحتاـ ـ ـقبنـمرقـ ـمفرارةـحلـ وـطرـ ـبية. ّنـ

الا ـحتأّن [ـ E5راق 25aٕ ا ـفيانـكـامىـل] اـمهـ ـلخلن ـ اـ ـلغليط ـ ـ أـ [ـسظ Kühnرع xvii, ولا773 ـسي] اـمّـ ـلشا اـ اـموـهذيـليء ـبمندمـلن ـ ةـلزـ

اـمدرديـلا ـلشن اـ ـتنادـعنـمذيـلراب أنـ ـنسما ـ اـيّـ ـلخله ـ الأـ ـفكم.1055ودـسط ـ ـيتقشّهـنا1056ٔاـ ـ ـ رـ ـسطنـمّ اـ ـلجلح ـ اـفدـ ـلجي ـقشربـ رـ ـبمناقـقور ـ ةـلزـ

ـسل اـ ـلخيح ـ الأـميءـشيـفرضـعإذا1057كـلـذكّة،ـ ـعضن اـ ـلباء ـطناـ ـعلةـ ـشبيهّةـ ـ ـ ـبمةـ ـيعاـ ـتقش1059اـهرـهـاظيـف1058رضـ ـ ـسطنـمرـ 1060هـلوـهاـمحـ

ـبمن ـ اـلزـ ـلجلة ـ ـمثدـ اـ ـيتقشذيـلل ـ ـ رـ اـهـاظنـم1061ّ ـلجلر ـ وـ ـلهد. اـ ـلسبذا ـ إذاـ اـبـرجب ـلعت اـ أو ـلمثروق ـ ـتخةـناـ اـمرجـ ـلبع اـ ـلقشول ـ اـ ـلشبيهور ـ ـ ـ ـلنخاـبةـ ـ ة.ـلاـ

ـيميو ـ ـبيّزـ ـجهروـخنـ اـماـ ـلعن وـ ـجهروـجروق اـماـ ـلمثن ـ اـقرـبةـناـ ـلبّة وـ ـغلظول ـ ـكمهـ ـقلاـ ـقبتـ اـ لأّن ـلبل، اـ ـقيرـلول ـعلدّلـيقـ اـ أّن ـلعلى ـ اـفّةـ ـلعي روقـ

 يدّل على أّن العلّة في المثانة.1062والبول الذي ليس برقيق

78

 انصدع.1066] على أّن عرقاً في كلاهR1 80a دّل ذلك [1065 متقّدم1064 غير شيء1063قال أبقراط: من بال دماً عن

.P1 ذلك .add [ كان.1054

1055. .P1 السوداوي :E5, supra lin. P1 [ الأسود

1056. .P1 وكما :E5 [ فكما

.P1 وكذلك :E5 [ كذلك.1057

.P1 عرض :E5 [ يعرض.1058

1059. .P1 ظاهره :E5 [ ظاهرها

1060. .E5: om. P1 [ له

1061. .E5 ىه .add [ يتقّشر

1062. .E5 ىه .add [ يتقّشر

.Tytler ,(מן) P1, R1 من :E5, E6, E7 [ عن.1063

1064. .Tytler سبب :ArMSS [ شيء

1065. .R1 יתקדם :E5, E6, E7, P1, Tytler [ متقّدم

1066. .E7, Tytler قد .add [ كلاه
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]Kühn xvii, نـاجالـق]774 ي ـل ـ «ـلوـقوس:ـ ـغي1067نـعه ـمتقيءـشرـ ـ ـيحتمّدم»ـ ـ ـ أنـ ـيكل ـعنونـ «ـبىـ ـغي1068نـعه ـسبرـ ارج»،ـخنـمبـ

ـيحتمو ـ ـ أنـ ـيكل ـعنونـ «ـبىـ ـبغته ـ ـغينـمةـ أنـ ـيكر ـتقونـ ذـ الأـمرضـعكـلّدم ـكمراض»ـعن ـيعراهـتاـ ـعنرضـ اـحدـ ـلقدوث اـفـةحرـ ـلمثي ـ ّهـنٕاـفة.ـناـ

ـلي ـيمكسـ ـ اـفنـ ـلمثي ـ أنـناـ ـينصة ـ ـقبنـمرقـعدعـ دمـ ـكثيل ـ ـينصرـ ـ إـ ـليهب ـ ـكماـ ـيع1069دـقاـ اـفكـلذ1070رضـ ـلكلي ـ وذـ أـلى. ـليّهـنك ـيتصفسـ ـ ـ ىـ ّ

اـفدمـلا ـلعي اـ ـلتروق اـفيـ ـلمثي ـ ـكمةـناـ ـيتصفاـ ـ ـ ىـ اـفّ ـلعي اـ ـلتروق اـفيـ ـلكلي ـ إـ و ـيجياّـمـنى، ـ اـماـهؤـ ـيكتفيهاـمدمـلن ـ ـ ـ ـ ـلتغتاـ ـ ـ ـفقهـبذيـ وـ ذـمط. كـلع

ـيضأ اـفاًـ ـلعٕاّن اـ ـلتروق اـفيـ ـلمثي ـ ـليسةـناـ ـ ـبمكشتـ ـ ـ ـغيولا1071ةـفوـ ـمعتمرـ ـ ـ ـمثدة،ـ اـ ـلعل اـ ـلتروق إـخدـتيـ ـبطنىـلل ـ اـ ـلكليتيي ـ ـ ـ ـ اـ ـلتن ـيحدـقيـ ـفيهدثـ ـ اـ

ـلتقيا ـ ـ واـ ـلتصّح ـ ـقبنـمّدعـ ـكثلـ الأـ اـخرة ـلتلاط ـيكيـ ـفيهونـ ـ وـ ـغلظها ـ ـ واـ ـلعا. اـ إذا ـنصرق اـ ـستفدع ـ ـمنرغـ دمـ ــصحيه اـمأـفح.ـ إذا ا ـنفتّ ـ ـفليحـ ـ ـيخسـ رجـ

ـمن دمـ ـكثيه ـ دـ ـفعر وـ إذاـصـاخة ة اـكّ ـنفتان ـ ـيسيـهحاـ ـ ـلكنراً،ـ ـ ـمنحـشرـيّهـ أرـ ـقليّهـقه ـ ـقليلاًـ ـ ـفتلاًـ اـ ـلبرى ـلطـاخدـقولـ اـميءـشهـ وـلن ـيكدـقدم. ونـ

ـستفا ـ اـ ـكم1072دمـلراغ ـقلاـ اـمتـ ـلعن اـ ـلتروق اـفيـ ـلمثي ـ إذاـناـ أـلّـكأـتة إلّا ـيتقّهـنت ـ ذـ اـملاـعكـلّدم ـلقات اـحرـ ـلكة ـئناـ اـفةـ ـلمثي ـ [ـناـ Kühnة xvii,

و775 وـه] ـيععـجي ذـفرضـ اـلي ـلعضك ـ وـ اـخو ـلمروج ورـ أـخـامّـبّدة ـيضرج ـقطاًـ اـجنـمعـ ـلمثرم ـ وـناـ ـعلة. [ـهىـ P1ذا 78bا ـلقي] ـ ودـجالأـفاسـ

ـيفهأن ـ «ـلوـقنـممـ ـغينـعه ـمتقيءـش1073رـ ـ أيـ ـبغتّدم» ـ لاـ ـغينـعة ـسبرـ وذـهـاظبـ أـلر. ـيخدـقّهـنك اـ اـمدمـلرج ـلكلن ـ ـكثيىـ ـ ـغينـمراًـ ـسبرـ بـ

من خارج عند انصداع عرق فيها يعرض من قبل كثرة الدم فيه وربّما خرج أيضاً عند وثبة شديدة أو سقطة أو ضربة.

79

 في مثانته.1076 تتولّد1075 شبيه بالرمل فالحصاة1074قال أبقراط: من كان يرسب في بوله شيء

.E5 من :P1 [ عن.1067

.P1 من :E5 [ عن.1068

1069. .E5: om. P1 [ قد

.supra lin. E5 من .add [ يعرض.1070

1071. .P1 مكشوفه :E5 [ بمكشوفة

1072. .P1: om. E5 [ وقد يكون استفراغ الدم

1073. .P1: om. E5 [ غير

1074. .E5, E6, supra lin. E7, P1, R1, Tytler: om. E7 [ شيء

1075. .Tytler فالحصا :P1 فحَصا :E6 فالحصى :E5, E7, R1 [ فالحصاة

1076. .R1 מתולדה :E6, P1, Tytler يتولد :E5, E7 [ تتولّد
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ـلينـاجالـق ـ ـليوس:ـ ـيجسـ ـمتبـ الٕاـبىـ ـنسال رـ أنـمان ـيكلاً اـلوـتونـ ـلحصّد ـ ـمن1077اةـ اـفهـ ـلمثي ـ لاـناـ ـمحة ـلكةـلاـ ـيمكدـقنـ ـ أنـ ـيكن ـاهّدـلوـتونـ

اـف ـلكلي ـ ـلخطاـفى،ـ ـ اـهيـف1078أـ ـلفصذا ـ ـبيلـ ولاـ ـيخلّن ـ إـ أنـمو ا ـيكّ أـ ـبقون أـ ـغفراط ـيصلـ اـ ـلقف أوـ ـيكول اـ ـلنون أـساـ الأّول ـسقخ ـمنطـ اً.ـفـرحهـ

]Kühn xvii, 776.وذلك أنّه حيث ما تولّد الحصى كان تولّده في الكلى أو كان في المثانة فٕانّه يخرج مع البول شيء شبيه بالرمل [

80

.1080] مثانته وجعE5 25b وكان به تقطير البول وأصابه وجع في أسفل بطنه وعانته فٕاّن ما يلي [1079قال أبقراط: من بال دماً عبيطاً

ـلينـاجالـق ـ آـ إّن ـلفظ1081ـرخوس: ـ اـهيـفهـ ـلفصذا ـ ـيكتلـ ـ اـفبـ ـلنسي ـ ـعلخـ ـبيـرضىـ وذـ أـلن، ـبعضهيـف1082دـجوـيّهـنك ـ ـ «وـ وـجا ـبعضهيـفع» ـ ـ اـ

ـعلي« ـ ولاـ ـبيرقـفل»، اـ ـلنسختين ـ ـ ـ ـ اـفنـ ـلمعني ـ ـ وـ ـليى اـ ـلخطس ـ ـلكذا،ـهيـفأـ اـ ـلخطّن ـ أنـفأـ ـيفهي ـ أـعمـ ـبقن اـفـدجوـياـمراطـ ـلنسختيي ـ ـ ـ ـ ـجميعنـ ـ ـ اًـ

«ـلوـق ـيلاـمه ـمثيـ ـنتاـ أـ ـيعنّهـنه» ـ ـنف1083هـبيـ ـمثسـ ـنتاـ وذـ أّنـله. الأـهك اـعذه ـلتراض ـمشتـركذ1084يـ ـ اـكرـ لآلات ـلبة ـكلولـ وّـهـ اـها ـلمثي ـ واـناـ ـلكلة ـ ىـ

ـلمجوا ـ اـيرـ ـبي1085اـمذانـلان اـ ـلكليتين ـ ـ ـ ـ واـ ـلمثن ـ والأـناـ أنـجة. ـيفهود ـ ـعنمـ «ـلوـقنـمهـ ـيلاـمه ـمث1086يـ ـنتاـ أـ ـليّهـنه» ـنفهـبدـيرـيسـ اـ ـلمثس ـ وـناـ ا،ـهـدحة

]Kühn xvii, ـلكن]777 ـ اـبدـيرـيّهـ ـلمثه ـ وـناـ ـيتاـمة ـبهلـصّـ الأـم1087اـ ـعضن وإذاـ ـفهمناء. ـ ـ الأـ ـعلرـما اـهىـ ـلمعنذا ـ ـ اـكىـ ـلفصان ـ اـ ـبعذيـلل دـ

أـه أنـحذا ـتينواـيرى ـ ـفهماـ ـ اـ ـيقمـلذيـله ـفيلـ إّنـ ـيلـامه اـ ـلمثي ـ ـعليةـناـ ـ ـلكلـ ـفيالـقنـ إّنـ اـفه ـلمثي ـ ـفية.ـحرـقةـناـ ـعلكـلذـبدّلـ أـ ـليّهـنى سـ

1077. .P1 الحصا :E5 [ الحصاة

1078. .E5 والخطا :P1 [ فالخطأ

1079. .E5 غليظا :E6, E7, P1, R1, Tytler [ عبيطاً

.P1 وجًعا :E5, E6, E7, R1, Tytler [ وجع.1080

1081. .E5 أَخذ :P1 [ آخر

1082. .E5 ترِجَم :P1 [ يوجد

1083. .E5: om. P1 [ به

.P1 الذي :E5 [ التي.1084

1085. .P1 فيما :E5 [ ما

ىلى مما :correxi [ ما يلي.1086  E5: om. P1

1087. .P1 يليها :E5, supra lin. P1 [ يتّصل بها
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 وفي قوله إّن ما يلي المثانة عليل معنى واحد.1088المعنى في قوله أّن المثانة نفسها عليلة

81

 قرحة في مثانته.1090 وكان لبوله رائحة منكرة فذلك يدّل على1089قال أبقراط: من كان يبول دماً وقيّحاً وقشوراً

ـلينـاجالـق ـ أـ اـموس: ا واـلّ ـلقيدم ـ إذاـ ـبيح ـفهملاـ ـ دـ ـليا ـمشتلانـ ـ ـللقانـكرـ ـ اـحرـ ـلتة ـتكيـ ـجمييـفونـ ـ اـ آلات ـلبع وأـ اـمول. ا ـئحراـلّ اـ ـلمنكة ـ ـ ـيعنرةـ ـ يـ

ـلكا ـيهرـ ـفعةـ ـةصـاخةـملاـ ـللمثّ ـ ـ وأـناـ ـكثة ـمنهرـ ـ اـ ـلقشا ـ وـ ـنجور. أـفدـ ـكثي اـ ـلنسر ـ «ـ ـيبانـكنـمخ دـ وـمول ـقيحاً ـ وـ ـنجاً»، ـبعضهيـفدـ ـ ـ «ـ ـيبانـكنـما ولـ

أوـمد ـقيحاً ـ وـ ـلنسخا1091ذهـهاً». ـ ـ اـ ـلثة ـنياـ ـعلدّلـتةـ أّيـ [ـكنـيذـهى Kühnان xvii, ـفه]778 ـعلدّلـيوـ اـ ـلقى وا1092ٔـةحرـ اـم. ا ـلنسخّ ـ ـ الأوـ ىـلة

] يريد أن يجتمع  الأمران معاً أو أحدهما مرّة والآخر مرّة.P1 79aفتدّل على أنّه [

82

 وانفجرت انقضت علّته.1094 بثرة في إحليله فٕانّها إذا تقيّحت1093قال أبقراط: من خرجت به

ـلينـاجالـق ـ ـيتدـقوس:ـ مـهوـ اـهيـفّ ـلفصذا ـ ـلشلـ وـ أـتازـجّدة ـليّهـنه ـفيسـ ـكبيهـ ـ ـمعن1095رـ ـ وذـ أـلى. ـليّهـنك ـيخفسـ ـ ـعليـ إـ اـحى ـلبثدان ـ إذاـ تـثـدحرة

ـمجيـف اـ ـلبرى اـمولـ ـلقن وـ اـهرح، ـيسمذيـلو ـ الٕاـ ى ـحليّ ـ ـفقلـ واـحاـ ـنفجت ـ ـفقرتـ أـ ـنقضد ـ ـلكنت،ـ ـ إنـ اـهّرتـبدـتّك ـلقذا ودـ اّـقـقول ـلنظت ـ ـفيرـ هـ

ـعلدّلـيهـتدـجو ـمعنىـ ـ أـ ـمثى وذـهنـم1096لـ أـلذا. ـيمكدـقّهـنك ـ أنـ ـيكن الأـمالـحيـفونـ أـحن اـشوال ـلبّر ـبسبولـ ـ اـهبـ ـلبثذه ـ تـحاـقٕاذاـفرةـ

1088. .P1 عليل :E5 [ عليلة

1089. .P1 وقشور :E5 [ وقشوراً

.P1 ان .add [ على.1090

1091. .P1 فهذه :E5 [ وهذه

1092. .P1 قرحٍه :E5 [ القرحة

1093. .R1 לה :E5, E6, E7, P1, Tytler [ به

.Tytler انفخت :(אנפתחת) E6, R1 انفتحت :E5, E7, P1 [ تقيّحت.1094

1095. .P1 كثير :E5 [ كبير

.P1 ابين :E5 [ أمثل.1096
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ـتل اـ ـلبثك ـ واـ ـنفجرة ـ ـحبهـاصرأـبرتـ ـ أـماـ اـشن ـلبّر وـ اـقول. ـنتشبد ـ ـ ـبسب1097تـ ـ ذـمبـ ـمطاـنـركا ـلباـ [ـ Kühnة xvii, ـتل]779 ـفيمزمـ ـ ـقياـ وـ 1098يـهل

ـينظأن ـ أـيرـيلـهرـ ـبقد اـ أّن ـلبثراط ـ اـ ـلتور ـتخيـ اـهيـفرجـ ـلمذا إـضوـ ـيكـامّـنع ـينفجأنـبـاهرؤـبونـ ـ ـ ـفقرـ أوـ ـيع1099دـقط ـلهرضـ ذـ أـفكـلا ـكثي رـ

وـمالأ ـيمكدـقر، ـ [ـ E5ن 26a[ـبعيـف الأوـ أنـقض ـتنحات ـ وأـ اـصّل، ـلقّح ـليوـ ـعننـ اـ ـلقدي اـ ـلثول إـناـ و ذـمّـني، الاـكا ـنفجر ـ ـليجعلارـ ـ ـ ـ ـمثهـ الاًـ

لانقضاء العلّة.

83

.1101 بولاً كثيراً دّل على أّن برازه يقّل1100قال أبقراط: من بال من الليل

ـلينـاجالـق ـ ـيخفـاموس:ـ ـ أـعيـ اـمدـحن ـلنن أـ ـيجّهـناس ـمترورةـضبـ اـتىـ اـبوـطرـلأّذت ـلتة اـفيـ ـلبطي ـ إـ اـلن ـلعى اـ أّن ـلبروق ـيقرازـ وـ ـيتبيّل. ـ ـ نـ ّ

ـبي أّنـه1102انـ ـتلذا اـ إذاـبـوطرـلك ـثقعـمتـجـرخة اـ ـلطعل ـ اـكامـ ـلبان وأـ أرّق ـليراز وـ ـيككـلذـلن أـ ـكثون وـ اـكر، ـلبان أـ وـقول اـهّل. ـلقذا ـينبهنولـ ـ ـ ـ اـ

ـعل ـينبغاـمىـ ـ ـ أنـ ـليهـبدوىـيي اـ ـلبطن ـ وـ ـيبسن ـ وذـ أـله. ـمتّهـنك اـكىـ ـلبطان ـ أـ ـلين ـممنـ اـ ـينبغّ ـ ـ ـفينبغيـ ـ ـ ـ أنـ ـيقلي ـ اـ ـلشّل Kühn[1103رابـ xvii,

و780 ـنح1104درهـي] اـ ـلمثو ـ وـناـ ـمتة. اـكىـ ـلبطان ـ أـ ـممّفـجن اـ ـينبغّ ـ ـ ـفينبغيـ ـ ـ ـ ـمقيـفدـيرـنأن1105يـ اـ ـلشدار وـ ـتنمنرب ـ ـ ـنفنـمعـ إـ اـلوذه ـلعى اـمروقـ

أمكنّا.

1106تّمت المقالة الرابعة من تفسير جالينوس لفصول أبقراط نقل حنين بن إسحاق المتطبّب

.P1 اثبت :E5 [ انتشبت.1097

.P1 فهى :E5 [ وهي.1098

1099. .P1 وقد :E5 [ أو قد

.Tytler في الليل :P1 بالليل :E5, E6, E7, R1 [ من الليل.1100

1101. .Tytler اقل :ArMSS [ يقّل

.E5 نقصان :P1 [ بيان.1102

.P1 الشرب :E5 [ الشراب.1103

1104. .P1 وان لا تدره :E5 [ ويدره

.P1 فيجب :E5 [ فينبغي.1105

1106. .E5: om. P1 [ نقل حنين بن إسحاق المتطبّب
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]E5. بحمد اللّه وعونه وتأبيده [

]P1.ًواللّه الحمد كثيراً والسبح للّه دائماً أبدا [
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