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]P1 102a, Kühn xviii, 1[

1بسم اللّه الرحم الرحيم عونك َيا رب

المقالة السادسة من تفسير جالينوس لفصول أبقراط

vi. 1

 قبل ذلك فهو علامة محمودة.2قال أبقراط: إذا حدث الجشاء الحامض في العلّة التي يقال لها زلق الأمعاء بعد تطاولها ولم يكن كان

ـلينـاجالـق ـ [ـ ا1وس: ـلعل] ـ اـ ـلتّة ـيقيـ ـلهالـ زـ الأـلا ـمعق وـ ـيسماء ـ ـيهّـ اـ ـليا ـنياـنوـ الأـسلاـمونـ ـمعة وـكؤـياـمروجـخ4يـه3 اءـ ـيشل ـبس5ربـ وـعرـ هـلـاحة

ـلحا ـلتا6الـ ـعليهانـكيـ ـ ـ وـفاـ [ـمتـقي ازدرد. و2ا ـيمكدـق] ـ [ـ أن Kühnن xviii, ـيح]2 ـبحّدـ ـفيقذاـه8نـمـزجأو7ّدـ ـ إـ اـع9اّـهـنال ـلنضدم ـ ج.ـ

وذ3[ أـل] لاـنك ـيحّه ـللطعدثـ ـ ـ اـفامـ ـلمعي ـ ـتغيدةـ ـ رـ اـهيـفّ ـلعلذه ـ لاـ اـفّة ـللي ولاـ اـفون ـلقي ولاـ اـفوام ـئحراـلي ولاـ ـلجملاـبيءـشيـفة ـ ـ نـمةـ

ـكيفي ـ ـ [ـتاـ 4ٕه. ا و ـسمـاّمـن] اـ ى ـليّ ـنياـنوـ اـهونـ ـلعلذه ـ اـسالاـبّةـ ـسمذيـلم وـ وـبـاهّ الأـسلاـمـوهه ـمعة أّولـ لأّن ـسمنـماء اـ ـمنهـاهّ ـ ـبهمـ الاـ مـهوـتمـسذا ّ

إّـهـنأ ـتعـاّمـنا ـقبنـمرضـ ـسطـةسلاـملـ اـ [ـخداـلح ـحت]5ل لاـ ـتضبّى ـ ـمعالأطـ ـبسباءـ ـ ـتلبـ اـ ـلمك ـتحاـمـةسلاـ [ـيوـ ـلماّـهـنأـك]6ه اـ ـعلتـنـاكّ ىـ

ـلحا اـ ـلطبيعيال ـ ـ ـ ـ إـ ـتمستـنـاكـاّمـنة ـ ـفيهاـمكـ ـ ـبخشاـ ـ ـفيهتـنـاكةـنوـ ـ [ـ ا7ا. إّن و ـضعيواـل] ـ لأـ ـسمن الأـ ـشياء الاـفاءـ ـبتي اـ ـلمستحقداء ـ ـ ـ ـ ونـ ـللم10ّ ـ دحـ

أـف ـشيي أـ ـكثيـرخاء ـ [ـ ا8ٔرة إلّا أرضـلّيـن] ـمنهم ـ ـبتسميتهمـ ـ ـ ـ ـ ـ اـهمـ ـلعلذه ـ اـسالاـبّةـ ـسمذيـلم وـ [ـباـهّ إذ9ه ـجهلدـقواـنـاك] ـ أّنـ ـفعنـموا اـ ـلبطل ـ نـ

1. .P1 توكلت على اللّه :E5 [ عونك َيا رب

2. .E5, E6, E7: om. P1, om. R1, om. Tytler [ كان

3. .Ar. adds [  ويسّميها اليونانيون ملاسة الأمعاء

4. .E6 هو :E5, E7, P1 [ هي

5. .E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ ويشرب

6. .E7 الحالة :E5, E6, P1 [ الحال

7. .E7 اخر .add [ بحّد

8. .E6 ومن :E5, E7, P1 [ من

9. .E7 انه :E5, E6, P1 [ إنّها

10. .E6 مستحقون :E5 َلُمْستحقوَن :E7, P1 [ المستحّقون
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ـنفس ـ أـ ـعنه اـ ـلمعي ـ والأـ ـمعدة ـيحتأن11اءـ ـ وـ ـيقبوي ـ ـعلضـ اـ ـلطعى ـ ـتضبطاـمّدةـمامـ ـ ـ وـ ـتمسكه ـ ـ وـ ـتشه ـعليّدـ ـ [ـ E7ه 111b[ـفعدـتّمـث ـبعهـ وـ ـتحد درهـ

أـلإ ـسفى [ـ 10ٕل ا و ـكمّهـن] أّنـ ـتقطيا ـ ـ اـ ـلبر ـيحولـ اـمدثـ ـلمثن ـ إذاـناـ ـتنتظمـلاـمة ـ ـ ـلباـبرـ ـحتولـ ـيجتمّىـ ـ ـ ـلكعـ ـفعدـت12نـ ـحيهـ إـهردـي13نـ اـما ـلتلّ ـ ـيعذـ هـ

إـهّاـيإ و اـما ـلثقلّ ـ ـ ـعليههـ ـ ـ [ـ [ـلذـك]11ا، E6ك 38b[ـيك وـكؤـياـمروجـخ14ونـ ـيشل اـ ـلسرب اـم15عـيرـ ـلبطن ـ [ـ Kühnن. xviiii. 3] [12[

الأـهٕاّنـف ـسبذه أـهابـ ـسبي ـمشتابـ ـ ـلخـةكرـ ـجمي16روجـ ـ ـيخاـم17عـ [ـ و13رج. أّولـكوـل] ـسمنـمان ىـ اـهّ ـلعلذه ـ ـبمّةـ ـمعالا18ٔـةسلاـ رفـعاءـ

الأـه ـسبذه ـلم]14[19ابـ مـهوـتانـكاـ اـحنـمـهمّـهوـتاـمّ ـلمدوث الأـفـةسلاـ ـمعي [ـ ـلكن]15اء ـ ـيجعانـكّهـ ـ اـ ـلسبل ـ ـمكبـ ـنهاـ ـفيه20اـ ـ ـضعاـ فـ

ـلمعا ـ [ـ E5دة 49aٔوالا ـمع] اـ ـلتاء [ـ P1ي 102b[ـبسببه ـ ـ ـ ـيثقاـ ـ وـكؤـياـملـ ـيشل ـعلربـ الأـهىـ ـعضذه ـفتاءـ ـفعدـ ـبسهـ [ـعرـ و16ة. ـيمكدـق] ـ أنـ ن

ـتع اـهرضـ ـلعلذه ـ ـعنّةـ ـتسلدوثـحدـ ـ ـشبيّخـ ـ ـلساـبهـ ـيعلاقـ أـفرضـ ـعلي ـسطىـ اـ ـلمعح ـ والأـ ـمعدة أـماءـ [ـعّذاـللاطـخن وإن17ة، اـنـاك] ـلقت وّةـ

ـلتا ـفيهيـ ـ ـيحمـلاـ ـفيهدثـ ـ ـكبياـ ـ [ـضرـ ـيجّهـنٕاـف]18رر ـعنبـ ذـ أـلد ـيضك أنـضاًـ ـيكرورة اـ ـلطعون ـ إذاـ ـفيهّرـمام ـ ـفتاـ ـتل21أّذتـ اـ ـلمك عـضواـ

ـلمسلا ـ ـ ـبم22ـةخوـ ـفيهرورهـ ـ أنـ ـفعدـتا إـ أـله ـسفى وـ ـتقل ـعنه23هـفذـ ـ ـتقاـمرعـسأـباـ ـعليدرـ ـ [ـ ذـكٕاذاـف]19ه. ـيحكـلان ـجمييـفهـلدثـ ـ اـ ـلمع عـضواـ

11. .E6 على .add [ والأمعاء

12. .E7 لكنها :E5, E6, P1 [ لكن

13. .P1 حتّى :E5, E7: ill. E6 [ حين

14. .E5, E6, P1: om. E7 [ يكون

15. .P1 سريع :E6, E7 سريًعا :E5 [ السريع

16. .E6 بخروج :E5, E7, P1 [ لخروج

17. .E5, E6, P1: om. E7 [ جميع

18. .E7 ملاسة :E5, E6, P1 [ بملاسة

19. .E5 ان هذه الاسَىاب هى اسباب مشتركه :E6, E7, P1 [ هذه الأسباب

20. .E5, E6, P1: om. E7 [ مكانها

21. .E7 بها .add [ فتأّذت

22. .E6, E7, P1 المتسلحه :E5 [ المسلوخة

23. .E5, E6, E7, supra lin. P1: om. P1 [ وتقذفه

TARO MIMURA, EMILY SELOVE Galen commentaries book 6 [v. 9 TM] 2



ـلتا ـيميـ ـبهّرـ ـقبلنـمزمـلا،ـ ـ ـغينـمـهجروـخـةعـرسهـ أنـ ـيكر اـ ـبتون ـفيداءـ ـلهضاـب24هـ ـ [25مـ ا20ٔ، إلّا ـيكّهـن] اـهيـفونـ ـلصنذا ـ اـهنـمفـ ـلعلذه ـ ّةـ

[ـل26ّسـح وا21ٔذع. اـم] ا ـلصنّ ـ الآـ اـخف ـيكذيـلر ـبسبونـ ـ ـضعبـ اـ ـلمعف ـ والأـ ـمعدة ـفخاءـ اـ ـلطعروج ـ ـيكامـ ـفيونـ ـغينـمهـ ـبتؤٍذـمّسـحرـ ّة.ـ

و22[ ـبي] ـصنفنـ ـ اـهيـ ـلعلذه ـ أـ ـيضّة [ـ Kühnاً xviiii. ـليرقـف]4 ـليسياـبسـ ـ ـ ذـفرـ أّن اـلي ـلصنك ـ اـ ـيكذيـلف ـقبنـمونـ ـتسللـ ـ أـ ـعلّخ ـسطىـ حـ

ـلمعا ـ والأـ ـمعدة اـ ـلحاء ـبسبادثـ ـ الأـ اـخب ـلحلاط إنـ أـك27اّدة ذـمان اـلر ـلخلك ـ اـقطـ ـنقضد ـ وـ ـسكى اـئرـبنـ ـلعلت ـ أـفّةـ الأوـسي ـطعمالأـباتـقرع ـ ةـ

اـبـرشوالأ ـلقة ـبضاـ [ـ وإن23ة. ـبق] ذـ اـلي ـلسبك ـ أـمبـ ـكثّدة اـ ـنتقلر، ـ ـ اـ ـلعلت ـ وـ ـحبهـاصارـصّة ـ إـ اـلا ـختى اـ [ـللاف وا24ٔدم. اـم] ا ـلصنّ ـ الآـ ـرخف

ـيكذيـلا ـقبنـمونـ ـضعلـ ـلقافـ اـ ـلموّة ـسكاـ ـفهةـ ـيكوـ لاـ ـمحون ـبسبةـلاـ ـ [ـمبـ رديء، ذ24زاج أّن إلّا اـل] ـلمك رـ الاًـحارـصدـقانـكـامّـبزاج

ـلتل ـ الأـ ـعضك ـمتمكاءـ ـ ـ ـبتاـثةـنّـ ـيعسةـ ـ اـ ـنحر ـلهلاـ [ـ E7ا، 112a] ور25] ـخلنـمانـكـامّـب] ـتحطـ اـيوـ ـلمعه ـ والأـ ـمعدة [ـ وا26ٔاء، الأـح] لاطـخد

ـيمك28ذيـلا ـ أنـ ـيكن ـمنهونـ ـ اـهذاـهاـ ـلبلغو ـ ـ [ـ ـيع]27م، ـبسبب29رضـ ـ ـ ـلصهـ اـهبـحاـ ـلعلذه ـ اـ ـلجشّة ـ اـ ـلحاء [ـماـ و28ض، [ـق] E6د 39a[

ـيك ـلجشا30ونـ ـ اـ ـلحاء ـغينـمضـماـ اـ ـلبلغر ـ ـ أـ إذا ـغلبم ـ اـ ـلبت ـعلرودةـ اـ ـلمعى ـ [ـ و29دة. ـيعدـق] اـ ـلجشرض ـ اـ ـلحاء اـهعـمضـماـ ـلعلذه ـ ـمنّةـ أّولـ اـمذ

ـيح [ـبنـمتـنـاكإذا31دثـ ـتمٕاذاـف]30رودة، اـ ـلعلاّدت ـ ـسك،32ّةـ ذـ اـلن ـلجشك ـ اـ ـلحاء [ـماـ وذ31ض. ـيعكـل] ـقبنـمرضـ ـلطعا33لـ ـ أّولـفامـ ي

ـلعلا ـ ـيلبدـقّةـ ـ اـف34ثـ ـلمعي ـ [ـمدةـ P1ّدة 103a[ـيسي ـ [ـ ـتمٕاذاـف]32رة، اـ ـلعلاّدت ـ ـتلبمـلدت،ـيزاـتو35ّةـ ـ ولاـ ـتلث اـ ـلمك [ـ ـفمت]33ّدة. ـ انـكىـ

24. .E7 فيها :E5, E6, P1 [ فيه

25. .E6 الهضم :E5, E7, P1 [ بالهضم

26. .E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ حّس

27. .E7 وان :E5, E6, P1 [ إن

28. .E7 التي :E5, E6, P1 [ الذي

29. .E7 ويعرض :E5, E6, P1 [ يعرض

30. .E6 يحدث :E5, E7, P1 [ يكون

31. .Ar. adds [ منذ أّول ما يحدث

32. .προϊοντῶν Savino: περιουσῶν Kühn [ فٕاذا تماّدت العلّة

33. .E7 ان .add [ قبل

34. .E5 يثبت :E6, E7, P1 (cf. μένει) [ يلبث

35. .cf. προϊόντος [ فٕاذا تماّدت العلّة
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ـللطع ـ ـ اـف36امـ ـلمعي ـ ـلبدةـ ـيسيثـ ـ [37رـ ـفك]34، ـيبتّهـنأـ ـ ـينهضدئـ ـ ـ [ـ Kühnم xviiii. لاـث]5 ـيتّم اـ ـنهضّم ـ [ـماـ ـفيح]35ه. ـ ـقبنـمدثـ ذـ كـلل

ـلجشا ـ اـ ـلحاء [ـماـ و36ض. ـمت] ـيبتمـلىـ ـ ـينهضدئـ ـ ـ ـلطعا38مـ ـ ـبتامـ ـيحمـلّة،ـ ـتغي39هـلدثـ ـ ـبتّرـ ـكيفيتيـف40ّةـ ـ ـ ـ [ـ ـفل]37ه ـيعمـ ـعن41هـلرضـ ذـ كـلد

ـلجشا ـ اـ ـلحاء أنـماـ إلّا ـيكض ـكثدـقونـ اـفرـ ـلمعي ـ اـ ـلبلغدة ـ ـ وـ اـصـاخم ة ـلحّ ـمنضـماـ [ـ و38ه. ـيطلمـلكـلذـل] ـ أـ ـبقق اـ ـلقراط ـفيق42ولـ ـ اـ إّن ـلجشول ـ اءـ

ـلحا ـمحمـةملاـعضـماـ ـ زـفودةـ الأـلي ـمعق [ـ ـلكن]39اء ـ اـ ـستثنّه ـ ـ أّولاًـ ـفق43ى «ـ ـبعال ـتطدـ اـ ـلعلاول ـ لأـ ـيكدـقّهـنّة» اـ ـلجشون ـ اـ ـلحاء [ـماـ E5ض

49b[ـكثي ـ اـهعـمراًـ ـلعلذه ـ ـمنّةـ أّولـ ـيحاـمذ زادـثدث،ـ الاـفّم ـستثني ـ ـ ـفقاءـ «وـ ـيكمـلال ـقبانـكنـ ذـ [ـلل لا40ٔك»، ـمتّهـن] اـهتـنـاكىـ ـلعلذه ـ ّهـ

ـبلغنـم ـ ـيبمـ ـلمعا44ردـ ـ ـمعه45انـكدةـ ـ ـجش46اـ داـمـاحاءـ ـجمييـفمـئض ـ الأوـ ـعلاتـقع اـيـرطىـ ـلعق اـ [ـلرض اـهتـنـاكٕاذاـف]41لازم. ـلعلذه ـ ّةـ

ـليس ـ إـ اـفيـهـامّـنت ـبتي ـئهداـ ـبعاـ وـ ـتكمـلد ـبلغنـمنـ ـ ـفليمـ ـ ـيكسـ ـمعهونـ ـ ـجشاـ [ـمـاحاءـ ـفيهدثـحٕاذاـف]42ض. ـ وـفاـ الأوـمتـقي اتـقن

ـلجشا ـ اـ ـلحاء دّل47ضـماـ ـعل، اـ أّن ـلغى ـيبقارـصدـقذاءـ ـ اـفىـ ـلمعي ـ ـيمكّدة،ـمدةـ ـ ـمعهنـ ـ أنـ ـيبتا ـ ـبتغيي48دئـ ـ ـ ـ 49ٕرهـ ا ـلتـاحو [ـ Kühnه xviiii. 6[

36. .P1 الطعام :E5, E6, E7 [ للطعام

37. .E6, P1 لبثا يسىرا :E5, E7 [ لبث يسير

38. .E6 انهضام :E5, E7, P1 [ ينهضم

39. .E5, E6, E7: om. P1 [ له

40. .E6, E7 اصلا :E5, P1 [ بتّة

41. .E5, E6, P1: om. E7 [ له

42. .E5, E7 اولا .add [ القول

43. .E5, E6, P1: om. E7 [ أّولاً

44. .E5 يرد :E7, P1 (cf. καταψύξαντος) [يبرد

45. .E5: om. E6 وكان :E7, P1 [ كان

46. .E5: om. E7 منها :E6, P1 [ معها

47. .cf. γιγνομένη δέ ποτε (Ar. expands?) [ فٕاذا حدث فيها في وقت من الأوقات الجشاء الحامض

48. .E5, E6, P1: om. E7 [ أن يبتدئ

49. .E7, P1 بتغيره :E5, E6 [ بتغييره
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ا ـلطبيعوأّن ـ ـ ـ راـقةـ ـجعد أـ ـفعت ـلهاـ [ـ وا43ٔا. أـن] أرى ـبلغدـقّيـنا ـ ـتفسينـمتـ ـ ـ اـه50رـ ـلفصذا ـ ـيكتفاـملـ ـ ـ [ـبىـ أرادـف]44ه. أنـيرـمٕان ـيستقصد ـ ـ ـ يـ

ـمع ـقلاـمولـصأةـفرـ ـفلينظتـ ـ ـ ـ ـكتيـفرـ اـفيـباـ ـلقي اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ وـ اـفة ـلمقي ـ اـ ـلثالات اـ ـلتلاث وـ ـصفي ـفيهتـ ـ ـعلاـ الأـ ـيجّهـنٕاـف.51راضـعل يـفدـ

ـكت اـفيـباـ ـلقي اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ ـهيراـبةـ ـكثينـ ـ أـفرةـ اـقرـمي ـلمعوى ـ وـ ـيجدة اـفدـ ـلمقي ـ اـ ـلتالات وـ ـصفي ـفيهتـ ـ أـ ـسبا الأـ ـلحجا52راضـعاب ـ واـ ـلبج ـهيراـ نـ

ـعليـف ـجميلـ ـ E7[53عـ 112b[ـيخاـم اـمرجـ ـلبن [54دنـ و45. ـلم] اـ ارـكّ ـسسطان ـ اـفسـطراـ ـلمقي ـ اـلاـ ـلثة ـنياـ ـكتنـم55ةـ [ـباـ E6ه 39b[أـف رـمي

ـلبطا ـ ـعلذبـكدـقنـ ـقبلانـكنـمىـ ـ وأـ ـفسه ـعلدـ ـبعنـمىـ ـمعندهـ ـ اـهىـ ـلعلذه ـ ـلتا56ّةـ ـتسميـ ـ زـ ى [ـلّ P1ق 103bٔالا ـمع] رأـ الأـم57تـياء، ودـجن

ـلحإ ذـ ـمعمكـلاق ـ ـقلاـ وأـ أّولاًـضت، ارـكّصـنع ـسسطلام ـ وـطراـ [ـهوـهس «و46ذا ـينبغدـق] ـ ـ أنـ ـنصي اـما58ٔفـ ـلعلر ـ اـ ـلتّة ـتسميـ ـ زـ ى الأـلّ ـمعق اءـ

إّنـقأـف ـتقنـمول ـمنّدـ الأـماـ ـطبن اءـ ـقسّ مـ اـهّ ـلعلذه ـ إـ أـثلاـثىـلّة ـجنة [ـ ا47ٔاس. ـسحـاهدـح] الأـ ـمعج والآـ زـخاء الأـلر ـمعق واـ ـلثاء اـلاـ ـحيزـلث ر.ـ

و48[ ـبعضه] ـ ـ اـيمـ أّن ـخترى أـ ـصنلاف اـهافـ ـلعلذه ـ إـ ـبحسـوهـاّمـنّة ـ اـ ـختب ـيخاـملافـ اـفرجـ ـلبي [59رازـ ـفيق]49. ـ إـ ـمتّهـنول يءـشرجـخىـ

50. .E7, P1 تفسيرى :E5, E6 [ تفسير

51. ـلمقا ـ اـ ثالات ـل اـ تلاث ـل وـ ـصفي ـفيهتـ ـ ـعلاـ الأـ راضـعل ] cf. ἐν δὲ ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις (Ar.

adds الثلاث?).

52. قا م ــل ــ اــ تالات ــل وــ في ــص هتــ ي ــف ــ أــ با ــس الأــ راضــعاب ] cf. fn. 22 ( فو ــص هتــ ي ــف ــ لاــ ــع الأــ راضــعل ); علل and أسباب are

changable.

53. .E5, E7: ill. E6: om. P1 [ جميع

54. جا ح ــل ــ واــ بج ــل يراــ ــه ليــفنــ ــع يلــ م ــج ــ خاــم�عــ ــي اــمرجــ بن ــل دنــ ] cf. περὶ τῶν ταχέως ἀποκρινομένων

ἁπάντων (Ar. om. ταχέως?)

55. .E7 الثالثه :E5, E6, P1 [ الثانية

56. ـفسوأ ـعلدـ ـبعنـمىـ ـمعندهـ ـ اـهىـ ـلعلذه ـ ّةـ ] cf. ἐτάραξέ τε καὶ συνέχει τὴν ἔννοιαν (Ar. add. ـعل نـمىـ

(?بعده

57. .E7 ان .add [ رأيت

58. .in marg. E6 اولا .add [ نصف

59. cf. θεωροῦντες καὶ λέγοντες (Ar. expands?) [ بحسب اختلاف ما يخرج في البراز
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ـجننـم اـ وـلس ـجننـمدم اـ ـلمخس ـ ـيخاـمرجـخّمـثاطـ اـمرجـ ـلبطن ـ ـمنهضمنـ ـ ـ ـ ـنضيجاًـ ـ ـ ـسماً،ـ ـلعلاتـيّـ ـ ّةـ
ـسح60 الأـ ـمعج [ـ و50اء. ـمت] انـكىـ

ـلبا ـغيرازـ ـمنهضرـ ـ ـ ولاـ ـنضيم ـ وـ ـيخ61انـكج ـلطاـ ـجننـميءـشهـ اـ واـلس ـلمخدم ـ [ـ Kühnاط، xviiii. ـسم]7 اـيّـ ـلعلت ـ زـ الأـلّة ـمعق وـ ـمتاء. ىـ

ـمعمرجـخ ـ ـجننـمـوهاـ اـ واـلس ـلمخدم ـ ـمخيءـشاطـ ـجننـمهـلطـلاـ اـ ـلمس ـسمرار،ـ اـيّـ ـلعلت ـ زـ ـحيّة [ـ ـفه]51راً». اراـقذاـ ـسسطول ـ ولاـطراـ س،

دـمأدري إـعا أـلاه أن إـضى اـلاف ـلبى اـ ـلغيراز ـ ـمنهضرـ ـ ـ ـجننـموـهـام62مـ اـ واـلس ـلمخدم ـ [ـ أـهٕاّنـف]52اط. ـيقلمـلـرمذا ـ أـ ـغيدـحه [ـ E5ره

50aلا ـمم63] نـ دـفانـكّ اـمرهـهي ـلمشهن ـ ـ ـمثنـيورـ ـفيللـ ـ ـطيموـ ـ واـ ـفيلروـيس ـ واودـ ـيموس ولاـ ـمموس نـ ـبعاءـجّ ـبهرـقأىـلإدهـ زـممـ ـننـامن وـ مـها

ـحيجار ـ وأـناـ ـصحس ولاـباـ ـممه نـ ـتقّ الأـمـهمّدـ ـطبن اءـ ـكمّ أـهالـقاـ ـعنو ـمميـ نـ ـقبانـكّ اـ اـهدـلل ـفيانـكذيـلر اراـ ـسسطه ـ [ـطراـ ٕاّنـف]53س.

ـقلوـيد ـكتيـفالـقسـ اـباـ رـله ـسمذي ـلما64هـ ـعلو65رضـ وـتّـ اـهـهجلاـعه ـلقذا [ـ «وا54ٔول اـم] ا ـلعلّ ـ اـ ـلثّة ـلثاـ ـفتك66ةـ ـ أـفونـ ـكثي الأـ اـمرـمر ـلعلن ـ اـ ـلتّة يـ

ـيق ـلهالـ ـسحاـ الأـ ـمعج وـ ـتسماء ـ ىـ ـتلّ اـ ـلعلك ـ زـ الأـلّة ـمعق [ـ ـتتبعهو]55اء. ـ ـ ـ اـمّةـقر67اـ ـلبن زـمرازـ وـبع ـضهد ـكثو68وةـ وـ ـبعروجـخـةعـرسرة الأـ لـكد

ـلشوا [ـ وا56ٔرب». اـم] اـفورشـغـاسـوكراـفّ ـلمقي ـ ـلثاةـلاـ ـنياـ ـكتنـمةـ الأـفهـباـ اـعي ـلتراض ـتلحيـ ـ الأـ ـفق]57[69راضـمق «ـ أـمأـفال ا ـصحّ اـ ـلعلاب ـ ّةـ

ـلتا ـتسميـ ـ ىـ الأـسلاـمّ ـمعة ـيعّهـنلأـفاءـ ـفيهرضـ ـ الأـفاـ ـمعي زـ وـلاء ـةصـاخق ـفيمّ ـ ـيلاـ ـلصايـ ـمنهمـئاـ ـ ـيجّهـنٕاـفاـ [ـ E7ب 113a[أنـض ـيكرورة ونـ

ـيخاـمروجـخ اـمرجـ ـلطعن ـ ـيعـرسامـ [ـ اـث]58اً». إّن ـكسراـفّم ـبعورشـغاـ [ـصو70ذاـهدـ أّن E6ف 40a» ـيخاـم] ـيعـرسرجـ اـماًـ ـلطعن ـ ـيج71امـ بـ

60. العلّةسّميت   ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6.

61. .E5 ولا :E6, E7, P1 [ وكان

62. .E7 غير المنهضم :E5, E6, P1 [ الغير منهضم

63. .E7 فعله ولا :E5, E6, P1 [ لا

64. .P1 وسمه :E5, E6, E7 [ رسمه

65. .E5 المرىص :E6, E7, P1 [ المرض

66. .E6 الثانيه :E5, E7, P1 [الثالثة

67. .E7 وىتبعه :E5, E6, P1 [ وتتبعها

68. .P1 وقهورة :E5: ill. E6 ونهوة :E7 [ وضهوة

69. .cf. συνεδρευόντων [ الأعراض التي تلحق الأمراض

70. .P1 ان :E5, E7: ill. E6 [ هذا

71. .E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ من الطعام
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[ـض Kühnرورة xviiii. أن8 ـيك] ـغيونـ ـمنهضرـ ـ ـ ـبتمـ [72ّةـ و59»، ـجع] ـةصـاخلـ اـهّ ـلعلذه ـ اـخةـعـرسّةـ ـلطعروج ـ [ـ و60ام، ـجع] 73هـناـمدـعلـ

ـللنض ـ ـ ـيل74راًـمأجـ ـبسرورةـضزمـ [ـجروـخـةعرـ وذ61ه. الأـل] أّنّ ـعنرـمك أـ ـليّهـنده ـقبنـمسـ [ـ أّن P1ل 104aا ـلطع] ـ ـيبقامـ ـ ـغيىـ ـمنهضرـ ـ ـ ـبتمـ 75ّةـ

ـيك [ـجروـخةـعـرسونـ ـلك]62ه، ـقبنـمنـ أـ ـيخّهـنل ـيعـرسرجـ لاـ ـينهضاً ـ ـ ـبتمـ [76ّةـ و63، ـقلنكـلذـل] ـ وـ ـكثيالـقا ـ ـغيرـ الأـماـنرـ ـطبن إّنـ اـهّاء ـلعلذه ـ ّةـ

اـخةـعـرسيـهـاّمـنإ ـلطعروج ـ وـ ـغيوـهام ـمنهضرـ ـ ـ [ـ و64م. ـفيهرىـيكـلذـك] ـ اـئـاساـ ـلقر [ـمدـ ـفق]65اء. ـنجدـ اـف77دـ ـلكتي ـ اـ ـفي78ذيـلاب ـصفهـ ةـ

اـمالأ ـلمنسراض ـ ـ إـ أـلوب ـبقى ذـكراطـ اـلان ـلكتك ـ ـبقلأابـ ـنفسراطـ ـ ـلحقيقاـبهـ ـ ـ ـ أوـ ـلبانـك79ة ـلبوـ ـتلميوسـ ـ ـ اـهذهـ ـلقذا ـمكتولـ ـ زـفاًـبوـ الأـلي ـمعق اءـ

ا ـلطع«إّن ـ ـيخامـ اـهيـفرجـ ـلعلذه ـ ـغيّةـ ـمتعفرـ ـ ـ رـ ن ـقيقّ ـ ـليو80اًـ ـمعهسـ ـ وـ اعـجا أّن ـلبإلّا ـيتهتدنـ ـ ـ ـمعهّكـ ـ [ـ 66ٕا». ا و ـعناّـمـن] ـبقىـ «ـلوـ ـغيه ـمتعفرـ ـ ـ ّن»ـ

ـغي81أي ـمنهضرـ ـ ـ لأـ ـمتقادةـعرتـج82تـنـاكدـقّهـنم ـ ـعنةـمّدـ أـ ـصحد اـهابـ ـلقذا أنـ ـيسمول ـ واـ ـلشا83ذاـهّ اـ ـنسمذيـليء ـ ـنحهـيّـ ـغينـ ـمنهضرـ ـ ـ مـ

ـغي ـمتعفرـ ـ ـ [ـ ن. ـامأـف]67ّ اـفّ ـلكتي ـ اـ ـنجذيـلاب رـ ـسمد ـكتهـ أـ ـبقاب ـبيدـتيـفراطـ الأـ ـصحر اـ اء ـبعذيـلّ ـيتكنـمضـ ـ أـ لأـنرّه ـبقّه ـينسبراطـ ـ ـ هـ

]Kühn xviiii. 9ٕ ا ـفيلستىـل] ـ ـ ـ وـ ـبعضهون ـ ـ ـينسبمـ ـ ـ إـ ارـله ـسطى وـ ـبعضهن ـ ـ ـنسبمـ ـ إـ ـنطاـفىـله ـفنج84سـ ـ اـهدـ ـلقذا ـمكتولـ ـ [ـبوـ «و68اً ـيعدـق] رضـ

72. .E7: om. P1 اصلا :E5, E6 [ بتّة

73. .E7 عدمه :E5, E6, P1 [ عدمانه

74. .E6, P1 امر :E5, E7 [أمراً

75. .E6, E7 اصلا :E5, P1 [ بتّة

76. .E6, E7 اصلا :E5, P1 [ بتّة

77. .E7 بينا :E5, E6, supra lin. E7, P1 [ نجد

78. .E7 نجد .add [ الذي

79. .P1 وان :E5, E6, E7 [أو

80. .E6: cf. ὑγρὰ رقيق :E5 [ رقيقاً

81. .E7 انه .add [ أي

82. .E7 كان :E5, E6, P1 [ كانت

83. .E6, E7, P1: om. E5 [ هذا

84. .P1; cf. Φερεκύδην; var. Φαυστον قنطس :E5, E6, E7 [ فانطس
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ـلق اـهومـ ـلعذا وـ أّنـهارض ـطعو ـمهاـ ـيخمـ ـغيرجـ ـمنهضرـ ـ ـ رـ ـقيقم ـ ـبسبلا85اًـ ـ E5[86بـ 50b[ـمثرضـم ـيعاـملـ ـبسبرضـ ـ زـ الأـلب ـمعق ولاـ ـيعاء رضـ

ـله وـ ـبتعـجم [87ّةـ ـفجمي]69». ـ ـ اـهعـ ـلقؤلاء ـقبواـنـاكدـقومـ اراـ ـسسطل ـ ـبعىـتوأسـطراـ آـقمـهدـ ـكثيرونـخوم ـ ـيع88رونـ ـفهرـ اراـ ـسسطم ـ واـطراـ ـفقس 89واـ

ـقبلهانـكنـم ـ ـ اـفمـ ـلقي زـفولـ الأـلي ـمعق [ـ ـفلس]70اء. ـ أدريـ اـمت دـلا اراـعذي ـسسطا ـ إـطراـ أنـلس ـعلذبـكى ـقبلانـكنـمىـ ـ ـفقهـ إـ مّـهـنال

يرون أّن في زلق الأمعاء يخالط البراز وهو غير نضيج شيء من جنس الدم والمخاط.

Kühn xviii, 9, line 12

vi. 2.

أـق ـبقال ـمنخيـف90انـكنـمراط:ـ ـ ـلطباـبهـيرـ ـ رـ أزـبـوطع وـية ـمنيانـكد ـ أرّقـ ـصحٕاّنـفه هـتّـ
إـقا91ٔ اـلرب ـلسقى ـ [ـ E6م، 40bو الأـكنـم] ـفيرـمان 92هـ

على ضّد ذلك فٕانّه أصّح بدناً.

]E7 113b] [Kühn xviiii. 10] ـلينـاجالـق]1] ـ [ـ ا2ٔوس: اـم] ا ـلبّ اـ ـلطباـبـهجزاـمذيـلدن ـ أـ ـفليّفـجع ـ ـيجسـ ـمنريـ اـف93هـ ـلمنخي ـ ـ نـيرـ

ـفضاغـمدـلانـم ـبيلـ ولاـ ـمحسّن ـ [ـ و3وس. أـلذـك] ـيضك ـلياًـ ـيجسـ ـمنريـ اـف94هـ ـلجلي ـ [ـعدـ ـلك]4رق ـفض95ّنـ وـتهـلوـ ـتلطرّق ـ ـفتستف96فـ ـ ـ ـ رغ،ـ

85. .E6, P1 رقيق :E5, E7 [ رقيقاً

86. .P1 بلا سبب :E5, E6, E7 [ لا بسبب

87. .E7 البتة :E5, E6, P1 [ بتّة

88. .E7 اخر كثير :E5, E6, P1 [ آخرون كثيرون

89. .E7 فوافقوا :E5 قفوا :E6, P1 [ وافقوا

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

91. E7 صاحبه :E5, E6, P1, R1, Tytler [ صّحته

92. אלאמר פיה :E5, E6, E7,, P1, Tytler [ الأمر فيه  R1.

93. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ منه

94. .E7 البته :E5, E6, P1 [ منه

95. .E7 لان :E5, E6, P1 [ لكّن

96. .cf. ἀτμοειδῶς [ وتلطف
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ـةصـاخ ـلتحلاـبّ ـ ـ اـ ـيسمذيـلّل ـ الأـيّـ ـطبه اـ اء ـلتحلّ ـ ـ اـ ـلخفّل ـ [ـ وا5ٔي. اـم] ا ـلبّ اـ ـلطباـبـهجزاـمذيـلدن ـ أرـ ـفتج97بـطع ـ ـمنريـ [ـ P1ه 104b[ـفض ولـ

ـمحس ـ وـسوـ ـةصـاخة، اـمّ لأـمدـلن ـطبيعتيـفّهـناغ ـ ـ ـ [اردـبهـ «ـق]6. ـلمنواال ـ ـيضأيـ اـهبـحـاصيـف98اًـ ـلبذا ـيكدنـ وأرـ أرّق ـكم99بـطون أـ 100ّهـنا

اـحـاصيـف ـلمب الأـ ـتفنّفـجزاج ـ ـمنىـ اـ اـبـوطرـله ـلمة ـئياـ ـفتصيةـ ـ ـ أـ ـغلر وأـ [ـجظ ـفم]7ّف». أرـجزاـمانـكنـ إـطه اـمب دـفّ ـفقـهغاـمي إـ و اـمط يـفّ

ـكلهـندـب ـفقّهـ ـيعدـ أنـلرضـ ـتكه ـصحونـ ـصحهـتّـ ةـ ـغيّ ـمست101رـ ـ ـغيةـيوـ ـمع102رـ اـمراةـ ـحت103ذمـلن ـيعّىـ اـلرضـ ـلبه ـكثي104ولـ ـ أدـمراًـ ـسبىـنن ب،ـ

ا8[ وإن ـنح] اـ ـلفضدر ـ اـملـ ـللهن ـ إـ أـلوات ـسفى أـ ـبمّرـضل، ذـ دون الأـمكـلا ـعضن أـ ـعناء اـ ـلحلي ـ واـ ـلحنجق ـ ـ ـقصبورةـ ـ اـ ـلموا105ةـئرـلة ـلمعواريءـ ـ دةـ

ـفيج ـ أنـضبـ ـيحرورة ـلهدثـ ـلسعامـ ـ ـضيوالـ اـ نفق ـل ـ واـ ـبحذـلس وـ اـسة ـلهضوء ـ [ـ Kühnم. xviiii. 11] ور9] ـلهرضـعـامّـب] اـ ذربـلم

ـختوا اـ إذاـللاف ـينحاـمانـكدم ـ إـ اـلدر ـلملى ـ أـحوـ ـمية [ـ و10ل. ذـق] الأـهـركد ـشيذه ـكتيـفاءـ ـلمايـفهـباـ واـ ـلهاء واـ ـلمواء ـكتيـفو106ـعضواـ يـفهـباـ

 وفي كتابه في الأحداث.107الأمراض

Kühn xviii, 11, line 5 

vi. 3

97. .E5 رطب :E6, E7, P1 [أرطب

98. .E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ أيضاً

99. .cf. ὑγροτέραν [ أرّق وأرطب

100. .P1 قال .add [ أنّه

101. .E5, E7: om. E6, P1 [ غير

102. .E7 ولا :E5, E6, P1 [ غير

103. .cf. οὐκ ἄμεμπτον (Ar. expands?) [  مستوية غير معراة من الذم�غير

104. .E6 النزل :E5, E7, P1 [ البول

105. .E6 والرئة .E5, E6, E7: om. P1: add [ وقصبة الرئة

106. الماء والهواء والمواضعفي كتابه في   ] E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6.

107. .E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 [ وفي كتابه في الأمراض
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 أردأ.110 الحّمى109 اختلاف الدم المزمن دليل رديء وهو مع108قال أبقراط: الامتناع من الطعام في

ـلينـاجالـق]1[ ـ [ـ ا2وس: ـخت] اـ ـيكدمـللاف أـمونـ ـيعاّدةـحلاطـخن ـمنهرضـ ـ ـسحاـ الأـ ـمعج [ـ و3اء. الأـف] أّول ـيكرـمي ذـ اـلون ـلسحك ـ 111جـ

ـسطـرهـاظيـف الأـ ـمعح [ـ ـتمٕاذاـف]4اء. اـبادىـ اـغان،ـمزـله ـلعفار ـ وـ ـعمقّدـيزـتن ـ وـ أـفه ـكثي الأـ ـتصيرـمر ـ ـفيهـةحرـقرـ ـ ـعفاـ [112ةـنوـ و5، ذـف] كـلي

ـةصـاختـقوـلا اـلأـتّ ـلمعم ـ الأـمدةـ ـمعع ـلمشاـباءـ ـ ـفينـةكارـ ـ ـلهاـ اـ ـلضا الاـفررـ ـستمي ـ [ـ الآـث]6راء. إّن لاـفّم ـتتزالـتة [ـقراـ E5ى 51a[ـحت ـتنّىـ مـفالـ

ـلمعا ـ ـلمشاـبدةـ ـ ـللمعـةكارـ ـ ـ [113دةـ ـفيع]7، ـ ـعنرضـ ذـ ـلصكـلد اـه114بـحاـ ـلعلذه ـ الاـ ـمتنّة ـ [ـ E6اع 41a[اـم ـلطعن ـ وأـ ـعنام، ـمتنالاـبيـ ـ نـماعـ

ـلطعا ـ ذـ اـهام ـلشهاب ـ [ـ و8وة. ـيعدـق] ـلصرضـ اـهبـحاـ ـلعلذه ـ أّوـفّةـ ـلهي الاـ ـمتنا ـ اـماعـ ـلطعن ـ ـبسبامـ ـ ـفضبـ ـتجولـ إـ اـلري ـلمعى ـ اـمدةـ ـلكبن ـ 115دـ

]E7 114aو اـه] ـلفضي ـ اـ ـلتول ـقلنيـ ـ إـ ـتسحاّـهـنا ـ Kühn[116جـ xviii, الا12ٔ ـمع] وـ إذاـصـاخاء ة ـجننـمتـنـاكّ اـ ـلمس [ـ ـيطفّهـنٕاـف]9رار. ـ وـ

108. .Tytler مع :ArMSS [ في

109. .E7 ومع :E5, E6, supra lin. E7, P1, R1, Tytler [ وهو مع

110. .cf. πυρετῷ Kühn, Savino: πυρετοῖς Savino variant [ الحّمى

111. .cf. ἐπιπολῆς Kühn, Savino: ἐπὶ πολύ Savino variant [ ذلك السحج

112. .E7 عفن :E5, P1: ill. E6 [ عفونة

113. .cf. τῆς κοιλίας [ للمعدة

114. .E7 لاصحاب :E5, P1: ill. E6 [ لصاحب

115. ـفض ـتجولـ إـ اـلري ـلمعى ـ اـمدةـ ـلكبن ـ دـ ] cf. τοὺς συῤῥεόντας (ῥεόντας: Savino var.) ἰχῶρας ἐξ

ἥπατος

116. .cf. ἐγξύεσθαι Savino: ἐξύσθαι Kühn: abradi Latin [ تسحج
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ـمنه ـ ـفيعل117زءـجاـ ـ ـ ـفيصيوـ ـ ـ اـفيـفرـ ـلمعم ـ ـفيعدةـ ـ ـمنرضـ اـهذ118هـ ـلشهاب ـ [119وةـ اـمأـف]10. ـمتّ اـه120دثـحىـ ـلعذا ـبع121ارضـ ـتطدـ اـ ـختاول لافـ

ـعلدّلـيّهـنٕاـفدمـلا ـخمىـ وـ اـموتـمود ـلقن ـلتا122وىـ اـفيـ ـلمعي ـ ـبسبدةـ ـ ـمشبـ ـكتهارـ ـ اـفاـ ـلعلي ـ ـمعلأـلّةـ ـبط123اءـ ـبسبب124لـ ـ ـ ـفع125هـ الأـملـ ـفعن الـ

]P1 105aا ـلطبيعي] ـ ـ ـ ـ ـلتا126ةـ لاـ ـتقي اـ ـلحيوم ـ ـبهإلّا127اةـ [128اـ ـبص129تـثدـحٕانـف]11. ـختا130بـحاـ اـ ذـمدمـللاف اـهع ـلشهاب ـ ـحموةـ ىـ ّ

ـفلي ـ ـيخلسـ ـ الأـ أـمرـمو ـشيئيـدحن ـ ـ إـ أنـمن ا ـتكّ الأـحرـقيـفونـ ـمعة ـعف131اءـ إـنوـ و أنـمة ا ـيكّ ـمعهونـ ـ ورمـ ـعظيا ـ [ـقمـ ـللمعرضـعٕاذاـف]12وي. ـ ـ دةـ

117. .E5 معلوم add [ جزء

118. .E7 منها :E5, E6, P1 [ منه

119. ـفيصي ـ ـ اـفيـفرـ ـلمعم ـ ـفيعدةـ ـ ـمنرضـ ذـ اـهه ـلشهاب ـ وةـ ] cf. ἀναφέρεται πρὸς τὸ στόμα τῆς γαστρός (Ar.

adds فيعرض منه ذهاب الشهوة?).

120. .E7 تحدث :E5, E6, P1 [ حدث

121. .E7 به .add [ العارض

122. .E7 الطبيعية .add [ القوى

123. .E6 الامعا :E5, E7, P1 [ للأمعاء

124. .E7 وبطلان :E6 يبطل :E5, P1 [ بطل

125. .E5, E6, P1: om. E7 [ بسببه

126. .E5, E7: om. E6, om. P1 [ الطبيعية

127. .cf. ζωὴν Kühn, Savino: ζῷον Savino variant: vitam Latin [ الحياة

128. .E7 به :E5, E6, P1 [ بها

129. .E7 حدث :E5, E6, P1 [ حدثت

130. .E7 لصاحبه :E5, E6, P1 [ بصاحب

131. عالأ ــم اءــ ] cf. περὶ τοῖς ἕλκεσιν Savino: περὶ τὰ ἕλκη Kühn, Savino variant: ulcerum

Latin.
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 هلاك.135 كان المريض على شرف134 في العلّة للأمعاء133المشاركُة بسبب ذلك 132كلّها

Kühn xviii, 12, line 11

vi. 4

 فهو خبيث.137 ويتساقط ما حوله من الشعر136قال أبقراط: ما كان من القروح ينتثر

ـلينـاجالـق]1[ ـ [ـ را2ٔوس: إذا اـي] ـلشعت ـ ـينتثرـ ـ ـ اـمرـ ـلمن اـضواـ ـلتع اـحيـ ـلقول را138ٔـةحرـ ذـمتـيأو اـلع ـلجلك ـ ـتنقشدـ ـ ـ ـمنرـ ـقشهـ ـعلاـف]3[139ورـ مـ

ـتجّهـنأ إـ ذـلري اـلى ـلعضك ـ أـ ردـخو ـيئلاط ـفتحةـ ـ ـتليـفدثـ اـ ـلقك وـكأـت140ةـحرـ لاً ـتمنعهّ ـ ـ ـ الاـم141اـ [142الـمدـنن .4] [Kühn xviii, 13[

 أصول الشعر وتدع موضع القرحة يندمل.143وذلك أنّها ما كانت لتفسد وتتأّكل

132. .E5, E6, E7: om. P1 [ كلّها

133. ـبسب ـ ـتلبـ اـ ـلمشك ـ ُةـكارـ ] E5: المشاركة تلك بسبب E6, E7: ىسبب ذلك مثل P1; cf. συμπασχούσης Kühn,

Savino: πασχούσης Savino variant: consensum Latin.

134. .E6 الامعا :E5, E7, P1 [ للأمعاء

135. .E5 سرف :E6, E7, P1 [ شرف

136. .R1 תנתתר :E5, E6, E7, P1, Tytler [ ينتثر

137. .E5, E6, in marg. P1, Tytler: om. E7, om. P1, om. R1 [ من الشعر

138. قا ــل ـ ــ ــحرـ ةـ ] add. يتساقط اللحم من القرحة حول ما رايت او E6: add. القرحة حول ما رايت اذا ملحقا النسخ بعض في ووجدنا

.E7 من اللحم ىتساقط

139. .P1 قشوًرا :E5, E6, E7 [ قشور

140. .E7 ذلك العضو :E5, E6, P1 [ تلك القرحة

141. .E6 يمنعها :E5, E7, P1 [ وتمنعها

142. ـفتح ـ ـتليـفدثـ اـ ـلقك وـكأـتـةحرـ ـتمنعهّلاً ـ ـ ـ الاـماـ الـمدـنن ] cf. ἀκριβῶς ἀναβιβρώσκοντας τὸ ἕλκος (Ar.

adds وتمنعها من الاندمال?).

143. .E7, P1 وتاكل :E5: ill. E6 [ وتتأّكل
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Kühn xviii, 13, line 3

vi. 5

 وغير ذلك من سائر الأعضاء عظم اختلافها.146 الصدر145ومقّدم العارضة في الأضلاع من الأوجاع 144قال أبقراط: ينبغي أن تتفّقد

ـلينـاجالـق]1[ ـ [ـ ـينبغدـق]2وس: ـ ـ لاـ أن ـتقتصي ـ ـ ـعل147رـ ـتعىـ اـضواـمرّفـ أّيـجوـلع [ـهعـضوـمع ـلك]3و، ـتتفقنـ ـ ـ وـ د ـتتعّ ـ [ـمرّفـ E6ع 41b[

ـمقمـككـلذ ـعظدارـ وـ ـجعم [ـ ذـف]4ه. ـممكـلٕاّن اـ ـينتفّ ـ ـ ـتعيـفهـبعـ اـ ـلمرّف اـضوـ ـفيذيـلع اـ ـلعله ـ وـ ـتقيـفّة اـمدـ ـلمعة ـ ـبمةـفرـ ـستاـ إـ ـليؤول الـحهـ

ـلما وـيرـ اـفض ـستخي ـ ـينبغاـمراجـ ـ ـ أنـ ـيعي [ـبجـلاـ ذـم]5ه. أـلن ـمتّهـنك ـعظيـعجولاعـضالأيـفرضـعىـ ـ ـيتمـ إـقراـ اـلى ـلتى أوـقرـ ـينحوة ـ إـ اـمىـلدر

ا ـلشدون ـسيراـ دّل148فـ ـعل149، ـمعةـثلاـثىـ ا6ٔ[150انـ أـهدـح] ـيعل151ّهـنا ـ ـمنمـ أـ لاـنه ـيمكّه ـ أنـ ـيكن [ـحونـ E7دث 114bذ اـل] إلّاـجوـلك ع

ـعليتـثـدحدـقو ـ ـعلهـ اـفّةـ ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ [ـضلأـلنـ وا7لاع، ـلث] اـناـ أّن ـلعلي ـ ـليسّةـ ـ ـبعيتـ ـ اـمدةـ ـلخطن ـ [152رـ وا8، ـلث] أـلاـ ـتحتاّـهـنث ـ نـماجـ

144. .R1 יתפקד :E5, E7, P1, Tytler: ill. E6 [ تتفّقد

145. .Tytle مقدم :ArMSS [ ومقّدم

146. .Sadiq والصدر .Nafis, Manawi, Siwasi, Siǌari, Maimonides: cf [ ومقّدم الصدر

147. .P1 تختصر :E5, E7: ill. E6 [ تقتصر

148. ـمت الأـفرضـعىـ وـضي ـعظيعـجلاع ـ ـيتمـ إـقراـ اـلى ـلتى أوـقرـ ـينحوة ـ إـ اـمىـلدر دون ـلشا ـسيراـ فـ ] cf. ὅταν ἄλγημα ᾖ μέγα

(Ar. adds يتراقى إلى الترقوة أو ينحدر إلى ما دون الشراسيف?).

149. .P1 ذلك .add [ دّل

150. .E6 معاني :E5, E7, P1 [ معان

151. .E7 احدها :E5 فاول ما :E6, P1 [ أحدها أنّه

152. ـيعلاـمأّولـف ـ ـمنمـ أـ لاـنه ـيمكّه ـ أنـ ـيكن ذـحونـ اـلدث وـجوـلك إلّا ـعليتـثـدحدـقع ـ ـعلهـ اـفّةـ ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ واـضلأـلنـ ـلثلاع، اـناـ أّن ـلعلي ـ ّةـ

يس ـل ـ ـبعيتـ ـ اـمدةـ ـلخطن ـ رـ ] cf. πρῶτον μὲν οὐκ ἀκίνδυνον (G. om. علـام ـي ـ ـمنمـ أـ لاـنه ه ـيمكّ ـ أنـ ـيكن ونـ

ذـح اـلدث وـجوـلك إلّا ـعليتـثدـحدـقع ـ ـعلهـ اـفّةـ ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ واـضلأـلنـ ـلثلاع، يـناـ ?; cf. L: primum is esse non

potest, quin membrana costas succingens vocata patiatur; secundo non vacat

periculo).
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ـلعا إـ ـعظوأوىـقأوـهاـمىـللاج [مـ اـكٕانـف]9. ـيتـعجوـلان إـقراـ اـلى ـلتى ـلعلاـفوةـقرـ ـ ـتحتّةـ ـ إـ ـفصىـلاج اـ ـلعد [ـ وإن10رق. اـك] ـينح153ـعجوـلان ـ درـ

اـمىـلإ دون ـلشا ـسيراـ ـلعلاـففـ ـ ـتحتّةـ ـ إـ الٕاـلاج ـسهى ـكمالـ ـخباـ أـ ـبقّر ـكتيـفراطـ ـبيدـتيـفهـباـ الأـ اـمر ـلحراض [ـ Kühnاّدة. xviii, 14] [11[

ـمتو ذـكىـ اـلان اـجوـلك الأـضوـميـفرضـعذيـلع ـيسيلاعـضع ـ وـ ذـمانـكراً ـليكـلع ـشبيهوـهسـ ـ ـ ـلنخاـب154اًـ ـ ـمثسـ اـ [ـجوـلل E5ع 51bا ذيـل]

ـيك ـمتونـ اـنـاكىـ ـلعلت ـ اـفّةـ ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ [ـ P1ن 105b[وـضلأـل ـيكمـللاع ـيتنـ إـقراـ اـلى ـلتى ولاـقرـ ـينحوة ـ إـ اـمىـلدر دون ـلشا ـسيراـ ف،ـ

ـفق ـيمكدـ ـ أنـ ـتكن اـ ـلعلون ـ الأـفّةـ ـعضي اـ ـللحمياء ـ ـ ـ اـ ـلتة [ـضالا155ٔعـضوـميـفيـ و12لاع، لاـلذـل] ـخطك ـفيهرـ ـ ولاـ ـيحتا ـ اـماجـ ـلعن إـ ىـللاج

ـلقا اـ ـلعظيوي ـ ـ [ـ و13م. ـعل] اـهىـ ـلمثذا ـ ـينبغالـ ـ ـ أنـ ـيتفقي ـ ـ دـ ـمقّ ـعظدارـ اـ واـكيـفعـجوـلم الأـئـاسنـمـدحّل ـعضر [ـ ـمث]14اء. ذـ أـلال ـمتّهـنك ىـ

اـفدثـح ـلكلي ـ ورمـ ذـكّمـثى اـلان ـمنهورمـلك ـ اـفاـ ـلمي اـضواـ ـللحميع ـ ـ ـ وـجوـلا156انـكه،ـ ـجعع ـثقياًـ ـ [157لاًـ ـكم]15، وـ أـصا ـبقف ـكتيـفراطـ ابـ

ـبيأ ـيميدـ ـ وـ ـعنا أنـلذـب158ىـ ـيك159ك ـيخيونـ ـ إـ اـحـاصىـلّل ـلعلب ـ أـ ـيحّهـنّة اـضوـميـفأّنـكّسـ ـشيئعـجوـلع ـ ـثقياًـ ـ [ـ و16لاً. ـمت] اـنـاكىـ ـلعلت ـ إـ اّـمـنّة

أـئـاسيـفيـه اـجر ـلكلزاء ـ اـكىـ [ـحعـجوـلان ا. وا17ٔادًّ ـعن] ـبسيـ أـئاـ ـئهزاـجر اـ ـلغشا ـ اـ ـلمحياء ـ ـ ـبك160طـ واـ ـمنهـدحّل ـ واـ ـلتجا ـ اـيوـ ـفهـوجيـفذيـلف اـ

ـلعوا اـ ـلضروق وـ ـغيوارب اـ ـلضر اـ ـلتوارب ـتنتهيـ ـ ـ إـ ـليهي ـ وـ ـنبعـضوـما ـمج161اتـ اـ ـلبرى ـمنهولـ ـ [ـ و18ا. اـلذـك] ـلحك اـفالـ ـلكبي ـ ـمتّهـنٕاـفدـ انـكىـ

ـمنهورمـلا ـ اـفاـ ـلمي اـضواـ ـللحميع ـ ـ ـ اـكةـ [ـجوـلان E6ع 42aو ـجع] ـثقياًـ ـ و19[162لاًـ ـمت] اـكىـ ـمنهورمـلان ـ اـفاـ ـلغشي ـ اـ ـلمحياء ـ ـ ـبهطـ أوـ اـفا ـلعي روقـ

153. .E5, E6, P1: om. E7 [ الوجع

154. .E6 شبيه :E5, E7, P1 [ شبيهاً

155. .E7 مواضع :E5, E6, P1 [ موضع

156. .E5 وكان :E6, E7, P1 [ كان

157. .E6 وجع ثقيل :E5, E7, P1 [ وجعاً ثقيلاً

158. .E7 اعني :E5, P1: ill. E6 [ وعنى

159. .E7 انه :E5, P1: ill. E6 [ أن

160. .E7 بها .add [ المحيط

161. .E7 باد :E5, P1: ill. E6 [ نبات

162. .E6 وجع ثقيل :E5, E7, P1 [ وجعاً ثقيلاً
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وـجوـلا163انـك ـجعع اـح164اًـ [165ادًّ و20. ـمق] اـجوـلادارـ ـلحع ـبحس166اّدـ ـ ـكث167بـ [ـترـ Kühnه xviii, و15 ـقل] ـعلدلـيهّـتـ ـلسباىـ ـ اـ ـلمحب ـ دثـ

[ـل وذ21ه. اـل] أّن ـلخلك ـ اـ ـلمحط ـ ـللدثـ اـحانـكإذاعـجوـ ـجننـمادًّ اـ ـلمس اـكرارـ أزـجوـلان [ـيع و22د، ـمتكـلذـك] ـبسبانـكىـ ـ اـ عـجوـلب

ـيحر ـغليظاًـ ـ ـ ـليةـ ـلهسـ ـمنفاـ ـ [ـ وإذا23ذ. اـك] ـلخلان ـ اـ ـلمحط ـ ـللدثـ ـبلغميعـجوـ ـ ـ ـ اـك168اًـ أـجوـلان ـيسع [169رـ و24. ـلي] ـمقدّلـيسـ ـعظدارـ مـ

ـعلـعجوـلا ـكيفيىـ ـ ـ اـ ـلسبة ـ اـ ـلفب ـفقهـللـعاـ ـلكنطـ ـ [ـ E7ّه 115a[ذـم170دّلـيدـق ـعلكـلع ـكمىـ ـيتّـ [ـ وذ25ه. أّنـل] ـسبّلـكك الأـمبـ ـسبن ابـ

ـيح ـشيئدثـ ـ الأـماًـ ـشين ـففعلاءـ ـ ـ ـيتهـ ـبحسّدـيزـ ـ [ـهـوجّدـيزـتبـ ـقصاـمانـكٕانـف]26ره. إـ ـليد أـ ـبقه اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ أنـهلـ ـيتقو ـ إـ ـلينّدم ـ يـفاـ

ـتفق ـ دـ ـمق171ّ ـعظدارـ واـك172مـ الأوـمدـحّل ـفقاعـجن ـبلغدـ ـ ـتفسينـمتـ ـ ـ ـللحريـ ـ ـليا173ةـجاـ ـيكتفـامهـ ـ ـ [ـبىـ وإن27ه. أنـبردـيمـلانـك] ه

163. .E7 وكان :E5, E6, P1 [ كان

164. .E5, E7, P1: om. E6 [ وجعاً

165. ا .E5 ايضا .add [ حادًّ

166. .E6, E7 ايضا .add [ الحاّد

167. الحاّد بحسب الوجع ومقدار  ] E6, E7, P1: وبحسب E5.

168. .E7 بلغما :E5, E6, P1 [ بلغمياً

169. اــكوإذا لان خ ــل ــ اــ حط م ــل ــ لدثــ ــل يعــجوــ م غ ل ــب ــ ــ ــ اــكاًــ أــجوــلان سع ــي رــ ] cf. ἐκλύει δὲ ὁ φλεγματώδης (Ar.

expands?).

170. .E7 يستدل :E5, E6, P1 [ يدّل

171. .E6, E7, P1: om. E5 [ تفّقد

172. .E5, E6, P1: om. E7 [ عظم

173. .E6, P1 الحاجه :E5, E7 [ للحاجة
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ـيقتص ـ ـ ـعلرـ ـختاىـ ـمقيـفاعـجالأولافـ ـعظمه174رـيادـ ـ ـ ـلكناـ ـ أنـ أراد ـيتفقّه ـ ـ دـ الأـمالا175ّٔ ـفيه176ّمـعر ـ ـفتقاـ ـ أنـف177ّدمـ ـينظي ـ [ـ P1ر 106a[يـف

ـجمي ـ الأـ ـعضع وـ ـيعلاء ـ أـموـهاـم178مـ ـصنن ـفهاـ ذوـ ـفمدرـق179ا ـيناـ ـمنالـ اـم180هـ ـلمنفعن ـ ـ ـ أـ ـعظة وأـ ـفخم [ـ وذ28م. أّنـل] ـيكهـلوـقك ـعلونـ ذاـهىـ

ـلمثا ـ أـ لاـنال ـينبغّه ـ ـ أنـ ـتقتصي ـ ـ ـعلرـ اـ ـلنظى ـ اـفرـ اـجوـلي ـلعع الأـفارضـ ـعضي ولاـ ـيتاء اـهوـ أّن م ـلعلّ ـ واـ ـجمييـفدةـحّة ـ ـيعنـمعـ اـلرضـ .181عـجوـله

ـمث]29[ ذـ أـلال إنـنك أـكّه وـماـنوـيد182ابـصان ـجنبيـفـعجس ـ وأـ اـصه ـلياب وـثومـ ـجنبيـفـعجاون ـ ـينبغلاـف183هـ ـ ـ أنـ ـيتي [ـهوـ م ّE5 52aأّن [

ماـح ه ـل ـ واـحاـ [ـحال Kühnدة، xviii, 16] ك]30] ـل غنـ ب ن ـي ـ ـ أنـ قي ف ت ـي ـ ـ وـ د عّ ت ـي ـ يلـه184رّفـ ـب وـ همن ي ـجع ـ ـ ـ يرقـفاـ ظ ـع ـ أمـ مم ـه 185اـ

ـلمتشـاك ـ ـ ـبهياـ ـ [ـ وذ31ن. ـيتبيكـل] ـ ـ وـمّنـ ـجهين ـ أـ ـهمدـحن ـكيفينـماـ ـ ـ اـ والآـجوـلة ـمقـرخع [ـتّدـشدارـ ا32ٔه. اـم] ـكيفيتّ ـ ـ ـ ـيكأنـفهـ ـعلونـ قـيـرطىـ

ـلنخا ـ أوـ ـعلس اـيـرطىـ ـلتمق ـ أوـ ـعلّدد اـيـرطىـ ـلخق ـثقّسـحعـمأو186درـ أوـ ـشبيل ـ ـلشاـب187هـ اـ ـيغذيـليء أوـ ـلشاـبرز اـ ـيثقذيـليء ـ أوـ ـلشاـبب يءـ

174. .E7 مقدار :E5, E6, P1 [ مقادير

175. .E7 الاعذا ويعلم .add [ يتفّقد

176. .E6 الاعظم :E7, P1 ,(صح with) E5, in marg. E6 [ الأعّم

177. .E7 فتتقدر :E5, E6, P1 [ فتقّدم

178. .E5, E7: om. E6, om. P1 [ الأعضاء ويعلم

179. .E6 ذي :E5, E7, P1 [ ذو

180. .E5 ينالها :E6, E7, P1 [ ينال منه

181. تولا ـي اـهوـ أّن م لّ ع ـل ـ واـ ة ييـفدةـحّ ـجم ـ عنـمعـ ـي اـلرضـ عـجوـله ] cf. οὐδ' ἡγεῖσθαι τὴν αὐτὴν ἐπὶ παντὸς

εἶναι διάθεσιν (Ar. expands?).

182. .E7 صاحب :E5, E6, P1 [ أصاب

183. E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ وأصاب اليوم ثاون وجع في

184. .E7 وتعرف :E5, E6, P1 [ ويتعرّف

185. .E7 وهما :E6 او هما :E5, P1 [ أم هما

186. .E5, P1: ill. E6: om. E7 [ أو على طريق الخدر

187. .E5 سبهها :E7, P1: ill. E6 [ شبيه
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أوـكأـيذيـلا ـيكل داـ ـئمون أوـ ـفتهـلاً أوـ ـيكرات ـمستونـ ـ ـمختلفأو188اًـيوـ ـ ـ ـ [ـ وا33ٔاً. اـم] ـمقّ ـفينبغهـتّدـشدارـ ـ ـ ـ أنـ ـيتفقي ـ ـ دـ ـفيهّ ـ الأـ ـكثا والأـ وـقر ذاـهّل،

ـلمعنا ـ ـ [ـهىـ E6و 42bا ـلمعن] ـ ـ أـلا189ىـ إـنرـشذي يا ـل بهـ ـق ـعن190لـ ـسماـمدـ نّـ ـي ـمقاهـ ـعظدارـ الأوـ [ـجم الأـعنـمٕاّنـف]34اع. ـطبادة أنـ اء ّ

ـيسم ـ واـ ّ
أـهيءـشّلـك191 وأـشو ـعلوىـقّد الاـيـرطىـ ـستعق ـ ـعظا192ٔارةـ وإنـ ذـكم، اـلان ـلشك ـلي193يءـ ـلكمـكابـبنـموـهسـ ابـبنـم194ّنـ

ـكي [ـ ذـم]35ف. أّنـلن ـجميعهك ـ ـ ـ ـيفتلا195مـ ـ ـيسمأن196نـعرونـ ـ واـ ّ
ـلحما197 ـ ىـ ـعظيمرّةـمّ ـ ـ وـ ـصغيرّةـمة ـ ـعلرةـ اـ ذات أّن ـلحمى ـ إـ ى يـهـامّـنّ

[ـح ـفلي]36رارة. ـ ـيعجسـ ـ ـيسمأنبـ ـ واـ ّ
الأـجوـلا198 وـشع ـجعّد أـ ـعظاً [ـ وا37ٔم. ـيك199ألّارىـح] ـيعجونـ ـ ـيقأنبـ الأـف200واـلوـ ـشيي اـ ـلمختلفاء ـ ـ ـ ـ ةـ

اـف ـلكيفيي ـ ـ ـ اـ إّن ـختة ـفهلاـ ـعظياـ ـ ـمثمـ اـ ـلفل ـبيرقـ اـ اـجوـلن [ـلع Kühnذي xviii, ـلثقا201ّسـحعـم]17 ـ وـ ـبيل اـ اـجوـلن ـيخيذيـلع ـ إـ الٕاـلّل ـنسى انـ

] الوجع منه يثقب أو يناله بعض الأشياء التي تقّدمت صفتها.E7 115bفيه أّن موضع [

vi. 6.

188. .E7 متساويا :E5, P1: ill. E6 [ مستوياً

189. .E5, P1: ill. E6: om. E7 [ هو المعنى

190. .E5, E6, P1: om. E7 [ قبل

191. .E6 يسمون :E5, E7, P1 [ يسّموا

192. .cf. καταχρωμένοις ("to misuse"; Ar. interpretation?) [ على طريق الاستعارة

193. .E5 الذي .add [ الشيء

194. .E6 لكنه :E5, E7, P1 [ لكّن

195. .E7 من عادتهم .add [ جميعهم

196. .P1(cf. παύονται) لا يقدرون عن :E5, E6: om. E7 [  عن�لا يفترون

197. .E6 يسمون :E5, E7, P1 [ يسّموا

198. .E7 ايضا .E6: add يسمون :E5, E7, P1 [ يسّموا

199. .P1 ان :E6 ان لا :E5, E7 [ ألّا

200. .E6 يقولون :E5, E7, P1 [ يقولوا

201. .E7 من جنس :E5, E6, P1 [ مع حّس
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 يعسر برءها في المشايخ.203 التي تكون في الكلى والمثانة202العللقال أبقراط: 

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـيق]1وس: اـ إّن ـلعلول ـ اـ ـلعل اـفةـضارـ ـلكلي ـ واـ ـلمثى ـ ـبكةـناـ ـتبـامّدـ أي2[        رأ،ـ ـبعن] ـ ـكثياءـ ـ [ـ P1ر 106bو ّدةـميـف]

ـيلوـط [204ةـ وذ3. لأّنـل] ـفعك الأـهلـ ـعضذه ـلياءـ ـيفتسـ ـ [ـ و4ر، ـعضّلـك] ـفهوـ ـيحتوـ ـ اـبيـفاجـ ـلعلرء ـ اـ ة ـلحّ ـفيةـثادـ أّيـ ـعله ةـ إـنـاكّ ىـلت

ـسك وـ [ـهون ولا5ٔدوء، ـيمّهـن] ـبهّرـ الأـ ـعضذه ـفضاءـ ـبهاّدـحلـ ـيكاـ اـ ـستفون ـ وـغراـ ذـشنـمه اـلأن ـلفضك ـ إذاـ ـعلانـك205ل ـعليـوهاـمىـ ـ نـمهـ

ـلحا أنـ ـيهيّدة ـ إنـحرـقجـ ـفيهتـنـاكة ـ ورم206اـ ـغيأو207أو ـهمرـ اـئـاسنـماـ ـلعلر ـ [ـ وا6ٔل. أنـح] ـيكرى ـيعاـمونـ اـفرضـ ـلمثي ـ اـمةـناـ ـلعلن ـ إذاـ ل

ـلمشاـبدثـح ـ ـيعسخـياـ ـ ـقبنـمرؤهـبرـ أّنـ ـغيل اـهرـ ـلعلذه ـ أـ ـيضل ـجميرـئـاسنـماًـ ـ الأـ وـمع ـةصـاخراض ـمنهانـكاـمّ ـ ـمنزـملاًـيـوطاـ [ـ ـفه]7اً. 208ذهـ

حاله فقد قال أبقراط فيما تقّدم إّن هذه الأمراض إذا حدثت بالمشايخ لزمتهم إلى أن يموتوا.

Kühn xviii, 18, line 1

vi. 7.

202. .Tytle العلة :ArMSS [ العلل

203. لا ع ــل ــ تالــ ــل كيــ ــت اــفونــ لي ك ــل ــ واــ ثى م ــل ــ ةــناــ ] Τὰ νεφριτικὰ καὶ ὁκόσα κατὰ τὴν κύστιν

ἀλγήματα P, Syr? (om. ἀλγήματα SMV, Ar, Sadiq, Nafis, Quff, Manawi,

Maimonides, Siǌari, Siwasi).

204. ـلعلا ـ اـ ـلعل اـفـةضارـ ـلكلي ـ واـ ـلمثى ـ ـيكةـناـ ـتباـمّدـ ـبعنأي        رأ،ـ ـ ـكثياءـ ـ وـ ـيلـوطّدةـميـفر ةـ ] cf. [1] Τοῖς γέρουσι μόγις

ὑγιάζεσθαί φησι, [2] τουτέστι μετὰ πολλῆς πραγματείας καὶ χρόνου

μακροῦ τὰ κατὰ νεφροὺς καὶ κύστιν (Ar. om. Τοῖς γέρουσι?).

205. .E5 اذ :E6, E7, P1 [ إذا

206. .E7 فيه :E5, E6, P1 [ فيها

207. .P1 ورما :E5, E6, E7 [ ورم

208. .E6 هي .add [ فهذه
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]Kühn xviii, أـق]18 ـبقال الأوـمانـكـامراط:ـ اـجن ـلتاع ـتعيـ اـفرضـ ـلبطي ـ أـ ـعلن ـضعوـمىـ ـفه209اًـ ـمنهانـكـامو،210ّفـخأوـ ـ ـلي211اـ سـ

.212كذلك فهو أشّد

ـلينـاجالـق ـ [ـ E6وس: 43a] ـينبغ]1] ـ ـ أنـ ـيفهي ـ ـعنمـ اـهيـفهـلوـقنـمهـ ـلمذا «أـضوـ ـعلع ـضعوـمىـ لاـ [ـفاً» E5ي 52b[اـط ـلبول ـلكدنـ يـفنـ

ـعمق ـ [ـ وا2ه. ـلح] ـبيّدـ اـ ـلمن الأـضوـ ـعلع وـ ـبيى اـ ـلمن ـليذيـلا213ـعضوـ ـفيمكـلذـكوـهسـ ـ ـيلاـ اـ ـلبطي ـ اـهنـ ـلغشو ـ اـ ـلمماء ـ ـعل214دودـ اـ آلات ـلبطى ـ نـ

ـيسمذيـلا ـ اـيّـ ـليه ـنياـنوـ ـيطارـفونـ اونـنوـ
215] ـفم]3. الأوـمانـكاـ ـيعاعـجن ـفيمرضـ ـ ـعلوعـضوـموـهاـ اـهىـ ـلغشذا ـ ـسماءـ أـ اه ـعلّ ـضعوـمىـ [ـ و4اً. اـم]

ـيع ـمنهرضـ ـ ـفيماـ ـ اـه217وراء216نـموـهاـ ـلغشذا ـ أـ ـعناء الأـفيـ ـمعي واـ ـلمعاء ـ ـفهدةـ اـ ـعنذيـلو ـبق218اهـ «وـلوـ ـمنهانـكاـمه ـ ـلياـ [219كـلذـكسـ .«5[

وبيّن أنّه قد أحسن في قوله أّن ما يعرض من الأوجاع في هذه المواضع
 أشّد وأقوى.221 هو220

Kühn xviii, 18, line 10

209. .E7 وابرز .Tytle: add موضع :ArMSS [ موضعاً

210.  .Ar, P κουφότερα: κοῦφα SMV HpMV [ أخّف

211. .ArMSS: om. Tytler [ منها

212. .E7 شد :E5, E6, in marg. E7, P1 [ أشّد

213. E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 [ بين الموضع الأعلى وبين الموضع

214. .E6 الممتّد :E5, E7, P1 [ الممدود

215. ـلما اـضوـ ـليذيـلع ـفيمكـلذـكـوهسـ ـ ـيلاـ اـ ـلبطي ـ اـهنـ ـلغشو ـ اـ ـلمماء ـ ـعلدودـ اـ آلات ـلبطى ـ اـ ـيسمذيـلن ـ اـيّـ ـليه ـنياـنوـ ـيطارـفونـ اونـنوـ ] cf. τὸ

περιτόναιον (Ar. expands?).

216. .E5, E6, P1: om. E7 [ من

217. .E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ وراء

218. .E6 عنا به :E5, E7 عنا :P1 [ عناه

219. .in marg. E6, supra lin. E7 فهو اشد .add [ كذلك

220. .E7 هذا الموضع :E5, E6, P1 [ هذه المواضع

221. .E7 فهو :E5, E6, P1 [ هو
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vi. 8.

قال أبقراط: ما يعرض من القروح في أبدان أصحاب الاستسقاء ليس يسهل برؤه.

ـلينـاجالـق ـ [ـ أـق]1وس: ـخبد ـبقا222ٔرـ ـكتيـفراطـ اـفهـباـ ـلقي ا223روحـ ـلقأّن لاـ ـتنروح ـحتلـمدـ ـتجّىـ ـجفّفـ ـلغاـباًـفوـ [اًـ و2. ـلي] [ـ Kühnس

xviii, 19] يسهل أن يفعل ذلك [E7 116a.في أبدان أصحاب الاستسقاء لٕافراط الرطوبة فيها [

Kühn xviii, 19, line 3

vi. 9

.224قال أبقراط: البثور العراض لا يكاد تكون معها حّكة

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـكم]1وس: اـ أّن ـلخا ـكلاتـجراـ ـصنفاّـهـ ـ ـفمنهانـ ـ ـ ـمتحصـخـاشاـ ـ [225ّددـ و2. ـمنه] ـ ـيمتاـماـ ـ ـفيّدـ ـضعوـمـذخأـ أوـ ولاـساً ـتفرـيع [ـ P1ع

107a[ـخصـاش ـكثياًـ ـ ارـ ـتفر [ـ اـلذـك]3اع. ـلبثك ـ ـمنهورـ ـ ـتفرـيـاماـ ـخصـاشعـ وـ ـمنهاً ـ اـفبـهذـيـاماـ ـلعي [ـ ـفم]4رض. اـمانـكاـ ـلخن اتـجراـ

ـلبثوا ـ أـ إرـشور ـتفّد إـعاـ و ـلخلاـفاً،ـفراـشاً ـ اـ ـيحذيـلط ـعندثـ و226اّرـحهـ ـمنهاـم، ـ أـ ـخفا وأـ ـلطض ـلخلاـفأـ ـ اـ ـيح227ذيـلط ـعندثـ أـ [ـبه ـلبثاـف]5رد. ـ ورـ

 لها أقّل حّدة.230] أحدهما ذهابها في العرض والآخر أّن الخلط المحدث6، [229 تكون معها حّكة بسببين228العراض لا يكاد أن

Kühn xviii, 20, line 1 

222. .P1 خبّرنا :E7 ذكر :E6 خبر :E5 [ أخبر

223. .E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ القروح

224. .E6 جلّه :E5, E7, P1 [ حّكة

225. .P1 شاخصاً متمدداً :E5, E6, E7 [ شاخص متحّدد

226. .P1 حاراً :E5, E7: ill. E6 [ حاّر

227. .E7 فالذي :E5, E6, P1 [ فالخلط الذي

228. .E5, E6, E7: om. P1 [ أن

229. .P1 لشييين :E5, E6, E7 [ بسببين

230. .E7 المولد :E5, E6, P1 [ المحدث
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vi. 10.

[Kühn xviii, 20] أـق ـبقال ووـصهـبانـكنـمراط:ـ رأـفدـيدـش231عـجداع ـنحاـفـهسي ـمنخنـمدرـ ـ أوـيرـ ـنيأذ232نـمه ـقي233هـ أوـ ٕاّنـف234اءـمح

.مرضه ينحّل بذلك

ـلينـاجالـق ـ [ـ E6وس: 43b] ـبيدـق]1] أـنّـ أّن ـبقّا ـيتكلدـقراطـ ـ ـ ـبك235ّمـ ـكثيلامـ ـ ـعلرـ اـهىـ ـفمـهجوـلذا ـلنظا236دّقـيمـلنـ ـ ـفيرـ وـ ـيته ّرهـبدـ
ّنـظ،237

اـلذـب238أّن ـلشك وـلا239يءـ ـصفذي وـ ـيكدهـحه اـبونـ ـلعلرء ـ ولاـ ـيكّة ـبغيونـ ـ [ـ و2ره. ـبق] ـليراطـ أّنـيرـيسـ اـبد ـلعلرء ـ إـ ـيكـاّمـنّة اـلذـبونـ ـلشك يءـ

ـلكندهـحو ـ إـ أّـمـنّه ـطلا اـ ـلقق ـفقولـ إـ اـنال إن ـنحّه الأذـمدرـ ـنين أوـ ـلمنخا240نـمن ـ ـ أوـمنـيرـ ـنقضا241كـلذـبانـكاءـمّدة ـ اـ ـلماء واـ ـنحرض [ـللاـ ]3ه.

231. .Tytler او وجع :ArMSS [ ووجع

232. .E5, P1, Tytler: ill. E6: om. E7 [ من

233. يأذ�نــمأو ــن هــ ] κατὰ τὸ στόμα ἢ κατὰ τὰ ὦτα P: κατὰ τὰ ὦτα ἢ κατὰ τὸ στόμα SMVac

HpCV: κατὰ τὰ ὦτα Vpc Ar, Sadiq, Nafis, Quff, Siwasi, Manawi, 

234. .πῦον ἢ ὕδωρ ἢ αἷμα PMV: ἢ αἷμα om. S Ar. Hpcodd, Quff [ قيح أو ماء

235. .E7 تكلم :E5, E6, P1 [ يتكلّم

236. .E7, P1 ىدقق :E5, E6 [ يدّق

237. . cf. μὴ προσέχῃ [  النظر فيه ويتدبّره�لم يدّق

238. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ أّن

239. .E7 وحده .add [ الشيء

240. .E5, E6, P1: om. E7 [ من

241. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ بذلك
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ـقلوـلو اـ ـلكب ـفق242لامـ ـعل243هـلاـ اـ ـلنحى ـ أـلا244وـ ـئلاـقاـنذي ـعليهـ ـ ـلمهـ ـعليانـكاـ ـ ـفيهـ ـمتعل245هـ ـ ـ [ـ وذ4ّق. اـل] ـلنحك ـ إذاـهـوهوـ يـفدثـحذا

وـلا ـقبنـمعـجرأس ورمـ اـمل الأورام ـلتن ـتكيـ اـمونـ ـقبنـمأو246دمـلن ـكثلـ رـ ـغياتـبـوطرة ـنضيجرـ ـ ـ ـمجتمعةـ ـ ـ ـ اـفةـ [ـلي ذـف]5رأس، اـلٕاّن ورمـلك

ـتليـف اـ ـلحك إذاـ ـتقيال ـ اـخّمـثّحـ ـلقرج أو247رحـ ـتلتـجـرخ248، اـ ـسكةـبـوطرـلك ذـ [ـجوـلا249كـلن وإذا6ع. اـف250دثـح] اـلي 251عـجوـلرأس

ـقبنـم رـ ـغليظحـيل ـ ـ ـفجاـنةـ أوـ ـقبنـمة ـكثلـ اـ [ـلرة أو Kühnدم xviii, ـقبنـم]21 ـصفرّةـملـ ـتلراءـ اـ ـلجملاـبانـكأو252رأسـلّذع ـ ـ زاجـمنـمةـ

رديء فبرء العلّة يكون بأشياء أخر.

Kühn xviii, 21, line 3

vi. 11

242. .E5, E7, P1: om. E6 [ الكلام

243. .فقال :E5, E6, E7; P [ فقاله

244. .E7 هذا النحو :E5, E6, P1 [ النحو

245. .E6, P1 موضع .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7: add [ فيه

246. .cf. διὰ φλεγμονὴν (Ar. interpr.?) [ من قبل ورم من الأورام التي تكون من الدم

247. .P1 القيح :E7 قرح :E5: om. E6 [ القرح

248. .E5 وان :E6, E7, P1 [ أو 

249. .E5, E7, P1: om. E6 [ ذلك

250. .E7 ذلك الوجع .add [ حدث

251. .E5, E6, P1: om. E7 [ الوجع

252. .(?تلّذع الرأس Ar. adds) cf. δάκνουσαν χολὴν [ مرّة صفراء تلّذع الرأس
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أـق ـبقال [ـ E7راط: 116bٔا ـصح] اـ اـسوـلاب ـلسواس وأـ ـصحوداوي باابـ ـل ـبهتـثدـحإذا253امـسرـ اـ ـلبم ـسيواـ ذـكر،ـ دـلان ـليك ـمحملاًـ ـ 254وداًـ

فيهم.

يالـق ـحن ـ الأـ إّن ـطبن: اءـ عنّ ـي ـ اـسوـلاـبونـ ـلسواس اـ ـختوداوي اـ اـهذـللاط ـيكذيـلن اـمونـ ـلمن اـ ـلسرّة ـغينـموداءـ ـحمرـ واـ ى، ـسمّ ياـبهـ ـل ياـنوـ ـن ةـ

ـليخـام ـ ـليوـ وـ ـيعنا. ـ باـبونـ ـل [ـسرـ E5ام 53a[ـحم ىـ ـتكّ ورمـمونـ ـيعاّرـحن أـفرضـ ـغشيي ـ [ـ P1ة 107bا أوـمدـل] اـفاغ ـلحجي ـ وـ ـيعاب، رضـ

ـمعه ـ ـختا256رورةـض255اـ اـ ـلعقلاط ـ وـ ـيسمل، ـ وـ ـلياـبهـنّ ـنياـنوـ ةـ
ـنيطراـف257 ـ وسـ ـيعن. ـ ـلباـبونـ ـسيواـ اـ ـنفتر ـ أـ ـلعا258واهـفاح اـ ـلتروق اـفيـ ـلمقعي ـ ـ ـحتدةـ ـيجّىـ 259ريـ

 الدم بأدوار من الزمان، واسم البواسير باليونانية امروايدس.261 منهم هذا260منها الدم كما قد يعرض لكثير من الأصّحاء أن يجري

ـلينـاجالـق ـ [ـ ا1وس: إّن ـلب] ـسيواـ ـليرـ ـبطسـ الاـيرـ ـستفق ـ ـفقراغـ ـتشفطـ ـ الأـهيـ [ـمذه ـلك]2راض، ـتشفيهدـقنـ ـ ـ ـ ذـماـ ـبكيفيكـلع ـ ـ ـ اـ ـلشة اـ ذيـليء

ـيستف ـ ـ [ـ لاّن3رغ، اـشنـم] اـلأن ـيستفذيـلدم ـ ـ اـمرغـ ـلبن ـسيواـ [ـ E6ر 44aأن ـيك262] أـ ـممل263ودـسون ـ اـموءاًـ ـلخلن ـ اـ ـلسط اـ ـحكمذيـلوداوي ـ هـ

اـف ـحكدمـلي اـ اـفدرديـلم ـلخمي ـ [ـ ـفلي]4ر. ـ إذاًـهسـ ـبعجو ـ أنـ ـيبب ـلبواواسـسوـلارأـ ـلباـب264امـسرـ ـسيواـ لأّنـ اـشنـمر ـلبأن ـسيواـ أنـ ـيستفر ـ ـ اـمرغـ

253. با ـل امـسرـ ] E5, E6, E7, sub lin. P1 (Hu's transcription: φρεντικός), Tytler: السرسام P1: cf.

Maimonides (defines ,(البرسام Manawi البرسام : cf. السرسام Sadiq, Quff (note on برسام and

 .Siǌari, Siwasi; cf. νεφριτικοῖσιν G ,(سرسام

254. .P1 دليل محمود :E5, E6, E7, Tytler [ دليلاً محموداً

255. .E7 منها :E5, E6, P1 [ معها

256. .E5, E7, P1: om. E6 [ ضرورة

257. .E7 ىاسمه .add [ باليونانية

258. .E5, E7. P1: om. E6 [ أفواه

259. .E7 ىخرج :E5, E6, P1 [ يجري

260. .P1 ىجى :E5, E7: ill. E6 [ يجري

261. .E7 كثىر من :E5, E6, P1 [ هذا

262. .E6 هو ان :E5, E7, P1 [ أن

263. .E6: cf. παχὺ اسوداً :E5, E7, P1 [ أسود

264. .cf. νεφρῖτιν G [ والبرسام
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هو من الدم بمنزلة العكر.

Kühn xviii, 21, line 12

vi. 12

.268 فلا يؤمن عليه أن يحدث به استسقاء أو سّل267 ثّم لم يترك منها واحد266 حتّى يبرا265ٔقال أبقراط: من عولج من بواسير مزمنة

]Kühn xviii, ـلينـاجالـق]22 ـ [ـ ـلي]1وس: ـيمكسـ ـ أنـ ـتحن اـ ـلبدث ـسيواـ أنـ دون ـتنفتر ـ ـ اـفا269ٔحـ ـلعواه اـف270روقـ ـلمقعي ـ ـ ـبسبدةـ ـ ـكثبـ رةـ

وـلا ـغلظدم ـ ـلكبا271عـفدـبهـ ـ إـ ـليهد ـ ـلعكادمـلا272اـ ـ ـلسارـ [ـ ـحبٕانـف]2وداوي. ذـبـاحسـ اـلس ـحتدمـلك لاـ ـيجّى أـمريـ ـتلواهـفن ـلعا273كـ 274روقـ

ـيحّهـنٕاـف ـبسبدثـ ـ ذـ اـفكـلب ـلكبي ـ ورمـ [ـسـاجد و3ئ، ذـم] أـلع ـيضك ذـفاًـ ـبكث276دمـلا275كـلٕاّن ـ وـترـ ـغلظه ـ ـيثقهـ ـ ـعللـ اـ ـلكبى ـ ـفيطفدـ ـ ـ ئـ

265. .E7 البواسر المزمنة :E5, E6, P1, Tytler [ بواسير مزمنة

266. .Tytler برأ :ArMSS [ يبرأ

267. .P1 واحداً :E7 واحدة :E5, E6, Tytler [ واحد

268. .Tytler الاستسقاء او السل :ArMSS [ استسقاء أو سّل

269. .E6 تتفتح :E5, E7, P1 [ تنفتح

270. .E6 عروق :E5, E7, P1 [ العروق

271. .E7 تدفع :E5, E6, P1 [ بدفع

272. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ إليها

273. .E5, E6, P1: om. E7 [ تلك

274. .in marg. E6 منه شى البتة .add [ العروق

275. .E5, E6, P1: om. E7 [ ذلك

276. .E5 الورم :E6, E7, P1 [ الدم
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ـتهرارـح [ـ ـفيك]4ا، ـ ـيعـامونـ ذـمرضـ ـشبيهكـلن ـ ـ ـبم277اًـ ـيعاـ ـللهي278اًـجارـخرضـ ـ ـ ـلنا279بـ [ـ ـمتّهـنٕاـف]5ار، ـجمىـ ـعل280عـ ـلهيىـ ـ اـ ـلنب 281ارـ

ـحط ـكبيبـ ـ ـخن282رـ ـتلقـ اـ ـلنك ـطفوا283ٔارـ [ـهأـ اـكٕانـف]6ا. إـلان ـيتاّـمـندم اـمّدـلوـ ـلحن ـلغا284رارةـ ـفبيةـيزـيرـ ـ أّنـ ـتلّن اـ ـلحك إذاـ ـطفئرارة ـ ـيتمـلتـ ّدـلوـ

والاـلا ـستسقدم، ـ ـ إـ ـيكـامّـناء [ـ إذا E7ون 117a[ـبط اـلوـتلـ [ـلّد اـقٕانـف]7دم. ـلكبدرت ـ أنـ ذـفدـتد اـلع اـلك ـلكثيدم ـ ـ إـ اـلر ـلعى اـ ـلتروق يـفيـ

اـئرـلا ـنصة ـفيهدعـ ـ ـفحرقـعاـ ـبسبدثـ ـ ذـ اـلب ـلسك [ـ ـفب]8ّل. أـجواـلاـ أنـشب ـيت285ار اـمركـ ـلبن ـسيواـ اـ إذا ـلجوـعر وـ واـلت ـحت286دةـحو ـيستفّىـ ـ ـ رغـ

ـبه تـام287اـ ـي اـفّدـلوـ ـلكبي ـ ـعكنـمدـ اـ [ـلر ولا9دم، ـسي] إذاـمّـ [ـنـاكا P1ت 108aا ـلع] زـجدـقادةـ أنـيوـطاًـنـامرت ـيستفلاً ـ ـ ذـ نـمكـلرغ

 العروق.288تلك

Kühn xviii, 23, line 1

vi. 13

]Kühn xviii, 23به عطاس سكن فواقه.289] قال أبقراط: إذا اعترى إنساناً فواق فحدث 

277. .E6 شبيه :E5, E7, P1 [ شبيهاً

278. .E6, E7 خارج :E5, E6, P1 [ خارجاً

279. .E7 لهيب :E5, E6, P1 [ للهيب

280. .E6 اجتمع :E5, E7, P1 [ جمع

281. .E6 نار :E5, E7, P1 [ النار

282. .E7 كثير :E5, E6, P1 [ كبير

283. .E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 [ خنق تلك النار

284. .E7 بالحرارة :E5, E6, P1 [ من الحرارة

285. .E6 بان :E5, E7, P1 [ أن

286. .P1 واحد :E5, E6, E7 [ واحدة

287. .E5, E6, P1: om. E7 [ بها

288. .E6 بتلك :E5, E7, P1 [ من تلك

289. .P1 ثّم حدث :E5, E7, Tytler: ill. E6 [ فحدث

TARO MIMURA, EMILY SELOVE Galen commentaries book 6 [v. 9 TM] 25



ـلينـاجالـق ـ [ـ أـقدـق]1وس: ـبقال اراطـ ـلفإّن ـيكواقـ ـكمونـ ـيكاـ اـ ـلتشنون ـ ـ الاـمّجـ ـمتن وـ الاـملاء ـستفن ـ [ـ اـكٕاذاـف]2راغ. ـلفان الاـمواقـ ـمتن لاءـ

ـكثوأ ـيكاـمرـ إـ ـيكـاّمـنون الاـمونـ ـمتن ـيحتّهـنٕاـفلاءـ ـ إـ E6[290ـةكـرحىـلاج 44b[ـعجزـمةـيوـق ـحتةـ ـتنقلّىـ ـ ـ ـتلعـ ـفتتحلةـبـوطرـلاكـ ـ ـ ـ ـتستفو291ّلـ ـ ـ رغ.ـ

و3[ ـيفعدـق] ـ ذـ اـلل ـلعطك ـ [ـ وا4ٔاس. اـم] ا ـلفّ اـ ـيكذيـلواق الاـمونـ ـستفن ـ ـفليراغـ ـ ـيك292سـ ـيكادـ إلّاـ اـفون ـلني ـفليدرةـ ـ ـيبسـ اـئرـ ـلعطه ـ [ـ ]5اس.

ـعل293ّكـلدـيدـقو اـ أّن ـلفى ـيكواقـ ـكثيونـ ـ الاـمراًـ ـمتن ـيعراهـتاـملاءـ ـللصبي294رضـ ـ ـ ـ ـيع295ّهـنٕاـفانـ ـلهرضـ اـ ـلفم ـكثيواقـ ـ E5[296راًـ 53bإذا ـتملئ] ـ ـ واـ

اـم ـلطعن ـ [ـ و6ام. اـب] ـلهرد أـ ـيضواء وـ ـتمن299دـق298رودةـب297ّلـكاً ـ ـجسالأعـ اـ ـلعصبيام ـ ـ ـ اـم300ةـ ـلتحلن ـ ـ ـفيحّلـ ـ ـفيهدثـ ـ ـبسباـ ـ ذـ الاـلب ـمتك ـفيكلاءـ ـ ونـ

بسبب ذلك الفواق.

Kühn xviii, 24, line 1

vi. 14.

]Kühn xviii, 24 كان بذلك انقضاء مرضه.301بطنه] قال أبقراط: إذا كان بٕانسان استسقاء فجرى الماء منه في عروقه إلى ،

290. .Ar, PSV κινήσεως: M κενώσεως [ حركة

291. .P1 فتنحل :E5, E6, E7 [ فتتحلّل

292. .E6, E7 وليس :E5, P1 [ فليس

293. .P1 يدل :E5, E6, E7 [ يدلّك

294. .E6 منه .add [ يعرض

295. .E6 قد .add [ فٕانّه

296. .om. E5 [  يعرض لهم الفواق كثيراً� للصبيان فٕانّه�من الامتلاء ما تراه يعرض

297. .E6, E7, P1: om. E5 [ وكّل

298.  .Ar, P ἡ ψῦξις πᾶσα: SMV ψῦξις [  برودة�كّلو

299. .E5, E6, P1: om. E7 [ قد

300. .Ar, P τὰ νευρώδη σώματα: SMV πάντα τὰ νευρώδη σώματα [ الأجسام العصبية

301. ن ط ـــب ـــ هـــ ] E5, E6, P1, Tytler: نفسه تلقاء من احليله فى فخرج مثانته in marg. E5 (by another hand?),

E7 (المثانة instead of مثانته).
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ـلينـاجالـق ـ [ـ واـه]1وس: اـمدـحذا ـلمثن ـ الاـفالاتـ ـستفي ـ اـ ـيكذيـلراغ ـتلقنـمونـ ـ ـنفساءـ ـ ـفينتفهـ ـ ـ ـ [ـب302عـ و2ه. ـبي] أـ إـنّن ـنعن303ـاّمـنّا ـ ـبقيـ ـلنوـ اـ

ـتلقنـم« ـ ـنفساءـ ـ أنـ لا ـيكه» ـغينـمونـ ـسبرـ ـلك304بـ أنـ ـيكن ـغينـمونـ ـسبرـ ـمنبـ [ـ ـسقينإن305ّاـنٕاـف]3ّا. ـ ـ اـهبـحـاصاـ ـلعلذه ـ دواءـ ـيسهّة ـ لـ

 من تلقاء نفسه.ذلك الاستفراغ، لم يسّمى 306الماء فاستفرغه

Kühn xviii, 24, line 8

vi. 15

.309اختلافه من تلقاء نفسه، انقطع بذلك 308 طال فحدث به قيء307قال ابقراط: إذا كان بٕانسان اختلاف قد

ـلينـاجالـق ـ [ـ أـه]1وس: ـيضذا ـمثاًـ الاـفالـ ـستفي ـ اـ ـيكذيـلراغ اـمونـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـعلةـ ـينبغاـمىـ ـ ـ اـ ـينبغدـق310ذيـلي ـ ـ ـللطبييـ ـ ـ ـ أنـ ـيمتثلب ـ ـ ـ وـ ـيقته ـ ديـ

.312 311] الجذب إلى الجهة المضاّدةE7 117b] والمنفعة في هذا وشبهه إنّما يكون بطريق [2به. [

Kühn xviii, 25, line 1

vi. 16

302. .E7 ويبرأ :E5, E6, P1 [ فينتفع

303. .E7 وانما :E5, E6, P1 [ وبيّن أنّا إنّما

304. .om. E7 [ لا أن يكون من غير سبب

305. .Ar: om. G [ فٕانّا

306. .E5 استفرغه :E6, E7, P1 [ فاستفرغه

307. .P1 وقد :E5, E6, E7, Tytler [ قد

308. .in marg. E5, E6, E7, Tytler: om. E5, om. P1 [ قيء

309. .Nafis, Quff, Maimonides, Siǌari, Manawi اختلافه ;Sadiq, Siwasi مرضه .cf [ اختلافه

310. .E7, P1 والذي :E5, E6 [ الذي

311. .E7 له .add [ المضاّدة

312. .cf. τῷ τῆς ἀντισπάσεως λόγῳ (Ar. expands?) [ بطريق الجذب إلى الجهة المضاّدة
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]Kühn xviii, 25دليل سوء.313] قال أبقراط: من اعترته ذات الجنب أو ذات الرئة فحدث به اختلاف فذلك فيه 

ـلينـاجالـق ـ [ـ 1ٕوس: ا ـليّهـن] ـيشسـ اـ ـلعضرك ـ اـ ـتحذيـلو ـفيدثـ اـ ـلعله ـ ـغيّةـ ـفيهرهـ ـ ـمتاـ ـفي314دثـحىـ ـلكنهـ ـ 315ّٕهـ ـيكـاّمـنا ذـ إذاـلون اـنـاكك ـلعلت ـ ّةـ

[ـيوـقدةـيدـش P1ة. 108b] و2] ـعل] اـهىـ ـلطذا [ـيرـ E6ق 45a[ـيح ـبصدثـ ـعلبـحاـ ـلكبا316ّةـ ـ ـبمشواقـفدـ ـ اـفـةكارـ ـلمعم ـ ـلهدةـ اـفاـ ـلعلي ـ ّة،ـ

و3[ ـيح] اـبدثـ ـلسعه ـ وـ ـضيال اـ ـلنفق ـ ـبسبسـ ـ ـمشبـ ا317ـةكارـ ـلتنفآلات ـ ـ سـ ـللكبّ ـ ـ ـعليـفدـ ـتهّـ [318اـ و4. ـعل] اـهىـ ـلطذا اـيرـ ـيضق ـمتاًـ تـثدـحىـ

ـعل اـفدةـيـدشّةـ آلات ـلتنفي ـ ـ سـ ـكتهارـشّ ـ اـ ـلكبا ـ ـعليـفدـ ـتهّـ [319اـ و5، أـق] دّل ـبقد ـعلراطـ اـهىـ ـلمعنذا ـ ـ دلاـ ـبيةـلى ـبنفةـنّـ ـ أـ ـلفس وذـظاـ أـله، مـلّهـنك

ـيطل ـ ـفيقهـلوـققـ ـ إـ ـمتّهـنول اـحىـ ـختدث ايـفلافـ ـلجنذات ـ أوـ اـفب ذات ـفهةـئرـلي ردـملاـعوـ ـيئة أوـ ـمحمة ـ [320321ودةـ ـلكن]6، ـ زادـ هـلوـقيـفّه

اـم« ـعتن إـنٕاـفه»،ـترـ أرادـّمـنّه ـبها اـ ـللفظذه ـ ـ أيـ اـم322ة ـستن ـعليتـلوـ ـ اـههـ ـلعلذه ـ واـ ـستحل ـ ـعليوذتـ ـ وأـ ـثخنته ـ ـ ـفم323هـ ـفحكـلذـكانـكنـ هـبدثـ

ـختا ـفهلافـ ـفيوـ ردـملاـعهـ ـيئة [ـ 7ٕة، ا و ـيعـاّمـن] الاـ ـخترض ـلملافـ إذاـلـاحذهـهنـ ـتقمـله اـ ـلكبدر ـ ـعلدـ ـتجأن324ىـ اـ ـلغذب إـ ـليهذاء ـ ـعلاـ اـمىـ

ـينبغ ـ ـ [ـ Kühnي xviii, ولا26 ـتغي] ـ رهـ ـفتصيّ ـ ـ ورـمد325رهـ اـنـاكـامّـباً، ـلمعت ـ أـ ـيضدة ـتفساًـ ـ اـ ـلغد [ـ اـمأـف]8ذاء. ـمتّ اـنـاكىـ ذات ـلجنت ـ أوـ ب

313. .E5, E6, supra lin. E7, P1, Tytler: om. E7 [ فيه

314. .E7 هيية :E5, E6, supra lin. E7, P1 [ حدث

315. .E7 لكن :E5, E6, P1 [ لكنّه

316. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ علّة

317. .E7 بمشاكرة :E5, E6, P1 [ بسبب مشاركة

318. .cf. τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων (Ar. expands?) [ بسبب مشاركة آلات التنّفس للكبد في علّتها

319. .om. E7 [ وعلى هذا الطريق ايضاً متى حدثت علّة شديدة في آلات التنّفس شاركتها الكبد في علّتها

320. .E7 علامة محمودة :E5, E6, P1 [ محمودة

321. .Ar. adds?; cf. ἐκταραχθεῖσαν τὴν κοιλίαν κακὸν εἶναι σημεῖον [ أو محمودة

322. .E5 أنّه :E6, E7, P1 [ أي

323. .Ar. adds?; cf. κατεχομένῳ καὶ βιαζομένῳ [ وأثخنته

324. .E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 [ على

325. .E5  فيصير :E6, E7, P1 [ فتصيره
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E5[326ذات 54aا ـيسيةـئرـل] ـ ـفحرةـ ـبصدثـ ـحبهاـ ـ اـ ـختا ـفقلافـ ـيمكدـ ـ أنـ ـينتفن ـ ـ ـبطهـبعـ الاـيرـ ـستفق ـ ولاـ ـسيراغ إذاـمّـ ـفيريـتتـنـاكا 327هـ

اـملاـع ـلهضات ـ ـينبغورةـضـاح328مـ ـ ـ ـيكأن329يـ ـهنذـلراًـضـاحونـ [330331ذاـهيـفكـ و9. ـجمييـف] ـ ـممواهـساـمعـ اـ ـيقّ ـعلالـ اـهىـ أـجوـلذا رـمه

وـع ألّاـهاّم ـيكو ذـ اـلون ـلعك اـ ـسبنـمـركذـيذيـلارض آـ ـمثـرهـاظادثـحـرخب الاـ ـختل اـهيـفلافـ ـلمذا ولاـضوـ ـيك332ع ـطعنـمونـ أوـ 333ام

ـلكرابـش334نـم ـبسبنـ ـ اـ ـلمب ـنفسرضـ ـ [ـ ـيع335اـمٕاّنـف]10ه. ـبسبرضـ ـ آـشبـ اـسـرخيء ـلموى لاـ ـيمكرض ـ أنـ ـعلدّلـين اـحىـ ـلمال رضـ

 بوجه من الوجوه بالشيء الذي يدّل عليه.337 متّصلاًالدليل كان يجب ان يكون 336إذ

Kühn xviii, 26, line 14

vi. 17

قال أبقراط: إذا كان بٕانسان رمد فاعتراه اختلاف فذلك محمود.

326. .E7 وذات :E5, E6, P1 [ أو ذات

327. .E5 فيها :E6, E7, P1 [ فيه

328. .E6, E7, supra lin. P1 النضج :E5, P1 [ الهضم

329. .E7 وقد ينبغي :E5, E6, P1 [ وينبغي

330. .in marg. E6 الموضع .add [ هذا

331. غو ب ن ــي ــ ــ أنــ كي ــي نذــلراًــضاــحونــ ــه ذاــهيــفكــ ] cf. καὶ οὔτε φόβος ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ ἀκινδύνως P

(Ar. interpretation?): SVM om.

332. .E7 الا :E5, E6, P1 [  ولا

333. .E6, P1 ولا :E5, E7 [ أو

334. .E5, E6, P1: om. E7 [ من

335. .E6, P1 فانما :E5, E7 [ فٕاّن ما

336. .E5, E6, P1 ان :E7 [ إذ

337. .E6 متصل :E5, E7, P1 [ متّصلاً
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]Kühn xviii, نـاجالـق]27 ي ـل ـ [338وسـ إّن1: قا339ٔ] ـب ـيعمـلراطـ ـبقنـ الاـلوـ أّن ـخته ـمحملافـ ـ ـلصودـ اـحاـ ـعلدـمرـلب أـ دـنى يّه ـل [ـ E7ل

118a[ـمحم ـ ـفيودـ ـلكنهـ ـ إـ ـعناّـمـنّه ـسبّهـنا340ٔهـبىـ ـمحمبـ ـ ـفيودـ [ـ لا2ٔه، ـيستفّهـن] ـ ـ اـ ـلخلرغ ـ اـ ـلغط اـفبـلاـ ـلبي وـ ـيجتدن ـ E6[341هـبذـ 45bٕ ا ىـل]

ـسفأ [ـ ـيضا342ٔذاـهو]3ل. أـماًـ ـبقن أـ اـحراط ـلمثد ـ الاـفالاتـ ـستفي ـ اـ ـيكذيـلراغ ـفينتفاًـعـوطونـ ـ ـ ـ اـبعـ ـينبغدـق343ذيـله ـ ـ ـللطبييـ ـ ـ ـ أنـ ـيمتثلب ـ ـ ـ هـ

ـيقتو ـ [هـبديـ و4. ـجميرىـيدـق] ـ الأـ ـطبع ـيفعّاءـ ـ أـهلـ ـعنذا ـمتمّـهـنا344ٔيـ ـنسٕاـبدثـحىـ [ـ P1ان 109aر أـم] ـسهلد ـ ـبطن345واـ ـ ـلحقاـبهـ ـ وـ دواءـبن

الٕاسهال.

Kühn xviii, 27, line 8

vi. 18

اـق ـبقال إذاـ اـفدثـحراط: ـلمثي ـ اـفأو346رقـخةـناـ أوـمدـلي اـفاغ ـلقلي ـ اـفأو347بـ ـلكلي ـ أوـ ـبعيـفى الأـ ـمعض اـ أوـقدـلاء اـفاق ـلمعي ـ أوـ يـفدة

الكبد فذلك قتّال.

ـلينـاجالـق ـ [ـ «ـلوـق]1وس: ـقته ـنجدـقّال»ـ ـيقدهـ ـكثيهـلوـ ـ اـهيـفراًـ ـلكتذا ـ وـ ـغييـفاب وـ ـيعنـوهره، ـ أّنـبيـ ـحبـاصه ـيمهـ لاـ ـمحوت وـلاـ ـنجة، دهـ

ـكثي ـ ـيقراًـ وـلوـ ـيعنوـهه ـ أّنـبيـ ـيمبـحـاصه أـفوتـ ـكثي اـ ـلحر [الاتـ ـفم]2. ـقبنـ ذـ ـليكـلل ـيتبيسـ ـ ـ اـهيـفّنـ ـلمذا اـيرـيلـهعـضوـ أّن ـلمد لاـ وت

ـمح ـبمازلـنةـلاـ ـبعيـفهـلرضـعنـ الأـ ـعضض اـ ـلتاء ذـ أوـخـركي ـيمكدـقرق ـ [ـ أن Kühnن xviii, ـيسل]28 ـ ـبعمـ ـيصيبنـمضـ ـ ـ ذـ يـفكـله

338. ـلينـاج ـ وسـ ] add. ذـق اـهرتـكد ـلفصذا ـ ـفيملـ ـ ـتقاـ وـ ـغيمـجرـتّدم اـهرهـ ـلتذه ـجمرـ ةـ in marg. E5: add. فيما الفصل هذا ذكر قد

.E7 تقدم وترجم غيره هذه الترجمة فليصلح هناك على هذه الترجمة

339. .E5, E7: ill. E6 فان :P1 [ إّن

340. .E5, P1: ill. E6: om. E7 [ به

341. .P1 ويجدبه :E5, E7: ill. E6 [ ويجتذبه

342. .E7 وهو :E5, E6, P1 [ وهذا

343. .E7 والذي :E5, E6, P1 [ الذي

344. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ أعني

345. سهلوا رمداً :E7 رمد اسهل :E5, E6 [ رمد أسهلوا  P1.

346. .Tytler او في الحجاب .add [ خرق

347. .in marg. E6 او في الحجاب .add [ القلب
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ـلنا [ـ و3درة. ـمم] اـ اـقّ ـعليقـفّـتد ـ اـ أّن ـلجه وـحراـ إذا ـصلة إـ اـلت ـلقلى ـ ـلماـفبـ ـبصازلـن348وتـ ـحبهاـ ـ لاـ ـمحا وـلاـ ـلية، ـممسـ اـ ّ
أّنـفّـتا349 ّلـكق

ـتصـةحراـج إـ ـغيىـلل اـ ـلقلر ـ الأـمبـ ـعضن اـ ـلتاء ذـ أنـمّدـبلاـفـاهـركي ـينن اـ ـلمزل ـبصوتـ ـحبهاـ ـ [350اـ ـلك]4، ذـ إـلّن ـيكـامّـنك إذاـ تـنـاكون

ـلجا اـحراـ ـلتة ـتقيـ ـبكعـ واـ ـتلنـمدـحّل الأـ ـعضك ـعظيماءـ ـ ـ [351رةـئاـغةـ و5، أـم] ـخلقا ـ أنـ ـيك352ه إـ ـعناـهاـيون ـبقىـ ـحت353رقـخهـلوـ ـيكّىـ دنـبونـ

ـلمثا ـ ـكلةـناـ ـنخادـقّهـ وـلإرقـ أن اـصى ـلقطل ـ إـ اـلع ـلفضى ـ اـ ـفهـوجيـفذيـلاء [ـ و6ا، واـككـلذـك] ـتلرـئـاسنـمدـحّل الأـ ـعضك الأـ [ـخاء ]7ر.

اـقو اـفّـتد ـلنق ـعلاسـ ـلجا354ىـ اـحراـ ـلتة ـلهـاحذهـهيـ و355اـ ـقعإذا ـلمثاـبتـ ـ ـيمكمـل356ةـناـ ـ أنـ ـتتن وـصّـ ـتلتحل ـ ـ وـ اـلذـكم، ـلحك ـلمايـفالـ عـضوـ

ـلعصبا ـ ـ اـم357يـ ـلحجن ـ وـ الأـفاب ـمعي اـ [ـقدـلاء اـمأـف]8اق. ا ـلمعّ ـ ـفقدةـ اـ ـختلد ـ ـفيهفـ ـ [358اـ ـفق]9، إـقالـ ـيسلدـقّهـنوم ـ ـتحنـممـ ذهـههـبدثـ

ـلجا ـفيهـةحراـ ـ اـفاـ ـلني [ـ و10درة، اـفواـلاـق] ـلكبي ـ إـ ـتحدـقّهـند ـفيهدثـ ـ اـ ـلجا [ـحراـ E5ة 54bا ـلغ] ـفيبـاهدـئزوا360عـضواـميـف359رةـئاـ ـ [ـ E6رئ،

46a] و11] ـلي] ذـ ـفقكـلس ـلكطـ ـتبيدـقنـ ـ ـبعّنـ زواـ ـمنهاـهدـئض ـ ـفيباـ ـ [ـ و12رئ. ـنعلدـق] ـ اـ أّن ـلكتعـضواـلم ـ اـ ـلجاب اـحراـ ـلقتات ـ اـقةـلّاـ ـلتمد ـ سـ

348. .E7 فان الموت :E5, E6, P1 [ فالموت

349. .E7 قد .add [ مّما

350. ـتصةـحراـجّلـك إـ ـغيىـلل اـ لر ق ـل ـ الأـمبـ ـعضن اـ تاء ـل ذـ أنـمّدـبلاـفاـهرـكي نن ـي اـ مزل ـل ـبصوتـ هاـ ـحب ـ اـ ] cf. πᾶσα τρῶσις

ἄφυκτον ἔχειν τὸν θάνατον (Ar. expands?).

351. .cf. μέχρι πάθους (μέχρι βάθους?; cf. Latin: profundum) [ غائرة

352. .E7 بان :E5, E6, P1 [ أن

353. .E7 خرقاً :E5, E6, P1 [ خرق

354. .E7 ان .add [ على

355. .E7 تكون على هذه الحال :E5, E6, P1 [ هذه حالها

356. .E7 في المثانة :E5, E6, P1 [ بالمثانة

357. .E6, E7 المواضع العصبية :E5, P1 [  العصبي�الموضع

358. .P1 قوم .add [ فيها

359. .cf. βαθεῖαν [ الغائرة

360. .E5 موضع :E7, P1: ill. E6 [ مواضع
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ـفي ـبعلاجـعهـ ذـم361ضـ [ـكا وا13ر. ـلسب] ـ لاـف362بـ أن ـيلتحي ـ ـ اـ ـلقطم ـ إذاـ E7[363دثـحع 118b[الأـهيـف ـعضذه أـ ـاماء: اـفّ ـلقلي ـ بـ

اـفو ـلحجي ـ [ـف364ابـ Kühnدوام xviii, اـيذـهـةكـرح]29 ـلعضن ـ [ـيوـ وا14ٔن، اـم] اـفّ ـلمثي ـ ـعصبي365اّـهـنٕاـفةـناـ ـ ـ رـ ـقيقة ـ ـيمدـعةـ ـللةـ وـ كـلذـلدم،

رـندـق ـقبتهرى ـ ـ ـتباـ ـكثيرئـ ـ اـمراًـ ـلقطن ـ اـ ـيحذيـلع ـفيهدثـ ـ ـستخلا366اـ ـ اـ ـلحصراج ـ ـقبنـمىـ رـ أّن ـقبل اـ ـلمثة ـ ـلحميةـناـ ـ ـ [ـ وا15ٔة. ـام] ّ
ـلكبا367 ـ دـ

ـفيح ـ اـم368دثـ ـلجن اـحراـ ـقعواـلة ـبهةـ اـ ـنفجا ـ اـ وـلار ـيمكـلذـلدم، ـحبهـاصوتـ ـ ـقباـ أنـ ـتلتحل ـ ـ [ـ P1م 109bا ـلج] [ـحراـ 16ٕة. ا و أـّمـن] ـعنا أّنـ ي

ـيككـلذ اـقانـكإذا369ونـ ـنقطد ـ ـفيهعـ ـ [ـعاـ و17رق، ـيظ370دـقكـلذـل] اـ أّن ـلقّن ـئلياـ ـ ـيبدـقمـهّـنأـبنـ اـ ـلجرؤون اـحراـ ـلحة اـفةـثادـ ـلكبي ـ إذاـ مـلد

ـتك واـئاـغنـ ـلقرة، ـئلاـ ـيقطعدـقمّـهـنأـبونـ ـ ـ زـ زواـمادةـيون اـئن ـلكبد ـ ـفيبدـ ـ ـحبهـاصرئـ ـ [371372ونـقادـصاـ وا18ٔ. اـم] ا ـلجّ اـحراـ ـلتة ـتقيـ ـفقاغـمدـلاـبعـ دـ

361. علاج بعض :E5, E6, E7 [ علاج بعض  P1.

362. السبس ذكر من :E5, E6, E7 [ ما ذكر والسبب  P1.

363. .E7 عرض :E5, E6, P1 [ حدث

364. .E7 والحجاب :E6, P1 او في الحجاب :E5 [  الحجاب�وفي

365. .E7 فلانها :E5, E6, P1 [ فٕانّها

366. .E6 فيه :E5, E7, P1 [ فيها

367. .sub lin. E6 في .add [ وأّما

368. .E7 لها .add [ فيحدث

369. .E7 يعرض لها ذلك :E5, E6, P1 [ أعني أّن ذلك يكون

370. .E5, E6, P1: om. E7 [ قد

371. .E6 صادقين :E5, E7, P1 [ صادقون

372. ـيظ�دـقكـلذـلو اـ أّن ـلقّن ـئلياـ ـ ـيبدـقمّـهـنأـبنـ اـ ـلجرؤون اـحراـ ـلحة اـفةـثادـ ـلكبي ـ إذاـ ـتكمـلد واـئـاغنـ ـلقرة، ـئلاـ ـيقطعدـقمّـهـنأـبونـ ـ ـ زـ زواـمادةـيون دـئن

با ك ــل ــ بدــ ي ــف ــ هاــصرئــ ب ــح ــ ونــقادــصاــ ] cf. διὰ τοῦτ' οὖν οὔτε οἱ τὰς ἐπιπολῆς αὐτοῦ τρώσεις

ἰᾶσθαι λέγοντες οὔτε οἱ τοὺς λοβοὺς ἀφῃρηκέναι δοκοῦσιν ἀληθεύειν.

(οὔτε om. Ar.?)
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ـينرأ ـحبهـاصاـ ـ ـكثي373راراًـماـ ـ و374رئـبرةـ رأـق، رـيد اـبيـفرّةـملاًـجت ـنيوـيلاد ـيندـميـفاـ اـ ـسمة ـحييـفاـنرـ ـلباـفاةـ ـمعلسـ ـ أـمّـ ـبتـاصي دـف375هـ ـهغاـمي

ـعظيمـةحراـج ـ ـ ـفبرةـئاـغةـ أّن19[376رئـ إلّا اـمالا377ٔنـموـهذاـه] ـلتور إـ ـتع378اّـمـني اـفرضـ ـلني [ـ وا20ٔدرة. اـم] ا ـلقّ اـبولـ ـلجأّن اـحراـ ـلعظيمات ـ ـ ـ ةـ

اـهو ـلتي ـيشبيـ ـ ـيكأنهـ أـ ـبقون ـعنراطـ ـبقـاهاـ ـيجلرقـخهـلوـ ـ اـ ـلمب ـعلوتـ ـحبهـاصىـ ـ ـيقيّقـحاـ ـ [ـ اـمأـف]21ن. ا ـلجّ اـحراـ ـلتات ـتنفيـ ـ إـ ـبعىـلذ ضـ

ـلبطا ـ اـ ـلتون اـفيـ ـفقاغـمدـلي اـ ـجميقّـفـتد ـ اـ ـلنع ـعلاسـ أـ ـتجلاّـهـنى ـ اـ ـلمب وا22ٔوت.[ـ اـم] ـطبيعّ ـ ـ الأـ ـمعة اـ وأـقدـلاء ـكثاق ـمنهرـ ـ ـطبيعاـ ـ ـ اـ ـلمعة ـ ـففيهدةـ ـ ـ اـ

اـم ـلجن اـهوـ ـللحمر ـ ـ ـمقيـ ـليدارـ ـليسياـبسـ ـ ـ [ـ و23ر، [ـلذـل] Kühnك xviii, إذا30 ـفيهتـثدـح] ـ اـ ـلجا ـفلـةحراـ ـتكمـ ـفكثيرةـئـاغنـ ـ ـ 379ـامراًـ

ـتلتح ـ ـ [ـ اـمأـف]24م. ـمتّ اـ ـنخى واـبرقـ ـمنهدـحدن ـ ـحتاـ ـتنفّىـ ـ اـ ـلخذ إـ اـلرق ـلفضى ـ اـ ـيكلاـفهـفـوجيـفذيـلاء ـحبـاصادـ ـيبهـ إلّاـ اـفرئ ـلني .380درةـ

و25[ ـلي] ـلسباسـ ـ الأـ ـعظب ـتعيـفمـ الأـهرءـبّذرـ ـعضذه ـفيماءـ ـ أـ ـحسا ـلكن،382ـاهـرهوـج381وـهبـ ـ إـ ه اـنّ ـنقلا383ّ ـفيهدرـ ـ ـنضأن384اـ ـعلعـ ىـ

ـلجا دواءـ ـكمرح ـيمكناـ ـ ـ أنـ ـنفعّا ـ ذـ اـفكـلل ـلجي اـحراـ ـلخات [ـجارـ و26ة. اـلذـل] ـلتمك ـ ـكتبـحـاصسـ اـ ـلجاب اـحراـ ـلمهلكات ـ ـ ـ أنـ داويـية

373. .P1 مرار :E5, E6, E7 [ مراراً

374. .E7 قد برا :E5, E6, P1 [ برئ

375. .E6, E7 اصابه :E5, P1 [ أصابته

376. .cf. ἐπ' ἀξιολόγῳ τῇ τρώσει (Ar. expands?) [ أصابته في دماغه جراحة عظيمة غائرة فبرئ

377. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ من

378. .E6, E7, P1: om. E5 [ إنّما

379. اّما فكثىر :E5, E6, E7 [ فكثيراً ما  P1.

380. اـمأـف ـمتّ اـ ـنخى واـبرقـ ـمنهـدحدن ـ ـحتاـ ـتنفّىـ ـ اـ ـلخذ إـ اـلرق ـلفضى ـ اـ ـيكلاـفهـفـوجيـفذيـلاء ـحبـاصادـ ـيبهـ إلّاـ اـفرئ ـلني درةـ ] cf. ὅλα δὲ

διακοπέντα μέχρι τῆς ἔσω κοιλίας ἐν τῷ σπανιωτάτῳ (Ar. expands?).

381. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ هو

382. ـليو اـ ـلسبس ـ الأـ ـعظب ـتعيـفمـ الأـهرءـبّذرـ ـعضذه ـفيماءـ ـ أـ ـحسا اـهرـهـوجوـهبـ ] cf. οὐ τοῦτο δέ μοι δοκεῖ διὰ τὴν

οὐσίαν αὐτῶν (Ar. expands?).

383. .E7 لكنا :E5, E6, P1 [ لكنّه إنّا

384. .E7 منها :E5, E6, P1 [ فيها
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.غيره 386 المعدة بالأدوية التي تشرب كان ذلك الرجل هو أبقراط أو كان385] جراحةE6 46bأصحاب [

Kühn xviii, 30, line 8

vi. 19.

 أو القلفة لم تنبت ولم تلتحم.389 من اللحي388الموضع الرقيق أو 387] أو عصبةE7 119aقال أبقراط: متى انقطع عظم أو غضروف [

ـلينـاجالـق ـ [ـ ا1ٔوس: اـم] «ـلوـقّ ـينبه ـ ـفعنت»ـ ـ أنـبىـ ـيته ـمثرـهـوجّدـلوـ ذـهـوجلـ اـلر ـلشك ـنقطا391دـقذيـلا390يءـ ـ [ـ ـمث]2ع، اـندـقاـملـ ـللحرى ـ مـ

ـينب ـ اـفتـ ـلقي اـ ـلتروح ـفيهيـ ـ ـتجاـ [ـيوـ وا3ٔف. اـم] «ـلوـقّ ـيلتحه ـ ـ ـفعنم»ـ ـ أنـبىـ ـتلته ـ ـشفتزقـ ـ ذـ اـلا ـلجسك ـ اـ ـنقطا392ذيـلم ـ ـحتعـ ـتلتئمّىـ ـ ـ ـ [393اـ .4[

اـقو اّـفـتد ـلنق ـعلاسـ اـ أّن ـلعظى ـ واـ ـلغضم ـ [ـ E5روف 55aلا ـيت] ذـلوـ إذا ـمنهمبـهّدان ـ ـ [394يءـشاـ .Kühn xviii, 31] وا5ٔ] اـم] أـفّ ـهمّـني اـ

ـيلتلا ـ [ـقزـ P1ان 110aولا ـيلتحم] ـ ـ ـ ـفقانـ اـ ـختلفد ـ ـ ذـفواـ [ـلي ـفق]6ك. إـقالـ ـعيرىـندـقّاـنوم اـناـ ـلعظاً ـ اـ ـلتام ـتنكسيـ ـ ـ ـتلترـ ـ وـ ـتلتئزق ـ ـ و395مـ ؤلاءـه،

385. .E7 جراحات :E5, E6, P1 [ جراحة

386. .E6, E7, P1: om. E5 [ كان

387. .Ar, P (νεῦρον): SMV om [ أو عصبة

388. ما ــل ـ ــ اـــضوـ ــلع يرـ ــق ـ ــ قـ ] E5, E6, E7, Biling, Tytler: الرقيقةالمواضع P1; cf. الرقيقةالمواضع Sadiq, Siwasi,

Nafis; الموضع الرقيق Quff, Siǌari, Manawi, Maimonides.

389. حا ل ـــــــل ـــــــ يـــــــ ] E5, E6, E7, biling: اللحي لحم P1, Tytler; cf. اللحي لحم Sadiq, Siǌari, Siwasi,

Nafis; اللحي Quff, Manawi, Maimonides.

390. .E7 العضو :E5, E6, P1 [ الشيء

391. .E5, in marg. E6, E7: om E6, om. P1 [ قد

392. .E7 قد .add [ الذي

393. .E7 ىلتيم :E5, E6, P1 [ تلتئما

394. اـقو اـفّـتد نق ـل ـعلاسـ اـ أّن عظى ـل ـ واـ غضم ـل ـ لاـ تروف ـي ذـلوـ إذا دان همبـهّ ن ـم ـ ـ يءـشاـ ] cf. τὸ μὲν οὖν μὴ γεννᾶσθαι

χόνδρον ἢ ὀστοῦν ὡμολόγηται (Ar. adds. إذا ذهب منهما شيء?).

395. .E7 وتلتحم :E5, E6, in marg. E7, P1 [ وتلتئم
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ـلهوـقنـم ـعلذاـهمـ [396ةـعـدخىـ و7. ـيمكندـق] ـ ـ أنـ ـيهرـتك ـخطمـ ـبعيـفمـهأـ اـ اـلض إذا ـنكسدواب ـ اـمرـ ـعظةـبداـلن اـمـعضوـميـفمـ ـلمن ـعضواـ

ـتبارـف ـشبدـب397طـ [398دـ إنـنٕاـف]8. ـعمّك إـ داـلدت ـتلنـمةـبى اـ وـلك ـلحياـبيـهدواب ـ ـبعأو399اةـ أنـ ـتم400د ـفشوتـ ـحتهرـ ـ رأـ ـعيتـيا اـناـ ـشبدـلاً دـ

اـق ـحتد ـعلوىـ ـلكسا401عـضوـمىـ ـ اـمرـ ـلعظن ـ واـ ـستم ـعليدارـ ـ ـحتهـ ـضبطّىـ ـ وـ وـشه ـجمّده اـ ـلجع ـئيزـ اـ ـلمتفن ـ ـ ـقيّرـ اـمنـ ـلعظن ـ ـبمنمـ ـ اـلزـ [402اطـبرـلة .9[

أـف ـقشط403تـنٕان ـ اـلذ404تـ ـشبدـلك وـ ـقلعتد ـ ـ ـعنهـ رأـ اـطاـبتـيه ـلكسن ـ وـ اـفاـمر ـلعمي ـ ـمنقـ ـغيهـ ـملترـ ـ ولاـ ـملتئزق ـ ـ [ـ و10م. أـقفـلـاخدـق] ـيضوم اًـ

ـغييـف اـ ـلعظر ـ ـمممـ ذـ ا اـهيـف405ـركّ ـلفصذا ـ الأـملـ ـعضن ـفقاءـ ـفيهواـلاـ ـ إـ ـتنبدـقاّـهـنا ـ أـ إلّا لاّـهـنت، ـتلتحا ـ ـ [406مـ وا11. ـلم] ـلتا407ـعضواـ ـتحتيـ ـ اجـ

396. إـقالـقو اـنوم يرىـندـقّ ـع اـناـ ظاً ع ـل ـ اـ تام ـل كسيـ ن ـت ـ ـ لرـ ـت وـ تزق ل ـت ـ وـ هوـقنـمؤلاءـهأم، ـل لذاـهمـ ـع ةـعدـخىـ ] cf. ἐναργῶς γὰρ

ὁρᾶσθαί φασι τὰ καταγνύμενα τῶν ὀστῶν κολλώμενα (Ar. adds هوــقنــمؤلاءــهو ــل مــ

.(?هذا على خدعة

397. .E6 وارتبط :E5, E7, P1 [ فارتبط

398. .cf. ἐπωρώθη [ بدشبد

399. .E7 حية :E5, E6, P1 [ بالحياة

400.  .E5, E6, E7: om. P1 [ أن

401. .in marg. E5, E6, E7, P1: om. E5 [ موضع

402. .E5 الربط :E6, E7, P1 [ الرباط

403. .E5, E6, P1: om. E7 [ أنت

404. أــــــف ط�تــــــنٕان ش ــــــق ــــــ تــــــ ] Ar, P (ἅ εἴπερ ἀποξέσειεν): ὅπερ ἀποζεύξες S ἐν οἷς MV ἅπερ εἰ

ποξέσειεν Ald. Bas. Ch. K ühn.

405. .E6 ذكرنا :E5, E7, P1 [ ذكر

406. أ ــنإلّا لاــهّ حا ت ل ــت ــ ــ مــ ] cf. οὐ μὴν συμφύεσθαι, τινὲς δὲ ἐν τῷ σπανίῳ καὶ συμφύεσθαι

(Ar. om. τινὲς δὲ ἐν τῷ σπανίῳ καὶ συμφύεσθαι?).

407. .E7 فى المواضع :E5, E6, P1 [ والمواضع
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ٕ اـلا ـلنبى ـ ـلما409يـه408اتـ اـضواـ ـلتع ـتح410يـ ـفيهدثـ ـ اـ ـلقا [412ّلـكأـتنـم411ـةحرـ ا12ٔ، ولا ـعل] أـ رأـنم أـيّي ـمم413داًـحت نـ ـنبهـلـاحذهـهّ يـفتـ

ـحترـق اـ ـللحه ـ [ـ وا13م، ـلم] ـلتا414عـضواـ ـتحتيـ ـ إـ الاـلاج ـلتى ـلما415يـهزاقـ اـضواـ ـلتع ـيحيـ ـفيه416دثـ ـ اـ ـلشا ـلقطاأوّقـ ـ [ـ اـف]14ع. ـلشٕاّن ـغيّقـ رـ

ـلقطا ـ اـ لأّن ـلشع اـ ـنقطا417دـقذيـليء ـ اـهعـ ـلشو اـ ـنف418دـقذيـليء ـقيذـ اـ ـلشه 419ّٕقـ اـلا ـلجى الآـناـ [ـخب و15ر، اـه] ـفيالـقذيـلو أـ ـبقه يـفراطـ

اـه ـلفصذا ـ إـ لاـنل ـيلتحّه ـ ـ [ـ وذ16م، ـيككـل] ـقبنـمونـ أّنـ [ـهل E6ذه 47aا ـلم] ـعصبي420عـضواـمعـضواـ ـ ـ رـ ـقيقة ـ وـ ـلية، ـقبنـمسـ ذـ ـفقكـلل طـ

]Kühn xviii, و32 ـلك] ـقبنـمنـ أـ أـهّـنل ـيضا ـتتب422دـقكـلذـكتـنـاكإذا421اًـ ـ ـشفتدـعاـ ـ اـ ـلجا إـحراـ ـهمداـحة إذاـخالا423ٔنـعاـ 424دثـحرى

408. .E7 التزاق :E5, E6, P1 [ النبات

409. .E7 وهى :E5, E6, P1 [ هي

410. الذي الموضع :E5, E6, E7 [ المواضع التي  P1.

411. .P1 قرحة :E5, E6, E7 [ القرحة

412. .E7 تاكلا :E5, E6, P1 [ من تأّكل

413. .P1 احد :E5, E6, E7 [ أحداً

414. .E7 فى المواضع :E5, E6, P1 [ والمواضع

415. .E7 وهى :E5, E6, P1 [ هي

416. .E7 حدث :E5, E6, P1 [ يحدث

417. .E5, E7: om. E6, om. P1 [ قد

418. .E5, E6, E7: om. P1 [ قد

419. .om. E7 [ نفذ قيه الشّق� انقطع هو الشيء الذي قد� القطع. فٕاّن الشّق غير القطع لأّن الشيء الذي قدأو

420. .E6 مواضعا :E5, E7, P1 [ مواضع

421. .E5 ان :E6, E7, P1 [ أنّها أيضاً

422. .E7 فقد :E5, E6, P1 [ قد

423. .E7 من :E5, E6, P1 [ عن

424. .E6 حدثت :E5, E7, P1 [ حدث
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.425فيها تباعد كثير

Kühn xviii, 32, line 3

vi. 20.

 الطبيعي فلا بّد من أن يتقيّح427 على خلاف الأمر426قال أبقراط: إذا انصّب دم إلى فضاء
428.

ـلينـاجالـق ـ [ـ إّن1وس: [ [E7 119b] اـه ـلفصذا ـ ـمختلفدـجوـيلـ ـ ـ ـ اـفاًـ ـلنسي ـ وذـ أـلخ، ـبعضهيـفدـجوـيّهـنك ـ ـ اـ «إذا ـنصا إـ دم اـلّب ـلبطى ـ ن»ـ

ـبعضهيـفدـجوـيو ـ ـ ا429اـ ـنص«إذا إـ دم ـبطىـلّب أيـ 430ٕن» ـفضىـلا [431اءـ وا2ٔ. ـصح] اـهابـ ـلنسخذه ـ ـ أنـيرـيةـ اـه432دّلـيدون ـللفظذه ـ ـ ـعلةـ ىـ

ـفضّلـك [ـ و3اء. ـمم] اـ ـيشهّ ـ ـعلدـ ـصحىـ ةـ ـلهوـقّ اـممـ ـستثنا ـ ـ ـفقاهـ «ـ ـعلال الأـخىـ اـملاف ـلطبيعر ـ ـ ـ [ـ أـف]4ي»، ـبقٕاّن إـ أن433اّـمـنراط ـبمدّلـيأراد اـ

425. .E7 تباعد اكثر :E6 تباعدا كثيرا :E5, P1 [ تباعد كثير

426. .Siǌari: cf. Gr, Syr فضاء الصدر :Sadiq, Siwasi, Manawi, Quff, Maimonides [ فضاء

427. .in marg. E5, E6, P1, Tytler: om. E5 [ الأمر

428. .P1 يقيح :E5, E6, E7, Tytler [ يتقيّح

429. .E5: om. P1 وفي بعضها يوجد :E6, E7, in marg. P1 [ ويوجد في بعضها

430. .E5, P1: om. E6, om. E7 [ إلى بطن أي

431. اـه ـلفصذا ـ ـمختلفدـجوـيلـ ـ ـ ـ اـفاًـ ـلنسي ـ وذـ أـلخ، ـبعضهيـفدـجوـيّهـنك ـ ـ اـ «إذا ـنصا إـ دم اـلّب ـلبطى ـ وـ ـبعضه�يـفدـجوـين» ـ ـ اـجوـياـ «إذا ـنصد دمـ ّب

طىــلإ ــب أيــ ضىــلإ�ن ــف اءــ ] cf. Τινὲς μὲν χωρὶς ἄρθρου γράφουσιν ἢν ἐς κοιλίην αἷμα

ἐκχυθῇ (Ar. expands?).

432. .P1 يقال :E5, E6, E7, supra lin. P1 [ يدّل

433. .E6, E7, P1: om. E5 [ إنّما
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ـستثنا ـ ـ ذـمىـ ـعل434كـلن أـمىـ واـنا ـصفا ا5ٔ[435هـ ـمتّهـن] اـ ـنصى اـمدمـلاّبـ ـلفضن ـ اـ ـفيوـهذيـلاء دامـمهـ ـيجا أـ اـمري ـلمجره ـ اـ ـلطبيعرى ـ ـ ـ 436ٕيـ ىـلا

ـفض ـغياءـ أّيـ ـفضره ـفليان،ـكاءـ ـ ـيمكسـ ـ أنـ ـيبقن ـ دـ [437اًـمي و6. الأـنكـلذـك] ـيكـرمرى اـفونـ الأورام ـلتي ـتكيـ اـمونـ وـلن اـفدم 438دمـلي

ـيمكذيـلا ـ اـف439نـ ـلمي اـضواـ ـلتع ـتحيـ ـفيهدثـ ـ وـ ـغينـميـها أنـ ـينحر ـ اـ ـلجلرق ـ واـ [440دمـلد ا7ٔ. اـم] ـتليـفّ الأورامـ ـيتفّهـنٕاـفك ـ إـ أـلرّق زاءـجى

ـصغ وـ ـينبار ـ عـضواـميـفثـ [P1 110b] ـلفضا ـ اـماءـ ـلعضن ـ اـ لاـلل ـكهدرـيذي اـ ـلحا إـ و ـيعـامّـنّس ـلقياـبرفـ ـ [ـ وا8ٔاس. اـم] اـفّ ـلمي اـضواـ ـلتع يـ

ـيمك ـ ـفيهنـ ـ اـ ـينصّهـنٕاـفدمـلا ـ اـفّبـ ـلمي اـضواـ ـلخع ـلياـ اـ ـلمحيطة ـ ـ ـ ـلعاـبةـ روقـ . [Kühn xviii, 33] [9] اـموأ «ـلوـقّ أنـمّدـبلاـفه ـيتقين ـ ـ ـفليّح»ـ ـ سـ

ـبص لأّنـ الاـهواب إـسذا ـيقـاّمـنم عـ [E5 55b] ـعل واـنىـ أـمدـحوع ـتغيواعـنن ـ اـ [ـلّر و10دم. اـقكـلذـل] ـستعمد ـ ـ ـمكلـ اـقهـناـ ـسموم أـهاًـ ّمـعو

ـمن أنـهو441هـ ـيفسو ـ و442دـ إّنـلاـق، اـهذاـهوا ـلمعنو ـ ـ اـ [ـلى أراده. و11ذي ـيكرـمالا443ٔرىـنكـلذـك] أـ ـعنون ا444يـ إذاـلأّن ـضعوـمنـعرجـخدم هـ

434. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ من ذلك

435. ـممو اـ ـيشهّ ـ ـعلدـ ـصحىـ ةـ ـلهوـقّ اـممـ ـستثنا ـ ـ ـفقاهـ «ـ ـعلال الأـخىـ اـملاف ـلطبيعر ـ ـ ـ أـفي»،ـ ـبقٕاّن أن�راطـ ـبمدّلـيأراد اـ ـستثنا ـ ـ ذـمىـ ـعلكـلن أـمىـ اـنا

فوا ــــــــص هــــــــ ] cf. μαρτυρεῖ γ' αὐτοῖς ἡ τοῦ παρὰ φύσιν προσθήκη, τοιοῦτόν τι δι'

αὐτῆς ἐνδεικνυμένου τοῦ Ἱπποκράτους (Ar. expands?).

436. .cf. τῆς οἰκείας κοιλότητος (Ar. expands?) [ الفضاء الذي هو فيه ما دام يجري أمره المجرى الطبيعي

437. .E6 دم :E5, E7, P1 [ دماً

438. .E7 هذا الدم :E5, E6, P1 [ الدم

439. .E7 يكون :E5, E6, P1 [ يمكن

440. ـلما اـضواـ ـلتع ـتحيـ ـفيهدثـ ـ وـ ـغينـميـها أنـ ـينحر ـ اـ ـلجلرق ـ واـ دمـلد ] cf. τὰς ἐκχυμώσεις ὀνομαζομένας (Ar.

expands?).

441. .E5 منها :E7, P1: ill. E6 [ منه

442. .E7 يسود :E5, E6, P1 [ يفسد

443. .P1 يري :E5, E7: ill. E6 [ نرى

444. .P1 يعني :E5, E7: ill. E6 [ أعني
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ـلطبيعا ـ ـ ـ ـيبمـليـ دـ [ـمق ـلكن]12اً، ـ رـ ـتقيـامّـبّه ـ اـمّـبورّحـ ورـسا إـصـامّـبوّد اـلار ـلكمى ـ ـجمـامّـبور445ودةـ ـفصدـ ـعبيطارـ ـ ـ و13[446اًـ إذاـصـاخ] ة ارـصّ

.إلى فضاء عظيم ليس هو له بطبيعي

Kühn xviii, 33, line 8

vi. 21

 انحّل عنه جنونه.447] من أصابه جنون فحدث به اتّساع العروق التي تعرف بالدوالي أو البواسيرE6 47bقال أبقراط : [

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـلطبيعالأّن448]1وس: ـ ـ ـ الأـفدـتةـ اـخع ـلتلاط وـ اـلي ـلجنّدت ـ إـ أـلون ـعضى أـ اـماًـفـرشّلـقاء [ـمدـلن Kühnاغ، xviii, 34] [2[

ٕ ا ـيكـامّـنو ـةصـاخونـ اـهدوثـحّ ـلعلذه ـ اـ ـلتل وـ أـصي ـعنف اـ واـلدواـلي ـلبي ـسيواـ ـنحوا449رـ اـ ـلجنلال ـ ـتلتـنـاكإذا450ونـ الأـ ةـيوداوـس451لاطـخك

غليظة.

Kühn xviii, 34, line 3

445. ــبور اــمّ ورــسا ــبوّد إــصاــمّ اــلار مى ك ــل ــ ودةــ ] ποτὲ δὲ πελιδνοῦσθαι P: ποτὲ δὲ μελαίίνεσθαι SVac

corr. ποτὲ δὲ πελιδνοῦσθαι Vpc s.l. ποτὲ δὲ μελαίνεσθαι ποτὲ δὲ

μελαίνεσθαι M ποτὲ δὲ μελαίίνασθαι Ald. Bas. Ch. Kühn.

446. .E7 غليظا ;E5, P1: ill. E6 [ عبيطاً

447. .E5 والبواسير :E6, E7, P1, Tytler [ أو البواسير

448. Ar. omits the following G: Ἐνταῦθα μανίαν τὴν κυρίως μελαγχολίαν καλεῖ,

οὐχὶ τὴν ἀπὸ χολῆς. κιρσὸς γάρ ἐστιν ἀνεύρεσις τῶν φλεβῶν τῶν ἐν τοῖς

μηροῖς καὶ σκέλεσιν ἀπὸ παχέος καὶ μελαγχολικοῦ γενόμενος αἵματος; cf.

P.

449. اــه لذه ع ــل ــ اــ تل ــل وــ أــصي نف ــع اــ واــلدواــلي بي ــل يواــ ــس رــ ] cf. τῶν εἰρημένων παθῶν (Ar. adds نأ ــع اــ يــلدواــلي

.(?والبواسير

450. .E7 بها .add [ الجنون

451. .P1 الاخلاط :E5, E6, E7, supra lin. P1 [ تلك الأخلاط
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vi. 22.

.453 التي تنحدر من الظهر إلى المرفقين يحلّها فصد العروق452قال أبقراط: الأوجاع

]E7 120a[ـلينـاجالـق ـ [ـ ـكثييـفدـجوـيدـق]1وس: ـ اـمرـ ـلنسن ـ ـمكخـ «الأوـ «اـجان ـلفساع» ـ واـ ـلنسخ»، ـ اـ ـلتخ ـفيهدـجوـتيـ ـ «الأوـ اع»ـجا

[454وبـصأ وذ2. أّنـل] ـنف455ك اـ ـلفسس ـ لاـ ـيمكخ ـ أنـ ـينح456ن ـ ادرـ ـلفسلأّن ـ إـ ـتفوـهـاّمـنخ ـيحرّقـ اـفدثـ ـلمي اـضواـ ـللحميع ـ ـ ـ اـمةـ ـلعضلن ـ ـ ة.ـ

و3[ اـندـق] ـعيدمـلرى رـناـ اـمّـباً ـجتما ـ ـكلعـ ـلفسا457عـضوـميـفّهـ ـ إـجلاـعو458خـ ـتحليـوهـامّـنه ـ ـ اـلذ459لـ ذـمدمـلك اـلن ـلمك [ـضوـ وا4ٔع. اـم] ّ

الأوـئـاس اـجر ـلتاع ـتكيـ اـفونـ ـلظهي ـ وـ ـتنتقر ـ ـ ـلفاـفلـ ـلهلـعاـ ـخلاـ ـيجطـ وـ ـينتقري ـ ـ إـضوـمنـملـ [ـضوـمىـلع ور5ع، ذـكـامّـب] اـلان ـلخلك ـ طـ

و6[460دهـحو أـف] ـكثي الأـ ـتكرـمر ـمعونـ رـ ـفخاـنحـيه ـغليظةـ ـ ـ [461ةـ ـفينبغ]7، ـ ـ ـ أنـ ـيستخي ـ ـ وـ ـيستفرج ـ ـ ذـ اـلرغ ـلخلك ـ ـلفصاـبطـ ـ اـطاـبنـمدـ ـلمن قـفرـ

ـكنإذا ـيجراهـنّاـ إـ ـتلىـلري اـ ـلنك ـحياـ [ـ ـفق]8ة. أـ أـمد ـبقر [ـ Kühnراط xviii, أن35 ـيجع] ـ اـ ـستفل ـ اـ ـلخلراغ ـ ـبحسطـ ـ ـميلبـ ـ [ـ ودّل9ه. ـعل] ىـ

اـه نذا مع ـل ـ ـ أـ ضى ـي ـحياًـ إـقنـ [ـنال ه غ]10ّ ب ن ـي ـ ـ أنـ خي ست ـي ـ ـ اـ شرج ـل مانـميءـ ـل اـضوـ ي462ذيـلع م ـي ـ اـ يل ـل اـمهـ من ـل اـضواـ تع ـل صليـ ـت ـ حـ

452. اعــجالأو ] cf. ῥήγματα (= سا ف ــل ــ خــ ): اعــجالأو Sadiq (note Galen), Siwasi, Nafis, Quff (note

Galen in the third about variant), Siǌari.

453. Sadiq العرق .E6, P1; cf العرق :E5, E7, Tytler [ العروق

454. ييـفدـجوـيدـق ـكث ـ اـمرـ نسن ـل ـ ـمكخـ «الأوـ «اـجان ـلفساع» ـ واـ نسخ»، ـل ـ اـ تخ ـل يهدـجوـييـ ـف ـ «الأوـ أـجا وبـصاع» ] cf. Κάλλιον

ἔνιοι γράφουσιν ὁκόσα ἀλγήματα (Ar. expands the text, and interchanges

ἀλγήματα = الأوجاع and ῥήγματα = الفسخ?).

455. .E6 لان :E5, E7, P1 [ أّن

456. .P1 لان :E5, E6, E7 [ أن

457. .E7 مواضع :E5, E6, P1 [ موضع

458. .E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ الفسخ

459. .E6 يتحلل :E5, E7, P1 [ تحليل

460. .E7 واحداً :E5, E6, P1 [ وحده

461. .Ar, PSV παχέος: ταχέος M [ غليظة

462. التي المواضع :E7, P1 [ الموضع الذي  E5: ill. E6.
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ـستفلا ـ [463464ـهغراـ [ـك465ٕانـف]11. P1ان 111aٔا ـبق] إـ ـقصـامّـنراط ـبهدـ اـ ـلقذا اـ ـلفسول ـ ـفينبغ466خـ ـ ـ ـ أنـ ـيفهي ـ ـعنمـ أـ إـنه ـبق467دـيرـيـامّـنّه هـلوـ

ـتنح« ـ اـمدرـ ـلظهن ـ إـ اـلر ـلمى ـفقيرـ ـ الأوـ ـلتا468اعـجن» ـتحيـ ـعلدثـ اـيـرطىـ ـلمشق ـ اـفـةكارـ ـلعلي ـ [ـ لا12ّة ـنف] اـ ـلتفس ـ اـ ـيحذيـلرّق يـف469دثـ

.471بطريق الاستفراغ المشترك 470] وقد يمكن أن ينتفع في هذه الأوجاع بفصد العروق13الموضع اللحمي من العضلة. [

Kühn xviii, 35, line 9

vi. 23

]E6 48aالنفس زماناً طويلاً فعلّته سوداوية.473 التفزّع وخبث472] قال أبقراط: من دام به 

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـمت]1س: لٕاـعىـ ـنسرض ـتف474انـ وـ ـخبزّع ـنفثـ ـغينـمسـ ـسبرـ ـفيرـمالأـفـرهـاظبـ ـبيهـ أّنـ ذـمهـلرضـعاـمّن إـلن نـمـوهـامّـنك

463. .E7 للاستفراغ :E5, E6, P1 [ لاستفراغه

464. ـينبغ ـ ـ أنـ ـيستخي ـ ـ اـ ـلشرج اـميءـ ـلمن اـضوـ ـيمي�ذيـلع ـ اـ ـليل اـمهـ ـلمن اـضواـ ـلتع ـتصليـ ـ لاـ ـستفح ـ ـهغراـ ] cf. ἀκτέα γὰρ ᾗ ῥέπει,

διὰ τῶν συμφερόντων χωρίων (Ar. expands?).

465. .P1 وان :E5, E6, P1 [ فٕان

466. .cf. τῶν ῥηγμάτων [ الفسخ

467. .P1 اراد :E5, E6, E7 [ يريد

468. .cf. ἀλγήματα [ الأوجاع

469. .E7 حدث :E5, E6, P1 [ يحدث

470. .P1 العرق :E5, E7: ill. E6 [ العروق

471. .Ar, κοινῷ λόγῳ P: om. SMV [ بطريق الاستفراغ المشترك

472. .P1 له :E5, E6, E7, Tytler [ به

473. .Tytler وخبثت :ArMSS [ وخبث

474. .E7, P1 الانسان :E5, E6 [ لٕانسان
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اـيـرط اـسوـلق ـلسواس ـتكمـلوإنوداوي،ـ ـتلنـ الأـ وداـلـاطراضـعك [475هـبتـمت و2. ـمت] اـكىـ ـبتان الأـهداءـ ـسبنـمراضـعذه ّمـثرـهـاظ476بـ

وـمدا ـلبثهالـطت ـ ـ ـهبذـيلاـفاـ ـعليّنـ ـ أـ ـعلدّلـتـاّهـنك اـ اـسوـلى ـلسواس [477وداويـ ـيعراهـندـقّاـنٕاـف]3. [ـ E5رض 56a[ـلكثي ـ ـ [ـ Kühnر xviii,

اـم]36 ـلنن اـ ـلجناس ـ ـفضونـ ـغضنـمواسـسوـلا478نـعلاًـ ـغيأو479بـ أوـحأو480ظـ ـيعمـغزن ـفيكهـلرضـ ـ ذـ اـلون ـبتك ـجنداءـ [ـنوـ و4ه، ـبي] ّنـ

ا أنّه إنّما يكون ذلك إذا كان البدن في ذلك الوقت متهيّئاً مستعدًّ
 لقبول تلك العلل.481

Kühn xviii, 36, line 4

vi. 24.

 لم يلتحم.483: إن انقطع بعض الأمعاء الدقاق482قال ابقراط

]E7 120b[ـلينـاجالـق ـ [ـ أـق]1وس: دّل ـبقد ـعلراطـ اـهىـ ـلمعنذا ـ ـ ـفصيـفىـ ـتق484دـقلـ ـقبّدمـ وـ اـهل ـلفصو ـ اـ أّوـلل «إذاـلذي يـفدثـحه

475. كمــــلوإن ــــت لنــــ ــــت الأــــ وداــــلاــــطراضــــعك هــــبتــــمت ] cf. καὶ μᾶλλον εἰ τύχῃ κεχρονικότα (Ar.

interpretation?)

476. .P1 بين .add [ سبب

477. .E7, P1: om. E6 ,(صح with) E5, in marg. E6 [ السوداوي

478. .E6 على :E5, E7, P1 [ عن

479. .E5 الغضب :E6, E7, P1 [ غضب

480. .E5 الغيظ :E6, E7, P1 [ غيظ

481. ا .E5, E6. P1: om. E7 [ مستعدًّ

482. اـق ـبقال راطـ ] E5, E7: هذا بعد قيل ثم E6, P1: om. this lemma Sadiq, Siwasi, Siǌari, Manawi,

Quff: Maimonides only has lemma: Abd Latif Comment.

483. .ArMSS: om. Tytler [ الدقاق

484. .E5, E6, P1: om. E7 [ قد
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ـلمثا ـ أوـخةـناـ اـفرق اـهيـفهـتادـعٕاـف»485اغـمدـلي ـلمذا ـفضعـضوـ [486لـ ا2ٔ، لا ـمعنهـلرفـع] ـ [ـ و3ى. ـمعن] ـ ـيضأاهـ ـيعاًـ ـفصنـمرفـ أـ ـرخول

] فحذفه وإسقاطه أجود.4[

Kühn xviii, 36, line 10

vi. 25

، وأّما انتقاله من داخل إلى خارج فهو محمود.487قال أبقراط: انتقال الورم الذي يّدعي الحمرة من خارج إلى داخل ليس هو محمود

]Kühn xviii, ـلينـاجالـق]37 ـ [ـ ـلي]1وس: ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيتي اـهوـ أّن م اـلّ اـعّدـيذيـلورم ـلحمي ـ ـفقرةـ ـقصذهـهطـ [ـتّـ ـلك]2ه ـعلّلـكّنـ نـمّةـ

ـلعلا ـ ـلجملاـبلـ ـ ـ اـ إذا ـنتقلة ـ ـ الأـمتـ ـعضن ـلبااءـ ـطناـ ـلتاةـ أـهيـ إـشي ـيلاـمىـلرف اـ ـلجلى ـ ـنتقاـفدـ ـ ـلهاـ دـهاـ ـليذا ـمحملـ ـ وـ ـسبود ـمحمبـ ـ [ـ و3ود. ـمت] ىـ

الأـك ـعلرـمان ذـخىـ [ـللاف E6ك 48bٔا ـعن] ـمتيـ اـ ـنتقلى ـ ـ اـ ـلعلت ـ اـهـاظنـمّةـ ـلبر إـ ـطناـبىـلدن ـنتقاـفهـ ـ ـلهاـ دـ ـليا وـ رديء ـسبل رديءـ [488ب .4[

ـلكن ـ أـندـقّاـ ـبقرى أـكذ489دـقراطـ ـشير ـكثياءـ ـ اـهيـفرةـ ـلكتذا ـ ـعلابـ اـهىـ ـلطذا [ـيرـ P1ق 111b] ـجعلهّهـنأـك]5] ـ ـ ـمثاـ اـياوـقلأـلالاتـ ـلكلل ـ ةـيّـ

ـجعو ـتللـ الأـ ـشيك اـ ـلتاء [ـهـركذـييـ الأـم]6ا ـشين اـ ـلتاء ـيمكنيـ ـ ـ أنـ ـنختبّا ـ ـ ـلتجاـبـاهرـ ـ الأـبرـ اـمة أـكذـيذيـلر ـيظهّهـنر ـ ـفيه490رـ ـ اـ ـختبا ـ 491راًـهـاظاراًـ

.492للعيان

485. I.e. vi. 18.

486. إذاـلأّو اـفدثـحه ـلمثي ـ أوـخةـناـ اـفرق اـهيـفهـتادـعٕاـفاغـمدـلي ـلمذا ـفضعـضوـ لـ ] cf. ἡ ἀρχὴ, κύστις ἢν διακοπῇ,

ἢ ἐγκέφαλος (Ar. adds فٕاعادته في هذا الموضع فضل?).

487. .Tytler بمحمود :P1 محموداً :E5, E6, E7 [ محمود

488. ـمتو الأـكىـ ـعلرـمان ذـخىـ أـللاف ـعنك ـمتيـ اـ ـنتقلى ـ ـ اـ ـلعلت ـ ةـ اـهـاظنـمّ بر ـل إـ ـطناـبىـلدن تقاـفهـ ـن ـ ـلهاـ دـ يا ـل وـ رديء ـسبل رديءـ ب ] cf.

ἔμπαλιν δὲ μεθιστάμενόν γε ἐπὶ τὸ βάθος τῶν κακῶν (Ar. adds ـعنأ ـمتيـ اـ ـنتقلى ـ ـ اـ ـلعلت ـ ّةـ

.(?من ظاهر البدن إلى باطنه فانتقالها

489. .E5, E6, P1: om. E7 [ قد

490. .E7 ىظهر انه ىعرض :E5, E6, P1 [ أنّه يظهر

491. .P1 اظهر :E5, E6, E7 [ ظاهراً

492. الأـم ـشين اـ ـلتاء ـيمكنيـ ـ ـ أنـ ا ـنختبّ ـ ـ ـلتجاـبـاهرـ ـ الأـبرـ اـمة أـكذـيذيـلر ـيظهّهـنر ـ ـفيهرـ ـ اـ ـختيا ـ ـللعي�راًـهـاظاراًـ ـ ـ انـ ] cf. ἐφ' ὧν καὶ τὴν

τοῦ συμβαίνοντος ἐμπειρίαν ἐναργεστέραν ἔχειν δυνάμεθα· τοιαῦτα γὰρ
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Kühn xviii, 37, line 10

vi. 26

.493قال أبقراط: من عرضت له في الحّمى المحرقة رعشة فٕاّن اختلاط ذهنه يحلّها عنه

ـلينـاجالـق ـ [ـ ا1ٔوس: أدعـن] ـغي494ا ـيبحريـ ـ أـهثـ ـبقل ـكتراطـ ـلفصاذهـهبـ ـ ـفجعلهولـ ـ ـ ـ ـمثاـ اـياوـقلأـلالاتـ ـلعل اـيـّماـ ـلكلة ـ ـغي496أم495ةّـيـ ـلحقهأرهـ ـ ـ اـ

ـكتيـف وأـباـ ـقصه ـقصدـ [ـ Kühnد xviii, ا38ٔ ـقلت497دـقـرم] ـ ـفيمهـ ـ ـتقاـ وأـ الآنـلوـقّدم، اـفه ـلحمي ـ اـ ى ـلمحّ ـ [ـقرـ ـتمسأـف]2ة. ـ كـ وـبّ أّنـهه و

ـسبالأ اـ ـلتاب ـتحيـ ـعنهدثـ ـ اـهاـ ـلحمذه ـ إـ ى اـفيـهاّـمـنّ ـلعي [ـ ـنتقلا498ٕاذاـف]3روق، ـ ـ إـ اـلت ـلعصى ـ أـ أّولاًـثـدحب ـتعارت [499اًـشاـ إـث]4، إذاـنّم ه

ـلعصا500اركـش ـ اـفبـ ـلعلي ـ الأـ اـصّة ـمنذيـلل ـينبهـ ـ وـ اـهت اـحاغـمدـلو ـختدث اـ [501نـهذـللاط ـفكم]5. ـ ـتكاـ اـفونـ ـلحمي ـ اـ ى ـلمحّ ـ ـنقلةـقرـ ـ ةـ

اـخالأ ـلملاط ـلهّدةـلوـ اـماـ ـلعن 502ٕروقـ اـلا ـلعصى ـ ـيمككـلذـكبـ ـ أنـ ـتكن ـحمّلـكيـف503ونـ ىـ ـغيّ ـنقلـاهرـ ـ اـخالأةـ ـلملاط ـلهّدةـلوـ اـماـ ـلعن روقـ

εἶναι χρὴ τὰ παραδείγματα (Ar. omits τοιαῦτα γὰρ εἶναι χρὴ τὰ

παραδείγματα?).

493. .E6, E7, P1, Tytler: om. E5 [ عنه

494. .E5 اجعل :E6, E7, P1 [ أدع

495. .E7 والكلية :E5, E6, P1 [ الكلّية

496. .E6, E7 او :E5, P1 [ أم

497. .E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ قد

498. .E7 واذا :E5, E6. P1 [ فٕاذا

499. .E6, P1 ارتعاش :E5, E7 [ ارتعاشاً

500. .E7 شاركت :E5, E6, P1 [ شارك

501. اـشإذا ـلعصارك ـ اـفبـ ـلعلي ـ الأـ اـصّة ـمنذيـلل ـينبهـ ـ وـ اـهت اـحاغـمدـلو ـختدث اـ نـهذـللاط ] cf. συμπασχούσης δὲ τῆς

ἀρχῆς καὶ παραφροσύνας (Ar. expands?).

502. .E7 الضوارب .add [ العروق

503. .E6, E7, P1: om. E5 [ أن تكون
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ـلضا وـ ـغيوارب اـ ـلضر إـ اـلوارب ـلعصى ـ [ـ ـكم]6ب، ـيمكدـق504اـ ـ أـ ـيضن أنـ ـتكاً اـ ـلنقلون ـ ـ اـمةـ ـلعصن ـ إـ ـلعاىـلب ـفق]7[505.روقـ اـلوـ إّن ـخته لاطـ

ـيحنـهذـلا ـحبـاصنـعّلـ [ـ E7ه 121aا ـلحم] ـ اـ ى ـلمحّ ـ ـيجمـلةـقرـ ـعلرـ ـحقيق506ىـ ـ ـ اـ ـللفة ـ [ظـ وذ8. أـل] إـنك أـعنـم507ـاّمـنّه ـبقادة أنـ ـيقراط ولـ

اـف ـلشي اـ ـيحذيـليء اـفدثـ ـلعلي ـ إـ ة ـيحلّهـنّ ـ ـمتـاهّـ ـيكانـكىـ اـلذـبونـ ـلشك اـ ـلبيء اـ ـلترء ـتلنـماّمـ اـ ـلعلك ـ لاـ ـيحانـكإذا508ّة، ـعلدثـ ىـ

.509المريض علّة أخرى ليس الخطر فيها بدون الخطر في الأولى

Kühn xviii, 38, line 15 

vi. 27.

أـق ـبقال أوـكنـمراط:ـ اـم510ّطـبوي ـلمتقين ـ ـ ـ ـحيّـ أوـ ـلمستسقيا511ن ـ ـ ـ ـ ـ ـفجنـ ـمنرىـ اـم512هـ ـلمن أوـ اـمّدة ـلمن [ـشاءـ E6يء 49a[ـكثي ـ دـ ـفعر ّهـنٕاـفةـ

]E5 56b.يهلك لا محالة [

]Kühn xviii, ـلينـاجالـق]39 ـ [ـ إّن1وس: أـعنـم] ـبقادة أنـ ـيعنراط ـ ـلمتقياـبيـ ـ ـ ـ ـحيّـ ـةصـاخنـ اـفّدةـمهـبتـنـاكنـمّ ـلفضي ـ اـ ـفيمذيـلاء ـ 513اـ

504. .E5 وكما :E6, E7, P1 [ كما

505. ـيمككـلذـك ـ أنـ ـتكن ـحمّلـكيـف�ونـ ىـ ـغيّ ـنقلاـهرـ ـ اـخالأةـ ـلملاط ـلهّدةـلوـ اـماـ ـلعن اـ ـلضروق وـ ـغيوارب اـ ـلضر إـ اـلوارب ـلعصى ـ [ـ ـكم]6ب، دـق�اـ

العروقيمكن أيضاً أن تكون النقلة من العصب إلى  . ] E5, E6, in marg. E7 (om. أن تكون), P1: om. E7.

506. الى يخرجه :E7 ىخرجه على :E6 يحره (؟) على :E5 [ يجر على  P1.

507. .E5, E6 (crossed out), P1: om. E7 [ إنّما

508. .E5, E6, P1: om. E7 [ لا

509. .E7 الاول :E5, P1: ill. E6 [ الأولى

510. أوــــــــــك ّطــــــــــبوي ] καίονται PMVac: καίονται ἢ τέμνονται SVpc s.l. HpCM, Ar, Sadiq,

Nafis, Quff, Manawi (بّط أي نزل), Siǌari, Siwasi, Maimonides.

511. .E7, supra lin. P1 أو من :E5, P1, Tytler: ill. E6 [ أو

512. .E5, P1, Tytler: ill. E6: om. E7 [ منه

513. .P1 ما :E5, E6, E7 [ فيما
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ـبي اـ ـلصن واـ [ـئرـلدر و2ة. وـق] ـكيفـصد ـينبغفـ ـ ـ أنـ ـيكي اـهبـحـاص514ويـ ـلعلذه ـ ـكتيـفّةـ اـباـ ـلكبيه ـ ـ الأـفرـ اـحي أّوـلداث «إنـلذي تـنـاكه:

اـع [ـئرـلروق و3ة». ـجعدـق] ـعنومـقلـ ذـ اـلوان ـلكتك ـ ـلمتقيا515يـفابـ ـ ـ ـ ـحيّـ [ـ 4ٕن. ا و ـيحتـاّمـن] ـ إـ اـلاج ـلكى أـميـ ـصحن اـهابـ ـلعلذه ـ انـكنـمّةـ

ـمنههـب ـ ـكثييءـشاـ ـ ـحت516داًـجرـ اـمسـئوـيىـ ـشتفن ـ ـمنههـئاـ ـ ـلنفاـباـ ـ [ـ و5ث. اـهبـحـاص] ـلحذه ـيع517الـ ـعسنـمهـلرضـ اـ ـلنفر ـ ـلضيسـ ـ ـفضقـ اءـ

ـلصا أـ ـصعرـمدر [ـيـدشبـ ـفيضط]6د، ـ ـ [ـ P1ّر 112aٔا ـيض] ـبسباًـ ـ ـعسبـ اـ ـلنفر ـ إـ أنـلس ـيكى [ـيوـ وا7ٔه. أـم] ا ـصحّ الاـ ـستسقاب ـ ـ ـفماءـ ادةـعنـ

ـطبالأ أنـ ـيستعملّاء ـ ـ ـ ـ ـفيه518واـ ـ اـ ـلعم اـ ـيسمذيـللاج ـ وـ هـنّ
ـلثقا519 ـ ـكثا520ٔبـ ـممرـ اـ ـيستعملّ ـ ـ ـ ـ اـ ـلكون [ـ و8ي. ـقص] أـ ـبقد اـهيـفراطـ ـلقذا 521ٕولـ الأـلا رـمى

ـلعا اـف522اّمـ ـلثقي ـ واـ ـلكب وـ الاـهي ـستفو ـ اـ ـلكثيراغ ـ ـ دـ ـفعر عنهـ فنهى وا523ٔة ـيت524أنـبارـش، [ـقوـ ـقباـع525رىـندـقّاـنٕاـف]9ّى. الأـ ـفيرـمة إـت526هـ ىـلؤول

وـم [ـصا و10ف. وـق] ـسسطإر527فـصد ـ أـطراـ ـيضس أـم528اًـ أـمن ـصحر الاـ ـستسقاب ـ ـ أـهاـماءـ اـشو ـستقصّد ـ ـ ـفقذاـهنـماءـ إـ يـفرّبـجدـقّهـنال

514. .E7, P1 يكون :E5, E6 [ يكوي

515. .P1 الكتاب من :E6, E7: om. E5 [ الكتاب في

516. .E6, E7, P1: om. E5 [ جداً

517. .E5 العلة :E6, E7, P1 [ الحال

518. .E6 يستعملون :E5, E7, P1 [ يستعملوا

519. .E6 يسموه :E5, E7, P1 [ يسّمونه

520. .P1 النفث :E5, E6, E7 [الثقب

521. .E6, P1 ايضا .add [ القول

522. .E7 الاعم :E5, E6, in marg. E7, P1 [ العاّم

523. .P1 فيها بغته :E5, E6, E7 [ فنهى عنه

524. .P1 ان :E5, E6, E7 [ بأن

525. .E7 اذ كان :E5, E6, P1 [ فٕانّا قد نرى

526. .E5, E6, P1: om. E7 [ فيه

527. .E7 ذكر :E5, E6, P1 [ وصف

528. .E5 إذا كان قد ذكر .add [ أيضاً
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ـكثي ـ ـمنهرـ ـ الاـ ـستفم ـ اـ ـلكثيراغ ـ ـ دـ ـفعر ـيجلدهـجوـفةـ ـ ـعلبـ ـحبـاصىـ اـ ـلحمه ـ واـ ى ـلمّ [ـ و11وت. ـيضا529ٔرىـندـق] الأـئـاسيـفاًـ ـعضر يـفراهـناـماءـ

ـلصا أـمدرـ ـمت530ّهـنن واـفدثـحىـ ـمنهدـحي ـ ورمـ ـعظيا ـ ـفتقيمـ ـ ـ ّحـ
531]Kühn xviii. وا40 ـستف] ـ ـلقيا532رغـ ـ ـفعد533حـ ذـكة،ـ ـخط534كـلان ر،ـ

لا12ٔ[ ـيعّهـن] ـلصرضـ ـحباـ ـعلهـ اـ ـلمكى ـ اـ ـلغشان ـ وـ ـسقي ـلقا535وطـ إـثوّةـ ـفيمّهـنّم ـ ـبعاـ ـيبقدـ ـ ـعلىـ ـضعىـ ـيعسفـ ـ رّدهـ ـعنر اـلإهـ ـلقى [ـ ]13وّة.

ـيشبو ـ ـيكأن536هـ إـ ـيعـاّمـنون ذـ أـلرض اـمك ـصحلأّ ـلماابـ ـفمّدةـ ـقب537نـ أـ ـتتفتّهـنل ـ ـ ـبع538ّحـ اـ ـلعض اـ ـلضروق ـتمّدةـشنـمواربـ [ـ E7ّدد 121b[

ـلما اـضواـ ـلتع ـفيهيـ ـ اـ ـلما وـ اـحنـمّدة ـلمّدة [ـ ـفتك]14ّدة ـ اـ أّولاً ـلمون أـف539ّدةـسـاهّـنأـكّدةـ ـتلواهـفي اـ ـلعك اـ ـلتروق ـتفتيـ ـ [ـحّـ ٕاذاـف]15ت،

ـستفا ـ ـتلتـغرـ اـ ـلمك ـفعدّدةـ ـتبعهةـ ـ ـ وـ ـمعهرجـخا ـ أـماـ ـتلواهـفن اـ ـلعك روحـ ـكثيروق ـ ـقبنـمور،ـ ذـ ـيعكـلل ـلضا540رضـ [541ررـ وا16ٔ. أـم] ا ـصحّ ابـ

529. .E7 نجد :E5, E6, P1 [ نرى

530. .E5 لانه :E6, E7, P1 [ من أنّه

531. .E7 فانفتح :E5, E6, P1 [ فتقيّح

532. .E7 منه .E6, P1: add فاستفرغ :E5, E7 [ واستفرغ

533. .E6 منه .add [ القيح

534. .E7 فانه :E5, P1: om. E6 [ كان ذلك

535. .E7 وسقوطا :E5, P1: ill. E6 [ وسقوط

536. .P1 فيسبه :E5, E7: ill. E6 [ ويشبه

537. .E5: ill. E6 من :E7, P1 [ فمن

538. .E7 ىنفتح :E5, E6, P1 [ تتفتّح

539. ّدةــــــــــس ] ἐπὶ πτώμα SV: ἔμβυσμα P Ar ἔμτυσμαVac ἐπίπωμα M corr. γρ. ἐπίπωμα

Vpc  s.l. Ald. Bas. Ch. Kühn vasculo Laur.

540. .E7 ويعرض :E5, in marg. E7, P1: ill. E6 [ ومن قبل ذلك يعرض

541. .E7 هذا الضرر :E5, P1: ill. E6 [ الضرر
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ـستسقالا ـ ـ ـفلياءـ ـ ـلهسـ اـ ـلسبذا ـ ـفقبـ ـيعطـ اـ ـلضرض [542ررـ ـلكن]17، ـ ـيعّهـ ـقبنـمكـلذ543عـمرضـ أـ [ـمّهـنل دام E6ا 49bا ـلم] اـفاءـ ـلبطي ـ ـفهنـ وـ

ـيحم ـ ـثق544لـ اـ اـلل ـلجورم اـساـ اـفذيـلي ـلكبي ـ [545دـ اـف]18، ـستفٕاذا ـ ـتلتـغرـ اـ ـلفضلك ـ ـ اـ ـلمة ـئياـ دـ ـفعة وـ ـلكبا546تـمدـعة ـ ـتفرـتتـنـاكاـمدـ هـبقـ

 الصدر من الأحشاء.550 وجذبت معها إلى أسفل الحجاب وما في549، فأرجحت548 لثقل ورمها547من حمل تلك الرطوبات

Kühn xviii, 40, line 14

vi. 28

 النقرس ولا الصلع.551] لهمP1 112bقال أبقراط: الخصيان لا يعرض [

]Kühn xviii, ـلينـاجالـق]41 ـ [ـ ا1وس: إّن ـلفع] ـ اـ ـيفعذيـلل ـ ـلخصياـبلـ ـ ـ ـقطنـمانـ الأـ ـنثييع ـ ـ ـيشبههنـ ـ ـ ـ ـلنساـب552مـ ـ [اءـ ـفكم]2. ـ أـ لاّهـنا

ـيع ـللنسرضـ ـ ـ اـ ـلصلاء ـ [ـ لاـلـذك]3ع ـيعك ـللخصيرضـ ـ ـ ـ ـجهزاـمةـبـوطرـلانـ [ـ وا4ٔم. إـلوـقّاـم] ّهـنه
ـيع«لا553 ـلهرضـ اـ ـلنقم ـ ـفقرس»ـ ذـكدـ ـعلكـلان ىـ

542. .E5, P1: ill. E6: om. E7 [ الضرر

543. .E5, P1: ill. E6: om. E7 [ مع

544. .E7 ىحتمل :E5, E6, P1 [ يحمل

545. ـلكن ـ ـيعّهـ ذـمرضـ ـقبنـمكـلع أـ اـمّهـنل دام ـلما اـفاءـ ـلبطي ـ ـفهنـ ـيحموـ ـ ـثقلـ اـ اـلل ـلجورم اـساـ اـفذيـلي ـلكبي ـ دـ ] cf. ἀλλὰ καὶ ὁ

τοῦ σπλάγχνου σκίῤῥος (Ar. expands?).

546. .E7 عدمت :E5, E6, P1 [ وعدمت

547. .E7, P1 الرطوبه :E5, E6 [ الرطوبات

548. اـف ـستفٕاذا ـ ـتلتـغرـ اـ ـلفضلك ـ ـ اـ ـلمة ـئياـ دـ ـفعة وـ اـمدـعة ـلكبت ـ ـتفرـتتـنـاكـامدـ ـحمنـمهـبقـ ـتللـ اـ ـلثق�اتـبوـطرـلك ـ ورـ ـمهل اـ ] cf. ὡς ἂν

μηκέτ' ὀχούμενος ὑπὸ τῆς ὑδατώδους οὐσίας (Ar. expands?).

549. .E7, P1 انجذبت :E5, E6 [ فأرجحت

550. .P1 لاقا :E5, E6, E7 [ في

551. .Tytler يصيبهم :ArMSS [ يعرض لهم

552. .E6 يشبهم :E5, E7, P1 [ يشبههم

553. .E5, E6, P1: om. E7 [ إنّه
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ـعه أـ ـبقد ـحقراطـ اـ ًّ554] وا5ٔ. اـم] ا ـليّ ـفليومـ ـ ـيص555سـ ـلمّحـ ـغلدـقاـ ـعلبـ اـ ـلنى دـفاسـ اـم557ذاـه556اـنـرهي ـلتن واـفرـ ـستعمة ـ ـ اـ ـلخفال ـ وـ ـكثض رةـ

ـلشا واـ ـلجمرّة ـ اـفوحـ ـلشهي ـ [ـ E5وات. 57a] و6] ـجمل] ـ اـ ـلقصة ـ ةـ أـميـهذاـهيـف558ّ [ـصا و7ف، أـه] ـيجّهـنو ـفيمرورةـضبـ ـ ـيعنـ هـلرضـ

ـلنقا ـ أنـ ـتكرس ـلطباـب559اهـمدـقونـ ـ ـضعيفتيعـ ـ ـ ـ ـ ـكمنـ ـيج560اـ ـفيمبـ ـ ـيصيبنـ ـ ـ اـ ـلصه أنـ ـيكرع دـ ـضعيفـهغاـمون ـ ـ [ـ و8اً. ـلي] ـيجسـ أنـضبـ رورة

ـتصي ـ واـكبـ ـمنهمدـحّل ـ ـ اـ ـلعلا ـ وإنـ ـيسمـلّة، اـ ـلتئ ـبيدـ وـفرـ [ـجوـلا561نـمـهجي و9وه. ـيمكندـق] ـ ـ أنـ ـتعلك ـ ـعلممـ ـ ـيقيناًـ ـ ـ ـضعأّن562اًـ اـ ـلعضف ـ وـ

ـيكفلا ـ أنـفيـ ـتحي ـعليدثـ ـ ـلعلا563هـ ـ ةـ اـمّ اـقوـلن ـفيمذيـلت ـ ياـ ـب ـبتيوـنّلـكنـ ـ اـئواـننـمنـ ـلنقب ـ ـعل]10[564رسـ أّنـ ـضعى اـ ـلقف ـميدـ نـ

ـلطبيعا ـ ـ ـ لازمـ ـلصي اـهبـحاـ ـلعلذه ـ ـجمييـفّةـ ـ الأوـ [ـقع و11ات. أـه] ـيضذا أـماًـ أـمن ـصحر اـ ـلنقاب ـ ـبيرسـ ـيظهّنـ ـ ـعي565رـ [ـناـ أّن12اً اـه] ـلعلذه ـ ّةـ

ـتكـاّمـنإ ـعنونـ ـيجاـمدـ ـفيهريـ ـ 566ٕمـ اـلا ـلقى ـميدـ ـخلنـ الأـمطـ [ـخن اـهانـكٕانـف]13لاط. ـلخلذا ـ لاـ ـيج567ط إـ اـلري ـلقى ـميدـ وـفنـ نـمتـقي

ـفبيات،ـقالأو ـ أـ ن لاـنّ ـتعّه اـهرضـ ـلعلذه ـ ـلصةـ ـحبهاـ ـ [ـ Kühnا xviii, وـف]42 الاوـمتـقي [ـقن و14ات، ـلي] ـيجسـ [ـ E7ري 122aٕ ا ىـل]

554. ا .E6 حق :E5, E7, P1 [ حقًّ

555. .E6, E7 فلا :E5, E6 (crossed out), P1 [ فليس

556. .E6 زماننا :E5, E7, P1 [ دهرنا

557. .E5, E6, P1: om. E7 [ هذا

558. .E7 القضية :E5, E6, P1 [ القّصة

559. .E6 قدميه :E5, E7, P1 [ قدماه

560. .supra lin. E6, E7 قد .add [ كما

561. .E6 عن :E5, E7, P1 [ من

562. .E6 بينا .E7: add بينا :E5, E6, P1 [ يقيناً

563. .P1 فيه :E5, E6, E7 [ عليه

564. ي ـب يوـنّلـكنـ ت ـب ـ اـئواـننـمنـ نقب ـل ـ رسـ ] cf. ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τῶν παροξυσμῶν, ἐν ᾧ μηδὲν

ὅλως ἐνοχλοῦνται (Ar. uses نوب). 

565. .E7 ظاهر بين :E5, E6, P1 [ بيّن يظهر

566. .E7 منهم :E5, E6, P1 [ فيهم

567. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ لا
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ـلقا ـميدـ اـم568يءـشنـ ـلفضن ـ [ـ اـكإذا]15ل ـلبان داـ ـئمدن ـنقياًـ ـ اـماًـ ـلفضن ـ [ـ و16ل. ـيك] اـ ـلبون ـنقيدنـ ـ اـماًـ ـلفضن ـ [ـ إذا17ل اضـترـيانـك]

ـبمق ـ ـمعتدارـ ـ وـ ـيستمدل ـ ـ اـغرئـ ـستمذاءه ـ ـجيراءـ ّداًـ
569] و18، اـصكـلذـل] ـلسكار ـ [ـ E6ون 50aا واـئداـل] ـلنهم ـ ـيض570مـ ـصحا571ّٔرـ ذهـه572ابـ

ـلعلا ـ [ـ و19ّة. ـيض] أـهّرـ ـيضم اـشاًـ ـلخمرب ـ ـلقارـ اـ ـلكثيوي ـ ـ [573رـ ولا20، ـسي] إذاـمّـ ـقب574وهـبـرشا أنـ اـم575ردواـيل ـلطعن ـ ـشيئامـ ـ [ـ ٕاّنـف]21اً.

ـلنبيا ـ ـ ـعلربـشإذا576ذـ اـهىـ ـلحذه أـ ـنكتـعـرسال ـيتاـ ـللعص577هـ ـ ـ [578بـ و22، ـيض] أـهّرـ ـيضم اـ ـلجماً ـ [ـ و23اع. ـعلانـكدـق] ـعهىـ أـ ـبقد نـمراطـ

568. .P1 شياً :E5, E6, E7 [شيء

569. ـليو ـيجسـ إـ اـلري ـلقى ـميدـ اـم�يءـشنـ ـلفضن ـ إذاـ اـكل ـلبان داـ ـئمدن ـنقياًـ ـ اـماًـ ـلفضن ـ وـ ـيكل. اـ ـلبون ـنقيدنـ ـ اـماًـ ـلفضن ـ إذاـ ـبمقاضـترـيانـكل، ـ دارـ

ت ع ــم ــ وــ مدل ت س ــي ــ ــ اــغرئــ مذاءه ت ــس ــ يراًءــ ــج داًــ ّ ] cf. οὐκ ἐπιῤῥυήσεται δὲ διὰ παντὸς, εἰ τὸ σῶμα

γενήσεται δ' ἀπέριττον, ἐὰν γυμνάζηται τὰ μέτρια καὶ πέττῃ καλῶς ὁ

ἄνθρωπος τὴν τροφὴν (G om. كو ــــي اــــ بون ــــل يدنــــ ق ــــن ــــ اــــماًــــ ضن ف ــــل ــــ لــــ ?; cf. L: Vacat autem

excrementis).

570. .E7 والخفض .add [ والنهم

571. .E5 يضران :E6, E7, P1 [ يضّر

572. .E7 ىاصحاب :E5 صاحب :E6, P1 [أصحاب

573. .E7 القوية الكثيرة :E5, E6, P1 [ القوي الكثير

574. .E7 شربوها :E5, E6, P1 [ شربوه

575. .E7 يتناولوا :E5, E6, P1 [ يردوا

576. .E7 الشراب :E5, E6, P1 [ النبيذ

577. .cf. πληροῦσι (βλάπτουσι? thanks to the reading group) [ نكايته

578. .E5 في العصب :E6, E7, P1 [ للعصب
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ـيصيب ـ ـ اـ ـلنقه ـ اـمرسـ ـلنن ـقلياسـ ـ [ـجلاًـ ا ـلحس]24دًّ ـ ـبيدـت579نـ اـ ـلنر ذـفانـك580اسـ اـلي وـمزـلك ـمهزوـلان ـفيمـ الأـ الأزـمه [581582نـير ـفمن]25، ـ ذـ

اـيزـت ـلتدت اـمو583ةـفرـ ـلنال إـ اـلاس ـلتمتى ـ ـ ـلماـبّعـ اـهلاذـ ـلمثذا ـ ـعليمـهذيـلا584الـ ـ زـفهـ ـنناـمي [ـهاـ ـحت]26ذا لاـ ـيمكى ـ اـ ـلمتن ـ أنـهوـ م ـيتّ أـهوـ م ّهـنّ

ـيحتم ـ ـ اـ [ـيزـلل ـيصيبنـمارـص]27ادة، ـ ـ اـ ـلنقه ـ اـمرسـ ـلنن ـيحصلااسـ ـ ـكثمـهددـعىـ [ـ لأّن28رة، ـمنه] ـ ـيستعمللا585اًـموـقمـ ـ ـ ـ ـ اـ ولاـضاـيرـلون ة

ـيستم ـ ـ ـكلأـياـمرؤونـ وـ ـيسكون ـ ـكثي586رونـ ـ ـيشو587راًـ ـعلونـبرـ اـ أـيرـلى ـنبق وـيوـقذةـ ـيفة اـفونـطرـ ـستعمي ـ ـ اـ ـلجمال ـ [ـ و29اع، ـمنه] ـ مـل588وإنومـقمـ

ـيخطئ ـ ـ [ـفواـ P1ي 113a[الأـه ـشيذه ـكل589اءـ ـيخطئمـهّـنٕاـفـاهّـ ـ ـ ـعلونـ واـفالـحىـ أوـحي إـفد ـثنيي ـ ـمنهنـ ـ [اـ وإذا30. اـك] ـلخطان ـ ـعظيمأـ ـ ـ اًـ

ـكفاّـمـبرـف أنـ ـيكى واـفونـ ـممـدحي وـ ا ـصفنّ ـ [ـ و31ا. اـصكـلذـل] ـلخصيار ـ ـ ـيبتلانـ ـ ـ ـلنقاـبونـ ـ زـفرسـ ـنناـمي وإنـهاـ [ـنـاكذا، Kühnوا xviii, 43[

579. .E7 بحسن :E5, E6, P1 [ لحسن

580. .E7 تدبيرهم :E5, E6, in marg. E7, P1 [ تدبير الناس

581. .E6, E7 اللازم اكثر :P1 ,(نخ with) E5, in marg. E6 [ الأزين

582. حس ــل ــ يدــتنــ ــب اــ نر ــل ذــفانــكاس،ــ اــلي هزوــلانــمزــلك ــم يمــ ــف الأــ الأزــمه نــير ] cf. διὰ τὸ τοῦ βίου κόσμιον (Ar.

expands?).

583. .E7 الرفا :E5, E6, P1 [ الترفة

584. .E6, P1 الميل :E5, E7 [المثال

585. .E6, P1 قوم :E5, E7 [قوماً

586. .P1 ىشربون :E5, in marg. E6, E7: om. E6 [ ويسكرون

587. .E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ كثيراً

588. .E7 ان :E5, E6, supra lin. E7, P1 [ وإن

589. .E7 الاسباب :E5, E6, P1 [ الأشياء
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ـلي ـيستعمل590سـ ـ ـ ـ ـ ـلجماونـ ـ [ـ وذ32اع. أـل] ـيبلّهـنك ـ ـكثنـمغـ اـ ـستعمرة ـ ـ ـلهاـ اـ ـلخفم ـ واـ ـلنهض ـ والٕاـ ـلجم ـعل591اجـ اـ ـلنبيى ـ ـ ـيمكـامذـ ـ 593أن592نـ

ـيعت ـ ـيهرـ اـ ـلنقم ـ ـمتناعـمرسـ ـ ـعهاـ اـممـ ـلجمن ـ [ـ و33اع. ـقلت594اـم] ـ أـفهـ ـصحي اـ ـلنقاب ـ ـفهرسـ أـفيـلوـقوـ ـصحي أوـ ـلمفا595اعـجاب ـ [ـصاـ ]34ل.

أـفّهـنٕاـف ـكثي الأـ إـمر ـيعاّـمـنر أّولاًـ ـلجميرض ـ ـ أـ ـصحع أوـ اـجاب ـلمفاع ـ اـصاـ ـلنقل ـ ـيصيمـثرسـ ـ ـمنرونـ 596ٕهـ أوـلا ـلمفا597اعـجى ـ [ـصاـ و35ل. زادـق] د

ـيضأ ـمعماًـ ـ وـ ـصفنا ـ الأـماـ ـسبن اـ ـلتاب ـقبلهنـميـ ـ ـ ـيعاـ اـ ـلنقرض ـ ـلكثيرسـ ـ ـ أـمرـ زـهن ـنناـمل أـهاـ أّن ـكثذا وـهرـ آـمدواـلم أوـبن ـبهدادـجا598ٔنـماء مـ

ـلنقا ـ [ـ ـفك]36رس، اـ ـلمنان ـ اـ ـمن599دونـلوـيذيـلي ـمنيهـ ـ ردـ ـيئاً وـ ـقبنـماً ذـ ـتضكـلل ـعلفـعاـ أولادـ ـضعمـهى اـ ـلقف ـميدـ وزادـ ـعلن ـعليانـكاـمىـ ـ هـ

في آبائهم.

Kühn xviii, 43, line 11

vi. 29

]E5 57b] قال أبقراط: المرأة [E7 122b.لا يصيبها النقرس إلّا أن ينقطع طمثها [

ـلينـاجالـق ـ [ـ E6وس: 50b] [1ٕ ا اـصـاّمـن] ـلنقار ـ لاـ ـيعرس ـللنسرضـ ـ ـ ـقبنـماءـ ـستفا600لـ ـ ـنهداـبأراغـ ـلطماـبنـ ـ [ـ ـفق]2ث. ـبيدـ ـتفسييـفتـنّـ ـ ـ ريـ

590. .E7 ليسوا :E5, E6, P1 [ ليس

591. .E7 الحاحهم :E5, E6, P1 [ والٕالجاج

592. .supra lin. E6, E7: om. P1 ما يمكن معه :E5, E6 [ ما يمكن

593. .P1 انُّه :E5, E6, E7 [ أن

594. ما واّما :E5, E6, E7 [ وما  P1.

595. .E7 وجع :E5, E6, P1 [ أوجاع

596. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ منه

597. .E7 وجع :E5, P1: ill. E6 [ أوجاع

598. .P1 ومن :E5, E6, E7 [ أو من

599. .E7 يتولد :E5, P1: ill. E6 [ يولدون

600. .E7 لطريق :E6, P1 من طريق :E5 [ من قبل
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ـللفص ـ ـ ـقبذيـلا601لـ أـهلـ لاـنذا ـيمكّه ـ أنـ ـيكن اـ ـلنقون ـ ـضعنـمرسـ الأـ ـعضف اـ ـلتاء ـيعيـ ـفيهرضـ ـ ـستعوااـ ـ ـلقب602اـهدادـ ـ اـ ـلعلول ـ ـفق603ّةـ أنـ دون ط

ـيج إـ ـليهري ـ ـفضاـ الأـملـ [ـخن Kühnلاط. xviii, 44] و3] اـه] ـلقذا أـ ـيضول ـفيمانـكدـقاًـ ـ ـتقاـ ـحقّدمـ اـ ا604ًّٔ ـعن، أـ لاـني ـيك605ّه اـ ـلنقون ـ رسـ

ـلماـب أن606رأةـ ـينقطدون ـ ـ اـععـ ـلمن ـطمثهرأةـ ـ ـ [ـ 4ٕا، ا و ذـكـاّمـن] ـحقكـلان اـ ذـف607ًّ ـلقلانـمزـلا608كـلي ـ اـ ـلخطّة ـ اـ ـيخطئانـكذيـلأ ـ ـ اـ ـلنسه ـ يـفاءـ

اـمزـلا ـلمتقان ـ ـ [ـ وا5ّٔدم. اـم] اـهيـفّ ـفلعظانـمزـلذا ـ ـ اـ ـلخطم ـ اـ ـيخطئذيـلأ ـ ـ ـعلهـ أـ ـنفسهى ـ ـ ـيعدـقّنـ ـلبعضهرضـ ـ ـ ـ اـ ـلنقّن ـ ـغينـمرسـ أنـ ـيكر اـ ـلطمون ـ ثـ

 منهّن والطمث معتدل.611وللقليل منهّن إذا انتقص الطمث 610 يعرض للكثير609انقطع عنهّن، وذلك

Kühn xviii, 44, line 6

vi. 30

.613مباضعة الجماع أن يبتدئ في 612قال أبقراط: الغلام لا يصيبه النقرس قبل

601. .E6 الفصل :E5, E7, P1 [ للفصل

602. .P1 او استعدادها :E5, E6, E7 [ واستعدادها

603. .cf. εὐπαθείας [  لقبول العلّة�استعدادها

604. ا .E6 حق :E5, E7, P1 [ حقًّ

605. .E7 يمكن ان .add [ لا

606. .E5, E7: om. E6, om. P1 [ بالمرأة

607. ا .E6 حق :E5, E7, P1 [ حقًّ

608. .E5, supra lin. E6, P1: om. E6, om. E7 [ ذلك

609. .E7 ولذلك :E5, E6, P1 [ وذلك

610. .E6, E7, P1 لكثير :E5 [ للكثير

611. .P1 القليل :E5, E6, E7 [ وللقليل

612. .E7 من قبل :E5, E6, P1, Tytler [ قبل

613. .E5, Tytler المباضعة :E6, E7, P1 [ مباضعة الجماع
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ـلينـاجالـق ـ [ـ P1وس: 113b] لا1] إّن ـستعم] ـ ـ اـ ـلجمال ـ ـليوـت614يـفاعـ اـ ـلنقد ـ ـعظيموّةـقرسـ ـ ـ ا،ـجةـ ـممودًّ اـ ـعلدّلـيّ ذـ أـلاـقاـمكـلى ـبقه ـقبيراطـ ـ لـ

أـم اـمن ـلخصير ـ ـ [ـ و2ان. رأـق] اـمتـيد ـلخصين ـ ـ ـبهـاصا615ٔاًـموـقانـ اـ ـلنقم ـ [ـ وا3ٔرس. اـم] ا ـلغلمّ ـ ـ ـفم616انـ رأـ ـيتها ـ ـتصيبهمـ ـ ـ ـ اـهمـ ـلعلذه ـ [ـ وإن4ّة. [

أـك ـمنهمدـحان ـ ـ أـ ـبتـاصا اـههـ ـلعلذه ـ ـبتـاصا617ٔـاّهـنٕاـفّةـ إـمهـ ـنتفع ـ ـكبتير618يـفاخـ ـ ـ وـ ـمفه ـعلهـيدـيلـصاـ أوـيـرطىـ اـجق ـلمفاع ـ ـبغتلـصاـ ـ اـمةـ ـمتن لاءـ

 في بدنه من تخم كثيرة.619اجتمع

Kühn xviii, 45, line 1

vi. 31

]Kühn xviii, 45شرب الشراب الصرف أو الحمام أو التكميد أو فصد العرق أو شرب الدواء.620] قال أبقراط: أوجاع العينين يحلّها 

ـلينـاجالـق ـ [ـ ا1ٔوس: أّن أرى ـبق] إـ واـكرفـعـامّـنراط الأـهنـمدـحّل ـشيذه اـ ـلتاء ذـ ـلتجاـبـاهـركي ـ لاـ ـلقياـبرة ـ [ـ ـليّهـنٕاـف]2اس. ـبعجسـ ـ أنـ ب

ـيك ـنسٕاـبونـ وـ ـعينييـفعـجان ـ ـ ـفيهـ اـخدـ ـلحمل ـ ـفيسكامـ ـ ـ ـعننـ اـ أوـجوـله ـيكع ـمندـقونـ اـمعـ ـلشن [ـ ـفل]3راب، ـينتفمـ ـ ـ ـعليدمـقأـفكـلذـبعـ ـ وـ ـوهه

الأـم ـمشتلـصن ـ [ـل621هـ E6ه 51a[ـفينتف ـ ـ ـ ـبشعـ [ـبرـ ـفكم]4ه. ـ أـ أّن ـشيا أـ ـكثيـرخاء ـ ـممرةـ رـ ا E7[622يـئّ 123a[ـعل اـهىـ ـلطذا 623دـققـيرـ

614. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ في

615. .P1 قوم :E5, E6, E7 [ قوماً

616. .E6, P1 الصبيان :E5, E7 [ الغلمان

617. .E7, P1 فانّما :E5, E6 [ فٕانّها

618. .E5, supra lin. E6, P1: om. E6, om. E7 [ في

619. .E7 من اجتماع امتلا :E6 لامتلا اجتمع :E5, P1 [ من امتلاء اجتمع

620. .Tytler يحللها :ArMSS [ يحلّها

621. .E5,P1 مشتهي :E7: ill. E6 [ مشته

622. .P1 مما راى :E7 ربما ريت :E5, E6 [ مّما رئي

623. .E5, E6, P1: om. E7 [ قد
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ـثبتأ ـ ـطبالا624ٔهـ ـكتبهيـفّاءـ ـ ـ ـعلمـ ـغيىـ ـتحرـ واـيدـ ـشتد [625راطـ أّنـظا626ٔكـلذـك]5، ـبقا627ّٔن أـ ـثبراط ـلما628ذاـهيـفتـ ذـضوـ الأـهـركع ـشيذه اءـ

ـيسلمـلو ـ أـيـرطكـ ـصحق اـ ـلقياب ـ ـفيصاسـ ـ اـ ـلحف اـ ـلتالات ـينتفيـ ـ ـ واـك629يـفعـ ـمنه630ـدحّل ـ ـبك631اـ واـ ـممـدحّل وـ ا أـيـرطولا632فـصّ ـصحق ابـ

ـلتجا ـ ـفيصةـبرـ ـ اـ ـجتمف ـ اـ اـئدلاـلاع ـلتل ـمعهيـ ـ ـينتفاـ ـ ـ ـبك633عـ واـ ـممدـحّل وـ ا [634635فـصّ وا6. ـلمنفع] ـ ـ ـ اـ ـلتة ـيستفييـ ـ ـ ـ الأـمـاهدـ اـياوـقن ـلتل يـ

وـصوـت ـتكتف ـ ـعلبـ اـهىـ ـلمثذا ـ أنـهالـ ـتثبتي ـ ـ ـعل636هـ أنـ ـيبحى ـ اـعثـ ـلحن اـ ـلتالات ـينتفيـ ـ ـ واـك637يـفعـ ـمنهدـحّل ـ ـبك638اـ ـممدـحوا639ّلـ اـ ّ

624. .E7 اثبتها :E5, E6, P1 [ أثبته

625. .E6 لامر .add [ واشتراط

626. .E6 قد .add [ كذلك

627. .E5, in magr. E6, E7, P1: om. E6 [ أّن

628. .P1 هذه :E5, E6, E7 [ هذا

629. .E7 تنفع :E5, E6, P1 [ ينتفع في

630. .E6 واحدة :E5, E7, P1 [ واحد

631. .E7 منهم :E5, E6, P1 [ منها

632. .cf. τὰς διαθέσεις (Ar. expands?) [ الحالات التي ينتفع في كّل واحد منها بكّل واحد مّما وصف

633. .E5 ينفع :E6,, E7, P1 [ ينتفع

634. .E6 كل واحد .add [ وصف

635. .cf. τὰς συνδρομάς (Ar. expands?) [  بكّل واحد مّما وصف�اجتماع الدلائل التي معها ينتفع

636. .P1 تبعث السامع :E5, E6, E7 [ تثبته

637. .E7 ينتفع :E5 ينفع في :E6, P1 [ ينتفع في

638. .E7 منهم :E5, E6, P1 [ منها

639. .E5 كل :E6, E7, P1 [ بكّل
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اـشنـم640فـصو ـلخمرب ـ اـ ـلصر واـ ـلحمرف ـ وـ ـغيام ذـ ـممكـلر ذـ ا ـبعرهـكّ وـ [ـعدـقد، E5رض 58a[ـبعين641ذاـه ـ ـ [642هـ .Kühn xviii, 46[

وذ7[ أـقدـصّيـنا643ٔكـل] ـبقت ـفعلمراطـ ـ ـ ـبعأّن644تـ وـبنـمضـ اـجه ـلعيع ـ ـمحلا645نـ ـينتفةـلاـ ـ ـ ـبشعـ اـ ـلنبيرب ـ ـ ـلصا646ذـ وـ ـبعضهرف ـ ـ ـينتفمـ ـ ـ عـ

ـلحماـب ـ [ـ وذ8ام. أـل] ـعلمّيـنك ـ أـ أّن ـبقت ـيكمـلراطـ ـليكتنـ ـ ـ أـلذاـه647بـ لا رأهـنو [648ه و9، ـلكن] ـ أـل649يـ راـكم أـقتـين ـمعلنـمداًـحّط ـ يّـمـ

ـستعما ـ ـ ـفيملـ ـ وـبنـ اـجه ـلعيع ـ ـشيئنـ ـ اـهنـم650اًـ ـلعذا وـ ـنحلاج [ـ ـفبحث]10وه ـ ـ ـجمينـعتـ ـ اـ ـلحع ـلتاالاتـ ـيجيـ أنـ ـيك651ب ـعنهونـ ـ اـ لاـجوـلا ع

اـف ـلعيي ـ ـفقنـ ـلكطـ الأـئـاسيـفنـ ـعضر [ـ ـفلم]11اء، ـ اـ ـعلمّ ـ أـ وـقّيـنت ـتهدـجد ووـ ـقفا ـعليهتـ ـ ـ [ـ P1ا 114a[ـطلب ـ دلاـ ـئلهت ـ [ـ ـفلم]12ا. ـ اـ ّ

ـعلم ـ أـ ـفتهرـعدـقّيـنت ـ أـ ـيضا أـ ـعل652تـمدـقاً اـ ـستعمى ـ ـ الأـهالـ ـصنذه اـمافـ ـلعن أـفلاجـ ـصحي أوـ اـجاب ـلعياع ـ [653نـ وأّول13. ـلجتاـعنـم] ـ هـ

640. .E5 وصفت :E6, E7, P1 [ وصف

641. .P1 الدالى .E6: add لي .add [ هذا

642. .E7 لى .add [ بعينه

643. .P1 ولذلك :E5, E6, E7 [ وذلك

644. .P1 وعلمت :E5, E6, E7 [ فعلمت

645. .E6, E7 العينين :E5, P1 [ العين

646. .E7 الخمر :E5, E6, P1 [ النبيذ

647. .P1 مكتب :E5, E6, E7 [ ليكتب

648. .E7 راى ذلك :E5, E6, P1 [ رأه

649. .E5 ولكن :E6, E7, P1 [ ولكني

650. .E6 شي :E5, E7, P1 [ شيئاً

651. .E5, E6, P1: om. E7 [ يجب أن

652. .E6 قدمت :E5, E7, P1 [ أقدمت

653. .E7 وجع العينين :E5, E6, P1 [ أوجاع العين
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ـبش ـمنهيءـ ـ ـفتاـ ـلجتاـعىـ ـ ـلحماـبهـ ـ وـ اـكدـقام ـلمعان ـ ـقبلهـلجـلاـ ـ ـفص654يـ اـفدهـ ـليي اـ ـلثوم ـمنيـناـ ـعلأّول655ذـ وأّـتـ ـحسه ذـفنـ [ـلي ـجعّمـث]14ك، لـ

ـيع ـلجاـ اـيالأدوـبهـ ـلتة ـلتجاـبتـفرـعيـ ـ ـلمكةـبرـ ـ ورمـ ـعينييـف656انـكاّرـحان ـ ـ [ـ و15ه. ـيصيبانـك] ـ ـ اـمهـ أوـفعـجوـلن ـيمانـكبـئواـناتـقي ـبهّرـ 657اـ

ـصعرـمأ وـجدـيدـشبـ ا ـيقانـكدًّ إـ ـيحّهـنول ـتليـفّسـ الاوـ ـتجاّدةـحاتـبـوطرـباتـقك دـ ـفعري إـ ـعينيىـلة ـ ـ [ـ إّنـث]16ه، ـتلّم اـ 658اتـبـوطرـلك

ـتختـنـاك ـفتسكرجـ ـ ـ ـصعنـ اـبوـ وـجوـلة [ـتّدـشع ا17ٔه، إلّا ـيكمـلّهـن] ـيخلنـ ـ ـبت659وـ اـمّةـ [ـجوـلن Kühnع، xviii, 47] و18] ـجع] ذـ كـلل

ـيصيب ـ ـ ـعلهـ اـهىـ ـلمثذا ـ اـفالـ ـليي اـ ـلخوم ـنهسـماـ ـكلارهـ وـ ـيتّه داـيزـ ـئمّد [ـ ـفلم]19اً، ـ اـ ـبلّ ـمنغـ [ـ E7ه 123bا ـمبلغ660عـجوـل] ـ ـ ـيحتملمـلاًـ ـ ـ ـ [ـ E6ه

51b[ـبع إـ أـم662لاًـجور661يـنـاعدـفّيـلث ـشهن اـمانـكنـمرـ ـلكحن ـ ـلياـ ـبمنـ ـيندـ روـ ـمية [ـ اـلذ663رأىـف]20ة. ـلكحك ـ أنـ ـيستعمال ـ ـ ـ ـبعلـ ضـ

ـكحالأ اـ ـلتال ـلهيـ ـتغاـ ـتسكيعـم664ةـيرـ ـ ـ اـ ـمث]21[665عـجوـلن اـ ـلشيل ـ اـ ـلمتاف ـ اـمذـخّـ ـسفين ـ اـصرـلا666ذاجـ ـلمغساص ـ ـ واـ ـلنشول ـ ـستاـ والأـ ـفيج ون،ـ

654. .P1 قبل :E5, E6, E7 [ قبلي

655. .E6, E7 من :E5, P1 [ منذ

656. .E7 لمن كان به ورم حار :E5, P1: ill. E6 [ لمكان ورم حاّر كان

657. .E7, P1 ينوبها :E5: ill. E6 [ يمّر بها

658. .E5, E7, in marg. P1: ill. E6: om. P1 [ الرطوبات

659. .E7, P1 يخلوا :E5: ill. E6 [ يخلو

660. .E7 وجع :E5: ill. E6 [ الوجع

661. .E7 ودعاني :E5, E6, P1 [ فدعاني

662. .P1 رجل :E5, E6, E7 [ ورجلاً

663. .P1 فرانى :E7 فلما راى :E5, E6 [ فرأى

664. .E7 معونه قوية :(صح with) in marg. E6 المقوية :E5, E6, P1 [ تغرية

665. .E6 معا .add [ الوجع

666. .E6 الاسفيذاج :E5, E7, P1 [ اسفيذاج
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لا22ٔ[ رـن] أنـلذـبـاجّه اـع667رّدـيك ـلعين ـ ـيجاـم668نـ إـ ـليهري ـ اـيالأدوـب669اـ ـلمغة ـ ـيقو670ةـيرـ اـ ـلحّل ـعلّسـ اـيـرطىـ ـلحق اـيالأدوـبذرـ ـلمبة ـ [ـ ]23ردة.

ـكنو أـ أزلـلاـنت ـمتم ـهمّـ لأـ ـشباً الأدوـهاهـ [ـيذه وذ24ة. أـل] لاّـهـنك ـتمنا ـ وـ ـينصاـمرّدـتع ـ إـ اـلّب ـلعينيى ـ ـ ـ أـكإذا671نـ ـلكن،672اًـيوـقرهـمان ـ ـتمنعاـهّـ ـ ـ هـ

أنـم ـتخن [ـ و25رج، ذـكإن673كـلذـل] اـلان ـلشك اـحيءـ اـف675رحـق674ادًّ ـلطبقي ـ ـ اـ ـلقة ـينرـ ـفيهدثـحوا676ٔةـ ـ اـ ـلتا [677678ّلـكأـ وإن26. انـك]

اـلذ ـلشك ـكثييءـ ـ ـمنرضـعراًـ أنـ ـيهيجهه ـ ـ ـ وـ ـيما ـتمـاهّددـ [ـيدـشداًـيدـ ـحت]27داً، ـتمـاّهـنأـكّىـ ذـكٕاذاـف679زقـ ـيك680مـلّمـثكـلان اـمنـ دواءـلع

الٕاـقنـم أـخوّة اـمرضـعوي،ـقرـمدار لاـمـعجوـلن ـيحتملا ـ ـ ـ ـحبـاصهـ [ـ وإن28ه. اـمانـك] اـمدواءـلع ـلقن اـ ـلمخوة ـ ـيبلاـمدرةـ ـ أن681هـتّدـشنـمغـ

667. .E7 يتراد :E6 يردع :E5 [ يرّد

668. .E6 العينين :E5, E7, P1 [ العين

669. .E6 اليهما :E5, E7, P1 [ إليها

670. .E7 ,(صح with) in marg. E6 المقوية :E5, E6, P1 [ المغرية

671. .E5 وما يجري اليهما .add [ العينين

672. .E6 قوي :E5, E7, P1 [ قوياً

673. .E7 صار .add [ ولذلك

674. ا .E7 حارا :E5, E6, P1 [ حادًّ

675. .E7 كرح :E5, E6, P1 [ قرح

676. .E7 القرنية :E6 القريبة :E5m P1 [ القرينة

677. .E6 تاكلا :E5, E7, P1 [ التأّكل

678. إنـلذـلو ذـكك اـلان ـلشك اـفرحـقاّداًـحيءـ ـلطبقي ـ ـ اـ ـلقة ـينرـ وأـ ـفيهذتـحة ـ اـ ـلتا ّلـكأـ ] cf. καὶ διὰ τοῦτο δριμέων μὲν

ὄντων αὐτῶν ἑλκοῦσθαι συμβαίνει τὸν κερατοειδῆ (Ar. adds وأحذت فيها التأّكل?).

679. .E7 تتحرق :E5, E6, P1 [ تمزق

680. .P1 ولم :E5, E6, E7 [ ثّم لم

681. .P1 الى .add [ شّدته
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ـيجع ـ اـ ـلعيل ـ لاـ ـتحن [ـ Kühnّس xviii, ا48 ـلحا682ورمـل] اـ ـلعظياّر ـ ـ اـ ـفيهذيـلم ـ [ـ و29ا، أنـضبـج] ـيضرورة ـلقا683ّرـ اـ ـلبوّة [ـصاـ ]30رة،

ـحت ـيبقّىـ ـ ـحبهـاصىـ ـ ـبعاـ ـسكدـ اـ ـعندـمرـلون إـ اـمه ـضعيّ ـ اـ ـلبصف ـ إـجرـ و ا لاـمدًّ ا ـشيئرىـيّ ـ ـبتاًـ [ـ و31ّة، ـيبق] ـ ـيضا684ٔىـ ذـماًـ ـطبقيـفكـلع ـ اتـ

ـلعيا ـ ـغلنـ ـيعس685يـسـاجظـ ـ [ـبرـ ـفلمع]32رؤه. ـ ـ ـفترـ ـبهيـ وـ ـلمذا، رأـ ا أّنـمتـيّ ـلشا686ن اـ ـيجذيـليء [ـ P1ري 114bٕ ا اـل] ـلعيى ـ ـلينـ ـوهسـ

ـليسياـب ـ ـ وـ ذـموـهر اـقكـلع ـلحوي واـ ـلحّدة ـهممرارة،ـ ـ ـستعماـبرأـبا687ٔأنـبتـ ـ ـ اـ ـلتكميال ـ ـ ـ [688دـ لا33ٔ، ـمتح] ـ الأـبنـ ـلحقيقاـبرفـعأـفرـمه ـ ـ ـ ةـ

ـستقصوالا ـ ـ اـحاءـ ـلعلال ـ [ـ اـعنـمٕاّنـف]34ّة. ـلتكميادة ـ ـ ـ ـفيم689دـ ـ أنـلـاحذهـهنـ ـيسكه ـ اـ [ـجوـلن E5ع 58b[ـمّدةـم] أـث]35ا، ـيجلّهـنّم ـ بـ

اـلإ ـلمى أـم690عـضوـ [ـخاّدة وذ36رى. أـل] ـلطاـبّهـنك اـيرـ ـيحلذيـلق ـ ـحصدـقاـمهـبّلـ اـفلـ ـلعيي ـ ـيجتنـ ـ 691ٕذبـ ـليها ـ ـغياـ اـمرهـ ـلمن اـضواـ ـلقع ـيبرـ ةـ

ـمنه ـ [ـ ـفحي]37ا. ـ دـ ـلماـبوتـعن اـ ـلحاء والاـ ـسفناّر ـ [ـ ـلما692يـلالـق]38ج، إـيرـ ـكثي693راراًـمتـبّرـجدـقّيـنض ـ ـنهولـطرةـ اـهاريـ ـلعذا لاجـ

ـيسكهـتدـجوـف ـ ـعننـ اـ ـيجلّمـثعـجوـلي ـ ـعلبـ ـمنّيـ ـبعهـ ـقليدـ ـ أـهاـملـ وأـشو د ـعظّ [ـ ـفلم]39م. ـ اـ ـسمعّ ـ ذـ ـمنكـلت ذـفـرصه،ـ اـلت ـلكحك ـ الـ

ـضمنو ـ أـ ـلمقا694اـنت ـ ـعنامـ [ـ E7د 124aا ـلم] وـيرـ ـتسكيض ـ ـ اـ ـعنعـجوـلن [ـ Kühnه xviii, ـغينـم]49 [ـ E6ر 52aا ـستعم] ـ ـ دواءـ ـمبال رّد،ـ

682. .E6, P1 بالورم :E5, E7 [ الورم

683. .E7 ىصعف :E5, E6, P1 [ يضّر

684. .E6 او ىبقى :E5, E7, P1 [ ويبقى

685. .cf. τινα σκιῤῥώδη διάθεσιν [ غلظ جاسي

686. .E7 ان :E5 ِمَراًرا :E6, P1 [ من أّن

687. .E5, E7 ان :E6, P1 [ بأن

688. .E7 تكميده :E6 تكميد :E5, P1 [ التكميد

689. ] فٕاّن من عادة التكميد34لأمتحن به الأمر فأعرف بالحقيقة والاستقصاء حال العلّة. [  ] E5, E6, P1: om. E7.

690. .E6, E7 المواضع :E5, P1 [ الموضع

691. .P1 يحدد :E7 ىجذب :E5, E6 [ يجتذب

692. .E5, E6, P1: om. E7 [ لي

693. .P1 مرار :E5, E6, E7 [ مراراً

694. .E5, E7: ill. E6: om. P1 [ أنا
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إـث]40[ أدـنّم ـخلتّي ـ ـعلهـ اـ ـلمكى ـ إـ اـلان ـلحمى ـ ـحممتأـف695امـ ـ ـ [ـ ـفبل]41ه، ـ ـسكنـمغـ اـ ـعنـعجوـلون ـليلتامـنإن696هـ ـ ـ ـكلهـ [ّـهـ ـفل]42ا، 697دعـيمـ

ـبت698داًـحأ ةـ ـمم699ّ نـ ـعناتـبّ [ـ ـفص]43ده. ـمنرتـ ـمت701كـلذ700ذـ اـ ـستى ـللدـ أـفـرعو702تـ ـتجّهـنت إـ اـلري ـلعيى ـ رـ [ـحاتـبوـطن ]44اّدة،

ـليو اـفسـ ـلبي اـ ـمتدن وـ أداوي أن ـجعهلاء ـ ـستعماـباـ ـ ـ اـ ـلحمال ـ [ـ رأـث]45ام. ـفتتـيّم آـ أـخى رـبـاصر ـقبدـمه أراهـ أن ـكثيّامـيأـبل ـ وـ ةـيرـقيـفانـكرة

ـغي ـيبرـق703رـ اـمةـ ـلمن ـيندـ [ـ ـفلم]46ة، ـ اـ اـبتـلـاطّ ـلعله ـ دـ اـخّة ـلمل ـيندـ ـفتةـ ـعينيتـلـّمأـ ـ ـ ـيتهرأـف704هـ ـ [705ّةـفـاجاـ ا47، أّن إلّا ـلع] اـ ـلتروق ـفيهيـ ـ اـ

ـمنتفخ ـ ـ ـ اـ ـنتفة ـ ـمملداًـيدـشاًـخاـ ـ دـ [ـموءة أنـترـمأـف]48اً، اـخدـيه ـلحمل ـ ـفيستحامـ ـ ـ ـ ـيجعّمـث706ّمـ ـ ـبعهـبراـشلـ ـخمدهـ ـقليراًـ ـ ـلما707لـ رومـيّمـث708زاجـ

695. .E7 من ساعني احم :E5, E6, P1 [ على المكان إلى الحمام

696. .E5, E6, P1: om. E7 [ عنه

697. .E7 يضر :E6 يدعوا :E5, P1 [ يدع

698. .P1 احد :E5, E6, E7 [ أحداً

699. .E5, E6, P1: om. E7 [ بتّة

700. .E7 من :E5 [ منذ

701. .E7 الوقت .add [ ذلك

702. .E7 عليه .add [ استدللت

703. .E5, supra lin. E6, E7, P1: om. E6 [ غير

704. .E6 عينه :E5, E7, P1 [ عينيه

705. .E7 جافتين :E5, E6, P1 [ جافّة

706. .P1 ليستحم :E5, E6, E7 [ فيستحّم

707. .E7 خمرة قليلة :E5, E6, P1 [ خمراً قليل

708. أنــترــمأــف اــخدــيه مل ح ــل ــ حامــ ت س ي ــف ــ ــ ــ عّمــث�ّمــ ج ــي ــ عهــبراــشلــ ــب مدهــ ــخ يراًــ ل ــق ــ اــ مل ــل زاجــ ] cf. ἐκέλευσα λουσάμενον

ἀκρατεστέρῳ χρῆσθαι τῷ πώματι (Ar. expands?).
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ـلنا [ـ ـفلم]49وم. ـ اـ ـفعّ ذـ ـثقيومـناءهـجك،ـلل ـ واـ ـنتبل ـ وـغنـمهـ ـسكدـقذ وـ ـعينيعـجن ـ ـ [709هـ ـفج]50، رأـم710يـنّراـ ذـمتـيا ا711ٔكـلن ونـكأن

ـمت رأـ أـيى ـلحدـقّهـنت اـعيـفجـ ـلعينيروق ـ ـ ـ ـغليدم712نـ ـ ـغينـم713ظـ أنـ ـيكر اـفونـ ـلبي ـكلدنـ اـ ـمتّه [ـ ا51ٔلاء، أن ـجع] ـلصيـجلاـع714لـ بـحاـ

ـتل اـ ـلحك ـبشالـ ـلشا715ربـ لأّنـ اـشنـمراب، ـلشأن أنـ اـلذبـيذـيراب ـيستفدمـلك ـ ـ ـعجزـيو716ـهغرـ [ـ Kühnه xviii, ـبش]50 ـكتـرحّدةـ نـمهـ

ـتل اـ ـلعك اـ ـلتروق ـلح717دـقيـ ـفيهجـ ـ ـحت718اـ ـيفتحهّىـ ـ ـ ـ [ـ و52ا. اـه] ـلنذان أـمانـعوـ وـع719واعـنن ـلعيا720عـجلاج ـ ـعظيم721نـ ـ ـ ـلمنفعا722اـ ـ ـ ـ إنـ ة

ـستعما ـ ـ ـضعهمواـميـفلاـ ـ ـ وـ ـعلا، ـحسىـ ذـ اـلب ـلخطك ـ ـفيهرـ ـ إنـ ـيسلعممـلا ـ ـ ـ ـعللاـ اـ ـلصى [723وابـ وا53ٔ. اـم] ـلتكميا ـ ـ ـ ـفهدـ [ـ P1و 115aٔا ـسل] مـ

709. .E6 عينه :E5, E7, P1 [ عينيه

710. .P1 فالجاني :E5, E6, E7 [ فجّراني

711. .P1 على .add [ ذلك

712. .E7, P1 العين :E5, E6 [ العينين

713. غليظاً دماً :E5, E6, E7 [ دم غليظ  P1.

714. جعلت ان :E6, E7, P1 [ أن أجعل  E5.

715. .E5, E7 شرب :E6, P1 [ بشرب

716. .E7 وىستفرغه :E5, E6, P1 [ يستفرغه

717. .E5, E6, P1: om. E7 [ قد

718. .E7 الدم .add [ فيها

719. .E5, supra lin. E6, E7, P1: om. E6 [ أنواع

720. .P1 علاج :E5 العلاج في وجع :E6, E7 [ علاج وجع

721. .E7 العينين :E5, E6, P1 [ العين

722. .P1 عظيمي :E6 عظيم :E5, E7 [ عظيما

723. اـهو ـلنذان أـمانـعوـ اـنن ـلعواع وـف�لاجـ ـلعيا�عـجي ـ ـعظيمنـ ـ ـ ـلمنفعا�اـ ـ ـ ـ اـ إن ـستعمة ـ ـ ـضعهمواـميـفلاـ ـ ـ وـ ـعلا، ـحسىـ ذـ اـلب ـلخطك ـ ـفيهرـ ـ إنـ مـلا

م ع ل س ـــــي ـــــ ـــــ ـــــ للاـــــ ـــــع اـــــ صى ـــــل وابـــــ ] cf. ταυτὶ μὲν οὖν ἀγωνιστικὰ βοηθήματα τῆς κατ'

ὀφθαλμοὺς ὀδύνης (Ar. adds ا ـستعمإن ـ ـ ـضعهمواـميـفلاـ ـ ـ وـ ـعلا، ـحسىـ ذـ اـلب ـلخطك ـ ـفيهرـ ـ إنـ ـيسلعممـلا ـ ـ ـ ـعللاـ ىـ
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ـبعوأ اـمدـ ـلخطن ـ واـ ـلمستعمر ـ ـ ـ ـ ـمن724هـللـ ـعلهـ ـعلالـحىـ [726حـبر725ىـ وذ54، أـل] إـنك أنـمّه ـيصيّا ـ ـيستةـملاـعهـلرـ ـ ـبهدّلـ ـعلاـ ـيحتاـمىـ ـ إـ ـلياج هـ

إ أنـمو ا ـيصيّ ـ ـشيئهـلرـ ـ ـلصح727اًـ ـ اـ ة ـلعيّ ـ [728نـ وذ55. أـل] إنـنك اـق729تـنـاكّه ـنقطعد ـ ـ ـيج730اـماّدةـمتـ إـ اـلري ـلعيى ـ ـليو731نـ ـيجسـ ـمنهريـ ـ اـ

ـبتيءـش إـ ـليهّة ـ اـفاـ ـلتكميٕاّن ـ ـ ـ ـيحلدـ ـ ـحص732اـمّلـ ـمنهلـ ـ اـفاـ ـلعيي ـ ـفيب733نـ ـ ـئهرـ إـهرّدـيو734اـ اـلا ـلصحي ـ [ـ ة. وإن56ّ اـنـاك] ـلمت ـتجاّدةـ إـ ـليهري ـ اـ

ـبع أّولـنٕاـفد،ـ ـيستعماـمّه ـ ـ ـ اـ ـلتكميل ـ ـ ـ ـيسكدـ ـ اـ ـبع735عـجوـلن اـ ـلتسكيض ـ ـ ـ ـسخالٕاـبنـ ـفقانـ [736طـ إـث]57، ـبعّهـنّم ـقليدـ ـ اـفدـيزـيلـ ـفيصيعـجوـلي ـ ـ رـ

.(?or G. om الصواب

724. .E5, E7, P1: om. E6 [ له

725. .E5, E6, E7: om. P1 [ على

726. اـموأ ـلتكميا ـ ـ ـ ـفهدـ أـ ـسلو وأـ ـبعم اـمدـ ـلخطن ـ واـ ـلمستعمر ـ ـ ـ ـ ـمنهـللـ ـعلهـ ـعلالـحىـ حـير�ىـ ] cf. ἀσφαλέστατον δ' ἡ πυρία

καὶ πάντως τινὰ χρείαν (Ar. adds ربح�والمستعمل له منه على حال على  or G. om.?).

727. .E6 سبب :E5, E7, P1 [ شيئاً

728. .E7 العينين :E5, E6, P1 [ العين

729. .E7 كان :E5, E6, P1 [ كانت

730. .supra lin. P1 كان .add [ ما

731. .E7 العينين :E5, E6, P1 [ العين

732. .supra lin قد .add [ ما

733. .E7 العينين :E5, E6, P1 [ العين

734. .E7 فيبرا بها :E5, P1: ill. E6 [ فيبرئها

735. .P1 الورم :E5, E6, E7 [ الوجع

736. أـلوذ إنـنك اـقتـنـاكّه ـنقطعد ـ ـ ـيج�اـماّدةـمتـ إـ اـلري ـلعيى ـ وـ ـلين ـيجسـ ـمنهريـ ـ ـبتيءـشاـ إـ ـليهّة ـ اـفاـ ـلتكميٕاّن ـ ـ ـ ـيحلدـ ـ ـحص�اـمّلـ ـمنهلـ ـ اـفاـ ـلعيي ـ نـ

ـفيب ـ ـئهرـ وـ إـهرّدـيا اـلا ـلصحي ـ وإنـ ة. اـنـاكّ ـلمت ـتجاّدةـ إـ ـليهري ـ ـبعاـ أّولـنٕاـفدـ ـيستعماـمّه ـ ـ ـ اـ ـلتكميل ـ ـ ـ ـيسكدـ ـ اـ ـبعورمـلن اـ ـلتسكيض ـ ـ ـ ـسخالٕاـبنـ انـ

ق ـــــــــــــــــــــف طـــــــــــــــــــــ ] cf. ὅταν μὲν γὰρ μηκέθ' ὅλως ἐπιῤῥέῃ, κατὰ μὲν τὴν πρώτην

προσφορὰν, αὐτῷ τῷ θερμαίνειν μόνῳ παρηγορίαν τινὰ μετρίαν ἤνεγκεν

(Ar. adds. اـف ـلتكميٕاّن ـ ـ ـ ـيحلدـ ـ ـحص�اـمّلـ ـمنهلـ ـ اـفاـ ـلعيي ـ ـفيبنـ ـ ـئهرـ وـ إـهرّدـيا اـلا ـلصحي ـ وإنـ ة. اـنـاكّ ـلمت ـتجاّدةـ إـ ـليهري ـ ـبعاـ دـ or G.
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ـعن ذـ داـملاـعكـلد ـعلّةـلة اـ ـلعلى ـ ـحتّةـ [ـ E7ّى 124b[ـيك إذاـ ـفنـرعون ـقصهـبـاهاـ لاـندـ ـستفا ـ اـ ـلبراغ ـكلدنـ إنـ [ـكّه E5ان 59a[ـفي اـ ـمته لاءـ

ـمطلق ـ ـ ـلفصاـب737اًـ ـ [ـ وإن58د، ـغلدـقانـك] ـفيبـ ـبعهـ الأـ [ـخض E6لاط 52bا ـيئردـل] ـفبةـ ـسهالٕاـ [738الـ ـليّهـنٕاـف]59. ـممسـ اـ ـتعسّ ـ ـعليرـ ـ كـ

التفرّقة بين غلبة الكيموس الرديء على البدن وبين كثرة الدم فيه.

Kühn xviii, 50, line 13

vi. 32

.طويلقال أبقراط: اللثغ يعتريهم خاّصة اختلاف 

ـحنيالـق ـ إّنـ ـللثغن: ـ ـ أـ ـسمة ـمختلفاءـ ـ ـ ـ ـلسيـفةـ اـ ـليان ـنيياـنوـ ـ ـبحسنـ ـ اـ ـختب ـلحا739لافـ اـ ـينكسذيـلرف ـ ـ ـفيهرـ ـ ـفيسما.ـ ـ ـ ونـ ـيكسنـمّ ـ اـ ـفيقراءـلر ـ ولـ

ـمك ـنهاـ اـ وـلروـطلامـلا ـيسموس، ـ ونـ ـيكسنـمّ ـ اـ ـلسير ـ ـفيجعنـ ـ ـ ـمكلـ ـنهاـ اـ ـلتا ـفسللاءـ ـ ـ وا740ٔوسـ ـبق. ـيسمراطـ ـ اـ ي ـللثغّ ـ ـ اـهيـفةـ ـلمذا اـسالاـبعـضوـ ذيـلم

ـعلدّلـي اـ ـنكسى ـ اـ ـحتراءـلار ـيقّىـ ـمك741الـ ـنهاـ لامـ وو742ا ـلينـاجدتـج. ـ ـتفسييـفوسـ ـ ـ ـلهرهـ اـ ـلفصذا ـ اّولاًـهذـيّهـنأـكلـ 743ٕب أـلا أّن ـبقى إـ ـاّمـنراط

أ ـصحأراد اـهابـ ـللثغذه ـ ـ ـةصـاخةـ إـصإذا744ّمـثّ أنـلار اـيى ـلعلؤدي ـ ـفيمّةـ ـ ذـ أـكا ـبقر ـممراطـ اـ ـيعّ ـلهرضـ الاـممـ ـختن اـ ـلطلاف ـيقلـيوـ ـشيئولـ ـ 745اًـ

om.?; cf. L: Quum enim nihil omnino influit amplius in oculos, admotum fo-

mentum contentum ipsis supervacaneum humorem discutit atque ita ipsis sanit-

atem restituit. Quum vero adhuc influit ad primam admotionem ipso solo cale-

factu quandam mitigationem asssert).

737. .P1 يطلق :E7 مطلق :E5: ill. E6 [ مطلقاً

738. .E6, P1 بالاسهال :E7 قصد بالاسهال :E5 [ فبالٕاسهال

739. .E5, E7: om. E6, P1 [ اختلاف

740. .P1 سللوس :E7 فسالوس :E6 فسليلان :E5 [ فسللوس

741. .E7 حقلى فىقول :E5, E6, P1 [ حتّى يقال

742. .E7 اللام :E5, E6, P1 [ لام

743. .E5: om. E7 [ اّولاً

744. .E7 انه .add [ ثّم

745. .P1 كل شي :E6 شي :E5, E7 [ شيئاً
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ـيعّهـنأـك ـلثغبـحـاصّلـك746ّمـ ـ وذـ أـلة. إـنك اـّمـنّه ـعتا ذـفّلـ ـستاـبكـلي اـخرـ ـللساء ـ ـبسبانـ ـ اـ وـبـوطرـلب ـفيم747يـهذهـهة، ـ أـ ـحسا ـلعلا748بـ ـ يـفّةـ

ـلثغّلـك ـ واـ ـليدـلة. ـعللـ ذـ ذـمكـلى أـمرهـكا اـمن ـلصبير ـ ـ وذـ أـلان. ـنجّاـنك ـكسعـممـهدـ ـللمـهرـ ـيكس749راءـ ـ اـ ـلسيرون ـ واـ وـلوا750راءـلن ـكثيلام ـ نـم751راًـ

اـحالأ ـلترف ـتعيـ اـ ـللثغرض ـ ـ ـفيهةـ ـ ـنشٕاذاـفا.ـ وـ ـجفؤوا أـ ت ـلسنتهّ ـ ـ ـ واـ ـشتم اـ ـنطلقّدت، ـ ـ P1[752تـ 115b[ـبه الأـ ورـحذه ـبقـامّـبرف، ـعلواـ ـكسىـ رـ

ـبعضه ـ ـ ـفياـ ـعلكـلذ753دّلـ اـ أن ـلعلى ـ ـكسيـفتـنـاكّةـ ـعلاـهرـ واـ الأـحّة أّن إلّا ـمختلف754رفـحدة، ـ ـ ـ ـمقيـفةـ ـيحتاـمدارـ ـ إـ ـلياج اـشنـمهـ ـللسّدة ـ انـ

ـبلٕانـفه.ـتّوـقو اـ ـللسغ ـ اـمانـ ـلقن ـيمكاـموّةـ ـ ـمعنـ الاـ ـنطه ـبجميعهلاقـ ـ ـ ـ ـ ـسلا،ـ ـحبـاصمـ اـم755هـ ـللثغن ـ ـ وإنـ ـيبلمـلة. ـ ذـ ـبقكـلغ ـيكسيـ ـ أـ وجـحر

إـحالأ اـشىـلرف ـللسّدة ـ وأـ ـحسان. ـعلبـ اـهىـ ـلقيذا ـ أـ أّن ـبقاس وإنـ إـكراط اـّمـنان ـستعما ـ ـ الاـ اـسل ـعلدّلـيذيـلم اـ ـللثغى ـ ـ إذاـصـاخراءـلاـبةـ ة ّ

ـحبهـاصانـك ـ ـيقاـ ـمكولـ ـنهاـ لاـ ـيقصمـلّهـنٕاـف756اًـما ـ ـلهدـ اـ ـللثغذه ـ ـ دونـ ـغية إـهرـ و اّـمـنا ـستعا ـ الاـه757ارـ اـسذا ـلخم ـفجعلاّصـ ـ ـ ـمكهـ 759لأّن758اّمـعانـ

746. .P1 به .add [ يعّم

747. .E6 وهذا :E5, E7, P1 [ وهذه هي

748. .E7 هي .add [ أحسب

749. .E7, P1 الراء :E5, E6 [ للراء

750. .E5, E6 (crossed out) [ والراء

751. .P1 كثير :E5, E6, E7 [ وكثيراً

752. .E5, in marg. E6, E7, P1: om. E6 [ انطلقت

753. .E7 فدل :E5, E6, P1 [ فيدّل

754. .E7 هذه الاحرف :E5, E6, P1 [ الأحرف

755. .E7 صاحبها :E5, E6, P1 [ صاحبه

756. .P1 لام :E7 اللام :E5, E6 [ لاماً

757. .P1 استعمل :E5, E6, E7 [ استعار

758. .E7 العام :E5, P1: ill. E6 [ عاّم

759. .E7 لانه :E5, E6, P1 [ لأّن
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ـلي ـللثغسـ ـ ـ ـلسيـفاّمـعـمسا760ةـ اـ ـليان ـنيياـنوـ ـ وـ [ـلذـلن. E7ك 125aٔا ـطلق] ـ اـهتـ ـللفظذه ـ ـ ـجمترـتيـفةـ ـ ـلكيـ أـ ـبقلام ـفقلراطـ ـ اـ ـللثت ـ وـ أـلغ ـستثنم ـ ـ يـ

ووـلاـبولـقأـف ـلينـاجدتـجراء. ـ [ـ E6وس 53a[إـهذـي761ّهـنأـكذاـهعـم أّنـلب ـللثغا762ذهـهى ـ ـ اـ ـلتة ـتكيـ ـحتراءـلاـبونـ ـيجعّىـ ـ ـمكلـ ـنهاـ لاـ 763اًـما

ٕ ـتكـامّـنا إذاـ ـقبانـكون اـ ـفقاءـط764راءـلل وـ ـنحط. ـنجنـ ـيكسنـمدـ ـ اـ ـفيجع765راءـلر ـ ـ ـمكلـ ـنهاـ لاـ ـيعدـق766اًـما وإنـلذ767هـلرضـ ـقبلهانـكك ـ ـ اـ

ـغي768رفـح اـ ـلطر و769اءـ ـيشب. ـ أنـ ـتكه اـ ـلقصون ـ ةـ ذـف770ّ أـلي أّن ذـهك اـلل اـهدـلك أو ـلير ـنيياـنوـ ـ ـةصـاخ771نـ ـمنهّ ـ ـيكمـلمـ ـيعنـ ـله772رضـ نـممـ

اـه ـللثغذه ـ ـ ـينكساـمةـ ـ ـ ـفيهراءـلا773رـ ـ 774ٕرفـحّلـكعـماـ ا ـيع775ـاّمـنو ـلهرضـ ـمنهمـ ـ ـينكساـماـ ـ ـ ـمنرـ ـبعراءـلا776هـ اـ ـلطد ـفقاءـ لأـ ـخليّهـنط ـ أنـ ـيكق ونـ

760. .E7 هاهنا .add [ للثغة

761. .E6 فانه :E5, E7, P1 [ كأنّه

762. .E6, E7, P1: om. E5 [ هذه

763. .E6 لام :E5, E7, P1 [ لاماً

764. .E7 كانت الراء بعد :E5 كان من قبل الراء :E6, P1 [  الراء� قبل�كان

765. .E7 يكسرها :E5, E6, P1 [ يكسر الراء

766. .E6 لام :E5, E7, P1 [ لاماً

767. .E7 لهم :E5, E6, P1 [ له

768. .E7 حروف :E5, E6, P1 [ حرف

769. .P1 فقط .add [ الطاء

770. .E7 العله :E5, E6, P1 [ القّصة

771. .E7, P1 واليونانيين :E5, E6 [ أو اليونانيين

772. .E6, E7, P1: om. E5 [ يعرض

773. .E6, E7 يكسر :E5, P1 [ ينكسر

774. .E7 قبلها .add [ حرف

775. إنّما .E7 كان .add [ و

776. .E7 معه :E6, P1: om. E5 [ منه
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ـبعراءـلا اـ ـلطد [ـ E5اء 59bٔا ـصع] ـعلبـ اـ ـللسى ـ اـ ـمنهوـخرـلان ـ ـغيعـماـ وذـهرـ ـقبنـمكـلا. اـ أن ـلتخليل ـ ـ ـ ذـفطـ اـلي اـفانـمزـلك ـلتي ـبيدـ وـ يـفر

ـليا ـنيياـنوـ ـ ـةصـاخنـ أـمّ ذـهن اـلل أـك777انـمزـلك ـمنّلـقان اـ ـليه ـبكثيومـ ـ ـ و778رـ ـمم. اـ ـيشهّ ـ ـعلدـ ـصحىـ ةـ اـهّ ـلقذا أـ ـنجّاـنول أـمدـ ـصنن اـ ـللثغاف ـ ـ ةـ

ـكثو اـحالا779ٔرةـ ـلترف ـيعيـ ـفيهرضـ ـ اـهيـفاـ ـنجمـلاـمانـمزـلذا اـ ـليد ـنيياـنوـ ـ وـفـرعنـ ولا ـضعوه ـلكواـ واـ ـمندـحّل أـ ـسمه ـاصـاخاءـ ـكمًّ ـفعلاـ ـ ـفيمواـ ـ اـ

لاـنٕاـفوهـفـرع ـنجّا اـ ـليد ـنيياـنوـ ـ اـفـرعنـ ـللثغوا ـ ـ اـ ـلتة ـتكيـ ـيقانـكإذا780راءـلاـبونـ ـمكالـ ـنهاـ ـغياـ ولاـيأو781نـ أـفـرعاء ـيضوا ـللثغا782اًـ ـ ـ اـ ـلتة ـتكيـ يـفونـ

ـحتلامـلا ـيجع783ّىـ ـ ـمكلـ ـنهاـ اـياـ ولا ـللثغاء ـ ـ اـ ـلتة ـتكيـ ـلسياـب784ونـ ـ ـحتنـ ـيجعّىـ ـ ـمك785لـ ـنهاـ ـشياـ ا786نـ ـللثغولا ـ ـ ـلتا787ةـ ـتكيـ ـلقاـبونـ ـحتافـ ّىـ

ـيجع ـ ـمكلـ ـنهاـ وـطاـ أـهاء ـللثغا788ّدـشي ـ ـ وأدـ ـعلاّـهـلة ـضعىـ ـحس789فـ هـ ّ
ـحبهـاص790 ـ وذـ اـلا. أّن ـلصبك ـ [ـ P1ى 116aا ـلصغي] ـ ـ ـينطلدـقرـ ـ ـ ـلسقـ هـناـ

777. .E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 [ في التدبير وفي اليونانيين خاّصة من أهل ذلك الزمان

778. .P1 كثيراً :E5, E6, E7 [ بكثير

779. .E6 كسر :E5, E7, P1 [ وكثرة

780. .E6 اليا :E5, E7, P1 [ بالراء

781. .E7 غينا :E5, E6, P1 [ غين

782. .E5, E6, P1: om. E7 [ أيضاً

783. .P1 التي :E6, E7: om. E5 [ حتّى

784. .E7 مكانها .add [ تكون

785. .E5, E6, P1: om. E7 [ بالسين حتّى يجعل

786. .E7 السين :E6 شينا :E5, P1 [ شين

787. .E7 واللثغه :E5, E6, P1 [ ولا اللثغة

788. .E7 شر :E5, E6, P1 [ أشّد

789. .E5, E7: om. E6, om. P1 [ ضعف

790. .P1 حسد :E7 حاسة :E5, E6, sub lin. P1 [ حّسه
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ـلقاـب ـفيافـ ـعلكـلذـبدّلـ اـه792بـحـاصأّن791ىـ ـللثغذه ـ ـ ـلسيـفةـ اـمهـناـ ـلضعن ـ ـبتـوطرـل793فـ رـ أو اـبـوطه ـمقاوزـجدـقاـماغـمدـلة ـضعدارـ 794فـ

لسان الصبى.

]Kühn xviii, ـلينـاجالـق]51 ـ [ـ ـكم]1وس: أنـ ـفسا ـلياـ اـهو795ونـ ـللثغي ـ ـ ـلسياـبةـ ـ إـ آـهـاّمـنن اـفةـفي ـلكي لاـ اـفلام ـلصي [ـ كـلذـك]2وت،

ـليراوـط وـ اـهذن ـللثغي ـ ـ إـلاـبةـ و ـيكـامّـنراء إذاـ ـيقمـلون اـ ـللسدر ـ أنـ ـيبيان ـ ـلحقيقاـبّنـ ـ ـ ـ الأـ ـلفة اـ ـلتاظ ـيتليـ ـ ـفيهوـ ـ اـ ـلطا راء،ـ ـمثاء [ـحـاصلـ E7ب

125b[اـه ـللثغذه ـ ـ ـنفسهةـ ـ ـ وـ وأـلروـطيـها ـلفوس أـ ـتشبههـرخاظ ـ ـ ـ ـمث796اـ أـمو799ارسـفروـطوسـخروـطوسـخراـط798يـبـرطيـحراـط797ولـقلـ ـشبا هـ

]E6 53bذ الأـمكـل] ـلفن [ـ وذ3اظ. أّنـل] الأـهك ـلفذه ـكلاظـ ـتحتاّـهـ ـ إـ أنـلاج ـيعتمى ـ ـ اـ ـللسد ـ ـعلانـ ـمقىـ الأـ ـسندم [ـ و4ان. 800رضـعدـق]

اـكٕاذاـف ـللسان ـ الأـفانـ ـسني ـضعيفانـ ـ ـ اـك،801اًـ ـعتمان ـ أـ ـيضاده ـضعيف802اًـ ـ ـ وـ ـيتبيمـلاً ـ ـ ّنـ
اـص803 ـلطوت واـ [ـلاء ـفيك]5راء، ـ ـمنونـ ـمكهـ وتـص804هـناـ

791. .E6, E7, P1: om. E5 [ على

792. .E7, P1 ىصاحب :E5, E6 [ صاحب

793. .E6, P1 الاضطراب :E5, E7 [ الضعف

794. .E7 اللسان .add [ ضعف

795. .E7, P1 فسالىدون :E5 (cf. ψελλιον): ill. E6 [ فساليون

796. .E7 شبيهها :E5, P1: ill. E6 [ تشبهها

797. .E5: ill. E6: om. E7 قولك :P1 [ قول

798. .P1: ill. E6: om. E5, om. E7 [ طربي

799. .E5, P1: ill. E6: om. E7 [ طروخوس طروفارس

800. .E5, E6, P1: om. E7 [ وقد عرض

801. .E5, E6, P1: om. E7 [ ضعيفاً 

802. .E5, E6, P1: om. E7 [ أيضاً

803. .E6, P1 يىين :E5, E7 [ يتبيّن

804. .E7 مكان :E5, E6, P1 [ مكانه
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ـلطا واـ [805لامـلاء و6. ـيمكدـق] ـ أنـ ـيعن اـفذاـهرضـ ـللسي ـ ـقبنـم806انـ أـ أـنل ـقصّه ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ [ـ وذ7ي، ـممكـل] لاـ ا ـيكّ اـفإلّا807ونـ ـلني درة.ـ

و8[ ـيمك] ـ أنـ ـيعن ـقبنـمرضـ اـ أّن ـللسل ـ أـ ـليان وأرـ و9[اً،ـجزاـمبـطن ـقبنـم] اـهارتـصذاـهلـ ـللثغذه ـ ـ ـتعةـ ـللصبيرضـ ـ ـ ـ [ـ و10ان، ـيعاـم] رضـ

ـله ـمنهمـ ـ ـشبياـ ـ ـبمهـ ـيعاـ ـلهرضـ اـفمـ ـلمشي ـ [ـ اـمٕاّنـف]11ي. ـلصبين ـ ـ ـيكلانـمانـ ـبعونـ ـعل809اًـيوـق808دـ اـ ـلمشى ـ وـ ـمنهي ـ لاـممـ ـيكن 810اًـيوـقونـ

ـعلي811 ـ الاـقهـ ـقتوّة اـ لأّن ـجليرـلدار ـ اـمنـ ـلصبن ـ ـللينهم812ىـ ـ ـ ـ ـ لاـ ـيقا ـعلدرانـ الاـ ـعتمى ـ واـ ـلتمكاد ـ ـ ـعلّنـ الأرضـ ـلمحكا813ى ـ ـ [814مـ .Kühn xviii,

52] و12] ـتعدـق] اـهرضـ ـللثغذه ـ ـ ـلبعةـ ـ اـ ـلمستكمليض ـ ـ ـ ـ ـ ـ إذاـ ـعين اـم815واـ ـلكن [ـ و13لام، ـتع] أـ ـيضرض ـللاًـ ـكثي817راًـمز816ـرمزـيذيـ ـ [ـ E5راً

missing folioو ـلم] ـكلدـقنـ اـفهـتّوـقّتـ ـلمي [ـيـدش818لالاًـكرضـ و14داً. ـتع] أـ ـيضرض ـقبنـماًـ ـغلبلـ ـ اـ ـليبة ـ ـلشاسـ ـعل819دـيدـ اـ ـللسى ـ يـفانـ

805. لام والرا :E5, E6 [ واللام  E7, P1.

806. .E6 للسان :E5, E7, P1 [ في اللسان

807. .E7 يمكن :E5, E6, P1 [ يكون

808. .E5, E6, P1: om. E7 [ بعد

809. .E5 قوي :E6, E7, P1 [ قوياً

810. .E5, E6, P1: om. E7 [ على المشي ومنهم من لا يكون قوياً

811. .E5: om. E7 قوي :E6, P1 [ قوياً

812. .E7 الصبيان :E5, E6, P1 [ الصبى

813. .E7 اعتمادا .add [ الأرض

814. .P1 محكم :E7 محكما :E5, E6 [ المحكم

815. .P1 اعيوا :E5, E6, E7 [ عيوا

816. .E7 للذين يزمرون :E6 لمن يزمر :E5, P1 [ للذي يزمر

817. .E7 زميرا :E5, E6, P1 [ زمراً

818. .P1 كلا :E6, E7: om. E5 [ كلالاً

819. .P1 الشديده :E6, E7: om. E5 [ الشديد
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ـبع اـ ـلمض أّن820ىـضرـ إلّا اـه، ـلمقذا ـ اـمدارـ ـليبن ـ لاـ ـيمكس ـ أنـ ـيكن ـنسٕاـبونـ ـممانـ نـ ـطبيعيالـحهـلـاحّ ـ ـ ـ [ـ ـيقكـلذـلو]15ة. ذهـهإّن821ولـ

اـفالآ ـلعة اـفـةضارـ ـلكي لأـ ـصحلام اـهابـ ـللثغذه ـ ـ إـ لازمـخرضـعيـهـامّـنة ـللاّص [ـبـوطرـ P1ة 116bا ـلمف] ـ ـفقـةطرـ إذاـ ـيقمـل822ط ـعضدرـ لـ

ـللسا ـ أنـ ـيعتمان ـ ـ ـبقدـ [ـ و16وّة. ـيمك] ـ ـيعأن823نـ اـهرضـ ـلعذا ـللس824ارضـ ـ ـقبنـم825انـ ـضعفلـ ـ [ـصـاخهـ ة، و17ّ ـيمك] ـ أنـ ـيعن ـقبنـمهـلرضـ لـ

ـضع اـ ـلعصف ـ اـ ـتيأـيذيـلب اـمهـ [ـمدـلن و18اغ. اـهرىـندـق] ـللثغذه ـ ـ رـ ـللسكتـضرـعـاّمـبة ـ ـ وذـ ـلسببيكـلران، ـ ـ ـ أـ ـهمدـحن اـ أّن ـتليـفاغـمذـلا كـ

ـلحا ـيبتالـ ـ ـكثيةـبـوطرـبّلـ ـ والآـ أّنـخرة ـكث826ر ـتلرةـ اـ ـتثق827ةـبـوطرـلك ـ اـ [ـمدـلل وذ19اغ. ـيع828كـل] ـلمرضـ ـللثغا829ذهـههـبتـنـاكنـ ـ ـ ـلطباـبةـ ـ إـ اـمع ّ

دـكإذا رـغاـمان ـطبه إـ و إذاـماً ا ـلسانـكّ رـناـ ـطبه إـ و إذاـماً ا ـجميعاـنـاكّ ـ ـ ـطبير830اًـ ـ اـمانـكٕاذاـف]20ن.[ـ اـهاغـمدـلزاج ـلمذا أنـباًـيـرحانـكزاج،ـ

ـينح ـ ـمندرـ ـفضهـ ـكثيولـ ـ رـ ـطبرة [ـ اـف]21ة. ـنحٕاذا ـتلدرتـ اـ ـقبلته،831ةـبـوطرـلك ـ ـ ـ اـ ـلمعا ـ ـفيعدةـ ـ [ـ E7رض 126a[ـلص اـهبـحاـ ـلحذه أنـ ـيعتال ـ هـيرـ

]Kühn xviii, ـبسب]53 ـ ـختا832ذاـهبـ [ـيوـطلافـ E6ل. 54a] وإذا22] اـك] ـللسان ـ ـلطباـبانـ ـ أرـ ـلمعاـفبـطع ـ ـتكأنـبرةـيدـجدةـ ونـ

[ـلـذك 23ٕك، ا لأّن ـطبقتيهدىـح] ـ ـ ـ ـ اـهاـ ـلغشي ـ اـ ـلمغشاء ـ ـ ـللسيـ ـ [ـ والا24ان، ـخت] اـ ـلطلاف اـيوـ ـلمل لازمـخرضـعوـهنـمزـ ـلضعاّص ـ اـ ـلمعف ـ دةـ

بسبب الرطوبة.

820. .E7 الامراض :E6, P1: om. E5 [ المرضى

821. .E7 نقول :E6, P1: om. E5 [ يقول

822. .P1 ما .add [ إذا

823. .P1 وقد يمكن :E6, E7: om. E5 [ ويمكن

824. .E6, E7, in marg. P1: om. E5, om. P1 [ العارض

825. .E7 لعضل اللسان :E6, P1: om. E5 [ للسان

826. .E7 ىكون .add [ أّن

827. .P1 الرطوبات :E6, E7: om. E5 [ تلك الرطوبة

828. .P1 ولذلك :E7: om. E5: ill. E6 [ وذلك

829. .E6, P1: om. E5, om. E7 [ هذه

830. .E7 جميعين :P1: om. E5: ill. E6 [ جميعاً

831. .P1 الرطوبات :E7: om. E5: ill. E6 [ الرطوبة

832. .E7 ذلك :E6, P1: om. E5 [ هذا
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Kühn xviii, 53, line 6

vi. 33. (missing in E5)

 تصيبهم ذات الجنب.833تكادقال أبقراط: أصحاب الجشاء الحامض لا 

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـيق]1وس: أـ إّن ـصحول اـ ـلجشاب ـ اـ ـلحاء اـهوضـماـ ـيعنـيذـلم ـلهرضـ اـ ـلجشم ـ اـ ـلحاء ـكثيضـماـ ـ ـقلي834راًـ ـ ـتصيبهـاملاًـ ـ ـ ـ ذاتـ م

ـلجنا ـ [ـ «لاـلوـقٕاّنـف]2ب. ـتكه إـ ـعلدّلـياّـمـناد» اـ ـلشى اـ ـلقلييء ـ ـ اـ ـيكذيـلل اـفونـ ـلفي واـ ـلنرط [ـ لا3درة، ـعل] اـ ـلشى اـ لاـليء ـيكذي ـبتونـ ّة،ـ

ـكم ـممومـقالـقاـ نـ ـفسّ رـ اـهّ ـلكتذا ـ [ـ و4اب. ـقلندـق] ـ ـمنلاـكيـفاـ اـف835اـ ذات ـلجني ـ إـ إذاـنب ـينفاـمانـكّه ـ ـمعهثـ ـ أـ ـصفا أـ أو ـحمر 836ٕرـ ىـلا

ـلصفا ـ ـفترةـ ـخلنـع837ـاهّدـلوـ ـجننـم838طـ اـ ـلمس [ـ وإذا5رار، اـك] ـلنفان ـ ـمعه839ثـ ـ زـ ـفتاًـيدـبا ـخلنـع840ـاهّدـلوـ ـبلغمطـ ـ ـ [ـ وإذا6ي. انـك]

ـلنفا ـ ـمعهثـ ـ ـيضاـ إـ اـلرب ـلسى ـفتوادـ ـخلنـعـاهّدـلوـ [ـسطـ Kühnوداوي، xviii, 54] وإذا7] اـك] ـلنفان ـ ـمعهثـ ـ أـ ـحما ـمشبرـ ـ اـ ـلحمع ـ 841رةـ

ـفت ـنفنـمـاهّدـلوـ [ـلا842سـ وذ8دم. أـل] أّن ا843لـصك ـلجنذات ـ إـ ورمـهـامّـنب ـيحو اـفدثـ ـلغشي ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ [ـضلأـلنـ و9لاع. ورمـك] ّل

ـيحـاّمـنٕاـف ـعلبنـعدثـ ـ ـخلةـ الأـمطـ [ـخن ـفعل]10لاط، ـ ـحسىـ ـطبيعبـ ـ ـ ذـ اـلة ـلخلك ـ اـ ـلغط ـتكبـلاـ ـينفثاـمالـحونـ ـ ـ [ـحـاصهـ P1ب 117a[

833. ك ــت ادــ ] Hu, Bilin, Nafis (with note), Quff (with note), Siǌari, Manawi, Maimonides:

om. Sadiq, Siwasi: cf. Galen comm. [2-3].

834. .E6, P1, in marg. E7: om. E7 [ كثيراً

835. .P1 الكلام :E6, E7 [ كلامنا

836. حمر او اصفر اوا :E6, P1 [ أصفر أو أحمر  E7.

837. .E7 يكون .P1: add فتولدهما :E5, E6 [ فتولّدها

838. .E7 الخلط الذي :E6, P1 [ خلط

839. .E6, E7, supra lin. P1: om. P1 [ النفث

840. .E6 يكون .add [ فتولّدها

841. .cf. τοῖς ἐρυθροῖς [ أحمر مشبع الحمرة

842. .P1 جنس :E6, E7 [ نفس

843. .E6, P1: om. E7 [ أصل
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ا ـلجنذات ـ وـ ـنفس844هـلـاحب ـ ـفيمهـ ـ اـمهـلىـجرـياـ ـلسن أوـملاـ ـيتة اـمّعـقوـ ـلمن [ـ ـفلي]11وت. ـ ـقبسـ الأـ ـغشيول ـ واـ ـلمةـئرـلة ـتقباـ ـ الأـملـ لاطـخن

ـلساـب [ـ لأّن12واء، ـطبيع845] ـ ـ الأـ ـغشية ـ ـملةـ ـمتكزّزةـ ـ ـثفاـ واـ ـبكليتههـئرـلة ـ ـ ـ ـ ـسخيفاـ ـ ـ ـمتخلخلةـ ـ ـ ـ ـ ـفقبةـ ـ اـ ـلجميهـئرـلول ـ ـ ـسهلاطـخالا846ٔعـ [ـيـرسلـ ]13ع.

اـموأ ـلغشّا ـ اـ ـلمستبطاء ـ ـ ـ ـ ـفهلاعـضلأـلنـ أـ أنـحو ـيقبرى ـ الأـمانـكاـملـ ـجننـملاطـخن اـ ـلمس [ـ و14رار. اـكنـمارـص847كـلذـل] ـلغان ـعليبـلاـ ـ هـ

ـطبيعتيـف ـ ـ ـ اـ ـلبلغه ـ ـ لاـ ـتكم ـتعتادـ ـ اـيرـ ذات ـلجنه ـ إلّاـ اـفب ـلني ولاـ ـسيدرة إنـمّـ ـلبلغا849انـك848ا ـ ـ ـلغا850مـ ـعليبـلاـ ـ ـبعهـ اـ ـلملض ـ واـحوـ ـلحة [ـ ]15ّدة.

[ـف E7ٕاّن 126bا ـلبلغ] ـ ـ إذاـ الأـلك،ـلذـكانـكم ـمعذع وأـ ـجهـاهاء ـللاـ ـفيععـفدـ ـ ـعنرضـ ذـ أنـلد ـيستفك ـ ـ ذـ اـلرغ ـلبلغك ـ ـ وـ ـليم، ـيستفسـ ـ ـ 851رغـ

ـفق ـلكنطـ ـ ـينحدـقّهـ ـ ـمعدرـ ـكثيهـ ـ اـئـاسنـم852راًـ ـلفضر ـ [ولـ و16. [ـقدـق] E6ال 54bٔا ـبق] ـكتيـفراطـ اـ ـلماب واـ ـلهاء واـ ـلمواء [ـضواـ Kühnع

xviii, 55فقّل ما تعتريه الشوصة وسائر الأمراض.853] إّن من كانت طبيعته بالطبع لينة 

Kühn xviii, 55, line 3

vi. 34.

844. .P1 في .add [ وحاله

845. .P1 الّا ان :E6, E7 [ لأّن

846. .E6 بجميع :E7, P1 [ لجميع

847. .E7 وكذلك :P1: ill. E6 [ ولذلك

848. .E7 اذا :E6, sub lin. E7, P1 [ إن

849. .P1 في .add [ كان

850. .E7 ذلك البلغم :P1: ill. E6 [ البلغم

851. .P1 هو .add [ يستفرغ

852. .E7 كيموس كثير :P1: ill. E6 [ كثيراً

853. تتــناــكنــم ع ي ب ــط ــ ــ ــ باــبهــ ط ــل ــ نعــ ي ــل ــ ةــ ] cf. τοὺς ὑγρὰν ( ن ي ــل ــ ةــ ) ἔχοντας φύσει τὴν γαστέρα (Ar.

interpr.?).
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أـق ـبقال اـ ـلصلراط: ـ لاـ ـيعع ـلهرضـ اـممـ ـلعن اـ ـلتروق ـتتيـ اـّسـ ـلتع ـتعيـ ـكثييـلدواـلاـب854رفـ ـ و855يءـشرـ اـم856هـبدثـحنـم، ـلصلن ـ اـ ادـعيـلدواـلع

شعر رأسه.

ـلينـاجالـق ـ [ـ و1وس: إذا ـكتيـفدتـج] رـ ـطلاـبولاًـقلـقاـعلـجاب ـفحرـهـاظهـ ـللقّقـ ـ أنـلارئـ ـتعه اـلرضـ ـلحيه ـ ـحترةـ أـ أّولاـنّى ـيشّه ـنفسيـفّكـ ـ هـ

ـفي أـ لاـنرى ـيعّه اـمالأرفـ ـلظور [رةـهاـ إـث]2، ـبعنـمّهـنم ـيتدـ ذـهّـ اـلم ـلقك ـفيقولـ ـ اـ ـلعلول ـ أنـ ـيكّة ـمفتعونـ ـ ـ [ـ ـفم]3لاً. أـماـ ـيجهدـحن ـ أّنـ ل

ـلصلا ـ لاـ ـيبع [ـ وا4رأ. ـلق] أـ ـيضول لاـنأـباًـ ـلصلاـبتـثدـحّه ـ اـمعـ ـكثييءـشيـلدواـلن ـ ـليرـ ـيحسـ [ـ ا5ّق، ولا ـلق] أـ ـيضول ـمتّهـنأـباًـ تـثدـحىـ

ـصلالأـب اـ ذـلدواـلع ـعنبـهي اـ ـلصله ـ وـ ـشعادـعع رأـ ـيحـهسر أن857ّقـ ـيكإّلا [ـ ـكم]6ون أـقالـقاـ إـنوم ـعنـامّـنّه ـلصلاـبىـ ـ اـ ـلعلع ـ اـ ـلتّة ـيسميـ ـ ـيهّـ اـ

ـطبالأ اـ ـلقّاء [ـ Kühnرع. xviii, 56] أـف]7] ـمثٕاّن اـهالـ ـلعلذه ـ إـ ـتكاّـمـنّة أـمونـ ردـخن ـيئلاط ـمثةـ اـ ذا ـلثعلل ـ ـ اـ وذا ـلحيب ـ [ـ اـف]8ّة، ـنتقلٕاذا ـ ـ تـ

ـتل الأـ إـخك اـللاط ـجليرـلى ـ أنـجنـ ـيحاز اـ وـلدواـلدث ـيعي اـ ـلشعود ـ [ـ وذ9ر. اـل] أّن ـلشعك ـ إـ اـلرضـعانـكـاّمـنر ـلفسه ـ ـقبنـمادـ إـ ـفسل ـتلادـ كـ

] الأخلاط عن الرأس أن يعود الشعر إلى حاله الطبيعية.P1 117b تلك [انتقال] فوجب عند 10الأخلاط لأصوله، [

Kühn xviii, 56, line 8

35. (missing in E5)

 رديئاً.858قال أبقراط: إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال كان ذلك دليلاً

ـلينـاجالـق ـ [ـ إّن1وس: ـطبالا860ٔاءـمدـقادةـعنـم859] إذاـ اء أوـحواـلاـقّ ـيحدث ـبصدثـ ـعل861بـحاـ اـمّةـ ـلعلن ـ الأـمرضـعلـ أوـعن ـعلراض ّةـ

854. .Tytler ويعرف :ArMSS [ التي تعرف

855. .Tytler شيء كثير :ArMSS [ كثير شيء

856. .Tytler عرض له :ArMSS [ حدث به

857. ـمت ـصلالأـبتـثـدحىـ اـ ذـلدواـلع ـعنبـهي اـ ـلصله ـ وـ ـشعادـعع رأـ ـهسر ] cf. τὸ γενομένων κιρσῶν παύεσθαι τὴν

φαλάκρωσιν (Ar. adds وعاد شعر رأسه?).

858. .in marg. E6, E7, P1, Tytler: om. E6 [ دليلاً

859. .E6, P1: om. E7 [ إّن

860. .E7, P1: om. E6 [ قدماء

861. .P1 لصاحب :E6, E7 [ بصاحب
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اـم ـلعلن ـ عنأن862لـ ـي ـ الأـلذـبواـ واـعك ـلعلراض ـ اـ تل ـل ـنهأـشنـميـ أنـ ـتحا ـبسبهـبدثـ ـ ـنفبـ ـعلسـ [ـيزـتإذا863هـتّـ و2ّدت. ـعل] نذاـهىـ ـب ىـ

ـكسرـب ـكتيـفرـمالا864ٔورسـغاـ الأـفهـباـ اـعي ـلحراض [ـثادـ و3ة. ـعل] اـهىـ أـقـهجوـلذا ـبقال اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ اـفالـقاـملـ ـلسعي ـ [ـ ّهـنٕاـف]4ال.

ـلي ـمتسـ ـلصرضـعىـ الاـحاـ ـستسقب ـ ـ ـسعاءـ [ـمالـ E7ن 127a[ـسب ـغينـمبـ ـعلرـ ـفههـتّـ دـ ـليو [ـكلاـهلـ E6ه، 55a] ـلكن]5] ـ إـ ـيكـاّمـنّه ونـ

إذاـلذـك إـكك ـبسبدثـحـامّـنان ـ ـنفبـ [ـضرـمسـ Kühnه. xviii, 57] وذ6] أـل] إذاـنك ه ل865ّ ـب دـيزـتنـمغـ ـكثّ اـ اـبوـطرـلرة ـلمة ياـ ـئ يـفةـ

 يحدث به السعال، ويكون في تلك الحال قد أشفى على أن تخنقه تلك الرطوبة.فٕانّه أن يبلغ إلى قصبة الرئه 866المستسقي

ـحنيالـق ـ إّنـ ـقصبن: ـ اـ ـتنقسةـئرـلة ـ ـ اـبيـفمـ إـئرـلدن أـله ـقسى ـتتفامـ ـ ـفيه867رّغـ ـ ـكماـ ـتتفاـ ـ اـ ـلعرّغ ـفمتروق.ـ ـ ـقلنىـ ـ ـقصباـ ـ اـ ـفنحةـئرـلة ـ الأـيرـننـ لـصد

 قصبة الرئة فنحن نريد تلك الأقسام.869 تلك الأقسام وهو الحلقوم. ومتى قلنا أقسام868الذي منه انقسمت

Kühn xviii, 57, line 5

vi. 36.

 أن تقطع العروق الداخلة.871 يحّل عسر البول وينبغي870] فصد العرقE5 60aقال أبقراط: [

862. .E6, P1: om. E7 [ عرض من الأعراض أو علّة من العلل

863. .E7 العلة :E6, P1 [ علّته

864. .E7 كساعورش :P1: ill. E6 [ بركساغورس

865. .E6 متى :E7, P1 [ إذا

866. .P1 الى .add [ المستسقي

867. .P1 وتتفرغ :E6, E7 [ تتفرّغ

868. .E7 تنقسم :E6, P1 [ انقسمت

869. .in marg. E7, P1: om. E6, om. E7 [ أقسام

870. .Tytler العروق :ARMSS [ العرق

871. .P1, Tytler فينبغي :E5, E6, E7 [ وينبغي
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ـلينـاجالـق ـ [ـ اـه]1وس: ـلقذا لاـ ـيكول ـصحيحونـ ـ ـ ـحتاًـ ـفيزادـيّىـ «ـ ـحت»872دـقه ـيكّىـ ـعل873ونـ اـهىـ ـلمثذا ـ «ـ ـفصال اـ ـلعد ـيحدـق874رقـ ـعسّلـ رـ

ـلبا [ـ ـفص875ٕاّنـف]2ول». ـلحقيقاـبدـ ـ ـ ـ ـيبدـقةـ ـعسرئـ اـ ـلبر إذاـ ـسببانـكول ـ ورمـ اـمه وـلن ـكثدم اـفدمـلا876رةـ ـلبي [ـ وا3ٔدن. اـم] «وـلوـقّ ـينبغه ـ ـ أنـ ي

ـتقط ـ اـ ـلعع اـ ـخلداـلروق إـكٕانـفة»ـ ـقيـاّمـنان اـفلـ ـلعي اـ ـلتروق اـفيـ ـليي [ـيدـ ـفلي]4ن، ـ ـبحوـهسـ ولاـ ـلققـفواـم877ّق أـ ـبقول [ـ لا5ٔراط، رىـن878ّاـن]

ـبق ـجمييـفراطـ ـ ـكتبعـ ـ إـ ـيستخاّـمـنه ـ ـ اـ ـفيمدمـلرج ـ اـمانـكاـ ـلعلن ـ ـفيهلـ ـ اـفاـ ـلكبوق ـ ـليا879روقـعنـمدـ وـيدـ ـفيمن ـ اـمانـكاـ ـلعلن ـ ـفيملـ ـ أـه880اـ ـسفو لـ

اـم ـلكبن ـ ـلعا881نـمدـ اـ ـلتروق اـطاـبيـفيـ ـكبتيرـلن ـ ـ [ـ P1ن 118aو اـم] ـلعن اـ ـلتروق ـعليـ اـ ـلكعى ـ [882ابـ .Kühn xviii, 58] مـهوـتٕانـف]6] ّ

ـمت أـهوـ م ـعنّهـنّ ـبقىـ «وـلوـ ـينبغه ـ ـ أنـ ـتقطي ـ اـ ـلعع اـ ـخلداـلروق اـ ـلعة» اـ ـلتروق اـفيـ داـم883لـجرـلي ـلفاـفلـخن ـبي884رقـ اـهنـ ـلعذه وـ ـبيروق اـ ـلخن ـةجارـ

ـيسي ـ [885رـ وذ7. اـل] لأّن ـلصنفيك ـ ـ ـ ـجميعنـ ـ ـ إـ ـينبتـاّمـناً ـ ـ واـعنـمانـ وـحرق اـهد اـطاـبيـفذيـلو ـكبرـلن ـبعةـ أنـ ـينقسد ـ ـ أـثلاـثمـ ـقسة ـقبنـمامـ أـ ّهـنل

872. .E5, supra lin. E6, E7: om. E6, om. P1 [ قد

873. .P1 ويكون :E5, E6, E7 [ حتّى يكون

874. .E7 ,(«�و» slashed out) E5, E6 العروق :P1 [ العرق

875. .P1 وان :E5, E6, E7 [ فٕاّن

876. .E5, E7, P1: om. E6 [ الدم وكثرة

877. .E7 لانه غير :E5, E6, P1 [ ولا

878. .E7 قد .add [ لأنّا

879. .E7 العروق التي في :E6, P1: om. E5 [ عروق

880. .om. E5 [  اليدين وفيما كان من العلل فيما�فوق الكبد من عروق

881. .E7 في :E5, E6, P1 [ من

882. .E7 الكعبين :E5, E6, P1 [ الكعاب

883. .E5 الرجلين :E5, E7, P1 [ الرجل

884. .P1 والفرق :E5, E6, E7 [ فالفرق

885. مـهوـتٕانـف ـمتّ أـهوـ م ـعنّهـنّ ـبقىـ «وـلوـ ـينبغه ـ ـ أنـ ـتقطي ـ اـ ـلعع اـ ـخلداـلروق اـ ـلعة» اـ ـلتروق اـفيـ داـملـجرـلي ـلفاـفلـخن ـبي�رقـ اـهنـ ـلعذه وـ ـبيروق نـ

خا ـل يةـجارـ س ـي ـ رـ ] cf. εἰ δὲ περὶ τούτων αὐτῶν εἰρῆσθαί τις ὑπολάβοι τὸ τέμνειν τὰς

εἴσω, μικρὰν τοῦτο δύναμιν ἔχει (Ar. expands?).

TARO MIMURA, EMILY SELOVE Galen commentaries book 6 [v. 9 TM] 74



ٕ ـينحاّـمـنا ـ إـ اـلدر واـعلـجرـلى لاـحرق ـمثانـقرـعد اـ ـلعل ـقيرـ اـ ـبتاـننـيذـلن اـ ـليان [ـ ـعنودـجالأـف]8د. أنـ ـيتدي مـهوـ اـهّ ـلفصذا ـ أـ ـيضل اـحأاًـ ـلفصد ـ ولـ

 هذا الكتاب.التي أدخلت في

]E6 55b[ـحنيالـق ـ ـمتن:ـ ـقيىـ «اـ ـيعنـاّمـنٕاـفل»ـخداـلل ـ اـبىـ ـلجه الٕاـناـ ـنسب وـ ـمتي [ـ E7ى 127b[ـقي «اـ ـلخل ـيعنـاّمـنٕاـفارج»ـ ـ اـبىـ ـلجه بـناـ

ـحشوـلا ـلعاـفي.ـ اـ اـفلـخداـلرق ـليي اـهدـ ـيسمذيـلو ـ اـ ى ـلبّ ـسلياـ ـ لأّنـ ـمجق اـمراهـ ـلجن الٕاـناـ ـنسب وذـ أـلي، إـنك ـينحـاّمـنّه ـ الٕاـمدرـ واـبن ـلعط. رقـ

ـلخا اـفارجـ ـليي اـ ـلعد ـيسمذيـلا886رقـ ـ اـ ى ـلقيفّ ـ ـ لأّنـ ـمجال ـلجا887نـمراهـ اـناـ ـحشوـلب وذـ أـلي، إـنك ـينحـاّمـنّه ـ اـمدرـ ـلكتن ـ واـ ـلعف. اـ لـخداـلرق

اـف اـه888لـجرـلي ـلصو لأـفاـ هـنن اـمّ ـلجن الٕاـناـ ـنسب وا889يـ ـلع. اـ ـلخرق اـفارجـ اـعوـهلـجرـلي ـلنسرق ـ لأـ هـنا اـمّ ـلجن اـناـ ـحشوـلب وأرىـ ي.

ـلينـاج ـ ـيقلوسـ ـ ـلفا890ّلـ ـبيرقـ ـفصنـ اـ ـلعد اـ ـخلداـلروق واـ ـلخة اـفـةجارـ اـفهـلوـقو891لـجرـلي ـلقيي ـ اـماسـ اـجوـلن ذـله إـهذي ـليب ـصحيهـ ـ أـ إلّا دـقّاـنح

 ينتفع بفصد عرق النسا منفعة عظيمة وليس ينتفع بفصد الصافن كبير منفعة.894 النسا قد893 بالتجربة أّن صاحب وجع892نجد

Kühn xviii, 58, line 7

vi. 37 

 دليلاً محموداً.895قال أبقراط: إذا ظهر الورم في الحلقوم من خارج فيمن اعترته الذبحة كان

886. .E7 هو :E5, E6, P1 [ العرق

887. .E6, E7, P1: om. E5 [ من

888. .E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 [ في الرجل

889. .E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 [ لأنّه من الجانب الٕانسي 

890. .E7 فصد هذا فقال :E5, E6, P1 [ يقلّل

891. .E7 يسير .add [ الرجل

892. .P1 وجدنا :E5, E6, E7 [ نجد

893. .E7 عرق .add [ وجع

894. .E5, E6, P1: om. E7 [ قد

895. .E6, supra lin. P1 ذلك .add [ كان
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ـلينـاجالـق ـ اـهوس:ـ ـلقذا واـحولـقولـ ـلعلّق ـ ـفيّةـ ـبيهـ إذـنّـ الأـك896ة ـصلان أنـ ـينتقح ـ ـ اـ ـلعلل ـ الأـملـ ـعضن اـ ـلباء ـطناـ اـ ـلتة أـهيـ إـشي ـيلاـمىـلرف يـ

الجلد.

Kühn xviii, 59, line 1

vi. 38

]Kühn xviii, أـق]59 ـبقال إذاـ ـنسٕاـبدثـحراط: ـخفانـطرـسانـ ـصلالأـفيـ لاـ أن ـيعح إنـنٕاـفج،ـلاـ ه ـهلجـلوـع897ّ ـيعمـلوإن898كـ جـلاـ

 زماناً طويلاً.899بقي

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـيعن]1وس: ـ ـلساـبيـ اـطرـ ـلخفان ـ إـ اـمي ا لاـلّ ـتكذي ـمعونـ ـمنهـ إـحرـقهـ و اـمة ا لاـلّ ـيظهذي ـ أـ ـعنر اـ ـعميـفنـطاـبـوهذيـلي [ـ P1ق

118bا ـلب] [ـ و2دن. ـيضأهـلوـق] ـيع«اًـ ـيحتمج»ـلاـ ـ ـ ـمعنيلـ ـ ـ أـ ـهمدـحن أنـ ـيفعا ـ ـجميلـ ـ ـينبغاـمعـ ـ ـ أنـ ـيفعي ـ ـكيملـ ـ ـيباـ ـمنرأـ اـ ـلعضه ـ اـ ـفيـوهذيـلو هـ

ـيعو إـ ـصحىـلود [ـتّـ والا3ٓه، أنـخ] ـيعنر ـ اـبيـ ـلعنه ـ اـياـ ـلتة ـتصليـ ـ ـللعضحـ ـ ـ اـ ـفيذيـلو ـلعلا900ذهـههـ ـ أـ ـعنّة أنـ ـيسكي ـ ـيتادـعنـمنـ وـ ـيجفه ـ فـ نـمّ

[ـش ولا4ره، ـسي] إذاـمّـ [ـحرـقعـمانـكا E5ة. 60b] ـيجّهـنٕاـف]5] ـعنرورةـضبـ ذـ [ـلد E6ك 56aوإن ـفلركـت] ـيعمـ ـبشجـلاـ أنـ ـيغسيء ـ لـ

ـلصا ـتلنـمدـيدـ اـ ـلقك ـستعماـب901ـةحرـ ـ ـ رـ اـمةـبـوطال وـبـوطرـلن ـليات، ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـتكي ـتلونـ اـ رـبـوطرـلك أّي [ـنـاكةـبـوطة ـلك]6ت، ـينبغنـ ـ ـ أنـ ي

ـتك ـمم902ونـ اـ وـقّ ـلتجاـباـنـدجد ـ أوـبرـ ـلقياـبة ـ ـلي903اسـ أنـنأـشنـمسـ ـيعفه ـ ولاـ ـيهين ـ اـ ـلعضج ـ اـ ـفيذيـلو اـ ـلعله ـ [ـ و7ّة. اـه] ـلعذا [ـ E7لاج 128a[

896. .E7 اذا :E5, E6, P1 [ إذ

897. .E7 فاْن هو :E6 فان :E5, P1 [ فٕانّه إن

898. ل ــــــــــه كــــــــــ ] Hu, Sadiq, Siǌari, Siwasi, Maimonides: cf. Gr. ἀπόλλυνται ταχέως P:

τάχιον ἀπόλλυνται SMV, Syr.: cf. ل ــه عرــسكــ ــي اًــ Nafis (with note), Quff, Manawi: add.

.Tytler سريعا

899. .E7 عاش :E5, E6, P1, Tytler [ بقي

900. .E5, E6, P1: om. E7 [ هذه

901. .cf. τοὺς ἰχῶρας [ الصديد من تلك القرحة

902. .P1 تلك .add [ تكون

903. .P1 انه .add [ بالقياس
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ـينبغلا ـ ـ أنـ ـيتي ـمت904ركـ اـم905تـنـاكىـ ـلسع ـيحت907ولا906ـةحرـقانـطرـ ـ إـ ـلياج اـ ـلسه إذاـطرـ ـتكمـلان ـمعنـ [ـحرـقهـ Kühnة. xviii, 60] [8[

ٕ ا أـمّـنو أنـشا ـيستعملا908ار ـ ـ ـ اـفلـ ـلسي إذاـطرـ ـخفيانـكان ـ ـلعا909اًـ ـلقطاـبلاجـ ـ واـ ـلكع وـ ـهمي ـلشيئا910اـ ـ ـ اـ ـبهمذانـلان ـ ـفقاـ ـيك911طـ 912رءـبونـ

ـلسا [913انـطرـ و9. اـتدـق] ـلتجدّل ـ ا914ةـبرـ ـلسأّن إذاـطرـ ـطناـبانـكان لاـ ـيباً ـبهرأـ اـ ـلعذا [ـ ـفم]10لاج. أـ ـعلا اـ ـجمينـمداًـحم ـ ـلتمانـمعـ ـ راءـبإسـ

ـلسا اـطرـ ـلبان إلّاـطاـ 915ٕانـكن ـتهييجىـلا ـ ـ ـ أـ ـمنربـقه إـ أنـله ـيبى وـئرـ ـقته ـحبـاصلـ ـيعـرسهـ [ـ رأـقّيـنٕاـف]11اً. ـقطعاًـموـقتـيد ـ وـ اًـنـاطـرسوواـكوا

904. .E7 ترك :E5, E6, P1 [ يترك

905. .E7 كان :E5, E6, P1 [ كانت

906. اـهو ـلعذا لاـ بغلاج ن ـي ـ ـ أنـ تي ـي ـمتركـ اـمتـنـاكىـ ـلسع ةـحرـقانـطرـ ] cf. ταύτης μὲν οὖν τῆς θεραπείας οὔτ'

ἀφίστασθαι προσήκει (Ar. adds متى كانت مع السرطان قرحة?).

907. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ ولا

908. .E6, E7 بان :E5, P1 [ أن

909. .P1 خُفَى :E5, E6, E7 [ خفياً

910. .P1 فهما :E5, E6, E7 [ وهما

911. .E5, E7, P1: om. E6 [  بهما فقط

912. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ برء

913. .E6 بهما .add [ السرطان

914. .E7 على .add [ التجربة

915. .E6, sub lin. P1 وكان :E7 وقد كان :E5, P1 [ كان
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أـف916دثـح ـعلي اـ ـلفى وـ ـفعلاًـموـقم ـ ذـ ـبسكـلوا اـف918دثـح917انـطرـ ـلمقعي ـ ـ وـ ـفعلاًـموـقدة ـ ذـ ـبس919كـلوا اـف920رأةـماـبدثـحانـطرـ ـلفي ـفلرجـ مـ

ـيق أـ ـمنهدـحدر ـ ـعلمـ إدـ اـمى ـلقال أـبّذـعو921ةـحرـ ـصحوا ـتلابـ اـ ـلعلك ـ ـلعاـبلـ ـحت922مـهوـبذّوـفلاجـ [ـتـامّىـ و12وا، ـيمك923انـكدـق] ـ مـلوـلنـ

ـيع ـلجاـ أنـ ـيبقوا ـ أـمواـ وـطّدة ـيناـمول ـلهاـ أـممـ الأذى [ـقن ـفم]13ّل. اـمانـكاـ ـلسن ـفليهـلـاحذهـهانـطرـ ـ ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيلتمي ـ ـ ـبتـهجلاـعسـ .924ّةـ

وا14ٔ[ اـم] ـيعاـمّ اـمرضـ ـلسن اـهـاظيـفانـطرـ ـلبر ـينبغـاّمـنٕاـفدنـ ـ ـ أنـ ـيقصي ـ ـمندـ ـلعهـ ـيمكاـملاجـ ـ ـقطعنـ ـ أـمهـ ـفقهـلـوصع [925طـ وا15ٔ. ـعن] يـ

اـصأـب ـلسول عا926انـطرـ ـل اـ تروق ـل ـممـاهراـتيـ ـمندودةـ إـ ـمملهـلوـحـامىـله ـ [928اًـيوداوـساًـمد927وءةـ و16. ي] ـكث ـ اـمرـ ذوي ـلقن الأـمدرـ ـطبن اءـ ّ

916. .E7 سرطانات حدثت :E5, E6, P1 [ سرطاناً حدث

917. .E6 لسرطان :E5, E7, P1 [ بسرطان

918. .E7, P1: om. E6 ,(خ with) E5, in marg. E6 [ حدث

919. .E5, E7, P1: om. E6 [ ذلك

920. .E6 بمراة :E5, E7, P1 [ بامرأة

921. .E7 فاضروا .E6: add. in marg تلك القرحة :E5, E7, P1 [ القرحة

922. .E7 فاذوهم :E5, E6, P1 [ فذّوبوهم

923. .E5, E6, E7: om. P1 [ كان

924. .E7 اصلا :E5, P1: om. E6 [ بتّة

925. ــم أــ ــصع ــلوــ قهــ ــف ــ ــ طــ ] cf. σὺν ταῖς ῥίζαις αὐταῖς, ὡς ἂν εἴποι τις (Ar. om. ὡς ἂν εἴποι

τις?).

926. نوأ ــع ــ ـ ــ ــ ــبيـ ــ ــصأـ ــ اـ سول ــل ــ ـ ــ ــ ــطرـ ــ انـ ] cf. οὐδὲν γὰρ χεῖρον οἱονεὶ ῥίζας τινὰς ὀνομάσαι τοῦ

καρκίνου (Ar. interpr.?).

927. .P1 مملوا :E5, E6, E7 [ مملوءة

928. .E6 دم سوداوي :E5, E7, P1 [ دماً سوداوياً
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]Kühn xviii, هدـق]61 ـن ـقطنـع929واـ أـهعـ ـيضذا [930اًـ و17، ـقطيـفإلّا931واـنأذـيمـل] اـمانـكاـمعـ ـلسن ـمعانـطرـ P1[932ةـحرـقهـ

119a[ـيعظ ـ أذاهـ ـعلم ـحبـاصىـ [ـ ـحت]18ه، اـ ـشتهّى ـ ـقطعىـ ـ وـ ذـمانـكه الأـمكـلع ـعضن ـفيماءـ ـ ـيمكاـ ـ ـفينـ ـقطهـ اـ ـلسع أـمانـطرـ وـلـوصع ـكيه ه.ـ

ـفق]19[ ـنهدـ أـق933ىـ ـيضوم ـلقطاـبذاـهلاجـعنـعاًـ ـ وأـ ـيحأنـبارواـشع [ـيـدشلاجـعّلـكانـطـرسّلـكيـف934ّذرـ أـمأـف]20د. ا ـبقّ ـفمراطـ انـكاـ

ـيشي ـ ـبعرـ اـ ـلسلاج اـطرـ ـلبان ـلقطاـبنـطاـ ـ وـ ـعلّكـلدـيع ذـ ـنفكـلى ـطبيعسـ ـ ـ اـهةـ ـلعلذه ـ [ـ . E6ّة 56b] اـمأـف]21] اـمانـكاـمّ ـلسن اـطرـ ـلعان ارضـ

اـهـاظيـف ـلبر ـليدنـ ـمعسـ ـفليـةحرـقهـ ـ ـيتبيسـ ـ ـ ّنـ
ـمم935 اـ اـهيـفهـلاـقّ ـلفصذا ـ ـينهلـهلـ ـ ـلقطاـبـهجلاـعنـعيـ ـ لاـ أم [936937ع إر22. و ـميـاط] دروسـ

] «والاصلح أن لا يعالج» ويسقطون ما بعد ذلك.E7 128b هذا الفصل إلى قوله [938ودياسوقوريدوس وأشياعهما إنّما يكتبون

Kühn xviii, 61, line 15

vi. 39

 الفواق.939قال أبقراط: التشنّج يكون من الامتلاء ومن الاستفراغ، وكذلك

929. .E7 ينهي :E5, P1: ill. E6 [ نهوا

930. .E5, P1: ill. E6: om. E7 [ أيضاً

931. .E6, E7 ولا ياذن :E5, P1 [ ولم يأذنوا

932. .E7 قروح :E5, E6, P1 [ قرحة

933. .P1 نهوا :E5, E6, E7 [ نهى

934. .P1 يحذروا :E5, E7: ill. E6 [ يحّذر

935. .E7 يبين :E6 تبين :E5, P1 [ يتبيّن

936. .E7 اولا :E5, E6, P1 [ أم لا

937. ي ل ـف ـ يسـ ب ت ـي ـ ـ نـ ـممّ اـ اـهيـفهـلاـقّ ـلفصذا ـ نهيـهل،ـ ـي ـ قطاـبهـجلاـعنـعيـ ـل ـ لاـ أم ع ] cf. ἄδηλον ἐστιν, ὅσον ἐπὶ τῇ

κατὰ τὸν ἀφορισμὸν λέξει (Ar. adds هي ينهي عن علاجه بالقطع أم لا?).

938. .E5 يرجعون :E6, E7, P1 [ يكتبون

939. .P1 يكون .add [ وكذلك
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]Kühn xviii, ـلينـاجالـق]62 ـ [ـ ا1وس: ـلتشن] ـ ـ ـكمّجـ اـيدـقاـ ـسمدّل إـ ـيكاّـمـنه اـ إذا ـنجون وـ ـتقلذب ـ اـ ـلعضّص ـ ـنحلـ رؤوـ [940ـهسو وا2ٔ. ـبي] نـ

أنـهنـم ـيقذا اـ إذا ـنجال وـ ـتقلذب ـ إـ وـفىـلّص اـهوق، ـلحذه ـكتـرحيـه941ـةكرـ أـ ـيضه ـطبيعتيـفاًـ ـ ـ ـ [ـ أّن3ه، إلّا ـكتـرح] ـطبيعتيـفهـ ـ ـ ـ ـتكلا942هـ ونـ

اـمٕارادةـبإلّا ـلحين ـ [ـ وا4ٔوان. اـم] ا ـلتشنّ ـ ـ ـفهّجـ ـتحـةكـرحوـ ـفيدثـ ـغي943نـعهـ إرادةـ ـتصير ـ ـفيهرـ ـ الأـ اـجا ـلعصبيزاء ـ ـ ـ ـمنهةـ ـ إـ ـشبيهالـحىـلا ـ ـ 944ةـ

ـلحاـب اـ ـلتال ـتصيتـنـاكيـ ـ إـ ـليهر ـ اـفاـ ـلحي [ـكرـ E5ات 61aالٕاراد [ةـي] وذ5. أـل] ـتصي945ـاهّـنك ـ الاـحيـفرـ ـمتال ـكملاءـ ـتصياـ ـ الأوـهرـ ارـتذه

ـلتا ـيتيـ اـهذـخّـ ـلنا إذاـ اـكاس ـلهان رـ ـطبواء ـفقاًـ ـيعدـ ـلهرضـ ـكثياـ ـ ـبسبراًـ ـ ـيناـمبـ ـلهاـ اـننـماـ ـلهدى ورـ ـبتـوطواء ـتنقطأن946947هـ ـ ـ [ـ و6ع. كـلذـك]

ـيع ـلهرضـ اـصإذا948اـ ـلهار إـ اـلواء ـلغى اـمةـياـ ـليبن ـ [949سـ لأّن7، ـجمي] ـ الأـ ـجسع اـ ـلعصبيام ـ ـ ـ ـتجتمةـ ـ ـ أـ ـبعضهـاهزاؤـجع ـ ـ إـ ـبعىـلا ـتنقبوضـ ـ ـ إذاضـ

ـعليهرطـفأ ـ ـ اـ ـليبا ـ [ـ ـمث]8س، ـيصياـملـ ـ اـ ـلسيب ـ إذاـ ـسخور ـعنتـنّـ اـ ـلند ـيلـوطّدةـمارـ [ـ و9ة. ـتسخ950اـم] ـ ـيضا951ٔهـنّـ ـمنهاًـ ـ اـ ـلشما ـ اـ ـلصيفيس ـ ـ ـ 952ةـ

940. .E7 اصله :E5, E6, P1 [ رؤوسه

941. .E7 انما .add [ الحركة

942. .cf. ἐκείνη [ حركته في طبيعته

943. .E7 من :E5, E6, P1 [ عن

944. .E7 شبيه :E5 [ شبيهة

945. .E5 أيضا :E6, E7, P1 [ أنّها

946. .E5 او رطوبته :E6, E7, P1 [ ورطوبته

947. .cf. διὰ τοῦτο [ بسبب ما ينالها من ندى الهواء ورطوبته

948. .E6: om. E7 لها كثير:E5, supra lin. E7, P1 [ لها

949. .cf. κἀν ταῖς ξηροτέραις καταστάσεσι [ إذا صار الهواء إلى الغاية من اليبس

950. ما واما :E5, E6, E7 [ وما  P1.

951. .E6 سحنه :E5, E7, P1 [ تسّخنه

952. .E6 الصيفي :E5, E7, P1 [ الصيفية
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ـيع953 ـشبي955هـل954رضـ ـ [ـلذـبهـ ـفق]10ك. وـ أنـجد ـيكب اـحونـ ـلتشندوث ـ ـ اـمّجـ ـلضن [ـيّدـ وا11ٔن. اـم] ا ـلفّ ـفقواقـ ـيجدـ أنـ ـيسموز ـ ىـ ـتشنّ ـ اًـّجـ

اـف956اًـثادـح ـلمعي ـ واـ ـلمدة اـفريءـ ـلكي اـ ـليذيـللام ـيقصسـ ـ إـبدـ يه ـل [ـصـاخهـ ة. ّKühn xviii, 63] ـامأـف]12] ـمتّ اـكىـ ـلقصان ـ إـ ـليد هـ

ـةصـاخ ـليعلّ ـ ـ اـهرـهـوجمـ ـلعذا ـنفس957ارضـ ـ ـفيم958ودـجالأـفهـ ـ أـ ـحسا لاـ أن ـيسمب ـ ىـ ـتشنّ ـ [ـجّـ ـلك]13اً، ـيقنـ إـ ـجننـماـمـةكـرحّهـنال ـةكـرحسـ

ـلقا أيء،ـ [ـيأزاّـهـنإلّا P1د 119b[ـمنه ـ وأـ وأـشا [ـقّد وذ14وى. اـل] أّن ـلمعك ـ واـ ـلمدة إـ ـيتحـاّمـنريء ـ إـكّرـ اـيذـهىـلان ـلعن ـضيرـ ـكليهم959نـ ـ ـ ـ 960اـ

]E6 57aا إذا ـشت] 961ٕاـقاـ دـلا ـفيهميءـشعـفى ـ ـ ـعنهماـ ـ ـ [ـ أّن15ا، إلّا ـكتهمـرح] ـ ـ ـتكاـ اـفونـ ـلفي أـ وأـشواق [ـقّد و16وى، اـف] ـلقي أـ 962ّفـخيء

ـضعوأ [ـ لا17ٔف، ـهمّـن] اـفاـ ـلقي إـ ـيشتاّـمـنيء ـ إـقاـ دـلان ـيحيءـشعـفى ـفضهـيوـ اـ ـلمعاء ـ [ـ وا18ٔدة. اـم] اـفّ ـلفي ـفهمواقـ ـ ـيشتاـ ـ إـقاـ دـلان يءـشعـفى

ـنفيـفضـئاـغ اـفرمـجسـ ـلمعم ـ [ـ اـف]19دة. ـلفٕاّن إـ ـيكاّـمـنواق إذاـ ـتشون اـقّوـ ـلمعت ـ إـ ـنفىـلدة اـفيـف963رـئاـغيءـشضـ ـلمعم ـ [964965دةـ .20[

953. .cf. ἥλιος θερμὸς (Ar. interpt.?) [ الشمس الصيفية

954. .E6, P1 فيعرض :E5, E7 [ يعرض

955. .P1 لها :E5, E6, E7 [ له

956. .E6 تشنج حادث :E5, E7, P1 [  حادثاًتشنّجاً

957. .E7 العرض :E5, E6, P1 [ العارض

958. .E5: ill. E6 والاجود :E7, P1 [ فالأجود

959. .E5: ill. E6 العارضين :E7, P1 [ العرضين

960. .P1 كلاهما :E5, E7: ill. E6 [ كليهما

961. .E5 اشتاقتا :E6, E7, P1 [ اشتاقا

962. .E5 اخفى :E6, E7, P1 [ أخّف

963. .E7, P1 غايص :E5, E6 [ غائر

964. .P1 فمها :E5, E6, E7 [ فم المعدة

965. اـموأ اـفّ ـلفي ـفهمواقـ ـ ـيشاـ إـقاـ دـلان ـنفيـفضـئاـغيءـشعـفى اـفرمـجسـ ـلمعم ـ اـف.�دةـ ـلفٕاّن إـ ـيكـاّمـنواق إذاـ ـتشون اـفّوـ ـلمعت ـ إـ ـنفىـلدة يءـشضـ

اـفيـفضـئاـغ معم ـل ـ دةـ ] cf. [18] κατὰ δὲ τοὺς λυγμοὺς καὶ τὰ διὰ βάθους ἐν αὐτῷ τῆς

γαστρὸς τῷ στόματι περιεχόμενα. στόμαχον δέ μοι νῦν ἄκουε μὴ μόνον

αὐτὸν ὃν ὀνομάζουσι κυρίως, ἀλλὰ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα. [19] τὰ γὰρ ἐν
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ـيمكندـقو ـ ـ أنـ ـتستك ـ وـ ـتعلدّل ـ اـ أّن ـلشم اـ ـيقصذيـليء ـ ـلقدـ ودـفذـ ـفعه ـلفاـبهـ ـيعسيءـشـوهواقـ ـ وـفذـقرـ ـنفضه ـ وـ ـتشدـقّهـنأـكه، [ـبرـ E7ه 129a[

اـج ـلمعرم ـ ـيعراهـندـقيءـشنـمدةـ ـكثيرضـ ـ ـبجميراًـ ـ ـ اـ ـلنع اـ إلاّ ـلخطاس ـ [966أـ وإن21، ـيع967انـك] ـلبعضهرضـ ـ ـ ـ أـ ـكثم وـ ـلبعضهر ـ ـ ـ ،969ّلـقا968ٔمـ

و22[ أـه] ـتن970نـمّهـنو ـفلفاولـ ـ أوـحو971لاًـ ـعسعـمده أوـ ـغيل [ـ Kühnره xviii, ـبع972ربـشّمـث]64 ـمماًـبراـش973دهـ ـبم974اًـجزوـ اّر،ـحاءـ

τούτῳ περιεχόμενα τῆς γαστρὸς ὀρεχθείσης ἐκκρῖναι λύζουσιν. (Ar. om.

στόμαχον δέ μοι νῦν ἄκουε μὴ μόνον αὐτὸν ὃν ὀνομάζουσι κυρίως, ἀλλὰ

τὸ τῆς γαστρὸς στόμα).

966. ـيمكندـقو ـ ـ أنـ ـتستك ـ وـ ـتعلدّل ـ اـ أّن ـلشم اـ ـيقصذيـليء ـ ـلقدـ ودـفذـ ـفعه ـلفاـبهـ ـيعسيءـشوـهواقـ ـ وـفذـقرـ ـنفضه ـ وـ ـتشدـقّهـنأـكه، اـجهـبرـ ـلمعرم ـ نـمدةـ

عراهــندــقيءــش ــي يرضــ ث ــك ــ يراًــ م ج ــب ــ ــ اــ نع ــل اــ ّ إلا ظاس ح ــل ــ أــ ] cf. ὅ τι δὲ τῶν δυσεκκρίτων τε καὶ οἷον

ἀναποθέντων εἰς τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἢ (ἡ?) διὰ τὸν λυγμὸν ἔκκρισις

γίνεται μαθεῖν ἔστι. (Ar. add. هـنأـكو شدـقّ ـت اـجهـبرـ معرم ـل ـ عراهـندـقيءـشنـمدةـ ـي يرضـ ـكث ـ يراًـ ـبجم ـ ـ اـ نع ـل ّـ إلا اس

(?الحظأ

967. .supra lin. E6 قد .add [ كان

968. .P1 وىبعضهم :E5, E6, E7 [ ولبعضهم

969. ـتشدـقّهـنأـكو اـجهـبرـ ـلمعرم ـ ـيعراهـندـقيءـشنـمدةـ ـكثيرضـ ـ ـبجميراًـ ـ ـ اـ ـلنع اـ إلاّ ـلخطاس ـ وإنـ ـيعانـكأ، ـلبعضهرضـ ـ ـ ـ أـ ـكثم وـ ـلبعضهر ـ ـ ـ أـ ّلـقم ] cf.

κἀκ τῶν ὁσημέραι συμβαινόντων πᾶσι σχεδὸν ἢ μᾶλλον ἢ ἧττον (Ar.

interpr.?).

970. .E5 متى :E6, E7, P1 [ من

971. .E6 فلفل :E5, E7, P1 [ فلفلاً

972. .E6, P1 شربوا :E5, E7 [ شرب

973. .E5 من بعده :E6, E7, P1 [ بعده

974. ممزوج شراب :E5, E7 [ شراباً ممزوجاً  E6, P1.
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ـعل975هـلرضـع اـ ـلمكى ـ اـ ـلفان [ـ لأّن23واق، ـسخ976] اـلذ977ةـنوـ ـلشك ـلفلفا978لـصوـترابـ ـ ـ إـ ـعمىـلل اـجقـ ـلمعرم ـ ـفيتدةـ ـ ـبحأّذىـ ـفتراـ وـ رومـته

اـفد ـلشع اـ ـلميء ـلهؤذيـ ـبح979اـ ـخفـةكرـ واـ ـستكر ـ [ـ و24راه. ـبيدـق] اـفتـنّـ ـلمقي ـ اـ ـلتالات وـ ـصفي ـفيهتـ ـ أـ ـسبا الأـ اـعاب أّن ـلسعراض ـ أـ ـيضال اًـ

 من هذه الحركات.980والعطاس والنافض هي

Kühn xviii, 64, line 7

vi. 40

.982 ذلك الوجع عنه981قال أبقراط: من عرض له وجع فيما دون الشراسيف من غير ورم ثّم حدثت به حّمى، حلّت

ـلينـاجالـق ـ [ـ ا1وس: إّن ـيكدـقعـجوـل] اـمونـ ـللن [ـ ا2ذع، أّن إلّا اـجوـل] ـيكذيـلع ـمنونـ ـليهـ ـتهادـعنـمسـ أنـ ـيسمم ـ وـ وه ـجعّ 983ٕاًـ ا ـامّـنو

ـيسم ـ وـ هـنّ
اـساـب984 ـللم واـ ـلحذع [ـقرـ و3ة. ـيكدـق] اـ اـمعـجوـلون اـلن ـلحورم [ـ وا4ٔاّر. ـعن] اـلاـبيـ ـلحورم ـيكذيـلا985اّرـ اـمونـ واـلن ـيكذيـلدم ونـ

975. .E6, P1 لهم :E5, E7 [ له

976. .E7 ولان :E5 لاكن :E6, P1 [ لأّن

977. .E5 بسحونه :E6, E7, P1 [ سخونة

978. .E5 يوصل :E6, E7, P1 [ توصل

979. .E5 ذلك الموذي :E6, E7, P1 [ المؤذي لها

980. .E6, E7, P1: om. E5 [ هي

981. .Tytler حل :ArMSS [ حلّت

982. .E5, supra lin. E6, E7, P1, Tytler: om. E6 [ عنه

983. .E6, P1 وجع :E5, E7 [ وجعاً

984. .E6 يسموه :E5, E7, P1 [ يسّمونه

985. .E5, E7: ill. E6: om. P1 [ الحاّر
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ـيضأ اـماًـ ـلصفن ـ ـلحما987يـعّدـيذيـلا986راءـ ـ اـف،988رةـ ـيلدـقعـجوـلٕاّن اـهزمـ أـلذا ـيضورم [ـ Kühnاً. xviii, 65] ـفيمدثـحٕاذاـف]5] ـ دونـ ا

ـلشا ـسيراـ وـ ـغينـمعـجف وـ ورم ـلير ـمع989سـ وـلّسـحهـ [ـقـرحذع ـفق]6ة، ـبقدـ أنـ ـيكي ذـ اـلون 990ٕعـجوـلك ـبسبدثـحـامّـنا ـ ـمفزاجـمبـ رطـ

ـمختل ـ ـ أوـ ـبسبف ـ ـتمبـ أوـ ـبسبّدد ـ رـ ـغليظحـيب ـ ـ ـفخاـنةـ [ـ و7ة، اـحأنـشنـم] ـلحمرارة ـ أنـ ى ـتشفّ ـ ـجمييـ ـ الأـهعـ ـسبذه [ـ لا8ٔاب، ـتقطاّـهـن] ـ عـ

.993] ويصير المزاج المختلف إلى حال استواء9، [992] والريح الغليظةE6 57b الفضل المولّد للسدد [991] وتلطّفE5 61bوتذيب [

Kühn xviii, 65, line 7

vi. 41.

قال أبقراط: إذا كان موضع من البدن قد تقيّح وليس يتبيّن تقيّحه
994] P1 120a يتبيّن] فٕانّما لا

 من قبل غلظ المّدة أو الموضع.995

ـلينـاجالـق ـ [ـ إّن1وس: اـه] ـلفصذا ـ ـمكتدـجوـيلـ ـ ـعلاًـبوـ ـنسختيىـ ـ ـ ـ ـمختلفتينـ ـ ـ ـ ـ ـ وـ ـيفسن ـ رـ ـعلّ وـ ـجهيى ـ ـمختلفينـ ـ ـ ـ ـ وـ واـكن، ـلنسختيانـمدةـحّل ـ ـ ـ ـ نـ

ـلتفسيوا ـ ـ ـ [ـصنـيرـ وذ2واب. أـل] ـتخفدـقّهـنك ـ اـ ـلمى وـ ـيعسّدة ـ ـتعرـ ـفهّرـ ـقبنـماـ ـغلظهلـ ـ ـ وـ ـقبنـما ـغللـ اـ ـلمظ اـضوـ ـيحذيـلع ـيهوـ [ـ ـفب]3ا. بـجواـلاـ

986. .P1 الفضل :E5, E6, E7 [ الصفراء

987. .E7 التي تدعى :E5, E6, P1 [ الذي يّدعي

988. ـعنوأ اـلاـبيـ ـلحورم ـيكذيـلا�اّرـ اـمونـ واـلن ـيكذيـلدم أـ ـيضون اـماًـ ـلفضن ـ اـعّدـيذيـلا�لـ ـلحمي ـ رةـ ] cf. οὕτως δ' ὠνόμασται

(Ar. expands?).

989. .P1 ليس :E5, E6, E7 [ وليس

990. .E6, E7, P1: om. E5 [ الوجع

991. .E7, P1 وتحلل .add [ وتلطّف

992. ـتقطـاهّـنلأ ـ وـ وـيذـتع ـتلطب ـ ـلفضا�ّفـ ـ اـ ـلمل ـللسّدـلوـ ـ واـ اـيرـلدد ـلغليح ـ ـ ظـ ] cf. τὰ μὲν τέμνουσα καὶ λεπτύνουσα

καὶ διαφοροῦσα (Ar. adds. الفضل المولّد للسدد والريح الغليظ?).

993. يو ص ــي ــ اــ مر ــل اــ لزاج ت خ م ــل ــ ــ ــ إــ اــحىــلف تال ــس واءــ ] cf. τὰς δὲ εἰς ὁμαλότητα κράσεως ἄγουσα (Ar.

expands?).

994. .Tytler بقيحه :ArMSS [ تقيّحه

995. ي ب ت ــــي ــــ ــــ نــــ ّ ] Hu, Siǌari, Nafis, Maimonides: cf. add. تقيّحه Sadiq, Siwasi; add. ذلك Quff

(this lemma not in Manawi); Syr. corrupted?.
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ـكت ـبعضهبـ ـ ـ Kühn[996مـ xviii, 66» لاـمّـنٕاـف] ـيتبيا ـ ـ ـقبنـمّنـ ـغللـ اـ ـلمظ [ـ و4ّدة»، ـكت] ـبعضهبـ ـ ـ «ـ [ـمّـنٕاـفم E7ا 129bلا ـيتبي] ـ ـ نـمّنـ

.999 جميعا998ً الموضع». والأجود جمعهما997قبل غلظ

Kühn xviii, 66, line 3

vi. 42

: إذا كانت الكبد فيمن به يرقان صلبة فذلك دليل رديء.1000قال أبقراط

ـلينـاجالـق ـ [ـ ذ1وس: ـقبنـمكـل] أّنـ ـبتهلاـصل ـ ـتليـفاـ اـ ـلحك ـعلدّلـتالـ أّنـ ـفيهى ـ ورـ اـحاًـما ارًّ
ور1001 ـسيـاجاًـمأو [1002اًـ ـتكمـلٕانـف]2. عـمنـ

ـليا اـفةـبلاـصانـقرـ ـلكبي ـ ـفق1003دـ ـيمكدـ ـ أنـ ـيكن ـفيهتـضرـعّدةـسنـمهـثدوـحونـ ـ [ـ و3ا، ـيمك] ـ أنـ ـيكن ـقبنـمونـ اـ أّن ـلطبيعل ـ ـ ـ دـ ـفعة ـخلطتـ ـ اًـ

 العروق إلى ناحية الجلد على طريق البحران.1004كان قد كثر في

Kühn xviii, 66, line 9

vi. 43

 حدث به استسقاء أو زلق الأمعاء وهلك.1005قال أبقراط: إذا أصاب المطحول اختلاف دم فطال به

996. .E7 مكان .add [ بعضهم

997. .E5, E6, P1: om. E7 [ غلظ

998. .P1 جميعها :E5, Ε6, E7 [ جمعهما

999. ـكتو عضهبـ ـب ـ ـ «ـ مٕاـفم ـن لاـ يا ب ت ـي ـ ـ نـ بنـمّ ـق للـ ـغ اـ مظ ـل والأـضوـ هودـجع». ـجمع ـ ـ عاـ ي ـجم ـ ـ اًـ ] cf. τινὲς δὲ τούτοισι διὰ

παχύτητα τοῦ πύου (Ar. adds فٕانما لا يتبيّن and ًوالأجود جمعها جميعا, or G. om.?).

1000. this lemma not in Sadiq, Manawi, Siwasi, Siǌari.

1001. ا .E6 ورم حار :E5, E7, P1 [ ورماً حارًّ

1002. .E6 ورم جاسي :E5, E7, P1 [ ورماً جاسياً

1003. .cf. ἄνευ γε ταύτης (Ar. expands?) [ فٕان لم تكن مع اليرقان صلابة في الكبد

.E5, supra lin. E6, E7, P1: om. E6 [ في.1004

1005. .Tytler وطال :ArMSS [ فطال به
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]Kühn xviii, ـلينـاجالـق]67 ـ [ـ ـينبغ1006انـك]1وس: ـ ـ أنـ ـيقي ـقبّدمـ اـهلـ ـلفصذا ـ ـلفصالـ ـ ـفيالـقذيـلا1007لـ «إذاـ ـلمطحاـبدثـحه ـ ـ ولـ

ـختا دمـ ـمحمكـلذـفلاف ـ [ـ ـلكن]2ود»، ـ وـ اـهعـضّه ـلفصذا ـ ـفيملـ ـ ـبعاـ ـبعنـمدـ أرـ ـفصعـبد ـبتولـ طـسوـ ـبينهمّ ـ ـ ـ [ـ وا3ٔا. أـم] ا ـفقاـنّ ـيضطدـ ـ يـنّرـ

أذ1008رـمالأ ـمعنـركأن ـ ذـ اـلى ـلفصك ـ ـتفسييـفلـ ـ ـ ـلهريـ اـ ـلفصذا ـ [ـ أـقأـف]4ل. إّن ـبقول ـيقراطـ اـ إّن ـلمطحول ـ ـ [ـ و5ول، ـيعن] ـ ـلمطحاـبيـ ـ ـ نـمولـ

ـطحيـفانـك [ـلاـ E6ه 58a[ـمنزـمةـبلاـص إذاـ اـبدثـحة. ـخته أذـ دم، ـعنبـهلاف ـتلهـ اـ ـلصك ذـكإذا1009ةـبلاـ الاـلان ـختك إـ أّنـكـاّمـنلاف

ـعل اـيـرطىـ ـنتقق ـ ـتلالـ الأـ اـخك ـلغليظلاط ـ ـ ـ اـ ـلسة اـيوداوـ ـلته ـتنشدـقتـنـاكيـ ـ اـجيـف1010تـبّـ ـلطحرم ـ واـ ـستفال ـ ـغهراـ [ـ ـلك]6ا. ـلمنـ اـ ذاـهانـكّ

ـستفالا ـ ـكثيراغـ ـ ـيجاـم1011راًـ اـ ـلقاوز ـفيتطدرـ ـ ـ ـفيضاولـ ـ ـبصّرـ ـحباـ ـكمهـ أـصو1012اـ ـبقف ـحسأـفراطـ الأـ اـحن ـلتوال إـييـ ـليهؤول ـ اـ ـختا اـ اـللاف ـلمفدم ـ رطـ

دام ـبمإذا [ـلـاحذهـهنـ وذ7ه. أّنـل] الأـهرورـمك اـخذه ـيئردـللاط الأـفةـ ـمعي وـ ـيضاء ـبهّرـ وـ ـيها ـتهّوـقّدـ وـ ـيفسا ـ اـ ـعتد ـلحا1013دالـ اـ ـلغرارة ة.ـيزـيرـ

و8[ ـقبنـم] ذـ ـيحكـلل زـ الأـلدث ـمعق والاـ ـستسقاء ـ ـ [ـ ا9ٔاء. زـم] ا الأـلّ ـمعق ـفلماءـ ـ اـ ـينّ [ـ P1ال 120bٔالا ـمع] ةـصـاخاءـ الآـمّ واـفن ـلضة رر،ـ

 في العلّة.1014] وأّما الاستسقاء فلمشاركة الكبد وجنس العروق كلّه للأمعاء10[

Kühn xviii, 68, line 1

vi. 44

.E6 قد كان :E5, E7, P1 [ كان.1006

.E5, E6, P1: om. E7 [ الفصل.1007

1008. .E7 الى .add [ الأمر

1009. .cf. τὴν διάθεσιν (Ar. specification?) [ تلك الصلابة

.E5 كسرا .P1: add نسبت :E7 تشيثت :E6 نشبت :E5 [ تنّشبت.1010

1011. .P1 كثير :E5, E6, E7 [ كثيراً

1012. .E6, supra lin. P1 ما :E7: om. E5, om. P1 [ كما

.P1 احوال :E5, E6, E7 [ اعتدال.1013

1014. .E7 الامعاء :E5, E6, P1 [ للأمعاء
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]Kühn xviii, أـق]68 ـبقال ـتقطي1015نـمهـبدثـحنـمراط:ـ ـ ـ اـ ـلبر ـلقا1016ولـ ـلنوـ اـ ـلمعج ـ وـيٕاـبروفـ ـتفسيلاوس ـ ـ اـ ـلمستعره ـ ـ ـ ـمناذـ ـيمّهـنٕاـفهـ 1017وتـ

في سبعة أيّام إلّا أن تحدث به حّمى فيجري منه بول كثير.

]E7 130a[ـلينـاجالـق ـ [ـ إّن1وس: اـه1018يـف] ـلصنذا ـ اـمفـ ـلقن ـلنوـ ـليجـ ـينفسـ ـ ـمنذـ إـشهـ أـليء ـسفى ـبتلـ ـيخولا1019ّةـ ـبتيءـشرجـ .1020ّةـ

ا ـستعموإن ـ ـ ـلحقا1021نـملـ ـ ـيكاـم1023ّدـحا1022ٔنـ وـ ـيحون ـبصدثـ ـحباـ رـقهـ ـجيعيء ـ إذاـ ـممانـكه نـ ـشفا1024ٔدـقّ [ـ E5ى 62a[ـعل اـ ـلهى لاك.ـ

و2[ اـق] ـجميقـفّـتد ـ الأـ ـطبع ا1025هـبّاءـ ـلخطإلّا ـ ـعل1026أـ أّنـ اـهى ـلعلذه ـ إـ ـتكـامّـنّة اـ إذا ـستون ـمجّدـ اـ ـلبرى إـ أـلراز ـسفى [ـ وا3ٔل، 1027ٕـاهّـن] ـامّـنا

.E5, E6, P1, Tytler: om. E7 [ من.1015

.E7 فى .add [ البول.1016

.E7 يهلك :E5, E6, P1, Tytler [ يموت.1017

.E5, supra lin. E6, E7, P1: om. E6 [ في.1018

1019. .E6 اصلا :E5, E7, P1 [ بتّة

1020. اـهيـف ـلصنذا ـ اـمفـ ـلقن ـلنوـ ـليجـ ـينفسـ ـ ـمنذـ إـشهـ أـليء ـسفى ـبتلـ ولاـ ـيخّة ـبتيءـشرجـ ّةـ ] cf. Κατὰ τὸν εἰλεὸν οὐδὲν

μὲν διεξέρχεται κάτω (Ar. adds ولا يخرج شيء بتّة or G. om.?).

.supra lin. P1 احد من :E5, E6, E7, P1 [ من.1021

.P1 الحقر :E5, E6, E7 [ الحقن.1022

1023. ا موإن ع ت ــس ــ ــ قا�نــملــ ح ــل ــ ّدــحأ�نــ ] cf. οὐδ' ἂν δριμυτέρῳ κλύσματι χρήσηταί τις (Ar. om.

οὐδ', or after οὐδ' G om. a passage corresponding to ولا يخرج شيء بتّة?).

1024. .E5, E6, P1: om. E7 [ قد

1025. .E5, E7, P1: om. E6 [ به

1026. .E7 منهم .add [ الخطأ

1027. .E7 فانها :E5, E6, P1 [ وأنّها
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ـتك الأـفونـ ـمعي اـ لاـقدـلاء اـفاق ـلغي [ـ و4لاظ. ـكثي1029ومـق1028الـقدـق] ـ ـمنهرـ ـ أـ ـيضم إـ إّـهـناً ـتكـاّمـنا أوـم1030ونـ ورم 1033أو1032ّدةـس1031نـمن

ـجير1034نـم ـصلسـباـيعـ إـ و ـامب ّ
أـم1035 ـغليظةـجزـللاطـخن ـ ـ [ـ وا5ٔة. أـم] ا اـنٕاـفاـنّ أّن أرى ـجننـمورمـلّي اـ الأورام ـلحس أوـكارّةـ نـم1036ان

ـجن ا1037سـ ـلصلبالأورام ـ ـ أوـ ـجننـمة اـ ـبيدـلس ـيحدـقلاتـ اـهدثـ ـلضيذا ـ اـ لاـلق ـينفذي ـ ـمعذـ ـبتيءـشهـ 1038ّٕةـ أـلا ـسفى [لـ أ]6. ـنفسـدجولا ـ يـ

ـتقب ـ اـهأّنلـ ـلضيذا ـ ـكلقـ ـيكّهـ رـمونـ ـغليظاتـبـوطن ـ ـ [ـجزـلةـ وا7ٔة. ـمحـاسا1039ٔاـن] إـقأـفذاـهيـف1040كـ ـيكّهـنول [ـ E6ون 58bأو ـغي] إن1041رهـ

إّنـلاـق اـهوا ـلعلذه ـ ـتحّةـ ـبسببدثـ ـ ـ واـش1042وىـسهـ [ـحيء ـجميهـمـّهوـتدـق]8د، ـ ـفسنـمعـ رـ ـكتّ اـ ـلفصاب ـ اـ إلّا ـلخطول ـ [ـ Kühnأ، xviii, 69[

.P1 وقال :E5, E6, E7 [ وقد قال.1028

1029. .E5, P1: om. E6, E7 [ قوم

.E5 اما .add [ تكون.1030

.E5, E6, P1: om. E7 [ من.1031

1032. أوـــم ورم ّدةـــسنـــمن ] cf. διὰ φλεγμονὴν ἔμφραξις (Ar. adds نـــمأو , or recte ἔμφραξιν?;

cf. L: propter inflammationem et obstructionem).

1033. .E6 اما :E5, E7, P1 [ أو

.E5, E6, P1: om. E7 [ من.1034

1035. إّما .E7 او :E5, P1: ill. E6 [ و

1036. .P1 ام :E5, E7: ill. E6 [ أو

.E5, P1: ill. E6: om. E7 [ جنس.1037

1038. .E7 اصلا .add [ بتّة

1039. .E7 ولكني :E5, P1: ill. E6 [ وأنا

.E7 اسامح :E5, P1: ill. E6 [ أسامحك.1040

1041. .E6, P1 وغيره :E5, E7 [ أو غيره 

.E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ سوى.1042
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أـمّهـنٕاـف]9[ ـبعن ـعنيءـشدـ أنـم1043ديـ ـيقبلن ـ ـ اـ ـلعقه ـ وـ ـيقنل ـ [ـب1044عـ و10ه، ـلهوـقـوه] إـ إذاـنم اـفدثـحّه ـلمثي ـ ورمـناـ ـبسببدثـح1045ة ـ ـ هـ

ـضي ـبعيـفقـ ـمعالأضـ ـبطاءـ اـيرـ ـلمق ـحمزاـ ـفكةـ ـمنانـ اـههـ ـلصنذا ـ اـمفـ ـلقن ـلنوـ [ـ و11ج. رأـق] ـخلقتـيد ـ ـكثياًـ ـ ـفيمراًـ ـ ـسلاـ دـمفـ ـكلريـهن ّه،ـ

ـبع]12[ ـعل1047رفـشا1046ٔضـ اـ ـلمى [ـ و13وت، ـبع] اـماتـم1048ضـ ـحتبن ـ اـ ـلباس [ـ و14ول، اـنـاك] ـلمثت ـ ـعيرىـتةـناـ ـجميعهيـفاًـناـ ـ ـ ـ مـ

ـممل ـ ـمنحوءةـ ـ ـتحيازةـ ـ زـ ّ
[1050اّصـخ1049 ـحت]15، ـيع1051انـكّىـ ـلهرضـ اـيـاغاـ ـلتمة ـ ـبسبّددـ ـ اـ ـمتب ـئهلاـ ـيعو1052اـ ـلهرضـ بـجواـلاـبعـجوـلا1053اـ

ـبسب ـ اـ ـلتمب ـ [ـ و16ّدد، ـيصمـل] أـ ـمنه1054داًـحب ـ اـهمـ ـلقذا ـلنوـ [ـ ـفكي]17ج. ـ ـيقبفـ ـ ـنسالٕا1055لـ أّنـهعـمانـ ـلقا1056ذاـهذا ـلنوـ ـيحجـ دثـ

.E7 عند :E5, E6, P1 [ عندي.1043

.E7 او ىقنع :E5, E6, P1 [ ويقنع.1044

1045. .in marg. E6 عطيم .add [ ورم

.P1 بعضا :E5, E6, E7 [ بعض.1046

.E7 قد اشرف :E5, E6, P1 [ أشرف.1047

.P1 وبعضا :E5, E6, E7 [ وبعض.1048

1049. .E6 منحاز يحيز :E5, E7, P1 [ منحازة تحيّز

.E7 تحيًزا خاًصا :E5, E6, P1 [ تحيّز خاّص.1050

.E7 كانه :E5, E6, P1 [ كان.1051

1052. ـحت ـيعانـكّىـ ـلهرضـ اـيـاغاـ ـلتمة ـ ـبسبّددـ ـ اـ ـمتب ـئهلاـ اـ ] cf. ὡς διατετάσθαι μὲν ἐσχάτως (Ar. adds ـبسب ـ بـ

.(?امتلائها

1053. .(خ with) in marg. E6 لهم :E5, E6, E7, P1 [ لها

1054. .E6, P1 احد :E5, E7 [ أحداً

.E5 يقول :E6, E7, P1 [ يقبل.1055

1056. .E7 على مثل على ان مثل هذا :E5, E6, P1 [  هذا� هذا أّن�مع
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ـبسب ـ ـضيبـ ـيعقـ الأـفرضـ ـمعي ـقبنـماءـ ورمـ ـيكل اـفونـ ـلمثي ـ وـناـ اـمة ورم ـلمثا ـ أنـلأوـب1057ةـناـ ـيحى اـمكـلذ1058دثـ ورم [ـحرـلن ـعل]18م، ىـ

ا ورم ـيمتدـقمـحرـلأّن ـ ـحتّدـ لّىـ ب ـي ـ إـ اـمىـلغ دون ـلشا ـسيراـ وـ أوـهف ـيضغأنـبىـلو ـ الأـ ـمعط وـ ـيضيقهاء ـ ـ ـ [ـ اـمأـف]19ا. ا ـلمثّ ـ إذاـناـ تـمور1059ة

ـيمك1060ـامّـنٕاـف ـ أنـ ـتضغن ـ [ـ P1ط 121aا ـلمع] ـ اـ ـلمستقيى ـ ـ ـ ـ ـفقمـ [ـ وا20ٔط. ـشن] ـلهوـق1061نـمذاـهنـمعـ ـيقـاممـ ا1062نـمونـلوـ ـلحمأّن ـ ىـ ّ

ـلحا ـتنف1063ةـثادـ ـ [ـ E7ع 130b[ذـف اـلي ـلقك ـلنوـ [ـ Kühnج. xviii, 70] وذ21] اـل] أّن ـلحمك ـ إـ ى ـيجـامّـنّ أنـ ـيكب ـثهدوـحونـ 1064يـفاـ

ـتل اـ ـلحك ـبسبالـ ـ اـ ورم ـلمثب ـ وـناـ ـكلة، ذـكاّـمـ اـلان أـلك ـعظورم وأـ ـصعم [ـ اـنـاك]22ب، ـلحمت ـ ىـ ـبحسّ ـ ذـ أزـلب لأـيك لازمـعاّـهـند ـبسبرض ـ بـ

اـلا ـعنذيـلورم [ـثدـحهـ و23ت ـلي] إـجرـيسـ ـعهلاـقى ـبسكإلّا1065اـ ـ ذـ اـلون ـقبنـم1066ورمـلك أـ ـيجّهـنل إذاـضبـ ـسكرورة ذـ أنـلا1067كـلن ورم

1057. سب ـب ـ ـضيبـ عقـ ـي الأـفرضـ عي ـم بنـماءـ ـق ورمـ كل ـي اـفونـ مثي ـل ـ وـناـ اـمة ورم ثا م ـل ـ ةـناـ ] cf. διὰ φλεγμονὴν κύστεως

ἐντέρου στενοχωρουμένου (Ar. expands?).

.P1 مثل .add [ يحدث.1058

1059. .E5 فاذا :E6, E7, P1 [ إذا

1060. .E7 فانه :E5, E6, P1 [ فٕانّما

.E5, E6, P1: om. E7 [ من.1061

.E5, E6, P1: om. E7 [ ما يقولون من.1062

1063. ٍ الحادثة  ] E5, E6, E7: الحاّدة P1.

.E5 من :E6, E7, P1 [ في.1064

1065. .E7 انقلاعها :E5, E6, P1 [ إقلاعها

1066. اـنـاك ـلحمت ـ ىـ ـبحسّ ـ ذـ أزـلب لأـيك لازمـعـاهّـند ـبسبرض ـ اـ اـلب ـعنذيـلورم وـثدـحهـ ـليت. إـجرـيسـ ـعهلاـقا إلّاـ ـيسكا ـ ذـ اـلون ورمـلك ] cf.

[22] τοσοῦτον εἰκὸς κἀκεῖ ἂν αὐξάνεσθαι σύμπτωμα ὑπάρχοντα τῆς

φλεγμονῆς. ὁ δ' εἰλεὸς, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ἐπὶ τῇ φλεγμονῇ συνέστηκε [23]

καὶ μόνην ἐλπίδα λύσεως ἔχει τὴν παῦλαν τῆς φλεγμονῆς (Ar. om. ὁ δ'

εἰλεὸς, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ἐπὶ τῇ φλεγμονῇ συνέστηκε?).

.E5, E6, P1: om. E7 [ ذلك.1067
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ـتسك ـ اـ ـلحمن ـ [ـ ى. ـلعاـف]24ّ اـملاـ ـلمحمة ـ ـ اـ ـعلّةـلداـلودة اـ ـنحى ذـ اـللال ـلقك ـلنوـ إـ ـسكـوهـامّـنج ـتلونـ اـ ـلحمك ـ إـ و ى ـعهلاـقّ [1068اـ اـمأـف]25. ّ

ـثهدوـح وـ دـيزـتا يـاهّ ل ـف ـ يوـهسـ ـف ـمحمةـملاـع1069هـ ـ ولاـ ـسبودة ـمحمبـ ـ [1070ودـ اـنٕاـف]26. علدـق1071ّ ـن ـ اـ أّن ـلحمم ـ لاـ ى فّ ت ن ـي ـ ـ ـبهعـ إلّاـ يـفا

ـلتا1072راضـمالأ اـمتـثدـحيـ ـلبن إـ وـمرد ا 1073ٕدهـحّ ا اـمو أـمّ ـنيلاطـخع ـبلغميّةـ ـ ـ ـ ـغليظحـيورةـ ـ ـ ـفخاـنةـ [ـ الٕاـقٕاـف]27ة. ـنسرار لاـنأـبانـ ـيعلّه ـ نـممـ

ـقينـيأ ـقياـملـ اـهيـفلـ ـلفصذا ـ أـ [ـجل وذ28ود. أـل] اـنك لا ـلقيّه ـ ـمندّلـياسـ ـعل1074هـ ـحقيقىـ ـ ـ ا1075ةـ ـلتجولا ـ وـبرـ ـلية ـيج1076سـ [ـ E5د 62b[

ـشيئ ـ ـلثاـثاًـ ـيصحاًـ ـ حـ ّ
ـيحتاـمهـب1077 ـ إـ ـتصحيحىـلاج ـ ـ ـ [1078هـ أـكٕانـف]29. ـبقان أوـ ـغيراط E6[1079رهـ 59a[رأىـق ـيضرـمد ه.ـلـاحذهـه1080اًـ

]Kühn xviii, 71] أدريـنٕاـف]30] لا اـهلـهّي ـلفصذا ـ لأـ ـبقل أوـ ـلغيراط ـ [ـ أنـجالأـف]31ره. ـيجعود ـ اـ ـلسبل ـ الأـهيـفبـ اـعذه ـلتراض يـ

ـكثرتـكذ أـ ـغليظلاطـخرة ـ ـ ـنيةـ ةـ ّ
[ـيدـشردـبعـم1081 الأـف]32د. إذاـمٕاّن اـكك،ـلذـكانـكر ـلبان اـهنـمرءـ ـلعلذه ـ ـلحماـبّةـ ـ وـ ى اـكّ ـستفان ـ راغـ

ـلبا ـعلولـ وـمىـ [ـصا ـعلّهـنٕاـف]33ف. ـيجذاـهىـ الأـ ـلحقيقاـبـرمري ـ ـ ـ أنـ ـتكة ـتلونـ الأـ أـخك إذا ـنضجلاط ـ اـمرىـجتـ ـلبن ـغلييءـشولـ ـ ظـ

1068. .E6, E7 او اقلاعها :E5, P1 [ وإقلاعها

1069. .E5, P1: ill. E6: om. E7 [ فيه

1070. محمودا سببا :E6, E7, P1 [ سبب محمود  E5.

1071. .E7 وانا :E5, E6, P1 [ فٕانّا

.P1 الاعراض :E5, E7: ill. E6 [ الأمراض.1072

1073. .P1 وحدها :E5, E6, E7 [ وحده

1074. .E5, P1: ill. E6: om. E7 [ منه

1075. .E7 حقيقته :E5, P1: ill. E6 [ حقيقة

.P1 فليس :E5, E7: ill. E6 [ وليس.1076

.E7 يصح :E5, P1: ill. E6 [ يصّحح.1077

1078. .P1 صحته :E5, E7: ill. E6 [ تصحيحه

1079. .E7 وغيره :E5, P1: ill. E6 [ أو غيره

1080. .E6, P1 مريض :E5, E7 [ مريضاً

1081. .E7 الاخلاط النية الغليظة :E5, E6, P1 [  نيّةغليظةأخلاط 
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 بغتة.1082كثير

Kühn xviii, 71, line 8

vi. 45.

أـق ـبقال إذاـ ـمضراط: ـلقاـبىـ أوـحـةحرـ أـمول ذـمولـطّدة وـلن أنـضبـجك، ـيتبيرورة ـ ـ ّنـ
ـمنه1083 ـ ـعظاـ وأنـ ـيكم الأـضوـمونـ ـبعرـثع اـ هـلاـمدـند

غائراً.

ـلينـاجالـق ـ [ـ ا1وس: ـلق] اـ ـلتروح ـتطيـ ـتهّدـمولـ إـ اـما ّ
لا1084 ـتنأن ـبتلـمدـ إـ و اـمّة إن ا ـملدـنّ اـ ـنتقضت ـ ـ ـغينـمتـ أنـ ـيكر الأـ ـطبون ـيخطّاءـ ـ يـفّونـ

ـجهلاـع [ـ 2ٕا، ا و ـيعسـامّـن] ـ إـضـاهرءـبرـ لأـمرورة ا هـنّ ـتجّ 1085ٕريـ ها ي ـل ـ رـ ردـبوـطا ئات ـي إـ و لأـمة ا هـنّ اـفارتـصدـقّ ـلعضي ـ اـ ـفييـه1086ذيـلو هـ

]Kühn xviii, ـعل]72 اـطىـ ـلمول ـيئرد1087الـحّدةـ ـبسبةـ ـ ـتلبـ اـ اـبوـطرـلك ـلتات إـجيـ ـليرت إـ و ـامه ـلعلّ ـ ةـ ـعظيـف1088ّ ـيفسمـ ـ ذـفدـ كـلي

ـلما [ـضوـ E7ع. 131a] ـلصنفاـف]3] ـ ـ الأّولانـ اـمان ـلقن داـيروحـ ـئمزدادان ـعظم1089اًـ ـ ورداءةـ [اً ،P1 121b] و4] الأواـكدـق] ـيسملـئان ـ ونـ ّ

ـجمي ـ اـهعـ ـلقذه آـ ـكلروح [ـ ـبعنـماءـجّمـث]5ة. أنـمراـفومـق1090دـ ـيفصوا ـ وـنأـبـاهوـلّـ ـيخصواع ـ ونـ ـمنهوعـنّلـك1091ّ ـ ـفسممـساـباـ ـ واـ ـبعضهّ ـ ـ اـ

1082. غليظاً كثيراً شياً :E6 شيء كثير غليظ :E5, E7 [ شيء غليظ كثير  P1.

?E7; cf. Syr. corrupted ينتثر :E5, E6, P1, Tytler [ يتبيّن.1083

1084. .E6, E7 فاما :E5, P1 [ إّما

.P1 جرى :E5, E6, E7 [ تجري.1085

.E6, P1 التي :E5, E7 [ الذي.1086

.P1 حاله :E5, E6, E7 [ حال.1087

1088. .E7, P1 العلة :E5, E6 [ لعلّة

1089. .E5, E6, P1: om. E7 [ دائماً

1090. .E7, P1 بعدهم :E6 بعد ذلك :E5 [ بعد

.E7 وىحصو :E5 ويختصون :E6, P1 [ ويخّصون.1091
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ـخي ـنيروـ اـم1092اـ ـخي1093مـسن وـ ـطبيـوهرون ـ أّولـك1094بـ أـمان اـهرأـبن ـلقذه و1095ـةحرـ ـسم، واـ ـبعضهّ ـ ـ ـطيليفياـ ـ ـ ـ ـ اـماـ ـطيليفمـسن ـ ـ ـ ـوهو10961097سـ

أّولـكلـجر ـلقا1098ذهـهنـمرأـبنـمان و1099ـةحرـ ـخص، واـ ـبعضهّ ـ ـ الأـساـباـ ـكلم [ـ وا6ة، ـخت] اـعرـ ـسموا آـ ـلتكلاـبـرخاً ـ ـ ـلفصوا1100ّفـ ـ ـفيه1101لـ ـ أـ ـبيا نـ

ـمن [ـهيـفهـ وا7ٔذه. أـم] ا ـفيكفيناـنّ ـ ـ ـ ـ ا1102ٔيـ ـنسأن ـتسعـةحرـقّلـكبـ ـ إـ اـلي ـلمى ـلهـوح1104ذيـلا1103عـضوـ [ـ ـمت]8ا ـسطيـفتـنـاكىـ اـ ـلبح دنـ

ـيجلاـف اـ ـلجلاوز ـ إـ ـجننـمـاهّـنا1105ٔىـلد اـ ـلقس اـحرـ ـلتة ـتعيـ ـلنملاـبرفـ ـ ـ واـ ـلنة اـ ـلفار ـسيارـ [1106ةـ و9. ـمت] ـتسعتـنـاكىـ ـ ـفيميـ ـ اـ دون ـلجلا ـ نـمدـ

ـللحا ـ ـحتمـ ـتفسّىـ ـ أـنٕاـفدهـ ـسمّي ـيهّـ أـ ـكلا [ـ وا10ٔة. اـم] ا ـلقّ اـحرـ ـلتة ـيسميـ ـ ـيهّـ ـبعاـ اـ ـلنض ـمتعفاسـ ـ ـ ـفليةـنّـ ـ أـم1108اّصـخوعـنيـه1107سـ واعـنن

1092. .cf. χειρώνεια [ خيرونيا

1093.  .E7 باسم :E5, E6, P1 [ من اسم

.E7 اسم طبيٍب :E5, E6, P1 [ طبيب.1094

1095. .Ar. adds [ من اسم خيرون وهو طبيب كان أّول من أبرأ هذه القرحة

.cf. τηλέφεια [ طيليفس.1096

.E5, E6, P1: om. E7 [ من اسم طيليفس.1097

1098. .P1 اول من ابرا هذه :E7 ابتدي بهذه :E5, E6 [  هذه�أّول من برأ من

1099. .cf. Ar. adds [  هذه القرحة�وهو رجل كان أّول من برأ من

1100. .P1 التكلف :E5, E6, E7 [ بالتكلّف

.E7 الفصل :E5, E6, P1 [ والفصل.1101

.E7  فىكتفى :E5, E6, P1 [ فيكفيني.1102

.E7 المواضع :E5, P1: ill. E6 [ الموضع.1103

.E5, E7: ill. E6 التي :P1 [ الذي.1104

.E5: om. P1 الا ;in marg. E5, E6, E7 [ إلى.1105

1106. .cf. ἕρπητας [ بالنملة والنار الفارسية

.E6, E7, P1: om. E5 [ فليس.1107

.E5, P1 نوعا خاصا :E6, E7 [ نوع خاّص.1108
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ـلقا [ـحرـ ـلكن]11ة، ـ ـعلـاهّـ [ـمةـبّـكرـمّةـ E6ن 59b[وـحرـق ـعفة [ـنوـ و12ة. ـنعلدـق] ـ اـ أّن ـلعفم ـ وـنوـ اـهدـحة دون ـلقا ـتحدـقـةحرـ أـفدثـ ـعضي اءـ

ـكثي ـ [ـ و13رة. اـم] ـلقن ـتسمـةحرـقروحـ ـ اـ ى ـلجمّ ـ وـ ذاتـحرـقيـهرة ـخشكة ـ ـيشرـ ـمعهةـ ـ اـ ـلتها ـ اـفدـيدـشابـ ـلمي اـضواـ ـلتع ـلهـوحيـ [ـ ـفه]14ا. ذهـ

اـنالأ ـلثواع اـمةـثلاـ ـلقن ـخصدـقروحـ تـ ـسمأـبّ أـ ـعناء اـ ـلجمي ـ [ـ Kühnرة xviii, والا73ٔ ـكل] واـ ـلنملة ـ ـ [ـ وا15ٔة. اـم] ا ـلقّ اـ ـلتروح ـتكيـ ـغينـمونـ رـ

الأـه ـعلراضـعذه ـتهّدـحىـ ـفماـ اـعنـ ـلقادة أنـمدـ ـيخصاء ـ وـ اـساـباـهّ ـلقم ـمفـةحرـ و1109رداًـ أـك، ـبقلام اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ إـ ـفيهوـهاّـمـنل ـ ـةصـاخ1110اـ ّ

ـفيخب ـ ـ أّنـ اـمهـلـاحذهـه1111تـنـاكاـمر ـلقن ـيطـاّمـنٕاـفروحـ ـلبثولـ ـ ـقبنـمهـ ـعللـ ـتكّةـ اـفونـ ـلعظي ـ [1112مـ و16. ـلتجا1113رىـندـق] ـ أـبرـ ـيضة ـتشهاًـ ـ دـ

ـعل ـصحىـ ةـ دّلـمّ ـعلي1114ا ـ اـ ـلقيه ـ وـهنـماسـ ـكثيذا ـ اـهنـمرـ ـلقذه ـكثي1115راراًـمروحـ ـ اـقرةـ [1116لـمدـند ـبع1117ادتـعّمـث]17. زـ ـيسيانـمد ـ 1118رـ

واـف ـنتقورم ـ اـ [ـلاـمدـنض وذ18ه. ـيككـل] ـقبنـمونـ اـهلـ ـلسبذا ـ اـ أـلب وـصذي أـهف، إذاـنو ـجف1119ّه E5[1120تـفّـ 63aالأدو اـي] ـلتة ـتعيـ جـلاـ

ـبه اـ ـلقا اـحرـ ـللحة ـ اـ ـعلذيـلم اـ ـلعظى ـ اـ ـلفم ـحتدـساـ ـتنّىـ [ـمدـ مـهوـت]19ل، اـمّ رأي ـلقن ـعنـةحرـ ذـ أـلد اـبدـقـاهّـنك ـلبرأت ـلتارءـ إـث1121اّمـ ّهـنّم

1109. .E6 مفرد :E5, E7, P1 [ مفرداً

1110. .E7 في هذا :E5, E6, P1 [ فيها

.E7 كان :E5, E6, P1 [ كانت.1111

1112. اـمهـلـاحذهـهتـنـاكـام قن ـل ـيطـامّـنٕاـفروحـ ثولـ ب ـل ـ بنـمةـ ـق ـعللـ ةـ كّ ـت اـفونـ ـلعظي ـ مـ ] cf. ὅσα τοιαῦτα τῶν ἑλκῶν

ἐστὶν, εἰς χρόνον ἐκπίπτει πλείονα (Ar. adds من قبل علّة تكون في العظم?).

.P1 ىرى ان :E7 نجد :E5, E6 [ نرى.1113

1114. .E5 يدل :E6, E7, P1 [ دّل

1115. .P1 مرار :E5, E6, E7 [ مراراً

.E7 اندملت :E5, E6, P1 [ اندمل.1116

.E6, P1 عاد :E5, E7 [ عادت.1117

1118. .πολὺν: ante πολὺν add. οὐ MV, Ar [ يسير

1119. .E5 ما .add [ إذا

.P1 حققت :E5, E6, E7 [ جّففت.1120

1121. التاّمالبرء   ] Ar, P ὑγιάζεσθαι τελέως: ταχέως ὑγιάζεσθαι SMV.
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ـيج ـقليريـ ـ ـقليلاًـ ـ ذـم1122دـيـدصلاًـ اـلن ـلعظك ـ اـ ـلفم اـساـ ـعميـفذيـلد اـ ـلقق [ـحرـ ـفيح]20ة، ـ ـمندثـ اـمهـ [ـلن E7رأس 131bو ورم، ـيتب] ـ 1123عـ

اـلوـتكـلذ ـلمّد إّنـثّدةـ ـتلّم اـ ـلمك ـتحّدةـ الاـضوـميـفدثـ [ـمدـنع P1ال 122a[لاًـكأـت و1124ّ ـتح، اـفدثـ ـللحي ـ [ـحرـقمـ و21ة. ـلي] 1125سـ

ـيك أـبونـ ـمثرء ـلعاـبإلّا1126ذهـهالـ اـ وـللاج ـصفذي أـ ـبقه ـكتيـفراطـ [ـباـ Kühnه xviii, اـف]74 ـلقي [1127روحـ و22. ـبي] ـنتّـ أـ اـفاـنه ـلمقي ـ ةـلاـ

ـلثا ـلثاـ ـكتنـمةـ ـحيليـفيـباـ ـ اـ ـلبة [ـ و23رء، أّنـه] ـجميو ـ اـ ـلقع ـتحتروحـ ـ إـ ـتجفأن1128ىـلاج ـ وـ ف ـةصـاخّ ـفيهانـكاـمّ ـ ـعظ1129اـ [ـساـفمـ ]24د.

ـلحوا اـ ـينبغ1130ذيـلّد ـ ـ أنـ ـينتهي ـ ـ إـ ـليي اـ ـلتجفيه ـ ـ ـ أنـهفـ ـيتبيو ـ ـ ّنـ
ـفساـم1131 اـمدـ ـلعظن ـ [1132مـ و25، ـيج] أنـ ـيكب ـلمونـ أـضوـ اـثع ـلقر ـبعـةحرـ دـ

 من الثخن.1133اندمالها من الغور بحسب ما للجزء الذي يأتي

Kühn xviii, 74, line 7

vi. 46

1122. .E6 صديداً :E5, E7, P1 [ صديد

.E6 ىتبع :E5, E7, P1 [ ويتبع.1123

1124. .E6 تاكل :E5, E7, P1 [ تأّكلاً

.E7 ليس :E5, E6, P1 [ وليس.1125

1126. .E6, P1 القروح .E7: add القرحة .add [ هذه

1127. يو ــل كســ ــي أــبونــ ثرء ــم عاــبإلّا�ذهــهالــ ــل اــ وــللاج فذي ــص أــ قه ــب تيــفراطــ ــك اــفهــباــ قي ــل روحــ ] cf. [21] τίς οὖν ἡ τῶν

τοιούτων ἑλκῶν ἴασίς ἐστιν; οὐκ ἄλλη τις, ἀλλ' ἣν αὐτὸς μὲν εἶπεν ἐν τῷ

περὶ ἑλκῶν βιβλίῳ (Ar. om. τίς οὖν ἡ τῶν τοιούτων ἑλκῶν ἴασίς ἐστιν?).

.E5, E6, P1: om. E7 [ إلى.1128

1129. فيه منها :E7 منها :E5, E6 [ فيها  P1.

.E7 والذي :E5, E6, P1 [ والحّد الذي.1130

.in marg. E7 يىثر :E7 يقشر :E5, E6, P1 [ يتبيّن.1131

1132. .E7 وىزع .add [ العظم

.P1 نال :E6, E7 يان :E5 [ يأتي.1133
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 فٕانّه يهلك.1135 الشعر في العانة1134قال أبقراط: من أصابته حدبة من ربو أو سعال قبل أن ينبت له

]E6 60a[ـلينـاجالـق ـ [ـ ـخبدـق1136]1وس: ّرـ
ـبقا1137ٔ ـكيراطـ ـتكفـ اـ ـلحون ـكتيـفةـبدـ [ـفهـباـ Kühnي xviii, ا75 ـلمف] ـ وـصاـ ـلخل صـ اـم1138ّ

ـيك ـمنهونـ ـ ـخلنـماـ وـ وـقنـمف [بـنـاجىـلإّدام لأّن2، ـلعلا1139ذهـه] ـ ـعلنـملـ اـ ـلصلل ـ وـصـاخبـ ة، ـينبغّ ـ ـ ـلم1140يـ أنـ أراد ـيقن ـمعنـمفـ ةـفرـ

اـه ـلعلذه ـ ـعل1141لـ اـ ـلحقيقى ـ ـ ـ أنـ ـينظة ـ ـفيمرـ ـ وـ ـعل1142فـصا اـ ـلشى اـ ـلترح اـلذيـفاّمـ ـلكتك ـ [ابـ وا3ٔ. اـم] اـهيـفّ ـلمذا أـنٕاـفعـضوـ اـمفـصّي

ـيحت ـ إـ ـلياج ـمنهـ ـتفسييـفهـ ـ ـ اـه1143رـ ـلفصذا ـ [ـ اـقأـف]4ل. إّن ـلحول ـتعدـقةـبدـ اـفرضـ ـلصلي ـ أوـبـرضنـمبـ ـسقطة ـ [ـ و5ة، ـتع] أـ ـيضرض نـماًـ

1134. ينبت ان :E7 [ أن ينبت له  E5: ill. E6: نبات P1, Tytler.

1135. العانه شعر :E7, P1: om. E5 [ الشعر في العانة   in marg. E5: ill. E6.

1136.Ar. om. the following G.: [0] Ὑβοὺς καὶ κυφοὺς εἴωθεν ὀνομάζειν

Ἱπποκράτης οὓς ἅπαντες οἱ νῦν ἄνθρωποι προσαγορεύουσι κυρτούς. καὶ

γὰρ καὶ ὄντως ἡ ῥάχις αὐτοῖς εἰς τοὐπίσω γίνεται κυρτή. τῷ μὲν οὖν κυρτῷ

τὸ κοῖλον ἀντικειμένως λέγεται, τῷ ὑβῷ τε καὶ κυφῷ τὸ λορδόν. ἀλλὰ

ταῦτα μὲν ἐπὶ μόνης τῆς ῥάχεως, ἐκεῖνα δ' ἐπὶ πάντων λέγουσιν οἱ

Ἕλληνες.

1137. .E7 اخبر :E5, E6, P1 [ خبّر

.E7 وخص :E5, E6, P1 [ ولّخص.1138

1139. .P1 وهذه :E5, E6, E7 [ لأّن هذه

.P1 ينبغى :E5, E6, E7 [ وينبغي.1140

.P1 معرفتها :E5, E6, E7 [ معرفة هذه العلل.1141

.P1 وصفته :E7 وصفت :E5, E6 [ وصف.1142

1143. .E7 تفسيرى :E5, E6, P1 [ تفسير
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ـصلراجـخ ـيخبـ ـمقيـفرجـ [ـمّدـ وذ6ه. أّنـل] ـلخا1144ك إذاـ اـم1145رزةـخذبـجراج ـلصلن ـ ـنحبـ ـمقوـ ـفيدثـحه،ـمّدـ ـتلعـضوـميـف1146هـ كـ

ـلخا رهـخؤـمنـمرزةـ [1148رـئـاغعـضوـم1147ّ و7، ـتككـلذـك] اـ ـلحون ـمتالـ زالـمانـكىـ 1149ٕا ـمقىـلا اـمهـمّدـ ـلخن ـكثا1150ٔرزـ وـخنـمرـ تـنـاكرزة

ـتل اـ ـلخك اـ ـئلزاـلرز ـمتةـ ـليواـ [1151ةـ و8. ـمت] ـتلتـنـاك1152ىـ اـ ـلخك اـ ـئلزاـلرز ـليس1153ةـ ـ ـمتتـ ـليواـ اـثدـحة،ـ ـلحت ـخلنـمةـبدـ لأـ ـبحسهـنف، ـ اـمبـ

ـيجت ـ اـلذ1154ذبـ ـلخك اـ ـلخراج اـ ـيجذيـلرز إـبذـ ـمقىـله اـ ـلصلّدم ـ ـحت1155بـ ـيحنيّىـ ـ ـ ـيكهـ زوالـ ـبياـمون ذـ اـمكـلن ـلخن إـ اـخؤـمىـلرز ر ـلصلّ ـ بـ

11561157] ـعيرىـيدـقيءـشذاـهٕاّنـف]9. ـيكدـقاًـناـ ـجمييـفونـ ـ الأـ ـجسع اـ ـلتام ـمعهيـ ـ اـماـ ـلصن ـمقةـبلاـ ـقصدارـ ـمثدـ اـ ـلقصل ـ واـ ـلسعب ـ فـ

1144. .E6, E7, P1: om. E5 [ أّن

1145. .E6, P1 واحدة .add [ خرزة

1146. .E7 به :E5, E6, P1 [ فيه

1147. .E7 موخر الصلب :E5, E6, P1 [ مؤّخره

1148. يدثــح ــف لعــضوــميــفهــ ــت اــ خك ــل رهــخؤــمنــمرزةــ رــئاــغعــضوــمّ ] cf. λορδοῦται κατ' αὐτὸν ἡ ῥάχις (Ar.

expands?).

.E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ زال.1149

1150. .P1 الحذب :E5, E6, P1 [ الخرز

1151. ـيككـلذـكو اـ ـلحون تالـ ـم إـمانـكىـ زال ـمقىـلا اـمهـمّدـ ـلخن ثأ�رزـ ـك رزةـخنـمرـ ] cf. οὕτω δὲ κᾂν πλείους ὦσιν

ἐφεξῆς ἀλλήλων (Ar. expands?).

.E6, E7, P1: om. E5 [ ومتى.1152

1153. .E6 زايلة :E5, E7, P1 [ الزائلة

.E6, E7 يجذب :E5, P1 [ يجتذب.1154

.(خ with) supra lin. E6 الصدر :E5, E6, E7, P1 [ الصلب.1155

.E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 [ حتّى يحنيه يكون زوال ما بين ذلك من الخرز إلى مؤّخر الصلب.1156

1157. ـبحسهـنلأ ـ ـيجتاـمبـ ـ ذـ اـلذب ـلخك اـ ـلخراج اـ ـيجذيـلرز إـبذـ ـمقىـله اـ ـلصلّدم ـ ـحتبـ ـيحنيّىـ ـ ـ ـيكهـ زوالـ ـبياـمون ذـ اـمكـلن ـلخن إـ ـرخؤـمىـلرز ّ

لا ص ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــ ] cf. τοσοῦτον χωρούντων ὀπίσω τῶν μελῶν, ὅσον εἴσω

κατεκάμφθησαν οἱ ταθέντες (Ar. expands?).
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ـلقضبوا ـ ـ وـ أـمان ـشبا ذـ [ـله و10ك. الأـهـركأذـس] ـشيذه وأـ ـحهـرشاء ـكثا1158ٔاًـحـرشاـ ـتفسييـفذاـهنـمرـ ـ ـ ـلكت1159ريـ ـ اـ ـلمفاب ـ [ـصاـ Kühnل.

xviii, 76] وا11ٔ] اـم] اـهيـفّ ـلمذا ـفقعـضوـ أـ ـبقال إّنـ أـم«1160راط ـبتـاصن اـ ـلحه رـمةـبدـ أوـبن ـسعو ـقبنـمالـ وـ ـنبتـفل اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ةـناـ

ـيهلّهـنٕاـف ـ [ـ P1ك 122b[ـيعـرس [ـ E7اً». 132a] وذ12] أّنـل] ـكمدرهـصك أـقاـ ـبقال لاـ ـيقبراط ـ اـ ـلنمل ـ [ـندـبرـئـاسعـموـ و13ه، كـلذـل]

ـيح لآـ اـلدث ـلتنفة ـ ـ ـمنّسـ ـضيهـ [ـيـدشقـ و14د. ـيع] ـجميّمـ ـ أـمعـ ـبتـاصن اـ ـلحه ـتلقنـمةـبدـ ـ ـنفسهاءـ ـ ـ [ـ ا15ٔا، ـعن] ـغينـميـ ولاـبـرضرـ ـسقطة ـ أـ ّهـنة

ـيحاّـمـنإ ـصلب1161يـفهـلدثـ ـ اـهةـ ـلعلذه ـ ـصلراجـخنـمّةـ ـيعسبـ ـ ـنضجرـ ـ ـيحهـ ـطناـبيـفدثـ [ـ و16ه. ـبي] اـ ـلخن واـ ـلخراج ـكثيرقـف1162راجـ ـ يـفرـ

ـمق اـ وـلدار ـمقورم ـبتلاـصدارـ واـ ـلمه اـضوـ ـيحذيـلع ـفيدثـ [ـ اـحٕاذاـف]17ه. ـلخدث [عـضوـميـفراجـ E6ذي 60b[ـخط ذـمانـكورـ كـلع

ـعظيم ـ ـ ـيحاـمانـك،اًـ ـعسنـمهـثدـ اـ ـلنفر ـ أـ ـكثس [ـ وإذا18ر. اـك] ـلخان ـبحراجـ ـيمكالـ ـ ـمعهنـ ـ أنـ ـيجا اـميءـشريـ اـبـوطرـلن ـلتة ـفييـ إـ ىـله

ـقص أـئرـلا1163بـ ـلصدثـحة، ـحباـ اـ ـلسعه ـ [ـ E5ال. 63b] و19] اـمانـكـام] ـلخن ـبهاتـجراـ اـ ـلحذه اـ ـلتال ـيمكيـ ـ ـمعهنـ ـ أنـ ـتجا ـمنريـ هـ

ـفليةـبـوطر ـ اـموـهسـ ـلصن ـيتهاـغيـفةـبلاـ ـ [1164اـ و20، ـيجكـلذـل] أنـضبـ ـيقيرورة ـ وـف1165حـ ـفيقتاـمتـقي ـ ـ ـحبـاصلـ [1166هـ اـمأـف]21. ا ـلخّ راجـ

1158. .E7 تاما .add [ شرحاً

.P1: om. E7 ,(صح with) E5, E6, in marg. E7 [ تفسيري.1159

1160. .E5, E6, P1: om. E7 [ إّن

.E7 من :E5, E6, P1 [ في.1161

.P1 والجرح :E5, E7: ill. E6 [ والخراج.1162

.E7 قصبة :E5, E6, P1 [ قصب.1163

1164. اـمانـكاـمو ـلخن ـبهاتـجراـ اـ ـلحذه اـ تال ـل ـيمكيـ ـ ـمعهنـ ـ أنـ ـيجا ـمنريـ رـ يةـبوـطه ل ـف ـ اـموـهسـ ـلصن هاـغيـفةـبلاـ ت ـي ـ اـ ] cf. ἀλλὰ

ταῦτα μὲν ὅσα μεθίησιν ὑγρότητος ἀκριβῶς ἐστὶ σκληρὰ (Ar. adds ي ل ـف ـ سـ , or G.

om. negative?; cf. L: Verum quae de sua humiditate aliquid transmittunt, plane

dura non sunt).

.E7 ىتقيح :E5, E6, P1 [ يقيح.1165

1166. .P1 صاحبها :E5, E6, E7 [ صاحبه
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لاـلا ـيجذي ـمنريـ ـفيكيءـشهـ ـ ـخلنـمونـ ـغلي1167طـ ـ [ـ و22ظ، ـيككـلذـل] ـصلبونـ ـ لاـ ـينضاً ـ ـيبقو1168جـ ـ ـيلـوطّدةـمىـ ـغينـمةـ أنـ ـيتقير ـ ـ ّحـ
1169

ـيمكو ـ ـمعنـ أنـ ـيبقه ـ ـحبـاصىـ ـيعيهـ ـ [ـ Kühnش. xviii, 77] اـمأـف]23] ا ـلخّ اـ ـيحذيـلراج ـمعدثـ ـسعهـ ـكمالـ ـقلاـ ـلتقياـفتـ ـ ـ ـيسّحـ إـ ـليرع ه،ـ

و24[ ـقتارـصكـلذـل] [ـ و25ّالاً. أـلذـك] ـيضك اـ ـلخاً اـ ـيحذيـلراج ـمعدثـ ـعسهـ اـ ـلتنفر ـ ـ سـ ـبمدثـحإذا1170ّ اـفوـهنـ ـلنشي ـ ـبعوـ ـفهدـ 1171هـلوـ

ـقت [ـ وذ26ّال. أّنـل] ـلخا1172ذاـهك لاـ ـيخلراج ـ ـيكأن1173نـموـ ـعظيمونـ ـ ـ أوـ ذيـضوـميـفاً ـخطع اـمرـ ـلصن [ـ ـنمٕاذاـف]27در. اـ ةـئرـلت

ـلقلوا ـ ـفيمبـ ـ وـلـاحذهـهنـ ـبقه اـ ـلمكي ـ اـ ـلمحيان ـ ـ ـبهمطـ ـ ـيسياـ ـ ـضيق1174راًـ ـ الأـنـاكإذ1175اًـ اـهبـحـاصيـفلاعـضت ـلحذه لاـ ـتنمال ـ وـ عـمتـنـاكو

لاـلذ ـنحيك ـ ـئهاـ ـبسباـ ـ اـ ـلحب ـجعلدـقةـبدـ ـ ـفضتـ اـ ـلصاء ـكلدرـ أـ ـضيّه [ـ و28ق، أنـض1176بـج] ـيعرورة ـلصرضـ اـهبـحاـ ـلحذه ـيعـرسالـ نـماًـ

ـعس اـ ـلنفر ـ ـيهلكاـمسـ ـ ـ [ـ وذ29ه. أـل] إذاـنك ـقبانـكّه اـحلـ ـلحدوث اـكدـقةـبدـ ـلنفان ـ ـعسسـ ـبسب1177راًـ ـ اـ ـفق1178ورمـلب [ـ ـفكي]30ط، ـ 1179فـ

.P1 عظيٍم .add [ خلط.1167

.E6 يتقيح :E5, E7, P1 [ ينضج.1168

.E7 يتقيح :E5, E6, P1 [ يتقيّح.1169

.E6 النفس :E5, E7, P1 [ التنّفس.1170

1171. .E7 لها :E5, E6, P1 [ له

1172. .E6, E7, P1: om. E5 [ هذا

.E5, E6, P1: om. E7 [ من.1173

1174. .P1 صغيرا :E6 يسير :E5, E7 [ يسيراً

1175. .E6 ضيق :E5, E7, P1 [ ضيقاً

.E6 وىجب :E5, E7, P1 [ وجب.1176

1177. .E6 عسر :E5, E7, P1 [ عسراً

1178. .cf. τοῖς παρὰ φύσιν ὄγκοις (Ar. om. παρὰ φύσιν?) [ الورم

.E7, P1: om. E6 ,(صح with) E5, in marg. E6 [ فكيف.1179
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أـت ـينبغ1180ّهـنرى ـ ـ أنـ ـتكي اـ ـلحون اـيزـتإذا1181الـ ـلخّد ـعلراجـ اـطىـ ـلمول وـ ـلفض1182دثـحّدة ـ ـلصا1183اءـ ـيحاـمدرـ اـمهـلدثـ ـلضين ـ [ـ ]31ق.

ـصنوأ ـلنفا1184افـ ـ اـ ـكثيرديءـلس ـ إـ و ـيخاّـمـنرة، ـبقا1185ّٔصـ ـمنهراطـ ـ P1[1186اـ 123a[اـساـب اـبرـلم ـلصنو ـ اـ ـيعذيـلف ـفيرضـ ـللنفهـ ـ ـ دـيـدشرـتواـتسـ

ـفق وذـ ـبيهـتادـعنـمكـلط، [ـ Kühnّن. xviii, 78] ـلنوا]32] اـ ـلياس أـ ـيضوم ـيج1187اًـ اـهمـسالا1188ذاـهرونـ ـلمجذا ـ وذرىـ أـل. [ـّهـنك E7م

132b[ـيسم ـ اـ ون ـلنفّ ـ اـ ـلمتس ـ اـتواـ ـيعذيـلر ـلمرضـ ـيحضنـ ـ أوـ رـترـير رـيوـقـةضاـياض [1189واًـبة و33. ـسمدـق] ىـ اـساـبّ ـممومـقوـبرـلم نـ ـبعاءـجّ دـ

ـبقأ ـعلراطـ ـمنزـمّةـ ـتحةـ اـفدثـ ـلصي وـ ـبعضهدر، ـ ـ ـسممـ اـ ـعلدّلـيمـساـبـاهّ أّنـ ـنفى ـحبهـاصسـ ـ إـ ـيكـامّـنا وـ ـمنتصـوهون ـ ـ [ـ و34ب، اـه] ـلعلذه ـ ّةـ

 وكان نفسه دائماً من الرداءة على هذه الحال.1191 لم تكن بصاحبها حّمى1190تكون إذا ما

Kühn xviii, 78, line 5

vi. 47

]E6 61aفي الربيع.1192] قال أبقراط: من احتاج إلى الفصد أو شرب الدواء فينبغي أن يسقى الدواء أو يفصد 

1180. .E6 (crossed out) كيف .add [ أنّه

.E5, E6, P1: om. E7 [ الحال.1181

.P1 احدث :E5, E6, E7 [ وحدث.1182

1183. ,E6, E7 بفضا :E5, P1 [ لفضاء

.E5 اصناف :E6, E7, P1 [ وأصناف.1184

.E6 خص :E5, E7, P1 [ يخّص.1185

1186. .E6, E7, P1: om. E5 [ منها

1187. .E5, E6, P1: om. E7 [ أيضاً

1188. .E5, E7, P1: om. E6 [ هذا

1189. .E6 ربو :E5, E7, P1 [ ربواً

1190. .E5, E6, P1: om. E7 [ ما

.E7 علة من حمى :E5, P1: ill. E6 [ حّمى.1191

1192. .E7 وىفصد :E5, E6, P1, Tytler [ أو يفصد
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ـلينـاجالـق ـ [ـ إّن1وس: اـم] ـلبين ـ أّنـ أـكّن ـبقلام اـهيـفراطـ ـلفصذا ـ ـفيملـ ـ ـصحيانـكنـ ـ اـ ـلبح ـبعدنـ [ـ ا2ٔد، إلّا إنـن] ـيسفمـلّه ـ رض.ـمهـندـبرغـ

ـفينبغهـلـاحذهـه1193تـنـاكنـمٕاّنـف]3[ ـ ـ ـ أنـ ـيبي ـستفاـب1194ادرـ ـ دهـغراـ اـخإذا ـبيرـلل إـ اـمع ـبفصّ ـ إنـ ـيصيباـمانـك1195د ـ ـ الأـمهـ ـجننـمراضـمن سـ

ـيحاـم ـمنهدثـ ـ الاـم1196اـ ـمتن إـ و اـملاء ـسهالٕاـبّ ـلقوا1197الـ إنـ ـيصيباـمانـكيء ـ ـ الأـمهـ ـجننـمراضـمن ـيكاـمسـ اـمونـ ـلفسن ـ [1198ادـ ـفق]4. دـ

ـحفظن ـ ـ أـ ـكثيومـقدانـبا ـ ـبه1199رـ اـ ـلطذا ـحتقـيرـ ـيعمـلّىـ ـلهرضـ ـبترضـممـ ـمن1200ّةـ ـسنيذـ ـ ـكثينـ ـ وـ ـفيم1201واـنـاكدـقرة ـ ـقباـ ذـ ـيم1202كـلل يـفونـضرـ

ـسنّلـك [ـ و5ة. ـفنادـصدـق] ـبتا1203دـقاًـموـقاـ ـببعضهدأـ ـ ـ ـ اـ ـلنقم ـ وـ ـببعضهرس ـ ـ ـ وـ اـجم ـلمفع ـ وـصاـ ـيكمـلل ـحتاًـيوـقنـ ـيحّىـ ـتحجدثـ ـ راًـ ّ
يـف1204

ـلمفا ـ ـفت1205لـصاـ ـكندارـ ـبهمـهاـ اـ ـلطذا الاـمقـيرـ ـستفن ـ ـفحسمنراغـ ـ ـ ـ ـعنهاـ ـ ـتلدوثـحمـ اـ ـلعلك ـ ـبهلـ ـمنمـ ـسني1206ذـ ـ ـكثينـ ـ [1207رةـ .Kühn xviii,

.P1 كان :E5, E6, E7 [ كانت.1193

1194. .E7 لا يتاحر :E5, E6, P1 [ يبادر

1195. .E7 اذا :E5, E6, P1 [ إن

1196. .E6 فيها :E6, E7, P1 [ منها

.P1 باستهال :E5, E6, E7 [ بالٕاسهال.1197

1198. .E6 فقط .add [ الفساد

1199. .P1 كثيره :E5, E6, E7 [ كثير

1200. .E7 البتة :E5, E6, P1 [ بتّة

1201. .E5 كان :E6, E7, P1 [ كانوا

.E5, E6, P1: om. E7 [ ذلك.1202

1203. .E5 وقد :E6, E7, P1 [ قد

1204. .E6 تحجر :E5, E7, P1 [ تحّجراً

1205. ـيكمـلو ـحتاًـيوـقنـ ـيحّىـ ـتحجدثـ ـ راًـ اـفّ ـلمفي ـ لـصاـ ] cf. ἔτι καὶ μήπω περὶ τοῖς ἀρθροῖς εἰργασμένην

πώρους (Ar. expands?).

1206. .E5, E7, P1: om. E6 [ منذ

1207. ـفت ـكندارـ ـبهمـهاـ اـ ـلطذا الاـمقـيرـ ـستفن ـ ـفجسمنراغـ ـ ـ ـ ـعنهاـ ـ ـتلدوثـحمـ اـ ـلعلك ـ ـبهلـ ـمنمـ ـسنيذـ ـ ـكثينـ ـ رةـ ] cf. ἐκ τῆς τοιαύτης
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79] و6] ـعل] اـهىـ ـلمثذا ـ أـ ـيضال أـقاًـ ـنقد ـكثياًـموـقذتـ ـ [ـ E5راً 64a[ـبعضه ـ ـ ـنفنـممـ اـ وـلث ـبعضهدم ـ ـ اـممـ ـلصن وـ ـبعضهرع ـ ـ اـممـ ـلفن جـلاـ

ـبعضهو ـ ـ اـممـ اـسوـلن ـلسواس وـ ـغيوداوي ذـ ـممكـلر أـ ا ـشبهّ ـ الأـمهـ اـمن ـلمراض ـمنزـ ـبهةـ اـ ـلطذا اـيرـ وـلق ـصفذي الاـم1208تـ ـستفن ـ [ـ و7راغ. ـفص] دـ

ـلعا الأـعلاجـع1209رقـ اـماّم ـلتراض ـتكيـ الاـمونـ ـمتن [ـ وا8ٔلاء. اـم] ا ـلتنقيّ ـ ـ ـ اـ ـلتة ـتكيـ ـسهالٕاـبونـ واـ ـلقال ـفهمتهٕانـف1210يءـ ـ ـ ـ ـعل1211اـ قـيـرطىـ

ـلجنا ـ ـفهسـ واـع1212يـ وإنـحلاج ـفهمتهد، ـ ـ ـ ـعل1213اـ أـيـرطىـ ـعهواـنق وأـ ـصنا ـفهاـ ـفليس1214اـ ـ ـ ـبع1215تـ واـ [ـحلاج وذ9د. أّنـل] اـمك ـلنن نـماسـ

ـيحت ـ إـ أنـلاج ـيستفى ـ ـ اـندـبنـمرغـ ـبلغمياًـطلاـخه ـ ـ ـ وـ ـمنهة، ـ ـيحتنـممـ ـ إـ ـيستفأن1216ىـلاج ـ ـ أـندـبنـمرغـ ـجننـماًـطلاـخه اـ ـلصفس ـ وـ ـمنهراء، ـ نـممـ

ـيحت ـ إـ ـيستفأن1217ىـلاج ـ ـ أـندـبنـمرغـ [ـيوداوـس1218اًـطلاـخه و10ة، ـمنه] ـ ـيحتنـممـ ـ إـ أنـلاج ـيستفى ـ ـ ـفضلهـندـبنـمرغـ ـ ـئياـمةـ ـعل1219ةـ ـحسىـ بـ

ع ي ـطب ـ ـ الأـ اـمة تراض ـل هادـعنـميـ ـت أنـ مم ـي [ـهوـضرـ ذـم]11ا. [ـلن P1ك 123bٔا أـن] ي رـعّ علاًـجرف ـي [ـ E7رض 133a[اـل واسـسوـله

ـلسا ـسنّلـكيـفوداويـ إنـ ـينفمـلة ـ [ـ E6ض 61b[ـندـب] و12ه، ـعجبدـق] ـ ـمنتـ ـكيهـ ـحيفـ ـتبتنـ ـ اـبدئـ ـلعله ـ ةـ ـيشع1220ّ ـ ـثهدوـحأّولـبرـ اـ

κενώσεως ἐτῶν ἤδη πολλῶν ἐκωλύσαμεν γενέσθαι (Ar. expands?).

.E7 وصفته :E5, E6, P1 [ وصفت.1208

.E6 هو .E6: add العروق :E5, E7, P1 [ العرق.1209

1210. .cf. ἡ κάθαρσις (Ar. specifies the types) [ وأّما التنقية التي تكون بالٕاسهال والقيء

1211. .E7 فهمناها :E5 فهمناهما :E6, P1 [ فهمتها

.E7 فهو :E5 فهما :E6, P1 [ فهي.1212

1213. .P1 فهمتها :E5 فهمناهما :E7 [ فهمتها

1214. واصنافِهما انواِعِهما :E6, E7, P1 [ أنواعها وأصنافها  E5.

.P1 فليس :E5 فليسا :E6, E7 [ فليست.1215

.E6, E7, P1: om. E5 [ إلى.1216

.E7, P1: om. E5: ill. E6 [ إلى.1217

1218. .P1 اخلاط :E5, E7: ill. E6 [ أخلاطاً

1219. cf. ὀῤῥῶδες περίττωμα (Ar. interpr.?) [ فضلة مائية

1220. .E7 انه .add [ العلّة
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ـفي ـستفأـفيـنـوعدـ ـ أـندـبنـمرغـ ـفيسكةـيوداوـساًـطلاـخه ـ ـ ـعننـ اـمهـ ـستفع ـ ـغهراـ اـمهـل1222رضـعانـكاـم1221اـ ـبتن اـ [ـسوـلداء و13واس. ـيستفي] ـ ـ ـ دـ

ـسهالٕاـب ـمنفعتيالـ ـ ـ ـ ـ إـ ـهمداـحن، ـنقاـ اـم1223هـندـباءـ ـلفضن ـ أنـخوالا1224ٔولـ ـبحرى ـيخاـمّدةـ ـمنرجـ ـسهالٕاـبهـ ـتنفتالـ ـ ـ ـسيواـبحـ ـبع1225هـبرـ اـ ـلتفتض ـ ـ ّحـ

]Kühn xviii, ـفيج]80 ـ ـمنهريـ ـ ـيضا1226ٔاـ [ـ رديء. دم وذ14اً أـل] ـيجأنـبرتـجهـتادـعتـنـاكدـقّهـنك ـمنريـ اـم1228دم1227هـ ـلبن ـسيواـ ّمـثرـ

ـنقطا ـ ذـ ـعن1229كـلع ـفحهـ اـلدثـ [1230واسـسوـله وا15ٔ. ـسهلا1231ٔاـن] ـ ـسنّلـكيـفهـ لاـ اـفة ـبيرـلي ـفقعـ ـلكطـ اـفنـ ـلخي أـيرـ ـيضف [ـ ٕانـف]16اً،

وـف1232ىـنواـت الأوـمتـقي ـفل1233اتـقن ـيبمـ ـفينفادرـ ـ ـ ـسهالٕاـبهـندـب1234ضـ أـ اـمأـبّسـحال ـلعلارات ـ [ـ و17ّة. ـستفا1236ّٔيـنٕاـف1235كـلذـك] ـ دنـبرغـ

1221. .E7 عند استفراغها :E5, E6, P1 [ عنه مع استفراغها

.E7, P1 يعرض :E5, E6 [ عرض.1222

1223. .E5 به .add [ بدنه

.E5, E6, P1: om. E7 [ من الفضول.1224

1225. .E7, P1 بواسيره :E5, E6 [ بواسير به

1226. .E5 فيخرج منه :E6, E7, P1 [ فيجري منها

1227. .E7 منها :E5, E6, P1 [ منه

1228. .E7 كثير .add [ دم

.E7 الدم .add [ ذلك.1229

.E7 السوداوى .add [ الوسواس.1230

1231. .P1 فانا :E5, E6, E7 [ وأنا

 .E5 كما قلت .add [ توانى.1232

.E7 هذه الاوقات :E5, E6, P1 [ الأوقات.1233

.E7 ىنفض :E5, E6, P1 [ فينفض.1234

.P1 كما قلت .add [ وكذلك.1235

1236. .P1 كنت .add [ فٕانّي
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ـسنّلـكيـفرأةـما دـ إذا اـخة ـبيرـلل وـ ـلهرضـع1237انـكع اـ ـلمذه ـيهدـثيـف1238رّةـمرأةـ ـجننـمورم1239اـ اـ ـلسس ـتهرأـبأـفانـطرـ ـمناـ ـستفاـبهـ ـ ويـقراغـ

ـيسهدواءـب ـ اـ ـلسل [1240وداءـ ا18ٔ، إن و ـغفل] ـ الٕاـ ـسهت وـفالـ أوـمتـقي أـتاـقن ـحسه تـ ّ
ـيعنـطاـبعـجوـب1241 ـلهرضـ ذـفاـ اـلي ـلمك 1242عـضوـ

ـفت ـعليـنوـعدـ اـ ـلمكى ـ وـ ـتسئلنان ـ ـ ـ أـ أن ـسقيهي ـ ـ اـ اـلا ـلمسهدواء ـ ـ [ـ وا19ٔل. رـع] أـجرف ـبتلاً اـبدأـ ـلجه ـمنهـترأـبأـفذامـ أولاًـ ـلفصاـبه ـ والٕاـ ـسهد [ـ ]20ال.

إـث ـسنّلـكيـف1243ّهـنّم ـيكتفةـ ـ ـ أـبىـ ـسهلأن ـ واـمهـ أـفدة،ـحرّة ـغفٕان ذـ وـفكـلل ـقتي اـئلاـطهـبتـئدـبهـ ـلعلع ـ [ـ ـفه]21ّة. الأـ ـتحتراضـمذه ـ إـ ىـلاج

ـنف الأـ اـخض ـلسلاط [ـيوداوـ وا22ٔة. اـم] ا ـلصّ واـ ـلفرع واـلاـ ـفتحتوـبرـلج ـ ـ إـ ـنفىـلاج الأـ اـخض ـلبلغميلاط ـ ـ ـ ـ [ـ Kühnة. xviii, 81] وا23ٔ] ـام] ّ

اـجأو ـلمفاع ـ ـفملـصاـ ـمعانـكاـ ـمنههـ ـ ـفتحتدةـيدـشرارةـحاـ ـ ـ إـ ـنفىـلاج الأـ اـخض ـلتلاط ـجننـميـ اـ ـلصفس ـ وـ ـمنهانـكاـمراء، ـ أورامـماـ اردةـبع

ـفتحت ـ ـ إـ ـنفىـلاج الأـ اـخض ـلبلغميلاط ـ ـ ـ ـ [1244ةـ وا24ٔ. رـع] لاـكلاًـجرف ـيخلان ـ ـصيفّلـكيـفوـ ـ أنـمهـ ـتعن ـحمهـلرضـ اـ ى ـلغّ [ـ E5ّب 64b[

ـفمن ـ أـيّـلوـتذـ وـمت ـمضدـقره ـسنكـلذـلىـ ـكثيونـ ـ ـيحمـلرةـ [ـ وذ25ّم. أـل] أـنك ـنفأـفادرـبّي اـمهـندـبضـ ـلصفن ـ آـفراءـ اـخي ـبيرـلر [ـ ٕاّنـف]26ع.

لأـجالأ ـصحود اـهابـ ـلحذه ـتستفأن1245الـ ـ ـ أـ ـنهداـبرغ اـممـ ـلصفن ـ ذـفراءـ اـلي [ـقوـلك أـمأـف]27ت. ا ـصحّ اـ ـلصاب واـ ـلفرع [ـلاـ E7ج 133b[

اـجوأو ـلمفاع ـ [ـصاـ P1ل 124aوا اـسوـل] ـلسواس E6[وداويـ 62aو ـغي] ـمممـهرـ نـ أـم1246ـهضرـمّ ـغليظلاطـخن ـ ـ ـينبغـاّمـنٕاـفةـ ـ ـ أنـ ـيستفي ـ ـ 1247رغـ

.E5 وقد كان :E6, E7, P1 [ وكان.1237

1238. .E5, E6, P1: om. E7 [ مرّة

1239. .E7, P1 بدنها :E5, E6 [ ثديها

1240. .E7 مسهل للسودا :E5, E6, P1 [ يسهل السوداء

.E6 احفت :E5, E7, P1 [ أحّست.1241

.E7 تلك المواضع :E5, E6, P1 [ ذلك الموضع.1242

1243. .E5 كان .E7: add وانه :E5, P1 [ ثّم إنّه

1244. .E7 اخلاط بلغميه :E5, E6, P1 [ الأخلاط البلغمية

.E7 العلة :E5, E6, P1 [ الحال.1245

1246. .E5 مرضهم :E6, E7, P1 [ مرضه

Ar, P ἄμεινον κενοῦσθαι: om. SMV [ ينبغي أن يستفرغ.1247
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اـف أّول ـبيرـلي [ـ و28ع، أـق] ـلصفردتـفد ـ ـشيالا1248ٔذهـهةـ ـكلاءـ ـكت1249ـاهّـ ـمفاًـباـ ـجعلرداًـ ـ ـعن1250تـ ـفيمهـنواـ ـ ـيحتنـ ـ وـفاجـ اـقي ـبيرـلت إـ ىـلع

] وذلك العلم هو جزء من كلّية علم تدبير الأصّحاء.29استفراغ. [

Kühn xviii, 81, line 13

vi. 48

.1252 اختلاف دم فهو محمود1251قال أبقراط: إذا حدث بالمطحول

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـفسدـق]1وس: رتـ اـهّ ـلفصذا ـ ـقبيلـ ـ ـتفسييـفلـ ـ ـ ـلفصريـ ـ ـتق1253لـ وـ اـهّدم ـفيالـقذيـلو [ـ Kühnه xviii, ا82ٔ «إذا ابـص]

ـلمطحا ـ ـ اـ ـختول دمـ ـفطلاف اـبدثـحهـبالـ ـستسقه ـ ـ زـ أو الأـلاء ـمعق وـ ـهلاء [ـ ـفلي]2ك». ـ ـيحتسـ ـ ـمناجـ اـه1255يـف1254ّيـ ـلفصذا ـ اـ وـلل ــصفتذي هـ

.1256إلى تفسير ثان

Kühn xviii, 82, line 5

vi. 49.

 فٕاّن ورمه يسكن في أربعين يوماً.1257ورمقال أبقراط: ما كان من الأمراض من طريق النقرس وكان معه 

1248. .P1 لهذه :E5, E6, E7 [ لصفة هذه

1249. .E5, E6, P1: om. E7 [ كلّها

.E6: om. E7 وجعلت :E5, P1 [ جعلت.1250

.E7 بالمطحولىن :E5, E6, P1, Tytler [ بالمطحول.1251

1252. .E6 ما لم يطل .add [ محمود

.E7 قد .add [ لفصل.1253

1254. .E5, E6, P1: om. E7 [ منّي

.E5 الى :E6, E7, P1 [ في.1255

.E6 ثاني :E5, E7, P1 [ ثان.1256

1257. ورم ] add. حار E6 (crossed out), P1, Tytler; cf. add. حار Sadiq, Nafis (also in text),

Quff, Maimonides, Siǌari, Siwasi.
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ـلينـاجالـق ـ [ـ ا1ٔوس: ورم إّن ـصح] اـ ـلنقاب ـ ـيكرسـ ـفضنـمونـ ـينحلـ ـ إـ ـمفىـلدر اـصاـ ـلقل ـميدـ [ـ وأّول2ن. ـيقبـام] ـ اـلذ1258لـ ـلفضك ـ إـ ىـلل

ـلمفاـعضواـم ـ [1259لـصاـ ـجمي1260ّمـث]3، ـ ذـحاـمعـ إـلول اـلك ـلجلى ـ [ـ وإذ4د. اـلذانـك1261] ـلفضك ـ ـيملـ اـضواـملأـ ـلمفع ـ [ـصاـ ـفيج]5ل، ـ بـ

أنـض ـتتمرورة ـ اـ اـطاـبرـلّدد ـلتات ـتحي1262يـ ـ ـبتلطـ ـ اـ ـلمفك ـ [ـخنـملـصاـ اـمأـف]6ارج. ا ـلعصّ ـ والأوـ ـيشبلاـفارـتب ـ أنـ ـتكه 1264يـفرمـت1263ونـ

ـلنقا1265بـحـاص ـ [ـ 7ٕرس، ا و ـيحـاّمـن] ـفيهدثـ ـ اـ ـيتمعـجوـلا ـ ـلمفاعـمـاهّددـ ـ ـفقلـصاـ [ـ Kühnط. xviii, 83] و8] ـمم] اـ دّلـيّ
ـعل1266 ذـ كـلى

1267ٕرـيمـلّهـنأ اـهىـلا ـلغذه أـياـ ـمم1268داًـحة أـ ن اـبـاصّ ـلنقه ـ اـبدثـحرسـ ـلتشنه ـ ـ [ـ وذ9ّج، ـممكـل] اـ ـيعّ ـكثيرضـ ـ ـعنراًـ اـحدـ اـفورمـلدوث ـلعصي ـ بـ

[ـتوالأو وا10ار. ـلغ] ـصحا1269ّٔلـكلاجـعيـفرضـ ـلنقا1270ابـ ـ وـ ورمـكلاجـعرس [ـعدـحوا1271رضـعّل وذ11اّم. أـل] إـنك ـيحت1272ـامّـنّه ـ اجـ

.P1 يصل :E5, E6, E7 [ يقبل.1258

1259. ـيقبـاموأّول ـ اـلذ�لـ ـلفضك ـ إـ اـضواـمىـلل ـلمفع ـ لـصاـ ] cf. δέχονται δὲ τὸ ῥεῦμα τοῦτο πρῶτον μὲν αἱ

χῶραι τῶν διατρώσεων (διαρθρώσεων?; cf. المفاصل; L: articulationum).

1260. الى منها يصل .add [ ثّم  P1.

1261. .E7, P1 واذا :E5, E6 [ وإذ

.E7 الرباط الذي :E5, E6, P1 [ الرباطات التي.1262

.P1 ىكن :E5, E6, E7 [ تكون.1263

.E5, E6, E7: om. P1 [ في.1264

.E7 اصحاب :E5, E6, P1 [ صاحب.1265

1266. .E6 يدلك :E5, E7, P1 [ يدّل

1267. .E7 انا لم نرا :E5, E6, P1 [ أنّه لم ير

1268. .P1 احد :E5, E6, E7 [ أحداً

1269. .E7 اجناس :E5, P1: om. E6 [ كّل

.E5, E6, P1: om. E7 [ أصحاب.1270

.P1 يعرض :E5, E7: ill. E6 [ عرض.1271

1272. .E5, E6, P1: om. E7 [ إنّما
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ٕ أنـلا ـيتحلى ـ ـ إـجـامّلـ اـلرى ـلقى ـميدـ وـ ـتحليلن، ـ ـ ـ ـيك1273هـ ـمتونـ اـكىـ ـلفضان ـ ـقيقر1274لـ ـ أـميـفاًـ وـقّدة ـمتّل ـغليظانـكىـ ـ ـ أوـ ـففاًـجزـلاً ّدةـميـ

[ـطأ E6ول. 62b] ـجمدـقانـكٕانـف]12] اـ ـللع واـجزوـ ـلغلة ـ ـفهظـ أـ أنـحو ـيحترى ـ إـ أـمىـلاج وـطّدة ـلكول ـلينـ ـيج1275سـ ـعلاوزـ ذاـهالـحىـ

الأرـلا ـبعيورم ـ ـحتاًـموـينـ ـيتحلّىـ ـ ـ [ـ و13ّل. ـبي] ـبشّنـ ـيكأن1277كـلذ1276رطـ اـ ـلطبيون ـ ـ [ـ E7ب 134a[ـيفع ـ ـجميلـ ـ ـيفعاـمعـ ـ ـلصاـبلـ وـ ـيكواب ونـ

]P1 124bا ـلم] ـمطضـيرـ ـسل1278اًـعاوـ اـ ـلقيس ـ [ـ وا14ٔاد. اـم] ا اـلّ ـلحورم اـ ـيحذيـلاّر اـف1279دثـ ـلمي اـضواـ ـللحميع ـ ـ ـ ـفحةـ ـتحلّدـ ـ 1280ّدـحهـلّـ

ـنقضا ـ الأـ اـماء ـلحراض وـ الأرـهاّدة عو ـب ـعشةـ [ـ E5ر 65a[ـموـي] وذ15اً. أّنـل] اـهوـجك لحر ـل ـ أـ ـسخم وأـ ـتخلخّدـشف ـ ـ عنـم1281لاًـ ي ـطب ـ ـ ةـ

[ـطاـبرـلا و16ات. ـمت1282كـلذـل] اـثدـحىـ ـلجت اـفـةحراـ أوـطاـبرـلي الأوـفات أوـتي اـفار ـلعصي ـ اـكب،ـ ـبتان ـقبداءـ ـلهوـ ـللاـ أـ ـبطورم وـ ـبلانـكأ ـغهوـ اـ

ـمنتهةـيـاغىـلإ ـ ـ اـ أـميـفورمـلى وـطّدة أـهرؤـبانـكول ـبطا [ـ Kühnأ. xviii, 84] وذ17] أّنـل] اـمك اـجوـلن ـقبلنـمذيـله ـ لاـصهـ ـتكارت ادـ

ـتقب ـ ـمهـرج1283يـفلـ ـشيئاـ ـ اـم1284اًـ اـبـوطرـلن ـلخة ـعنهـةجارـ ـ إلّاـ ـبعسا ـ وـ أّنـهر الأـهو ـعضذه ـملاءـ ـكثيفزّزةـ ـ ـ ـصلبةـ ـ ذـمةـ اـلن ـبعينـهجوـلك ـ ـ لاـ ـيكه ادـ

1273. .E7, P1 وتحلله :E5: ill. E6 [ وتحليله

.E5, E7: ill. E6: om. P1 [ الفضل.1274

.E6 وليس :E5, E7, P1 [ ولكن ليس.1275

.E7 والشرط :E5, E6, P1 [ وبيّن بشرط.1276

.E5: om. E6, om. E7 [ ذلك.1277

1278. .E5, E6, E7: P1 [ مطاوعاً

.E5 ىعرض :E6, E7, P1 [ يحدث.1279

1280. .E5, E6, P1: om. E7 [ تحلّله حّد

1281. .E7 واقرب .add [ تخلخلاً

.P1 وذلك :E5, E6, E7 [ ولذلك.1282

.E5, E7, P1: om. E6 [ في.1283

1284. .E6 شي :E5, E7, P1 [ شيئاً
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ـيج وـ ـيتحلري ـ ـ ـمنه1285ّلـ ـ إلّاـشاـ ـبعسيء ـ [ـ و18ر. ـبه] ـلسبا1286ذاـ ـ ـجع1287بـ أـ ـبقل اـ ـلحراط ـتحليـفّدـ ـ أورامـ ـصحا1288ّٔل اـ ـلنقاب ـ واـ ـنقضرس ـ هـئاـ

ـلتا اـ لا ـلياّم اـ ـعشعـبراـلوم الأرـيلـبرـ ـبعيوم ـ [ـ ا19ن، لأّن اـبـوطرـل] ـلتات اـفيـ ـلمفي ـ ـتحتلـصاـ ـ ـتتحلأن1289اجـ ـ ـ ـحتّلـ ـتصيّىـ ـ ـبخرـ ـينفو1290اراًـ ـ يـفذـ

اـطاـبرـلا ـلمحيطات ـ ـ ـ ـلمفاـبةـ ـ ـحتلـصاـ ـيستفّىـ ـ ـ وـ داـقاـمكـلذـكرغ. ـتلنـملـخد اـ ـتلرمـجاتـبـوطرـلك اـ [ـطاـبرـلك و20ات. ذـق] أـكد ـبقر ومـيراطـ

ـبعيالأر ـ ـكتيـفنـ ـتقابـ اـمدـ ـلمعة ـ ووـفرـ أّنـصة ـفيف ـيكهـ ـبحونـ ـلياـمرانـ داـهسـ ـلحقيقاـب1291لاًـخو ـ ـ ـ ـلما1293راضـمالا1292ٔدادـعيـفةـ ـمنزـ وـ دـقة،

] وقد شرحت أمر جميع هذه الأشياء غاية الشرح في كتابي في أيّام البحران.21جاوز حّد الأمراض الحاّدة. [

Kühn xviii, 84, line 13

vi. 50

.1295 في دماغه قطع فلا بّد من أن تحدث به حّمى وقيء مرار1294قال أبقراط: من حدث به

]Kühn xviii, ـلينـاجالـق]85 ـ [ـ ا1ٔوس: اـم] ا ـلحمّ ـ ىـ ـفتعّ ـ ـعنرضـ اـحدـ ـلقطدوث ـ اـفعـ ـلطاـب1296اغـمدـلي اـيرـ ـلعق اـ ـقبلنـمذيـلاّم ـ ّلـكارـصهـ

1285. .E6 وىنحل :E5, E7, P1 [ ويتحلّل

1286. .P1 لهذا :E6, E7 فلهذا :E5 [ وبهذا

.E6 ولذلك .add [ السبب.1287

1288. .E7 الورم في :E6, P1 ورم :E5 [ أورام

.E7 الى .add [ تحتاج.1289

1290. .E6 بخار :E5, E7, P1 [ بخاراً

1291. .E6, P1 داخل :E5, E7 [ داخلاً

1292. .P1 عدد :E5, E6, E7 [ عداد

.E5, E7, P1: om. E6 [ الأمراض.1293

1294. .E5, E6, P1, Tytler: om. E7 [ به

1295. .Tytler مرارا :ArMSS [ مرار

.P1 بالدماغ :E5, E7: ill. E6 [ في الدماغ.1296
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ـعض رـ ـئيو ـمت1297سـ ـفيدثـحىـ ورمـ ـتبعاّرـحه ـ ذـ اـلت ـلحمك ـ ىـ ّ
1298] وا2ٔ. اـم] [ـقّ E6يء 63aا ـلم] ـفيحرارـ ـ ـبمشدثـ ـ اـكارـ ـلمعة ـ وـ ـةصـاخدة ّ

ـفمه ـ ـللاـ اـفاغـمدـ ـلعلي ـ ـشتلاـلّةـ اـ ـبينهمذيـلراك ـ ـ ـ اـفاـ ـلعصي ـ [ـ وذ3ب. أـل] ـيتّهـنك ـبفلـصّـ اـ ـلمعم ـ ـعصبتاغـمدـلا1299نـمدةـ ـ ـ ـعظيمتانـ ـ ـ ـ .1300انـ

و4[ اـشنـم] ـلمأن أنـ ـيتحلرار ـ ـ إـ اـلّب ـلمعى ـ ـغينـمدةـ اـهرـ ـلسبذا ـ [ـ E7ب 136b[ـعن الأوـ اـجد ـلشاع الا1301دةـيدـ ـغتمأو ـ اـ ـلشام [ـيدـ ]5د،

أنـحوأ ـيكرى ذـ إذاـلون ـضعفك ـ اـ ـلمعت ـ [ـ الأـف]6دة. ـعضٕاّن اـ ـلتاء ـتضع1302يـ ـ ـتنصفـ ـ إـ ـليهّب ـ ـفضاـ الأـ ـعضول اـ ـلمجاء ـ ـلهاورةـ وـ ـةصـاخا اـمّ

ـمنهانـك ـ رـ ـقيقا ـ [ـ ـمث]7اً اـ ـلمل واـ اـبـوطرـلرار ـلمة ـئياـ و8[1303ةـ ـتخدـق] اـهطـلاـ اـبـوطرـلذه ـلمة ـئياـ [ـ P1ة 125a[ـكثي ـ اـ ـلمراً اـ ـيتقيذيـلرار ـ ـ [ـ ولا9ّأ، [

ـيك ـصحيحراراًـمرىـيادـ ـ ـ ـيتقياًـفـرصاًـ ـ ـ ـليّأـ ـتخسـ ـلطاـ رـ ـئياـمةـبـوطه [1304ةـ و10. أـيدـق] ـيضرى اـ ـلصحياً ـ ـ أـ إذا ـبطح اـعأـ ـلطعن ـ أـ ـبطام ـكثيأـ ـ وـ ـةصـاخراً ّ

اـكإن ـلغان ـعليبـلاـ ـ ـطبيعتيـفهـ ـ ـ ـ اـ ـلمه ـينصرارـ ـ إـ ـمعىـلّب اـتدـ ـلمه [ـ و11رار. ـعل1305ّكـلدـي] ذـ ـيعاـمكـلى ـفيههـلرضـ ـ اـماـ ـللن وـ ـيتقياـمذع ـ ـ إنـ ّأه

ـتقي ـ أـ ّ
1306] .Kühn xviii, 86] و12] ـلي] ـمتسـ وـ ـقعى اـ ـلجت [ـحراـ E5ة 65b[اـف ـفق1307اغـمدـلي ـيعطـ اـقرضـ ـلميء [ـ ـلكن]13رار، ـ دـقّهـ

.P1 رييسي :E5, E7: ill. E6 [ رئيس.1297

.P1 ىحّمى :E5, E7: ill. E6 [ الحّمى.1298

.E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 [ المعدة من.1299

.E6 عصىىىن عظيمتين :E5, E7, P1 [ عصبتان عظيمتان.1300

1301. .P1 الشديد :E5, E6, E7 [ الشديدة

.supra lin. E5, E6, E7, P1: om. E5 [ التي.1302

1303. ـمث اـ ـلمل واـ اـبوـطرـلرار ـلمة ـئياـ ةـ � ] cf. οἷόνπερ αὐτὸ τὸ χολῶδες ὑπάρχον ὑγρὸν καὶ σὺν αὐτῷ

πᾶν ὅσον ὀῤῥῶδες ὑγρὸν (Ar. interpr.?; cf. L: qualis humor biliosus est et cum

eo quidquid est serosi excrementi).

1304. .cf. περιττώματος ὀῤῥώδους [ رطوبة مائية

1305. .P1 وقد يدلك :E5, E6, E7 [ ويدلّك

1306. .E6, E7, P1: om. E5 [ إن تقيّأ

.E6, P1 بالدماغ :E5, E7 [ في الدماغ.1307
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ـيع ذـ أـلرض ـيضك وـ إذا ـقعاً اـ ـلجت ـلغشاـبـةحراـ ـ ـلصلا1308اءـ ـ اـ ـلمحيب ـ ـ [ـمدـلاـبطـ وذ14اغ. أـل] ـلمّهـنك إنـ ـلغشا1310ذاـهانـك1309ا ـ ـيتاءـ لـصّـ

ـكثيعـضواـميـفاغـمدـلاـب ـ اـنـاكرةـ ـلعلت ـ اـ ـلتل ـتحيـ ـفيدثـ ـتسهـ إـ اـلرع [ـمدـلى وا15ٔاغ. أـم] ا ـصحّ أراـ ـسسطاب ـ ـيقواـنـاك1311ٕاذـفسـطراـ إّنـلوـ ون

ـنبلـصأ اـ ـلعصات ـ ـغشنـمبـ اـئاـ ـيقمّـهـنٕاـفاغـمدـلي ـمتونـلوـ وـ ـقعى اـ ـلجت ـلغشاـبـةحراـ ـ ـلصلا1312اءـ ـ وـ الأـه1313ٕاّنـفدهـحب إـعذه ـتحاّـمـنراض دثـ

ـقبنـم ـنفلـ ـطبيعسـ ـ ـ ذـ اـلة ـلغشك ـ [ـ و16اء. ـمت] اـنـاكىـ ـلجت وـقـةحراـ ـصلد إـ اـلت ـيقمّـهـنٕاـفاغـمدـلى إّنـلوـ ـتلون الأـ إـعك ـتحـاّمـنراض نـمدثـ

ـقب اـ أّن ـلجل وـق1314ـةحراـ ـقعد ـلغشاـبتـ ـ ـئياـ ـجميعنـ ـ ـ ـقباًـ أنـ ـتصل إـ اـلل [ـمدـلى 17ٕاغ. ا و ـقلاّـمـن] ا1315ٔتـ ـصحإّن أراـ ـسسطاب ـ ـيقسـطراـ ذاـهونـلوـ

ـلقا وـ أـلول، أراـقم إّن ـسسطل ـ ـيق1316سـطراـ [ـلوـ ـقبنـم]18ه، أـ وـنل أراـجّي ـسسطدت ـ وـفسـطراـ ـبلانـكدـقتـقي ـفيغـ اـس1317هـ ـلمشّن ـ وـئاـ ـوهخ

اـقوـلا أـكذـيذيـلت ـصحر أـباـ وـنه ـفيعـضّه ـكتب1318هـ ـ اـفهـ ـلتشي ـ ـحكدـقحـيرـ اـبمـ أـمدـلأّن اـصاغ ـلعصل ـ وـ ـمبتب ـ [ـئدـ و19ه. وـق] ـصفد ذهـهتـ

 أكثر من هذا في كتابي في علم أبقراط بالتشريح.1319الأشياء بشرح

Kühn xviii, 87, line 1

vi. 51

1308. .E5 في الغشا :E6, E7, P1 [ بالغشاء

1309. .E5, E6, P1: om. E7 [ إن

1310. .E6, E7, P1: om. E5 [ هذا

1311. .E7, P1 فان :E5, E6 [ فٕاذ

1312. .E5 في الغشا :E6, E7, P1 [ بالغشاء

1313. .E6 ان :E5, E7, P1 [ فٕاّن

1314. الجراحة تلك :E5, E6 [ الجراحة  E7, P1: add. انما E7.

.E7 قلنا :E5, E6, P1 [ قلت.1315

.in marg. E6 نفسه .add [ أراسسطراطس.1316

1317. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ فيه

1318. .P1 في :E5, E6, E7 [ فيه

.E5 شرحا :E6, E7, P1 [ بشرح.1319

TARO MIMURA, EMILY SELOVE Galen commentaries book 6 [v. 9 TM] 110



]Kühn xviii, أـق]87 ـبقال [ـ E6راط: 63b[وـبدثـحنـم ــصحيوـهه وـ ـبغتـعجح ـ رأـف1320ةـ أـثـهسي ـسكّم ـعلتـ اـ ـلمكى ـ وـ 1321هـلرضـعان

غطيط فٕانّه يهلك في سبعة أيّام إن لم تحدث به حّمى.

ـلينـاجالـق ـ [ـ [1وس: إّن [E7 135a[أـعنـم ـبقادة إذاـ أـقراط ـسكال أوـ ـسكت لا1322اتـ ـيكأن ـقصونـ إـ آـهـامّـنده ـلصاـبتـثدـحةـفو وتـ

ـفق أوـ ـلكاـبط ـلكنلامـ ـ أنـيرـيّهـ ـيفهد ـ ـعنمـ الآـكذـبهـ اـفره ـلحة لأـثادـ ـفعالا1323ٔرفـشة اـفالا1325ٓةـيالٕاراد1324الـ ـلحة ـبجميعهةـثادـ ـ ـ ـ ـ [1326اـ ور2. ـامّـب]

ـتلتـناـك الأـ ـفعك ـبهتـلزـندـقالـ الآـ واـفا ـلحة بطمـلّسـ ـي ـ [ـ ـفق]3ل. أـقدـ قال ـب ـبعيـفراطـ أـ لاوـقض ـي 1327ٕهـ هـنا عّ ـي بعرضـ ـل ـ اـ ـلنض أنـ اس

ـيسكت ـ ـ ـيحسمـهو1328واـ ـ [ـ ون، ّP1 125bور ـبم] الآـنـاكاـ ـبهمتـلزـندـقةـفت ـ ـجميعاـ ـ ـ أـ ـعناً، ـفعالأـبيـ الٕارادـ واـيال ـلحة وـ ـتسمّس، ـ ىـ ّ
ـتل1329 اـ ـلعلك ـ ّةـ

ـلسكتا ـ ـ [1330ةـ وا4. ـلسكت] ـ ـ ـمنهمانـبـرضةـ ـ ـ ـضعيف1331اـ ـ ـ وـ ـمنهمة ـ ـ [ـيوـق1332اـ E5ة. 66a] و5] أـقكـلذـل] ـبقال اـ إّن ـلسكتراط ـ ـ إنـ مـلةـيوـقتـنـاكة

1320. .E5, E6, E7, Tytler: om. P1 [ بغتة

1321. .E7 على المكان .add [ له

.E6 سكاتا :E5, E7, P1 [ سكات.1322

.E7 ىاشرف :E5, E6, P1 [ لأشرف.1323

.E5, E6, E7: om. P1 [ الأفعال.1324

1325. .E5 اعني .add [ الٕارادية

1326. .E7 لجميعها :E5, E6, P1 [ بجميعها

1327. .E7 الاقاويل :E5, E6, P1 [ أقاويله

1328. .E6 يسكتون :E5, E7, P1 [ يسكتوا

.E6 وسما :E5, E7, P1 [ وتسّمى.1329

1330. ـبمور الآـنـاكاـ ـبهمتـلزـندـقةـفت ـ ـجميعاـ ـ ـ أـ ـعناً، ـفعالأـبيـ الٕارادـ واـيال ـلحة وـ ـتسمّس، ـ ىـ ـتلّ اـ ـلعلك ـ اـ ة ـلسكتّ ـ ـ ةـ ] cf. πολλάκις δὲ

ἄμφω πέπονθεν, ὅπερ ἀποπληξίαν ὀνομάζουσιν (Ar. adds نأ ــــع عالأــــبيــــ ــــف الٕارادــــ ةــــيال

.(?والحّس

1331. .E5, E6, P1 منها :E7 [ منهما

1332. .E5, E6, P1 منها :E7 [ منهما
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ـيمك ـ أنـ ـيبن ـحبهـاصرأـ ـ ـمنهاـ ـ وإن1333اـ ـضعيفتـنـاك، ـ ـ ـيسهمـلةـ ـ أنـ ـيبل [1334رأـ و6. ذـقّهـنأـك] اـهيـفـركد ـلفصذا ـ ـعلدّلـتةـملاـعلـ اـ ـلسكتى ـ ـ ةـ

ـلقا وـيوـ اـهة ـلغطيي ـ ـ اـ ـيعذيـلط ـللمستثقرضـ ـ ـ ـ ـ ـ [ـ Kühnل xviii, اـف]88 ـلني ـلمشومـ ـ ـبهاـ ـبحهـلـاحةـ اـحـاصالـ ـلسكتب ـ ـ واـ ـلغطية، ـ ـ ـيعطـ ـلكرضـ ّلـ

اـمدـحوا ـلفن ـيقيرـ ـ وـمنـ ـغيـهجن اـ اـجوـلر ـيعذيـله ـمنرضـ [ـخلآـلهـ ا7ٔر، إلّا ـيعّهـن] اـ ـلفّم ـيقيرـ ـ أـ واـمن وذـحر الأـلد اـمك ـلعر ـلهماّمـ ـ ـضعـوهاـ فـ

ـفع اـ ـلعصل ـ [ـ و8ب. وـق] ـصفد أـ ـجميرـمت ـ الأـه1335عـ ـشيذه ـعلاءـ أـشىـ ـكتيـفذاـهنـمّمـترح ـتعيـفيـباـ ـعلرّفـ ـعضالا1336ٔلـ اـ ـلباء ـطناـ ]9ة.[ـ

ـلسو أذـ اـهيـفـركت ـلمذا إلّاـضوـ ـيحتاـمع ـ إـ ـلياج اـجـاحهـ ـصطة ـمعنرحـشيـفةـيرارـ ـ اـهىـ ـلفصذا ـ [ـ إـقأـف]10ل. ـبغتهـبدثـحنـم1337ّهـنول ـ ةـ

ـصحيـوهو ـ الأـلأوـفداعـصحـ ـشيى أنـباءـ ـيك1338ه ـسببونـ ـ ـغليظحـير1339هـ ـ ـ ـفخاـنةـ [ـ و11ة. ـيمكدـق] ـ أنـ ـيكن ـسببونـ ـ ـكثياّدةـم1340هـ ـ تـلاـمرةـ

اـلإ دـلى ـفعرأس وـ ـعلدّلـيدـقة، أّنـ ـتلى اـ ـلمك اـهيـفاّدةـ ـلمذا إـصعـضوـ اـلارت الأـمدـلى ـلتا1341راضـعاغ ـبعتـثدـحيـ اـ ـلصد اـ دـقذيـلداع

ـيظه ـ ـمنهرـ ـ ـمعماـ ـ ـيظهاـ ـ أّنـ ـتلر اـ ـلمك ـبلغمياّدةـ ـ ـ ـ [ـ و12ة. إذاـلذـل] ـبصتـثدـحك اـهبـحاـ ـلعلذه ـ ـحمّةـ [ـ ى ّE6 64a[ـعلنـمرؤهـبانـك ـبههـتّـ اـ

ـقبنـم اـ أّن ـلحمل ـ ىـ ـتسخّ ـ وـ ـتلطن ـ وـ ـتحلف ـ ـتلّلـ اـ ـلغليظا1342حـيرـلك ـ ـ ـ والأـ اـخة ـلبلغميلاط ـ ـ ـ ـ [ـ وذ13ة. رـل] أـثلاـثيـفانـكـامّـبك ورـية انـكـامّـبّام

أرـف ـبعي ورـ أـفانـكـامّـبة ـكثي ذـمرـ أـلن إلّا ـليّهـنك، ـيتجسـ ـ اـ ـلسبعاوز ـ ـ اـ لأّن ـلعضة ـ اـ ـفيذيـلو اـ ـلعله ـ [ـ E7ّة 135b[ـعض [ـيـرشوـ Kühnف.

xviii, 89] [14بيّنّا مرارا1343ً] وليس تحتمل الأعضاء الشريفة الأمراض التي تجمع الصعوبة والطول كما 
 كثيرة.1344

1333. .E5, E6, P1: om. E7 [ منها

1334. .E7 صاحبها .add [ يبرأ

.E5, E6, P1: om. E7 [ أمر جميع.1335

P1 ىعلل :E5, E6, E7 [ علل.1336

1337. .E6, supra lin. P1: om. P1 ان :E5, E7 [ إنّه

1338. .E6, P1 .بان :E5, E7 [ به أن

1339. .E5 شبيه :E6, E7, P1 [ سببه

1340. .E5: om. E7 شببه :E6, supra lin. E7, P1 [ سببه

.P1 ىالاعراض :E5, E7: ill. E6 [ الأعراض.1341

.E7 الرياح :E5, E6, P1 [ الريح.1342

1343. .E6, P1 قد .add [ كما

1344. .P1 مرار :E5, E6, E7 [ مراراً
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Kühn xviii, 89, line 3

vi. 52

أـق ـبقال ـينبغدـقراط:ـ ـ ـ أنـ ـيتفقي ـ ـ دـ اـطاـبّ ـلعين ـ وـف1345نـ اـقي ـلنت ـتبيٕانـفومـ ـ ـبينـميءـشّنـ اـ ـلعياض ـ اـ ـلجفن ـ ـمطب1346نـ ـ وـ ـليق ذـ ـبعق1347كـلس ـ بـ

ا1349 دواء فتلك علامة رديئة1348اختلاف ولا شرب .1350 مهلكة جدًّ

ـلينـاجالـق ـ [ـ 1ٕوس: ا ـيظه1351ـامّـن] ـ ـبينـم1352يءـشرـ اـ ـلعياض ـ إذاـ ـينطبمـل1353ن ـ ـ ـنطبا1354قـ ـ ـمحكماًـقاـ ـ ـ وذـ ـيك1355كـلاً، لأـ وـحون ـجهيد ـ إـ اـمن ّ

ـليب ـ [ـ P1س 126a[الأـف ـجفي إـ و اـمان ـلضعّ ـ اـمفـ ـلقن اـ ـلمحوّة ـ ـلهمـةكرـ ـ [1356اـ ـفل]2. ـعن1357كـلذـ اـ وـلد ـعنذرب اـشدـ ـيعندواءـلرب ـ ربـشيـ

.Tytler العينين :ArMSS [ العين.1345

.Tytler والجفن :ArMSS [ الجفن.1346

.E5, E6, P1, Tytler: om. E7 [ ذلك.1347

.E6 وشرب :E5, E7, P1, Tytler [ ولا شرب.1348

1349. .ArMSS: om. Tytler [ رديئة

1350. ا .Tytler مهلكة :E5, E6, P1: om. E7 [ مهلكة جدًّ

1351. .E7 اما ما :E5, E6, P1 [ إنّما

1352. .E5, E6, P1: om. E7 [ شيء

1353. .E6, supra lin. P1 ما .add [ إذا

.E5 الجفن .add [ ينطبق.1354

.E7 فذلك :E5, E6, P1 [ وذلك.1355

1356. .E7 لها :E5, E6, P1 [ لهما

.E7 فذلك :E5, E6, P1 [ فلذلك.1357
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ـلمسها1358دواءـلا ـ ـ ـيظهلـ ـ ـبينـمرـ اـ ـلعينياض ـ ـ ـ وـفيءـش1359نـ اـقي ـلنت [ـ وذ3وم. أّنـل] ـتجدانـبالا1360ٔك وـ ـتضعّف ـ اـ ـلقف [ـ E5وة 66bا ـلت] يـ

ـفيه ـ ـعناـ أـ ـشبد الأـهاهـ ـشيذه الاـماءـ ـستفن ـ [ـ Kühnراغ. xviii, 90] وا4] ـليب] ـ ـيظهسـ ـ الأـفرـ ـجفي أـ ـكثان ـممرـ اـ ـيظهّ ـ ـغييـفرـ لأـهرـ يـفـاهّـنا

ـطبيعته ـ ـ ـ ـ ـبساـياـ [1361ةـ ـفكم]5. ـ اـ أّن ـلجلا ـ اـ ـلمد إذاـبدـ ـعسّفـجوغ ـتمرـ اـلذـك1362دهـيدـ ـلحك الأـهيـفالـ ـعضذه [ـ و6اء. ـلي] ـيشسـ أـ دـحّك

ـيضأ ا1363اًـ ـلقأّن إذاـ ـكلوّة وـ ـضعفّت ـ ـيمكمـل،1364تـ ـ الٕاـ ـنسن أنـ ـيطبان ـ ـعينيقـ ـ ـ وـ ـليه اـ ـلعينيس ـ ـ ـ ـفق1365نـ ـلكطـ اـ ـلفّن أـ ـيضم وـ ـينكـلذـلاً، اـ ـلمام ضـيرـ

.1368 قصد النظر في طبيعة هذا الشيء وتدبّره1367 تلك حاله وفمه مفتوح، وذلك بيّن لمن1366الذي

Kühn xviii, 90, line 8

vi. 53

 وما كان منه مع هّم وحزن فهو أشّد خطراً.1370 أسلم1369قال بقراط: ما كان من اختلاط العقل مع ضحك فهو

1358. .E5, P1: om. E6, om. E7 [ يعني شرب الدواء

.E7 العين :E5, E6, P1 [ العينين.1359

1360. .E7 لان :E5, E6, P1 [ أّن

1361. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ يابسة

1362. .P1 تمدده :E7 مده :E5, E6 [ تمديده

1363. .E5, E7, P1: om. E6 [ أيضاً

.cf. καμνούσης τῆς δυνάμεως [ القوّة إذا كلّت وضعفت.1364

.E7 العينان :E5, E6, P1 [ العينين.1365

1366. .P1 التي :E5, E6, E7 [ الذي 

.E7, P1 لكل من :E5, E6 [ لمن.1367

1368. .E5 وتدبيره :E6, E7, P1 [ وتدبّره

1369. .E5, E6, P1, Tytler: om. E7 [ فهو

1370. Sadiq, Siwasi. (manawi omits this lemma) سليم .Quff, Maimonides, Siǌari: cf [ أسلم
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ـلينـاجالـق ـ [ـ ـلي]1وس: اـمسـ ـختن اـ ـلعقلاط ـ ـسلييءـشلـ ـ الاـ أنّ إلّا ـختم، اـ ـيكذيـللاط ـمعونـ ـضحهـ [ـقا1371ٔكـ E6ّل 64b[ـخط ـكمراًـ أّنـ ا

ـختالا اـ ـيكذيـللاط ـمع1372ونـ إـ وـقه ـتقحدام ـ أـ م ـخطّدـشّ ـكمراًـ أـقاـ قال ـب آـضوـميـفراطـ أـخع الاـشر ـختّد ـكللاطـ هـ ـخطّ [1373راًـ ـامأـف]2. ّ

ـختالا اـ ـيكذيـللاط ـمعونـ وـههـ ـفه1374زنـحمّ ـمتوـ طـسوـ ـبينهمّ ـ ـ ـ [ـ و3ا. ـجمي] ـ أـ ـصنع الاـ ـختاف ـيكلاطـ ـعلنـمونـ اـفّةـ اـنـاكاغـمدـلي ـلعلت ـ ـمنّةـ هـ

ـبتا ـبمشتـنـاكأو1375داءـ ـ ـكتارـ ـلعضهـ ـ آـ أـخو إلّا ـيخّهـنر، ـبعضهفـلاـ ـ ـ ـبعضاـ ـ [ـ Kühnاً xviii, ـلعلاـب]91 ـ اـ ـلفل ـعلاـ ـلكةـ واـ ـمنهدـحّل ـ [ـ ٕاّنـف]4ا.

ـختالا اـ ـيكذيـللاط ـفقرارةـحنـمونـ ـغينـمطـ ـخلرـ رديءـ ـفهط ـشبيوـ ـ ـختالاـبهـ اـ ـيكذيـللاط اـشنـمونـ ـلنبيرب ـ ـ [ـ والا5ذ. ـخت] اـ ذيـللاط

ـيك اـمونـ ـلمن اـ ـلصفرّة ـ ـيكراءـ [ـ E7ون 136a[ـمع وـههـ [1376زنـحمّ ـلصفا1378ّدتـيزـت1377ٕاذاـف]6. ـ اـ ـحتراء ـحت1379اًـقراـ ـتميّىـ ـ اـلا1380لـ ـلسى وداء،ـ

الاـم ـختال إـ اـيـرطىـللاط ـلجنق ـ [ـ و7ون. ـينبغدـق] ـ ـ أنـ ـيكي ـلخ1381اـمونـ ـصنّـ أـم1382اهـ اـمن ـلمر اـ ـلسرّة ـغييـفوداءـ اـهرـ ـلكتذا ـ راًـضـاحركـكذـلابـ

أّنـهو ـمنهو ـ ـيكاـماـ اـمونـ ـحتن اـ ـلمراق اـ ـلصفرّة ـ وـ أـهراء ـصعبهي ـ ـ ـجمينـم1383اـ ـ اـ وـجوـلع ـمنهوه، ـ ـيكاـماـ ـعكنـمونـ اـ وـلر ـمنوـهاـمدم ـبمن1384هـ ـ ةـلزـ

.E7 الضحك :E5, P1: ill. E6 [ ضحك.1371

.E7 يسكن :E5, E6, P1 [ يكون.1372

1373. .E7 ما كانت تلك حاله .add [ خطراً

.E5 خرس :E6, E7, P1 [ وحزن.1374

1375. .E7 ابتدات :E5, E6, P1 [ ابتداء

.E5 خرس :E6, E7, P1 [ وحزن.1376

1377. .E7 اذا :E5, E6, P1 [ فٕاذا

.E5 توفرت :E6, E7, P1 [ تزيّدت.1378

1379. .E5, E6, P1: om. E7 [ احتراقاً

.E7 ىستحيل :E5, E6, P1 [ تميل.1380

1381. .E5 بما :E6, E7, P1 [ ما

1382. .E7 لخصنا :E5, E6, P1 [ لّخصناه

1383. .E6, P1 امرا .add [ أصعبها

1384. .E7 وهو منها :E5 وما هو :E6, P1 [ وما هو منه
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[ـلا اـهو]8دردي. ـلصنذا ـ ـمنهفـ ـ أـ ـغلا اـمهـمواـقيـفظـ ـلصنن ـ وأـ الأّول ـكثيّلـقف ـ ـمنراًـ [ـ P1ه 126b[رداءةـف ـكيفيتي ـ ـ ـ [1385هـ و9. ـقلندـق] ـ اـ

ـيضأ إّنـ ـلصنا1386ذاـهاً ـ اـمفـ ـلسن اـ ـبمن1387ـوهذيـلوداء ـ ـعكةـلزـ اـ وـلر ـثفلدم ـ ودردـ اـيه إن ـستعملنه ـ ـ ـ ـ الأـ ـسما ـعلاءـ ـحقىـ ـئقهاـ ـ ـنسممـلا،ـ ـ هـ رّةـمّ

[ـس E5وداء 67a[ـلكن ـ اـ ـنسم1388ّ ـ ـيهّـ ـخلطاـ ـ [1389اًـيوداوـساًـ ـامأـف]10. ـعلّ الاـيـرطىـ ـستعق ـ رـنٕاـفارةـ ـسمـامّـبّا نّـ ـي لأـسرّةـماهـ ـقلينـعّهـنوداء ـ لـ

.1390سيصير مرّة سوداء إن لم يبادر فيستفرغه

Kühn xviii, 92, line 1

vi. 54

]Kühn xviii, 92دليل رديء.1391] قال أبقراط: نفس البكاء في الأمراض الحاّدة التي معها حّمى 

ـلينـاجالـق ـ [ـ اـيدـق]1وس: ـلصبيرى ـ ـ ـكثيانـ ـ وـفراًـ ـبكتـقي ـئهاـ ـينقطمـ ـ ـ ـعليهعـ ـ ـ إدـ اـخم ـلهال اـفواءـ ـلنفي ـ ـحت1392سـ ـيقّىـ ـلصا1393يـففـ وـ ـقفدر ةـ

وـف ـمنطـسي ـيتّمـثهـ ـبقاـمّمـ ـعلي1394يـ ـ ـمنهـ [ـ و2ه. وـق] أـصد ـبقف اـهراطـ ـلنفذا ـ ـكتيـفسـ أـ ـبياب ـيميدـ ـ إّنـقأنـباـ ـنفسال ـ ـيتضاًـ ـ رـعاـ إـعـوجف ىـله

1385. .E5, E6, P1: om. E7 [ كيفيته

1386. .E6, E7, P1: om. E5 [ هذا

1387. .E5: om. P1 هي :E6, E7 [ هو

1388. .P1 لكنه :E7 لكنها :E5, E6 [ لكنّا

1389. .E6 خلط سوداوي :E5, E7, P1 [ خلطاً سوداوياً

1390. .E7 ىاستفراغها :E5, E6, P1 [ فيستفرغه

.E7 الحمى :E5, E6, P1, Tytler [ حّمى.1391

.E7 التنفس :E5, P1: ill. E6 [ النفس.1392

.E7, P1: om. E5, om. E6 [ في.1393

.E7 ىبقى :E5, P1: ill. E6 [ بقي.1394
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]E6 65aدا ـيكّهـنأـكلـخ] اـ ـستنشون ـ ـ ـبع1395اًـقاـ اـ ـستنشد ـ ـ وذ1396اقـ رـل، ـلقا1397لالـكنـمانـكـامّـبك وـ ـضعفهوّة ـ ـ ور1398اـ ةـبلاـصنـمانـكـامّـب،

ور اـمانـكاّـمـبالآلات، ـجتمن ـ اـ ـلشيئياع ـ ـ ـ ورـ ـيبرـقالـحنـمانـكاّـمـبن، اـمةـ ـلتشنن ـ ـ ـيكّجـ ـعض1399يـفونـ اـ ـلصل [ـ اـف]3در. ـلقٕاّن اـ ـلضعيفوّة ـ ـ ـ إذاـ ة

ـعج أنـعزتـ ـيتبسن ـ ـ اـ ط ـلصّ واـميـفدرـ اـحرّة ـلمقدة ـ اـمدارـ ـلبسن ـ اـ ـيحتذيـلط ـ إـ ـلياج اـ ـلحيه ـ وـ ـقفوان، وـ ـقفت ـفعلهالـحيـفةـ ـ ـ ـحتاـ ـتستّىـ ـ حـيرـ

ـتعّمـث،1400أّولاً [ـ ـفتك]4ود. ـ ـلصلبا1402ةـلالا1401ٓونـ ـ ـ لاـ اـتواـتة ـلقي اـ ـلتوّة ـتبسطهيـ ـ ـ ـ ـبساـ ـفتـةسلاـ ـتعرـ اـفدـ ـنبسي ـ ـطهاـ ـقساـ [ـ وا5ٔراً. اـم] ا ـلحّ الـ

ـلقا ـيبرـ اـمةـ ـلتشنن ـ ـ [ـ Kühnّج xviii, ـفليس]93 ـ ـ إـجـاحيـبتـ أـلة أن أـصى ـتفعـاهّـنف ـ اـهلـ ـلنفذا ـ [ـ وإذا6س. ـغل] اـ ـلبب ـعلردـ ـعضىـ لـ

ـلصا أوـ ـعلدر ـعصب1403ىـ ـ ـتليـفدثـحه،ـ الآلاتـ وـبلاـصك ـجننـمـةكـرحة اـكـرحسـ ـلتشنة ـ ـ وـ اـشنـمّج ـلحمأن ـ وـ ى ـيسخلاجـعّلـكّ ـ أنـ ـيبن رأـ

ـتل اـ ـلحك [ـ [ـهعـمانـكٕاذاـف]7ال. E7ذا 136bا ـلع] ـحمارضـ ىـ ـفليّ ـ ـيمكسـ ـ أنـ ـيكن اـ ـلسبون ـ ـفيبـ ـغلبهـ ـ اـ ـلبة ـعلردـ ـعضىـ اـ ـلصل أوـ در

ـعصب ـ ولاـ ـيخله، ـ ـعنوـ ذـ أنـمهـثدوـحكـلد ـيكن إـ اـمون ـبسبتـثدـحةـبلاـصنـمّ ـ ـيببـ 1404ٕسـ ا اـمو ـضعنـمّ اـ ـلقف إـ و اـموّة ـيبرـقالـحنـمّ نـمةـ

ـلتشنا ـ ـ [ـ وأّي8ّج. الأـه] ـسبذه ـسببانـكابـ ـ ـفليهـ ـ ـيحمسـ ـ ـيعأن1405دـ [ـحرضـميـفرضـ أـك1406ٕانـف]9اّد. ـبقان إـ ـعنـاّمـنراط ـبقىـ «ـلوـ ـنفه سـ

1395. .E5, E6, in marg. E7, P1: om. E7 [ استنشاقاً

.E5, E6, E7: om. P1 [ بعد استنشاق.1396

.E7 لكلال :E5, E6, P1 [ من كلال.1397

1398. .cf. διὰ κάματον τῆς δυνάμεως (cf. vi. Ap. 52) [ من كلال القوّة وضعفها

.E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ في.1399

1400. .E5, supra lin. E6, E7, P1: om. E6 [ أّولاً

.E7 فتكر :E6 فتتممه :E5, P1 [ فتكون.1401

1402. .E6, E7, P1 والاله :E5 [ الآلة

.E5, E6, P1: om. E7 [ على.1403

.(?بسبب يبس Ar. adds) cf. ἤτοι σκληρότητα γεγενημένην [ إّما من صلابة حدثت بسبب يبس.1404

1405. .E7 بمحمود :E5, E6, P1 [ يحمد

.E7 فاذا :E5, E6, P1 [ فٕان.1406
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ـلبكا ـ اـهاء»ـ ـلحذه اـكرـ ـلتة وـ ـصفني ـ اـكـرحنـماـ آلات ـلتنفة ـ ـ س،ـ ـفقّ ـتفسينـمتـغرـفدـ ـ ـ وإنـق1407ـامرـ أنـبأراد1408انـكال. ـيك1409ه عـمونـ

ـلنفا1410ذاـه ـ اـ ذـلس ـشبيوتـص1411رهـكذي ـ ـبصهـ اـ ـلبوت ـفهي،ـكاـ دلاـمدّلـيوـ ـلتع ـعلهـ الأـ ـسبى اـ ـلتاب ذـ ـعلاـنـركي ـجعوـمالـحىـ ـيكةّـمـلؤـمةـ ونـ

] أو يكون منه صوت مرّكب منهما.E5 67b] وهو كأنّه يأمن أو يتنّفس الصعداء [P1 127aالتنّفس معها من صاحبه [

Kühn xviii, 94, line 1

vi. 55

]Kühn xviii, 94النقرس تتحرّك في الربيع وفي الخريف على الأمر الأكثر.1412] قال أبقراط: علل 

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـعل]1وس: اـ ـلنقل ـ وـ ـجميرس ـ ـعلعـ اـ ـلمفل ـ أـصاـ ـكثل [ـمرـ E6ا 65b[ـيت اـفّدـيزـ ـبيرـلي وـ ذـلذـلع، أـكك ـبقر ـفيمراطـ ـ ـتقاـ 1413نـمّدمـ

ـتع اـمالا1414ٔدهـيدـ ـبيعيرـلراض ـ ـ أوـ اـجة ـلمفاع ـ وـصاـ ـبيل، أّنـ ّن
ـلنقا1415 ـ أوـعيـفلـخدـيرسـ اـجداد ـلمفاع ـ [ـصاـ ور2ل. اـفتـجـاهـامّـب] ـلخي فـيرـ

ـفيم ـ ـتجتمنـ ـ ـ ـفيعـ اـفهـ ـلصيي ـ وـففـ اـقي ـلفت ـخل1416هـكواـ [ـ رديء. و3ط ـبيدـق] ـكتيـفتـنّـ اـفيـباـ ـلقي اـ ـلطبيعيوى ـ ـ ـ ـ أّنـ ـلكة واـ نـمدـحّل

ـعضالأ ـطبيعيوىـقاءـ ـ ـ ـ إـ اـهداـحة ـلقا اـ ـفعداـلوّة ـللشةـ ـ اـ ـلميء [ـ وا4ؤذي. ـلش] اـ ـلميء رـ أذاهـكاّـمـبؤذي ـقبنـمان أـ ـيكّهـنل ـكثيونـ ـ ـفيثق1417راًـ ـ ـ ورـ اّـمـبل،

1407. .E7 تفسيري لما :E5, E6, P1 [ تفسير ما

.E5 انما .add [ كان.1408

1409. .P1 انُّه :E6 به :E5, supra lin. E6, E7 [ به أن

1410. .P1 هذه :E5, E6, E7 [ هذا

1411. .E7 ذكرت :E5, E6, P1 [ ذكره

.Tytler علامة :ArMSS [ علل.1412

.supra lin. E6, E7 في :E5, E6, P1 [ من.1413

1414. .P1 تعديد :E5, E6, E7 [ تعديده

1415. .E5, E6, E7: om. P1 [ أّن

1416. .E7 الفاكهة :E5, E6, P1 [ الفواكه

1417. .E5 كثىر :E6, E7, P1 [ يكون كثيراً
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أذاهـك ـكيفيتأّنـبان ـ ـ ـ ـتكهـ ـمخونـ ـلفاـ ـمنةـ ـللشرةـفاـ ـ اـ [1418هـيؤذـيذيـليء اـمالأـف]5. ـلمراض ـمنزـ ـتهيةـ ـ اـفجـ ـبيرـلي ـفيمعـ ـ ـبيدـتانـكنـ اـفرهـ ـلشتي ـ اءـ

ـبيدـت ردـ ـيئراً ـقبنـماًـ اـيذـهلـ ـجهيوـلن ـ ـجميعنـ ـ ـ [ـ وذ6اً. الأـل] أّن اـفذوبـتلاطـخك ـبيرـلي [ـ Kühnع، xviii, ـعل1419عـفدـتّمـث]95 1420ىـ

المواضع الضعيفة من المواضع التي هي أقوى منها وتهيج في الخريف لأحد السببين فقط.

Kühn xviii, 95, line 3

vi. 56

 أو إلى التشنّج أو إلى الجنون أو إلى العمى.1422 إلى السكتة والفالج1421قال أبقراط: الأمراض السوداوية يخاف منها أن تؤول

ـلينـاجالـق ـ [ـ ا1وس: ـلسكت] ـ ـ واـ ـلفة واـلاـ ـلتشنج ـ ـ واـ ـلعمّج ـ [ـ E7ى 137a[ـتكدـق اـمونـ ـلخلن ـ اـ ـلبلغمط ـ ـ ـ وـ اـمي ـلخلن ـ اـ ـلسط لأّنـ ـلشاوداوي، يءـ

ـيعذيـلا ـمنهرضـ ـ ـفيهم1423اـ ـ ـ [ـعاـ وا2ٔاّم. أـم] ا ـلجنا1424رـمّ ـ ـفليونـ ـ ـيعمسـ ـ ـهمّـ وذـ أّنـلا. اـهك ـلعلذه ـ لاـ ـتكّة الأـمالـحيـفونـ اـموالـحن ـلخلن ـ طـ

ـلبلغما ـ ـ ـ [ـ لا3ٔي، ـتحتاّـهـن] ـ إـهّدـلوـتيـفاجـ أنـلا ـيكى اـ ـلخلون ـ اـ ـلمحط ـ ـلهدثـ ـخلطاـ ـ ـمهياًـ ـ اًـجّـ
[ـعذاـل1425 وا4اً. ـلم] اـ ـلصرّة ـئمدااءـفرـ ـعلاًـ ذهـهىـ

ـلحا1426نـم [ـ وا5ٔال. اـم] ا ـلخلّ ـ اـ ـلسط ـفليوداويـ ـ ـعلوـهسـ اـهىـ ـلحذه داـ ـئمال [ـ ا6ٔاً، إلّا إنـن] ـحتا1427ّه اـ ـحترق ـكثياًـقراـ ـ ـعفأوراًـ هـلارتـصنـ

أيضاً حّدة خبيثة.

1418. أذاهـكـامّـبور تأّنـبان ـكيفي ـ ـ ـ ـتكهـ ـمخونـ ـلفاـ ـمنةـ ـللشرةـفاـ ـ اـ هـيؤذـيذيـليء ] cf. τὰ δ' ἀνιῶντα τῷ τῆς ποιότητος

ἀλλοτρίῳ (Ar. expands?).

.E6 ىندفع :E5, E7, P1 [ تدفع.1419

.P1 الى :E5, E6, E7 [ على.1420

,Tytler يؤل :ArMSS [ تؤول.1421

.Tytler او الى الفالج :E6, E7, P1, Maimonides, Siǌari او الفالج :E5 [ والفالج.1422

1423. .?πάχος PS: πάθος MV Kühn, Ar [ الشيء الذي يعرض منها

1424. .E7 من :E5, E6, P1 [ أمر

1425. .E7 مهتاجاً :E5, E6, P1 [ مهيّجاً

.E5, E6, P1: om. E7 [ من.1426

1427. .E7 متى :E5, E6, P1 [ إن
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Kühn xviii, 96, line 1

vi. 57

]Kühn xviii, 961432 والستّين1431 الأربعين سنة1430 فيما بين1429 كان سنّه1428] قال أبقراط: السكتة والفالج يحدثان خاّصة لمن.

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـلي]1وس: ـسكتّلـكسـ ـ ولاـ إـلاـفّلـكة ـيحـامّـنج ـةصـاخدثـ أـفّ ـصحي ـلسا1433ابـ اـ ـلتّن وـ ـصفهي ـ [ـ E6ا 66a[ـلك اـ ـلسكتّن ـ ـ ةـ

ـلفوا E5[1434جـلاـ 68aا ـلل] ذـ ـهمـركذان ـفقاـ وـ ـهمط اـ ـللا ـيحذانـ اـمانـثدـ ـلمن اـ ـلسرّة [ـ لأّن2وداء، ـلما1435] اـ ـلسرّة ـتغلوداءـ ـ [ـصـاخبـ ة ّP1

127b[ـعل أـ ـصحى ـتلابـ اـ ـلسك [ـ ـكم]3ّن، ـتغلاـ ـ وـ ـتكثب ـ اـفرـ ـلخي [ـيرـ اـمأـف]4ف. ـعلّ ـلحكا1436ىـ ـ اـ ـلمطلم ـ ـ ـلمشاـفقـ ـ دـق1438نـيذـلا1437خـياـ

اـج ـلساوزوا ـيع1441فـصو1440ذيـلا1439ّنـ ـلهرضـ اـ ـلسكتم ـ ـ واـ ـلفة أـلاـ ـكثج [ـ ـفينبغ]5ر. ـ ـ ـ أنـ اـهلـصوـيي ـلقذا ـلقاـبولـ اـ ـتقذيـلول ـحتّدمـ ـيكّىـ ونـ

.Tytler بمن :ArMSS [ لمن.1428

1429. .E5, E6, P1, Tytler: om. E7 [ لمن كان سنّه

.E7 سن .add [ بين.1430

1431. .P1: om. Tytler السنه :E5, E7: ill. E6 [ سنة

السنين والى :E6 الى الستين :E5, E7, Tytler [ والستّين.1432  P1.

.P1 باصحاب :E7 لاصحاب :E5: ill. E6 [ في أصحاب.1433

.E7 اىضا .add [ والفالج.1434

1435. ان لا :E6, E7, P1 [ لأّن  E5.

.E5, E6, P1: om. E7 [ على.1436

.E7 فلا والمشايخ :E5, E6, P1 [ فالمشايخ.1437

.P1 التي :E5, E6, E7 [ الذين.1438

1439.  .E6 السنين :E5, E7, P1 [ السّن

.E5, E6, E7 التي :P1 [ الذي.1440

.E7 وصفت :E5, E6, P1 [ وصف.1441
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ـصحيح ـ ـ [ـقادـصاًـ ـفيك]6اً ـ إّنـقّهـنأـكونـ اـمالا1442ٔال ـلسراض ـيخ1443ةـيوداوـ ـمنهافـ ـ أنـ إـتا اـلؤول ـلسكتى ـ ـ واـ ـلفة اـلاـ ـيح1444نـيذـلج ـةصـاخانـثدـ ّ

 والستّين.1447 الأربعين1446 فيما بين1445بمن كان سنة

Kühn xviii, 96, line 14

vi. 58

 محالة يعفن.1449 الثرب فهو لا1448قال أبقراط :إذا بدأ

]Kühn xviii, ـلينـاجالـق]97 ـ [ـ ـيظدـق]1وس: ـبه1450ّنـ اـ ـلفصذا ـ ـلش1451لـ إـ ـيجّدة ـيفهممـل1453نـملـطاـبّهـنا1452ٔازهـ ـ ـ ـعلهـ ـينبغـامىـ ـ ـ ي.ـ

اـف]2[ ـقصذيـلٕاّن إـ ـليد ـفيهـ أـ ـبقه أـمـوهراطـ اـصا أّن ـلثف وـ اـهرب ـلغشو ـ اـ ـلمبساء ـ ـ ـعلوطـ اـ ـلمعى ـ وـ دوـمدة ـنها ـيعن1455دأـبإذا1454اـ ـ إذاـ ـظهي رـ

1442. .E7 من :E5, E6, P1 [ إّن

1443. .E7 ما .add [ السوداوية

.E7 هما .add [ الذين.1444

1445. .E7 لمن كان سنه :E6, P1: om. E5 [ بمن كان سنة

.E7 سن .add [ بين.1446

.E7 سنه .add [ الأربعين.1447

1448. .P1 بدر :E5, E6, E7, Tytler [ بدأ

1449. .Tytler فلا :ArMSS [ فهو لا

1450. .E7 قوم .add [ يظّن

.P1 القول :E5, E6, E7 [ الفصل.1451

1452. .E5 وجازته :E6, E7, P1 [ إيجازه

.E7 ممن :E5, E6, P1 [ من.1453

1454. ـلثا وـ اـهرب ـلغشو ـ اـ ـلمبساء ـ ـ ـعلوطـ اـ ـلمعى ـ وـ دوـمدة ـنها اـ ] cf. τὸ ἐπίπλοον (Ar. adds اـهو ـلغشو ـ اـ ـلمبساء ـ ـ ـعلوطـ اـ ـلمعى ـ وـ اـمدة

 .(?دونها

1455. P1 بدر :E5, E6, E7 [ بدأ
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اـمرجـخو ـلغشن ـ الآـ اـخاء ـلممر ـ ـعلدودـ اـ ـلبطى ـ ـكلنـ ـلبّمـث1456ّهـ ـفضثـ ـلبلـ ـفلي1457ثـ ـ ـيمكسـ ـ أدـ إذا ـيبقأن1458لـخن ـ ـصحيحىـ ـ ـ ـسليماًـ ـ ـ ـكماً،ـ اـ

ـيمكدـق ـ أنـ ـيكن ذـ ـغييـفكـلون إذاـ ـمثرجـخره الأـ ـمعل ا1459اءـ ـلطأو أـم1460رفـ اـطن ـلكبراف ـ [ـ إنـهٕاّنـف]3د. ـتبمـلذه ّدةـماًـجارـخ1461قـ

ـيلـوط ـحتةـ ـيبّىـ ـتعـاّهـنٕاـفداًـيدـش1462رداًـبردـ إـ ـجهزاـمىـلود الأّولـ ـبعا اـ [ـمدـند E7ال 137bا ـلخ] اـ اـفدثـحانـكذيـلرق ـلبطي ـ [ـ اـمأـف]4ن. ّ

ـلثا وإنـنٕاـفربـ ـلبثانـك1463ّه ـ أدـجارـخهـ ـتكّدةـمىـناً أدـنٕاـفونـ إذا ـعف1464لـخّه [ـ و5ن، ـيقط1465دـقكـلذـل] ـ الأـ ـطبع ـيباـمّاءـ ـمن1466ؤواـ [ـ ]6ه.

ـفه ـمعنـوهذاـ ـ اـهىـ ـلفصذا ـ وإنـ ـيحمـلانـكل ـلفظ1467ّددـ ـ اـيـاغهـ ـلتحة ـ [ـيدـ إـئاـقالـقٕانـف]7د. الأـمالـحيـفرىـيدـقّهـنل اـحن ـلثوال دـقربـ

1456. هإذا ــظ وــ اــمرجــخر شن غ ــل ــ الآــ اــخاء مر م ــل ــ لدودــ ــع اــ طى ب ــل ــ لنــ ــك هــ ّ ] cf. ὅταν γυμνωθῇ καὶ προκύψῃ τοῦ

περιτοναίου (Ar. adds الآخر الممدود على البطن كلّه?).

?Ar. adds [ ثّم لبث فضل لبث.1457

.E6, P1 دخل :E5, E7 [ أدخل.1458

1459. .E6 المعا :E5, E7, P1 [ الأمعاء

.E7 والطرف :E5, E6, P1 [ أو الطرف.1460

.E6 تبقي :E5, E7, P1 [ تبق.1461

1462. .E6 تبريدا :E5, E7, P1 [ برداً

1463. .E7 ان :E5, E6, P1 [ وإن

.E6, E7 دخل :E5, E7 [ أدخل.1464

1465. .E5, E6, P1: om. E7 [ قد

1466. .E5 يبدا :E6, E7, P1 [ يبؤوا

1467. .E6 يحد :E5, E7, P1 [ يحّدد
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ـيلبمـلّمـثدأـب ـ أدـ إن ـفل1468لـخث ـيعف1469مـ ـ ـفهن،ـ وإنـ ـبط1470و ـصحدوام1471لـ ةـ ّ
ـحك1472 ـبقمـ ـبمراطـ ـحك1473اـ ـفليذاـهيـفهـبمـ ـ ـيبطسـ ـ لـ

ـحكم1474أّن ـ ـبمهـ ـحكاـ ـيص1475هـبمـ أـفّحـ ـكثي اـ ـلحر و1476الاتـ ـيصي، ـ ـيعرـ اـه1477ّمـ ـلفصذا ـ أـ ـنجدـقرـمل أـفدهـ ـكثيلـياوـقي ـ ـلهاـق1478رةـ أـ ـبقا راطـ

[ـي Kühnدّل xviii, ـمخيـف]98 اـ ـلكرج ـعللامـ اـ أّن ـلحكى ـ ـبممـ ـحكاـ E6[1479هـبمـ 66b[ـفيه ـ ـيصاـ ـئمدا1480ّحـ [ـ و8اً. ي] ـل الأـ رـمس

.1481كذلك لكن قد يعرض في الندرة أن يكون الأمر على خلاف ما وصف

Kühn xviii, 98, line 4

vi. 59

.E7 ان يدخل :E5, P1: ill. E6 [ إن أدخل.1468

1469. .E5, E6, P1: om. E7 [ فلم

1470. .E7 ان :E5, P1: ill. E6 [ وإن

.E7, P1 ابطل :E5: ill. E6 [ بطل.1471

1472. .E7 صحته :E5, E6 [ صّحة

1473. .E5 ما :E6, E7, P1 [ بما

1474. .E5, E6, P1: om. E7 [ أّن

1475. .E7 بل .add [ به

1476. ي ل ـف ـ بطسـ ـي ـ أّنـ ـحكمل ـ مهـ ـب ـحكاـ ـيصهـبمـ أـفّحـ ـكثي اـ ـلحر الاتـ ] cf. φυλάξαι δὲ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ (Ar.

expands?).

1477. .E7 بعد :E5, P1: ill. E6 [ يعّم

1478. .E7 اكثر الاقاويل التي :E5, E6, P1 [ أقاويل كثيرة

1479. .E5 بها :E6, E7, P1 [ به

1480. .E7 فيها ليصح .add [ يصّح

.E5 وصعت :E6, E7, P1 [ وصف.1481
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 ثّم يعود فٕانّه قد حدثت فيه رطوبة مخاطية.1483 النساء وكان وركه ينخلع1482قال أبقراط: من كان به وجع عرق

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـكثي]1وس: ـ ـيجتماـم1484راًـ ـ ـ اـفعـ ـلمفي ـ ـكيملـصاـ ـ ـبلغموسـ ـ ـ اـهو1485يـ ـسمذيـلو اهـ ّ
ـمخةـبـوطر1486 ـطياـ ـفتبت1487ةـ ـ ـ رـب1488ّلـ اتـبـوطه

ـتل اـ ـلمفك ـ E5[1489لـصاـ 68b[ـفتست ـ ـ [ـخرـ و2ي، ـيخكـلذـل] اـ ـلعظرج ـ اـممـ نقن ـل ـ [ـ P1رة 128aا ـلم] بـكرـ ـفيهّ ـ ـسهاًـجروـخ14901491اـ لاًـ

ـيعـرس إـجرـيو1492اًـ ـليهع ـ ـيضا1493ٔاـ رـ ـسهاًـعـوجاً [ـ و3لاً. الأـهذاـه] اـمو ذـلر ـبقا1494ٔرهـكذي ـلفصا1495ذاـهيـفراطـ ـ أـ ـيعّهـنل ـلمرضـ هـلـاحذهـهنـ

أـم ـصحن اـجأو1496ابـ [ـلاع و4ورك. ـينبغ] ـ ـ أنـ ـيفهي ـ ـعنمـ اـلوـقنـمهـ أّن ـينخلوركـله ـ ـ لاـ ـنفع اـ ـلكوركـلس ـعظّنـ اـ ـلفخم ـ اـ ـلمذ ـفيّبـكرـ ـكم1497هـ اـ

.E6, E7, supra lin. P1: om. E5, om. P1, om. Tytler [ عرق.1482

.Tytler يتخلع :ArMSS [ ينخلع.1483

1484. .P1 كثير :E5, E6, E7 [ كثيراً

.cf. χυμὸς φλεγματώδης [ كيموس بلغمي.1485

1486. .E7 يسمى :E5, E6, P1 [ سّماه

1487. .cf. μύξαν [ رطوبة مخاطية

1488. .E5 فتثقل :E6, E7, P1 [ فتبتّل

.P1 ذلك المفاصل :E6, sub lin. P1 ذلك المفصل :E5 حبايل المفاصل :E7 [ تلك المفاصل.1489

1490. .E5, E7, P1: om. E6 [ فيها

1491. .(?العظم المرّكب فيها .Ar. interpr) cf. τὸ ἄρθρον [ العظم من النقرة المرّكب فيها

1492. .E6, E7, P1: om. E5 [ سريعاً

1493. .E6, E7, P1: om. E5 [ إليها

1494. .E6 ذكر :E5, E7, P1 [ ذكره

1495. .E5, E6, supra lin. E7, P1: om. E7 [ هذا

.E5, E6, P1: om. E7 [ أصحاب.1496

1497. .cf. τὸ κατ' ἰσχίον ἄρθρον [ عظم الفخذ المرّكب فيه
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ـكتيـفالـق اـ ـلمفاب ـ [ـصاـ ا5ٔل. اـم] ـمفصّ ـ اـ ـلكتل ـ أـففـ ـعلملا ـ ـينخلهـ ـ ـ إلّاـ ـعلع ـجه1498ىـ واـ إـحة و ـعنـاّمـندة، أّنـ ـعظى اـ ـلعضم ـ اـ ـلمد يـفّبـكرـ

الكتف إنّما ينخلع على جهة واحدة.

Kühn xviii, 99 line 1

vi. 60

]Kühn xviii, أـق]99 ـبقال اـمراط:ـ ـعتن وـ اـفعـجراه ـينخل1501ـهكور1500انـكو1499نـمزـموركـلي ـ ـ رـف1502عـ ـجلٕاّن ـكلهـ ـتضمـاهّـ ـ وـ ـتعر إن1503رجـ

.1504لم تكو

ـلينـاجالـق ـ [ـ ـلي]1وس: ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيعي اـهزلـ ـلفصذا ـ اـعلـ ـلفصن ـ اـ ـقبلذيـلل ـ [ـ ـلكن]2ه، ـ ـينبغ1505ّهـ ـ ـ أنـ ـيقي ـحتهـبرنـ ـيكّىـ واـقونـ داً،ـحولاً

ـيفهو ـ ـعلمـ اـهىـ اـجوـلذا أـله [1506فـصذي و3، أـه] أنـيرـيّهـنو ـيقد إّنـ وـحـاصول اـجب ـلنسع ـ E7[1507اءـ 138aا ـيعذيـل] نـمهـل1508رضـ

ـقب ـكثلـ اـ اـبوـطرـلرة لغمية ب ـل ـ ـ ـ ـ اـف1509ةـ أنـلي ـينخلورك ـ ـ ـفخعـ عّمـثذهـ ـي إـ ـضعوـمىـلود ـجلرـف1510هـ ـكلهـ لاـهّـ ـمحا ـعلةـلاـ اـطىـ ـلمول ـتضمّدةـ ـ رـ

.E7 الى :E5, E6, in marg. E7, P1 [ على.1498

.E7 ممن :E5, E6, P1, Tytler [ مزمن.1499

.P1 فكان :E7 كان :E5, E6, Tytler [ وكان.1500

1501. .ArMSS: om. Tytler [ وركه

.Tytler يتخلع :ArMSS [ ينخلع.1502

.P1 وىعوج :E5, E6, E7 [ وتعرج.1503

1504. .Tytler يكو :E6, P1 يكوى :E5 يكوا :E7 [ تكو

1505. .E6, E7 لكن :E5, P1 [ لكنّه

.E7 وصف :E5, E6, P1 [ أصف.1506

1507. .cf. τοῖς ἰσχιαδικοῖς (Ar. mistranslates?) [ صاحب وجع النساء

.P1 عرض :E5, E6, E7 [ يعرض.1508

1509. .cf. τὸ πλῆθος τῆς μύξης (Ar. interpr. μύξης?) [ كثرة الرطوبة البلغمية

1510. .E7 موضعها :E5, E6, P1 [ موضعه
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ـتنتقو ـ ـ ـنبمـلإن1511صـ ـفنجفادرـ ـ ـ فـ ـتلّ اـ ـلكاـب1512ةـبوـطرـلك [ـ و4ّي. أـق] أـمد ـبقر ـكتيـفراطـ اـ ـلمفاب ـ أنـصاـ ـيفعل ـ ذـ ـلعضاـبكـلل ـ إذاـ انـكد

ـينخل ـ ـ ـكثي1513عـ ـ [ـ و5راً. ـمعن] ـ ـفيماهـ ـ ذـفذاـهنـمهـلاـقاـ ـلكتا1514كـلي ـ وـ اـهيـفاب ـلفصذا ـ ـمعنلـ ـ واـ [ـحى وذ6د. أـل] أـنك اـهيـفرـمّه ـلفصذا ـ لـ

ـيكأنـب ـمفصوىـ ـ [ـ E6ل 67aا ـكموركـل] ـخباـ ـكتيـفّرـ اـ ـلمفاب ـ ـكيملـصاـ ـ ـتنفاـ ـ ـتلذـ اـ اـبـوطرـلك ـلبلغمية ـ ـ ـ ـ ـتشتو1515ةـ ـ ـلكاـب1516ّدـ رـ اـخي ـلجلاوة ـ دـ

اـف ـلمي اـضوـ ـيقبذيـلع ـ اـلذ1517لـ ـلمفصك ـ ـ اـ إذا ـنخلل ـ ـفتحص1518عـ ـ ـ وـ ـتمنعره ـ ـ اـمهـ ـلنقلن ـ ـ ـضعوـمنـعةـ [ـ Kühnه. xviii, 100] ٕاّنـف]7]

ـمفص ـ اـ إذاـلل ـلبورك ـيلـوطّدةـمثـ وـ ـمنخلـوهة ـ ـ ـقبنـمعـ ـكث1519لـ اـ اـبـوطرـلرة ـلبلغمية ـ ـ ـ ـ ـقبنـم1521تـثدـح1520ةـ لاـجـرعكـلذ1522لـ ـمحة [ـلاـ ]8ة.

ـيتبو ـ ذـ لاـضكـلع أن ـيغترورة ـ اـ ـعللـجرـلذي ـينبغـامىـ ـ ـ ـفتضميـ ـ ـ وـ ـتنتقر ـ ـ ـكم،15231524صـ ـيعاـ ـلسرضـ الأـئاـ ـعضر اـ ـلتاء ـتعيـ ـتهـاكـرحدمـ 1525اـ

.P1 وتنقبض :E7 وتنقص :E5, E6 [ وتنتقص.1511

1512. .cf. τὴν μύξαν (Ar. interpr.?) [ تلك الرطوبة

.E5 كانت تنخلع :E6, E7, P1 [ كان ينخلع.1513

.E5, E7: ill. E6: om. P1 [ في ذلك.1514

1515. .cf. τὸ μυξῶδες [ تلك الرطوبة البلغمية

1516. .E7 وتشد :E5, E6, P1 [ وتشتّد

.E7 يعتاد :E5, E6, P1 [ يقبل.1517

.E7 ان تنخلع :E5, E6, P1 [ إذا انخلع.1518

.E5, E6, P1: om. E7 [ قبل.1519

1520. .cf. τῆς μύξεως [ الرطوبة البلغمية

.E7 لا محالة .add [ حدثت.1521

.E5, E7, P1: om. E6 [ قبل.1522

.E6, E7 وتنقص :E5, P1 [ وتنتقص.1523

1524. بو ت ـي ـ ذـ لاـضكـلع أن ترورة غ ـي ـ اـ للـجرـلذي ـع غاـمىـ ب ن ـي ـ ـ تضميـ ـف ـ ـ وـ قر ت ن ـت ـ ـ صـ ] cf. ἀκολουθήσει δ' ἐξ ἀνάγκης

αὐτῇ καὶ ἀτροφία (Ar. adds لا يغتذي الرجل على ما ينبغي?).

1525. .P1 حركتها :E5, E6, E7 [ حركاتها
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الطبيعية.

] جالينوس لفصول ابقراط.E5 69aتّمت المقالة السادسة من تفسير [

]E5[ـتحم ـ اـ ـللد وـ وـنوـعّه ـييأـته ـتتلده.ـ ـ اـفوهـ ـلمقي ـ اـلاـ ـلسة ـلينـاجالـقعـباـ ـ إّنـ ـجميوس ـ ـسبقننـمعـ ـ ـ إـ ـتفسيىـلي ـ ـ اـ ـلفصر ـ اـ ـبتول الأـفدؤواـ أّول رـمي

بتطويل.

]P1.والحمد للّه كثيراً على تعمير وإحسانه [
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