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ـبس ـللامـ ـحمرـلاهـ ـحيرـلوانـ ـلقاوـبأ2الـق.1مـ ـعبمـساـ ـحمرـلادـ ـللارّسـحادقـصيـبأنـبنـ ـبع.هـمّاـيأهـ ـحم3دـ دـ

ـللا ـبجميهـ ـ ـ ـمحعـ ـلثنوادهـماـ ـ ـعلياءـ ـ ـبمهـ ـلصوال،ـهأهـلوـهاـ ـعلالةـ ـنبيأ#ىـ ـ ـجمعيأهـئاـ ـ ـ ـلعناإنّ.4نـ ـ ـلتاةـياـ يـ

ـتح ـلخلاثـ ـ ـعلقـ ـقتناىـ ـ ـلعلاوابـبأنـمابـباءـ ـ ـلفضارفـشأنـمومـ ـ ـنساإللـئاـ ـنياـ ـسيّة،ـ ـلناانـكاـماـمّـ اسـ

ـليإةـجاـحسّـمأّةـفاـك ـغينـمهـ ـلعلاـكرهـ ـ ـلطامـ ـلبيانـمإنّـف.بـ ـ ـعنّنـ ـلكادـ ةـفاـ ـلعاأنّّ ـفياـ ـلنعارأسةـ ـ ـلتامـ يـ

ـنعأ ـبهمـ ـعلاـ ـنساإلىـ ـجلوأاـهوأوالانـ ـفليكـلذـلو.دراًـقاـهّـ ـ ـتتهنسـ ـ ـ ـمملكّأـ ـ ـ ـلملةـ ـ ـلمثروةـثوالكـ ـ ـفقعـمرئـ دانـ

ـلصحا ـ ـلتاّةـ ـلغايـهيـ ـلمطلاةـياـ ـ ـ ـبهةـبوـ ـلعلاذاـ ـ ـيتمنةـياـغرفـشأيـهإذ.مـ ـ ـ ـنساإلاـهّاـ ـلعاذاـهيـفانـ مـث.مـلاـ

ـينض ـ ـلغاذهـهرفـشىـلإافـ ـلمارفـشةـياـ ـلباوـهذيـلاوعـضوـ ـنساإلدنـ وداتـجوـمرفـشأوـهإذي،ـناـ

ـلعاذاـه ـتقتو.مـلاـ ـ ـبشرنـ ـلمارفـ ـلعلاذاـهوعـضوـ ـ ـكمرفـشومـ ـلباةـقاـثوهـلاـ ـهيراـ ـلمستعملانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفيةـ إنّـف.هـ

ــنيواــق ــلطانــ ــجمأبّــ ياــهرــب5عــ ــن ةــ يو.ّ ــل ــيستعمســ ــ ــ ــ ــفيهلــ ــ ــلحااــ تقوادســ ــل ــ ــلصنابــيرــ ــ ــبعيــفإالّيــعاــ ضــ

ـلجا ـيئزـ ـلتااتـ ـتخيـ ـلفعاىـلإرجـ ـ ـلصناتـناـكوإذا.لـ ـ ـلعلوااتـعاـ ـ ـتتفومـ ـ ـبحسلـضاـ ـ ـلمارفـشبـ وعـضوـ

ــفضيلو ــ ــ ــلكماةــ ــ ــلباةــقاــثووالــ ــهيراــ ــلمستعملانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفيهةــ ــ ــلهانــك6مّــثا،ــ ــلعلاذاــ ــ ــعظأمــ ــثتهالــثنــمبــترــلامــ ــ ا،ــ

ـفب ـلحاـ ـيكأنريـ ـلقساهـلونـ ـ ـلشانـمرـفاألوطـ ـلفضيلوارفـ ـ ـ ـ ـلمتقانـملّـكانـكدـقو.ةـ ـ ـ ـميدّـ ـلمتوانـ ـ نـيّرـخأـ

ــمم ــتكلّنــ ــ ــلطايــفواــمّــ ــلمواــندوّــيأنرأوابّــ ــبعنــ ــجممــهدــ ــكتأنّإالّه،ــلوــصأنــمعــمواــجوالًــ ــلفصاابــ ــ ولــ

ــبقأل ــفضلهأ7راطــ ــ ــ ــكلاــ هــنألاــهّــ ــلكتازــجأونــمّ ــ ــلمصنابــ ــ ــ ــلباذاــهيــفةــفّــ ــكثوأاب،ــ ــحصاــهرــ ــلفصا.رًاــ ــ ول،ــ

1. وفّق رب .add [ والرحيم  V1.

2. اإلمام الشيخ .add [ قال  V1.

3. .V1 أمّا .add [بعد

4. أجمعين أنبيائه ] V1: وآله محمّد رسوله  H.

5. .H كليّة .add [أجمع

6. .H إذا .add [ثمّ

7. .H لبقراط :V1 [ألبقراط
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ـتياـسديـهو# ـنيواـقورـ ـبهواـبأيـف8نـ ـلكتادـحأوـهوا،ـ ـ ـلتابـ ـلمدّـباليـ ـلماإل9دـيرـينـ ـبه10امـ ـلصناذهـ ـ اتـعاـ

ـيحفظأن ـ ـ ـفصلّـكانـكإذه،ـ ـمنلـ ـيتضمهـ ـ ـ ـيشبولـصاألنـمالًـصأّنـ ـ ـيكالأنهـ ـحباـصنـعدرـصدـقونـ هـ

ــبتإالّ ــييأــ ــسمدــ ــفيوــتواويّــ ــلهاقــ ــلقو.يّــ ــيخدــ ــلفضيلانــمسّــ ــ ــ ــ ــنصيةــ ــ هــنأــب12الًــئاــقهــب11زرىنــمبــ ــمختلّ ــ ــ طــ

ـللنظادمـع ـ ـ ـمثإنّـف.امـ ـلكاذاـهلـ ـليالمـ ـمحنـموـهسـ ـلمتانـمدـحألّـ ـ ـينطأننـيّرـخأـ ـ ـحقو.هـبقـ إنّولـقأًّاـ

ـبقأ ـلهأدـق13راطـ ـبجمعمـ ـ ـ ـلتدّدـسوه،ـ ـليفأـ ـ ـحتهـ ـيسقمـلّىـ ـ ـفصنـمهـلطـ ـكلمهـلوـ ـ ـفيههـلّتـلزوالةـ ـ دـقو.دمـقاـ

ــسب ــليناــجقــ ــ ــتفسيوســ ــ ــ ــلكتاذاــه14رــ ــ ــتفسيابــ ــ ــ اــماــترًاــ ــمعنيــفًّ ــ ــنحو.اهــ ــضنرــغنــ ــنستثمأناــ ــ ــ ــ هــلاــقاــمرــ

ــنضيو ــ ــليإفــ ــغفلأاــمهــ ــ ــممهــ اــ ــستفادــقّ ــ ــمناهــندــ ــبقأرضــغإنّولــقأــف.15رــخآعــضواــميــفهــ ــبه16راطــ ذاــ

ـلكتا ـ ـيجمأنوـهابـ ـ ـفيعـ ـفقهـ ـلطاولـصأرـ ـيستثموأنبّ،ـ ـ ـ ـ ـجمعدـقاـمهـبرـ ـ ـكتبيـفهـ ـ رـهاـظذاـهو.رـخاآلهـ

ـلم ـفصّلـمأـتنـ ـتنتظاـهّـنإـف.هـلوـ ـ ـ ـجممـ ـكتنـمعـمواـجوالًـ ـتقيـفهـباـ ـلمعاةـمدـ ـ ـكتوةـفرـ V1[ابـ 2a[ةـيوـهاأل

ـلبلوا ـ ـكتودانـ ـلحاراضـماألابـ ـنكتوادّةـ ـ اـ ـعيوً اـنوـ ـكتنـمً ـلمعناهـباـ ـ ـ ـبياـبونـ ـيميذـ ـ ـفصواـ ـكتنـموالًـ يـفهـباـ

ـلنسااعـجأو ـ ـغيواءـ ـكتبرـئاـسنـمكـلذرـ ـ #رـخاآلهـ ـلمعوا. ـ ـبهةـفرـ ـلباذاـ ـعلابـ اـمأ.عـفاـندـجهـجوـلاذاـهىـ

ـللمتعل ـ ـ ـ ـ ـميّـ ـفبن،ـ ـنسأـيأنـ ـبهواـ ـفياـ ـستكثاالىـلإكـلذمـهوـعدـ ـ ـ ـلعلاذاـهنـمارـ ـ ـللمستكملياـموأ.مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفبن،ـ أنـ

ـتك ـعنونـ ـجممـهدـ ـمضاـمعـمواـجوالًـ ـلهىـ ـجمليـفمـ ـ ـلصناةـ ـ ـفتكة،ـعاـ ـ ـلهرةـكذـتونـ ـتبصوؤالءـ ـ ـلئألرةـ .كـ

ـلتارـخاألوابـباألرـئاـساـموأ ـتقيـ ـتفسيلّـكامـمأدّمـ ـ ـ ـفلسنر،ـ ـ ـ ـنحتاـ ـ ـنطاجـ ـلكتاولـ ـ ـليإذا،ـهرـكذـبابـ ـلهسـ اـ

8. وقوانين دساتير وهي ] V1: العالمين لألطبّاء دساتير هي  H.

9. .H أراد :V1 [يريد

10. .H اإلتمام :V1 [اإللمام

11. .H أزرى :V1 [زرى

12. .H مائالً :V1 [قائالً

13. .H بقراط :V1 [أبقراط

14. .H ففسّر :V1 [تفسير

15. كتبه من  .add [أخر  H.

16. .H بقراط :V1 [أبقراط
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17.وجه هاهنا

++

18األولى المقالة

ـلمقاذهـهو ـ ـتشتمةـلاـ ـ ـ ـعللـ ـعشوةـثالـثىـ ـفصنـيرـ ـمنهو.الًـ ـ ـفص19اـ ـمفتتيـفلـ ـ ـ ـلكتاحـ ـ ـفصواب،ـ ـنيواـقيـفلـ نـ

ـكل ـعشدـحوأ,20ّةـّيـ ـفصرـ ـبيدـتيـفالًـ ـلماةـيذـغأرـ ـبعوأرى،ـضرـ ـفصةـ ـصحاألةـيذـغأيـفولـ ـستوّاء،ـ ـفصّةـ ولـ

ــستفاال21يــف ــ #راغــ ــكندــقو. ــهممتــ ــ ــفصّبــتأرأنتــ ــلكتاذاــهولــ ــ ــجمأــفابــ ــبيعــ ــلفصانــ ــ ــلتاولــ ــتنتظيــ ــ ــ مــ

ــمعن ــ ــمتقيــهودًاــحواىًــ ــ ــلمعاةــبارــ ــ ــجعلهوأيــناــ ــ ــ ــسبيــفاــ ــمقعــ ــتيرــتأنتــيرأمّــثرــخأاالتــ ــفصبــ لّــكولــ

ـمق ـعلةـلاـ ـنفاالىـ ـقتصامّـث.ىـلأورادـ ـ ـعلرتـ ـتيرـتىـ ـفصبـ ـلمقاذهـهولـ ـ ـليمتثلهدةـحواـلاةـلاـ ـ ـ ـ ـ ـ اـهأرادنـماـ

22.المقالة وهذه األخر المقاالت في

1.

 وقد. 23عسر والقضاء خطر والتجربة #ضيق والوقت طويلة والصناعة قصير العمر: بقراط قال

17. ـلمعوا ـ ـبهةـفرـ ـلباذاـ ـعلابـ ـللمتعلاـمأ.عـفاـندـجهـجوـلاذاـهىـ ـ ـ ـ ـ ـميّـ ـفبن،ـ ـنسأـيأنـ ـبهواـ ـفياـ ىـلإكـلذمـهوـعدـ

ـستكثاال ـ ـ ـلعلاذاـهنـمارـ ـ ـللمستكملياـموأ.مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفبن،ـ ـتكأنـ ـعنونـ ـجممـهدـ ـمضاـمعـمواـجوالًـ ـلهىـ ـجمليـفمـ ـ ةـ

ـلصنا ـ ـفتكة،ـعاـ ـ ـلهرةـكذـتونـ ـتبصوؤالءـ ـ ـلئألرةـ ـلتارـخاألوابـباألرـئاـساـموأ.كـ ـتقيـ ـتفسيلّـكامـمأدّمـ ـ ـ ر،ـ

وجه هاهنا لها ليس إذ بذكرها، الكتاب نطول نحتاج فلسنا ] V1: om. H.

18. األولى المقالة ] V1: om. H.

19. .H منها :V1 [ومنها

20. كلّيّة قوانين ] V1: كلّيّ قانون  H.

21. .H قوانين .add [في

22. ــكندــقو ــهممتــ ــ ــفصّبــتأرأنتــ ــلكتاذاــهولــ ــ ــجمأــفابــ ــبيعــ ــلفصانــ ــ ــلتاولــ ــتنتظيــ ــ ــ ــمعنمــ ــ يــهودًاــحواىًــ

ـمتق ـ ـلمعاةـبارـ ـ ـجعلهوأيـناـ ـ ـ ـسبيـفاـ ـمقعـ ـتيرـتأنتـيرأمّـثرـخأاالتـ ـفصبـ ـمقلّـكولـ ـعلةـلاـ ـنفاالىـ رادـ

ـقتصامّـث.ىـلأو ـ ـعلرتـ ـتيرـتىـ ـفصبـ ـلمقاذهـهولـ ـ ـليمتثلهدةـحواـلاةـلاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلمقايـفاـهأرادنـماـ ـ رـخاألاالتـ

المقالة وهذه ] V1: om. H.

23. عسر والقضاء خطر والتجربة ] V1: خطر والتجربة عسر والقضاء  H.
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 يحضره ومن المريض يفعله ما يكون أن دون ينبغي ما فعل توخّي على تقتصر ال أن لك ينبغي

.خارج من التي سيّما وال كذلك،

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــيمك:رــ ــ ــيحمأننــ ــ ــمعلــ ــلكلماذهــهيــناــ ــ ــ ــلفصاذاــهيــفاتــ ــ ــعللــ ــكثوأمّــعأهــجوىــ ــكلرــ ةــيّــ ــيمكو.ّ ــ نــ

]CB1 1a[ـيحمأن ـ ـعللـ ـبصنصّـخأهـجوىـ ـ ـلطاةـعاـ ـبقأرضـغوـهكـلوذ.بّـ ـحمإذا24ّهـنألراط،ـ ـعللـ ىـ

ـلكلاهـجوـلا ـ ـفقّيّ،ـ ـمحمارـصدـ ـ ـعلوالًـ ـلجاىـ ـيضأيـئزـ ـحملو.ًاـ ـ ـعلهـ ـلكلاهـجوـلاىـ ـ ـعمأنّوـهّيّـ ـنساالرـ 25انـ

ــقصي ــ ــعمألن26ّرــ ــنساإلرــ ــمنقطانــ ــ ــ ــنفسيــفعــ ــ ــبقدّةــموــهو#ه،ــ ــلنفااءــ ــ ــلجساعــمســ ــ ــقصيد،ــجوــيمــ ــ 27رــ

ــلصنارــئاــسىــلإةــفاــضاإلــب ــ ــلنظاعــئاــ ــ ةــيرــ ــلعلوا.28ّ ــ ــلصنواومــ ــ ــلنظاعــئاــ ــ ةــيرــ ــغيىــلإارّةــمّ ــلتنارــ ــ نــمو.يــهاــ

ـلبيا ـ ـلمتناأنّّنـ ـ ـ ـيساليـهاـ ـغي29اوقـ ـلمتنارـ ـ ـ ـيسواليـهاـ ـمتااليـف30دـعاـ ـمعدادـ ك،ـلذـكرـماألانـكوإذا.هـ

ـفب ـلحاـ ـتكأنريـ ـلعمادّةـمونـ ـ ـقصيرـ ـ ـحمي#ىـلإةـفاـضاإلـبرةـ ـ ـلعلاعـ ـ ـلصنوا31ومـ ـ ـلنظاعـئاـ ـ ـلعلوا#ة،ـيرـ ـ ومـ

ـلصنوا ـ ـلنظاعـئاـ ـ ـيلوـط32ّةـيرـ ـيضوأ.ةـ ـلبيانـمًا،ـ ـ ـعمدّةـمأنّّنـ ـتفالدـحواـلارـ ـستنباـبيـ ـ ـ ـنيواـقاطـ ـشتنـ نـمّىـ

ـلصنا ـ ـلنظاعـئاـ ـ ـجمأّةـيرـ ـيحصأنإالّع،ـ ـ ـستنبطااـملـ ـ ـ ـ ـممهـ ـتق33ّنـ ـيضيمـثدّم،ـ ـ ـليإفـ ـيحصلاـمهـ ـ ـ ـعننـمهـ .دهـ

ـلعماإذاـف ـ ـقصيرـ ـ ـجميىـلإةـفاـضاإلـبرـ ـ ـلعلاعـ ـ CB1[ومـ 1b[ـلصنوا ـ ـلنظاعـئاـ ـ ةـيرـ ـلعلواّ ـ ـيلوـطومـ [ةـ .V1

24. أنّه إال :CB1 [ألنّه  V1.

25. يوجد الجسم مع النفس بقاء مدة وهو .add [اإلنسان  V1.

26. النظريّة الصنائع سائر إل باإلضافة قصيرًا :CB1 [قصير  V1.

27. .V1 قصيرًا :CB1 [قصير

28. ـبقدّةـموـهو ـلنفااءـ ـ ـلجساعـمسـ ـ ـقصيدـجوـيمـ ـ ـلصنارـئاـسىـلإةـفاـضاإلـبرـ ـ ـلنظاعـئاـ ـ ةـيرـ ّ ] CB1: om.

V1.

29. .V1 يساوي :CB1 [يساوق

30. .V1 يساعده :CB1 [يساعد

31. العلوم جميع ] CB1: om. V1.

32. النظريّة والصنائع والعلوم ] CB1: والصنائع V1.

33. .V1 من :CB1 [ممّن

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 1 4



2b[ـضيّاـموأ ـفعنت،ـقوـلاقـ ـ ـلتعلياتـقوهـبىـ ـ ـ ـ ـيسيّهـنإـف،34مـ ـ ـضيرـ ـنساإلأنّكـلوذ.قـ ـممنانـ ـ دّةـمولـطوـ

.لذلك 37التعليم وقت فيضيق ،36التعليم وبين بينه تحول 35اضرارية وغير #اضطراريّة بأمور بقائه

ـعسّاـموأ ـلقضارـ ـ ـلقياوـهواء،ـ ـ ـصن38ألنّـفاس،ـ ـلقياةـعاـ ـ ـنفسهيـفاسـ ـ ـ ـعسّةـقاـشاـ ـتحصيمّـث.رةـ ـ ـ رـئاـسلـ

ــلصنا ــ ــلنظاعــئاــ ــ ةــيرــ ــعلّ ــلعماىــ ــ ــبطومــ ــلقياقــيرــ ــ ــمماســ اــ ــيخفالّ ــ ــعسىــ ــصعورهــ ــبتوــ اــموأ.هــ ــلخطاّ ــ يــفرــ

ــلتجا ــ ــلتجاإنّــفة،ــبرــ ــ ــعلةــبرــ ــجهيوىــ ــ ــهمدــحأ.نــ ــعتبااــ ــ ــعلاــمارــ ــلقانــممــ ــنيواــ ــلكلانــ ــ ةــيّــ ــلمشايــفّ ــ داتــهاــ

ـلجا ـئيزـ ـيحتذاـهو.ةـ ـ ـليإاجـ ـليود،ـحألّـكهـ ـفيسـ ـخطهـ ـمتحارـخواآل.رـ ـ ـلشاانـ ـغينـميءـ ـقيرـ ـليإؤديـياسـ هـ

ـلبيانـمو.ونـناـقولـصأنـعادرـصوال ـ ـلناذاـهأنّّنـ ـلتجانـموعـ ـ ـغيةـبرـ ـخطوـهكـلذـلو.هـبوقـثوـمرـ ـكمر،ـ اـ

ـعليدلّـي ـ ـستقاالهـ ـ ـيعالنـمإنّـف.راءـ ـنيواـقرفـ ـلكانـ ـفهالمـ ـتعإذاوـ ـعلىـطاـ ـلتامـ ـحيوـ ـفهدـ ـيضأنىـلإوـ لّ،ـ

ـفي ـمنربـقأ39زلّـ ـيصيأنىـلإهـ ـ ـجهنـمو.دـشرـيوبـ ـنيواـقلـ ـلنحانـ ـ ـستعمواوـ ـ ـ انـكه،ـمالـكيـفرابـعاإللـ

ـيخطذيـلا ـ ـفييـ ـكثأهـ ـممرـ ـيصيّاـ ـ ـلقانـعريـغنـمو.بـ ـنيواـ ـلطبانـ ـ ـبيدـتيـفرعـشمّـثّةـيّـ ـلمارـ انـكى،ـضرـ

ـيفساـم ـ ـكثأدهـ ـممرـ ـيصلحّاـ ـ ـ ـلناذاـهو.هـ ـعنذيـلاوـهوعـ ـغيالاهـ ـبقأرضـغو.رـ ـبتص40راطـ ـ ـلكتارـيدـ ـ ـبهابـ ذاـ

ـلفصا ـ ـلحاوـهلـ ـعلثّـ ـتعلىـ ـ مـ ـلعلاّ ـ ةـماـعومـ ـعسنـعةـناـبواإلّ ـتحصيلهرـ ـ ـ ـ ـ هـنأـكو.اـ ـيقّ ـعمإنّولـ ـنساإلرـ انـ

ـقصي ـ ـنقالرـ ـطعاـ ـنفسيـفهـ ـ ـلصنوا.هـ ـ ـلنظاعـئاـ ـ ـنفسهيـفّةـيرـ ـ ـ ـيلوـطاـ ـلعةـ ـمهدـ ـلتنااـ ـ ـقصعـمو.41يـهاـ ـلعمارـ ـ رـ

ـلصناذهـهولـطو ـ ـيمكذيـلاإنّـفع،ـئاـ ـ ـلعمادّةـمنـمهـفرـصنـ ـ ـقتناىـلإرـ ـ ـئهاـ ـيسياـ ـ ـضيرـ ـلطامّـث.قـ ىـلإقـيرـ

ـنهداـجو ـلقياّاـمإا،ـ ـ ـعساقّـشوـهواس،ـ ـلتجاّاـموإر،ـ ـ ـتتضموة،ـبرـ ـ ـ ـلخطاّنـ ـ ـلصناذهـهرـمأانـكوإذا.أـ ـ عـئاـ

ـعل ـلصاذهـهىـ ـصنتـناـكمّـثورة،ـ ـلطاةـعاـ ـفبا،ـهداـحأبّـ ـلحاـ ـيصأنريـ ـسناإلرفـ ـهمتانـ ـ ـجمأهـ ىـلإعـ

34. .V1 التعلّم :CB1 [التعليم

35. اضطراريّة وغير ] V1: om. CB1.

36. .V1 التعلّم :CB1 [التعليم

37. .V1 التعلّم :CB1 [التعليم

38. .CB1 فإنّ :V1 [فألنّ

39. .V1 ويزلّ :CB1 [فيزلّ

40. .H بقراط :V1 [أبقراط

41. .V1 المتناهي :H [التناهي
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ــتحصيله ــ ــ ــ ــ ــيتوال,اــ ــعللــكّــ ــلهاىــ ــينوــ ــلينةــعدــلوااــ ــ ــمنهالــ ــ ــجتاــحاــ اــموأ.هــ ــحمذيــلاصّــخاألهــجوــلاّ ــعليلــ ــ هــ

ـليناـج ـ ـتفسيوسـ ـ ـ ـلكلماذهـهرـ ـ ـ ـبصنقـئالـلاوـهوات،ـ ـ ـلطاةـعاـ ـفقبّـ ـعمإنّـفط،ـ ـنساإلرـ ـقصيانـ ـ ةـفاـضاإلـبرـ

ـلصناولـطىـلإ ـ ـلصنوا.ةـعاـ ـ ـليناـجمـعزةـعاـ ـ ـيلوـط42وسـ ـيستعمذيـلاتـقوـلاألنّةـ ـ ـ ـ ـفيلـ ـئيزـجهـ ـصنّاتـ ةـعاـ

ـلطا ـيسيبّـ ـ ـضيرـ ـلعنصاأنَّلـبِـقنـمّقـ ـ ـ ـيستعمذيـلارـ ـ ـ ـ ـفيلـ ـلصناذهـههـ ـ ـسيةـعاـ ـمتخلّالـ ـ ـ ـسهّلـ ـلتغيالـ ـ ـ 43ّرـ

ـفيحتارج،ـخنـموهـتذانـم ـ ـ ـلمعناكـلذـلاجـ ـ ـ ـبهىـ ـمطىـلإاـ ـلعاـ ـعلةـ ـكثيومـ ـ ـضيّاـموأ.رةـ تـقووـهوت،ـقوـلاقـ

ــستعما ــ ــ ــلتاالــ ــبيداــ ــلجارــ ــيئزــ هــنإــفة،ــ ــيسيّ ــ ــضيرــ ــلكّقــ ــلباونــ ــمتغيدنــ ــ ــ رًاــ ــعلّ ــللحظاىــ ــ ــ اــموأ.اتــ ــلخطاّ ــ يــفرــ

ــلتجا ــ ــفلشة،ــبرــ ــ ــلمارفــ ــلخطا44إنّــف.وعــضوــ ــ ــفيأــ ــلهاىــلإؤدّيــيهــ رــئاــساتــعوــضوــمالــحكــلذــكوال.الكــ

ـلصنا ـ ـلخطاإنّـفات،ـعاـ ـ ـفيهأـ ـ ـلياـ ـبضسـ ـكيارّـ ـتفااـمفـ ـعسّاـموأ.قـ ـلقضارـ ـ ـصحأـفاء،ـ ـلقياابـ ـ ـفهاسـ 45مـ

ـمن ـلقياهـ ـ ـلقيوا.اسـ ـ ـعساقّـشاسـ V1[رـ 3a[ـصع ـلمابـ ـبقكـلذـلو.رامـ ـختااليـ ـفيالفـ ـعلهـ .ّامـياألرّـمىـ

ـفهو ـمنمـ ـصحأهـ ـلتجاابـ ـ ـلحكاةـبرـ ـ ـعلمـ ـمنفعىـ ـ ـ ـمضأوةـ ـعقيتـثدـحرّةـ ـ ـلعانـمواعـنأبـ ـمحم46أنّـكالجـ ـ اًـموـ

ـفص ـستفامّـثأوالًدـ ـ ـنياـثدواءـلاـبرغـ ـلتعاـبّرـبدمّـث,ًاـ ـ ـللملـيدـ ـ ـلثاـثزاجـ ـلحكاـف.ًاـ ـ ـعلمـ ـلمنفعاىـ ـ ـ ـ ـلمضاأوةـ ـ رّةـ

ـلتا ـتحيـ ـعقيدثـ ـ ـلضاذهـهبـ ـلعانـمروبـ ـعستـناـكاـهّـيأنـماـهّـنأالجـ ـبقأدرـصاـمّـنوإ.اقّـشرـ ذاـه47راطـ

ــلكتا ــ ــبهابــ ــلفصاذاــ ــ ــبيلــ اــناــ ــللسبً ــ ــ ــضعويــفبــ ــلكتاذاــههــ ــ ــعلابــ ــلفصاقــيرــطىــ ــ ــلصناإنّــف.ولــ ــ ــلتاةــعاــ يــ

ـلهاـح ـلطانـماـ ـصعوولـ ـلتحصياةـبوـ ـ ـ ـ ـلحالـ ـلتاالـ ـضعهويـ ـ ـفبا،ـ ـلحاـ ـيمكالأنريـ ـ ـضبطهنـ ـ ـ ـلعمايـفاـ ـ رـ

ـلقصيا ـ ـ ـلكتاعـضوـبإالّرـ ـ ـعلبـ ـلفصاقـيرـطىـ ـ ـلفصاألنّ.ولـ ـ ـللفايـفازةـجوـلاعـمول،ـ ـ ـحصأظ،ـ ـللمعنرـ ـ ـ ـ ىـ

ــعلوأ ــلفهاــبقــ ــ ــضبوأمــ ــللحفطــ ــ ــ ــسهوأظــ ــلللــ ــليناــجرازيــلاضــقاــندــقو.درســ ــ ذاــهنــمعــضواــميــفوســ

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيكفّهـنأ48مـعزـف.رـ ـ ـبييـفيـ ـلصناولـطانـ ـ ـلماأنّةـعاـ ـلتادّةـ ـيحتيـ ـ ـليهإاجـ ـ ـعلوفـقوـلايـفاـ لّـكىـ

42. .V1: om. H [جالينوس

43. .V1 التخلّل :H [التغيّر

44. .H وإنّ :V1 [فإنّ

45. .H فهموا :V1 [فهم

46. أنّ كما :V1 [كأنّ  H.

47. .H بقراط :V1 [أبقراط

48. .H وزعم :V1 [فزعم
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ــئهزاــجأنــمدــحوا ــيلوــطاــ ــمعنالــف.ةــ ــ ــلضيىــ ــ ــلكاذاــهيــفتــقوــلاقــ هــنإــف.المــ اــيؤدّــمدــجوــيّ ــسقىــلإً 49وطــ

ـئيزـج ـلعاّاتـ ـعليبـهوذ.الجـ ـ ـضيالوـلّهـنأهـ ـتستعمذيـلاتـقوـلاقـ ـ ـ ـ ـفيلـ ـيئزـج50هـ ـلصناذهـهاتـ ـ ـلكةـعاـ ونـ

ـلبا ـسيدنـ ـمتحلّاالًـ ـ ـ ـلمّالً،ـ ـتفاـ ـلصنازاءـجأتـعرّـ ـ ـشعىـلإةـعاـ ـيحتبـ ـ ـعلوفـقوـلايـفاجـ ـمنهدـحوالّـكىـ ـ اـ

ـيلوـطدّةـمىـلإ ـتقأنكـلو.51ةـ ـلحاـبولـ ـتكأنريـ ـصنونـ ـلطاةـعاـ ـيلوـطبّـ ـيضبطهالاـهزاؤـجأتـناـكإذاةـ ـ ـ ـ اـ

ــنساإل ــحتدــحواــلاانــ ــيتىــ ــعلوزّعــ ــشخأىــ ــكثياصــ ــ ــمنهدــحواــلاــف.نــيرــ ــ ــيكمــ ــطبيبونــ ــ ــ اــ ــيكرــخاآلوً ونــ

ـحيرّاـج ـكحرـخواآلًاـ ـفصوّاالًـ ـمجبأوّادًاـ ـ ـغيأوّرًاـ ـفيستغك،ـلذرـ ـ ـ ـ ـلكارقـ ـلصنازاءـجألّـ ـ #ةـعاـ ـيضأمـعوز. ًاـ

ـعنّهـنأ ـبضيىـ ـ ـفيّرـبدـيذيـلاتـقوـلاتـقوـلاقـ ـلطبياهـ ـ ـ ـلمابـ ـيحتّهـنإـف.ضـيرـ ـ ـلفكواّةـيروـلاىـلإكـلذيـفاجـ ـ رـ

ـستنبايـف ـ ـ ـيحتاـماطـ ـ ـليإاجـ ـلقياـبهـ ـ ـلتجادونّةـصاـخاس،ـ ـ ـلتجاإنّـف.ةـبرـ ـ ـيجالةـبرـ ـستعماوزـ ـ ـ ـلهاـ إذاإالّاـ

ـتع ـعليوفـقوـلاذّرـ ـ ـجهنـمهـ ـلقياةـ ـ ـحيواسـ ـيعلثـ ـ ـيعقالّهـنأمـ ـ ـيتالررًاـضبـ ـعليبـهوذ.قـحالـ ـ وـهذاـهأنّهـ

ــبع ــيشملاــمضــ ــ ــ ــليناــجهــلاــقاــمهــ ــ ــمبتــقونــموســ ــيئزــجرةــشاــ ــلطااتــ ــفل.بّــ ــلباانــكالوــ ــمتغيدنــ ــ ــ رًاــ ــعلّ ىــ

ــللحظا ــ ــ ــلمات،ــ ــحتااــ ــلطبيااجــ ــ ــ ــلمشادامــقإلبــ ــ ــيحيلــيوــطتــقوىــلإورةــ ــ ــفيلــ ــفكوهــيرأهــ ذاــهأنّمــعوز.رهــ

ــلمعنا ــ ــ ــتمهىــ ــ دــ ــلطبياذرــعّ ــ ــ ــمتبــ ــمنعــقوىــ ــتقصيهــ ــ ــ ــخطأورــ ــمهدّــقكــلذــلو.أــ ــلكتادرــصيــفاــ ــ مــعوز52.ابــ

49. .H غناء .add [سقوط

50. فيه تستعمل ] V1: به يفعل  H.

51. ــيلوــط ةــ ] add. ــحسبو ــ ــبصنوالًــطكــ ــ ــلطاةــعاــ ــلنانــمدــحواــلاأنّبّــ ــيقالاســ ــعلوىــ ــيقأنىــ ــبجميومــ ــ ــ اــمعــ

ــيحت ــ ــليإاجــ ــلماهــ ــبيداــتنــمىــضرــ ــحتمــهرــ ىــ ــيتدةــحواــلاأنّ ىــلوــ ــبيدــتّ ــيجاــموةــيذــغواألةــياألدورــ أنبــ

ـيحت ـ ـمنرزـ ـيستخوهـ ـ ـ ـلجايـفاً،ـموـقدمـ ـلقوارحـ ـبيدـتيـفرىـخوأروح،ـ ـلخارـ ـلكسواراجـ ـ يـفرـخأًاـمواـقوأرـ

ـبيداـت ـلعيارـمأرـ ـ ـلفصايـفنـيرـخوآنـ ـ ـلحقوادـ ـ ـغيونـ ـيضأمـعوز.كـلذرـ هـنأاًـ ـعنّ ـبضيىـ ـ تـقوـلاتـقوـلاقـ

ـفيّرـبدـيذيـلا ـلطبياهـ ـ ـ ـلمابـ ـيحتّهـنإـف.ضـيرـ ـ ـلفكواّةـيروـلاىـلإكـلذيـفاجـ ـ ـستنبايـفرـ ـ ـ ـيحتاـماطـ ـ ـليإاجـ هـ

ـلقياـب ـ ـلتجادونّةـصاـخاسـ ـ ـلتجاإنّـف.ةـبرـ ـ ـيجالةـبرـ ـستعماوزـ ـ ـ ـلهاـ ـتعإذاإالّاـ ـعليوفـقوـلاذّرـ ـ ـجهنـمهـ ةـ

ــلقيا ــ ــحيواســ ــيعلثــ ــ هــنأمــ ــيعقالّ ــ ــيتالرراًــضبــ ــعليبــهوذ.قــحالــ ــ ــبعوــهذاــهأنهــ ــيشملاــمضــ ــ ــ هــلاــقاــمهــ

ـليناـج ـ ـمبتـقونـموسـ ـئيزـجرةـشاـ ـلطاّاتـ ـفل.بّـ ـلباانـكالوـ ـمتغيدنـ ـ ـ ـعلّرًاـ ـللحظاىـ ـ ـ ـلماتـ ـحتأاـ ـلطبيااجـ ـ ـ بـ

ـحكإل ـلمشاامـ ـ ـيحيلـيوـطتـقوىـلإورةـ ـ ـفيلـ ـفكوهـيرأهـ ـلمعناذاـهأنمـعوز.رهـ ـ ـ ـتمهىـ ـ ـلطبياذرـعدـ ـ ـ ـمتبـ ىـ

الكتاب صدر في قدمها ولذلك, خطأً أو تقصي منه وقع  H.

52. ـيضأمـعوز ـعنّهـنأًاـ ـبضيىـ ـ ـفيّرـبدـيذيـلاتـقوـلاتـقوـلاقـ ـلطبياهـ ـ ـ ـلمابـ ـيحتّهـنإـف.ضـيرـ ـ ىـلإكـلذيـفاجـ
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ـبع ـلمتقاضـ ـ ـ ـميدّـ ـسبأنّنـ ـتصبـ ـبقأرـيدـ ـلكتاذاـهراطـ ـ ـبهابـ ـلفصاذاـ ـ ـغبيراـلادّـصّاـمإلـ ـ ـلعلاذاـهيـفنـ ـ مـ

ــعن ــبيأوه،ــ ــلعلاذاــهأنّانــ ــ ــتخميأودســحمــ ــ ــ ــبعيذاــهو.نــ ــ هــنألدًّاــجدــ ــيليالّ ــ ــبمقــ ــيفتتنــ ــ ــ ــبتحــ ــعلنــيدوــ مّــثمــ

ـيص ـبمدّرهـ ـيصاـ ـغبيراـلادّـ ـ V1[نـ 3b[ـفي ـعنهـ ـبيأوهـ ـتخميأودسـحّهـنأانـ ـ ـ ـعلمعـمنـ ـ ـنيواـقأنّـبهـ ـلطانـ بّـ

ـجمأ ـيقينيعـ ـ ـ ـ ةـ ـنياـهرـبّ ةـ ـعلدلّـتو.ّ ـصحىـ ـتباذاـهّةـ ـلكلماذهـههـعاـ ـ ـ ـبقاتـ ـينبغدـقوهـلوـ ـ ـ ـتقتصالأنكـليـ ـ ـ .رـ

ـمتحاهـبأرادّهـنأومـقمـعوز ـ ـهمانـ ـلمتعلاّةـ ـ ـ ـ ـشبأانـكوإنذا،ـهو.ّمـ ـلحاـبهـ ـفليقّ،ـ ـ ـبحسـ ـمثأألنّ.قّـ ذهـهالـ

ـلمعا ـ ـتفتتاليـناـ ـ ـ ـبهحـ ـلكتااـ ـ ـيخاـمّـنوإ،53بـ ـبهبـطاـ ـلمتعلااـ ـ ـ ـ ـشفّمـ ـينبغدـقوهـلوـقو.اًـهاـ ـ ـ ـتقتصالأنكـليـ ـ ـ ر،ـ

ــفمعن ــ ــ ــلصناذهــهرــمأأنّاهــ ــ ــعل54انــكإذاةــعاــ ــلصاذهــهىــ ــفبورة،ــ ــلحاــ ــيقتصالأنريــ ــ ــ ــلطبيارــ ــ ــ ــعلبــ ىــ

ـبيدـتوابـص ـيكأندونرهـ ـلماونـ ـممتثضـيرـ ـ ـ ـلقالًـ ـمطيعهـمدـخوهـلوـ ـ ـ ـفيمهـلونـ ـ ـيشياـ ـ ـعليههـبرـ ـ ـ الوأنم،ـ

ـيع ـيفسرـمأارجـخنـمرضـ ـ ـنحهـجالـعدـ ـشياألوـ ـلتااءـ ـتغيـ ـلعليامـ ـ ـ ـتحأولـ ـتهيأوهـنزـ ـ ـغضبجـ ـ ـمثه،ـ راقـفلـ

ـخسأو55زاءـعاأل ـلمارانـ ـلخباأوالـ ـ ـلهارـ ـسلطنـموفـخأولـئاـ ـ ـسقطأوانـ ـ ـهجأو56دمـهأوةـ ـسبومـ عـ

ــعصيأو ــ ــلخانــم57انــ ــفيمدمــ ــ ــينهوهــبمــهرــمأــياــ ــ ــعنمــهاــ ــبقأالــق58دــقو.هــ ــبيايــف59راطــ ــيميدــ ــ ــسمإنّاــ اعــ

ةــيروــلا ــلفكواّ ــ ــستنبايــفرــ ــ ــ ــيحتاــماطــ ــ ــليإاجــ ــلقياــبهــ ــ ةــصاــخاس،ــ ــلتجادونّ ــ ــلتجاإنّــف.ةــبرــ ــ ــيجالةــبرــ وزــ

ــستعما ــ ــ ــلهاــ ــتعإذاإالّاــ ــعليوفــقوــلاذّرــ ــ ــجهنــمهــ ــلقياةــ ــ ــحيواســ ــيعلثــ ــ هــنأمــ ــيعقالّ ــ ــيتالررًاــضبــ .قــحالــ

ـعليبـهوذ ـ ـبعوـهذاـهأنّهـ ـيشملاـمضـ ـ ـ ـليناـجهـلاـقاـمهـ ـ ـمبتـقونـموسـ ـيئزـجرةـشاـ ـلطااتـ ـفل.بّـ انـكالوـ

ــلبا ــمتغيدنــ ــ ــ رًاــ ــعلّ ــللحظاىــ ــ ــ ــلمات،ــ ــحتااــ ــلطبيااجــ ــ ــ ــلمشادامــقإلبــ ــ ــيحيلــيوــطتــقوىــلإورةــ ــ ــفيلــ هــيرأهــ

ـفكو ـلمعناذاـهأنّمـعوز.رهـ ـ ـ ـتمهىـ ـ ـلطبياذرـعّدـ ـ ـ ـمتبـ ـمنعـقوىـ ـتقصيهـ ـ ـ ـخطأورـ ـمهدّـقكـلذـلو.أـ درـصيـفاـ

.V1: om. H [الكتاب

53. الصناعة وقوانين أصول تتضمّن التي  .add [الكتب  H.

54. .H كانت :V1 [كان

55. .H األعزّة :V1 [األعزاء

56. حريق أو .add [هدم  H.

57.  .H الغضبان :V1 [العصيان

58. .H فقد :V1 [وقد

59. .H بقراط :V1 [أبقراط
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ــلعليا ــ ــ ــلملــ ــيحاــ ــيكوبّــ ــيبل60رهــ ــ ــلبايــفغــ ــليرًاــمأةــئرداــلوارؤــ ــليسياــبســ ــ ــ ــينبغكــلذــلو.رــ ــ ــ ــتقأنيــ ــنفوّىــ ســ

ـلعليا ـ ـ ـئمدالـ ـفق.ًاـ ـتعدـ ـلهتـثدـحاًـموـقرفـ ـنعممـ ـ ـفتخلةـ ـ ـ ـلمانـمواـصّـ ـلمارديءـلارضـ ـسلمنـيرـخوآن،ـمزـ ـ واـ

ـحبأنـمةـيرؤنـم ـيترؤّواـ ـنفسيـفّمـهوـترـخوآه،ـ ـ ـطيرـجزنـمهـ ـيمهـنراـ ـفتوت،ـ ـلغاركـ ـحتذاءـ ات،ـمومّـحّىـ

ــفلال،ــمهــلاعــضرــخوآ اــكارــتزلــيمــ ــللغً ــ ــحتذاءــ ىــ ــكثيو.اتــمّ ــ ــلنانــمرــ ــتستاســ ــ ــعليهيــلوــ ــ ــ راضــماألمــ

.الموت من وفشلهم لجزعهم

2.

ـبقأالـق ـخص:61راطـ ـلبابـ ـلمفادنـ ـ ـصحلأرطـ ـخطـةضاـيرـلاابـ ـبلغدـقواـنـاكإذارـ ـ ـمنواـ ـلغاهـ ـلقصاةـياـ ـ لاّهـنأكـلوذ.وىـ

ـيمك ـ ـيثبتأننـ ـ ـ ـعلواـ ـلهـاحىـ ـتلمـ ـيستقولاكـ ـ ـ ـلمو.ّرونـ اـ ـيتسقلاواـنـاكّ ـ ـ ـيمكمـلوّرونـ ـ ا،ـحلاـصزدادواـيأننـ ـفبقً ـ أنيـ

ـيميل ـ ـ ـينبغكـلذـلو.أردا62ٔيـهالـحىـلإواـ ـ ـ ـينقأنيـ ـ ـخصصـ ـلبابـ ـخيأـتلاـبدنـ ـكيمرـ ـ ـيعاـ ـلباودـ ـيبتدنـ ـ ـقبيـفدئـ ولـ

ـلغا ـيبلولاذاءـ ـ ـستفانـمغـ ـ ـلغاـهغراـ ـلقصاةـياـ ـ ـخطكـلذٕاّنـف.وىـ ـلكر،ـ ـبمقنـ ـ ـحتمادارـ ـ ـطبيعالـ ـ ـ ـلباةـ ـيقصذيـلادنـ ـ دـ

ـستفلا ـ ـيضأكـلذـكو.هـغراـ اـ ـستفاّلـكً ـ ـيبلراغـ ـ ـفيغـ ـلغاهـ ـلقصاةـياـ ـ ـفهوىـ ـخطوـ ـتغّلـكو.رـ ـيضأيـهةـيذـ اـ ـعنً ـلغادـ ةـياـ

.خطر فهي القصوى

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبقأرضـغ:رـ ـبه63راطـ ـلفصاذهـ ـ ـينبأنلـ ـ ـهنّـ ـعلاـ ـكثيّلـكأنـوهواّم،ـعونـناـقىـ ـ ـللطبيعدّوـعرـ ـ ـ ـ ـ ـمفسةـ ـ ـللبدـ ـ .دنـ

ـيصو ـلقاذاـهّحـ ـلكلاونـناـ ـ ـببعّّيـ ـ ـئيـزجضـ ـمتالاوـهوه،ـتّاـ ـلمفالاءـ ـ ـتسفوالارطـ ـ ـلمفاراغـ ـ ـعنو.64رطـ ـبخصىـ ـ ـلبابـ يـفدنـ

ـلغا ـلقصاةـياـ ـ ـيبقلاأنوىـ ـ ـعضالأيـفىـ ـمتالاّيـتأـت#اءـ ـمتلاـلدادـ ـعضالأارتـصوإذا.65لاءـ ـلخصانـماءـ ـ دـحىـلإبـ

ـيتملا ـ ـمعّددـ ـيكمـللاً،ـصأهـ ـلعايـفنـ ـمتروقـ ـلقبعـسّـ ـ ـلغاولـ ـللولاذاء،ـ ـمتحروحـ ـ ـفيهرّكـ ـ ـللحولاا،ـ ـ ـلغارارةـ ةـيزـيرـ ّ

ـمت بإاّنـفكـلذـلو.66رّوحـ ـل ـيمكلادنـ ـ ـتبقأننـ ـ V1[هـلـاحىـ 4a[ـتل ـلكنك،ـ ـ هـ ـيصيّ ـ لـبـِقنـمأردأالـحىـلإرـ أّنَ

60. يكره أو :V1 [ويكره  H.

61. .H بقراط :V1 [أبقراط

62. .V1: om. H [هي

63. .H بقراط :V1 [أبقراط

64. المفرطة والتغذية .add [المفرط  H.

65. للامتلاء الامتداد تأتّي ] H: ّلالمتداد تأت  V1.

66. ـللولا ـمتحروحـ ـ ـفيهرّكـ ـ ـللحولاا،ـ ـ ـلغارارةـ ـمتةـيزـيرـ رّوحـ ] H: ـتتحروحـلاوال ـ ـفيهرّكـ ـ ـلحاوالاـ ـلغارارةـ ـتتّةـيزـيرـ روّحـ
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ـلطبيعا ـ ـ ـ ـلعاىـلإومـيّلـكيـفدمـلالـسرـتةـ ـتمسلاـاهّـنلأروقـ ـ ـفعلهنـعكـ ـ ـ ـليوـتنـماـ ـيعوزـتودمـلادـ ـعلهـ ـعضالاىـ .اءـ

ـفيح ـ ٕ.نـيرـمأدـحأدثـ اـما ـنشقاّ ـ ـكثيرقـعاقـ ـ ـيمكلارـ ـ ـمعنـ ـيلتحأنهـ ـ ـ ـفيستفم،ـ ـ ـ ـ ـمنرغـ ـلبايـفذيـلادمـلاهـ ـكلدنـ .ّهـ

ـلعارمـجانـكإذاكـلوذ ـسخوأىـخأر67رقـ ٕ.ًراـهـوجفـ ا اـمو ـيحأنّ ـضينـمربـضدثـ ـلنفاقـ ـ ـيعـرسلـتاـقسـ اـ كـلذـلو.ً

ـلعارامـجأتـنـاكإذا ـصلأروقـ ـتلّدـشوأًراـهـوجبـ ـينصـامّـبور.ّزًزاـ ـ ـمتالانـميءـشبـ ـتجىـلإلاءـ ـلقلافـيوـ ـ ـفيقتبـ ـ ـ لـ

ـقت ـحَولاًـ اـيِ ـلي68ّهـنلأً ـلبايـفسـ ـتجدنـ ـتفضفـيوـ ـ ـليإيـ ـلعاهـ ـلتاروقـ ـيسبيـ ـ ـفيهحـ ـ ـتج69ىـلإدمـلااـ ـلقلافـيوـ ـ ـيتقو.بـ ـ ّدمـ

ـلحاذهـه ـختاالـ ـلقلايـفلافـ ـ ـلهو.بـ ـينبغذاـ ـ ـ ـيستفأنيـ ـ ـ ـمتالاذاـهرغـ ـيبلاّهـنأإلالاءـ ـستفالايـفغـلاـ ـ ـلغاىـلإراغـ ةـياـ

ـلقصا ـ ـلحاـوهووى،ـ ـتحتمللاذيـلاّدـ ـ ـ ـ ـلقاهـ ـلقالأّنوّة،ـ ـكميـفونـناـ ةـيّـ ـستفالاّ ـ ـليراغـ ـمقـوهسـ ـمتالادارـ ـفقلاءـ ط،ـ

ـلك ـمقنـ ـلقادارـ ـيضأوّةـ اـ ـيكمـلإذاكـلذـلو.ً ـلقايـفنـ ـمحتموّةـ ـ ـ ـلمقلـ ـ ـيجـام70دارـ ـيستفأنبـ ـ ـ ـلبانـمرغـ مـلدن،ـ

ـيستف ـ ـ ـفعديـفرغـ ـكمو.ةـ ـستفالاأّن71اـ ـ ـلغايـفراغـ ـلقصاةـياـ ـ ـخطوىـ ـلتغاكـلـذكر،ـ ـ ـلماةـيذـ ـمتالاىـلإةـيؤّدـ ـلغايـفلاءـ ةـياـ

ـلقصا ـ ـفهوىـ ـخطيـ ـلتغايـفلاغـبوالٕا.رـ ـ ـبعةـيذـ ـستفالادـ ـ ـلخطانـمبـيرـقراغـ ـ ـلقالأّنرـ ـعليهنـمؤـتلاوّةـ ـ ـ أننـم72اـ

ـتخ ـضعفهعـمورـ ـ ـ ـستفالاـباـ ـ ـحمإذاراغـ لـ ـعليهّ ـ ـ ـكثأاـ ـممرـ اـ ـتحتملّ ـ ـ ـ ـلقاهـ ـلهو.وّةـ ـبقأإّنواـلاـقذاـ ـعن73راطـ ـبقىـ لـكوهـلوـ

ـتغ إةـيذـ ـخصـامّـنو صـ ـلخطاّ ـ ـمتالارطـفيـفرـ ـستفوالالاءـ ـ ـصحأـبراغـ ـيستعملنـيذـلاـوهوة،ـضاـيرـلاابـ ـ ـ ـ ـ 74روبـصونـ

ـلمصـاكاتـضاـيرـلا ـ ـعيارـ ـصحأدوننـ ـلكاابـ عواّدـ ت ـل ـ ئأولأّنبـ ـل نارـفأوكـ ـل ـصحهوأوّةـقاسـ ـ اـنداـبأمـ انـكٕاذاـف.ً

V1.

67. .H العروق :V1 [العرق

68. مفسد للطبيعة .add [ألنّه  H.

69. .V1 إال :H [إلى

70. .V1 بمحتمل :H [لمحتمل

71. .H فكما :V1 [وكما

72. .V1: om. H [عليها

73. .H بقراط :V1 [أبقراط

74. .H صعب :V1 [ضروب
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ـمتالا ـستفوالالاءـ ـ ـلتغواراغـ ـ ـلغايـفةـيذـ ـلقصاةـياـ ـ ـخطؤلاءـهيـفوىـ ـفكر،ـ ـلجاـبمـ ـيكأنريـ ـلخطاونـ ـ ـكثأرـ ـفيم75رـ ـ وـهنـ

.القوّة في دونهم

3.

ـبقأالـق ـلتا:راطـ ـبيدـ ـلبارـ ـللطايـفغـلاـ ـ ـعسةـفاـ ـجمييـفومـمذـم76رـ ـ ـلماراضـماألعـ ـمنزـ ـمحالةـ ـلتوا.ةـلاـ ـبيدـ رـ

.مذموم عسر المريض يحتمله لم إذا الحادّة األمراض في اللطافة من القصوى الغاية فيه يبلغ الذي

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلتا:رـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـيتفـ ـلغايـفوـهاـمىـلإّبـترـ ـلقصاةـياـ ـ ـللطايـفوىـ ـ ـلغاركـتوـهوة،ـفاـ .الًـصأذاءـ

ـيقو ـلماهـبلـباـ ـلحارضـ ـلغايـفادّـ ـلقصاةـياـ ـ ـلحانـموىـ ـيتجالذيـلاوـهودّة،ـ ـ ـبحاوزـ اـمىـلوإ.عـبراـلاهـنراـ

ـللطايـفغـلاـبوـه ـ ـقصأيـفالةـفاـ ـيقتصأنوـهواـهاـ ـ ـ ـلعلياـبرـ ـ ـ ـعللـ ـسقيىـ ـ ـئيذاـغةـبرـشأهـ ةـ ـكمّ ـلشعيااءـ ـ ـ رـ

ـلجوا ـلعسااءـموالبـ ـ ـنحولـ ـيقو.اـهوـ ـلماهـبلـباـ ـلحارضـ ـلباادّـ ـلحايـفغـلاـ ـقصأيـفالدّةـ الذيـلاوـهوا،ـهاـ

ـيتج ـ ـبجاوزـ ـلساهـنراـ ـلتاىـلوإ.عـباـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـغيهـنأإالفـ ـللطايـفغـلاـبرـ ـ V1[أنوـهوة،ـفاـ 4b[ـيطع ـ مـ

ـلعليا ـ ـ ـحساأللـ ـيقو.اءـ ـلماهـبلـباـ ـلحارضـ ـيكمـلإذاادّـ ـلحاغـلاـبنـ ـيمتذيـلاوـهودّة،ـ ـ ـعشعـبراـلاىـلإدّـ .رـ

ـلتاـف ـبيدـ ـلبارـ ـللطايـفغـلاـ ـ ـلمناـكةـفاـ ـ ـبيةـلزـ ـلمنانـ ـ ـلتيزـ ـ ـجمييـفدًّاـجرديءوـهونـ ـ ـلماراضـماألعـ ـمنزـ الةـ

ـمح ـنهأـشراضـماألذهـهألنّة،ـلاـ ـتطأناـ ـلقواولـ ـتبقالوّةـ ـ ـفيهىـ ـ ـلمنتهاىـلإاـ ـ ـ ـ ـلتاذاـهعـميـ ـبيدـ ـلك.رـ نـ

ـيج ـيستعمأنبـ ـ ـ ـ ـفيهلـ ـ ـلتاّاـمإاـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـلتاأوفـ ـبيدـ ـغلأوـهذيـلارـ ـقليظـ ـ ـههنو.الًـ ـ ـسهاـ ـحيرازيـلااـ ثـ

ـبقأولـقأنّمـعز ـيجراطـ ـيحمأنبـ ـ ـعللـ ـلحماىـ ـ هـنألاـهدـحواتـيّـ ـحمإنّ ـكل77لـ اـيّـ ـعلأوّ زمـلالق،ـطاألىـ

ـلتنا ـ ـلماراضـماألنـمأنَّلـبِـقنـمضـقاـ ـمنزـ ـينتفاـمةـ ـ ـ ـلتاـبعـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـيصلوالفـ ـ ـلمإالحـ ـعلي78نـ ـ ـمثه،ـ لـ

ــلنقا ــ ــلصوارســ ــسهاــمّــنوإ.رعــ هــنألاــ ــخفّ ــعلييــ ــ ــلفاهــ ــبيرقــ ــلتانــ ــبيدــ ــللطيارــ ــ ــ ــلبوافــ ــللطايــفغــلاــ ــ إنّــف.ةــفاــ

ـلمنقا ـ ـ ـلمصوارسـ ـ ـتتحروعـ ـ ـتهموّـقرّكـ ـ ـلتاعـماـ ـبيدـ ـلبارـ ـللطايـفغـلاـ ـ ـقبةـفاـ ـلمنتهالـ ـ ـ ـ ـللطياعـمكـلذـكوالى،ـ ـ ـ فـ

75. .H منها .add [أكثر

76. .H رديء .add [عسر

77. .V1 أحمل :H [حمل

78. .H: om. V1 [لمن
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ـغيوـهذيـلا ـفيهغـلاـبرـ ـ اـموأ.79اـ ـلتا80ّ ـبيدـ ـلغايـفوـهذيـلا81رـ ـلقصاةـياـ ـ ـللطانـموىـ ـ ـفنة،ـفاـ ـلجميعـفاـ ـ ـ عـ

ــلحاراضــماأل ــلتقادّةــ ــ ــيبرــ ــلمنتهاهــ ــ ــ ــ ــفيهىــ ــ لــبِــقنــماــ ــمنتهيــتأــتراضــماألذهــهأنَّ ــ ــ امــياأليــفاــهاــ األولّ

ـلقوا ـتبق82وّةـ ـ ـلمنتهاىـلإىـ ـ ـ ـ ـستعماإذاـف.ىـ ـ ـ ـفيهلـ ـ ـلتااـ ـبيدـ ـلغايـفوـهذيـلارـ ـلقصاةـياـ ـ ـللطانـموىـ ـ ة،ـفاـ

ـلقاّرتـفوـت ـبكليتهوّةـ ـ ـ ـ ـ ـعلاـ ـنضىـ ـلعلاجـ ـ ةـ ـمقوّ ـمتهواـ ـ ـيتوالا،ـ ـبينوزّعـ ـ ـبيوهـ ـهضنـ يـفتـناـعأـفة،ـيذـغاألمـ

ـتق ـلمنتهابـيرـ ـ ـ ـ ـلغاانـكوإذا.ىـ ـلماعـفدـلرادـيالذاءـ ـلبقلـبرضـ ـ ـلقااءـ ـمتبـجواـفوّة،ـ ـيكمـلىـ ـلقايـفنـ وّةـ

ـمحتم ـ ـ ـللتلـ ـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـلغايـففـ ـلكه،ـبّرـبدـيالأنةـياـ ـلتاـبنـ ـبيدـ ـلباّاـمأ.هـندووـهذيـلارـ ـللطايـفغـلاـ ـ أوةـفاـ

ــللطيا ــ ــ ــليذيــلافــ ــلباــبســ ــفيغــلاــ ــهناــهو.هــ ــسهاــ ــيضأرازيــلااــ اــ ــفظً ــبقأولــقأنّنّــ ــيحممــلإنراطــ ــ ــعللــ ىــ

ـلحما ـ ـلشازمـلات،ـيّـ ـلتشناألنّكّـ ـ ـ ـلكواّجـ ـليازازـ ـبسياـ ـ ـيستعمأنبـجووا.ادّانـحانـضرـمنـ ـ ـ ـ ـفيهلـ ـ ـتغلياـ ـ ـ ظـ

ــلتا ــبيدــ ــللترــ ــ ــطيرــ ــمنوبــ ــلتحلياعــ ــ ــ ــ ــعليبــهوذ.لــ ــ ــسثنااــمهــ ــ ــبقأىــ ــبقراطــ ــيحتملمــلإذاهــلوــ ــ ــ ــ انــك84وإذا،83هــ

ــلتا ــبيدــ ــللطيارــ ــ ــ ــيجالفــ ــيستعمأنبــ ــ ــ ــ ــيحتملمــلإذالــ ــ ــ ــ ــلماهــ ــيحتمــلوضــيرــ ــ ــليإجــ ــفكه،ــ ــلجاــبمــ الأنريــ

ـيستعم ـ ـ ـ ـيحتانـكإذالـ ـ ـلتاىـلإاجـ ـبيدـ ـلغليارـ ـ ـ ـصحاالإنّـفكـلذـلوظ؟ـ ـلتاـبّرونـبدـيالّاءـ ـبيادـ ـللطيارـ ـ ـ .الًـصأفـ

.فيها والزيادة أراد إذا وبالغليظ قواهم، حفظ أريد متى بالمعتدل لكن

4.

ـبقأالـق ـلتايـف:راطـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـيخطدـقفـ ـ ـلمائـ ـعلىـضرـ ـنفسهأىـ ـ ـ ـخطمـ ـيعظأـ ـ ـعليهررهـضمـ ـ ـ أنّكـلوذ.مـ

ـجمي ـ ـيكاـمعـ ـمنونـ ـعظأهـ ـمممـ اـ ـيكّ ـمنونـ ـلغايـفهـ ـغلهـلذيـلاذاءـ ـيسيظـ ـ ـلتاارـصذا،ـهَلـبِـقنـمو.رـ ـبيدـ رـ

ـلبا ـللطايـفغـلاـ ـ ـصحاأليـفةـفاـ ـيضأّاءـ ـخطًاـ ـحتماألنّرًاـ ـ ـلهاـ ـلممـ ـيعاـ ـخطئهنـمرضـ ـ ـ ارـصكـلذـلو.لّـقأمـ

.قليال أغلظ هو الذي التدبير من خطرًا أعظم] V1 5a [الحاالت أكثر في اللطافة في البالغ التدبير

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـينبأندـيرـي:رـ ـ ـهنّـ ـعلاـ ـمتّهـنأىـ ـخطعـقوىـ ـبيدـتيـفأـ ـلعليارـ ـ ـ ـلخطاانـكمّـثلـ ـ ـلتاىـلإأـ ـبيدـ وـهذيـلارـ

79. اللطافة في :V1 [فيها  H.

80. .H فأمّا :V1 [وأمّا

81. .H اللطيف .add [التدبير

82. .H فالقوّة :V1 [والقوّة

83. .H المريض .add [يحتمله

84. .H فإذا :V1 [وإذا
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ــغلأ يظــ ــقل ــ ــفهالً،ــ ــمنونــهأوــ ــللطاىــلإانــك85إذاهــ ــ ــيتبعالاألوّلألنّةــفاــ ــ ــ ــلضانــمهــ ــكثأررــ ــخيأــتنــمرــ رــ

ـلمنتها ـ ـ ـ ـقليىـ ـ ـلثواالًـ ـيتبعيـناـ ـ ـ ـنخاهـ ـلقازالـ ـخيأـتووّةـ ـلمتهارـ ـ ـ ـبقعـمىـ ـلقااءـ ـسلأوّةـ ـتقنـممـ ـيبرـ ـضعفهعـمهـ ـ ـ .اـ

ـلخطاذاـهو ـ ـيعتبأـ ـ ـ ـصحاأليـف86رـ ـعنأّاء،ـ ـلميايـ ـ ـتلطيىـلإلـ ـ ـ ـلتافـ ـبيدـ ـكثأرـ ـلمعنييررًاـضرـ ـ ـ ـ ـ ـهمدـحأ.نّـ اـ

ـلساـبالفـخاإلدمـع ـعمواءـ ـينقّاـ ـ ـنهداـبأنـمصـ ـلثوا.مـ ـمخيـناـ ـلفتهاـ ـ ـ ـلعامـ ـلتاادةـ ـلغأيـ ـلمياـف.اـهاـ ـ ىـلإإذًالـ

ـتلطي ـ ـ ـلتافـ ـبيدـ ـعلرـ ـلجملاىـ ـ ـ ـلقانـمالقـطاإلـبوةـ ـعظأولـ ـصحاأليـفررًاـضمـ ـلمواّاءـ ـلميانـمىـضرـ ـ ىـلإلـ

ـلتا ـبيدـ ـغلأوـهذيـلارـ ـقليظـ ـ ـلهو.الـ ـنتأذاـ ـبقأجـ ـلتاأنّرهـخآـبراطـ ـبيدـ ـلبارـ ـللطايـفغـلاـ ـ ـكثأيـفةـفاـ ـلحارـ االتـ

ـعظأ ـخطمـ ـلتانـمرًاـ ـبيدـ ـغلأوـهذيـلارـ ـقليظـ ـ ـخصاـمّـنوإ.الًـ ـلتاـبذاـهررـضّصـ ـبيدـ ـلبارـ ـللطايـف87غـلاـ ـ ةـفاـ

ـلضاألنّ ـيظهررـ ـ ـفيرـ ـبلوأدّـشأهـ ـلعلو.88غـ ـ ـلمّهـ ـعلّاـ ـلمانـمأنّمـ ـينقالاـمىـضرـ ـ ـطبألـلادونـ ـلحميايـفّاءـ ـ ـ ّةـ

ــلتازومــلو ــبيدــ ــلهواــنأذــيأنــبارــشأدًّا،ــجرــ ــتن89يــفمــ ــلغانــمهــلاــماولــ ــبعذاءــ ــلغلاضــ ــ ــلئظــ ــيتنالــ ــ اــمواــلاوــ

ــيض ــلمناــكرازيــلامــعوز.دًّاــجمــهرّــ ــ ــلجضــقاــ ــليناــ ــ ــتقنــمأنّوســ ــصحاألنــمودــ اءــ ــلتاّ ــبيدــ ــللطيارــ ــ ــ إنّــفف،ــ

ـلتغلياررـض ـ ـ ـ ـبلوأدّـشأه،ـلقـفّـتاإذاظـ ـجهيوـلغـ ـ CB1.[نـ 2a[ـمخ90األوّل ـلفاـ ـلعاةـ ـلثا.ادةـ مـهواـقأن91ّيـناـ

ـتحتمال ـ ـ ـلضعفهكـلذلـ ـ ـ ـ ـعتاال#ذاـهو.اـ ـبمعراضـ ـ ـعمزلـ ـليناـجهـلاـقّاـ ـ ـعل#93هـنأل92وسـ ـلغلياّقـ ـ ـ ـلقلاـبظـ ـ دونّةـ

ـلتا ـبيدـ ـلغليارـ ـ ـ ـمطلقظـ ـ ـ ـتعنـمو.ًاـ ـلتاودـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـيستعمذـخأإذافـ ـ ـ ـ ـلغليالـ ـ ـ ـلقلياظـ ـ ـ ـبيدـتيـفلـ ـيضمـلر،ـ رّه،ـ

85. .H متى :V1 [إذا

86. .H بعينه :V1 [يعتبر

87. البالغ بالتدبير ] V1: بالبالغ التدبير  H.

88. .H حاسة  .add [أبلغ

89. .V1 من :H [في

90. .V1 أحدهما :CB1 [األوّل

91. .V1 والثاني :CB1 [الثاني

92. جالينوس قاله عمّا بمعزل االعتراض  ] CB1: القول من الغرض هو عمّا خارج  V1.

93. هــنأل ّ ] add. ــلبيايــف ــ ــتقأنــبانــ ــصحاألنــمودــ اءــ ــلتادــحأّ ــبيدــ ــتفاإذانــيرــ ــهمّــيأــف.رــخاآلهــلقــ دّــشأدــجوــياــ

العادات في بالكالم يليق ممّا وذلك ضررًا  V1.
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ـينعشلـب ـ ـ ـلتا#هـ ـبيدـ ـلبارـ ـللطايـفغـلاـ ـ ـكثأةـفاـ ـلتانـمررًاـضرـ ـبيدـ ـميأوـهذيـلارـ ـلغلاىـلإلـ ـ نـمالقـطاإلـبظـ

ـلقا ـلبيايـفلـخوداولـ ـ ـتقأنـبانـ ـصحاألنـمودـ ـلتادـحأّاءـ ـبيدـ ـتفاإذانـيرـ ـهمّـيأـف.رـخاآلهـلقـ دّـشأدـجوـياـ

.94العادات في بالكالم يليق ممّا وذلك ضررًا

5.

.القصوى غاية في الذي التدبير القصوى الغاية في التي األمراض في التدبير أجود: أبقراط قال

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــعن:رــ ــلتاراضــماألهــبىــ ــلغايــفيــ ــلقصاةــياــ ــ ــلحانــموىــ ــلقاالدّةــ ــلماإنّــف.وّةــ يــفانــكإذارضــ

ـلغا ـلقصاةـياـ ـ ـلشانـموىـ ـلقوادّةـ ـفهوّة،ـ ـيقواللـتاـقوـ ـلتانـميءـشلـباـ ـبيدـ اـمأـف.رـ ـلغايـفانـكإذا95ّ ةـياـ

ـلقصا ـ ـلحانـموىـ ـبحإنّـفدّة،ـ ـيجالهـنراـ ـلخواعـبراـلا96اوزـ ـتلطيو.سـماـ ـ ـ ـلتافـ ـبيدـ ـلغايـفرـ ـلقصاةـياـ ـ وىـ

.98به العارض #المرض لمقاومة ويتفرّغ المدّة هذه تبقى 97فيه القوى ألنّ فيه، واجب

6.

ـبقالـق ـلماانـكإذا:راطـ ـلتااعـجاألوإنّـفدًّا،ـجادًّاـحرضـ ـلغايـفيـ ـلقصاةـياـ ـ ـفييـتأـتوىـ ـيجو.ًاـيدّـبهـ بـ

CB1[رورةًــض 2b[أن]V1 5b[ــيستعم ــ ــ ــ ــفيلــ تاهــ ــل ــبيدــ ــلغايــفوــهذيــلارــ ــلقصاةــياــ ــ ــللطانــموةــ ــ .ةــفاــ

كمـــلوإذا# ـــي ــ كك،ـــلذـــكنـ ـــل ــ مانـــكنـ ـــيحت ــ ـ ــ ـ ــ تانـــملـ ـــل ــ يدـ ـــب ــ لأوـــهاـــمىـــلإرـ ـــغ ــ غك،ـــلذنـــمظـ ب ن ي ـــف ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ كأنيـ ـــي ــ ونـ

ــنحطاال ــ ــلعايــفاطــ ــعلالجــ ــحسىــ يبــ ــل مانــ ــل ــنقصورضــ ــ غانــعهــناــ ــل ــلقصاةــياــ ــ لوإذا.وىــ ــب ماغــ ــل رضــ

.99اللطافة من القصوى الغاية في الذي التدبير فيه يستعمل أن ضرورة يجب ذلك فعند منتهاه،

94. ــلتا ــبيدــ ــلبارــ ــللطايــفغــلاــ ــ ــكثأةــفاــ ــلتانــمررًاــضرــ ــبيدــ ــميأوــهذيــلارــ ــلغلاىــلإلــ ــ ــلقانــمالقــطاإلــبظــ ولــ

ــخلعلودا ــ ــ ــلغلياقــ ــ ــ ــلقلاــبظــ ــ ةــ ــلتادونّ ــبيدــ ــلغليارــ ــ ــ ــمطلقظــ ــ ــ اــ ــتعنــمو.ً ــلتاودــ ــبيدــ ــللطيارــ ــ ــ ــيستعمذــخأإذافــ ــ ــ ــ لــ

ينعش بل يضرّه، لم تدبير، في القليل الغليظ ] CB1: om. V1. 

95. .V1 وأمّا :CB1 [فأمّا

96. .V1 يتجاوز :CB1 [يجاوز

97. .CB1: om. V1 [فيه

98. به العارض ] CB1: om. V1.

99. ـيكمـلوإذا ـلكك،ـلذـكنـ ـيحتمانـكنـ ـ ـ ـلتانـملـ ـبيدـ ـغلأوـهاـمىـلإرـ ـفينبغك،ـلذنـمظـ ـ ـ ـ ـيكأنيـ ـنحطاالونـ ـ اطـ

ـلعايـف ـعلالجـ ـحسىـ ـليبـ ـلمانـ ـنقصورضـ ـ ـلغانـعهـناـ ـلقصاةـياـ ـ ـبلوإذا.وىـ ـلماغـ ـمنتهرضـ ـ ـ ـفعناه،ـ ـ كـلذدـ
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ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبههـضرـغ:رـ ـلفصاذاـ ـ ـيليذيـلوالـ ـ ـيعطينأنهـ ـ ـ ـ ـستدـلااـ ـبحسبذيـلاورـ ـ ـ ـنستعمهـ ـ ـ ـ ـللطالـ ـ ـغلوةـفاـ ظـ

ـلتا ـبيدـ ـيعتبوـهو.راضـماأليـفرـ ـ ـ ـصليأكـلذيـفرـ ـ ـهمدـحأ.نـ ـلمادّةـحاـ ـلماوّةـقرـخواآلرض،ـ ّاـمأ.ضـيرـ

ـعتباال ـ ـبحسارـ ـ ـلما100دّةـحبـ ـفيعلمنرض،ـ ـ ـ ـ ـ ـلفصاذاـهيـفاهـ ـ ـعنولـ ـلماـبىـ ـلحارضـ يـفوـهذيـلادًّاـجادّـ

ـلغا ـلقصاةـياـ ـ ـلحانـم#وىـ ـيقأنرـمأّهـنأل101دةـ ـلتاـبلـباـ ـبيدـ ـلغايـفوـهذيـلارـ ـلقصاةـياـ ـ ـللطانـموىـ ـ .ةـفاـ

ـعنو ـلتااعـجاألوـبىـ ـلغايـفيـ ـلقصاةـياـ ـ ـعظةـياـغوىـ ـلمامـ ـلمنتهايـفدـجوـيذاـهو102هـتدّـشوهـتوّـقورضـ ـ ـ ـ ىـ

هــنأل دهــيزــتةــياــغّ ّ] .CB1 3a[ــعنو ــبقىــ اــيدّــبهــلوــ امــياألً ــلمانــماألوّلّ ــلمادءــبأنّكــلوذ.رضــ ــيطلرضــ ــ قــ

ـعل ـلمباىـ ـ ـعلوهـلزءـجالذيـلادأـ ـبعأرنـماألوّلتـقوـلاىـ ـلمااتـقأوةـ ـيظهمـلداماـموـهورضـ ـ ـللنضرـ ـ ـ جـ

ـعلور،ـثأ ـلثاّامـياألىـ ـلمانـماألولةـثالـ ـعنذيـلاوـهذاـهو.رضـ ـلمنتهاألنّاه،ـ ـ ـ ـ ـيمكالراضـماأليـفىـ ـ نـ

ـلمبايـفيـتأـيأن ـ اـموأ.األوّلتـقوـلايـفوالهـلزءـجالذيـلادأـ ـلماّ ـلغايـفوـهذيـلارضـ ـلقصاةـياـ ـ وىـ

ـلحانـم ـلمنتهاإنّـفدّة،ـ ـ ـ ـ ـفييـتأـيىـ ـيجكـلذـلو.األولّامـياأليـفهـ ـيستعمأنرورةـضبـ ـ ـ ـ ـفيلـ ـلتاهـ ـبيدـ ذيـلارـ

ــلغايــف103وــه ــلقصاةــياــ ــ ــللطانــم#وىــ ــ ــيكمــل105وإذا.104ةــفاــ ــلغايــف106نــ ــلقصاةــياــ ــ ــلحانــم107وىــ لــبدّةــ

ــيك ــليأونــ ــسكوأنــ ــلمنتهاإنّــفدّةً،ــحنــ ــ ــ ــ ــيتىــ رــخأــ امــياألنــعّ ــينبغكــلذــلو.األولّ ــ ــ ــيكأنيــ ــلتاونــ ــبيدــ طّــحأرــ

ـللطا108نـم ـ ـلغانـعةـفاـ ـبحسو.ةـياـ ـ ـلمادـجوـياـمبـ ـسكأرضـ ـيجعدّةً،ـحنـ ـ ـلتالـ ـبيدـ ـلطلّـقأرـ ـلغانـمةًـفاـ ةـياـ

اللطافة من القصوى الغاية في الذي التدبير فيه يستعمل أن ضرورة يجب ] CB1: om. V1.

100. .V1 مدّة :CB1 [حدّة

101. الحدّة من ] V1: om. CB1.

102. وشدّته وقوّته ] CB1: وقوّته وشدّته  V1.

103. .CB1: om. V1 [هو

104. اللطافة من ] CB1: om. V1.

105. إذا فأمّا :CB1 [وإذا  V1.

106. .V1 المرض .add [يكن

107. .CB1: om. V1 [القصوى

108. .V1 في :CB1 [من
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ـليبق ـ ـ ـلمنتهاىـلإىـ ـ ـ ـ ـمنتهيـفّاـموأ.ىـ ـ ـ ـجمأراضـماألىـ ـيستعمأنبـجواـفع،ـ ـ ـ ـ ـلتالـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـليتففـ ـ ـ رّغـ

ـلطبيعا ـ ـ ـ ـلمقةـ ـ ـلماةـماوـ ـنضإـبرضـ CB1[اجـ 3b[ـيتعوالّه،ـتادـم ـ ـبنضاقـ ـ ـلغاجـ ـتبمـلإذاذاءـ ـلهقـ 109وةـقاـ

ـحت ـتستكمّىـ ـ ـ ـ ـلغلبالـ ـ ـ ـعلةـ ـلماىـ ـليسياإالرضـ ـ ـ ـلحايـفأنّإال.رـ ـمنهاّدةـ ـ ـيستعماـ ـ ـ ـ ـللطيالـ ـ ـ ـلغايـففـ ة،ـياـ

ــتفيــهو بقاــبىــ ــل ــ تاذاــهعــماءــ ــل يدــ ــب ــلمنتهادّةــمرــ ــ ــ ــ ــلماذهــهألنّىــ ــمثأيــفدّةــ ــيسيراضــماألذهــهالــ ــ رةــ

ـقصي ـ ـمثو.رةـ ـلتاذاـهلـ ـبيدـ ـيستعمرـ ـ ـ ـ ـلمايـفلـ ـلحارضـ ـنحطاالهـلىـجرـيذيـلاادّـ ـ هـليـجرـيال110ّاـموأ.اطـ

ـيقالك،ـلذ ـبشلـباـ ـلتانـميءـ ـبيدـ ـيتقلـب.رـ ـ ـفيخبدّم،ـ ـ ـ ـبمرـ ـسيكاـ ـ ـلعطانـمونـ ـ ـلئبـ ـيحمالـ ـ ـعلكـلذلـ وءـسىـ

.وقع متى الطبيب تدبير

7.

ـبقأالـق ـينبغو:راطـ ـ ـ ـيضأيـ ـلماوّةـقزنـتأنًاـ ـفتعلضـيرـ ـ ـ ـيثبلـهمـ ـ ـمنتهتـقوىـلإثـ ـ ـ ـلماىـ ـتنظورضـ ـ وةـقأرـ

ــلما ــتخضــيرــ ــقبورــ ــتسكأنلــ ــ ــلما#111ةــيادــعنــ ــيبقوالرضــ ــ ــعلىــ ــلغاكــلذىــ ــلماأمذاءــ ــتخرضــ ــقبورــ لــ

.112عاديته وتسكن

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلفصاذاـه:رـ ـ V1[لـ 6a[ـيتضم ـ ـ ـلثالـصاألّنـ ـستدـلانـميـناـ ـبحسبذيـلاورـ ـ ـ ـيستعمهـ ـ ـ ـ ـلتالـ ـبيدـ رـ

لطيا ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ـــلحاراضـــماأليـــففـ ماوّةـــقوـــهوادّة،ـــ ـــل ــ غاأنّكـــلوذ.ضـــيرـ ـــل ــ ـــنمإذاءـ ــ بقرادـــياـ ـــل ــ ـ ــ قااءـ ـــل ــ عـــفدـــلالوّةـ

ــلما ــفمت.رضــ ــ ــعلىــ ــتبقاــهّــنأمــ ــ ــلمنتهاىــلإىــ ــ ــ ــ CB1[ىــ 4a[ــلغادوننــم ــيعمــلذاء،ــ ــلعلياطــ ــ ــ ــمنلــ ــشيئهــ ــ اــ ً.

ـفبحسوإال، ـ ـ ـيحتاـمبـ ـ ـليإاجـ ـيطلهـ ـ ـمنهـلقـ ـلهو.هـ ـيغدـقذاـ ـلمنتهاتـقويـفذىـ ـ ـ ـ ـلعىـ ـيحارضـ ـلقالّـ اـمّـنوإ.وّةـ

ـيعل ـ ـلقاأنّمـ ـتبقوّةـ ـ ـلمنتهاىـلإىـ ـ ـ ـ ـبثال113أمىـ ـشيأةـثالـ ـمقاـهدـحأ.اءـ ـلماوّةـقدارـ ـيعلو.ضـيرـ ـ ـبقكـلذمـ 114وّةـ

ـلنبا ـ ـصحوضـ ـلهشوانـهذـلاّةـ ـ ـلطعاىـلإةـشاـ ـ ـلثوا.115امـ ـلماوّةـقيـناـ ـيعلو.رضـ ـ راضـعاألوّةـقنـمكـلذمـ

109. .V1: om. CB1 [قوّة

110. ما فإن :CB1 [وأمّا  V1.

111. .CB1 عاديته :V1 [عادية

112. عاديته وتسكن قبل تخور المرض أم الغذاء ذلك على يبقى وال المرض ] V1: om. CB1.

113. .V1 أو :CB1 [أم

114. قوّة من :CB1 [بقوّة  V1.

115. الطعام إلى ] CB1: للطعام V1.
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ـلمتقا ـ ـ ـسقا117نـمهـل116ةـموّـ ـلعليااللـ ـ ـ ـلعلاـبلـ ـ ـلثوا.ّةـ ـلمادّةـمثـلاـ ـيعلو.رضـ ـ ـبمكـلذمـ ـسنقاـ ـ ـلفصايـفهـلوـ ـ لـ

ـعلدلّـيّهـنأهـلأوّذيـلا ـلمابـئواـنىـ ـلقارـمأانـكوإذا.رضـ ـيعتبوّةـ ـ ـ ـبهرـ ـلثاذهـ ـلمعاةـثالـ ـ ـفمي،ـناـ ـلبيانـ ـ أنّّنـ

ــلقا ــمتوّةــ ــلتانــمتــناــكىــ رــفوــ ــبحيّ ــ ــتقثــ ــلمااومــ ــتبقورضــ ــ ــلمنتهاىــلإىــ ــ ــ ــ ــلساىــلإرــماأل118آلىــ الةــمالــ

ــمح ــلقاتــناــك119إنــف.ةــلاــ ــمتوّةــ ــلماــبأنّإالّرةــفوــ ــلطانــم120دّةــ ــيمكالاــمولــ ــ ــتبقأننــ ــ ــلمنتهاىــلإىــ ــ ــ ــ أوىــ

ـلماتـناـك ـقصيدّةـ ـ ـلماـبأنإالرةـ ـلقانـمرضـ ـيستقالاـموّةـ ـ ـ ـبمقلّـ ـ ـمتاوـ ـلماتـناـكأوه،ـ ـقصيدّةـ ـ ـلموارةـ رضـ

ـغي ـلقاـبأنّإالويّ،ـقرـ ـلعجانـموّةـ ـ ـيقالاـمزـ ـتبقالأواومـ ـ ـلمنتهاىـلإىـ ـ ـ ـ CB1[ىـلإرـماأل121آلى،ـ 4b[

ــلها ــشبدــقو.الكــ هــ ــلقاّ ــلماوّةــقاءــمدــ ــلحماــبضــيرــ ــ ال،ــ ــلماوّةــقوّ ــلثقاــبرضــ ــ ــيحملذيــلالــ ــ ــ ــلمادّةــموه،ــ رضــ

ـلمساـب ـ ـلتاةـفاـ ـيسلكهميـ ـ ـ ـ ـ ـللثقالًـماـحاـ ـ ـ ـلبيانـمو.122لـ ـ ـلحماوةـقوأنّّنـ ـ ـمتّالـ ـلتانـمتـناـك123ىـ ـبحيّرـفوـ ـ ثـ

ـيستق ـ ـ ـلحماـبلّـ ـ ـلمساولـطلـ ـ ـبلة،ـفاـ ـلمقصاغـ ـ ـ ـلقاتـناـك124وإن.دـ ـضعيفوّةـ ـ ـ ـلحماأوة،ـ ـ ـثقألـ ـمملـ ـتستق125ّاـ ـ ـ لّـ

.بالضدّ األمر كان قطعها، على يقدر أن من أكثر المسافة أو القوّة، به

8.

ـبقأالـق ـمنتهيـتأـينـيذـلوا:راطـ ـ ـ ـضهرـمىـ ـفينبغاً،ـيدّـبمـ ـ ـ ـ ـلتاـبّرواـبدـيأنيـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـيتنـيذـلوا.اًـيدّـبفـ ّرـخأـ

ـمنته ـ ـ ـضهرـمىـ ـفينبغم،ـ ـ ـ ـ ـيجعأنيـ ـ ـبيدـتلـ ـبتايـفمـهرـ ـضهرـمداءـ ـغلأمـ ـينقمّـثظ،ـ ـ ـغلظنـمصـ ـ ـقليهـ ـ ـقليالًـ ـ الً،ـ

116. .V1 المقوّمة :CB1 [المتقوّمة

117. .V1 ومن :CB1 [من

118. .CB1 إلى :V1 [آل

119. .V1 وإن :CB1 [فإن

120. المدّة في :CB1 [بالمدّة  V1.

121. .CB1 إلى :V1 [آل

122. للثقل حامالً ] CB1: الثقل حامل  V1.

123. .V1 إذا :CB1 [متى

124. .CB1 فإن :V1 [وإن

125. ال ما :V1 [ممّا  CB1.
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ـكل ـمنتهربـقاـمّـ ـ ـ ـلماىـ ـمنتهتـقويـفورضـ ـ ـ ـبمقاهـ ـ ـتبقاـمدارـ ـ ـلماوّةـقىـ ـعليضـيرـ ـ ـينبغو.هـ ـ ـ ـيمنأنيـ ـ نـمعـ

.مضرّه فيه الزيادة فإنّ. المرض منتهى 126وقت في الغذاء

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلفصاذاـه:رـ ـ ـيتضمانـكوإنلـ ـ ـ ـمضاـمّنـ ـلفصايـفهـلىـ ـ ـلمتقالـ ـ ـ ـلماانـكإذاهـلأوّذيـلادّمـ رضـ

اــنإــفدًّا،ــجادًّاــح دهــيؤــنّ ــبفضّ ــ ــمنتهأنّوــهو.رحــشلــ ــ ــ ــلماىــ CB1[يــتأــيانــكإذارضــ 5a[امــياأليــف ّ

ــستعماــفاألول، ــ ــ ــلتا127الــ ــبيدــ ــللطيارــ ــ ــ ــلغايــففــ رــفوــتعــمكــلذنــمعــناــمالإذب،ــجواةــياــ ــلقاّ ةــعرــسووّةــ

ــمج ــلمنتهايءــ ــ ــ ــ ــمتو.ىــ ــفعىــ ــبخلــ ــتضذا،ــهالفــ ــلمافــعاــ V1[رضــ 6b[تــناــكوه،ــتادّــميــفادةــيزــلاــب

ـلحا ـلغارارةـ ـلغااتـبوـطرـبّةـيزـيرـ ـبهضذاءـ ـ ـلغامـ ـشتغلواذاءـ ـ ـ ـلقاتـ ـبهضوّةـ ـ ـلغامـ ـنضنـعذاءـ ـلعلاجـ ـ ونـهوأ.ّةـ

ـيتباـم ـ ـجميعـ ـ ـيمتأنكـلذعـ ـ ـلمادّـ ـكثأرضـ ـيتورـ ـلمنتهاّرـخأـ ـ ـ ـ ـلمنتهاانـكإذاّاـموأ.ىـ ـ ـ ـ ـيتىـ ـلمايـفّرـخأـ رضـ

ـلحا ـفينبغادّ،ـ ـ ـ ـ ـيجعأنيـ ـ ـلتالـ ـبيدـ ـبتايـفرـ ـلماداءـ ـغلأرضـ ـقليظـ ـ ـليمنالـ ـ ـ ـضععـ ـلقافـ ـسقأووّةـ ـطهوـ يـفاـ

ـبتاال ـتكتسوالداء،ـ ـ ـ ـلعلاادّةـمبـ ـ ـكيفيورداءةًاـعذـلودةـحّةـ ـ ـ ـفيصيّة،ـ ـ ـ ـعسأرـ ـقبرـ ـللنضوالًـ ـ ـ ـتهيّدـشوأج،ـ ـ ًاـجّـ

ـللطبيعأذىًوىـقوأ ـ ـ ـ ـ ـلحاوألنّ.ةـ ـلغارارةـ ـتكتسّةـيزـيرـ ـ ـ ـنياـخود128دّةـحبـ ـلتارـمأرىـجإذاـفّة،ـ ـبيدـ ـعلرـ اـمىـ

ـينبغ ـ ـ ـنتهاالاءـجي،ـ ـ ـلقوااءـ ـيمكّة،ـيوـقوّةـ ـ ـمعمهنـ ـ ـ ـستعمااـ ـ ـ ـلتاالـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـلغايـففـ ـفتنفة،ـياـ ـ ـ ـلطبيعاردـ ـ ـ ـ ةـ

ـلعماـب ـ ـلعلايـفلـ ـ ـكيذّةـيوـقيـهواـهدـحوّةـ ـلعلواّةـ ـ ـغيّةـ ـمكتسبرـ ـ ـ ـ ـلكيفيا129يـفرداءةةـ ـ ـ ـ CB1[ّةـ 5b[،ـفيج ـ ريـ

ـعلكـلذيـفرـماأل ـلصاةـياـغىـ ـفعإذاّاـموأ.وابـ ـبخلـ ـستعمواكـلذالفـ ـ ـ ـلتالـ ـبيدـ ـللطيارـ ـ ـ ـلمايـففـ رضـ

ــلحا ــيتذيــلاادّــ رــخأــ ــمنتهّ ــ ــ ــنحااه،ــ ــلقاتــلزــ ــضعفوأوّالًوّةــ ــ ــلحاارتــصوتــ ــلغارارةــ ةــيرــيزــ ــلحاىــلإّ ةــفراــ

ـلنوا ـكتسواةـيارـ ـ ـلمابـ ـكيفيرداءةرضـ ـ ـ ـلمنتهاانـك130إذاـف.ةـ ـ ـ ـ ـطعوأىـ ـلعليامـ ـ ـ ـفيلـ ـشغله،ـ ـ ـلقاتـ ـبنضوّةـ ـ جـ

ــلغا ــلعلاعــفدنــعذاءــ ــ ة،ــ ــلحاارتــصوّ ــبفضرارةــ ــ ــلغااتــبوــطرلــ ــملاــخذاءــ ــكليلدةــلاــخةــ ــ ــ تــقوسّــمأيــفةــ

.النظام ويفسد األمر فيضطرب مادّةً، المرض 131وازداد ذكيّة مشتغلة تكون أن فيه  احتيج

126. .V1: om. CB1 [وقت

127. .V1 واستعمال :CB1 [فاستعمال

128. .V1 وحرافة .add [حدّة

129. .CB1: om. V1 [في

130. .V1 وإذا :CB1 [فإذا

131. .CB1 ازدراد :V1 [ازداد
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9.

.132مضرّة فيه الزيادة فإنّ# نوائبها، أوقات في الغذاء من فامنع أدوار، للحمّى كان إذا: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـنتقادـق:رـ ـ ـلفصاذاـهيـفلـ ـ ـتعليمنىـلإلـ ـ ـ ـ ـ ـلجااتـقاألونـعاـ ـئيزـ ـلتاّةـ ـيغيـ ـفيهدىـ ـ ـلمااـ وـهو.ضـيرـ

ـيح ـنغأناـنذّرـ ـلنااتـقأويـفذوهـ ـلحاألنّبـئواـ ـلغارارةـ ةـيزـيرـ ـتنغمّ ـ ـ ـبثقرـ ـ ـلخلالـ ـ ـلناادّةـموـهذيـلاطـ ةـبوـ

ـتضعو ـ ـبهجفـ ـ ـلحاومـ ـلنارارةـ CB1[ّةـيارـ 6a[ـلتا ـعليهاـهدّـضيـهيـ ـ ـ ـتنعطواـ ـ ـ ـكثأ133لـخداىـلإفـ إذارـ

ـلحماعـمانـك ـ ـلحاالـحانـكمّـثكـلذـكرـماألانـك134إذاـف.ضـفاـنّىـ ـلغارارةـ ـلغاعـمّةـيزـيزـ اـمأوّليـفداءـ

ـعلردـي ـلباىـ ـلحطاالـحدنـ ـ ـعلعـضوـيذيـلابـ ـلناىـ ـنغمانـمارـ ـ ـتعمأنىـلإأوّالًاـهارـ ـ ـلنالـ ـفيارـ ـتلهبوهـ ـ ـ ه،ـ

ــلحمابــئواــنتــقويــفذيــغإذاارــص ــ ــسيواوــيّــ اــ ــبتايــفّ ــئهداــ ــلقاــبأواــ ــمنهربــ ــ ــفكا،ــ ــكتسااــمّــنأــ ــ ــلعليابــ ــ ــ لــ

ـحم ـلهو.رىـخأّىـ ـيجذا،ـ ـيغأنبـ ـلعليادىـ ـ ـ ـلحمايـفلـ ـ ـلفتاتـقويـفرةـئداـلااتـيّـ ـ ـنحطايـفأورةـ ـ ـلنااطـ ةـيوـ

.حرارةً وأهدأ بدنًا أخفّ العليل يكون ما وقت ففي الدائمة، في وأمّا. ذلك إلى احتيج متى

10.

ــبقأالــق ــلحما135بــئواــنتــناــكإذا:راطــ ــ ىــ ــينبغالــفا،ــهإلدوارةــمالزّ ــ ــ ــتهاــقأويــفيــ ــيعطأناــ ــ ــلماىــ ضــيرــ

.االنفصال أوقات] V1 7a [قبل الزيادات من ينقص أن ينبغي لكن. شيء إلى يضطرّ أن أو شيئًا

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيحت:رـ ـ ـيتصفأناجـ ـ ـ ـلفصاذاـهنـم136ّحـ ـ ـمعدّةـعلـ ـمنه.137انٍـ ـ ـلحماأنّاـ ـ بـئواـنذاتتـناـكإذاّى،ـ

]CB1 6b[ــئبهواــنتــناــكو ــ ــمعلاــ ــ ــينبغالــفات،ــقاألوةــموــ ــ ــ ــمبيــ ــلنا138دأــ ــلقاــبوال139رّةــمبــئواــ ــمنهربــ ــ أناــ

132. مضرة فيه الزيادة فإن ] CB1: om. V1.

133. .V1 البدن .add [داخل

134. .V1 وإذا :CB1 [فإذا

135. .V1: om. CB1 [نوائب

136. .V1 نضفح :CB1 [يتفحّص

137. .V1, CB1 معاني :correxi [معانٍ

138. مبدأ في :CB1 [مبدأ  V1.

139. .V1: om. CB1 [مرّة
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ــيغ ــلعلياذىــ ــ ــ ــللعللــ ــ ــ ةــ ــلتاّ ــقلنيــ ــ ــمنهو.اــهاــ ــ ــيضطأو"#هــلوــقاــ ــ ــفهو".يءــشىــلإ140رّــ ــلمفسامــ ــ ــ ــكلمنــمّرونــ ــ ةــ

ـلتا141أو"أو" ـكيأـ ـفك.دـ هـنأـ ـضطاوإن:الـقّ ـيعنيءـشىـلإرّـ ـ ـلعلياأنّيـ ـ ـ ـيغاللـ ـبتايـفدىـ ـلناداءـ ،142ةـبوـ

ـمحتانـكوإن ـ ـلغاىـلإًاـجاـ ـلبعذاءـ ـ ـعهدـ ـلئهـبدهـ ـتتضالـ ـ ـبليفـعاـ ـ ةـ ـلحماّ ـ ـلمّىـ انـكوإنذا،ـهو.اـنرـكذ143اـ

ـحق ـفقًّا،ـ ـلجاـنرأـقدـ ـليناـ ـ ـلصنايـفوسـ ـ ـلكبياةـعاـ ـ ـ ـلحماأنّرةـ ـ ـلتااتـيّـ ـيضطدـقالطـخاألّةـقرعـميـ ـ ـفيهرّـ ـ أناـ

ــيغ ــلعلياذىــ ــ ــ ــبتايــفلــ ــلناداءــ ــيغمــلوإن.بــئواــ ــلحقذ،ــ ــ ــلغشانــمهــ ــ ــيخشاــميــ ــ ــيكالأنىــ ــمعونــ .ةــقاــفإهــ

ـحسوأ ـبعيـفدتـجويـنأبـ ـلشاضـ ـلمنطقياروحـ ـ ـ ـ ـ ـكلمأنّ#ّةـ ـ ـلغيـف"أو"144ةـ ـلياةـ ـنياـنوـ ـتستننـيّـ ـ ـ ـمنابـ ابـ

ــكلم ــ ــفيك.إالةــ ــ ــلهونــ ــلفصاذاــ ــ ــعلادةــيزــلانــملــ ــللفصاــمىــ ــ ــ ــلمتقالــ ــ ــ ــلعليا145أنّدّمــ ــ ــ ــيغاللــ ــبتايــفذىــ داءــ

ـلنا ـيضطإنإالبـئواـ ـ ـليإبـ ـلنايـفهـ ـلحمايـفدرةـ ـ ـلغشيااتـيّـ ـ ـ ـلتاةـ CB1[عـميـ 7a[ةـقر وإن.الطـخاألّ

ـفه ـغيمـ ـلتنازمـلذا،ـهرـ ـ ـينبغوهـلوـق146ّاـموأ.صـقاـ ـ ـ ـينقأنيـ ـ ـقبنـماداتـيزـلانـمصـ ـلنفصااتـقأولـ ـ ـ ال،ـ

ـيمكاداتـيزـلوا ـ ـتفهأننـ ـ ـمنهمـ ـ ـلماالطـخاألاـ ـللحمّدةـلوـ ـ ـ ـيمكو.ّىـ ـ ـيفهأننـ ـ ـمنهمـ ـ ـينصاـماـ ـ ـلخلانـمبّـ ـ طـ

ـلناتـقويـفرديءـلا ـلمعاىـلإةـبوـ ـ ـمعواألدةـ ـحتاءـ ـيعّىـ ـللعليرضـ ـ ـ ـ ـبسببلـ ـ ـ ـغشهـ ـمغأويـ تـقو147ّاـموأ.صّـ

ــنفصاال ــ ــفيمكال،ــ ــ ــ ــيفهأننــ ــ ــمنمــ ــنفصاهــ ــ ــلناالــ ــلجاةــبوــ ــئيزــ ةــ ــيمكو.ّ ــ ــيفهأننــ ــ ــمنمــ ــمنتههــ ــ ــ ــلماىــ ألنّرض،ــ

ــهن ــينفصاكــ ــ ــ ــلمارــمألــ ــلساىــلإضــيرــ ــلتلاأوةــمالــ ــ ــكثاأليــففــ ــيمكو.رــ ــ ــيفهأننــ ــ ــمنمــ ــلبحاتــقوهــ ــ .رانــ

ـلكوا ـمحتملّـ ـ ـ ـفهإنّهـنأإالل،ـ ـلمعنااداتـيزـلانـم148مـ ـ ـ ـفليفهاألوّل،ىـ ـ ـ ـ ـنفصاالنـممـ ـ ـلمنتهاتـقوالـ ـ ـ ـ إذ#ىـ

140. يضطرّ أو ] V1: ّاضطر CB1.

141. .V1 واو :CB1 [أو

142. .V1 النوائب :CB1 [النوبة

143. .V1 كما :CB1 [لما

144. كلمة أن ] V1: om. CB1.

145. .V1 وأنّ :CB1 [أنّ 

146. .CB1 ومنها :V1 [وأمّا

147. .CB1 فأمّا :V1 [وأمّا

148. .V1 قصد :CB1 [فهم
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ـلبحا ـ ـعل149رانـ ـكثاألىـ ـيكرـ ـلمنتهايـفونـ ـ ـ ـ ـيكو.ىـ ـمعنونـ ـ ـلفصاىـ ـ ـلماادّةـمأنّوـهلـ ـتستفرضـ ـ ـ ـقبرغـ لـ

ــلبحاتــقو ــ ــفهوإن.رانــ ــلمعنااداتــيزــلانــممــ ــ ــ ــلثاىــ ــفهي،ــناــ ــنفصاإلنــممــ ــ ــنفصاالــ ــ ــلنا150الــ ــيكوةــبوــ ونــ

ـمعن ـ ـيغالأناهـ ـلعلياذىـ ـ ـ ـلناتـقويـفلـ CB1[ةـبوـ 7b[ـمغهـلرضـعإنو ـغشأو151صـ ـفيعي،ـ ـ ـعل152انـ ىـ

.الفصل بأوائل أليق ألنّه عندي أوقع التفسير وهذا. القيء يسهل أو البطن يطلق ما

11.

ــبقالــق ــطبرــلاةــيذــغاأل:راطــ ــجميقــفواــتةــ ــ ــلمحماعــ ــ ــ ــميوــ ــسيالنــ ــلصبيااــمّــ ــ ــ ــغيوانــ ــمممــهرــ نــ ــعتادــقّ أنادــ

.الرطبة باألغذية يغذى

تفسيا ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــلفصاذاـــه:رـ ـــ ــ نتظلـ ـــي ــ ـ ــ ـ ــ V1[رـــمأمـ 7b[ـــكيفي ـــ ــ ـ ــ ةـ غاّ ـــل ــ كانـــمرغـــفدـــقإذذاء،ـ ـــل ــ ـــكميـــفالمـ تّـــ ـــي ــ يـــفهـ

ــلفصا ــ ــلمتقاولــ ــ ــ ــلمو.ةــمدّــ اــ ــلماانــكّ ــيقرضــ ــلضاــبلــباــ ــلصحوادّــ ــ ــتحفةــ ــ ــلمثاــبظــ ــ ــعطأل،ــ ــفيهمىــ ــ ــ اــنوــناــقاــ ً

ـيشملهم ـ ـ ـ ـ ـلغاأنّمـعزـف.اـ ـطبرـلاةـيذـ ـجميقـفواـتةـ ـ ـلمحماعـ ـ ـ ـميوـ ـتضاـهّـنألنـ ـلحماادّـ ـ ـلتاّىـ ّةـيارـنرارةـحيـهيـ

ـبساـي ـلمابـطرانـكنـمقـفواـتوة،ـ ـلطباـبكـلذانـكواءًـسزاج،ـ ـ ـصبياـكعـ ـ ـكتساالـبأوان،ـ ـ ـكمابـ ـتعدـقنـ وّدـ

ـيغتأن ـ ـطبرـلاةـيذـغاألـبذيـ ـتشاـهّـنألةـ ـجتهزـمإلـكاـ ـ ـلمحماإذاًـف.مـ ـ ـ ـلمابـطرانـكإذاومـ ةـيذـغاألإنّـفزاج،ـ

.معًا والمشاكلة المضادّة جهة من أعني جميعًا، الوجهين من توافقه الرطبة

12.

ــبقالــق CB1[راطــ 8a:[ــينبغو ــ ــ ــيعطأنيــ ــ ــبعىــ ــلماضــ ــبعضهودة،ــحوارّةــميــفمــهذاؤــغىــضرــ ــ ــ يــفمــ

ـتيرّـم ـيجعونـ ـ ـيعطاـملـ ـ ـمنهـنوـ ـكثأهـ ـبعضهولّ،ـقأورـ ـ ـ ـقليمـ ـ ـقليالًـ ـ ـينبغو.الُـ ـ ـ ـيعطأنيـ ـ ـلحاتـقوـلاىـ نـمرـضاـ

.والسنّ والعادة هذا من حظّه السنة أوقات

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبع:رـ ـتعليمننـمرغـفاـمدـ ـ ـ ـ ـ ـكم153نـعاـ ـلغاةـيّـ ـللمذاءـ ـ ـكيفيو154ىـضرـ ـ ـ ـتهّـ ـستعماتـقوواـ ـ ـ ـلهاـ ذـخأا،ـ

149. البحران إذ ] CB1: والبحران إذ  V1.

150. .V1 انقضاء .add [انفصال

151. .V1 مغسّ :CB1 [مغصّ

152. .V1 يعنيان :CB1 [يعان

153. .V1 من :CB1 [عن

154. للمرضى الغذاء ] CB1: المرضى أغذية  V1.
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ـيعل ـ ـمنّـ ـلغا155بـتراـمنـعاـ ـستدـلوا.ذاءـ ـلماوّةـقكـلذيـفورـ ـلباالـحوضـيرـ ـلحايـفدنـ ـليإةـجاـ ـبعمّـث.هـ ـهمدـ اـ

ـلحاتـقوـلا ـلعوارـضاـ ـلسواادةـ ـفمت.نّـ ـ ـلقاتـناـكىـ ـضعيفوّةـ ـ ـ ـلباالـحوةـ ـفسالـحدنـ ـنقصوادـ ـ ـفليغ،156انـ ـ ـ ذـ

ـحباـص ـقليةـ ـ ـقليّاـمأ.رّاتـميـفوالًـ ـ ـضعألنّـفال،ـ ـلقافـ ـيفالوّةـ ـلكثياـبيـ ـ ـ ـفلحرّات،ـميـفّاـموأ.رـ ـ ـلباةـجاـ دنـ

ـليخلادةـيزـلاىـلإ ـ ـ ـلنافـ ـيعوصـقاـ ـلفسادّلـ ـ ـلتاذاـهو.ادـ ـبيدـ ـيستعمأنىـلأورـ ـ ـ ـ ـلصيايـفلـ ـ ـيتحلّهـنألفـ ـ ـ ّلـ

ـلبانـم ـلكثيادنـ ـ ـ ـلقوارـ ـضعيفوّةـ ـ ـ ـلقاتـناـكوإن.ةـ ـضعيفوّةـ ـ ـ ـلباالـحوةـ ـليدنـ ـفسالـحسـ ـنقصوالادـ ـ ان،ـ

ـفليغ# ـ ـ ـقليذـ ـ ـلضعالًـ ـ ـلقافـ ـقليلرّاتـميـفووّةـ ـ ـ ـفسالإذة،ـ ـنقصوالادـ ـ ـفهوا.157انـ CB1[مـ 8b[ـكمأن 158اـ

ــفسال ــنقصوالادــ ــ ــيتنانــ ــ ــعتاالالــحاولــ ــمتاالالــحودالــ ــهمالــكوالءــ ــيقتضياــ ــ ــ ــ ــضععــمانــ ــلقافــ اــموّةــ

ـيقتضي ـ ـ ـ ـمتاإلهـ ـلقاّرـفوـتعـمالءـ ـعنأّوة،ـ ـيغأنيـ ـيسيذىـ ـ ـيسيرّاتـميـفورًاـ ـ ـهكورة،ـ ـفليذاـ ـ ـبيرـلايـفّرـبدـ .عـ

قاألنّ ـــل ــ كوّةـ ـــت ــ يونـ ـــف ــ ة،ـــيوـــقهـ باالـــحوّ ـــل ــ كدنـ ـــت ــ ـــمتاإلالـــحونـ ــ تاالطـــخاألألنّالء،ـ ـــل ــ ـــلشتايـــفتـــناـــكيـ ــ ـ ــ اءـ

ـمتم ـ ـسكاـ ـلعايـفةـ ـلجاـكروقـ ـتكدة،ـماـ ـبيرـلايـف159ونـ ـنبسطواتـبذادـقعـ ـ ـ ـلقاتـناـكوإن.تـ الـحوّةـيوـقوّةـ

ـلبا ـلنقصاىـلإدنـ ـ ـ ـلفساأوانـ ـ ـفليطعاد،ـ ـ ـ ـ ـكثيمـ ـ ـكثيرّاتـميـفورًاـ ـ ـهكو.رةـ ـفليذاـ ـ ـلخايـفّرـبدـ ـسيف،ـيرـ اـمّـ

ـلقاألنّره،ـخآيـف ـتكوّةـ ـنتعشادـقونـ ـ ـ ـقليتـ ـ ـنكساـبالًـ ـ ـلحاارـ ـنقورّـ ـلبانـم160صـ ـكثييءـشدنـ ـ رضـعور،ـ

ــللكيم ــ ــ ــ ــلفسااتــسوــ ــ اــموأ.ادــ ــلخالــئأوا161ّ ــشبأــفف،ــيرــ ــلتاراضــماألــبهــ ــفيهعــقويــ ــ ــنقصاــ ــ الطــخاألانــ

ـفسو ـيحتكـلذـلو.162اـهادـ ـ ـفيهاجـ ـ ـيغأناـ ـقليّاـمإرّات،ـميـفذىـ ـ ـلقاتـناـكإنالًـ ـضعيفوّةـ ـ ـ V1[ةـ 8a[،ّاـموإ

155. .V1 مرّات :CB1 [مراتب

156. نقصان أو :CB1 [والنقصان  V1.

157. نقصان وال فساد ال إذ قليلة، مرّات وفي القوّة لضعف قليالً فليغذ ] V1: om. CB1.

158. .V1: om. CB1 [كما

159. .V1 وتكون :CB1 [تكون

160. نقص وقد :V1 [ونقص  CB1.

161. .CB1 فأمّا :V1 [وأمّا

162. .CB1: om. V1 [وفسادها

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 1 22



ـكثي ـ ـلقاتـناـكوإن.ّةـيوـقتـناـك163إنرًاـ ـفسوالّةـيوـقوّةـ ـنقصوالادـ ـ ـعلانـ ـمعنىـ ـ ـعتاالىـ ـفليطعدال،ـ ـ ـ ـ ـكثيمـ ـ رًاـ

CB1[رّاتــميــفو 9a[ل ي ــقل ــ ــ ــهكو.ةــ يذاــ ــفل ــ رــبدــ ــلشتايــفّ ــ ــلقاإذااءــ ةــيوــقوّةــ ــفسوالّ ــنقصوالادــ ــ يــفانــ

ـلبا ـحموإن.دنـ ـنقصال"لـ ـ ـعل"انـ ـمعنىـ ـ ـمتاالىـ ـفليطعالء،ـ ـ ـ ـ ـقليمـ ـ ـقليلرّاتـميـفالًـ ـ ـ ـحسةـ يـفاـنرـكذاـمبـ

.والبلدان والعادات األسنان حال القياس هذا وعلى. الربيع

13.

ـبقأالـق ـعلدلّـيّهـنإ:راطـ ـلمابـئواـنىـ ـتبترـمورضـ ـ ـنفسهأراضـماأل164هـ ـ ـ ـلسنااتـقوأواـ ـ األدوارّدـيزـتوةـ

ـــبعضه ـــ ــ ـ ــ ـــعلاـ ــ ـــبعىـ ــ باـــنضـ ـــئ ــ ـــنعومـــيأوومـــيلّـــكيـــفتـــناـــكةـ ــ ـــكثأيـــفأوالومـــيومـ ــ انـــمزـــلانـــمكـــلذنـــمرـ

ـشيواأل ـلتا165اءـ ـتظهيـ ـ ـبعنـمرـ ـمثو.دـ ـيظهاـمكـلذالـ ـ ـصحأيـفرـ ـلجناذاتابـ ـ هـنإـف.بـ ـظهإنّ ـلنفارـ ـ ثـ

اـيدّـب ـمنً ـلماأوّلذـ ـلماانـكرض،ـ ـقصيرضـ ـ ـظهّرـخأـتوإن.راًـ ـلماانـكوره،ـ ـلبوا.الًـيوـطرضـ ـلبواولـ رازـ

.وقصره المرض وطول ورداءته المرض بحران جودة على تدلّنا فقد ،166بعد ظهرت إذا والعرق

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـينبأناآلندـيرـي:رـ ـ ـهنّـ ـعلاـ ـشياألىـ ـلتااءـ ـيتيـ ـبهّلـصوـ ـلعلاىـلإاـ ـ ـبممـ ـلحاراضـماألبـتراـ وأنادّةـ

ـيعل ـ ـلماأنّّمـ CB1[رضـ 9b[ـنفسيـف ـ ـعلوفـقوـلاإنّـف.نـمزـمأوادّـحهـ ـتقيـفروريّـضكـلذىـ ةـيذـغأرـيدـ

ـلما ـعنو.ىـضرـ ـبنىـ ـلمابـئواـ ـينأنرضـ ـغبأوومـيلّـكوبـ ـبعرأوًاـ ـغيأوًاـ ـلتاراضـماألإنّـف.اـهرـ ـتنيـ وبـ

ـغب ـعلًّاـ ـكثاألىـ ـلتواادّةً،ـحرـ ـتنيـ ـبعروبـ ـعلًاـ ـكثاألىـ ـمنزـمرـ ـلنوا.ةًـ ـئباـ ـمتومـيلّـكةـ ـبينهمةـطّـسوـ ـ ـ ـ ـعنو.اـ ىـ

ــبم ــتبرــ ــلماهــ ــلحايــفهــلاــحرضــ ــلحاراضــماألالــحو.ةــناــمزــلوادّةــ ــبحسادّةــ ــ ــتبهراــم167بــ ــ يــفدــجوــيو.اــ

ـبع ـلنساضـ ـ ـنظو"خـ ـعنو،"هـماـ ـلنظاـبىـ ـ ـليأـتامـ ـلمافـ ـكمهـتاـقأونـمرضـ ـبيإيـفرـكذاـ ـيميدـ ـ ـلكأنّاـ دـحوالّـ

ـلحمانـم ـ ـنظاتـيّـ ـلحماإنّـف.ًاـماـ ـ ـبقذـخأـتدـقّىـ ـتبلووّةـ ـ ـيتهاـغغـ ـ ـلشانـماـ ـتخمّـثدّة،ـ ـعنفّـ ـلبحادـ ـ اـمّـبور.رانـ

ـتبت ـ ـتستصعمّـثة،ـئادـهيـهودئـ ـ ـ ـ ـتنتهأنىـلإومـيلّـكبـ ـ ـ ـيتهاـغيـ ـ ـعناـ ـلبحادـ ـ ـيستذيـلاو.رانـ ـ ـعلهـبدلّـ ىـ

163. .CB1 إذا :V1 [إن

164. .V1 ونظامه .add [مرتبته

165. .supra lin. P1 ايضا .add [ الأشياء

166. .V1: om. CB1 [بعد

167. .V1 برسم :CB1 [بحسب
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ــتبتهمورراضــماألبــئواــن ــ ــ ــ ــلحانــماــ ــشيأةــناــمزــلوادّةــ ــمنه.اءُــ ــ ــتبهراــموراضــماألبــئواــن#168وعــناــ ــ نــماــ

ـلحا ـلغاإنّـف.169ةـناـمزـلوادّةـ ـلحمانـمبّـ ـ ـمنزـمعـبرـلواادّةـحرةـئداـلااتـيّـ CB1[ةـ 10a[ـلنوا ـئباـ ـمتةـ ةـطّـسوـ

ـبينهم ـ ـ ـ ـلمحوااـ ـ ـئمداـلاةـقرـ ـللثقواادّةـحةـ ـ ـ ـمنزـم170ةـ ـلشطواةـ ـ ـمترـ ـبينهمةـطّـسوـ ـ ـ ـ ـهكو.اـ ـلساالـح171ذاـ امـسرـ

ـبحذـلوا ـلشواةـ ـلجنوذاتةـصوـ ـ ـتشتاـهوأدوارادّة،ـحراضـمأاـهّـنإـف.بـ ـ ـعلدّـ ـكثاألىـ ـغبرـ ـلضاـبو.ًّاـ الـحدـ

ـستسقاإل ـ ـ ـلسوااءـ ـنهمإـفلّ،ـ ـ ـتطاـ ـتنوولـ ـكثاأل172يـفوبـ ـمنهو.ومـي173لّـكرـ ـ V1[اتـقأواـ 8b[ـلسنا ـ إنّـفة،ـ

ـلصيفياعـبرـلا ـ ـ ـ ـقصأّةـ ـلشتار،ـ ـ ـلخواول،ـطأّةـيوـ ـيفيرـ ـ ـمتّةـ ـسطوـ ـبينهمةـ ـ ـ ـ ـبمثلو.اـ ـ ـ ـلغاهـ ـلصيايـفاـهّـنإـفبّ،ـ ـ فـ

ـتك ـقصأونـ ـمنهرـ ـ ـلشتايـفاـ ـ ـمنهو.اءـ ـ ـلمانّـساـ ـخلقوهـجزاـموضـيرـ ـ ـمهنتوهـتوّـقالـحوهـندـبةـ ـ ـ 174تـقوـلواهـ

ــلسنانــم ــ ــلهاالــحوةــ ــلحاتــقوــلايــفواءــ ــكمورــضاــ ةــيّــ ــلماّ تاادّةــ ــل ــسبيــهيــ ــلمابــ ــمهواــقورضــ إنّــف.اــ

ـلحما ـ ـتعينهّىـ ـ ـ ـ ـللشبتـضرـعإذااـ ـ ـ ـلحوا175ابـ ـلماارّـ ـلقضيوزاجـ ـ ـ ـلسخيوافـ ـ ـ ـلمتوافـ ـ ـلقاّرـفوـ ـلمكواوّةـ ـ دوروـ

ـلصيايـف ـ ـلماتـناـكوإذا.فـ ـيسيادّةـ ـ ـقيقرأورةـ ـ ـقصأتـناـكة،ـ ـمنهرـ ـ ـللشيتـضرـعإذااـ ـ ـ ـلبواخـ ـلمااردـ زاجـ

]CB1 10b[متوا ـــل ـــ ــ ملوارفـ ـــل ـــ ــ با176زّزـ ـــل ــ ـــلضعيوادنـ ـــ ــ ـ ــ قافـ ـــل ـــلشتايـــفوّةـــ ـــ ــ هوااءـ ـــل باواءـــ ـــل ــ تـــناـــكوإذا.اردـ

ـلما ـكثيادّةـ ـ ـغليظأورةـ ـ ـ ـتنو177ةـجزـلأو#ةـ ـعبىـلاألووبـ اـ ـكثاأليـفًّ ـلثوارـ ـنياـ ـتنةـ ـمنهو.ومـيلّـكوبـ ـ الـحاـ

168. .V1 المرض .add [نوع

169. دوالزمانة الحدّة من ومراتبها األمراض نوائب ] CB1: om. V1.

170. .V1 البلغميّة :CB1 [اللثقة

171. .V1 كذلك :CB1 [هكذا

172. .V1 على :CB1 [في

173. كلّ في :CB1 [كلّ  V1.

174. الحاضر الوقت :V1 [والوقت  CB1.

175. .V1 للشابّ :CB1 [للشباب

176. .V1 الملزّز :CB1 [والملزّز

177. لزجة أو ] V1: om. CB1.
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ـمتااليـفاألدوار ـشتواالدادـ ـلتقوادادـ ـ ـلسوادّمـ ـلتاإنّـف.178ةـعرـ ـثتهالـثيـفّدـيزـ ـ ـلبعايـفأواـ ـ ـمنهضـ ـ دلّـياـ

ـعل ـلماةـكرـحةـعرـسىـ ـلمنتهاىـلإرضـ ـ ـ ـ ـعلوىـ ـلقصاىـ ـ ـلبوا.رـ ـفيهالدةـ ـ ـعلدلّـتاـ ـبطىـ ـلماةـكرـحؤـ ىـلإرضـ

ـلمنتها ـ ـ ـ ـعلوىـ ـلطاىـ ـمنهو.ولـ ـ ـشياأل179اـ ـلتااءـ ـتظهيـ ـ ـبعنـمرـ ـلنضاالمـعأاـهدـحأ.ةـثالـثيـهود،ـ ـ ـفمت.جـ ـ ىـ

ـظه ـبسرتـ ـعلّتـلدة،ـعرـ ـستياىـ ـ ـلطبيعاالءـ ـ ـ ـ ـعلةـ ـلماىـ ـلمنتهاةـعرـسورضـ ـ ـ ـ ـمتو.ىـ ـفبحسّرت،ـخأـتىـ ـ ـ كـلذبـ

ـيت ـلمنتهاّرـخأـ ـ ـ ـ ـليسالمـعاألذهـهو.ىـ ـ ـتبتتـ ـ ـلماعـمدئـ ـكمرضـ ـتبتاـ ـ ـلمقاالمـعاألدئـ ـ ـللمةـموّـ ـ ـلكن.رضـ ـ دـقاـهّـ

ـتقت ـ ـلمبارـخأواـبرنـ ـ ـجملتنـمزءـجوـهذيـلادأـ ـ ـ ـلثوا.هـ ـنياـ ـلنضادمـعالمـعأ180ةـ ـ ـتقتدـقذهـهو.جـ ـ أوّلـبرنـ

ــلما ــتظهدــقورض،ــ ــ ــبعنــمرــ ــتهذاــبدلّــتو.دــ ــعلاــ ــلماولــطىــ ــفقرضــ ــقتاــبدلّــتوطــ ــلعارانــ CB1[اتــمالــ

11a[ـيئردـلا ـبهةـ ـعلاـ ـلشاىـ ـعلدلّـتوالرّـ ـلخياىـ ـ ـحسالًـصأرـ ـعليدلّـتاـمبـ ـ ـلنضااتـمالـعهـ ـ ـلثوا.جـ ـلثاـ 181ةـ

ـلبحاالمـعأ ـ ـفمت.رانـ ـ ـظهىـ ـبعرتـ ـلنضادـ ـ ـلخياّتـلدج،ـ ـ ـعلدلّـتاـهّـنألر،ـ ـستياىـ ـ ـلطبيعاالءـ ـ ـ ـ ـعلةـ ـلماىـ رضـ

ــحلو ــعقاــهّــ ــمتو.هــتدــ ــظهىــ ــقبرتــ ــلنضالــ ــ ــلشاــبذرتــنأج،ــ ــعلدلّــتاــهّــنألرّــ ماــبأنّىــ ــل قا182نــمرضــ ــل وّةــ

ـلقاجـعزـياـمرداءةـلوا ـفعدـلوّةـ ـقبهـ ـتعأنلـ ـلنضاـبدّهـ ـ ـللجـ ـلتهيئوادادـعاإلأنّكـلوذ.عـفدـ ـ ـ ـ ـللةـ ـيكعـفدـ ـقبونـ لـ

ـعنو.عـفدـلا ـتسقأننـمؤـيالك،ـلذدـ ـ ـلقاطـ ـلمقاألنّوّة،ـ ـ ـيقهمـلإذااومـ ـ ـيقهأننـمؤـيمـلدّه،ـضرـ ـ ـلضارهـ .دّـ

ـلناـجو ـلقاأنّرـكذـيوسـ ـنهضإذاوّةـ ـ ـللتـ ـتقمـلوعـفدـ ـعليوـ ـ ـلهرضـعاـمّـبره،ـ ـتسقأناـ ـ ـيقالذيـلاـكطـ أندرـ

ـيط ـثقرحـ ـنفسنـعالًـ ـ ـيسقأنـبإال#هـ ـ ـمعطـ ـيعذيـلاـكو.هـ ـيتمالدوًّاـعدوـ ـ ـنفسكـلاـ ـ ـحتهـ ـيق183ىـ ـمهيـفعـ .واةـ

ــمتو ــظهىــ ــلبحااتــمالــعرتــ ــ ــيكمــلو184رانــ ــبحنــ V1[دلّران،ــ 9a[ــعل ــلطبيعاأنّىــ ــ ــ ــ ــنهضةــ ــ اــمعــفدــلتــ

ـــيهؤذـــي ــ ـــتق185مـــلواـ ــ ـــعلوـ ــ جاـــبو.كـــلذىـ ـــل ــ ـــيمأنريـ ــ ماوتـ ـــل ــ قاتـــناـــكإنضـــيرـ ـــل ــ فوّةـ ـــضعي ـــ ــ ـ ــ ـــفيعسوإال،.ةـ ــ ـ ــ ـ ــ رـ

178. .CB1: om. V1 [السرعة

179. .CB1 منها :V1 [ومنها

180. .V1 والثاني :CB1 [والثانية

181. .V1 والثالث :CB1 [والثالثة

182. .CB1 حين :V1 [من

183. حتى نفسه يتمالك ال عدوًّا يعدو وكالذي. معه يسقط بأن إال ] V1: om. CB1.

184. .CB1 النضج :V1 [البحران

185. .CB1 فلم :V1 [ولم
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.جدًّا محالة ال البحران

14.

ـبقأالـق ـلمشا:راطـ ـ ـحمأخـياـ ـلنالـ ـللصاسـ ـ CB1[نـموومـ 11b[ـبع ـلكهامـهدـ ـ ـلفتيواولـ ـ ـ ـحتمالّـقأانـ ـ .هـلاالًـ

.له احتماالً 187أقلّ 186فهو شهوة، أقوى الصبيان من كان ومن. الصبيان للصوم احتماالً الناس وأقلّ

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـنتقادـق:رـ ـ ـلفصاذاـهيـفلـ ـ ـلكاىـلإلـ ـصحاألةـيذـغأيـفالمـ ـحمأهـلوـقو.ّاءـ ـلنالـ ـللصاسـ ـ ـيعنومـ ـ يـ

ـكثا ـيجالأنمـهرـ ـيضالوأنواـعوـ ـلجامـهرّـ ـكلأـيمـلإذاوعـ ـلصبيواهـلوـقو.واـ ـ ـ ـحتمالّـقأ188انـ ـ ـيعنهـلاالًـ ـ يـ

ـجهوـحأ ـلغاىـلإمـ ـيضوأنذأ،ـ ـلحوا.وهـكراـتإذامـهرّـ ـلغاىـلإةـجاـ ـبحس189يـهاـمّـنإأوّالًذأـ ـ ـلتحلابـ ـ ـ 190ّلـ

ـلبانـم ـبحسمّـثدن،ـ ـ ـلحابـ ـلنمالـجألادةـيزـلاىـلإةـجاـ ـ ـنياـثاءـ ـبحسّاـمأ.ًاـ ـ ـلتحلابـ ـ ـ ـلجساألنّـفّل،ـ ـ ـيمكالمـ ـ نـ

ـيبقأن ـ ـليّهـنألإال#ًاـتاـقأوىـ ـينق191سـ ـ ـمنضـ ـلحجاـكيءـشهـ ـ ـمثرـ ـيعّهـنألأوالً،ـ ـليإودـ ـممدلـبهـ ـينق192ّاـ ـ صـ

ــمن ــحياــيرــلاــكه،ــ ــلبقوانــ ــ اــموأ.ولــ ــبحسّ ــ ــلنمابــ ــ ــلجساألنّــفاء،ــ ــ ــينمذيــلامــ ــ ــيحتوــ ــ ــينضأناجــ ــ ــليإافــ نــمهــ

ـكثأادةـيزـلا ـممرـ اـ ـيحتّ ـ ـليإاجـ ـلجساهـ ـ ـينمالذيـلا193مـ ـ ـمسانـكوإذا.وـ ـلحااسـ ـلغاىـلإةـجاـ ـنمإذاءـ وـهاـ

ـله ـلمعينادـجوـيمّـث194نـيذـ ـ ـ ـ ـهمالـكانـ ـبلأاـ ـلصبيايـفغـ ـ ـ ـمنهمانـ ـ ـ ـلمشايـفاـ ـ ـلتحلاّاـمأ.خـياـ ـ ـ ـلقم،ـهّـنألـفّل،ـ ربـ

186. .V1 أيضًا  .add [فهو

187. .P1 اقلهم :E5 [ أقّل

188. .V1 الفتيان :CB1 [الصبيان

189. .CB1 هو :V1 [هي

190. .V1 المتحلّل :CB1 [التحلّل

191. ليس ألنّه إال ] V1: ال CB1.

192. .CB1 ما :V1 [ممّا

193. .CB1 الجسيم :V1 [الجسم

194. .CB1 هذين :V1 [لهذين
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]CB1 12a[ــلعها ــ ــلكاــب195دــ ــنساالرــئاــس196نــمبــطوأررّــحأون،ــ اــجزاــم197انــ ــهموً ــيقتضياــ ــ ــ ــ ــكثانــ رةــ

ــلتحلا ــ ــ ل،ــ ــكمّ ــلمشاأنّاــ ــ ــلسلخ،ــياــ ــ ــكهوــ ــلفناقــيرــطمــ ــ ــغلدــقاء،ــ ــعل#بــ ــنهداــبأىــ ــلبامــ ــليبواردــ ــ ــهمو،198ســ اــ

ـيقتضي ـ ـ ـ ـقلانـ ـلتحلاّةـ ـ ـ ـلهياألنّّلـ ـ ـللتحليـلوـ ـ ـ ـ ـلجاوـهّلـ ـلفواب،ـطرـلارـهوـ ـلحاهـللـعاـ ـعلرارةـ ـعلياـنّـلدـياـمىـ ـ هـ

ـتع ـيضنرـ ـ ـلمااـ ـلحجوااءـ ـ ـللشمرـ ـ ـ ـفل.199سـ ـلصبياإنّـف200كـلذـ ـ ـ ـيحتانـ ـ ـلغانـمونـجاـ ـكثأذاءـ ـممرـ ـيحتّاـ ـ 201اجـ

ـليإ ـلشياهـ ـ ـلنماّاـموأ.وخـ ـ ـلصبياألنّـفاء،ـ ـ ـ ـبعانـ ـلسلايـفُدـ ـ ـلكماىـلإوكـ ـ ـلكاقـئالـلاالـ ـنساإلـب202نـئاـ ـفه.انـ مـ

ـــيحت ـــ ــ غايـــفادةـــيزـــلاىـــلإكـــلذـــلونـــجاـ ـــل ــ #ذاءـ ـــلمشااـــموأ. ـــ ــ ـــلنقصايـــفذونـــخآمـــهّـــنألـــفخ،ـــياـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــفليس.انـ ـــ ــ ـ ــ واـ

ــيحت ــ ــلغايــفادةــيزــلاىــلإونــجاــ ــجتهاــحلــبالً،ــصأ203ذاءــ ــ ــمملّــقأىــلإكــلذنــممــ اــ ــيتحلّ ــ ــ لــ ــنهاــبأنــمّ .مــ

ــفب ــلحاــ ــيكأنريــ ــلمشاونــ ــ ــحمأخــياــ ــلنالــ ــللصاســ ــ ــلصبيواومــ ــ ــ ــلنالّــقأانــ ــحتمااســ ــ نــمانــكنــمو.هــلاالًــ

ــلصبيا ــ ــ ا،ــيزــيرــغارًّاــحوىــقأانــ ــفهًّ ــنهموىــقأوــ ــ اــ ــهضموً ــ اــ ــكثوأً ــنمرــ ــفه.اءًــ ــشهوىــقأكــلذــلوــ ــللطعوةًــ ــ ــ امــ

ـكثوأ ـليإةًـجاـحمـهرـ ـقلوأهـ ـحتمامـهّـ ـ ـلتاالًـ ـلشباوألنّ.204هـكرـ ـ انـ ـبلّ ـلصبيا205ونـ ـ ـ ةـبوـطوررارةـحيـف206انـ

195. .V1: om. CB1 [العهد

196. .CB1: om. V1 [من

197. .V1 األسنان :CB1 [اإلنسان

198. واليبس البرد أبدانهم على ] CB1: أبدانهم على واليبس البرد  V1.

199. .CB1 الشمس :V1 [للشمس

200. .V1 ولذلك :CB1 [فلذلك

201. .CB1 يحتاجون :V1 [يحتاج

202. .CB1: om. V1 [الكائن

203. ــلمشااــموأ ــ ــلنقصايــفذونــخآمــهّــنألــفخ،ــياــ ــ ــ ــفليس.انــ ــ ــ ــيحتواــ ــ ــلغايــفادةــيزــلاىــلإونــجاــ ذاءــ ] V1: om.

CB1.

204. .V1 له :CB1 [لتركه

205. .CB1 يكونون :V1 [بلون

206. .CB1 كالصبيان :V1 [الصبيان
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ـلما ـلنمايـفوزاجـ ـ ـلكهوااء،ـ ـ ـلمشواولـ ـ CB1[207خـياـ 12b[ـلبايـف ـليبواردـ ـ ـلنقصواسـ ـ ـ ـفب.انـ ـلحاـ أنريـ

ـيك ـلشباونـ ـ ـحتما209لّـقأ208ّانـ ـ ـللصاالًـ ـ ـبع210نـمو.ومـ ـلفتيامـهدـ ـ ـ ـلكهوا.انـ ـ V1[ولـ 9b[ـكثأ ـحتما211رـ ـ هـلاالًـ

ـبع ـلمشادـ ـ ـقلوأ.#خـياـ ـلمشامـهّـ ـ ـيبلغمـلنـيذـلا212خـياـ ـ ـ ـلغاواـ ـلقصاةـياـ ـ ـلشيخانـموىـ ـ ـ ـبلغهنـمإنّـف.ةـخوـ ـ ـ اـ

ـمنه ـ ـيحتمالمـ ـ ـ ـمساإللـ ـلغانـعاكـ ـلك.الًـصاذاءـ ـنهوـ ـيحتمـ ـ ـليسياىـلإونـجاـ ـ ـ ـمنرـ ـمتتهـ ـ ـبعاـ ـلساـكًا،ـ ذيـلاراجـ

.انطفأ متتابعًا، الدهن من باليسير يمدّ لم فإن. االنطفاء قارب

15.

ــبقأالــق ــلنشايــفدانــباألنــمانــكاــم:راطــ ــ ــلحاــفوء،ــ ــلغاارّــ ــفيهريّــيزــ ــ ــعلمــ ــيكاــمةــياــغىــ ــلكثانــمونــ ــ .رةــ

ـيحتو ـ ـكثأىـلإودـقوـلانـماجـ ـيحت213اـمرـ ـ ـليإاجـ ـغيهـ ـيتنمـلإنـف.دانـباألرـئاـس214مـهرـ ـ ـيحتاـماولـ ـ ـليإاجـ هـ

ــلغانــم ــنقوهــندــبلــبذذاءــ اــموأ.صــ ــلشيا215ّ ــ ــلحاــفوخ،ــ ــلغاارّــ ــفيه216زيــيرــ ــ يمــ ــقل ــ لــبِــقنــمو.لــ ــليكــلذَ ســ

ـيحت ـ ـليسياىـلإإالّودـقوـلانـمونـجاـ ـ ـ ـتهرارـحألنّر،ـ ـتطفمـ ـ ـلكثيانـمأـ ـ ـ ـيضأذاـهَلـبِـقنـمو.رـ ـليسًاـ ـ ـتكتـ ونـ

ــلحما ــ ىــ ــلمشايــفّ ــ ــكمادّةــحخــياــ ــتكاــ ــيكيــفونــ ــلنشايــفنــيذــلاونــ ــ CB1[وءــ 13a.[ــنهداــبأألنّكــلوذ مــ

.باردة

207. .V1 للمشايخ :CB1 [والمشايخ

208. .V1: om. CB1 [الشابّان

209. .V1 الناس .add [أقلّ

210. .V1 من :CB1 [ومن

211. .CB1 أكثرهم :V1 [أكثر

212. المشايخ وأقلّهم ] CB1: المشايخ من وافهم  V1.

213. .V1 ممّا :CB1 [ما

214. .CB1: om. V1 [غيرهم

215. .CB1 في .add [أمّا

216. .CB1: om. V1 [الغريزي
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ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلفصا217ذاــه:رــ ــ ــيشبلــ ــ ــيكأنهــ ــمتونــ ــلفصاــبالًــصّــ ــ ــلمتقالــ ــ ــ ــكمدّمــ ــليناــجهــلاــقاــ ــ هــنألوســ ــينتظّ ــ ــ مــ

ــفك.هــحرــش هــنأــ قّ ــي ــلصبيانــمانــك218نــموولــ ــ ــ ــشهوىــقأانــ ــفهوةً،ــ ــحتمالّــقأوــ ــ نــمانــكاــمألنّه،ــلاالًــ

ـلنشايـفدانـباأل ـ ـفهوء،ـ ـكثأوـ ـفهوا.ًّاـيزـيرـغارًّاـحرـ ـلحانـممـ ـلجا219ارّـ ـلحارـهوـ ـللحلـماـ ـ هـلذيـلا#220رارةـ

ــلحا ــلغا221رارةــ ة،ــيزــيرــ ــنفالّ ــلحاســ ــلتارارةــ ــلكيفيايــهيــ ــ ــ ــ ةــ ــلجاذاــهو.ّ ــلصبيايــفرــهوــ ــ ــ ــكثأانــ ــمنرــ يــفهــ

ـغي ـعهربـقأ222مـهّـنألمـهرـ ـلكاـبدًاـ ـلكاأنّكـلوذ.ونـ ـيتاـمّـنإونـ ـمبنـممّـ ـلمنوادمـلاوـهوب،ـطورارّـحدأـ ـ يّـ

ـــنساإلأنّإالروح،ـــلوا ــ ـــحينـــمانـ ــ نأنىـــلوإدـــجوـــي223نـ ف ـــي ــ ـ ــ بسزدادـــيزالـــيالىـ ـــي ــ ـ ــ اـ حلً ت ـــت ــ ـ ــ ـ ــ لـ ــلاّ اتـــبوـــطرـ

ــبفنردًاــب224زدادــيو ــ ــلحااءــ ــلطبيعياةــبوــطرــلاإذرارة،ــ ــ ــ ــ ــ ةــ ــتجّ ــلحانــمريــ ــلغارارةــ ةــيزــيرــ ــمجّ ــلمارىــ ادّة،ــ

ـللسنـهدـلاـك ـ ـللنودـقوـلواراجـ ـ ـلحاـفك،ـلذـكرـماألانـكوإذا.ارـ ـلغاارّـ ـلصبيايـفدـجوـيريّـيزـ ـ ـ ـعلانـ ـكثأىـ رـ

ــيمكاــم ــ ــيكأننــ ــعليونــ ــ ــيحتكــلذــلو.هــ ــ CB1[ونــجاــ 13b[ــلغانــم ــكثأىــلإذاءــ ــيحت225اــمرــ ــ ــليإاجــ رــئاــسهــ

ــنساإل اــموأ.انــ ــلمشاّ ــ ــلنالّــقأمــهّــنألــفخ،ــياــ ا،ــيزــيرــغارًّاــحاســ ــنإــفًَّ ــقلأإذنمــهّ ــلغاىــلإةًــجاــحمــهّــ نــمذاءــ

ــغي اــموأ.مــهرــ ــلمتاّ ــ ــفحون،ــطّــسوــ ــجتهاــ ــ ــمت226مــ ــبعنّــظدــقو.كــلذيــفةــطّــسوــ ــبقأنّضــ ــعنراطــ ــلحاــبىــ ارّــ

ـلغا ـكيفيزيّـيرـ ـ ـ ةـ ـلحاّ ـلجادونرارةـ ـعمزمّـثر،ـهوـ ـكيفيأنّواـ ـ ـ ةـ ـلحاّ ـلشبايـفرارةـ ـ ـكثوأإذاً#وىـقأّانـ 227رـ

217. .CB1 وهذا :V1 [هذا

218. .V1 من :CB1 [ومن

219. .CB1 الغريزيّ .add [الحارّ 

220. .CB1 الحرارة :V1 [للحرارة

221. الحرارة له الذي ] CB1: om. V1.

222. .CB1 ألنّه :V1 [ألنّهم

223. .CB1 حيث :V1 [حين

224. .V1 فيزداد :CB1 [ويزداد

225. .V1 ممّا :CB1 [ما

226. .CB1 حالهم :V1 [فحاجتهم

227. وأكثر إذاً ] V1: أكثر إذًا فالشبّان  CB1.
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اــيزــيرــغارًاــح ــغلطو.ًّ ــ ــبقأألنّذاــهيــفواــ ــعنراطــ ــلحاــبىــ ــلحارــهوــجنــماــنرــكذاــمارّــ ــلكيفيادونارّــ ــ ــ ــ ةــ ّ.

ــلحارــهوــجو ــلغاارّــ ــغي228ذــيذــليــئواــهرــهوــجريّــيزــ ــكمذّاعــلرــ يوــهاــ ــعل ــ ــلحاهــ ــلصبيايــفالــ ــ ــ اــموأ.انــ ّ

ـلشبا ـ ـبتهوـطرألنّـفّان،ـ ـ ـنقصدـقمـ ـ ـعمتـ ـلصبيايـفّاـ ـ ـ ـفج.انـ ـلحارـهوـ ـفيهارّـ ـ نـمَورةًـسوىـقأّهـنأإاللّ،ـقأمـ

ـجه ـكيفيأنّةـ ـ ـ ةـ ـلحاّ ـفيهتـجرـخدـق229رارةـ ـ ـلفعاىـلإمـ ـ ـنهأللـ ـقبنـمتـناـكاـ ـمغملـ ـ V1[ورةًـ 10a[ـبكث ـ رةـ

ـفهكـلذـلو.ةـبوـطرـلا ـكثوأدّـحأيـ ـنياـخدرـ ـيتحلاـمارـصذا،ـهَلـبِـقنـموةً،ـ ـ ـ ـلصبيانـمّلـ ـ ـ ـفه.انـ نـمذَبـعوـ

ـلبخارـهوـج ـ ـلهاارـ ـيتحلاـمارـصوب،ـطرـلايـئواـ ـ ـ ـلشبانـمّلـ ـ ـكثأّانـ ـنياـخدرـ ةًـ ّ]CB1 14a[ًاـعذـلودّةًـحو.

ـستشهااـمّـنوإ ـ ـ ـبقأدـ ـبقلراطـ ـ ـلحمارارةـحّةـ ـ ـلمشايـفّىـ ـ ـعلخـياـ ـقلىـ ـلحاّةـ ـلغاارّـ ـفيهريّـيزـ ـ ـلماألنّمـ وعـضوـ

ـلهم ـ ـعنأا،ـ ـلحايـ ـلغاارّـ ـلحواريّـيزـ ـلغاارّـ ـفبحسبم.دـحواب،ـيرـ ـ ـ ـ ـ ـمستعدـجوـي230اـ ـ ـ ـلقبادـ ـ ـمنهمدـحواـلاولـ ـ ـ ا،ـ

ــيقب ــ ــهناــهو.رــخااآللــ ــسهاــ ــفحأرازيــلااــ ــسهشــ ــفظوًا،ــ ــلحاــبنّــ ــلغاارّــ هــنأريّــيزــ ــلحواّ ــلغاارّــ دــحوابــيرــ

ـلناـب ـيختلفاـمّـنوإ.وعـ ـ ـ ـ ـلنسباـبانـ ـ ـ ـفمت.ةـ ـ ـنسبتتـناـكىـ ـ ـ ـطبرـلاىـلإهـ ـبحيةـبوـ ـ ـينشثـ ـ ـسطىـلإاـهرـ ـلباوحـ دنـ

ــيفوال ــتحليلهيــفرطــ ــ ــ ــ ــ ــيفعواــ ــ ــلهضا#لــ ــ ــلطبوامــ ــ ــلنضوا231خــ ــ اــيزــيرــغانــكج،ــ ــمتو.ًّ ــيتبانــكىــ ــ ــيفعودّدــ ــ لــ

ـلتنشيا ـ ـ ـ ـلتعفيواطـ ـ ـ ـ ـيبرـغانـكراق،ـحواإلنـ ـلهو.ًاـ ـلشبارارةـحارتـصذاـ ـ ـتنقلّانـ ـ ـ ـلحمايـفبـ ـ رارةـحىـلإّىـ

ـمح ـلمشارارةـحوةـقرـ ـ ـغيرارةـحىـلإ232خـياـ ـيعلمـلو.ادّةـحرـ ـ ـلحاأنمـ ـلغارارةـ ـتكّةـيزـيرـ ـجعرا233ونـ ىـلإةـ

ــلقا ــعنوّةــ ــلحاروجــخدــ ــلغارارةــ ةــيزــيرــ ــلفعاىــلإّ ــ ــلحمايــفلــ ــ ىــ ــهمّــنوإ.ّ ــنتاــكوــلاــ زمــلذات،ــلايــفدةــحوااــ

ـمنه ـ ـكث#234اـ ـلحارةـ ـلغارارةـ ـيبرـ ـلحاـبةـ ـلغا235ارّـ ـلحمايـفوـلوان،ـكتـقوأييـفزيّـيرـ ـ CB1[ّىـ 14b[أن

228. .V1: om. CB1 [لذيذ

229. .V1: om. CB1 [الحرارة

230. ما فبحيث :V1 [فبحسبما  CB1.

231. والطبخ الهضم ] CB1: والهضم الطبخ  V1.

232. .V1 تنقلب .add [المشايخ

233. .V1 تكر :CB1 [تكون

234. .V1 منهما :CB1 [منها

235. بالحارّ الغريبة الحرارة كثرة ] CB1: الحار كثر  V1.
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ـتفعال ـ ـلتنشيالـ ـ ـ ـ ـلتعفيواطـ ـ ـ ـ ـلنضالـبن،ـ ـ ـلهضواجـ ـ ـتكلدـقو.مـ ـ ـمنّـ ـلقاذاـهيـفاـ ـلشا236ولـ ـشكرـخأوايـفكّـ وكـ

.جالينوس على شكوكه الرازي على النقض في كتابنا 237وفي البرؤ حيلة

16.

ـبقأالـق ـلشتايـفوافـجاأل:راطـ ـ ـبيرـلوااءـ ـسخأعـ ـيكاـمنـ ـلطباـبونـ ـ ـلنواع،ـ ـيكاـمولـطأومـ ـفينبغ.ونـ ـ ـ ـ يـفيـ

ــقتيوــلانــيذــه ــ ــيكأننــ ــيتناــمونــ ــ ــكثأ238ةــيذــغاألنــماولــ ــلحاأنّكــلوذ.رــ ــلغاارّــ يــف239دانــباأليــفزيّــيرــ

.والصريعين األسنان أمر عليه والدليل. كثير غذاء إلى 240يحتاج ولذلك. كثير الوقتين هذين

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلفصاذاــه:رــ ــ ــيتضملــ ــ ــ نــ ــتقّ ــلغارــيدــ ــبحسذاءــ ــ ــلسنااتــقأوبــ ــ ــكمو.ةــ ــستدــلاأن241ّاــ ــتقيــفورــ رهــيدــ

ـبحس ـ ـسناألبـ ـلحا242انـكانـ ـلغاارّـ ـعنأريّ،ـيزـ ـسناألنـمانـكاـمأنّيـ ـكثأانـ سّـمأانـكًّا،ـيرـيزـغارًّاـحرـ

ــلغاىــلإةًــجاــح ــلسنااتــقأويــفرــماألكــلذــكذاء،ــ ــ ــسخأوفــجاألارتــصاــمّــنوإ.ةــ ــلشتايــفنــ ــ ــسخاءــ ةــنوــ

ـلطباـب ـ ـبعوعـ ـبيرـلايـفدهـ ـلباألنّعـ ـيكثردـ ـ ـسطفـ ـجساألوحـ ـفيحتقام،ـ ـ ـ ـ ـلحا243نـ ـلغاارّـ CB1[ريّـيزـ 15a[

ـفيهالًـخدا ـ ـفيت244اـ ـ ـيكّهـنوألّر،ـفوـ ـجعرا245ونـ ـبسبلـخداىـلإًاـ ـ ـلضابـ ـعليواردـلادّـ ـ ـكمهـ ـيباـ ـلصيايـفرزـ ـ فـ

ـلمجاىـلإ ـ ـفينفهـلسـناـ ـ ـ ـفهوا.شـ ـفيمذاـهمـ ـ ـلحيانـمانـكاـ ـ ـلحاويّـقوانـ ـيعّهـنإـفدم،ـلارـيزـغرارةـ هـلرضـ

236. .V1: om. CB1 [القول

237. .V1 وفي :CB1 [وفي

238. .CB1 الغذاء :V1 [األغذية

239. .CB1 اإلنسان :V1 [األبدان

240. .CB1 يحتاجون :V1 [يحتاج

241. .CB1 كما :V1 [وكما

242. .V1 هو .add [كان

243. .V1 يمكن :CB1 [يحتقن

244. .V1 منها :CB1 [فيها

245. .V1 تكر :CB1 [يكون
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ــتنحصأن ــ ــ ــلحارــ ــفيرارةــ ــمناــكهــ ــتجتمولــخداــلايــفةــ ــ ــ ــفتق،246عــ ــ ــصنيوىــ ــ ــستحماإلعــ ــ ــ ــلماــبامــ ــلبااءــ .اردــ

ـلحيانـمانـكاـم247ّاـمأـف ـ ـقليوانـ ـ V1[لـ 10b[ـيسيدمـلا ـ ـلحارـ ـيبقّهـنإـفرارة،ـ ـ ـلشتايـفيـ ـ ـلمياـكدرًاـخاءـ ـ ّتـ

ـتعأنىـلإ ـلحااودهـ ـلصيايـفرارةـ ـ ـلحاوألنّ.فـ ـلغاارّـ ـلفاوـهزيّـيرـ ـفعألـللـعاـ ـكلهالـ ـ ـسياـ ـلطبيعيااـمّـ ـ ـ ـ ـ ةـ

ـمنه ـ ـللفةـلاآلوـه248إذا،ـ ـ ـفعأ249يـفلـعاـ ـجمأهـلاـ ـجتماإذاّهـنإـف.عـ ـ ـلشتايـفدانـباأللـخدايـفعـ ـ ويـقواءـ

ــسماالادّــح دــلوــتوراءــ ــلفضاعــفوددمــلاّ ــ ــبهوولــ ــيتذاــ ــغتاألمّــ ــقنــمو.ذاءــ لــبِ ــلشهازدادــتكــلذَ ــ ــللطعوةــ ــ ــ امــ

ــيسمو ــ ــلبانــ ــممو.دنــ اــ ــيعيّ ــ ــعلنــ رــفوــتىــ ــلحاّ ــلشتايــفوافــجاأليــفرارةــ ــ ــستفااءــ ــ ــلنااءــ ــبسبومــ ــ ولــطبــ

ـلليا ـ ـظلمأنّكـلوذ.يـلاـ ـ ـللياةـ ـ ـلباـجيـلاـ ـللنةـ ـ ـنعاـماـهّـنألومـ ـلتصانـمةـ ـ CB1[اتـفرّـ 15b[ـلبصا ـ ـلهو.ّةـيرـ ذاـ

ــتغم ــ ــنساإلّضــ ــعينيانــ ــ ــ ــمتهــ ــطلىــ ــنفسنــمبــ ــ ــلناهــ ــلحوا.ومــ ــلغاارّــ ــيجتمريــيزــ ــ ــ ــعندانــباألنــطواــبيــفعــ دــ

ـلنا ـفيتوم،ـ ـ ـلهضاّرـفوـ ـ ـفعاألرـئاـسومـ ـلطبيعياالـ ـ ـ ـ ـ ـيظدـقو.ّةـ ـلتحلاأنّنّـ ـ ـ ـيقّلـ ـلشتايـفلّـ ـ ـلتكاءـ ـ ـسطفـثاـ وحـ

ـبسب250دانـباأل ـ ـلهاردـببـ ـفيج.واءـ ـ ـتقأنبـ ـلحالّـ ـفيةـجاـ ـلغاىـلإهـ ـتتحلالوأنذاء،ـ ـ ـ لـ ـلفضاّ ـ ـعلولـ اـمىـ

ـينبغ ـ ـ ـليدـلوا.يـ ـعللـ ـقل251كـلذىـ ـلعاّةـ ـلشتايـفرقـ ـ ـكثواءـ ـلصيايـفهـترـ ـ ـليو.فـ ـعلرـماألسـ ـظناـمىـ ؤالءـهّهـ

ـلتحلاألنّ ـ ـ ـيقلـعاـفنـعادرًاـصدـجوـياـمّـنإّلـ ـلشتايـفوىـ ـ ـفه.اءـ ـيلطكـلذـلوـ ـ ـلجاّفـ ـتلطيفرـهوـ ـ ـ ـ ـكثأًاـ ـيحللورـ ـ ـ ّهـ

ـعف ـتحليوًاـ ـ ـ ـخفيالًـ ـ اـ ـلحاإنّـف253كـلذـلو.252ًّ ـلغاىـلإ#ةـجاـ ـلشتايـفذاءـ ـ ـعلدـيزـت254اءـ ـعليتـناـكاـمىـ ـ يـفهـ

246. .CB1: om. V1 [وتجتمع

247. .V1 وأمّا :CB1 [فأمّا

248. .CB1 أو :V1 [إذ

249. .V1 على :CB1 [في

250. .V1 األجسام :CB1 [األبدان

251. .V1 هذا :CB1 [ذلك

252. يتحلّل ال غليظًا يبقي ال والذي  .add [خفيًّا  CB1.

253. .CB1 فلذلك :V1 [ولذلك

254. الشتاء في الغذاء إلى ] V1: الغذاء إلى الشتاء في  CB1.
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ـلصيا ـ ـحتفـ ـيتنمـلإنّىـ ـ ـغلك،ـلذاولـ ـلبابـ ـعلردـ ـلضاكـلذ255نـمدـجوودانـباألىـ ـلعظياررـ ـ ـ ـلهو.مـ مـلذاـ

ــيقن ــ ــبقأعــ ــبق256راطــ ــلحاإنّهــلوــ ــلشتايــفدانــباأليــف#ارّــ ــ ــكثأ257اءــ ــحترــ ــيكأنــبرــمأّىــ ــيتناــمونــ ــ نــماولــ

ـلغا ـكثأذاءـ ـفله.رـ ـ ـنج258ذاـ ـلخايـفدانـباألدـ CB1[فـيرـ 16a[ـقض ـقليلًاـفاـ ـ ـ ـنجمّـث.دمـلاةـ ـمخصباـهدـ ـ ـ 259ةـ

ـلشتايـف ـ ـتغواءـ ـحتاـهاؤـمدزرـ ـيحتهـنأّىـ ـ ـكثاأليـفاجـ ـبيرـلاانـكإذارـ ـنبسطواعـ ـ ـ ـلعايـفاءـمدـلاتـ روقـ

ــحت ىــ ــتسعهالّ ــ ــ ــلعااــ ــيخأن260روقــ دــلووإال،.دمــلارجــ ــعلّ ةًــيوــمدالًــ اــموأ.ّ ــلفضاّ ــ ــتلطاــمإنّــفولــ ــ فــ ــمنهّ ــ اــ

ـيتح ـ ـتحللـلّـ ـ ـخفيّالـ ـ اـ ـيبقذيـلوا.ًّ ـ ـغليظىـ ـ ـ اـ ـيتحلالً ـ ـ ـيخانـكدـقو.ّلـ ـلعاـبرجـ ـلصيايـفرقـ ـ ـلسعفـ ـ ـلمساةـ ـ امـ

ـفعدـت ـلطبيعاهـ ـ ـ ـ ـئياـمعـمةـ ـحياـنىـلإدمـلاّةـ ـلكلاةـ ـ ـيعكـلذـلو.ىـ ـلبازرـ ـلشتايـفولـ ـ ـعلادةّـيزاءـ يـفانـكاـمىـ

ـلصيا ـ ـفيبـسرـيوفـ ـكثأهـ ـممرـ ـقببـسرـيانـكّاـ ـلعا261ّاـموأ.كـلذلـ ـلصيايـفدـجوـيذيـلارقـ ـ ـفليف،ـ ـ كـلذسـ

ــمم اــ ــيجمّ ــ ــلباانــكإذادــ ــيجدنــ ــلمجارهــمأريــ ــ ــلطبيعارىــ ــ ــ ــ ــلعالــب.يّــ ــنإرقــ ــلحمايــفدــجوــياــمّ ــ يــفأوامــ

ــلشاةــضاــيرــلا ــلصيايــفأودةــيدــ ــ ــلجدــجوــياــمّــنإــف.فــ ــيستكاذبــ ــ ــ ــعلرهــ ــلخاىــ ــجميو.روجــ ــ ــقلناــمعــ ــ يــفاــ

ــلشتا ــ ــفهاــفاء،ــ لمــ ــمث ــ ــبيرــلالــئأوايــفهــ ــجملتيــفوعــ ــ ــ ــمتهــ ــجملتتــناــكىــ ــ ــ ــشبيهاردةــبهــ ــ ــ ــلشتاــبةــ ــ دــقو.اءــ

ـستشها ـ ـ ـبقأدـ ـعلراطـ ـلحاأنّىـ ـلغاىـلإةـجاـ CB1[ذاءـ 16b[ـبمقيـهاـمّـنإ ـ ـلحادارـ ـلغاارّـ ـسناألـبريّـيزـ انـ

ـلصوا ـيعيرـ ـ اـمأ.نـ ـسناألّ ـفقانـ ـتبيدـ ـ ـمنهانـكاـمأنّّنـ ـ ـكثأاـ اـيرـيزـعارًّاـحرـ ًّ]V1 11a[،ـفه ىـلإوجـحأوـ

ـلغا ـغينـمذاءـ #262رهـ ـلصاّاـموأ. ـيعرـ ـستعماـبمـهّـنإـفون،ـ ـ ـ ـلهاـ ـكثأة،ـضاـيرـلامـ ـغينـمًّاـيرـيزـغارًّاـحرـ .263مـهرـ

255. .V1 في :CB1 [من

256. .V1 بقراط :CB1 [أبقراط

257. الشتاء في األبدان في ] CB1: األبدان في الشتاء في  V1.

258. .V1 ولهذا :CB1 [فلهذا

259. .V1 تخصبت :CB1 [مخصبة

260. .CB1: om. V1 [العروق

261. .CB1 فأمّا :V1 [وأمّا

262. .CB1 غيرهم :V1 [غيره

263. غيرهم من غزيريا حارا أكثر الرياضة باستعمالهم فإنهم الصريعون وأما ]V1: om. CB1.
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ـفه ـلناوجـحأكـلذـلمـ ـكثىـلإاسـ ـلغارةـ ـعلمـهدرـقوأذأـ ـيتنأنىـ ـ ـسهدـقو.اـهوـلاوـ ـلباذاـهيـفرازيـلاىـ اب،ـ

ـتكالوافـجاألأنّـبالـئاـق ـسخأونـ ـلشتايـفنـ ـ ـمنهاءـ ـ ـلصيايـفاـ ـ ـبحسدـجوـياـمّـنإكـلذوأنّ.فـ ـ ـلنسبابـ ـ ـ ة،ـ

باــك ــل ــيحذيــلاولــ ــلحماارجــخ264سّــ ــ ــخلوداارًّاــحامــ ــنقضندــقو.اردًاــبهــ ــ ــ ــحليــفذاــهاــ ــشكاــنّــ ــعلهــكوــ ىــ

.جالينوس

17.

ــبقأالــق ــصعأ:راطــ ــيكاــمبــ ــحتماونــ ــ ــلطعاالــ ــ ــعلامــ ــلصيايــفدانــباألىــ ــ ــلخوافــ ــسهوأ.265فــيرــ اــملــ

.الربيع في بعده من ثمّ الشتاء في عليها احتماله يكون

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلفصاذاــه:رــ ــ ــيتضملــ ــ ــ نــ ــنتيجّ ــ ــ ــلفصاةــ ــ ــلمتقالــ ــ ــ ــلشتايــفتــناــكإذاوافــجاألأنّكــلوذ.دّمــ ــ اءــ

ــبيرــلوا ــسخأع،ــ ــيكاــمنــ ــلطباــبونــ ــ ناــمارــصكــلذــلو.عــ ــيت ــ ــفيهماولــ ــ ــ ــلغانــماــ ــيجذاءــ ــيكأنبــ ــكثأونــ .رــ

ـلضاـبو ـلصياالـحكـلذنـمدّـ ـ CB1[فـ 17a[ـلخوا ـفم.فـيرـ ـلبيانـ ـ ـصعأأنّّنـ ـيكاـمبـ ـحتماونـ ـ ـلطعاالـ ـ امـ

ـعل ـلصيايـف266دانـباألىـ ـ ـبعمّـث#فـ ـلخايـفدهـ ـسهوأ.267فـيرـ ـيكاـملـ ـحتماونـ ـ ـعليههـلاـ ـ ـ ـلشتايـفاـ ـ مّـثاءـ

.الربيع في 268بعده

18.

ـبقأالـق ـيستفاـمانـك269إن:راطـ ـ ـ ـلبانـمرغـ ـعندنـ ـستطادـ ـ ـلبطاالقـ ـ ـلقوانـ ـيكنـيذـلايءـ نـماًـعوـطانـنوـ

ــلنا ــينبغذيــلاوعــ ــ ــ ــينقأنيــ ــ ــمنىــ ــنقدن،ــلاهــ ــسهوكــلذعــ ــحتمالــ ــ ــيكمــلوإن.هــلاــ ــعلرــماألانــكك،ــلذــكنــ ىــ

ــلضا ــلعاالءــخكــلذــكو.دّــ ــنإــفروق،ــ ــخلإناــهّ ــلنانــمتــ ــينبغذيــلاوعــ ــ ــ ــيخلأنيــ ــ ــمنوــ ــنفه،ــ ــسهوكــلذعــ لــ

ـحتما ـ ـيكمـلوإن.هـلاـ ـعلرـماألانـكك،ـلذـكنـ ـلضاىـ ـينبغو.دّـ ـ ـ ـتنظأنيـ ـ ـيضأرـ ـلحاتـقوـلايـفاًـ نـمرـضاـ

ـلسنااتـقأو ـ ـلسايـفوةـ ـلبايـفونـ ـستفابـجوـتلـهراض،ـمااليـفودنـ ـ ـهممدـقاـمراغـ ـ ـستفاـبتـ ـ أمهـغراـ

264. .CB1 من .add [يحسّ

265. الخريف في بعده من ثمّ :V1 [والخريف  CB1.

266. .V1: om. CB1 [األبدان

267. الخريف في بعده ثمّ ] CB1: والخريف V1.

268. بعده من :CB1 [بعده  V1.

269. .V1 ما .add [إن
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.ال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبقأرضـغ:رـ ـبهراطـ ـلفصاذاـ ـ ـيعلأنلـ ـ ـمنّـ ـكيفي270هـباـ ـ ـ ةـ ـستفاإلّ ـ ـلكمادونراغـ ـ ةـيّـ ـليدـبّ ـطلأهـنألـ قـ

ــلفظت ــ ــ ــلنقا#يــ ــ ــلنوااءــ ــهمو271وعــ ــيستعمالاــ ــ ــ ــ ــفيمإالالنــ ــ ــلباودّيــياــ ــلكيفياــبدنــ ــ ــ ــ ةــ ّ]CB1 17b[ــهمدــحو ا،ــ

ـجعو ـستفااللـ ـ ـيكذيـلاراغـ ـتلقنـمونـ ـ ـلنفااءـ ـ ـيمتثًاـنوـناـقسـ ـ ـ ـستفااليـفلـ ـ ـيتعمذيـلاراغـ ـ ـ ـلتاألنّهـلّدـ ـبيداـ رـ

ـلطبا ـ ـتحّةـيّـ ـفعاأل272ذوـحذوـ ـلطبيعاالـ ـ ـ ـ ـستفاإلوألنّ.ّةـ ـ ـيكدـقراغـ ـتجنـمونـ ـلمعافـيوـ ـ ـمعواألدةـ ـتخلوالاءـ ـ وـ

ــمع ــلعاهــ ــيكدــقو.روقــ ــلبانــمونــ ــكلدنــ هــ ــيتوّ ــبعّــ ــلعالءــخهــ ــفه.روقــ ــيجعوــ ــ ــلقاذاــهلــ ــفيهم273ونــناــ ــ ــ ــجمأاــ عــ

ـليك ـ ـلصنايـفّىـفودـقونـ ـ ـحقةـعاـ ـستفاال274ّاـمأ.اـهّـ ـ ـيكذيـلاراغـ ـتجنـمونـ ـلمعافـيوـ ـ ـمعواألدةـ ـفيكاء،ـ ـ ونـ

ـستطاـب ـ ـلبطاالقـ ـ ـلقوانـ ـليسيايءـ ـ ـ ـغيالنـيرـ ـتخلذيـلاّاـموأ.رـ ـ ـمعوـ ـلعاهـ ـفيكروق،ـ ـ ـلقاـبونـ ـستطوااليءـ ـ القـ

ـلبا275إدرارـبو ـلعواولـ اـموأ.رقـ ـمسواإلدمـلاروجـخّ ـلطعانـعاكـ ـ ـتخلانـكوإنامـ ـ ـمعهموـ ـ ـ ـلعااـ الـفروق،ـ

ـلنانـم ـينبغذيـلاوعـ ـ ـ ـيخلأنيـ ـ ـمنوـ ـممولـبه،ـ ـينبغالّاـ ـ ـ ـيخلأنيـ ـ ـمنوـ V1[هـ 11b[ـيضأ ـليس276كـلذـلو.اـ ـ اـ

ـفيمالنـخدـي ـ ـبقأرضـغوـهاـ ـهناـهراطـ ـمسواإل.اـ ـلماغـ ـحتيا277إذادمـلاروجـخأنّمـعزـينـ ـ هـجروـخىـلإجـ

ـلعاالءـخوـه ـلنانـمروقـ ـينبغذيـلاوعـ ـ ـ ـيخلأنيـ ـ ـمنوـ ـلباوذيـيالدمـلاألنّه،ـ CB1[دنـ 18a[ـبكيفي ـ ـ ـ إالّةـ

270. .V1 عن :CB1 [به

271. والنوع النقاء ] CB1: والنقاء النوع  V1.

272. و احد :CB1 [حذو  V1.

273. .V1: om. CB1 [القانون

274. .V1 وأمّا :CB1 [أمّا

275. .V1 وإدرار :CB1 [وبإدرار

276. .V1: om. CB1 [ولذلك

277. .V1 متى :CB1 [إذا
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ـيستحي278أوردؤـيأن ـ ـ ـ ـعنو.هـعوـننـع279لـ ـيككـلذدـ ـعن280ًاـيارـجاألذىونـ ـليناـجدـ ـ ـقبنـموسـ ـكيفيلـ ـ ـ ـخلّةـ طـ

ـنفنـمالر،ـخأاـم ـعفإذادم،ـلاأنّرىـيّهـنألدم،ـلاسـ ـستحأن،ـ ـ ـلماىـلإالـ ـيستورّةـ ـ ـعلدلّـ ـفعدـتاـمأنّىـ هـ

ـلطبيعا ـ ـ ـ ـلخلانـموـهةـ ـ ـلباؤذيـيذيـلارديءـلاطـ ـيكأندنـ ا،ـعوـطهـجروـخونـ ـعفأيً ـيلحالوًاـ ـ ـحباـصقـ هـ

ــمشق ــ ةــ ــينتفوأنأذى،والربــكوالّ ــ ــ ــلباعــ ــبخدنــ ــيخأيهــجروــ ــعليفّــ ــ ــيسهوأنهــ ــ ــحتمالــ ــ ــيتعقالأيهــلاــ ــ ــ هــبّــ

ـضع ـيستو.الّـصأفـ ـ ـعلدلّـ ـلخلاىـ ـ ـيقصذيـلاطـ ـ ـستفادـ ـ ـبل281هـغراـ ـلبا282ونـ ـمتدنـ ـلخلاانـكىـ ـ ـسطيـفطـ حـ

ــلماــبون،ــبدــلا ــلسوازاجــ ــلتوانّــ ــبيدــ ــلمتقارــ ــ ــ ــلحاتــقوــلوادّمــ ــلبوارــضاــ ــمتدنــ ــلخلاانــكىــ ــ وىــقوأ.رًاــئاــعطــ

ـستاال ـعلوفـقوـلاوـهداللـ ـلماوعـنىـ ـلشيا283إنّـف.رضـ ـ ـلشتايـفخـ ـ ـلبلوااءـ ـ ـلبا284دـ ـمتاردـ ـحممّـحىـ ّىـ

.يوجبه 285والبلد والمزاج والوقت السنّ كان وإن البلغم، يستفرغ لم محرقة،

19.

ـبقالـق ـلي:راطـ ـينبغسـ ـ ـ ـيستأنىـ ـ ـعلدلّـ ـلمقاىـ ـ ـيجذيـلادارـ ـيستفأنبـ ـ ـ CB1[رغـ 18b[ـلبانـم نـمدنـ

ـكث ـلكنه،ـترـ ـ ـينبغّهـ ـ ـ ـيستغنأنيـ ـ ـ ـ ـستفاالمـ ـ ـلشاداماـمراغـ ـينبغذيـلايءـ ـ ـ ـيستفأنيـ ـ ـ ـيستفذيـلاوـهرغـ ـ ـ رغـ

ـلموا ـمحتمضـيرـ ـ ـ ـبسههـللـ ـ ـخفوةـلوـ ـحيوّةـ ـينبغثـ ـ ـ ـفليك.يـ ـ ـ ـستفاالنـ ـ ـحتراغـ ـيعّىـ ـلغشارضـ ـ ـينبغاـمّـنوإيـ ـ ـ يـ

.له محتمالً المريض كان متى ذلك تفعل أن

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلفصاذاـه:رـ ـ ـيتضملـ ـ ـ ـتعليمنّنـ ـ ـ ـ ـ ـكماـ ـستفاإلّةـيّـ ـ ـسبدـقإذراغـ ـلكاقـ ـكيفييـفالمـ ـ ـ ـستدـلواهـتّـ ذيـلاورـ

ــيعتب ــ ــ ــمقهــبرــ ــستفاالدارــ ــ ــشيأةــثالــثوــهوراغ،ــ ــمقاــهدــحأ.اءــ ــلمادارــ ــبحسبهإنّــف.ادّةــ ــ ــ ــ ــيجاــ ــيكأنبــ ونــ

ــمق ــستفاالدارــ ــ ــعنذيــلاوــهذاــهو.راغــ ــبقأاهــ ــبقراطــ ــلشاداماــم"هــلوــ ــينبغذيــلايءــ ــ ــ ــيستفأنيــ ــ ــ وــهرغــ

278. .V1: om. CB1 [أو

279. .CB1 ويستحيل :V1 [يستحيل

280. .V1 حادثًا :CB1 [جاريًا

281. .V1 الستفراغه :CB1 [استفراغه

282. .CB1 بكون :V1 [بلون

283. .V1 وإنّ :CB1 [فإنّ

284. البلد وفي :CB1 [والبلد  V1.

285. .V1: om. CB1 [والبلد
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ـيستفذيـلا ـ ـ ـلثوا".رغـ ـلباوّةـقيـناـ ـفمت.دنـ ـ ـمسقلدتـجوىـ ـ ـ ةـ ـستفاالـبّ ـ ـفليغتنراغ،ـ ـ ـ ـ ـ ذيـلاوـهذاـهو.كـلذمـ

ـعن ـبقأاهـ ـبقراطـ ـلموا"هـلوـ ـمحتمضـيرـ ـ ـ ـلثوا".هـلالًـ ـيجأنثـلاـ ـلماهـل#دـ ـخفوةـحرا286رضـ ذيـلاوـهذاـهو.ّةـ

ـعن ـبقاهـ ـبسه"هـلوـ ـ ـخفوةـلوـ ـمهمّهـنأكـلوذ".ةـ ـ ـستفااـ ـ ـيجالاـمرغـ ـيستفأنبـ ـ ـ ـبصعهـلسّـحأرغ،ـ ـ ـثقوفـ لـ

ـقصوأ.ربـكو ـلقادودـحىـ ـلتاوّةـ ـعنّفـقوـتيـ CB1[يـفاـهدـ 19a[ـستفاال ـ ـلغشادوثـحوـهراغـ ـ ّهـنأليـ

ــلنها ــ ــحتمايــفةــياــ ــ ــلقاالــ ــفتم.وّةــ ــ ــستفاال287بــجأوىــ ــ ــلحاذاــهراغــ ــلقايــفودّــ ــمحتموّةــ ــ ــ ــفليغتنك،ــلذــللــ ــ ــ ــ ــ مــ

ل ــت ــلحا288كــ ــلحمايــفدمــلاراجــخإيــفالــ ــ ــلمطبااتــيّــ ــ ــ ــلحااألوراميــفوةــقّــ ــلعظيماارّةــ ــ ــ ــ اعــجاألويــفوةــ

ـلصعبا ـ ـ ـلشاةـ ـيعتبو.دةـيدـ ـ ـ ـلغشارـ ـ ـيكذيـلايـ ـمقنـمونـ V1[دارـ 12a[ـستفاال ـ ـيعاـمدونراغـ ـلبعرضـ ـ ضـ

ــلما اــفوــخىــضرــ ــلفصانــمً ــ ــلخلاأودــ ــ ــلمعامــفيــفذّاعــلطــ ــ ــيتجلأودةــ ــ ــ بــ ــليإّ ــقبنــمأوتــقوــلاكــلذيــفهــ لــ

ـنتصا ـ ـبهاـ ـلجلايـفمـ ـ ـيفصكـلذـلو.وسـ ـ ـبعدـ ـلماضـ ـمستلوـهوىـضرـ ـ ـ ـلضاذهـهيـفو.قـ ـلغشانـمروبـ ـ اليـ

ـينبغ ـ ـ ـيقطأنيـ ـ ـستفاالعـ ـ ـليّهـنألراغـ ـمقنـمًاـثادـحسـ ـستفاالدارـ ـ ـعلداالًّوالراغـ ـلحاىـ ـنتهاذيـلادّـ ـ ـليإىـ هـ

.الحاجة مقدار

20.

ـبقالـق ـينبغاـمّـنإ:راطـ ـ ـ ـيستعمأنكـليـ ـ ـ ـ ـلتحوادواءـلالـ ـ ـبعكـيرـ ـينضأندـ ـ ـلماجـ ـنيداماـماـمأـف.رضـ يـفوًّاـ

ــلماأوّل ــينبغ289الــفرض،ــ ــ ــ ــيستعمأنيــ ــ ــ ــ ــيكأنإالّكــلذلــ ــلماونــ ــمهترضــ ــ اــجاــ ــليو.290ً ــيكســ ــكثأيــفادــ رــ

.291مهتاجًا] CB1 19b [المرض يكون أن األمر

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلفصاذاـه:رـ ـ ـيعللـ ـ ـمنّـ ـفياـ ـمتهـ ـيستفىـ ـ ـ ـلكيمارغـ ـ ـ ـيحتذيـلاوسـ ـ ـستفاىـلإاجـ ـ ـلمسهادواءـلاـبهـغراـ ـ ـ .لـ

ـيقو هـنإولـ ـمت292ّ ـئجاـهالطـخاألتـناـكىـ ـمنصبأيةـ ـ ـ ة،ـ ـتعّ ـلماىـلإدـ ـينصذيـلاعـضوـ ـ ـليإبّـ ـكمهـ دـجوـياـ

286. المريض له ] V1: له المريض  CB1.

287. .V1 وجب :CB1 [أوجب

288. .V1 تخلو :CB1 [تلك

289. .CB1 فليس :V1 [فال

290. .CB1 هائجًا :V1 [مهتاجًا

291. .V1: om. CB1 [مهتاجًا

292. .CB1: om. V1 [إنّه
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ـعلي ـ ـلماالـحهـ ـمبيـفوادّـ ـلهيانـمتـناـكوراضـماألادئـ ـ ـبحياجـ ـ ـتستقالثـ ـ ـ ـلكرّـ ـتسينـ ـ ـعضنـملـ ىـلإوـ

ـيبأنبـجواـلاـف.رـخآ ـستفاىـلإادرـ ـ ـغهراـ ـمبيـفاـ ـلما293دأـ ـلئرضـ ـيصيالـ ـ ـلعضايـف294ورماألوّليـفرـ ـ وـ

ـــتتصأو# ــ ـ ــ ـــعضنـــم295رّفـ ـــعضىـــلإسّـــخأوـــ ثايـــفرفـــشأوـــ ـــل ــ اـــمأـــف.يـــناـ ـــلفضاانـــكإذا296ّ ــ ـ ــ ـــكناـــسلـ ــ ا،ـ ً

ـفينبغ ـ ـ ـ ـيتفقأنيـ ـ ـ ـئحاـسانـك297اـمّدـ اـ ـتجيـفً ـلعافـيوـ ـكمروقـ ـعليوـهاـ ـ ـلماالـحهـ ـلحمايـف#وادّـ ـ اـ 298اتـيّ

ـلتا ـمعهورماليـ ـ ـفليستفا،ـ ـ ـ ـ ـ ـحتياتـقوأيّيـفرغـ ـ ـليإجـ ـيلتفوالهـ ـ ـ ـلنضارـمأىـلإتـ ـ ـهكو.جـ ـيفعذاـ ـ انـكإنلـ

ـلعانـعرجـخدـق ـغيّهـنأإالروقـ ـمحترـ ـ ـلنضاىـلإاجـ ـ ـسخراانـكإذاّاـمأـف.جـ ـلعضايـفًاـ ـ ال299يّـنوـهووـ

ـيجي ـ ـستفاالىـلإبـ ـ ـبعإالراغـ ـينضأندـ ـ ـفليتقج،ـ ـ ـ ـ ـلنضادّمـ ـ ـمتّهـنألأوّالًجـ ـستعماىـ ـ ـ ـفيلـ ـستفاإلهـ ـ ـقبراغـ لـ

ـلنضا ـ CB1[ج،ـ 20a[ـلطاألوـهاـمرجـخ ـيبقوفـ ـ ـلباىـ ـغليظيـقاـ ـ ـ ـلنضايـتؤاـيالًاـ ـ ـبعجـ ـستفاإلوالدهـ ـ راغـ

ــبسه ــ ــهكو.ةــلوــ ــسبرأــلااألورامالــحوــه300ذاــ ــعضاأليــفةــ ــلنقارضــميــفواءــ ــ ــلصوارســ اــمرــئاــسورعــ

ـلمانـمدـجوـي ـلباوادّـ ـلغليظااردةـ ـ ـ ـ ـطبرـلواةـ ـللاةـ ـعنذيـلاوـهذاـهو.ةـجزـ ـبقأاهـ ـبمراطـ ـلفصاذاـهيـفاـ ـ اللـ

ـغي ـليناـجمـعوز.رـ ـ ـلخلاأنّوسـ ـ ـمتطـ ـكناـسانـكىـ ـلعضايـفًاـ ـ ـينبغالـفو،ـ ـ ـ ـيحأنيـ ـلمسهادواءـلاـبرّكـ ـ ـ ـقبلـ لـ

ـينضان ـ #جـ ـنضجإذااـهّـنإـف. ـ ـلطبيعاتـناـكت،ـ ـ ـ ـ ـمعينةـ ـ ـ ـعلهـلةـ ـستفاإلىـ ـ ـلطبيعاألنّراغـ ـ ـ ـ ـلفضاعـفدـتالةـ ـ لـ

ــبعإال ــلنضادــ ــ ــقضاــندــقو301.جــ ــلباذاــهيــفرازيــلاهــ ــلطبيعاأنّــبالــئاــقابــ ــ ــ ــ ــيكاــموجــحأةــ ــمعىــلإونــ ةــنوــ

293. .CB1 مبادئ :V1 [مبدأ

294. .CB1 ورمًا :V1 [ورم

295. تتصرّف أو ] CB1: ينصرف وإال  V1.

296. .V1 وأمّا :CB1 [فأمّا

297. .CB1 فإن :V1 [ما 

298. الحمّايات في ] CB1: om. V1.

299. .CB1: om. V1 [نيّ

300. .V1 هذا :CB1 [هكذا

301. ــنإــف ــنضجإذااــهّ ــ ــلطبيعاتــناــكت،ــ ــ ــ ــ ــمعينةــ ــ ــ ــعلهــلةــ ــستفاإلىــ ــ ــلطبيعاألنّراغــ ــ ــ ــ ــلفضاعــفدــتالةــ ــ ــبعإاللــ دــ

.CB1: om. V1 [النضج
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ـلطبيا ـ ـ ـلخلاراجـخإلبـ ـ ـقبطـ ـستيالـ ـ ـئهالـ ـعليهاـ ـ ـ ـلنضاـباـ ـ ـنضجإذااـهّـنألجـ ـ ـلماتـ ـستغناادّة،ـ ـ ـ ـلمعانـعتـ ـ .ةـنوـ

ــلمسهوا ــ ــ ــبرلــ ــيضاــمّ ــنهإلرّــ ــلقاهــكاــ ــليكــلذــلووّة،ــ ــينبغســ ــ ــ رــخؤــيأنيــ ــسهاإلّ ــمتالــ ــحتيأىــ ــ ــليإجــ يــفالهــ

ـلمحا ـ ـلغايـفوةـقرـ ـفقبّـ V1[طـ 12b[،ـلبلغميايـفولـب ـ ـ ـ ـ ـمععـبرـلواّةـ ـيكمـلإذاًاـ ـلتجاإنّـف.أورامنـعنـ ـ ةـبرـ

ـتشه ـ ـبظهدـ ـ CB1[ورـ 20b[ـلنفا ـ ـفيهعـ ـ ـجمأاـ ـلمتقاإنّولـقوأ.عـ ـ ـ ـميدّـ ـستعماّرواـخأاـمّـنإنـ ـ ـ ـلمسها302الـ ـ ـ لـ

ـلحمايـف ـ ـيكمـلمـهّـنألاتـيّاـ ـيجواـنوـ ـلتاةـياألدونـمدونـ ـتستفيـ ـ ـ ـيستفاـم#رغـ ـ ـ ـيسخوال303رغـ ـ ـنجاـمّنـ دهـ

ــنح ــليانــ ــكضومــ ــلهليلجاروبــ ــ ــ ــ ــ ــلتماــكواتــ ــ ــلهنارــ ــ ــلبنفسواديــ ــ ــ ــ ــلتاــكوجــ ــبخبيرــ ــ ــ ــلشيوانــ ــ ــخشرــ ــليإذ304كــ ســ

ـمثألدـجوـي ـكتبهيـف305رـكذةـياألدوذهـهالـ ـ ـ ـعيوـفدـمواـناـكلـبم،ـ ـستعماىـلإنـ ـ ـ ـتسخةـيأدو306الـ ـ دًّاـجّنـ

ـلحو ـلمحماومـ ـ ـ ـميوـ ـقبنـ ـعشعـبراـلالـ ـلحادةـيدـشارّةـحرـ ـفه.رارةـ ـتج307يـ ـليهإدواءـلاذبـ ـ ـبساـ أنإالة،ـعرـ

ـيك ـلقانـم308دواءـلاونـ ـبحيوّةـ ـ ـيقالثـ ـلبادرـ ـعلدنـ ـمثو.هـبذـجىـ ـيجدواءـلاذاـهلـ ـيفعوًّاـيوـقًاـبذـجذدبـ ـ لـ

ـسهاإلنـم ـمعنـمؤـيالاـمالـ ـيصيبهأنهـ ـ ـ ـ ـتشنمـ ـ ـبجإنّـف.جـ ـكتبهوارـ ـ ـ ـلحمامـ ـ ـبعّىـ ـكثأـبكـلذدـ ـممرـ تـناـكّاـ

ــقبنــم ــيكولــ ــلعلياونــ ــ ــ ــمعلــ ــعلهــ ــخطىــ ــلهانــمرــ ــسيالك،ــ ــصيفتــقوــلاانــكإناــمّــ ــ اــ ــفل.309ً ــيكمــلكــلذــ واــنوــ

ـيسق ـ ـلمحماونـ ـ ـ ـميوـ ـمسهدواءًنـ ـ ـعنإالالًـ ـلضادـ ـمثأيـف311ونـعوـفدـمواـناـكلـب.310رورةـ والـحاألذهـهالـ

ـلحقاىـلإ ـ ـيحمأنأرادنـمو.نـ ـ ـبقأالمـكلـ ـهناـهراطـ ـعلاـ ـلحماىـ ـ ـفلات،ـيّاـ ـيحملأنهـ ـ ـ ـعلهـ نـمرـخآهـجوىـ

302. .CB1: om. V1 [استعمال

303. يستفرغ ما ] CB1: om. V1.

304. .CB1 شيرخشك :V1 [الشيرخشت

305. .CB1 ذكرا :V1 [ذكر

306. .V1: om. CB1 [استعمال

307. .V1 وهي :CB1 [فهي

308. .V1 بالدواء :CB1 [الدواء

309. .CB1 ضيّقًا :V1 [صيفًا

310. .V1 االضطرار :CB1 [الضرورة

311. .CB1 يقرعون :V1 [مدفوعون
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ـلتفسيا ـ ـ ـ CB1[رـ 21a[،ـعنّهـنأوـهو ـيحاـمدواءـلاـبىـ ـلمارّكـ ـعلوادّـ ـكثاأل#ىـ نـمأنّكـلوذ.312اإلدرارـبرـ

ــلحما ــ اــ ــيقلالاــم313اتــيّ ــ ــبعإالعــ ــلنضادــ ــ ــلحماــكجــ ــ اــ ــلنواعــبرــلااتــيّ ــئباــ ــلبيانــمو.ومــيلّــكةــ ــ نــ ةــيأألدوأنّّ

ـلما ـلمدرّةـ ـيمكالاـهوادّـ ـ ـيستعمأننـ ـ ـ ـ ـفيهلـ ـ ـبعإالاـ ـلنضادـ ـ ـليّهـنألجـ ـمتنـمؤـيسـ ـستعملاىـ ـ ـ ـ ـقبتـ ـلنضالـ ـ جـ

ـلماّقـقرـتأن ـتصيوادّةـ ـ ـعضىـلإاـهرـ ـيكرـخآوـ ـمستونـ ـ ـلندًاـقوـ ـلحمانـمرىـخأةـبوـ ـ ـفتصي.ّىـ ـ ـ ـلحمارـ ـ ّىـ

ـجمدةـحواـلا ـتيّـ ـكمنـ ـصفواـ ـغلأيـفهـ اـموأ.نـقوـ ـبعّ ـلنضادـ ـ ـفمتجـ ـ ـستعملاىـ ـ ـ ـ ـستفاة،ـياألدوذهـهتـ ـ تـغرـ

ـلما ـلعاـبادّةـ ـنقطعوارقـ ـ ـ ـلحماتـ ـ ـفيك.ّىـ ـ ـتقونـ ـبقأولـقرـيدـ ـهكراطـ ـينبغاـمّـنإ:ذاـ ـ ـ ـيستعمأنكـليـ ـ ـ ـ دواءـلالـ

ـلمحا ـ ـبعاإلدرارـبرّكـ ـينضأندـ ـ ـلماجـ ـنيداماـمّاـمأـف.رضـ اـ ـلماأوّليـفوًّ ـعنّهـنإـفرض،ـ ـلماأوّلـبىـ رضـ

ـلنها ـ ـيتحأوّلألنّوةـ ـ ـبعدّـ ـلنضادمـ ـ ـفلي.جـ ـ ـينبغسـ ـ ـ ـيستعمأنيـ ـ ـ ـ ـيكأنإالكـلذلـ ـلماونـ ـمهترضـ ـ اـجاـ أيً

ــمتح ــ اــكرّــ ــمجيبً ــ ــ اــ ــستفاإلىــلإً ــ ــغيراغــ ــمحترــ ــ ــفياجــ ــلنضاىــلإهــ ــ ــليو.جــ ــيكســ ــكثأيــفادــ ــيكأنرــماألرــ ونــ

.كذلك

21.

ــبقأالــق CB1[راطــ 21b:[ــشياأل ــلتااءــ ــينبغيــ ــ ــ ــتستفأن314يــ ــ ــ ــيجرغــ ــتستفأن315بــ ــ ــ ــلمانــمرغــ عــضواــ

.الستفراغها تصلح التي باألعضاء أميل إليها هي التي

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعن:رـ ـشياألـبىـ ـلتااءـ ـينبغيـ ـ ـ ـتستفأنيـ ـ ـ ـلماالطـخاألرغـ ـيعلدـيرـيوـهو.راضـمألـلّدةـلوـ ـ ـمنّـ ـهناـهاـ اـ

ـعضأيـب ـيج316وـ ـيستفأنبـ ـ ـ ـلماذهـهرغـ ـيجعو.وادّـ ـ ـستدـلالـ ـشيئيكـلذيـفورـ ـ ـ ـهمدـحأ.نـ ـمياـ ـلمالـ ىـلإادّةـ

ـبع ـلناضـ ـستفاإنّـف.يـحواـ ـ ـغهراـ V1[اـ 13a[ـلنانـم ـحياـ ـلتاةـ ـليهإيـهيـ ـ ـميأاـ ـسهألـ ـستكانـملـ ـ ـههراـ اـ

ـعل ـستفاالىـ ـ ـحياـننـمراغـ ـستفاأنّكـلوذ.رىـخأةـ ـ ـلماراغـ ـلتاادّةـ ـلكبايـفيـ ـ ـحياـننـمدـ ـمعاألةـ 317إذااءـ

ـئلاـمتـناـك ـليهإةـ ـ ـستفانـمقـفأواـ ـ ـغهراـ ـحياـننـماـ ـلكلاةـ ـ ـغييـهوىـ ـئلاـمرـ ـليهإةـ ـ ـطبيعرـخواآل.اـ ـ ـ ـلعضاةـ ـ و،ـ

312. باإلدرار األكثر ] CB1: اإلدرار V1.

313. .V1 الحمّى :CB1 [الحمّايات

314. .V1 يجب :CB1 [ينبغي

315. .V1 ينبغي :CB1 [يجب

316. .V1 األعضاء :CB1 [عضو

317. .CB1 إذ :V1 [إذا
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ـمتاـهّـنإـف ـيفرـشتـناـكىـ ـلضاانـكة،ـ ـلحاررـ ـمينـمادثـ ـلخلالـ ـ ـليإطـ ـعظأهـ ـلنفانـممـ ـ ـيكتسذيـلاعـ ـ ـ 318بـ

ـستفاـب ـ ـمنهـغراـ ـنحكـلوذ.هـ ـميوـ ـلما#لـ ـلكبا319نـمادّةـ ـ ـلصاىـلإدـ ـلقلواةـيرـلوادرـ ـ ـلهو.بـ ـيجذاـ ـمتبـ انـكىـ

ـلخلا# ـ ـحياـنىـلإ320الًـئاـمطـ ـغيةـ CB1[رـ 22a[ـلحاـص ـستفالـلةـ ـ ـيمأنراغ،ـ ـحياـنىـلإهـبالـ قـفأورىـخأةـ

ـــمنه ــ ـ ــ ـــمتوا،ـ ــ نحاىـــلإتـــلاـــمىـ ـــل ــ ـ ــ ماةـــياـ ـــل ــ ـــفقواـ ــ معاـــكةـ ـــل ــ ـ ــ ـــمعواألدةـ ــ مثوااءـ ـــل ــ ـ ــ جلوامـــحرـــلواةـــناـ ـــل ــ ـ ــ هوادـ ل ـــل ــ ـ ــ واتـ

ـلمنحوا ـ ـ ـفليعن،ـيرـ ـ ـ ـلهدـ ـلطبيااـ ـ ـ ـيحتاـمبـ ـ ـليإاجـ ـيعينهوهـ ـ ـ ـ ـعلاـ ـستفاالىـ ـ ـمتراغـ ـللطبيعسّـحأىـ ـ ـ ـ ـ ـتقصيةـ ـ ـ 321رـ

.322منه

22.

ـبقأالـق ـلتادانـباأل:راطـ ـتيهأـييـ ـ ـلبحااـهاـتأدـقأواـ ـ ـعلرانـ ـلكماىـ ـ ـينبغالالـ ـ ـ ـيحأنيـ ـبشرّكـ أنواليءـ

.يترك لكن التهييج من بغيره وال مسهل بدواء ال حدث فيها يحدث

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيعلأندـيرـي:رـ ـ ـمنّـ ـلفصاذاـهيـفاـ ـ ـمتلـ ـيجىـ ـعلينبـ ـ ـ ـنكأناـ ـلمارـمأ323لـ ـلطبيعاىـلإضـيرـ ـ ـ ـ والة،ـ

ـنتكل ـ ـ ـنحّفـ ـبيدـتوىـسنـ ـئيذاـغرـ ـمتوّةـ ـيجىـ ـعلينبـ ـ ـ ـيعينهأن324اـ ـ ـ ـ ـستفاالـباـ ـ ـبعراغـ ـلمعاضـ ـ ـفه.ةـنوـ ـيقوـ ولـ

ـمت ـتقىـ ـللعليدّمـ ـ ـ ـ ـبحلـ ـفليامّ،ـترانـ ـ ـينبغسـ ـ ـ ـيهيأنيـ ـ ـلعلياجـ ـ ـ ـمسهدواءـبلـ ـ ـبغيواللـ ـ ـممرهـ ـيستفّاـ ـ ـ ألنّهـغرـ

ـلبا ـنقدـقدنـ ـنقيـ اـماـتاءًـ ـعلّ ـحسأىـ ـمتكـلذـكو.وهـجوـلانـ ـثقنوىـ ـ ـظهنـماـ ـلنضااتـمالـعورـ ـ اتـمالـعوجـ

ـلسا CB1[ةـمالـ 22b[ـلقاّرـفوـتنـمو ـلبحاأنّوّةـ ـ ـتيآـتدـيرـيذيـلارانـ ـسيكهـ ـ ـبحونـ ـلطبيعاألنًّّاـماـتًاـنراـ ـ ـ ـ ةـ

ـحينئ ـ ـ ـتستفذـ ـ ـ ـلماادّةـمرغـ ـممقـفأوـبرضـ ـيستفّاـ ـ ـ ـلمسهاهـغرـ ـ ـ ـمتّاـمأـف.لـ ـتقىـ ـللعليدّمـ ـ ـ ـ ـبح325لـ ـغيرانـ امّـترـ

ـعلمنأو ـ ـ ـلبحاأنّاـ ـ ـمحالنـئاـكرانـ ـنثوالةـلاـ ـلقاأنـبقـ ـتقوّةـ ـعليوىـ ـ ـفحينئه،ـ ـ ـ ـ ـنتقذـ ـ ـفنستفدمـ ـ ـ ـ ـلبارغـ نـمدنـ

318. .V1 منه .add [يكتسب

319. من المادّة ] CB1: مادّة V1.

320. مائالً الخلط ] CB1: الخلط ميل  V1.

321. .V1 تقصيرا :CB1 [تقصير

322. .V1 فيه :CB1 [منه

323. .CB1 نوكّل :V1 [نكل

324. .V1: om. CB1 [علينا

325. .CB1 العليل :V1 [للعليل
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ــلتاالطــخاأل ــلبحوا.هــيؤذــتيــ ــ ــلتارانــ ــيستكمذيــلاوــهامّــ ــ ــ ــ ــستلــ ــخصةــ ــيكأنيــه.الــ ــستفاــبونــ ــ دونراغــ

ــنتقاأوراجــخ ــ ــيكوأنالــ ــستفاالونــ ــ ــلخلانــمراغــ ــ ــلماطــ ــللمبــجوــ ــ ــيكوأنرضــ ــلجانــمونــ ــفيذيــلابــناــ هــ

.وخفة راحة ويتعقّبعه باحوريّ يوم وفي النضج عالمات وبعد المرض

23.

ـبقأالـق ـيحتدـق:راطـ ـ ـلحاراضـماأليـفاجـ ـلنايـفادّةـ ـيستعمأنىـلإدرةـ ـ ـ ـ ـلمسهادواءـلالـ ـ ـ ـلهأوّيـفلـ .اـ

.ينبغي ما على األمر فيدبّر  يتقدّم أن بعد ذلك يفعل أن وينبغي

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيقتضياـمّاـمأ:رـ ـ ـ ـ ـبقأالمـكرـهاـظهـ ـفهراط،ـ ـفساـموـ ـليناـجّرهـ ـ ـيحتّهـنأوـهووس،ـ ـ V1[اجـ 13b[يـف

ـلنا ـلحاراضـماأليـفدرةـ CB1[أنىـلإادّةـ 23a[ـيستعم ـ ـ ـ ـلمسهادواءـلالـ ـ ـ ـلهأوّيـفلـ ـلنايـفألنّاـ درةـ

ـيت ـيكأنقـفّـ ـلفضاونـ ـ ـلمالـ ـللمّدـلوـ ـ ـمهت326رضـ ـ ـمتمّـث.هـلأوّيـفًاـجاـ ـيكأنقـفّـتاىـ ـيت327دـقك،ـلذـكونـ أنقـفّـ

ــيكال ــلمادنــبونــ ــغيضــيرــ ــمتهيرــ ــ ــ اــئّــ ــستفالــلً ــ ــتقنــمإنّــف.راغــ ــمتدّــ ــتخمهــ ــ ــطعمأوةــ ــ ــفيمأوةــجزــلةــ ــ دوناــ

ــلشا ــسيراــ ــمنفــ ــنتفاهــ ــ ــبعيــفأواخــ ــحشأضــ ــكيمأودةــيدــشرارةــحهــبأودةــسأوورمهــئاــ ــ هــندــباتــسوــ

ــغليظ ــ ــ ــفلية،ــ ــ ــيمكســ ــ ــيستعمأننــ ــ ــ ــ ــلمسهادواءــلاوالءــه328نــمدــحوا#يــفلــ ــ ــ ــيتقأندونلــ ــ ــفيعيدّمــ ــ ــ اــمإنــ ّ

ـلهضاـب ـ ـبمأومـ ـيقطاـ ـ ـيلطوعـ ـ ـيحلأوّفـ ـ لـ ـيسكأوّيـخرـيوّ ـ ـمعنوـهذاـهو.نـ ـ ـبعهـلوـقىـ ـيتقأندـ ـ ـفتدّمـ ّرـبدـ

ــعلرــماأل ــينبغاــمىــ ــ ــ ــليناــجالــق.يــ ــ ــمتنااــمّــنوإوســ ــ ــبقأعــ ــنهوراطــ ــستعمانــعىــ ــ ــ ــلمسهادواءــلاالــ ــ ــ يــفلــ

ــلمالــئأوا ــلحارضــ ــتحتراضــماألذهــهألنّادّــ ــ باــمىــلإاجــ ــي ب،ــطرــيورّدــ ــلمسهواّ ــ ــ ــيسخلــ ــ نــ ــيجفوّ ــ ف،ــ ّ

ــفي ــفل.رًّاــشورداءةاــهدــيزــ ــيستعمال329كــلذــ ــ ــ ــ ــحيإاللــ ــنتفاالأنّقــثوــيثــ ــ ــكثأهــباعــ ــلمضانــمرــ ــ CB1[رةــ

23b[ـلحا ـمنةـثادـ ـفقوإال.هـ ـلكتاذاـهيـفالـق330دـ ـ ـكنإنابـ ـمحتـ ـشيئراضـماأليـفًاـكرّـ ـ ـفحًا،ـ يـفهـكرّـ

ــبتا اــموأ.هــئداــ ــنحّ ــلنعــناــمالــفن،ــ ــستفاال331يــفاــ ــ ــننداــجوــلانــكادّــحرضــمأيّيــفراغــ ــلتاةــياألدواــ يــ

326. .CB1 المرض :V1 [للمرض

327. .CB1 فقد :V1 [قد

328. من واحد ] CB1: om. V1.

329. .V1 ولذلك :CB1 [فلذلك

330. فقد وإال ] CB1: وقد V1.

331. .V1 من :CB1 [في
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ـتصل ـ ـلحماتـناـكإذا332ّاـموأ.كـلذـلحـ ـ ـبليّىـ ـ ـغليظالطـخواألدةـ ـ ـ ـتحتة،ـجزـلةـ ـ ـتنضأناجـ ـ ـيكمـلأوّال،جـ كـلذنـ

ــلحاراضــماأل333دادــعيــفالًــخدا اــموأ.ادّةــ ــقلّ ةــ ــتهيّ ــ أــ باّ ــل ــستعمالدنــ ــ ــ ــفي334دواءــلاالــ ــفقه،ــ ــيمكدــ ــ أننــ

ـيصل ـ ـقبكـلذحـ ـيجأنلـ ـمبوزـ ـلمادأـ ـينبغالـف.رضـ ـ ـ ـجلألّرـخؤـيأنيـ ـستفاالهـ ـ ـلحاعـمراغـ ـليإةـجاـ ّاـموأ.هـ

ــلمسهلاةــياألدو335دّةــح ــ ــ ــ ــفنحة،ــ ــ ــغنيــفنــ ــعنه336ىًــ ــ ــنندــجوــلاــ ــتسهةــيأدو337اــ ــ ــتبولــ بــطرــتورّدــ ــمعّ اــ ً338.

ــعلرــماألانــك339إذاــف ــفقذا،ــهىــ ــيمكدــ ــ ــيحمأننــ ــ ــبقأ340ولــقلــ ــعلراطــ ــتكالأنوــهواألوّلهــجوــلاىــ ونــ

ــلفظ ــ ــلنا"ةــ ةــلدا"درةــ ــعلّ ــستعماىــ ــ ــ ــلحاراضــماأللــئأوايــفدواءــلاالــ ــمضموــهاــمىــلإدةــئاــعلــبادّة،ــ ــ رــ

ـفي ـفك.هـ هـنأـ ـيق341ّ ـلحاراضـماألولـ ـلتاادّةـ ـتحتيـ ـ ـيستعمانىـلإاجـ ـ ـ ـ ـلمسهادواءـلالـ ـ ـ ـلهأوّيـفلـ CB1[اـ

24a[ـــيمكال342دـــق ــ ـ ــ ـــيستعمأننـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ نايـــفكـــلذلـ ـــل ــ ـــبعإالدرةـ ــ قأندـ ت ـــن ــ ـ ــ يدّمـ ـــف ــ رـــبدـ ـــعلرـــماألّ ــ غاـــمىـ ب ن ـــي ــ ـ ــ ـ ــ .يـ

ـــيحتمو ـــ ــ ـ ــ ـــيضأ343لـ اـــ ـــيكأنً ـــتقونـــ ـــهكهـــلوـــقرـــيدـــ ـــيحتدـــقذاـــ ـــ ــ ـــلحاراضـــماأليـــفاجـ نايـــفادّةـــ ـــل ــ أنىـــلإدرةـ

ـيستعم ـ ـ ـ ـلمسهادواءـلالـ ـ ـ ـلهأوّيـفلـ ـكثأةًـجاـحاـ ـلماانـكإذاكـلوذ.رـ ـمهترضـ ـ ـينبغو.ًاـجاـ ـ ـ ـيتقأنيـ ـ ـفيدّمـ ّرـبدـ

 .ذلك إلى يحتاج كان إن ينبغي ما على األمر

332. .CB1 فأمّا :V1 [وأمّا

333. .V1 عدد :CB1 [عداد

334. .V1: om. CB1 [الدواء

335. .V1 هذه :CB1 [حدّة

336. .CB1 غناء :V1 [غنى

337. .V1 بوجداننا :CB1 [لوجداننا

338. .V1 معه :CB1 [معا

339. .CB1 وإذا :V1 [فإذا

340. .V1 كالم :CB1 [قول

341. كأنّهو :CB1 [فكأنّه  V1.

342. .V1 فقد :CB1 [قد

343. .V1 يمكن :CB1 [يحتمل
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