
The University of Manchester Research

        

DOI:
10.3927/51931994

Document Version
Other version

Link to publication record in Manchester Research Explorer

Citation for published version (APA):
Pormann, P., Karimullah, K., Carpentieri, N., Mimura, T., Selove, E., Das, A., Obaid, H., & Masry, S. (2017).         .
University of Manchester. https://doi.org/10.3927/51931994

Citing this paper
Please note that where the full-text provided on Manchester Research Explorer is the Author Accepted Manuscript
or Proof version this may differ from the final Published version. If citing, it is advised that you check and use the
publisher's definitive version.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the Research Explorer are retained by the
authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and
abide by the legal requirements associated with these rights.

Takedown policy
If you believe that this document breaches copyright please refer to the University of Manchester’s Takedown
Procedures [http://man.ac.uk/04Y6Bo] or contact uml.scholarlycommunications@manchester.ac.uk providing
relevant details, so we can investigate your claim.

Download date:26. May. 2023

https://doi.org/10.3927/51931994
https://research.manchester.ac.uk/en/publications/4c816eec-fc54-49c6-b6ea-c5d22ea7e5b4
https://doi.org/10.3927/51931994


1الثانية المقالة

1.

ـبقأالـق ـلناانـكإذا:راطـ ـيحراضـماألنـمرضـميـفومـ ـجعودثـ ـلمااتـمالـعنـمكـلذـفًا،ـ انـكوإذا.وتـ

.الموت عالمات من ذلك فليس ،2ينفع النوم

ـلتفسيا ـ ـ ـ V1[رـ 14a:[ـيقذيـلاانـكإذا ـلنفالـباـ ـ ـلضاوـهعـ ـفبرر،ـ ـلحاـ ـيفهأنريـ ـ ـيحهـلوـقنـممـ ـجعودثـ أيًاـ

ـلضاارـصاـمّـنوإ.ررًاـض ـيحذيـلاررـ ـعقيدثـ ـ ـلنابـ ـعلأدلّومـ CB1[ىـ 24b[ـلمكا ـ ـلطبيعاألنّروهـ ـ ـ ـ وىـقأةـ

ــتكاــم ــعلونــ ــلمالّــحىــ ــنمإ#رضــ ــتكاــ ــلناتــقويــف3ونــ ــجتمالومــ ــ ــلحااعــ ــلغاارّــ .دانــباألنــطاــبيــفزيّــيرــ

ـلماانـك4إذاـف ـلقانـمرضـ ـبحيوّةـ ـ ـيغلبهثـ ـ ـ ـ ـلحاذهـهيـفاـ ـلضايـفدـيزـيوالـ ـفبرر،ـ ـلحاـ ـعل5دلّـي#أنريـ ىـ

ـلمكاةـياـغ ـ ـجمييـفذاـهو.روهـ ـ ـبعنـمالـق6كـلذـلو.راضـماألعـ ـمتدـ ـسكىـ ـلنانـ ـختاومـ ـفتلن،ـهذـلاالطـ ـ كـ

ـلحاـصةـمالـع ـليناـجأنّإالةـ ـ ـحموسـ ـمعنلـ ـ ـلفصاىـ ـ ـعللـ ـلحماىـ ـ اـ ـمنتهيـفذاـهأنّمـعزو.اـهدـحواتـيّ ـ ـ ىـ

ـلنا ـنحطاالتـقويـفوب،ـئواـ ـ ـعلدلّـياطـ ـلشاىـ اـموأ.رـ ـبتايـف7ّ ـلناداءـ ـلحاإنّـفب،ـئواـ ـلكيموارارةـ ـ ـ اتـسوـ

ــتغ ــعمىــلإورــ ــلباقــ ــسيدنــ ــقشعأوضــفاــنانــكإناــمّــ ــ ــمتو.رةــيرــ ــلناقــفّــتاىــ ــلحاذهــهيــفومــ ــتطال،ــ تــلاوــ

ـلماراضـعأدّةـم ـتنت8مـلورض،ـ ـ ـلناهِـ ـمنتهةـبوـ ـ ـ ـبكإالاـهاـ ـبصانـكوإن.دّـ ـحبهاـ ـ ـبعيـفورماـ ـحشاألضـ أواءـ

ـينجل ـ ـ ـمعىـلإبـ ـبعنـمهـتدـ ـلكيماضـ ـ ـ ـفيزادات،ـسوـ ـلمارـمؤـيكـلذـلو.هـ ـلحاذهـهيـفضـيرـ ـنتباالـبةـلاـ ـ ـلتباهـ ـ رّزـ

ـلحا CB1[رـهاـظىـلإرارةـ 25a[ـلبا ـفيقدن،ـ ـ ـلعااومـ ـلناانـك9وإذا"هـلوـقو.ارضـ ـينفومـ ـ ـفليع،ـ ـ نـمكـلذسـ

1. صادق أبي ابن شرح أبقراط فصول من .add [الثانية  CB1.

2. به ينتفع :V1 [ينفع  CB1. 

3. تكون إنّما ] CB1: om. V1.

4. .V1 وإذا :CB1 [فإذا

5. .CB1 يدخل :V1 [يدلّ

6. .CB1 لهذا :V1 [لذلك

7. .CB1 فأمّا :V1 [وأمّا

8. .CB1 فلم :V1 [ولم

9. .CB1 فإذا :V1 [وإذا
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.فقط الشرّ على يدلّ ال أنّه بل. السالمة على يدلّ أنّه معناه ليس" الموت عالمات

2.

.صالحة عالمة فتلك الذهن، اختالط النوم سكن متى: أبقراط قال

المتقدّم العامّ الحكم شمله ما أحد هو إذ. المتقدّم الفصل يؤيّد الفصل هذا: التفسير

3.

.رديئة عالمة فهو ،10القصد المقدار منهما واحد كلّ جاوز إذا واألرق النوم: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعن:رـ ـليقظااألرقـبىـ ـ ـ ـمنهمدـحوالّـكو.ةـ ـ ـ ـعتاالاوزـجإذااـ ـفليدال،ـ ـ ـبمحمسـ ـ ـ ـلناألنّودـ ـلطبيعاومـ ـ ـ ـ يّـ

ــيك ــعتاــباغــمدــلاةــبوــطرنــمونــ ــعلدلّــي11هــطراــفوإ.دالــ ــنضاإنــف.اغــمدــلاةــبوــطررطــفىــ ــليهاافــ ــ رد،ــباــ

ـلسباكـلذنـمانـك ـ ـنضاوإن.اتـ ـليهإافـ ـ ـليكـلذنـمانـكرّ،ـحاـ ـليقظوا.سـغرـ ـ ـ ـلطبيعياةـ ـ ـ ـ ـ ـتكّةـ ـيبنـمونـ سـ

ــعتاــباغــمدــلا ــعلدلّــيواألرقدال،ــ ــليبارطــفىــ ــ ــنضاإنــف.ةــسوــ ــليهإافــ ــ ــلجماكــلذنــمانــكرد،ــباــ ــ وإن.ودــ

ـنضا ـليهإافـ ـ CB1[رّ،ـحاـ 25b[ـختاكـلذنـمانـك ـليناـجو.الطـ ـ ـيفوسـ ـهناـهرضـ ـسباـ ـلنا12بـ ـليقظواومـ ـ ـ ةـ

.الدماغ وحرّ برد

4.

ــبقأالــق ــلشباال:راطــ ــ ــلجاوالعــ ــغيوالوعــ ــهمرــ ــجمينــماــ ــ ــشياألعــ ــبمحماءــ ــ ــ ــمجانــكإذاودــ ــللمقاوزًاــ ــ ــ دارــ

.الطبيعيّ

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلشبا:رـ ـ ـلمفاعـ ـ ـيكدـقرطـ ـلحونـ ـلمعارّـ ـ ـلماأودةـ ـفيهرارـ ـ ـلقلأواـ ـ ـيجيئهاـمّةـ ـ ـ ـ V1[نـماـ 14b[ـلخلا ـ طـ

ـمتالأوودـساأل ـلبا13يـفالءـ ـلقلأودنـ ـ ـلتحلاّةـ ـ ـ ـمنّلـ ـلعصاـبةـفآلأو14هـ ـ ـلنابـ ـليهإازلـ ـ ـلجوا.اغـمدـلانـماـ وعـ

ــلمفا ــ ــيكدــقرطــ ــلبونــ ــلمعاردــ ــ ــلكثأودةــ ــ ــينجلاــمرةــ ــ ــ ــليهإبــ ــ ــلمانــماــ ــلشأوودــساألرارــ ــتخلخدّةــ ــ ــ ــلبالــ دنــ

ـلكثو ـ ـيتحلاـم15رةـ ـ ـ ـمنّلـ ـلنقصأوهـ ـ ـ ـتقدـقانـ ـلبانـمدّمـ ـكلوالـحاألذهـهو.دنـ ـليساـهّـ ـ ـمحمتـ ـ أنّكـلوذ.ودةـ

10. .CB1 الطبيعي :V1 [القصد

11. .V1 فإفراطه :CB1 [وإفراطه

12. .CB1 نسب :V1 [سبب

13. .V1 من :CB1 [في

14. .CB1 منها :V1 [منه

15. لكثرة أو :V1 [ولكثرة  CB1.
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. محمودًا يكن لم االعتدال جاوز ما 16كلّ أنّ البيّن فمن باالعتدال، كانت إذا الصحّة

5. 

.17بمرض ينذر سبب له يعرف ال الذي اإلعياء: أبقراط قال

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــعياإل:رــ ــيلحاللــكاءــ ــ ــلقاقــ ــلمحاوّةــ ــ ــللبةــكرّــ ــ ــفعهرنــمدنــ ــ ــلثقيااــ ــ ــ CB1[وقــفىــلإلــ 26a[ــحطو اــهّــ

ـلخفيا ـ ـ ـسفأىـلإفـ ـلحاآالتأنَّلـبِـقنـمو.لـ ـتضعةـكرـ ـ ـتسخاـهّـنألفـ ـ ـتنحلونـ ـ ـ ـليهإبـ ـ ـفضاـ ـيكمـلوإذا.ولـ نـ

ــعياإل ــبسباءــ ــ ــلحابــ ــيعالذيــلاوــهوة،ــكرــ ــسبهــلرفــ ــفهب،ــ ــلفضوــ ــ ــتثق18ولــ ــ ــلقالــ ــحتوّةــ ــينّىــ ــلهاــ ــمنهاــ ــ اــماــ

ـين ـلهاـ ـلحاتـقويـفاـ ـلكانـمةـكرـ ـينقسو.اللـ ـ ـ ـلقااـهدـحأ.روبـضةـثالـثىـلإ19مـ ـسببوي،ـحروـ ـ ـخلهـ رديءطـ

ـلتمارـخواأل.ذّاعـل ـ ـسببودّدي،ـ ـ ـخلهـ ـتمأوحـيرأوطـ ـلثوا.دّدـ ـسببوي،ـمورـلاثـلاـ ـ ـمتاهـ ـلبايـفالءـ لّـكو.دنـ

.ينبغي بما يتالحق لم إن سيحدث، بمرض ينذر الثالثة هذه من واحد

6.

.مختلط فعقله حاالته، أكثر في بوجعه يحسّ وال بدنه من شيء يوجعه من: أبقراط قال

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــيكأنبــجوــتةــلاــح20هــندــبيــفدــجونــم:#رــ ــمعهونــ ــ ــمثمــلأاــ ــلجواورمــلالــ ــلشوارضــلوارحــ دخــ

ـغيو ـيح21مـلمّـثاـهرـ ـحبهاـصسّـ ـ ـفعقلم،ـلاألـباـ ـ ـ ـمختلهـ ـ ـ ـلحاألنّطـ ـيكمـلوإنسّ،ـ ـلعقاـبنـ ـ ـلمحاإنّـفل،ـ ـ ذيـلالّـ

ـمن ـتبتهـ ـ ـتصدئـ ـلحااتـفرّـ ـبعين22وـهسّـ ـ ـ ـمحهـ ـلتصالّـ ـ ـلعقليااتـفرّـ ـ ـ ـ ةـ ـفل.ّ ـمكأكـلذـ CB1[نـ 26b[انـكإذا

ــلمحا ــ اــفؤوــملّــ ــيكأنً ــلقانــمدــحوالّــكونــ ــتيوّــ ــعنأن،ــ ــلحايــ ةــساــ ــلعقليواّ ــ ــ ــ ة،ــ لّ ــمخت ــ ــ ةــ ــلتصاّ ــ الذاــهو.رفــ

16. .V1: om. CB1 [كلّ

17. .CB1 بالمرض :V1 [بمرض

18. .V1 لفضلة :CB1 [لفضول

19. .V1 يتفنن :CB1 [ينقسم

20. بدنه في وجد من ] CB1: البدن في وجد متى  V1.

21. .V1 ال :CB1 [لم

22. .V1: om. CB1 [هو
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ـينعك ـ ـ ـحتسـ ـلعقاأنّّىـ ـ ـمتلـ ـمختلطدـجو23ىـ ـ ـ ـ ا،ـ ـلحاانـكً ـمضسّـ ـيك24دـقو.رورًاـ ـبسبكـلذونـ ـ ـلقاأنّبـ وّةـ

ــلحسا ــ اــ ــتقبةــسّ ــ ــقبلــ ــلعظماةــفاآللــ ــ ــ ــكمىــ ــستفهماــ ــ ــ ــ ــفيمهــ ــ ــبعاــ ــلفصايــفدــ ــ ــجعوانــكإذا"هــلأوّذيــلالــ انــ

ــمع اــ ماةــفاآلأنّكــلوذ".ً ــل ــجبوــ ــختالــلةــ ــعظأ25تــناــكإذاالطــ ــلسبانــممــ ــ ــلمابــ لبــجوــ ــل قاإنّــفع،ــجوــ ــل وّةــ

ـلحسا ـ ـتقبةـسّاـ ـ ـنحلـ ـتنصواـهوـ ـ ـليهإ26رفـ ـ ـعظأتـناـك27إذمّـهأاـهّـنألاـ ـلمتاإنّـفكـلذـلو.مـ ـ ـيسهدـقّهـلأـ ـ يـفوـ

ــتعباتــقأو ــ ــيحسالــفعــجونــعدهــ ــ هــ ــعقلورــفوعــمّ ــ ــعليهردــينــيذــلاالــحكــلذــكو.هــ ــ ــ ــمهمــ دــقؤالءــهإنّــف.28مّــ

ـيله ـ ـلعقا30روـفوامـهو29هـباعـجاألو#نـعونـ ـ #لـ ـنسخيـفدـجوّهـنألـصاألبـتاـكرـكذ. ـ ـغيةـ تـقولـصاألرـ

ـلمقا ـ ـبلاـ ـلهرـخآًاـحرـشةـ ـلفصاذاـ ـ ـجعوـينـموـهولـ ـيحوالهـندـبنـميءـشهـ ـفعقله،ـبسّـ ـ ـ ـمختلهـ ـ ـ ـلتفسيا.طـ ـ ـ ـ رـ

]CB1 27a[ـــيصالذاـــه ــ ـــختالّـــكيـــفحّـ ــ مجاإنّـــفالطـ ـــل ــ ـ ــ ياـ ـــن ــ طنـ ل ـــمخت ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ عقاوـ ـــل ــ ـ ــ ـــيحسولـ ــ ـ ــ واـ يـــفاعـــجاألوّ

ـنهداـبأ ـلك.مـ ـيعتبذاـهنـ ـ ـ ـختااليـفرـ ـيعذيـلاالطـ ـمعرضـ ـللقهـ ـ ـلنفساوىـ ـ ـ ـنياـ ـيشتغأنةـ ـ ـ ـبملـ نـممّـهأوـهاـ

ــحساإل ــلحاــكاســ ــلحجوااغــمدــلاورميــفالــ ــ ــلحاإنّــف.ابــ ــيكمــلوإنسّ،ــ ــلعقاــبنــ ــ ــلمحاانــكل،ــ ــ ذيــلالّــ

ـيبت ـ ـمنانـئدـ ـبتصهـ ـ ـفمت.دـحوارّفـ ـ ـللقرضـعىـ ـ ـلنفسا٠وّةـ ـ ـ ـنياـ ـيستعمأنةـ ـ ـ ـ ـبملـ ـلحانـممّـهأوـهاـ يـفسّـ

ـختا ـلعقاالطـ ـ ـللبدـجومـثلـ ـ ـلجواورمـلاـكمـلاألبـجوـتةـلاـحدنـ ـلشوارضـلوارحـ ـبقدخ،ـ ـنساإليـ ًاـمادـعانـ

ــللح ــ ــعظأةــفاآلتــناــكوإن.هــبسّــ ــكممــ ــبقأرــكذاــ ــعلهــباــصأه،ــغاــمدزعــعزــتنــم"هــلوــقيــفراطــ ــلمكاىــ ــ انــ

ـسكت ـ ـبق،"ةـ ـللحًاـمادـعيـ ـ ـلحواسّـ ـمعةـكرـ ـلقاألنًّاـ ـلنفساوىـ ـ ـ ـنياـ ـتسكّةـ ـ ـكلهنـ ـ ـلتصانـعاـ ـ ـيتمكو.رّفـ ـ ـ يـفّنـ

ـمث ـيعدـقوتـقوـلاكـلذلـ ـنسإلـلرضـ ـعقأوـهوانـ ـيكاـملـ ـشبيهـلاـحونـ ـ ـبمهـ ـبقأرـكذاـ ـلمتاإنـفراطـ ـ ـيغفّهـلأـ ـ لـ

ـجعونـع ـبعياتـقأويـفهـ ـ ـيحسالـفدة،ـ ـ هـ ـعقلورـفوعـمّ ـ ـعلردـيو.هـ ـنساإلىـ CB1[نـمانـ 27b[ـلمها ـ اـممّـ

23. .V1 مهما :CB1 [متى

24. .CB1 فقد :V1 [وقد

25. .CB1 كانتا :V1 [كانت

26. .CB1 تتصرّف :V1 [وتنصرف

27. .CB1 إذا :V1 [إذ

28. .CB1 منهم :V1 [مهمّ

29. به األوجاع ] CB1: أوجاع V1.

30. .V1 وافروا :CB1 [وافرو
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ـيلهي ـ ـ ـلقاألنّهـبانـكدـيدـشعـجونـعهـ ـلحساوىـ ـ ـتتصةـسّاـ ـ ـحساإلنـعتـقوـلاكـلذيـفرفـ ـتشتفواسـ ـ ـ ـبملـ اـ

ـمنمّـهأوـه ـيعدـقو.هـ ـللمجرضـ ـ ـ ـنياـ ـشبيهرىـخأةـلاـحنـ ـ ـ ـبمةـ ـنحاـ ـفينـ ـلنفسااألرواحأنكـلوذ.هـ ـ ـ ـنياـ ةـ إذاّ

ـغلظ ـ ـتكوتـ ـفيهدّرتـ ـ ـبخاألـبمـ ـلغليظارةـ ـ ـ ـ ـلساةـ ـمتنعاّة،ـيوداوـ ـ ـ ـلنفانـمتـ ـ ـعضاألىـلإوذـ ـعلاءـ ـينبغاـمىـ ـ ـ الـف.يـ

ـيحس ـ ـكثياعـجأوـبّونـ ـ ـتعرةـ ـلهرضـ ـفق.مـ ـلكبياسـفرورـكذدـ ـ ـ ـصحأنـمدًاـحواأنّرـ ـلماابـ ـلنخاـ ـ ـليوـ ـيكمـلاـ نـ

ـيح ـبمسّـ ـينخاـ ـ ـفلده،ـعاـسيـفويـكّهـنوأرضـيأوهـندـبنـمسـ ـيصمـ ـلكاـبدقـ ـحتاأنىـلإيـ ـمنرقـ يءـشهـ

.31صالح

7. 

ــبقأالــق ــلتادانــباأل:راطــ ــتهيــ ــفينبغل،ــيوــطانــمزيــف32زلــ ــ ــ ــ ــيكأنيــ ــتهادــعإونــ ــلخصاىــلإاــ ــ ــبتمهبــ ــ ــ لــ ّ.

31. هــنألــصاألبــتاــكرــكذ ــنسخيــفدــجوّ ــ ــغيةــ ــلمقاتــقولــصاألرــ ــ ــبلاــ اــحرــشةــ ــلهرــخآً ــلفصاذاــ ــ نــموــهولــ

ـجعوـي ـيحوالهـندـبنـميءـشهـ ـفعقلهـبسّـ ـ ـ ـمختلهـ ـ ـ ـلتفسيا.طـ ـ ـ ـ ـيصالذاـهرـ ـختالّـكيـفحّـ ـلمجاإنّـفالطـ ـ ـنياـ نـ

ـمختلط ـ ـ ـ ـلعقاوـ ـ ـيحسولـ ـ ـنهداـبأيـفاعـجاألوّواـ ـلك.مـ ـيعتبذاـهنـ ـ ـ ـختااليـفرـ ـيعذيـلاالطـ ـمعرضـ ـللقهـ ـ وىـ

ـلنفسا ـ ـ ـنياـ ـيشتغأنةـ ـ ـ ـبملـ ـحساإلنـممـهأوـهاـ ـلحاـكاسـ ـلحجوااغـمدـلاورميـفالـ ـ ـلحاإنّـفابـ مـلوإنسّـ

ـيك ـلعقاـبنـ ـ ـلمحاانـكلـ ـ ـيبتذيـلالّـ ـ ـمندئـ ـيتصهـ ـ ـفمتدـحوارّفـ ـ ـللقرضـعىـ ـ ـلنفساوّةـ ـ ـ ـنياـ ـيستعمأنةـ ـ ـ ـ ـبملـ اـ

حانـــممّـــهأوـــه ـــل ــ ـــختايـــفسّـ ــ عقاالطـ ـــل ــ ـ ــ بدـــجومـــثلـ ل ـــل ــ ـ ــ ــلاـــحدنـ ــلاـــكلـــماألبـــجوـــتةـ جواورمـ ـــل ــ رضـــلوارحـ

ـلشوا ـبقدخ،ـ ـنساإليـ اـمادـعانـ ـللحً ـ ـعلهـباـصأهـغاـمدزعـعزـيهـبسّـ ـلمكاىـ ـ ـسكتانـ ـ ـبقةـ اـمادـعيـ ـللحً ـ سّـ

ـلحوا ـمعةـكرـ ـلقاألنّاًـ ـلنفساوىـ ـ ـ ـنياـ ـتسكّةـ ـ ـكلهنـ ـ ـلتصانـعاـ ـ ـتمكو.رّفـ ـ ـمثيـفّنـ ـيعدـقوتـقوـلاكـلذلـ رضـ

ـنسإلـل ـعقأوـهوانـ ـيكاـملـ ـشبيهـلاـحونـ ـ ـبمهـ ـبقأرـكذاـ ـلمتاإنـفراطـ ـ ـيعقّهـلأـ ـ ـجعونـعلـ ـبعياتـقأويـفهـ ـ دة،ـ

ــيحسالــف ــ هــ ــعقلورــفوعــمّ ــ ــعلردــيو.هــ ــنساإلىــ ــلمهانــمانــ ــ ــيلهياــممّــ ــ ــ ــلقاألنّهــبانــكدــيدــشعــجونــعهــ وىــ

ـلحسا ـ ـتتصةـسّاـ ـ ـحساإلنـعتـقوـلاكـلذيـفرفـ ـتشتفواسـ ـ ـ ـبملـ ـمنمّـهأوـهاـ ـيعدـقوهـ ـللمجرضـ ـ ـ ـنياـ ةـلاـحنـ

ــشبيهرىــخأ ــ ــ ــبمةــ ــنحاــ ــفينــ ــلنفسااألرواحأنكــلوذ.هــ ــ ــ ــنياــ ــغلظإذاةــ ــ ــتكوتــ ــفيهدّرتــ ــ ــبخاألــبمــ ــلغليظارةــ ــ ــ ــ ةــ

ـلسا ـمتنعاة،ـيوداوـ ـ ـ ـلنفانـمتـ ـ ـعضاألىـلإوذـ ـعلاءـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ـيحسالـفيـ ـ ـكثياعـجأوـبّونـ ـ ـتعرةـ ـلهرضـ .مـ

ـفق ـلكبياسـفرورـكذدـ ـ ـ ـصحأنـمدًاـحواأنّرـ ـلماابـ ـلنخاـ ـ ـليوـ ـيكمـلاـ ـيحنـ ـبمسّـ ـينخاـ ـ رضـيأوهـندـبنـمسـ

صالح شيء منه احترق أن إلى بالكي يصدق فلم ساعده، في كوي وأنّه ] CB1: om. V1.

32. تضمر أو .add [تهزل  V1.
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.تخصب يسير زمان ففي ،33يسير زمان في ضمرت التي واألبدان

ـلتفسيا ـ ـ ـ V1[رـ 15a:[ـلتادانـباأل ـتهيـ ـعضاألإنّـف، لـيوـطانـمزيـفزلـ ـصلياألاءـ ـ ةـ ـمنهّ ـ ـتك#مـ 34دـقونـ

ــتحتوتــبذا ــ ــيعأنيــفاجــ ــلهدــبودــ ــلتاواآلالت.لــيوــطانــمزىــلإاــ ــبهيــ ــيتاــ ــلهضامّــ ــ دــلوــتومــ هــعوزّــتودمــلاّ

ــعل ــعضاألىــ ــتكاءــ ــضعفدــقونــ ــ ــيتهيالــفت،ــ ــ ــ أــ ــلهّ ــتفعأناــ ــ ــفعألــ ــلهاــ ــعلاــ ــينبغاــمىــ ــ ــ CB1[يــ 28a.[اــموأ ّ

ــلتادانــباأل ــيسيانــمزيــفتــلزــهيــ ــ ــمنهالطــخواالاتــبوــطرــلاإنّــفر،ــ ــ ــستفادــقمــ ــ ــفيتت،ــغرــ ــ ىــتأــ ردــيأنّ

ـلهدـب ـلتاـباـ ـيعرـسةـيذـغاأليـفّعـسوـ ـلحاـكًا،ـ ـبتاـصأنـميـفالـ ـهيض35هـ ـ ـتنأوةـ ـمسهاولـ ـ ـيضأمـهواـقوالًـ اـ ً

.كثيرًا تضعف لم أو بحالها تكون

8. 

ــبقأالــق ــلنا:راطــ ــلمانــمهــقاــ ــينانــكإذارضــ ــلغانــمالــ ــليوذاءــ ــيقســ ــعلدلّــيكــلذــف،36هــبوىــ هــنأىــ ــيحمّ ــ لــ

.استفراغ إلى يحتاج بدنه أنّ على دلّ منه، ينال ال وهو ذلك كان وإذا. يحتمل ممّا أكثر منه بدنه على

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمعن:رـ ـ ـين"ىـ ـيشته"الـ ـ ـ ـقهاـنانـكوإذاأي"كـلذانـكوإذا"هـلوـقوي،ـ اـ ـلنوا.ً ـمت37هـقاـ ـيشتمـلىـ ـ ه،ـ

ــعلدلّ ــفضلهــندــبيــفأنّىــ ــ ــيحتالةــ ــ ــبسببهاجــ ــ ــ ــ ــلغاىــلإاــ ــيحتلــب.ذاءــ ــ ــستفاالىــلإاجــ ــ [راغــ .CB1 28b[

ـمتو ـشتهاىـ ـ ـتنوىـ ـيقمـلواولـ ـعلدلّو،ـ ـليهـندـبأنّىـ ـيغتسـ ـ ـبمذيـ ـيناـ ـيتنّهـنأل38هـلاوـ ـ ـكثأاولـ ـممرـ ـتحتملّاـ ـ ـ ـ هـ

ـفل.هـتوّـق ـلتقلياـبرـمؤـيكـلذـ ـ ـ ـ ـتلطيولـ ـ ـ ـلتافـ ـبيدـ ـيتاـمّـبور.رـ ـمعيـف39قـفّـ ـلنادةـ ـخلهـقاـ ـغيفـيرّـحرديءطـ ـكثيرـ ـ ر،ـ

. أبقراط عناه عمّا خارج هذا أن إال عليه ورد إذا الجيد بالغذاء ويعتدل. الشهوة لسقوط سببًا فيكون

9.

33. ـفينبغ ـ ـ ـ ـيكأنيـ ـتهادـعإونـ ـلتغاـباـ ـ ـلخصاىـلإةـيذـ ـ ـبتمهبـ ـ ـ ـلتادانـبواألّلـ ـضميـ ـيسيانـمزيـفرتـ ـ رـ ] V1:

om. CB1.

34. قد تكون ] V1: تكون قد  CB1.

35. .CB1 أصابه :V1 [أصابته

36. .V1: om. CB1 [به

37. .V1 فالناقه :CB1 [والناقه

38. .V1 يتناوله :CB1 [يناله

39. يكون أن اتّفق :CB1 [يتّفق  V1.
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.بسهولة فيه يجري منه إخراجه تريد ما تجعل أن فينبغي تنقيته، تريد بدن كلّ: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـطباألنـم:رـ ـستعماىـلإذاـهيـفبـهذنـمّاءـ ـ ـ ـلقاالـ ـليسيايءـ ـ ـ ـتنقيدـيأرإذارـ ـ ـ ـلبا40ةـ ـلمقياـبدنـ ـ ـ 41ّئـ

ـلقا ـسهوإويّ،ـ ـلبطاالـ ـ ـسقدـيأرإذاةـيذـغاألـبنـ ـلمسهايـ ـ ـ ـقليذاـهو.لـ ـ ـلغنالـ ـ ـلباذاـهيـف42اءـ ـلكناب،ـ ـ ـعنّهـ ىـ

ـقيرـتهـب ـلغليظاالطـخاألقـ ـ ـ ـ ـتقطيوةـ ـ ـ ـللاعـ ـتفتيوةـجزـ ـ ـ ـلساحـ ـسيوـتوددـ ـلمسا#عـ ـ ـلمجواامـ ـ ـلتا43اريـ ـتنجيـ ـ ذبـ

ـفيه ـ ـلهو.الطـخاألاـ ـقيذاـ ـبيايـفلـ ـيميدـ ـ ـلمسهايـتوأـيالانـكنـم"اـ ـ ـ ـبسه44لـ ـ هـنإـفة،ـلوـ ـيحتّ ـ بـطرـيأناجـ

ـلغاـب ـلمواةـحراـلواداءـ CB1[رحـ 29a[ـستعموا ـ ـ ـلحماالـ ـ ـلماـبّامـ ـلعااءـ ـكثيرارًاـمذبـ ـ ّبـطرـيكـلذإنّـف.رةـ

ــلبا ــيجعودنــ ــ ــمستعالطــخاأللــ ــ ــ ــتجألن#دّةــ ــفيريــ ــبسههــ ــ ــيطعةــلوــ ــ ــلملطاةــيذــغاألمــ ــ ــ ــلمفتواةــفّــ ــ ــ ــللسةــحّــ ــ 45ددــ

تك ــل ــ ــلمجاونــ ــ تااريــ ــل ــتجأن46دــيرــتيــ ــفيهريــ ــ ــمفت47الطــخاألاــ ــ ــستعماوإذا.ةــحوــ ــ ــ ــبعلــ تاذاــهدــ ــل يدــ ــب رــ

ـلمقيا# ـ ـ ـلمسهاأوّئـ ـ ـ ـستفاالانـك،48لـ ـ ـمشقالـبراغـ ـ ـيكاـمرعـسأيـفوّةـ ـحسنوأونـ ـ ـيعواله،ـ نـميءـشرضـ

.وغيره النبض وسوء والكرب كالمغصّ الرديئة األعراض

10.

.شرًّا زدته غذوته، كلّما بالنقيّ، ليس الذي البدن: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلبا:رـ ـليذيـلادنـ ـلنقاـبسـ ـ ـفيذيـلاوـهيّـ ـلمعايـفأوهـ ـ ـمندةـ ـيئرد49الطـخأهـ ـكثيةـ ـ ـلغوارةـ ـيفسذاءـ ـ دـ

40. .V1 تنقيص :CB1 [تنقية

41. .بالقيء :V1 [بالمقيّئ

42. .V1 العناية :CB1 الغنى :correxi [الغناء

43. والمجاري المسام ] CB1: المجاري V1.

44. .V1 للمسهل :CB1 [المسهل

45. والمفتّحة الملطّفة األغذية يطعم بسهولة فيه تجري ألن ] V1: om. CB1.

46. .V1 األخالط .add [تريد

47. .CB1: om. V1 [األخالط

48. المسهل أو المقيّئ ] V1: المقيّئ أو المسهل  CB1.

49. .V1 أخالطًا :CB1 [أخالط
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ــفيم ــ V1[هــلاــح50ذهــهنــ 15b.[ــمحمانــكوإن ــ ــلفسودًاــ ــ ــلكيماادــ ــ ــ ــفيرديءــلاوســ ــفيه،ــ ــلبازدادــ كــلذــبدنــ

ــلفصاذاــه51يــفضــقاــنرازيــلوا.رًّاــش ــ ــلحكاذاــهأنّــبالًــئاــقلــ ــ ــيصالمــ ــيكأن#حّــ ــكل52ونــ اــيّــ يــفنــمألنًّّ

ـمع ـخلهـتدـ ـقليرديءطـ ـ ـلمقا53لـ ـ ـيمكدارـ ـ ـيصلأننـ ـ ـلغاـبحـ ـلجياذاءـ ـ دـ ـعليردـيذيـلاّ ـ ـيقال54ذاـهو.هـ يـفدحـ

ـبقأ55ولـق ـيطلالهـلاـح56ذهـهنـمألنّراطـ ـ ـعليقـ ـ ـليهـندـبأنّهـ ـينقسـ ـ ـكثأانـكوإال،.يّـ ـصحاألرـ اءـ ّ]CB1

29b [األبدان بنقيّ ليسوا.

11.

.الطعام من 57يمأل أن من أسهل الشراب من البدن يمأل ألن: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلمذاـهو:رـ ـلشايـفاـ ـلطنـمرابـ ـلجاةـفاـ ـلمارارةـحورـهوـ ـلقاةـبوـطورزاجـ ـشيأذهـهو.وامـ ـتعياءـ ـ نـ

ـعل ـلهضاةـعرـسىـ ـ ـلنفاودةـجومـ ـ ـلهو.وذـ ـكتيـفالـقذاـ ـحتانـمةـيذـغاأليـفهـباـ ـبم#ادةـيزىـلإهـندـباجـ اـ

ـيس ـبلأـف،58هـعرـ ـشياألغـ ـلشاهـتوّـقردّيـفاءـ ـحتانـمو.بـطرـلايءـ ـفتقرعـسأوـهاـمىـلإكـلذنـماجـ ـ ـيتوـ هـ

ــتك ــلشاــبونــ ــعنو.مّــ ــلشابــطرــلاــبىــ ــبتوــطرعــمهــلذيــلارابــ ــغلهــ ــلشاألنّظ،ــ ــلمارابــ ــيغوالدّرــييّــئاــ .ذوــ

ـحماألا59وأمّ ـلغليارـ ـ ـ ـبس60دّرـيّهـنإـف#ظ،ـ ـيقوةـعرـ ـلباوّيـ ـلهو.دنـ ـلمقـفاألوارـصذاـ هـندـبعـجرـيأندـيرـينـ

50. .CB1 هذا :V1 [هذه

51. .V1: om. CB1 [في

52. يكون أن ] CB1: om. V1.

53. .V1 يسير :CB1 [قليل

54. .V1: om. CB1 [هذا

55. .V1 كالم :CB1 [قول

56. .CB1 هذا :V1 [هذه

57. .CB1 يمأله :V1 [يمأل

58. يسرعه بما ] CB1: بسرعة V1.

59. .CB1 فأمّا :V1 [وأمّا

60. يدّر فإنّه ] CB1: فيغذوا V1.
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ـلهانـم ـلحصاىـلإزالـ ـ ـيعرـسبـ ـينقأنًاـ ـ ـمقيـفدـيزـيوهـئذاـغصـ ـلشادارـ ـبيدـتذاـهإنّـف.رابـ ـيعيرـ ـ ـعلنـ ىـ

. األعضاء على والتوزّع النفوذ وسرعة الدم وتكثير الهضم تجويد

12 .

ـبقأالـق ـلبقا:راطـ ـ ـلتااـياـ ـتبقيـ ـ ـبعراضـماألنـمىـ ـلبحادـ ـ ـتهادـعنـمرانـ CB1[أناـ 30a[ـتجل ـ نـمودةـعبـ

.المرض

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلسبا:رـ ـ ـلخلاأنّكـلذيـفبـ ـ ـيبقذيـلاطـ ـ ـلنادانـبأيـفىـ ـقهياـ ـ ـيغالنـ ـلكنهـترداءـلمـهذوـ ـ هـ ـيتعفّ ـ ـ 61ّنـ

دــلوــيو ــلحماّ ــ ــلهو.ّىــ ــيجذاــ ــيستفمــلإنبــ ــ ــ ــحباــصذــخؤــيأنرغــ ــلتحاهــ ــ ــبيدــتيــفرّزــ هــنإــف.رهــ ــفع62إذاّ كــلذلــ

ـلفضوا ـ ـغي63لـ ـكثيرـ ـ ـفخلير،ـ ـ ـ ـيبأنقـ ـمنرأـ ـحتًّاـماـترؤًاـبهـ ـيعالىـ ـلفضاانـكوإن.اودهـ ـ ـكثيلـ ـ ـفسيعرًا،ـ ـ ـ اوده،ـ

ـلتحاـبذـخأوإن ـ ـبيدـتيـفرّزـ ـلكنرـ ـ هـ ـيعالّ ـبصعاودهـ ـ ـخطوةـبوـ ـغفأوإن.رـ ـفسيعرؤ،ـبدـقانـكورهـمألـ ـ ـ اودهـ

.اإلبتداء في كان ممّا بأصعب

13.

ـبقأالـق ـتيأـينـم64إنّ:راطـ ـلبحاهـ ـ ـيصعدـقرانـ ـ ـلليلايـفهـضرـمبـ ـ ـ ـلتاةـ ـقبيـ ـلحماةـبوـنلـ ـ ـلتاّىـ ـفيهيـتأـييـ ـ اـ

.األكثر األمر على أخفّ 65يكون بعدها التي الليلة في ثمّ البحران،

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلطبيعا:رـ ـ ـ ـ ـتحتةـ ـ ـلبحاتـقويـفاجـ ـ ـتمييىـلإرانـ ـ ـ ـلجيا#زـ ـ ـتهيو66رديءـلانـمّدـ ـ ـئتّـ بـجواـف.اعـفدـنالـلهـ

ن ـــع كأنكـــلذدـــ ـــي يونـــ ـــب قانـــ ـــل لواوّةـــ ع ـــل ـــ ةـــ جّ ـــم لوإندة،ـــهاـــ ق ـــت ـــ ماقـــ ـــل لضـــيرـــ ت ـــل ـــ CB1[كـــ 30b[نا م ـــل ـــ ةـــعازـــ

ـيضطو ـ ـعن67ذيـلاوـهذاـهو.ربـ ـبصعاهـ ـ ـلماةـبوـ ـخصصو.رضـ ـ ـللياـباـهّـ ـ ـتكدـقتـناـكوإنلـ ـلنهاـبونـ ـ ألنّارـ

61. .CB1 سيعفن :V1 [يتعفن

62. .V1 إن :CB1 [إذا

63. .V1 الخالط :CB1 [الفضل

64. .CB1: om. V1 [إنّ

65. .V1 ذلك .add [يكون

66. الرديء من الجيّد ] CB1: الجيّد من الرديء  V1.

67. .V1: om. CB1 [الذي
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ـللياأنـش ـ ـيكأنلـ ـفيونـ ـلناهـ ـضطاإذاـف.ومـ ـلماربـ ـفيضـيرـ ـينمـلوهـ ـتبيم،ـ ـ ـكثأكـلذ68ّنـ ـيخلّهـنوأل.رـ ـ ـللياـبوـ ـ لـ

ـفتنفده،ـحو ـ ـ ـلمقرّغـ ـ ـكثأهـضرـماةـساـ ـلماوألنّ.رـ ـتحللّـقأوادّـ ـ ـمنهّالًـ ـ ـلنهاـباـ ـ ـفتكار،ـ ـ ـكثأونـ ـللقةًـيأذـترـ ـ .وّةـ

ــلطا69وألنّ ــبيعاــ ــ ــتجةــ ــلمادــهاــ ياــبرضــ ل ــل ــ ــكثألــ ــلحاورودــلرــ ــلغاارّــ ــعلريّــيزــ ــعمىــ ــلباقــ ــنوإ.دنــ ــيخاــمّ فّــ

ــلما ــلليلايــفضــيرــ ــ ــ ــلتاةــ ــبعيــ ــلبحادــ ــ ــلبحا#ألنّرانــ ــ ــكثاأليــفنــيارــ ــلساىــلإؤولــت70رــ الــحيــفإالةــمالــ

.الوباء

14.

ـبقأالـق ـعن:راطـ ـستطادـ ـ ـلبطاالقـ ـ ـينتفدـقنـ ـ ـ ـختاـبعـ ـلباوانـلأالفـ ـيكمـلاـمإذارازـ ـتغينـ ـ ـمنواعـنأىـلإّرهـ هـ

.رديئة

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعن:رـ ـستطادـ ـ ـلبطاالقـ ـ ـهيضنـعكـلذانـكواءًـسن،ـ ـ ـختاإنّـفدواء،ربـشأوةـ ـلباوانـلأالفـ رازـ

ـبع ـيكأندـ ـكلونـ ـمحمالطـخاالرـهواـجنـماـهّـ ـ ـعلدلّـيّهـنألودـ ـنقىـ ـلبااءـ ـكيمنـمدنـ ـ ـكثياتـسوـ ـ إذاّاـمأـف.رةـ

CB1[انــك 31a[اــمدأو#ةــطراــخ ــغشيأأو71ً ــ ــشحمأوةــ ــ اــ ــشيأأوً ــجننــم72اءــ ــجننــمأوانــبذوــلاســ ســ

ـلعفا ـ ـحتاالاتـنوـ ـقيراـ ـلماـكّةـ ـلسارّةـ ـلخاوداءـ ـلصاـ ـكلذهـهإنّـفة،ـ ـكلو.ةـموـمذـماـهّـ ـمثانـكاـمّـ وانـلاألذهـهلـ

.73البدن من مواضع أنكى قد #لألسهال المهيّج الشيء أنّ على يدلّ ألنّه الشرّ على أدلّ كان أكثر،

15.

ـبقأالـق ـمت:راطـ ـشتكاىـ ـ ـلحلاىـ ـ ـلبايـفتـجرـخأوقـ ـبثدنـ ـفينبغات،ـجراـخأوورـ ـ ـ ـ ـتنظأنيـ ـ ـتتفقورـ ـ ـ اـمّدـ

68. تبيّن تبيّن :CB1 [تبيّن  V1.

69. .V1 ألنّ :CB1 [وألنّ

70. األكثر في البحارين ] CB1: البحارين أكثر  V1.

71. دمًا أو ] CB1: om. V1.

72. آخر شيئًا :CB1 [أشياء  V1.

73. البدن من مواضع أنكى قد ] V1: om. CB1.
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ـيب ـلبانـمرزـ ـلغاانـكإنّهـنإـف.دنـ ـعليبـلاـ ـ ـلماهـ ـلبا74انـكرار،ـ ـعليكـلذعـمدنـ ـ ـيباـمانـكوإن.75الًـ ـمث76رزـ لـ

.البدن 77تغذو أن على التقدّم من ثقة على فكن الصحيح، البدن من يبرز ما

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلفصاذاـه:رـ ـ ـنستفالأنىـلإاـندـشرـيلـ ـ ـ ـلبارغـ ـعندنـ ـليسياراضـعاألدـ ـ ـ ـستفاالأنّكـلوذ.رةـ ـ راغـ

ــمثيــف ــلحاذهــهلــ ــمنكالــ ــ ــللبيــ ــ ــفمت.دنــ ــ ــظهاــمىــ ــثبأوراجــخأوورمرــ ــيك78مــلورــ ــكثينــ ــ ــفينبغرًا،ــ ــ ــ ــ أنيــ

ـيتفق ـ ـ ـلباالـحّدـ ـلبواولـ ـغيورازـ ـهمرـ ـعلدلّـيمـلإنـف.اـ ـخلىـ ـلطبيعاألنّكـلذإنّـفط،ـ ـ ـ ـ ـنهضدـقةـ ـ ـفضلعـفدـلتـ ـ ةـ

ـيسي ـ CB1[رةـ 31b[ـلفضاوأنّ.ارجـخىـلإنـبدـلايـفتـناـك ـ ـلملـ ـلجلاىـلإلـصوّاـ ـ ـينفمـلد،ـ ـ ـفيذـ ـلغلظهـ ـ ـ هـ

ـلتوا ـلثباكـلذنـمامّـ ـ ـلفضلاتـناـكإنـف.واألورامورـ ـ ـ ـفخليرأس،ـلايـفةـ ـ ـ ـيقبلهأنقـ ـ ـ ـ ـلحلااـ ـ ـفمت.قـ ـ دلّـيمـلىـ

ـعللـئدالـلانـميءـش ـلبايـفأنّىـ ـفيج،79رارًاـمدنـ ـ ـيغأنبـ ـلعلياذىـ ـ ـ ـبملـ ـيضاـ ـلخلا80ادّـ ـ ـيكسوطـ ـ ـيتادـعرـ هـ

ـفق ـلمااتـمالـعتـناـكوإن.طـ ـعلدلّرة،ـهاـظرارـ ـلباأنّىـ ـليدنـ ـبنقسـ ـ ـفليستف.يّـ ـ ـ ـ ـ ـيغمـثأوّالًرغـ اـمّـبور.ذىـ

ـلبايـفدـجو ـحكدنـ ـلهاـحذهـهدةـيدـشةـ ـعنأا،ـ ـعلارةًـتدلّـتاـهّـنأيـ ـفضلاعـفدـناىـ ـ ـيسيةـ ـ ـيقرـحرةـ يـف#ةـ

 .االستفراغ إلى يحتاج 83لكنّه نقيّ غير #البدن أنّ على وتارةً 82البدن، سطح إلى 81البدن

16.

.يتعب أن ينبغي فال جوع، بانسان كان متى]: V1 16b [أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعن:رـ ـلجاـبىـ ـيحاـموعـ ـلغادمـعنـعدثـ ـلتعاـبوذاء،ـ ـ ـلحابـ ـلتاةـكرـ ـتتجيـ ـ ـتحلوةـضاـيرـلادّـحاوزـ ـ ّلـ

74. .V1 فإنّ :CB1 [كان

75. .V1 عليل :CB1 [عليالً

76. البدن من .add [يبرز  V1.

77. .CB1, V1 تغذوا :correxi [تغذو

78. .V1 ولم :CB1 [لم

79. .V1 مرار :CB1 [مرارًا

80. .CB1 يضادد :V1 [يضادّ

81. البدن في ] V1: om. CB1.

82. .V1 الجلد :CB1 [البدن

83. لكنّه نقيّ غير ] CB1: بنقيّ ليس  V1.
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ـلبانـم# ـكثي84دنـ ـ ـيجمـلإذاـف.رًاـ ـممًاـضوـعدـ ـنقّاـ ـمنصـ ـلبخالّـقه،ـ ـ ـيقوروحـلاوـهذيـلابـطرـلاارـ ـبقللّـ ـ هـتّـ

ـلحا ـلغاارّـ ـتضعوريّـيزـ ـ ـلقافـ ـيمن85كـلذـلو.وىـ ـ CB1[عـ 32a[ـلتعانـم ـ ـليوبـ ـيمنسـ ـ ـلعوعـجهـبنـمعـ دمـ

.القوى تخوز لئال البدن عن يستفرغ ما كلّ ومن بل فقط، الحركة عن الغذاء

17.

ـبقأالـق ـمت:راطـ ـعلوردىـ ـلباىـ ـلطبيعانـمارجـخذاءـغدنـ ـ ـ ـ ـكثيةـ ـ ـيحكـلذإنّـفر،ـ ـعلدلّـيوًاـضرـمدثـ كـلذىـ

.برؤه

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـكثي"هـلوـق:رـ ـ ـيمك"رـ ـ ـيقأننـ ـفيكع،ـفرـلاـبرأـ ـ ـصفونـ ـللغةـ ـ ـتتنذاءـ ـ ـلمقااولـ ـ ـتقودار،ـ ـمت:رهـيدـ وردىـ

ـعل ـلباىـ ـلطبيعانـعارجـخذاءـغدنـ ـ ـ ـ ـلكثايـفةـ ـ ـلكثوا.رةـ ـ ـتقاـهّـنألرةـ ـفتهاـضإارتـصةـفاـضااليـفالـ ـ ّاـمإاـ

ـعياألوىـلإ ـلقاىـلإّاـموإةـ ـيسمو.وّةـ ـ ـهمدـحأّىـ ـمتاالاـ ـبحسالءـ ـ ـعياألوبـ ـمتاالرـخواآلة،ـ ـبحسالءـ ـ ـلقابـ .وّةـ

ـبقأولـقو ـيحتمراطـ ـ ـ ـلمعنييالـ ـ ـ ـ ـ ـجميعنـ ـ ـ اـ ـلمعناـبّهـنأإالً ـ ـ ـلثاىـ ـيعدـقّهـنأكـلوذ.ىـلأو86يـناـ ـللمعرضـ ـ ـ أندةـ

ـتمتل ـ ـ ـلطعانـمئـ ـ ـلكثياامـ ـ ـ ـحترـ ـتتمّىـ ـ ـلقوادّدـ ـتستموّةـ ـ ـ ـحسأـبهـبرّـ ـلتوهـجوـلانـ ـيمالدـقو.اـهّرـفوـ ـتجألـ ـيفهوـ ـ اـ

ـلقوا ـتعجوّةـ ـ ـهضمنـعزـ ـ ـلضعفههـ ـ ـ ـ ـسيا،ـ ـطعاألوّليـفانـكإذااـمّـ ـخفيامـ ـ ـسهفـ ـنهضااللـ ـ ـلثايـفوام،ـ يـناـ

ـطع ـعسامـ ـنهضاالرـ ـ ـعلو.امـ ـلقياذاـهىـ ـ ـلكباالـحاسـ ـ ـليوـتيـفدـ CB1[دمـلادـ 32b[ـعضاألالـحو يـفاءـ

ــقب ــلغاولــ ــلغاأنّرــهاــظو.ذاءــ ــكثأانــكإذاذاءــ ــممرــ اــ ــتحتملّ ــ ــ ــ ــلقاهــ هــنإــفوّة،ــ ــيح87دــقّ ــلبايــفدثــ الادةــيزدنــ

ـيحت ـ ـليهإاجـ ـ ـيجوا،ـ ـتكالأنوزـ ـتلونـ ـلكن.دةـساـفادةـيزـلاكـ ـ ـيمكاـهّـ ـ ـتبقأننـ ـ ـعلىـ ـتهودـجىـ ـلقصاـ ـ ـلقاورـ وّةـ

ــلقيانــع ــ ــعليهامــ ــ ــ ــلحاذهــهأنّإالاــ ــتسمالالــ ــ ىــ ــفسالــحّ ــبحيالطــخاألداماــمادــ ــ ــنقإذاثــ ــلفاصــ لــضاــ

ــمنه ــ ــلباارــصا،ــ ــنوإ.ودةــجالــحىــلإيــقاــ ــتسماــمّ ــ ــفسالــحىــ ــفسانــكإذاادــ ــسبيالالطــخاألادــ ــ ىــلإلــ

ـلحاىـلإاـهودـع ـلطبيعياالـ ـ ـ ـ ـ ةـ ـلخماـك88ّ ـ ـلخماـكواألوّل.الًّـخارتـصإذارـ ـ ـحمضإذارـ ـ ـيسيتـ ـ دـقاـهّـنإـفرًا،ـ

ـتع ـلخماىـلإودـ ـ ـلصاّةـيرـ ـعليهزادـتأنـب89ةـفرـ ـ ـ ـمثأاـ ـلهاـ ـلهو.اـ ـجمأذاـ ـطباألعـ ـمتااليـفّاءـ ـبحسالءـ ـ ـلقابـ وّةـ

84. البدن من ] V1: om. CB1.

85. ولذلك ولذلك :CB1 [ولذلك  V1.

86. .V1 األوّل :CB1 [الثاني

87. .V1: om. CB1 [قد

88. .CB1 الطبيعي :V1 [الطبيعيّة

89. .CB1 الصرفية :V1 [الصرفة
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عمأنىـــلاألوأنّ ـــيست ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ فااللـ ـــست ــ ـ ــ يادونراغـ ق ن ت ــل ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ فصاودون#ةـ ـــل ــ ـ ــ اـــمإ90دـ فصاـــب#ّ ـــل ــ ـ ــ شاـــب91أودـ ـــل ــ أورطـ

ــلحماــبأوةــضاــيرــلاــب ــ امــ ــلتجاــبأوكــلدــلاــبأوّ ــ ــستفاذاــهوع،ــيوــ ــ ــبطراغــ ــلعاقــيرــ هــنأإال#رضــ ــستعماإنّ ــ ــ لــ

ــلفصا ــ ــقلييءــشدمــلانــمرجــخأد،ــ ــ ــكثيرّاتــميــفلــ ــ ــيمكو.92رةــ ــ ــيقأننــ ــكثي"93رأــ ــ ــلنصاــب"رًاــ ــ ــيتنبــ ــ 94اولــ

ــلكيفيا ــ ــ ــ ة،ــ ــتقوّ ــمت:رهــيدــ ــعلوردىــ ــلباىــ ــلطبيعانــعارجــخذاءــغدنــ ــ ــ ــ اــجروــخةــ ــكثيً ــ ــعضاألأنّكــلوذ.رًاــ اءــ

]CB1 33a[ــنإ ــتغتاــمّ ــ ــلغاــبذىــ ــلماذاءــ ــلهمــئالــ ــفمت.اــ ــ ــيكمــلىــ V1[نــ 17a[ــلغا ــئمالــمذاءــ ا،ــ ــفظً هــنأرــهاــ ّ

ـيح ـيفعالدـقّهـنأإالًاـضرـمدثـ ـ ـمتكـلذلـ ـيسيانـكىـ ـ ـبعإنّـف.رًاـ ـلتاةـياألدوضـ ـتفسيـ ـ ـلبادـ ـليباـكدنـ ـ روجـ

ـلشوا ـيحالدـقرانـكوـ ـمضدثـ ـمقهـلانـكإذاإالرّةـ ـلكمانـمدارـ ـ ـفضّةـيّـ ـيحأننـعالًـ ـفسدثـ ـفم.ادًاـ ـظناـ ّكـ

ــلطاــب ــيئردانــكوإنو،ــهذيــلامــعاــ اــ ــلبعً ــ ــعضاألضــ ــفقاء،ــ ــيمكدــ ــ ــيغأننــ ــبعضهذوــ ــ ــ مــلوإال،كــلذوالــلو.اــ

ــيس ــلتنقيابــجوــتةــلاــحذهــهو.ذاءــغمــ ــ ــ ــ ــستفاالدون95دواءــلاــبةــ ــ ــلكلاراغــ ــ يّــ ــفهو.ّ ــبعمــ ــلمفساضــ ــ ــ رــ نــمنــيّ

ـلكثا" ـ ـلما"رةـ ـلكثيارارـ ـ ـ ـيكو.رةـ ـتقونـ ـمت:هـلوـقرـيدـ ـعلوردىـ ـلباىـ ـلطبيعانـعارجـخذاءـغدنـ ـ ـ ـ ـلكمايـفةـ ـ ّةـيّـ

ــلكيفياأو ــ ــ ــ ةــ ــكثيرارًاــمّ ــ ــعلدلّــي"هــلوــقو.رةــ ــعلدلّــيوأي"رؤهــبكــلذىــ ــلماأنّىــ ــلغانــمانــكاــمّــنإرضــ ذاءــ

ـــعلوردذيـــلا باىـــ ـــل ــ ـــلطبيعانـــع96ارجـــخدنـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ كثايـــفةـ ـــل ــ ـ ــ ـــيكرأهـــبأنّرداةـــلاأورةـ فاـــبونـــ ـــست ـــ ــ كثاراغـ ـــل ــ ـ ــ رةـ

ــلخلوا ــ ــيمكو.رديءــلا97طــ ــ ــيكأننــ ــعنونــ ــبطعأذّىــتنــمأنّــبىــ ــ ــنتفامّــثامــ ــ ــلباــبعــ ــعلدلّرودة،ــ ــيتأذــتأنّىــ هــ

ـلحانـمانـك ـنتفا98وإن.رارةـ ـ ـلحاـبعـ ـعلدلّرارة،ـ ـيتأذـتأنىـ CB1[هـ 33b[ـلبانـمانـك ـفل.رودةـ الـقكـلذـ

90. الفصد ودون ] CB1: om. V1.

91. أو بالفصد ] V1: om. CB1.

92. كثيرة مرّات في قليل شيء الدم من أخرج الفصد، استعمل إن أنّه إال ] V1: om. CB1.

93. قوله يكون :CB1 [يقرأ  V1.

94. .V1 ويتناول :CB1 [يتناول

95. .V1: om. CB1 [بالدواء

96. .V1 خارجًا :CB1 [خارج

97. الخلط أو :CB1 [والخلط  V1.

98. .CB1 فإن :V1 [وإن
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. 99عليه يدلّ وخروجه يقل ولم #عليه يدلّ والبرؤ

18.

.100سريعًا يكون أيضًا فخروجه دفعةً، كثيرًا يغذو يغذو األشياء من كان ما: أبقراط قال

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلشا:رــ ــيغ101ذيــلايءــ ــيعرــسذوــ اــ ــفعدً ــلباــبلــصّــتا102ذيــلاوــه#ةًــ ــمندنــ ــكثييءــشهــ ــ ــبعرــ ــتندــ هــلاوــ

ـيسيانـمزـب ـ ـعلّفـقوـتو.رـ ـلقايـفادةـيزـلانـمكـلذىـ ـعظووّةـ ـلنبامـ ـ ـيتبيو.ضـ ـ ـ ـبيكـلذّنـ ـكثأًاـناـ ـفيمرـ ـ 103انـكنـ

ـستفادـق ـ ـضعفوهـندـبرغـ ـ ـستفاـبّاـمإهـتوّـقتـ ـ ـمحسراغـ ـ ـبتعأووسـ ـ ـمسإـبأوبـ ـلطعانـعاكـ ـ ـلغواامـ اـمّـنإذاءـ

ـيت ـكثييءـشهـبلـصّـ ـ ـلباـبرـ ـبهدنـ ـلساذهـ ـلطيانـكإذاةـعرـ ـ ـلجافـ ـلحاىـلوإرـهوـ انـكإذاّهـنألوـهاـمرارةـ

ـبه ـلصفاذهـ ـ ـفهة،ـ ـيستحيوـ ـ ـ ـ ـيعرـسلـ ـلبيانـمو.ًاـ ـ ـستحاإذاّهـنأّنـ ـ ـلهضايـفالـ ـ ـيعرـسمـ ـينفّهـنإـفًا،ـ ـ ـيتميودـ ـ ـ ّزـ

ـثفأ ـمنهـلاـ ـيخوهـ ـيعرـسرجـ ـيكو.ًاـ ـتقونـ ـبقأولـقرـيدـ ـبحسراطـ ـ ـلتفسياذاـهبـ ـ ـ ـ ـشياألنـمانـكاـم:104وـهرـ اءـ

ـيغ ـيعرـسذوـ ـفخًا،ـ ـثفأروجـ ـيكهـلاـ ـيعرـسونـ ـلمعتاولـقو.ًاـ ـ ـ ـلثفاأنّرضـ ـ ـيخدـقلـ CB1[رجـ 34a[ـيعرـس نـمًاـ

ـغي ـيغأنرـ ـلقاتـناـكإذاكـلوذ(ذوـ ـلماوّةـ ـسكاـ ـضعيفةـ ـ ـ ـلطعواةـ ـ ـكثأامـ ـممرـ ـتحتملّاـ ـ ـ ـ ـلقاهـ ـيكأووّةـ ـلقزـمونـ أوًاـ

ـملي ـ ا،ـنّـ ـيبالدـقوً ـيعرـسرزـ اـ ـتغعـمً ـيتذـ ـيعرـسهـ ا،ـ اـمإً ـلقلّ ـ ةـ ـلطعاّ ـ ـلقلأوام،ـ ـ ةـ ـلطعاّ ـ ـلقلأوامـ ـ ةـ ـيفضاـمّ ـ نـعلـ

ــلبا ــلي)دنــ اــحادــقدــجوــيســ ــيغاــمأنّيــفً ــيعرــسذوــ اــ ــفم.ً ــتخأنهــنأــشنــ ــثفأرجــ ــيعرــسهــلاــ اــ ــلمعلانــمو.ً ــ ــ ومــ

ـيضأ ـلغاأنًّاـ ـللطانـمانـكإذاذاءـ ـ ـبحيةـفاـ ـ ـيستحيثـ ـ ـ ـ ـلبارـهوـجىـلإلـ ـيعرـسدنـ ـيلبالّهـنإـفًا،ـ ـ ـكثيثـ ـ ـحترًاـ ىـ

ـيتحل ـ ـ ـلهو.ّلـ ـيخضأندـيرـينـمارـصذاـ ـ هـنإـفه،ـندـببـ ـيختّ ـ ـطعماألنـمارـ ـ ـغلظهأةـ ـ ـ V1[اـهواـقوأاـ 17b.[

ـيعنو ـ ـبتجيـ ـ ـهضمهدـيوـ ـ ـ ـيكو.اـ ـتقونـ ـبقأولـقرـيدـ ـبحسراطـ ـ ـلتفسياذاـهبـ ـ ـ ـ ـشياألنـمانـكاـم:105وـهرـ اءـ

ــيغ ــيعرــسذوــ اــ ــفعدً ــلتحلاــبهــجروــخإنّــفةً،ــ ــ ــ لــ ــلخفاّ ــ ــيكيّــ ــيعرــسونــ اــ ــلتفسياذاــهو.ً ــ ــ ــ انــكوإنيّ،ــلإبّــحأرــ

99. عليه يدلّ وخروجه يقل ولم ] V1: om. CB1.

100. .CB1 دفعة .add [سريعًا

101. .CB1: om. V1 [الذي

102. الذي هو ] CB1: إذا V1.

103. كان فيمن ] V1: ممن CB1.

104. هو ما :V1 [هو  CB1.

105. .V1 أنّ .add [هو
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يناــج ــل ــ ــلفظأنّمــعزــيوســ ــ ــلخا"ةــ ــقل"روجــ ــتطلاــمّــ ــ ــعلقــ ــلتحلاىــ ــ ــ لــ ــللغايــفّ ــ ياةــ ــل ــنياــنوــ ةــ ــثنإيــفو.ّ المــكاءــ

ـلنياـج ـ ـلماذاـهيـفوسـ ـلمعاأنّعـضوـ ـ ـتخطدةـ ـ ـلطعانـمئـ ـ ـفتجأوّالًامـ ـ ـمنذبـ ـفقأوهـ CB1[هـعوزّـتوهـ 34b[

ــبي ــطبقنــ ــ ــتهاــ ــلباعــفدــتمّــثاــ ــمعاألىــلإيــقاــ ــينرازيــلوا.اءــ ــقضاــ ــلمعاأنّــبالًــئاــقكــلذيــف106هــ ــ تــناــكوــلدةــ

ـتغت ـ ـلكيلاـبديـ ـ ـ ـقبوسـ ـمصيلـ ـ ـلكًا،ـمدرهـ ـمجانـ ـلعايءـ ـليهإروقـ ـ ـبكو.الًـطاـباـ ـخضنوـلر،ـخآالمـ ـ هـحرـشيـفاـ

قو ـــن ــ كاكـــلذرجـــخده،ـ ـــل ــ ـــعمالمـ ــ اـ حّ ـــن ــ ـــبصنـ ــ ندـــقو.رـــخآابـــبىـــلإددهـ ل ع ـــف ــ ـ ــ ـ ــ ـــنقضنيـــفاهـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــشكاـ ــ لهـــكوـ ـــع ــ ىـ

.جالينوس

19.

ـبقأالـق ـلتقاإنّ:راطـ ـ ـلقضياـبدّمـ ـ ـ ـلحاراضـماألىـفةـ ـلماـبادّةـ ـلباـبأوتـناـكوتـ ـليسورءـ ـ ـتكتـ ـعلونـ ةـياـغىـ

.الثقة

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلما:رـ ـلحارضـ ـنقضاةـعرـسعـمهـلذيـلاوـهادّـ ـ ـعظهـئاـ ـفليسكـلذـلو.#مـ ـ ـ ـحم107تـ ةـعرـسعـمومـيّىـ

ـنقضا ـ ـئهاـ ـبماـ ـكثوأ.ادّـحرضـ ـيكراضـماألذهـهرـ ـحمعـموارّةـحالطـخأنـمونـ ـعلوّىـ ـيكلّـقاألىـ نـمونـ

ــخل ــغينــمواردــبطــ ــحمرــ ىــ ــلتماــكّ ــ ــلسكتوادّدــ ــ ــ ــلحكاارــصو.ةــ ــ ــبممــ ــليإؤؤلــتاــ ــلحاراضــماألهــ 108نــمادّةــ

ـلسا ـلتلواةـمالـ ـ ـيكالفـ اـقوـثوـمونـ اـمأ.هـبً ـليناـجّ ـ ـفيقوسـ ـ ـلسكـلذإنّولـ ـتغيةـعرـ ـ رـ ـلماّ ىـلإالـحنـمرضـ

صباةــــعرــــسورى،ــــخأ ــــن ــ ــ ــ ــلإعــــضوــــمنــــم109وادّهــــمابــ CB1[عــــضوــــمىــ 35a.[ــلوا قرازيــ ــــي ــ سولــ ــــل ــ ةــــعرــ

ــستحاال ــ ــثقوةــلاــ ــلمالــ ــفيبغاتــمالــعادّةــ ــ ــ ــتكأنيــ ــمضبونــ ــ ــلسباوإنّة،ــطوــ ــ ــخفكــلذيــفبــ ــلعااءــ اتــمالــ

ـكثو ـلشبا110رةـ ـ ـكمهـ ـيقاـ ـجمييـفعـ ـ ـلمطاعـ ـ ـلغابـلاـ ـمضاـ ـحقانـكوإنذا،ـهو.ةـ ـضيإنّـفًّا،ـ دـجوـيتـقوـلاقـ

ـنعاـم ـلعاإدراكنـمًاـ ـعلاتـمالـ ـحقىـ ـئقهاـ ـ ـلتميوااـ ـ ـ ـبينه111ّزـ ـ ـ ـبقأإنّـف.اـ ـعنراطـ ـبمىـ ـلحاراضـمأالهـلاـقاـ ادّةـ

106. .V1 ناقضه :CB1 [يناقضه

107. فليست ولذلك ] V1: وليست CB1.

108. .CB1 في :V1 [من

109. .CB1 موادّها :V1 [مواّده

110. .CB1 أكثر :V1 [كثرة

111. .CB1 فالتميّز :V1 [والتميّز
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ـلتايـهودًّاـج ـتهدّـحيـ ـمتاـ ـصلّـ ـلغايـفيـهأوةـ ـلقصاةـياـ ـ ـلحانـموىـ ـيشبو.112دّةـ ـ ـتكأنهـ ـلعلاونـ ـ كـلذيـفّةـ

ـيبلغذيـلاأنّ ـ ـ ـعلمنهـ ـ ـ ـلعاـباـ ـيظهواتـمالـ ـ ـلنرـ ـلياـ ـلمقاوـهسـ ـ ـيخطالذيـلادارـ ـ ـفييءـ هـنألهـ ـليّ اـيرورـضسـ ًّ

ـلحًاـمالز ـلحاـكدةـحواالـ ـلكسايـفالـ ـ ـفيوـ ـتقودسـحوـهلـبن،ـ ـعلمبـيرـ ـ ـفهكـلذـلو.يّـ ـلممكايـفلـخداوـ ـ ـ نـ

ـكثاأل ـلممكوا.ريّـ ـ ـ ـلكثانـ ـ ـينقلريّـ ـ ـ ـعلبـ ـلباىـ ـلنايـفولّـقاأليـفدنـ ـمكأإنّـف.درةـ ـنساإلانـ ـيكأنانـ ذاونـ

ـخمس ـ ـكثاأليـفعـباـصأةـ ـينقلرـ ـ ـ ـعلبـ ـمكإىـ ـلنايـفهـناـ ـيكأن#درةـ ـستذا113ونـ ـبعأرأوعـبأـصأّةـ ىـلوإ.ةـ

ـلمعناذاـه ـ ـ CB1[ىـ 35b[ـبعين ـ ـ ـليناـجارـشأهـ ـ ـلبحايـفوسـ ـ ـلعاأنّـبالًـئاـقرانـ ـعلّةـلدـلااتـمالـ ـلساىـ ةـمالـ

ـلتلوا ـ ـليفـ ـئمدادلّـتسـ ـفب.114دةًـحواةًـلدال#ًاـ ـلجاـ ـلحكاأنّريـ ـ ـمنهمـ ـ ـلباـباـ ـلماـبأورؤـ ـيكالوتـ ـعلونـ ةـياـغىـ

.الثقة

20 .

]V1 18a[ــبقأالــق ــبطنانــكنــم:راطــ ــ ــشبيــفهــ يهــباــ ــل ا،ــنّــ هــنإــفً ــيباخ،ــشإذاّ ــبطنســ ــ يــف#انــكنــمو.هــ

.بطنه الن شاخ، إذا فإنّه ،115البطن يابس شبابه

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعن:رـ ـبقأ116ىـ ـلماذاـهيـفراطـ ـليعـضوـ ـيبونـ ـلبطاسـ ـ ـلساَلـبِـقنـمنـ ـلتاَلـبِـقنـمالنّ،ـ ـبيدـ ّهـنإـف.رـ

ـلي ـيبعسـ ـ ـلتاَلـبِـقنـمدـ ـبيدـ ـيكنـمأنّرـ ـبطنونـ ـ ـشبيـفهـ ـليهـباـ اـنّـ ـيستعممّـثً ـ ـ ـ ـطعإذالـ ـلسايـفنـ ـلتانّـ ـبيدـ رـ

ــلمليا ــ ــ ن،ــ ــفيّ ــليدومــ ــبطننــ ــ ــلشيخايــفهــ ــ ــ ــلحاكــلذــكو.ةــخوــ ــفيمالــ ــ ــشبيــفوــهنــ ــلبطاســباــيهــباــ ــ هــنإــف.نــ إذاّ

ـستعما ـ ـ ـلتالـ ـبيدـ ـلمجفارـ ـ ـ ـبقّف،ـ ـعليـ ـجف117ىـ ـبطنافـ ـ ـلشيايـفهـ ـ ـستعمانـمّاـمأـف.ةـخوـ ـ ـ ـلتالـ ـبيدـ د،ـحواـلارـ

ـفلي ـ ـشبيـفانـكإذارورةّـضالزمـبسـ ـلبطاسـباـيهـباـ ـ ـيليأننـ ـ ـبطننـ ـ ـلشيخايـفهـ ـ ـ ـعلأوةـخوـ ـلباىـ لـب.دلـ

ـيلاـمّـنإ ـعلكـلذزمـ ـكثاألىـ CB1[كـلذـلو.رـ 36a[ـلفصايـفالـق ـ ـبطنانـكنـم"رـخاآللـ ـ ـشبيـفهـ ـليهـباـ ًا،ـنّـ

هــنإــف ــيجّ ــعلاخــشإذافّــ ــكثاألرــماألىــ ــسبوأ".رــ ــليابــ ــلبطانــ ــ ــجفونــ ــكثيهــفاــ ــ ــلمعنوا.رةــ ــ ــ ــبهىــ ذاــهيــفاــ

112. .CB1 جدًّا .add [الحدّة

113. يكون أن ] CB1: om. V1.

114. واحدة داللة ] CB1: om. V1.

115. البطن يابس شبابه في ] V1: يابسًا شبابه في بطنه  CB1.

116. .V1 غرض :CB1 [عنى

117. .V1 عليه :CB1 [على
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ـلما ـينقلاـمعـضوـ ـ ـ ـعلبـ ـلضاىـ ـنقاالـبدّـ ـلسايـفالبـ ـليو.نّـ ـلبطانـ ـ ـلشبانّـس#يـف118نـ ـ ـلقلوـهاـمّـنإ119ابـ ـ ّةـ

ـينفاـم ـ ـلكباىـلإذـ ـ ـلغانـمدـ ـلنسباـب#ذاءـ ـ ـ ـتخطذيـلا120ىـلإةـ ـ ـلمعاهـبيءـ ـ #دةـ ـسببو. ـ اـمإهـ ـكثّ ردـياـم121رةـ

ــعل ــلمعاىــ ــ ــلفدةــ ــشهرطــ ــحباــصوةــ ــبسبهــ ــ ــمع122مــفردــببــ ــفيبقهــتدــ ــ ــ ــلباذاــه123مــفىــ ــلشيخايــفردــ ــ ــ ة،ــخوــ

ــفي ــلشهاابــهذىــلإ124ؤدّيــ ــ ــفيق.وةــ ــ ــيتناــملّــ ــ ــبقياولــ ــ ــينفاــماســ ــ ــلكباىــلإذــ ــ ــفيجد،ــ ــ ــلبطافّــ ــ اــموإ.نــ ألنّّ

ـلغا ـينحذاءـ ـ ـلمعانـعدرـ ـ ـيعرـسدةـ ـيلحقالـفًا،ـ ـ ـ ـلكباهـ ـ ـتجتأندـ ـ ـمنذبـ ـلمقاهـ ـ ـتحتذيـلادارـ ـ ـليإاجـ ـسبو.هـ كـلذبـ

اــمإ ــكثّ ــلمارةــ ــينصذيــلارارــ ــ ــمعاألىــلإبّــ ــفيهيجهاءــ ــ ــ ــ ــ ــفعدــلاــ ــفيقهــ ــ دهــلوــتلّــ ــلشيخايــفّ ــ ــ ــلبةــخوــ ــلماردــ زاجــ

ـفيج ـ ـلبطافّـ ـ ـلضعّاـموإ.نـ ـ ـلقافـ ـلماوّةـ ـسكاـ ـلتاةـ ـلمعايـفيـ ـ ـمعواألدةـ ـجهزاـمةـبوـطرَلـبِـقنـماءـ إنذاـهو.اـ

ــلمعازاجــمانــك ــ CB1[ارًّاــحلــصاأل125يــفدةــ 36b# ــلقاإنّــف]. ــلماوةــ ــسكاــ ــتقةــ ــلشيخايــفوىــ ــ ــ ألنّةــخوــ

ـلما ـيعتزاجـ ـ ـلحواةـبوـطرـلايـفدلـ هـنأكـلوذ.رارةـ ـيصيّ ـ ـبساـيرـ اـ ـقبنـمانـكدـقوً ـطبرلـ اـ انـكّهـنألاردًاـبوً

ـلمعازاجـمانـكإنّاـمأـف.126ارًّاـحلـصاأليـف ـ ـفباردًا،ـبلـصاأليـفدةـ ـلحاـ ـيصيأنريـ ـ نـمراطـفاإلىـلإرـ

ـلبا ـتبقوردـ ـ ـلقاىـ ـلماوّةـ ـسكاـ ـعلةـ ـضعفهىـ ـ ـ ـليدومـيواـ ـلبطانـ ـ ـيبّاـموأ.نـ ـبطسـ ـلشبانـ ـ ـيتناـمألنّـفاب،ـ ـ هـلاوـ

ـلغانـم ـلقياـبلّـقأذاءـ ـ ـينفاـمىـلإاسـ ـ ـلكباىـلإذـ ـ ـحباـصألنّّاـمإدـ ـيتنهـ ـ ـلغانـماولـ ـحتمانـملّـقأذاءـ ـ 127الـ

ـلقا ـلتاوّةـ ـلكبايـفيـ ـ ـلميدـ ـ ـلمعازاجـملـ ـ ـلحاىـلإدةـ ـطعإذاـف.رارةـ ـلسايـفنـ ـلمعاردتـبنّـ ـ ـبعدةـ ـلباضـ رد،ـ

118. .V1 الطبيعة :CB1 [البطن

119. الشباب سنّ ] CB1: الشباب V1.

120. إلى بالنسبة ] CB1: om. V1.

121. كثرة إمّا وسببه ] CB1: إلى بالنسبة  V1.

122. .CB1: om. V1 [فم

123. .CB1: om. V1 [فم

124. .V1 ويؤدّي :CB1 [فيؤدّي

125. .CB1 من :V1 [في

126. ـلقاإنّـف ـلماوةـ ـسكاـ ـتقةـ ـلشيخايـفوىـ ـ ـ ـلماألنّةـخوـ ـيعتزاجـ ـ ـلحواةـبوـطرـلايـفدلـ هـنأكـلوذ.رارةـ ـيصيّ ـ رـ

حارًّا األصل في كان ألنّه وباردًا رطبًا قبل من كان وقد يابسًا ] V1: om. CB1.

127. .V1: om. CB1 [احتمال
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ـلشهاازدادتـف ـ ـفيتنوة،ـ ـ ـ ـحباـصاولـ ـلطعانـمهـ ـ ـكثأامـ ـممرـ ـتجتّاـ ـ ـلكباهـبذـ ـ ـقبنـمّاـموأ.دـ ـينصاـمأنلـ ـ نـمبّـ

ما ـــل ــ ـــمعاألىـــلإرارـ ــ ـــيسياءـ ــ ـ ــ لرًاـ ق ـــل ــ ـ ــ ةـ تاـــمّ ـــي ــ ــلوـ دـ نّ ـــم ــ كبايـــفهـ ـــل ــ ـ ــ بدـ ــل ـ ــ ـــجهزاـــمردـ ــ قدـــقذاـــهوا،ـ ب ـــي ــ ـ ــ تـــقويـــفىـ

ـلشيخا ـ ـ ـيفدـقو.ةـخوـ ـلبا128رطـ ـفيضعردـ ـ ـ ـنففـ ـلكباىـلإ129وذهـ ـ ـفيليد،ـ ـ ـ ـلبطانـ ـ ـقبنـمّاـموأ.نـ ـلقادّةـشلـ وّةـ

ـلما ـسكاـ ـلتاةـ ـلمعايـفيـ ـ ـليبدةـ ـ ـجهزاـمسـ V1[اـ 18b[،ـضعفإذاـف ـ ـلقاتـ ـغلبراط،ـفإـبوّةـ ـ ـليباهـ ـ ـعليهسـ ـ ـ اـ

ـلبطاألنّ ـ ـلطبعازولـيألننـ ـ ـ ـعنهامـ ـ ـيكاـ ـلكباألنّّاـموإ.رعـسأونـ ـ ـتنشدـ ـ ـبتوـطرفـ ـلغاهـ ـلميرهـخآنـعذاءـ ـ لـ

ـجهزاـم ـلحاىـلإ130اـ ـقليرارةـ ـ CB1[إذاـف.الًـ 37a[ـلكباردتـبواخـش ـ ـتنشمـلد،ـ ـ ـبتوـطرفـ ـلغاهـ ـفيليذاء،ـ ـ ـ نـ

.شكوكه حلّنا في ذكرناه اعتراض الفصل هذا في وللرازي. البطن

21.

.131الجوع يشفي الشراب شرب: أبقراط قال

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــعن:رــ ــلشاــبىــ ــلنبيارابــ ــ ــ ــنباألنــموذــ ــيكاــمذةــ اــيوــقونــ ــحمأًّ ــقبالرــ ــفيضــ ــعفوالهــ ــعنو.ةــصوــ ىــ

ـلجاـب ـلشهاوعـ ـ ـلكلبياوةـ ـ ـ ـ ـليسياّةـ ـ ـ ـلغادمـعال،132رةـ ـلغاادمـعإنّـف.ذاءـ ـمعمذاءـ ـ ـيشفيالاـ ـ ـ ـلشاربـشهـ دـقرابـ

ـيض ـمضرّهـ ـبيرّةًـ ـيسخّهـنألةًـنّـ ـ ـلجاّاـموأ.هـنّـ ـلكباوعـ ـ ـفهيّـ ـللكل133وـ ـ ـ ـعل134بـ ـشهىـ ـلطعاوةـ ـ ـفق.امـ ـيكدـ نـمونـ

ـلمعامـفردـب ـ ـيبسودةـ ـ ـيكدـقوه،ـ ـكيمنـمونـ ـ ـيشدـقضـماـحوسـ ـبلغّاـمإ135هـبوـ ـ ـلشوا.وداءـسأومـ ذيـلارابـ

ــصفنو ــ ــيشفاهــ ــ ــجميعنــيرــماأليــ ــ ــ اــ هــنألً ــيسخّ ــ نــ ــلماّ ــلبازاجــ ــيسلواردــ ــ ــبم#كــ ــيخاــ ــلحا136طــلاــ قــيرــطضــماــ

ـلنضا ـ ـيجو.جـ ـيضأنبـ ـلشاىـلإافـ ـشياألرابـ ـسمدـلااءـ ـهندـلاةـ ـيعمـسدـلاألنّةـ ـحمدلـ ـلكيماةـضوـ ـ ـ وسـ

128. .V1 فرط :CB1 [يفرط

129. الغذاء نفوذ :CB1 [نفوذه  V1.

130. .V1 مزاجه :CB1 [مزاجها

131. الجوع من :CB1 [الجوع  V1.

132. .CB1: om. V1 [اليسيرة

133. .V1 وهو :CB1 [فهو

134. .V1 الكلب :CB1 [للكلب

135. .V1 تشربه :CB1 [يشوبه

136. يخالط بما ] CB1: بالخلط V1.
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ــبهاــملــيزــيو ــليبانــممــ ــ ــلماألنّســ ــيفال137اءــ ــبتيــ ــطيرــ ــمعبــ هــنألؤالءــهدــ ــينحّ ــ ــعنهدرــ ــ ــقباــ ــفيههــصوــغلــ ــ .اــ

CB1[مـــسدـــلوا 37b[ل ب ـــي ــ ـ ــ هـ يوهـــيّـــخرـــيو138ّ ل ـــي ــ ـ ــ ـــكمهـــنّـ ـــيفعراهـــتاـــ ــ ـ ــ ـــلخشكاـــبارجـــخنـــملـ ـــ ــ ـ ــ ـــيشرـ ـــلجلوااتـــ ــ ـ ــ ودـ

ـلما ـلشاـبعـيّـتاإذاـف.ةـغوـبدـ ـلجاكـلذأزالراب،ـ ـعليحّـلأ139وإذا.وعـ ـ ـقلًا،ـناـمزهـ ـلماعـ اسـنأانـكدـقو.رضـ

ــلقانــم ــعمزاءــمدــ ــبقأأنّواــ ــعنراطــ ــهناــهىــ ــلجاــب140اــ ــلما141وعــ ــلمسمارضــ ــ ــ ىــ ــليموــبّ ــ ــليناــجو.142وســ ــ وســ

ـيخطئه ـ ـ ـ ـلماذاـهأنّـبالًـئاـقمـ ـليرضـ ـغش144اـمّـنوإ،143ًاـعوـجوـهسـ ـيعيـ ـسقنـمرضـ ـلقاوطـ ـبسبوّةـ ـ ـلبابـ ردـ

ــلعا ــئلأوايــفوارجــخنــمارضــ ــيحهــ ــلجادثــ ــستكماإذاــف.وعــ ــ ــ ــكموــهوزالل،ــ ــلمناأنّإال.الــقاــ ــ ــبهذرــ ذاــ

ما ـــل ــ جاوـــهرضـ ـــل ــ ـــيحذيـــلاوعـ ــ لأوايـــفدثـ ـــئ ــ ـــمتو.هـ ــ ـــسقىـ ــ ـــحباـــصىـ ــ اـــبراـــشهـ ـــجبوً ــ لزًاـ ـــمب ــ ـ ــ يوالًـ ـــف ــ عـــفده،ـ

ـلعا ـيحمأنإذًاعـناـمالـف.ارضـ ـ ـبقأالمـكلـ ـنفسيـف#راطـ ـ ـعل145هـ ـلجاىـ ـيتقذيـلاوعـ ـ ـليموـبدّمـ ـ وإن،146وسـ

. 148نفسه في جوعًا 147بوليموس يكن لم

22.

ــبقأالــق ــيحراضــماألنــمانــكاــم:راطــ ــمتاالنــمدثــ ــفشفالء،ــ ــ ــيكاؤهــ ــستفاالــبونــ ــ ــمنهانــكاــمو.راغــ ــ اــ

137. .V1 المياه :CB1 [الماء

138. .V1: om. CB1 [يبلّه

139. .V1 فإذا :CB1 [وإذا

140. .CB1: om. V1 [هاهنا

141. .V1 هاهنا .add [بالجوع

142. .V1 فمولس :CB1 [بيلوميس

143. .CB1 جوع :V1 [جوعًا

144. .V1 هو .add [إنّما

145. نفسه في ] V2: om. CB1.

146. .V1 فمولس :CB1 [بوليموس

147. .V1 فمولس :CB1 [بوليموس

148. نفسه في ] CB1: om. V1.
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ــيح ــستفاالنــمدثــ ــ ــفشفراغ،ــ ــ ــيكواؤهــ ــمتاالــبونــ ــشفو.الءــ ــيكراضــماألرــئاــساءــ ــلمضاــبونــ ــ CB1[ادّةــ

38a.[

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـليناـج:رـ ـ ـبقأأنّرىـيوسـ ـعنراطـ ـمتاالـبىـ ـستفواالالءـ ـ ـيحمـلاـمراغـ ـيعن.ًاـضرـماـثدـ ـ هـنأيـ ـمتّ ىـ

ــلبايــفدــجو ــمتادنــ ــستفاأوالءــ ــ ــنإــفراغ،ــ ــهمّ ــيحاــ اــضرــمانــثدــ ــيقمــلإنً ــبضلــباــ ــيكو.دّهــ ــتقونــ ولــقرــيدــ

ـبقأ ـلتاراضـماألنـمانـكاـم:راطـ ـتح149أندـيرـتيـ ـمتاالنـعدثـ ـستفواالالءـ ـ ـفينبغراغ،ـ ـ ـ ـ ـيستفانيـ ـ ـ رغـ

ــمتاال ــيموالءــ باألــ ــل ــستفاالنــمدنــ ــ تاذاــهو.راغــ ــل يدــ ــب ــيسمرــ ــ ىــ تقاّ ــل ــ ــلحفاــبدّمــ ــ V1[ظــ 19a.[ذاــخأإنــف

ـيح ـلماانـثدـ ـلتوارضـ ـبيدـ ـيكرـ ـلتقانـمًاـبّـكرـمونـ ـ ـلحفاـبدّمـ ـ ـلشفانـموظـ ـ ـلبحااءـ ـ ـيمنّهـنأل150تـ ـ عـمزـموـهاـمعـ

ـلحاـب ـلعو.دثـحاـملـيزـيودوثـ ـلمعناذاـهلّـ ـ ـ ـحمىـ ـليناـجلـ ـ ـعلوسـ ـيفهأنىـ ـ ـمتاالنـم151مـ ـستفواالالءـ ـ راغـ

ـيحمـلاـم ـيقأنرـمأّهـنألًاـضرـماـثدـ ـبملـباـ ـبسيطداواةـ ـ ـ ـيحمأنعـناـمالّهـنأإال.ةـ ـ ـعلهـمالـكلـ راضـماألىـ

ــلحا ــمتاالنــمةــثادــ ــستفواالالءــ ــ ــلتاراضــماألألنّراغــ ــتحتتــغرــفوتــثدــحيــ ــ ــبسيالجــعىــلإاجــ ــ وــهوطــ

ــلشفا ــ ــلبحااءــ ــ ــفتك.تــ ــ ــلتا152ونــ ــبيداــ ــلطبارــ ــ ةــيّــ ــمختصّ ــ ــ ــخمسيــفرةــ ــ ــحف:يــهوة،ــ ــلصحاظــ ــ ةــ ّ]CB1 38b[

ـلتقوا ـ ـلحفاـبدمـ ـ ـلشفواظـ ـ ـلبحااءـ ـ ـلمواتـ ـلشفانـمّبـكرـ ـ ـلتقوااءـ ـ ـلحفاـبدمـ ـ ـلمواظـ ـلتقانـمّبـكرـ ـ ـلحفاـبدمـ ـ ظـ

ـحفنـمو ـلصحاظـ ـ ةـ ـيعتدـقو.ّ ـ ـمتاالأنّـبالًـئاـقرضـ ـيقدـقالءـ ـمساالـبلـباـ ـلطعانـعاكـ ـ ـستفاالدونامـ ـ راغ،ـ

ــفلي ــ ــمتالّــكســ ــيحتالءــ ــ ــيستفأناجــ ــ ــ ــفيرغــ ــلباهــ ــشفلّــكوالدن،ــ ــيكاــمّــنإاءــ ــلمضاــبونــ ــ ــفق.153ادّةــ ــيسقدــ ــ ىــ

ـلمحما ـ ـ ـميوـ ـمسخةـيأدونـ ـ ـيسقوةـنّـ ـ ـلقابـحاـصىـ ـلنوـ ـلبانـمجـ ـمخةـيأدوردـ ـعتاالذاـهو.دّرةـ ـيقالراضـ دحـ

ـبقأالمـكيـف ـمساإلألنّراطـ ـلطعانـعاكـ ـ ـيستفامـ ـ ـ ـلبارغـ ـستفادنـ ـ ـخفيًاـغراـ ـ اـ ـقليًّ ـ ـبعالًـ ـقليدـ ـ ـلمحموا.لـ ـ ـ ومـ

ـلي ـيشفسـ ـ ـلمسخا154ةـياألدوـبيـ ـ ـ ـلطفيةـنّـ ـ ـ ـلحمارةـئاـنةـ ـ ـلتقطيلـبّىـ ـ ـ ـ ـللاالطـخاألعـ ـلتلطيأوةـجزـ ـ ـ ـ ـلغليظافـ ـ ـ ـ أوةـ

ـتفتي ـ ـ ـلساحـ ـتسقو.ددـ ـ ـلمخاةـياألدوىـ ـ ـلقايـفدرّةـ ـلنوـ ـلشاجـ ـخيإذادـيدـ ـسقفـ ـلعلياوّةـقوطـ ـ ـ ـليسكلـ ـ ـ ـجعونـ هـ

. المرض يعالج ريثميا

149. .V1: om. CB1 [أن

150. .CB1: om. V1 [البحت

151. .V1 فهم :CB1 [يفهم

152. .CB1 وتكون :V1 [فتكون

153. .CB1 المضاددة :V1 [المضادّة

154. .V1 األدوية :CB1 [باألدوية
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23.

.يومًا عشر أربعة في الحادّة األمراض في يأتي البحران إنّ: أبقراط قال

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــيكفدــق:رــ ــ CB1[يــ 39a[ــلبحامــسريــف ــ هــنأرانــ ــتغيّ ــ رــ ــعظّ ــيحمــ ــللمدثــ ــ ــفعد155ضــيرــ هــنألةًــ إذاّ

ـلح ـلساىـلإ157ّاـمإه،ـب156قـ ـيعن#ودـجأالـحىـلإأوةـمالـ ـ ـلمانـم158ودـجأيـ ـلسانـم159وأدونرضـ .ةـمالـ

ــعنكــلوذ ــتقهاــمدــ ــ ــلطبيعارــ ــ ــ ــ ــلماةــ ــقهرضــ ــعلالرًاــ ــلتماىــ ــ اــموإ.امــ ــلعطاىــلإّ ــ ــيعن#أردأالــحىــلإأوبــ ــ يــ

ـلمانـم160أردأ ـلعطانـمونـهوأ161رضـ ـ ـعنكـلوذ.بـ ـيقهاـمدـ ـ ـلمارـ ـلطبيعارضـ ـ ـ ـ ـقهةـ ـغيرًاـ ـحسامّـترـ اـمبـ

ـيفعل ـ ـ ـبع162هـ ـيتنأننـعمـسرـلارجـخضـ ـ ـعنو.هـتاـموـسرـمنـمدًاـحوادًاـحوااولـ ـلحاراضـماألـبىـ ـلتاادّةـ يـ

هدّـــح# ـــت ــ ـــمتاـ ــ ـــصلّـ ماأوّلنـــم163ةـــ ـــل ــ يعاإنّـــفك،ـــلذـــكراضـــماألنـــمانـــكاـــمو.رهـــخآىـــلإرضـ ـــلطب ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ كةـ ـــت ــ ونـ

ــمتشم ــ ــ رةــ ــلمقّ ــ ــمتهاوــ ــ ــعلاــ ــبحوالــصّــتاالىــ ــنهراــ ــيتالاــ رــخأــ ــعشعــبراــلانــعّ ــفمرــ ــلحانــمهــندواــ ــعشاديــ رــ

توا ــل ــلسواعــساــ ــلخواعــباــ امــياأليــفيــتأــياــمّــبور.عــبراــلواســماــ تارــخاألّ ــل ــفيميــ ــ ياــ ــب ــيكوالذهــهنــ ونــ

ـمحم ـ ـبقوأ.ودًاـ ـيسمراطـ ـ ـبقادّةـحراضـماألذهـهّىـ ـمطلولـ ـ ـلتاراضـماألّاـمأـف.قـ أوّلنـمةـئادـهدـجوـتيـ

ــلما ــتحتمّــثرضــ ــ ــتقودّــ ــتشتووىــ ــ ــبعنــمدّــ ــتشتأودــ ــ ــحيندّــ ــ اــ ــتغيوً ــ رــ ــحينّ ــ اــ ــبحإنــفً ــينهارــ ــ ــتجدــقاــ عــبراــلااوزــ

ــعش ــلعشاىــلإرــ ــ ــبعاــمونــيرــ ــبعياألردــ ــ #نــ ــتتجالاــمّــنوإ. ــ ــلتاراضــماألاوزــ ــلهاــحذهــهيــ ــبعاألر164دّةــماــ ةــ

ـعش ـمق#ألنّرـ ـلطبيعاةـماوـ ـ ـ ـ ـللمةـ ـ ـمتتـناـكإذارضـ ـصلّـ ـعلةـ ـلماذهـهيـفدوامـلاىـ ـلمادّةـحانـكدّة،ـ رضـ

155. .V1 للمرض :CB1 [للمريض

156. .V1 ألحق :CB1 [لحق

157. .CB1: om. V1 [إمّا

158. أجود يعني ] V1: om. CB1.

159. .V1 أردأ :CB1 [أدون

160. أردأ يعني ] V1: om. CB1.

161. .CB1 العطب :V1 [المرض

162. .V1 فعله :CB1 [يفعله

163. متّصلة حدّتها ] V1: حدّها CB1.

164. .CB1 هذه :H [مدّة
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ـشتوا ـيضأاـهدادـ ـتكًاـ ـمتونـ ـصلّـ ـيحأننـمدّـبوال.ةـ ـعندثـ ـلنهاذهـهدـ ـ ـتغيةـياـ ـ ـكلّرـ ـلبحاوـهّيـ ـ ىـلإّاـمإرانـ

ـلخيا ـ ـجبوا165ألنّرداءةـلاأورـ اـ ـتتغيأنً ـ ـ رـ ـلماالـحّ ـعنضـيرـ ـنهدـ ـلماذهـهةـياـ ـلطبيعاإنّـف.دةـ ـ ـ ـ ـتحتمالةـ ـ ـ لـ

]CB1 39b[ــمق ــصعاةــساــ ــلماةــبوــ ــكثأرضــ ــلماذهــهنــمرــ ــقهت،ــيوــقإنــف.دّةــ ــلمارتــ ــعجوإن.رضــ زت،ــ

ــغلبه ــ ــ ــلمااــ ــبقأو.رضــ ــيسمراطــ ــ ــمثأّيــ ــبقادّةــحراضــماألذهــهالــ ــمطلولــ ــ ــلتاراضــماألاــمأــف.قــ دــجوــتيــ

ــلماأوّلنــمةــئادــه ــتحتمّــثرضــ ــ ــيقودّــ ــتشتووىــ ــ ــبعنــمدّــ ــتشتأودــ ــ ــحيندّــ ــ اــ ــتفتوً ــ ــحينرــ ــ ا،ــ ــبحإنّــفً ــنهراــ دــقاــ

ــيتج ــ ــعشعــبراــلااوزــ ــعشىــلإرــ ــبعاــمونــيرــ ــبعيأرىــلإ166دهــ ــ ــبقوأ167نــ ــيسمراطــ ــ يــ ــمثأّ راضــماألذهــهالــ

.مطلق بقول حادّة يسمّيها وال كذا، يوم في بحرانها يأتي حادة

24.

ـبقأالـق ـمنعـبراـلا:راطـ ـلساـبذرـ ـسباألوأوّلعـباـ ـلثاوعـ ـليايـناـ ـلثاومـ ـلمنوا.نـماـ ـ ـعشعـبراـلاـبذرـ ـليا168رـ ومـ

ـلحا ـعشاديـ ـسباألنـمعـبراـلاّهـنألر،ـ ـلثاوعـ ـليوا.يـناـ ـلساومـ ـعشعـباـ ـيضأرـ ـلياّهـنألذارـنإومـياًـ عـبراـلاومـ

.عشر الحادي اليوم من السابع واليوم عشر الرابع اليوم من

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلتاّامـياأليـهذارـناألّامـيأ:رـ ـتظهيـ ـ ـفيهرـ ـ ـعلدلّـت169مـئالـعاـ ـبحىـ ـفيميـتأـيرانـ ـ ـبعاـ عـبراـلاـف.دـ

ـمن ـلساـب170ذرـ هـنألعـباـ ـنصّ CB1[فـ 40a[ـسباأل ـلبحوا.األوّلوعـ ـ ـتجنـيارـ ـعلاـهأدوارريـ ـبياـساألىـ عـ

165. ـمق ـلطبيعاةـماوـ ـ ـ ـ ـللمةـ ـ ـمتتـناـكإذارضـ ـصلّـ ـعلةـ ـلماذهـهيـفدوامـلاىـ ـلمادّةـحانـكدّة،ـ ـشتوارضـ اـهدادـ

ـيضأ اـ ـتكً ـمتونـ ـصلّـ ـيحأننـمدّـبوال.ةـ ـعندثـ ـلنهاذهـهدـ ـ ـتغيةـياـ ـ رـ ـكلّ ـلبحاوـهّيـ ـ اـمإرانـ ـلخياىـلإّ ـ أورـ

ألنّ الرداءة ] H: om. CB1.

166. .CB1 بعد :H [بعده

167. ـتتجالاـمّـنوإ ـ ـلتاراضـماألاوزـ ـلهاـحذهـهيـ ـبعاألرذهـهاـ ـعشةـ ـجبواألنّرـ ـتتغيأنًاـ ـ ـ ـلماالـحّرـ ـعنضـيرـ دـ

ـنه ـلماذهـهةـياـ ـلطبيعاإنّـف.دةـ ـ ـ ـ ـتحتمالةـ ـ ـ ـمقلـ ـصعاةـساـ ـلماةـبوـ ـكثأرضـ ـلماذهـهنـمرـ ـقهتـيوـقإنـفدّةـ رتـ

ــلما ــعجوإنرضــ ــغلبهزت،ــ ــ ــ ــلمااــ ــبقأورضــ ــيسمراطــ ــ يــ ــمثأّ ــبقادّةــحراضــماألذهــهالــ ــمطلولــ ــ اــمأــفقــ

ـلتاراضـماأل ـلماأوّلنـمةـئادـهدـجوـتيـ ـتحتمّـثرضـ ـ ـيقودّـ ـتشتووىـ ـ ـبعنـمدّـ ـتشتأودـ ـ ـحيندّـ ـ ـتفتوًاـ ـ ـحينرـ ـ ًاـ

أربعين إلى بعد وما عشرين إلى عشر الرابع يتجاوز قد بحرانها فإنّ ] CB1: om. V1.

168. عشر بالرابع ] V1: عشر الرابع باليوم  CB1.

169. .CB1 عالمة :V1 [عالئم

170. .V1 ينذر :CB1 [منذر
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ـنصوأ ـبياـساألافـ ـبياألرايـهعـ ـبياألرـفع،ـ ـمنعـ ـبياـساألـبذرةـ ـلياإنّـفكـلذـلو.عـ ـمنعـبراـلاومـ ـلساـبذرـ عـباـ

ـــلحوا ـــعشاديـــ ـــعشعـــبراـــلاـــبرـــ هـــنألرـــ يانـــمعـــبراـــلاّ ـــل ــ ثاومـ ـــل ــ ـــسباألأوّلوـــهذيـــلانـــماـ ثاوعـــ ـــل ــ يوا.يـــناـ ـــل ــ ومـ

ـلسا ـعشعـباـ ـمنرـ ـلعشاـب171ذرـ ـ ـليانـمعـبراـلاّهـنألنـيرـ ـعشعـبراـلاومـ ـسباألأوّلوـهذيـلارـ ـلثاوعـ كـلوذ.ثـلاـ

ـسباألأنّ ـلثاوعـ ـلناـ ـمنفصدـجوـييـ ـ ـ ـسباألنـعالًـ ـلثوااألوّلوعـ ـمتثـلاـ ـلثاـبالًـصّـ ـلهو.يـناـ ـبقأ172إنّـفذاـ راطـ

ـجع ـنقضالـ ـ ـسباألاءـ ـليااألوّلوعـ ـلساومـ ـبتواعـباـ ـسباألداءـ ـلثاوعـ ـليايـفيـناـ ـلثاومـ ـجعو.نـماـ ـنقضالـ ـ اءـ

ــسباأل ــلثاوعــ ــبتوايــناــ ــلثاداءــ ــلياثــلاــ ــعشعــبراــلاومــ ــلبيوا.رــ ــ ــعلانــ اــمإكــلذىــ ــستقاالّ ــ ــلتجا173أوراءــ ــ اربــ

ــحس ــعتمااــمبــ ــ ــلماذاــهيــف174دهــ ــلماأنّكــلوذ.عــضوــ ــبح176أدواررتــج175نــيذــلاىــضرــ ــينهارــ ــ ــعلمــ ىــ

ـلمجا ـ ـلطبيعارىـ ـ ـ ـ ـبح177يـتأـييّـ ـنهراـ ـلثامـ ـليايـفثـلاـ ـلعشاومـ ـ ـبعيواألرنـيرـ ـ ـلستوانـ ـ ـلثموانـيّـ ـ ـنياـ ـلموانـ .ةـئاـ

اــموأ ــلعلاّ ــ ــلطبيعياةــ ــ ــ ــ ــ ةــ ّ]CB1 40b[،ــفه ــلبحاأنّيــ ــ ــيكالرانــ ــبياــسأيــفونــ امــيأيــهعــ ةــماــت178ّ ــكسالّ رــ

ـمعه ـ ـلكا،ـ ـبياـساألنّـ ـمحسعـ ـ ـلبحايـفةـبوـ ـ ـستنـيارـ ـثلثوّامـيأّةـ ـ #ومـيعـبرعـبورومـياـ ـمقو. عـبرـلا179ذاـهدارـ

ـلساـبومـيعـبر ـنصودةـحواةـعاـساتـعاـ ـثلثوة،ـعاـسفـ ـ ـليااـ ـستوـهومـ ـعشّةـ ـفتك.ةـعاـسرـ ـ ـسباألدّةـمونـ وعـ

ــستدــحواــلا ةــ امــيأّ ــسبعوّ ــ ــعشةــ ــنصوةــعاــسرــ ــلكساــف.فــ ــ ــيبقذيــلا180رــ ــ ــسبألــليــ ثاوعــ ــل ــليايــفيــناــ ومــ

ـــلسا ــ ـــكسوـــهعـــباـ ــ ـــنصنـــملّـــقأرـ ــ ـــيستحالـــف.ومـــيفـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــيجعأنكـــلذـــلقّـ ــ ـ ــ ياذاـــهلـ ـــل ــ ـــمشتومـ ــ ـ ــ اـــكرـ اـــمأـــف.ً دّةـــمّ

171. .V1 ينذر :CB1 [منذر

172. .CB1 قال :V1 [فإنّ

173. .V1 و :CB1 [أو

174. .CB1 اعتمدها :V1 [اعتمده

175. .V1 الذي :CB1 [الذين

176. .CB1 إنذار :V1 [أدوار

177. .CB1 أنّ :V1 [يأتي

178. .V1: om. CB1 [أيام

179. هذا ومقدار ] CB1: وهذا V1.

180. .V1 والكسر :CB1 [فالكسر
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ــسبأ ــعيوــ ــفهن،ــ ــعشةــثالــث181يــ اــموــيرــ ــعش182دىــحوإً ــلبحاــف.184ةــعاــس183رةــ ــ ــيكرانــ ــليايــفونــ عــبراــلاومــ

ـعش ـيبقو.رـ ـ ـسبألـليـ ـلثاوعـ ـلياذاـهيـف#ثـلاـ ـنصنـمبـيرـقوـهاـمومـ ـعش185دىـحإوـهووم،ـيفـ ة،ـعاـسرةـ

ـيجالـف ـيطأنوزـ ـفيحس.الًـصأرحـ ـ ـ ـبتابـ ـسباإلداءـ ـلثاوعـ ـليانـم186ثـلاـ ـعشعـبراـلاومـ ـيكورـ ـلبحاونـ ـ رانـ

ــليايــف ــلعشاومــ ــ اــموأ.نــيرــ ــبياــسأةــثالــثّ ــفهع،ــ ــعش187يــ اــموــيرونــ ــكسوومــيدســسوً ــنصدّةــموــهور،ــ فــ

ـليادسـسو.ةـعاـس ـفيك،اتـعاـسعـبأروـهومـ ـ ـفضونـ V1[لـ 20a[ـلثا ـبياـساألةـثالـ ـعلعـ ـعشىـ ًاـموـينـيرـ

ـنصواتـعاـسعـبأر ـكسوـهوف،ـ ـقليرـ ـ ـفيك.لـ ـ ـلبحاونـ ـ ـبيرانـ ـلعشاومـ ـ ـعشودـحواـلاـبىـلأونـيرـ CB1[نـيرـ

41a.[

25.

ـبقأالـق ـلصيفياعـبرـلاإنّ:راطـ ـ ـ ـ ةـ ـكثأيـفّ ـتكرـماألرـ ـقصيونـ ـ ـلخوارة،ـ ـيفيرـ ـ ةـ ـتكّ ـيلوـطونـ ـسيالةـ ـمتاـمّـ ىـ

.بالشتاء اتّصلت

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــجمييــفامّــعونــناــقذاــه:رــ ــ ــبقأأنّإالراضــماألعــ ــجعراطــ ــمثراضــماألولــطألــ ةــعرــسيــفاالًــ

ــنقضاال ــ ــليكاءــ ــ ــكثأونــ ــعلةــلدالــلايــفرــ ــغيىــ ــلصيوا.اــهرــ ــ ــبحفــ ــقهّــقرــيوالطــخاألبــيذــيهــترارــ ــيلطواــ ــ ــفهّــ اــ

ـينشو ـ ـجمييـفاـهرـ ـ ـلباعـ ـتخلخودنـ ـ ـ ـلمسالـ ـ ـلقاتـناـكإنـف.امـ ـمعهوّةـ ـ ـعمّة،ـيوـقاـ ـمعهلـ ـ ـبحاـ ـمحمًاـنراـ ـ ودًاـ

ـيسكو# ـ ـلمانـ ـفيتحل#وإال،188رضـ ـ ـ ـ ـبتحلّلـ ـ ـ ـلهّـ ـلضعفهاـ ـ ـ ـ ـلشتوا.189اـ ـ ـتجماءـ ـ ـفيدـ ـلكيمواالطـخاألهـ ـ ـ والاتـسوـ

181. .CB1 فهو :V1 [فهي

182. .CB1 أحد :V1 ثالثة :correxi [إحدى

183. .V1, CB1 عشر :correxi [عشرة

184. .CB1 يوما :V1 [ساعة

185. .H ثلث :V1 أحد :correxi [إحدى

186. ياذاـــهيـــف ـــل ــ ـــنصنـــمبـــيرـــقوـــهاـــمومـ ــ ـــعشدىـــحإوـــهووم،ـــيفـ ــ ـــيجالـــفة،ـــعاـــسرةـ ــ ـــيطأنوزـ ــ .الًـــصأرحـ

الثالث اإلسبوع ابتداء فيحسب ] V1: om. CB1.

187. .CB1 فهو :V1 [فهي

188. المرض ويسكن ] CB1: om. V1.

189. لضعفها بتحلّلها فيتحلّل ] CB1: ويضعفها فيتحللها  V1.
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.المرض 190فيتطاول وتلزّزه البدن لصفاقة وتحلّلها نضجها فعسر للذوبان، تنطاع

26.

.الحمّى بعد التشنّج يكون أن من خير التشنّج بعد الحمّى تكون ألن: أبقراط قال

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلتشنا:رــ ــ ــ جــ ــيكّ ــمتاالنــمونــ ــستفاالنــموالءــ ــ ــيعذيــلاأنّإالراغــ ــللصحيرضــ ــ ــ ــ ــبغتحــ ــ ــيكةــ نــمونــ

ـمتا ـلعصاالءـ ـ ـجهنـمبـ ـلكيماةـ ـ ـ ـللااتـسوـ ـلتاةـجزـ ـيغتيـ ـ CB1[وإذا.هـبذيـ 41b[ـلحماتـضرـع ـ ـبعّىـ ده،ـ

ـبتأذا ـلطوهـ ـفتّـ ـحلوهـ ـلتّـ ـلتشناّاـمأـف.هـ ـ ـ ـيعذيـلاّجـ ـبعرضـ ـلحمادـ ـ ـفسببّى،ـ ـ ـ ـجفهـ ـعضاالافـ ـبحاءـ ـلحمارارةـ ـ ّىـ

.القوّة تنحلّ 191فلذلك تمهل، ال المرض وشدّة. طويل زمان إلى ويغتذى يتندّى أن في ويحتاج

27.

ـبقأالـق ـحمهـبتـناـكنـم:راطـ ـليسّىـ ـ ـلضعيفاـبتـ ـ ـ ـ ـيبقأنـفدًّا،ـجةـ ـ ـعلهـندـبىـ ـينقالهـلاـحىـ ـ ـشيئصـ ـ اـ أوً

.القوّة ضعف على يدلّ والثاني المرض من بطول ينذر األوّل ألنّ رديء ينبغي ممّا بأكثر يذوب

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعن:رـ ـبقىـ ـليس"هـلوـ ـ ـلضعيفاـبتـ ـ ـ ـ ـتج"ةـ ـعم192وّزًاـ ـمتاالنـمهـضرـمّنـ ـحمأنّإالالءـ ـضعيفّاهـ ـ ـ زاجـموةـ

ــلها ــفهارد،ــبواءــ ــيهالؤالءــ ــيعرــسونــلزــ ا،ــ ــعلكــلذدلّــيوالً اــمأــف.رداءةــلاىــ ــحمتــناــكنــمّ اهــ ةــيوــقّ ــليوّ ســ

ـينق ـ ـشيئهـندـبصـ ـ ـينّهـنإـفًا،ـ ـبطذرـ ـلماولـ ـعلّاـمإدلّـيّهـنألرضـ ـكثىـ ـلجلاةـفاـ ـ ـعلّاـموإدـ ـغلىـ ـلكيماظـ ـ ـ اتـسوـ

اــموإ ــعلّ ــمتاىــ ــلباالءــ ــفه.دنــ ــشيأ193ذهــ ــمناءــ ــلطاــبذرةــ ــيعمــلو.ولــ ــلماانــبذوــلاــبنِــ ــمعذوبــيذيــلارضــ هــ

ـلبا ـلهالـبدن،ـ ـلضموا194زالـ ـ ـفم.ورـ ـلحمايـفذوبـيهـندـبانـكنـ ـ ـكثأـبّىـ ـممرـ ـتقتضيّاـ ـ ـ ـ ـحموّةـقهـ ـغينـمّاهـ رـ

ـلمايـفولـط CB1[والرضـ 42b[ـستفا ـ ـمحسراغـ ـ ـسهأومّـهنـموالوسـ ـمسإأورـ ـلطعانـعاكـ ـ أوامـ

ـكثيةـكرـح ـ ـلهارّـحيـفرطـفأورةـ ـلعلياوالواءـ ـ ـ ـمملـ ـيتحلّنـ ـ ـ ـيعرـسهـندـبّلـ ـلفًاـ ـبتوـطررطـ ـلصباـكهـترارـحوهـ ـ يـ

ـلصغيا ـ ـ ـتتحلأورـ ـ ـ لـ ـيعرـسهـتوّـقّ اـ ـلشياـكً ـ ـلفاخـ اـمإدلّـيكـلذإنّـفي،ـناـ ـعلّ ةـقرىـ ـلكيما195ّ ـ ـ ـتخلخواتـسوـ ـ ـ لـ

ـلبا ـمهمنـيذـهإنّـفدن،ـ ـ ـجتمعااـ ـ ـ ـجبأوا،ـ ـستفاالاـ ـ ـلكثياراغـ ـ ـ V1[نـمرـ 20b[ـلبا ـلنقصوادنـ ـ ـ ـلقانـمانـ وّة،ـ

190. .CB1 ويتطاول :V1 [فيتطاول

191. بل لذلك :CB1 [فلذلك  V1.

192. .CB1 تحرزا :V1 [تجوّزًا

193. .V1 وهذه :CB1 [فهذه

194. .CB1 للهزال :V1 [الهزل

195. .V1: om. CB1 [رقّة
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.نفسها القوّة من ضعف على وإمّا

28.

ـبقأالـق ـينبغال:راطـ ـ ـ ـتغتأنيـ ـ ـبخرّـ ـيج196فّـ ـلما197دهـ ـبخضـيرـ ـلقياالفـ ـ ـتهأنوالاسـ ـصعبورـمأكـلوـ ـ ةـ

ــتج ــعل198ريــ ــمجىــ ــلقيارىــ ــ ــكثأإنّــفاســ ــيعاــمرــ ــليكــلذنــمرضــ ــبثســ ــيكوال#تــباــ ــيلبادــ ــ ــتطوال199ثــ ولــ

.مدّته

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــخف:رــ ةــ ــلماّ ــبخرضــ ــلقياالفــ ــ ــتهأنيــهاســ ــغينــمهــتورــسدأــ ــستفارــ ــ ــظهوالراغــ اتــمالــعورــ

ــلنضا ــ ــلحاــبو.جــ ــيجلأناريــ ــ ــلمانــمودةــعكــلذبــ ــعلرضــ ــقبهــلاــقاــمىــ ــليكــلذــلو.لــ ــينبغســ ــ ــ ــيغتأنيــ ــ رّــ

ــنساإل ــبهانــ ــنفسذــخأــيلــبا،ــ ــ ــلتحاــبهــ ــ ــلتايــفرّزــ ــبيدــ اــمأــف.رــ ــلهاراضــماألّ ــئلاــ ــلتاةــ ــتحيــ ــعلدثــ ــمجىــ رىــ

ـلقيا ـ ـفهاس،ـ ـضطااليـ ـلصعوارابـ ـ ـلتاةـبوـ ـتحيـ ـعندثـ ـلبحادـ ـ ـبعرانـ ـلنضااتـمالـعدـ ـ تـناـكوإنذه،ـهو.جـ

. سريعًا المرض به ينقضي محمود بحران ويتبعها طويالً تثبت ال فإنّها الظاهر، في هائلة

29.

ـبقأالـق ـلماداماـم:راطـ ـبتايـفرضـ ـتحأنتـيرأإنـفه،ـئداـ ـشيئرّكـ ـ ـفحاً،ـ ـلماارـص200إذاـف.رّكـ ىـلإرضـ

.ويسكن المريض يستقرّ أن فينبغي منتهاه،

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـليدوىـقأذاـه:رـ ـعللـ ـبقأأنّىـ ـستفاالرىـيراطـ ـ ـقبراغـ ـلنضالـ ـ ـلتنكسجـ ـ ـ ـ ـلماورةـسرـ ـتقورضـ لّـ

ـلما ـفيسهادّةـ ـ ـ ـعل201لـ ـلطبيعاىـ ـ ـ ـ ـنضجهةـ ـ ـ ـستيواالاـ ـ ـعليهالءـ ـ ـ ـمنو.اـ ـلطبيعاةـلزـ ـ ـ ـ ـمنتـقوـلاكـلذيـفةـ ـنسإةـلزـ انـ

هــنإــفرع،ــصدــق ــيكاــموجــحأتــقوــلاكــلذيــفّ ــيقيمرــخآىــلإونــ ــ ــ ــيعينوهــ ــ ــ ــعلهــ ــلنهاىــ ــ 202يــفوهــلوــقو.وضــ

ـلمنتها ـ ـ ـ ـيجىـ ـيستقأنبـ ـ ـ ـلمارّـ CB1[ضـيرـ 43a[ـيستفوال ـ ـ ـفهأرغـ ـكنإذامـ ـتقدـقتـ ـستفاـفتـمدّـ ـ يـفتـغرـ

196. .H بخفة :V1 [بخفّ

197. .H يجدها :V1 [يجده

198. .H تحدث :V1 [تجري

199. يلبث يكاد وال ] H: om. V1.

200. .CB1 وإذا :V1 [فإذا

201. .CB1 ويسهل :V1 [فيسهل

202. .CB1 في :V1 [وفي
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ـلمادءـب ـيستفمـلنـمّاـمأـف.رضـ ـ ـ ـمحتوـهوًاـئدـبهـندـبرغـ ـ ـستفاالىـلإاجـ ـ ـلقواراغـ ـتفوّةـ الأنىـلاألوـفه،ـبيـ

ـيت ـعنّفـقوـ ـلمنتهاتـقوتـقوـلاانـكوإنه،ـ ـ ـ ـ ـللعليالمـسإكـلذانّـفوإال.ىـ ـ ـ ـ ـلخطاىـلإ203لـ ـ ـكلذاـهو.رـ هـ إذاّ

ـلماانـك ـممرضـ ـيسلّاـ ـ ـمنمـ ـلماهـ ـلقتاراضـماألإنّـف.ضـيرـ ـ ـليةـلّاـ ـينبغسـ ـ ـ ـتحأنيـ ـلهأوّيـفالرّك،ـ يـفوالاـ

.الطبيب تدبير على يقع الذي المكروه يحمل لئالّ عاقبتها إليه ستؤول بما فيخيّر يتقدّم بل منتهاها،

30.

.أقوى منتهاه وفي أضعف وآخره المرض أوّل في األشياء جميع إنّ: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـجميإنّ:رـ ـ ـيعاـمعـ ـلمايـفرضـ ـيتفنالمـعاألنـم204رضـ ـ ـ ـبعأرىـلإّنـ ـلنضاالمـعأيـهة،ـ ـ المـعوأجـ

ـلبحا ـ ـعلةـلدالـلاالمـعوأرانـ ـلساىـ ـلتلواةـمالـ ـ ـلمقاالمـعواألفـ ـ ـلنةـموّـ ـلماوعـ ـلتايـهذهـهو.رضـ ـعنيـ اـهاـ

ـبقأ ـغيالراطـ ـلماأوّليـفدـجوـيالدـقاـهداـعاـمألنّرـ ـلمقاالمـعاأل205ّاـموأ.رهـخآـبوالرضـ ـ ـللمةـموّـ ـ رض،ـ

ــنإــف ــتكاــهّ ــبتااليــفونــ ــضعأداءــ ــتهورــصألنّفــ ــبعاــ ــتكممــلدــ ــ ــنخطااليــفولــ ــ CB1[اطــ 43b[ــتك دــقونــ

ـضعف ـ ـضمحااليـفذتـخأدـقاـهّـنألتـ ـ V1[اللـ 21a.[ـلمنتهايـفّاـموأ ـ ـ ـ ـلقاـبوىـ ـمنهربـ ـ ـفتكا،ـ ـ ـكملدـقونـ ـ تـ

.الوقت ذلك في يكون إنّما يكون ما أقوى فهي

31.

.رديء فذلك شيئاً، بدنه يزيد وال الطعام من يخطئ الناقه كان إذا: أبقراط قال

.فيه المعنى فهمت وقد ويتناول يشتهي أي يخطئ قوله: التفسير

32.

ــبقأالــق ــكثأيــفإنّ:راطــ ــلحارــ ــجمياالتــ ــ ــيئردهــلاــحنــمعــ ــيحظوةــ ــ ــلطعانــمىــ ــ دــيزــيوالرــماألأوّليــفامــ

ـشيئهـندـب ـ اـ هـنإـف،206ً ـيحظالأنىـلإرهـمأؤولـيّ ـ ـلطعانـمىـ ـ اـمأـف.امـ ـيمتننـمّ ـ ـ ـعليعـ ـ ـلنيارهـمأأوّليـفهـ ـ لـ

.أجود تكون فحاله بآخره، منه يحظى ثمّ شديدًا امتناعًا الطعام من

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعن:رـ ـبمىـ ـيئردهـلاـحنـ ـلناةـ ـشتهاإذاوـهوهـقاـ ـ ـتنوىـ ـيتمـلواولـ ـعلدلّه،ـندـب207ّدـيزـ ـشهأنّىـ هـتوـ

203. .V1 العليل :CB1 [للعليل

204. .V1 البدن :CB1 [المرض

205. .V1 فأمّا :CB1 [وأمّا

206. .V1 شيء :CB1 [شيئا

207. .CB1 يزيد :V1 [يتزيد
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ــهضمنــموىــقأ ــ ــيشتهأنىــلإهــلاــحؤؤلــتوهــ ــ ــ ــلميــ ــيتاــ دــلوــ ــلفضانــمهــندــبيــفّ ــ ــفيصي208ذيــلالــ ــ ــ الّــك209رــ

ـعل ـسببوهـتوّـقىـ ـ ـلسقًاـ ـ ـشهوطـ ـمتنانـم210ّاـمأـف.هـتوـ ـ ـلطعانـمأوّالًعـ ـ ـلعامـ ـشهدمـ ـلطبيعاإنّـفه،ـتوـ ـ ـ ـ ـتنضةـ ـ جـ

ـلفضانـمهـندـبيـفاـم ـ CB1[لـ 44a[ـفعدـتو ـتصأوارجـخىـلإهـ ـعضاالذاءـغىـلإهـفرـ ـمكنهأإناءـ ـ ـ كـلذاـ

.أجود حاله 211ولذلك. الطعام من يخطى أن إلى بآخره حاله وتؤول

33.

.رديئة عالمة ذلك وضدّ للطعام الهشاشة وكذلك جيّدة عالمة مرض كلّ في البدن صحّة: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـهمدـحأألنّكـلذـكارـصاـمّـنإ:رـ ـعلدلّـياـ ـصحىـ ـلقاّةـ ـلنفا212وّةـ ـ ـسياـ ـعل213رـخواآلّةـ ـصحىـ ـلقاّةـ 214وةـ

ـلطبيعيا ـ ـ ـ ـ ـلغاّةـ ـكمو.ةـياذـ ـعلذانـهدلّـياـ ـصحىـ ـتياـهّةـ ـلقانـ ـتيوّـ ـفجن،ـ ـلنباودةـ ـ ـستااليـفضـ ـلقواواءـ دلّـتوّةـ

ـعل ـلقاودةـجىـ ـلحياوّةـ ـ ـنيواـ ـمتكـلذـلو.ّةـ ـجتمعاىـ ـ ـ ـثهالـثتـ ـستقاعـماـ ـ ـلمااللـ ـبمضـيرـ ـفليقه،ـضرـ ـ ـ اءـجرـلاوـ

ـلساـب ـمعهمانـكوإن.ةـمالـ ـ ـ ـيئردرـخأاتـمالـعاـ ـلسةـ ـعضاألةـمالـ ـئسيرـلااءـ ـ ـلتاّةـ ـمحيـهيـ ـلهلّـ ـلقاذهـ وى،ـ

ــلعاذهــهنــمدةــحواــلوا ــتتفدــقاتــمالــ ــ ــلهاــحلــضاــ ــلجايــفاــ ــبحسودةــ ــ ــختابــ ــعضاألالفــ ــلعليلااءــ ــ ــ ــ إنّــف.ةــ

ـصح ـفضأاغـمدـلاراضـمأيـفنـهذـلاّةـ ـمنلـ ـلكباراضـمأيـفهـ ـ ـلهشوا.دـ ـ ـللطعةـشاـ ـ ـ ـلكباراضـمأيـفامـ ـ دـ

معوا ـــل ــ ـ ــ ـــفضأدةـ ـــمنلـــ ــ ـــيضوأ.اغـــمدـــلاراضـــمأيـــفهـ اـــ قً ـــف ــ عدـ ـــت ــ CB1[راضـــعأرضـ 44b[وّةـــقيـــفدـــيزـــت

ــلعا ــتنقواتــمالــ ــ ــمنهضــ ــ ــلمبطاأنّكــلذــلو.اــ ــ ــ ــصحيونــ ــ ــيبقاــمّــبورنــهذــلاحــ ــ ــيمأنىــلإكــلذــكىــ ــفه.وتــ ذهــ

ـلحا ـصحيـفدةـئزاةـلاـ ةـ ـهنذّ ـليساـهّـنأإالهـ ـ ـثيوـلاكـلذـبتـ ـيمدـقكـلذـلو.215قـ ـلمبطاوتـ ـ ـ ـعقأوـهوونـ اـملـ

ـيك ـفهوا.ونـ ـلمالـئدالـلاأنّمـ ـعضاألنـموذةـخأـ ـئيسيرـلااءـ ـ ـ ةـ ـعضاألنـمأوّ ـلشااءـ ـيفرـ ـعظأنـمةـ لـئدالـلامـ

208. .CB1 التي :V1 [الذي

209. .CB1 فيصير :V1 [يصير

210. ما فإنّ :V1 [فأمّا  CB1.

211. .V1 فإنّ .add [لذلك

212. .V1: om. CB1 [القوّة

213. .CB1 يدلّ .add [ واآلخر

214. .CB1 القوى :V1 [القوّة

215. .CB1 الوثيقة :V1 [الوثيق
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ـخصكـلذـلووّةً،ـق ـبقأّصـ ـبههـمالـكراطـ ـمث.اـ ـلشبياهـجوـلاأنّكـلذالـ ـ ـ ـلمياهـجوـبهـ ـ ـلعينيواّتـ ـ ـ ـ 216نـيرـئاـغنـ

ـلصوا ـغيدـ ـطئيالنـ ـ ـلبصوا،217نـ ـ ـيكيرـ ـ ـيظهو218عـ ـ ـبيرـ ـلعيااضـ ـ V1[نـ 21b[ـلنايـف ـيتقيأوومـ ـ ـ ـلفاّحـ أومـ

ـتلت ـ ـلعياويـ ـ ـينحأونـ ـ ـلبادرـ ـسفأىـلإدنـ اـموأ.اغـمدـلانـمودةـخأـملـئداللـ ـلنباروبـضّ ـ ـفتض،ـ ـعلدلّـ ىـ

ـلقلاوالـحأ ـ ـلتنفوا.بـ ـ ـ ـلباّسـ ـليداردـ ـلهالـ ـلقلاالـحنـموذةـخأـمالكـ ـ ـلبانـموذةـخاأللـئدالـلوا.بـ دلّـترازـ

ـعل ـلمعاالـحىـ ـ ـكمدةـ ـلمااـ ـلبانـموذةـخأـ ـعلدلّـتولـ ـلكباالـحىـ ـ ـلمالـئدالـلوادـ ـلتنفانـموذةـخأـ ـ ـ ـلنفواّسـ ـ ثـ

ــعلدلّــت ــلصاوالــحأىــ ــتعدــقكــلذــلو.درــ ــلنضالــئدالدمــ ــ CB1[يــفجــ 45a[ــلبصا ــ ــعليــفاقــ ــلصالــ درــ

ـلبالـئودال ـلبواولـ ـسليمرازـ ـ ـ ـفيحة،ـ ـ ـلمادثـ ـعظوأ.وتـ ـعلوّةًـقلـئدالـلامـ ـلحماىـ ـ ـلتاراضـمواألاتـيّـ نـميـ

ـجنسه ـ ـ ـلمالـئدالـلااـ ـفعأنـموذةـخأـ ـلقاالـ ـلطبيعياوّةـ ـ ـ ـ ـ ـليو.ّةـ ـينبغسـ ـ ـ ـيفهأنيـ ـ ـبقأولـقمـ ـجيةـمالـع"راطـ "ّدةـ

ــنأ ــعلدلّــت219اــهّ ــلساىــ ــمحالةــمالــ ــيئردةــمالــع"هــلوــقنــموالة،ــلاــ ــنأ"ةــ ــعلدلّــتاــهّ ــلعطاىــ ــ ــلعاألنّبــ ةــمالــ

ـتقدـقدةـحواـلا ـبلهاـ ـ ـينبغلـب.اـهدّـضرـخأاتـمالـعاـ ـ ـ ـيفهأنيـ ـ ـمنهدةـحوالّـكنـممـ ـ اـمإدلّـتةـمالـعاـهّـنأاـ ّ

ــعل ــلجاىــ ــنفسهيــفرداءةــلاأوودةــ ــ ــ ــفقاــ ــلعاذهــهأنّإالط،ــ ــلمااتــمالــ ــعلورةــكذــ ــلخصاىــ ــ ــعلأدلّوصــ ىــ

. قلنا كما الرئيسيّة األعضاء قوّة على لداللتها السالمة

34.

ــبقأالــق ــلماانــكإذا:راطــ ــئمالــمرضــ ــلطبيعاًــ ــ ــ ــ ــلماةــ ــسنوضــيرــ هــ ــسخنتوّ ــ ــ ــلحاتــقوــلواهــ اتــقأونــمرــضاــ

.الخصال هذه من لواحدة 220بمالئم ليس كان إذا المرض خطر من #أقلّ فخطره السنة،

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــعن:رــ ــلطبيعاــبىــ ــ ــ ــ ــلماةــ ــصلاألزاجــ ــتقو.يــ ــلماانــكإذاهــمالــكرــيدــ ــئمالــمرضــ اــ ــللمً ــ ــصلاألزاجــ يــ

ـللمو ـ ـلحازاجـ ـبسبادثـ ـ ـلسابـ ـلسخنوانّـ ـ ـ ـلحا221تـقوـلواةـ CB1[رـضاـ 45b[ـلسنااتـقأونـم ـ ـفخطة،ـ ـ رهـ

ـمنلّـقأ ـمضانـكإذاهـ ـله#ادًّاـ ـلماأنّكـلوذ.اـ ـمضانـكإذارضـ ـلهادًّاـ ـعلدلّة،ـجزـماألذهـ ـلسباوّةـقىـ ـ بـ

ـلفا ـللملـعاـ ـ ـحترضـ ـقهّىـ ـشياألذهـهرـ ـلتااءـ ـمقدتـجوودادهـضأتـناـكيـ ـلحاـبو.هـلةـماوـ ـستفحاإذاريـ ـ ـ لـ

216. .CB1 الغائرين :V1 [غائرين

217. .CB1 الالطئين :V1 [الطئين

218. .V1 زائغ :CB1 [يكيع

219. .V1: om. CB1 [أنّه

220. بمالئم ليس كان إذا المرض خطر من ] CB1: مالئم غير كان إذا منه  V1.

221. .CB1 والمزاج :V1 [والوقت
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ـسب ـلمابـ ـيكأنرضـ ـلفاإنّـفكـلذـلو.الًـتاـقونـ ـيعالجـلاـ ـصمييـفرضـ ـ ـلحامـ ـللشبرّـ ـ ـ ـلمعاابّـ ـ ـلحا222روقـ ارّـ

ـلما ـلقإالزاجـ ـلسبانـموّةـ ـ ـتغلةـيوـقبـ ـ ـلمابـ ـصلاألزاجـ ـلحوايـ ـلهو.ادثـ ـلمشاإنّواـلاـقذاـ ـ ـيفلتالخـياـ ـ ـ ونـ

ــلمانــم ــلحارضــ ــطبألنّادّــ ــئعهاــ ــ ــتقالمــ ــلمقادمــعوه،ــماوــ ــ ــعلدلّــيةــماوــ ــعظىــ ــلسبامــ ــ ــلفابــ ــلنسوا.لــعاــ ــ اءــ

ـيفلت ـ ـ ـلمانـمنـ ـلحارضـ ـللعلالـجرـلانـملّـقأادّـ ـ ـ ةـ ـبعينهّ ـ ـ ـ ـلصفاراضـماألدـجوـتو.اـ ـ ـتقتّةـيراوـ ـ ـلشتايـفلـ ـ اءـ

ـطبيعتهدّـضوـهو ـ ـ ـ ـ ـتفعوالا،ـ ـ ـمثلـ ـلصيايـفذاـهلـ ـ ـمشوـهوفـ ـلطبيعتههـباـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلفصاذاـهو.اـ ـ ـيناللـ اـمضـقاـ

ــيق ــبعنــمهــلوــ ــلبحادــ ــ ــلنواةــحوــ ــللشيةــلزــ ــ ــ ــلفاخــ ــينضاليــناــ ــ يإنّــفجــ ــل ــمعنســ ــ ــينض223الأنىــ ــ أن#وــهجــ

ـيك ـخطذا224ونـ ـعلرـ ـيعاـمأنّىـ ـللشيرضـ ـ ـ ـلفناخـ ـ ـفهيـ ـخطذووـ ـنحالرـ ـينوالهـتوّـقزالـ CB1[ضـقاـ 46a[

ـيضأ ـبيإيـفهـلاـقاـم225ًاـ ـيميدـ ـ ـكثأأنّاـ ـيمانـكنـمرـ ـطبيعتتـناـك226نـموتـ ـ ـ ـ ـئلاـمهـ ـلساىـلإةـ ـعن227ّهـنأللّـ ىـ

ـهن ـلطبيعاـباكـ ـ ـ ـ ـلخلقاةـ ـ ـ ـلمادونةـ ـطباألاءـمدـقنـم228اسـنأنّـظدـقو.زاجـ اءـ ـلماأنّّ ـلمضارضـ ـ ـلمادّـ زاجـ

ـلها ـخطلـقأواءـ V1[رًاـ 22a[ّـشياألألن ـلمشااءـ ـ ـبهاـ ـتهيجهراضـمألـلةـ ـ ـ ـ ـلمضوااـ ـ ـتبطلهادّةـ ـ ـ ـ ـلشفاإذاـ ـ اءـ

ــلضاــب اــمأــف.دّــ ــلمشا229ّ ــ ــبهاــ ــكثأــفة،ــ ــتهييجرــ ــ ــ ــ اــ ــكمً ــخطلّــقأاــهّــنأإالواــلاــقاــ ــلقلياألنّرًاــ ــ ــ ــمنهلــ ــ ــيقاــ ــعلوىــ ىــ

ــيجإ ــلماابــ ــعينأإذاــف.رضــ ــ ــلطبيعاتــ ــ ــ ــ ــلتاــبةــ ــبيدــ ــتعر،ــ ــعلاــناوــ ــقهىــ ــلسبارــ ــ اــموأ.بــ ــلمضاّ ــ ــنإــفادّة،ــ 230اــهّ

ــتبطله ــ ــ ــ ــنتقاإذااــ ــ ــلسالــ ــلهوانّــ ــلمازاجــمدّــضىــلإواءــ ــمضتــناــكإذاالرض،ــ مادّةــ ل ــل ــ تــقويــف#رضــ

.الحدوث

35.

222. .V1 المعروف :CB1 [المعروق

223. .V1: om. CB1 [ال

224. يكون أن ] V1: om. CB1.

225. .CB1: om. V1 [أيضًا

226. .V1 ممن :CB1 [من

227. .V1 فإنّه :CB1 [ألنّه

228. .V1 ناس :CB1 [أناس

229. المشابهة األشياء أمّا :CB1 [فأمّا  V1.

230. .V1 فإنّما :CB1 [فإنّها
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ـبقأالـق ـيكأن231رضـملّـكيـفودـجاألإنّ:راطـ ـيلاـمونـ ـلسايـ ـلثنوارّةـ ـ ـثخهـلةـ ـمتو.نـ ـقيقرانـكىـ ـ دًّاـجاًـ

.خطر معه فاإلسهال كذلك، أيضاً كان وإذا. رديء فذلك منهوكاً،

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلثناعـضوـم:رـ ـ ـيلاـموـهةـ ـلسايـ ـلفاىـلإرةـ ـيلاـمورج،ـ ـلسايـ ـيليهاـم232وـهرةـ ـ ـ هـنأـكو.وقـفنـماـ ّ

ـبهارـشأ ـلقاذاـ ـقساألىـلإولـ ـلثاامـ ـللبطةـثالـ ـ ـ ـلشادوناـموـهو233نـ ـسيراـ ـيلاـموف،ـ ـلسايـ اـمووق،ـفنـمرّةـ

ــيليه ــ ــ ــسفأنــماــ ــلثنايــهول،ــ ــ ــعنو.ةــ ــبمىــ ــيلاــ ــلسايــ CB1[رّةــ 46b[ــلثنوا ــ ــبينهماــم#ةــ ــ ــ ــ ــلعمايــف234اــ ــ القــ

ــلما ــلجااآلتيــهذهــهو.دهــحوراقــ ــيجووف،ــ ــتكأنبــ ــعلاآلالتذهــهونــ ــطبيعىــ ــ ــ ــلسماةــ ــ ــلتايــهون،ــ يــ

ـعن# ـبهىـ ـلثخاـب235اـ ـ ـعلةـلدال#نـ ـلخياىـ ـ ـسبورـ ـكمبـ ـلقاالـ ـلطبيعياوّةـ ـ ـ ـ ـ ـخصوّة،ـ ـعلًاـصوـ ـلقاىـ ـلهاوّةـ ـضماـ ةـ

ــلكبا ــ ةــيدــ ــكم236ّ ةــقرأن237ّاــ ــنهوّ ــئيردةــمالــعاآلالتذهــهةــكوــ ــعل238ةــلدالةــ ــضعفهىــ ــ ــ ــلهاــ ــلهزاــ ــلسبوا،ــ ــ 239بــ

ــيضأ اــ هــنألرديءً ــيضّ ــستماالــبرّــ ــ دــلوــتوراءــ ــلمعاإذدمــلاّ ــ ــلكبوادةــ ــ ــينتفعدــ ــ ــ ــ ــبثخانــ ــ ــلماذهــهنــ يــفعــضواــ

ـــفعأ هماـــ ـــل ـــ ــ ـــسهاإلارـــصو.240اـ ـــلحاذهـــهعـــمالـــ ـــخطالـــ ثاألنّرًاـــ ـــل ـــنهدـــق241ربـــ ـــمعواألكـــ تـــقردـــقاءـــ بـــهوذّ

231. مرض كلّ في األجود إنّ أبقراط قال الحدوث وقت في ] V1: om. CB1.

232. .CB1 وهو :V1 [هو

233. .CB1 البطن :V1 [للبطن

234. بينهما ما ] CB1: يليهما وما  V1.

235. بها عنى ] CB1: عناها V1.

236. ـعلةـلدال ـلخياىـ ـ ـسبورـ ـكمبـ ـلقاالـ ـلطبيعياوّةـ ـ ـ ـ ـ ـخصوّة،ـ ـعلًاـصوـ ـلقاىـ ـلهاوّةـ ـضماـ ـلكباةـ ـ ّةـيدـ ] CB1: om.

V1.

237. .V1 وذلك :CB1 [كما

238. .V1 دالّة :CB1 [داللة

239. .CB1 سبب :V1 [لسبب

240. .CB1 أفعالها :V1 [أفعالهما

241. .V1 يكون .add [ الثرب
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ــشحمه ــ ــ ــيحسالــفا،ــ ــ ــفعهدنــ ــ ــلماــ ــيحتاــ ــ ــفعدىــلإاجــ ــلقيتهإذامّــث.هــ ــ ــ ــ ــتقأننــمؤــيمــلدواء،ــلا242اــ ــحهرّــ أواــ

ـتفس ـ ـخهّـ ـلقوااـ ـلحاذهـهعـميءـ ـكثأالـ ـخطرـ ـتتماآلالتذهـهألنّرًاـ ـ ـلقاالـحيـفدّدـ ـهتنـمنـمؤـيالـفيء،ـ كـ

.جافّة رقيقة كانت إذا منها شيء

36.

ـبقأالـق ـصحيحهـندـبانـكنـم:راطـ ـ ـ ـسهأـفاً،ـ ـليإرعـسأدواءـبيّءـقأولـ ـلغشاهـ ـ ـيغتانـكنـمكـلذـكو.يـ ـ ذيـ

.أردأ بغذاء

ـلتفسيا# ـ ـ ـ ـعن:رـ ـلصحياـبىـ ـ ـ ـلنقاحـ ـ ـلبايـ ـلفضانـمدنـ ـ ـيعمـلوولـ ـبقنـ CB1[هـلوـ 47a" ـليإرعـسأ] ـلغشاهـ ـ "ىـ

ـصحاألنـمربـشنـمأنّ ـستفاالدواءّاءـ ـ ـيغشراغ،ـ ـ ـعلييـ ـ ـكثيإنّـف.هـ ـ ـيتؤالءـهنـمرًاـ ـيغشالـفك،ـلذهـلقـفّـ ـ يـ

ـعلي ـ ـيضأنلـبه،ـ ـلمضارّهـ ـ ـلتارّةـ ـتثميـ ـ ـلغشا243رـ ـ ـستفاالدواءأنّكـلوذيـ ـ ـتجمـلإذاراغـ ـلصحيايـفدـ ـ ـ حـ

ـفضل ـ ـيجتةـ ـ ـبهذـ ـيحتاـمذبـجاـ ـ ـليإاجـ ـلباهـ ـبعسالطـخاألنـمدنـ ـ ـمشقورـ ـ دثـحأاـمّـبور.دـيدـشربـكووأذىّةـ

اـــضراـــمأ ئردً ـــي ــ مغاـــكةـ ـــل ــ ـ ــ ـــلغشادثـــحأرط،ـــفأإذااـــمّـــبور.دوارـــلواصّـ ــ ـ ــ ـــستكاالانـــكإذاكـــلوذ.يـ ــ ـ ــ يـــفراهـ

ــجتاال ــعنهذابــ ــ ــكثأاــ ــفيكر،ــ ــ ــلكوااألذىونــ ــعضأ244ألنّدّــشوأوىــقأربــ ــتنهمــهاءــ ــ ــتضعوكــ ــ .مــهواــقفــ

ـهكو ـيغتانـكنـمالـحذاـ ـ ـبغذيـ ـلحاإنّـف.رديءذاءـ ـلغاارّـ ـفيريـيزـ ـيضعهـ ـ ـفيروحـلوادمـلاألنّفـ ـيقهـ الّنـ

ــتنهو ــ ــعضأكــ ــتغتالاــهّــنألدًّاــجاءهــ ــ ــغتاالذيــ تاذاءــ ــل ــلكيموا.امّــ ــ ــ ــيضأرديءــلاوســ اــ قً ث ــي ــ قالــ ــل ــبكموّةــ ــ تّــ ــي هــ

ـيهؤذـيو ـبكيفياـ ـ ـ ـ ـفله.هـتّـ ـ ـلمعاذهـ ـ ـجمأيـناـ ـتضععـ ـ ـقصومـهواـقفـ ـيصيأنؤالءـهاريـ ـ ـنخاىـلإرهـخآـبرواـ اللـ

ـلقا ـلغشاوـهووّة،ـ ـ ـلحاـكي،ـ ـفيمالـ ـ ـينرأنـ ـنحمـهاـ ـسنيـفنـ ـلمجا245يـ ـ CB1[ةـعاـ 47b[ـمم ـيغتانـكّنـ ـ ديـ

ــبصن ــ ــعشاالوفــ ــغيوابــ ــشياألنــماــهرــ ــلتااءــ ــلييــ ــلناأنــشســ ــيعتأناســ ــ ــبهذواــ ــيمواــناــككــلذــلوا،ــ ونــتوــ

ـتقو.ًاـفازـجًاـتوـم ـلفصاذاـهرـيدـ ـ ـبحسلـ ـ ـلتفسياذاـهبـ ـ ـ ـ ـصحيحهـندـبانـكنـمأنّوـهرـ ـ ـ ـسهأـفًا،ـ يّءـقأولـ

ـليإرعـسأدواءـب ـلغشاهـ ـ ـيس246كـلذـلوي،ـ ـلغشارعـ ـ ـيعتانـكنـمىـلإيـ ـ ـبغذيـ ـليناـجّاـموأ.رديءداءـ ـ وس،ـ

ـففس ـ ـيعتانـكنـمكـلذـكو"هـلوـقّرـ ـ ـبغديـ ـعل"رديءذاءـ ـمعيـفنـمأنّوـهوهـجوـلاذاـهىـ ـخلهـتدـ إالرديءطـ

242. .CB1 لقتها :V1 [لقيتها

243. .H يتمن :CB1 [تثمر

244. .CB1 فألن :H [ألنّ

245. .H شيء :CB1 [سني

246. .H كذلك :CB1 [لذلك
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ـقليّهـنأ ـ ـحتؤذىـيالدـقّهـنإـفد،ـماـجأولـ ـعليوردإذاّىـ ـ ـلمسهادواءـلاهـ ـ ـ ـلمقياأولـ ـ ـ ـمعيـفارـثئ،ـ ودارهـتدـ

ــفيه ــ ــلغشادــلوواــ ــ ــلخفقوايــ ــ ــ ــلغشوا.انــ ــ ــلمشيــ ــ ــلمعامــفةــكارــ ــ ــلقلاأودةــ ــ ــلخلاانــكوإنب،ــ ــ يــفرديءــلاطــ

ـلعا ـلمعاىـلإارـصودواءـلاـبارـثأإذاّهـنإـف.روقـ ـ ـفعدة،ـ ـبعينذاـهلـ ـ ـ ـقليهـلاـحذهـهنـمانـكوإن.هـ ـ الطـخاأللـ

ـلبايـف ـفهدن،ـ ـضعوـ ـلقافـ ـلحاـبووّة،ـ ـيكأنريـ ـلغشاونـ ـ ـليإيـ ـمنرعـسأهـ ـغيىـلإهـ ـيكو.رهـ ـتقونـ ذاـهرـيدـ

ـلفصا ـ ـبحسلـ ـ ـلتفسياذاـهبـ ـ ـ ـ ـصحيحهـندـبانـكنـمأنّوـهرـ ـ ـ ـسهأـفًا،ـ ـقيأولـ CB1[دواءـبّئـ 48a[رعـسأ

ــليإ ــلغشاهــ ــ ــيغتانــكنــمالــحكــلذــكو.يــ ــ ــبغديــ هــنإــفرديء،ذاءــ ــستفاالدواءربــشإذاّ ــ ــليإرعــسأراغ،ــ هــ

ـلغشا ـ ـيضأيـ ـفيكًا،ـ ـ ـلباونـ ـلنقادنـ ـ ـليذيـلوا.يـ ـلنقاـبسـ ـ ـتس،247يـ ـلغشاارعـ ـ ـليهمإيـ ـ ـ ـستعماإذااـ ـ ـ ـفيهملـ ـ ـ اـ

.249آخر ما وجه على منهما واحد كلّ أنّ إال واحدة، 248مثابة على #االستفراغ دواء

247. .H في .add [ بالنقي

248. مثابة على ] CB1: بمثابة H.

249. ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنرـ ـلصحياـبىـ ـ ـ ـلنقاحـ ـ ـلبايـ ـلفضانـمدنـ ـ ـيعمـلوولـ ـبقنـ ـليإرعـسأهـلوـ ـلغشاهـ ـ نـمربـشنـمأنّىـ

ــصحاأل اءــ ــستفاالدواءّ ــ ــيغشراغ،ــ ــ ــعلييــ ــ ــكثيإنّــف.هــ ــ ــيتؤالءــهنــمرًاــ ــيغشالــفك،ــلذهــلقــفّــ ــ ــعلييــ ــ أنلــبه،ــ

ـيض ـلمضارّهـ ـ ـلتارّةـ ـتثميـ ـ ـلغشارـ ـ ـستفاالدواءأنّكـلوذيـ ـ ـتجمـلإذاراغـ ـلصحيايـفدـ ـ ـ ـفضلحـ ـ ـيجتةـ ـ ـبهذـ اـ

ـيحتاـمذبـج ـ ـليإاجـ ـلباهـ ـبعسالطـخاألنـمدنـ ـ ـمشقورـ ـ ـيئردًاـضراـمأدثـحأاـمّـبور.دـيدـشربـكووأذىّةـ ةـ

ـلمغاـك ـ ـلغشادثـحأرط،ـفأإذااـمّـبور.دوارـلواصّـ ـ ـستكاالانـكإذاكـلوذ.يـ ـ ـجتااليـفراهـ ـعنهذابـ ـ ـكثأاـ ر،ـ

ـفيك ـ ـلكوااألذىونـ ـعضأألنّدّـشوأوىـقأربـ ـتنهمـهاءـ ـ ـتضعوكـ ـ ـهكو.مـهواـقفـ ـيغتانـكنـمالـحذاـ ـ ذيـ

ـبغ ـلحاإنّـف.رديءذاءـ ـلغاارّـ ـفيريـيزـ ـيضعهـ ـ ـفيروحـلوادمـلاألنّفـ ـيقهـ ـتنهوالّنـ ـ ـعضأكـ الاـهّـنألدًّاـجاءهـ

ـتغت ـ ـغتاالذيـ ـلتاذاءـ ـلكيموا.امّـ ـ ـ ـيضأرديءـلاوسـ اـ ـيثقً ـ ـلقالـ ـبكموّةـ ـ ـيتّـ ـيهؤذـيوهـ ـبكيفياـ ـ ـ ـ ـفله.هـتّـ ـ ـلمعاذهـ ـ يـناـ

ــجمأ ــتضععــ ــ ــقصومــهواــقفــ ــيصيأنؤالءــهاريــ ــ ــنخاىــلإرهــخآــبرواــ ــلقااللــ ــلغشاوــهووّة،ــ ــ ــلحاــكي،ــ الــ

ـفيم ـ ـينرأنـ ـنحمـهاـ ـسنيـفنـ ـلمجايـ ـ ـممةـعاـ ـيغتانـكّنـ ـ ـبصنديـ ـ ـعشاالوفـ ـغيوابـ ـشياألنـماـهرـ ـلتااءـ يـ

ـلي ـلناأنـشسـ ـيعتأناسـ ـ ـبهذواـ ـيمواـناـككـلذـلوا،ـ اـتوـمونـتوـ اـفازـجً ـتقو.ً ـلفصاذاـهرـيدـ ـ ـبحسلـ ـ ذاـهبـ

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـصحيحهـندـبانـكنـمأنّوـهرـ ـ ـ ـسهأـفًا،ـ ـليإرعـسأدواءـبيّءـقأولـ ـلغشاهـ ـ ـيسكـلذـلوي،ـ ـلغشارعـ ـ يـ

ـيعتانـكنـمىـلإ ـ ـبغذيـ ـليناـجّاـموأ.رديءداءـ ـ ـففسوس،ـ ـ ـيعتانـكنـمكـلذـكوهـلوـقّرـ ـ ـبغديـ ـعل"رديءذاءـ ىـ

ـمعيـفنـمأنّوـهوهـجوـلاذاـه ـخلهـتدـ ـقليّهـنأإالرديءطـ ـ ـحتؤذىـيالدـقّهـنإـفد،ـماـجأولـ ـعليوردإذاّىـ ـ هـ

ـلمسهادواءـلا ـ ـ ـلمقياأولـ ـ ـ ـمعيـفارـثئ،ـ ـفيهودارهـتدـ ـ ـلغشادـلوواـ ـ ـلخفقوايـ ـ ـ ـلغشوا.انـ ـ ـلمشيـ ـ مـفةـكارـ
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37.

.يعسر فيه الدواء فاستعمال صحيحاً، بدنه كان من: أبقراط قال

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــيعساــمّــنإ:رــ ــ ــستعمارــ ــ ــ ــتجمــلإذادواءــلاألنّؤالءــهيــفدواءــلاالــ ــفضلدــ ــ فةــ ــيست ــ ــ ــغهرــ اذبــجاــ

ـعضاأل ـستكوااءـ ـ ـههرـ ـعلاـ ـنتاىـ ـفيهاـمزاعـ ـ ـمماـ ـئمهالـيّاـ ـ ـممكـلوذ.اـ ـيعسّاـ ـ ـيكورـ ـمعونـ د،ـيدـشوأذىربـكهـ

.علمت كما رديئة 250أعراض تحدث وربّما

38.

ــبقأالــق ــلطعانــمانــكاــم:راطــ ــ ــلشواامــ ــقليسّــخأرابــ ــ هــنأإالّالًــ ــفينبغذّ،ــلأّ ــ ــ ــ ــيختأنيــ ــ ــعل251ارــ وــهاــمىــ

.أكره 252أنّه إالّ #أفضل منهما

ـلمعا ـ ـلقلاأودةـ ـ ـلخلاانـكوإنب،ـ ـ ـلعايـفرديءـلاطـ هـنإـف.روقـ ـلمعاىـلإارـصودواءـلاـبارـثأإذاّ ـ ـفعدة،ـ لـ

ــبعينذاــه ــ ــ يهــلاــحذهــهنــمانــكوإن.هــ ــقل ــ بايــفالطــخاأللــ ــل ــفهدن،ــ ــضعوــ ــلقافــ ــلحاــبووّةــ ــيكأنريــ ونــ

ـلغشا ـ ـليإيـ ـمنرعـسأهـ ـغيىـلإهـ ـيكو.رهـ ـتقونـ ـلفصاذاـهرـيدـ ـ ـبحسلـ ـ ـلتفسياذاـهبـ ـ ـ ـ هـندـبانـكنـمأنّوـهرـ

ـصحيح ـ ـ ـسهأـفًا،ـ ـقيأولـ ـليإرعـسأدواءـبّئـ ـلغشاهـ ـ ـيغتانـكنـمالـحكـلذـكويـ ـ ـبغديـ إذاّهـنإـفرديء،ذاءـ

ــستفاالدواءربــش ــ ــليإرعــسأراغ،ــ ــلغشاهــ ــ ــيضأيــ اــ ــفيكً ــ ــلباونــ ــلنقادنــ ــ ــليذيــلوا.يــ ــلنقاــبســ ــ ــتسي،ــ ارعــ

ـلغشا ـ ـليهمإيـ ـ ـ ـستعماإذااـ ـ ـ ـفيهملـ ـ ـ ـستفاالدواءاـ ـ ـعلراغـ ـمثىـ ـمنهمدـحوالّـكأنّإالدة،ـحواةـباـ ـ ـ ـعلاـ هـجوىـ

رــخآاــم ] CB1: ــلتفسيا ــ ــ ــ ــعنرــ ــلصحياــبىــ ــ ــ ــلنقاحــ ــ ــلبايــ ــلمسهادواءــلاإنّــفه،ــلاــحذهــهنــملّــكودنــ ــ ــ أولــ

ـلمقيا ـ ـ ـستعماإذاّئـ ـ ـ ـفيلـ ـتجمـله،ـ ـفضلدـ ـ ـتجتةـ ـ ـبهذـ ـيحتاـماـ ـ ـليإاجـ ـلباهـ ـبعسالطـخاألنـمدنـ ـ ـمشقورـ ـ وأذىّةـ

ـكثي ـ ـمغسأودوارًادـلواـمّـبور.ربـكورـ ـ ـثهأوراـمّـبورًّاـ ـلغشامـ ـ ـلكواألذىـليـ ـستكاالانـكإذاربـ ـ ـكثأراهـ رـ

ــعل ــعضاألىــ ــعضأوألناءــ ــتنهمــهاءــ ــ ــتضعوكــ ــ اــمأــف.مــهواــقفــ ــمعيــفنــمّ ــخلهــتدــ ــقليهــنأإالرديءطــ ــ أولــ

هــنإــفد،ــماــج ــيتالاــمّــبرّ ــعليوردإذاــفه،ــبأذّىــ ــ ــلمسهادواءــلاهــ ــ ــ ــلمقياأولــ ــ ــ هــنإــفئ،ــ ــيثّ ــمعيــفدورــيوورــ هــتدــ

ـلغشاّدـلوـيو ـ ـلخفقوايـ ـ ـ ـلغشوا.انـ ـ ـبمشيـ ـ ـلمعامـفةـكارـ ـ ـللقلدةـ ـ ـ ـلخلاانـكوإنبـ ـ ـلعايـفرديءـلاطـ ّهـنإـفروق،ـ

ـلمعاىـلإارـصودواءـلاـبارـثأإذا ـ ـفعدة،ـ ـبعينذهـهلـ ـ ـ ـقليهـلاـحنـمانـكوإنه،ـ ـ ـلبايـفالطـخاأللـ ـفهدن،ـ وـ

غيره إلى منه أسرع إليه الغشي يكون إن وبالحري القوّة، ضعيف  V1.

250. .V1 أعراضًا :CB1 [أعراض

251. االختيار يقع :V1 [يختار  CB1.

252. أنّه إال ] V1: كان وإن  CB1.
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ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلطعا:رــ ــ ــلمقــفأوذّــلاألامــ ــعنوــهنــ ــلنانــكوإنذّ،ــلادهــ ــطبيعتإنّــفكــلذــلو.كــلذدوننــيرــخآاســ ــ ــ ــ هــ

ـتقبل ـ ـ ـقبهـ ـحسأوالًـ ـفتجين،ـ ـ ـ ـهضمدـ ـ ـتصلوهـ ـ ـكثأحـ ـفتمتهـترداءرـ ـ ـ ـلطبيعاازـ ـ ـ ـ CB1[ةـ 48b[ـمن ـمتياهـ ـ ـكثأازًاـ رـ

.وتدفعها فضالته وتميّز به فتقوى

39.

ــبقأالــق ــلكها:راطــ ــ ــكثأيــفولــ ــيمرــماألرــ ــمملّــقأونــضرــ اــ ــيمّ ــلشبارضــ ــ ــيعاــمأنّإالّابــ ــلهرضــ نــممــ

.بهم وهي يموتون األمر األكثر على المزمنة األمراض

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــعن:رــ ــلكهاــبىــ ــ ــلضاولــ ــبطياــ ــ ــلتنــ ــبيدــ ــيضبمــلنــمإنّــف.مــهرــ ــ ــبتطــ ــبيدــ ــلكهانــمرهــ ــ ــفهول،ــ ــكثأوــ رــ

ـلشبانـمًاـضراـمأ ـ ـضعأمـهّـنألانـ اـيزـيرـغارًّاـحلّـقوأوّةـقفـ ـمنهًّ ـ اـموأ.مـ ـلشباّ ـ ـكثأـفّان،ـ اـمِـهَـنرـ اـهَرـشوً ً.

ــفه ــكثأكــلذــلمــ اــطالــخأرــ ــتهاــكرــحوً ــغييــفمــ ــقتهورــ ــ ــكثأاــ ــفه.رــ ــكثأكــلذــلمــ اــضراــمأرــ ــلعلوا.ً ــ ةــ نــمأنّيــفّ

ــضب ــبيدــتطــ ــلكهانــمرهــ ــ ــيمولــ ــلمادّةــحأنّوــهلّــقأرضــ ــسكندــق253وادــ ــ ــفيهتــ ــ ــكثبــهوذمــ دــلوــترةــ دمــلاّ

ــفيهاــمارــصو ــ ــكناــسالطــخاألنــممــ لةــئادــهةــ ي ــقل ــ ــ ــضطاالةــ ــنصبواالرابــ ــ ــلتعفواابــ ــ ــ نــ ّ# ــضبطإذاــف. ــ واــ

ـبيدـت ـيعاـمأنّإال،254ًاـضراـمألّـقأواـناـكم،ـهرـ ـلهرضـ ـلماراضـماألنـممـ ـمنزـ ـيفاـملّـقةـ ـقهارـ ـلصاـكم،ـ رعـ

ــتعواالر ــغيواشــ ــهمرــ ــلنقصكــلوذ.اــ ــ ــ ــلحاانــ ــفيهارّــ ــ ــمثوأ.مــ ــتحتراضــماألذهــهالــ ــ CB1[اجــ 549a[ىــلإ

.لتنضج الحارّ توفّر

40.

.ينضج 255يكاد ليس #الفاني للشيخ والنزلة البحوحة من يعرض ما إنّ: أبقراط قال

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــعن:رــ ــلبحاــبىــ ــ ــيعاــمةــحوــ ــللمشرضــ ــ ــ ــلتشانــمخــياــ ــ ــلتخنوالــعاــ ــ ــ جــ ــبسبّ ــ ــتهاــئرةــبوــطربــ مــهّــنوأل.مــ

ـمعإلومـيلّـككـلذيـفزدادونـي ـلحاانـ ـلغاارّـ ـفيهريّـيزـ ـ ـلنقصايـفمـ ـ ـ ـفبان،ـ ـلحاـ ـيبالأنريـ ـمنرؤاـ ـعنو.هـ ىـ

ـلناـب ـينحاـمةـلزـ ـ ـسهرؤونـمدرـ ـتهاـئرىـلإمـ ـعلمـ ـلتاةـبوـطرـلانـمدوامـلاىـ ـفضليـهيـ ـ أنّكـلوذ.اغـمدـلاةـ

ـلجملايـفاغـمدـلا ـ ـ ـعضةـ ـكبيوـ ـ ـلفضارـ ـ ـبسبةـبوـطرـلواولـ ـ ـبسبول،ـصاأليـفهـجزاـمةـبوـطورردـببـ ـ أنّبـ

ـلعا ـلتاروقـ ـتجيئيـ ـ ـ ـتتمسوهـ ـ ـ ـلغدمـلاـبّكـ ـلفضاـبوـحدـتوهـئذاـ ـ ـطبرـلاولـ ـبطىـلإةـ ـتتضوهـنوـ ـ ـلفضاذهـهفـعاـ ـ ولـ

ـلشيخانّـسيـف ـ ـ ـلمةـخوـ اـ ـيعّ ـللرضـ ـلباادةـيزنـماغـمدـ ـيستحيكـلذـلو.ردـ ـ ـ ـ ـلغانـمزءـجلـ ـيصيذيـلاذاءـ ـ رـ

253. .V1 المرار :CB1 [الموادّ

254. أمراضًا أقلّ كانوا تدبيرهم، ضبطوا فإذا ] CB1: om. V1.

255. يكاد ليس ] CB1: ال V1.
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ـليإ V1[هـ 23a[ـفضليةـبوـطرىـلإ ـ ـ ـغيةـ ـنضجرـ ـ ـينقطالةـبوـطرـلاذهـهو.ةـ ـ ـ ـلقلاـهّدـلوـتعـ ـ ةـ ـلحاّ ـلغاارّـ ريّـيزـ

ـفيه ـ ـفكي.مـ ـ ـيتفـ ـلهمّـ ـتنضإناـ ـ ـليوجـ ـلبحاالـحذاـهسـ ـ ـلنواةـحوـ CB1[ةـلزـ 49b[ـجميولـب ـ راضـماألعـ

ـلتا ـيحتيـ ـ ـفيهاجـ ـ ـلنضاىـلإاـ ـ ـلمشايـفاـهّـنإـفج،ـ ـ ـيكمـلوإنخ،ـياـ ـيصفواـنوـ ـ ـلفاهـ ـيباـملـقي،ـناـ أنإالرؤنـ

ـيك ـلماارّيـحواـنوـ ـعلإنّـفكـلذـلو.زاجـ ـلكلالـ ـ ـفيهىـ ـ ـيبالمـ ـلعلوارؤـ ـ ـلتالـ ـيعسيـ ـ ـنضجهرـ ـ ـ ـلشبايـفاـ ـ الّانـ

.المشايخ في البتّة ينضج

41.

.فجأة يموت فهو ظاهر، سبب غير من شديد غشي كثيرة مرارًا يصيبه من: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلغشاذاـهأنّهـلوـق:رـ ـ ـيعاليـ ـبسبهـلرفـ ـ ـعلدلّـيرـهاـظبـ ـيظهّهـنأىـ ـ ـصحاألـب256رـ ـلمادونّاءـ ىـضرـ

ـلصحيوا ـ ـ ـنتهاإذاحـ ـ ـضعهـبىـ ـلقافـ ـيغشدّـحىـلإوّةـ ـ ـعلييـ ـ ـغشيهـ ـ ـكمدًاـيدـشًاـ ـيكمـلهـلاـقاـ ـسبالـبكـلذنـ بـ

ـلحاـبورـهاـظ ـيفيالأنريـ ـ ـمنقـ ـحباـصهـ ـفلي.هـ ـ ـلسباسـ ـ ـفي#بـ ـضع257إذنهـ ـلقافـ ـلحياوّةـ ـ ـنيواـ ـنسالـبّة،ـ دادـ

ـمسل ـ ـلشاكـ ـيسلذيـلاوـهودي،ـيورـلاانـيرـ ـ ـفيكـ ـلهاهـ ـلقلاىـلإةـئرـلانـمواءـ ـ ـبخواالبـ ـنياـخدـلارةـ ـلقلانـمّةـ ـ بـ

ــنساأو#ةــئرــلاىــلإ ــمسل258دادــ ــ ــبهألكــ ــيسلذيــلاوــهور،ــ ــ ــفيكــ ــلقلانــمروحــلاهــ ــ ــجميىــلإبــ ــ ــلباعــ ــعلدنــ ىــ

ـسبي ـ ـينساـملـ ـ ـلنخالـئأوادـ ـ ـعليـفاعـ ـلصا259ّةـ ـلطبيعوارع،ـ ـ ـ ـ ـتجةـ ـلتنحكـلذدـهاـ ـ ـ ـيفياـمّـنوإ.هـيّـ ـ ـلمصاقـ ـ روعـ

]CB1 50a[ــعل ــكثاألىــ ــيفيوالرــ ــ ــلمغشاقــ ــ ــ ــعلييــ ــ ــنساالألنّالهــ ــلصايــفدادــ ــلعضايــفوــهاــمّــنإرعــ ــ وــ

ـمبوـهذيـلا ـلحادأـ ـفتجتماتـكرـ ـ ـ ـ ـكثياتـكرـحعـ ـ ـعلّةـيوـقرةـ ـحلىـ ـلقلاإنّـفه،ـ ـ ـلتحقياـببـ ـ ـ ـ ـمبوـهقـ ـلحادأـ اتـكرـ

ـفتجتم ـ ـ ـ ـكثياتـكرـحعـ ـ ـعلّةـيوـقرةـ ـحلىـ ـلقلاانـكوإنهـ ـ ـلتحقياـببـ ـ ـ ـ ـمبوـهقـ ـلحادأـ ـجمأاتـكرـ ـلقلاألنّلـب.عـ ـ بـ

ـيحتمالـفاغ،ـمدـلانـمرفـشأ ـ ـ ـيحتملاـملـ ـ ـ ـ ـلحالـصأّهـنوأل.األذىنـماغـمدـلاهـ ـلغاارّـ ـفيتسريّـيزـ ـ ـ ـليإارعـ هـ

ـنطفاال ـ ـلتادمـععـماءـ ـيعانـكنـمتـيورأ.حـيروـ ـلعاذاـههـلرضـ ـشهأارضـ ـكثيرًاـ ـ ـينانـكورةـ ـعليوبـ ـ يـفهـ

ـلشها ـ ـكثوأرّةـمرـ ـغشيأوّلـباتـمنـمتـيورأ.اتـمأنىـلإرـ ـ ـكبترةـ ـ ـلثاـبو260هـ ـفخم.يـناـ ـ ـلساأنّتـنّـ يـفدّةـ

256. .V1 يحدث :CB1 [يظهر

257. إذن فيه ] CB1: فيه إذًا  V1.

258. انسداد أو ] V1: وانسداد CB1.

259. .V1 علل :CB1 [علّة

260. .CB1: om. V1 [ركبته
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ـلشايـفتـناـكاألوّل ـبهاأل261انـيرـ ـلقلاوأنّرـ ـ ـيكمـلبـ ـيعنـ ـلتادمـ ـيع262انـككـلذـلو.ًاـسرأحـيروـ رارًاـماودهـ

ــكثي ــ ــلثايــفوإنّ.رةــ ــلساتــناــك263يــناــ ــلشايــفدّةــ ــفلمدي،ــيورــلاانــيرــ ــ اــ ــلقلادمــعّ ــ ــلتابــ اتــمالً،ــصأحــيروــ

ـميت ـ ـلمختنقياةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـممدـيأزنـملّـكو.نـ ـغشّنـ ـعلييـ ـ ـلغشاذاـههـ ـ ـيفمـلى،ـ ـفعلم.الًـصأقـ ـ ـ ـلساأنتـ يـفتـناـكدّةـ

ــلشا ــلغشوا.ديــيورــلاانــيرــ ــ ــيعذيــلايــ ــسبهــلرفــ ــيغشذيــلاــكبــ ــ ــعلييــ ــ ــلمقارطــفأإذاهــ ــ ــلحمايــفامــ ــ امــ ّ

ـلحا ـسيارّـ ـشياألـبدـقأودـقواـمّـ CB1[اءـ 50b[ـيئردـلا ـئحراـلاةـ ـلبخواةـ ـ ـكصوارـ ـلمعابـحاـ ـ ـلضعيفادةـ ـ ـ ـ إذاةـ

ــستحا ــ ــيطعمــلومّــ ــ ــشيئمــ ــ اــ ــحتً ىــ ــينصّ ــ ــمعىــلإبّــ ــيهؤذــترارــمهــتدــ ــمتكــلذــلو.اــ ــتندــقانــكىــ ــشيئاولــ ــ اــ مــلً

ـيغ ـعلي264شـ ـ ـلغشاـكوه،ـ ـ ـختنايـفيـ ـ ـيعو.مـحرـلااقـ ـغشيالـقاـممّـ ـ ـلغشاألنّدًاـيدـشًاـ ـ ـلضعيايـ ـ ـ ؤديـيالفـ

]V1 23b[ـبص ـحباـ ـلماىـلإهـ ـفمت.وتـ ـ ـغشىـ ـعليـ ـنسإىـ ـغشيانـ ـ اـ ـللسبدًاـيدـشً ـ ـ ـقلنذيـلابـ ـ ـليو265اهـ سـ

ـبظوـه ـلسبارـهاـ ـ ـتنخرارًاـماودـعمّـثب،ـ ـ ـفيهزكـ ـ ـلقلاوّةـقاـ ـ ـبعرّةـمبـ ـيتمكورّةـمدـ ـ ـ ـلماّنـ ـفبرض،ـ ـلحاـ أنريـ

.فجأةً الموت وهي تعتريه، غشية من صاحبه يفيق ال

42.

ــبقأالــق ــلسكتا:راطــ ــ ــ ة،ــيوــقتــناــكإنةــ ــيمكمــلّ ــ ــيبأننــ ــحبهاــصرأــ ــ ــضعيفتــناــكوإن.266اــ ــ ــ ــيسهمــلة،ــ ــ أنلــ

.يبرأ

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلسكتا:رـ ـ ـ ـيعةـ ـمعهدمـ ـ ـلبااـ ـكلدنـ ـلحاّهـ ـلحواسّـ ـبغتةـكرـ ـ ـسببهو.ةـ ـ ـ ـنساأواغـمدـلايـفورمّاـمإاـ دادـ

ـبط ـبلغمياتـبوـطرـبهـنوـ ـ ـ ـ ـتمتنّةـ ـ ـ ـبسببهعـ ـ ـ ـ ـلنفساروحـلااـ ـ ـ ـنياـ ـفيعرأسـلادوناـمىـلإ267ّةـ ـ ـلحادمـ ـلحواسّـ ةـكرـ

ـلحجاةـكرـحالـخاـم ـ ـللتنفابـ ـ ـ ـ ـبقوأ.ّسـ ـعنراطـ ـبهىـ ـلنا268ذاـ CB1[وعـ 51a[ـلسكتانـم ـ ـ دـقّةـيوـمدـلاألنّةـ

261. .CB1: om. V1 [الشريان

262. .V1: om. CB1 [كان

263. .CB1 والثالث .add [ الثاني

264. .CB1 يغشي :V1 [يغش

265. .V1 قلنا :CB1 [قلناه

266. .CB1 منها .add [صاحبها

267. .V1 النفساني :CB1 [النفسانيّة

268. .V1 هذا :CB1 [بهذا
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ـتب ـكثيرأـ ـ ـلفصاـبرًاـ ـ ـغينـمدـ ـتطأنرـ ـستاالىـلإ269رهـمأؤولـيأوولـ ـلقاارـصاـمّـنوإ.اءـخرـ ـمنهويّـ ـ ـيبالاـ رأـ

ـخلداـلا270ةـفآلـل ـعلةـ ـلتنفاىـ ـ ـ ـبطنـمّسـ ـنقصأوهـنالـ ـ ـمستكهـنوـكأوهـناـ ـ ـ ـلشوًا،ـهرـ ـقلواغـمدـلارفـ ـحتماّةـ ـ هـلاـ

ــلعظيما271ةــفاآل ــ ــ ــ ــلمادّةــشوألنّ،272ةــ ــتمهالرضــ ــ ــكثيلــ ــ ــلضعيفااــموأ.رًاــ ــ ــ ــ ــمنهةــ ــ ــيسهالــفا،ــ ــ ــتبأنلــ ألنّرأــ

ـيغتاغـمدـلا ـ ـبكيمذيـ ـ ـ ـلموابـطراردـب273وسـ ـخلنـمادثـحرضـ ـفهه،ـلاـحذهـهطٍـ ـيحيوـ ـ ـعليردـياـملـ ـ نـمهـ

ـلغا ـلماادّةـمىـلإذاءـ ـتعتبو.رضـ ـ ـ ـلعلاذهـهوّةـقرـ ـ ةـ ـلتنفاـبّ ـ ـ ـمعهانـكاـماـهواـقأـفّسـ ـ ـمعاـ ا،ـمدوـ انـكاـممّـثً

ــلتنفا ــ ــ ــمعهّســ ــ ــستكاــباــ ــ #راهــ ــيسهالذاــهو. ــ ــيبأنلــ ــستاــبرأــ ــنهمودو274اهــكرــ ــ ــستكاالذيــلااــ ــ ــمعراهــ يــفهــ

ـلتنفا ـ ـ ـمختلّهـنأإالّس،ـ ـ ـ ـغيفـ ـلنظالزمرـ ـ ـخفوأ.امـ ـلتنفاانـكاـماـهّـ ـ ـ ـلنظًاـمالزّسـ ـ ـلحجاارـصاـمّـنوإ.هـماـ ـ ابـ

ـيتح ـ ـبينـمرّكـ ـلمسرـخاألاآلالترـئاـسنـ ـ ـلحااسـ ـكترـحىـلإةـجاـ ـبقيـف275هـ ـلحيااءـ ـ ـعلاةـ 276وـهو.دوامـلاىـ

ـبس ـلصاطـ ـللتنفدرـ ـ ـ ـ ـتيقوّسـ ـ ـلنفا277ّظـ ـ ـلهو.كـلذـلسـ ـجميارـصذاـ ـ ـعضعـ ـلصالـ ـيتحدـقدرـ ـ مـلوا،ـمةًـكرـحرّكـ

ــيك ــقبنــ ــيتحكــلذلــ ــ ــلقاألنّرّكــ ــلضعفهوّةــ ــ ــ ــ ــتستعياــ ــ ــ ــ CB1[نــ 51b[ــبجمي ــ ــ ــلعضاعــ ــ ــلتاالتــ ــلصايــفيــ درــ

.278قدرة لها جملة جميعها حركة من ليجتمع

43.

ـبقأالـق ـينخنقنـيذـلا:راطـ ـ ـ ـ ـيصيوونـ ـ ـلغشادّـحىـلإرونـ ـ ـيبلغمـلويـ ـ ـ ـلمادّـحىـلإواـ ـفليوت،ـ ـ ـيفيسـ ـ ـمنهقـ ـ مـ

.زبد فيه في ظهر من

269. .CB1: om. V1 [أمره

270. .CB1 الالفة :V1 [لآلفة

271. .V1 لآلفة :CB1 [اآلفة

272. .CB1 فيه .add [ العظيمة

273. .V1 كيلوس :CB1 [كيموس

274. باستركاه يبرأ أن يسهل ال وهذا ] CB1: om. V1.

275. .CB1 حركتها :V1 [حركته

276. .CB1 هي :V1 [هو

277. .یعط :V1 [تيقّظ

278. .V1 قدر :CB1 [قدرة
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ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمعن:رـ ـ ـلفصاذاـهىـ ـ ـلخناأنّلـ ـ ـخنلّـحإذاوقـ ـبعهـقاـ ـيكأندـ ـغشدـقونـ ـعلييـ ـ د،ـبأز279إنّهـنإـفه،ـ

ــيفمــل ــجيرد،ــبزــيمــلوإن.قــ ــقتاــفأ280تــ ــشتباوــهدــبزــلوا.هــ ــ ــينقسمةــبوــطورحــيراكــ ــ ــ ــ ــكثيزاءــجأىــلإانــ ــ رةــ

ـصغ ـتحيوارـ ـ ـطبرـلازاءـجاأل#طـ ـيحيرـلازاءـجاألـبةـ ـ ـفتصي281ّةـ ـ ـ ـعببرـ ـ اـ ـسبو.ً ـشتباالبـ ـ ـمستكةـكرـحاكـ ـ ـ ةـهرـ

ـلجسميانـمّاـمإ ـ ـ ـ ـكليهمنـ ـ ـ ـ ـهمدـحأنـمأو282اـ ـلهانـم283ّاـموإا،ـ ـفكواء،ـ ـلتماانـ ـ ـلحا284وّجـ احـيرـلانـم#ادثـ

ــلها ة،ــباــ اــموإّ ــلتمانــمّ ــ ــلحاوّجــ ــيخضخضيءــشنــع285ادثــ ــ ــ ــ اــموإه،ــ ــمنهمّ ــ ــ ــفكا،ــ ــلحانــ ــلق286الــ ــلتادورــ يــ

ـــتغل ــ ـ ــ ـــلحاإنّـــف،287ىـ ــ ـــتحرارةـ ــ ـــلجسميارّكـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــمعنـ ــ اـ ـــتحلوً ــ ـ ــ همّـ ـــل ــ ـ ــ ـــعلاـ ــ V1[ىـ 24a[ـــشتباال ـــ ــ ذيـــلادـــبزـــلوا.اكـ

ـيظه ـ ـلمصامـفيـف288رـ ـ ـسببروعـ ـ ـلهانـمةـكرـحهـ ـمستكواءـ ـ ـ ـحسةـهرـ ـيظهذيـلواب،ـ ـ ـيغضنـممـفيـفرـ ـ بـ

ـسبب ـ ـلحاهـ ـيظهذيـلواا،ـهدـحورارةـ ـ ـلمخنامـفيـفرـ ـ ـ ـفسببوقـ ـ ـ ـمعرانـماألهـ ـبخاألأنّكـلوذ.ًاـ ـنياـخدـلارةـ ّةـ

تا ــل ــتلطيــ ــ ــفهّــ ــلحااــ ــفهذــيورارةــ ــلقلااــ ــ ــتلتحمــلإذاةــئرــلاىــلإبــ ــ ــ CB1[قــ 52a[ــلهاــب ــلخاواءــ ــبسبارجــ ــ بــ

ـلخنا ـ ـمقبلردّدتـتاق،ـ ـ ـ ـفيفس.رىـخأرةـبدـموارةـتةـ ـ ـ ـعهربـقأانـكاـمربـقأ289انـكاـم#خـ رـهوـجنـم#دًاـ

279. .CB1 إذا :V1 [إن

280. .V1 ترجى :CB1 [رجيت

281. ـــطبرـــلازاءـــجاأل ـــيحيرـــلازاءـــجاألـــبةـــ ـــ ــ ةـ ّ ] correxi: ـــطبرـــلازـــجاأل ـــيحيرـــلازاءـــجاألـــبةـــ ـــ ــ ةـ ّ CB1, H: زاءـــجاألـــب

الرطبة األجزاء وتحركها الرطبة  V1.

282. .CB1 كالهما :V1 [كليهما

283. .CB1 إمّا :V1 [وإمّا

284. .CB1 التمويج :V1 [التموّج

285. الحادث التموّج من وإمّا الهابّة الرياح من ] V1: om. CB1.

286. .V1: om. CB1 [لحال

287. .CB1 تعلق :V1 [تغلى

288. .CB1 يكون :V1 [يظهر

289. كان ما ] V1: om. CB1.
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ــنعقاالــبةــئرــلا ــ ــبكث290ادــ ــ ــضطاالرةــ ــيبذــتورابــ ــبحهــ ــتهرارــ ــمجيبةــئرــلوااــ ــ ــ ــبجميةــ ــ ــ ــللينهكــلذعــ ــ ــ ــ ــتخلخلهواــ ــ ــ ــ ــ اــ

ــلطو ــفتهاــ ــ ــلخنالّــح291وإذا.اــ ــ ــفعدــنااق،ــ ــتلتــ ــبخاألكــ اــعاــفدــناارجــخىــلإةــبوــطرــلاعــمرةــ ــمستكً ــ ــ اــهرــ دــقوً

ـعبباـتارـص ـ ـلحاـبو.ًاـ ـيعيالأنريـ ـ ـيظهنـمشـ ـ ـفييـفرـ ـعلوةـغرـلاذهـه292هـ ـغلاألمّـعاألىـ ـختنالبـ ـ ـلحااقـ ارّـ

ــلغا ــغليوزيّــيرــ ــ ــلحاانــ ــلناارّــ ــلفسواريّــ ــ ــينجنــموإنّ.ةــئرــلارــهوــجادــ ــ ــمنهوــ ــ ــينجاــمّــنإمــ ــ اتــفاآلذهــهألنّوــ

ـبع ـعظماـمدـ ـ ـفيتـ ـقيدـقو.هـ ـقليؤالءـهيـفانـكإذادـبزـلاإنّلـ ـ ـمكأالً،ـ ـيعيأننـ ـ ـحباـصشـ ـكثاأليـفهـ وإذا.رـ

.293بعينه للسبب منه تخلّص لم فأزبد، أسكت من وهكذا. الندرة في يعيش فقد كثيرًا، كان

44.

.القضيف إلى منه أسرع إليه فالموت ،294جدا بالطبع غليظاً بدنه كان من: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعن:رـ ـلغلياـبىـ ـ ـ ـلسمياظـ ـ ـ ـلمفانـ ـ ـطلأّهـنألرطـ ـبمقـ ـيقاـ ـلقضياوـهوكـلذلـباـ ـ ـ ـعنو.فـ ـبقىـ ـلطباـب"هـلوـ ـ "عـ

CB1[أي 52b[ـلسميا ـ ـ ـيكنـ ـطبيعونـ ـ ـ اـ ـعنورـماألأوّلنـمً ـبمىـ ـيعاـ ـلمانـمرضـ ـيكاـموتـ ـنفنـمونـ سـ

ـلهيئا ـ ـ ـيعاـمالةـ ـبسبرضـ ـ ـلعااتـفاآلإنّـف.ارجـخنـمبـ ـسبأارجـخنـمةـضارـ ـلقضياىـلإقـ ـ ـ ـمنهفـ ـ ىـلإاـ

ـلسميا ـ ـ ـلماارـصو.نـ ـلغلياىـلإوتـ ـ ـ ـلطباـبظـ ـ ـنفنـمعـ ـهبئيتسـ ـ ـ ـ ـمنرعـسأهـ ـلقصياىـلإهـ ـ ـ ـيكؤالءـهألنّفـ ونـنوـ

ـضي ـلعايـقّـ ـبسبروقـ ـ ـلماردـببـ ـكثوزاجـ ـلشحارةـ ـ ـفيهروحـلوادمـلوام،ـ ـ ـقليمـ ـ ـلحواالن،ـ ـلغاارّـ ـفيهريّـيزـ ـ مـ

ي ــقل ــ ــطعنوإذا.لــ ــ ــلسايــفواــ ــتهرارــحإنّــفنّ،ــ قمــ ن ــت ــ ــكثيصــ ــ ــتنطفورًاــ ــ ــ ــفضليــنأدنــمكــلذــلئــ ــ هةــ ــتثقل ــ ــ ــ اــ

ـتخنقهو ـ ـ ـ ـغليظانـكنـمّاـمأـف.اـ ـ ـ ـلطباـبالًاـ ـ ـمكتسبلـبعـ ـ ـ ـ ـتعتالـفًا،ـ ـ ـتكهـقروـعألنّاتـفااآلذهـهورهـ ـسعوأونـ ةـ

290. باالنعقاد الرئة جوهر من ] CB1: الرئة جوهر من باالعنقاد  V1.

291. .V1 فإذا :CB1 [وإذا

292. .V1 فمه :CB1 [فيه

293. ـبعين ـ ـ هـ ] add. ـبقأالـق ـلصابـحاـص:راطـ ـفباـثدـحانـكإذارعـ ـمنرؤهـ ـيكهـ ـنتقاـبةـصاـخونـ ـ ـلسايـفهـلاـ نّـ

ـلعوا ـلبلواادةـ ـ ـلتوادـ ـبيدـ ـفها.رـ ـعنمـ ـلصاهـ ـلبلغمارعـ ـ ـ ـ ـيحدـقهـنأليـ ـبخنـمودمـلانـمدثـ ـيصعرديءارـ ـ ىـلإدـ

ـبعنـماغـمدـلا ـعضاألضـ ـلبلغمااـمأـف.اءـ ـ ـ ـ ـفيحتيـ ـ ـ ـلتانـماجـ ـبيدـ ـيمياـمىـلإرـ ـ ـلماـبلـ ـلحاىـلإزاجـ ـليبوارـ ـ سـ

ـلموا ـلطباـبزاجـ ـ ـيميعـ ـ ـلىهمإلـ ـ ـ ـنتقاالـباـ ـ ـلحانـسنـمالـ ـلساىـلإةـثداـ ـلشبانـ ـ ـنتقاالكـلذـكو.ابـ ـ ـلبلانـمالـ ـ دـ

ـلبا ـلحاىـلإبـطرـلااردـ ـلياارـ ـنتقواالسـباـ ـ ـلتاالـحيـفالـ ـبيدـ ـممرـ ـيباـ ـيسخاـمىـلإبـطرـيوردـ ـ ـيجفونـ ـ فـ

V1.

294. .V1: om. CB1 [جدّا
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V1[روحــلوا 24b[ــكثيالطــخواأل ــ ــلحوارةــ ةــيوــقرارةــ ــلهو.ّ ــيكأنودــجاألارــصذاــ ــلباونــ ــمعتدنــ ــ الــئدالًــ

ـتتس ـ ـليإارعـ ـلطادـحأىـلإالـمإنـف.ارجـخولـخدانـماتـفاآلهـ ـفيرـ ـيميألنـفن،ـ ـ ـلهاىـلإلـ ـليسيازالـ ـ ـ ـخيرـ رـ

ـيميأننـم ـ ـلسماىـلإلـ ـ اـمأـف.نـ ـلمياّ ـ ـلهاهـلإلـ ـلكثيازالـ ـ ـ ـفلير،ـ ـ ـبمحمسـ ـ ـ ـحباـصألنّودـ ـمعهـ اتـفآهـلرضـ

.وغيرها والذبول والسلّ كالدقّ أخر

45.

ـبقأالـق# CB1[راطـ 53a:[ـلصابـحاـص ـفبًا،ـثدـحانـكإذارعـ ـيكرؤهـ ـمنونـ ـنتقاـبًّاـصاـخهـ ـ ـلسايـفهـلاـ نّـ

.والتدبير والبلد والعادة

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـفها:رـ ـعنمـ ـلصاهـ ـلبلغمارعـ ـ ـ ـ ـيحدـقاـماليّـ ـبخنـمودمـلانـمدثـ ـيصعرديءارـ ـ نـماغـمدـلاىـلإدـ

ـبع ـعضاألضـ اـمأـف.اءـ ـلبلغاّ ـ ـ ـفيحتم،ـ ـ ـ ـلتاىـلإاجـ ـبيدـ ـيمياـمىـلإرـ ـ ـلماـبلـ ـلحاىـلإزاجـ ـليبوارّـ ـ ـلمواسـ زاجـ

ــلطباــب ــ ــيميعــ ــ ــليهمإلــ ــ ــ ــنتقاالــباــ ــ ــلحانّــسنــمالــ ــلشبانّــسىــلإةــثداــ ــ ــنتقاالكــلذــكو.ابــ ــ ــلبلانــمالــ ــ ــلبادــ اردــ

295.ويجفّف يسخّن ما إلى ويرطّب يبرّد ممّا التدبير جلّ في واالنتقال اليابس الحارّ إلى الرطب

46.

.اآلخر يخفي أقواهما فإنّ واحد، موضع في هما وليسا معاً وجعان 296بإنسان كان إذا: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلمحسانـمرـثأعـجوـلا:رـ ـ ـ ـلحايـفوسـ ـضعاألـف.اسّـ ـمنهمفـ ـ ـ ـيتبيالاـ ـ ـ ـجنيـف297ّنـ ألنّوىـقاألبـ

ـلقا ـلحساوّةـ ـ ـتقبةـسّاـ ـ ـقبلـ ـتشتغودّـشاأللـ ـ ـ ـهكو.هـبلـ ـلحاذاـ ـلنفااعـجأويـفالـ ـ ـلتاسـ ـلغمايـهيـ ـ إنّـف.ومـ

ــيخفوىــقاأل ــ ــضعاأليــ CB1[فــ 53b[،ــيكأنإال ــجميعاــنوــ ــ ــ ــبسباــ ــ ــفيد،ــحوايءــشبــ ــهمدــحأدــيزــ يــفاــ

ـعضيـفتـناـكإذااعـجاألوـك.رـخاآل ـتبيدـقودـحواوـ ـ ـلحارـئاـسيـفذاـهّنـ ـمهمّهـنإـفر،ـخاألواسّـ ـ عـضواـ

295. ـبقأالـق ـلصابـحاـصراطـ ـفبًا،ـثدـحانـكإذارعـ ـيكرؤهـ ـمنونـ ـنتقاـبًّاـصاـخهـ ـ ـلسايـفهـلاـ ـلعوانّـ ـلبلواادةـ ـ دـ

ــلتوا ــبيدــ ــلتفسيا.رــ ــ ــ ــ ــفهارــ ــعنمــ ــلصاهــ ــلبلغمارعــ ــ ــ ــ ــيحدــقاــماليّــ ــبخنــمودمــلانــمدثــ ــيصعرديءارــ ــ ىــلإدــ

ـبعنـماغـمدـلا ـعضاألضـ ـلبلغاّاـمأـف.اءـ ـ ـ ـفيحتم،ـ ـ ـ ـلتاىـلإاجـ ـبيدـ ـيمياـمىـلإرـ ـ ـلماـبلـ ـلحاىـلإزاجـ ـليبوارّـ ـ سـ

ـلموا ـلطباـبزاجـ ـ ـيميعـ ـ ـليهمإلـ ـ ـ ـنتقاالـباـ ـ ـلحانّـسنـمالـ ـلشبانّـسىـلإةـثداـ ـ ـنتقاالكـلذـكو.ابـ ـ ـلبلانـمالـ ـ دـ

ـلبا ـلحاىـلإبـطرـلااردـ ـلياارّـ ـنتقواالسـباـ ـ ـلتالّـجيـفالـ ـبيدـ ـممرـ ـيبّاـ ـيسخاـمىـلإّبـطرـيورّدـ ـ ـيجفوّنـ ـ ّفـ ]

CB1: om. V1.

296. .CB1: om. V1 [بإنسان

297. .V1 يستبين :CB1 [يتبيّن
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ـشيئ ـ ـلبعاـبانـ ـ ـلعيانـمدـ ـ ـهمدـحأ298نـ ـكبوأوأـضأاـ ـلعيا299رأتر،ـخاآلنـمرـ ـ ـكبوأوأـضأوـهاـمنـ رىـتوالرـ

ــمتكــلذــكو.رــخاآل ــهمدــحأانــتوــصانــكىــ ــيسمهــنإــفر،ــخاآلنــموىــقأاــ ــ ــيسموالوىــقاألعــ ــ ــضعإالعــ .فــ

ـلعلوا# ـ ـلمحساأنّكـلذيـفّةـ ـ ـ ـلفاوـهوسـ ـلحايـفلـعاـ ـلحواّةـساـ ـمنفعلّةـساـ ـ ـ ـ ـلمحساـف.ةـ ـ ـ وىـقأوـهذيـلاوسـ

.300تأثيرًا أضعف هو الذي اآلخر أثر فيخفي بقبوله الحاسّة تشتغل تأثيرًا

47.

.تولّدها بعد يعرضان ممّا أكثر والحمّى الوجع يعرض 301المدّة تولّد وقت في: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلعضارـهوـجودمـلا:رـ ـ ـيعوـ ـلهمرضـ ـ ـستحاتـقويـفاـ ـ ـلتهماـ ـ ـ ـلماىـلإ302اـ ـشبيهةـلاـحدّةـ ـ ـ ـلغلياـبةـ ـ ـ انـ

ـكم ـيع303اـ ـللحطرضـ ـ ـ ـحتاال304يـفبـ ـيصيو.راقـ ـ ـبعرانـ ـستحاالدـ ـ ـبمنةـلاـ ـ ـلخشانـمادـمرـلاةـلزـ ـ ـلمحتابـ ـ ـ .رقـ

CB1[كـلذـلو 54a[ـلحماإنّـف ـ ـتلتهّىـ ـ ـ ـلتهاتـقوـلاكـلذيـفبـ ـ ـفيشتع،ـجوـلا305ّاـموأ.دّـشأًاـباـ ـ ـ كـلذ306يـفدّـ

ـبسبتـقوـلا ـ ـلتمابـ ـ ـستحواالدّدـ ـ ـلتاةـلاـ ـتنيـ ـلعضاالـ ـ ـبسبوـ ـ ـلمنابـ ـ ـلجهواةـعازـ ـ ـيجذيـلاادـ ـبيريـ ـطبيعنـ ـ ـ ةـ

.المرض وبين العضو

48.

ـبقأالـق ـيتحةـكرـحلّـك:راطـ ـ ـكهرّـ ـلبااـ ـحتإراإنّـف#دن،ـ ـحي307هـ ـيبتنـ ـ ـعياإلهـبدئـ ـتمناءـ ـ ـيح#أننـمعـ دثـ

298. .CB1 كان .add [ العين

299. .V1, CB1 رأى :correxi [رأت

300. ـلعلوا ـ ةـ ـلمحساأنّكـلذيـفّ ـ ـ ـلفاوـهوسـ ـلحايـفلـعاـ ـلحواّةـساـ ـمنفعلّةـساـ ـ ـ ـ ـلمحساـف.ةـ ـ ـ وىـقأوـهذيـلاوسـ

تأثيرًا أضعف هو الذي اآلخر أثر فيخفي بقبوله الحاسّة تشتغل تأثيرًا ] CB1: om. V1.

301. .CB1 المادّة :V1 [المدّة

302. .V1 االستحالة :CB1 [استحالتهما

303. .CB1 وكما :V1 [كما

304. .V1 من :CB1 [في

305. .V1 فأمّا :CB1 [وأمّا

306. .CB1: om. V1 [في

307. إراحته فإنّ ] V1: فاراحه CB1.
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.اإلعياء 308به

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــبقأأراد:رــ ــبه309راطــ ــيحأنذاــ ــللدّــ ــيتجالدًّاــح310ةــضاــيرــ ــ ــعنأنّكــلوذ.اوزــ ــيبتاــمدــ ــ ــيحديءــ 311دثــ

ـعياأل ـيجاء،ـ ـتقطأنبـ ـ ـخلدوإال،.ةـضاـيرـلاعـ ـلتعادّـحيـفتـ ـ ـلفوا.بـ ـبينهمرقـ ـ ـ ـ ـتنهةـضاـيرـلاأنّاـ ـ ـلحاضـ ارّـ

ــلغا ــفتجريّ،ــيزــ ــ ــفعأودــ قاالــ ــل ــلتعواوى،ــ ــ ــيحلبــ ــ هــ ــيضعفوّ ــ ــ ــفهمدــقو.هــ ــ تعاأنّتــ ــل ــ ــيحاــمّــنإبــ لكدثــ ــل ــ اللــ

.إليها الفضول ولتجلّب للمفاصل الحادث الحارّ المزاج ولسوء النفسانيّة للقوّة العارض

49.

ــبقأالــق ــعتانــم:راطــ ــتعبادــ ــ ــفهاــماًــ ــضعيانــكوإنوــ ــ ــلبافــ ــشيخأودنــ ــ ــفهاً،ــ ــحمأوــ ــلتعاكــلذــللــ ــ ذيــلابــ

.قويًّا شابًّا كان وإن يعتده، لم ممّن اعتاده

ــلتفسيا ــ ــ ــ CB1[رــ 54b:[ــلعضاألنّذاــه ــ ــيصياضــترــيذيــلاوــ ــ ــمنوىــقأرــ ــفيك.ضــترــيمــلإذاهــ ــ ــللتعونــ ــ ــ بــ

].V1 25a [أحمل اعتاده الذي

50.

ـبقأالـق ـعتادـقاـم:راطـ ـنساإلادهـ ـمنانـ ـممسّـخأانـكوإنلـيوـطانـمزذـ ـيعتمـلّاـ ـ ـفق.لّـقأهـلأذاهـفده،ـ 312دـ

.يعتده لم ما إلى اإلنسان ينتقل أن ينبغي

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلفصاذاـه:رـ ـ ـمممّـعألـ اـ ـقبلّ ـ هـنألهـ ـيتنّ ـ ـعتاادةـعةـيأاولـ ـنساإلاـهادـ ـضياـيرتـناـكإنـف.انـ إنّـفّة،ـ

ــعضاأل ــلتااءــ ــتتحيــ ــ ــفتفيرّكــ ــ ــ ــطعانــكوإنوّة،ــق313اــهدــ اــماــ اــبراــشأواــمً ــعضاألإنّــف.ً ــتستفياءــ ــ ــ ــ ــطبيعدــ ــ ــ ةــ

ـمن ـسباـ ـلهةـ ـلباأنّكـلوذ.اـ ـلمشباوـهانـكوإندنـ ـ ـ ـللغهـ ـ ـبنفسذاءـ ـ ـ ـلغاإنّـفه،ـ ـيفعدـقذاءـ ـ ـفيلـ ـخفيأرًاـثأهـ ـ اـ ًّ

ـيتبي ـ ـ ـعلكـلذّنـ ـفيصيانـمزـلاولـطىـ ـ ـ ـبيرـ ـلغانـ ـلمغتوااذيـ ـ ـ ـمنذيـ ـسباـ ـمشوةـ ـكلاـ ـلهاّاـمأـف.ةـ 314وإنهـنإـف#واءـ

308. به يحدث ] V1: له يعرض  CB1.

309. .V1: om. CB1 [أبقراط

310. .V1 الرياضة :CB1 [للرياضة

311. .CB1: om. V1 [يحدث

312. .CB1 وقد :V1 [فقد

313. بها تستفيد :CB1 [فتفيدها  V1.

314. وإن فإنّه ] CB1: فإن V1.
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ـتعدـقانـك ـلحاوّدـ ـمنارّـ ـيسخّهـنإـفه،ـ ـ ـلبافـ ـعليوردإذاـف.دنـ ـ ـلباهـ ـفياصـغارد،ـ دـقانـك315إنـف.هـبرّـضأـفهـ

ـتع ـلباوّدـ ـيكثفهـنإـفارد،ـ ـ ـ ـعليوردإذاـف.هـ ـ ـلحاهـ ـغي،ارّـ ـطبيعهـلوـهاـمدّـضىـلإّرهـ ـ ـ ـعلو.يّـ ـلقياذاـهىـ ـ اسـ

ـشياألرـئاـس ـينبغ"هـلوـقو.اءـ ـ ـ ـينتقأنيـ ـ ـ ـنساإللـ ـيعتمـلاـمىـلإانـ ـ [دهـ "CB1 55a[ـمعن ـ ـليّهـنأاهـ ـينبغسـ ـ ـ يـ

ـيمأن ـنساإل316رّنـ ـنفسانـ ـ ـعلهـ ـحتدةـحواادةـعىـ ـلضاـب317عـفدإذاىـ ـغيىـلإرورةـ ـلكه،ـبرّتـضأا،ـهرـ نـ

ـيحم ـ ـنفسلـ ـ ـبعيـفهـ ـعلاتـقاألوضـ ـلعاىـ ـلمختلفااداتـ ـ ـ ـ ـ ـيمكو.ةـ ـ ـيكأننـ ـعنونـ ـنتقاالهـبىـ ـ ـلعانـمالـ ادةـ

ــيئردــلا ــيعتمــلاــمىــلإةــ ــ ــصلاألنــمدهــ ــينبغوال.حــ ــ ــ ــيكأنيــ ــلمادانــباأليــفكــلذونــ ــيضرــ تــقويــفلــبة،ــ

ـلصحا ـ ـعنيًاـغارـفانـكإذاّةـ ـ ـهكوك،ـلذـبًاـ ـفهاـفذاـ ـتبيـفمـ ـلمالـيدـ ـينبغوال.زاجـ ـ ـ ـيكأنيـ ـنتقاالونـ ـ ـعنالـ 318هـ

ـفعد ـقليلـبةّ،ـ ـ ـقليالًـ ـ ـلهو.دّةـميـفوالًـ ـلحاراضـماأليـفالـقذاـ ـعلدوامـلاإنّادّةـ ـمتالـحىـ رداءةـلاةـطّـسوـ

.الضرر عظيم ذلك ألنّ أصلح هو ما إلى دفعةً 319عنه االنتقال من خير

51.

ـبقأالـق ـستعما:راطـ ـ ـ ـلكثياالـ ـ ـ ـبغترـ ـ ـممةًـ اـ ـيمّ ـلباألـ ـيستفأودنـ ـ ـ ـيسخنأوهـغرـ ـ ـ ـيبأوهـ ـيحأوردهـ ـبنهـكرّـ وعـ

ـلحا320نـمرـخآ ـفهان،ـكوعـنأيّةـكرـ ـخط321وـ ـكلو.رـ ـكثيانـكاـمّـ ـ ـفهراً،ـ ـمقوـ ـللطبيعاومـ ـ ـ ـ ـ اـمأـف.ةـ ـيكاـمّ ونـ
.ذلك غير أردت ومتى غيره إلى شيء من 323انتقاالً أردت متى فمأمون قليالً، قليال322ً

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـستعماالارـص324اـمّـنإ:رـ ـ ـ ـلكثياالـ ـ ـ ـممرـ ـخطرـكذّاـ CB1[ألن٬ّرًاـ 55b[ـلطبيعاوامـق ـ ـ ـ ـعتاالـبةـ .دالـ

315. .V1 وإن :CB1 [فإن

316. .CB1 يجري :V1 [يمرّن

317. .CB1 وقع :V1 [دفع

318. .CB1: om. V1 [عنه

319. .CB1 غيره :V1 [عنه

320. .V1 أنواع .add [ من

321. .V1 كان :CB1 [فهو

322. .V1 كان :CB1 [يكون

323. .V1 االنتقال :CB1 [انتقاالً

324. .V1: om. CB1 [إنّما
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ــكلو ــفهاوزه،ــجاــمّــ ــمغيوــ ــ رــ ــلمغيوا.هــلّ ــ ــ رــ ــعتالــلّ ــمقدالــ ــللطبيعاومــ ــ ــ ــ ــ ــمفسةــ ــ ــلجدــ ــلبارــهوــ اــمأــف.دنــ ــستعماّ ــ ــ الــ

ـشياأل ـلتااءـ ـقلياـهرـكذيـ ـ ـقليالـ ـ ـفيالـ ـلعاابـبيـفلـخدـ ـلتااداتـ ـيتعيـ ـ ـنساإلاـهودـ ـفيكانـ ـ ـبهةـيأذـتلـقأونـ اـ

ـلمهـنأـكو ـينبغالـقاـ ـ ـ ـينتقأنيـ ـ ـ ـنساإللـ ـيعتمـلاـمىـلإانـ ـ ـبيدهـ ـنتقاالذاـهأننـ ـ ـينبغالـ ـ ـ ـيكأنيـ ـقليونـ ـ الـ

.قليال

52.

ـبقأالـق ـفعلتـنأإن:راطـ ـ ـجميتـ ـ ـينبغاـمعـ ـ ـ ـيفعأنيـ ـ ـعللـ ـينبغاـمىـ ـ ـ ـيكمـلويـ ـينبغاـمنـ ـ ـ ـيكأنيـ الـفون،ـ

. ثابتًا األمر أوّل منذ رأيته ما دام ما عليه أنت ما غير إلى] V1 25b [تنتقل

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــطبنــمإنّ:رــ ــبعاعــ ــيعسأنراضــماألضــ ــ ــنضجهرــ ــ ــ اــمإاــ ــلغلّ ــ ــتهادّــمظــ ــللأواــ ــجتهزوــ ــ ــلبأواــ ردــ

ـجهزاـم ـتجالـف.اـ ـمفوزـ ـلصاقـيرـطةـقارـ ـيظهمـلوإنواب،ـ ـ ـمنفع325دءًاـبهـلرـ ـ ـ ـبيةـ ـعناـمّـنوإ.ةـنّـ ـينتقالأنـبىـ ـ ـ لـ

ــلغياىــلإ ــ ــيعنرــ ــ ــلنايــفيــ ــفللطبيوإالوع،ــ ــ ــ ــ ــ ــينتقأنبــ ــ ــ ــيحتمــلوإنه،ــعوــننــم326رــخآىــلإدواءنــملــ ــ أنجــ

ــينقأوهــتوّــقيــفدــيزــي ــ ــمنهصــ ــ ــستعمامــيأدإذا327دــحواــلادواءــلاألنّا،ــ ــ ــ ــلفتأاــمّــبرــفه،ــلاــ ــ ــمعهــ CB1[هــتدــ

56a[، 328نوعه من #أخر دواء يستعمل أن واجب ذلك وعند. تهضمه فصارت.

53.

ـبقأالـق ـبطنانـكنـم:راطـ ـ ـليهـ ـفهًّاـباـشداماـمّهـنإـفًا،ـنّـ ـحسأوـ ـمماالًـحنـ ـبطنّنـ ـ ـبساـيهـ هـلاـحؤولـتمّـث#329ًاـ

.األكثر األمر على شاخ إذا  يجفّ بطنه أنّ وذلك. 330أردأ تصير أن إلى الشيخوخة عند

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلفصاذاـه:رـ ـ ـيتضملـ ـ ـ ـلتا#ّنـ ـجيرـ ـبيحـ ـلي331نـ ـلبطانـ ـ ـيبسونـ ـ ـلشبانّـس332يـفهـ ـ ـلشيخواابـ ـ ـ .ةـخوـ

325. .CB1: om. V1 [بدءا

326. .CB1 دواء :V1 [آخر

327. .V1: om. CB1 [الواحد

328. نوعه من ] CB1: om. V1.

329. .V1 يابسة :CB1 [يابسًا

330. أردأ تصير أن إلى الشيخوخة عند حاله تؤول ثمّ ] CB1: om. V1.

331. بين الترجيح ] V1: من CB1.

332. .CB1 وفي :V1 [في
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ـلشاـف ـليانـكإذاابّـ ـلبطانـ ـ ـفهن،ـ ـحسأوـ ـمننـ ـكبونّـسأإذا333االًـحهـ ـلشيخايـفرـ ـ ـ ـفضألنّةـخوـ هـندـبالتـ

ـتستف ـ ـ ـبليرغـ ـ ـلبطانـ ـ ـفيكنـ ـ ـصلأ#ونـ ـحسوأحـ ـلشيخايـفألنّاالًـح334نـ ـ ـ ـيبإذاةـخوـ ـبطنسـ ـ ـفضإنّـفه،ـ التـ

ــتحتبهــندــب ــ ــ ــفيســ ــفيكهــ ــ اــموأ.االًــحأردأونــ ــليانــكنــم335ّ ــيبونــ ــبطنســ ــ ــلشبايــفهــ ــ ــلشيخواابــ ــ ــ ــعلةــخوــ ىــ

.هذا من بالعكس والرداءة الجودة في فحاله هذا، من البدل

54.

ـبقأالـق ـعظ:راطـ ـلبامـ ـلشبيبايـفدنـ ـ ـ ـ ـليةـ ـيك336سـ ـيستحلـبرهـ ـ ـ هـنأإالّبّـ ـعنّ ـلشيخادـ ـ ـ ـيثقةـخوـ ـ ـيعسولـ ـ رـ

.337منه أنقص هو الذي البدن من أردأ ويكون احتماله

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعظ:رـ ـلبامـ ـلتحقيايـفدنـ ـ ـ ـ CB1[قـ 56b[ـقطاأليـفدـئزاـلاوـه ـلثاارـ ـيقو.ةـثالـ ـشتاـبالـ مـساالراكـ

ـعل ـلباىـ ـلغليادنـ ـ ـ ـلعايـفدـئزاـلاظـ ـلعموارضـ ـ ـلسماوـهوقـ ـ ـيقو.338نـ ـعلالـ ـلطايـفدـئزاـلاىـ وـهوده،ـحوولـ

ــعنذيــلا ــبقأاهــ ــلعظيا339ألنّراطــ ــ ــ ــجهيوــلاــبمــ ــ ــلينــيرــخاآلنــ ــلشيخا340يــفأردأســ ــ ــ ــمنةــخوــ ــلشبيبايــفهــ ــ ــ ــ .ةــ

ـلطاّاـموأ ـممّهـنإـفل،ـيوـ ـيستحّاـ ـ ـ ـلشبيبايـفبّـ ـ ـ ـ ـينحنوةـ ـ ـ ـلشيخايـفيـ ـ ـ ـيمكوالة،ـخوـ ـ ـحباـصنـ ـيحملأنهـ ـ ـ إالهـ

ـبك ـلجايـفرازيـلامـعوز.دّـ ـلكبياعـماـ ـ ـ ـبقأأنّرـ ـعنراطـ ـلعظياـبىـ ـ ـ ـلسميامـ ـ ـ ـليناـجإنّـف.341نـ ـ إنّ"الـقدـقوسـ

ــلبا ــلغليادنــ ــ ــ ــليظــ ــلشيخايــفوــهســ ــ ــ ــحسأةــخوــ ــلطأوــهذيــلانــماالًــحنــ ــمنفــ ــلي"هــلوــقأنّإال"هــ وــهســ

ـــحسأ في"االًـــحنـــ ـــي ــ ـ ــ ـــيكأندـ ــ ـــسيأردأ،ونـ ـــبعنـــمالـــقدـــقواـــمّـــ ــ هـــنإدـ يّ ـــل ــ ـــلشيخايـــفأردأسـ ـــ ــ ـ ــ ـــمنةـــخوـ ــ يـــفهـ

.الشبيبة

333. حاالً منه ] V1: ًمنه حاال  CB1.

334. وأحسن أصلح ] V1: أحسن CB1.

335. .V1 فأمّا :CB1 [وأمّا

336. .V1 ال :CB1 [ليس

337. .CB1 قليالً .add [ منه

338. .V1 السمين :CB1 [السمن

339. .CB1: om. V1 [ألنّ

340. .CB1 وقت .add [ في

341. .CB1 السمن :V1 [السمين
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342الثانية المقالة تمت

342. أبقراط فصول من .add [ الثانية  CB1.
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