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1الفصول شرح من# الثالثة المقالة

1.

ـبقأالـق ـنقاإنّ:راطـ ـلسنااتـقأوالبـ ـ ـممةـ ـيعمّاـ ـ ـليوـتيـفلـ ـمنهدـحواـلاتـقوـلايـفوّةـصاـخراضـماألدـ ـ اـ

.القياس هذا على الحاالت سائر 2في وكذلك]. H 31a [الحرّ أو البرد في الشديد التغيّر

]V1 26a[ـلتفسيا ـ ـ ـ ـفه:رـ ـنقانـمومـقمـ ـتع3البـ ـلسنااتـقأوبـقاـ ـ ـليناـجو.ةـ ـ ـينوسـ ـقضهاـ ـ ـكمّهـنأـبالًـئاـقمـ اـ

ــتح ــعندثــ ــنتقادــ ــ ــلشتاالــ ــ ــبيرــلاىــلإاءــ ــبيعيرراضــمأعــ ــ ــ ةــ ــلساواســسوــلاــكّ ــلجنواوداويــ ــ ــلصواونــ رع،ــ

ــتنقض4كــلذــك ــ ــ ــفييــ ــشتراضــمأهــ ةــيوــ ــيكالــف.ّ ــنقاونــ ــعلاتــقاألوالبــ ــلمعناذاــهىــ ــ ــ ــبت5ىــ ــليوــ راضــماألدــ

ــمنصّــخأ ــئهراــبإــبهــ ــبقأأنّرــكوذ.اــ ــعنراطــ ــنقاــبىــ ــلسنااتــقأوالبــ ــ ــتغيةــ ــ رــ ــطب6نــعاــهّ ــئعهاــ ــ هــضارــعو.اــ

ـبمذاـهيـفرازيـلا ـلئأوهـبوـهصـقاـناـ ـكمّهـنأـبالًـئاـقك،ـ ـبيرـلاّدـلوـياـ ـصيفيانـك7إذاعـ ـ ـ ـصيفياًـضراـمأّاًـ ـ ـ ّة،ـ

ــيشفكــلذــك ــ ــشتراضــمأ8هــبنــم#ىــ ةــيوــ CB1[ذاــهو.ّ 57b[،ــحقالــق#وإن اًــ هــنإــف،9ّ ــبيرــلاارــصإذاّ عــ

ـصيفي ـ ـ ـلصياأوّاًـ ـ ـيفيرـخفـ ـ ـلسنايـفانـكّاً،ـ ـ ـصيفدةـحواـلاةـ ـ ـيفرـخأوانـ ـفكان،ـ ـعتانـعةـجارـخ10تـناـ ـلهداـ اـ

ـمحال ـفه.ةـلاـ ـنقاالذاـ ـبتالبـ ـليوـ ـعلرـماألانـكوإذا.ىـلأوراضـماألدـ ـفمتذا،ـهىـ ـ ـتغيىـ ـ ـلسنااتـقأوّرتـ ـ ةـ

ـكثأ ـكمدـحوانـمرـ ـبقأ11هـلاـقاـ ـفمراط،ـ ـلبيانـ ـ ـتعماـهّـنأّنـ ـ ـليوـتيـفلـ ـسيّة،ـصاـخراضـماألدـ انـكإذااـمّـ

ـلتغييا ـ ـ ـ ـلحايـفرـ ـلباأورّـ ـشيردـ ـتغيو.داًـيدـ ـ ـلفصاّرـ ـ ـيكدـقلـ ـطبيعتراطـفإىـلإونـ ـ ـ ـ ـيكدـقو.هـ الفـخىـلإونـ

.13المرض توليد في أبلغ الثاني فإنّ ممرضاً، كان وإن األول، 12والتغيّر. طبيعته

2.

1. الفصول شرح من ] V1: صادق أبي ابن شرح أبقراط فصول من  CB1.

2. .V1: om. CB1 [في

3. .V1 االنقالب :CB1 [انقالب

4. فكذلك كذلك :CB1 [كذلك  V1.

5. األمراض بتوليد .add [المعنى  CB1.

6. .CB1 على :V1 [عن

7. .CB1 إن :V1 [إذا

8. به من ] V1: من CB1.

9. حقًّا قال ] V1: كان CB1.

10. .CB1 وكانت :V1 [فكانت

11. .CB1 قال :V1 [قاله

12. .V1 التغيير :CB1 [التغيّر

13. .CB1 األمراض :V1 [المرض
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ـبقأالـق ـلطبانـمإنّ:راطـ ـ ـيكاـمعـئاـ ـلصيايـفهـلاـحونـ ـ ـلشتايـفوودـجأفـ ـ ـمنهو.أردأاءـ ـ ـيكاـماـ هـلاـحونـ

.أردأ الصيف وفي أجود الشتاء في

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعن:رـ ـلطبيعاـبىـ ـ ـ ـ ـلماةـ ـفهوا.زاجـ ـفصأنّمْـ ـلسناولـ ـ ـتغرـئاـسوةـ ـيياـ ـلهارـ ـطبيعيتـناـكواءـسواء،ـ ـ ـ ـ أوّةـ

ـلطبيعانـعةـجارـخ ـ ـ ـ ـبعمـئالـتة،ـ ـتنفعهودانـباألضـ ـ ـ ـ ـبعضهمـئالـتوالاـ ـ ـ ـتضواـ ـلصحيحادانـباألألنّا،ـهرّـ ـ ـ ـ ةـ

ـلمعتا ـ ـ ـفقهواـيةـلدـ ـ ـلهااـ ـلشبياواءـ ـ ـ ـبههـ ـيضواـ ـلمخا14اـهرّـ ـ ـلخوا.فـلاـ CB1[ةـجارـ 58a[ـفقهواـي ـ ـلمضااـ ـ ادّـ

ـله ـيضو،15اـ ـلمنااـهرّـ ـ ـلمناـف.بـساـ ـ ـعتاالنـعًاـجروـخاـهدـيزـيبـساـ ـلمضوادالـ ـ ـلهادّـ ـيع16اـ ـلهدّـ إنّـفكـلذـلو.اـ

ــلمابــحاــص ــلبازاجــ ــلصيايــفبــطرــلااردــ ــ ــعلفــ ــفضأىــ ــيعهــنألهــتاالــحلــ ــلماذاــهدّلــ ــلشتايــفو.زاجــ ــ اءــ

ـلضاـب هـنألدّـ ـيغيّ ـ رـ ـلباراطـفإىـلإهـجزاـمّ ـلمابـحاـصو.ةـبوـطرـلواردـ ـلحازاجـ ـلياارّـ ـعلسـباـ ـلباىـ نـمدلـ

ـلمابـحاـصّاـموأ.ذاـه ـلحازاجـ ـفلحب،ـطرـلاارّـ ـ ـينتفهـترارـ ـ ـ ـلشتاـبعـ ـ ـبتوـطرـلواء،ـ ـينتفهـ ـ ـ ـلصياـبعـ ـ ـمثلو.فـ ـ 17هـ

ــلبازاجــمبــحاــص ــليااردــ هــنإــفس،ــباــ ــينتفّ ــ ــ H[عــ 31b[ــلصيايــف ــ ــلبفــ ــلشتاــبوهــترودــ ــ ــليبساءــ ــ ــ اــموأ.هــ ّ18

ـلمابـحاـص ـلمعتازاجـ ـ ـ ـفليدل،ـ ـ ـينتفسـ ـ ـ ـلفصانـمعـ ـ ـلمعتاـبإالّولـ ـ ـ ـيحفّهـنألدل،ـ ـ ـعليظـ ـ ـعتاهـ ـشك#دـقو.هـلداـ ّكـ

ــلصحاأنّــبالًــئاــق19رازيــلا ــ ةــ ــتحفتــناــكإذاّ ــ ــلمثاــبظــ ــ ــفهل،ــ ــلماانــك20الــ ــلصقــفواــ ــلمابــحاــ ــلحازاجــ ارــ

يا ــل ــلصياســباــ ــ لبوفــ ــل ــ ــلشتابــطرــلا21اردــ ــ ــلشا22ذاــهواء؟ــ ــيعلأنــبزولــيكّــ ــ ــلهاأنّمــ ــليواءــ أنهــنأــشســ

ـيستحي ـ ـ ـ V1[رـهوـجىـلإلـ 26b[ـلبا ـفيحتدنـ ـ ـ ـيكأناجـ ـمشونـ ـيعأنهـنأـشلـب.23هـلالًـكاـ ـبمنهـجزاـمدّلـ ـ ةـلزـ

ـلحا ـيحتكـلذـلو.دواءـلايـفالـ ـ ـيعتأناجـ ـ ـمض24دلـ CB1[اداًـ 58b.[ـلمعتاّاـمأـف ـ ـ ـلمادلـ ـفليزاج،ـ ـ ـيحتسـ ـ اجـ

14. بها يضرّ :CB1 [يضرّها  V1.

15. .CB1: om. V1 [لها

16. .CB1: om. V1 [لها

17. .V1 بمثله :CB1 [مثله

18. .CB1 فأما :V1 [وأما

19. الرازي شكّك ] CB1: يتشكل V1.

20. .V1: om. CB1 [فهال

21. .CB1 البارد :V1 [للبارد

22. .CB1 فهذا :V1 [وهذا

23. .V1: om. CB1 [له

24. .V1 يكون :CB1 [يعتدل
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ــيعتأن ــ ــكيو(25دلــ ــيحتفــ ــ ــليإاجــ ــمعتوــهوهــ ــ ــنفسيــفدلــ ــ #ه؟ــ ــيحفاــمىــلإلــب) ــ ــعليظــ ــ ــعتاهــ ــفل.26هــلداــ 27كــلذــ

ـيحت ـ ـلهانـماجـ ـلمعتاىـلإواءـ ـ ـ ـفقدلـ ـفشةـيذـغاألّاـموأ.طـ ـنهأـ ـتتشبأناـ ـ ـ ـلباـبهـ ـلحاإنّـفدن،ـ ـلياارّـ يـفسـباـ

ـلما ـيحتزاجـ ـ ـلباىـلإاجـ ـمنهبـطرـلااردـ ـ ـلفعاـبذاءـغارـصإذاّه،ـنألاـ ـ ـنخلال،ـ ـ ـعمعـ ـلبانـمهـلاـ ة،ـبوـطرـلواردـ

ـبساـيارّاًَـحارـصو ـمشاًـ ـلج#الًـكاـ ـلبارـهوـ ـفيك.28دنـ ـ ـحفونـ ـلصحاظـ ـ ـلمثاـبّةـ ـ ـلتحقيايـفلـ ـ ـ ـ مـهوـيانـكوإن.قـ

ـلضاـبّهـنأ ـبساـيارّاًـحانـكوـلودّـ ـلمايـفزادـلاً،ـ ـلحازاجـ ـلياارّـ ـيبسأورّاًـحسـباـ ـ ـفكاً،ـ ـلفعاـبارـصإذًاانـ ـ لـ

ـمغي ـ ـلحارطـفىـلإهـلّرًاـ ـليبوارارةـ ـ ـلشوا.29ةـسوـ ـيعتباـمّـنإيءـ ـ ـ ـشبيّهـنوإهـلاـحرـ ـ ـلباـبهـ ـغيأودنـ ـشبيرـ ـ هـبهـ

.القوة دون بالفعل كان إذا

3.

ــبقأالــق ــفحراضــماألنــمدــحوالّــك:راطــ ــعنهــلاــ ــمثأيءــشدونيءــشدــ ــسنوأوأردألــ اــمانــ ــعنّ اتــقأودــ

.التدبير من وأصناف 30وبلدان السنة من

ـلتفسيا ـ ـ ـ CB1[رـ 59a:[ـتق ـلفصاذاـهرـيدـ ـ ـسنواألراضـماألنـمدـحوالّـكأنّوـهلـ ـفحانـ ـعنهـلاـ يءـشدـ

ـلسنااتـقأونـميءـشدون ـ ـلبلواةـ ـ ـصنوأدانـ ـلتانـمافـ ـبيدـ ـمثأرـ ـفحراضـماأل31ّاـموأ.وأردألـ ـلهاـ ـمثأاـ لـ

ـبسب ـ ـلهابـ ـلحاتـقويـفّاـمإواء،ـ ـفعندوث،ـ ـ ـلمشااتـقاألودـ ـ ـبهاـ ـلهةـ ـفعنزوال،ـلاالـحيـفّاـموإا،ـ ـ اتـقاألودـ

ــلمضا ــ ــلهادّةــ ــلتوا.32اــ ــلهاــحيــ ــعلانــكإذاوــهأردأاــ ــلباىــ اــموأ.ذاــهنــم33دلــ ــسناألرــمأّ ــفعلان،ــ ــ اــمىــ

ـفهمته ـ ـ ـ ـلفصايـفاـ ـ ـلمتقالـ ـ ـ ـفهوا.ّدمـ ـلبلاالـحأنّمـ ـ ـبعينهيـهدانـ ـ ـ ـ ـلبلاإنّـف.اتـقاألوالـحاـ ـ ـيفعدـ ـ ـيفعلاـملـ ـ ـ هـ

.التدبير سائر في وكذلك. هوائه مزاج بسبب

4.

25. .V1 يتعدّل :CB1 [يعتدل

26. اعتداله عليه يحفظ ما إلى بل ] CB1: om. V1.

27. .V1 ولذلك :CB1 [فلذلك

28. البدن لجوهر ] CB1: للبدن V1.

29. .V1 اليبس :CB1 [اليبوسة

30. .V1 البلدان :CB1 [بلدان

31. .V1 أمّا :CB1 [وأمّا

32. .CB1: om. V1 [لها

33. .CB1 الدوام :V1 [البدل
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ــبقأالــق ــمت:راطــ ــلسنااتــقأونــمدــحواتــقويــفانــكىــ ــ ــفترد،ــبرّةــمورّــحرّةــم34دــحواومــييــف#ةــ عــقوــ ّ

.خريفيّة أمراض حدوث

.الخريف يولّدها التي األمراض فيولّد] H 32a [الخريف هواء مزاج 35يشاكل ألنّه هذا: التفسير

5.

ـبقأالـق ـلجنا:راطـ ـ ـيحوبـ ـثقدثـ ـلسمايـفالًـ ـ ـغشوعـ ـلبصايـفاوةـ ـ ـثقورـ ـكسورأسـلايـفالًـ ـستواالًـ .اءـخرـ

ــفعن ــ CB1[حــيرــلاذهــهوّةــقدــ 59b[ــغلبتهو ــ ــ ــ ــتعاــ ــللمرضــ ــ اــموأ.راضــعاألذهــهىــضرــ ــلشماّ ــ ــفيحال،ــ ــ دثــ

ـسع ـلحلااعـجأو#واالًـ ـ ـلبطوا36وقـ ـ ـلياونـ ـبساـ ـعسوةـ ـلبارـ ـقشعواألولـ ـ ـجعوورارـ ـلصواالعـضاأليـفاًـ .درـ

.األعراض هذه حدوث األمراض في يتوقّع أن ينبغي ،37وقوّتها الريح هذه غلبة فعند#

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلجنا:رـ ـ ـطبرارّةـححـيروبـ ـكثيةـ ـ ـلكارةـ ـلبخوا.درـ ـ ـطبرـلااراتـ ـلمةـ اـ ـيستصحّ ـ ـ ـ ـمعهبـ ـ ـبخأنـماـ رةـ

ــلبخا ــ ــلتاارــ ــيميــ ــبهرّــ ــفها،ــ ــتمكــلذــليــ ــلباألــ ــعننــمدراًــكواتــبوــطردنــ ــبمواــهدــ ــتحاــ ــفضنــملّــ ــلباولــ دنــ

ـبح ـتهرارـ ـسياـ ـلتااـمّـ ـعليردـتاـهّـنإـف.رأسـلايـفيـ ـ ـلنسياـبهـ ـ ـ ـئمدامـ ـفتحاً،ـ ـ ـلسمايـف38كـلذدثـ ـ ـثقعـ يـفوالًـ

ــلبصا ــ ــغشرــ V1[رأســلايــفواوةــ 27a[ــكل ةــ ــجمليــفوّ ــ باةــ ــل ــثقدنــ ــلعصالــصأوألنّ.الًــ ــ ــيبتبــ ــ هــنإــفلّــ ّ

ـيع ـلكسارضـ ـ ـستوااللـ ـيحواءـخرـ ـلضعادثـ ـ ـلقايـففـ ـبسبوىـ ـ ـتهاـعوـضوـمزاجـموءـسبـ ـلكثواـ ـ ـتحليلهرةـ ـ ـ ـ ـ اـ

ــلنفسا39ألرواحــل ــ ــ ــنياــ ــلتاةــ بــكرــميــهيــ ــلقاّ ــلشموا.وىــ ــ دــلوــيالــ ــلتنفاآالتيــفّ ــ ــ CB1[زاجــموءــس40ّســ

60a# ـمختل] ـ ـ ـفله،41اردـبفـ ـ ـتصليبهو43اـهدّـشو42ذاـ ـ ـ ـ ـ ـلسعاّدـلوـياآلالتذهـهاـ ـ ـليبسهاـهّـنوأل.الـ ـ ـ ـ ـتنشاـ ـ فّـ

ـلتنفاآالت44اتـبوـطر ـ ـ ـيحارـصّسـ ـلسعادثـ ـ ـلياالـ ـلعو.سـباـ ـعنذاـهلّـ ـبقاهـ ـلحلاهـلوـ ـ #45وقـ ـفيك. ـ هـلوـقونـ

34. واحد يوم في ] CB1: om. V1.

35. .CB1 مشاكل :V1 [يشاكل

36. الحلوق أوجاع ] CB1: الحلوق في وأوجاعًا  V1.

37. وقوّتها الريح هذه غلبة فعند ] CB1: om. V1.

38. .V1 لذلك :CB1 [ذلك

39. .V1 األرواح :CB1 [لألرواح

40. .CB1 النفس :V1 [التنفّس

41. بارد مختلف ] V1: مختلف بارد  CB1.

42. .CB1 فلبردها :V1 [فلهذا

43. .CB1 شدّتها :V1 [شدّها

44. .V1: om. CB1 [الرطوبات

45. .V1 والحلوق :CB1 [الحلوق
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ـليا ـبساـ ـصف46ةـ ـللحلةـ ـ ـ ـلبطواوقـ ـ ـمعونـ اـ ـيمكو.ً ـ ـيكأننـ ـعنونـ ـلحلاـبىـ ـ ـلناوقـ ـمم48اـهّـنإـف47ةـلزـ اـ ـيكثّ ـ يـفرـ

ـلشما ـ ـلتغليظالـ ـ ـ ـ ـ ـلما49هـ ـلتاوادّـ ـتتحلتـناـكيـ ـ ـ ـمننـملـ ـتكثيفورأسـلاسـفاـ ـ ـ ـ ـتلدّةـشوهـ ـلمناكـ ـ اـمّـنوإ.سـفاـ

ـتيب ـ ـلبطاسـ ـ ـلشماألنّونـ ـ ـتنشالـ ـ ـفيكدان،ـباألنـماتـبوـطرـلافّـ ـ ـيجتاـمونـ ـ ـليهإذبـ ـ ـلغاةـبوـطرنـماـ ذاءـ

ـكثأ ـفتيبرـ ـ ـ ـلبطاسـ ـ ـفضوألنّ.ونـ ـلغاولـ ـتلبذاءـ ـ ـلجايـفثـ ـكثأوفـ ـنهأـشنـماحـيرـلاذهـهألنّرـ ـتجفأناـ ـ ـفهّـ اـ

ــفيبطوافــجاألاــهورودــل ــ ــ ــلهزوــنؤــ ــفينشاــ ــ ــ ــلبافّــ ــتهوــطردنــ ــفيتضا،ــ ــ ــ ــلجفافــعاــ ــ ــعلافــ ــلبطاىــ ــ اــهّــنوأل.ونــ

ــتعي ــ ــعلنــ ــلنضاىــ ــ ــلهضاودةــجوجــ ــ ــفيتمــ ــ رــفوــ ــلغاّ ــيقوذاءــ ــلبالّــ اــموأ.رازــ ــعسّ ــلبارــ ــلمثاألنّــفول،ــ ــ اردةــبةــناــ

ـيمدـع ـفيندمـلاةـ ـ ـلهاـ H[اـ 32b[ـلشماردـبنـم ـ ـتصليبهو50اـهدـشوالـ ـ ـ ـ ـ ـكثأاـ ـممرـ ـينّاـ ـغيالـ ـقشعواأل.اـهرـ ـ رارـ

ـيح ـبسبدثـ ـ CB1[اـهردـببـ 60b[ـلبا51إذ ـيهيردـ ـ ـقشعاأل52جـ ـ ـبسبورارـ ـ ـتكثيفهبـ ـ ـ ـ ـ ـفتحتقدانـباألاـ ـ ـ ـ ـفيهنـ ـ اـ

ـلفضا ـ ـبيبسهاـهّـنوأل.ولـ ـ ـ ـ ـتجعاـ ـ ـلفضالـ ـ ـفتلّةـيرّـمةـعذّاـلولـ ـ ـعضاألذّعـ ـلحسااءـ ـ اـ ـكمو.ةـسّ ـيختاـ ـ ررـضصّـ

ـلجنا ـ ـستنشااللـجألاغـمدـلاـبوبـ ـ ـ ـفتحاق،ـ ـ ـفيلّـ ـلفضاهـ ـ ـلشماررـضإنّـف.ولـ ـ ـيخالـ ـلصاصّـ العـضواألدرـ

ــبسب ــ تنفادوامبــ ــل ــ ــ ســ ــلكّ ــنهوــ ــعظاــ ــمياــ ةــ ــغشّ ياــ ــئ ةــ يّ ــعصب ــ ــ ةــ ــيحكــلذــلو.ّ ــفيهدثــ ــ ــلهو.عــجوــلااــ يــفالــقذاــ

ــلخا ــمساــ ــشياألةــ ــلبااءــ ــللصارّةــضاردةــ ــ ــليسراضــعاألذهــهو.درــ ــ ــتختتــ ــ ــلماــبصّــ ــصحاألدونىــضرــ اءــ ّ.

ـفعنهـلوـقإنّـفكـلذـكو ـ ـغلبدـ ـ ـينبغاحـيرـلاذهـهةـ ـ ـ ـتعأنيـ ـللمرضـ ـ ـينبغراضـعاألذهـهىـضرـ ـ ـ ـيفهأنيـ ـ ـمنمـ هـ

. والمرضى األصحّاء من لقبولها المستعدّين

6.

.كثيرًا عرقًا الحميّات في فتوقّع بالربيع، شبيهًا الصيف كان إذا: أبقراط قال

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلصيا:رـ ـ ـشبيهانـكإذاف،ـ ـ ـ ـبيرـلاـبًاـ ـجتماع،ـ ـ ـكثأاتـبوـطردانـباأليـفعـ ـممرـ ـيجتمّاـ ـ ـ ـبيرـلايـفعـ عـ

ـلت ـجهنـمةـبوـطرـلاّرـفوـ ـلهاةـ ـجهنـموواءـ ـلفاةـ CB1[هـكواـ 61a[ـطبرـلا ـلتاةـ ـيتنيـ ـ ـلهاوـ ـلنااـ ـتجتو.اسـ ـ ذبـ

ــتل ــبحاتــبوــطرــلا53كــ ــلصيارارةــ ــ ــسطىــلإفــ ــتتحلوالدانــباألوحــ ــ ــ لــ لهةــبوــطرــلّ ــل ــ ــفيستف.54واءــ ــ ــ ــ يــفرغــ

46. اليابسة قوله فيكون  ] CB1: فيكون اليابسة وقوله  V1. 

47. .V1 النزل :CB1 [النزلة

48. .CB1 ألنّه :V1 [فإنّها

49. .CB1 لتغليظ :V1 [لتغليظه

50. .CB1 شدّتها :V1 [شدّها

51. .CB1 و :V1 [إذ

52. .V1 يحدث :CB1 [يهيج

53. .V1: om. CB1 [تلك

54. .V1 الهواء :CB1 [للهواء
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.البحارين أوقات إلى ذلك في يكثر أن أحرى كان وإن كثير، عرق الجملة على الحميّات

7.

]V1 27b[قأالـــق ـــب ــ باإذا:راطـ ـــحت ـــ ــ ـــلمطاسـ ــ ـ ــ ـــحميتـــثدـــحرـ ـــ ــ اتـ ـــكثأ55وإن.ادّةـــحّ ــ باالكـــلذرـ ـــحت ـــ ــ يـــفاسـ

.وأشباهها األمراض هذه الحاالت أكثر في يتوقّع أن فينبغي يبس، حال الهواء في حدثت ثمّ السنة

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلفصاذاـه:رـ ـ ـيناللـ ـيقاـمضـقاـ ـبعنـمهـلوـ ـقل.دـ ـلمطاّةـ ـ ـكثنـمحّـصأرـ ـقلألنّهـترـ ـلمطاّةـ ـ ـليرـ وـهسـ

ـحتبا ـ ـفعدهـساـ ـيقمـلّهـنوأل.ةًـ ـحتباإذالـ ـ ـلمطاسـ ـ ـحميتـثدـحر،ـ ـ ـكثيّاتـ ـ ـلحمياإنّـفكـلذـلو.ادّةـحلـبرة،ـ ـ ـ ّاتـ

ــتق ــقلعــملّــ ةــ ــلمطاّ ــ ــلعفاألنّرــ ــ ــيحاــمأنّإاللّــقأاتــنوــ ــمنهدثــ ــ ــيكاــ ــكثوأدّــحأونــ ــيبألنّاًــعذــلرــ ــلهاســ واءــ

ـيجع ـ ـلكيمالـ ـ ـ ـطبيعىـلإربـقأاتـسوـ ـ ـ ـلماةـ ـتجعكـلذـلو.رارـ ـ ـلحميالـ ـ ـ ـنقضارعـسأّاتـ ـ ـلتاءًـ ـلتحلاّرـفوـ ـ ـ ـقلوّلـ ّةـ

ـلعفا ـ CB1[56اتـنوـ 61b.[ـكثعـمّاـمأـف ـلمطارةـ ـ ـلحمياإنّـفر،ـ ـ ـ ـتكّاتـ ـكثأونـ ـلكثرـ ـ ـلعفارةـ ـ ـسياتـنوـ H[اـمّـ

33a [مدّةً أطول 57وتكون منها البلغميّة.

8.

ـبقأالـق ـلسنااتـقأوتـناـكإذا:راطـ ـ ـلنظةـمالزةـ ـ ـمهاـ ـمنهتـقولّـكيـفانـكواـ ـ ـينبغاـماـ ـ ـ ـيكأنيـ ـفيونـ ه،ـ

ـيحاـمانـك ـفيهدثـ ـ ـحسراضـماألنـماـ ـلثبانـ ـ ـلنظوااتـ ـ ـحسامـ ـلبحانـ ـ ـلسنااتـقأو#تـناـكوإذا.رانـ ـ 58ةـ

 .البحران سمج منتظم غير األمراض من فيها يحدث كان ،59لنظامها الزمة غير

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلسنااتـقأوزومـل:رـ ـ ـللنظةـ ـ ـ ـمنهتـقولّـكونـكوـه60امـ ـ ـعلاـ ـطبيعتىـ ـ ـ ـ تـقولّـكيـفانـكوهـلوـقو.هـ

ـمنه ـ ـينبغاـماـ ـ ـ ـيكأنيـ ـلفصاأنّأيون،ـ ـ ـيكاللـ ـمفونـ ـطبيعتيـفاًـطرـ ـ ـ ـ اـمانـكك،ـلذـكاتـقاألوتـناـكوإذا.هـ

ـيح ـفيهدثـ ـ ـغيراضـماألنـماـ ـيلوـطرـ ـلتايـهوة،ـ ـعنيـ ـبقاـهاـ ـحسهـلوـ ـلثبانـ ـ ـمختلطوالابـ ـ ـ ـ ـلتايـهوة،ـ يـ

]CB1 62a[ــعن ــبقاــهاــ ــحسهــلوــ ــلنظانــ ــ ــيئردراضــعأوالام،ــ ــمعهةــ ــ تايــهواــ ــل ــعنيــ ــبقاــهاــ ــحسهــلوــ نــ

ـلبحا ـ ـغياتـقاألوتـناـكوإذا.رانـ ـفظاـحرـ ـلطبةـ ـ ـئعهاـ ـ ـمختلطراضـماألتـناـك،61اـ ـ ـ ـ ـيكوة،ـ ـمعهونـ ـ راضـعأاـ

.البحران بسماجة عناها التي وهي دريئة،

9.

55. .V1 وإذا :CB1 [وإن

56. ـلعفا ـ اتـنوـ ] add. ـقبنـمو ـمكأذاـهلـ ـيحمأننـ ـ ـعلادّةـحهـلوـقلـ ـللماذعـلدّةـحىـ ـ ـعلوسـ ـلحاىـ ـلتادّةـ ـتقيـ ةـناـمزـلالـباـ
.CB1، H معًا

57. .CB1 تكون :V1 [وتكون

58. السنة أوقات ] V1: أوقاتها CB1.

59. فيه يكون أن ينبغي ما منها وقت كلّ في يكن ولم .add [لنظامهما  CB1.

60. .CB1 النظام :V1 [للنظام

61. .CB1 طبائعها :V1 [لطبائعها
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ـبقأالـق ـلخايـفإنّ:راطـ ـتكفـيرـ ـيكاـمدّـحأراضـماألونـ ـقتوأونـ ـكثأيـفلـ ـبيرـلاّاـمأـف.رـماألرـ حّـصأـفع،ـ

.موتًا وأقلّها األوقات

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــيفهأنىــلاألو:رــ ــ ــلخايــفراضــماألارتــصو.أردأأيدّــحأهــلوــقنــممــ ــقتوأأردأفــيرــ يــفولــ

ـبيرـلا ـلضاـبعـ ـمندّـ ـبيرـلاألنّهـ ـعلعـ ـعتاالةـياـغىـ ـلخاونـكودال،ـ ـمختلففـيرـ ـ ـ ـ اـ ـيتع62ً ـ ـعلبـقاـ ـلهاىـ يـفواءـ

ـليا ـيتلّهـنوأل.ردـبرةـمورّـحرةـمدـحواـلاومـ ـ ـلصياواـ ـ ـحتادـقوفـ ـفيتـقرـ ـضعفوالطـخاألهـ ـ ـلقا63تـ وألنّ.وىـ

ـتتحلتـناـكالطـخاأل ـ ـ ـقبنـمّلـ ـميلهلـ ـ ـ ـحياـنىـلإاـ ـلجلاةـ ـ ـفيصد،ـ ـ ـمهدـ ـلخاردـب#اـ ـفعهدـيو64فـيرـ ـ ـقعىـلإاـ ورـ

ــفيحتقدانــباأل ــ ــ ــ ــفيهنــ ــ ــتتحوالاــ ــ ــلباانــكوإن.لــلّــ ــمتادــقدنــ CB1[ألــ 62b[ــكيم ــ ــيئرداتــسوــ لــكأنــمةــ

ـلفا ـطبرـلاهـكواـ ـبيرـلاـفال،ـحرداءةكـلذ65دهـيزـيوةـ ـمعتإذًَا66عـ ـ ـلخوادلـ ـمضطفـيرـ ـ ـلخاوادّـمورب،ـ فـيرـ

ــمحت ــ ةــيادــمر67ةــقرــ ّ]V1 28a[ــبيرــلاوادّــمو ــطيبعــ ــ ــلقوا.ةــئادــهةــ ــبيرــلايــفوّةــ ــهضاــنعــ ــلخايــفوةــ فــيرــ

ــبيرــلوا.رةــئاــخ ــمعاألــبعــ ــلحايــفانــ ــيعيرــ ــ ــعلنــ ــلتحلياىــ ــ ــ ــ ــلخوالــ ــمعاألــبفــيرــ ــلباانــ ــيكث68ردــ ــ ــلجسافــ ــ مــ

ـيحصو ـ ـلمارـ ـلخوا.وادّـ ـلباـبصّـخأفـيرـ ـبيرـلواردـ ـلحاـبعـ ـلبوارّ،ـ ـلماـباصّـخ69ردـ ـبخراضـماألـبووتـ الفـ

ـلحا ـفهإنّاـموأ.رّـ H[مـ 33b[ـلمادّةـحدّـحأهـلوـقنـم ـلمقارضـ ـ ـبلاـ ـنظأنىـلاألوـفت،ـناـمزـلةـ ـلسباأنّنّـ ـ بـ

ـلخايـفراضـماألونـكيـف ـقلدّـحأفـيرـ ـلماّةـ ـلتوادّـ ـلتحلاّرـفوـ ـ ـ ـلصيايـفلـ ـ ـسخوفـ ـنتهوـ ـ ـسخواـ ـلماةـنوـ ادّةـ

ـتتبعه ـ ـ ـ ـلتحلاةـعرـساـ ـ ـ ـلقاوألنّ.ّلـ ـضعأوّةـ ـعلتـيوـقإنـفف،ـ ـلماعـفدىـ ـبسرضـ ـبسارتـخوإالة،ـعرـ .ةـعرـ

ـينوال ـلصيفياعـبرـلاهـلوـقذاـهضـقاـ ـ ـ ـ ةـ ـقصأّ ـلخوارـ ـيفيرـ ـ ةـ ـعتباالألنولـطأّ ـ ـههنارـ ـ ـبحساـ ـ ـلنسبابـ ـ ـ ىـلإةـ

.70الصيف دون الربيع

10.

.رديء السلّ ألصحاب الخريف: أبقراط قال

62. .V1 مختلطًا :CB1 [مختلفًا

63. .CB1 فيه .add [ضعفت

64. الخريف برد ] CB1: خريف بردًا  V1.

65. .V1 فيزيده :CB1 [ويزيده

66. .CB1 والربيع :V1 [فالربيع

67. .CB1 محرقة :V1 [محترقة

68. .V1 في .add [البرد

69. .CB1 البارد :V1 [البرد

70. .V1 والخريف .add [الصيف
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ـلتفسيا ـ ـ ـ ـفهإن:رـ ـمنمـ ـصحأهـ ـفضة،ـئرـلاةـحرـقابـ ـلخاررـ ـله#فـيرـ ـبيمـ ـيخشّهـنأل71ّنـ ـ ـحلّنـ ـقهوـ ـيصلومـ ـ بـ

ـلتنفاآالت ـ ـ ـمنهّسـ ـ ـفيمـ ـسعيـفدـيزـ ـلهاـ ـيكثاـمّـبور.مـ ـ ـتهزالـنرـ ـلناألنّمـ ـيستلاسـ ـ ـ ـلتكثياذونـ ـ ـ ـ ـلنقلتهفـ ـ ـ ـ ـ 72نـممـ

ـلصيارّـح ـ ـخلدـيمـلوفـ ـكناألواـ ـبعانـ ـممذاـهلّـكو.دـ ـلقادـيزـيّاـ ـنفتاةـحرـ ـ ـيضوأ.اًـقاـ ـختاإنّـفاًـ ـلهاالفـ واءـ

ــلحايــف# ــلباوارةــترّــ ــمم73رىــخأردــ اــ ــيضّ ــصحاأل74اتــئرــبرّــ ــفكياء،ــ ــ ــلمسلا75اتــئرــبفــ ــ ــ ــليوــ يــفيــهونــ

ـلضعاةـياـغ ـ ـلباـف؟76فـ ـيلاردـ ـحتهرـقذّعـ ـ ـيشواـ ـلحواا،ـهدّـ ـيعفارّـ ـ ـنهّـ ـيهّـخرـيو77اـ ـيحزالـيالـف.اـ ـلهدثـ واالًـحأاـ

ــمختلف ــ ــ ــ ــفسىــلإةــيؤدّــمةــ ــفهوإن.اــهادــ ــبقأالمــكنــممــ ــصحأراطــ ــسبأيّــبهــلزاــهرطــفأ78نــمودقّــلاابــ بــ

ـفضان،ـك ـلخاررـ ـله#فـيرـ ـبيمـ ـممّهـنأل79ّنـ ـجفمـهدـيزـيّاـ ـمحتمـهواًـفاـ ـ ـلتاىـلإونـجاـ ـطيرـ ـمنوبـ ـلتحلاعـ ـ ـ ّلـ

.التجفيف دون

11.

ــبقأالــق اــموأ:راطــ ــلسنااتــقأويــفّ ــ هــنإولــقأــفةــ ــمتّ ــلشتاانــكىــ ــ ــقلياءــ ــ ــلمطالــ ــ ــشمرــ ــلياــ ــبيرــلاانــكواًــ عــ

ــمطي ــ ــجنراًــ يوــ ــب ــفيجاًــ ــ ــيحأنرورةــضبــ ــلصيايــفدثــ ــ ــحمفــ ــختوادــمورادّةــحاتــيّــ ــكثوأدمالفــ اــمرــ

.الرطبة الطبائع وألصحاب للنساء الدم اختالف يعرض

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلتاراضــماأل:رــ ــتحيــ ــلشتايــفدثــ ــ ــلشمااءــ ــ ــلتايــهيــلاــ ــقبنــماــهرــكذيــ ــلسعاــكلــ ــ ــلحلواالــ ــ وقــ

ـلبطوا ـ ـلياونـ ـبساـ ـهناـه80اـهرـكذـيمـلكـلذـلوة،ـ ـلتاراضـماألرـكذ81عـموالاـ ـتحيـ ـبيرـلايـفدثـ ـلمطياعـ ـ ـ رـ

ـلجنا ـ ـبعقانـكإذايـبوـ ـ ـلشتابـ ـ ـلشمااءـ ـ ـيتعدانـباأل82ألنّيـلاـ ـ ـجفدّلـ ـفهاـ ـفياـ ـفينتفعهـ ـ ـ ـ ـ ـبيرـلاةـبوـطرـبونـ والعـ

ــيستض ــ ــ ــبيرــلاداموإذا.هــبرّونــ ــعلعــ ــتلقدانــباألإنّــفةــبوــطرــلاىــ ــ ــلصيارّــحاــهاــ ــ ــممتلئيــهوفــ ــ ــ ــ ــفضةــ والًــ

71. بيّن لهم ] V1: لهم بيّن  H.

72. من لنقلتهم ] V1: عن لتقلّبهم  H.

73. أخرى البرد و تارة الحرّ في  ] V1: البرد في وتارة الحرّ في تارة  H.

74. .H يراتب :V1 [برئات

75. .H يراتب :V1 [برئات

76. .H البرد :V1 [الضعف

77. .H يعفيها :V1 [يعفّنها

78. .V1 من :H [ومن

79. بيّن لهم ] conieci: لهم بيّن  H، V1.

80. .H يذكر :V1 [ يذكرها

81. .V1: om. H [ مع

82. .H ولان :V1 [ ألنّ
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ـتكواتـبوـطور ـمستعونـ ـ ـ ـللعفدّةـ ـ ـ ـلعنصاإذانـ ـ ـ ـللعفرـ ـ ـ ـلفواةـبوـطرـلاوـهنـ ـلحاهـللـعاـ ـيعكـلذـلو.رارةـ رضـ

ـللن ـ H[اسـ 34a[ـحم ـسيادّةـحاتـيّـ ـللمستعاـمّـ ـ ـ ـ ـ ـلهنـيدّـ ـصحأمـهواـ ـلطباابـ ـ ـطبرـلاعـئاـ ـلنسواةـ ـ نّـهّـنألاء،ـ

]V1 28b[ــكثأ ــستعارــ ــ ــللعف#داداًــ ــ ــ ــبسبةــنوــ ــ ــلعفناةــبوــطرــلاتــلاــمإنــف،83ةــبوــطرــلابــ ــ ــ ــسفأىــلإةــ ــنحلــ وــ

ــمعاأل ــختادثــحاءــ ــلبايــلاــعأىــلإتــلاــموإندم،ــلاالفــ ــلتهيدنــ ــ ــ أــ الــقاــمّــنوإد،ــمرــلادثــحكــلذــلاغــمدــلاّ

.كثيراً 84تختلف قد التجربة فإنّ الرصد دون القياس فيها اعتمد] CB1 64a [ألنّه» ضرورة فيجب«

12.

ـبقأالـق ـمتو:85راطـ ـلشتاانـكىـ ـ ـمطياءـ ـ ـجنراًـ ـبيوـ ـفيئداًـ ـ ـبيرـلاانـكو86اًـ ـقليعـ ـ ـلمطالـ ـ ـشمرـ ـلياـ ـلنساإنّـفاًـ ـ اءـ

لا ــل ــيت87يــتواــ ــنحنّــهوالدقــفّــ ــبيرــلاوــ ــيسقطعــ ــ ــ ــسبىــنأدنــمنــ ــيل89يــتالــلوا88بــ ــمنهدنــ ــ ــيلنّــ ــطفأدنــ االًــ

ـضع ـلحا90افـ ـمستقاتـكرـ ـ ـ ـنهداـبأةـماـ ـحتمـ ـيمأنّاـمإمـهّـنأّىـ ـعلواـتوـ ـلمكاىـ ـ ـيبقأنّاـموإانـ ـ ـمنهواـ ـ ـكيوـ نـ

ـمسق ـ ـميوـ ـحيولـطنـ ـتهاـ ـلنارـئاـسّاـموأ.مـ ـفيعاسـ ـ ـلهرضـ ـختا91مـ ـليادـمرـلوادمـلاالفـ ـلكهاّاـموأ.سـباـ ـ ولـ

.سريعاً يفنى 93ما 92النزالت من لهم فيعرض

ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلفصاذاــه:رــ ــ ــعكوــهلــ ــلفصاســ ــ ــلمتقالــ ــ ــ ــمتو.دّمــ ــلشتاانــكىــ ــ ــطبراراًــحاءــ ــسيدانــباألإنّــفاًــ اــمّــ

83. الرطوبة بسبب للعفونة  ] V1: الرطوبة بسبب العفونة H.

84. .V1 تحلف :CB1 [ تختلف

85. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

86. .V1: om. CB1 [ دفيئاً

87. .CB1 اللاتي :V1 [ اللواتي

88. .CB1 يعرض لهن .add [ سبب

89. .CB1 اللواتي :V1 [ والالتي

90. .V1 ضعفا :CB1 [ ضعاف

91. .V1: om. CB1 [ لهم

92. .V1 النزل :CB1 [ النزالت

93. .V1 لا .add [ ما
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ـلنسادانـبأ ـ ـتمياءـ ـ ـللياىـلإلـ ـ ـلتخلخوانـ ـ ـ ـ ـفيستقطلـ ـ ـ ـ ـ ـبيرـلايـف94نـ ـلباعـ ـلباألنّاردـ ـيصردـ ـعمأىـلإلـ 95اقـ

ـنهداـبأ ـينونّـ ـجناألالـ ةـ ـمنّ ـسقإىـلإؤديـياـمهـ ـضعأوـه96نـماطـ ـمنهفـ ـ ـسقىـلوإوّةـقمـ وىـقأوـهنـممـ

ـحت ـيبقّىـ ـ ـعمأدّةـم97واـ ـمستقمـهارـ ـ ـ ـمياـ [نـ .CB1 64b[ـختاّاـموأ ـفيعدمـلاالفـ ـ ـبسبرضـ ـ ـنحابـ ـلبلغادارـ ـ ـ مـ

ــلما ــمعاألىــلإرأســلانــمحــلاــ ــيمتلاغــمدــلاألنّاء،ــ ــ ــ ــمثيــفئــ ــلهاذاــهلــ ــبلغمواءــ ــ ــ اــمإاًــ ــلحاــمّ ــحلأواًــ أوواًــ

ـمضاـح ـبحساًـ ـ ـلحابـ ـلفارارةـ ـعلاـ ـصفقإذاـفة،ـ ـ ـبيرـلاردـبهـ ـعصعـ ـعصرهـ ـيصيوداًـيدـشراًـ ـ دونتـقويـفرـ

ـمعاألىـلإعـفدـناإنـفع،ـضوـمدونعـضوـمىـلإتـقو ـبلّهـنإـفاءـ ـجتزوـ ـيبقهـ ـ ـفيهىـ ـ ـكثأاًـناـمزاـ ـبملورـ ـ ـحتوـ هـ

ـيجل ـ ـيجواـهوـ ـفيحاـهردـ ـ ـلسحاكـلذـلدثـ ـ ـختوا#جـ ـلعيناتـناـكوإن.98دمـلاالفـ ـ ـ ـضعأانـ ـليهمإعـفدـنافـ ـ ـ اـ

ــفيك ــ ــيكاــمّــنوإدــمرــلاكــلذنــم99ونــ ــبساــيونــ ــلهاردــبألنّاًــ ــيكثواءــ ــ ــلسطافــ ــ ــلخاحــ ــلعيانــمارجــ ــ ــفيمننــ ــ ــ عــ

ـلسيا ـ ـلنوا.النـ ـعنزالتـ ـبهىـ ـينحاـملّـكاـ ـ ـلعايـفرأسـلانـمدرـ ـعضاألنـمهـندواـمىـلإروقـ ـبحواء،ـ رانـ

ناذهـــه ـــل ـــيكزالتـــ نارـــئاـــسانـــكوإنرع،ـــسأونـــ ـــل ـــيطأنهـــنأـــشنـــمزالتـــ ـــفهو.ولـــ نانـــمومـــق100مـــ ـــل اـــمزلـــ

ـينح ـ ـقصبتهوةـئرـلاىـلإدرـ ـ ـ ـ ـفقاـ ـكلهـلوـقيـفوزادواط،ـ ـلناألنّ»ال«مـهّـ ـنهأـشنـمةـلزـ ـتنضالأناـ ـ ـيعرـسجـ اًـ

ـلكهايـف ـ ـعلولـ ـقبنـمهـلاـقاـمىـ ـمسيـفولـ ـلفصالـئاـ ـ ـتعتوول،ـ ـ ـلشياريـ ـ ـمهلكزالتـنوخـ ـ ـ CB1[ةـ 65a[

ـلحاألنّ ـلشيايـفرارةـ ـ ـلضعفهوخـ ـ ـ ـ ـتقالاـ ـعلوىـ ـلنضاىـ ـ ـفتهلكهجـ ـ ـ ـ ـ ـلمقـفواـمذاـهو.مـ ةـيوـهاأليـفهـلاـقاـ

.بغتة يهلكون أنّهم من والبلدان

13.

ـبقأالـق ـلصياانـك101إذاـف:راطـ ـ ـقليفـ ـ ـلمطالـ ـ ـشمرـ ـلياـ ـلخاانـكواًـ ـمطيفـيرـ ـ ـجنراًـ ـبيوـ ـلشتايـفرضـعاًـ ـ اءـ

.السلّ الناس لبعض وعرض وزكام] V1 29a [وبحوحة وسعال شديد صداع

94. .CB1 ويسقطن :V1 [ فيستقطن

95. .V1 عمق :CB1 [ أعماق

96. .CB1 لمن :V1 [ من

97. .V1 يبقون :CB1 [ يبقوا

98. الدم واختالف  ] V1: احتلاف CB1.

99. .CB1 ويكون :V1 [ فيكون

100. .V1 من قوله .add [ وفهم

101. .CB1 فاما اذا :V1 [ فإذا
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ــلتفسيا ــ ــ ــ ــلتاراضــماألذهــه:رــ ي102اــهدّــعيــ ــل ــيحســ ــمنهدثــ ــ ــلخايــفيءــشاــ ــلناألنّفــيرــ ــينتفعاســ ــ ــ ــ ونــ

توـــطرـــب ـــب ــ مهـ ـــل ــ هاـــندـــقاـ ـــل ــ بنـــممـ ـــي ــ ـــلصياسـ ـــ ــ هـــنأإالّف،ـ مّ ـــي ــ ـــفضرأســـلاألـ ـــهجإذاـــفوالًـــ ـــلشتاردـــبمـــ ـــ ــ إنّـــفاءـ

ـلفضا ـ ـتحتقولـ ـ ـ ـبقيإنـف،103رأسـلايـفنـ ـ ـفيتـ ـسبب105انـك104هـ ـ ـللصاًـ ـ ـضعفوإنداع،ـ ـ نـعاغـمدـلاوّةـقتـ

ـضبطه ـ ـ ـمسإأو#اـ ـكهاـ ـحت106اـ ـسبب107تـناـكهـندواـمىـلإتـلاـسّىـ ـ ـلماًـ ـضعيانـكنـمو.رـكذاـ ـ ـلصافـ درـ

.السلّ له عرض ضيقه

14.

ــبقأالــق ــلخاانــكإنــف:راطــ ــشمفــيرــ ــلياــ ــفقواــمانــكاًــ ــلماًــ ــطبيعتتــناــكنــ ــ ــ ــ ــطبرهــ ــللنسوةــ ــ ــ اــموأ#اء،ــ رــئاــسّ

نا ـــل ــ ـــفيعاسـ ــ ـ ــ هرضـ ـــل ــ ـــحموســـباـــيدـــمرمـ ــ ــيّـ ـــمنهون،ـــمزـــمامـــكوزادّةـــحاتـ ــ ـ ــ CB1[مـ 65b[عنـــم ـــي ــ هـــلرضـ

.108السوداء المرّة من الوسواس

ـلتفسيا  ـ ـ ـ ـلفصاذاـه:رـ ـ ـيتضملـ ـ ـ ـتتمّنـ ـ ةـ ـلكا109ّ ـلفصايـفالمـ ـ ـلمتقالـ ـ ـ ـتقودّمـ ـمترهـيدـ ـلصياانـكىـ ـ ـقليفـ ـ لـ

ــلمطا ــ ــشمرــ ياــ ــل ــلخاانــكواًــ ــيضأفــيرــ ــشماًــ ياــ ــل ــبساــياًــ ــلفصاذانــهانــكوإذا.اًــ ــ ــبهالنــ ــلصفاذهــ ــ إنّــفةــ

ـصحأ ـلطباابـ ـ ـطبرـلاعـئاـ ـينتفعةـ ـ ـ ـ ـنهداـبأةـبوـطرألنّهـبونـ ـتعتمـ ـ ـيجودلـ ـلشتايءـ ـ ـليواءـ ـفيهسـ ـ ـبلاـ ـلباـغّةـ .ةـ

اــموأ ــغيّ ــفتعمــهرــ ــ ــلهرضــ ــلمهلكاراضــماألمــ ــ ــ ــ ــفيهاــمأرقّألنّةــ ــ ــلمانــممــ ــلمانــمهــبرــقوأرارــ ــئياــ ــيجةــ فّــ

ـينفو ـ ـيبقوذـ ـ ـغلأىـ ـفيهاـمدّـحوأظـ ـ ـفيممـ ـ ـضهرـ ـيحومـ #110رـكذاـمدثـ ـليناـجرـكوذ. ـ ـبقأإنّوسـ 111اـمّـنإراطـ

102. .CB1 اعدها :V1 [ عدّها

103. .CB1 الرووس :V1 [ الرأس

104. .CB1 فيها :V1 [ فيه

105. .V1 كانت :CB1 [ كان

106. إمساكها أو  ] V1: وامساكها CB1.

107. .V1 كانت :CB1 [ كان

108. اـــموأ نارـــئاـــسّ ـــل عاســـ ي ـــف ـــ هرضـــ ـــل ـــحموســـباـــيدـــمرمـــ هون،ـــمزـــمامـــكوزادّةـــحاتـــيّـــ ن ـــم ـــ عنـــممـــ ـــي هـــلرضـــ

السوداء المرّة من الوسواس  ] CB1: om. V1.

109. .V1 كنه :CB1 [ تتمّة

110. .V1 بقراط .add [ ذكر
111. إنّما أبقراط إنّ جالينوس وذكر  ] CB1: وانما V1.

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq's Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 3 11

- 11 -



ـعتبا ـ ـشياألذهـهرـ ـلمايـفاءـ ـلمعتاعـضواـ ـ ـ ـلهاةـلدـ ـلمايـهوواءـ ـلتاعـضواـ ـتكيـ ـطلونـ ـلثاوعـ اـيرـ ـفيهّ ـ يـفاـ

ـلصياأوّل ـ ـطلوفـ ـلشعاوعـ ـ ـلعبارىـ ـ ـلجايـفورـ ـلثازءـ ـلصيانـميـناـ ـ ـطلوفـ ـلسماوعـ ـ 112أوّليـفحـمراـلااكـ

ــلخا ــلثاروبــغوفــيرــ اــيرــ ــلشتاأوّليــفّ ــ ــستوااءــ ــللياواءــ ــ ــلنهوالــ ــ ــبيرــلاأوّليــفارــ ــتياالرأرادنــمو.عــ اضــ

ـفيم ـ ـجبوـتاـ ـفصهـ ـلسناولـ ـ ـتغوةـ ـيياـ ـجتهزـمأرـ ـ ـفليعتباـ ـ ـ ـ ـ ـفصيـفكـلذرـ ـفصلـ H[واءـهواءـهو113لـ 36a[مّـث

.أربعتها تركّب ثمّ 114منها ثالثة ثالثة بين ثمّ فصلين فصلين بين تركّب

 15.

ــبقأالــق  ــلهااالتــحنــمإنّ:115راطــ ــلسنايــفواءــ ــ ــلجملاــبةــ ــ ــ ــقلةــ ةــ ــلمطاّ ــ ــكث#نــمحّــصأرــ ــلمطارةــ ــ لــقوأ116رــ ّ

.موتاً

ـلتفسيا  ـ ـ ـ ـقلارـصاـمّـنإ:رـ ةـ ـلمطاّ ـ ـكثنـماًـتوـملّـقوأ117حّـصأرـ ـليباألنّهـترـ ـ ـعتاالـبسـ ـيشدالـ ـعضاأل118دّـ اءـ

ــيقو ــيهوــ ــيبعثهواــ ــ ــ ــ ــعلاــ ــلحاىــ ــيقلوةــكرــ ــ لــ ــلعفاّ ــ ــيعيوةــنوــ ــ ــعلنــ ــلنضاىــ ــ ــيعرــسجــ اــموأ.اًــ ــلهاّ هــنإــفبــطرــلاواءــ ّ

ــيبلودانــباأليــخرــي ــ دــ ــلنضاّ ــ ــيكثوجــ ــ ــلفضارــ ــ ــيعفنهودانــباأليــفولــ ــ ــ ــ هــنأكــلوذ.اــ ــيتحلّ ــ ــ لــ دمــعاتــقأويــفّ

ــلمطا ــ ــلفضارــ ــ ــكثاتــقأويــفوولــ ــيحتقهــترــ ــ ــ ــيعفونــ ــ ــينقأنإالّنــ ــ يــ ــنساإلّ ــمنههــندــبانــ ــ إنّــفة،ــضاــيرــلاــباــ

ـلحما ـ ـليامـ ـيغنسـ ـ ـيحلالّهـنألكـلذيـفىـ ـ ـعمنـمّلـ ـللحاقـ ـ ـعضواألمـ ـصلياألاءـ ـ ـغلواـلاةـ ـلكن119ةـ ـ ـيحلّهـ ـ ـممّلـ ّاـ

ـيل ـلجلاىـ ـ ـستفاالوالد،ـ ـ ـلحاذهـهيـفراغـ ـلمسهلاةـياألدوـب120ةـلاـ ـ ـ ـ ـبمةـ ـيحتاـمّـنإّهـنألقـفواـ ـ ـلمسهاىـلإاجـ ـ ـ لـ

ــجتاــحنــم ــستفاالىــلإهــ ــ ــينبغودًّا،ــجدةــيدــشراغــ ــ ــ ــيكأنيــ ــفيماتــقأويــفونــ ــ ــبياــ ــيلوــطددــمنــ اــموأ.121ةــ ّ

112. .CB1 اواخر :V1 [ أوّل

113. .V1: om. H [ فصل

114. .H: om. V1 [ منها

115. .H بقراط :V1 [ أبقراط

116. المطر كثرة  ] H: كثرته V1.

117. المطر كثرة من .add [ أصحّ  H.

118. .H شد :V1 [ يشدّ

119. .H الفاعلة :V1 [ الواغلة

120. .H الحال :V1 [ الحالة

121. .V1: om. H [ طويلة
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ــستفا ــ ــلفضا122راغــ ــ ــلتاولــ ــتتيــ دــلوــ V1[يــفومــيلّــكيــف123ّ 29b[ــلبا ــفهدنــ ــمقنــملّــقأ124وــ ــعمدارــ لــ

ـلمسهادواءـلا ـ ـ ـستعماإنـف.لـ ـ ـ ـلمسهالـ ـ ـ ـلشهايـفلـ ـ ـتيرّـمأورّةـمرـ ـفقنـ ـلباوّدـعدـ ـيئردادةـعدنـ ه،ـبرّـضوأةـ

ــللغو ــ ــفضذاءــ ــلهضايــفالنــ ــ ــلثامــ ــيحتثــلاــ ــ ــيتحلأنىــلإانــجاــ ــ ــ الــ ــهمدــحأّ ــهموي،ــناــخدرــخواآليــئاــماــ اــ

.أصحّ اليابس الهواء يكون ولذلك رطوبته، وقت في منه أكثر الهواء يبس أوقات في يتحلّالن جميعاً

 16.

ــبقأالــق  اــمأــف:125راطــ ــلتاراضــماألّ ــتحيــ ــعندثــ ــكثدــ ــلمطارةــ ــ ــكثأيــفرــ ــلحارــ ــفهاالتــ ــحميــ ــيلوــطاتــيّــ ةــ

ـستطوا ـ ـلبطاالقـ ـ ـعفونـ ـسكورعـصونـ ـبحوذاتـ ـلتاراضـماأل126ّاـموأ.ةـ ـتحيـ ـعندثـ ـقلدـ ةـ ـلمطاّ ـ ـفهرـ يـ

.الدم واختالف البول وتقطير المفاصل ووجع ورمد سلّ

ـلتفسيا  ـ ـ ـ ـلحماونـك127ّاـموأ:رـ ـ ـعناتـيّـ ـكثدـ ـلمطارةـ ـ ـفلكثرـ ـ ـ ـلعفارةـ ـ ـلهوـطوةـنوـ ـلكاـ ـنهوـ ـبلغمي128اـ ـ ـ ـ ةـ 129اـهّـنوألّ

ـتحت ـ ـلبايـفاجـ ـلنضاىـلإرءـ ـ ـلنضواجـ ـ ـيطجـ ـكثعـمهـناـمزولـ ـستطواال.ةـبوـطرـلارةـ ـ ـلفضاّرـفوـتنـمالقـ ـ ولـ

ــلكيموا ــ ــ ــلبايــفاتــسوــ ــتتحلالاــهّــنألدنــ ــ ــ لــ ــلهايــفّ CB1[بــطرــلاواءــ 67a# ــفتستف] ــ ــ ــ ــلبطانــمرغــ ــ وألنّنــ

ــلهضا ــ ــيسمــ ــطبرــلااتــقاألويــف#130وءــ ــفيلي131ةــ ــ ــ ــلبطا132نــ ــ اــموأ.نــ ــلعفاّ ــ ــفلتنــ ــ رــفوــ ــلشاإذةــبوــطرــلاّ يءــ

ـليا ـيعفالسـباـ ـ ـفهوا.نـ ـلصانـعمـ ـلسكوارعـ ـ ـلبلغمييااتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلبلغوان،ـ ـ ـ ـيكثمـ ـ ـلهايـفاغـمدـلايـفرـ بـطرـلاواءـ

122. .H: om. V1 [ استفراغ

123. .H يتولد :V1 [ تتولّد

124. .V1 فهي :H [ فهو

125. .V1، H بقراط :correxi [ أبقراط

126. .H فاما :V1 [ وأمّا

127. .H اما :V1 [ وأمّا

128. .V1 لانها :H [ لكونها

129. .V1 ولاى نها :H [ وألنّها

130. .CB1 يسي :V1 [ يسوء

131. الرطب أوقات في  ] CB1: om. H.

132. .H فلين :CB1 [ فيلين
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ــبحذــلوا ــلكثةــ ــ ــينحاــمرةــ ــ H[درــ 35b[ــلحلاىــلإرأســلانــم ــ ــلفضانــمقــ ــ ــمثوأ.لــ ــيفعلاــم133لــ ــ ــ ــلهاهــ واءــ

ـتليينبـطرـلا ـ ـ ـ ـلطييعاهـ ـ ـ ـ ـلثفاّبـطرـيّهـنألةـ ـ ـيبلّهـنوأللـ ـ ـلنضاّدـ ـ ـتنفالـفجـ ـ ـلباىـلإاتـبوـطرـلاذـ ـكثيدنـ ـ ّاـمأـف.راًـ

ــعن ــقلدــ ةــ ــلمطاّ ــ ــلفضاإنّــفرــ ــ ــلتاولــ ــتتيــ دــلوــ ــتكّ ــبساــيونــ ــلمثاىــلإرتــجإذاــف.ةــعذّاــلةــيرّــمةــ ــ ــعتهذــلةــناــ ــ اــ

ــفيح ــ ــلتقطيادثــ ــ ــ ــ ــحتهرــقأةــئرــلاىــلإتــلاــسوإن.رــ ــ ــفيحاــ ــ ــلسادثــ ــتماتــطاــبرــلاتــباــصأوإن.لّــ ــبهدّدتــ اــ

ـيحو ـلمفايـفعـجودثـ ـ ـتفعاروإن.لـصاـ ـ ـلعينياىـلإتـ ـ ـ ـ ـليادـمرـلاانـكنـ ـنصباانـف.سـباـ ـ ـمعاألىـلإّتـ اءـ

ـحتهرـقأ ـ ـلسحاتـثدـحوأاـ ـ ـختواجـ ـكمو.دمـلاالفـ ـلهاةـبوـطرأنّاـ ـستطاّدـلوـت134واءـ ـ ـلبطاالقـ ـ ـيبسكـلذـكن،ـ ـ هـ

ـمساإلّدـلوـي ـلماكـ ـفهماـ ـ ـليناـجّاـموأ135.تـ ـ ـفيستبعوسـ ـ ـ ـ ـ ـلسادوثـحدـ ـعن#لّـ ـقلدـ ـلمطاّةـ ـ 137الـقكـلذألن136ّرـ

ـيع ـلبّاـمإرضـ ـيصردـ ـبعدعـ ـلسخأوةـئرـلاروقـعضـ ـ ـتمتلئةـبوـطورةـنوـ ـ ـ ـ ـتنحورأسـلاانـ ـ ـمندرـ ـليهإةـلزـنهـ ـ .اـ

ــفهو ــلسانــمومــقمــ مالّــ ــل ــيعذيــلارضــ ــمعرضــ عيهــ ل ــل ــ ــ تنقاىــلإ138هــلاــحؤولــتأننــ ــل ــ ــ صــ ــلهواّ إذازالــ

ــجف ــبسب139ّتــ ــ ــنقصبــ ــ ــلغاانــ ــيمكوذاء،ــ ــ ــيكأننــ ــعنونــ ــلساــبىــ ــلهالّــ ــلمفازالــ ــ ــكمرطــ ــيعاــ ــصحألرضــ ابــ

ـغيودقّـلا ـليناـجو.مـهرـ ـ ـنفسوسـ ـ ـلساأنّمـعزـيهـ ـيطلدـقلّـ ـ ـعلقـ ـكثيؤالءـهىـ ـ ـيعيءـشذاـهوراً،ـ ـعنرضـ ـقلدـ ّةـ

ــلمطا ــ ــئمدارــ ــعلواًــ ــلهاأن140ّىــ ــلمفاواءــ ــ ــليبارطــ ــ ــيجفســ ــ ــيصلوّفــ ــ ــلتنفاآالتّبــ ــ ــ ــفيعّســ ــ ــبسبرضــ ــ V1[بــ

133. .CB1 وامثال :H [ وأمثل
134. .CB1 الغذاء :H [الهواء

135. ـفتستف ـ ـ ـ ـلبطانـمرغـ ـ ـلهضاوألنّنـ ـ ـيسمـ ـطبرـلااتـقاألويـفوءـ ـفيليةـ ـ ـ ـلبطانـ ـ ـلعفاّاـموأ.نـ ـ ـفلتنـ ـ إذةـبوـطرـلاّرـفوـ
ـلشا ـليايءـ ـيعفالسـباـ ـ ـفهوا.نـ ـلصانـعمـ ـلسكوارعـ ـ ـلبلغمييااتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلبلغوان،ـ ـ ـ ـيكثمـ ـ ـلهايـفاغـمدـلايـفرـ ـبحذـلوابـطرـلاواءـ ةـ

ـلكث ـ ـينحاـمرةـ ـ ـلحلاىـلإرأسـلانـمدرـ ـ ـلفضانـمقـ ـ ـمثوأ.لـ ـيفعلاـملـ ـ ـ ـلهاهـ ـتليينبـطرـلاواءـ ـ ـ ـ ـلطييعاهـ ـ ـ ـ ـلثفاّبـطرـيّهـنألةـ ـ لـ
ـيبلّهـنوأل ـ دـ ـلنضاّ ـ ـتنفالـفجـ ـ ـلباىـلإاتـبوـطرـلاذـ ـكثيدنـ ـ اـمأـف.راًـ ـعنّ ـقلدـ ةـ ـلمطاّ ـ ـلفضاإنّـفرـ ـ ـلتاولـ ـتتيـ ـتكّدـلوـ ـبساـيونـ ةـ
ــلمثاىــلإرتــجإذاــف.ةــعذّاــلةــيرّــم ــ ــعتهذــلةــناــ ــ ــفيحاــ ــ ــلتقطيادثــ ــ ــ ــ ــحتهرــقأةــئرــلاىــلإتــلاــسوإن.رــ ــ ــفيحاــ ــ ــلسادثــ وإن.لّــ
ـتماتـطاـبرـلاتـباـصأ ـبهدّدتـ ـيحواـ ـلمفايـفعـجودثـ ـ ـتفعاروإن.لـصاـ ـ ـلعينياىـلإتـ ـ ـ ـ ـليادـمرـلاانـكنـ ـنصباانـف.سـباـ ـ ّتـ
ـمعاألىـلإ ـحتهرـقأاءـ ـ ـلسحاتـثدـحوأاـ ـ ـختواجـ ـكمو.دمـلاالفـ ـلهاةـبوـطرأنّاـ ـستطاّدـلوـتواءـ ـ ـلبطاالقـ ـ ـيبسكـلذـكن،ـ ـ ّدـلوـيهـ

ــمساإل ــلماكــ ــفهماــ ــ تــ ] CB1: ــكثوأ ــيفعلاــمرــ ــ ــ ــلهاهــ ــببلبــطرــلاواءــ ــ ةــ ــلطييعياّ ــ ــ ــ ــ هــنألةــ ــلثفاّبــطرــيّ ــ ــيبلولــ ــ دــ ــلنضاّ ــ ــتنفالــفجــ ــ ذــ
ـلباىـلإاتـبوـطرـلا ـكثيدنـ ـ اـموأ.راًـ ـلعفاّ ـ ـفلتنـ ـ ـلشاإذةـبوـطرـلاّرـفوـ ـليايءـ ـيعفالسـباـ ـ ـفهوا.نـ ـعنمـ ـلصاهـ ـلسكوارعـ ـ اتـ
ـلبلغمييا ـ ـ ـ ـ ـ ـلبلغوان،ـ ـ ـ ـيكثمـ ـ ـلهايـفاغـمدـلايـفرـ ـبحذـلوابـطرـلاواءـ ـلكثةـ ـ ـينحاـمرةـ ـ ـلحلاىـلإرأسـلانـمدرـ ـ ـلفضانـمقـ ـ .لـ
ـكمو ـلهاةـبوـطرأنّاـ ـستطاّدـلوـتواءـ ـ ـلبطاالقـ ـ ـيبسكـلذـكن،ـ ـ ـمساإلّدـلوـيهـ ـلماكـ ـفهماـ ـ ـلهضاوألنّ.تـ ـ ـيسمـ اتـقاألويـفوءـ
ـطبرـلا ـفيليةـ ـ ـ ـلبطانـ ـ ـعنّاـموأ.نـ ـقلدـ ـلمطاّةـ ـ ـلفضاإنّـفرـ ـ ـلتاولـ ـتتيـ ـتكّدـلوـ ـبساـيونـ ـلمثاىـلإرتـجإذاـف.ةـعذّاـلةـيرّـمةـ ـ ةـناـ
ـعتهذـل ـ ـفيحاـ ـ ـلتقطيادثـ ـ ـ ـ ـحتهرـقأة،ـئرـلاىـلإتـلاـسوإن.رـ ـ ـفيحاـ ـ ـلسادثـ ـتمات،ـبوـطرـلاتـباـصأوإن.لّـ ـبهدّدتـ ـفيحاـ ـ دثـ
ـلمفاعـجو ـ ـتفعاروإن.لـصاـ ـ ـلعينياىـلإتـ ـ ـ ـ ـليادـمرـلاانـكن،ـ ـنصباوإن.سـباـ ـ ـمعاألىـلإّتـ ـحتهرـقأاء،ـ ـ ـلسحاتـثدـحوأاـ ـ جـ

الدم واختالف  V1.

136. المطر قلّة عند  ] CB1: om. V1.

137. .CB1: om. V1 [ قال

138. .V1 حالها :CB1 [ حاله

139. .CB1 حدت :V1 [ جفّت

140. .V1 على :CB1 [ وعلى
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30a[ــنهتاالكــلذ ــ اــموأ.اكــ ــلمفاعــجوّ ــ ــستبعاــفلــصاــ ــ ــ ــيضأدــ ــيحأناًــ ــيب141يــفدثــ ــلهاســ ــتجلألنّواءــ ــ بــ ّ

ـلفضا ـ ـلمفاىـلإ142لـ ـ ـيقلـصاـ ـيكاـمو.لّـ ـيكاـمّـنإـفدّةـحعـمكـلذنـمونـ ـليباعـمانـكإذاونـ ـ أنإالّرارةـحسـ

ــيفه ــ ــلمفاعــجونــممــ ــ ــعسلــصاــ ــكتهرــحرــ ــ ــيبأنّكــلوذ.اــ ــلهاســ CB1[واءــ 68a[ــفنأإذا نــماتــبوــطرــلاىــ

ـلمفا ـ ـعسلـصاـ ـكتهرـحكـلذـبرتـ ـ ـغياـ ـيسمالذاـهأنّرـ ـ ـلمفاعـجوّىـ ـ ـبقلـصاـ ـمطلولـ ـ ـستبعاكـلذـكو.قـ ـ ـ أندـ

ـيح ـيبنـمدثـ ـلهاسـ ـغينـمدهـحوواءـ ـتقطيرارةـحرـ ـ ـ ـلبارـ ـيكأندوننـموولـ ـليباونـ ـ ـمفسـ كـلوذ.143اًـطرـ

تقطياأنّ ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــيحرـ ــ بادّةـــحنـــمدثـ ـــل ــ ـــضعنـــمأوولـ ــ قافـ ـــل ــ ماوّةـ ـــل ــ ـــسكاـ ــ ـــبسبةـ ــ ـ ــ ةـــجزـــماألنـــمزاجـــموءـــسبـ

ـلثما ـ ـنياـ ـبمثو.ةـ ـ ـستبعاكـلذ144لـ ـ ـ ـيحأندـ ـيبنـم145دثـ ـلهاسـ ـختاواءـ ـعلتـفرـعدـقو.دمـلاالفـ ـجمأذهـهلـ عـ

.146ذكرنا ممّا

 17.

ــبقأالــق  اــمأــف:147راطــ ــلهااالتــحّ ــفمومــيومــييــفواءــ ــمنهانــكاــ ــ ــشماــ ــلياــ هــنإــفاًــ ــيجمّ ــ ــيشودانــباألعــ اــهدّــ

ــيقو ــيهوّــ ــيجواــ ــكتهرــحوّدــ ــ ــيحسواــ ــ نــ ــنهواــلأّ ــيصفواــ ــ ــلسمايــ ــ ــمنهعــ ــ ــيجفواــ ــ ــلبطاّفــ ــ ــيحونــ ــعياأليــفدثــ نــ

ــلصايــحواــنيــفانــكوإناً،ــعذــل ــمتقعــجودرــ ــ CB1[دّمــ 68b[ــهي ــفيوزادهــجّــ ــمنهانــكاــمو.هــ ــ ــجناــ ــبيوــ اًــ

هـــنإـــف حّ ـــي ــ هرـــيودانـــباأل148لّـ ـــخي ــ ـ ــ هرـــيواـ ـــطب ــ ـ ــ ـــيحواـ ــ قدثـ ـــث ــ قورأســـلايـــفالًـ ـــث ــ ـــلسمايـــفالًـ ــ ـ ــ يـــفدراًـــسو#عـ

.البطن ويلين الحركة عسر 150كلّه البدن وفي 149العينين

141. .CB1 من :V1 [ في

142. .V1 الفضول :CB1 [ الفضل

143. .V1 مفرط :CB1 [ مفرطاً

144. .CB1 ومثل :V1 [ وبمثل

145. .V1: om. CB1 [ يحدث

146. اـنرـكذ ] add. ـلعجوا ـ ـقبنـمالـقذيـلاّهـنأبـ ـعنلـ ـحتبادـ ـ ـلمطااسـ ـ ـتحتالطـخاألأنّرـ ـ ـتكودّـ ـكثأونـ اًـعذـلرـ

والسلّ البول تقطير المطر قلّة من يحدث أن اسبعد ثمّ. المرار طبيعة إلى وأقرب  CB1.

147. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

148. .V1 يحلل :CB1 [ يحلّ

149. العينين في وسدراً  ] V1: om. CB1.

150. .CB1 وفي العينين .add [ كلّه
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ــلتفسيا  ــ ــ ــ ــلشما:رــ ــ ــبيبسهالــ ــ ــ ــ ــينش151اــ ــ ــفضفــ ــلباولــ ــفتصفدنــ ــ ــ ــلسمايــ ــ ــلحارــئاــسوعــ لــيزــتورــخاألواسّــ

ــلكسا ــ ــستوااللــ ــلبواء،ــخرــ ــتجماــهردــ ــ ــعضاألرــهواــجعــ ــتشواءــ ــفتقاــهدّــ ــ ــلباوّيــ ــنهوألدن،ــ ــتحصاــ ــ ــلحارــ ارّــ

ــلغا ــتجمعوزيــيرــ ــ ــ ــتج152ارــصهــ ــفعأوّدــ ــلقاالــ ــجمأوىــ ــعلدلّدــقو.عــ ــلنفساىــ ــ ــ ــنياــ ــمنهةــ ــ ــبقاــ ــتجو«هــلوــ وّدــ

ـكتهرـح ـ ـعلو»اـ ـلطبيعياىـ ـ ـ ـ ـ ـبقةـ ـيحسو«هـلوـ ـ ـنهواـلأّنـ ـلهضاادـجإذاّهـنأكـلوذ».اـ ـ ـنقومـ ـلبايـ ـلفضانـمدنـ ـ ولـ

ـحس ـللانـ ـلباوألنّون،ـ ـيجمردـ ـ ـلحاعـ ـلغاارّـ ـفيشزيـيرـ ـ ـللاهـلرقـ ـيبّاـموأ.ونـ ـلبطاسـ ـ ـفقنـ ـسببتـفرـعدـ ـ نـمهـ

ـقب ـلعياذعـلولـ ـ ـعضاـهّـنألنـ ـلتخلخادـيدـشوـ ـ ـ ـ ـللطوالـ ـ ـفيعةـفاـ ـ ـفيرضـ ـلشماردـبهـ ـ ـينكوالـ ـ ـفيئـ ـيبّهـنوأله،ـ رّدهـ

ـيحق ـ ـفياـمنـ ـلفضانـمهـ ـ ـفيصيولـ ـ ـ ـسببرـ ـ ـللاًـ هـنوألة،ـعذـ ـعلورودـلاروريـضّ ـلتنفاآالتىـ ـ ـ ـفيهيّسـ ـ ـ ـفيّجـ هـ

]CB1 69a[ـجعو ـمتقاًـ ـ ـلمضاذهـهوان،ـكإن153اًـمدّـ ـ ـيسيارّـ ـ ـجنيـفرةـ ـمنبـ ـفعهاـ ـ ـعلواـ ـلباىـ 154الـحدلـ

ـلجنا ـ ـلمنفعاإنّـفوبـ ـ ـ ـ ـلتاةـ ـلهيـ ـتليي155يـهواـ ـ ـ ـلبطا156نـ ـ ـيسينـ ـ ـلقياـبرةـ ـ ـمضىـلإاسـ ـلتااـهارّـ نـماـهدّـعيـ

.قبل

 18.

ـبقأالـق  ـلسنااتـقأويـف157ّاـموأ:راطـ ـ ـففةـ ـبيرـلايـ ـلصيالـئوأواعـ ـ ـيكفـ ـلصبياونـ ـ ـ ـيتلنـيذـلواانـ ـ ـنهوـ 158مـ

ـلسايـف ـعلنّـ ـفضأىـ ـتهاالـحلـ ـكموأمـ ـلصحالـ ـ ـلصيايـقاـبيـفوّة،ـ ـ ـلخانـمرفـطوفـ ـتكفـيرـ ـلمشاونـ ـ خـياـ

.حاالً أحسن السنّ في بينهما المتوسّطون يكون الشتاء وفي الخريف باقي وفي حاالً، أحسن

ـلتفسيا  ـ ـ ـ ـلفصاذاـه:رـ ـ ـينتظلـ ـ ـ ـلكامـ V1[المـ 30b[ـلمعتااتـقاألوأنّيـف ـ ـ ـفصنـمةـلدـ ـلسناولـ ـ ـبيرـلاـكةـ عـ

ـلصيالـئوأوا ـ ـلمعتادانـباألقـفواـتفـ ـ ـ ـلصبياـكةـلدـ ـ ـ ـلماانـ ـهقيراـ ـ ـلفتيوانـ ـ ـ ـلنادلـعأمـهّـنألانـ اً،ـجزاـماسـ

ــعتواال ــيحفاــمّــنإدالــ ــ ــعتاالــبظــ ــفقدالــ ــلصيالــئأواإنّــفكــلذعــمو.طــ ــ ــبهرــقعــمفــ ــعتاالنــماــ ــتحلدالــ ــ لــ ّ

ــفض ــنهداــبأالتــ ــفينتفعمــ ــ ــ ــ ــ ــعلهــبونــ ــجهيوىــ ــ اــمأــف.نــ ــسخأانــكنــمّ ــيبوأنــ ــلشباــكاًــجزاــمســ ــ انــ ــلشتاــفّ ــ اءــ

151. .CB1 ليبسها :V1 [ بيبسها

152. .CB1 صارت :V1 [ صار

153. متقدّماً وجعاً  ] V1: وجع متقدم CB1.

154. .CB1 حالات :V1 [ حال

155. .CB1 وهو :V1 [ وهي

156. .CB1 لين :V1 [ تليين

157. .CB1 فاما :V1 [ وأمّا

158. .V1 يتلوهم :CB1 ىلوىهم :correxi [ يتلونهم
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ـلهقـفأو ـيعّهـنألمـ CB1[رارةـحدّلـ 69b[ـنهداـبأ ـيبو159مـ ـجتهزـمأسـ ـ ـلمشوامـ ـ ـلصيا160لـخأوايـفخـياـ ـ فـ

ــلخوا ــحسأفــيرــ ــبيرــلوااالً،ــحنــ ــقيوإنعــ هــنإلــ ــفضأّ ــعلالــفاتــقاألولــ ــلكالقــطاإلىــ ــللفتيلــبدــحألّــ ــ ــ ــ انــ

ـلغيّاـموأ.ّةـصاـخ ـ ـفهمـهرـ ـمتوـ ـلحاّطـسوـ ـعلّهـنأإالّالـ ـيصلالـحىـ ـ ـلك161حـ ـسناأل162لّـ ـعلانـ ـتفىـ .اـماوتـ

ـلخاّاـموأ ـبجميرديءـففـيرـ ـ ـ ـسناألعـ ـلبلاالـحّاـموأ.انـ ـ ـفضأإنّـفدانـ ـلمعتااتـقاألولـ ـ ـ ـمنه163ةـلدـ ـ ـبيرـلااـ عـ

.الصيف البارد البلد أوقات وأفضل الشتاء الحارّ البلد أوقات أفضل أنّ كما

 19.

ـبقأالـق  ـكلراضـماأل:راطـ ـتحاـهّـ ـلسنااتـقأويـفدثـ ـ ـكلةـ ـبعضهأنّإالّاـهّـ ـ ـ ـبعيـفاـ أنـبرىـحأاتـقاألوضـ

.يهيج يحدث

ـلتفسيا  ـ ـ ـ ـكلراضـماألارتـص164اـمّـنوإ:رـ ـتحاـهّـ ـجمييـفدثـ ـ ـلسنااتـقأوعـ ـ ـلفاألنّةـ ـللملـعاـ ـ ـليرضـ 165سـ

ــلهاوــه ــفقواءــ ــلتارــئاــسلــبطــ ــبيدــ ــستعااليــفدانــباألوالــحوأرــ ــ ــلقبدادــ ــ ــلماأنّإالّراضــماألولــ 166رضــ

.أسرع يهيج أن 167الوقت لطبيعة الموافق

 20.

ـبقأالـق  ـيحدـقراطـ ـبيرـلايـفدثـ ـلساواسـسوـلاعـ ـلجنواوداويـ ـ ـلسكتواونـ ـ ـ ـلصوا168ةـ CB1[رعـ 70a[

ــنبعوا ــ ــبحذــلوادمــلااثــ ــلبحواامــكزــلواةــ ــ ــلسعواةــحوــ ــ ــلعلواالــ ــ ــلتاةــ ــيتقش#يــ ــ ــ رــ ــفيهّ ــ ــلجلا169اــ ــ ــلقوادــ يــبواــ

159. .CB1: om. V1 [ أبدانهم

160. .V1 اواىل :CB1 [ أواخل

161. .V1 فيه .add [ يصلح

162. .V1 كل :CB1 [ لكلّ

163. .V1 للمعتدله :CB1 [ المعتدلة

164. .CB1 انما :V1 [ وإنّما

165. .V1: om. CB1 [ ليس

166. .V1 للمرض :CB1 [ المرض

167. .CB1 الفصل :V1 [ الوقت

168. .V1: om. CB1 [ والسكتة

169. فيها يتقشّر  ] V1: ينقشر معها CB1.
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.المفاصل وأوجاع والخراجات تتقرّح التي الكثيرة والبثور والبهق

فسيا  ت ـــل ـــ ـــ ـــ يرـــلا:رـــ ـــب يعـــ ـــل ـــيحســـ لراضـــماألذهـــهدثـــ ـــع حذيـــلاهـــجوـــلاىـــ ـــي ألنّراضـــماأل171رـــئاـــس170دثـــ

ــلفصا ــ دــلوــترــخاألولــ ــفتحراضــماألوادّــمّ ــ ــثهدــ اــمأــف.اــ ــبيرــلاّ ــفليعــ ــ دــلوــيســ ــلكنراضــماألذهــهوادّــمّ ــ هــ إنّ

ـلباادفـص ـنقيدنـ ـ ـحفظاّـ ـ ـعلهـ ـصحىـ ـيحمـلوهـتّـ ـفيدثـ ـقبنـمهـ ـطبيعلـ ـ ـ ـفيدـجووإناً،ـثدـحتـقوـلاةـ ـفضهـ والًـ

ـبهأذا ـنهوأاـ ـلقاضـ ـعلوّةـ ـفعهدىـ ـ ـعمنـماـ ـلباقـ ـسطحىـلإدنـ ـ ـعضاألنـموهـ ـلشااءـ ـيفرـ ـلخسيساىـلإةـ ـ ـ ـ ةـ

ـعل ـمثىـ ـتفعلاـمالـ ـ ـ ـتحفاـهّـنإـفةـضاـيرـلاهـ ـ ـلنقيادانـباألظـ ـ ـ ـعلةـ ـصحىـ ـتهّـ ـتجلواـ ـ ـعلبـ ـمتا172هـبنـمىـ ذهـهالءـ

ــلهو.راضــماأل ــلفصاذاــهإنّــفذاــ ــ ــيناللــ ــبيرــلا«هــلوــقضــقاــ ــقلوأاتــقاألوحّــصأعــ )».iii.9(173اًــتوــماــهّــ

ــليو ــببعيســ ــ ــ ــتقالأندــ ــلقاوىــ ــبعيــفوّةــ ــعلاتــقاألوضــ ــلماــب174وــحدــتأنىــ ــئبذاــلاادّةــ ــبحةــ ــبيرــلا175رّــ عــ

ــلجلا176ىــلإ ــ ــعضىــلإأودــ اــمإسّــخأوــ ــلكثّ ــ ــلمارةــ ــلقاألنّأوادّةــ ــليسوّةــ ــ ــلتاكــلذــبتــ رــفوــ ــببع#ألنّأوّ ــ ضــ

ــعضاأل ــلتا177اءــ ــضعفرفــشأيــهيــ ــ ــفتحصاًــ ــ ــ ــلمالــ ــبعيــفادّةــ ــعضاألضــ ــلشااءــ ــيفرــ دــلوــتو178ةــ اًــضرــمّ

ـمش ـلطبيعالًـكاـ ـ ـ ـ ـلخلاةـ ـ ـلحاـبو.بـئذاـلاطـ ـيكأنريـ V1[واسـسوـلاونـ 31a[ـلجنوا ـ ـلصواونـ ـنبعوارعـ ـ اثـ

ـبحذـلوادمـلا ـلنواةـ ـلقبياذاـهنـمةـلزـ ـ ـ ـيكوأنلـ ـتقش179ونـ ـ ـلجلاّرـ ـ ـلقوادـ ـلبهوايـبواـ ـ ـلبثواقـ ـ ـلخواورـ اتـجراـ

.األوّل القبيل من والزكام المفاصل وأوجاع

170. .V1 فصوا الاخر .add [ يحدث

171. .V1 لساىر :CB1 [ سائر

172. .CB1 بهم :V1 [ به

173. اًـتوـم ] add. ـفمت ـ ـلباوةـقتـناـكىـ ـبيرـلايـفدنـ ـهضاـنعـ ـعضواألةـ ـلبااءـ ـطناـ ـفعدـناةـيوـقةـ ـلفضاتـ ـ ىـلإالتـ

ـسط ـلجلاحـ ـ ـفيعدـ ـ ـمتورـكذاـمرضـ ـبعانـكىـ ـعضاألضـ ـمسعاءـ ـ ـلقبدًّاـ ـ ـفضلولـ ـ ـقبلهاـمةـ ـ ـ ـفيحاـ ـ رـكذاـمدثـ

الباطن األمراض من  CB1.

174. .V1 تدحوا :CB1 ىدحوا :correxi [ تدحو

175. .V1 في :CB1 [ بحرّ

176. .V1 نحو .add [ إلى

177. األعضاء ببعض  ] V1: الاعضاء الشريفه او CB1.

178. .V1: om. CB1 [ الشريفة

179. .CB1: om. V1 [ يكون
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 21.

ـبقأالـق  ـلصيايـفّاـمأـف:راطـ ـ ـفيعفـ ـ ـبعرضـ ـحميوراضـماألذهـهضـ ـ ـئمداّاتـ ـمحوةـ ـكثيبّـغو180ةـقرـ ـ 181رةـ

.وحصف القروح في وعفن الفم في وقروح األذن ووجع ورمد وذرب وقيء

ـلتفسيا  ـ ـ ـ ـلصيايـفارـصاـمّـنإ:رـ ـ ـيعفـ ـبعرضـ ـئلأواألنراضـماألذهـهضـ ـمقهـ ـلطبيعةـبارـ ـ ـ ـ ـبيرـلارـخآأوةـ عـ

ــلحميوا ــ ــ CB1[اتــ 71a[ــلتا ــتحيــ ــفيدثــ ــلصفايــههــ ــ ــلغوا182ةــيراوــ ــلمحوابــ ــ ــلقااــموأ.ةــقرــ ذربــلوايءــ

ـفلمي ـ ـ ـلمالـ ـلمعاىـلإرةـ ـ ـطفودةـ ـفيهاـهوـ ـ ـنحاأواـ ـسفأىـلإاـهدارـ #لـ ـلصفاتـناـكإنـف. ـ ـئلاـمراءـ مـفىـلإةـ

ـلمعا ـ ـلقادثـحدةـ ـسفأىـلإتـلاـموإنيء،ـ ـتص184وإن183ذرب،ـلادثـحلـ ـلعياىـلإدتـعاـ ـ ـتجفنـ ـ أو185اـهّـ

ــلفا186ىــلإأواألذنىــلإ ــنحوارأســلاىــلإارتــصأومــ ــلماذهــهدــحأىــلإدرتــ .رــكذاــمرضــععــضواــ

ـلعفوا ـ ـلقايـفنـ ـيعروحـ ـلصياانـكإذارضـ ـ ـجنفـ ـبيوـ ـقليةـبوـطرـلاىـلإالًـئاـمأواًـ ـ ـلحصواالًـ ـ ـبثفـ ـتخورـ رجـ

.اللذاع المراري العرق من

 22.

ــبقأالــق  ــلخااــمأــف:راطــ ــفيعفــيرــ ــ ــفيرضــ ــكثأ187هــ ــلصياراضــمأرــ ــ ــحميوفــ ــ ــمختلطوعــبراتــ ــ ــ ــ ــطحلوأةــ ــ ةــ

ـستسقوا ـ ـ ـتقطيولّـسواءـ ـ ـ ـلبارـ ـختواولـ ـمعاألقـلوزدمـلاالفـ ـبحذـلواوركـلاعـجوواءـ ـلقواوـبرـلوا188ةـ ـلنوـ جـ

.السوداوي والوسواس الجنون والصرع ايالوس اليونانيون 189يسمونه الذي الشديد

180. .CB1 محرقة :V1 [ومحرقة

181. .V1: om. CB1 [كثيرة

182. .CB1 الصفراء :V1 [الصفراوية

183. ـلصفاتـناـكإنـف ـ ـئلاـمراءـ ـلمعامـفىـلإةـ ـ ـلقادثـحدةـ ـسفأىـلإتـلاـموإنيء،ـ ذربـلادثـحلـ ] V1: om.

CB1.

184. .CB1 فإن :V1 [وإن

185. .V1 تجفّتها :CB1 [تجفّها

186. .CB1: om. V1 [إلى

187. .V1: om. CB1 [فيه

188. .V1: om. CB1 [والذبحة

189. .CB1 تسميه :V1 [يسمونه
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ـلتفسيا  ـ ـ ـ ـنمإ:رـ ـيعارـصاـ ـلصيايـفرضـ ـ ـبعفـ ـبيرـلاراضـمأضـ ـلخايـفوعـ ـكثأفـيرـ ـلصياراضـمأرـ ـ فـ

ـلكيماألن ـ ـ ـلتااتـسوـ ـتكيـ ـلباـغونـ ـبيرـلايـفةـ ـتستفعـ ـ ـ ـلصيايـف190رغـ ـ ـلتوافـ ـتكيـ ـلباـغونـ ـلصيايـفةـ ـ فـ

]Cb1 71b[ـتحتق ـ ـ ـلخايـفنـ ـتكثاـمّـنوإ.دانـباأليـففـيرـ ـ ـلخايـفرـ ـحميفـيرـ ـ ـلميعـبرـلا191اتـ ـ الطـخاأللـ

ـلساىـلإ ـلفصاذاـهيـفةـيوداوـ ـ ـلحميوالـ ـ ـ ـلمختلطا192اتـ ـ ـ ـ ـ ـختالةـ ـلهاالفـ ـفيواءـ ـفبينم.هـ ـ ـ ـ ـلحادـيدـشوـهاـ رارةـ

ــشتأإذ ــفيكردهــبدّــ ــ ــسببونــ ــ ــللحمياًــ ــ ــ ــ ــلمختلطا193اتــ ــ ــ ــ ــ ــعظوةــ ــلطحامــ ــ ــلكثالــ ــ ــلفضارةــ ــ ــلساولــ ــفيوداويــ ه،ــ

ـستسقواال ـ ـ ـلغل194اءـ ـ ـلطحاظـ ـ ـفسوإالـ ـلكبازاجـم195ادـ ـ ـببدـ ـلماردـ ـلسارةـ ـلسواوداء،ـ ـليبلّـ ـ ـلهاسـ ردهـبوواءـ

ــختوا ــفيالطــخاألةــئورداهــجزاــمالفــ ــتقطيوه،ــ ــ ــ ــلبارــ ــلبولــ ــلمثاردــ ــ ــضعفهوةــناــ ــ ــ ــبسباــ ــ ــلبابــ ــلحاردــ ادثــ

ـلكثو ـ ـيئردـلاالطـخاألرةـ ـللاةـ ـلتاةـعذاـ ـتحتقيـ ـ ـ ـلباـبنـ ـنهإـفرد،ـ ـلباجـعزـتاـ ـللخولـ ـ ـمنقطعروجـ ـ ـ ـ ـلتققـلزـلوااً،ـ ـ رحـ

ـيح ـسطيـفدثـ ـلمعاحـ ـ ـمعواألدةـ ـحتقالاءـ ـ ـلفضاانـ ـ ـلماولـ ـلبايـفةـيرّـ ـنصبوادنـ ـ ـبهاـ H[اـ 37v[ـليهإ ـ دـقوا،ـ

ـقبتـناـك ـتتحللـ ـ ـ ـلضعأولـ ـ ـلقافـ ـلماوةـ ـسكاـ ـلتغيةـ ـ ـ ـلمعازاجـمرـ ـ ـبسبدةـ ـ ـتغيبـ ـ ـلهارـ ـختواواءـ ـبحذـلواه،ـفالـ ةـ

ـيسمذيـلاوـهووركـلاعـجوووـبرـلوا ـ ـلنسارقـعّىـ ـ ـلعلوا#اـ ـ ـلمسماةـ ـ ـ CB1[الوسـيأّاةـ 72a[ـتح نـمدثـ

ــمعاألورم ــلحااءــ ــحتقواالطــخاأل196ةــئرداــلادثــ ــ ــنهاــ ــعمأيــفاــ ــلبااقــ V1[197دن،ــ 31b[ــلصوا ــلتغيرعــ ــ ــ رــ

ـلها ـلحايـفواءـ ـلبوارّـ ـليايـفردـ ـشياألونـعأنـمكـلوذ#د،ـحواـلاومـ ـعلاءـ ـتهتيىـ ـ ـ ـبنجـ ـئبواـ ذاـهأنكـلوذه،ـ

.السوداء المرة لغلبة والوسواس المحترقة األخالط فلخبث 198والجنون منها يحدث قد المرض

 23.

190. .CB1 فتستفرغ :V1 [تستفرغ

191. .CB1 حمايات :V1 [حميات

192. .CB1 والحمايات :V1 [والحميات

193. .CB1 للحمايات :V1 [للحميات

194. .CB1 واالستعداد :V1 [واالستسقاء

195. .CB1 فسد :V1 [إفساد

196. ــلعلوا ــ ــلمسماةــ ــ ــ اةــ ــتحالوســيأّ ــمعاألورمنــمدثــ ــلحااءــ ةــئرداــلادثــ ] CB1: ــلحوا ــمعاألورمنــمادثــ اءــ

لردائة يحدث  V1.

197. .V1 األبدان :CB1 [البدن

198. والجنون منها يحدث قد المرض هذا أن وذلك ] CB1: والجنون السوداء المرة لغلبة يحدث وقد  V1.

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq's Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 3 20

- 20 -



ـبقأالـق  ـلشتايـفاـموأ:راطـ ـ ـفيعاءـ ـ ـلجناذاترضـ ـ ـلبحواامـكزـلواةـئرـلاوذاتبـ ـ ـلسعواةـحوـ ـ اعـجوأو199الـ

.والسكات والسدر والصداع والقطن الجنبين

ــلتفسيا  ــ ــ ــ ــلشتالــئأوا:رــ ــ ــطيأ#اءــ هــنألرهــخأوانــمبــ ــيش200ّ ــلخالــئأوالــكاــ ــيعدــقفــيرــ ــفيرضــ ــبعهــ اــمضــ

ـيع ـلجناذاتّاـموأك،ـلذيـفرضـ ـ ـفلمة،ـئرـلاوذاتبـ ـ ـيناـ ـلتنفاآالتالـ ـ ـ ـلضانـم201سـ ـلضعواررـ ـ ـبسبفـ ـ بـ

ــلبا ــليوردــ ــيمك202ســ ــ ــحينــ ــعضاألذهــهةــطاــ ــلهانــماءــ ــيحتقكــلذــلوواء،ــ ــ ــ ــفيهنــ ــ ــلمااــ ــلتاوادــ ــتكيــ ــسببونــ ــ اًــ

ــتقبلهوألورامــل ــ ــ ــ ــلبحواامــكزــلااــموأ.203اــ ــ ــلسعواةــحوــ ــ مالــ ــفل ــ ــعلةــفااآلنــملــخدــياــ ــنحوارأســلاىــ دارــ

ــفض ــسفأىــلإهــتالــ ــلجنبيااعــجأواــموأل،ــ ــ ــ ــ ــلقطوانــ ــ ــفلمنــ ــ ــيناــ ــعضاألالــ CB1[اءــ 72b[ــلعصبيا ــ ــ ــ نــمةــ

.البلغم من الدماغ فالمتالء والسكات والسدر الصداع وأمّا البرد،

 24.

ـبقأالـق  ـسناأليـف204ّاـمأـف:راطـ ـفتعانـ ـ ـطفاألّاـمأ.راضـماألذهـهرضـ ـلصغاالـ ـ ـحيارـ ـفيعّدونـلوـينـ ـ رضـ

.األذنين ورطوبة السرّة وورم والتفزّع 205والسهر والسعال والقيء القالع لهم

ــلتفسيا  ــ ــ ــ ــيعاــمّــنإ:رــ ــلقارضــ ــلطفاألنّالعــ ــ ــيغتانــكلــ ــ ــجنيوــهوذيــ ــ ــيغتذــخأإذاــف.هــترّــسنــمنــ ــ ــلفاــبذيــ م،ــ

ـلقاكـلذهـثأور ـلليالعـ ـ ـسطنـ ـفمحـ ـيحتمالـفه،ـ ـ ـ ـللباالءـجاةـقالـملـ ـ ـلقوا.نـ ـلكثيءـ ـ ـللبانـمردونـياـم206رةـ ـ نـ

ــلماإذ ــضعرــ ــغبرــياتــ ــكثيــفنــ ــلسهوا.اعــضاإلررةــ ــ ــعنور،ــ ــكثهــبيــ ــنتباالرةــ ــ ــللطاه،ــ ــ ــنهداــبأةــفاــ ــقلومــ ةــ ّ

ـحتما ـ ـلهاـ ـلشااـ ـلقماـبدّـ ـ ـلتواطـ ـيهأذّـ ـبقطمـ ـ ـلساعـ #رّةـ ـلمو. ـتهّـيّـصاـخانـكاـ ـينأن207مـ ـكثأواـماـ ـنتباالُدّـعرـ ـ اهـ

199. .CB1: om. V1 [والسعال

200. ألنّه أواخره من أطيب ] CB1: ألنّها V1.

201. .V1 النفس :CB1 [التنفس

202. ليس إذ :V1 [وليس  CB1.

203. .CB1 وتغلبها :V1 [وتقبلها
204. .CB1 وأما :V1 [ فأما

205. والسهر السعال ] V1: والسعال CB1. 

206. .CB1 فلكثرة :V1 [لكثرة

207. خاصيتهم كان ولما ] V1: حاجتهم من ألن وذلك  CB1.
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ـفيه ـ ـسهمـ ـلتفوا.رًاـ ـ ـيعزّعـ ـلمرضـ ـمع209سّـح208ىـكأذانـكنـ ـلطعانـمرزأـيو210ةـتدـ ـ ـكثأامـ ـفيفسرـ ـ ـ 211دهـ

ــيلو ــمعمــفذعــ ــلساوورم.هــتدــ ــيعرّةــ ــلقرضــ ــلعهاربــ ــ ــلقطاــبدــ ــ ــنياألذةــبوــطور.عــ ــلفنــ ــمغتهأدةــبوــطررطــ ــ ــ .مــ

ــنوإ ــخصاــمّ ــنياألذــباــهّــ ــلعاألنّنــ ــبسيةــيارــجادةــ ــ ــنهالــ ــلمنخانــماــ ــ ــ ــللهوانــيرــ ــ ــلسعوا.واتــ ــ ــلناألنّالــ زلــ

ـيتس ـ ـليهإ212ارعـ ـ ـلقبمـ ـ ـعهرـ ـبطيـفاءـفدـلاـبمـهدـ ـتهاـهّـمأونـ ـجهروـخومـ ـلهاردـبىـلإمـ ـفتنجلواءـ ـ ـ ـ ـلفضابـ ـ ولـ

.األكثر في أقفيتهم على 213مستلقون ألنّهم رئاتهم قصب إلى أدمغتهم من

 25.

قأالـــق  ـــب ــ ـــلصبا214اربـــقإذاـــف:راطـ ـــ ــ بأننـــمىـ ن ـــي ــ ـ ــ ـــسناألهـــلتـ ـــمضهـــلرضـــعانـــ ثايـــفضـــ ل ـــل ــ ـ ــ ـــحميوةـ ـــ ــ اتـ

215.معتقالً بطنه منهم كان ولمن الصبيان من وللعبل األنياب له نبت إذا سيّما وال واختالف وتشنج

تفسيا  ـــل ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ اـــمأ:رـ ـــمضّ ثاضـــ ل ـــل ــ ـ ــ ـــحكعـــمعـــجووـــهوةـ ةـــ عّ ـــت ــ ـــفيهرضـ ــ ـ ــ ـــفهاـ ــ ـــسناألألنوـ ـــتشانـــ ــ ثا#قـ ل ـــل ــ ـ ــ ـــعنةـ ــ دـ

ـظه ـفيع216اـهورـ ـ ـلحمواك،ـلذرضـ ـ ـتحىـ ـبسبدثـ ـ ـلسهواعـجوـلابـ ـ ـحسوأورم،ـلوارـ ـعنّهـنأبـ ـلتشناـبىـ ـ ـ جـ

ـلتإ ـلعصاواءـ ـ ـلعابـ ـكثنـمارضـ ـضطارةـ ـبهراـ V1[إنّـفم،ـ 32a[ـلعاذاـه ـيعتدـقارضـ ـ ـلنارـئاـسريـ اسـ

ـعن ـلتقلادـ ـ ـ ـضطواالبـ ـختاالّاـموأراب،ـ ـفيعالفـ ـ ـلسيرضـ ـ ـلفضاالنـ ـ ـلماولـ ـبطىـلإةـيرـ ـنهوـ ـلحاإنـفم،ـ رارةـ

ــلها ــئجاــ CB1[ةــ 73b[ــفضبــيذــتعــجوــلانــم ــنهداــبأولــ ــسيمــ ــلسمايــفاــمّــ ــ ــمنهانــ ــ ــنهألمــ ــكثأمــ ــمتارــ الءــ

ـنعوأ ـلمواً،ـنداـبأمـ ـمنهانـكنـ ـ ـقبنـممـ ـمعتقلـ ـ ـ ـلطبيعالـ ـ ـ ـ ـيضوأةـ ـنهألـفاًـ ـيكثمـ ـ ـبلرونـ ـللعاعـ ـ ـلماابـ ذيـلاُرّيـ

ـيتجل ـ ـ ـئهواـفأىـلإبـ اـموأ.مـ ـليناـجّ ـ ـفيوسـ ـلتشناأنرىـ ـ ـ ـيعتجـ ـ ـيهرـ ـلضعمـ ـ ـعصأفـ ـبهاـ ـيعتكـلذوإنّم،ـ ـ ريـ

ـلعبا ـ ـلمعتقلواول،ـ ـ ـ ـ ـ ـلطبيعايـ ـ ـ ـ ـمنهةـ ـ ـكثأمـ ـلكثرـ ـ ـمتارةـ ـئهالـ ـعنىـلواألوم،ـ ـيضأنديـ ـلعباافـ ـ ـعتقواالةـلوـ ـ الـ

.االختالف إلى

 26.

208. .V1 أكثر :CB1 [أذكى

209. .V1 حبس :CB1 [حس

210. معدته فم :V1 [معدة  CB1.

211. .CB1 فيفسد :V1 [فيفسده

212. .V1 يسرع  :CB1 [يتسارع

213. .CB1 مستقلون :V1 [مستلقون

214. .CB1 قرب :V1 [قارب

215. .V1 معتلقة  :CB1 [معتقالً

216. ظهورها عند اللثة ] CB1: وتخرقها اللثات  V1.
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ـبقأالـق  ـلصبا217اوزـجإذاـف:راطـ ـ ـلساذاـهىـ ـلحلاورمهـلرضـعنّـ ـ ـلقفارزةـخولـخودقـ ـ ـلحصاوـبرـلوااـ ـ ىـ

.الخراجات وسائر والخنازير المتعلقة والثاليل والدود والحيات

ــلتفسيا  ــ ــ ــ ــلماىــلإارــشأ:رــ ــلتادةــ ــبعيــ ــنبدــ ــسناألاتــ ــقبيىــلوإانــ ــ ــمش#لــ ــنياالةــفارــ ــليو،218ابــ ــيختســ ــ صّــ

ــبه# ــلحلا219ورمؤالءــ ــ ــينجذيــلاقــ ــ ــمعذبــ ــلقفا220رزــخهــ ــ ــلصبياىــلإوــهلــبلــخداىــلإاــ ــ ــ ــلماانــ نــيودــلوــ

ــسبأ ــمتالقــ ــمغتهأدالءــ ــ ــ ــفضمــ ــبلوأ#والًــ ــنهدواــم221ىــلإغــ ــغي#رأســلانــماــ ــلماأنرــ ــيهلوادــ ــ ــقبكــ أنلــ

ـيستحك ـ ـ ـ CB1[مـ 74a[ـفي ـلعاهـ ـعضأوألن222ارضـ ـئهاـ ـللينهمـ ـ ـ ـ ـسهأ223اـ ـمتالـ ـبمرـفداداً،ـ ـيستحكالاـ ـ ـ ـ ذاـهمـ

ـفيه ـ ـلمتاّاـموأ.مـ ـ ـفمون،ـعزـعزـ ـكثأاـ ـيعاـمرـ ـلهرضـ ـلماذاـهمـ ـبحذـلاوـهورضـ H[ذيـلا#اـهرـشوةـ 38v[

ـيظهال ـ ـلحلايـف224رـ ـ ـفتإذاقـ ـلفاحـ ـغمومـ ـللسازـ ـ ـسفأىـلإانـ ـقبرـلاارجـخرىـيوورم،لـ ـبحةـ ـللانـمهـلاـ ونـ

قفايـــفدـــجوـــيو ـــل ــ ـ ــ ـــغموإذا225ور،ـــغاـ يرـــ ـــعل ـــ ــ ـــشتاهـ ـــسببهوع،ـــجوـــلادّـــ ـــ ــ ـ ــ اـــمإورماـ ـــلعضايـــفّ ـــ ــ نـــملـــخداـــلالـ

ـلحنجا ـ ـ ـفيمأو#رةـ ـ ـيلاـ ـلماكـلذيـ ـلمانـمعـضوـ ـلغشايـفاـموإ226ريـ ـ ـلمشتااءـ ـ ـ ـلمستبطاركـ ـ ـ ـ ـ ـللحلنـ ـ ـ 227قـ

ــلحنجوا ــ ــ ــلموارةــ ــلماذهــهوري،ــ ــيتصعــضواــ ــ ــبهلــ ــتنباتــطاــبراــ ــ ــفقنــمتــ ــقبرــلاارــ ــعصوأةــ ــتنبابــ ــ نــمتــ

ــلنخا ــ ــتمذهــهواع،ــ ــلفقاددــ ــ ــلنخاارــ ــ ــعنلــخداىــلإاعــ ــلمايــفورمــلادــ ــلتاعــضواــ ــقلنيــ ــ ــيتقصكــلذــلوا،ــ ــ ــ عــ

ـعنارجـخنـمعـضوـم ـلفقادـ ـ ـيكأناـهرـشوارـ ـنجاالونـ ـلفقايـفذابـ ـ ـلفارةـ ـنياـقوـ ـنهأل228ّلـخداـلايـف#ةـ اـ

217. .CB1 تجاوز :V1 [جاوز

218. األنياب مشارفة ] V1: األنبات مشاركة  CB1.

219. ورم بهؤالء ] V1: وألورام بها  CB1.

220. .CB1 خرزه :V1 [خرز

221. إلى وأبلغ ] V1: إلى واندفاعها  CB1.

222. العارض فيه يستحكم أن قبل يهلك المواد أن غير ] CB1: om. V1.

223. .CB1 لينها :V1 [للينها

224. يظهر ال الذي ] V1: تظهر لم التي  CB1.

225. .CB1 عوورا :V1 [غور

226. المري من الموضع ذلك يلي فيما أو ] V1: om. CB1.

227. .CB1 الحلق :V1 [للحلق

228. الداخل في ] CB1: om. V1.
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ـلقبرفـشأ ـ ـحسوأ.اغـمدـلا229نـماـهرـ ـلسباأنبـ ـ ـختصايـفبـ ـ ـلماذاـهاصـ ـبهرضـ ـلساذاـ ـكثوـهنـ رةـ

ـلصبياالمـك ـ ـ ـتهراـقودوامتـقوـلاذاـهيـفانـ ـيتعلماـممـ ـ ـ ـ ـفتسخهـنوـ ـ ـ ـلحنجانـ ـ ـ CB1[رةـ 74b[ـيليهاـمو ـ ـ نـماـ

ـفيتكـلذـلاآلالت ـ ـيعوـبرـلوا.ورمـ ـلهرضـ ـلضيؤالءـ ـ ـعيأوقـ ـتهاـبرةـ ـعنمـ ـتمتلاـمدـ ـ ـ ـلفضانـمئـ ـ ـلتاولـ ـتنحيـ ـ درـ

ـمغتهأدنـم ـ ـ ـلصبوا.مـ ـ ـلماىـ ـيعودـلوـ ـكثأذاـه230هـلرضـ ـيقتلهـنأإالّّرـ ـ ـ ـقبهـ ـيستحكأنلـ ـ ـ ـ ـفيمـ دـلوـتاـمأـف.هـ

ــلحصا ــ ــلمثايــفاةــ ــ ــفمةــناــ ــبهاصــخرضــ ــنهألمــ ــيتجمــ ــ ــلقصااوزونــ ــ ــلمطعايــفدــ ــ ــ ــفينحمــ ــ ــ نــميءــشدرــ

ـلفضا ـ ـلنياولـ ـ ـلمثاىـلإةـ ـ ـيتحجوةـناـ ـ ـ ـفيهرـ ـ ـلحاـباـ ـلتارارةـ ـتحيـ ـلطيفلّـ ـ ـ ـتل231ةـ ـتصلو232الطـخاألكـ ـ ـغليظهبـ ـ ـ ـ .اـ

ـلمشوا ـ ـيغل233انـكوإنخـياـ ـ ـلهوـبظـ ـبسبمـ ـ ـينحاـمبـ ـ ـلفضانـمدرـ ـ ـلنياولـ ـ ـفليس234ةـ ـ ـ ـيتحجتـ ـ ـ ـلضعرـ ـ ـلحافـ ارّـ

ـفيه ـ ـعنو.مـ ـلحياـبىـ ـ V1[دانـيدـلااتـ 32b[ـلمستا ـ ـ ـلمتارةـبدـ ـ ـمعاأليـف235دةـلوـ ـلعليااءـ ـ ـ ـلحيادودـلاـبواـ ـ وانـ

ـلصغيا ـ ـ ـيتذيـلارـ ـلمعالـفاـسأيـفدـلوـ ـ ـلغليااءـ ـ ـ ـنموإظ،ـ ـيتاـ ـفيهدـلوـ ـ ـلماودـجوـلمـ ـلتاادةـ ـفضليـهيـ ـ ـلغاةـ ذاءـ

ــغي ــلمنهضارــ ــ ــ ــ ــلفاودــجوومــ ــلحاوــهولــعاــ ــفيهرارةــ ــ ــيقوالم،ــ ــلحاويــ ــلصبيايــفرارةــ ــ ــ ــلصغاانــ ــ ــعلارــ ىــ

ـليوـت ـهمدـ ـلماتـناـكوإن.اـ ـمتادةـ ـلثوارةـفوـ ـلياـ ـلمتعلقالـ ـ ـ ـ ـ ـتتةـ ـفضنـمدـلوـ ـغلييـفلـ ـ ـينظـ ـعمنـمعـفدـ CB1[قـ

75a[ـلبا ـحياـنىـلإدنـ ـلجلاةـ ـ ـفيصيدـ ـ ـ ـجسمرـ ـ ـلخنواداً،ـئزااًـ ـ ـتحرـيازـ ـلبا#ىـلإادةـمنـمدثـ 236ىـلوإردـ

ــلطبيعا ــ ــ ــ غاةــ ل ب ــل ــ ــ ــميأمــ ــيكثولــ ــ ــلماذهــهدــلوــترــ ــفيمادةــ ــ ــيكنــ ــمنهونــ ــ ــكثأمــ ــبهمرــ ــ ــلمطعايــفاــهرــشواــ ــ ــ مــ

ـلمشوا ـ ـعنو237.ربـ ـلخاـبىـ ـيخاـماتـجراـ ـلبانـعرجـ ـعلدنـ ـلعماىـ ـ ـيعيناـمالومـ ـ ـ ـطباألهـ ـلحاورمـلانـماءـ ادثـ

.الرخو اللحم في يتولد األكثر على المدة تجمع حارة مادة من

 27.

229. .CB1 إلى :V1 [من

230. .V1: om. CB1 [له

231. .CB1 لطيف :V1 [لطيفة

232. .CB1 الفضالت :V1 [األخالط

233. .CB1 فإنّه .add [كان

234. .CB1 إليه :V1 [النية

235. .V1: om. CB1 [المتولدة

236. وإلى البرد ] V1: om. CB1.

237. .V1: om. CB1 [والمشرب
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ــبقأالــق  H[اــموأ:راطــ ــلساذاــهاوزــجنــم]39 ــينبأننــمربــقونّــ ــ ــلشعاهــلتــ ــ ــلعايــفرــ ــفيعةــناــ ــ هــلرضــ

.ورعاف طوالً أزيد وحميات األمراض هذه من كثير

ـلتفسيا  ـ ـ ـ ـلمانّـسىـلإارـشأ:رـ ـهقيراـ ـ ـنبواإلنـ ـيختلاتـ ـ ـ ـفيهفـ ـ ـبحسمـ ـ ـختابـ ـجتهزـمأالفـ ـ ـلحايـفمـ رارة،ـ

ـفم ـمنهانـكنـ ـ ـسخأمـ ـفهاًـجزاـمنـ ـسبأوـ ـنباإلىـلإقـ ـيعارـصوات،ـ ـلهرضـ ـكثيؤالءـ ـ ـممرـ ـيعاـ كـئألوالرضـ

ــلمشا ــ ــبهاــ ــلمايــفةــ ــتعوزاج،ــ ــلهرضــ ــعل238ؤالءــ ــلخصاىــ ــ ــحميوصــ ــ ــلتوالًــطدــيأزاتــ ةــبوــطوررارةــحرــفوــ

ــنهداــبأ ــفيتم،ــ ــ ــلعفارــفوــ ــ ــتغيي239ةــعرــسواتــنوــ ــ ــ ــلسإنــف.اــهرــ ــتغييةــعرــ ــ ــ بارــ ــل CB1[دنــ 75b[يأــت ــث يــفرــ

ـختا ـطبيعالفـ ـ ـ ـلحمياةـ ـ ـ ـلحميوا240ات،ـ ـ ـ ـلمختلفااتـ ـ ـ ـ ـ ـلطباةـ ـ ـنهأـشنـمعـئاـ ـتطأناـ 241ألنـفافـعرـلااـموأ.ولـ

ـكثعـمدمـلا ـينصدهـلوـترةـ ـ ـلنشاىـلإرفـ ـ ـمملـقأؤـ ـينصانـكاـ ـ ـليإرفـ ـقبلهـ ـ ـبحالـمإذاـف.هـ ـلطوهـترارـ ـفتاـ 242هـ

. الدماغ في عرق بفتح الطبيعة استفرغته البدن أعالي إلى

 28.

ــبقأالــق  ــكثوأ:راطــ ــيعاــمرــ ــللصبيرضــ ــ ــ ــ ــبعضيــفيــتأــيراضــماأل243ذهــهنــمانــ ــ ــلبحاهــ ــ ــبعيأريــفرانــ ــ نــ

ـبعضهيـفاًـموـي ـ ـ ـسبعيـف244اـ ـ ـشهأةـ ـبعضهيـفورـ ـ ـ ـسبيـف245اـ ـسنيعـ ـ ـبعضهيـفونـ ـ ـ 247واـفارـشأإذ246اـ

ـنب ـلشعااتـ ـ ـلعايـفرـ ـيبقاـماـمأـف.ةـناـ ـ ـينحالـفراضـماألنـميـ ـ ـنباإلتـقويـفلّـ تـقويـفاثـناأليـفاواتـ

248.بقي ما األنسان يبقي أو #يطول أن شأنها من الطمث منهن يجري ما

238. .CB1: om. V1 [لهؤالء

239. .CB1 ولسرعة :V1 [وسرعة

240. .CB1 الحمايات :V1 [الحميات

241. .CB1 فإن :V1 [فألن

242. .V1: om. CB1 [ولطافته

243. .CB1: om. V1 [هذه

244. .V1 بعضه :CB1 [بعضها

245. .V1 بعضه :CB1 [بعضها

246. .V1 بعضه :CB1 [بعضها

247. .CB1 قاربوا :V1 [أشارفوا

248. بقي ما األنسان يبقي أو ] CB1: om. V1.
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ـلتفسيا  ـ ـ ـ ـلم:رـ ـبعانـكاـ ـلتاراضـماألضـ ـتعتيـ ـ ـلصبياريـ ـ ـ ـيتجانـ ـ ـبحاوزـ ـينهارـ ـ ـبياـساألاـ ـلياعـ ـميوـ ـحمأّةـ لـ

ــبقأ ــجمييــفاًــمالــكراطــ ــ ــلماراضــماألعــ ــمنزــ تاةــ ــل ــتعيــ ــلهرضــ ــفقم،ــ ــبحإنّالــ ــبعضهرانــ ــ ــ يــفيــتأــياــ

ـبعياألر ـ CB1[راضـماألّامـيأنـمومـيرـخآّهـنألنـ 74a[ـلحا ـلماراضـماألنـمومـيوأوّلادّة،ـ ـمنزـ ّاـموأ.ةـ

ــلماذهــهاوزــجنــم ــبحإنــفدّةــ ــينهارــ ــ ياــساأليــفيــتأــياــ ــب ــلشهاعــ ــ ةــيورــ ــتجإنــفّ ــففا،ــهاوزــ ياــساأليــ ــب عــ

ــلسنا ــ ة،ــيوــ ــلهوّ ــسبهــضرــماوزــجنــمإنــفذاــ ــسنيعــ ــ ــفبحنــ ــ ــيكهــنراــ ــعشعــبأريــفونــ ــسنرــ هــنألةــ ــستتماّ ــ ــ امــ

ـسباأل ـلثاوعـ ـسننـميـناـ ـعم249يـ ـيحورهـ ـللبدثـ ـ ـعندنـ ـنتقادـ ـ ـعظيالـ ـ ـلصاىـلإمـ V1[الحـ 33a[ـلكموا ـ الـ

ــفتنه ــ ــ ــلطبيعاضــ ــ ــ ــ ــلماراضــماألعــفدــلةــ ــمنزــ ــفمت.ةــ ــ ــيقمــلىــ ــعليهوــ ــ ــ ــفماــ ــنهأــشنــ ــتطأناــ ــيضوأول،ــ ــفلياًــ ــ ســ

ـببعي ـ ـ ـيستفأندـ ـ ـ ـلماراضـماألوادـمرغـ ـمنزـ ـعنةـ ـلبلادـ ـ ـفبورـكذـلايـفاـمأوغ،ـ ـلمناـ ـ ـفباثـناأليـفاـموأيـ دمـ

 .تطول أن محالة ال شأنها فمن بهما يستفرغ لم فمتى. الطمث

 29.

قأالـــق  ـــب ــ ـــلشبااـــموأ:راطـ ــ ـ ــ عانـ ـــفي ــ ـ ــ ـــلهرضـ ــ فمـ ـــن ــ ـــلسوادمـــلاثـ ــ ـــلحميوالّـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــلحااتـ ــ ـــلصواادةـ ــ رـــئاـــسو250رعـ

.ذكرنا ما لهم] H 39v [يعرض ما أكثر أن إالّ األمراض

ـلتفسيا  ـ ـ ـ ـلفتيااـمأ:رـ ـ ـ ـفيع251انـ ـ ـلهرضـ ـيكاـمراضـماألنـممـ ـغيوافـعرـلاـكاًـيوـمدونـ ـبقوأره،ـ رهـكذـيمـلراطـ

ــتع ــعلالًــيوــ ــفهاإلىــ ــلشبااــموأ.امــ ــ ــفيعانــ ــ ــلهرضــ ــلحميااــمأ.رــكذاــممــ ــ ــ CB1[اتــ 76b[ــلحا ــلغاــكادةــ بــ

ــلمحوا ــ ــفلغلبةــقرــ ــ ــ ــ ــلماةــ ــلسواؤالء،ــهيــفرةــ ــنفولــ ــسببهمدمــلاثــ ــ ــ ــ ــكثاــ ــلمادمــلارةــ ــلحاراريــ أنكــلوذ.ادــ

ـمتا ـيتسالءـ ـ ـلكثؤالءـهروقـعىـلإارعـ ـ ـبعدمـلاّدـلوـترةـ ـفيهدـ ـ ـقلومـ ـنصاةـ ـفهراـ ـلنشاىـلإمـ ـ أننـمؤـيالـف.ؤـ

ــيح ــبكثدثــ ــ ــنصاهــترــ ــبعيــفاًــعداــ ــلصواةــئرــلاروقــعضــ ــلكثدرــ ــ ــلنفايــف#اآلالتذهــهاتــكرــحرةــ ــ 252ســ

ـلصوا ـلكواوتـ ـلماوألنالمـ ـلحا253رةـ ـمختلطدـجوـيادةـ ـ ـ ـ ـئهاـمدـب254ةـ ـلماإذمـ ـيكثرارـ ـ ـلساذاـهيـفدهـلوـترـ نـ

ـفيمك ـ ـ ـيحأننـ ـبحدثـ ـفتراـحوهـتدـ ـفيههـعذـلوهـ ـ ـليناـجاـموأ.الًـكأـتاـ ـ ـلمانـيذـهأنمـعزـفوسـ ـضيرـ ـليسنـ ـ اـ

249. .منشأ :V1 [سني

250. .V1: om. CB1 [ والصرع

251. .CB1 الصبيان :V1 [الفتيان

252. النفس في ] V1: om. CB1.

253. .CB1 المادة :V1 [المرة

254. .V1 مخالطة :CB1 [مختلطة
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ـيح ـلهانـثدـ ـليبا#لـجألمـ ـ ـلس255لـبسـ ـلتاوءـ ـبيدـ ـنحرـ ـكثوـ ـلحارةـ ـلقااتـكرـ ـثبوـلاـكةـيوـ ـلصيحواةـ ـ ـ ـلضواةـ ةـبرـ

ــلتاركــتو ــلنايــفيــقوــ ــعلومــ ــبغياألرضىــ ــ ــكثنــمواءــطورــ ــكموالــق.لــكاألرةــ ــلكهاأناــ ــ اًــضراــمألــقأولــ

ـــلحس ــ ـ ــ يدـــتنـ ـــب ــ ـــضبطهومـــهرـ ـــ ــ ـ ــ ـــنفسهألمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــلشبوامـ ــ ـ ــ ـــمنهوةـــقرـــفأوواـــناـــكوإنانـ ــ ـ ــ ممـ ـــي ــ ـــكثأونـــضرـ ــ ةـــئرداـــلرـ

ـبيدـت ـلصااـمأـف.مـهرـ ـفيمكرعـ ـ ـ ـيحأننـ ـللشبدثـ ـ ـ ـحتاإذاانـ ـفيهرقـ ـ CB1[دمـلامـ 77a[ـيصيو ـ .اًـيوداوـسرـ

ـليناـجاـموأ ـ ـنكأـفوسـ ـلماذاـهدوثـحرـ ـللشبرضـ ـ ـ ـبقأألنمـعزـفانـ ـكتيـفالـقراطـ ـغي256ابـ ـلكتاذاـهرـ ـ ابـ

. السن في انتقالهم عند عنهم يسكن ثم كثيراً للصبيان يحدث الصرع إن

 30.

ـبقأالـق  ـلساذاـهاوزـجنـمّاـمأـف:راطـ ـفيعنّـ ـ ـلهرضـ ـلجناوذاتوـبرـلامـ ـ ـلحموا257ةـئرـلاوذات#بـ ـ ـلتاّىـ يـ

ـيك ـمعهونـ ـ ـلسهااـ ـ ـلحموارـ ـ ـلتاّىـ ـيكيـ ـمعهونـ ـ ـختااـ ـلعقاالطـ ـ ـلحوالـ ـلمحاىـمّـ ـ ـلهيضواةـقرـ ـ ـ ـختواالةـ الفـ

.أسفل من العروق أفواه وانفتاح األمعاء وزلق األمعاء وسحج الطويل

ــلتفسيا  ــ ــ ــ ــعن:رــ ــبهىــ ــلكهاؤالءــ ــ ــيبتوولــ ــ ــسنهدئــ ــ ــنهنــممــ ــسباألةــياــ ــلخاوعــ ــيمتوســماــ ــ ــسبأدّــ ــعيوــ نــيرــخآنــ

ـتميو ـ ـلساىـلإؤالءـهةـجزـمألـ ـنسبتـناـكإذاةـيوداوـ ـ ـلكهاةـ ـ ـلشباىـلإولـ ـ ـبعينهيـهّانـ ـ ـ ـ ـنسباـ ـ ـلخاةـ فـيرـ

ــلصياىــلإ ــ ــيعكــلذــلوفــ ــلهرضــ ــلساواســسوــلامــ ــكثيوداويــ ــ ــنفتواراًــ ــ ــلعا258واهــفأاحــ ــسفأ259يــفروقــ ل،ــ

ـــنحاإذاكـــلوذ ــ ـــلسادمـــلادرـ ــ V1[وداويـ 33b[هإ ي ـــل ــ ـ ــ فواوـــبرـــلااـــموأ.اـ ن ـــل ــ ـ ــ ـــلجناوذاتثـ ــ ـ ــ CB1[بـ 77b[

ــفيعةــئرــلوا ــ ــلهرضــ ــبسبؤالءــ ــ ــمتاألبــ ــيعذيــلاالءــ ــلهرضــ يمــ ــكث ــ ــيستعملواــناــكإذاراًــ ــ ــ ــ ــ H[نــمونــ 40[

ـلتا ـبيدـ ـلمطعايـفرـ ـ ـ ـلمشوامـ ـ ـيستعملاـمربـ ـ ـ ـ ـ ـلئأوهـ ـينفوالكـ ـ ـفيهدمـلادـلوـتضـ ـ ـلقلياإالّمـ ـ ـ ـبحسلـ ـ ـنقاـمبـ صـ

ـلحا ـلغاارـ ـفيهزيـيرـ ـ ـقليمـ ـ ـغيالًـ ـنهأرـ ـيحتملالمـ ـ ـ ـ ـمتاالنـمونـ ـيحتملاـمالءـ ـ ـ ـ ـلئأوهـ ـضمحالكـ ـ ـلنمااللـ ـ ـلكلياـباءـ ـ ـ ّةـ

ـنهداـبأوألن ـتغتالمـ ـ ـغتا#ذيـ ـلئاؤ260دانـبأذاءـ ـبسباـهّـنألكـ ـ ـليبابـ ـ ـلعاسـ ـلهارضـ ـيتش261الاـ ـ دمـلاـبربـ

255. بل اليبس ] V1: لكن السن  CB1.

256. .CB1: om. V1 [كتاب

257. الرئة وذات  ] V1: om CB1.

258. .V1: om. CB1 [أفواه

259. .CB1  من :V1 [في

260. أبدان اغتذاء ] V1: كأبدان CB1.

261. .V1: om. CB1 [ال
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ـتش ـبهرـ ـلتحلاوألن262ّاـ ـ ـ ـيقّلـ ـمنهلّـ ـ ـلنقصااـ ـ ـ ـلحا263انـ ـلغاارّـ ـتضعمـلوزيـيرـ ـ ـلقافـ ـلماوّةـ ـسكاـ ـضعفهةـ ـ ـ يـفاـ

ــلمشا ــ ــحتخــياــ ــينحىــ ــ ــبسببلّــ ــ ــ ــنهداــبأهــ ــكثيمــ ــ ــفيحتراًــ ــ ــ ــمتذاءــغىــلإونــجاــ ــلعداركــ ــلنما264دمــ ــ ــنقصواءــ ــ انــ

ـلغا# ـكثوذاءـ ـلتحلا265رةـ ـ ـ ـيكثّلـ ـ ـمتا266رـ ـلعاالءـ ـفيهروقـ ـ ـفيحمـ ـ ـلحماّاـموأ.رـكذاـم267دثـ ـ ـلتاىـ ـيكيـ ـمعهونـ ـ اـ

ـسه ـختوارـ ـلحمواالطـ ـ ـلمحاىـ ـ ـفتحةـقرـ ـ ـلهدثـ ـبتايـفمـ ـلساذاـهداءـ ـلماألننـ ـبعرارـ ـلباـغدـجوـيدـ ـعلاًـ ىـ

ــنهداــبأ ــبمور268مــ ــلحماتــناــكاــ ــ ــلسهاىــ ــ ــكيمنــمةــيرــ ــ ــبلغموســ ــ ــ ــيعفيــ ــ ــمغواغــمدــلايــفنــ ــيلهو269صــ ــ بــ

ـلحما ـ ـلماأندـجوـلوىـ CB1[رارـ 78a[ـبع ـفيه270دـ ـ ـيحدـقمـ ـلهدثـ ـلهيضامـ ـ ـ ـلماةـكرـحيـهوةـ ـلقاـبرةـ يءـ

ــسهواإل ــلسحاــبو271الــ ــ ــلماةــكرــحوــهوج،ــ ــمعاألىــلإرةــ ــختاالدواماــموأ.اءــ ــلنقصاــمإــفالفــ ــ ــ ابــهذانــ

ـلغا ـنهداـبأيـفذاءـ ـلممـ ـلنقصواتـفرـعدـقاـ ـ ـ ـلهضايـف272انـ ـ ـلحأومـ ـلمادةـ ـلمسحارارـ ـ ـ ـمعألـلجـ ذهـهواء،ـ

ــكله ــ ــفيهودةــجوــماــ ــ ــفهقــلزاــموأ.مــ ــيع273ذاــ ــلضعرضــ ــ ــلقافــ ــلماوةــ ــسكاــ ــلمعايــفةــ ــ ــمعواألدةــ ــلتغياءــ ــ ــ رــ

ـجهمزاـم ـ ـيعدـقواـ ـلتق#رضـ ـ ـيعرحـ ـسطيـف274رضـ ـمعاألحـ ـلبلغأواءـ ـ ـ ـيلتبمـ ـ ـ ـعلسـ ـثتهالـثو.اـهرـهاـظىـ ـ 275اـ

262. .CB1 كتشربها :V1 [تشربها

263. .CB1 لنقصان :V1 [النقصان

264. .CB1 فلعدم :V1 [لعدم

265. وكثرة الغذاء ] V1: وقلّة االغتذاء  CB1.

266. .CB1 يكثره :V1 [يكثر

267. .CB1 ويعرض :V1 [فيحدث

268. .CB1 دمائهم :V1 [أبدانهم

269. .CB1: om. V1 [ومغص

270. .V1: om. CB1 [بعد

271. .V1: om. CB1 [واإلسهال

272. لنقصان أو :V1 [والنقصان  CB1.

273. .CB1 فقد :V1 [فهذا

274. يعرض لتقرح ] CB1: om. V1.

275. .CB1 وىلىفها :V1 [وثالثتها
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ــيتفدــق ــ ــلكهايــفقــ ــ ــقيدــقو.ولــ ــيع276وــبرــلاإنلــ ــللكهرضــ ــ ــ ــلبلغانــمولــ ــ ــ ــبتاذيــلامــ ــيكثداءــ ــ يــفدهــلوــترــ

ــمغتهأد ــ ــ ــيعةــئرــلاذاتوإنم،ــ ــلهرضــ ــلبلغمادمــلانــممــ ــ ــ ــ ــلتخلخلهةــئرــلاإنــف.يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتتشالاــ ــ ذهــهدمــبإالّربــ

ـبقأوإن.هـلاـح ـعنراطـ ـختاـبىـ ـلعقاالطـ ـ ـلسبالـ ـ ـمعدـجوـتواتـ ـحمهـ ـلعاذاـهوإن.رةـتاـفىـ ـيحارضـ نـمدثـ

ـلبلغا ـ ـ ـيكذيـلامـ ـمغتهأديـفونـ ـ ـ ـنمإراضـماألذهـهوإن.مـ ـيعالاـ ـللمشرضـ ـ ـ ـلتخـياـ ـلبارـفوـ ـفيهمـغالـ ـ ـلعمـ دمـ

.األعضاء في] CB1 78b [للحصول وتهيجها ترققها التي الحرارة

 31.

 السعال معها يعرض التي 278والنزل التنفس رداءة لهم فيعرض المشايخ 277وأما: أبقراط قال 

 وحكة الرديئة والقروح السكات والدوار الكلى 279وأوجاع المفاصل وأوجاع وعسره البول وتقطير

.السمع 280في وثقل والزرقة البصر وظلمة والمنخرين العينين ورطوبة البطن ولين والسهر البدن

 أدمغتهم ألن ذلك لهم يعرض وإنما. والربو النزل السعال مع التنفس] H 40v [بسوء عنى: التفسير 

 وضعف مثاناتهم لبرد 281لهم يعرض البول وتقطير أسفل، إلى وينحدر لبردها فضوالً تمتلئ تزال ال

 وعسر. بالتقطير بل عفواً خروجاً يخرج فال. النية الفضول بكثرة يغلظ البول وألن الماسكة، قواها

 السدد كالهم في يتولّد وربما المثانة، برد بسبب الدافعة القوة لضعف] V1 34a [يعرض البول

. يتحجر أن إلى فيها الخلط بقي إذا الحصى فيها يتولّد وربما قواهم، وضعف أبدانهم فضول لغلظ

 وأما] CB1 79a [لها المحركة اآلالت ولبرد إليها الفضول لتجلب فتعرض المفاصل أوجاع وأما

 أو الدماغ بانفراد إما مضطربة حركة فيها وتتحرك الدماغ في 282تسكن بخارية فلرياح الدوار

 بالقروح وعنى بلغمية، فضوالً تمتلئ أدمغتهم ألن بهم فيختص السكات وأما. المعدة بمشاركة

 االندمال في تحتاج والقرحة القوة وضعف فيهم الدم تولد لقلة وذلك برؤها، يعسر ما 283الرديئة

 الهضم ضعف بسبب الفضالت لملوحة تحدث والحكة. الطبيعة القوة توفر وإلى الدم إلى وااللتحام

 ولكثرة بالطبع أدمغتهم ليبس والسهر. المسام وتكاثف وغلظها لكثرتها الفضول تحلل ولعسر

276. .V1: om. CB1 [الربو
277. .CB1 فأما :V1 [ وأما

278. .V1: om. CB1 [ والنزل

279. .V1: om. CB1 [ وأوجاع

280. .V1: om. CB1 [ في

281. .V1: om. CB1 [ لهم

282. .CB1, V1 تستكن :H [ تسكن

283. .H البلغمية :CB1, V1 [ الرديئة 
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 وزعم. #رطبة فضوالً تمتلئ أدمغتهم ألن نعاساً نومهم أكثر يكون وإنما. لهم العارضة الهموم

 285العين رطوبة وأما. والهموم للجفاف الفضول انتقاصهم عند يعتريهم السهر أن 284جالينوس

 لنقصان أو البطن إلى الفضول بعض انحدار بسبب البطن ولين. الدماغ فلرطوبة والمنخرين

 286الحساسة القوى #لضعف يعرضان السمع وثقل البصر وظلمة. القوة ضعف بسبب االستمراء

 الماء وتشبه. الجليدية يبس إفراط من والزرقة. الحواس آالت في] CB1 79b [الفضول ولكثرة

 في البطن انتفاخ يعدّ كما جفافاً التحقيق في كان وإن الماء من صنفاً يعدّ ولذلك العين في النازل

.ماء هناك وليس استسقاءً الطبلي

 المقالة تتلوها. عليه الله رحمة صادق أبي ابن بشرح أبقراط فصول من الثالثة المقالة تمت# 

.287الرابعة

284. جالينوس وزعم  ] H, V1: فزعم جالينوس وأما  CB1.

285. .CB1 العينين :H, V1 [ العين

286. الحساسة القوى  ] H, V1: الحاسيّة القوة  CB1.

287. ــتم ــلمقاتــ ــ ــلثاةــلاــ ــلثاــ ــفصنــمةــ ــبقأولــ ــبشراطــ ــحمرادقــصيــبأنــبارحــ ــللاةــ ــعليهــ ــ ــيتل.هــ ــ ــلمقااــهوــ ــ ــبعراــلاةــلاــ ةــ ]
CB1: om. H, والمنة الحمد ولله الثالثة المقالة تمت  V1.
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