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]CB1 80a [الرحيم الرحمن اللّه بسم

أبقراط فصول من الرابعة المقالة

صادق أبي بن شرح

الشرح من الرابعة المقالة

1.

أربعةالجنينعلىيأتيمنذهائجةبدنهافيالأخلاطكانتإذاالدواءالحاملتسقىأنينبغي:1أبقراطقال

منه4أكبرأو#ذلكمنأصغركانما3فأّماأقّل،2ذلكعلىالتقّدمويكونأشهرسبعةعليهيأتيأنوإلىأشهر

.عليه 5يتوقّى أن فينبغي

يكون7الأخيرةالأشهرالثلاثةوفيبعديكمللملأنّه6ضعيفاًيكون#الأولالأشهرالثلاثةفيالجنين:الـتفسير

الٕادراك،وعند9والكونالانعقادعندالثمارفيكالحالالوقتينكليفيالرحممنانفصالهفيسهل8كملقد

11فأّما.يسقطأنالجنينعلىشفقًةالوقتينكليفيوالمقّيءالمسهلالدواءاستعمالمن10أبقراطحّذرولهذا

1. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

2. .V1 هذا :CB1 [ ذلك

3. .V1 واما :CB1 [ فأّما

4. أكبر أو  ] V1: واكثر CB1.

5. .V1 تتوقا :CB1 [ يتوقّى

6. ضعيفاً يكون  ] CB1: ضعيف V1.

7. .CB1 الاخر :V1 [ الأخيرة

8. .CB1 يكمل :V1 [ كمل

9. .V1: om. CB1 [ والكون

10. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

11. .V1 واما :CB1 [ فأّما
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V1[الثلاثةفي 34b[متىفلذلكتناله،التيالحركاتعلىوأصبربهاتّصالاًأقوىفهوالمتوّسطةالأشهر

CB1[الأخلاطكانت 80b[معينإلىمحتاجةعضوإلىعضومنمتحّركةالعروق12تجويففيسائحة

#أمكنمهماأقّليكونأنينبغيأيضاًهذاعلىالتقّدمأّنعلىالدواءاستعملالبطنإلىبهايميل وذلك.

تنهضأنالرحميةالدافعة14للقوّةيعرضقدكذلكفيهامادفععلىالأمعاءفيالدافعةالقوّةتنهضكما13لأنّه

الوقتينكليفيالدواءيستعمللمإن15التلفمنحطرشفاعلىالحاملكانتمتى#وأّما.فيهامالدفع

،17ضرورةتلفهاالجنينتلففيوليسمحالةلاالجنينتلفتلفهافي16فٕاّنكانوقتأّيفيفليستعمل

كانتفمتىالحاملغيرفيوأّما.أولىالحاملعلوالشفقةالجنينعلىشفقًةقالهماقالإنّما18وأبقراط

فيكالحالالوارمالعضومنمتمّكنةكانتومتىأصلاً،الاستفراغيؤّخرأنينبغيفليسهائجةالأخلاط

النضجقبلالدواءيؤاتىلاالوارمالعضوفيالحاصللأّنالنضجبعدفليستعمل19المفاصلووجعالنقرس

.غالب امتلاء البدن في يكون أن إلّا الصحيحة الأعضاء ينهك والدواء

2.

[أبقراطقال :CB1 81a[استفرغإذاالذيالنوعالبدنمنيستفرغماالدواءمنتسقى20أنلكينبغيإنّما

12. .V1 تجاويف :CB1 [ تجويف

13. لأنّه وذلك  ] CB1: لا ذلك  V1.

14. .V1: om. CB1 [ للقوّة

15. التلف من حطر شفا على الحامل كانت متى  ] CB1: التلف الحامل علي يحاف كان ان  V1.

16. .V1 لان :CB1 [ فٕاّن

17. .CB1: om. V1 [ ضرورة

18. .V1 وبفراط :CB1 [ وأبقراط

19. المفاصل ووجع النقرس في كالحال  ] CB1: om. V1.

20. أن لك ينبغي  ] CB1: om. V1.
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.تقطعه أن فينبغي ذلك خلاف على استفراغه كان 21ما فأّما استفراغه، نفع نفسه تلقاء من

أنينبغيفالطبيبللبدنالمؤذيالفضلمنالطبيعة22تتولّاهكانإذاالنفستلقاءمنالاستفراغ:التفسير

الذيالخلطنوععلىويستدّلصاحبه،بهانتفعالطبيعةاستفرغته23إذاالذيالخلطمنفيجعلهبهايقتدي

وباستقلالالمرضوبنوعالمتقّدموتدبيرهمهنتهووسخنتهومزاجهالمريضوسّنالبدنبلوناستفراغهيجب

بلالمريضيحتملهلميجبالذيالخلطمنيكنلمإذاالاستفراغفٕاّن.بعدهالخّفةووجدان24بهالمريض

.وقلق بكرب معه وأحّس قوّته وضعفت بدنه استرخى

3.

منالشتاءوفيأكثرفوقمنالصيففيبالدواءالاستفراغمنيستعملمايكونأنينبغي:25أبقراطقال

.أسفل

موصوفأسفلمنالشتاءفيأنّهكماخطراًوأقّلوأوفقأسهلفوقمنالصيففيالاستفراغ:التفسير

CB1[الثلاثةبالخصال 81b[الصيففي27الرقّةبالمرارتميلالأخلاط26فلأّن»أسهل«أّما:بأعيانها

قعرفيوتغوصالشتاءفيوالغلظالبردإلىوتميللهاالجاذبالهواءوبحّربطبعهاالمعدةأعاليإلىوتتحرّك

يمنعأن28إلّاأسهللاستفراغهاتصلحالتيبالأعضاءأميلإليهاهيالتيالناحيةمنالاستفراغفيكونالمعدة

وسخونةضعفاًيزيدهامّماوالمسهلغريبةسخونةوتسخنالصيففيتضعفالمعدةفلأّن»أوفق«وأّما.مانع

21. .CB1 اذا :V1 [ ما

22. .V1: om. CB1 [ تتولّاه

23. .V1: om. CB1 [ إذا

24. .CB1 له :V1 [ به

25. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

26. .CB1 فان :V1 [ فلأّن

27. الرقّة بالمرار  ] V1: والرقه المرار الى  CB1.

28. .CB1 الي :V1 [ إلّا
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[لهاوأضعافهاالمسهلةالأدويةحرارة29عليهافيؤمنحارّةغيرقويةالشتاءفيوتكون .V1 35a[أقّل«وأّما

للتمّددمحتملةمسترخيةالصيففيتكونوالرباطاتوالعروقالعضلمنوالأحشاءالصدرآلاتفلأّن»خطراً

نكايةفٕاّنالقضاففيسيّماللتمّدد30مؤاتيةغيرويجعلهايصلّبهاالشتاءفيوالبردالقيء،وقتفيالعارض

القيءاستعمال32منأبقراطحّذرولهذا.أسرعإليهاوالانصداعتمّددا31ًأعسرعروقهمفتكونأسرعإليهمالبرد

CB1[النفسضعيفالصدرضيّقكانوفيمنالنحفاءفي 82b[الرقبةطويلالحنجرةناتيالصوتخامل

في34الأغلبالأعّمعلىتوجدعلاماتهوهذه.كثيراًالصدروخشونة33بالسعاليتأّذىوفيمنالكتفينشائل

تمريخوبعدالحمامفيواستعمالهالعنيفغيرالمسهلبالقيء36إليهفليتدرّجوا35إليهاضطّروافٕان.النحفاء

إنّما.كثيراًالرطبةبالأدهانالصدر تغلب39واحدكّلليسلأّن»أكثر«قوله»فوقمن«38بقوله37أبقراطألحقو

.خطراً وأقّل أوفق فيه القيء 40واستعمال إلّا الصيف في المرّة عليه

4.

29. .CB1 من .add [ عليها

30. .CB1 واتيه :V1 [ مؤاتية

31. .CB1 اسرع :V1 [ أعسر

32. .CB1 في :V1 [ من

33. .CB1 السعال :V1 [ بالسعال

34. .CB1 الاكثر :V1 [ الأغلب

35. .V1: om. CB1 [ إليه

36. إليه فليتدرّجوا  ] V1: فىدرحواليه CB1.

37. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

38. .V1: om. CB1 [ بقوله

39. .V1 احٍد :CB1  [ واحد

40. واستعمال إلّا  ] CB1: استعمال ولا  V1.
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.بالأدوية الاستفراغ يعسر وقبله طلوعها وقت وفي العبور الشعرى طلوع بعد: أبقراط قال

بعشرينطلوعهاقبليشتّدوالحّرآبمن43بمضين42لعشرتطلع41وهذهاليمانيةهيالعبورالشعرى:التفسير

طلوعهابعدأيضاًويشتّدتّموزمنعشرالثامن44اليومأّولهاسبعةالبواحيرأيّامفٕاّنالبواحيرأوائلأّولهايوًما

لهوجدوقد.أبقراطزمنفيكانهكذا.هذاالخريفي45الاستواءإلىبقيتيوماًلعشرينآخرهايوماًبعشرين

CB1[تفاوت 82b[هذاإلى48منسوباًالمّدةهذهفيالهواء47حّروليسهذاوقتنافي46أيّامخمسةمّدة

فيالسنة50طولدائرفٕانّهالهواءيسّخنجرمهلعظم49الكوكبهذاأّنأعني.بعضظنّهكمابالذاتالكوكب

سمتمنالشمسلقربواشتدادهالحّرصميمبذلكعنىأبقراطولكّنالنهار،لمعّدلموازواحدمدار

موافقا51ًأبقراطزمنفيذلكوكان.الأوجعنالمركزالخارجالفلكفيالانحدارفيابتدائهامعالرؤوس

فلو.الفلسفيةبالعلومالمتدرّب52علىتخفىلاالحالحقيقةبأّنمنهثقةبهالقولفأطلقالكوكبهذالطلوع

.فيهالأدويةتناولعنالمنهيالزمانمعهانتقللماالحملأوالجديرأسبلغحتّىتحرّكالكوكبهذاأّن

41. .CB1 هذه :V1 [ وهذه

42. .V1 لسلعر :(صح with) CB1, in marg. V1 [ لعشر

43. .V1 مضين :CB1 [ بمضين

44. .V1: om. CB1 [ اليوم

45. الاستواء إلى  ] V1: للاستوا CB1.

46. أيّام خمسة مّدة تفاوت  ] V1: تفاوت ايام حمسه  CB1.

47. .CB1 جز :V1 [ حّر

48. .CB1 مستوياً :V1 [ منسوباً

49. الكوكب هذا أّن أعني. بعض ظنّه كما بالذات  ] CB1: om. V1.

50. .CB1 لطول :V1 [ طول

51. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

52. .CB1 عن :V1 [ على
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الثاني56اليومالبواحيرأيّام55أّول54جعلالرياضيةالفلسفةأربابمنالمتأّخرينبعضصاريتحرّكأنّهقبل53ومن

إنّما.قبيحمنهسهووهوتّموزمنوالعشرين 58خلاللثلاثالحّرصميمفيالمسهلسقيعن57أبقراطنهىو

CB1[فلذلكحّمىيزيدهاالمسهلوالدواءالوقتذلكفيحميتقد59تكونالأبدانأّنأحدها 83a[يحّم

خوفاًللمحمومينالمسهلةالأدويةإعطاءعنالقدماءنهىولهذا.الوقتذلكفيالمسهليسقىمّمنالكثير

V1[مّماأكثرهوماالحرارةمنيهيجأنمن 35b[ولاتسهلأدوية60يجدونيكونوالمإذبالاستفراغينكسر

ينازعالهواءحّرأّنوالثالث.ضعفاًيزيدهامّماوالمسهلضعيفةالصيف61لحّرتصيرالقوّةأّنوالثاني.تسخن

لذلكفيعسرداخلإلىيجذبهاوالمسهلالأبدانسطوحإلىالأخلاطيجذبلأنّهالمسهلالدواءفعل

.استفراغها

5.

63أنوتوّقفوقمنبالدواءإيّاهاستفراغكفاجعلعليه62يسهلالقيءوكانالبدنقضيفكانمن:أبقراطقال

.الشتاء في ذلك تفعل

53. .CB1 من :V1 [ ومن

54. .CB1 ىجعل :V1 [ جعل

55. .V1: om. CB1 [ أّول

56. .V1: om. CB1 [ اليوم

57. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

58. .V1 خصاٍل :CB1 [ خلال

59. .V1: om. CB1 [ تكون

60. .CB1 يجدوا :V1 [ يجدون

61. .V1: om. CB1 [ لحّر

62. .V1 اسهل :CB1 [ يسهل

63. .V1: om. CB1 [ أن
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الأخلاطمنالنحفاءفييتولّدالذيفٕاّنفيه،استعمالهفليغتنمالقيءعليهيسهلكانإذاالقضيف:التفسير

يلحقأنينبغيأنّهجالينوسوزعم.فهمتهاالتيللعلّةالشتاءفياستعمالهويحّذرالغالب،فيالصفراءالمرّةهو

الضيقييوجدالنحفاءفيأّنقبل65منبلالقيء64منومنعهالشتاءقبلمنلا»أكثر«لفظة»فوقمن«بقوله

.للتمّدد احتمالاً أقّل تكون ليبسها وأعضاؤهم الرقاب] CB1 83b [الطويلي الصدور

6.

إيّاهاستفراغكفاجعلمتوّسطةحالعلىاللحمحسنمنوكانالقيءعليهيعسركانمنفأّما:أبقراطقال

.الصيف في ذلك تفعل أن وتوّق أسفل من بالدواء

لبعضبعضها68يترك67فقدتقابلتإذاالكلّيةالقوانينأّنقبلهوالذيالفصلهذافييعلّمنا66أبقراط:التفسير

اللحممعتدلهومنعلىأسهلالقيءأّنالاستفراغفيالقوانينأحدأّنوذلك.بعضعلىبعضهاويختار

يسهلالذيالنوعالاستفراغمنواحدلكّليختارأنهوالآخروالقانونعلمت،قدلماأعسرالقضفاءوعلى

عليهأسهلكانإذاالخصوصعلىأحدهمفٕاّنلهمموافقغيرالجملةفيالقيءكانوإن69فالقضفاء.عليه

أناتّفقإذاغيرهممنعليهمأسهلالقيءكانوإناللحموالمعتدلوإيّاه،احتمالهلسهولةذلكلهيختارفٕانّه

CB1[بالٕاسهاليستفرغفٕانّهالقيءعليهيعسر70منمنهميكون 83b][CB1 115a[كانلّماالقيءأّنإلّا

عليهوسهلقضيفاًكانمن«قوله71أبقراطأتبعولذلك.النحفاءفيأذّمكانالشتاءفيالجملةعلىمذموماً

64. .V1: om. CB1 [ من

65. .CB1 ومن :V1 [ من

66. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

67. .CB1 قد :V1 [ فقد

68. .CB1 يزل :V1 [ يترك

69. .V1 والقضفاء :CB1 [ فالقضفاء

70. من منهم  ] V1: ممن CB1.

71. .CB1 في .add [ أبقراط
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المسهلإّنقاللّماأيضا72ًوكذلك».الشتاءفيذلكتفعلأنوتوّق«بقوله»فوقمنيستفرغفٕانّهالقيء

.الضرر إلى يؤّدي لئّلا» الصيف في ذلك تفعل أن وتوّق «قال القيء، عليه يعسر فيمن يستعمل

7.

.فوق من تستفرغهم أن فاحذر بالدواء استفرغتهم فٕاذا السّل أصحاب 73فأّما: أبقراط قال

وقتفيتتمّددمنهمالصدرآلاتلأّنلهمظاهرالقيءفضررفيهالواقعونالسّلأصحابمنفهمإن:التفسير

V1[فيهالواقعينلأّنالأولىهووهذاللوقوعالمتهيئين74منهفهموإن.انفتاقاًالرئةفيالتيالقرحةفتزيدالقيء

36a[75فهؤلاءالتحلّلومنعبالترطيبأبدانهمفيالزيادةإلىيحتاجونبلالاستفراغإلىيحتاجونماقّل

.منها شيء ينهتك أن إليها المواّد وانجذاب بالقيء تمدّدها عند يؤمن 77ولا والرئات الصدور ضيقي 76يكونون

8.

]CB1 115b[بدواء78أسفلمنتستفرغهأنفينبغيالسوداءالمرّةعليهالغالبكانمنفأّما:أبقراطقال

.79واحد قياس إلى الضّدين تضيف إذ أغلظ

إنّماالأقوى،الأغلظبالدواءعني:التفسير الاستفراغيؤاتيلالغلظهلأنّهأقوىبدواءالخلطهذايستفرغو

72. .CB1 فلذلك :V1 [ وكذلك

73. .V1 واما :CB1 [ فأّما

74. .V1: om. CB1 [ منه

75. .V1 وهولاء :CB1 [ فهؤلاء

76. .V1 يكونوا :CB1 [ يكونون

77. .V1 فلا :CB1 [ ولا

78. أسفل من  ] CB1: om. V1.

79. واحد قياس إلى الضّدين تضيف إذ  ] CB1: om. V1.
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81للخروجيؤاتيلا80جريتهوعسرولغلظهمقدارهلقلّةالخلطهذالأّندفعاتفيأيضاًويستفرغضعيف،بدواء

تقتصرأنينبغي83ليسولذلك.عظيماًخطراًكاندفعةفي82ليستفرغهالدواءقويلوثمواحدة،مرّةفي

يبلغأنإلىالاستفراغعلىيواظبلكندفعتينأودفعةفيالاستفراغعلىالسوداويةالأمراضبأصحاب

إنّما.السوداويةالمواّداستفراغفيالمعالجينعندنافعة84نكتةوهذه.الحاجة أسفلمنالخلطهذايستفرغو

فيتطفؤولطافتهالخّفتهاالصفراء85المرّةأّنكماوذلك.فوقإلىللانجذابيؤاتيلاوأرضيتهلغلظهلأنّه

CB1[الجهة87في86منهاواحدةكّليستفرغأنفيجبقعرهافيترسبلغلظهاالسوداءفالمرّةالمعدةأعالي

116a [أميل إليها هي التي.

9.

أّولمنذهائجةالأخلاطكانتإذاجًداالحاّدةالأمراضفيالاستفراغدواءيستعملأنوينبغي:أبقراطقال

.رديء الأمراض هذه مثل في تأخيره فٕاّن يوم

االحاّدةوبالأمراضوالمقيءالمسهلالاستفراغبدواءعني:التفسير الأّولالأسبوعفيبحرانهايأتيالتيجدًّ

وإلىفوقمنالوداجينلدنومنالكبارالعروقتجاويففيسائحة89تكونأنالأخلاط88وبهيجانوالثاني

80. .CB1 خزينه :V1 [ جريته

81. .CB1 الخروج :V1 [ للخروج

82. .CB1 استفرغه :V1 [ ليستفرغه

83. .V1: om. CB1 [ ليس

84. .CB1 جدا .add [ نكتة

85. .CB1, supra lin. V1: om. V1 [ المرّة

86. .V1 منهما :CB1 [ منها

87. .V1 من :CB1 [ في

88. .CB1 وهيجان :V1 [ وبهيجان

89. تكون أن  ] V1: كانت ان  CB1.
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الحيوانفيالحالحسبلقذفهاطبيعةشهوةمنهالشريفة90للأعضاءأوكلّهللبدنفيهيجأسفلمنالأربيتين

إنّما.92البدنلاستفراغ91طبيعةشهوةمنهيهيجماعند أنالقوّةعلىشفقةالاستفراغإلىبالمبادرةأمرو

تزيدالأدويةهذهلأّنالمسهلةالأدويةاستعماليمكنفلاالحّمىحرارة93تزيدأوللاستفراغتثبتفلاتضعف

عظيماًحدثاًلذلكفيحدثالشريفةأوالرئيسيةالأعضاءإلى94منهاشيءينتقلأوناريةوحرارةسخونةالأعضاء

بسببللاستفراغمؤاتغيرالعروقتحويفمن96للخروجمؤاتياًكانأنبعدفيصيرعضو95فييرتبكأو

[الارتباك .CB1 116b[فٕاّنأصًلاالحاّدةالأمراضجميعفييؤّخرأنينبغيليسالاستفراغفٕاّنوبالجملة

فيبيّنّاهماحسبحّماهتتضاعفأنالمحمومعلىشفقةجميعهافيالاستفراغعلىيقدموالمإنّماالقدماء

V1[التيالأدويةواجدينيكونوالمأنّهمبسببوذلك.الأولىالمقالة 36b[ولايستفرغمّمانحننجدها

.ذلك مع يبرّد أو يسّخن

10.

بغيرهولامسهلبدواء98ينحّللادائمالقطنفيووجعالسرّةحولوأوجاع97مغصبهكانمن:أبقراطقال

.اليابس الاستسقاء إلى يؤول أمره فٕاّن

90. .CB1 الاعضا :V1 [ للأعضاء

91. طبيعة شهوة منه يهيج ما عند الحيوان في الحال حسب لقذفها  ] V1: om. CB1.

92. .CB1 المني :V1 [ البدن

93. .V1 تتزيّد :CB1 [ تزيد

94. منها شيء  ] CB1: شي منها  V1.

95. .CB1 من :V1 [ في

96. .CB1 الخروج :V1 [ للخروج

97. .V1 مغس .add [ مغص

98. .CB1 لا .add [ ينحّل
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إّماالقامعةالأشياءمنهاوينفعالأمعاءتلذعحاّدةمرّةمنإّمايحدث99المغص:التفسير ترتبكغليظةريحمنو

.الحقنمنوينفعالمواضعتلكفييجتمعخاممنوإّمايحلّلهالأنّهالكمادمنهاوينفعالأمعاءلفائففي

أّنيظّنأنفالأولىالكمادمنبغيرهاولاالمسهلةبالأوديةيزلولمالقطنوفيالسرّةحولالمغصكان100فٕان

الرطبهوللبخارالماّدةإذفاترةبحرارةتتبّخر102رطوبة101فاراطينالمسّمىالغشاءوفيالأمعاءلفائففي

CB1[يزللمفٕاذا.103الفاترةالحرارةلهوالفاعل 117a[المزاجهذافٕاّنغيرهولابالدواء104العارضهذا

الغذاءمنعليهايردكلّما105تحيلأنّهاحتّىالمواضعهذهعلىمستولياًيكونالفاترةالحرارةهوالذيالرديء

ومّما.معهماءلاالذياليابسوهوالطبليالاستسقاءإلىبعدمنالأمرويؤولالريح،جوهرإلىبهتغتذيالذي

وحولالقطنفيبالوجعالٕاحساسذكرتالتيالمواضعهذهفيهوإنّماالرديءالمزاجهذاأّنعلىيدّل

وهو108فاراطينمنخارجا107ًولكونه106القطنفيبالوجعيحّسالقولونالأمعاءلفائففيفلكونهالسرّة

شكوكهحلّنافيذكرناهقدالفصلهذافيكلاموللرازي.السرةحولبالوجعيحّسالمراقجانبإلىالصفاق

طبقاتفييجتمعخاممنيكونالاستسقاءهذاإلى109يؤولالذيالمغصأّنحنينوزعم.جالينوسعلى

وكان.الاستسقاءيحدثمزاجهاويسيءويبرّدهاويضعفهاالكبدمجارييسّدلأنّهالنيالبلغموهذاالأمعاء،

99. .V1 المغس :CB1 [ المغص

100. .V1 فاذا :CB1 [ فٕان

101. .CB1 باراطاون :V1 [ فاراطين

102. .V1: om. CB1 [ رطوبة

103. الفاترة الحرارة له والفاعل الرطب هو للبخار الماّدة إذ  ] V1: om. CB1.

104. .CB1 لا .add [ العارض

105. تحيل أنّها  ] V1: يحيل انه  CB1.

106. القطن في بالوجع يحّس القولون الأمعاء لفائف في فلكونه  ] V1: om. CB1.

107. .CB1 لكونه :V1 [ ولكونه

108. .CB1 فاذاطس :V1 [ فاراطين

109. .V1 يودي :CB1 [ يؤول
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فٕاّنذلكومع.أولىالزقيبٕاحداثقالهاالتيالعلّةفٕاّنالزقيدونالطبلييحدثكيفيبيّنأنسبيلهمن

CB1[الأمعاءطبقاتفيالبلغم 117b[بأحداثمنهأولىالريحيالقولنجبأحداثكانبخاراًاستحالإذا

.الطبلي الاستسقاء

11.

.رديء فوق من الشتاء في بالدواء فاستفراغه الأمعاء زلق به كان من: 110أبقراط قال

شيئاًجوهرهفيانقلبقديكونأنغيرمنأكلكماسريعاًبهيئتهالطعاميخرجأنهوالأمعاءزلق:التفسير

القلاعيالتقرّحمنالفمسطحفييعرضبماشبيهوالأمعاءالمعدةسطحفييعرضتقرّحإّماوسببه.بهيعتّد

رديءلمزاج112إّماوالأمعاءالمعدةفيالماسكةللقوّةيعرض111ضعفوإّمامرّيةلّذاعةحاّدةأخلاطبسبب

V1[والاستفراغ.سطحهماعلىيلتبس113بلغمأوفيرخيهماعليهمايغلب 37a[الأصنافهذهفيبالقيء

النوعفيالخلطفيجعلمزاجوسوءلذعاًالمعدةيزيدالمقيءالدواءفلأّنرديءأّما.ممكنوغيررديءثلاثها

منكانتمّماأكثردفعهإلىفتسرعالطعاممنيماّسهابماتأّذياّأسرعالمعدةويجعلكانمّماأردا114ٔالقلاعي

CB1[الدواءوأّما.رداءةإذاًالعلّة115وتزدادقبل 118a[إلى117منهيجذبفٕانّه116بالقيءللبلغمالجاذب

110. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

111. .V1 لضعف :CB1 [ ضعف

112. .V1 واما :CB1 [ إّما

113. .V1 لبلغم :CB1 [ بلغم

114. .CB1 او .add [ القلاعي

115. .V1 فتزداد :CB1 [ وتزداد

116. .V1: om. CB1 [ بالقيء

117. .V1 معه :CB1 [ منه
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التقويةفيفتحتاجالماسكةالقوّةوأّما.119ينفعمّماأكثر118أذىيضّرفهويستفرغهمّماأكثروالأمعاءالمعدة

وأّما.المرضبهذا120ضاّرأذىفهيمرخيةلّذاعةوالمقيئةقباضةالأدويةمنالصنفوهذا.وييبّسيبرّدماإلى

بلأصًلايقفلاالقلاعيالتقرّحمن123يتحلّبما122فلأّنمتأّت121غيرالمقيئةبالأدويةالمرضهذاشفاءأّن

ذلكمعوهوساعةكّلالتبزّقإلىإحواجهمنالفمفييكونتراهكماأسفلإلىالمبادرةعلىفأّولاًأّولاًيسيل

هذهمنبالضّديكونأنيحتاج124بالقيءيخرجمالأّنبالقيءيخرجفلاوالقلّةواللطافةالرقّةغايةفي

يقوىلاالمقيءالدواءفٕاّنالأمعاءفيالبلغموأّما.وقوام125متانةلهطافياًمجتمعاًكثيراًيكونأنأعنيالأحوال

كانإذافكيففمها،فيطافياًالشيءيكنلمإذاالمعدةمنيعسربالقيءالجذبفٕاّنهناكمنجذبهعلى

CB1[فوقمنالاستفراغإلىيحتاجليسالماسكةالقوّةضعفإلىالمؤّديالمزاجوسوءالأمعاء؟في

118b[ايوجدالمقيءالدواءاستعمالأّنتبيّنفقد.علمتكمايقبضماإلىبلأصلا126ًوأسفل في127ضارًّ

.أصلاً به 128يشفى أن ممكن وغير العلّة هذه

12.

118. أذى يضّر  ] CB1: اذآه يصير  V1.

119. .V1 ينتفع :CB1 [ ينفع

120. .V1 ضاره :CB1 [ ضاّر

121. .CB1 بغير :V1 [ غير

122. .CB1 فان :V1 [ فلأّن

123. .CB1 ىنجلب :V1 [ يتحلّب

124. بالقيء يخرج ما لأّن  ] V1: om. CB1.

125. .CB1 مثانه :V1 [ متانة

126. اسفل او :V1 [ وأسفل  CB1.

127. ا .CB1 ضار :V1 [ ضارًّ

128. .CB1 تفي :V1 [ يشفى
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منبدنهيرطبأنفينبغيبسهولةيؤاتيهلافوقمناستفراغهوكانالخربقيسقىأنإلىاحتاجمن:أبقراطقال

.130وبراحة أكثر بغذاء إيّاه 129إسقائه قبل

قبلبدنهويرطبالسهلةبالأشياءالقيءيتعوّدأنفينبغيإليهمحتاجوهوبسهولةالقيءيؤاتيهلامن:التفسير

الخربقيشربأنأرادإذاسيّماالقيءوقتفيالعارضللامتدادتأتّياًأعضاؤه131لتسفيدوجهبكّلالدواءسقي

ترطيبفييتقّدملموإذا.شديدوعنفبقوّةالرطوباتمنيستفرغ132وبمابقوّتهالبدنيجّفففٕانّهالأبيض

.المهلكالتشنّجإلىيؤّديتجفيفاًالعصبجوهريجّففأنالبدنفيالخربققوّة133سرتإذايؤمنلمالبدن

منعارياًيكونأنفيحتاجالغذاء136وأّما.العذببالماء135وبالاستحمام134وبالراحةبالغذاءيتّمإنّماوالترطيب

CB1[حرافةأوعفوصةمنقويطعمكّل 119a[هذه139إحدىعليهيغلبمافٕاّن138مرارةأو137ملوحةأو

in[الغذاءفييكونأنيرادأنإلاّدوائيةيشوبهبلالغذائيةصادقيكنلمالطعوم pdf of V1 37b-39a

129. تسقيه ان :CB1 [ إسقائه  V1.

130. .V1 وراحٍه :CB1 [ وبراحة

131. .V1 لتستقيد :CB1 [ لتسفيد

132. .CB1 لما :V1 [ وبما

133. سرت إذا  ] V1: يسري ان  CB1.

134. بالراحه او :V1 [ وبالراحة  CB1.

135. .CB1 والاستحمام :V1 [ وبالاستحمام

136. .CB1 اوما :V1 [ وأّما

137. .CB1 لملوحٍه :V1 [ ملوحة

138. .CB1 لمرارٍه :V1 [ مرارة

139. .CB1 أَحد :V1 [ إحدى
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are missing[يسقىأن141أبقراطأمرولهذا.مفتوحةالأخلاطفيهاتجريالمجاريلتكون140السددتفتيح

أصلاًوالفكرالحركةتركهيوالراحة.الزوفاءفيهطبخوقدالعسل143ماءأوالشعيرماء142الخربقالدواءشارب

ومواظبةشيئا145ًمنها144تحلّللالأنّهارطوباتهالبدنعلىتحفظأنّهاوذلك.العرضبطريقالترطيبويفعل

.بسهولةيجريلأنمستعّدةويجعلهاالأخلاطويرقّقالبدنيرطببالدهنوالتمريخالعذببالماءالاستحمام

149تهيّئةيكون148بحيثالدواءأخذقبل147الآخربالاستحماموليّنهأرخاه146متمّددموضعالبدنفيكانوإن

150أبقراطكانولهذا.والغلظالبردإلىترجعبلرقّتهاعلىالأخلاطتلبثلمأطولمّدةبينهماوقعإذالأنّه

لأنّهالعملفيالدواءأخذوقدالدواءشاربيستحّمأنينبغيولا.الحاّربالماءفصدهقبلغليظدمهمنيحّم

CB1[فعلهمنيمنعه 119b[والركبةوالوركالظهرمن152الغليظةالأخلاطيقلعأنيمكنالتدبير151ولهذا

140. السدد تفتيح  ] CB1: للسدد ىفتح  H.

141. .H بقرلط :CB1 [ أبقراط

142. .CB1: om. H [ الخربق

143. ماء أو  ] CB1: وماء H.

144. .CB1 ىتحلل :H [ تحلّل

145. .CB1 منه :H [ منها

146. يابس او .add [ متمّدد  H.

147. الآخر بالاستحمام  ] CB1: الاخير والاستحمام  H.

148. ان ىحب :CB1 [ بحيث  H.

149. .CB1 تهتيهه :H [ تهيّئة

150. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

151. .H وبهذا :CB1 [ ولهذا

152. .H النية .add [ الغليظة
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.153المفاصل وسائر

13.

يدّلوقدأقّل،وتسكينه155ولتنويمهأكثربدنهلتحريكقصدكفليكنخربقاًإنساناًسقيتإذا:154أبقراطقال

.الأبدان تثور الحركة أّن على السفن ركوب

H[ليتوفّرتستفرغالتيالأدويةشربعقيبخفيفةنومةينامأوالٕانسانيهدأأنالأولى:التفسير 45a[الحاّر

معتدلةحركةيتحرّكأنفالأولىعملهيعملالدواءأخذفٕاذا.أسرعالفعلإلىالدواءقوّةفتخرجالبدنباطنفي

158جذبهعلىالدواءتنازعأنتبلغولا157ثوارهاوتكثيرالأخلاط156تثوّرعلىتعينالحركةهذهمثللأّن

وقد.فعلهفيبطلالدواءذلكعنديقاومالغريزيالحاّرفٕاّنأصلاًالنومحينئذويحذرخارج،إلىالأخلاط

إذاركوبهمايعتّدلم161منفٕاّنالأخلاطتثور160الحرارةأّنعلىوالجمالالسفينةبركوب159أبقراطاستشهد

CB1[الأخلاطفيهوتثوررأسهيدورأحدهماركب 120a[يعرضيزالولاكثيراًمعدتهإلىالمرار162فينصّب

.والقيء التهوّع له

153. .H الاخر .add [ المفاصل

154. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

155. .H وتنويمه :CB1 [ ولتنويمه

156. .H ىثوير :CB1 [ تثوّر

157. .H نوازلها :CB1 [ ثوارها

158. .CB1 ِحّديه :H [ جذبه

159. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

160. .H الحركة :CB1 [ الحرارة

161. .H: om. CB1 [ من

162. .H فيصب :CB1 [ فينصّب
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CB1

نفسهفيسكونهلدفعيعرضالسفينةراكبكانوإذا

أنبالحرىفكمغيرهبحركةيتحرّكلأنّهالأخلاطثوران

الحركةأّنعلىبنفسهيتحرّككانإذاالخربقلشارب

تحّركهمفٕانّهاالزواريقرّكابأّما.الأخلاطتثوّر

المرار،معدتهمإلىينجلبأنيبعدفلاالتمخيض

يكنلمإذاالحمللراكببعينههذايعرضولذلك

ا لهمفيتراءالبحرفيالسفنرّكابوأّما.لركوبهاممعتادًّ

أبصارهمعليهيقعمالأّنعليهمانتقلتقدالدنيا

وذلك.ساككنونأنفسهمفييدورهمأنّهإليهميتخيّل

عندللٕانسانوتعرضالأبصارالتيتلحقالمخيّلات

يلحقماالعينروحيلحقلأنّهرأسهيدورأنذلك

تتحرّكهؤلاءمنالباصرالروحفٕاّنالدواليبإلىالناظر

ذلكعندالمعدةوينالمنتظمة،غيرمشوّشةحركة

.والقيءالتهوّعفيعرضمراراًيقبلأنالاشتراكبسبب

ماحسبالخطرلاستشعارهمذلكلهميعرضوربّما

CB1[صعدلمنيعرض 120b[ًاعالياًموضعا ثّمجدًّ

.رأسه يدور أن له يعرض فٕانّه أسفل إلى نظر

نفسهفيسكونهمعالسفينةراكبالكلامهذاويرى

حركةيتحرّكلأنّهالأخلاطثورانلهميعرضكانإذ

إذاالخربقلشاربذلكيعرضأنبالحرىفكمالعين

.بنفسه يتحرّك كان

H

فلاالتمّخضحركةتحّركهمفٕانّهاالزواريقرّكابأّما

هذايعرضوكذلك.المرارمعدتهمإلىيتجلّبأنيبعد

وأّما.لركوبهامعتاداًيكنلمإذاالجماللراكببعينه

قدالدنياأنلهمفيتراءىالبحرفيالسفنركاب

عليهميتخيّلأبصارهمعليهيقعمالأّنعليهمانقلبت

للتخيّلاتوذلك.ساكنونأنفسهمفيوهميدورأنّه

يدورأنذلكعندللٕانسانويعرضالأبصارتلحقالتي

إلىالناظريلحقماالعينروحيلحقلأنّهرأسه

حركةيتحرّكهؤلاءمنالباصرالروحفٕاّنالدواليب

بسببذلكعندالمعدةوينالمنتظمة،غيرمشوّشة

وربّما.والقيءالتهوّعفيعرضمراراًيقبلأنالاشتراك

يعرضماحسبالخطرلاستشعارهمذلكلهميعرض

فٕانّهأسفلإلىنظرثّمجًداعالياًموضعاًصعدلمن

فينصّبالأخلاطفيهويثوررأسهيدورأنلهيعرض

.القيءالتهوّعلهيعرضيزالولاكثيراًمعدتهإلىالمرار

لهيعرضنفسهفيسكونهمعالسفينةراكبكانوإذا

بالحرىفكمالغيربحركةيتحرّكلأنهالأخلاطثوران

.بنفسه يتحرّك كان إذا الخربق لشارب ذلك يعرض أن

14.
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لهالشاربفنوّمتسكنهأنأردت164وإذاالبدن،فحرّكأكثرالخربقاستفراغيكونأنأردتإذا:163أبقراطقال

.تحّركه ولا

مفرطةكانتوإذا.والنوازلللانبعاثوتهيجهاوترقّقهاالأخلاطتسّخنفٕانّهابمقداركانتإذاالحركة:التفسير

[الاستفراغفتقلّلالبدنظاهرإلىالأخلاط165تجذبأنفبالحرى .H 45b[يسّكنفٕانّهالسكونوأّما

تسكنالنفسيةالحركاتمنالكثيرلأّنالنومفعلاًالسكونمنوأبلغ.الجريانمنويمنعهاويغلّظهاالأخلاط

طبيعةفيجالينوسقالفقد.الأبدانأختلافبحسب166الحركاتمنإليهيحتاجماكيفيةوتختلفمعه،

لشاربيختارومّما.البدنعبلكانفيمنالقيءاستعمالعندالبدنتسّخنالسريعةالحركة167إّنالٕانسان

CB1[الخربق 92a[منلهفيختاروالمسهلالدواءشارب170وأّما.علمت169كماالصيففي168يشربهأن

فيالحّماممجرىيجريالأّولفٕاّن.منهيقشعربحيثالبردمنولافيهيعرقبحيثالحّرمنيكونلاماالهواء

يكونأنوجبولذلك.الدواءعملمعهويعسرالغريزيالحاّريقوّيوالثانيالبدن،سطحإلىالأخلاطجذب

فيويعينالظاهرنحوالأخلاط171يجذبأنيبلغلاالمقدارذلكلأّنقليلاًالحّرإلىيميلوأنمعتدلاً

.الانصباب وسهولة الرقّة على إمساكها

15.

163. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

164. .CB1 وان :H [ وإذا

165. .CB1 تحدت :H [ تجذب

166. .H الحركة :CB1 [ الحركات

167. .CB1: om. H [ إّن

168. .H شربه :CB1 [ يشربه

169. .CB1 لما :H [ كما

170. .H فاما :CB1 [ وأّما

171. .CB1 يحدت :H [ يجذب
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.تشنّجاً يحدث أنّه وذلك صحيحاً، لحمه كان لمن خطر الخربق شرب: 172أبقراط قال

أمثالمنيستفرغوالخربق.البدنعن173نفضهاإلىتحتاجفضلةفيهليسالذيهوالصحيحالبدن:التفسير

لكّلعامًّاكانوإنوهذا.التشنّج175يعرضأنسريعاًلذلك174فيجبإليه،الأعضاءتحتاجماالأبدانهذه

منهاالخربقسيّماوالكبدالمعدةلمنافاتهاأبلغكان176القويةبالٕادويةكانإذافٕانّهإلىهحاجةغيرمناستفراغ

.البدن رطوبات 177لاستفراغه

16.

[178أبقراطقال :CB1 92b[فيومرارةوسدرالفؤاد179ونخسالطعاممنامتناعبهوكانحّمىبهيكنلممن

.فوق من بالدواء استفراغه 180على يدّل فذلك الفم

أنهووالسدرالمعدة،فمفيالعارضاللزعالفؤادوبنخسالشهوةذهابالطعاممنبالامتناععني:التفسير

فٕاذا.التلذيعشأنها183الأخلاطأّنعلى182دلّتحّمىمعهاتكنلمإذاالأعراضوهذه.ظلمة181البصريغشي

172. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

173. .CB1 ىفها :H [ نفضها

174. .H فيجف :CB1 [ فيجب

175. يعرض أن  ] CB1: ويعرض H.

176. .H: om. CB1 [ القوية

177. .H لاستزافه :CB1 [ لاستفراغه

178. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

179. .CB1 في .add [ ونخس

180. يكون ان يجب انه .add [ على  H.

181. .H بغتة .add [ البصر

182. .CB1 دل :H [ دلّت

183. الأخلاط أّن  ] CB1: اخلاط H.
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الدماغوبينبينه184والاشتراك.الصفراءالمرّةهوالمعدةفمفيالخلطأّنعلىدّلالفممرارةإليهاانضاف

الحالةهذهوتدّل.السدرفيحدثالنفسأفعالعلىالضرربسببهادخلآفةنالتهإذاصارالعصببروح

إنّمابالقيءالاستفراغ186إلىالحاجة185على H[قدالحّمىلأّنبالحّمىاستثنىو 46a[معها187يعرض

لاذلكعلىدّلحّمىمعحدوثهايكنلمفمتى.فوقمنالاستفراغإلىحاجةغيرمنالأعراضهذهبعض

.محالة

17.

منالتيوالأوجاعفوق،منبالدواءالاستفراغعلىتدّلالحجابفوق189التيالأوجاع:188أبقراطقال

]CB1 93a [أسفل من بالدواء الاستفراغ على تدّل الحجاب أسفل.

فٕاّنالمعدةفمالحجابفوقبالتيوعنيالاستفراغ،إلىفيهايحتاجالتيالعللبالأوجاععني:التفسير

وجبفيهكانإذاوالفضل.المعدةفم191واجتذابالاتّساعفييأخذالحجاب190مفارقتهمعالمريء

الحجابفوقعليهأطلق193وفوقالمعدةمنوهولهومجاورتهالحجابمن192لقربهفوقمنبالقيءاستفراغه

184. .H وللاشتراك :CB1 [ والاشتراك

185. على الحالة هذه  ] H: الحاله هذه على  CB1.

186. إلى الحاجة  ] H: om. CB1.

187. .H يحدث :CB1 [ يعرض

188. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

189. .CB1 ىكون .add [ التي

190. .CB1 مفارقه :H [ مفارقته

191. .CB1 واحدات :H [ واجتذاب

192. .H فلقربه :CB1 [ لقربه

193. .H فوق :CB1 [ وفوق
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استفراغهوجبالمعدةأسافلفيالفضلكانإذاوأّما.الحجابعندفوقمنالتيالأوجاع194يقولوكأنّه

الرازيلشّكيكونحتّى,الٕاطلاقعلىالبدنجهتيوالأسفلبالفوقيعنلم195وأبقراط.أسفلمنبالدواء

والخوانيقالصداعفيالٕاسهالأّنكماالٕاسهالمنالنساوعرقالركبة196لوجعأنفعالقيءإّنقولهوهومساغ

.غير لا المعدة وأسفل فوق به عني بل القيء من أنفع

18.

.يعطش حتّى الاستفراغ عنه ينقطع فليس يعطش ولم 198فاستفرغ الاستفراغ دواء شرب من: 197أبقراط قال

[199التفسير :CB1 93b[إلىتنصّبالتيالمرّةقبلمنيعطشوقدالدواءبحرارةيعطشقدالدواءشارب

انتهىقدالاستفراغأّنعلىيدّللا200كلّهوهذا.يابسةأوحارّةنفسهافيالمعدةلأّنيعطشوقدالمعدة،

التيالرطوباتفييعملالدواءوأخذالتمام،علىاستفرغتقدالفضليةالرطوباتأّنبسببيعطشوقد.منتهاه

فليسهذاعلىالأمركانوإذا.201أبقراطعناهالذيهووهذا.البدلتقتضيالطبيعةلأّنالبدنإلىهايحتاج

قلّةمعالعطشوجدمتىولهذا.انقطعقدالاستفراغكانعطشمتىوليسيعطشلمما202الٕاسهالينقطع

194. .H قال :CB1 [ يقول

195. .H وبقراط :CB1 [ وأبقراط

196. .CB1 لوجه :H [ لوجع

197. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

198. .H: om. CB1 [ فاستفرغ

199. .H: om. CB1 [ التفسير

200. كلّه وهذا  ] CB1: كلها وهذه  H.

201. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

202. .H الاستفراغ :CB1 [ الٕاسهال
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إذابلمنهيخافأنينبغيفليسالعطشيكنولمالٕاسهال203بهكثرومتى.إليهيلتفتأنينبغيفلاالٕاسهال

متىوأّما.ثانياًالدواءشربمعاودةإلىيحتاجصاحبهأّنعلىدّلالعطشيحدثولممنتهاهاالدواءقوّةانتهت

H[اشتّد 46b[الاستفراغينقطع204ليسوقوله.قطعهإلىيبادربلبهيتهاونأنينبغيفلاكثرتهمعالعطش

.يعطش حتّى] CB1 94a [الاستفراغ 205من يمنع لا أي

19.

أنّهعلىيدّلفذلكالقطنفيووجعالركبتينفيوثقلمغصوأصابهحّمىبهتكنلممن:206أبقراطقال

.أسفل من بالدواء الاستفراغ إلى يحتاج

إلىمائلولابحاّرليسكثيرخلطلهالفاعلأّنعلىدّلحّمىمعيكنلمإذاوالمفاصلالظهروجع:التفسير

بلبمرارليس207لهالفاعلأّنعلىدّلحّمىغيرمندامإذاالمغصوكذلك.أميلالنهوةإلىهوبلالعفن

.أسفل إلى لميلها أوجب المسهل بالدواء الأخلاط هذه أمثال واستفراغ. كثير ني خلط

20.

أردأمنحّمىغيرمنأوحّمىمعكاننفسهتلقاءمنالآتيبالدمالشبيهالأسودالبراز:208أبقراطقال

دواءشربمعذلككانفٕاذاأردأ،العلاماتتلككانت209أردأالبرازفيالألوانتلككانتوكلّماالعلامات،

203. .CB1: om. H [ به

204. ليس وقوله  ] H: وليس CB1.

205. .H عن :CB1 [ من

206. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

207. .H: om. CB1 [ له

208. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

209. .H اكثر :CB1 [ أردأ
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.الرداءة من 211أبعد ذلك كان أكثر الألوان تلك كانت وكلّما أحمد، 210علامة تلك كانت

إنّماالدمعكرالأسودبالبرازعني:التفسير CB1[لونهحمرةمعبالدمشبّههو 94b[فييسوّدالدملأّن

إنّماالأمعاء،إلىانحداره ولضعف212لفسادهأولكثرتهإماالطحاليجتذبهلممتىنفسهتلقاءمنيخرجو

الماسكةالقوّةانخزالمنخروجهكانوربّما.الكبدحالرداءةإلىتؤّديحالاتوهذه.الجذبعنالطحال

أّنقبلمنذلكمعيسلملاالمريضلأّنتزيّدهأوالمرضأّولفيخرجإذاالعلاماتأردأمنويكونالكبدية

ذلكوما.تلقائهمنيخرجفكيفعملهإفراطعندإلّاالمسهليطاوعلاجريتهوعسرمقدارهلقلّةالخلطهذا

قذفهإلىفيهاهوالتيالتجاويفاضطرّتقدماوالعفونةالرداءةمنبهلأّنأومنهمملوءةالكبدلأّن213إلّا

إذافأّما.215يضبطه214تماسكولافضلالقوّةفيليسلأنّهأوالمعدةفيفسدإذاالطعامفيالحالحسب

الرديئة216الفضولالطبيعةدفعوجهعلىخروجهكانإذاوذلك.الخيرعلىدّلفربّماالمرضمنتهىفيخرج

CB1[الآتيالبرازفيالألوانالمختلفةالرديئةالأخلاطحالوهكذا.البحران217بهيتّملأّن 95a[تلقاءمن

H[فٕانّهانفسه 47a[أّنووجدالمرضعلىالطبيعةاستيلاءعندكانتإذاإًلاللبدنرديئةحالعلىتدّل

المسهلبالدواءالأخلاطهذهأمثالخرجتمتى218وأّما.المرضمنتهىوفيالنضجبعدوذلكعقيبة،الخّفة

210. .H العلامة :CB1 [ علامة

211. .CB1 بعد :H [ أبعد

212. .CB1 لفساد :H [ لفساده

213. إلّا ذلك وما  ] CB1: اما H.

214. .CB1 بماسك :H [ تماسك

215. .H بضبطه :CB1 [ يضبطه

216. .H للفضول :CB1 [ الفضول

217. به يتّم  ] CB1: يتم به  H.

218. .H فاما :CB1 [ وأّما
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إنّما.محموداًصارولذلكمنها،نقيقدالبدنأّنعلىدّل 220مبتدأبينالفصلهذافي219أبقراطيفرّقلمو

يكونبهاالتيالأشياءأّنوهوأخر221مواضعفيقالهماعلىأوالٕافهامعلىتعويلاًإّماومنتهاهالمرض

.بدءاً تظهر أن ينبغي لا 222البحران

21.

226علىدالّةعلامة225فذلكفوقمنأوأسفلمنالسوداءالمرّةابتدائهفي224خرجتمرضأّي:223أبقراطقال

.الموت

V1[علىيخرجالخلاطمنشيءفليسابتدائهفيالمرضدامما:التفسير 39b[وكيفالطبيعةدفعوجه

لكّن.تمييزولانهضبعديوجدولمالمرض،بمواّدمثّقلة228لكنّها227للمقاومةبعدينهضولمبدفعها،يخرج

[الطبيعةعنخارجةالبدنفيلحالاتلازمةلأعراضيكونإنّماالمبدأفييخرجماخروج .CB1 94b[

الرديئةالأخلاطاستفراغكانإذا230فأّما.المرضطولعلىالأقّلوفي229الأكثرفيالتلفعلىيدّلولذلك

219. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

220. .H مبدا :CB1 [ مبتدأ

221. .H موضع :CB1 [ مواضع

222. البحران يكون بها  ] H: بالبحران تكون  CB1.

223. .H بقراط :CB1 [ أبقراط

224. .H خرج :CB1 [ خرجت

225. .H فتلك :CB1 [ فذلك

226. على دالّة علامة  ] H: علامات من  CB1.

227. للمقاومة بعد ينهض ولم  ] CB1: om. V1.

228. .V1 وهي :CB1 [ لكنّها

229. الأكثر في التلف على  ] CB1: التلف علي الاكثر في  V1.

230. .V1 واما :CB1 [ فأّما
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علىالرديءالفضلمنفيهماوتخرجالبدنتنقيأنترومالطبيعةتكونأنفالأولىالنضجعلاماتوجودبعد

إنّما.محمودا231ًفيكونالبحرانسبيل أّنوهيقبلمنقلناهاالتيللعلّةالسوداءبالمرّةكلامهأبقراطخّصصو

منيخرجإذاًفليسقويا232ًالدواءيكونأنوبعدالأخرالأخلاطمنبآخرةإلّابالدواءيخرجلاالخلطهذا

وثلاثتها.الكبديةالماسكةالقوّةمنلانخزالأولكثرتهاأوالاحتراقيةأوالعفونيةلرداءتهإلّاتلقائهمنالأبدان

.التلف على 233دالّة

22.

الدمبمنزلةأوسوداءمرّةمنهخرجتثّمذلكغيرأوإسقاطأومزمنأوحاّدمرضأنهكهمن:أبقراطقال

.اليوم ذلك غد من يموت فٕانّه الأسوّد

أنوبالحرى.القوّةسقوطعلىيدّلبدنهونهكقوّتهضعفتمّمنالأسودالبرازأوالسوداءالمرّةخروج:التفسير

CB1[والفصل.بذلكوالرصدالتجربةتشهدماحسبالقوّةمنحّلهولمنغدعنالموتيتأّخرلا 95a[

المرّةبينوبينهوالفصلذائباً،يبقىالبرازويجمدالدمأّنانحدارهفياسوّدالذيالدموبينالأسودالبرازبين

.الأسود البراز في وعدمها المرّة 234في الأرض وغليان والتلذيع بالبريق السوداء

23.

ٕ الدم اختلاف: 235أبقراط قال .الموت علامات من 236فذلك السوداء المرّة من ابتداؤه كان ذا ا

تسحجالتيهيالسوداءالمرّةكانت237فٕاذا.الأمعاءسحجعنالحادثالدماختلافبهعني:التفسير

231. .CB1 يكون :V1 [ فيكون

232. الدواء يكون أن وبعد الأخر الأخلاط من بآخرة إلّا  ] V1: om. CB1.

233. .CB1 دلاله :V1 [ دالّة

234. .V1 من :CB1 [ في

235. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

236. .V1 فتلك :CB1 [ فذلك

237. .V1 واذا :CB1 [ فٕاذا
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علىدّلالاختلافمعالقيحبدأفٕان.يبرأما240عسر239ولذلكسرطانية،238وتكونتزيدالقرحةفٕاّنالأمعاء

وربّما.منهالحموضةرايحةواشتمامالبرازلونبسوادالاختلافهذاعلى241ويدّل.محالةلاالسرطانيالتقرّح

عطشفمعهالصفراويالسحجفأّما.الفمفيحموضةمعهكانوربّما.242عطشغيرمنمفرطجوعمعهكان

فينبغيالأسودالبرازعقيبالسحجكانفمتى.243أحمرأوأخضرأوأصفروالبرازالفمفيومرارةشهوةوسقوط

CB1[الأشياءالعليلبٕاعطاءيبادرأن 96b[كثيرةمّراتيومكّلأمعائهغسلعلىويواظب244الدسمةالحلوة

تقرّحتإنفٕانّهاالأمعاءتقرّحفلاالخلطكيفية245لتعّدلاللزجةالدسمةالحلوةالأشياءإعطائهثمالحاّربالماء

.مراراً 247للذع 246المسّكنة الحقن استعمل السفلى المعاء في الوجع كان وإن العليل] V1 40a [يسلم لم

24.

منهخرجإذاجيّدةعلامةأسفلمنوخروجهرديئة،علامة249كانكيففوقمنالدمخروج:248أبقراطقال

.أسود شيء

238. .CB1 ىكون :V1 [ وتكون

239. .CB1 وكذلك :V1 [ ولذلك

240. .V1 عسًرا :CB1 [ عسر

241. .V1 ويستدل :CB1 [ ويدّل

242. عطش غير من مفرط جوع معه كان وربّما  ] V1: om. CB1.

243. أحمر أو أخضر أو  ] V1: اخضر او احمر او  CB1.

244. .CB1 الدسميه :V1 [ الدسمة

245. .V1 لتعتدل :CB1 [ لتعّدل

246. .CB1 المليّنه :V1 [ المسّكنة

247. .CB1 اللذع :V1 [ للذع

248. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

249. كان كيف  ] V1: om. CB1.
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لانفجارأولقرحةإّمافذلكبالقيءخرجومتى.الرعافدونبالقيءيخرجمافوقمنبخروجهعني:التفسير

فخروجهأردأذلكفٕاّنالرئةأوالصدرمنبالنفثكانإذافوقمنخروجهأّنالبيّنومن.رديئانوكلاهماعرق

بمحمودفليسالانفجارطريقعلىأوكثيراًكانإذاأسفلمنخروجه250فأّما.رديءكانكيففوقمنإذاً

وعلىقليلاًقليلاًيخرجكانوإذا.فوقمن251الذيالانفجارمنخيرأنّهإلّاخروجهكانموضعأّيمنأصلاً

CB1[إلّارديءفهوالأمعاءإلىالانصبابطريقعلىخروجهكانثّمالتحلّبوجه 97a[إذامنهخيرأنّه

254منيؤمنلٕانّهمحمودفٕانّهالمعدةفيتنفتح253عروقأفواهمنخروجهكان252وإنكثيراً،خروجهكان

.ذلكبهحدثقدكانإنمنهويبرئفيهالوقوعشرفعلىصاحبهكانإنالسوداويالوسواسفيالوقوع

علامةأسفلمنوخروجهرديئةعلامةكانكيففوقمنالدمخروجأّنهوالبابهذافيإذاًالجزمفالقول

.255أجود

25.

.الموت علامات من 256فذلك اللحم بقطع شبيه شيء منه فخرج الدم اختلاف به كان من: أبقراط قال

منتنجردغشائيةقشورثّمشحميةأجسامالسحجفيالسفلىالأمعاءمنيخرجماأّولإّن:التفسير

مافأّما.القرحةحدوثيتّمذلكوعند,الأمعاءجوهرتنجردثمالخراطة،ويسّمىالأمعاءمنالداخل257السطح

250. .V1 واما :CB1 [ فأّما

251. .V1 يكون .add [ الذي

252. .CB1 واذا :V1 [ وإن

253. .CB1 العروق :V1 [ عروق

254. .V1: om. CB1 [ من

255. .CB1 جيده :V1 [ أجود

256. .V1 فتلك :CB1 [ فذلك

257. .CB1 سطح :V1 [ السطح
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أنلغلظهايمكنأجزاءمنها258انجردتفمتى.الحدوثفيبعدفالقرحةالأمعاءسطحمنبعدينجرددام

.فيها اللحم 259وإنبات اندمالها يعسر بحيث العظم من القرحة أّن على يدّل لأنّه قتاًلا كان لحم قطع تسّمى

26.

[260أبقراطقال :CB1 97b[عندفٕانّهانفجارهكانموضعأّيمنكثيردممنهفانفجر261حّمىبهكانتمن

.المقدار من بأكثر بطنه يلين 262يغذي ينقه ما

البيّنومن.دمإلىالغذاءوإحالةالهضمعنفيعجزالدمبانفجار263يضعفالغريزيالحاّرلأّنوهذا:التفسير

يعرضيزاللاعارضوهذا.المقدارمنبأكثرمحالةلاالبطنفيلينالبدنفي264يفشولاالغذاءأّنذلكعند

.265هلكالاختلافهذابالٕانسانتمادىوإذا.قوّتهمتحتملهمّماأكثرالدممنأخرجوامتىللأصّحاءدايماً

.الكبد يقوّي الذي النوع من ويجعل 268الحالة هذه مثل في الغذاء 267يقّدم أن ينبغي 266ولذلك

27.

258. .CB1 انحرد :V1 [ انجردت

259. .CB1 ونبات :V1 [ وإنبات

260. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

261. حّمى به كانت من  ] not in Hu's version, but it is in Gr.

262. .V1 ويغذي :CB1 [ يغذي

263. .CB1 ضعف :V1 [ يضعف

264. .V1 يشتر :CB1 [ يفشو

265. .V1 اهلك :CB1 [ هلك

266. .CB1 وكذلك :V1 [ ولذلك

267. .CB1 يقدر :V1 [ يقّدم

268. .CB1 الحال :V1 [ الحالة
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[269أبقراطقال :V1 40b[بهكانومنالاختلاف،ذلكعنهانقطعصممفأصابهمراراختلافبهكانمن

.الصمم عنه ذهب مرار اختلاف له فحدث صمم

السمعمجاريعلىولاستيلائهالرأسإلىالمرارتصاعدعند270الحّمياتفييحدثمابالصممعني:التفسير

CB1[المجاريهذهعلىمستولياًالمراركانإذاولذلك.الثابتالصمملا 98a[تدفعهثّم271الحّمياتفي

.273والحواّس الرأس في تعرض التي العلل سائر القياس هذا على وافهم. الصمم زال 272بالاختلاف الطبيعة

28.

.275نكداً يكون 274بحرانه فٕاّن نافض عرضه من السادس اليوم في الحّمى في أصابه من: أبقراط قال

داخلمنيبرّدخلط276منأوخارجمنالهواءمنإّماالبدنينالبردمنها.وجوهعلىيعرضالنافض:التفسير

ومنها.الحمىبهفتنحّلالدائمةالحّمىمنبآخرةيوجدالذيالنافضومنها.حّمىتعقبهولاالبدنلهفيعشّر

هذاومثل.278أبقراطعناهالذيهووهذاالبحران،تتقّدمالتيالأعراضسبيلعلىيكون277الذيالنافض

الأيّام279فيولاالمرضأيّامجميعفييكونليسالبحرانأّنإلّايعقبهببحرانالمحرقةالحّمىفيينذرالنافض

269. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

270. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

271. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

272. .CB1 اذا .add [ بالاختلاف

273. .V1: om. CB1 [ والحواّس

274. بحرانه فٕاّن  ] V1: فبحرانه CB1.

275. .V1 ردياً :CB1 [ نكداً

276. من أو  ] V1: واما CB1.

277. .V1: om. CB1 [ الذي

278. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

279. .CB1 كل .add [ في
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فيهاكانوإنمحمود،بحرانفيهايكونلاالتيالأيّاممنالسادسواليوم.كلّهافيهامحموداًيكونتوجدالتي

بالنكدعنىفٕانّهنكداًيكونبأنّهأبقراطوصفهولذلك.هائلةأعراضمعهكانالبرءإلى280مؤّدىمحمودبحران

CB1[الذيالرديءإّما 98b[إّماالشّرإلىيؤول بغتةالمرضيعاودأنمعهيؤمن281فلابهيوثقلاالذيو

مهوّلةصعبةأعراضمعهتكونالذيوأّما.المرضمعهيطولأنيؤمنفلاتمامًّايكونلاالذيوأّما.سريعاً

.البحران أيّام في كتابه في الطبيعية عللها جالينوس وصف وقد. كلّه هذا بجميع تشهد والتجربة 282فالرصد

29.

الساعةتلكفيغد283منلهأخذهاكانإذالهتركهاكانساعةأّيففينوائبلحّماهكانتمن:أبقراطقال

.عسراً 284يكون بحرانه فٕاّن بعينها

.اتّفقوقتأّيفيوتتركبعينهواحدوقتفينوئبهاتبتدئ286التيالنوائبذاتالحّمى285هيهذه:التفسير

يومكّلفي»لهأخذهاكانإذالهتركهاكانساعةأّيففينوائبلحّماهكانتمن«هوأبقراطقولوتقدير

إنّما.287المرضانقضاءعسرالبحرانبعسروعني.عسراًيكونفبحرانهبعينهاواحدةساعةفي انقضاءيعسرو

شديدللدورالحافظالسببأّنعلىيدّللأنّهالأيّامجميعمنواحدوقتفي288تبتدئنوائبهاكانإذاالحّمى

CB1[التمّكن 99a[،ولاثابتاًيكنلمإذامنهزوالاًأعسرفهومتمّكناًكانإذاالفاعلوالسببوالثبات

280. .V1 مود :CB1 [ مؤّدى

281. .V1 ولا :CB1 [ فلا

282. .CB1 والرصد :V1 [ فالرصد

283. .CB1 في :V1 [ من

284. يكون بحرانه فٕاّن  ] CB1: ىحرانه يكون  V1.

285. .V1: om. CB1 [ هي

286. .CB1 الذي :V1 [ التي

287. المرض انقضاء عسر البحران بعسر وعني  ] V1: om. CB1.

288. .CB1 ىشتد .add [ تبتدئ
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V1[الطبيعةوأّنكالجامدغليظللحّمىالفاعلالخلط289أّنجهةمنذلكيكونأنوبالحرى.متمّكناً 41a[

االكيموسكانإذاوبالضّدويطولالمرضيزمنولذلك.فيهالتأثيرعنعاجزة علىقويةوالطبيعةللتثوّرمستعدًّ

انقضتالذيالوقتفيالثانيةالنوبةفيتبتدئالحّمىإّنقالهبماعنىأبقراطأّنظّنمنوأّما.290فيهالتأثير

ماوكذلكالثانية292النوبةفيهانفضتالذيالوقتفيتبتدئالثالثةالنوبة291القياسهذاوعلىالأولىالنوبةفيه

.الأّول بصدق شهدت ما حسب ذلك بصّحة لهم شهدت التجربة ولا بعلّة 293فيه يأتوا أن يقدروا فلم بعدها

30.

.اللحيين جانب وإلى مفاصله في 294الخراج به يخرج ما أكثر الحّمى في الٕاعياء صاحب: أبقراط قال

298فيتحلّلاللحمفي297منبثّةرقيقةلطيفةالحّمىماّدةتكنلمإذا296بالخراج295يكونإنّماالبحران:التفسير

CB1[فتنهضالتأذيةكثيرةلذاعةولاالبولفتسّخنالعروقفيمحصورةتكونأيضاًولا299بالعروق 99b[

أشرفهيالتيالأعضاءمنالثقلسبيلوعلى300متراخياًدفعاًتدفعهابلمحسوسباستفراغلدفعهاالطبيعة

289. .V1: om. CB1 [ أّن

290. .V1: om. CB1 [ فيه

291. .CB1 في .add [ القياس

292. .V1: om. CB1 [ النوبة

293. .CB1 بعده :V1 [ فيه

294. .CB1 خراج :V1 [ الخراج

295. يكون إنّما  ] V1: om. CB1.

296. الخراج في :V1 [ بالخراج  CB1.

297. .CB1 منيثه :V1 [ منبثّة

298. .CB1 منحل :V1 [ فيتحلّل

299. .V1 بالعرق :CB1 [ بالعروق

300. .V1 متراخ :CB1 [ متراخياً
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بدنهفيبالٕاعياءيحّسالمحمومكانفمتى.خراجمنها301يكونولذلكأضعفهوالذيالموضعإلىوأقوى

إنثّمبالحركات،وتسخينهالسعتهالقبولهامستعّدةوالمفاصلالمفاصلناحيةإلىمائلةالماّدةأّنعلىدّل

فيتكنلمإذاتصيركمااللحيينمن302الغدديةالمواضعإلىتصيرأنفبالحرىالبدنأعاليفيالماّدةكانت

.والحالبين الٕابطين موضع إلى الأعالي

31.

. خراج الموضع ذلك في به حدث بدنه 305من 304موضع منه فكّل مرض من انتشل من: 303أبقراط قال

الماّدةبقيةفٕاّنوإعياءكلالاًأعضائهبعضفيفوجدحسناًبدنهنقيقديكنولممرضمنقاممن:التفسير

لملوالحالوكذلك.خراجاًفيهويحدثالكاّلالموضعإلىمائلةبلالخفيبالتحلّلتتحلّلليستغليظة

CB1[بقيةفٕاّنبدنهمن306موضعاًيتعبلكنّهأعضائهبعضفيالكلاليجد 100a[ذلكإلىتصيرالماّدة

.خراجاً فيه وتحدث الموضع

32.

يتمّكنالعضوذلكففيصاحبهيمرضأنقبلمنالأعضاءمن307عضوفتعبتقّدمقدكانوإن:أبقراطقال

.المرض

بخراجيكونمرضهفيالبحرانكانثّم308أعضائهمنعضوتعبأنالمرضحدوثقبللهتقّدممن:التفسير

301. يكون ولذلك  ] V1: لذلك ويكون  CB1.

302. .CB1 الرديه :V1 [ الغددية

303. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

304. موضع منه  ] V1: منه موضع  CB1.

305. .CB1 في :V1 [ من

306. .V1 موضع :CB1 [ موضعاً

307. .CB1 عضواً :V1 [ عضو

308. حدوثقبللهتقّدممن:التفسير.المرضيتمّكنالعضوذلكففيصاحبهيمرضأنقبلمنالأعضاءمن
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دفعفيسهل309وسّخفهووّسعهأسخنهقديكونالتعبلأّنالعلّةقبلأتعبهالذيالعضوفيالخراجحدث

يكنلملوالحالوهكذا.بحرارته310ويجذبهاالتعبمنالمكتسبةلسخافتهيقبلهاوالعضوإليهالماّدةالطبيعة

فٕاّن312وإعياءكلاًلابدنهمن311ماموضعفييجدكانلكنّهالمرضحدوثقبلبدنهمنعضواًأتعبقد

فيهتحدثوأنّهاإليهالماّدةميلعلىيدّلفيهالٕاعياءوجودلأّنالموضعذلكإلىتصيرمرضهفيالماّدة

V1[الفصولالثلاثةوهذه.خراجاً 41b[الفصلفيبالٕاعياءالٕاحساس315أّنإلّا314واحداًمعنى313تنتظم

.واحداًفصلاًثلاثتهاتكونأنأمكن316ولذلكقبله،الثالثوفيبعدهالثانيوفيالمرضوقتفييكونالأّول

فوجدمرضهمنانتشلمنوكذلك.مفاصلهفيخراج317لهيخرجأنفتوقّعبٕاعياءمرضهفيأحّسمنوتقديره

CB1[أعضائهبعضفي 100b[ًيكونأنويشبه.بعينهذلكفتوقّعيمرضأنقبلذلك318كانأوكلالا

لحييهمفاصلولايتقيهحينبعدهأومرضهفيبدنهمنشيئاًيتعبأنالمريضليحّذرهذاذكرإنّما319أبقراط

.الأخر المفاصل سائر في يحدث ما التعب من فيها يحدث فٕانّه والقراءة الكلام بكثرة

أعضائه من عضو تعب أن المرض  ] V1: om. CB1.

309. .V1: om. CB1 [ وسّخفه

310. بجدبها بل :CB1 [ ويجذبها  V1.

311. .V1: om. CB1 [ ما

312. اعيا او :V1 [ وإعياء  CB1.

313. .CB1 تتضمن :V1 [ تنتظم

314. .CB1 واحد :V1 [ واحداً

315. أّن إلّا  ] V1: لان CB1.

316. .CB1 وكذلك :V1 [ ولذلك

317. .CB1 به :V1 [ له

318. كان أو  ] V1: وكان CB1.

319. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط
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33.

.الموت علامات من فذلك 320بغتة اختناق له فعرض انتفاخ حلقه في وليس حّمى اعترته من: أبقراط قال

أحدهاكثيرة،الخوانيقضروبفٕاّنالذبحةتسّمىالخوانيقمنضربهو321أبقراطحكاهالذيهذا:التفسير

النغانغفيإّمايكونوالورمالحنجرة،طرفعندهينتهيحيثالفممنالداخلالموضعوهوالحلقيتورّمأن

أنوالثاني.اللسانأصلعندالحلقطرففي322رخوتانلحمتانوهمااللوزتينفيوإّماالحلقعضلوهي

.الفممنالحلقبموضعتتّصلالتيالمواضعوهينفسهالحلقفيلاالحلقموضعمنخارجاًالورميكون

CB1[الأصنافالثلاثةوهذه.منهوخارجاًالحلقفيالورميكونأنوالثالث 101a[بقول323خوانيقتسّمى

،325خارجمنولاأصلاًالفمآخرمنشيءفيتتبيّنلا324الذيالمواضعفيالورميكونأنوالرابع.مرسل

ويجذبهالعنقفقاريمّددالورمكانإذاوذلكداخل،إلىالفقارمعهيزولالذيهووالخامس.الذبحةهووهذا

ضروبشّروهوالكلب326خانوقيسّمىالذبحةمنآخرضربهووهذاالحدبة،فيكالحالداخلإلى

اللجامبلسانالشبيهةالآلةبٕادخال327يبادرأنينبغيولذلك.موضعهإلىالفقاربرّدإلّايبرأوليسالخوانيق

المّص،شّدةمعخارجمنأيضاًالمحجمةويوضعالعنق،خارجناحيةإلىللحنجرةالضاغطالشيءودفع

320. .V1: om. CB1 [ بغتة

321. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

322. .CB1 رخوان :V1 [ رخوتان

323. .CB1 خوانيًقا :V1 [ خوانيق

324. .CB1, V1 التي :correxi [ الذي

325. .CB1 ورما .add [ خارج

326. .V1 خانق :CB1 [ خانوق

327. يبادر أن  ] V1: om. CB1.
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فٕانّه330أبقراطوأّما.الورمبهيبّطأن329أمكنأريد328فمتىفمهامنيخرجمبضعوفيهامجوّفةالآلةكانتوإن

فيولاانتفاخالرقبةظاهرفييرىولاالحلقفييتبيّنلمإذاالورمأّنوذلك.الرابعالضربقالهبماعنى

لموإذا.لهاالمستبطنالغشاءفيوإّمافيهاالذيالعضلفيإّماالحنجرةداخلفيهوفالورمتقّصع331القفاء

CB1[يتحلّلولمينهض 101b[لذلكالنفس332فيتواترالتنّفسعظمإلىالحاجةلشّدةالموتيتأّخرفليس

داخل،إلىالفقارجذبعلىواليبسالورميتعاونأنذلكعنديؤمنولا،334الموضعهذافي333اليبسويشتّد

]V1 42a[والورمبالحنجرة،لاصقاللسانأصللأّنلسانهتحريكعلىالضربينكلىفيالعليليقدرولا

صّح337وإذ.الطبيعةحركتهيتحرّكأنلذلكفيمتنعاللسانيضغطان336للحنجرةالضاغط335الزائلوالفقارفيها

بغتةيعرضلاأنّهإًلاالرئةورم338منأيضاًيعرضقدانتفاخمعهالحلقفييرىلاالذيالاحتناقإّنفأقولهذا

منمّدةفيولكنالصدرفضاءفيالتيالمّدةمنيعرضوقد.منتهاهيبلغأنإلىفشيئاًشيئاًيتزيّد339ولكن

فيضيقغيرمنالنفسبطلانيعرضوقد.جرمهاودقّةلسعتهايحنقأنيبلغلاالرئةقصبةوورمطويلةالزمان

328. .V1 متى :CB1 [ فمتى

329. .V1 وامكن :CB1 [ أمكن

330. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

331. .CB1 الفقار :V1 [ القفاء

332. .CB1 فىتواثر :V1 [ فيتواتر

333. .CB1 النفس :V1 [ اليبس

334. الموضع هذا  ] V1: المواضع هذه  CB1.

335. .CB1 الزايد :V1 [ الزائل

336. .CB1 الحنجره :V1 [ للحنجرة

337. .CB1 واذا :V1 [ وإذ

338. .V1 في :CB1 [ من

339. .V1 ولكنه :CB1 [ ولكن
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هذامعيكونلاأنّهإلّاالحياةمبدأعلىيغلبلبردأوالمحّركةالقوّةضعفبسببإّماالآلات340هذهبعض

CB1[الغشاءتبّللرطوبةالاحتناق341هذامثليعرضوقد.حّمى 102a[ورمفيحدثللحنجرةالمستبطن

لاأنّهإلّاالمجرىفيضيق342القابضالعضليبسأوللجنجرةالفائجالعضلحركةتبطلوقد.وجعغيرمن

ولاالحلقفيانتفاخغيرمنالحّمىمعبغتةالاحتناقيعرضليسفٕاذن.حّمىأجمعالضروبهذهمعيكون

فيعرضلذلكإمكانغيرمنالهواءتنسيمإلىيحوجالحنجرةداخلفيحاّرلورمإلّا343القفاءفييقصع

346الحادث345الضيققبلمنالهواءاستنشاقنقصانبسببالهلاكغير344سببهوليسالاحتناقإذالهلاك

.الحنجرة في

34.

غيرمنبكّدإلّايزدرد347أنيقدرلاحتّىالازدرادعليهوعسررقبتهمعهافأعوّجتحّمىاعترتهمن:أبقراطقال

.الموت علامات من فذلك انتفاخ 348به يظهر أن

349وأبقراطالخوانيقضروبمنالخامسوهوالمتقّدمالفصلفيالذبحةمنالثانيالضربفهمتقد:التفسير

340. .V1: om. CB1 [ هذه

341. .CB1: om. V1 [ هذا

342. .CB1 الفايض :V1 [ القابض

343. .CB1 الفقار :V1 [ القفاء

344. .V1 شًيا :CB1 [ سبب

345. .V1: om. CB1 [ الضيق

346. .V1 العارض :CB1 [ الحادث

347. .in marg. CB1: V1: om. CB1 [ أن

348. حلقه في :CB1 [ به  V1.

349. .V1 وبقراط :CB1 [ وأبقراط
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CB1[إلى351وإّماداخلإلىإّماالفقار350ميلعلىيدّلالرقبةاعوجاجأّنوذلك.الفصلهذافيعناه

102b[العضلفيأوالمّرءفيلورمإّماوذلكجانب،منأوالجانبينمن353الميلبحسب352جانب

.بينهماالمشتركالعضلأو356داخلهافيالذيالعضل355فيأوللحنجرة354المستبطنالغشاءأولهالمستبطن

جانبإلىأوداخلإلىجذبتهفمتىوأعصاب،برباطات357مشاركةوالنخاعالفقاروبينالآلاتهذهبينفٕاّن

،358أبقراطقالهكماخارجمنالرقبةفيولاداخلمنالحلقفيلاالورميتبيّنولمالازدراد،صاحبهعلىعسر

منتمّدد360سببهكانإذامؤلموغيرورمسببهكانإذااللمسعندمؤلميقصع359القفاءفييوجدربّماأنّهإلّا

V1[361أبقراطقولعليهيحملأنالأولىهووهذا.يبس 41b[الازدرادالٕانسانيزدردلاأنفيالخطرلأّن

كانتإذاسيّماقتّالاليبسفرطفٕاّناليبس،فرطبسببكانإذاإلّايحتنقأنفيالخطريساويليسبكّدإًلا

جالبةبنفسهاوتكوناليبسبسببهوإنّماالاعوجاجأّنعلىحينئذتدّلفٕانّهااللهيبشديدةالحّمى

350. .CB1 مثل :V1 [ ميل

351. إّما .V1 او :CB1 [ و

352. .CB1 خارج .add [ جانب

353. .CB1 التمّدد :V1 [ الميل

354. المستبطن الغشاء أو له  ] V1: om. CB1.

355. في أو  ] V1: اولا CB1.

356. .CB1 اداخلها :V1 [ داخلها

357. .CB1 مشاركات :V1 [ مشاركة

358. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

359. .CB1 الفقار :V1 [ القفاء

360. سببه كان إذا مؤلم وغير ورم  ] V1: om. CB1.

361. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط
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.له الٍجالبه الأخر الأسباب حسب أيضاً 362للموت

35.

CB1[يحمدالعرق:363أبقراطقال 103a[365فيأوالخامس364فيأوالثالثاليومفيابتدأإنالمحمومفي

الرابعفيأو366العشرينفيأوعشرالسابعفيأوعشرالرابعفيأوعشرالحاديفيأوالتاسعفيأوالسابع

يكونالذيالعرقفٕاّن367والثلاثينالسابعأووالثلاثينالرابعأوالثلاثينفيأووالعشرينالسابعفيأووالعشرين

أوآفةعلىيدّل368فهوالأيّامهذهفييكونلاالذيالعرقفأّماالأمراض،بحرانبهيكونالأيّامهذهفي
.المرض من طول على369

أّنغيرالبحارينأيّاملأنّهاالأيّامهذهفيكانتإذاتحمدإنّماالبحرانيةالاستفراغاتوسائرالعرق:التفسير

371يكونيكادلاالأربعينبعدلأّنالأربعيندونالتيالأيّامفيواستفراغهالعرقعلىكلامهقصر370أبقراط

بحدوثأوبالنضجيكونأنإّمابعدهالأمراض373انقضاء372لكّنمحسوسآخرباستفراغولابعرقبحران

362. .CB1 الموت :V1 [ للموت

363. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

364. .V1: om. CB1 [ في

365. .V1: om. CB1 [ في

366. والعشرين الحادي في او .add [ العشرين  CB1.

367. والثلاثين السابع أو والثلاثين الرابع أو  ] V1: om. CB1.

368. .V1 وهو :CB1 [ فهو

369. .CB1: om. V1 [ لا

370. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

371. .CB1, supra lin. V1: om. V1 [ يكون

372. .CB1 الى :V1 [ لكّن

373. .CB1 انقضىي :V1 [ انقضاء
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إنّما.خراج لأّنالخامسوذكرمّدة،أقّلهيالتيالأمراضفيبهينذرقدلأنّهالرابعدونبالثالثابتداؤناو

CB1[إنالرابعواليوم.إليهالرابععنيتأّخرقدالبحران 103b[375أبقراطفٕاّنالنسخةعن374سقطيكنلم

االحاّدةالأمراضبأّنتشهدالتجربةلأّنألغاه الثالثفييكونفبحرانهابعرقبحرانهايكون376التيجدًّ

أّنذلكفيالسببيكونأنويشبه.الندرةفيإلّاالرابعفييكونيكادولاالرابع،فييكونمّماأكثروالخامس

الأمراضفأّما.الأفرادفيويأتيأسرعوأصعبأشّدهيالتيالنوائيبفييكونوالبحرانأفرادوالخامسالثالث

قائملأنّهوالثلاثينالواحدالثلاثينبدلتكونأنوالأولىأطول،تكونأنعادتهافمنالأزواجفي377تنوبالتي

أيّامفيمعدودأنّهلناليبيّنذكره378أبقراطفٕاّنسهوالأولالناسخمنوقعيكنلمفٕان.عشرالحاديمقام

إنّما.أيضاًالبحارين بلالبحرانطريقمنفيهاعرقلاالتيالمزمنةالأمراضبحرانأّوللأنّهالأربعينيذكرلمو

.بعرق بحران فيها يوجد ما 380قبل والثلاثين والسابع 379والثلاثين كالرابع منها تقرب التي الأيّام

36.

CB1[معكانإذاالباردالعرق:أبقراطقال 104a[دّلهادئةحّمىمعكانوإذا.المو،علىدّلحاّدةحّمى

.المرض طول على

غلبتباردةكثيرةرطوباتعلىيدّللأنّهالموتعلى382الحاّدةالحّمىمعالباردالعرقيدّل381إنّما:التفسير

374. سقط يكن  ] CB1: يسقط V1.

375. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

376. .CB1 الذي :V1 [ التي

377. .V1 تكون :CB1 [ تنوب

378. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

379. .correxi: om. CB1, om. V1 [ والثلاثين

380. .CB1 قل :V1 [ قبل

381. .CB1 انه :V1 [ إنّما

382. .CB1 دل .add [ الحاّدة
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]V1 43a[بسببالانطفاءمن383ولقربهلانطفائهتسخينهاعلىالغريزيالحاّريقوىلابحيثالبدنعلى

أّنوذلك.أيضاًالمحّلولاختلافالرطوباتبردلشّدةذلكعلىتقويالناريةالحرارةولاالناريةالحرارةغلبة

الأخلاطلأّنالعروقفيتكونالناريةوالحرارة.الجلدمنوتستفرغالأعضاءنفسفيتكونإنّماالرطوبات

كانتلعلّهاالشديدةالحرارةفيهاالتيالمواضعمنيجيءالعرقكانولو.عفنتقدتكونالعروقفي384التي

إنّما.محالةلا385تسّخنها تنضجأنقبلالقوّةتحّلالحاّدةالحّمىلأّنالموتعلىالحالهذهتدّلو

فقدهادئةالحّمىكانتإذاوأّما.تسخينهاعلىالشديدةالحرارةتقولمبحالالبردمنالرطوباتإذالرطوبات

CB1[الرطوباتتلكفيهاتنضجمامّدةالقوّةتمهل 104b[بذلكتكونالرطوباتولاالقوّةتحّللا386لأنّها

.بارداً العرق يجعل أن في الفاترة الحّمى مع يكفي الرطوبة في اليسير البرد بل بالعرق ينحّل لم وإًلا البرد

37.

.الموضع ذلك في المرض أّن على يدّل فهو البدن من العرق كان وحيث: أبقراط قال

بالتحلّليتحلّلأنمنأكثر389بخارفيهيتولّدفٕانّهخلطفضلفيهيجتمعالبدنمنموضع388أّي:387التفسير

وليسفضلففيهيعرقعضو391فكّل390ولذلك.العرقوهومحسوساًخروجاًفيخرجلكثرتهيتكاثفبلالخفى

383. لقربه أو :CB1 [ ولقربه  V1.

384. .CB1 تكون .add [ التي

385. .V1 ستسّخنه :CB1 [ تسّخنها

386. .V1: om. CB1 [ لأنّها

387. .V1: om. CB1 [ التفسير

388. .CB1 واّي :V1 [ أّي

389. .CB1 بخاًرا :V1 [ بخار

390. .CB1 وكذلك :V1 [ ولذلك

391. .CB1 كل :V1 [ فكّل
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إلىويحتاجالأخلاطمنفضلعلىيدّل392الحّمياتفيالكثيرالعرقصارولهذا.الحالطبيعيهو

مشتملاًالفضلكانولو.الفضلففيهالعرقكانفحيثهذاعلىالأمركانوإذا.الغذاءمنوالمنعالاستفراغ

394لأّنأوالبحرانوقتفيبالطبيعةاستفراغهكانسواء393كلّهالبدنجميعفيالعرقلكانكلّهالبدنعلى

[المرضبسببتمسكهلاالقوّة .CB1 105a[خمساستكملإذاالأمراضفييحمدالعرقأّنوافهم

الآخرالفصلفييبيّنهكماحارًّايكونوأنالأّولالفصلفيبيّنهكماباحورييومفييكونأن395وهوخصال

لاوأنالفصلهذافيبيّنهكماالبدنمنواحدبموضع396الفضليجحفلئّلاالبدنجميعفييكونوأن

افيكونالحالمختلفيكون ومتى،397وخّفةراحةيعّقبهوأنالآخرالفصلفيسبيّنهكماأخرىوبارداًمرّةحارًّ

.399فصل كّل في علمته قد ما الرداءة من تبعه 398الخصال  هذه إحدى نقص

38.

ا كان البدن من موضع أّي: 400أبقراط قال .المرض ففيه بارداً أو حارًّ

.الصّحة هو الذي الاعتدال عن بخروجه ذلك افهم: التفسير

39.

392. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

393. .V1: om. CB1 [ كلّه

394. لأّن أو  ] V1: ولان CB1.

395. .CB1, V1 وهي :correxi [ وهو

396. .V1 القوّة :CB1 [ الفضل

397. وخّفة راحة  ] CB1: om. V1.

398. .V1 الحلال :CB1 [ الخصال

399. فصل كّل في  ] V1: om. CB1.

400. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط
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ثّمبلونيتلوّن401أوأخرىيسّخنثّممرّةيبرّدالبدنوكانتغاييركلّهالبدنفييحدثكانإذا:أبقراطقال

.المرض طول على دّل 402بغيره

V1[يحدثكان403إذاالكلامهذاتقدير:التفسير 43b[ويسّخنمرّةيبرّدأنّهمثلمختلفةتغايير404البدنفي

CB1[أخرى 105b[أّنعلىيدّل405الحالهذهمثللأّنالمرضطولعلىدّلبغيرهثّممابلونيتلوّنأو

هيالتيالمّدةفيإًلاإنضاجهاعلىلذلكالطبيعةتقدرفلامختلفةأنواعاًبلواحداًنوعاًهوليسالمرض

.أطول

40.

بدنهعلىيحملصاحبهأّنعلىيدّلبيّنسببغيرمن407النوم406بعديكونالذيالكثيرالعرق:أبقراطقال

إلىيحتاجبدنهأّن411فاعلم410الطعاممنيناللاوهو409ذلككان408فٕانيحتمل،مّماأكثرالغذاءمن

.استفراغ

التيالأطعمةمنإّمامتولّداًيكونالأصّحاءفيالفضلفذلكالبدنفيفضلمنكانإذاالعرق:التفسير

401. .V1 ىم :CB1 [ أو

402. بغيره ثّم  ] CB1: اخر V1.

403. .CB1 واذا :V1 [ إذا

404. .CB1 كله .add [ البدن

405. الحال هذه مثل لأّن المرض طول على دّل  ] V1: om. CB1.

406. بعد من :V1 [ بعد  CB1.

407. النوم في او .add [ النوم  CB1.

408. .CB1 واذا :V1 [ فٕان

409. .CB1 كذلك :V1 [ ذلك

410. الطعام من  ] V1: منه CB1.

411. .CB1 دل :V1 [ فاعلم
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إلىالأّولفيويحتاجأكثر،بمّدةذلكقبلتناولهاقدالتيالأطعمةمنأوقريبعنصاحبهامنهااستكثر

إنّماالاتستفراغ،إلىالثانيوفيالطعامتقليل قبلمنيكون413قدالعرقمنالقليللأّنالكثيرشرط412و

الهواء414حّرمنيكونأنمثلهو»بيّنسببغيرمن«وقوله.البدنسخافةقبلمنيكونوقدالقوّةضعف

]CB1 106a[حال416العرقمنالنوعهذافيالمرضىحالأّن415وافهم.دثارفضلمنأوتعبمنأو

.بعينها الأصّحاء

41.

منهوالحاّرأعظمالمرضعلىيدّلمنهفالباردبارداًأوكانحاراًدائًمايجريالذيالكثيرالعرق:أبقراطقال

.417أخّف المرض أّن على يدّل

منفيهالكلامقّدمقدالباحوريالعرقفٕاّنالبحرانوقتدونالمرضمّدةفييوجدالذيبالعرقعني:التفسير

المرضأّنعلىيدّلالباردأّنإًلاالبدنفيالفضلكثرةعلىيدّلفٕانّهبارداًأوحاراًكانسواءالعرقوهذا.قبل

أردأالأطولالمرضأّنالبيّنومن.أقصرالمرضأنعلىيدّلوالحاّروالغلظ،البردإلىأميلالفضللأّنأطول

منبالمرضيقترنماسائردونبانفرادهماوالقصرالطولاعتبرإذاهذاالهلاكعلىودلالةرداءة،أقّلوالأقصر

.الأخر الأحوال

42.

412. إنّما .V1 واّما :CB1 [ و

413. .V1: om. CB1 [ قد

414. .CB1 جز :V1 [ حّر

415. .CB1 فافهم :V1 [ وافهم

416. العرق من  ] V1: om. CB1.

417. أخّفالمرضأّنعلىيدّلمنهوالحاّرأعظمالمرضعلىيدّلمنهفالبارد ] V1: انعلىيدلمنهفالحار

اعظم ان على يدل منه والبارد أخف المرض  CB1.
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420الحّمىكانت419وإذاخطراً،أعظمفهيغبًّاتشتّد418كانتثّممفارقةغيرالحّمىكانتإذا:أبقراطقال

.فيها خطر لا أنّه على تدّل فهي 421كانت وجه أّي على] CB1 106b [تفارق

ورمعنكانتإذاسيّماخطراًأكثرتكونفلذلك.وتضعفهاوتتبعهاالقوّةتكّدتزاللاالدائمةالحّمى:التفسير

.الفترةزمانفيتستريحالقوّةتدعفٕانّهاالبدنمنهاينقىالتيوهيالمفارقةفأّما.الأخلاطفيخبيثةعفونةأو

خطراً،423أقلّهاالربعصارهذاقبلومن.خطراًأقّلفهيفترةأطولالمفارقة422الحّمياتمنكانماولذلك

.الربع ثّم] V1 44a [الغّب ثّم النائبة ثّم 424أخطرها اللازمة فٕاذن. خطراً أكثرها النائبة وصارت الغّب وبعدها

43.

إّما خراجات إّما له يعرض فٕانّه طويلة حّمى أصابته من: أبقراط قال .مفاصله في 425كلال و

.بليدةالمواّدمنحالههذهماويسّمىوغلظهاالماّدة427لبردتطولإنّماالعللوسائر426الحّميات:التفسير

لطيفةالماّدةكانتإذاتفعلهماحسبمحسوسباستفراغلدفعهاتشتمرولامنهاالطبيعة428تزعجفلاولذلك

418. كانت ثّم  ] V1: وكانت CB1.

419. .CB1 وان :V1 [ وإذا

420. .V1: om. CB1 [ الحّمى

421. .V1 كان :CB1 [ كانت

422. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

423. .CB1 اقل :V1 [ أقلّها

424. .CB1 اخطر :V1 [ أخطرها

425. .CB1 وهن :V1 [ كلال

426. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

427. .CB1 لكثره :V1 [ لبرد

428. .CB1 ىترعج :V1 [ تزعج
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CB1[تدفعهابلالقصيرة429الحميّاتفيوذلكالأذى،كثيرةرقيقة 107a[منثّممتراخ،430دفعقلناكما

المواضعإلىتنقلهابلمحسوسباستفراغيخرجهاأنالطبيعةدفعيبلغلابهاالتأّذيةوقلّةالماّدةغلظأجل

.بالحركات لتسّخنها 432أيضاً بها يحتّد 431المفاصل ولعّل المفاصل عليه ما على وأوسع أضعف هي التي

44.

.يحتمل مّما أكثر 434الطعام من يتناول فٕانّه الحّمى بعد المفاصل في كلال أو خراج أصابه من: 433أبقراط قال

تهالطعاممنأكثرإذاللناقهويعرضالامتلاءمنتعرضالتيالعللمنهذا:التفسير يقوىلاضعيفةبعدوقّوّ

.بالحركات وتسّخنها مجاريها وسعة لنقرها مفاصله إلى المواّد فتندفع, ينبغ كما الهضم على

45.

.الموت علامات من فتلك قوّته ضعفت قد لمن مفارقة غير حّمى في 435نافض تعرض كانت إذا: أبقراط قال

بحرانيتبعههليتبيّنلمواحدةمرّةعرضإذاالنافضلأّنكثيرةمراراًيحدثأي»تعرض«بقولهعني:التفسير

CB1[436فأّما.القوّةمنانخزالأو 107b[الضعيفةالقوّةلأّنسقوطهاتبعهضعيفةوالقوّةكثيرةمراراًعرضإذا

علىدّليتبعهلموإنواسترخاء،ضعفاًزادهااستفراغ437تبعهإنثّم.البدنوزعزعتهاالنافضرعدةتحتمللا

429. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

430. .V1 دفًعا :CB1 [ دفع 

431. .CB1 ايضا .add [ المفاصل

432. .V1: om. CB1 [ أيضاً

433. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

434. .V1 الغذا :CB1 [ الطعام

435. نافض تعرض كانت  ] CB1: النافض تعرض كانت  V1.

436. .V1 واما :CB1 [ فأّما

437. .CB1 تبعها :V1 [ تبعه
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الطبيعةأنوافهم.الهلاكذلكيتبعأنوبالحرى.الاستفراغتعملأنعنوعجزهاالغايةفيالقوّةمنضعف

اعترضوقد.كالمتحرّلحائرةفتتراجعالبدنظاهرإلىتصيرأن438علىتقوىولاالنافضهذافيللدفعتنهض

بعديكونلاالبحرانلأّنكثيرةمراراًالنافضحدوث439يشترطأنيحتاجليسبأنّهقائلاًجالينوسعلىالرازي

440قدلمننافضلازمةحّمىفييعرضكانإذاقالأبقراطأّنلويصّحكانالاعتراضوهذا.القوّةسقوط

النافضبكّدالسقوطإلىتصير441الضعيفةالقوّةلكّنسقوطهاهوفليسالقوّةضعففأّما.قوّتهسقطت

الغيرالحّمىفيبالموتالحكملأّنالرازيقالهماعلىالمعنىلحملموضعلافٕانّهوأيضاً.كثيرةمراراًالمعاود

CB1[سقوطمعمفارقة 108a[يحدثلاأوالنافضحدثسواءفٕانّهالنافضبحدوثيشترطلاالقوّة

.442محالة لا واقع فالموت

46.

كلّهاالمرارجنسمنهيوالتيوالمنتنةبالدموالشبيهةالكمدةالنخاعةتفارقلاالحّمىفي:أبقراطقال

443بهينتفعلاماخرجفٕانوالبول،البرازفيالحالوكذلكمحمودة،فهيجيّداًانتفاضاًانتفضتفٕانرديئة،

.رديء فذلك المواضع هذه أحد من

V1[ينتظمالفصلهذا:التفسير 44b[ًرديءشيءكّلأّنوهوجزئياتهببعضأبقراطخّصصهقدكلّياًأصلا

438. .CB1 الى :V1 [ على

439. .CB1 ىشرط :V1 [ يشترط

440. قد لمن  ] V1: لم CB1.

441. .CB1 ضعيفه :V1 [ الضعيفة

442. لاالقوّةسقوطمعمفارقةالغيرالحّمىفيبالموتالحكملأّنالرازيقالهماعلىالمعنىلحملموضعلافٕانّه

محالة لا واقع فالموت يحدث لا أو النافض حدث سواء فٕانّه النافض بحدوث يشترط  ] CB1: om. V1.

443. .V1 بخروجه :CB1 [ به
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يدّللأنّهرديء446فهو445الرديئينوالبولوالبراز444المنتنةوالعفنةوالمراريةوالدمويةالكمدةكالنخاعةيستفرغ

فيخروجهكانسواءالفضولمنالبدن447عنيخرجماسائرالفياسهذاوعلى.البدنفيرديئةحالاتعلى

تكنلمإذاأجمعهذهفٕاّنوالمني،وكاللبنالنساءمنالطمثودموالعرقوالمخاطوالبصاقكالرمصيومكّل

CB1[449المرضوقتفيخروجهاكانوإن.البدنفيحالرداءةعلى448دلّتنضيجة 108b[450كالنفث

ربّماالمرضحّدةلأّنالهلاكعلىطبيعياًخروجاًتخرجلمإذاالرداءةعلىدلالتها451معتدّلقدفٕانّهاوالمرّة

الخارجةكالمّدةنضيجاًيكونأنوهومحموداًالبدنعنيخرجمااستفراغكانإذاوأّما.452للنضجتمهللا

جيّداًاستفراغهيكنلموإن.البدنينقىبهلأّنمحمودفهووخّفةبسهولةالبدنويحتملهالمنفجرالخراجمن

خروجهأّنعلىالدلالةإلىويضاف.المرضذلكفيبخروجهينتفعلمالمتعّفنةالقروحمنالخارجكالصديد

.المريض وطبيعة والسّن والبلد الحاضر والوقت المرض طبيعة جيّد وغير 453جيّداً

47.

منفذلكعطشذلكوبصاحبيحترقوباطنهبارداًالبدنظاهرتفارقلاحّمىفيكانإذا:أبقراطقال

.الموت علامات

444. .CB1 والمنتنه :V1 [ المنتنة

445. .CB1 الرىىي :V1 [ الرديئين

446. .CB1 وهو :V1 [ فهو

447. .CB1 من :V1 [ عن

448. .CB1 دل :V1 [ دلّت

449. المرض وقت في خروجها كان وإن  ] V1: المرض حال في واما  CB1.

450. .CB1 فكالنفت :V1 [ كالنفث

451. .V1 موضع :CB1 [ مع

452. تنضج ان الماده رداه :V1 [ للنضج  CB1.

453. جيّداً خروجه أّن على الدلالة إلى ويضاف  ] V1: om. CB1.
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454CB1

الفصلهذاتفسيرفيجالينوسذكر:التفسير

الأحشاءفيحاّرورمهوذلكفيالسببأّن

العليلالعضوإلىالدمفينجذبالدماغفيأو

فيالبردمعيحترقلذلكالباطنوصار

.الظاهر

V1

التيالحّمىخّصصأبقراطأّنافهم:التفسير

CB1[الفترات455ذواتلأّنتفارقلا

109b[وتسّخنالأطرافتبرّدأنفيهايعرض

حاّرولايدوملاالظاهربردأّنإلّا456الظاهر

فيوجدمتىولذلك.محرقاًيكونالباطن

وباطنهبارداًالبدنظاهرتفارقلاالتيالحّمى

457ورماًبهفٕاّنبصاحبهالعطشويدوميحترق

يراهماعلىالدماغفيأوالأحشاءفي

العليل458العضوإلىالدمفينجذب.جالينوس

هذاأّنوافهم.بارداًوالظاهرالباطن459فيحترق

توفّرمنواحدكّل460لأّنقتّالاًصارالمرض

وشّدةالقوّة461يحّلالورمومنالناريالحاّر

.المرض ينضج أن إلى تمهل لا 462الحّمى

454. CB1 adds the text corresponding to V1's after finishing the copying of this comm

with the heading " وهوهذاغيرشرحاخرىنسخةوفي ". I record variant reading from this

part with the siglum "CB1 var".

455. .CB1 var ذات :V1 [ ذوات

456. .CB1 var الباطن :V1 [ الظاهر

457. ورماً به  ] V1 (ورٌم instead of ًورما): ما حرقه   CB1 var.

458. .CB1 الاحشا :V1, supra lin. CB1 [ العضو

459. .CB1 var ويحترق :V1 [ فيحترق

460. لان لا :V1 [ لأّن  CB1 var.
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CB1[وزعم 109a[عمقفي463ويحصرهالحاّريغمرغليظكيموسعنيحدثالعارضهذاأّنبلاذيوس

البرءيرجىولاالظاهرعلىيغلبوالبردمحرقاًنارياًصار464الترّوحعدمفٕاذا.الانبساطمنويمنعهالجسد

فيمعهاوجدوإنفيليفورياالمسّماة467الحّمىإلىبهذاأشاروكأنّه466وغلظهالكيموسكثرةمع465لصاحبه

.468شديدعطشمعهاولادائمةتكونالحّمىولابالاحتراقذلكيوصفأنيجبفلاشديد،حّرالبدنعمق

الأطراف،إلىالانتشارعنلضعفهالبدنعمقإلى471الحاّر470لتراجعيحدثالعارضهذاأّنالرازي469وزعم

يكنلمالأطرافإلىينتشرلابحيثالضعفمنصارإذاالحاّرلأّنبشيءليسوهذا.مهلكمحالةلاوهذا

أنالأولىفٕاذن.مهلكاًصارفلذلك.الانطفاءشارفقديكونبلالباطنمعهيحترقبحيثالعمقفيتوفّره

.472جالينوس قاله ما على العارض هذا سبب يحمل

461. .CB1 var على :V1 [ يحّل

462. .CB1 var المرض :V1 [ الحّمى

463. .CB1 var ويصيّره :CB1, V1 [ ويحصره

464. .CB1 الروح :V1, CB1 var [ الترّوح

465. .CB1 var صاحبه :CB1, V1 [ لصاحبه

466. وغلظه الكيموس كثرة مع لصاحبه البرء يرجى ولا الظاهر على يغلب والبرد محرقاً  ] V1: om. CB1.

467. .CB1 الحماه :correxi [ الحّمى

468. يوصفأنيجبفلاشديد،حّرالبدنعمقفيمعهاوجدوإنفيليفورياالمسّماة�الحّمىإلىبهذاأشاروكأنّه

شديد عطش معها ولا دائمة تكون الحّمى ولا بالاحتراق ذلك  ] CB1: om. V1, om. CB1 var.

469. .V1, CB1 var وذكر :CB1 [ وزعم

470. .CB1 فيراجع :V1, CB1 var [ لتراجع

471. .CB1 الغريزي .add [ الحاّر

472. بحيثالعمقفيتوفّرهيكنلمالأطرافإلىينتشرلابحيثالضعفمنصارإذاالحاّرلأّنبشيءليسوهذا

العارضهذاسببيحملأنالأولىفٕاذن.مهلًكاصارفلذلك.الانطفاءشارفقديكونبلالباطنمعهيحترق

جالينوس قاله ما على  ] CB1: om. V1.
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48.

]CB1 110a[يرلمأو473الحاجبأوالأنفأوالعينأوالشفةمفارقةغيرحّمىفيالتوتمتى:أبقراطقال

.قريب منه فالموت البدن ضعف وقد كان هذه أّي يسمع لم أو المريض

V1[هذهفييعرضالالتواء:التفسير 45a[إلىوتشنّجهابهاالمتّصلةالأعصابتمّددبسببالآلات

وشّدةالحّمىقوّةبسببالأعضاءهذهإلىالآتيةالأعصابمخارجأوالدماغنالقويليبسأّما.أصولها

فٕاّنسريعاًوالتشنّجالالتواءلهايعرضصارالعضبأصلهوالذيالدماغمنالآلاتهذهفلقربحرارتها

فنيقدالحّسيةالقوىمرّكبهوالذيالنفسانيالروحأّنعلىدّلوالبصرالسمعفقدانإليهاانضاف

فٕاّنالدماغ476مقّدمفييحدث475لورموأّما.حالههذهعّمنالموتيتأّخرلاأنوبالحرى474وتلاشى

إلىالأمربهبلغفٕاذا.ورائهماماإلىوالرابعالثالثالزوجيتجاوزلاذكرهاالتي477الأعضاءإلىالآتيةالأعصاب

CB1[الآلاتهذهفيالالتواءحدثالعصبتمّددحّد 110b[منيفهمولا.الموتيتبعهأنوبالحرى

قدالعارضهذاأّنجالينوسكلاميوهموقد.منهاالسوادوموضعالحدقةنفسبلالأجفانتشنّجالعينالتواء

.479أبقراط كلام إذاً يطابق 478فلا المحرقة الحّمى في يكون لا وهذا واليبس، البرد من يحدث

49.

.480بطول المرض من ينذر الأول البحرانات أوقات في ينحّل فلا الحّمى في يحدث الذي الخراج: أبقراط قال

473. الفم او .add [ الحاجب  CB1.

474. .V1: om. CB1 [ وتلاشى

475. .CB1 ورم :V1 [ لورم

476. .V1 متقدم :CB1 [ مقّدم

477. الأعضاء إلى  ] V1: الدماغ من  CB1.

478. .CB1 ولا :V1 [ فلا

479. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

480. بطول المرض من  ] V1: المرض من بطول  CB1.
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الحّمىبهتنحّلولاالحّمىفي481يحدثالذيالخراجوتقديرهالحّمىإلىيرجع»ينحّللا«قوله:التفسير

الكثرةمنالبدنفيالماّدةأنعلىداّلذلكلأّنتطولالحّمىبأّنينذرالخراجظهوريليالذيالبحرانولا

483الأمركانإذاوبالحرى482الحّمىانحلّتوإلّاذلكلاولو.بالخراجالطبيعةدفعتهماعلىفضلهوما

.الحّمى تطول أن كذلك

iv. 50

علاماتمنفذلكالعقلفيواختلاطالتنّفسفيرداءةمفارقةغيرحّمىفي485حدثتإذا:484أبقراطقال

.الموت

CB1[اقترنإذاأنّهإلّاأسباب486لعّدةتوجدالتنّفسرداءة:التفسير 111a[لورمإّمافهيالعقلاختلاطبها

فيكونالحجابورممعوأّما.متباينانوهذانمتفاوتاًعظيماًفيكونالدماغورممعأّما.الحجابأوالدماغفي

هذاأّنالرازيوزعم.خطرعلىمعهماالعليلأّنمحالةولاالحالتينكلتيتفارقلاوالحّمىمتواتراًسريعاًصغيراً

الروحبقاءأقّلومابه487الأخّصفعلهيفعلأنعنوأخرجهمزاجهأفسدحتّىالدماغنالويبسحّرلفرطيوجد

مافيكونطبيعياًبسطاًالصدربسطالدماغلتركالطبيعيترّوحهيترّوحلاالقلبلأّنالحالهذهمعالنفساني

البلاءفيصيرالدماغويبسحّرفي488زائداًبلللروحموافقغيردخانياًبخاراًالشرايينفيالدماغإلىيصعد

481. .CB1 يخرج :V1 [ يحدث

482. .V1: om. CB1 [ الحّمى

483. .V1: om. CB1 [ الأمر

484. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

485. .CB1 حدث :V1 [ حدثت

486. .CB1 بعد :V1 [ لعّدة

487. .V1 الخاص :CB1 [ الأخّص

488. .CB1 زايد :V1 [ زائداً
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.مهلكة رديئة الحالة وهذه يبسه و الدماغ حّر في 490يزيد ويبسه 489البخار حّر أّن أعنى دائراً،

51.

V1[فيأوالحّمىفيتجريالتيالدموع:491أبقراطقال 45b[إرادةعنذلككانإنالأمراضمنغيرها

.رديء فهو إرادة غير عن كان] CB1 111b [وإن بمنكر، ذلك فليس المريض من

وزعم.الماسكةالقوّةضعفعلىدّلالعينفيعلّةمنيكنلمإذاالعارضهذاأّنجالينوسذكر:التفسير

سيّماكلّهاوالفضولوالبرازوالبولالباردالعروقبسيللكانالقوّةلضعفكانلوذلكأّنلهمناقضاًالرازي

تطرفلاطويلاًزماناًمفتوحةبقيتمتىالعينأّنفيهالسبببلوالأذنالحنكمنكالمخاطالدماغفضول

إنّما.بالدماغحدثتقويةلآفةوذلك،492الدموعونزحت#المأقينفيالتياللحمةتقلّصت فيالرازيوقعو

منأنّهأيرديءبأنّهعنىأبقراطوأّنسقوطهاالماسكةالقوّةبضعفعنىجالينوسبأّنمنهظنًّاالنقضهذا

حسناًيغتذيلابأنلهاعرضالدماغبمشاركةضعفت493مهماالعينبلكذلكالأمروليس.الموتعلامات

إنّما.فتسيللضعفهاالقوّةتمسكهالافضلةالغذاءمنيأتيهامافيصيرغذاءهاتنضجأنعلىتقوىلالأنّها و

CB1[فضولهاولأّنجوهرهاللطافةالعينالعجزهذايخّص 112a[أنّهوعلى.للسيلانوأقبلوألطف494أرّق

العينأّنوذلك.البدنفيالقوىسائرتضعفأنيلزمالدماغبمشاركةالعينفيالقوّةضعفتمتى495ليس

.الأخرالآلاتسائرمنغيرهايناللاماالضعفمنينالهاأنغروفلاالدماغمنوضعاًوأقربجوهراًألطف

.جالينوس على الرازي شكوك حلّنا في المعنى هذا شرح استوفينا وقد

489. .CB1 الدماغ :V1 [ البخار

490. .CB1 سببه :V1 [ يزيد

491. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

492. الدموع ونزحت ] CB1: المدموع وقرحت  V1.

493. .CB1 مما :V1 [ مهما

494. .CB1 ازف :V1 [ أرّق

495. ليس أنّه وعلى  ] V1: وليس CB1.
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52.

.قوية تكون فحّماه لزوجات الحّمى في أسنانه غشيت من: 496أبقراط قال

.الغلظةوتعقد497اللطيفةمنالرطوباتفيماتفنيقويةحرارةمنواللسانالأسنانتغشيإنّماالزوجة:التفسير

الخلطنوعبلونالزوجةتتلوّنمعاًطبخاإذاوالعسلالماءفيكالحاللزوجةالغليظةازدادتاللطيفةفنيتوإذا

.الاحتراق إلى مالت إن وسوداء صفراويّة كانت إن وصفراء بلغميّة كانت إن بيضاء فتكون

53.

CB1[فٕانّهيسيراًلهتهيجةكانثّميابسكثيرسعالمحرقةحّمىفيلهعرضمن:498أبقراطقال 112b[لا

.يعطش يكاد

ومنالحلقخشونةومن499التنّفسآلاتمزاجسوءمنكانسببأّيمنالمتواتراليابسالسعال:التفسير

قصبةمنالقريبةالمواضعإلىالرطوباتتحدرالحركاتتلكفٕاّنالتهييج،يسيركانإذافيهتجرييسيرةرطوبة

.نفث غير من التهييج يسير سعال كان إذا العطش عدم المحرقة في يعرض قد ولهذا. العطش فتمنع الرئة

54.

تكونأنإًلارديئةفهيأشبههمّماوغيرهالحالينفيالذيالرخواللحمورممعتكونحّمىكّل:أبقراطقال

.يوم حّمى

]V1 46a[فالورميومحّمىجنسمنتكنلمإذاالرخواللحمهذاورمبسببالحادثةالحّمى:التفسير

وأخسهيالتيالأعضاءإلىدفعتهاالشريفةالآلاتمنالطبيعةدفعتهاإذاالبدنفيالخبيثةالمواّدلأّنرديء

الطواعينجنسمنهياللحومهذهأورامأكثرفٕاّنولذلك.الغدديةالرخوةاللحومفيكالحالوأضعف

496. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

497. .V1 اللطافه :CB1 [ اللطيفة

498. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

499. .CB1 النفس :V1 [ التنّفس
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ارديئةوحّمياتها فييكونماخطراًوأكثرهاالدماغفضولمنلأنّها500اللحيينفييكونماأسلمهاأّنإلّاجدًّ

CB1[الٕابطين 113a[فضولمنلأنّهابينهمامتوّسطالحاليينفيوالحادثالقلبفضلاتمنلأنّها

.الكبد

55.

ناــهّــنلأرديئة،علامةفذلكالحّمىعنهتقلعفلمعرقفأصابهحّمىبٕانسانكانإذا:أبقراطقال ــت طذرــ ــب نــمولــ

.501المرض وتدّل على رطوبة كثيرة

ذلكوينذرالطبيعة،دفعتهمّماأكثرالبدنفيالرطبةالمواّدأّنعلىدّلالعرقمعتقلعلمإذاالحّمى:التفسير

.أطول زمان إلى الكثيرة الرطوبة نضج في تحتاج الطبيعة لأّن المرض بطول

56.

.مرضه بما انحّل حّمى أصابته ثّم تمّدد أو تشنّج اعتراه من: أبقراط قال

فمتى.خلفمنأوقّداممنإّماواحدجانبمنهووالتشنّج.الجانبينمنالعصبتشنّجهوالتمّدد:التفسير

أنفواجبابتداءحدثومتى.مهلكرديءهوولذلكاليبس،منفهوالمحرقةالحّمىعقيبالتمّددحدث

هوهذاكان503إذفينفعبعضهاوحلّلتالرطوبةبعضأنضجتحّمىبعده502حدثتوإذا.الامتلاءمنيعرض

.العارض هذا به يعالجون فيما الأطبّاء غرض

57.

.حّماه 504بها انحلّت نافض له فعرضت محرقة حّمى بٕانسان كان إذا] CB1 113b: [أبقراط قال

500. .CB1 الحالين :V1 [ اللحيين

501. .V1: om. CB1 [ لأنّها تنذر بطول من المرض وتدّل على رطوبة كثيرة

502. .V1 حدث :CB1 [ حدثت

503. .CB1 اذا :V1 [ إذ

504. .CB1 به :V1 [ بها
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.الحساسةبالأعضاءومرّتالعروقتجويفمنالمرارتحرّكإذاالمحرقةالحّمىفيتعرضالنافض:التفسير

بالقيء،يخرجأوالبطنويستطلقالبطنإلىبعضهيصيروربّماالحّمى،بهوتنقضيوحدهبالعرقاستفرغفربّما

.الحّمى 505انقضاء في أوكد وذلك

58.

.أدوار سبعة في تنقضي تكون ما أطول الخالصة الغّب: أبقراط قال

االحاّدةالأمراضمنالخالصةالغّب:التفسير الحاّدةالأمراضلأّنأيّامسبعةفيانقضتدائمةكانتفٕان.جدًّ

ا منالواحداليومعليهيقوىمالأّنأدوارسبعةفيانقضتدائرةكانتوإن.السابعبحارينهايتجاوزلاجدًّ

فيالدائمةالغّبتنقضيأنيمكنفكما507ولذلك.الدائرةمنالواحدةالنوبةعليهتقوىالدائمة506الحّميات

أوالرابعةأوالثالثةالنوبةفيتنقضيقدالدائرةالغّبكذلكالسابعيتجاوزولاالخامس508أوالرابعأوالثالث

CB1[أدوارسبعةمنأكثرإلىتمتّدولاالخامسة 114a[509وهي]V1 46b[أّنإًلابالعدديوماًعشرثلاثة

التيالأيّاممنيومكّلليسأنّهغيربالعدديومانهوالغّبمندورةكّللأّن510عشرالرابعفييكونالانقضاء

اليومصارلذلك.أيّامسبعةأسبوعكّلولامعهكسرلامستويةساعةوعشرين511أربعاًللبحارينفيهاتحسب

هذاعلىالأمركانوإذا.يوماًعشرينأسابيعثلاثةمّدةوصاروالثالث،الثانيالأسبوعبينمشتركاًعشرالرابع

المقالةفيقبلمنفهمتهماعلىالبحرانيوموهوعشرالرابعفيتنقضيالدائرةالغّبمنالسابعةالنوبةفٕاّن

منتحدثوالغّبالعروقفيالدممعفيهاالمرّةتغلبالمحرقةأّنالخالصةوالغّبالمحرقةبينوالفرق.الثانية

505. .CB1 انقضي :V1 [ انقضاء

506. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

507. .CB1 وكذلك :V1 [ ولذلك

508. .CB1 في .add [ أو

509. .CB1 وهو :V1 [ وهي

510. غير لا .add [ عشر  CB1.

511. .CB1, V1 اربعه :correxi [ أربعاً
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.وحدها الخالصة بالغّب كلامه 512أبقراط خّصص ولذلك. صرفة وحدها المرّة

59.

.مرضه بذلك انحّل بطنه استطلق أو دم منخريه من فجرى صمم أذنيه في الحّمى في أصابه من: 513أبقراط قال

يكونوربّماالسمع،عصبفيواستكنانهالرأسإلىالمراريالدمتصاعدمنيكونربّماالصممهذا:التفسير

CB1[لكثرة 114b[والدمالبخارانقطعالبطنانطلاقأورعافحدثفمتى.الدماغفيالحارّةالبخارات

والمرارالبخار515يقبل514فلاالدمبخروجمزاجهويعتدليبردالدماغفٕاّنذلكومع.ماّدتهابانقطاعالمراري

.بغيره أو بالعرق إّما فيه بقي ما ويدفع بعده

60.

.تعود أن عادتها فمن الأفراد 516أيّام من يوم في الحّمى إقلاع يكن لم إذا: أبقراط قال

وصفالذيهوأبقراطلأّنالكتابهذافي517دلستالتيالفصولمنالفصلهذاجالينوسقال:التفسير

مكانيكتبأنالأولىفٕاّنولذلكبعده،وماوالأربعينوالعشرينعشروالرابعكالرابعالأزواجفيالبحرانأيّام

.الأزواجببعضعمومهمنيخّصصأنيمكن518أرىمابحسبأبقراطكلامأّنإلّاالبحرانأيامالأفرادأيّام

519السادساليومفيانقضتإذاوالمحرقةالسادسةالنوبةفيانقضتإذاالأكثرعلىتعاودالغّبنجدفٕانّا

CB1[الحّمىإقلاعكانإذايقولأبقراطوكأّن.البابهذافيالسادسمنقربيةالثامناليوموحال 84a[

512. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

513. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

514. .V1 ولا :CB1 [ فلا

515. .CB1 يخرج :V1 [ يقبل

516. .V1 الايام :CB1 [ أيّام

517. دلست التي   ] CB1: المدلسه V1.

518. .CB1 لدي :V1 [ أرى

519. السادس اليوم في انقضت إذا �والمحرقة  ] CB1: om. V1.
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.الأكثر على تعود أن عادتها فمن الأزواج بعض في

61.

.رديئة علامة فهو السابع اليوم قبل الحّمى في اليرقان عرض إذا: 520أبقراط قال

قبلوالٕاسهالوالقيءبالعرقالصفراويةالحّمياتفيالمرّةتدفعأنعلىقدرتقويتإذاالطبيعة:التفسير

البحرانطريقعلىدفعتهاالسابعإلىالمرّةبقيتثّمالبدنعنوإخراجهانفضهاعنعجزتإذافأّما.السابع

فيالخراجمواضعوإلىالأعيانية521الحّمياتفيالمفاصلإلىالمواّدبعضتدفعماحسبكلّهالبدنإلى

[أخرحّميات .V1 47a[كثرةعلىدّلالسابعقبلدفعتهاإذافأّما.الدفعهذاغيردفعتهاقويةكانتولو

علىالطبيعةاستيلاءبعدالبحرانسبيلعلىهوليس522إليهادفعهاوأّن.الكبدفيلسّدةأورداءتهاأوالماّدة

السابعقبلاليرقانحدوثأّنرأىوجالينوس.رديئاًصار523فلذلكللضرورةبلالرديءمنالجيّدوتمييزالماّدة

.البحران طريق على السابع وفي سّدة أو لورم هو بل الرديء البحران سبيل على هو ليس

62.

]CB1 84b[عشرالرابعفيأوالتاسعفيأوالسابعاليومفيالحّمىفياليرقانعرضمتى:524أبقراطقال

.بمحمود فليس ذلك كان فٕان صلباً، الشراسيف دون مّما الأيمن الجانب يكون أن إلّا 525محمود فذلك

سّدة،أوورمالكبدفييكونأنإلّامحمودوهوالبحرانسبيلعلىهوالأيّامهذهفياليرقانحدوث:التفسير

لمإذاالمرارلأّنالبحرانسبيلعلىلاالضرورةسبيلعلىهوإنّماانبثاثه526لأّنبمحمودفليسذلككانفٕان

520. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

521. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

522. .CB1 لها :V1 [ إليها

523. .CB1 ولذلك :V1 [ فلذلك

524. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

525. محمود فذلك  ] CB1: حيّده علامه فهو  V1.

526. ان الّا :V1 [ لأّن  CB1.
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.528البدن جميع إلى بالضرورة الدم مع نفذ وعائه إلى 527منفذاً تجد

iv. 63

.يوم كّل في تنقضي فحّماه يوم كّل في نافض حّماه في يصيبه كان من: أبقراط قال

لايومكّلفي530تنقضيالتيوالحّمى.الدائمةالّحمىفييكونالحّمىبهتنقضي529الذيالنافض:التفسير

النوبةأّنوذلك.مفارقةوهيدائمةأنّهاتوّهمالتيالحّمىبهاوعنىذلكيقتضي531أبقراطوكلام.دائمةتكون

CB1[الأولىالنوبةتستكملأنقبلتبتدئكانتإذاالحّمىمنالثانية 85a[،532الحّمياتفيوذلكمّدتها

غيرعلىفهموإن.بنافضيومكّلتبتدئأنهافترتهاعلىويدّل.دائمةتبقىالحّمىفٕاّنحّماتينمنالمرّكبة

فحّماهبنافضيومكّلالحّمىتأخذهكانمنأّنعلىحملومتى.533معنىأبقراطلكلاميكنلمالوجههذا

.535الحّمى في لا الحّمى قبل النافض كان إذا 534أبقراط لقول مطابقاً يكن لم يوم كل في تنقضي

64.

527. .V1 منفذ :CB1 [ منفذاً

528. .CB1 الدم :V1 [ البدن

529. .CB1 التي :V1 [ الذي

530. .CB1 ىىقص :V1 [ تنقضي

531. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

532. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

533. معنى أبقراط لكلام يكن لم الوجه هذا غير على فهم وإن  ] V1: om. CB1.

534. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

535. الحّمى في لا الحّمى قبل النافض كان إذا  ] CB1: om. V1.
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.رديئة علامة فتلك الفؤاد في 537وخفقان المعدة في شديد التهاب الحّمى في كان متى: 536أبقراط قال

وخفقانطبقاتهافي538وغلبتزادتإذاالصفراءالمرّةقبلمنيحدثالمعدةفيالشديدالالتهاب:التفسير

باليونانيةيسّمىقدإذالمرّة،غليانبسببالمعدةفمفيالعارضواللذعالاختلاجمنهيفهمأنيمكنالفؤاد

إخراجهيسهلمالأّنالرازيظنّهماحسببالٕاسهالولابالقيءلاإخراجهايسهلوليس.فؤاداًالمعدةفم

.بالرداءةأبقراطوصفهولهذاجرمها،فيغائصاًيكونأندونالمعدةتجويففيمصبوباًيكونماهوبأحدهما

CB1[متواترةسريعةحركةلهفتحدثناريةسخونةوسّخنحّميإذاالقلبمنهيفهمأنويمكن 85b[شبيهة

دليل541المعدةذكرهبعد540الفؤادذكرهلأّنالرازيقالهمابحسبيفهمأنالأولىهووهذا.539بالاختلاج

]V1 47b[فمفيالكائناللذعمنالحّمىفيخطراًأعظمالقلبيالمضاّرولأّنالمعدة،يردلمأنّهعلى

.الصفراء من المعدة

65.

.رديئة علامة الحاّدة الحّميات في 542الأحشاء في العارضة والأوجاع التشنّج: ابقراط قال

منبالتشنّجشبيهةوحالشديدوجعمنهفيعرضوتمّددهاوتجّففهاالأحشاء543تلهبالحاّدةالحّمى:التفسير

كانتوإنفٕانّهاالخراجأوالسّدةأوالحاّرالورمبسببالأحشاءفيالعارضةالأوجاعفأّما.رديئةوهياليبس

536. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

537. .V1 شديد .add [ وخفقان

538. .CB1 وغلت :V1 [ وغلبت

539. .CB1 الاختلاج :V1 [ بالاختلاج

540. .CB1 للفواد :V1 [ الفؤاد

541. .CB1 للمعده :V1 [ المعدة

542. الأحشاء في  ] V1: om. CB1.

543. .CB1 في .add [ تلهب
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544أبقراطعليهانبّهفلذلك.خفيةفٕانّهاالأولىالحالةفأّما.بالتشنّجيتّصلوليسظاهرأمرهافٕاّنخطرذات

كثيراًيسيراًوالبولجافًّاوالفم545شديداًوالعطشمحتسبةوالطبيعةقحلاًيابساًالبطنمراقيكونأنويلزمها

.لصبغ

66.

.الرديئة العلامات من النوم في الحّمى في العارضان والتشنّج التفزّع: أبقراط قال

[التفسير :CB1 86a[الأمراضمنمرضفيالنومكانإذا«قالهالذيالعاّمالفصلشملهمابعضهذا

فيالدماغإلىمالإذا546للمرضالمولّدالرديءالخلطأّنوذلك».الموتعلاماتمنفذلكوجعاًيحدث

قويت547إنثّم.خارجهإلىمنهاأكثرالبدنداخلإلىتكونالوقتذلكفيالطبيعةحركةلأّنالنوموقت

الطبيعةلأّنرديءفهوتشنّجأووجعبهأو549فزعاًالعليلينتبهبلعليهتقولموإن،548فزالنضجهعلىالطبيعة

أيضا550ًولافيهالنضجعلىتكونماأقوىالطبيعةتكونالذيالوقتوهوالنوموقتفيالنضجعلىتقولمإذا

إنّما.غيرهوقتفيعليهتقوى إّمامنهعرضكذلكيكنلمفٕان.سوداوياًالرديءالخلطكانإذاالتفزّعيعرضو

إّماالوجع وقتفييتّقدمهاتفزّعاًأوتشنّجاًأووجعاًالمهلكةالأمراضفيرأىأنّهحكىجالينوسفٕاّنالتشنّجو

الرأسإلىبخارهفيتصاعدالمعدةفمإلىالرديءالخلطيصيرماعندبأعيانهاالأعراضهذهتعرضوقد.النوم

]CB1 86b [أكثر النوم وقت في إليه تتصاعد الأبخرة فٕاّن.

67.

544. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

545. .CB1 شديد :V1 [ شديداً

546. .CB1 المرض :V1 [ للمرض

547. .V1: om. CB1 [ إن

548. .V1 فذاك :CB1 [ فزال

549. .CB1 وجًعا :V1 [ فزعاً

550. .V1 فولا :CB1 [ ولا

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq's Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4 60



.تشنّج على يدّل لأنّه رديء فذلك البدن من مجاريه في يتغيّر الهواء كان إذا: أبقراط قال

فيوكذلكاستنشاقينيستنشقدخولهفيكأنّهحتّىوخروجهدخولهفيالنفس551انقطاعبهعني:التفسير

الحّمى،حرارةبسبباليبسمنالتشنّجبعضنالهقدللصدرالمحرّكوالعصبالعضلأّنعلىويدّلخروجه،

يوجدوقد.البدنجميعالتشنّجيعّموأنبالهلاكينذرأنفبالحرىذلكعلىدامفٕان.الرداءةعلىيدّلولذلك

الفصلفيالسادسةالمقالةبأواخرعليهاالوقوففيويستعانأخر،لأسبابالحاّدةالأمراضفيالعارضهذا

.البكاء نفس أّوله 552الذي

68.

]V1 48a[بولاًبالإذافٕانّهالحّمىمنينقىبدنهوليسيسيراًبالعبيطشبيهاًغليظاًبولهكانمن:أبقراطقال

.ثفل بقليل 554بعده أو مرضه أّول منذ بوله في يرسب كان من البول هذا يبول من وأكثر به، انتفع رقيقاً 553كثيراً

[التفسير :CB1 87a[فيماأطلقولذلك.الغبيظالبولبهشبهيكونأنويحتمل555الجامدالدمهوالعبيط

ابال556وإذا«قولهيقابله .في،558ترسبالتيالبولأجزاء557تشتّتبهعنييكونأنويحتمل».رقيقاًكثيراًبًوً

فيالبولفٕاّنالأّولالوجهأّما».ثفل559الأّولمنذبولهفييرسبمنالبولهذايبولمنوأكثر«قولهوذلك

لاالثفلمنفيهيرسبومابكّدإلاالكلىإلىينفذلالغلظهلأنّهيسيراًيكونفٕانّهغليظاًكانإذاالحّمىأوائل

551. .CB1 تقطيع :V1 [ انقطاع

552. .CB1 قاله .add [ الذي

553. .CB1 او .add [ كثيراً

554. .CB1 بعد :V1 [ بعده

555. .CB1 الطري :V1 [ الجامد

556. .CB1 فاذا :V1 [ وإذا

557. .CB1 تششب :V1 [ تشتّت

558. ترسب التي  ] V1: يرسب الذي  CB1.

559. الامر اول :V1 [ الأّول  CB1.
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البولأّنوذلك.النضجعلىلدلالتهرقيقاًأمرهمبدأفيكانالذيالثخينالبولفييحمدكمامحموداًيكون

هذاأكثراستفرغإذاأنّهإًلاالخيرعلىيدّلفلاولذلكللنضج،لالثقلهيرسبمافيهيرسبإنّماالموصوف

أّنكماوذلك.قبلهماإلىبالقياسرقيقلأنّهبالرقيقعناهالذيوهوالقوامالاعتدالإلىالبولصارالخلط

إلىمنهماواحدكّليصيرأنإلىالرقّةفييأخذالغليظكذلكبالنضجالثخنفييأخذالمواّدمنالرقيق

إنّما.الاعتدال CB1[هذايكثرو 87b[نفوذهنفوذهويعسرالأّولفييحتبسكانمالأّنيرّقأخذإذاالبول

يدّللأنّهالخيرعلىتدّل561حالةوهذه.خروجهوسهلرّققديكونمنهبقيوماأكثرهانتفض560قدلغلظه

أرّقيكونأنيجب562الحّمياتمبادئفيالبولفٕاّنالآخرالوجهوأّما.للخروجومطاوعتهاالماّدةنضجعلى

غليظيتبعهالبولبأّنأنذرراسبمتشتّتثفلالوقتهذافيوجدفٕاذا.الرقّةعلىتعينالّحمىوحرارةسيّما

أنذرمتعلّقاًأوطافياًالأمراضمبادئفيالثفلوجدمتىأنّهكماغليظةأخلاطاًالبدنفيأّنعلىويدّليسير

بولوجدفمتىالأمراض563غيرفيوأّما.المعرفةتقدمةبابفيداخلالمعنىوهذا.رقيقةالبدنفيالمواّدبأّن

.الخروج سهل كثيراً كان إذا سيّما الكلى إلى البدن فضول تدفع الطبيعة أّن على دّل غليظ

69.

.به سيحدث أو حاضر صداع فيه الدواّب بالبول شبيهاً متثوّراً بولاً بال من: 564أبقراط قال

CB1[ماّدةفيعملتإذاالناريةالحرارة:التفسير 88a[تثوّراًالبولفيوولّدتالرياحفيهاأكثرتغليظة

هذامعيكونأنوبالواجب.565والزفتكالقيرالغليظةالمواّدفيخارجمنالنارتفعلهكماالدواّببأبوالشبيهاً

V1[الناريةالحرارةمعالغليظةالرياحلأّنكانقدأوسيحدثأو566حاضراًصداعالتثوّر 48b[يسرع

560. .CB1 وقد :V1 [ قد

561. .CB1 حال :V1 [ حالة

562. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

563. .CB1 هذه .add [ غير

564. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

565. والزفت كالقير  ] V1: والزيت كالقار  CB1.

566. .V1 حاضر :CB1 [ حاضراً
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أنذرضعيفةكانتوإن.المرضتطاولعلىدّلقويةوالقوّةطويلاًزماناًالتثوّربقيفٕان.الرأسإلىصعودها

الأصل،هذاعكسيلزموليس.المرضانقضاء567وشكعلىدّلبسرعةغليظثفلفيهرسبوإن.بالسقوط

مستكنةالماّدةأوالرأسفيمزاجلسوءالصداعيكونفقدكانمتىالصداعمعالمتثوّرالبولوجدانأعني

.المعدة لمشاركة كان وربّما فيه لشّدة كان وربّما. كثيرة رطوبات أو رياح أو مرار إّما, فيه

70.

وسائرحمراءغمامةالرابعفيبولهفييظهر570قدفٕانّهالسابعاليومفيالبحرانيأتيه569من:568أبقراطقال

.القياس هذا على تكون العلامات

[التفسير :CB1 88b[لمالنضجعلاماتمن573قدرذات572علامةفيهظهرتفمتى571إنذاريومالرابعاليوم

إنّما.السابعفيكائنالبحرانأنعلىيدّلفهوقبلهيكن 574كانتوإنالحمراءبالغمامةمعكلامهخّصصو

.الدلالةفينادرةوالحمراءبعدمنالكائنالبحرانعلىدلالةوأبينظهوراًأكثرالبيضاءلأّنبذلكأولىالبيضاء

منآخريومفيالرابعبعدظهرتإذاالغمامةهذهومثل.القوّةهذهلهاأّنيظّنلاعسىلكانإليهايرشدلمولو

االغايةفيالمنتهىإلى575الحركةسريعالمرضيكونأنإلّاأيّامبثلاثةالبحرانيتبعهالاالٕانذارأيّام .جدًّ

فيالبحرانكانعشرالحاديفيظهرتومتى.عشرالرابعفيالبحرانكانالسابعفيظهرتمتىولذلك

567. وشك على  ] CB1: على شك بلا  V1.

568. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

569. .CB1 ومن :V1 [ من

570. .V1: om. CB1 [ قد

571. .CB1 اىدر :V1 [ إنذار

572. .CB1 علامات :V1 [ علامة

573. قدر ذات  ] V1: خطر على دلت  CB1.

574. .V1: om. CB1 [ كانت

575. .CB1 الحكه :V1 [ الحركة
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هذاعلىالعلاماتوسائر«وقوله.العشرينفيالبحرانكانعشرالرابعفيظهرتومتى.576عشرالسابع

حتىأصفًرإذاوالأبيضمعتدلاًغلظاًالرابعفيغلظإذاالرقيقكالبولالنضجعلاماتسائربهعني»القياس

.النضج على به يستدّل ما وسائر والبصاق البراز حال وكذلك. 577أترّجياً يصير

71.

]CB1 89a[التيالحّمىأصحابفيوخاّصةرديءفهوأبيضمستشّفذاالبولكانإذا:578أبقراطقال

.الدماغ ورم مع

رديء،فهوولذلكالنضج،عنالبعدغايةفيوهذا.المشّفالرقيقالأبيضوهوالمائيالبولهوهذا:التفسير

الغالبيكونأن579فبالواجبالمرارمنكانإذاالمرضهذالأّنالهلاكعلىالدماغورمأصحابفيويدّل

لاأنوبالحرىفوق،إلىبأسرهاالمرّةحركةأّنعلىدّلرقيقاًأبيضمائباًكان580وإذا.المرارهوالبولعلى

.الحالة هذه من 581ينجو

72.

V1[583الشراسيفدونفيماالتي582منهالمواضعكانتمن:أبقراطقال 49a[حدثثّمقرقرة584معهاعالية

576. عشر السابع في البحران كان عشر الحادي في ظهرت ومتى  ] V1: om. CB1.

577. .V1 ترجيا :CB1 [ أترّجياً

578. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

579. .CB1 فالواجب :V1 [ فبالواجب

580. اذا فاما :V1 [ وإذا  CB1.

581. .CB1, V1 ينجوا :correxi [ ينجو

582. .V1: om. CB1 [ منه

583. .CB1 منه .add [ الشراسيف

584. .CB1 وفيها :V1 [ معها
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.585الحّميات في وذلك كثيراً بولاً يبول أو كثيرة رياح منه تنبعث أن إلّا يلين بطنه فٕاّن ظهره أسفل في وجع له

معهكانفٕاذا.للثفلمخالطةلرطوبةأونافخةلريحإّمافهولورميكونلمإذاالشراسيفدونماعلو:التفسير

إنّما.كليهماعلىدلّتقرقرة CB1[ويحدثالأسفلإلىانحدارهماعندالقرقرةتحدثو 89b[بسبب

الرياحوتخرج587بالبولوتدّرالعروقإلىالرطوبة586تتأّديفربّماالظهريليمّماالبطنأسفلفيوجعالتمديد

وعنى.المثانةإلىسريعاًونفذتامعاًالعروقإلىصارتاوربّمامعا588ًأسفلمنخرجتاوربّماأسفل،منوحدها

علىالأورامعنالعاريةالمطلقة591الحّمياتفيتوجدالحالهذهأّنأي»590الحّمياتفي589وذلك«بقوله

سبيلعلىيوجدالبطن594فعلوالورمية593الحّمياتفيفأّما.البحارين592أوقاتفيلهاالطبيعةدفعطريق

.الأمراض في تعرض التي والأعراض اللوازم

73.

ببولالخراجذلكمنيتخلّصفقدمفاصلهمنشيءفيخراج596بهيخرجأن595لهيتوقّعمن:أبقراطقال

585. .CB1 الحماىات :V1 [ الحّميات

586. .CB1 ىنادي :V1 [ تتأّدي

587. .V1 البول :CB1 [ بالبول

588. أسفل من  ] CB1: om. V1.

589. .V1: om. CB1 [ وذلك

590. .CB1 الحماىات :V1 [ الحّميات

591. .CB1 الحماىات :V1 [ الحّميات

592. .V1: om. CB1 [ أوقات

593. .CB1 الحماىات :V1 [ الحّميات

594. .CB1 فعلوا :V1 [ فعلو

595. .CB1: om. V1 [ له

596. .V1 له :CB1 [ به
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كانرعففٕانإعياء،معهاحّمىبهمنبعضفيالرابعاليومفي598يبتدئقدكمايبولهأبيضغليظ597كثير

ا سريعاً ذلك مع مرضه انقضاء .599جدًّ

أّنعلىيدّلالٕاعياءلأّنإعياءمعهاالتي600الحّمياتفيالمفاصلفيالخراجيخرجأنيتوقّعإنّما:التفسير

الرابعاليوممنيبتدئأبيضغليظكثيرببولتستفرغهاأنعلىالطبيعةقويتفٕان.المفاصلنحومائلة601المواّد

CB1[أّولمن 90a[بدفعتبتدئأنّهاالطبيعةقوّةعلىويدل.محالةلاالخراجمنالمريضسلمالمرض

فيهاالحرارةقوّةفٕاّنالحرارةالقوية602الحّمياتفيذلكيكونأنوبالحرى.الٕانذارأيّاممنيومأّولفيالماّدة

يخرجأن603الحّمياتفييحدثالذيالخراجشأنفمنوإًلا.بالبولتدفهاوالطبيعةوتحلّهاالفضولتذيب

ليكونالرابعباليومكلامهخّصص604أبقراطيكونأنويمكن.الحرارةوفتورالماّدةلغلظالمّدةتطاولبعد

الطبيعةدفعكانإنثّم.جالينوسفهمهماعلىبعدفيما605الٕانذارأيّامسائرمنعداهمامعرفةفيدستوراً

إّماالأذنأصلفيخراجإّمايحدثفٕانّهالبدنأعاليإلىالماّدة أسرعيكونالحّمىانقضاءأّنوبيّن.رعافو

بالبولتدفعهاأنّهاإًلاكثيرةأيّامفيبالبولوتدفعهاواحديومفيبهتدفعهالأنّهابالرعافالماّدةدفعهاكانإذا

.الدم مع بالرعاف وتدفعها وحدها

74.

597. .CB1 كبير :V1 [ كثير

598. .CB1, V1 تبتدئ :correxi [ يبتدئ

599. ا سريعاً جدًّ  ] CB1: الرعاف V1.

600. .CB1 الحماىات :V1 [ الحّميات

601. .CB1 الماده :V1 [ المواّد

602. .CB1 الحماىات :V1 [ الحّميات

603. .CB1 الحماىات :V1 [ الحّميات

604. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

605. .CB1 البحران :V1 [ الٕانذار
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.مثانته في أو كلاه في قرحة به أّن على يدّل ذلك فٕاّن وقيحاً دماً يبول كان من] V1 49b: [أبقراط قال

]CB1 90b[فٕان.تأّكلومعقدرذيعرقموضعفيكانتإذاوالمثانةالكلىقرحةيتبعالدمبول:التفسير

حالالبابهذافيالبولترتخيحالأّنوافهم.قيحبولتبعهاتأّكلمعولاالموضعهذامثلغيرفيكانت

القضيبفيالقرحةحالوكذلك.فتسحجهمابهماتمّرحاّدةأوخشنةبحصاةتتقرّحان606قدفٕانّهماالكلى

هيالتيالمواضعفيخراج607انفجارمنيكونفقدبالبولوحدهالقيحخروجفأّما.أيًضاالمثانةفيحالها

على»وقيحاًدماًيبولكانمن«تنتظمالتيالنسخةاختارواالمفّسرينأكثرفٕاّنولذلك.الكلىمنأعلى

القيحأّنعلىوالمثانةالكلىفيإًلايجتمعانلاكلاهماوالقيحالدملأّن»قيحاًأو«تتضّمنالتيالنسخة

من«قولهتقديرفيكون.ثلاثةأويومينمنأكثرفي609يباللاأخرمواضعفيخراجانفجارمن608يبالالذي

الوجعبموضعبينهماتفرّقأنولك.المثانة611أوالكلىفيإّمافالقرحةكثيرة610أيّاماًأي»قيحاًأودماًبال

[المثانةمنكانإذابهاختلاطهماوعدمالكلىمنكانإذابالبولوالقيحالدموباختلاط .CB1 91a[ويتبيّن

.بعد فيما ستفهمه ما على تخرج التي الأخر 612بالأشياء الكلى في وعدمه هذه مع البول

75.

.كلاه من يخرج فذلك الشعر 613بمنزلة أو صغار لحم قطع غليظ وهو بوله في كان من: أبقراط قال

أّنوذلك.اللحميةالأعضاءبعضلذوبانيكونوقدالكلىفيلقرحةيكونقدالصغاراللحمقطع:التفسير

606. .V1: om. CB1 [ قد

607. انفجار من   ] V1: لانفجار CB1.

608. .CB1 ينال :V1 [ يبال

609. .CB1 ينال :V1 [ يبال

610. .CB1 ايام :V1 [ أيّاماً

611. .CB1 في .add [ أو

612. .V1 وبالاشياء :CB1 [ بالأشياء

613. بمنزلة أو صغار  ] V1: وبمنزله صغاًرا  CB1.
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وتجّففصديدياًجوهرا614ًبالانعقادالعهدقريبمنهكانماجعلتلحمىعضوفيعملتإذاالناريةالحرارة

أنحينئذلهاويعرضالمقلىعلىيقلىالذيكالشيءتجعلهحتّىالانعقادمستحكممنهاكانماوتصًلب

الأّولمعالبولبأّنالأعضاءسائرمنغيرهولحمالكليتينلحممنالأجزاءهذهتكونأنبينويفرّق.تتقتّت

لحم615قطاعيرلمأنّهيذكروجالينوس.نضيجغيروالبولحّمىالثانيومعحّمىمعهتكونولانضجاًيكون

غليظلدموذلككرسني،ثفلهاالتيالأبوالمعيخرجفقدباللحمشبيهةأجزاءفأّما.بالبولخرجتصحيحة

CB1[فبالحرىاللسانسوادمعهكانفٕان.الكبدفيأوالكلىفيالحّمىحرارةتحرقه 91b[علىيدّلأن

فليسالشعريةالأجزاء616فأّما.التفتّتإلىإجابةوأسرعحمرةأّشدالدمويةالأجزاءيكونأنوالأولى.الهلاك

أجزاءإلىبل617شعريةأجزاءإلىيتحلّللاالكلىجوهرلأّنالمثانةأوالكلىجوهرمنتكونأنيمكن

[نخاليةأوصفائحيةأجزاءحلّلjيالمثانةوجوهر.كرسنية .V1 50a[تجويفهمافيينعقدأنيمكنأيضاًولا

فيوالمنعقدالتمرأوالزيتونأوالغبيربنوىشبيهاًشكلهفييوجدالكلىتجويففيينعقدمالأّنماخلطمن

المثانةإلىالكلىمنالجائينالبربخينتجويففيتنعقدالشعريةالأجزاءبل.كبارحصاةالمثانةتجويف

أمثالفيهينعقدأنيمكنالذيالمقدارالطولمنلهمافٕاّنفتجّففهما،حرارةفيهاتعملغليظةفيهالرطوبة

ينعقدالجوهرهذاأّن619علىوالدليلالبعارة،فيتجوّزاًالكلىبلفظةالبربخينعنعبّر618وأبقراط.الأجزاءهذه

منينتقضماّدتهاهوالذيالبلغميالخلطلأّنغليظاًالشعريةالأثفالمعيكونالبولأّنالغليظالبلغممن

CB1[يكونفلا,اللحمقطعمع620وأّما.المرطّبةوالأغذيةالملطّفالتدبيرهؤلاءينفعولذلكالكلى،

614. .CB1 بالانعقا :V1 [ بالانعقاد

615. .CB1 قطع :V1 [ قطاع

616. .CB1 واما :V1 [ فأّما

617. شعريةأجزاءإلىيتحلّللاالكلىجوهرلأّنالمثانةأوالكلىجوهرمنتكونأنيمكنفليس ] CB1: om.

V1.

618. .CB1, V1 وبقراط :correxi [ وأبقراط

619. .V1: om. CB1 [ على

620. .CB1 فاما :V1 [ وأّما
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121b[غليظوهو«قولهيكونحتّىالقوامفيالاعتدالهاهنابالغليظعنى622أبقراطولعّل.غليًظا621البول«

.بالرقيق ليس أنّه معناه

76.

.جربة فمثانته النخالة بمنزلة غليظ وهو بوله في خرج من: أبقراط قال

إّماالمثانةجرب623علىإّماداّلالنخاليالثفل:التفسير بنضجبينهماويفرّق.الأصليةالأعضاءتفتّتعلىو

بالغليظعنهعبّر624وأبقراطالقوامالمعتدلوهونضيجاًالبولكانفمتى.وعدمهاالحّمىوبوجودوعدمهالبول

تفتّتومعحّمىمعهيكونولاالمثانةفيلجربهوإنّماالنّخاليوالثفل.صالحة625حالالعروقفحال

.دّق حّمى محالة لا الأعضاء

77.

.انصدع قد كلاه في عرقاً أّن على دّل متقّدم سبب غير من دماً بال من: بقراط قال

والضربة،والسقطةكالوثبةيتقّدمهظاهرسببغيرمنبهعنىأنّهيوهم»متقّدمسببغيرمن«قوله:التفسير

إنّما.كذلكوليس CB1[تقّدتهقديكنلمأنّهمثلبغتة626قولنامنيفهممابهعنىو 121b[فمتى.قرحة

نحوخارج628من627لسببأوالدممنالكلىعروقكامتلاءداخلمنبسببكانسواءبغتةالدمبولعرض

621. .V1:  OM. CB1 [ البول

622. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

623. على إّما  ] V1: اما على  CB1.

624. .CB1, V1 وبقراط :correxi [ وأبقراط

625. .V1: om. CB1 [ حال

626. .CB1 قوله :V1 [ قولنا

627. .CB1 بسبب :V1 [ لسبب

628. .V1: om. CB1 [ من
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عرق630انفتاحمنهذايكونأنيمكنوليس.كثيردمبولوتبعهالكلىعروقفيصدععرضذكرنا629ما

دم631يبالأنيمكنأيضاًولا.للبولمخالطوهوويخرجقليلاًقليلاًرقيقدممنهيترّشحالانفتاحلأّنالكلى

يتصّفىلاأوكثيراًدماًفتحتويسعةبذاتليستالمثانةعروقلأّنالمثانةفيالتيالعروقمنبغتةكثير

يعرضفلامتعلّقةغيرالمثانةجرمفيمنّدسةفٕانّهاذلكومع.الكلىعروقفييتصّفىماحسبالدم632فيها

V1[ذلكويسبق.تتقّدمهقرحةبسببلتأّكلإلّادممنهايخرجلابلالانتهاكلها 50b[وجعحينئذالدم

.بغتة يكون لا 634وهذا نخالية، وأجزاء 633مّدة وخروج

78.

.مثانته في تتولّد فالحصاة بالرمل شبيه شيء بوله في يرسب كان من: 635أبقراط قال

إذاوكذلك.محالةلايتقّدمها636الرمليالثفلفٕاّنالكلىأوالمثانةفيتتولّدأخذتإذاالحصاة:التفسير

[كباركثيرالتفتّتحينوفيصغاريسيرالتولّدوقتفيالرملأّنإلّاتتفتّت،أخذت .CB1 122a[ويفرّق

فهورمادياًكانومتى.الكلىمنفهو639أحمركانمتىالرملبأّنالأخرىومن638إحداهمامن637الجايئبين

629. ما نحو  ] V1: كما CB1.

630. .CB1 انتفاخ :V1 [ انفتاح

631. .CB1 ينال :V1 [ يبال

632. .CB1 منها :V1 [ فيها

633. .V1 صديد :CB1 [ مّدة

634. .CB1 وهذه :V1 [ وهذا

635. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

636. .V1: om. CB1 [ الرملي

637. .CB1 الجاري :V1 [ الجايئ

638. .CB1 احدهما :V1 [ إحداهما

639. .CB1 احمًرا :V1 [ أحمر
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عنالدميتصّفلمأغلظالمائيةالرطوبةأوالدمكانفمتىالدمفيهايتصّفىالكلىعروقأّنوذلك.المثانةمن

كانتفمتىمحّضةرطوبةتجيئهافٕانّهاالمثانةوأّما.أحمربالشهلاةشبيهاًرملاًالناريةبالحرارةفينعقدالبول

وجودساعدهافٕان.فشيءشيء640منهايرسبيزاللافٕانّهانعراجاًأشّدأوأضيقالقضيبإلىالمنفذةأوأغلظ

أغفلوقد.643الحمامات642حياضفيينعقدما641حسبرماديةأواللونترابيرملاًعقدتهاناريةحرارة

.الكلى ذكر الأّول الناسخ أو 644أبقراط

79.

.وجع مثانته يلي ما فٕاّن وعانته بطنه أسفل في وجع وأصابه البول تقطير به وكان عبيطاً دماً بال من: أبقراط قال

وهذهذكر،التيالمواضعفيوالوجعالبولتقطيرفيتبعهالمثانةفمبسّدانالمنعقدوالقيحالعبيطالدم:التفسير

[البولترتخيوالكلى645للمثانةعاّمةتوجدوصفهاالتيالأعراض .CB1 122b[منيفهمأنينبغيفلذلك

.المثانة مع البول آلات سائر» المثانة يلي ما «قوله

80.

.مثانته في قرحة على يدّل فذلك منكرة رائحة لبوله وكان وقشوراً وقيحاً دماً يبول كان من: أبقراط قال

أبقراطفٕاّنقبلمنفهمتقدكماالبولآلاتسائرقرحةيعّمانكاناكمابالبولوالقيحالدمخروج:التفسير

والمّدةالدمأّنوذلك.الرائحةنتنوهيالمثانةبقرحةالخاّصانوالقيحالدميتميّز646بهاالتيالعلامةأعطانا

640. منها يرسب  ] CB1: فيها ينصب  V1.

641. .CB1 ىحسب :V1 [ حسب

642. .CB1 قدر :V1 [ حياض

643. .CB1 الحمايات :V1 [ الحمامات

644. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

645. .CB1 المثانه :V1 [ للمثانة

646. .V1: om. CB1 [ بها
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فٕانّهما,والبربخانالكلىوأّما.النتنشديدةبهاتصيرعفونةفضل647المّدةفتكتسبفيهابقاؤهمايطول

وليسالجوهر،عصبىالمثانةفٕاّنوأيضاً.عفونةكثيرفيهاالمّدةتكتسبلافلذلك.لهوعاءلاالبول648مجاز

.النتن شّدة توجب العفن وشّدة العفن، شّدة يوجب الرداءة بالغ لسبب إلّا فيها القيح يكون

81.

.علّته انقضت وانفجرت انفتحت إذا فٕانّها إحليله في بثرة به خرحت من: أبقراط قال

V1[فيالبثرةأّنهوالفصلهذامعنىليس:التفسير 51a[كمابرأتفقدوانفجرتقاحتإذاالٕاحليل

CB1[معناهلكّنالأوهامإلىيسبق 123a[لممايتحلّللافٕانّهالبثرةهذهبسببكانإذاالبولأسرأن

651تنحّلقدبلفقطبالتفتّحتزوللاليستالبثرةهذهأّنعلىالقولبهذا650نبّهناقد649إذالبثرةتنفجر

.العلّة لانقضاء مثالاً الانفجار جعل أنّه إلّا بالتحلّل

82.

.يقّل برازه أّن على دّل كثيراً بولاً اليل 652من بال من: أبقراط قال

.البرازكثرإليهاتسرلموإذا.محالةلاويقّل653يجّفالبرازفٕاّنالعروقإلىسرتإذاالمشروبةالرطوبة:التفسير

647. المّدة فتكتسب فيها بقاؤهما يطول  ] V1: om. CB1.

648. .CB1 ممار :V1 [ مجاز

649. .CB1 او :V1 [ إذ

650. .CB1 تهيا :V1 [ نبّهنا

651. .CB1 تتحلل :V1 [ تنحّل

652. .CB1 في :V1 [ من

653. .CB1 يخف :V1 [ يجّف
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البطنواليابسبوله655يدّرماويستعملالشربمنيقلّلأنفينبغيبطنهلانمنأّنعلىتنبيههذا654فيولأّن

.البول يدّر مّما ويمتنع الشرب في يزيد أن يجب

654. .CB1 وفي :V1 [ في

655. .CB1 يذر :V1 [ يدّر
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