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المقالة الخامسة

1.

: التشنج الذي يكون من الخربق من علامات الموت.1قال أبقراط

ـلتفسيا ـ ـ ـ أّولـ إّن ـيعاـمر: الأـمرضـ اـعن ـلهراض ـئلاـ ـلشةـ اـ ـلخارب الأـبرـ ـبيق أواـفضـ الاـئي ـستفل ـ اـ ـلخنراغ ـ وذـ ـلكثكـلق، ـ ـيجاـمرةـ ـحتذبـ ـتعج2ّىـ ـ زـ

ـلقا دـعوّةـ ـفعن وـ ـيحته. ـ ذـم3رزـ ـيتعأنـبكـلن ـ اـ ـلشوّد اـ ـلقارب ـحتيءـ ـيسهّىـ ـ ذـ ـعليكـلل ـ وـجهـ ا ـيتقيدًّ ـ ـ أّولاًـ ولاـفّأ ـينتظأّولاً ـ ـ ـحتهـبرـ ـيجتمّىـ ـ ـ ّمـثع.ـ

ـلتشنا ـ ـ اـ ـلعّج ـبسبارضـ ـ ـمشبـ اـكارـ ـلعصة ـ الأـفبـ ـلفمـلي اـ ـلمعم ـ وذـ إـلهـلاـنإذا4كـلدة، اـمذع اـمّ ـنفسدواءـلن ـ أوـ ـخلنـمه ـيصيذاعـلطـ ـ إـ ـلير ه.ـ

ـيحتو ـ لاـبذاـهنـمرسـ ـينعأن ـ #ـ ـسحم اـ ـلخق ـيجعو5قـبرـ ـ أـفلـ ـطعمي ـ ـلئةـ ـيلقًلاـ ـ ـبنفسىـ ـ ـ اـجهـ ـلمعرم ـ اـثدة.ـ ـلتشنّم ـ ـ اـ ـلعّج ـبسبارضـ ـ ّدةـشبـ

ـستفالا ـ وذـ ـبسبكـلراغ. ـ اـجبـ اـبـوطرـلذب ـلتات اـفيـ ـلعصي ـ ـقسبـ وـ ـتجفيفراً ـ ـ ـ [ـ CB1ه 124a[اـهـوج ـلعصر ـ ـتجفيفبـ ـ ـ ـ وـيـدشاًـ ـيحتداً. ـ ـمنرسـ هـ

ـبقط ـ الاـ ـستفع ـ أـ إذا واـفراغ ـلترط ـطيرـ اـياـمبـ ـلمزن واـ واـهدـلاء ـلمن ـشيالأـبروخـ اـ ـطبرـلاء اـ ـللية ـ واـنّـ ـلحقة ـ ـلماـبنـ واـ وـهدـلاء ـلعن ـقطزرـبابـ وـنوـ ـنحاً إذاـ وه

وـحدـقانـك اـهذاـهدث. ـعنذيـلو أـ ـبقاه اـف6راطـ ـلتشنٕاّن ـ ـ اـ ـلكّج ـبخنـئاـ اـ اـبـوطرـلروج ـلتات ـتخيـ اـ ـلعصّص ـ اـهبـ ـلمهلو ـ ـ وـ الأـفك، ـكثي لاـ ـيبر رأ.ـ

اـمأـف ـلتشنّا ـ ـ الأّولـ ـينبغلاـفّج ـ ـ أنـ ـيستهي ـ ـ لأـصا7ٔالـ ـيسكّهـنلاً ـ ـبسكنـ ـ اـ ـللون اـ اـفيـف8ذيـلذع ـلمعم ـ وـ ـلخلا9روجـخدة ـ اـ ـلفط ورـللـعاـ ـيعاّـمـبه. رضـ

اـع ـلخن الأـبرـ ـبيق ـتشنضـ ـ ـبسبّجـ ـ اـكـرحّدةـشبـ ـلقة ـكميءـ ـيعاـ ـلمرضـ ـتصيبنـ ـ ـ اـ ـلهيضه ـ ـ وـ اـفة. ـلمي أنـ ـتتشنرار ـ ـ ـسيهـندـبنـمعـضواـمّجـ ـامّـ

1. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

2. .V1 حين :CB1 [ حتّى

3. .CB1 يحدر :V1 [ ويحترز

4. .CB1 انه .add [ وذلك

5. .CB1 سحقه :V1 [ سحق الخربق

6. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

7. .CB1 ىستهان :V1 [ يستهال

8. .CB1 التي :V1 [ الذي

9. .CB1 وىخروج :V1 [ وخروج
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.11 اللين10العضل الذي في لحم الساق، ويحترس من ذلك بالمروخات والدلك

2.

] التشنّج الذي يكون من جراحة من علامات الموت.V1 51bقال أبقراط: [

ـلتفسيا ـ ـ ـ «ـلوـقر:ـ اـملاـعنـمه ـلمات أيـ ـعلدّلـيوت» ـخطىـ الأـفر،ـ ـكثي ـيمرـ ورـ واـجرـيـامّـبوت، ـلتشنى. ـ ـ اـمّجـ ـلجن [ـحراـ CB1ة 124b[

ـيح ـعلدثـ وـ ـجهيى ـ أـ ـهمدـحن: ـبسباـ ـ الأـتبـ ـعضورّم اـ ـلعصبياء ـ ـ ـ وأولـ ـيتاـمة، الأـهنـمورّمـ ـعضذه ـبحانـكاـماءـ اـ ـلعضذاء ـ اـ رـثوارم،ـلو ـامّـبّم

ـتت ـلعلا12ىـقراـ ـ ـحتّةـ ـتصيّىـ ـ إـ اـلر ـفتعاغـمدـلى ـ اـ ـلبّم ـكلدنـ والآـ ـيحـرخّه؛ ـعقيدثـ ـ ـسيبـ دمـ ـكثلان وـ ـكمي.، ـيحتاـ ـ أنـفاجـ الأّول ـيعي اـمرفـ

اـح ـلجول والأـهدـلاـبـةحراـ ـشين اـ ـلماء ـخيرـ ـيقلو13ةـ ـ اـ ـلغّل وـ ـيفصذاء ـ اـنـاجنـمدـ ـلمخب ـ ورـلاـ ـيحتـامّـبف ـ أنـ اـسوـياج ع ـلجّ ولاـ ـيلحرح ـ ـليسيمـ ـ ـ لـ

 اللحم والشراب.14الصديد منه، كذلك يحتاج في الآخر أن يبرّد ويجّفف ما حول الجراحة ويلحم أسرع ما يقدر عليه ويسقي مرّق

3.

 فتلك علامة رديئة.15قال أبقراط: إذا جرى من البدن دم كثير وحدث فواق #أو تشنّج

التفسير: الفواق والتشنّج العارضان من فرط خروج الدم يدّل على جفاف العصب والأعضاء العصبين فلذلك يدّل على الهلاك.

4.

قال أبقراط: إذا حدث التشنّج أو الفواق بعد استفراغ مفرط فهو علامة رديئة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـبير:ـ اـهيـفّنـ ـلفصذا ـ [ـ CB1ل 125aا أن ـلف] واـ ـلتشنواق ـ ـ ـيعّجـ اـمانـضرـ أّي ـستفن ـ أـكراغـ إذا ـحسرطـفان ـيعاـمبـ روجـخنـمانـضرـ

الدم الكثير.

5.

10. .V1 والدهن :CB1 [ والدلك

11. .CB1 اللىىن :V1 [ اللين

12. .CB1 ما .add [ تتراقى

13. .CB1 المرتخيه :V1 [ المرخية

14. .CB1 ما :V1 [ مرّق

15. .CB1 وتشنج :V1 [ أو تشنّج
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أـق ـبقال إذاـ ـلسكرضـعراط: ـ ـسكرانـ ـبغتاتـ ـ ـيتشنّهـنٕاـفةـ ـ ـ وـ ـيمّج أنـ إلّا ـيحوت ـحمهـبدثـ أوـ ى ـيتكلّ ـ ـ إذاـ ـحضّم اـ ـلسرت اـعاـ ـلتة ـينحيـ ـ ـفيهّلـ ـ اـ

خماره.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلشر: اـيـرسرابـ ـلصعع ـ إـ اـلود #ـلى ـكثيرأس ـ اـ ـلمير ـ إـ ـبتـوطرـباغـمدـلا16ىـلل وأـ ـبخه اـيدـشهـترـ ـلغد الأـفوصـ ـعصي ـبلطابـ ـ ـفتاـ وـ ـتترارـحه ـغيهـ رـ

ـبحّهـنأ ـيجفهـترارـ ـ اـ ف وـبـوطرـلّ ـيحلات ـ الأـ ـبخّل ـفيصلرةـ ـ ـ ـبكيفيتحـ ـ ـ ـ ـ ـيفساـمهـ ـ ـبكمدهـ ـ ـيتّـ ـفمته.ـ ـ ـتقمـلىـ ـعلهـترارـحوـ اـ ـلتحليى ـ ـ ـ واـ ـلتجفيل ـ ـ ـ ـبلّمـثفـ غـ

ـمتا اـ أنـمدـللاء ـيخناغ ـ اـ ـلحق اـ ـلغاّر اـيرـ ـفيذيـلزي ـبخلأـلرضـعهـ اـ ـلمرة ـئياـ أنـلةـ ـتستحيه ـ ـ ـ إـ اـلل ـفتمتلةـبوـطرـلى ـ ـ ـ ـتجئـ ـيفاوـ رـ وـبوـطه ـيحة دثـ

ـلسكا ـ وـ ـفقوـهات اـ ـلحدان واـ ـلحّس ـبغتـةكرـ ـ وـ ـيعة. لاـ ـمترض اـ واـمدـللاء اـبـوطرـلاغ ـلغات ـئصاـ الأـفةـ ـعصي أنـ اـلوـتاب ـلتشنّد ـ ـ الاـ ـمتّج #لاـئلاـ ـمتي لاءـ

ـفيك17اغـمدـلا ـ ـسببونـ ـ ـللتلاًـ ـ ـ وـ ـحيف أنـ إلّا ـيع18اً ـحمرضـ وإّنـ ى، ّ
اـع19 ـلحمروض ـ ىـ ـمثيـفّ اـهلـ ـلحذه CB1[20دّلـيةـلاـ 125b[ـعل ّدةـش21ىـ

ـمج اـهاـ ـلطبيعدة ـ ـ ـ ـفمت.22ةـ ـ ـتقمـلىـ اـحوـ ـلحمرارة ـ ىـ ـعلّ دـ اـهعـفى ـلعذا ـيفمـلو23ارضـ اـ ـلمسكق ـ ـ إـ اـلوت اـقوـلى ـينحذيـلت ـ ـفيّلـ اـ ـلخمه ـ ـعلارـ ىـ

حسب اختلاف الأشربة وأمزجة الشاربين لها وهو ثلاثة أيّام فبالحرى أن يموت.

6.

] الأربعة فٕانّه يبرأ.V1 52a: من اعتراه التمّدد فٕانّه يهلك في أربعة أيّام، فٕان جاوز [24قال أبقراط

16. .CB1 كثيرا لملا :V1 [ كثير الميل إلى

17. .V1: om. CB1 [ لامتلاء الدماغ

18. .CB1 لا .add [ أن

19. إّن .CB1 فان :V1 [ و

20. .CB1: om. V1 [ يدّل

21. .V1: om. CB1 [ على

22. .CB1 للمرض .add [ الطبيعة

23. .CB1 ايضا .add [ العارض

24. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط
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ـلتفسيا ـ ـ ـ أرادـ اـبر: ـلتشنه ـ ـ اـ ـيعذيـلّج أـف25رضـ اـصي ـلعنل ـ وـ ـعصبق ـ إـ إـمه ا إـقىـلّ أو ـخلىـلّدام وـ ـتفسف، ـ ـمجكـلذـلدـ اـ ـلنفاري ـ ولاـ لـخدـي26س

ـلها دـ ـعفولاًـخواء ولاـ ـتخواً الأـ ـبخرج اـ ـنيـاخدـلرة ـفيعة،ـ ـ الاـ ـختنرض ـ ولأّنـ الأـمذاـهاق. اـمن ـلحراض ـبحٕاّنـفاّدةـ ـبظههـنراـ ـ اـفرـ وـبراـلي ـلحاـبع أنـ رى

لا يمتّد، أكثر من ذلك إن لم يبرأ العليل لرداءة التنّفس. ولأّن الطبيعة لا تحتمل تعب التمديد، أكثر من هذا.

7.

أـق ـبقال أـمراط:ـ اـبـاصن ـلصه ـقبرعـ ـنبلـ اـ ـلشعات ـ اـفرـ ـلعي ـيحّهـنٕاـفةـناـ اـلدثـ ـنتقه ـ اـمأـفال،ـ ّ
وـلرضـعنـم27 أـقه ـعليىـتد ـ اـمهـ ـلسنين ـ ـ ـخمنـ سـ

] وهو به.CB1 126a سنة فٕانّه يموت [28وعشرون

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ اـبىـ ـلصه لاـل#ا29رعـ ـيعذي وذ30جـلاـ الاـل. أّن ـنتقك ـ اـسنـمالـ ـلصبّن ـ إـ اـسىـلى ـلشبّن ـ أـ ـبلاب إـفاًـجلاـعغـ اـبي ـلصراء لأّنـ رع

ـلما ـينتقزاجـ ـ ـ إـ واـيارـنرارةـحىـلل ـلصة ـعلرعـ الأـ ـكثى ـيعرـ ـبتـوطرـل31رضـ اـ وـمدـله ـيع32كـلذـلاغ ـلمرضـ ـغينـمانـكنـ اـ ـلمر ـهقيراـ ـ أرـ اً.ـجزاـمبـطن

اـف ـنتقلٕاذا ـ ـ اـفواـ ـلسي اـ ـنتقلّن ـ ـ أـ ـجتهزـمت ـ إـ اـلم ـلحى واـ ـليبرارة ـ وـسوـ ـتصية ـ اـ الأرواح ـلصر ـقلنـمدةـعاـ ـبهوـ إـ أدـلم ـمغتهى ـ ـ أـ ـسخم وأـ ـفتسخّفـجن ـ ـ نـ رمـجّ

وـمدـلا ـتجفاغ ـ وـفّـ ـتمنه ـ ـيتكأن33نـمعـ ـ ـفي34وّنـ ـخلهـ ـغليطـ ـ أوـ ـتبرـيظ #ـفكـ ـتجي ـيفوـ وـ ـمجه ـفضل35هـيارـ ـ ـفيبة،ـجزـلةـ ـ ـعلرأونـ الأـ ـكثى ـسيرـ الـمنـماـمّـ

25. .CB1 يحدث :V1 [ يعرض

26. .CB1 فلا :V1 [ ولا

27. .V1 واما :CB1 [ فأّما

28. .CB1 وعشرين :V1 [ وعشرون

29. .CB1 البلغمي .add [ الصرع

30. .CB1 اذا لم يعالج :V1 [ الذي لا يعالج

31. .CB1 يحدث :V1 [ يعرض

32. .CB1 ولذلك :V1 [ ولذلك

33. .V1: om. CB1 [ من

34. .CB1 ىكون :V1 [ يتكوّن

35. .CB1 مجاريه وتجاويفه :V1 [ تجويفه ومجاريه
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.38 وصلابة اللحم. فأّما غير الصبيان فٕاذا عرض هذا العرض ثّم لم يعالجوه وماتوا وهو بهم37 والذفر36منهم في انتقال السّن إلى الذيب

8.

قال أبقراط: من أصابته ذات الجنب فلم ينق في أربعة عشر يوماً فٕاّن حاله تؤول إلى التقيّح.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ذات ـلجنر: ـ اـ ـلصحيب ـ ـ ورمـهحـ ـيعو اـفرضـ ـلغشي ـ اـ ـلستبطاء ـ ـ ـ [ـضلأـلنـ CB1لاع 126bو ـيكاـمّلـق] اـهونـ إلّاـلذا دمـمورم ـيغلن ـ بـ

ـعلي ـ اـ ـلمه لأّنـ اـهرار ـلغشذا ـ لاـ وـجاـمدـناء ـتله لاـ ـيتشزّزه ـ إلّاـ اـلاـبرّب ـللطيدم ـ ـ اـ ـلمف وـ ـينقكـلذـلراري، ـ ـلنفاـبىـ ـ أرـفثـ ـبعي ـعشةـ الأـموـيرـ لأّن راضـماّ

ـلحا اـجاّدةـ ـيتجلا39دًّ ـ ـبحاوزـ ـينهارـ ـ اـ ـعشعـبراـلا ـينمـلٕانـفر.ـ ـلنفاـبقـ ـ اـهيـفثـ ـلمذه إـ آل الاـلّدة ـنفجى ـ واـ ـنصبار ـ اـ ـلقياب ـ إـ ـفضىـلح اـ ـلصاء وـ وـهدر

ـعنذيـلا ـلقياـباهـ ـ إذاـمأـفح.ـ ا ـيكمـلّ اـ وذـيرارـمدمـلن ـعلكـلاّ الأـ ـكثى إذاـ اـفهـثدوـحانـكر ـلعضي ـ اـ ـفيمذيـلل ـ ياـ ـب الأـ #وـضن ـغيوـهلاع رـ

ـصحي ـ ـيتجـامّـبرـف40حـ ـ اـ وـبراـلاوز ـعشع واـ ـلثر ـثيلاـ واـ ـلعلين ـ ـ ـبعلـ ـينفدـ ـ ـيبو41اًـيدـيدـصاًـقزاـبثـ ـغينـمرأـ ـنفرـ ور42ّدةـمثـ ـينفانـكـامّـب، ـ اـ ـلمث 43يـفّدةـ

ـليا اـ ـلخوم واـماـ ـلسس وذـباـ ـبحسكـلع، ـ ـطبيعبـ ـ ـ اـ ـلبة ـحسدنـ #اـ ـلحب ا44يـفالـ ـلحالأورام ـمنهٕاّنـفارجـخنـمةـثادـ ـ ـيتقياـماـ ـ ـ ّحـ
ـيعـرس45 وـ ـمنهاً ـ اـماـ

.46يبطئ ومنها ما يبرأ من غير #أن ينضج

9.

36. .CB1 الرىب :V1 [ الذيب

37. .CB1 والزعوره :V1 [ والذفر

38. .CB1 لا محاله .add [ بهم

39. ا .V1: om. CB1 [ جدًّ

40. .V1: om. CB1 [ وهو غير صحيح

41. .CB1 صديًدا :V1 [ صديدياً

42. .CB1 ماده :V1 [ مّدة

43. .CB1 من :V1 [ في

44. .CB1: om. V1 [ الحال في

45. .CB1 ينضج :V1 [ يتقيّح

46. .CB1 نضج :V1 [ أن ينضج
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 عشرة سنه وخمس وثلاثين سنة.49 بين ثماني48: أكثر ما يكون السّل في السنين الّلاتي47قال أبقراط

ـلتفسيا ـ ـ ـ [ـ V1ر: 52bٕ ا ـيعتـامّـن] ـ اـ ـلسري [ـ CB1ّل 127a[ـللفتي ـ ـ ـ ـنهو50انـ ـسنةـياـ ـخممـهّـ وـ ـعشس ـسن51رونـ واـ ـلشبة ـ وـ ان ـنهّ ـسنةـياـ ـخممـهّـ سـ

ـسن52ونـثلاـثو اـ لأّن ـيكثدمـلة ـ اـهيـفّدهـلوـترـ ـينصولا53تـقوـلذا ـ إـ اـلرف ـلتغى ـ اـيذـ ـنصة ـفيمهـفراـ ـ ـقباـ ذـ اـقوـلكـلل ـلموف أوـ ـنقصاء ـ ـيبعلاـفهـناـ ـ دـ

ـعن الاـ ـمتد اـ ـلمفلاء ـ أنـ ـيعرط ـهترضـ ـبعيـفكـ أوـ ـعيض اـ #ـئرـلة ـعنة وـ ـثبد ـصيأو54ةـيوـقةـ أوـيدـشاحـ ـسقطد ـ أوـ #وـبـرضة اـف55ذاـهعـمة. دمـلٕاّن

ـيحت ـ اـهيـفّدـ ـلسذا اـ لأّن ـلمّن ـيكثرارـ ـ ـفيّدهـلوـترـ ـيبعلاـفهـ ـ أـ ـيضد أنـ ـيياً لاًـكأـت56ّدـلوـ ـبعيـفّ الأوـهضـ ـعيذه وـ اـهة. ـلفصذا ـ اـمدّلـيلـ ـلكن لامـ

 على أّن أقصى سّن الصبيان هو سبع عشرة سنة.57أبقراط

10.

: من أصابته ذبحة فتخلّص منها فمال الفضل إلى رئته فٕانّه يموت في سبعة أيّام، فٕاّن جاوزها صار إلى التقيّح.58قال أبقراط

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ اـكر: ـعضيـفورمـلان اـ ـلحلل ـ أوـ اـفق ـللي ـتيوزـ ـفهنـ ـخنوـ وإذاـ [ـكاق، CB1ان 127b[ـعضيـف اـ ـلحنجل ـ ـ ـسيرةـ اـفاـمّـ ـمنهلـخداـلي ـ اـ

ـسم ذـ ي ـبحّ ـفمتة.ـ ـ اـ ـنفجى ـ اـ اـلر اـفذيـلورم ـلفضي ـ اـ اـملـخداـلل ـلقيال ـ إـ ـقصبىـلح ـ اـ وـئرـلة ـئتهلاـمة ـ ـحتاـ ـيمنّىـ ـ اـمعـ ـلتنفن ـ ـ سـ ـعلّ ـينبغاـمىـ ـ ـ يـ

47. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

48. .V1 التي :CB1 [ الّلاتي

49. .V1 ثمان :CB1 [ ثماني

50. .CB1 الفتيان :V1 [ للفتيان

51. .CB1 عشرين :V1 [ وعشرون

52. .CB1 وثلىىن :V1 [ وثلاثون

53. .CB1 ويتسارع الامتلا الي التجاويف .add [ الوقت

54. .CB1 سيّما اذا اىفق وتبه قويه :V1 [ عند وثبة قوية

55. .V1: om. CB1 [ ومع هذا

56. .CB1 يولد :V1 [ ييولّد

57. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

58. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط
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ـيعو ـختنالا59رضـ ـ وذـ ـغلكـلاق، اـ الأورام ـلعظيى ـ ـ ا.ـجمـ ـيختنمـلٕانـفدًّ ـ ـ ـسبعيـفقـ ـ أـ الاـينـمّامـية ـنفجوم ـ اـفارـ ـلقيٕاّن ـ ـيمي60حـ ـ إـ أـلل ـقسمدـحى ـ يـ

الرئية وينقى بالنفث، والطبيعة تفعل ذلك حاجة منها إلى توسع النفس.

11.

أـق ـبقال إذاـ ـنسٕاـبانـكراط: ـفكّلـسانـ ـيقاـم61انـ ـلسعاـبهـفذـ ـ اـمالـ ـلبن ـمنكزاقـ ـ اـ ـئحراـلر أـ إذا ـلقة ـعليـ اـ ـلجمى ـ وـ ـشعانـكر رأـ ـينتثـهسر ـ ـ نـمكـلذـفرـ

علامات الموت.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـنتر:ـ ـئحرا62نـ اـ ـلبة ـلخا63زاقـ ـلنفاـبارجـ ـ ـعلدّلـيثـ ـفسىـ اـ ـلقاد ـلشـةحرـ اـ ـلعفّدة ـ وـنوـ ـتنة اـثاـ ـلشعر ـ ـيتبرـ ـ اـععـ ـلغدم أوـ ـهملاـكذاء ـعلدلّانـياـ ىـ

قرب الهلاك.

12.

: من تساقط شعر رأسه من أصحاب السّل ثّم حدث به اختلاف فٕانّه يموت.64قال أبقراط

] على عدم الغذاء والاختلاف يدّل على سقوط القوّة.CB1 128bالتفسير: تساقط شعر الرأس يدّل [

13.

قال أبقراط: من قذف دماً زبدياً فقذفه إيّاه إنّما هو من رئته.

ـلتفيسا ـ ـ ـ اـ إـلر: ـيصيـاّمـندم ـ زـ إذاـيدـبر ـلطـاخاّ اـ ـلهه ـمخواءـ ـلطاـ ـينقسدةـيدـشةـ ـ ـ ـبهمـ واـكاـ ـمنهمدـحّل ـ ـ إـ أـلا ـصغزاءـجى ـكثي65ارـ ـ وـ ـيشتبرة ـ ـ أـ ـهمدـحك اـ

اـخالآـب ـشتبر ـ ـيصياًـكاـ ـ ـنفهـبرـ وـخاـ ـتعةـلـاحذهـهات. ـللرضـ اـعيـفدمـ وـئرـلروق ـقصبتهة ـ ـ ـ ـكثياـ ـ ـسيراًـ واـمّـ اـلا ـيغذيـلدم الاـيـرسةـئرـلا66ذوـ ـستعع ـ دادـ

59. .V1 وعرض :CB1 [ ويعرض

60. .CB1 التقيح :V1 [ القيح

61. .CB1 وكان :V1 [ فكان

62. .CB1 لان نتن :V1 [ نتن

63. .CB1 البصاق :V1 [ البزاق

64. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

65. .CB1 صغيره :V1 [ صغار

66. .V1 يغذوا :CB1 [ يغذو
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ـيصيلأن ـ زـ ـلكثاًـيدـبر ـ ـتمخرةـ ـ اـف67ـهضّـ ـلقلي ـ واـ ـلشب ـئيراـ الآـ ـتين ـمنةـ إـ اـله وـئرـلى ـمتكـلذـلة. وـ اـجى اـلد ـيخ68ذيـلدم ـلنفاـبرجـ ـ زـ دّلـيدـبث ـعلاً ىـ

اـفـةحرـق [ـئرـلي V1ة 53aٔا إلّا ـليّهـن] واـ ـجبس ـمترورةـضاّـ ـنفانـكىـ اـ اـمدمـلث أنـئرـلن ـيكة زـ وذـيدـبون إذاـلاً، ـيكمـلك ـبسبـهجروـخنـ ـ بـ

ـبسبلـبـةحرـق ـ اـ ـنصب اـفرقـعداعـ لاـلٕاّن ـيسدم ـلنفاـبـهجروـخرعـ ـ اـضوـمنـمثـ ـلقع ـبسبـهجروـخـةحرـ ـ الاـ ـنصب ـفلداع،ـ ـيشكـلذـ ـلها69كـباـ وءـ

ـيصيو ـ زـ اـفاًـيدـبر ـلقي وـحرـ ـلينـاجالـقدـقة. ـ ـبعيـفوسـ اـ ـلمض الأـضواـ ـيشبر:ـخع ـ أنـ ـيكه اـ [ـلون CB1دم 128bا ـلمنف] ـ ـ اـموثـ زـئرـلن إذاـيدـبة اً

ـتفرـيانـك اـهـوجنـميءـشعـ وـصـاخةـئرـلر ة. ـلعّ اـ ـلسبّل ـ ذـفبـ أّنـلي اـهـوجك ـمملةـئرـلر ـ وـه70وءـ ـحيواء ـفيع71اًـ ـ ـعنهـلرضـ ـنفثهدـ ـ ـ أنـ ـيشا اـباـ دمـلك

ـيمكنمـلإذا ـ ـ أنـ ـيفه ـقهارـ وـ ـيخا وـ وـحرج ـيقدـقده. اـ اـلذف ـبعيـفديـبزـلدم ـصحا72ٔالاتـحضـ اـ ذات ـلجناب ـ وأـ ـمنهّلـقب ـ أـ ـصحم ذاتـ اب

إنّما يكون ذلك فيما أحسب إذا كانت في مواضع العلّة حرارة مفرطة تولّد في الدم غلياناّ. الرئة، و

14.

قال أبقراط: إذا حدث بمن به السّل اختلاف دّل على الموت.

ـلتفسيا ـ ـ ـ الاـ ـختر: اـفلافـ ـلسي إذاـ ـبسبانـكّل ـ اـهبـ ـلمذا لاـ ـلعرض ـيق73ارضـ اـف74عـ دّلـسوـلي ـعلط ـضعىـ اـ ـلقف أـ إلّا ـمتّهـنوّة ـتنعـمانـكىـ رـثاـ

ـلشعا ـ أدّلـكرـ ـعلان اـ ـلسقى ـ #وـ اـقوط ـلهرب و75لاكـ أـغ. ـبقرض ـبه76راطـ اـ ـلفصذا ـ ـليلـ إـهسـ ـمضدـقلامـكادةـعو ـبيلـبهـلىـ الاـ أّن ـختان لافـ

وحده من دون الانتثار في مرض السّل كان في الدلالة له على الهلاك.

15.

67. .CB1 مخضه :V1 [ تمّخضه

68. .V1: om. CB1 [ الذي

69. .V1 يسلك :CB1 [ يشابك

70. .CB1 مهوا :V1 [ مملوء

71. .CB1 روحانيه :V1 [ وحياً

72. .CB1 الحالات :V1 [ حالات

73. .CB1 يعارض :V1 [ لعارض

74. .CB1 نفع :V1 [ يقع

75. .CB1 والقرب من الهلاك :V1 [ وقرب الهلاك

76. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط
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أـق ـبقال آـم:77راطـ اـبتـلن ـلحه ا78نـمالـ ـلجنذات ـ إـ اـلب ـلتقيى ـ ـ اـنٕاـفّحـ إن ـستنقّه ـ ـ أرـفىـ ـبعيي ـ اـماًـموـينـ ـلين اـ [ـلوم CB1ذي 129aا ـنفج] ـ رتـ

 في هذه المّدة فٕانّه يقع في السّل.79فيه فٕاّن علّته تنقضي، وإن لم يستنق

ـلتفسيا ـ ـ ـ :ـ ـمت80ر اـصىـ اـفورمـلار ذات ـلجني ـ إـ اـلب ـلتقيى ـ ـ حـ ّ
ـينمـلّمـث81 ـلنفاـبقـ ـ أرـف82ثـ ـبعيي ـ الأرـموـينـ لأّن ـبعياً ـ أـ ـقصن الأـحىـ راضـمدود

ـلحا اـفاّدةـ ـلمٕاّن ـتعفّدةـ ـ وـ ـتعفن ـ اـ ن وـئرـلّ ـكلهأـتة ـ ـفيكاـ ـ ـمنهونـ ـ اـ ـلسا وأـ ـبقّل. ـكم83راطـ ـجعاـ اـحلـ ـلنقّد ـ الاـماءـ دون ـنفجن ـ اـ ـعشعـبراـلار ـجعر،ـ ّدهـحلـ

في أصحاب الانفجار والنقاء من المّدة الأربعين، وهذا في أكثر الأمر.

16.

أـق ـبقال اـ ـلحراط: ـيضاّرـ ـكثا84ٔنـمّرـ اـمرـ ـستعمن ـ ـ اـههـلاـ ـلمضذه ـ ـللحا85ّثـنؤـتاّرـ ـ وـ ـيفتم ـ اـ ـلعصح ـ وـ ـتخب اـ وـهذـلّدر ـتجلن ـ ـسيبـ اـ واـللان ـلغشدم ـ يـ

ويلحق أصحاب ذلك الموت.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـلحاـبىـ اـ ـلهاّرّ اـ ـلحواء واـ ـلماّر اـ ـلحاء وـ ـمتاّر. أـ اـفرطـفى ـستعمي ـ ـ ـلهماـ ـ ـهمّـنٕاـفاـ ـيحلاـ ـ اـبـوطرـلا86ّلانـ ـلتة الأـفيـ ـعضي ـكماءـ ـتفعاـ ـ اـ ـلنل ارـ

ـلفضاـب ـ واـ ة وـصرـلّ ـللحا87انـثّـنؤـيكـلذـلاص. ـ وـ ـخيرـيم اـ ـلعصان ـ إـ و ـيحـامّـنب ـضعانـثدـ اـ لأـهذـلف ـهمّـنن ـخيرـياـ ـمحلانـ ـ وـ اـهّه لأـمدـلو ـهمّـناغ 88اـ

77. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

78. .V1 في :CB1 [ من

79. .CB1 تستنقي :V1 [ يستنق

80. .CB1 قال المفّسر :V1 [ التفسير

81. .CB1 الىفتح :V1 [ التقيّح

82. .V1: om. CB1 [ بالنفث

83. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

84. .V1 بمن :CB1 [ من

85. .CB1 يدىب :V1 [ تؤنّث

86. .CB1 ىحلان :V1 [ يحلّلان

87. .CB1 يوهنان :V1 [ يؤنّثان

88. .CB1 ولانهما :V1 [ لأنّهما

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq's Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 5 9



ـيحل ـ [ـ CB1ّلان 129bا الأرواح ـلت] اـكرـميـهيـ ـلقّب ـكثيوىـ ـ ـفتضعراًـ ـ ـ اـ ـلقف لاـ ـمحوى ولأـلاـ ـهمّـنة [ـلوـياـ V1ّدان 53b[الأرواحـف ـبخي اراتـ

ـيتك ـ ـبهّدرـ اـ وأـهذـلا اـمن. ـسيّ اـ ـهمّـنلأـفدمـللان ـيحاـ اـ وـلّلان الأـئـاسدم وـخر ـيسخلاط ـ ـجسالا89ٔانـفّـ ـفيامـ اـفكـلذـلّدانـلوـ ـلمستعي ـ ـ ـ لاـيّدـ ـنبعن ـ اثـ

الدم النزف، ويلحق النزف إذا أفرط الغشي ثّم الموت.

17.

قال أبقراط: وأّما البارد فيحدث التشنّج والتمّدد والاسوداد والنافض التي تكون معها حمى.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلبر: ـبجمردـ ـ الأـهواـجعـ ـجسر وـ ـيمنام ـ اـمعـ ـلتحلن ـ ـ ـفتغلّلـ ـ ـ الأـ ـعصظ وإذاـلذـلابـ ـغلظك. ـ زادـ ـضهرـعيـفت ـفيحاـ ـ اـ ـلتشندث ـ ـ واـ ـلتمّج ـ ّدد.ـ

الاـموأ ا اـفودادـسّ ـلبٕاّن اـ ـلشرد إذاـيدـ ـمنّدـسد اـفاـ ـلعضس ـ اـعوـ ـلحرض اـ ـلغاّر أنـيرـ ـيعزي اـ ـلتدم ـللمو90رّوحـ ـ ـينضغأن91عـضوـ ـ ـ اـ ـنضغط ـ داًـيدـشاًـطاـ

ـيع ـفي92رضـ ـفسكـلذـلهـ ـكثيوخـ ـ واـ ـلطبيعرة، ـ ـ ـ ـتميةـ ـ ّلـ
93ٕ ـليا دـ ـكثياًـمه ـ ـطلبراًـ ـ لٕاـ ـفسلاحـصاً اـ ـلباد واـ ـلعضرد ـ ـيقبوـ ـ ـمنلـ أـ ـكثه ـممرـ اـ ـيحتملّ ـ ـ ـ ـخلقتهـ ـ ـ هـ

ـللفس ـ ـ اـ ـلعوخ [ـلـةضارـ CB1ه. 130Aا ولأّن ـلح] اـ ـلغاّر لاـيرـ ـيتنفزي ـ ـ لاـ س ـنسّ اـ ـلمنداد ـ ـيعارـصذ،ـفاـ ـللرضـ اـ ـلكثيدم ـ ـ أنـ ـيعفر ـ وـ ـيعن ـعلودـ 94ىـ

ـلعضا ـ ـفيعفنوـ ـ ـ ـ ـيعّمـثهـ اـ ـلحرض أنـخأـباّرـ ـينطفرة ـ ـ وـ ـيستحيكـلذـلئ، ـ ـ ـ اـ ـللل إـ اـلون ـلكمى ـ والاـ وـسودة ـلهوداد. أـ إن ـمكذا أنـ ـيتن ذـحلاـ راجـخٕاـبكـلق

وـلا ـلفصاـبدم ـ ـلشوا95دـ ـيعولا96رطـ ـعلوّلـ اـ ـلمحلى ـ ـ ـكمةـلّـ ـيفعاـ ـ ـلمضاـبلـ ـ ـيعفمـلروب،ـ ـ واـ ـليدـلن. ـعللـ اـ أّن ـلعضى ـ ـيفسوـ ـ اـفدـ ـلبي اـ ـلشرد دـيدـ

ـلتعفاـب ـ ـ الاـ دون ن ـحتّ ـيتو98بـطرـيّهـنا97ٔراقـ وـهرـ ل. ـفسانـكوـلّ ـعلادهـ وـ الاـجى ـحته ـلكراقـ ـيجانـ وـ ـيتنّف ـ ـحسرـثاـ اـ ـلحب الأزـفالـ والأـهي وارـنار

أـف اـيي ـبيرـلّام والأـ ـعنع أـفابـ اـيي ـلخّام إـيرـ و ـيعاّـمـنف. الأـ اـلرض ـلشم أّولاًـيدـ ـبسبد ـ اـسبـ ـلموء اـ ـلمختلزاج ـ ـ ـ وـ ـبسبف ـ ـتفبـ الاـ اـّصـترّق ـلحال ادثـ

89. .CB1 يسخنان :V1 [ ويسّخفان

90. .CB1 التزوج :V1 [ الترّوح

91. .CB1 والموضع :V1 [ وللموضع

92. .CB1 فيعرض :V1 [ يعرض

93. .CB1 ترسل :V1 [ تميّل

94. .CB1 الي :V1 [ على

95. .CB1 بالفصد :V1 [ وبالفصد

96. .CB1 وبالشرط :V1 [ والشرط

97. .CB1 الاحراق :V1 [ الاحتراق

98. .CB1 يترطّب :V1 [ يرطب
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ـلكث ـ اـ ـلفسرة ـ ـنياـثوخـ ـتمّمـثاًـ اـيدـ إـلد ـبعنـمـاهّاـيدم اـفد.ـ ـبتٕاذا ـنض99دأتـ اـ ـللارة وـهذـتونـ ـيقب اـ ـفقعـجوـلّل أـ اـخد ـلحذ ـيخّسـ هوـ #وذلك در،

العضو ومات الحاّر انطفاء فقد اصلاً الحّس ذهب فاذا وذ100عايعرايا. قوــهكــل، ــس لاــ ــف إــ و عاــمّــنوس. ــي [ــمرضــ CB1ن 130bا ب] ــل ردــ

.101النافض الذي تعقبه الحّمى لأّن الاختلاط إذا تترّوح عرض لها أن تعفن وتولّد ضروب الحّميات

18.

 لها.102قال أبقراط: البارد ضاّر للعظام والأسنان والعصب والدماغ والنخاع، وأّما الحاّر #فموافق نافع

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـشيالأـبىـ اـ ـلباء ـجمياردةـ ـ ـيباـمعـ إـ و ـنمرّد، الأـصاـ ـشيارت اـ ـلباء ـلهارّةـضاردةـ الأـ ـعضذه لأّنـ ـطبيعتهاء ـ ـ ـ ـ ـلعاردةـباـ ـمهدـ اـ ـفتدمـلا ـبهزدادـ اـ

.103برداً وانحرافاً عن الاعتدال. فأّما الأشياء الحارّة فٕانّها تعّدل أمزجتها وتنفعها على الوجه الذي قلناه في المقالة الثالثة

19.

قال أبقراط: كّل موضع قد برد فينبغي أن يسّخن إلّا أن يخاف عليه انفجار الدم منه.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ اـسانـكر: ـلموء ـلضاـبداويـيزاجـ ـفمّدـ اـ ـلبين ـ اـ أّن ـلمّن اـضوـ [ـلع V1ذي 54a[ـينبغردـبدـق ـ ـ أنـ ـيسخي ـ إذاـ إلّا ن ـخيّ ـمن104فـ اـمهـ

 الذي يراد تسخينه.105هو أكثر خطراً فيتحرّى جانبه. ولذلك استثنى انفجار الدم في المواضع

20.

أـق ـبقال اـ ـلبراط: ـللقّذاعـلاردـ ـ وـ ـيصلروح ـ اـ ـلجلّب ـ [ـ CB1د 131aو ـيح] اـمدثـ لاـمعـجوـلن ـيكا ـمعونـ ـتقيهـ ـ وـ ـيسّح وـ ـيحوّد اـ ـلندث اـفاـ ذيـلض

يكون معه حّمى والتشنّج والتمّدد.

99. .CB1 ابتدا :V1 [ ابتدأت

100. .CB1: om. V1 [ وذلك هو عايعرايا. فاذا ذهب الحّس اصلاً فقد انطفاء الحاّر ومات العضو

101. .CB1 الحمايات :V1 [ الحّميات

102. .V1 فهو نافع موافق :CB1 [ فموافق نافع

103. .CB1 الثانيه :V1 [ الثالثة

104. .CB1 اخيف :V1 [ خيف

105. .CB1 المواد :V1 [ المواضع
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ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلبر: ـلياردـ ـبلسـ ـعلّذاعـ الٕاـ لأـطى ـغيّهـنلاق اـفصـئاـغرـ ـلجلي ـ إـ ـعمىـلد الأـ ـعضق ـحساءـ ـيغاـمبـ اـ ـلحوص لأّنـ ـمقاّر ـلطدارـ اـفاـ ـلمة اءـ

ـيتخل ـ ـ ـمقنـعّفـ ـكثدارـ اـفاـ ـلجلة ـ واـ ـلشد، اـ ـلليء ـيحتّذاعـ ـ أنـ ـينفاج ـ ـيلاـمرـهـوجيـفذـ وـعذـ ـخصكـلذـله. أـ ص ـبقّ ـتل106راطـ ـيعذـ ـلقاـبهـ اـ لأّن ـلبروح ردـ

ـيتمك ـ ـ اـمّنـ ـلغن اـفوصـ ـلمي اـضوـ ـلمقع ـ واـ إـصوـلرّح ـعمقىـلول ـ لأـ ـتخلخللـجه ـ ـ ـ وـ ـلهه، اـصذاـ ـللار ـلتحقياـب107ذعـ ـ ـ ـ إـ ـللحوـهاّـمـنق ـ وا108ٔاّرـ اـم. ا ـلهّ واءـ

أـنلأـف ـلطّه اـم109فـ ـلمن ـكثياءـ ـ ـمتارـصراًـ #ـل110ردـبىـ ـيستنكم ـ ـ ـ أنـ ـيل#111ر اـنذعـ ـلبوع و112اردـ ـكم. اـ أن ـلحا ـكلاّرـ أـكـامّـ ـغلان أـكظـ ـبلان يـفغـ

ـلتلا ـ لأـيذـ ـلغلظّهـنع ـ ـ ـيتحيهـ ـ ـ اـفّرـ ـلجي اـ ـيلقذيـلزء ـ اـمىـ ـلبن ولاـ ـيتجدن ـ ـيعـرساوزهـ ولاـ اـلذـكاً،ـعذـلدهـيزـيزالـياً ـلبك ـكلاردـ أـكـامّـ ـلطان انـكفـ

ـبلأ ـتليـفغـ اـيذـ ـلقع ـلتمكروحـ ـ ـ اـمهـنّـ ـلغن ـفيهوصـ ـ أـ ـكثا وإذاـ [ـك113ر. CB1ان 131bا ـلب] لاـ ـيلارد ـسطذعـ اـ ـلبح ـيصلّهـنٕاـفدنـ ـ لأـبّـ ـيجمّهـنه ـ عـ

وـجأ ـيشزاءه وـهّدـ ـلها، رـ ـيحاّـمـبذا ـفيدثـ ـفسهـ ـفيكاًـخوـ ـ ـسببونـ ـ ـللاًـ ـبسبـعجوـ ـ ـتفبـ الاـ وـّصـترّق ـبسبال ـ اـسبـ ـلموء وـ ـبسبزاج ـ ـمنعبـ ـ اـمهـ ـلتحلن ـ ـ 114ّلـ

ـشيالأ اـ ـلمحاء ـ ـللةـثدـ وـجوـ ـتبليـوهع ـ ـ ـلحا115دـ اـ ـلغاّر اـيرـ ـيتذيـلزي اـبّمـ ـلنضه ـ وـ «وـقكـلذـلج. ـيحال اـم116دثـ لاـمعـجوـلن ـيكا ـمعونـ ـتقيهـ ـ ّح».ـ

وأّما الاسوداد والتشنّج والنافض الذي معه حّمى فقد عرفته من قبل.

21.

106. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

107. .CB1 اللذاع :V1 [ اللذع

108. .CB1 الحار :V1 [ للحاّر

109. .V1 يلطف :CB1 [ ألطف

110. .CB1 جّدا .add [ برد

111. .CB1 يسكن :V1 [ يستنكر أن

112. ـيل اـنذعـ ـلبوع اردـ ] V1: شبيها الجلد في عرزاناً الشمال في الواعله البلدان في الهوا ولبرد بالرياح نجد كنا فانا البدن الابربلذع بغرزان

CB1.

113. .V1 واذ :CB1 [ وإذا

114. .CB1 ىحلل :V1 [ التحلّل

115. .CB1 ىىلد :V1 [ تبليد

116. .V1 يحدث :CB1 [ ويحدث
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أـق ـبقال ورـ ـعلّبـصـامّـبراط: ـتمهـبنـمىـ ـغينـمّددـ وـحرـقرـ ـحساّبـشوـهة اـ ـللحن ـ وـفمـ اـسي ـلصيط ـ ـكثياردـباءـمفـ ـ ـفيدثـحأـفرـ 117هـ

 حرارة كثيرة فكان تخلّصه بتلك الحرارة.118#انعطافاً من

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلمر:ـ وـ ا ـمضفـصّ اـ ـلحاّر واـ ـلباّر أـ ـيصذـخارد، ـمنفـ ـفعهماـ ـ ـ واـ ـلبا. إـ ـيشفـاّمـنارد ـ أـ ـمثي اـهالـ ـلعلذه ـ ـفيملـ ـ اـقانـكنـ ـلحوي وـ ـوهذاـهرارة.

ـلشا اـ ـلخصاّب ـ اـ ـللحب ـ إذاـنٕاـفمـ ـعلّبـصّه ـكثياردـباءـمهـلـاحذهـهنـمىـ ـ اـبـرضرـ رّد ـلحة، اـ ـلغاّر ـمنزيـيرـ 119ٕهـ ـطناـبىـلا ـجمعو120هـ ـ نـم121هـ

ـنتشالا ـ ـفيقارـ ـ ـعلوىـ اـحىـ ـلمّل ـفقرض.ـ رأـ ـيند ـمفلاـ ـ أـماًـجوـ ـصحن اـ ـلسلطاب ـ ـ ـمطيـفبـقوـعانـ ـلباـ اـ ـلمة اـف122نـفدـفالـ ـلثلي ـ [ـ CB1ج. 132a[

ـفلم ـ أـ ا ـمنرجـخّ اـمرأـبدـقانـكه،ـ ـستن وـئـاخرـ إـعه ـتمىـلاد ـصحامـ ـبعهـتّـ ـمعدـ ـلجاـ ـيسيةـ ـ إـ و أـّمـنرة. أنـما ـيستعملر ـ ـ ـ ـ اـه123هـ ـلتذا ـبيدـ ـصمييـفرـ ـ 124مـ

ـلصيا ـ ـليفـ أنـمؤـ ـيتعن ـ اـ ـلهاون واـ ـلمواء ـعلاءـ ـقهىـ اـ ـلحر اـ ـلغاّر أـيرـ داـمـاهدـحزي والآـخن وـخنـمـرخل ـنهارج. ـستعما125نـميـ ـ ـ إذاـلاـ عـمانـكه

ـلتشنا ـ ـ [ـحرـقّجـ V1ة 54bٔلا ـيهيّهـن] ـ اـ ـلقج ـللاـبـةحرـ اـنـاك126ٕانـفذع،ـ ـلقت ـبسبـةحرـ ـ ورمـ ـبعيـفب الأـ ـعضض اـ ـلعصبياء ـ ـ ـ لاـنٕاـفةـ ـيحّه اـ لـبورمـلّل

ـفيدـيزـي ـلمنعهـ ـ ـ اـمهـ ـلنضن ـ وـ اـهج. ـلنذا اـموعـ ـلشفن ـ إـ ـبطوـهـاّمـناء اـيرـ ـلعق اـ لأّن ـلبرض لاـ ـيشفارد ـ اـ ـلبي ـلكنذاتـلاـباردـ ـ ـيحصّهـ ـ اـ ـلحر وـ ـيجمعاّر ـ ـ هـ

ـحت ـيكّىـ ـسببونـ ـ اـفدـلاّـ ـلمع اـمأـفرض.ـ نـمّ
ـضعيانـك127 ـ اـ ـلحف اـ ـلغاّر ـلمشـاكزيـيرـ ـ أوـياـ ـمعانـكخ ـيصاّـقروـ اـ ـلبل إـ ـعمىـلرد ـيعـرسهـندـبقـ ـفيقهاّـ ـ ـ رـ

الحاّر ضربة فٕانّه إذا استعمل فيه هذا التدبير لم يؤمن أن تنهزم حرارته فيكون سبباّ لتلفه.

117. .V1 له :CB1 [ فيه

118. .V1 انعطاف :CB1 [ انعطافاً من

119. .CB1 منهم :V1 [ منه

120. .CB1 مطاىه :V1 [ باطنه

121. .CB1 ومنعه :V1 [ وجمعه

122. .CB1 بان دفن :V1 [ فدفن

123. .CB1 ىستعمل :V1 [ يستعمله

124. .CB1 صمم :V1 [ صميم

125. .CB1 عن :V1 [ من

126. .V1 وان :CB1 [ فٕان

127. .V1: om. CB1 [ من
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22.

أـق ـبقال اـ ـلحراط: ـمقياّرـ ـ حـ ـلكّ ـلينـ وذـحرـقّلـكيـفسـ أـمكـلة ـعظن اـ ـلعم دلاـملاـ ـعلةـلات اـ ـلثقى ـ والأـ وـمة ـيلين، ـ اـ ـلجلن ـ وـ [ـقّـقرـيد CB1ه

132bو ـيسك] ـ اـ وـجوـلن ـيكسع ـ ـلنا128ةـيادـعرـ واـفاـ ـلتشنض ـ ـ واـ ـلتمّج ـ وـ ـيحّدد ـلثقا129ّلـ ـ اـ ـلعل اـفارضـ وـلي أوـموـهرأس، الأـفن ـشيق ـلكساءـ ـ اـ ـلعظر ـ امـ

ةـصـاخو ـللمعّ ـ ـ ـمنهرىـ ـ #ـ اـما ـللحن ـ وـ اـمم ـلعظن ـ ةـصـاخامـ ـلعظ130ّ ـ وـلا131امـ ـلكرأس أـمّلـ اـتـاما ـلبه أـ أو وـحرـقرد ـللقه ـ اـ ـلتروح ـتسعيـ ـ وـ ـتتي لـكأـ ّ

وللمقعدة والرحم والمثانة فالحاّر لأصحاب هذه العلل نافع شاف والبارد لهمم ضاّر قاتل.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـلحاـبىـ اـ ـلحاّر اـ ـلمعتاّر ـ ـ وذـشّلـكنـمدلـ اـليء. أّن ـلحك اـ ـيقيذيـلاّر ـ اـهّحـ لاـلو ـيتجذي ـ اـحاوزـ ـلبرارة اـ لأّن ـلتقيدن ـ ـ ـنضّحـ اـمجـ

ـلنضوا ـ ـيتجـ ـلحاـبّمـ اـ ـلغاّر وـيرـ ـلهزي. أـلذاـ ـمكو أنـ ـيلن اـ ـلمزم اـضوـ ـتقييحرادـيذيـلع ـ ـ ـ ـعضهـ ـحبـاصدنـبنـماّرـحوـ ذـكه،ـ أـمكـلان ـبلن 132غـ

ـشيالأ ـتقييحيـفاءـ ـ ـ ـ وـ اـلذـله. ـحتيك ـ أنـ ـيكج اـ ـلمقيون ـ ـ ـمغّحـ ـلتحقاًـيرـ ـ ـ نـ ـلحا133ّ اـفاّرـ ـلمي اـضوـ ـتقييحرامـيذيـلع ـ ـ ـ أنـ إلّا ـليه، ورمـحرـقّلـكسـ أو ة

أنـنأـشٕاّنـف ـيتقيه ـ ـ أوـ ـيتّح أنـتأـ ـيستعمّى ـ ـ ـ ـفيلـ اـ ـلمقيه ـ ـ ا134ٕاّنـفّحـ ـلسالأورام ـنيـاطرـ لاـ ـتتقية ـ ـ أـ وـصّح ـينبغكـلذـللاً، ـ ـ لاـ أن ـلئهـب135داويـتي ّلاـ

ـتتق ـ وـ ـلقا136كـلذـكرّح. اـ ـلمتعفروح ـ ـ ـ ـنهٕاـفةـنّـ [ـ CB1ا 133a[ـلضماـبزدادـت ـ اـ ـلمقياد ـ ـ واـ ـلمّح اـ ـلحاء ـعفاّرـ ـلكةـنوـ ـيستعمنـ ـ ـ ـ ـفيهلـ ـ اـ ـلقا اـيوـ ـلقبة ـ ضـ

اـقأـك ـلخاـبدرتـنراص اـ ـلثقيّل ـ ـ ـيمناـمرـئـاسو137فـ ـ اـ ـلعفع ـ الأدوـمنـ اـين ـلمحة ـ واـقرـ ـلكة اـ إن ـضطي إـ ـليّر وـ اـلذـكه. الأورام ـلتك ـتتجليـ ـ ـ إـ ـليهب ـ اـ

ـفض# اـف138ارّةـحولـ ـلمفتٕاّن ـ ـ ـخيهرـيحـ ـ وـ ـيكثا ـ اـ ـلتجلر ـ ـ إـ ـليهّب ـ وـ ـتحتيـها ـ إـ اـلاج ـلفصى ـ إـ و اـخد ـلصفراج ـ وـ ـتبراء اـيرـ ـلمد وـ الأـهزاج. ـشيذه ـتضاءـ ّرـ

128. .V1: om. CB1 [ عادية

129. .CB1 وىجعل :V1 [ ويحّل

130. .V1: om. CB1 [ من اللحم ومن العظام خاّصة

131. .CB1 ولعظام :V1 [ لعظام

132. .V1 اعظم :CB1 [ أبلغ

133. .CB1 لىحصر :V1 [ لتحّقن

134. .V1 فامان :CB1 [ فٕاّن

135. .CB1 يداريها :V1 [ تداوي

136. .CB1 فكذلك :V1 [ وكذلك

137. .CB1 الىقف :V1 [ الثقيف

138. .CB1 الفضول الحاره :V1 [ فضول حارّة
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ـلماـب ـمعزـ ـلتقياـبةـ ـ ـ لأـ ـتبلاّـهـنّح ـ اـ ـلنضد ـ وـ وـخؤـتج ره، ـبمثلّ ـ ـ اـ ـلحه اـفالـ ـلقي اـ ـلخبيثروح ـ ـ ـ اـ ـلتة لاـ ـتقبي ـ الاـ اـفٕاّنـفالـمدـنل ـلكثيي ـ ـ ـمنهرـ ـ ـيحتاـ ـ أنـ ـيشاج رطـ

ـليهواـحاـم ـ اـماـ ـللحن ـ وـ ـيحجم ـ وـ اـلذـكم. الأورام ـلخبيثك ـ ـ ـ اـ ـلتة لاـ ـتميي ـ إـ اـلل ـلنضى ـ وـ ـتكذهـهج، ـقليلونـ ـ ـ اـ ـلثقة ـ اـيدـشلـ ـلحدة واـ دونـخوـلرارة ز

ـلضا ورـبرـ ـظهاّـمـبان. ـعلرـ اـ ـلبعى ـ ـمنهضـ ـ ـنفاـ وـخاـ ـبثات واـ ـخضور [ـ V1رار 55aوا ورـس] ـسكاّـمـبوداد، اـ ـغينـمعـجوـلن ـليرـ اـ ـفجميورم،ـلن ـ ـ ذاـهعـ

ـين اـبذرـ لاـلأّن ـيجمورم ـ وـ ـينبغلا139كـلذـلع. ـ ـ أنـ ـيقي ـمنهربـ ـ اـ ـلحا اـ ـلمقياّر ـ ـ ـيحتلـبّحـ ـ ـمنهربـضّلـكيـفاجـ ـ إـ اـلا ـستعمى ـ ـ نـمربـضالـ

ـلت#ا ـبيداـ [ـ CB1ر 133bا ـلت] وـهاـنـركذ140يـ ـهكا. اـ ـلحذا اـفالـ ـلقي اـ ـلتروح ـيحيـ ـبسببهدثـ ـ ـ ـ اـ ـلتشنا ـ ـ ـممـاهّـنٕاـفّجـ لاـ ا ـيتقيّ ـ ـ اـفّح.ـ ـستعمٕان ـ ـ الـ

ـلحا اـ ـلمنضاّر ـ ـ ـفيهجـ ـ أّداـ إـها، اـلا ـلتعفى ـ ـ واـ ن ـلفسّ ـ اـمأـفاد.ـ ا ـلتّ ـنهأـشيـ أنـ ـتتقيا ـ ـ ـتقيٕاّنـفّحـ ـ ـحهّـ أـماـ ـعظن اـ ـلعم داـملاـ ـعلّةـلات الأـ لأّنـمى 141اـمن

أنـنأـش ـيجمه ـ ـيترأهـبٕاّنـفعـ ـلنضاـبّمـ ـ وأـ اـمج. ـتسكيّ ـ ـ اـ اـفعـجوـلن ـلحلأّن اـ ـلمعتاّر ـ ـ اـ ـلحدل اـفاـم142لـيزـيرارةـ ـلعضي ـ اـموـ ـلحن اـ ـلخال نـعـةجارـ

ـلطبيعا ـ ـ ـ إـيو143ةـ اـلرده ـلحى اـ ـلطبيعيال ـ ـ ـ ـ وذـ أـلة. ـيليّهـنك ـ ـصلدـقاـمّنـ ـمنبـ وـ ـيلطه ـ ـغلاـمّفـ وـ ـينضظ ـ ـيحتاـمجـ ـ ـفياجـ إـ اـله ـلنضى ـ ـيحلجـ ـ ـوهاـمّلـ

ـمحتق ـ ـ ـفينـ وـ أدـيزـيه ـجم144ىـنل وـ إن وـلـدجود ـيعه ـفياـمّدلـ اـمهـ ـلمن اـ ـلمختلزاج ـ ـ ـ وأـ ـتسكينّاـمف. ـ ـ ـ اـ ـلنه ـيبسّهـنلأـفضـفاـ ـ اـ ـلحط اـفاّرـ ـلبي وأـ ّاـمدن.

ـتليي ـ ـ ـصلاـمنـ اـمبـ ـلجلن ـ وـ ـقيرـتد ـغلاـمقـ ـيحّهـنلأـفظـ وـ وـيذـيّل ـيلطب ـ ـغينـمفـ ـعنرـ وـ وأذى. ـيكسكـلذـلف ـ اـتادـعنـمرـ ـلتشنه ـ ـ واـ ـلتمّج ـ ّددـ

ـيفعانـك145إذا ـ ـيفعلاـمّدـضلـ ـ ـ اـ ـلبه ـليوـتنـمردـ إـهدـ و ـيحـاّمـنا. اـ ـلثقّل ـ اـ ـلعل اـفارضـ ـبتحليلرأسـلي ـ ـ ـ ـ ـممهـيؤذـياـمهـ اـ ـمحتقوـهّ ـ ـ [ـ CB1ن 134a[

ـفي إـ و ـينفارـصاّـمـنه. ـ اـ ـلعظع ـ ـلبامـ وـهردـ ـمهدـعا اـ ـسيدمـلا ـمنهانـكاـماـمّـ ـ ـمعاـ اـمرّيـ ـللحن ـ ـتكاّـهـنٕاـفمـ أزـ ـمثرداًـبدـيون ـعظلـ اـ اـفرأسـلام ـلحٕاّن عـماّرـ

ـينفعهاـم ـ ـ ـ ـللسببياـ ـ ـ ـ ـ ـينفنـ ـ اـ ـكماغـمدـلع وـفـرعاـ ـلهت. ـينفارـصذاـ ـ الأـ ـعضع اـ ـلعصبياء ـ ـ ـ اـ ـلبة ـلمقعـاكاردةـ ـ ـ واـ واـحرـلدة ـلمثم ـ اـفةـناـ ـلبٕاّن ـيضردـ ذهـهّرـ

ـلبالآلات أـ ـجتهزـمرد ـ اـثاـ ـلبّم رـ ـتتعـامّـبرودة ـ إـهنـمّدىـ الآلات ـغيىـلذه رّـهـنٕاـفـاهرـ ـتصيـامّـبا ـ اـمرـ ـلمقعن ـ ـ إـ الأـلدة ـمعى ـفتهي146اءـ ـ ـ ـفيهجـ ـ اـ ـلقا ـلنوـ جـ

الٕاـمو ـحلين ـ إـ اـلل ـلكلى ـ ـفتضىـ ـ ـهمّرـ ـتصيو147اـ ـ إـ اـلر ـفتجعلهمـحرـلى ـ ـ ـ ـ ـلحاـفراً.ـقـاعاـ ـينفاّرـ ـ ـكلذهـهعـ وـهّـ ـينفا ـ أـمّلـكعـ اـبّرـضا ـلبه ـلمضاـبردـ ـ اّد.ةـ

139. .CB1 فلذلك :V1 [ ولذلك

140. .CB1 ضروب التدبير الذي :V1 [ التدابير التي 

141. .CB1 من .add [ ما

142. .CB1 يرسل :V1 [ يزيل

143. .CB1 الطبع :V1 [ الطبيعة

144. .CB1 اي :V1 [ أدنى

145. .V1 اذ :CB1 [ إذا

146. .V1 الاعفاج :CB1 [ الأمعاء

147. .CB1 فيضرها :V1 [ فتضرّهما
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ـعنو ـبمىـ أـ اـحرـقا ـلبه اـ ـلفسرد ـ واـ ـلمشقوخ ـ ـ ـلعا148اتـقّـ الأـفـةضارـ إـفرافـطي ّانـبي
ـلشتا149 ـ وـ ـعناء. ـلقاـبىـ اـ ـلتروح ـتسعيـ ـ وـ اـتى ـلنملذّب ـ ـ وـ ـامة

 عند غسلها وتنظيفها كما يهيجها البرد لأنّه يلذعها.150شاكلها. ولم يعن بنفعه لها أنّه يشفيها بل أن لا يهيجها

23.

أـق ـبقال اـمأـفراط:ـ ا ـلبّ ـينبغاّـمـنٕاـفاردـ ـ ـ أنـ ـيستعملي ـ ـ ـ ـ اـهيـفهـ ـلمذه أـضواـ ـعنع اـفيـ ـلمي [ـضواـ CB1ع 134bا ـلت] ـيجيـ ـمنهريـ ـ اـ أوـلا عـمزـموـهدم

ـيجأنـب ـمنهريـ ـ وـ ـليا، ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيستعمي ـ ـ ـ ـنفيـفلـ اـ ـلمس اـضوـ ـيجذيـلع ـمنريـ ـلك151هـ ـحينـمهـلـوحنـ ـيجثـ وـ ـفيميء، ـ الأورامـمانـكاـ ن

ـلحا واـ ـلتلكارّة ـ ـ عـ إـئاـمّ اـللاً ـلحمى ـ وـ اـلرة اـلون ـلطدم لأـ اـنري إن ـستعمّه ـ ـ ـفيملـ ـ ـعتدـقاـ ـفيقـ اـ وـسدمـله اـفوّده اـلي ـيسمذيـلورم ـ اـ ى ـلحمّ ـ إذاـ مـلرة

يكن معه قرحة لأّن ما كانت منه معه قرحة فهو يضرّه.

]V1 55bا ـلتفسي] ـ ـ ـ اـ ـلمر: اـضواـ ـلتع ـيجيـ ـمنهريـ ـ اـ إذاـلا ـلهـوحاـمردـبدم اـ أو ـلما اـضواـ ـلتع ـتجيـ ـمنهيءـ ـ ـيغلّهـنٕاـفاـ ـ اـ وـلظ ـيكثدم ـ اـ ـلمجف ـ اريـ

ـفتتبل ـ ـ ـ ـيتـرجّدـ إـ ـليهه ـ اـمأـفا.ـ ّ
ـنف152 اـ ـلمس ـفتضعـضوـ ـ الأـ ـشيرّه اـ ـلباء ـبسباردةـ ـ اـ ـلقب ـكمـةحرـ ـفهماـ ـ وـ ـبمثلت. ـ ـ اـ ـلمه اـضواـ ـلتع اـقيـ ـحمد ـبلرّتـ اـ دمـلون

ـلطا اـ ـلمشري ـ اـهٕاّنـفرقـ ـلمذه إـضواـ ـتصياّـمـنع ـ ـبهرـ اـ ـللذا ـبسبونـ ـ ـكيفيبـ ـ ـ اـ لاـلة ـبسبدم ـ ـكمبـ ـيتّـ وإذاـ اـبه. ـنتفعردت، ـ ـ ـعلهـبتـ ـسبيىـ ـ اـ ـلمل داواةـ

ـتبو اـيدـ ـلمل وـ لاـفزاج أن ـيقبي ـ ـبعلـ ـيجاـمدهـ إـ ـليهيء ـ وـ ـعنا. ـلتكلاـبيـ ـ ـ أـ ـلما153رـثّع اـضواـ ـلتع ـلنا154تـنـاكيـ ـتهـوكدـقارـ الأـ أو ـلمحتا155لاطـخا ـ ـ ةـقرـ

148. .CB1 والىسققات :V1 [ والمشّققات

149. .CB1 اىار :V1 [ إبّان

150. .CB1 متى استعمل فيها .add [ يهيجها

151. .CB1 الدم .add [ منه

152. .CB1 فانه :V1 [ فأّما

153. .CB1 ابرا :V1 [ أثر

154. .CB1, V1 كان :correxi [ كانت

155. .CB1 والاخلاط :V1 [ أو الأخلاط
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ـقهرـحأ [ـ CB1ا. 135a# إذاـمأـف] ا ّ
ـعت156 ـفيهقـ ـ اـ إـلا وزال بٕاّنـفهـقراـشدم ـت ـيغلدهـيرـ ـ إـص157ـامظـ يهار ـل ـ اـم158اـ وـلن ـيكثفدم ـ ـ وـ ـيجعله ـ ـ إـ ىـله

ـلكما ـ ـلسوا159ودةـ وـ ـتنبيذاـهيـفواد. ـ ـ ـعلهـ الأورامـ أّن ـتحترةـخأـبى ـ إـ ـيحلاـمىـلاج ـ إـ لا ـيحقاـمىـلّل ـ وأـ اـمن. ا اـلّ ـلمسمورم ـ ـ ىـ ـحمّ ـتبٕاّنـفرةـ دهـيرـ

ينفع على سبيل المداواة بالضّد إلّا أن يكون معه قرحة، فٕاّن تبريده حينئذ يكون مستثنى لئّلا يجلب الوجع إليه ماّدة.

24.

قال أبقراط: إّن الأشياء الباردة مثل الثلج والجمد ضارّة للصدر مهيّجة للسعال جالبة لانفجار الدم والنزل.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـفهمدـقر:ـ ـ ـقبنـمتـ اـ أّن ـلشمل ـ ـيضالـ اـ ـلصّر ـلكدرـ ـعظهـنوـ ـغشاًـماـ ـئياـ ـعصبياًـ ـ ـ وـ ـيهياً ـ اـ ـلسعّج ـ لأـ ـيسّهـنال اـ آلات ـلتنفّد ـ ـ وـ س ـيجمعهّ ـ ـ ـ اـ

ـيخشنهو ـ ـ ـ ولأـ ـيحّهـنا ـفيهدثـ ـ ـمختلزاجـموءـس160اـ ـ ـ وـ ـبحسف، ـ ـفضبـ اـقلـ ـلبوّة اـفردـ ـلثلي ـ واـ ـلجمج ـ ـفضدـ إـ ـهمرارـضل ـلصاـب161اـ #وـ ـتهييجهمدر ـ ـ ـ ـ ـ اـ

ـللسع ـ ـ إـ و ـيجلارـصـامّـنال. ـ اـ ـلنب واـ لأـكزـلزل ـيبّهـنام وذـمدـلا162رّدـ اـلاغ. أّن ـلبخك ـ اـ ـلصارات اـم163دةـعاـ ـلمعن ـ إـ اـلدة إذاـمدـلى أـنـاكاغ ردـبت

أـنـاك ـغلت وـ ـتعظ ـعلودـ اـ ـلتباـباغـمدـلى ـ وـيرـ ـتكثيد ـ ـ اـ ـلمسف ـ ـتتحللاـفامـ ـ ـ ـحسّلـ ـتتحلتـنـاكاـمبـ ـ ـ ـقبنـمّلـ ـفتجتملـ ـ ـ ـ ـتتكعـ ـ وـثاـ ـتنف [ـ CB1زل

135b[ولأنـم اـهـوجاء ـيباغـمدـلر ـبمشردـ ـ اـكارـ ـلمعة ـ اـفدةـ ـلبي اـ ـستعمرد ـ ـ اـ ـلبال اـلوـيارجـخنـماردـ ـلند واـ ـكمامـكزـلزل ـفهمتاـ ـ ـ اـفهـ ـلمقي ـ اـلاـ ـلثة ـلثاـ ةـ

ـعن اـ ـلكد اـفلامـ اـيرـلي ـلشماح ـ ـلياـ وأـ اـمة. ا ـلصّ ـفيتسدعـ ـ ـ 164ٕارعـ اـعىـلا واـمدـلروق ـلصاغ واـ ـمتةـئرـلدر ـببردتـبىـ لأـهردـ الآلات ـتصلّهـنذه ـ لاـفبـ

156. .CB1 فاذا ما :V1 [ فأّما إذا

157. .CB1 قد .add [ ما

158. .CB1 اليه :V1 [ إليها

159. .CB1 الكمود :V1 [ الكمودة

160. .CB1 فيه :V1 [ فيها

161. .CB1 اضرارها :V1 [ إضرارهما

162. إنّما صار يجلب النزل والزكام لأنّه يبرّد .V1: om. CB1 [ وتهييجهما للسعال. و

163. .CB1 المىراقيه :V1 [ الصاعدة

164. .CB1 فيسارع :V1 [ فيتسارع
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 قبل ذلك.166 ما كانت تحتمله165تحتمل من الامتداد

25.

أـق ـبقال ا167راطـ الأورام ـلت: ـتكيـ اـفونـ ـلمفي ـ #والأوـصاـ اـجل ـلتاع ـتكيـ ـغينـمونـ وأوـحرـقرـ أـجة ـصحاع اـ ـلنقاب ـ ـصحوا168ٔرسـ اـ ـلفساب ـ يـف169خـ

ـلما اـضواـ ـلعصبيع ـ ـ ـ وأـ ـكثة أـمرـ ـشبا إذاـنٕاـفذهـههـ ـعليهّبـصّه ـ ـ ـكثياردـباءـماـ ـ ـسكرـ ـنهّـ وأـ ـضما وـهرـ ـسكا اـ اـثداـحٕاـبعـجوـلّن ـلخه واـ ـلخدر اـ ـليسيدر ـ ـ رـ

مسّكن للوجع.

ـلتفسيا ـ ـ ـ والأوـهر:ـ الأورام إذاـجذه [ـنـاكاع V1ت 56a[اـم ـلبلغن ـ ـ أوـ اـمم ـلمن اـ ـلسرّة #أوـ ـكث170نـموداء اـ اـفدمـلرة ـلبٕاّن لاـ ـينفعهارد ـ ـ ـ دـقلـباـ

ـفيهدـيرـي ـ إذاـمأـفا.ـ ا ـلسانـكّ وـحزاجـموءـ أوـحاّر دمـمده ـيسين ـ اـ ـلمقر ـ اـيدـشدارـ ـلحد أوـ ـصفرّةـمنـمرارة ـلهـاحذهـهراءـ وـ ـيكمـلا ـمعهنـ ـ ـةحرـقاـ

ـعليهّبـصّمـث ـ ـ ـيسّهـنٕاـفاردـباءـماـ ـلما171وّيـ وـ ـيعزاج [ـ CB1رق 136aا ـلم] وـ ـيضماّدة ـ اـ ولأـلر ـيخّهـنورم ـيسيدرـ ـ وأـجالأوـببـهذـيّهـنٕاـفراًـ اـماع. ّ

ـلخا اـ ـلكثيدر ـ ـ ـيميّهـنٕاـفرـ ـ اـ ـلعضت ـ وأـ اـمو. ا ـلفسّ ـ اـ ـلحوخ اـف172ةـثادـ ـلمي اـضواـ ـلعصبيع ـ ـ ـ إذاـ ـيكمـلة ـمعهنـ ـ ـتقاـ اـفرّحـ ـللحي ـ واـ ـلجلم ـ ـتفعلهـاّمـنٕاـفدـ ـ ـ ـ اـ

ا والبارد يعّدل كيفيتها ويعرق كّميتها ويغلظ قوامها. مرّة حاّدة يسيرة لطيفة جدًّ

26.

 ويبرد سريعاً فهو أخفذ المياه.173قال أبقراط: الماء الذي يسخن سريعاً

165. .CB1 الالات :V1 [ الامتداد

166. .CB1 ىحىمل :V1 [ تحتمله

167. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

168. .V1: om. CB1 [ والأوجاع التي تكون من غير قرحة وأوجاع أصحاب النقرس

169. .CB1 الىشنح :V1 [ الفسخ

170. .CB1 ومن :V1 [ أو من 

171. .CB1 سوي :V1 [ يسوّي

172. .CB1 الحادث :V1 [ الحادثة

173. .CB1: om. V1 [ سريعاً
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ـلتفسيا ـ ـ ـ أـ ـبقر: ـيعمـل175وإن174راطـ اـخأـبنـ ـلميّف ـ أـ ـخفاه اـفاـهّـ اـبوزنـلي أـهذيـلل اـفّفـخو ـلمعي ـ #ـ اـفدة أـهذيـلٕاّن ـخفهو ـ اـفاـ ـلمعي ـ لأّن176دةـ

وزـخالأ أـنّف ـلطاً واـهوـجفـ ـيخذيـلراً، اـفّفـ ـلمعي ـ ولاـ ـيثقدة ـ ـعليهلـ ـ ـ إـ ـيخـامّـنا ولاـ ـيثقّف ـ ـللطلـ ـ ـفتاـ واـ ـعلدّلـيذيـله، ـلطىـ ـفتاـ #ـ ـقبه ولـ

ـلسخا ـ ـلبوا177ةـنوـ ـيعـرسرودةـ الأـ لأّن ـلطاً أـ إـسف إـبـاجرع الاـلة ـنفعى ـ وـ ـلمكـلذـلال. اـ اـكّ ـلهان أـ ـلطوء اـمفـ ـلمن أـكاء،ـ ـقبرعـسان ـللسخولاًـ ـ ـ ةـنوـ

ـلبوا ـلماـفرودةـ إذاـ ـفيـاصانـكاء ـكيفيّلـكنـماًـيارـعوبـشّلـكنـماًـ ـ ـ ـلطيفةـ ـ ـ ـيقباًـ ـ اـ ـلسخل ـ واـنوـ ـلبة ـيعـرسرودةـ وـ اـسا178ٔـوهاً ـستحرع ـ اـفةـلاـ ـلمعي ـ دةـ

] فهو لذلك أفضلها وأخّفها في المعدة.CB1 136b إلى الأعضاء [179وانحداراً عنها وتنفيذاً للطعام

27.

 بالليل وكان عطشه شديداً فٕانّه إن نام بعد ذلك فذلك محمود.180قال أبقراط: من دعته شهوته إلى الشرب

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلعطر: ـ ـيكدـقشـ وـقادـصونـ اـهاً ـلحو #ـ ـفمتة.ـبوـطرـلا181وزـعنـمادث ـ ـيستمـلىـ ـ الٕاـ ـنسوف رـ هـيان اـمّ ـلمن وـ ـغياًـبراـشربـشدـقاء رـ

ـمم وـ أنـتادـعانـكزوج ـيشه ـممربـ ـفليطلاًـجزوـ ـ ـ ـ أنـلقـ ـيشه اـ إذا ـنتبرب ـ ـعطش182هـ ـ وـناـ ـمتاً. ـلحـاكاًـباذـكانـكىـ ـفيمالـ ـ ـمعيـفنـ ـبلغهـتدـ ـ أوـلاـممـ ح

اـق ـستكثد ـ ـ اـشنـمرـ ـلشرب أنـلالأوـفرابـ ـينى إذاـنٕاـفام،ـ اـنّه ـنهضام ـ ـمعيـفاـممـ ـممهـتدـ اـ ـسبـوهّ ـللعطبـ ـ ـ واـ ـنحش ـعنهدرـ ـ وـ ـعنـوهذاـها. اهـ

ـبقأ ـغيلا183راطـ وـ «ـقكـلذـلر. دـمال ـعتن ـشههـ اـفه»ـتوـ ـيشذيـلٕاّن ـللشهربـ ـ ـ لاـ ـيكوة ـللعطهـبـرشونـ ـ ـ اـ ـلصش وـ أـقكـلذـلادق. ـيضال «ـ إنـنٕاـفاً ّه

174. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

175. .V1: om. CB1 [ وإن

176. .V1: om. CB1 [ فٕاّن الذي هو أخفها في المعدة

177. .CB1 قبوله للسخونه :V1 [ قبول السخونة

178. .CB1 فهو :V1 [ وهو

179. .CB1 لطعام :V1 [ للطعام

180. .CB1 الشراب :V1 [ الشرب

181. .CB1 عن غور :V1 [ من عوز

182. .CB1 نتبه :V1 [ انتبه

183. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط
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ـبعامـن ذـ ـمحمكـلذـفكـلد ـ واـ ـلعطود». ـ اـ ـلصش لاـ ـيحمادق ـ ـلتها184دـ ـ أنـباونـ ولا ـينه ـعليامـ ـ ـفكه،ـ ـليالـقّهـنأـ ـينبغسـ ـ ـ أنـ ـيشي الٕاـ ـنسرب انـ

ـلشهاـب ـ ـلعطاـبلـب185وةـ ـ اـ ـلحقيقش ـ ـ ـ وـ ـخصي صـ ـنتبالاـبهـملاـكّ ـ [ـ CB1اه 137a[اـم ـلنن اـ لأّن ـلشوم ـلشهاـبربـ ـ ذـفوةـ اـلي أـقوـلك [ـضت V1ّر

56bو ـيمك] ـ أنـ ـيفن ـبيرقـ اـ ـلعطشين ـ ـ ـ ـيحمأنـب186نـ ـ الٕاـ ـنسل ـنفسانـ ـ ـعلهـ اـ ـلنى أـفوم.ـ ـفهذهـخٕان واـكوـ ـلشاذب ـعنربـ ذـ ـيضعكـلد ـ اـ ـلحف ارـ

ا ـلغّ وـيرـ ـيسزي اـ ـلهضيء ـ وإنـ اـخأـيمـل187م. ـلنذه أـ وإن ـكثوم ـعلرهـ ذـ ـفهكـلى والأوـصوـ ـعنىـلادق. ذـ أنـلد ـيقك وـ ـيمشيمشيوم ـ ـ ـ ـ ـ رـ ـقيقاً ـ ـلتنتشاًـ ـ ـ ـ 188رـ

حرارته من الاجتماع بعض الانتشار ثّم يشرب سيّما إذا كان الماء صادق البرد لئّلا يطفئ حرارته الغريزية المجتمعة في باطنه ضربة.

28.

أـق ـبقال اـ ـلتكميراط: ـ ـ ـ ـيجلهـياوـفالأـبدـ ـ اـ اـلب ـيجذيـلدم اـم189يءـ ـلنسن ـ وـ ـينتفانـكدـقاء، ـ ـ أـضواـميـفهـب190عـ ـكثيـرخع ـ أـلرةـ لا ـيحّهـنو يـفدثـ

الرأس ثقلاً.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلتكمير: ـ ـ ـ أنـههـياوـفالأـبدـ ـيبخو ـ اـ ر ـلطيفةـيأدوـبمـحرـلّ ـ ـ ـطيارّةـحةـ اـبّـ ـلسنبـاكحـئرواـلة ـ ـ واـ ـلميعل ـ ـ واـ ـلسليخة ـ ـ ـ واـ ـصيندارـلة ـ وذـ 191أنـبكـلي.

ـيك ـقمّبـ ـعلعـ اـ ـلمجمى ـ ـ أـضوـيو192رـ ـنبع اـفيـفةـبوـ ـفيتمـحرـلم ـ ـنهـاخد193ىـقراـ إـ ـليا وـ الأـهه. اـتهـياوـفذه دم ـلطمدّر ـ واـ ـلنفث ـ إذاـ اـكاس ـحتبان ـ ـهساـ

ـلغل ـ اـ أوـلظ [ـسدم CB1ّده 137b[اـعيـف لاـحرـلروق أو ـنضمم ـ أـ ـههواـفام أوـ ـلتكا ـ اـجيـففـثاـ أوـحرـلرم ـلبم وذـجزاـميـفردـ لأّنـله. ذهـه194ك

184. .CB1 يحتمل :V1 [ يحمد

185. .CB1 للشهوه :V1 [ بالشهوة

186. .V1 العطش :CB1 [ العطشين

187. .CB1 فان :V1 [ وإن

188. .CB1 فينتشر :V1 [ لتنتشر

189. .CB1 يجري :V1 [ يجيء

190. .CB1 يستنفع :V1 [ ينتفع

191. .CB1 ان :V1 [ بأن

192. .CB1 المحمى :V1 [ المجمر

193. .CB1 لىىرافا :V1 [ فيتراقى

194. .CB1 ان :V1 [ لأّن
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ـتسخهـياوـفالأ ـ وـ ن ـتقطّ ـ وـ ـتلطّع ـ وـ ـتفتّف ـ وـ ـيمكدـقّح. ـ أنـ ـيسخن ـ اـ ن ـلبّ ـكلدنـ اـفّهـ ـلعلي ـ اـ ـلبل اـ ـطبرـلاردة ـبتكميةـ ـ ـ ـ اـ أـلهـياوـفالأـبمـحرـلد لا ّدـلوـتاّـهـنو

ـلصا وذـ لأـلداع. ـلطيفارّةـحاّـهـنك ـ ـ ـيعـرس195ةـ اـ ـلصعة ـ إـ وأـفىـلود ّاـموق.
ـسبانـكإذا196 اـ ـحتبب ـ اـ دم ـلطماس ـ واـ ـلنفث ـ ورمـ اـفاس اـحرـلي أو ـلتم واءـ

فالتكميد لا ينفع فيه.

29.

: ينبغي أن تسقى الحامل الدواء.197قال أبقراط

 فصل قد مضى شرحه.198التفسير: هذا

30.

قال أبقراط: المرأة الحامل إن فصدت أسقطت وخاّصة إن كان طفلها قد عظم.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلجنير: ـ ـ إذاـ ـيغتانـكن ـ اـبذيـ ـلحدم ـفملـماـ اـ ـلبين ـ أـ ـمتّهـنّن أـ دـخى ـمهرج أـ ـسقطا ـ ـلعتـ اـ ـلجنيدم ـ ـ ـسيذاءهـغنـ إذاّـمـ ـعظدـقانـكا لأّنـ 199م

ـجتـاح إـ اـله ـلغى ـعنذاءـ ذـ اـلد أنـمك إلّا ـتكّس اـ ـلحون ـكثيلـماـ ـ اـ اـجدمـلرة ـحتدًّ لاـ ـينتقّى ـ ـ ـمهد200راجـخٕاـبصـ ـنقصذاءهـغاـ ـ 201ٕؤّديـياًـناـ ىـلا

ـسقإ وـطاـ ـمعنه. ـ الٕاـ ـسقى أنـهاطـ ـيضعو ـ اـ ـلجنيف ـ ـ ـضعفنـ ـ [ـ لا CB1اً 138a[اـلىـجرـت ـلحيه ـ أوـ ـيماة أـ ـفيلاً،ـصوت ـفعدـ اـ دـحرـله اـفم ـلمعع ـ دةـ

ـلغا إذاـ ـفس202ذاء ـفيهدـ ـ وأـ اـما. ا ـفهولادـلّ اـخوـ ـلجنيروج ـ ـ ـبعنـ ـكمدـ ـطلبهـلاـ ـ ـللغاًـ ـ اـ ـيكفيذيـلذاء ـ ـ وـ ـيصله ـ ـفيه،ـلحـ ـفعدـ اـ دـحرـله اـفم ـلمعع ـ اـ ـلغدة ذاءـ

ـكمإذا ـهضملـ ـ وـ ـليسه. ـ اـ ـلمت ـتسقرأةـ ـ إـمطـ دـخن ـمهراج ـفقاـ وـبطـ ـمتل ـلهرضـعىـ أـ ـيقطعهرـما ـ ـ ـ اـعاـ ـلغن أـمذاءـ ـيمىـتّـحولـطّدة اـ ـلجنيوت ـ ـ نـ

ا أسقطت. أو يضعف جدًّ

195. .CB1 فقوّتها لدلك .add [ لطيفة

196. .CB1 فاما :V1 [ وأّما

197. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

198. .V1 وهذا :CB1 [ هذا

199. .CB1 فان :V1 [ لأّن

200. .CB1 اخراج :V1 [ بٕاخراج

201. .V1 مؤدي :CB1 [ يؤّدي

202. .CB1 الذي :V1 [ إذا
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31.

: إذا كانت المرأة حاملاً فاعتراها بعض الأمراض الحاّدة فذلك من علامات الموت.203قال أبقراط

ـلتفسيا ـ ـ ـ [ـ V1ر: 57a[اـه لأّن ـلحذا لاـماـ ـتقل ـحتماـبوىـ ـ اـ ـلمال اـ ـلحرض وـ ـحماّد اـ ـسيمدـلوـلل ـ إذاـ ا ـعظدـقانـكّ وأـ ـيتباـمونـهم، ـ ذـ أنـلع ك

ـتسق ـ إلّاـ و ـفتهلط، ـ ـ وـ ـيهلك ـ ـمعهكـ ـ وـ #وـهدـلا ـنقا. إـ ـيضول لأـحاـ اـياوـقاً ـلسلل ـ ـفضعـمفـ وـشلـ أّنـهرح ـلما204و اـ ـلحرض إنـ ـحمعـمانـكاّد ىـ ّ

ـفه لاـ ـمحي داـلاـ ـئمة واـ ـلخطة. ـ ـفيهرـ ـ ـعلاـ اـ ـلحى واـماـ ـلجنيل ـ ـ وـمنـ ـجهين ـ أـ ـهمدـحن: ـنفنـماـ اـ ـلحمس ـ إذـ ى لاـكّ ـمعهنـمؤـيان ـ أنـ ـتقتلها ـ ـ ـ #أوـ ا

ـتتض ـ CB1[205فـعاـ 138bا ـلث] إنـثلاـ ـعظدـقانـكة اـ لأّن ـلحم إذاـماـ ـعظ206ل ـجنينهمـ ـ ـ ـ ـعساـ ـنفسهرـ ـ ـ وذـ أـمكـلا. ـعليءـشونـعن 207ةـعـرسىـ

ـلها الأـفلاكـ اـمي ـلحراض ـهلكٕاذاـفاّدة.ـ ـ ـلحا208تـ ـهللـماـ اـ ـلجنيك ـ ـ لاـ ـمحن واـلاـ الآـجوـلة. أـخه إنـنر ـبياـندـعاـبّا أوـ اـقن ـلغات ـلئذاءـ زدادـتّلاـ

اـس ـلحمورة ـ ىـ ـقتلنّ ـ ـ اـ ـلجنيا ـ ـ وإنـ ـبنّرـقن. ـبينهاـماـ ـ ـ ـشفقاـ ـ ـعلةـ اـ ـلجنيى ـ ـ زدـ اـفاـنن ـلحمي ـ واـ ى ـفيهادةـيزـلّ ـ إـ ـخطا ـبهمارـ ـ وإنـ ـيكمـلا. اـ ـلمن اـ ـلحرض اّدـ

 معها الجنين.209مع الحّمى كالصرع والتمّدد والتشنّج لم تقو الحامل على احتمال شّدة المرض. فأّما أن تسقط أو تهلك فيهلك

32.

قال أبقراط: المرأة إذا كانت تتقيّأ دماً فانبعث طمثها انقطع ذلك الدم.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـهر:ـ لأّن اـلذا ـينجانـكذيـلدم ـ إـ ـينحوقـفىـلذب ـ إـ أـلدر ـسفى وـ أـغل. ـبقرض ـبه210راطـ أنـ ـينبهنذا ـ ـ ـ ـعلاـ الاـ ـقتى ـلطبيعاـبداءـ ـ ـ ـ ـفمتة.ـ ـ ىـ

رأينا المرأة تتقيّأ الدم فيجب علينا أن نفصد لها بعض العروق.

203. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

204. .CB1 و ايضا فان :V1 [ ونقول إيضاحاً  لأقاويل السلف مع فضل شرح وهو أّن

205. .CB1 ىىضاعف :V1 [ أو تتضاعف

206. .CB1 كان قد .add [ إذا

207. .V1: om. CB1 [ سرعة

208. .V1 هلك :CB1 [ هلكت

209. .CB1, V1 وىهلك :correxi [ فيهلك

210. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط
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33.

: إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.211قال أبقراط

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ اـكر: ـستفان ـ اـ ـلطمراغ ـ أوـفثـ ـسببهـتاـقي ـ ـلصحاًـ ـ أـ ة اـبّ ـلنسدان ـ ـفماءـ اـ ـلبين ـ [ـ CB1ّن 139aا أّن ـنقط] ـ ـسبـهعاـ ـبه212رارـضلأـلبـ ّن.ـ

ولذلك متى انقطع فأصلح المواضع لنقائه الأنف أو المقعدة.

34.

قال أبقراط: المرأة الحامل إن ألّح عليها استطلاق البطن لم يؤمن عليها أن تسقط.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إـ ـتسقـاّمـنر: ـ ـلضعطـ ـ رـ ـحمهف ـ إـعاـ ـمسن اـ ـلجنياك ـ ـ ـبسبنـ ـ ـكثبـ الاـ ـخترة أوـ ـبسبلاف ـ ـيناـمبـ اـمهـلاـ ـلتن ـرحزـ ـبمجّ ـ اـ ـلمعاورة ـ اـ ـلمستقياء ـ ـ ـ ـ مـ

 الجنين يعدم غذاءه فيهلك فيخرجه الرحم على النحو الذي قلناه.213#أو لأّن

35.

: إذا كان بالمرأة علّة الأرحام أو عسر ولادها فأصابها عطاس فذلك محمود.214قال أبقراط

ـلتفسيا ـ ـ ـ إـ ـعنـامّـنر: ـبعلىـ ـ اـ ـخنمـحرـلّة اـ ـفقمـحرـلق وذـ أـلط. ـليّهـنك ـعللنـمسـ ـ ـينتفيءـشهـ ـ ـ ـلعطاـبعـ ـ إلّاـ اـهاس إـحواـلذه و ـسمـامّـندة. وهـ ـخنّ قـ

اـحرـلا لأّن ـلنفم ـ ـيبطسـ ـ ـمعلـ ـبطهـ اـفهـنلاـ ـلمختنقيي ـ ـ ـ ـ ـ وـ ـمتن. اـحىـ ـلعطدث ـ اـهيـفاسـ ـلعلذه ـ ـتلقنـمّةـ ـ اـ ـلنفاء ـ دّلـ ـعلس اـ ـنتعى ـ اـ ـلطبيعاش ـ ـ ـ ـبعةـ دـ

ـخم وأـهودـ راـهّـنا ـجعا ـتهـاكـرحتـ [ـ CB1ا 139b[ـمجيـف اـهاـ ـلعلدة ـ ودـ اـفّة ـلمع وـ وـمؤذي. آـجن اـفـرخه ـلعطٕاّن ـ ـسباسـ ـلهبـ أـ ـعضّز اـ ـلباء دنـ

ـنعو لاـهـامضـ ـبهقـصو ـعنهاـ ـ وـ ـيحّهـنٕاـفكـلذـلا. اـ اـلوـلرّك [ـلد V1ذي 57b[ـعس وـ ولاده ـيبعثر ـ ـ ـعلهـ اـ ـلخى وـ اـفدـيروج رضـميـفمـحرـلع

 إلى فوق.215الاختناق إلى أسفل لأنّها تكون متشمرة

36.

211. .CB1 المره :V1 [ المرأة

212. .CB1 الاضرار :V1 [ للأضرار

213. .CB1 ولان :V1 [ أو لأّن

214. .CB1 المره :V1 [ المرأة

215. .CB1 مشمره :V1 [ متشمرة
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216قال أبقراط: إذا كان طمث المرأة متغيّر اللون ولم يكن مجيئه في وقته دائماً دّل ذلك على أّن بدنها يحتاج إلى التنقية.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلطمر: ـ ـيتغيدـقثـ ـ ـ ـبسبهـنوـلّرـ ـ ـغلببـ ـ واـكةـ اـمدـحّل ـلخلن ـ اـ ـلبلغمط ـ ـ ـ #واـ ـلسي واـ ـلموداوي ـعل217راريـ اـ وـلى ـتحتدم، ـ اـ ـلماج ـعنرأةـ ذـ كـلد

ـتنقأن ـ ـنهدـبيـ اـيالأدوـباـ ـلمسهلة ـ ـ ـ وـ ـتعتبة. ـ ـ اـحرـ ـلخلال ـ اـ ـلغط ـعلبـلاـ اـ ـيسخأنـبدمـلى ـ نـ ـعلّ اـ ـلنى ـكتةـقـرخارـ ـنظيفّانـ ـ ـ ـتحتملهو218ةـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلما رأةـ

ـلطا ـليلثـماـ ـ ـتغتسّمـثةـ ـ ـ ـبع219لـ ذـ وـلد ـتجفك ـ اـفّفـ ـلظي ـفيظهّلـ ـ ـ ـعليهرـ ـ ـ ذـلاـ اـلون ـلخلك ـ وذـ أـلط. ـتصياّـهـنك ـ ـصفرـ إنـ اـكراء ـلغان اـهبـلاـ ـلمو رارـ

ـصفالأ وـ أوـسر، ـخضوداء إنـ اـكراء ـلغان اـهبـلاـ ـلمو الأـ وـسرار ـبيضود، ـ إنـ اـكاء ـلخلان ـ اـ ـلخط اـهاّمـ ـلغو ـفيستفب،ـلاـ ـ ـ ـ اـ ـلبرغ ـحينئدنـ ـ ـ نـمذـ

ـلخلا ـ اـ ـلغط وـلاـ ـيصيدـقب. ـ اـ أـلر ـغلدم [ـ CB1ظ 140a[ـمم اـ ـينبغّ ـ ـ ـفيتيـ ـ درورهـخأـ ر أرّق220ّ ـممأو اـ ـينبغّ ـ ـ ـفيتقيـ ـ ـ ـمجيئّدمـ ـ ـ أـ اـمه. رهـخأـتّ ـللغلّ ـ ـ ـفقظـ دـ

ـيك ـجهنـمونـ اـ ـلبلغة ـ ـ اـ ـلحم اـ ـلغلياّم ـ ـ ـمتّهـنٕاـفظـ ـغلىـ ـعسبـ اـيـرجرتـ ـفيحتبدم،ـلة ـ ـ ـ وـلذـلسـ ـيتك درورهـخأـ ر ـغيّ أـ ـليّهـنر ـيحتسـ ـ اـهيـفاجـ ـلحذه ةـلاـ

اـلإ ـلتنقيى ـ ـ ـ أـ اـبة إدرار لأّن ـلطمداً ـ ـبهثـ اـ ـيقـهجوـلذا ـعلعـ الأـ الأوـبّلـقى أنـلل ـيستعمى ـ ـ ـ اـ ـلتل ـبيدـ اـ ـلملطر ـ ـ ـليّفـ اـ وـلرّق ـيلطدم ـ وـ ـيستعمّف، ـ ـ ـ عـملـ

اـلذ ـلتكميك ـ ـ ـ واـياوـفالأـبدـ ـلفة اـجرزـ ـلتات ـتهّوـقيـ اـقاـ ـلتكميوّة ـ ـ ـ اـفد.ـ وـلذـبرّقـيدمـلٕاّن ـيلطك ـ وـ ـتنفتف ـ ـ ـلسا221حـ اـ ـلتدد اـعيـفيـ وـحرـلروق يـفزادـتم

وـضاـيرـلا ـتنصة ـ اـ ـلمحجمب ـ ـ ـ ـعلةـ اـضوـمىـ وـحرـلع ـعلم اـ ـلصى وـفاـ ـيجتهن، ـ ـ اـجيـفدـ إـلذب ـحياـنىـلدم اـ ـبكـمحرـلة وـ ـيقـهجّل ـعليدرـ ـ انـكٕانـفه.ـ

ـغل اـ ـبسبدمـلظ ـ اـ ـلخلب ـ اـ ـلسط ـطيرـتٕاّنـفوداويـ اـ ـلبب أـ ـبلدن الٕادرارـفغـ إـمي ـسهن اـ ـلمال اـ ـلسرّة الٕاـ لأّن ـسهوداء اـيزـيالـ ـبعنـمدمـلد ـغلظدـ ـ 222اًـ

ـعسو وأـيـرجرـ اـمه. ـتقّ اـ درور ـلطمّدم ـ اـقرـلثـ ـيك223ـامّـنٕاـفدمـلّة ـقبنـمونـ اـ ـلمل اـ ـلصفرّة ـ ـفيستعمراءـ ـ ـ ـ ـ [ـ CB1ل 140bا ـلتنقي] ـ ـ ـ واـ ـلتة ـبيدـ اـ ـلمبر ـ رّدـ

والذي يغلظ الدم.

37.

قال أبقراط: إذا كانت المرأة حاملاً فضمر ثدياها بغتة أسقطت.

216. .CB1 تنقيه :V1 [ التنقية

217. .CB1 او السوداوي او المراري :V1 [ والسوداوي والمراري

218. .CB1 لطيفه :V1 [ نظيفة

219. .CB1 ىغسل :V1 [ تغتسل

220. .V1 دوره :CB1 [ دروره

221. .V1 يلطّف :CB1 [ وتنفتح

222. .CB1 غلظ :V1 [ غلظاً

223. .CB1 فانه انما :V1 [ فٕانّما
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ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلثر: إـيدـ ـيضمـامّـنان ـ ـلقلرانـ ـ اـ ـقهمروـعيـفدمـلّة ـ وذـ ـممكـلا. اـ ـعلدّلـيّ ـقلىـ اـ اـعيـفدمـلّة لأّنـحرـلروق ـصنفّلـكم ـ اـ ـلعي ـيتروقـ لـصّـ

ـهمدـحأ اـضوـميـفـرخالآـباـ ـلمع واـ ـلطبيعراّق، ـ ـ ـ ـتعةـ ـشيئّدلـ ـ اـماًـ وـفدمـلن اـقي ـلحبت ـ ـبعلـ ـمضدـ اـ ـلشهي ـ اـ ـلثر ـمنثـلاـ اـعيـفهـ ـلثروق ـييدـ اّدةـمنـ

ـللبا ـ ـليكنـ ـ ـللجني224ونـ ـ ـ ـ ـمعذاءـغنـ اـ اـقوـلدًّ ـلخت وـ ـمتكـلذـلروج. ـضمىـ اـ ـلثر دّلـيدـ ـعلان ـقلىـ اـ اـعيـفدمـلّة واـحرـلروق إذاـلم. ـنقدم يـفصـ

إلّا فيعرض الٕاسقاط.V1 58a يكفيه من الغذاء. فٕان كان قد كبر وقوي [225عروق الرحم، عدم الجنين ما ] خرج لطلب الغذاء، و

38.

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت ـفضملاًـمـاحرأةـ ـ أـ ـييهدـثدـحر ـ وـ ـحملهانـكا ـ ـ ـتسقـاّهـنٕاـف226اًـمؤـتاـ ـ أـ ـطفليهدـحط ـ ـ ـ وإنـ اـك227ا، ـلضان اـهرـماـ ـلثو ديـ

 الأيسر أسقطت الأنثى.228الأيمن أسقطت الذكر، وإن كان الضامر هو

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـلوـتر:ـ ـعل229ورـكذـلّد الأـ ـكثى إـ اـفوـهـاّمـنر ـلجي الأـناـ ـيمب اـمنـ [ـحرـلن CB1م 141aلاّن اـه] ـلجذا أـناـ ـسخب وـ الأـلوـتن. يـفاثـنّد

ـلجا الأـناـ ـيسب لأـ أـنر إذاـبّه و الأـكرد. اـكّمـثكـلذـكرـمان ـلحمان ـ وأـكذـباًـمؤاـتلـ ـنثر ـفضمىـ ـ ثا231دـحا230ٔورـ ـل ـييدـ إـجوـينـ ـسقب واـ دـحاط

ـمنهم ـ ـ وواـ أنـجا، ـيسقب ـ اـ اـبذيـلط ـلضازاء اـكٕانـفر.ـماـ ـلضان اـهرـماـ ـلثو الأـ ـيمدي ـسقطا232ٔنـ ـ اـ إلّاـكذـلت و ـنثالأـفر، وـ ـلحاـبى. إذاـ انـكرى

 الثديين وكان الضامر هو الأيمن أن تسقط بغلام، وإن كان الأيسر أسقطت بجارية.234 أحد233الحبل بواحد ثّم ضمر

224. .V1: om. CB1 [ ليكون

225. .CB1 ىما :V1 [ ما

226. .CB1 تواًما :V1 [ تؤماً

227. .CB1 فان :V1 [ وإن

228. .V1: om. CB1 [ هو

229. .CB1 الذكر :V1 [ الذكور

230. .CB1 فيضمر :V1 [ فضمور

231. .CB1, V1 احدى :correxi [ أحد

232. .V1 اليمين :CB1 [ الأيمن

233. .CB1 يضمر :V1 [ ضمر

234. .CB1, V1 احدى :correxi [ أحد
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39.

قال أبقراط: إذا كانت المرأة ليست بحامل ولم تكن ولدت وكان لها لبن فطمثها قد أرتفع.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ اـكر: ـلثان ـنهمأـشانـيدـ ـ ـيحياـ ـ ـيجيئهماـملاـ ـ ـ ـ ـ اـماـ إـلن اـهـوجىـلدم ـللبر ـ وذـ اـفكـلن. ـلحبي ـ اـفيـلاـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـماـ ـلتن اـساـ إذا ـمتع لأتـ

ـلعا اـ ـلمشتروق ـ ـ ـبينهمـةكرـ ـ ـ ـ وـ ـبيا اـ دـحرـلن ـكماًـمم ـعلاّـنـلدـياـ ذـ ـتشكـلى اـيرـ ـلحيح ـ اـنواـ ـلحات ـمتلازمـفل.ـمواـ اـ ـمتى اـهلأتـ ـلعذه اـفروقـ ـلني دـ اًـمدرة

إنّما تمتلئ هذه العروق دماً من غير حبل إذا انقطع الطمث.235من غير حبل أن يولّداه  بعينه. و

40.

]CB1 141bعلى جنون.236] قال أبقراط: إذا انعقد للمرأة في ثدييها دم دّل ذلك #من حالها 

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـنعقر: ـ اـ اـفدمـلاد ـلثي إـ ـبسبوـهـاّمـندي ـ اـحبـ وذـلرارة أـلدم. إذاـنك إـصّه اـلار ـلثى دمـ ـمفدي اـ ـلحرط ـيغلهـنأـكّىـتــحرارةـ ـ ـينعقّهـنٕاـفىـ ـ ـ دـ

ـفيه ـ ـلحـاكاـ اـفالـ اـلي ـيسخذيـلدم ـ نـ وـخنـمّ ـيجسكـلذـلارج، ـ اـ ـلثؤ وـ ـيصيدي ـ ـفيأّنـكرـ واـجراـخهـ ـلبخاً. ـ اـ ـلصار ـمندـعاـ اـفهـ ـلشي ـئيراـ واـ ـلعن روقـ

اـق ـلحوي ـفيرارةـ ـسه237بـجوـ وـ وّـبـثوـتراً ـشبيههـلـاحاً، ـ ـ ـلجناـبةـ ـ وـ ـلينـاجون. ـ أّنـيوسـ اـمرى ـلممكن ـ ـ أنـ ـينبن ـ أـفّثـ ـلبا238يـلاـعي دمـ ـيغلاّرـحدن ـ ى،ـ

ـفم ـيصياـ ـ ـمنرـ إـ اـله اـلى أورث ـلجنرأس ـ وـ ـيصياـمون، ـ ـمنرـ إـ اـله ـلثى ـيمكمـلديـ ـ أنـ ـيصين ـ ـفيهرـ ـ ـلبناـ ـ ـلشاًـ وـترارـحّدةـ ـتله ـيعذـ ـلكنهـ ـ ـينعقّهـ ـ ـ ـفيهدـ ـ ـكماـ اـ

قلنا.

41.

أـق ـبقال أـ إذا ـحببراط: ـ أنـ ـتعلت ـ اـهمـ ـلمل لا239لـمـاحرأةـ ـسقهاـفأم ـ أرادتـ إذا ـلنا240ا اـمومـ ـلعساء ـ أـفل،ـ ـبهـاصٕان ـمغاـ ـبطنهيـف241صـ ـ ـ ـفهاـ يـ

235. .V1 ىولداد :CB1 ىولده :correxi [ يولّداه

236. .V1: om. CB1 [ من حالها

237. .CB1 يوجب :V1 [ فيوجب

238. .CB1 اعلا :V1 [ أعالي

239. .CB1 حاملا :V1 [ حامل

240. .CB1 عند .add [ أرادت

241. .CB1 مغس :V1 [ مغص
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 فليست بحامل.242حامل، وإن لم يصبها

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـمر:ـ ـلعساء ـ اـ أنـنأـشذيـلل [ـفّدـلوـيه CB1ي 142aٔالا# ـمع] رـ ـفمت.243اًـحاـياء ـ اـفانـكىـ ـجنيمـحرـلي ـ ـتقمـل244نـ ـتلدرـ اـ أنـيرـلك اح

]V1 58b[ـتنف ـ ـنفذـ ـسهوذاًـ ـلملاًـ ـحمزاـ اـ إـحرـلة ـفتحّاهـيم ـ ـلمغاـبّسـ ـ و245صـ ـيشب. ـ أنـ ـيكه ـسبونـ اـ ـلمب ـحمزاـ اـكعـمةـ ـصغيدـلوـلون ـ ـبعراًـ وـ عـمد

ـنضما ـ اـ ـنفسيـفمـحرـلام ـ ا246ـوههـ اـحرـلأّن إذا ـنضم اـمّمـ إـضدـلوـلع ـنفسىـلّم ـ ـيجاـمهـ الأـماورهـ ـمعن ـقبنـماءـ أـ ـيمت247ّهـنل ـ إـ ـليّد اـمهـ ـلعضن ـ لـ

اـفذيـلا ـلمي رـ ـقييـفاتـطاـبراّق اـ ـلعضاس ـ اـ ـلتلات ـتمت248يـ ـ اـفّدـ إـكذـلي الأـلور ـنثييى ـ ـ ـفهنـ اـ ـتجاتـطاـبرـلذه اـ ـلعضذب ـ اـ اـفذيـلل ـلمي راّقـ

ـلعضوا ـ اـ ـعل249سـبلاـلل الأـ ـمعى ـحتاءـ ـتقّىـ اـمربـ ـفتـمحرـلن الأـحزاـ ـمعم إذاـ ـفيهّدتـلوـتاء ـ رـ وذـيا ـلينـاجـركاح. ـ أـ أـنوس أنـمّه ـتسقر ـ اـمىـ ـلعساء ـ لـ

اـقو ـلنت لأـ وـنوم ه اـقّ ـلسكت ـ والاـ ـمتون اـملاءـ ـلطعن ـ وـ أـهام. نرانـمذان عي ـي ـ ـ ـعلانـ اـحىـ ـلمغدوث ـ ا250ٔصـ إلّا هـن، ـبعيـفدـجوـيّ اـ نقض ـل ـ ولـ

ـلمجها ـ ـ أـفةـلوـ ـبقّص ـهك251راطـ أنـ أردت «إذا ـتعذا ـلماـبرفـ ـحبرأةـ لاـ أم ـسقهاـفل ـ ـعساـ ـمملأـ ـعناًـجزوـ اـ ـلند ـعلومـ ـغيىـ ـعشرـ ذاـهانـكٕانـفاء».ـ

ـللف ـ ـمنقظـ ـ أـعولاًـ ـبقن لأـلاـقاّـمـنٕاـف252راطـ لاـنه ـيبعّه ـ أنـ وـفـدجوـيد ـهضتـقي الأـ [ـيذـغم CB1ة 142bر اـفاًـحاـي] ـلبطي ـ إـ ـبسبّاـمن ـ زـ يـفادةـيب

أوـكالأ اـفل ـلشي لأّنـ أو ـبعرب الأـ ـطعمض ـ اـ ـلمتنة ـ ـ ـنفسيـف253ةـلاوـ ـ ـللّدـلوـمهـ ـيتميلاـف254احـيرـ ـ ـ اـ #اـيرـلّز ـلحح أـ اـمنـمّهـنادث ـلعساء ـ أوـ ـقبنـمل لـ

242. .CB1 مغس .add [ يصبها

243. .V1: om. CB1 [ الأمعاء رياحاً

244. .CB1 جنيًنا :V1 [ جنين

245. .CB1 ىالمغس :V1 [ بالمغص

246. .CB1 وهو :V1 [ هو

247. .CB1 ان :V1 [ أنّه

248. .CB1 الذي :V1 [ التي

249. .V1 ُملبّس :CB1 [ اللابس

250. .CB1 مغس :V1 [ مغص

251. .CB1 المره :V1 [ المرأة

252. .CB1 المره :V1 [ المرأة

253. .CB1 المشتركه :V1 [ المتناولة

254. .CB1 الرياح :V1 [ للرياح
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ـلطعا ـ والأوـ أنـلام. ـيظى اـ أّن ـلنفّن ـ ـلحا255خـ اـمنـم256ةـثادـ ـلعساء ـ #اـ ـلتل لاـ وإنـحرـلا257مـحزاـتي ـفيانـكم. ـجني258هـ ـ إذاـ اـنـاكن ـلمعت ـ دةـ

. ولذلك فٕاّن الأولى أن يحمل الأمر على ما قاله جالينوس.259والأمعاء خالية من الطعام أو لعلّه لا يولّد النفخ مع خلوهما

42.

قال أبقراط: إذا كانت المرأة حبلى بذكر كان لونها حسناً، وإذا كانت حبلى بأنثى كان لونها حائلاً.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ اـلر: ـيغتذيـلدم ـ اـب260ذيـ أـكذـله ـسخور اـمنـ اـلن ـيغتذيـلدم ـ الأـب261ذيـ ـقبنـماثـنه اـ أّن اـلل ـيتكذيـلزرع ـ ـمن262وّنـ اـ 263ورـكذـله

ـسخأ اـمنـ اـلن ـيتكذيـلزرع ـ ـمن264وّنـ الأـ وـنه ـيغتاث. ـ واـكذيـ ـمنهمدـحّل ـ ـ #ـ ـبعا اـ ـلكد ـفضذيـلا265دمـلاـبونـ اـملـ وإذاـلن ـحيانـكزرع. ثـ

ـلحا أـ ـفثوىـقاّر اـ ـلنضّم ـ أـ ـبلج ودـ اـفغ ـلفضع ـ أـ ـكثلات ـفمرـ اـ ـلبين ـ اـ دم أّن ـلحّن أـكذـبلـماـ ـصفر وأـ ـنقى وواـ ـيكأن266بـجى، ـنهوـلونـ ـحسناـ ـ وـ ونـلاً

ـلحا ـنثأـبلـماـ ـعللاًـئـاحىـ أّنـ ـنفى [ـ CB1س 143aا ـلح] ـتكفاّرـ ـ ـيفيأنـبىـ ـ اـ ـللد ــحسنونـ وـ ـنضاً واـ ـلبارة ـيفيردـ ـ ـكمدهـ وـ اـه267ولاءـحودة إذا ـعتبذا ـ رـ

255. .V1: om. CB1 [ الحادث أنّه من ماء العسل أو من قبل الطعام. والأولى أن يظّن أّن النفخ

256. .CB1 الحادث :V1 [ الحادثة

257. .CB1 الذي لا يزاحم :V1 [ التي لا تزاحم

258. .V1: om. CB1 [ فيه

259. .CB1 كليهما :V1 [ خلوهما

260. .CB1, V1 تغتذي :correxi [ يغتذي

261. .CB1, V1 تغتذي :correxi [ يغتذي

262. .CB1 يكون :V1 [ يتكوّن

263. .CB1 الذكر :V1 [ الذكور

264. .CB1 تكون :V1 [ يتكوّن

265. .CB1 بغذاء بكون الدم :V1 [ بعد الكون بالدم

266. .CB1 واجب :V1 [ وواجب

267. .CB1 ووجوب :V1 [ وحولاء
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ـبحس ـ اـ ـلحبب ـ وـ ـبحسل ـ اـ اـمأـفد.ـلوـلب ـبحسّ ـ اـ ـلتب ـبيدـ ـفقرـ ـيمكدـ ـ أنـ ـيحسن ـ ـلحا268نـ ـنثأـبلـماـ ـبيدـتىـ ـفيحساـهرـ ـ ـ ـنهوـلنـ وـ ـيسا اـ ـلحيء ـركذـبلـماـ

تدبيرها فيسوء لونها.

43.

 الورم الذي يدعى الحمرة في رحمها فذلك من علامات الموت.269قال أبقراط: إذا حدث بالمرأة الحبلى

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلحمر: ـ اـفرةـ الأـمـمحرـلي اـمن ـلحراض واـ ـلحماّدة ـ اـ ى ـلحّ وـ ـفيـاكـدجوـتاـهـدحاّدة ـقتيـفةـ ـجنيلـ ـ ـفكن،ـ ـلحاـبمـ أنـ ـيقتلرى ـ ـ إذاـ ـمعهانـكه ـ اـ

.270حمرة

44.

]V1 59a.قال أبقراط: إذا حملت المرأة وهي من الهزال على حال خارجة عن الطبيعة فٕانّها تسقط قبل أن تسمن [

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمعنر:ـ ـ اـهىـ ـلفصذا ـ اـهلـ أّن ـلمو إذاـ ـتقدـقرضـمنـمداًـيـدشزالاًـهتـلزـهرأة إذاّـهـنٕاـفهـمّدـ ـحبلا ـ ـقبتـ أنـ ـتعل ـسخنتهودـ ـ ـ ـ إـ اـلا ـلحى 271الـ

ـلطبيعيا ـ ـ ـ ـ أـ ـسقطة ـ أـ إذا ـتعذتـخت إـ ـليهود ـ اـ لأّن ـلطبيعا ـ ـ ـ لاـ ـتصة اـ ـلغرف إـ اـلذاء ـلجنيى ـ ـ ـتمتلمـلاـمنـ ـ ـ اـبئـ ـلحدن إـماـ و ـيكأن272ىـلل ذـ كـلون

]CB1 143b[ـيهل ـ اـ وـلوـلك ـتسقد ـ و273طـ ـحك. ـلينـاجىـ ـ أّنـ ـمفسوس ـ ريـ اـهّ ـلكتذا ـ ـفسابـ رواـ ـمعنّ ـ اـهىـ ـلفصذا ـ ـعللـ أـثلاـثىـ ـنحة أـ أّنـهـدحاء: ا

ـلما لاـ أنـبرأة ـتسقد ـ إذاـ ـلهـاحذهـهتـنـاكط والآـ أـخا، إنـهّـنر ـتسممـلا ـ أـ ـسقطن ـ واـ ـلثت، أـلاـ إذاـهّـنث ـنهدـبعـجراـتا وـ ـحسا ـقعهوـمنـ ـ ـللغاـ ـ ذاءـ

أسقطت لأّن ما كان ينبعث إلى غذاء الطفل انصرف إلى غذائها فيعطب الطفل.

45.

268. .CB1 يحس :V1 [ يحسن

269. .V1 الحامل :CB1 [ الحبلى

270. .CB1 جمرٍه :V1 [ حمرة

271. .CB1 حال :V1 [ الحال

272. .CB1 فالي :V1 [ وإلى

273. .CB1 فىسقط :V1 [ وتسقط
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أـق ـبقال ـمتراط:ـ اـنـاكىـ ـلمت وـمـاحرأةـ ـنهدـبلاً ـمعتاـ ـ وـ ـتسقدلاً ـ اـفطـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـناـ ـلثي ـغينـمثـلاـ ـسبرـ ـبيبـ ـفنقّنـ ـ ـمنهمـحرـلا274رـ ـ #ـ ـمملا ـ وءـ

 ولا تقدر على ضبط الطفل لثقله لكنّه ينهتك منها.275مخاطاً

ـلتفسيا ـ ـ ـ :ـ ـلمشيما276ر ـ ـ ـ ـتتةـ اـفأـبلـّصـ ـلعواه اـ ـلمفضيروق ـ ـ ـ إـ اـلة ـفمتم.ـحرـلى ـ الأـهتـنـاكىـ ـمملواهـفذه ـ رـ ـمخةـبـوطوؤة ـطياـ وإنّـهـنٕاـفةـ ـتقتـنـاك277ا وىـ

ـعل إـ ـمسى اـ ـلمناك ـ أواـفيـ الأـئي إذاـنٕاـفرـمل ـكمّه ـخللـ اـ ـلجنيق ـ ـ اـفنـ ـلشهي ـ اـ ـلثر وـناـ ـثقي اـف278لـ ـلشهي ـ اـ ـلثر ـيقمـلث،ـلاـ ـعلوـ ـضبطىـ ـ ـفيملهـ ـ ـ 279ّصـ

اـع وـحرـلن اـقم. ـستشهد ـ ـ ـعلدـ أّنـ ـسبى الاـ ـنمب 280ٕلاصـ رـهـاّمـنا [ـبـوطو CB1ة 144aٔا اـف] ـلعواه لاـهروقـ أن ـتكو ـلحاـبونـ آـماـ أـفل ولا ـيضة اًـ

ـللسق ـ ـ ـسبوطـ الأـمرـهـاظبـ ـسبن اـ ـلتاب ـتقيـ ذـ ـنحاـهـركّدم اـ ـلفو واـ ـلسقطزع ـ ـ والٕاـ اـملالـقة ـلطعن ـ واـ ـستطام ـ اـ ـلبطلاق ـ واـ ـلحمن ـ اـ ى ـلشّ واـيدـ ـنفجدة ـ ارـ

واـلا ـلحمدم ـ اـفرةـ وـحرـلي ـبيدـقم. اـفّنـ ـلفصي ـ اـ ـلمتقل ـ ـ اـ أّن ـلمهّدم ـ اـملـيازـ ـلنسن ـ لأّيـ ـسباء ـيسقطبـ ـ ـ وـ اـهيـفن ـلفصذا ـ اـ أّن ـلسمل ـ لأّيـ ان

سبب يسقطن.

46.

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت ـعلرأةـ اـعـةجارـخالـحىـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـلسما281نـمةـ ـ وـ ـتحبمـلن ـ #ـفلـ ـغشٕاّن اـ ـلبطاء ـ ـيسمذيـلا282نـ ـ اـ ى ـلثّ نـمربـ

283غشائي البطن يزحم فم الرحم منها وليس تحبل دون أن تهزل.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلسمر: ـ اـ ـلمفن ـ ـنعاـمـدجوـيرطـ اـماًـ ـلحبن ـ إـ اـمل لأّن ا ـلثّ اـفـمحزـيربـ وـحرـلم اـهم ـلمو اـضوـ ـعنذيـلع ـينتهدهـ ـ ـ ـبطيـ اـ وـحرـلن ـتبتم ـ رـ ـقبتدئ ـ هـ

ـلثاـف اـ إذا ـمترب ـشحملأـ ـ اـهّمـضاًـ ـلمذا اـمعـضوـ وـحرـلن ـعليهـعوـقوـبّدهـسم ـ ـلثقلهـ ـ ـ وـ ـغلظه ـ لاـمٕاـفهـ إن ا ـيصّ اـ إـلل اـضوـمىـلزرع ـلكع وـ إن أو لـصون

274. .CB1 فقعر :V1 [ فنقر

275. .V1 مملوه رطوبه مخاطيه :CB1 [ مملوء مخاطاً

276. .CB1 قال ابقراط :V1 [ التفسير

277. .CB1 ان :V1 [ وإن

278. .CB1 ويقل :V1 [ وثقل

279. .CB1 فيهاص :V1 [ فيملّص

280. .CB1 الاهلاص :V1 [ الانملاص

281. .V1 في :CB1 [ من

282. .V1 الغشاء الباطن :CB1 [ غشاء البطن

283. .CB1 غشاء :V1 [ غشائي
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]CB1 144b[ـيمكمـل ـ أنـ ـيكن ـحمونـ #أوـ ـنمل ـلفس284اءـ ـ اـ ـلماد ـلضياـبعـضوـ ـ وـ ـلهق، ـيجذاـ أنـ ـيستعمب ـ ـ ـ اـ ـلتل ـبيدـ اـ ـللطير ـ ـ ؤلاءـهيـففـ

ـمسوالٕا اـعاكـ ـلغن وـ ـجعلذاء ـ اـمهـ ـلمجففن ـ ـ ـ ـلمسخا285اتـ ـ ـ إـنّـ #و أّنـمات؛ ا ّ
ـلسما286 ـ اـ ـلمفن ـ ـيمنرطـ ـ أنـ ـيبلع ـ اـ V1[287ـركذـلغ 59bا ـلم] عـضوـ

ـيمكذيـلا ـ اـيزرـت288نـ ـلمنق ـ إـ ـحيىـلي ـيتكثـ ـ ـفيوّنـ اـ ـلجنيه ـ ـ وذـ ـلغلكـلن، ـ والأـ الأوراك ـفخظ وـ ـيجاذ. أنـ ـيجعب ـ ـعنلـ ذـ ـشككـلد اـ ـلمل يـفرأةـ

اـح ـلجمال ـ ـشكاعـ اـ اـكراـلل ـلمفع ـ اـفرطـ واـكرـلي ـلنسوع. ـ ـيك289اءـ ـبسبّنـ ـ اـفبـ ـلسمرط ـ ـقليلنـ ـ ـ ـلحما290ةـ ـ لأـجلـ ا لاـندًّ ـيفضّه ـ ـئهذاـغنـملـ اـمّنـ

ا.291يكفى #للبزر ولنماء  الجنين كالحال في الأشجار العظيمة فٕانّها تكون قليلة الأثمار جدًّ

47.

قال أبقراط: متى تقيّح الرحم حيث يستبطن الورك وجب ضرورة أن يحتاج إلى الفتل.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمعنر:ـ ـ اـه292ىـ ـلفصذا ـ اـ أّن ـمتمـحرـلل ـتقيىـ ـ ّحـ
اـفهـبانـكراجـخنـم293 ـلمي ـيستبطذيـلا294عـضوـ ـ ـ ـ ـفينـ اـ ـعلـهجلاـعٕاّنـفورك،ـله ىـ

ـلخصا ـ ـيننـلوصـ اـلاـ إلّا ـلفته ـ إـ ـامل [ـمّ CB1ن 145aدا إنـخ] اـكل ـلقيان ـ اـقحـ ـنفجد ـ إـ داـلر أوـخى إنـخنـم295ل اـكارج ـنفجان ـ إـ ىـلار

284. .CB1 ذلك :V1 [ أو نماء

285. .CB1 المخّففات :V1 [ المجففات

286. إّما أّن .CB1 وايضا فان :V1 [ و

287. .CB1 الي .add [ الذكر

288. .V1: om. CB1 [ يمكن

289. .CB1 وبالجمله فان الىسا :V1 [ والنساء

290. .CB1 قليلات :V1 [ قليلة

291. .CB1 البدن وانما :V1 [  للبزر ولنماء

292. .CB1 متى :V1 [ معنى

293. .CB1 تفتّح :V1 [ تقيّح

294. .CB1 المواضع :V1 [ الموضع

295. .CB1 واما :V1 [ أو
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إنّما قال هذا ليرينا أّن علاجاّ آخر لا يبلغ في مداواة هذا القيح إلّا الفتائل .296خارج. و

48.

قال أبقراط: ما كان من الأطفال ذكراً فأحرى أن يكون تولّده في الجانب الأيمن، وما كان أنثى ففي الأيسر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ أـكذـلر: ـسخور الأـمنـ واـنن ـلجاث، الأـناـ ـيمب اـمنـ أـحرـلن ـسخم ـيسالا297ٔنـمنـ وإذاـ الأـكر. ـفبكـلذـكرـمان ـلحاـ أنـ ـتكري ونـ

الأـف298ورـكذـلا ـغلالا299ّٔمـعي اـفبـ ـلجي الأـناـ ـيمب ولأـ اـفاثـنن ـلجي الأـناـ ـيسب أـ اـمر. أّن ا ـلجّ الأـناـ ـيمب اـمنـ أـحرـلن ـسخم ـفلمجنـ ـ ـ 300هـتاورـ

ـلكبا ـ اـ ولأّن ـلعد اـ ـتيأـيذيـلرق إـ ـتيأـيـاّمـنه الأـمهـ واـجن ـلشوف اـمانـيرـ ـلشن اـيرـ ـلممتان ـ ـ ـعلّدـ اـ ـلصلى ـ ـفيكب.ـ ـ اـ واـلون اـلدم ـلصروح إـئاـ ـليران ـمنهمهـ ـ ـ اـ

ـنقأ ـسخوا301ٔىـ واـ ـلجن. الاـناـ ـيسب ـلهادمـعرـ اـ ـلمجذه ـ واـ ـلعاورة واـ ـلشرق اـيرـ ـتيأـي302ذانـلان #ـناـ ـينشعبه ـ ـ ـ اـمانـ ـلعن واـ ـلشرق ـنياـيرـ اـ ـلصن إـيرـئاـ ىـلن

ـلكليا ـ ـ اـ ـليسة ـ ـفلرى.ـ اـصكـلذـ [ـلار CB1دم 145bوا اـل] ـللروح ـتيأـيذانـ وأرـبا303ٔهـناـ لأـطرد اـجب ـلمل ـئياـ اـ ـلتة ـتخيـ ـلطهماـ ـ ـ وأـ اـما. أّن ا ورـكذـلّ

ـسخأ الأـمنـ وـنن اـماث ـعتا اـبرضـ ـلمكـلذـكانـكوـلّهـنأـبلاًـئاـقرازيـله وـ اـجا أـمد رـماًـجزاـمّرـحرأة ـفقلـجن ذـ ذـنـركد ـفيـاكراًـكا ّلـحيـفاًـ

ـشك ـعلـهكوـ ـلينـاجىـ ـ إـثوس.ـ «وـقّهـنم ـيشبال ـ أنـ ـيكه ـسبونـ اـ والأـكذـلب ـغلبةـثوـنورة ـ أـ اـحة ـلمنييد ـ ـ ـ ـعلنـ الآـ ـحتـرخى ـيكّىـ أـ ـهمدـحون ـبمناـ ـ ةـلزـ

ـلفا اـعاـ ـلمحبل ـ ـ والآـ ـبمنـرخل ـ اـلزـ ـلمنفعة ـ ـ ـ اـ ـلمستحبل ـ ـ ـ ـ ـفقل».ـ ـبيدـ ـنحّاـنّـ ـهننـ أّنـ ـغلباك ـ أـ اـحة ـعيزرـلد ـعلنـ ـحبـاصىـ ـبعاـتدـجوـتهـ ـلغلبةـ ـ ـ اـ ـلحة اّرـ

ـلبوا «وـقارد.ـ ـيقدـقال: اـمعـ ـنصبن ـ اـ ـبعاتـبوـطرـلاب ـبعوقـفضـ اـ ـختض ـكثيلافـ ـ أـنٕاـفرـ دواءـعّي ـيصرف ـعلّبـ آـ دواء ـفيتر,ـخى ـ يءـشّدـلوـ

ـللبـاك ـ ـبييـفنـ ـلضاـبّبـصٕانـفه.ـضاـ ـمثانـكّدـ اـ ـلحبل ـ وـ ـلير. ذـ ـلشكـلس أـ ـكثيء ـجع304نـمرـ اـ ـلسل ـليـاعلـفاـ واـ ـلعاً ـفظلاً.»ـفـاسيـلاـ ذاـه305ّنـ

296. .CB1 الفتل :V1 [ الفتائل

297. .CB1 الجانب .add [ من

298. .CB1 في الرحم .add [ الذكور

299. .V1: om. CB1 [ الأعّم

300. .CB1 فللمجاوره :V1 [ فلمجاورته

301. .CB1 ابقى :V1 [ أنقى

302. .V1: om. CB1 [ الذان

303. .CB1: om. V1 [ ينشعبان من العرق والشريانين الصائرين إلى الكلية اليسرى. فلذلك صار الدم والروح اللذان يأتيانه

304. .CB1 ان .add [ من

305. .V1 وظن :CB1 [ فظّن
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ـنسالٕا ـبسانـ ـقلبةـملاـ ـ اـ أّن ـلفلسفه ـ ـ ـ اـ ـلطبيعية ـ ـ ـ ـ ـيمكةـ ـ أنـ ـيقن ـعليهامـ ـ ـ ـلبيا306اـ ـ ـعماـبانـ اـ ـلنيال ـ ـنجرـ وأـ [ـقات. CB1ول 146aا إّن ـلم] اـ ـعيزرـلاّدة ةـ

ـليس ـ اـ إلّا ـلمنت ـ اـ ودم ـلطمي ـ [ـ V1ث 60aو ـمهم] ـ اـ ـنحا #اـ ـلطمدر ـ إـ اـلث وـحرـلى ـيكمـلم، ـمننـ ذـ ـيعتنقوريـكي ـ ـ ـ إـ ـليلـبارجـخىـله ـينحسـ ـ درـ

ـغينـم308ـمحرـلا307ىـلإ ـمجرـ ـمعاـ لأـ إلّا ـفضارـصدـقّهـنة ـغيلاًـ ـمنتفرـ ـ ـ اـمأـفه.ـب309عـ إذا ا ـنحّ إـ ـليدر ـللهـ ـفعدـتـاّمـنٕاـفزرعـ اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ ـمتةـ ـفيانـك310ىـ هـ

ـمن اـف.311يـ ـلقٕاذاً اـبولـ ـمنهمدـحواـلأّن ـ ـ وـفاـ ـيكتـقو312تـقي ـليـاعونـ والآـ لاـكلاًـفـاسـرخاً ـمعنلام ـ إـلىـ #و وـّمـنه. إـقا اـهىـلع ـلغلذا ـ ـبسبطـ ـ بـ

ـظن اـ أّن ـلكّه إـ ـيكـاّمـنون اـمونـ ـلمنيين ـ ـ ـ وـ ـيعلمـلن ـ أّنـ ـمنم اـ ـلمي ـحكمرأةـ ـ اـ دم ـلطمه ـ وأـ إذاـنث ـيكمـلّه زرـ دم ـينتفمـليـعن ـ ـ ـمنيهودـجوـبعـ ـ ـ وأـ ّهـنا

ـحتيا ـ إـ وـلج ـمنيهدانـجى ـ ـ ـلشاـ ـقهوـ إـ اـلا ـلمبى ـ ـضعاـ وـ ـلكنة ـ اـ إذا ـستفّه ـ ـتنبرغـ ـ اـهّـ ـلطبيعت ـ ـ ـ اـ ـحميرـلة ـ زرـفدـلةـ دم إـعع اـلي ـليجتممـحرـلى ـ ـ ـ ـمنعـمعـ يـ

.313الذكور فيتّم منها الكون

49.

قال أبقراط: أذا أردت أن تسقط المشيمة فادخل في الأنف دواء معطّساً وامسك المنخرين والفم.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلعطر: ـ ـيتقاسـ ـ اـمّدـ ـستنشه ـ ـ ـكثيواءـهاقـ ـ ـفعد314رـ ـفينبسةـ ـ ـ ـ اـ ـلصط ـيتـاغدرـ وـ ـنبسا315يـفه، ـ اـ ـلصاط ـيتـاغدرـ ـينهـ اـفدـ ـلحجع ـ إـ أـلاب ـسفى لـ

ـفيضغ ـ ـ ـعلطـ الأـ ـحشى اـ ـتحتذيـلاء ـ ـبمقهـ ـ ـتسفلدارـ ـ ـ ـفيعيهـ ـ ـ ـعلنـ دـ اـفى ـلمشيمع ـ ـ ـ اـعةـ وـحرـلن ـينبغكـلذـلم. ـ ـ أنـ ـتكي اـ ـلمون ـتليـفرأةـ [ـ CB1ك

306. .CB1 عليه :V1 [ عليها

307. .V1: om. CB1 [ الطمث إلى الرحم، ولم يكن مني ذكوري يعتنقه إلى خارج بل ليس ينحدر إلى

308. .CB1 الزرع :V1 [ الرحم

309. .CB1 مستنفع :V1 [ منتفع

310. .CB1 ومتى :V1 [ متى

311. .CB1 شي :V1 [ مني

312. .CB1 التكون في .add [ وقت

313. ٕ ا وـّمـنو إـقا اـهىـلع ـلغلذا ـ ـبسبطـ ـ ـظنبـ اـ أّن ـلكّه إـ ـيكـاّمـنون اـمونـ ـلمنيين ـ ـ ـ وـ ـيعلمـلن ـ أّنـ ـمنم اـ ـلمي ـحكمرأةـ ـ اـ دم ـلطمه ـ وأـ إذاـنث ـيكمـلّه دمـ ن

ـينتفمـليـعزر ـ ـ ـمنيهودـجوـبعـ ـ ـ وأـ اـنا ـحتيّه ـ إـ وـلج ـمنيهدانـجى ـ ـ ـلشاـ ـقهوـ إـ اـلا ـلمبى ـ ـضعاـ وـ ـلكنة ـ اـ إذا ـستفّه ـ ـتنبرغـ ـ اـهّـ ـلطبيعت ـ ـ ـ اـ ـحميرـلة ـ زرـفدـلةـ دم يـعع

اـلإ ـليجتممـحرـلى ـ ـ ـ ـمنعـمعـ اـ ـفيتورـكذـلي ـ ـمنهّمـ ـ اـ ـلكا ونـ ] V1: المتصوّر في المتكون ترّوح هو والانوثه الذكوره في هووالسبب ما الى

.CB1 القاهر من احد الزرعين والعلو والسفل يعتبران فيه بمعني القهر والغلبه لا بحسب الموضع

314. .CB1 اكثر :V1 [ كثير

315. .CB1 وسط .add [ وفي
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146bا ـلح] ـمنتصب316الـ ـ ـ ـ ـليكةـ ـ ـميونـ اـ إـحرـلل أـلم ـسفى اـثل.ـ إّن ـلصّم #ـ ـينقبدر ـ ـ اـ ـنقبض ـ ـعنيف317اًـضاـ ـ ـ ـبتاًـ ـتيوـ اـ ـلعضر ـ اـ ـلقلات ـبضاـ وـلةـ ذهـهيـفه،

ـلحا ـيكالـ أنـ ـينقلاد ـ ـ اـ ـلحجب ـ إـ ـللضغارجـخىـلاب ـ ـ اـ ـينذيـلط أّنـلهـلاـ لا ـعضو اـ ـلملات ـعمدـتراقـ وـ ـتمسكه ـ ـ وـ اـفكـلذـله. ـلحجٕاّن ـ وـ ذهـهاب

ـلعضا ـ ـتقبلاتـ ـ ـعلضـ اـ ـتليـفـمحرـلى اـ ـلحك ـقبضالـ ـ وـيـدشاًـ ذـفدـيزـيداً إـلي ـمسك اـ ـلنفاك ـ ـلئسـ ـيخّلاـ اـ ـلهرج ـلمنخاـبواءـ ـ ـ واـيرـ ـلفن ـفيمـ اـ ـلضغزداد ـ طـ

ـيعانـكإذ ذـفرضـ اـلي ـيعاـمتـقوـلك اـحيـفرضـ ـلتال اـخزـ ر ـلشّ ـفتندـيدـ ـ اـفدـ ـلمشيمع ـ ـ ـ اـ ـعنيفاًـعاـفدـنة ـ ـ إـ وأـخىـلاً ـيضارج. اـفاًـ ـمسٕاّن اـ ـلنفاك ـ يـفسـ

اـقو ـلعطت ـ ـحصوـهاسـ ـنفرـ واـجويـقسـ ا، ـلهدًّ اـ إذا ـمتنواء ـ ـحصيـفـهجورـخعـ اـ ـلنفر ـ اـفادـعسـ ـلعي راـ ـجعروق إـ وراء.ـلاً إـصٕاذاـفى الأـلار واهـفى

التي تتعلّق بالمشيمة دفعها دفعاً قوياً يخرجها به إلى خارج.

50.

قال أبقراط: إذا أردت أن تحبس طمث المرأة فالق عند كّل واحد من ثدييها محجمة من أعظم ما يكون.

ـلتفسيا ـ ـ ـ [ـ CB1ر: 137aإذا ـفهم] ـ أّنـ اـعت واـحرـلروق ـلثم ـييدـ ـيشنـ اـضوـميـف318انـكرـ ـلمع وـ اـمـوهراّق دون ـلثا ـفقدي.ـ ـفهمدـ ـ أـ ـمتّكـنت ىـ

ـنصب ـ ـمحجم319تـ ـ ـ ـعظيمةـ ـ ـ ـعنةـ اـفديـثّلـكدـ ـلمي ـفقراّقـ ـقطعدـ ـ ـطمهـبتـ اـ ـلمث اـ لأّن ـلمحجمرأة ـ ـ ـ ـتجةـ اـ إـلذب #ذـلدم اـلى ـلمك 320عـضوـ

ـعنيفاًـبـذج ـ ـ وـ أـلذـلاً. أنـمك ـتكر اـ ـلمحجمون ـ ـ ـ أـمةـ ـعظن ـيكاـممـ [ـ V1ون 60b[ـليك ـ اـ ـلجون أـ وـقذب ـبعيـفـدجوـيوى. اـ ـلنسض ـ «ـ دونـلاـفخ ق

كّل واحد من ثدييها» تحقيقاً لما قلنا.

51.

ا. قال أبقراط: إّن فم الرحم من المرأة الحامل يكون منضمًّ

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ وـحرـلر: إذا ـفيعـقم اـ اـله ـشتمزرع ـ ـعليلـ ـ ـجمينـمهـ ـ اـ ـلنع اـحواـ ـشتمي ـ لاـ ـخلدـيالاً ـميلرفـطهـ ـ ودـ آـخه، اـلول وـفلـجرـلة الاـقي ـشتمت ـ الـ

رـفـوهـاّمـنإ ـقبي اـ وأـحرـلة اـمم. مـفّ
ـلبطا321 ـ اـ ـلمشتمن ـ ـ ـ ـعللـ اـ ـفلدـلوـلى اـ ـحتيو ـ أنـ ـفيلـخدـيل وـشهـ أـموـليء ـيكاـمّلـقن ـسببانـكونـ ـ ـسقلٕاـلاًـ اطـ

ـيفسّهـنلأ ـ ـعليدـ ـ الاـ ـشتمه ـ وـ الاـهدـجوـيدـقال. ـنضمذا ـ ـللامـ إذاـحرـ ـفيانـكم وـ ورم ـيفه ـبينهمرقـ ـ ـ ـ ـلصاـباـ اـمدـجوـيّهـنٕاـفةـبلاـ [ـلع CB1ورم 147b[

316. .V1: om. CB1 [ الحال

317. .CB1 ىىقص اننقاصا :V1 [ ينقبض انقباضاً 

318. .CB1 مشتركان :V1 [ يشركان

319. .CB1 ىصب :V1 [ نصبت

320. .CB1 تلك المواضع :V1 [ ذلك الموضع

321. .CB1, V1 في :conieci [ فم
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ـصلب ـ وـ اـهاً. ـلفصذا ـ ـينبغلـ ـ ـ أنـ ـيكي ـمضونـ إـفاـ اـلاً ـلفصى ـ اـ أّوـلل أنـلذي أردت «إذا ـتعله ـ اـهمـ ـلمل وذ322لـمـاحرأةـ لا». اـلأم أّن ـلقك ـبلاـ إذاـ ة

ا من غير صلابة، دلّها ذلك على حبلها. أدخلت أصبعها فلمست فم الرحم فوجدته منضمًّ

52.

أـق ـبقال إذاـ اـجراط: ـللبرى ـ اـثنـمنـ ـلمدي اـ ـلحبلرأة ـ ـ ذـ دّل ـعلكـلى ـضعىـ ـطفلهنـمفـ ـ ـ وـ ـمتا، اـكىـ ـلثان ـمكتنانـيدـ ـ ـ دّلـيزـ ـعلن اـ أّن ـلطفى ـ لـ

.323أصّح وأقوى

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـللبر: ـ إذاـ اـفرىـجن ـلشهي ـ اـ ـلثر اـماـ أو ـلتن ـيسنكمـلعـساـ ـ ـ ذـ ـلمكـلر ـفترـعاـ #وأـ إذاـمه. ا ـغييـفرىـجّ وـ ـقتر ـيجـاّمـنٕاـف324هـ لأّنـ ـقهروـعري اـ

ـتمتل ـ ـ دـ إـمئ و ـتمتلـاّمـناً ـ ـ ـلقلئـ ـ ـعلردـياـمّةـ اـ ـلجنيى ـ ـ اـ ـلغن وذـ داّلـلذاء، ـعلك ـضعفهىـ ـ ـ ـللها325اـ ـ أنـ إلّا ـتكم اـ ـلحون ـحبلتهيـفلـماـ ـ ـ ـ اـيـزغاـ دمـلرة

اـج ـحت326دًّ ـيفضّىـ ـ دـ ـمهل ـعلاـ ـيغتاـمىـ ـ اـبذيـ ـلجنيه ـ ـ إذاـمأـفن.ـ ا ـيكمـلّ دّلـلذـكنـ ـعلك ـضعفىـ ـ وـ ـكمة. أّنـ ـضما اـ ـلثور ـييدـ اـفنـ ـلحبي ـ ـعملـ اـ ّ

ـعلياـنـاك ـ ـقبهـ اـ ـلحبل ـ ـعلدّلـيلـ الٕاـ ـسقى [ـ CB1اط 148a[ـلقل ـ اـ اـعيـفدمـلّة اـجكـلـذكم،ـحرـلروق ـللبرى ـ ـمنهمنـ ـ ـ ـعلدّلـي327اـ اـ ـمتى ـئهملاـ ـ 328اـ

لقلّة ما يخطئ الجنين من الغذاء لضعفه. ولهذا صار الأولى أن يكون الثديان مكتنزين من غير صلابة.

53.

أـق ـبقال إذاـ اـح329تـنـاكراط: ـلمال إـترأةـ أنـلؤول ـتسقى ـ ـييهدـثٕاّنـفطـ ـ ـيضماـ ـ وإنـ الأـكران، ـعلـرمان ذـخىـ أـللاف ـعنك أنـ ـيكي 330ونـ

322. .CB1 حاملا :V1 [ حامل

323. .CB1: om. V1 [ وأقوى

324. .CB1: om. V1 [ وأّما إذا جرى في غير وقته

325. .V1 ضعفه :CB1 [ ضعفها

326. ا .CB1 ىحيث ىقي .add [ جدًّ

327. .CB1 منهما :V1 [ منهما

328. .CB1 امتلايها :V1 [ امتلائهما

329. .CB1, V1 كان :correxi [ كانت

330. .CB1: om. V1 [ يكون
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 تسقط.332 صلبين فٕانّه يصيبها وجع في الثديين أو في الوركين أو في العينين أو في الركبتين ولا331ثدياها

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـمتر:ـ اـ ـللمقّـفـتى ـ أنـ ـتسقرأة ـ لأّيـ ـسبط ـيتقّهـنٕاـفانـكبـ ـ إـ ـسقّدم ـطهاـ ـضماـ اـ ـلثور ـييدـ لاـ ـمحن واـلاـ ـلفة. ـبيرقـ اـهنـ ـلفصذا ـ وـ ـبيل هـلاـقاـمنـ

ـقبنـم ـمتلـ اـنـاكىـ ـلمت ـفضملاًـمـاحرأةـ ـ ـبغتـاهاـيدـثرـ ـ أـ ـسقطة ـ أّنـ ـقبنـمهـلوـقت ـليلـ ـيتضمسـ ـ ـ أّنـ ن ـضمّ اـ ـلثور ـييدـ وـ #ـحن ـعلدّلـيده ىـ

ـسقالٕا وـ ـيتضمذاـهاط، ـ ـ أّنـ ن وـهّ و333دهـحذا دّلـجإذا ـعل334د الٕاـ ـسقى وـ ـضماط اـ ـلثور ـييدـ اـ ـعلداّلـلن الٕاـ ـسقى ـعلدـجوـياطـ اـ ـجهيوـلى ـ ن:ـ

ـهمدـحأ أنـ ـيعطا ـ اـ ـلجنيب ـ ـ ـلمنـ ـلحمـاكرضـ ـ [ـ ى ّV1 61aا ـلح] واـ ـلحماّدة ـ اـفرةـ وـيذـهٕاّنـفمـحرـلي ـكلهمـاشـامن ـ ـ [ـ CB1ا 148b[ـتفت ـ لـ

ـلجنيا ـ ـ وـ ـلصيحـاكن ـ ـ اـ ـلعظيمة ـ ـ ـ واـ ـلغة اـ ـلقم واـ ـلفوي اـعزـ ـلشة وـيدـ ـشهدة اـ ـلحوة ـشيئلـماـ ـ اـفا،ـماًـ ـلحٕاّن اـماـ إذا ـنفعلل ـ ـ ـبشتـ الأـهنـميءـ ـشيذه اءـ

ـنفعا ـ ـلجنيا335لـ ـ ـ ـلضعفنـ ـ ـ اـ ـنفعه ـ إـيؤدـم336الاًـ ـخمىـلاً وـ ـسقوده وـطوـ ـمث337يـفه، الأـهلـ اـفوالـحذه ـلطبيعٕاّن ـ ـ ـ ـتفتةـ ـ اـفحـ وـحرـلم ـتهيم ـ اـ ـلطلج ـ قـ

اـخلٕا ـلجنيراج ـ ـ اـ ـلفن اـساـ ولأّن ـيميدمـلد، ـ إـ ـتلىـلل اـ ـلنك ـحياـ ـطلبةـ ـ اـماًـ ـلطبيعن ـ ـ ـ أنـ ـيصلة ـ ـهندثـحـامحـ اـم338اكـ ـلفسن ـ اـفادـ ثٕاّن ـل ـييدـ نـ

ـيضم ـ والآـ ران. أنـخّ ـيقر اـ اـفدمـلّل ـلعي اـ ـلمشتروق ـ ـ ـبيـةكرـ اـ ـلثن واـ ـحتمـحرـلدي ـيعّىـ اـ ـلجنيدم ـ ـ ـفيعطذاؤهـغنـ ـ ـ وـ ـلحاـبب، أنـ ـيكرى اـ ـنمون لاسـ

ـلجنيا ـ ـ ـبسبنـ ـ اـ ـمتب ـنقلاءـ اـف339رـ رـحرـلم ـمخةـبـوطم ـطياـ داـ اـفلاًـخة ـلضي اـ دون الأّول ـلثرب أـناـ ـعني، ـمييـ اـ إـلل ـحياـنىـلدم اـ وأـحرـلة اـمم. ّدـضّ

ـلضما ـ اـفورـ ـلثي ـييدـ وـ ـبتهملاـصوـهن ـ ـ اـعـةجارـخةـبلاـص340اـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـفيةـ ـعلدّلـ ـكثىـ اـ واـلرة ـلطبيعدم. ـ ـ ـ ـمتةـ دـ ـفعتهى ـ ـ إـ اـلا ـلمفى ـ إـصاـ أو ـبعىـلل ضـ

ذـم الأـمـركا ـعضن وـ ـعلدّلـياء ذـ [ـلى CB1ك 149aالأو اـج] ـلتاع ـتحيـ ـفيهدثـ ـ اـفاـ ـلجنيٕاّن ـ ـ ـيسلنـ ـ ـلسمـ اـملاـ وإنـحرـلة دـكم. ـفعهان ـ ـلهاـ اـ

إلى الرحم فٕانّه يتبع ذلك الضمور والٕاسقاط.

331. .V1 ثدييها :CB1 [ ثدياها

332. .CB1 فلا :V1 [ ولا

333. .V1: om. CB1 [ يدّل على الٕاسقاط، وهذا يتضّمن أّن هذا وحده

334. .CB1 يدل :V1 [ دّل

335. .CB1 انفصل :V1 [ انفعل

336. .CB1 انفصاًلا :V1 [ انفعالاً

337. .CB1 في :V1 [ وفي

338. .V1: om. CB1 [ هناك

339. .CB1 قعر :V1 [ نقر

340. .CB1 صلابتها :V1 [ صلابتهما
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54.

ا. قال أبقراط: إذا كان فم الرحم صلباً فيجب ضرورة أن يكون منضمًّ

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـفر:ـ اـحرـلم إذا ـنضم ذـفةـبلاـصعـمّمـ ـفياّرـحورمـلكـلٕاّن أوـ ـصله وـ ـينضدـقب. ـ ـلبّمـ أوـ ـيبرد ـيصلسـ ـ ـبعكـلذـل341بـ اـ ـلصض إلّاـبلاـ ة

أنّها دون الأّول ولا مدافعة للجنين معها. فأّما إذا انضّم من غير صلابة أصلاً فٕانّه ووجود الحبل يتلازمان طرداً وعكساً.

55.

أـق ـبقال إذاـ اـضـرعراط: ـلحمت ـ ىـ ـلمّ وـمـاحرأةـ ـسخنل ـ ـسختـ ـغينـمةـيوـقةـنوـ ـسبرـ ولادـفرـهـاظبـ ـيكاـهٕاّن ـبعسونـ ـ وـ ـخطر أوـ ـتسقر ـ ـفتكطـ ـ ونـ

على خطر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيتدـقر:ـ أنـفّـ ـيجتمق ـ ـ ـبعيـفعـ اـ ـلنسض ـ ـقباءـ وـ اـقل ـلحمت ـ ـخللـ رديءـ ـفيهيط ـ ـ ـعليهّجـ ـ ـ ـحماـ ىـ زـفّ اـمي ـلحمان ـ ـتبّمـثلـ ـمنهرأـ ـ ـغيرءاًـباـ رـ

ـمستحك ـ ـ ـ اـ لأّن ـلحم لاـمواـ ـيمكل ـ أنـ ـيستقصن ـ ـ ـ ـجهلاـعىـ ـعلّنـ ـينبغاـمىـ ـ ـ وـ ـفقكـلذـلي، ـتعدـ [ـهاودـ CB1ّن 149bا ـلحم] ـ وـ ى ـيبقيّ ـ ـ ّدةـمولـطنـ

ـلحما ـ ـملت342لـ ـ ـمثقلةـثاـ ـ ـ ـيحتممـلٕانـفة.ـ ـ ـ اـ ـلطفل ـ ـيعاـملـ ذـمهـلرضـ ـهلك،ـلن ـبسبكـ ـ اـ ـلحمب ـ واـ ى ـلخلّ ـ اـ ـلمتحيط ـ ـ ـ ّرـ
اـبيـف343 ـلحدن وإنـماـ ل.

ـحتما ـ إـ وـلل اـقى ـبق،344ولادـلت ـسقيميـ ـ ـ واـ ـلحاً ـضعفدـقلـماـ ـ ـيكلاـفتـ اـ ـسليمولادـلون ـ ـ اـماًـ ـلخطن ـ لأـ ـيحتّهـنر ـ ـسهيـفاجـ اـلوـ 345ٕولادـلة وّةـقىـلا

 عسراً ذا خطر.347 فبالحرى أن يكون الولاد346الحامل والمحمول فمتى كانا ضعيفين

56.

قال أبقراط: إذا حدث بعد سيلان الطمث تشنّج وغشي فذلك رديء.

341. .CB1 ليصلب :V1 [ يصلب

342. .CB1 الحمي :V1 [ الحمل

343. .CB1 المنجر :V1 [ المتحيّر

344. .CB1 الولاده :V1 [ الولاد

345. .CB1 الولاده :V1 [ الولاد

346. .CB1 ضعيفان :V1 [ ضعيفين

347. .CB1 يعسر .add [ الولاد
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ـلتفسيا ـ ـ ـ ـسير:ـ دمـ ـلطما348لان ـ أـ إذا #أوـفث V1[349الـطرط 61b[ـسم يـ واـفزـنّ ـلعصاً، ـ ـلببـ ـيتسردهـ ـ إـ ـليارع اـ ـلبه اـ ـلحرد اـمادثـ درور دم.ـلن

ـغلٕانـف اـبظـ ـلمرد اـحزاج،ـ ـلتمدث ـ وـ وإنـهّدد رديء. ـيب350و اـحسـ ـلتشندث ـ ـ وـ ـمهلوـهّج ـ وأـ اـمك. ا ـلغشّ ـ ـفهيـ ـضعوـ اـ ـلقف اـ ـلحيوّة ـ ـنيواـ إذاـ مـلة

.351يكن شديداً وسقوطها إذا قوي ويتبع على العموم كّل استفراغ مفرط

57.

أـق ـبقال إذاـ اـكراط: ـلطمان ـ أزـ ـممدـيث اـ ـينبغّ ـ ـ ذـمتـضـرعيـ أـلن وإذاـمك ـينحمـلراض، ـ اـ ـلطمدر ـ CB1[352ثـ 150a[ذـم353دثـح كـلن

أمراض من قبل الرحم.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـكمر:ـ الاـ أّن ـمتا ـعللاءـ اـ ـلعمى ـ ـيحومـ أـ ـكثنـماًـضراـمدث الأـ الاـلـذكلاط،ـخرة ـستفك ـ ـيحراغـ أـ ـقلنـماًـضراـمدث الأـ وذـخّة أـللاط. ّهـنك

ـيل اـ ـلبزم ـعندنـ ـقلدـ الأـ أوـبلاطـخّة ـيبرد أوـ ـهملاـكس اـمأـفا.ـ ـعلّ اـ ـلخصى ـ اـفوصـ ـلطمٕاّن ـ ـينثـ أـ ـكثزل ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ إـ اـمي ـبسبّ ـ أـ أّن روقـعواهـفب

اـتـمحرـلا ـنفتزداد ـ أوـحاـ ـقبنـماً، اـ أّن أوـيدمـلل ـيسخرّق ـ أوـ ـقبنـمن، اـموءـسلـ ـلبزاج ـكلدنـ ـحتّهـ اـ أّن ـيثقدمـلّى ـ ـعليلـ ـ وإنـ ـيكمـله. ـمجنـ اوزـ

ـلحا اـ ـلطبيعّد ـ ـ ـ ـفييـ ـفعدـ إـ اـله ـلعى اـ ـلتروق اـفيـ وارـحرـلي ـتفم اـ ـلطماع ـ أـ ـكثث ـممرـ اـ ـينبغّ ـ ـ إـ ـقبنـمّاـمي اـ ـنضمل ـ أوـ ـلغلأو354ّدهـسام ـ اـ أوـلظ ـلبدم 355ردهـ

ـلقأو اـ ـلعوّة اـ ـلتروق اـفيـ ـحتمـحرـلي لاـ ـتقبّى ـ ـيجاـملـ إـ ـليهري ـ وأّيـ الأـها. ـسبذه وـ ـيحّهـنٕاـفدـجاب ـعلدثـ الأـطىـ آـيول 356ٕمـحرـلاـبةـفّام اـما ّ
357

348. .V1: om. CB1 [ دم

349. .CB1 وطال :V1 [ أو طال

350. .CB1 حدث .add [ وإن

351. .V1: om. CB1 [ مفرط

352. .CB1 على ما ىنبغي .add [ الطمث

353. .V1 عرضت :CB1 [ حدث

354. .V1 لشدٍة :CB1 [ سّده

355. .CB1 لبروده :V1 [ لبرده

356. .CB1 في الرحم :V1 [ بالرحم

357. .CB1 او :V1 [ إّما
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أوـحاًـمور ا ـصلبارًّ ـ ـنيـاطـرسأو358اًـ ولا359اًـ إذاـب. ذـحّد أنـلدث ـيشك اـ ـلبارك ـكلدنـ اـ #ـحرـلّه ـتليـفم الآـ و360ةـفك ـمعنوـهذاـه. ـ [ـلوـقىـ CB1ه

150bمن ذلك أمراض من قبل الرحم». فأّما في الاستفراغ المفرط فليس يحدث في الرحم مرض يشاركه فيه البدن.361] «حدث 

58.

أـق ـبقال إذاـ اـطيـفرضـعراط: أوـبدـلرف ورمـحرـلا362يـفر ـتبم ـتقطيiعـ ـ ـ اـ ـلبر وـ إذاـلذـكول، ـتقيك ـ تـحّـ
ـلكلا363 ـ #ـ ـتبى ذـ ـتقطي364كـلع ـ ـ اـ ـلبر ول،ـ

وإذا حدث في الكبد ورم تبع ذلك فواق.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إـ ـيعـاّمـنر: ـتقطيرضـ ـ ـ اـ ـلبر اـلولـ أوـحرـلورم اـطم اـبدـلرف لأّن ـلمثر ـ ـتعتةـناـ ـ ـبطّلـ اـيرـ ـلمجق ـ وذـ #ـنا365ٔكـلاورة. ـتنّه ـلهاـ الآـ اـم366ةـفا ـلمن زاجـ

اـلا ـللذيـلرديء وـ ـينورم ـلهاـ ـضغطاـ ـ وـ ـحمتزاـمه ـ إـ اـيه إذاـهـاهّ اـكذا ـغيورمـلان ـعظيرـ ـ إذاـمأـفم.ـ ا ـعظيمانـكّ ـ ـ ـتباًـ ذـ اـلع ـحتبك ـ اـ ـلباس واـ ـلمول ّدةـ

ـلمتا ـ اـفّدةـلوـ ـلكلي ـ ـتلىـ اـ ـلمثّذع ـ ـبحةـناـ ـتهّدـ وـ ـتهييجها ـ ـ ـ ـ ـللاـ ـفيحعـفدـ ـ ـتقطيدثـ ـ ـ إـ و ـيتبـاّمـنر، ـ اـ ورم ـلكبع ـ اـ ـلفد إذاـ ـعظيمانـكواق ـ ـ وذـ ـبسبكـلاً، ـ بـ

ـشتا ـكهمراـ ـ اـفاـ ـلعصي ـ اـفب.ـ ـلعصٕاّن ـ اـ اـتأـيذيـلب ـلكبي ـ ـينشدـ ـ اـمأـ ـلعصن ـ اـ ـينشعذيـلب ـ ـ اـفبـ ـلمعي ـ اـ ولأّن ـلكبدة، ـ ـمحتدـ ـ ـعلةـيوـ اـ ـلمعى ـ دةـ

اـهدـئزواـب ـحتا اـ ـليواء ـعلدـ اـ ـلشى اـ ـلممسيء ـ ـ الأـطأـبكـ وـبـاصراف ـينتهدـقكـلذـلع. ـ ـ اـ إـلي اـفىـلورم ـلمعم ـ [ـ CB1دة 151a[ـفيضغطه ـ ـ ـ ـ وـ ـيضيا ـ قـ

اـلذـب ـلنفك ـ وـ ـيهيس ـ اـ ـلفّج ورـ [ـّمـبواق. V1ا 62aإذا اـك] اـفورمـلان ـلجي اـناـ ـلمقعب ـ ـ رـ اـمّ ـلكبن ـ #أنـ ـتتجلد ـ ـ ـمن367ّبـ إـ ـليهه ـ ـفضلاـ ـ ـتلةـيّرـمةـ ـعهذـ اـ

فيهيّج الفواق.

358. .CB1 صلب :V1 [ صلباً

359. .CB1 سرطاني :V1 [ سرطانياً

360. .V1: om. CB1 [ في تلك الآفة

361. .V1 حدثت :CB1 [ حدث

362. .V1: om. CB1 [ في

363. .CB1 انفتحت :V1 [ تقيّحت

364. .CB1 تبعه :V1 [ تبع ذلك

365. .CB1 ان .add [ وذلك

366. .CB1 كهالها لافه :V1 [ تنالها الآفة

367. .CB1 ىنجلب :V1 [ أن تتجلّب

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq's Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 5 39



59.

أـق ـبقال إذاـ اـنـاكراط: ـلمت لاـ ـتحبرأة ـ أنـفلـ ـتعلأردت ـ ـتحبلـهمـ ـ لاـ أم ـفغطهل ـ ـ ـبثياـ ـ ـبخّمـثابـ ـتحتهرـ ـ ـ رأـفا،ـ راـيٕان أّن ـئحت اـ ـلبخة ـ ـتنفورـ ـ يـفذـ

 من قبلها.369 فاعلم أنّه ليس سبب تعّذر الحمل368بدنها حتّى تصل إلى منخريها وفمها

ـلتفسيا ـ ـ ـ إـ ـيبخـاّمـنر: ـ اـ ر ـقميـفمـحرـلّ ـشيالأـبعـ اـ ـلتاء ـجهزاـميـفارّةـحيـهيـ ـلطيفاـ ـ ـ ـطيـاهـرهـوجيـفةـ راـفةـبّـ ـئحتهي ـ ـ ـلكنـاكاـ ـ واـ ـلمدر واـ ـلميعّر ـ ـ وـ اـمة

ـشبههأ ـ ـ ـتحكّمـثا.ـ ـ ـتغطي370مـ ـ ـ اـ ـلمة ـلثياـبرأةـ ـ ـكيمابـ ـ ـينحصاـ ـ ـ دـ اـخر ـلبخان ـ #ـ ـكلور داـ ولاـخّه ـيخلاً ـمنهيءـشرجـ ـ إـ ـكيفيتـقراـتٕانـفارج.ـخىـلا ـ ـ ةـ

ـلبخا ـ ـنهدـبيـف371ورـ ـكلاـ ـحتّهـ ـتصىـ إـ ـمنخىـلل ـ ـيهرـ وأـ ـحسا تـ ـبهّ إـ ـحسا ـبياًـساـ ـفلياًـنّـ ـ ـتعسـ اـ ـلحمّذر ـ ـقبلهنـملـ ـ ـ لأـ ـليّهـنا اـجسـ اـمـمحرـلرم ـلمن رأةـ

ـلتا ـلهـاحذهـهيـ ـمفاـ اـ ـلبرط اـ #أو ـلحرد اـ أو اـبـوطرـلّر أو ـليبة ـ أـف.372سـ ـسبٕاّن اـ ـلعقاب ـ ـجهنـمرـ اـ إـحرـلة ـتنحصـامّـنم ـ ـ أـفرـ اـسّدـحي ـلموء إذاـ زاج

ـمفانـك اـطرـ لأّن إذاـحرـلاً [ـنـاكم CB1ت 151b[ـمتكتـنـاكاردةـب ـ ـثفاـ ـتقلاـفةـ راـ ـئحوى اـ ـلبخة ـ ـعلورـ اـ ـلنفى ـ اـفوذـ ـلبي إـ اـلدن ـلمنخى ـ ـ ن،ـيرـ

إنـلذـكو ـبساـيتـنـاكك الاـفةـ نٕاّن ـكت ـ واـ ـلتلاز ـ واـ ـلكثزّز ـ ـيتبةـفاـ ـ واـكعـ اـمدـحّل ـلبن واـ ـليبرد ـ اـ لأّن ـلبس ـيجمردـ ـ أـ اـجع ـلعضزاء ـ واـ ـليبو ـ ـيلسـ ـاهزّزـ

ـيصلو ـ ـبهّـ ورـ اـعيـفانـكـاّمـبا. اـحرـلروق ـلمتكم ـ ـ ـثفاـ ـيمنددـسةـ ـ راـ ـئحع اـ ـلبخة ـ ـلنفا373نـمورـ ـ ـفيهوذـ ـ وإنـ رـنـاكا. ـطبت ـتغماّـهـنٕاـفةـ ـ ـبتهـوطرـبرـ ـ دـ انـخا

ـلبخا ـ وـ ـتطفئهور ـ ـ ـ ورـ اـنـاكـامّـبا. ردـبـوطرـلت ـيئة ـحتةـ ـتفسّىـ ـ راـ ـئحد اـ ـلبخة ـ وإنـ ـتغيـاهّـنٕاـفارّةـحتـنـاكور. ـ راـ ـئحر اـ ـلبخة ـ وـ ـتفسور ـ اـفـاهدـ ـلحٕاّن رارةـ

ـلمفا ـ ـمغيـةطرـ ـ ـلكّرةـ ـتفرـتلاـفيءـشّلـ راـ ـئحع اـ ـلبخة ـ إـ اـلور ـلمنخى ـ ـ وـيرـ ـقياـبيـهن ـبحةـ ـلهاـ ـتتغيمـلاـ ـ ـ أـ ـفنفلاً،ـصّر ـ راـ ـئحوذ اـ ـلبخة ـ إـ اـلور ـلفى واـ ـلمنخم ـ ـ نـيرـ

 ولا أخلاط رديئة تمنع أو تفسد رائحة البخور.374يدّل على اعتدال مزاج الرحم وأنّه ليس هناك سدد

60.

قال أبقراط: إذا كانت المرأة الحامل يجري طمثها في أوقاته فليس يمكن أن يكون طفلها صحيحاً.

ـلتفسيا ـ ـ ـ «ـلوـقر:ـ ـيجه ـطمثهريـ ـ ـ [ـ CB1ا 152a[أوـف ـعلدّلـيه»ـتاـقي أـ لاـنى ـينقّه ـ ـمقنـعصـ اـفدارهـ ـلعي أدوارهـ ولا اـعادة ـلمعهن ـ ـ إلّاـ ـقليود ـ لاً.ـ

368. .CB1, V1 وفيها :correxi [ وفمها

369. .V1 الحبل :CB1 [ الحمل

370. .CB1 في .add [ تحكم

371. .V1: om. CB1 [ كلّه داخلاً ولا يخرج شيء منها إلى خارج. فٕان تراقت كيفية البخور

372. .CB1 والحر واليبس او الرطوىه :V1 [ أو الحّر أو الرطوبة أو اليبس

373. .CB1 عن :V1 [ من

374. .CB1 سده :V1 [ سدد

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq's Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 5 40



ـيعذاـهو إـ اـمرض لأّن ا ـلطفّ ـ ـغيلـ ـصحيرـ ـ ـيقلاـفحـ ـعلوىـ إـئذاـغذبـجىـ و لأّنـمه ا ـبعّ اـعضـ اـقمـحرـلروق ـنهتد ـ اـ لأّن ـلسيك ـ ـعللانـ اـ ـلمعهى ـ ـ ودـ

ـمقنـم وأوـ ـليهـتاـقداره ـيمكسـ ـ الاـ إلّا ـنهتن ـ وـ الأوـهذاـهاك. وـلو ـليى، ـيمكسـ ـ أنـ ـيبقن ـ اـ ـلطفى ـ ـصحيحلـ ـ ـ إـماًـ ـتيـاهدىـحع اـ ـلحن ـلتياـ ـ وـ دـقن.

ـيت أنّـفـ ـتكق اـ ـلحون اـيرـغلـماـ ـحتدمـلزة ـتفضّىـ ـ اـغنـعلـ ـلجنيذاء ـ ـ [ـ V1ن 62b[ـيستفاـم ـ ـ ـلطماـبرغـ ـ أوـفثـ وـتاـقي ـيت375دـقه. أنّـفـ ـيجق اـ دمـلري

من العروق التي في رقبة الرحم لأّن المشيمة إنّما تتعلّق بأفواه العروق التي في الرحم دون رقبتها.

61.

أـق ـبقال إذاـ ـيجمـلراط: ـطمرـ اـ ـلمث أوـفرأةـ وـتاـقي ـتحمـله ـبهدثـ ـقشعاـ ـ ولاـيرـ ـحمرة ىـ ـلكّ ـلهرضـعنـ وـكاـ ـغثرب ـخبو376يـ ـنفثـ ـعلاـفسـ أـ اّـهـنم

قد علقت.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ ـطمانـكر: اـ ـلمث ـيجرأةـ أوـفريـ اـثهـتاـقي ـحتقّم ـ ـبغتنـ ـ وـ ـلهرضـعة اـ ـلغثيا ـ ـ واـ ـلكان وـ ـخبرب اـ ـلنفث ـ ذـفسـ [ـلٕاّن CB1ك 152b[

اـحلأ ـلمد إـيّرـ اـمن ـللعلّ ـ ـ إذاـ ـتتبمـلوق ـ الأـ اـعع ـلمراض ـقشعورةـكذـ ـ وـيرـ ـحمرة إـ و ى اـمّ ـلخلّ ـ رديءـ اـفط ـلبي ـكلدنـ وـ إذا اـجّه ـلقشعدت ـ ـ واـيرـ ـلحمرة ـ ى.ـ ّ

إ ـيصياّـمـنو ـ اـ ـلحب اـفلـماـ ـلشهي ـ اـ ـلثر واـناـ ـلثي ذـمثـلاـ الأـمـركا ـقبنـمراضـعن ـفضلـ ـتجتمولـ ـ ـ ـمعيـفعـ ـتهدـ ـبسباـ ـ اـ ـحتبب ـ اـ ـلطماس ـ زولـيّمـثثـ

 إليه.377بعد ذلك لأّن الجنين إذا عظم قوي على جذب ما لم يكن يقوى عليه قبل ذلك لحاجته

62.

أـق ـبقال ـمتراط:ـ رـكىـ اـحان ـلمم ـمتكارداًـبرأةـ ـ ـثفاـ ـتحبمـلاًـ ـ وـ ـمتل أـكىـ ـيضان رـ ـطباً اـجاًـ ـتحبمـلدًّ ـ رـ لأّن ـبتهـوطل، ـ ـتغماـ ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتخمي ـ وـ ـتطفئده ـ ـ ه.ـ

ـمتو ـيضا378ٔانـكىـ أـ ـممّفـجاً اـ ـينبغّ ـ ـ #ـ أو اـحانـكي ـمحارًّ ـتحبمـل379اًـقرـ ـ اـ لأّن ـلمنل ـ ـيعيـ اـ ـلغدم ـفيفسذاءـ ـ ـ وـ ـمتد. اـمانـكىـ ـمعتمـحرـلزاج ـ دلاًـ

بين الحالين كانت المرأة كثيرة الولد.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ وإنـحرـلر: ـيكمـلم ـللجنيّدهـلوـمنـ ـ ـ ـ ـلكننـ ـ ـمكاـهّـ ـيتانـ ـفيّدـلوـ ـلهٕاّنـفهـ ـاصـاخاًـجزاـماـ ـمهمًّ ـ ـيصلمـلدـجوـيمـل380اـ ـ لأنـ ـيتكح ـ اـ ـلجنيوّن ـ ـ نـ

375. .CB1 قد :V1 [ وقد

376. .CB1 وغشي :V1 [ وغثي

377. .CB1 ىحاجته :V1 [ لحاجته

378. .CB1 كانت :V1 [ كان

379. ا محرقاً .CB1 كانت حاره محرقه :V1 [ كان حارًّ

380. .CB1 فمهما :V1 [ مهما
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ـفيه ـ وـ ـلها. ـلي381ذاـ ـيمكسـ ـ أنـ ـيتن اـلوـ [ـلوـلّد CB1د 153a[ـعضيـف آـموـ وإنـخا ـلكانـكر. واـ الأـمـدحّل ـعضن أـنواـماءـ ـغيـرخع اـ ـلمر 382زاجـ

اـف #ـحرـلٕاّن إذا ـلما383دةـساـفتـنـاكم ـتفسـاهّـنٕاـفزاجـ ـ ـعليهردـيـامدـ ـ ـ اـماـ ـلبن ـعل384زرـ وـمىـ ـصفا نـاجهـ ي ـل ـ وإذاـ الأـكوس. مـلكـلذـكرـمان

ـيستنك ـ ـ ـ ـتكأن385رـ أـ ـسبون اـ ـلعقاب ـ ـجهنـمرـ اـ أـسيـهمـحرـلة ـجتهزـموء ـ #وـ ـلها، اـصذاـ إذاـحرـلارت ـمعتتـنـاكم ـ اـلدـ ـلمة اـنـاكزاجـ ـلمت ـكثيرأةـ ـ رةـ

وـلوـلا ـمتد. ـسيتـنـاكىـ اـئّـ ـلمة ـجهزاـموءـسانـكّمـثزاجـ ـيسي386اـ ـ ـمهمـاّهـنٕاـفراًـ ـ اـمتـفادـصاـ زرع #ـجرـلن ـمضل ـبمقاّدةـ ـ اـلذ387دارـ ـلمك ّمـثزاجـ

ـيمتن ـ ـ اـ ـلحبع ـ وأـ إذاـمل. ا ـجهزاـموءـسانـكّ ـمفاـ $ـطرـ اـفاً ـلمٕاّن ـتكرأةـ ذـكٕانـفراً.ـقاـعونـ اـلان ـلسم اـ ـلموء ـمفرداًـبزاجـ ـللرضـع388اًـطرـ أنـحرـ ـتكم ونـ

ـمتك ـ ـثفاـ وـ ـيتبة ـ ذـ #أنـلع ـتكك اـفا389ٔونـ ـلعواه اـ ـلتروق ـتتعليـ ـ ـ ـبهّقـ اـ ـلمشيما ـ ـ ـ ـضيقةـ ـ اـجةـ ـيمكلاـفدًّ ـ اـفنـ ـلمشيمي ـ ـ ـ أنـ ـتتعلة ـ ـ ـبهّقـ وـ ـتعلوـلا. ـ ـبهتّـقـ اـ

ـيمكمـل ـ أنـ ـيغتن ـ اـ ـلجنيذي ـ ـ ـعلنـ ـينبغاـمىـ ـ ـ اـ لأّن ـلطمي ـ إـ لاـمث أن ا ـيجّ ـبتريـ اـمّةـ اـحرـلن ـلتم ـلهـاحذهـهيـ أوـ ـيكا ـيجاـمونـ ـمنهريـ ـ لاـناـ زراً

ـيكف ـ اـ ـلجنيي ـ ـ وـ ـيكن ردـتزارـنعـمونـ ـيئه لأـ لاـناً ـيمكّه ـ أنـ ـيجن ـمنهريـ ـ اـ إلّاـلا وأـكـامدم أرّق إـقان اـلرب ـلمى ـئياـ وإذاـ [ـنـاكة. V1ت 63a[

ـلعا ـبهروقـ اـ ـلصفذه ـ [ـ CB1ة 153b[اـف ـلسٕاّن ـتتسددـ ـ إـ ـليهارع ـ ـلضيقهاـ ـ ـ ـ واـ اـلا ـيجتمذيـلدم ـ ـ اـفعـ ـلمي اـ ـلترأة رـعالـحذهـهيـ ـحمهروق ـ ـيكاـ ونـ

الأـف ـكثي ـبلغميرـ ـ ـ ـ لأّنـ ـنهدـبالـحاً أـفاـ ـكثي الأـ #ـمر ـشبيهـدجوـتر ـ ـ ـبح390ةـ رـ ـحمهال ـ وـ ـلحاـبا. أنـ ـيبرى ـمنردـ اـ اـفلـجرـلي اـحرـلي ـلتم ـلهـاحذهـهيـ اـ

ـينجلاـف ـ وـ ـمتب. رـحرـلا391تـنـاكىـ ـطبم ـمفةـ اـطرـ ـتغماّـهـنٕاـفةـبـوطرـلة ـ اـ ـلمنر ـ وـ ـتخمي ـ ـفياـمدـ اـمهـ ـلحن اـ ـلغاّر وـيرـ ـتبطزي ـ اـ ـلقل اـ ـلبتوّة ـ ـليوـ ـفيةـيدـ ـكمهـ اـ

381. .CB1 وهذا :V1 [ ولهذا

382. .CB1 المزاخ :V1 [ المزاج

383. .CB1 كان فاسد :V1 [ كانت فاسدة

384. .CB1 الىد :V1 [ البزر

385. .CB1 ىستكر :V1 [ يستنكر

386. ـلهو اـصذاـ إذاـحرـلارت ـمعتتـنـاكم ـ اـلدـ ـلمة اـنـاكزاجـ ـلمت ـكثيرأةـ ـ اـ وـلوـلرة ـمتد. ـسيتـنـاكىـ اـئّـ ـلمة ـجهزاـموءـسانـكّمـثزاجـ اـ ] V1: om.

CB1.

387. .CB1 لمصاده لمقدار :V1 [ مضاّدة بمقدار

388. .V1: om. CB1 [ فٕاّن المرأة تكون عاقراً. فٕان كان ذلم السوء المزاج برداً مفرطاً

389. .V1: om. CB1 [ أن تكون

390. .CB1 يوجد شبيًها :V1 [ توجد شبيهة

391. .CB1 كان :V1 [ كانت
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ـيع ـللبرضـ ـ اـفذورـ الأرض ـلني ـفيكزّةـ ـ ـسببونـ ـ ـللعقاًـ ـ ـ وـ ـمتر. ـمفتـنـاكىـ اـطرـ ـليبة ـ ـللمنرضـعسـ ـ ـ اـ ـفيهعـقواـلي ـ ـيعاـم392اـ ـللبرضـ ـ وـ إذا ـقعذور يـفتـ

ا ـلحالأرض اـ ـلتزز لاـ ـفيه393ـوكزـتي ـ لاـنلا394ٔاـ ـيجّه ـفيهدـ ـ ـللغاّدةـم395اـ ـ وـ ـمتذاء. ـمفتـنـاكىـ اـطرـ ـلحة ـللمنرضـعرارةـ ـ ـ أنـ ـيحتي ـ ـفيهرقـ ـ اـ ـحتا راقـ

ـلبا الأراـفذورـ ـلمفا396يـضي ـ اـطرـ ـلحة وـ ـلهرارة. لاـصذاـ اـيار ـلبزرع وـفذورـ ـطلتـقي اـ ـلشعوع ـ اـ ـلعبرى ـ وـ «وـلوـقور. ـمته اـمانـكىـ ـمعتمـحرـلزاج ـ دلاًـ

ـبي اـ ـلحن ـلياـ ـيعنن»ـ ـ ـبييـ الٕاـ ـطيراـفن اـ ـللن ـهم397نـيّذـ #اـ ـلتضا ـ ـبياّدـ ـلحا398نـ واـ ـلبرارة #واـ ـلتضرودة ـ ـبياّدـ واـبـوطرـلا399نـ ـليبة ـ وـسوـ ـيمكدـقة. ـ أنـ ـيفهن ـ مـ

]CB1 154aا ـلح] ـعقيـفالـ اـ ـمتالـجرـلم وـ ـعل400فـقى اـ ـلسبى ـ ـغقيـفبـ اـ ـلنسر ـ وذـ اـلاء. أّن ـلمنك ـ إذاـ أـكي اـجاًـجزاـمردـبان اًـمادـعانـكدًّ

ـللنض ـ ـ اـ ـلمستتقصج ـ ـ ـ ـ ـ ـيكلاـفيـ ـمنجبونـ ـ ـ وـ ـمتكـلـذكاً، ـمفانـكىـ اـ وإذاـبـوطرـلرط ـمفانـكة. اـ ـلحرط ـبمنانـكرارةـ ـ اـلزـ ـلشة اـ ـلمحتيء ـ ـ وـ ـمترق. انـكىـ

ـمف اـ ـليبرط ـ ـيمكمـلسـ ـ ـفينـ أنـ ـيتمه ـ و401نـمّددـ اـفهـعوـقأّول وـحرـلي ـمتم. #الأـسانـكىـ ـللمنـةجزـموء ـ ـ ـيسي402يـ ـ رـصّمـثراًـ ـحمادف ـمضاًـ 403اّدةـ

رـفهـل ـتبتي ـ ـمكا404ٔهـ أنـ ـيعتن ـ إذاـمأـفدل.ـ ا ـمفانـكّ ـغيانـكاًـطرـ ـمنجرـ ـ لاـ ـمحب وـلاـ ـسبوـهذاـهة. اـ ـلغقب ـ اـممـ واـجرـلن ـفهال. اـ أّن ـلمنم ـ إذاـ ي

392. .CB1 فيه :V1 [ فيها

393. .V1 تزكوا :CB1 يرىو :correxi [ تزكو

394. .CB1: om. V1 [ فيها

395. .V1: om. CB1 [ فيها

396. .CB1 الارص :V1 [ الأراضي

397. .CB1 الذين :V1 [ اللّذين

398. .CB1 التضادين :V1 [ التضاّد بين

399. .CB1 التضادين :V1 [ التضاّد بين

400. .CB1 وقعت :V1 [ وقف

401. .V1: om. CB1 [ من

402. .CB1 امرجه المني :V1 [ الأمزجة للمني

403. .CB1 متضاده :V1 [ مضاّدة

404. .CB1 تربيته :V1 [ رتبته
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ذاـك ـسيئزاجـمان ـ ـعل405يـ الٕاـ اـنـاكراطـفى ـلقت اـ ـلموّة اـلوـ ـلتصّدة ـ ـئلـام406ةـيرـيوـ إـ اـنـاجىـلة ـلقب ولاـ ـيكوّة وـ ـلفعاـبـاهودـجون ـ ـعللـ اـ ـلكمى ـ الـ

ـفل لاـلذـ ـيكك ـمنجبونـ ـ ـ وزـ اـعاً. أـلم ـيجّهـنرازي أنـ ـيكب ـللعقونـ ـ ـ واـ ـلعقم ـ أـ ـسبر أـ ـغيـرخاب ـنجّاـنٕاـفذاـهرـ اـ ـلمعتد ـ ـ اـ ـلمدل ـعقيمزاجـ ـ ـ وـ وـقـاعاً ـغيراً رـ

ـلمعتا ـ ـ وـ وـلدل إـهوداً، اـّمـنو ـعتبا ـ اـ ـعتر اـ ـلمدال اـ ولا ـعتزاج الأـمهـلداـ اـحن ـلتوال ـتتبييـ ـ ـ [ـ CB1ّن 154b[اـهـاظيـف ـلبر وـ أـفكـلذـكـوهدن ـكثي رـ

أـمالأ إلّا ـمتّهـنر، ـيكمـلىـ ـجملنـ ـ الأـ ـعضة ـمتناءـ ـ ـسباـ أـفةـ ـجتهزـمي ـ ـيستنكمـلاـ ـ ـ ـ أنـ ـيكر ـيتبياـمونـ ـ ـ ّنـ
اـف407 ـلظي اـمـرهاـ ـلعن داـملاـ ـعلّةـلات ىـ

ـعتا اـ ـلمدال اـ أّولاً ـعتزاج وـلداـ ـتكه، ـبعونـ الأـ ـعضض اـ ـلباء ـطناـ ـتخةـ ذـلاـ ـعل408كـلف اـ أّن ـليمـحرـلى اـلذـبسـ ـلعضك ـ اـ ـئيرـلة اـ ـيتبذيـلس ـ ـهجزاـمعـ

ـجميزاجـم ـ الأـ ـعضع الأـ وـخاء ـلجملاـبر. ـ ـ ـعلنـمٕاّنـفةـ أّنـ اـفم زرع ـليوـتوّةـقورـكذـلي ـمصةـيدـ وـ الأـفوّرة زرع ـمتوّةـقاثـني ـمتصّدةـلوـ ـ وأّنـ ـتلوّرة كـ

ـلقا [ـكيـفوّةـ V1ّل 63bوا ـمنهمدـح] ـ ـ ـبعاـتدـجوـتاـ ـلمةـ اـمّفـلؤـمزاجـ ـلحن واـ ـلباّر واـ واـطراـلارد ـليب ـيتعمـلسـباـ ـ ـعليّذرـ ـ أنـ ـيفهه ـ ذـ أّن كـلم

ـلما #إذاـ ـمنح409انـكزاج ـ الاـعاًـفرـ ـعتن اـ ـنحدال ـكثياًـفراـ ـ ـيكمـلراًـ وـ اـجن ـلقود ـلفعاـبوّةـ ـ ـعللـ اـ ـلكمى ـ لاـ أو ـتكال ـمتصونـ ـ ـتصةـفّرـ ـتهاـفّرـ اـ ـلخا ـةصاـ ـبهّ اـ

ـعل ـينبغاـمىـ ـ ـ واـ ـفهي. أـ أّن ـبلم أـ ـسبغ اـ ـلعقاب ـ واـ ـلعقم ـ اـبرـ ـلمرد اـفزاجـ ـلبٕاّن ـغيردـ ـمنرـ ـفعلأـلبـساـ وذـ اـلال. أّن ـلحك اـ ـلغاّر اـهزيـيرـ ـيجذيـلو ريـ

اـم ـلقن ـمجوّةـ [ـ CB1رى 155aٓالا ـلهةـل] وـ ـلها. اـصذاـ ـلبغلارت ـ ـ لاـ ـتلة إلّاـ اـفد ـلني وذـ أـلدرة. اـبـاهّـنك ـلماردة ـلطباـبزاجـ ـ وـ ـبمع، ـقتنا410اـ ـ تـ

اـمكـلذ ـلحمن ـ وـ ـلهار. لاـصذاـ ـتعيارت ـ اـفشـ ـلبلي ـ ـغلواـلا411دانـ اـفةـ ـلشني ـ #ـ ـكثيال ـ ـلبراًـ ـجهزاـم412ردـ اـمأـفا.ـ ا ـلجنّ ـ ـفق413وبـ ـتعيدـ ـ ـفيهشـ ـ لأّنـ ا

أمزجتها أحّر. وأيضاً فٕاّن البرد يقلّل الدم الزرعي فلا يربي الولد ما دام جنيناً. وهذا سبب آخر في أّن البغلة صارت عاقراً.

63.

405. .CB1 يابس :V1 [ سيئي

406. .CB1 والمصوّره :V1 [ التصويرية

407. .CB1 ىنيش :V1 [ يتبيّن

408. .V1 وهو في اكثر الامر .add [ ذلك

409. .V1: om. CB1 [ إذا كان

410. .CB1 وانما :V1 [ وبما

411. .CB1 البلاد :V1 [ البلدان

412. .CB1 كثير البرد :V1 [ كثيراً لبرد

413. .V1 الدكور :CB1 [ الجنوب
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اـق ـبقال اـ ـللبراط: ـ ـصحلا414ٔنـ اـ ـلصاب رديءـ اـهو415داع ـيضو ـللمحماًـ ـ ـ ـ ـميوـ وـ رديء ـلمن اـنـاكنـ ـلمت اـضواـ ـلتع اـ دون ـلشي ـسيراـ ـمنفـ ـمشهـ ةـفرـ

ـفيهو ـ ـلمو416رـقراـقاـ ـعطهـبنـ وـ ـلمش اـ ـلغن ـعلبـلاـ اـبىـ ـلمرازه وـ ـلمرار ـحميـفوـهنـ ىـ وـحّ ـلماّدة اـ ـختلن ـ دـ ـكثياًـمف ـ وـ ـينفراً، ـ أـ ـصحع اـ ـلساب اذاـ ّل

ـتكمـل ـبهنـ ـحممـ ىـ ولأـجدةـيدـشّ ا ـصحدًّ اـ ـلحماب ـ اـ ى ـلطّ ـيلوـ اـ ـلضعيفة ـ ـ ـ إذاـ ـيكمـلة ـمعهنـ ـ ـمميءـشاـ اـ ـتقّ ـمنّدـ ـصفوـباـ وـ أـنـاكه ـنهداـبت ذوبـتمـ

على غير ما توجبه العلّة.

ـلتفيسا ـ ـ ـ اـ ـللبر: ـ الاـيـرسنـ ـستحع ـ ـنفسيـفةـلاـ ـ وـ ـيطباـمارـصكـلذـله، ـ [ـ CB1خ 155b[ـمن ـبعهـ ـحلبدـ ـ ـفضهـ ـطبلـ اـ ـستحخ ـ إـ اـلال ـنيـاخدـلى وـ اـمة،

لاـت ـيطبرك ـ ـيستحيخـ ـ ـ ـ إـ اـلل ـلحمى ـ إـضوـ أـمة ا أـسّ أو ـبطرع وـ ـهكأ. اـفهـلـاحذاـ ـلبي إذاـنٕاـفدنـ ـفيادفـصّه ـفضهـ اـحلـ ـستحرارة ـ إـ اـلال ـنيـاخدـلى ةـ

ـبم417ّرـضأـف ـعطهـب418نـ وـ ـبمش ـعل419بـلاـغنـ اـبىـ ـلمرازه وـ ـبمرار ـحمهـبنـ ىـ لأـحّ لاـناّدة ـستحّه ـ ـلتاـ إـ اـله ـلمى الأـهيـفرارـ ذهـهيـفدـيزـيدانـبذه

ـجمأ إـ و ـيضاّـمـنع ـبمّرـ ـختلا420نـ ـ دـ ـكثياًـمف ـ إـ ّاـمراً
ا421 ـلجلأّن اـ ـلمزء ـمنيـئاـ الاـلوـي422هـ ـختّد ـفيلافـ ـضعفمـهدـيزـ ـ لأّنـ اـماً ـختلن ـ دـ ـكثياًـمف ـ ـفهراًـ وـ

ـضعي ـ اـ ـلقف إـ و لأـموّة ا إذاـنّ ه ـستحا423ّ ـ إـ اـلال ـلمى زادـ اـف424رار ـختي اـ اـللاف لأّن ـلمدم ـيسحرارـ ـ الأـ ـمعج وإذاـ اـكاء. لبان ـل ـ ـيستمنـ ـ ـ يـفرئـ

ـصحالأ اـ اء لاـيذـلّ ّـين ـصحنـمذم ـتهّـ ـعليءـشمـ ـينبغاـمىـ ـ ـ #ـ ـيخل425اـمّلـقي ـ اـحيـفوـ ـستمال ـ ـتصنـمهـئراـ وـيدـ ـليوـتنـمع ـنفدـ اـف426خـ ـلجنيي ـ ـ نـ

414. .V1 ردي .add [ اللبن

415. .CB1: om. V1 [ رديء

416. .CB1 قرقره :V1 [ قراقر

417. .CB1 واضر :V1 [ فأضّر

418. .V1 من :CB1 [ بمن

419. .CB1 الغالب :V1 [ غالب

420. .V1 لمن :CB1 [ بمن

421. .CB1: om. V1 [ أّما

422. .CB1 فيه :V1 [ منه

423. .V1: om. CB1 [ إذا

424. .CB1 يزاد :V1 [ زاد

425. .CB1 بل فلا :V1 [ قّل ما

426. .CB1 نفخٍه :V1 [ نفخ
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ـفك ـلحاـبمـ أنـ ـيكرى أـ إـشون ـبمراراًـضد اـصهـبنـ أو ـلمداع ـلتا427عـضواـ اـ دون ـلشي ـسيراـ ـمنفـ ـمشهـ الٕاـكوىـسهـفرـ ـنفخنـمرافـشان ـ ورمـ أو ة

ـحبنـماّرـح اـ ـلحمس ـ [ـ CB1رة 156aأو ورمـم] ـصلن رـ أو دـخب أو ـبيلو ـ ـتنفجمـلةـ ـ ـ ـبعرـ ـمهمّهـنٕاـفد،ـ ـ [ـ V1ا 64aو ـنفخدتـج] ـ #ـفةـ ذاـهي

ـلما ـبهّرـضا428ٔعـضوـ ـكل429ذهـ لأـهّـ ـتمـاهدـيزـيّهـنا أّنـ إلّا ـكثّدداً إـ ـلنفاـبرارهـضرة ـ أوـ وـلخ ـخصكـلذـلى، صـ ـبقهـبـهملاـكّ ـفيه«و430هـلوـ ـ ر».ـقراـقاـ

ـيشبو ـ أنـ ـيكه ـتصونـ ـيعدـ الأـ ـصحه اءـ ّ
ـليوـتو431 اـ ـلنفده ـ ـفيه432خـ ـ الأـفمـ ـكثي أـ ـمختلّهـنر ـ ـ الأـ الأـجف وأّن اـجزاء ـلجنبيزاء ـ ـ ـ ـلعسةـ ـ ـهضمه433رـ ـ ـ 434ّدـلوـتاـ

ـلنفا ـ واـ ـلسةـيدـبزـلخ اـعرـ ـستحة ـ ـلتهاـ ـ اـلوـتاـ ـلصّد ولاـ ـيبعداع ـ ـفيمدـ ـ ـيستحياـ ـ ـ ـ اـملـ ـلجن اـ ـلجبنزء ـ ـ إـ اـلي الأـفاحـيرـلى ـصحي أنـ اء ـيصعّ ـ ـبعدـ ـتل435ضـ كـ

إـيرـلا اـلاح ـفيكرأسـلى ـ ـسببونـ ـ ـللصاًـ ـ ـفيهداعـ ـ وأـ اـمم. ا ـنتفّ ـ أـ ـصحاع اـحرـقابـ ـللباـبةـئرـلة ـ إذاـ ـيكمـلن ـمم436يءـشنـ ذـ ا اـم437ـركّ ـلعلن ـ لأّنـفلـ

ـلجا اـ ـلمزء ـمنيـئاـ ـمنهـ ـللققـ ـ ـلهالـجـةحرـ ـلماـ ـفياـ اـمهـ ـلحن اـفراـ ـليسية ـ ـ واـ ـلجرة اـ ـلجبنزء ـ ـ ـمنيـ ـمغهـ ـفهّرـ ـيحكـلذـلوـ ـبيولـ اـ ـلقن وـحرـ ـبية اـ ـلخلن ـ طـ

ـيلقلاـفرديءـلا ـ اـهاـ ـلخلا ـ وـيارـعطـ ـيسكاً ـ اـ ـللن ـفيهّذعـ ـ ـفتكاـ ـ ـتع438ونـ ـيترـ ـسبب439هـ ـ وـمـهجوـبالـملٕادـلاًـ ـمحتؤلاءـهٕاّنـفذاـهعـما. ـ CB1[440ونـجاـ

156bٕ ا ـيغاـمىـل] وـهذوـ ـيطم أـ ـنهداـبرّي واـ ـللبم ـ ـيفعنـ ـ ذـ لأـلل ـمحمذاءـغّدـلوـيّهـنك ـ ـكثيوداًـ ـ اـيـرسراًـ ـلنفع ـ أنـ إلّا ـتكوذ ـحمونـ اـ اـجاّدةـحمـهّ ّهـنٕاـفدًّ

427. .CB1 الموضع :V1 [ المواضع

428. .CB1 هذه المواضع :V1 [ هذا الموضع

429. .CB1 لهذه :V1 [ بهذه

430. .CB1 قوله :V1 [ بقوله

431. .CB1 للاصّحاء :V1 [ الأصّحاء

432. .CB1 ىفح :V1 [ النفخ

433. .CB1 يعسر :V1 [ لعسر

434. .CB1 لتوليده :V1 [ تولّد

435. .CB1 بعد :V1 [ بعض

436. .CB1 شيا :V1 [ شيء

437. .CB1 دكرىا :V1 [ ذكر

438. .V1 ويكون :CB1 [ وتكون

439. .CB1: om. V1 [ تعريته

440. .CB1 يحتاجون :V1 [ محتاجون
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ـيستحي ـ ـ ـ ـفيملـ ـ إـلـاحذهـهنـ اـله ـلمى وـ اـفدـيزـيرار ـلحمي ـ واـ ى ـستقّ ـ اـ ـلبرار ـعندنـ ذـ ـلحماـبكـلد ـ اـ ى ـلحّ لٕاذاـ ـبتهاّدة ـ أـلاـ ـكثه ـممرـ اـ ـينتفّ ـ ـ ـتغعـ اـيذـ ـللبة ـ نـ

وـيإ ـيشبّاه. ـ أنـ ـتكه زـ اـفهـتادـيون ـلحمي ـ ىـ أـجهـلوـقّ ا اـمدًّ ـكيأـتّ ـلمداًـ ـقلناـ ـ أـ لأّن أو ـصحا اـحرـقابـ إذاـئرـلة ـحمتـنـاكة اـ ـحممـهّ ىـ ّ
اـجاّدةـح441 دًّ

ـيك ـضعونـنوـ ـتقلاـفاًـفاـ ـعلمـهواـقوىـ ـهضىـ اـ ـللبم ـ ولأـ ـكثلـجن، ـتغرةـ اـيذـ ـللبة ـ وـ ـعتـرسن ـينفارـص442هـ ـ أـمهـندـبذوبـينـمعـ ـصحن اـ ـلحماب ـ ىـ ّ

الضعيفة أكثر مّما توجبه حّماه.

64.

أـق ـبقال ـبسببه443هـبـاصأـفـةحرـقهـبتـثـدحنـمراط:ـ ـ ـ ـ اـ ـنتفا ـ ـفلياخـ ـ ـيكسـ ـيصيبادـ ـ ـ ـتشنهـ ـ ولاـ ـجنّج ذـغٕانـفون،ـ الاـلاب ـنتفك ـ دـ ـفعاخ تـنـاكّمـثةـ

قا ـل ـخلنـمةـحرـ شنهـلرضـعفـ ـت ـ أوـ ج مّ ـت وإنـ اـناـكّدد، قت ـل ـجنهـلرضـعّدامـقنـمةـحرـ وـ أو اـفاّدـحعـجون جني ـل ـ أوـ قيب ـت ـ #أوـ ح ّ

 دم إن كان ذلك الانتفاخ أحمر.444اختلاف

]CB1 157aا ـلتفسي] ـ ـ ـ ـبسبهـبدثـحنـمر:ـ ـ اـفـةحرـقبـ ـلظهي ـ أوـ ـفيمر ـ ـمحوـهاـ ـللظهاذـ ـ ـ ـمقنـم445رـ اـ ـلبّدم وـ ورم اـهدن ـعنذيـلو ـنتفالاـباهـ ـ اخـ

ـفلي ـ ـيعسـ ـتشنهـلرضـ ـ ولاـ ـجنّج لأّنـ اـح446ون ـعلدّلـيورمـلدوث اـ اـفدـنى ـلماع إـ وـخىـلاّدة ـمتارج. اـهابـغىـ ـبغتورمـلذا ـ اـنـاكّمـثةـ ـلقت ـةحرـ

ـخلنـم ـلصرضـعف،ـ ـحبهاـ ـ اـ ـلتشنا ـ ـ واـ ـلتمّج ـ لأّنـ ـهمنـيذـهّدد ـعلنـماـ اـ ـلعصل ـ واـ ـلعصب ـ ـعلبـلـاغبـ اـ الآلات ـلتى اـفيـ ـلظهي ـ وإذاـ 447ر.

اـنـاك ـلقت واـقنـمـةحرـ ـلغّدام ـعلبـلاـ الأـهىـ ـعضذه اـ ـلعاء اـفروقـ ـلمٕاّن ـتصياّدةـ ـ [ـ V1ر 64bٕ ا ـبعىـل] الأـ ـعضض اـ ـلشاء ـيفرـ وإنـ إـصة. ىـلارت

أـمدـلا اـثدـحاغ ـلجنت ـ وإنـ إـصون. اـلارت ـلصى أـ وـثدـحدر اـجت ـلجنع ـ ورـ ـتصيـامّـبب. ـ إـ اـلر ـلتقيى ـ ـ ّحـ
ـتتحلمـلإذا448 ـ ـ وإنـ اـنـاكّل. ـلمت اّدةـ

وـيوـمد ـعليهدّلـية ـ ـ ـحماـ الاـ ـنتفرة ـ وـ إـصاخ الأـلارت ـمعى أـ اـثدـحاء، ـختت اـ ـغينـمدمـللاف ـفيهـةحرـقرـ ـ وأـ اـما. ـتحلـهّ الآـه449دثـ إذاـفذه ات

441. .V1: om. CB1 [ حّمى

442. .CB1 وسرعه استحالته :V1 [ وسرعته

443. .CB1 واصابه :V1 [ فأصابه

444. .CB1 واختلاف :V1 [ أو اختلاف

445. .CB1 الظهر :V1 [ للظهر

446. .CB1 ولان :V1 [ لأّن

447. .CB1 وان :V1 [ وإذا

448. .CB1 التفتّح :V1 [ التقيّح

449. .V1 من .add [ تحدث
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اـنـاك ـلقت اـفـةحرـ ـليي [ـيدـ CB1ن 157bوا ـجليرـل] ـ أنـلالأوـفنـ ـيتى أـهوـ م ـليّهـنّ ـلمستنكاـبسـ ـ ـ ـ ـ أنـ ـيعر اـ ـلتشنرض ـ ـ واـ ـلتمّج ـ إذاـ اـكّدد اـثادـحورمـلان

وـضوـميـف ـعظيرـتع ـ الأـفم،ـ ـعضٕاّن الآـ ـتياء إـ اـلة ـليى واـيدـ ـجليرـلن ـ ـتيهأـينـ ـ اـماـ ـلنخن ـ وـقنـعاعـ ـعلرب ـمحىـ ـمناذاهـ وأنـ ـتنتقه ـ ـ اـ ـلمل إـ ـبعىـلاّدة ضـ

ـعضالأ اـ ـلشاء ـيفرـ إذاـ إـصة اـلارت ـلعى أـ إلّا لاـنروق، بّه ـيعت ـ ـ ـفيهرـ ـ ـلخا450اـ ـبيلافـ اـ ـلقن واـ ـلخلّدام ـ #اـ لأّن ـللحف ـ ـعل451بـلـاغمـ اـ ـليى نـيدـ

ـجليرـلوا ـ أـ ـجمن وـ ـلينـاجع. ـ ـيميوسـ ـ إـ أّنـلل ـلقا452ى اـ ـلحروح ـمقيـفةـثادـ ـجليرـلا453ّدمـ ـ أـ ـجلبّدـشن ـ ـللتشناًـ ـ ـ ـ ـبسبّجـ ـ اـ اـتوـلب ـلعظير ـ ـ اـ ـينتهذيـلم ـ ـ إـ ىـلي

ـكبرـلا أـنٕاـفة،ـ ـجلّه ـللتشنبـ ـ ـ ـ الأوـمّجـ اـتن ـلمار اـمـةعـوضوـ وراء ـلفخن ـ وذـ ـلينـاجـركذ. ـ أّنـ أـقوس ـبقول «ـ ـفليراط ـ ـيكسـ ـيصيبادـ ـ ـ ـتشنهـ ـ ولاـ ـجنّج ون»ـ

ـعلدّلـي أـ ـيمكّهـنى ـ أنـ ـيعن ـللبعرضـ ـ ـ اـفضـ ـلني اـمدرةـ ـتشنورمـلع ـ أوـ ـجنّج وذـ إذاـلون، اـكك ـعظيمورمـلان ـ ـ وأـ ـفهاـفتـناً. اـ #أّن إذاـلم ورم

ـعظمعـم454انـك ـ أـفاًـثادـحهـ [ـفـرطـدحي CB1ي 158aا ـلعضل] ـ ـ ـفليةـ ـ ـببعيسـ ـ ـ أنـ ـيحد اـ ـلتشندث ـ ـ وإذاـ اـنـاكّج. ـلمت ردـ ـيئاّدة ذاتـ ـخبة 455ثـ

وبالقرب من عرق عظيم حتّى يرتقي لها بخار رديء في ذلك العرق إلى الدماغ فليس ببعيد أن يحدث رداءة في الفكر وهو الجنون.

65.

قال أبقراط: إذا حدثت خراجات عظيمة خبيثة ثّم لم يظهر معها ورم فالبلية عظيمة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلخر: اـجراـ ـلخبيثة ـ ـ ـ اـهةـ ـلحي اـفةـثادـ رؤوس ـلعضي ـ وـ الأـهل اـطي ـلعصبيراف ـ ـ ـ ـمنهةـ ـ أوـ ـمنتهيـفا ـ ـ وـهاـ اـها ـلطو اـ ـمنهريـتوـلرف ـ ـسياـ إذاـمّـ ا

اـك ـلعضان ـ ـيغللـ ـ ـعليبـ ـ اـ ـلعصه ـ واـ ـلخب. ـلعظيما456ـةجراـ ـ ـ ـ إذاـ اـهيـفتـنـاكة ـلمذه أنـجواـفعـضواـ ـتنصب ـ إـ ـليهّب ـ لأـ اـجا اـجوـلل ـلحع اّدةـمادثـ

ـتصي ـ ورـ ـعظيماًـمر ـ ـ ـفمتاً.ـ ـ ـتحمـلىـ دّلـ ـعلدث اـ ـنتقى ـ اـ ـلمال إـ اـماّدة ّ
457ٕ ـعضىـلا آـ ولاـخو أنـمؤـير ـيكن ذـ اـلون ـلعضك ـ الأـموـ ـعضن اـ ـلشاء ـيفرـ ةـ

ـفيح ـ اـ ـلهدث وـ ـليكـلذـللاك، ـيبغسـ ـ أنـ اـتي ـلمرد أـعاّدةـ ـمثن اـهالـ ـلمذه ـلتاـبـعضواـ ـبيدـ ـلكر،ـ إذاـ [ـكن CB1ان 158bا ـلعض] ـ ـعصبيوـ ـ ـ ـفينبغاًـ ـ ـ ـ يـ

450. .CB1 فيهما :V1 [ فيها

451. .CB1 اللحميه عالىه :V1 [ اللحم غالب

452. .V1: om. CB1 [ أّن

453. .CB1 المقدم من :V1 [ مقّدم

454. .CB1 ادا كان الورم :V1 [ أّن الورم إذا كان

455. .CB1 جنٍب :V1 [ خبث

456. .V1 والجراحه :CB1 [ والخراجة

457. .V1: om. CB1 [ إّما
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ـيعأن ـلمسخاـبجـلاـ ـ ـ اـنّـ ـلمجفة ـ ـ ـكمةـفّـ ـفهماـ ـ ـضعوـميـفتـ ـغينـمهـ اـهرـ ـلكتذا ـ وأـ اـماب؛ ـعلّ أـ ـليّهـنى اـفسـ ـلبي ـفضدنـ إـ و وروح؛ دم اـمل ّ
لأّن458

ـلخا اـفتـفزـن459ـةجراـ أوـقوـلي ـسبقهدـقت ـ ـ ـقباـ ذـ ـبسبكـلل ـ #ـ V1[460زفـناـمب 65aدم ـكثي] ـ وـ ـتكر اـ ـلطبيعون ـ ـ ـ ـمثيـفةـ اـهلـ رةـئـاختـقوـلذا

عن الدفع ممسكة عن تدبيرها لا محالة.

66.

 مذمومة.462 محمودة والنية461قال أبقراط: الرخوة

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ اـخرـلاـبىـ الأورام ـلتوة ـنضجيـ ـ وـ أـلذـلت، ـطلك ـمقيـفقـ ـبلتهاـ ـ ـ اـ ـلنيا ـ و463ةـ ـنض، الأورامـ ـمحمج ـ لاـ ـمحود واـلاـ ـلنية. ـ وـ اـهة ـلصلبي ـ ـ ةـ

المدافعة لليد مذمومة لعدمها النضج.

67.

قال أبقراط: من أصابه وجع في مؤّخر رأسه فقطع له العرق المنتصب الذي في الجبهة انتفع بقطعه.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: اـ ـلتاّدة ـتنصيـ ـ إـ اـخؤـمىـلّب ر ـتجرأسـلّ إـ ـمقىـلذب ـبفصهـمّدـ ـ اـعدـ ـلجبهرق ـ ـ ـكمةـ أـ ـمتاّـهـنا ـمقيـفتـنـاكّىـ اـ ـتجرأسـلّدم إـ ىـلذب

ـخل ـلحجاـبفـ ـ ـحيةـماـ ـنقثـ اـ ـلقفره ـ وـ ـينصاـمارـصكـلذـلاء، ـ إـ اـلّب ـلعينيى ـ ـ ـ اـمنـ ـلمن [ـ CB1واّد 159a[زـم ـيجلـيـوطانـمن ـستفاـبذبـ ـ اـ دمـلراغ

ـنقنـم اـ ـلقفره ـ وـ ـقهوـفاـماء ـستعماـباـ ـ ـ اـ ـلمحجال ـ ـ ـعلةـ ـتلىـ اـ ـلمك واـضواـ ـلعلع. ـ ذـفّةـ اـلي أّن ـلجك ـيكذبـ إـ اـلون ـلجهى ـ اـ ـلمضة ـ ـلقاـفاّدةـ ـيضّدامـ اّدـ

الخلف في العمق كما يضاّد اليمين اليسار في العرض والفوق والأسفل في الطول.

68.

458. إّما .CB1 اما :V1 [ و

459. .V1 الجراحه :CB1 [ الخراجة

460. .V1: om. CB1 [ ما نزف

461. .CB1, V1 الاروام الرخوه :correxi [ الرخوة

462. .CB1 والصلبه :V1 [ والنية

463. .CB1 اللينه :V1 [ النية
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أـق ـبقال اـ إّن ـلنراط: أـفاـ ـكثض ـيبتاـمرـ ـ اـفدئـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ـلصلل ـ ـيتّمـثبـ اـفىـقراـ ـلظهي ـ إـ اـلر وـلى ـيضا464ٔيـهرأس اـفاًـ ـتبتالـجرـلي ـ نـمدئـ

ـخل أـ ـكثف ـممرـ اـ ـتبتّ ـ ـمثّدامـقنـمدئـ #ـ ـتبتاـمل ـ ـلسا465نـمدئـ واـيدـعاـ ـلفخن ـ واـيذـ ـلجلن، ـ أـ ـيضد ـمقيـفاًـ اـ ـلبّدم ـمتخلخدنـ ـ ـ ـ وـ ـعلدّلـيل ذـ كـلى

الشعر.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلنر: ارـفاـ ـتعض ـمحسردـبعـمادـ ـ وـ ـيبت466كـلذـلوس، ـ #ـ الأـفدئ ـعضي ـلتا467اءـ أـهيـ ـلظهـاكردـبي ـ ـلماـفرـ ـلنخا468عـضوـ ـ أـ ـمقنـمردـباع ّدمـ

ـلبا وذـ اـلدن. أّن ـلنخك ـ ـعضاعـ اـيدـعاردـبوـ ـفلدمـلم ـيتسكـلذـ ـ إـ ـليارع اـ ـلبه ـلليـوهّمـثردـ ـ أـهـوجنـ اـسره ـنفعرع ـ ـلباـبالاًـ وأـ ـيضرد. اـفاًـ ـلظهٕاّن ـ أـ ّلـقر

ـلحم ـ ـمقنـماًـ اـ ـلبّدم [ـ CB1دن 159b[ـفل أـهكـلذـ ـقبرعـسو ـللبولاًـ ـ إـ و ـيبتـاّمـنرد. ـ اـفدئـ ـلنسي ـ أـماءـ ـسفن اـ ـلظهل ـ ـلمرـ اـضوـ ـعضّهـنٕاـفمـحرـلع وـ

ـعصب ـ اـ ـلجي ـلصلاـبوطـبرـمرـهوـ ـ رـ ـتت469اتـطاـبب ـبت470ىـقراـ طـسوـ ّ
ـلنخا471 ـ إـ ـمبىـلاع الأـ ـعصدأ اـ اـهذيـلاب وـمدـلو اـقاغ. ـستشهد ـ ـ أـ ـبقد ـعلراطـ ىـ

ـمقأّن اـ ـلبّدم أـ ـسخدن ـبكثنـ ـ اـ ـلشعرة ـ ـفيرـ ـلتخلخلهـ ـ ـ ـ ـ وذـ اـله. أّن ـلشعك ـ اـفرـ ـلظهي ـ ـقليرـ ـ دـ ـقيل وـ اـفق ـلصي واـ ـلبطدر ـ ـكثينـ ـ ـغليرـ ـ وـ اـحظ ـليال نـيدـ

ـجليرـلوا ـ اـهنـ ـلحذه ـبعينهالـ ـ ـ ـ اـفا،ـ ـيلذيـلٕاّن اـ ـلظهي ـ اـمرـ ـلفخن ـ أـيذـ ـشعّلـقن اـمراًـ ـيلذيـلن ـمنهميـ ـ ـ ـمقاـ اـ ـلبّدم وـ اـحكـلذـكدن. ـلعضال ـ نـيدـ

أـنٕاـف ـحسّي أـ ـعنّهـنب ـهماـ ـعيذراـلاـباـ ـلتكنـ ـ ـنسبتهمونـ ـ ـ ـ ـ إـ اـلا ـليى #ـيدـ ـنسبن ـ اـ ـلفخة ـ 472ٕنـيذـ اـلا ـجليرـلى ـ وـ ـعلن اـ أّن ـليى رـيدـ إذا ـخيتن ـ ـلطباـب473اـ ـ إـ ىـلع

ـسفأ والٕاـ ـنسل وـئاـقانـ ـيتكلمـلم ـ ـ ـيكأن474ّفـ ـلهمونـ ـ ـشكاـ ـيل475اـمانـكاـملـ اـ ـلظهي ـ اـمرـ ـعيذراـلن أـ ـشعلـقن ـممراًـ اـ ـيلّ ـمقيـ [ـ V1ّدم 65b[

464. .CB1 وهذا :V1 [ وهي

465. .CB1: om. V1 [ ما تبتدئ من

466. .CB1 فلذلك :V1 [ ولذلك

467. .CB1 بالاعضاء :V1 [ في الأعضاء

468. موضع فان :V1 [ فالموضع  CB1.

469. .CB1 برباطات :V1 [ رباطات

470. تتراقى ثم :V1 [ تتراقى   CB1.

471. .CB1 يتوّسط :V1 [ بتوّسط

472. .CB1 والفخذين :V1 [ نسبة الفخذين

473. .CB1 ارخيتا :V1 [ رخيتا

474. .CB1 يكلف :V1 [ يتكلّف

475. .V1: om. CB1 [ ما
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ـلبا أـ إذا و ـلصدن ـكفقـ ـليكالأرضـبانـ ـ ـبمناـنوـ ـ ـبطةـلزـ اـ ـلقن ـميدـ ـيلاـمانـكن،ـ ـمقيـ اـ ـلبّدم اـمدنـ ـعيذراـلن أـ ـكثن ـشعرـ وـ ـيلاـمراً ـمنهميـ ـ ـ اـ ـلظها ـ رـ

]CB1 160aٔا وأـق] ـيضّل. أـفاًـ ـكثٕاّن أـ ـعمر اـ ـليال إـ ـيتـاّمـند واـ ـمكبدـنزـلّم ـ ـعلةـبوـ وـ ـجههى ـ وـ ـعنا ذـ ـيل476اـمكـلد ـمقيـ اـ ـلبّدم اـم477دنـ ـعيذراـلن نـ

 أقّل.478أكثر شعراً وما يلي الظهر

69.

 الربع سكن التشنّج.480 اعتراه التشنّج قبل الربع ثّم حدثت479قال أبقراط: من اعترته الربع فليس يكاد يعتريه التشنّج، وإن كان

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ اـبىـ ـلتشنه ـ ـ الاـ ـمتّج وـئلاـ ـيحي، أـمدثـ ـبلغميـةجزـللاطـخن ـ ـ ـ خـسرـتةـ ّ
الأـف481 ـعضي اـ ـلعصبياء ـ ـ ـ إـ و ـلنضاـبزولـيـامّـنة، ـ واـ ـلنفج ـ ضـ

 تنصحبه. والنافض الشديد الذي يخّص هذه الحّمى ينفضه ويعين على الأمرين طول مّدة هذه الحّمى.482وحرارة #حّمى الربع

70.

 يموت مع عرق.483قال أبقراط: من كان جلده متمّدداً قحلاً صلباً فهو يموت من غير عرق، ومن كان جلده رخواً متخلخلاً فٕانّه

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلعر: ـيستفرقـ ـ ـ ـفيم484رغـ ـ ـيمنـ ـللتشنوتـ ـ ـ ـ اـ ـلجفّج ـ اـفاـ ـلعي ـعضلأـلارضـ ذـفاءـ اـلي ـتعطعـمتـقوـلك ـ اـ ـلقّل اـ ـلممسكوّة ـ ـ ـ دـ ـفعة ـفيخ485ةـ ـ اـمرجـ

476. .CB1 مما :V1 [ ما

477. .CB1 اليدين :V1 [ البدن

478. .CB1 منهما .add [ الظهر

479. .V1: om. CB1 [ كان

480. .CB1, V1 حدث :correxi [ حدثت

481. .CB1 ترشج :V1 [ ترّسخ

482. .CB1 الحّمي :V1 [ حّمى الربع

483. .V1 فهو :CB1 [ فٕانّه

484. .CB1 يتفرع :V1 [ يستفرغ

485. .CB1 ضربه :V1 [ دفعة
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ـتح اـ ـلجلت ـ اـمدـ ـمتةـبـوطرـلن ـلجلاـفت.ـنـاك486ىـ ـ ـلمتما487دـ ـ ـ اـ ـلقحّدد ـ وـ اـهل ـليو اـباـ ـلصلس ـ [ـ CB1ب 160b[ـعلدّلـي أـ ـليّهـنى اـفسـ ـلبي دنـ

أوـبـوطر ـليسة ـ اـ ـتحةـبـوطرـلت اـ ـلجلت ـ وـ ـلحاـبد، أنـ ـيمرى ـبغيهـلـاحذهـهنـموتـ ـ وأـعرـ اـمرق. ـلمتخلخّا ـ ـ ـ ـ اـ ـففيـوخرـلل ـ أوـ ـتحه اـ ـلجلت ـ ـمندـ رـ ةـبـوطه

 في وقت التشنّج الجفافي فلذلك يموت بعرق. ولهذا بعينه صار يندفق المني فيمن تفارقه الروح.488تنعصر

71.

قال أبقراط: من كان به يرقان فليس يكاد تتولّد فيه الرياح.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـتتاحـيرـلر: رـمّدـلوـ ـتستحيةـبـوطن ـ ـ ـ ـبحلـ إـتاـفرارةـ اـهـوجىـلرة ـلبخر ـ والأـ ـحشار اـحـاص489يـفاءـ ـليب ـلضاـبانـقرـ ـممّدـ نـ ّ
يـفهـلـاحذهـه490

.491الأعّم الأغلب، ولذلك قال لا يكاد

486. .CB1 ومىى :V1 [ متى

487. .CB1 والجلد :V1 [ فالجلد

488. .CB1 ينقص :V1 [ تنعصر

489. .CB1 من :V1 [ في

490. .CB1 فيمن :V1 [ مّمن

491. .CB1 ىتولد فيه الرياح .add [ يكاد
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