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المقالة السابعة

1.

قال أبقراط: برد الأطراف في الأمراض الحاّدة دليل رديء.

ـلتفسيا ـ ـ ـ الأـبر:ـ والأذـنالأـكلافـطرد ـنيف واـ ـلكفن ـ واـيّـ ـلقن ـميدـ الأـفنـ اـمي ـلحراض ـعلدّلـياّدةـ أّنـ الأـفى ـعضي اـ ـلباء ـطلاـ ورـ ـيبلاًـمة ـ هـترارـحنـمغـ

ـيجتأن ـ اـ إـلذب ـليدم ـبمنهـ ـ اـجةـلزـ ـلمحجمذب ـ ـ ـ اـ اـمدمـلة ـلبن ـكلدنـ ـفتبّهـ ـ الأـ ـلنقصرافـطرد ـ ـ اـ ـفيهدمـلان ـ وـ ـتلتها ـ ـ الأـ ـحشب اـ ـلتهاء ـ لاـباـ ـيقاً درـ

ـحبـاص أنـ ـيلقه ـ ـعليىـ ـ وـثهـ ـعلمدـقوب. ـ اـفتـ ـبعراـلي أّنـ الأـبة الأـفرافـطرد اـمي ـلحراض ـيكدـقاّدةـ ـلنقصونـ ـ ـ اـ ـلحان اـ ـلغاّر وـيرـ ـضعفزي ـ نـعهـ

ـنتشالا ـ إـ الأـلار ولاـطى ـيكراف، اـهعـمونـ ـلضذا اـ ـلتهرب ـ اـفابـ ولاـخداـلي اـملاـعنـميءـشل وأـلات اـمورم. الأـفّ اـمي ـلمراض ـمنزـ ـفليةـ ـ ردـبسـ

] سوء ويستعان في هذا الباب بالفصل السادس والعشرين من هذه المقالة.CB1 202aالأطراف بدليل [

2.

قال أبقراط: إذا كانت في العظم علّة وكان لون اللحم عنها كمداً فذلك دليل رديء.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلعظر: ـ إذاـ ـقبم ـعفلـ اـفدةـيـدشةـنوـ ـللحٕاّن ـ اـ ـينبذيـلم ـ ـبعتـ اـ ـنكشد ـ ـيكمهـفاـ ـ اـنوـلدـ لأّن ـلصه اـيدـ ـينصذيـلد ـ ذـمّبـ اـلن ـلعظك ـ ـيكمـ ونـ

اـح ـعفنارًّ ـ ورـ اّـمـباً. اـسا ـللحوّد ـ وـ ـيكم رـ وـخون اـجوـيواً ـلصد أـيدـ ـنتن1ّدـشد ـ وـ ـيكاً أـ ـخبيث2ّالاًـكون ـ ـ وـ ـيحتاً ـ ـعناجـ ذـ إـلد اـلك ـلعى ـلكاـبلاجـ اـ لأّن دواءـلي

ـلحا ـقلاّرـ ـينج3ـاّمـ ـ ـفيحـ والأـ ـسعه ـسعيىـ ـ وـ ـحياً وأـ إذاـماً. ا اـكّ ـلفسان ـ واـ ـلعفاد ـ اـفةـنوـ ـلعظي ـ ـيسيمـ ـ ـيكمـلراًـ اـ ـللحن ـ ـللداًـساـفمـ وـ ـلهون، ـعلذاـ رداءةـ ّق

الدلالة بفساد اللون اللحم.

3.

] دليل رديء.V1 82a [4قال أبقراط: حدوث الفواق وحمرة العينين بعد القيء

ـلتفسيا ـ ـ ـ #ـ ـحمر: اـ ـلعينيرة ـ ـ ـ ـتلنـ اـ اـلزم ـلحورم اـفاّرـ اـمدـلي الآلات لأّن ـلخاغ ـصاـ ـبهمةـيّ ـ ـشياـناـ إـ اـمة اـمّ ـنفساغـمدـلن ـ أوـ ـغشنـمه وـئاـ ـيله، ورمـ زم

1. .CB1 اسوًدا :V1 [ أشّد

2. .CB1 كالا :V1 [ أّكالاً

3. .CB1 قد :V1 [ قلّما

4. .V1 وعن القي .add [ القيء
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ـلمعا ـ اـ لأّن ـلقدة اـ [ـليء CB1ذي 202b[ـيع ـمعرضـ ـيمهـ اـ أـماغـمدـللأ أو ـبخراراً ـفتهتةـيرارـمرةـ ـ ـ ـلغشا5كـ ـ ـفتحماءـ ـ ـ اـلّرـ ـلعينه ـ ـ ا6ٔانـ إلّا ورمـباّـهـن،

أـمدـلا وأـخاغ اـمّص. ا ـلفّ ـفيلواقـ ـ ا7نـمزمـ ـلمعأذى ـ إذاـ اـكدة ـلمان ـمهـرجيـفؤذيـ دونـ ـتجا ـيفهوـ ـ ـسي8اـ إذاـمّـ اـكا ـلمان ـفمهيـفؤذيـ ـ أوـ يـفا

ـلما وـ ـمتريء. ـيكمـلىـ اـ ـلمن ـفيهؤذيـ ـ دّلـ ـعلا اـ أّن اـمدـلى ـمبـوهذيـلاغ اـ ـلعصدأ ـ ـفيدثـحدـقبـ ورمـ ـعظيه ـ ـلقاـبمـ زوجـمربـ ـلعصا9ن ـ بـ

ـلمنحا ـ ـ إـ اـلدر ـلمعى ـ وـ ـلفا10ٕاّنـفكـلـذكدة. اـ ـلحواق ـعنادثـ اـ ـلقد اـ إذا ـقتيء ـحمهـبرنـ اـ ـلعينيرة ـ ـ ـ دّلـ ـعلن إـ ورم اـفّاـمى ـلمعي ـ أوـ اـفدة .11اغـمدـلي

ـيحدـقو اـ ـلفدث ـبعواقـ اـ ـلقد اـ ـلمفيء ـ وـ ـبعرط ـجميدـ ـ الاـ ـستفع ـ الأـغراـ أـخات إذا ـعلدّلـيو12تـطرـفر اـ ـلهى لأّنـ ـيكهـثدوـحلاك اـمونـ ـليبن ـ سـ

فالأّول دليل رديء والثاني مهلك.

4.

قال أبقراط: إذا حدث بعد العرق إقشعرار فليس ذلك بدليل محمود.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلقشعر: ـ ـ ـبعرةـيرـ اـ ـلعد ـعلدّلـترقـ اـ أّن ـلكيمى ـ ـ اـ اـلوس ـلعاـبعـفدـنذي ـيكمـلرقـ ـنضيجنـ ـ ـ اـ وأّن ـلطبيعاً ـ ـ ـ ـللةـ ـيمكنهمـ ـ ـ ـ [ـ CB1ا 203aأن [

ـتمسك ـ ـ إـ وـله الٕاـقى ـنضت اـ ـلتاج دـباّمـ ـفعتل ـ ـللضهـ ـ ـتقمـلّمـثرورةـ ـعلوـ إـ اـمهـجراـخى ـلعع وـ إـيكـلذـلرق. ـامدّل ـعلّ اـخىـ ـلطبيعور ـ ـ ـ واـ ـنهة ـمهزاـ اـ

5. .H تهتك :CB1 [ فتهتك

6. .CB1: om. H [ فتحمّر له العينان

7. .CB1: om. H [ من

8. .CB1 تجويها :H [ تجويفها

9. .CB1 روح :H [ زوج

10. .H ولذلك قال :CB1 [ وكذلك فٕاّن

11. ـحم اـ ـلعينيرة ـ ـ ـ ـتلنـ اـ اـلزم ـلحورم اـفاّرـ اـمدـلي الآلات لأّن ـلخاغ ـصاـ ـبهمةـيّ ـ ـشياـناـ إـ اـمة اـمّ ـنفساغـمدـلن ـ أوـ ـغشنـمه وـئاـ ـيله، اـ ورم ـلمعزم ـ لأّنـ دة

ـلقا اـ ـيعذيـليء ـمعرضـ ـيمهـ اـ أـماغـمدـللأ أو ـبخراراً ـفتهتةـيرارـمرةـ ـ ـ اـ ـلغشك ـ ـفتحماءـ ـ ـ اـلّرـ ـلعينه ـ ـ أـ إلّا اـباّـهـنان، أـمدـلورم وأـخاغ اـمّص. ـلفّا ـفيلواقـ ـ زمـ

اـم أذى ـلمعن ـ إذاـ اـكدة ـلمان ـمهـرجيـفؤذيـ دونـ ـتجا ـيفهوـ ـ ـسياـ إذاـمّـ اـكا ـلمان ـفمهيـفؤذيـ ـ أوـ اـفا ـلمي وـ ـمتريء. ـيكمـلىـ اـ ـلمن ـفيهؤذيـ ـ اـ

ـعلدّل اـ أّن اـمدـلى ـمبوـهذيـلاغ اـ ـلعصدأ ـ ـفيدثـحدـقبـ ورمـ ـعظيه ـ ـلقاـبمـ اـمربـ زوج ـلعصن ـ اـ ـلمنحب ـ ـ إـ اـلدر ـلمعى ـ وـ اـفكـلـذكدة. ـلفٕاّن واقـ

ـلحا ـعنادثـ اـ ـلقد اـ إذا ـقتيء ـحمهـبرنـ اـ ـلعينيرة ـ ـ ـ دّلـ ـعلن إـ ورم اـفّاـمى ـلمعي ـ أوـ اـفدة اغـمدـلي ] CB1: اـح ـلفدوث ـعنواقـ اـ ـلقد اـ إذا ـقتيء رنـ

ـحمهـب اـ ـلعينيرة ـ ـ ـ ـعلدّلـينـ إـ ورم اـمى اـفّ ـلمعي ـ اـ أو اـفاغ،ـمدـلدة ـفيهمورمـلٕاّن ـ ـ ـتلاـ ـحمهـمزـ اـ ـلعينيرة ـ ـ ـ أـ إلّا ـبتاّـهـنن، اـ أـمدـلورّم وـخاغ ـيكدـقّص. ونـ

.V1 مع ورم المعدة إذا كان بسبب القيء لأنّه يصعد إلى الرأس في القيء بخارات المرّة أو المرّة نفسها تتحّمر لها العينان

12. .CB1 فرطت :V1 [ أفرطت
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إّما على تطاول المرض إن اقترن به سائر علامات السلامة. فيعرض الهلاك و

5.

 محمود.13قال أبقراط: إذا حدث بعد الجنون اختلاف دم أو استسقاء أو حيرة فذلك دليل

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيمكر:ـ ـ أنـ ـيكن ـعنونـ ـختاـبىـ اـ أـمـهجروـخدمـللاف ـسفن ـعنلـ اـ ـنفتد ـ اـ ـلعاح اـ ـلتروق اـفيـ ـلمقعي ـ ـ اـفدة.ـ اـلٕاّن ـلسدم واـ هـلاـنذيـلوداوي

الاـمربـض ـحتن ـيستفراقـ ـ ـ وذـبرغـ ـمحمكـله، ـ وـ ـيبدـقود. اـ ـلجنرأ ـ ـستسقالاـبونـ ـ ـ ـعلاءـ الاـيـرطىـ ـنتقق ـ اـمالـ ـلعلن ـ إـ اـلّة ـلعلى ـ وذـ إذاـلّة، ـعجك زتـ

ـلكبا ـ دـعدـ اـفن ـلفضلع ـ ـ اـ ـلجنة ـ ـنيوـ ـنفسهنـعةـ ـ ـ ـفتحتب14اـ ـ ـ ـ ـفيهسـ ـ وـ الاـلوـتا ـستقسّد ـ ـ وـ ـلياء، ذـ ـبمحمكـلس ـ ـ أـ لأّن ـبقود أنـتادـعنـمراطـ ـيطله ـ ذاـهقـ

ـلحكا ـ ـعلمـ أـ ـمثى اـهالـ ـللهذا ـ أنـ إلّا ـيحتمم ـ ـ «ـلوـقلـ دـلذـفه ـليك ـمحملـ ـ ـعلود»ـ الاـ [ـبّلاقـطى CB1ل 203b[ـبحس ـ الٕاـ وـفـاضب اـهة ـنتقو ـ الـ

ـلما ـعضنـمرضـ أـ إـشو أـخا15ٓىـلرف ـمماًـفـرشّلـقر اـ ـيحمّ ـ أـمدـلوا16دـ اـمرفـشاغ ـلكبن ـ أّنـ إلّا ـبعذاـهيـفد ـنظدـ اـ لأّن ـلقر اـ ـغياـمدـلوى وإنـ ة

أـنـاك ـيحتـامّـنٕاـفرفـشت ـ إـ ـليهاج ـ ـحسيـفاـ اـ ـلحين ـ واـ ـلقاة اـ ـلكبوى ـ ـيحتةـيدـ ـ إـ ـليهاج ـ إـفاـ ـبقي اـ ـلحياء ـ وا17ٔوةـ اـم. ا ـلحيّ ـ ـفقرةـ ـلينـاجالـقدـ ـ إـ ـاهّـنوس

اـف18ادةـيزـلاـب ـلجني ـ أوـ أنـمىـلون ـيلزـين إلّاـ ـيفهأن19ه ـ ـمنمـ اـ ـشته اـ ـلجنداد ـ الأـمٕاّنـفونـ اـمراضـمن إذا ـشتا ـجلّدـ ـبحبـ وـفاًـنراـ دـقالـقكـلذـلزال.

ـينرأ ـلماـ ـجنهـبنـ ـيسيونـ ـ اـ ـشتر ـجن20هـبّدـ ـفقهـنوـ ودامـ ـفك21وي ـسككـبذـب22انـ وـنوـ ـلعله. ـ ـعنّهـ ـلحياـبىـ ـ الاـضرةـ ـشتّد وـ اـهوـهداد ـلجندوء ـ ـحتونـ ّىـ

13. .V1: om. CB1 [ دليل

14. .CB1 التي تولدها الي الدماغ :V1 [ عن نفسها

15. .CB1 عضو .add [ إلى

16. .V1: om. CB1 [ مّما يحمد

17. .CB1 الحياه :V1 [ الحيوة

18. .CB1 الزياده :V1 [ بالزيادة

19. .CB1 الي :V1 [ إلّا

20. .V1: om. CB1 [ جلب بحراناً فزال. ولذلك قال قد رأينا لمن به جنون يسير اشتّد به

21. .CB1 وقام :V1 [ ودام

22. .CB1 وكان :V1 [ فكان

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7 3



ـيكلا ـمعونـ إـثوـتهـ و [ـقّب V1دام 82bولا ـمح] اـلاـ أّن يعة ـلطب ـ ـ ـ أـ ـمعوىـقة ـعل23هـ ـنضىـ اـمجـ ـلعلاّدة ـ ودـ ة ـفعهّ ـ وأـ أـنا. ـحسا أّنـ نـمذاـهب

الفصول المدلّسة فٕاّن الاضطراب فيه كثير.

6.

قال أبقراط: ذهاب الشهوة في المرض المزمن والبراز الصرف دليل رديء.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ذـ اـهر: ـلشهاب ـ ـبعوةـ ـتطدـ اـ ـلماول ـعلدّلـيرضـ اـمىـ ـلقوت اـ ـلشهوّة ـ ـنيواـ وـ ـيجانـكدـقة. ـبعبـ [ـ CB1د 254a[ـتط اـ ـلماول أنـ رض

ـتنه ـ اـ ـلشهض ـ ـعنوةـ اـ ـنخد اـ ـلمزال وـ اـصكـلذـلرض، ـلهشارت ـ ـللطعـةشاـ ـ ـ ـجيةـملاـعرضـمّلـكيـفامـ ـكمّدةـ ذـ ـقبنـمـركا وأـ اـمل. ا ـلبّ اـ ـلصراز رفـ

ـفق ـلينـاجالـقدـ ـ إـ اـنوس لاـلّه ـتخذي ـلطاـ ـئياـمهـ ـلكنةـ ـ ـجننـمّهـ اـ ـلمس إـ الأـمرار ا ـصفّ الأـ أو ـحمر اـ أو ـلكر ا24يـثراـ ـنجزـلأو اـ أو ـلساري وـ دّلـيوداوي،

ـعلذاـه اـ أّن ـلحى أـقرارةـ ـفند ـئياـمتـ اـ ـلبة وذـ دـلدن، ـليك وـ رديء. ـبعيـفل اـ ـلنقض ـ «ووـ ـختالا25وعـلول ـفيكلاف»ـ ـ اـ ـلمعنون ـ ـ ـفيىـ ـسقهـ اـ ـلقوط وّة.ـ

ـعنىـلوالأو أنـ ـيكدي أـ ـبقون ـعنراطـ ـبمىـ اـلاـقاـ ـلجمه ـ ـبيعـ ذـ اـهن ـلشهاب ـ واـ ـلبوة اـ ـلصراز ـهمّـنٕاـفرفـ اـ إذا ـجتمعا ـ ـ دلّاـ ـعل26ا اـ ـللعلرداءةـلى ـ ـ اـ ـلتّة يـ

عرفتها من قبل حيث قال الامتناع من الطعام في اختلاف الدم المزمن دليل رديء.

7.

 إقشعرار واختلاط ذهن فذلك دليل رديء.27قال أبقراط: إذا حدث من كثرة الشراب

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـشر:ـ ـلشرب إذاـ ـبلراب ـكثنـمغـ أنـترـ ـيخنه ـ اـ ـلحق اـ ـلغاّر وـيرـ ـيخمزي ـ ـصنيدهـ ـ اـ ـلحطع ـ اـ ـلكثيب ـ ـ ـلناـبرـ ـفيارـ اـلذـلّدـلوـ ـلنك [ـفاـ CB1ض

204bأو ـيم] اـ دـمدـللأ ورـماغ ـيحاً وذـياّرـحاًـ ـفيمكـلن، ـ أـهنـ ـسخو ـسياًـجزاـمنـ اـمـامّـ وـلزاج اـلذـلّدـلوـيرأس. ـختك اـ ـلعقلاط ـ ـفبلـ ـلحاـ أنـ رى

يكون ذلك دليلاً رديئاً.

8.

23. .CB1 معونًه :V1 [ معه

24. .CB1 والاحمر والكراىي :V1 [ أو الأحمر أو الكراثي

25. .CB1 ولدع :V1 [ وولوع

26. .V1: om. CB1 [ دلّا

27. .CB1 الشرب :V1 [ الشراب
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.28قال أبقراط: إذا انفجر خراج إلى داخل حدث عن ذلك سقوط القوّة وقيء وذبول نفس

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـلخاـبيـ اـ ـبيلدـلراج ـ اـفة.ـ ـنفجٕاذا ـ إـ داـلرت اـكّمـثلـخى ـنفجان ـ إـهارـ اـلا ـلمعى ـ اـحدةـ ـلقدث وإنـ إـكيء. اـلان ـلصى واـ دثـحةـئرـلدر

ـختنالا ـ واـ ـلسعاق ـ إـ و اـلال ـلمعى ـ اـ ـختاء ـلما29لافـ إـ و ـيعـاّمـنّدة، ـسقرضـ اـ ـلقوط ـبسبوّةـ ـ الاـ ـنفجب ـ دـ ـفعار اـكٕاّنـفة،ـ ـنفجّل ـ دـ ـفعار ـللغشّدـلوـمةـ ـ ـ يـ

ـلسقوا ـ ـكموطـ ـفهمتاـ ـ ـ ـقبنـمهـ وذـ لاـلل، ـنحك اـ اـللال ـلحيروح ـ ـكثييـنواـ ـ الأـ ولأّن ـعضراً. ـتتاءـ ـلقياـبأّذىـ ـ اـجحـ ـفيعدًّ ـ دـلذـلرضـ اـبك ـلنفول ـ س،ـ

إنّما يعرض القيء  لأّن الانفجار على الأكثر يكون إلى المعدة والأمعاء.30و

9.

 فذلك دليل رديء.31قال أبقراط: إذا حدث عن سيلان الدم اختلاط في الذهن أو تشنّج

ـلتفسيا ـ ـ ـ [ـ CB1ر: 205a[ـلينـاج ـ أـيوسـ ـعنّهـنرى ـختاـبىـ اـ اـهذـللاط ـضطن أـ ـفعراب اـ ـبسباغـمدـلال ـ اـ ـلخب اـفواءـ ـلعضٕاّن ـ إذاـ ـضعو داًـيدـشفـ

ـضطا أـبرـ ـفعت ـلحـاكهـلاـ اـفالـ ـليي واـ اـجرـلد ـلمل ـتعشيرـ ـ ـ [ـ V1ن 83aإذا ـيتمكمـل] ـ ـ اـم32اـنّـ ـلثبن ـ ـلضعفهماتـ ـ ـ ـ ـ وـ دـها، ـليذا وـ رديء. ـيمكل ـ أنـ ن

ـيك اـ ـختون اـملاطـ ـختن اـ ـغيدمـللاف اـمٕاّنـفذا،ـهرـ ـختع اـللاـ ـتحت33هـبدمـلف ـ اـ ـلمّد إـصٕاذاـفرّةـ اـلارت اـحاغـمدـلى ـختدث وـقلاطـ ذاـهوي،

ـعل34دّلـي اـ ـلمكى ـ لأّنـ الاـمروه ـختع ـيجلافـ أنـ ـتنحب ـ اـ ـلمدر إـ أـلرّة ـسفى ـتصٕاذاـفلـ إـعاـ دـفىـلدت ـعلّتـلوق اـ رداءة ـلحى واـ ـلفال. ـبيرقـ نـ

ـختالا ـطيلاـ اـ أّن ـلحن اـمادثـ ـلخن لاـ ـيكواء وـيوـقونـ ـيحاً ـعنرةـخأـبدثـ ـسقدـ اـ ـلقوط الٕاـ أو ـعليرافـشوّة ـ وـ ، ـلتـاح35ّهـنأـكه ـشبيههـ ـ ـ ـلهاـبةـ ـعنانـيذـ دـ

ـستسقالا ـ ـ أوـ ـتقاط والآـبارـ ـيكـرخه اـ ـختون وـماـتاًـطلاـ ا ـيحًّ ـقبدثـ الاـ ـستسقل ـ ـ وأـ اـماط. ا ـلتشنّ ـ ـ ـفيّجـ ـعلدّلـ ـجفىـ الأـ ـعضاف الأـ ـصلياء ـ ـحتةـ ـيبلّىـ ـ غـ

28. .V1: om. CB1 [ وقيء وذبول نفس

29. .V1 الاختلاف :CB1 [ المعاء اختلاف

30. إنّما يعرض القيء ا فيعرض لذلك دبول النفس، و .V1: om. CB1 [ ولأّن الأعضاء تتأّذى بالقيح جدًّ

31. .CB1 وىشنج :V1 [ أو تشنّج

32. .V1 يتكمنا :CB1 [ يتمّكنا

33. .CB1: om. V1 [ الدم به

34. .V1 ادّل :CB1 [ يدّل

35. .CB1 فكانه :V1 [ وكأنّه
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ـعصالأـبرـمالأ إنـ إـصاب اـلارت ـلتشنى ـ ـ [ـ CB1ّج، 205b[ـعنٕانـف أـ ـبقى اـبراطـ ـجتمأّن ـ الأـ داّلـيرـماع ـعل36ن اـيـاغىـ وإنـلة ـعن37رداءة، هـبىـ

انفراد أحدهما فالتشنّج أقوى دلالة على الهلاك.

10.

 فذلك دليل سوء.38قال أبقراط: إذا حدث في القولنج المستعاذ منه قيء وفواق واختلاط ذهن وتشنّج

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلعر: اـ لاـلرض ـيفذي اـهارقـ ـلضذا اـمربـ ـلقن ـلنوـ أـهجـ لاـنو ـينحّه ـ اـميءـشدرـ ـلثفن ـ إـ أـلل ـسفى إـ و ـيعـاّمـنل. اـ ـلتهرض ـ ـعنوّعـ اـ ـشتد دادـ

وذـمالأ إذاـلر، ـتقمـلك اـ ـلطبيعدر ـ ـ ـ أنـ ـشيئعـفدـتة ـ 39ٕاًـ أـلا ـسفى لاـ ـنسل اـ ـلطداد ـفتقـيرـ أنـ وإنـفنـمعـفدـتروم ـشتا40وق. اـ ـلتهّد ـ ـتقيوّعـ ـ اـ ـجيرـلّأ لأّنـ ع

ـمعالأ اـ إذا ـشتاء إـقاـ دـلت ـفيهاـمعـفى ـ اـماـ ـلبن ـلط41رازـ ـمكثولـ ـ ـفيههـ ـ وـ ـيتمـلا ـلهأّتـ أنـ ـفعدـتا إـ أـله ـسفى اـ ـضطل أنـ ـتتحرّت ـ ـمستكـةكـرحرّكـ ـ ـ ةـهرـ

ـبخ ـطبيعتهلافـ ـ ـ ـ ـ ـفتقاـ ـ ـبمذفـ ـيهؤذـي42اـ إـ وـفىـلا ـيكوق، ذـ ـعنكـلون الٕاـ ـعلرافـشد اـ ـلهى واـ ـلتشنلاك. ـ ـ والاـ ـختّج ـيعلاطـ ـلمشانـضرـ ـ اغـمدـلا43ـةكارـ

المعدة في الآفة.

11.

]CB1 206a.قال أبقراط: إذا حدث عن ذات الجنب ذات الرئة فذلك دليل رديء [

ـلتفسيا ـ ـ ـ رداءةـ ـقبنـمذاـهر: اـ أّن ـلمل إذاـ اـمتـنـاكاّدة ـلكثن ـ ـبحيرةـ ـ لاـ ـتسعهث ـ ـ الأـ ـحتلاعـضا ـيفيّىـ ـ ـمنهضـ ـ إـشاـ اـليء ذاتـحةـئرـلى دث

ولاـئرـلا ـينعكة، ـ ـ ـحتذاـهسـ ـيحّىـ اـمدثـ ذات اـئرـلن ذات ـلجنة ـ اـ لأّن ـلمب اـفاّدةـ ذات إنـئرـلي ـيسيتـنـاكة ـ ـلنفاـبتـجـرخرةـ ـ وإنـ تـنـاكث،

ـكثي ـ أـ ـهلكرة ـ ـلخناـبتـ ـ وـ اـهدـجوـيق. ـلفصذا ـ ـبعيـفلـ اـ ـلنسض ـ «ـ ـبعنـمخ اـ ذات ـلجند ـ اـ ذات وـئرـلب ـيحتمذاـهة». ـ ـ وـ ـجهيل ـ أـ ـهمدـحن أّنـ نـما

36. .CB1 دّل ذلك :V1 [ داّل

37. .CB1 فان :V1 [ وإن

38. .CB1 وىشنج واختلاط ذهن :V1 [ واختلاط ذهن وتشنّج

39. .V1: om. CB1 [ شيئاً

40. .V1 فاّن :CB1 [ وإن

41. .CB1 الرجيع :V1 [ البراز

42. .CB1 ما :V1 [ بما

43. .CB1 بمشاركه :V1 [ لمشاركة
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اـش ذات ـلجنأن ـ أنـ ـينتقب ـ ـ إـ اـلل ذات والآـئرـلى اـخة ذات أّن ـيحةـئرـلر ـبعدثـ اـ ذات ـلجند ـ وـ اـمب. ـلبين ـ اـ ذات أّن ن ـلجنّ ـ ـيسكبـ ـ يـفنـ

ـنتقالا ـ إـ اـلال ذات ـهمّـنوا44ٔةـئرـلى ـيجتمعاـ ـ ـ ـ إذاـ اـحان ذات ـبعةـئرـلدث اـ ذات ـلجند ـ إـ اـمب ا ـجتمّ ـ ـعهماـ ـ ـفعلاـ ـ اـ اـجوـلى ـقلنذيـله ـ إـ و اـماه دوثـحّ

ا ـبعةـئرـلذات ـسكدـ اـ ذات ـلجنون ـ ـفعلبـ ـ [ـيـرطىـ V1ق 83bالا ـنتق] ـ اـفالـ ـلعلي ـ اـ لأّن أو ـلمّة اـفدـلوـتاّدةـ ـنفجي ـ اـفارـ ذات ـلجني ـ وءـسبـ

] ذات الرئة.CB1 206bمزاج في الرئة يتبعه ورم فيحدث [

12.

قال أبقراط: وعن ذات الرئة السرسام.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـليذاـهر:ـ ـيعسـ داـ ـئمرض ـلكاًـ إذاـ اـكن ذات ـفضنـمةـئرـلان ـكثياّدـحلـ ـ ـتفرـيراريـمرـ إـلعـ اـله ـبخرأسـلى ـكثياّدـحارـ ـ ـيمّهـنٕاـفرـ وـ ّدـلوـيلأه

ـلسا وـسرـ اـهدـجوـيام. ـلفصذا ـ ـبعيـفلـ اـ ـلنقض ـ «إذاـ ـتبول اـ ذات اـئرـلع ـلسة ذـكامـسرـ دـلان ـليك ردـ ـيئلاً وـ إنـهاً». ـفهذا اـ ـجتمم ـ ـعهماـ ـ 45رداءةـلاـفاـ

من قبل اجتماع المرضين معاً.

13.

قال أبقراط: وعن الاحتراق الشديد التشنّج والتمّدد.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلتشنر: ـ ـ واـ ـلتمّج ـ اـمّددـ أّي ـحتن اـماـنـاكراقـ ـلحمن ـ اـ ى ـلشّ أوـيدـ اـحنـمدة ـلهّر أوـ اـمواء ـلكن ـلناـبيـ ـهمّـنٕاـفارـ ـيحاـ ـيبنـعانـثدـ سـ

ـلعصا ـ وـ ـفهمكـلذـلب، ـ ردـ ـيئا وـ ـيمكان. ـ أنـ ـيفهن ـ ـعلمـ الاـ أّن ـحتى ـيجلراقـ ـ اـ ـلمب ـبنفساّدةـ ـ ـ وـ ـبته طـسوـ ـيهياـمّ ـ اـمـهجّـ واـجوـلن ـلمع 46ورمـتاّدةـ

ا من الأّول.49 إلّا أنّه48، وذلك شّر47فيحدث التشنّج والتمّدد الامتلائين  أقّل شرًّ

14.

44. .V1: om. CB1 [ ومن البيّن أّن ذات الجنب يسكن في الانتقال إلى ذات الرئة

45. .CB1 بالرداه :V1 [ فالرداءة

46. .CB1 فى الورم :V1 [ تورم

47. .CB1 الامتلاي :V1 [ الامتلائين

48. .V1 شًرا :CB1 [ شّر

49. .CB1 لانه :V1 [ إلّا أنّه
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.50#قال أبقراط: وعن الضربة على الرأس البهتة واختلاط الذهن رديء

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلبهتر: ـ ـ أنـهةـ ـيبقي ـ الٕاـ ـنسى ـكنـاسانـ [ـ CB1اً 107aلا ـيعق] ـ أـملـ ـشيئرهـمن ـ وـ ـختوا51ذهـهاً، اـ ـلعقلاط ـ ـعلدلّانـيلـ اـ أّن ـلضى ةـبرـ

ـصلو إـ اـلت الآـخداـلى وأّن اـلاـندـقةـفل ـنفساغـمدـلت ـ اـ وأّن ـلقه اـ ـغياـمدـلوى اـ ـضطة أـبرـ ـفعت ـلهاـ رـ أو ـجعا اـعتـ ـلتصن ـ ـتهاـفّرـ أـ وذ52لاًـصا أّنـل. ك

 المدبّرة أو آلة لتصرّفاتها، ولذلك بالحرى أن تعرض البهتة والاختلاط عند ما تناله الآفة.53الدماغ إّما مبدأ للقوّة

15.

قال أبقراط: وعن نفث الدم نفث المّدة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إـ ـيتباّـمـنر: ـ ـنفعـ اـ ـنفدمـلث اـ ـلمث إذاـ ـبقانـكّدة اـياـ اـلا ـينفذيـلدم ـ ـيستحيثـ ـ ـ ـ ـمجيـفلـ اـ إـئرـلاري اـلة ـلمى وذـ إذاـلّدة، اـكك ردـلان ـيئدم اًـ

الاـيـرس ـستحع ـ وأـلاـ ـحسة. أّنـ ـلينـاجب ـ ـعنذاـهوسـ ـبقاهـ إّنـلوـ ـليه دمـكسـ ـينفّل ـ ـيتبعثـ ـ ـ ـنفهـ اـ ـلمث اـبّدةـ اـلل ـلخبيدم ـ ـ اـ ودم ـعلةـئرـلث الأـ ـكثى رـ

ـبهـوه اـ ـلصفذه ـ وـ ـيمكة. ـ اـفنـ اـلي ـلمنفدم ـ ـ إذاـ ـيفـرحانـكوث أنـ ـتقاً اـ وـئرـلرح ـيحة ورمـلذـلدثـ ـفيه54ك ـ ـتقيٕاذاـفا.ـ ـ إـصّحـ ـنفىـلار اـ ـلمث ّدة.ـ

وعلى هذا الوجه يحدث من نفث المّدة السّل.

16.

]CB1 207b55] قال أبقراط: وعن نفث المّدة السّل والسيلان، فٕاذا احتبس البصاق مات.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ ـنفانـكر: اـ ـلمث اـمّدةـ ـتقةـئرـلن ـحهرـ ـفماـ اـ ـلبين ـ أـ إـيدـقّهـنّن اـلؤذي ـلسى وـ اـهـوهّل ـلبزال ـحمعـمدنـ دـ ى ـبسبةـيّـقّ ـ اـحرـقبـ ة.ـئرـلة

ـلسيوا ـ ـيطللانـ ـ ـعنقـ اـ ـليد ـنيياـنوـ ـ ـعلنـ اـ ـنتثى ـ اـ ـلشعار ـ ـعنذاـهانـكٕانـفر.ـ أـ ـبقاه ـيحـاّمـنٕاـف56راطـ ذـ ـفننـمكـلدث واـئذاـغاءـ ـستيه ـ اـ ـلجفلاء ـ ـعلافـ ىـ

ـلبا ـعندنـ [ـيـاغدـ V1ة 84aا ـله] وإنـ ـعنانـكزال. اـبىـ ـنطقه ـ اـ ـلطبيعال ـ ـ ـ ذـفةـ ـيحدـقكـلٕاّن أـ ـيضدث اـمرةـخأـباًـ ـلسن وـ ـعلدّلـيّل ـضعىـ فـ

50. .V1: om. CB1 [ قال أبقراط وعن الضربة على الرأس البهتة واختلاط الذهن رديء

51. .CB1 فهذه :V1 [ وهذه

52. .CB1: om. V1 [ وأّن القوى الدماغية اضطربت أفعالها أو رجعت عن التصرّفاتها أصلاً

53. .CB1 القوه :V1 [ للقوّة

54. .CB1 ورًما :V1 [ ورم

55. .CB1 صاحب العله .add [ مات

56. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط
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ـلقا وـ ـهملاـكوّة، ـيعاـ ـعنانـضرـ اـقدـ ـلهرب إـ و ـيحتبـاّمـنلاك. ـ ـ اـ ـلبصس ـ إذاـ ـضعاق اـ ـلعليف ـ ـ أنـعلـ ـينفن ـ رـفاـمثـ ـئتي ـفيسهـ ـ ذـ ـمجكـلّد ـنفساريـ ـ هـ

ويموت المريض ميتة المختنقين.

17.

قال أبقراط: وعن ورم الكبد الفواق.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إـ ـيتباّـمـنر: ـ اـ ـلفع اـ ورم ـلكبواق ـ إذاـ اـكد ـعظيمورمـلان ـ ـ اـقاًـ ـلحوي ـفتشرارةـ ـ ـكهارـ ـلمعا57اـ ـ ـفيدةـ ـبسبهـ ـ اـ ـلعصب ـ وذـ اـلب. أّن ـلعصك ـ [ـ CB1ب

208aا ـتيهمأـيذيـل] ـ ـ 58ٕاـ ـيتشعـاّمـنا ـ ـ ـمبنـمّبـ واـ وأـحدأ ـيضد. اـفاًـ إذاـلٕاّن ـلصفاـبانـكورم ـ اـ ـلمة ـيتّهـنٕاـفورةـكذـ اـفّدـلوـ ـلكبي ـ ـبسببدـ ـ ـ دـيـدشرارـم59هـ

ـلحا اـفرارة.ـ ـنصٕاذا إـ أـلّب الأـلاـعى ـمعي وـ ـمنه60ىـقراـتاء ـ إـ اـلا ـلمعى ـ ـفيهدثـحدةـ ـ ـيهيذعـلاـ ـ اـ ـلفّج وـ ـيظدـقواق. أّنـقّنـ ـعظوم اـ ورم ـلكبم ـ ـيضغدـ ـ طـ

المعدة. فٕاذا كان فيها ريح لا تجد منفذاً هيّجت الفواق.

18.

قال أبقراط: وعن السهر التشنّج واختلاط الذهن.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إـ اـفر: ـلسهراط ـ ـيجفرـ ـ اـ ف ـلبّ اـ لأّن ـلبدن ـيعدنـ ـمعدمـ الاـ ـغته وـ ـيكثذاء ـ ـمنرـ اـ ـلتحله ـ ـ ـفيعّلـ ـ اـ ـلتشنرض ـ ـ اـ ـليّج وأـباـ الاـمس. ا ـختّ اـ ـلعقلاط ـ لـ

فيعرض إّما لٕافراط اليبس فٕاّن فرط يبس الدماغ كاف في إحداث الاختلاط أو لأّن الدم يحتّد ويميل إلى طبيعة المرار.

19.

قال أبقراط: وعن انكشاف العظم الورم الذي يدعى الحمرة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـليذاـهر:ـ ـيعسـ داـ ـئمرض ـلكاًـ اـ إذا أنّـفـتن ـيكق اـم61ونـ ـلقع وـحرـ ـيهيّهـنٕاـفدـيدـشعـجة ـ اـ ـلحّج وـ ـهملاـكرارة، ـيجلباـ ـ ـ اـ ـلمان إـ ذـلواّد كـلى

ـلما [ـضوـ CB1ع. 208b[اـف ـنكشٕاذا ـ اـ ـلعظف ـ اـفمـ ـلقي وّـمـبرـفـةحرـ اـجا ـللحد ـ اـ ـفيدثـحدـقهـلـوحذيـلم اـ اـله ـلمعورم ـ ـلحماـبروفـ ـ وـ رضـعوـهرة

إنّما تمنع لسوء المزاج ورداءة الماّدة من اندمال القرحة. رديء من هذا الوجه ومن جهة أّن الحمرة ربّما تفسد العظم و

57. .CB1 فىشاكرهما :V1 [ فتشاركها

58. .CB1 ما بينهما :V1 [ يأتيهما

59. .CB1 شبيه :V1 [ بسببه

60. .CB1 فىراقي :V1 [ وتراقى

61. .V1: om. CB1 [ أن يكون
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20.

قال أبقراط: وعن الورم الذي يدعى الحمرة العفونة والتقيّح.

ـلتفسيا ـ ـ ـ أـ ـحسر: أـ اـهيـفّهـنب ـلفصذا ـ ـيبيلـ ـ اـ رداءة ـلحمّن ـ اـ ـلترة ـعندـجوـتيـ اـ ـنكشد ـ اـ ـلعظاف ـ وذـ اـلم. أّن ـلمك اـ ـلمرار ـللحمّدـلوـ ـ ـ إذاـ ردـكرة ـيئان اًـ

 لا سبيل إلى برئها إلّا بزوال القيح.63 لا محالة في القرحة تقيّحا62ًأحدث العفونة في لحم القرحة أو في العظم المنكشف وأحدث

21.

قال أبقراط: وعن الضربان الشديد في القروح انفجار الدم.

ـلتفسيا ـ ـ ـ إذاـ اـمانـكر:: ـلقع ورمـحرـ وـحة الٕاـقاّر ـحسع ـبحاسـ اـكرـ ـلشة ـييراـ ـلتنـ ـكتهـرحّدـيزـ ـ ـلحاـباـ اـ ـلحرارة ـللضيو64ةـثادـ ـ ـ ـلحا65قـ ـبسبادثـ ـ اـ ورم.ـلب

]V1 84bولأّن اـفاـم] ـلقي اـمـةحرـ ـللحن ـ ـلضعفمـ ـ ـ لاـ ـيحتمه ـ ـ ـكتهـرحلـ ـ وإنـ ـتكمـلا ـمتنـ وـيزـ ولا ـهندـجّدة ـضياكـ ـينلـبقـ ـمصهـلاـ ـمتهادـ ـ إـ ّاهـيا

ـحس وـلؤـم66نـ اـهم اـجوـلو ـلضع CB1[67يـناـبرـ 209a[ـفك ـلحاـب68مـ أنـ ـيكرى ذـ وـلون إذا ـمعنيـدجك ـ ـ آـ وإذاـخان ـتشران اـقّوـ ـلطبيعت ـ ـ ـ إـ دـلة عـفى

 حركتها أعظم عظيماً مستكرهاً وهو الذي سّماه أبقراط اشتداد الضربان فيحدث انفجار الدم.69الأشياء المؤذيةة في العروق جعلت

22.

قال أبقراط: وعن الوجع المزمن فيما يلي المعدة التقيّح.

62. .V1: om. CB1 [ العفونة في لحم القرحة أو في العظم المنكشف وأحدث

63. .CB1 تفتحا :V1 [ تقيّحاً

64. .CB1 الحاده :V1 [ الحادثة

65. .CB1 والضيق :V1 [ وللضيق

66. .CB1 حّس :V1 [ حسن

67. .V1: om. CB1 [ الضرباني

68. .CB1 وكم :V1 [ فكم

69. .CB1 حصلت :V1 [ جعلت
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ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ اـجوـلر: ـلمع ـيمكلا70نـمزـ ـ أنـ ـيكن إلّاـ ـعسورمـلون اـ ـلنضر ـ وذـ اـلج. أّن ـلبك وـ اـسرد ـلموء اـ ـلمختلزاج ـ ـ ـ اـيرـلوا71فـ ـلغليظح ـ ـ ـ واـ ـلمة رارـ

الملذع لا تبقى طويلاً إذا دبّر بما ينبغي. فأّما الورم فسيتقيّح لا محالة على أطول الزمان إذا أمهل ولم يقتل.

23.

قال أبقراط: وعن البراز الصرف اختلاف دم.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلبر: اـ ـلصراز أـهرفـ اـحو ـلمد اـيرارـ إذا ـنحن وـ ـغينـمدهـحدر رـ ـئياـمةـبـوطر وـ لاـهة. ـمحذا ـيجةـلاـ الأـ ـمعرد وـ ـفيّدـلوـياء إـتـةحرـقهـ ىـلؤذي

اختلاف الدم.

24.

 نال الخالي.72قال أبقراط: وعن قطع العظم اختلاط الذهن إن

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـلعظاـبىـ ـ ـقحمـ اـ [ـلف CB1رأس 209bو ـلخاـب] اـلاـ ـلسطي ـ اـ اـملـخداـلح ـللقحن ـ ـ وـ اـهف ـلمو اـضوـ ـيحذيـلع اـ وـمدـلوي ـغشاغ ه.ـئاـ

ـلقطوا ـ وـ إذا إـصع اـهىـلل ـلمذا ـفقعـضوـ وـ إـصد ـغشىـلل اـ وـمدـلاء وإذا إـصاغ، ـليل ـفقهـ وـ إـصد اـلل ـنفساغـمدـلى ـ لأـ اـصواـيّهـنه، اغـمدـلل

ـبت طـسوـ ّ
ـلغشا73 ـ الآـ ـفيحـرخاء ـ الاـلذـلدثـ ـختك وـ أـيارـملاط. ـلحوس إنـلوـققـ اـنه ـلخال ـبقيـلاـ اـلوـ ـلتشنه ـ ـ ـمفتتنـمّجـ ـ ـ ـلفصا74حـ ـ الآـ وـخل ّق،ـحوـهر

ا أّن ـلفصإلّا ـ الأّولـ ـيبقل ـ لأـبـذكىـ ـليّهـناً ـيلحسـ ـ ـقطقـ اـ ـلعظع ـ لاـ اـفم ولاـلي ـغييـفرأس الأـمرهـ ـعضن اـ ـختاء ـتصمـلاـملاطـ الآـ إـفل أـلة ـغشيى ـ ةـ

الدماغ.

25.

قال بقراط: التشنّج من شرب الدواء مميت.

التفسير: الدواء المسهل أو المقيء إذا أفرط في فعله جّفف الأعضاء الأصلية ,يحدث بجفاف العصب التشنّج المهلك.

70. .V1: om. CB1 [ فيما يلي المعدة التقيّح التفسير الوجع المزمن

71. .V1: om. CB1 [ المختلف

72. .CB1 وان :V1 [ إن

73. .CB1 يتوّسط :V1 [ بتوّسط

74. .CB1 مفتلح :V1 [ مفتتح
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26.

قال أبقراط: برد الأطراف عن الوجع الشديد فيما يلي المعدة رديء.

ـلتفسيا ـ ـ ـ الأـبر:ـ ـيكدـقرافـطرد ـعظيورمـلونـ ـ [ـ CB1م 210a[الأـف ـحشي أوـ ـلتاء اـجراـ ـلحع ـنطفالاـبرارةـ ـ لاـ أو ـنغماء ـ اـ ـلحار ـبسبرارةـ ـ ـكثبـ رةـ

ـلما ـعليهاّدةـ ـ ـ ـسياـ إذاـمّـ وـبتـنـاكا ـفهمدـقاردة، ـ ـكلذاـهتـ وـ ـيكدـقّه. اـفدـيدـشعـجوـلونـ ـلجي ـينقبوفـ ـ ـ ـبسبضـ ـ اـ ـلحب اـ ـلغاّر وـيرـ ـيتبعزي ـ ـ اـ دمـله

فيخلو الرأس والكّفان والقدمان من الدم. وهذا هو الذي ذكره أبقراط هاهنا وهو جزء واحد من الجملة.

27.

قال أبقراط: إذا حدث بالحامل زحير كان سبباً لأن تسقط.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـحيزـلر: ـتح75ـةحرـقرـ [ـفدثـ V1ي 85aا ـلمع] ـ اـ ـلمستقياء ـ ـ ـ ـ وـ ـتطم ـحبهـاصبـلاـ ـ ـلقياـباـ ـ اـ ـلمتام ـ وـتواـ ـينر اـ ـبسبمـحرـلال ـ ـمجبـ اـتاورـ ـلمعه ـ اءـ

ـلمستقيا ـ ـ ـ ـ أنـ ـيتحم ـ اـكـرحرّكـ ـلمعة ـ اـفدـلاءـ ـلمع ـفيسقؤذيـ ـ ـ ولأـ ـينّهـنط ـلحا76دنـبالـ ـكللـماـ واـ ـعلمـحرـلّه اـ ـلخصى ـ اـفوصـ ـلحي اـكرـ ـلمتة ـ وـتواـ نـمرة

أذى الزحير الشديد أن يتعب و=يضعف فيسقط.

28.

#قال أبقراط: إذا انقطع شيء من العظم أو الغضروف لم ينم.

.77التفسير: هذا قد مّر تفسيره

29.

 مرضه.78] إذا حدث بمن غلب عليه البلغم الأبيض اختلاف قوي انحّل عنهCB1 210bقال أبقراط: [

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـعرتـجدـقر:ـ ـليادة ـنيياـنوـ ـ أنـ ـيسمن ـ الاـ وا ـستسقّ ـ ـ اـ ـللحماء ـ ـ ـبلغميـ ـ ـ ـبيا79ٔاًـ اـ لأّن ـلبلغض ـ ـ ـيستمـ ـ ـفييـلوـ ـعلهـ ـجملىـ ـ اـ ـلبة وـ ـيغتدن ـ الأـ ـعضذي اءـ

75. .CB1 حركه :V1 [ قرحة

76. .CB1 الافه :V1 [ بدن

77. ــبقأالــق ــنقطاإذاراطــ ــ ــلعظانــميءــشعــ ــ ــلغضاأومــ ــ ــينمــلروفــ ــلتفسيامــ ــ ــ ــ ــتفسيرّــمدــقذاــهرــ ــ ــ رهــ ] CB1:

om. V1.

78. .CB1 عليه :V1 [ عنه

79. .CB1 بلغم :V1 [ بلغماً
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ـبلغمدمـب ـ ـ وـ ـينسي، ـ اـ ـلبلغب ـ ـ إـ ـبيالا80ٔىـلم وإنـ اـكض ـلبلغان ـ ـ ـكلمـ أـ ـبيّه ـللتف81ضـ ـ ـ ـكم82ةـقّرـ ـيقاـ ـفقالـ اـ ـلصلار ـ واـ ـلفقب ـ لاـ ـيكار إلّاـ اـفون ـلصلي ـ بـ

والاختلاف القوي فيه يحّل هذا المرض.

30.

قال أبقراط: من كان به اختلاف وكان ما يختلف زبدياً فقد يكون سبب اختلافه شيء ينحدر من رأسه.

ـلتفسيا ـ ـ ـ الاـ ـختر: لاـ ـيصيلاف ـ زـ وـيدـبر إلّا ـتخاً رـلاـ ـغليظحـيط ـ ـ ورـ وـجزـلةـبـوطة ـتتحة ـ اـ وـفحـيرـلرّك ـمختـقي ـلطتهاـ ـ ـ اـ ـحتدةـيدـشـةكـرحةـبـوطرـلا ّىـ

ـتتقط ـ ـ وـهّعـ ـتنقسي ـ ـ ـنفسهيـفمـ ـ ـ وـ ـتقطا ـ ـتلعـ اـ وـبـوطرـلك ـتقسمهة ـ ـ ـ 83ٕاـ أـلا ـصغزاءـجى ـكثيارـ ـ وـ ـسبرة. اـكـرحبـ إـيرـلة اـمح ـكثيرارةـحّ ـ إـ و أنـمرة ا ـتكّ ونـ

ـمتححـيرـلا ـ ـنفسهيـفـةكّرـ ـ ـ واـ ـتنحدـقةـبـوطرـلا. ـ اـمدرـ إـلن اـلرأس ـلمعى ـ وـ ـتنصدـقدة ـ إـ ـليهّب ـ اـماـ ـلعن [ـ CB1روق. 211aو ـيكدـق] ـمتونـ ـفيهّدهـلوـ ـ اـ

اـفأو ـلمعي ـ وأـ ـحساء. أـ أّن ـبقب إـ ـخصـاّمـنراط صـ اـهّ ـلنذا الاـموعـ ـختن وإنـمدـلاـبلافـ ـيكدـقانـكاغ ـغينـعونـ ـلبعرهـ ـ اـ ـلمسد ـ اـفةـفاـ حـيرـلٕاّن

ـيحت ـ اـفاجـ ـشتبي ـ ـكهاـ إـبـوطرـلاـب84اـ زـلة واـمـةكـرحو85اـمانـمى ـلمسا. ـ اـمةـفاـ ـلعن وإنـ ـيلـوطتـنـاكروق اـلوـتٕاّنـفةـ ـفيهحـيرـلّد ـ ـيكاـ أـ وـقون ـيتاـمّل ّدـلوـ

ـفيه ـ ـيكاـ أـ ـلطون وأـ اـمف. ا اـمٕاّنـفاغـمدـلّ أـبزـلاّدة ـعند اـ واـيرـلي ـفيةـبـوطرـلح ـكثيهـ ـ وأـ اـمرة. ّ
ـفبسبحـيرـلا86 ـ ـ ـعليردـياـمبـ ـ اـ ـلهه ـستنشالاـبواءـ ـ ـ وأـ اـماق. ّ

ـفلمةـبـوطرـلا ـ ـتلقيهاـ ـ ـ ـ اـ ـلعا ـبطيـفروقـ ولأـنوـ ـيغتّهـنه ـ ـلغاـبذيـ اـ وأـطرـلذاء اـظنـمّاـمب. أّن اـبـوطرـلّن ـلتة ـتصييـ ـ اـمرـ إـمدـلن اـلاغ ـلمعى ـ إـ ـتصيـاّمـندة ـ رـ

80. .CB1 الي البلغم :V1 [ البلغم إلى

81. .V1: om. CB1 [ كلّه أبيض

82. .CB1 للىقرىر :V1 [ للتفرّقة

83. .V1: om. CB1 [ وتقسمها

84. .CB1 امساكها :V1 [ اشتباكها

85. .V1: om. CB1 [ ما

86. .V1 اما :CB1 [ وأّما
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إذاـيدـبز إـصاً أّولاً اـلارت ـفنكةـئرـلى ـ ـمشهـبّذـ ـتندـهاـ اـ ـلنا اـ ـلتوازل ـتنيـ اـمزلـ إـمدـلن اـلاغ ـللةـمادـع87ةـئرـلى ولاـسرا88ٔةـيدـبزـ اـلا89اً ـلمنفدم ـ ـ نـم90وثـ

ـيكةـئرـلا ـجمييـفونـ ـ اـ ـلحع زـ وـيدـبالات ـعلاً. أّنـ ـينحـامى ـ اـمدرـ إـلن اـلرأس ـلمعى ـ إنـ إـصدة اـلار أّولاًـئرـلى ـيحتّهـنٕاـفة ـ أنـ ـبطلـخدـياج ونـ

ـلقلا ـ أّولاًـ ـينفّمـثب ـ 91ٕذـ إـما ا [ـلّ CB1ى 211bٔالا وـج] ـمنوف إـ ـلكبا92ةـبدـحىـله ـ إـ و ـمقع93ىـلد ـ رـ ـيخّمـثـاهّ اـمرجـ ـلبن إـ اـلاب ـستى داراتـ

ـمعالأ إـ و أنـماء ا ـيصيّ ـ ـبطنـمرـ اـ ـلقلون ـ إـ الأـلب ـبهى وـ ـمنر إـ [ـله V1ى 85bا ـلشع] ـ اـ ـلتب ـتنبيـ ـ اـفّثـ ـلجي ـفكيداولـ ـ ـيمكفـ ـ أنـ ـيبقن ـ زـ اًـيدـبى

 مسافة من العروق طويلة.94وقد خالطه الدم ونفذ

31.

 ما يرسب في بوله ثفل شبيه بالسويق الجريش فذلك يدّل على أّن مرضه طويل.95قال أبقراط: من كان به حّمى فكان

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلبر: اـ ـلشبيول ـ ـ ـلساـبهـ اـيوـ ـلجق اـهشـيرـ ـيسمذيـلو ـ اـ ى ـشيدـلّ وذ96شـ اـل. أّن ـشيدـلك ـلسا97لالـحوـهشـ وـيوـ ـيبنـمّلـكق ـمثولـ اـهلـ ـلبذا ولـ

أنـمٕاـف ا ـيمّ ـيعـرسوتـ أوـ ـيطاً واـجـهضرـمولـ ا. ـلسبدًّ ـ ذـف98بـ أّنـلي اـهك ـلثفذا ـ ـعلارةـتدّلـيلـ ـتفتىـ ـ الأـ ـعضّت الأـ ـصلياء ـ وـ اـهذاـهة، ذيـلو

87. .CB1 المعده :V1 [ الرئة

88. .CB1 الزبديه :V1 [ للزبدية

89. .CB1 ولان :V1 [ ولا

90. .CB1 المىقول :V1 [ المنفوث

91. .CB1: om. V1 [ إلى المعدة إن صار إلى الرئة أّولاً فٕانّه يحتاج أن يدخل بطون القلب أّولاً ثّم ينفذ

92. .CB1 حّديه :V1 [ حدبة

93. .CB1 واما الي :V1 [ وإلى

94. .CB1 معه .add [ ونفذ

95. .CB1 وكان :V1 [ فكان

96. .CB1 الدشيشي :V1 [ الدشيش

97. .CB1 خلال :V1 [ حلال

98. .CB1 او السبب :V1 [ والسبب
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ـيهل ـ ـيعـرسكـ وـ ـيكاً أـنوـل99ونـ ـبيه وـ ـعلارةـتدّلـيض. اـ أّن ـلحى ـميدـقرارةـ ـبعّزتـ اـ اـمدمـلض ـلكبن ـ ـخمأـفدـ ـحتالاـب100هـتدـ ورـ دّلـمّـبراق، ـعل101ا ىـ

ـنحا اـ ـللحلال ـ وـ ـتفتم ـ وـتّـ ـيعمه ـ اـهّـ
ـحم102 اـ ـللرة [ـ CB1ون. 212aو ـيف] ـبينهمرقـ ـ ـ ـ اـجالا103ٔأّنـباـ ـللحميزاء ـ ـ ـ أـ ـحمّلـقة وأـ اـشرة وأـّصـتّد إـسالاً ةـبـاجرع

ـللتفت ـ ـ ـ ـصبالٕاـبّتـ والأـ اـجع أـيوـمدـلزاء ـحمّدـشة وأـ اـقرة وأـّصـتّل إـسالاً ـللتفتةـبـاجرع ـ ـ ـ وـ ـعلارةـتدّلـيّت. ـبلغىـ ـ أـقمـ ـقتـرحد اـ ـلحه وـ ـجفرارة ـفتّـ وـ ـيكه ونـ

اـمد ذي ـللاً وـ اـهون. ـلضذه اـهروبـ ـلتي ـعلدّلـتيـ اـطىـ ـلمول اـ لأّن ـلطبيعرض ـ ـ ـ ـتحتةـ ـ ـنضيـفاجـ أـ ـمثج الأـه104الـ ـثفذه إـ و ـحهلاـصال إـ زـلا انـمى

 والالتهاب وعدم دلائل النضج.105طويل ويعّم هذه الضروب أجمع الحّمى

32.

قال أبقراط: إذا كان الغالب على الثفل الذي فى البول المرار وكان أعلاه رقيقاً دّل على أّن المرض حاّد.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلمر: أـ إذا ـطلرار ـغينـمقـ ـتقييرـ ـ ـ ـصفالأـبدـ الأـ أو ـيعنـاّمـنٕاـفودـسر ـ اـبيـ ـلمه اـ ـلصفرّة ـ لاـ ـغيراء وـ ـمتر. ـغلبىـ ـ ـعلتـ اـ ـلثفى ـ دـ ـعلّتـلل 106ىـ

اـح ـلمّدة وـ ـعلرض اـ ـلخبى ـ واـ لأـلث ـعلدّلـيّهـنرداءة اـ أّن ـلمى أـيرارـماّدةـحاّدةـ إـخة اـلذه ـلتعفى ـ ـ واـ ن ـلفسّ ـ ورداءـ ـبحسهـتاد ـ ـغلببـ ـ ـصفةـ 107ٕانـفه.ـترـ

أـبعـمانـك ـبيول رـ ـقيض ـنققـ ـلعهـتّدـحنـمصـ اـمدـ ـلنضه ـ [ـ CB1ج 212bٔا إلّا ـعلدّلـيّهـن] اـ ـلهى ـلمعنييلاكـ ـ ـ ـ ـ ـمعنـ وأـ وأـلوـقّاـماً. رـعه ـقيقلاه ـ ٕاّنـفاًـ

ـلينـاج ـ ـفهوسـ ـمنمـ اـفهـ اـفّةـقرـلي ـلمكي ـ أـثانـ ـيتعجذـخّم ـ ـ أّنـ ب ـكيذاـهّ ـعلدّلـيفـ اـ ـلحى واـ ـقيرـلّدة ـغيقـ ـنضيرـ ـ وـ ـعلدّلـيج اـطىـ ـلمول ّمـثرضـ

ـحك أّنـ ـفهماًـموـقى ـ الأـمواـ ـعلن اـ ـيعنانـمزـلى ـ اـ أّن ـلثفي ـ إذاـ أـفانـكل أّول ـقيقر108رهـمي ـ ـيصيّمـثاًـ ـ ـبعنـماًـيرارـمرـ دّلـ ـعلد اـ أّن ـلمى اّد،ـحرضـ

ـليذاـهو ـبشسـ وذـ ـحنيـركيء. ـ أـ ـعنّهـنن الأـفّةـقرـلاـبىـ ـعلي الاـ ـنخى اـفراطـ ـلشكي ـ اـ لأّن ـلثفل ـ إذاـ ـنيانـكل ـثقيانـكاًـ ـ ـغليظلاًـ ـ ـ ـمسطاًـ ـ الأـ ـعلح ى،ـ

99. .CB1 وقد يكون :V1 [ ويكون

100. .CB1 فاجمدته :V1 [ فأخمدته

101. .CB1 يدل :V1 [ دّل

102. .CB1 يعمهها :V1 [ ويعّمها

103. .CB1 فان :V1 [ بأّن

104. .V1: om. CB1 [ أمثال

105. .V1: om. CB1 [ الحّمى

106. .CB1 ان الماده .add [ على

107. .CB1 وان :V1 [ فٕان

108. .CB1 مرّه :V1 [ أمره
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ـنضيجانـكوإذا ـ ـ ـمقبانـكاًـ ـ الأـ ـعلًب وـ أـقى. ـحسد لأـهيـفنـ ـيكتسدـقّهـنذا ـ ـ ـتقبـ ـمعةـمدـ ـشكأـبةـفرـ أـ اـلاـعال ـلثفي ـ وأـ ـفلـاسل ـفقهـ ـقيدـ اـفلـ ـلثفي ـ لـ

ـلمتعلا ـ ـ ـ إـ إذاـنّق الأـئاـمانـكّه [ـهل V1داب 86aٕ ا دّلـفىـل] ـعلوق اـطىـ ـلمول وإذاـ ـئلهاـمانـكرض، ـ إـ أـلا ـسفى دّلـ ـعلل اـعـرسىـ ـلبة لأّنـ رء

الأّول يدّل على تولّد الرياح والثاني على انفشاشها.

33.

] متشتّتاً دّل على اضطراب قوي.CB1 213aقال أبقراط: من كان بوله [

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـتشتر:ـ ـ اـ ـلبّت أنـهولـ ـيكو ـمختلونـ ـ ـ الأـ أـجف ـعنزاء أنـ ـيكي ـمنقسم109ونـ ـ ـ ـ إـ ـئياـمىـلاً وأـ أـجة ـمتفـرخزاء ـ ـفيةـقّرـ رـ وإذا ـسبه ـتلتـ الأـ زاءـجك

ـتسم ـ أـ ى ـثفّ ـنخالاًـ ـلياـ وـ ـعلدّلـية اـ ـنحى اـ ـلسطلال ـ اـ ـلظح الأـمرـهاـ ـعضن الأـ ـصلياء ـ ـكمةـ اـياـ ـشيشدـلدّل ـ ـعليـ الاـ أّن ـنحى واـ ـلتفتلال ـ ـ ـبلدـقّتـ إـ ىـلغ

ـعم الأـ ـعضق والاـ ـضطاء اـ ـلقراب اـ ـمقوـههـلاـقذيـلوي اـماوـ ـلمة ـللطبيعرضـ ـ ـ ـ ـ ـمعو110ةـ ـله111هـتدـناـ وذـ اـلا. أّن ـلطبيعك ـ ـ ـ ـمستتـنـاكوـلةـ ـ ـليوـ 112تـنـاكةـ

اـجأ ـلبزاء واـ ـمستدةـحول ـ وـيوـ ـلهةـ، ـمتذاـ الأـنـاكىـ ـثفت اـ ـلنخال ـ ـلياـ أـ ـصغة الاـكرـ ـضطان أـ ـلحـاكوىـقراب اـفالـ ـشيشدـلي ـ لأـ ـعلدّلـيّهـني ىـ

ـستيا ـ اـ ـلفسلاء ـ اـ لأّن ـلفساد ـ إذاـ اـفانـكاد ـلعضي ـ ـمتقـعضواـميـفوـ ـ ـفهةـبارـ ـمنّرـشوـ إذاـ ـمتبـعضواـميـفانـكه ـ وـعاـ أـمدة، الأّول ـصغزاءـجع وـ عـمار

ـلثا أـناـ ـكبزاءـجي واـ ـفهار. أّنـ ـمثم اـهلـ ـلبذا رـ ـامّـبول
ـعلدّل113 ـلمثا114يـفربـجىـ ـ وـناـ ـيفة. ـبينهمرقـ ـ ـ ـ اـمأّنـباـ الأّول ـلتهع ـ ـحمو115اًـباـ وـ ى ـضعّ فـ

] ومع الثاني بول نضيج والقوّة سليمة وليست الحّمى.CB1 213bقوّة وبول غير نضج [

34.

قال أبقراط: من كان فوق بوله عبب دّل على أّن علّته في الكلى وأنذر منها بطول.

109. .V1: om. CB1 [ أن يكون

110. .CB1 الطبيعه :V1 [ للطبيعة

111. .CB1 معاندتها :V1 [ ومعاندته

112. .CB1 كان :V1 [ كانت

113. .CB1 انما :V1 [ ربّما

114. .V1: om. CB1 [ في

115. .CB1, V1 التهاب :correxi [ التهاباً
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ـلتفسيا ـ ـ ـ ـفهمدـقر:ـ ـ اـ أّن ـلعبت ـ اـهبـ ـمتو رـ رـحـةجزـلةـبـوطداد ـغليظحـيول ـ ـ ـفمتة.ـ ـ اـكىـ ـلعبان ـ أـ ـصغب وأـ ـنفشا116رعـسر ـ دّلـشاـ ـعلاً اـ أّن حـيرـلى

ـلطأ واـ أـبـوطرـلف أوـجزوـلّلـقة ـلهةـمادـعة وـ ـمتا، أـكىـ ـكبان وأـ ـبطر اـ ـنفقأ ـ دّلـ ـلضاـباء وـ ـليّد. اـ ـلعبس ـ اـميـفدـجوـيبـ ـلكلرض ـ وـ دـقلـبـاهدـحى

أـضواـميـفدـجوـي رـثر،ـخع دّلـمّـبّم ـللاـبا ـعلونـ ـنفىـ اـ ـلمس ـكمرضـ ـجتماـبدّلـياـ ـ اـ ـلساع واـ ـلشقواد ـ ـمعرةـ ـعلاًـ اـ ـليى وـقرـ ـلبياـبان ـ وـ ـعلدهـحاض ىـ

ـلصا اـ أو ـلصرع ورـ وّـمـبداع، اـفـدجا ـنحي ـبعلالـ اـ ـلعلض ـ اـ ـلبلغميل ـ ـ ـ ـ ـلفـاكةـ ـلسكتوا117جـلاـ ـ ـ واـ ـلصة واـ ـلنقرع ـ ولاـ لاـبدومـيرس ـيكل أـ ـكثون أـمرـ ّامـين

وـئلاـق ـيكل ـمجيئونـ ـ ـ أـ ـكثه وأـ ـحسر. أـ أّن ـبقب إـ ـخصـاّمـنراط صـ ـبعلهـملاـكّ ـ اـ ـلكلل ـ اـ لأّن ـلعبى ـ ـفيهبـ ـ إذـ أردأ ـعلدّلـيا ـضعىـ اـ ـلحف اـ ـلغاّر زيـيرـ

ـفيك ـ اـ أـيرـلون ـغلح [ـ CB1ظ 214aوا أـبـوطرـل] و118زجـلة ـينكـلذـل، ـبطذرـ ـلهوـ اـ لأّن اـيرـلا ـلغليظاح ـ ـ ـ اـمةـ اـبـوطرـلع ـللة أـجزـ ـعسة ـنضجرـ ـ وـ ـتفشاً ـ اً.ـيّـ

رـلذـلو وـّمـبك اـجا ـلعبد ـ أـفبـ الأـبي ـصحوال اءـ ـقبنـمّ ـضعلـ اـ ـلكلف ـ ـبسبىـ ـ الأـمبـ ـسبن اـ ـلتاب ـيضعيـ ـ اـ ـلحف اـ ـلغاّر ـفيهزيـيرـ ـ ـلحـاكاـ ـفيمالـ ـ نـ

اـفرطـفأ ـستعمي ـ ـ اـ ـلبال ـغييـفاهـ إـجـاحرـ ـليهة ـ وـ ـيشكؤلاءـها ـ أـ ون ـضعفداًـبّ ـ اـفاًـ ـجليرـلي ـ وـ ـعجن [ـعزاًـ V1ن 86bا ـلح] ـجعوو119ةـكرـ ياًـ ـل سـ

ـبق اـحواـنيـف120ويـ ـلقطي ـ ـسينـ الاـفاـمّـ ـنحني ـ والاـ ـنتصاء ـ ـنقوالا121ابـ ـجننـملابـ وـهو122بـ ـكلهـاشنـمؤلاء ـ ـمممـ نـ ـضعّ اـ ـلحف اـ ـلغاّر يـفزيـيرـ

ـيبمـهلاـك أـبونـلوـ ـبيولاً ـكثيضـ ـ اـ ـلمقر ـ ذاـ ـعبدار ـكثي123بـ ـ ـبطرـ الاـ ـنفقئ ـ ور124اءـ ـبعيـفدـجوـيـامّـب. اـ ـلعلض ـ اـ ـلحل اـفاّدةـ ـلكلي ـ ـعببولـبىـ ـ ي،ـ

إذاـلوذ ـفتك اـ ـلبح ـبحولـ أـتّدـ ـبعواهـفه اـ ـلعض اـ ـلضروق ـحتواربـ ـمنه125رجـخّىـ ـ اـميءـشاـ وـلن ـينروح اـمزرقـ ـلمع ـئياـ إـ ـشتباـفارجـخىـلة ـ ـبهكـ ا،ـ

وهذا خارج عّما قاله أبقراط.

35.

116. .CB1 اشد :V1 [ وأسرع

117. .CB1 وكالفالج :V1 [ كالفالج

118. .CB1 الروح :V1 [ ألزج

119. .V1 الحركات :CB1 [ الحركة

120. .V1 بالقوي :CB1 [ بقوي

121. .CB1 وفي الانتصاب :V1 [ والانتصاب

122. .CB1 الي جنٍب .add [ جنب

123. .CB1 غٍب :V1 [ عبب

124. .CB1 الىىفا :V1 [ الانفقاء

125. .CB1 خروج :V1 [ خرج

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7 17



قال أبقراط: من رأى فوق بوله دسم جملة دّل ذلك على أّن في كلاه علّة حاّدة.

]CB1 214bا ـلتفسي] ـ ـ ـ اـ ـلبر: اـ ـسمدـلول ـعلدّلـييـ ـشحبـيذـتةـيارـنرارةـحىـ اـ ـلكلم ـ أوـ ـشحى اـئـاس126مـ ـلبر اـ أو ـللحدن ـ اـ ـلسميم ـ ـ اـ ذيـلن

ـعضلأـل اـ أو اـسدـلاء الأـهواـجيـفذيـلم ـعضر وـ ـعناء. ذـ الأـخأـتكـلد ـعضذ اـفاءـ ـلتفتي ـ ـ وـ الأـجوـتّت ـثقد اـ ـلتال ـتقيـ ذـ واـهـركّدم ـلفا. ـبيرقـ نـ

ـشحانـبذو اـ ـلكلم ـ وذوـ ـشحانـبى دـ أو ـغيمـسم الأـمـاهرـ ـعضن اـ أّن اـبذوـلاء ـلكلان ـ ـيك127ويـ ـكثيونـ ـ ـلكثراًـ ـ اـ ـلشحرة ـ ـفيهمـ ـ وـ ـيخا دـ ـفعرج ـلقةـ هـبرـ

الٕاـم ـحلين ـ وـ ـعنذيـلا128ـوهذاـهل. أـ ـبقاه ـبقراطـ ـجملهـلوـ ـ وـ ـمتميدـجوـية. ـ ـ زاًـ اـفّ ـلبي ـلقلولـ ـ ـتمّةـ اـمـهجّوـ ـلمع ـئياـ وأـ دـمة. ا الأـسّ ـعضم الأـ ـرخاء

ـفيك ـ ـقليونـ ـ وـ ـيخلاً ـشيئرجـ ـ ـبعاًـ وـشدـ ـمختلطيء ـ ـ ـ ـلماـباًـ ـئياـ وزـ اـعة. أّنـلم ـسبينـمرازي ـ ـلينـاجلـ ـ أنـكوسـ ـيبيان ـ أّنـ ـشحّن اـ ـلكلم ـ وـ اـفوـهى ـلكلوق ـ ىـ

ـكي ـيخفـ اـلاـ ـلبط ـيغانـكٕانـفول،ـ ـفكي129وصـ ـ ذـ واـلف ـلشك، اـ إـئذاـليء ـيسياّـمـنب ـ إـ أـلل ـسهى اـ ـلمل ـفكيـعضواـ ـ ـيسي130فـ ـ إـ واـخىـلل ـفهارج. مـ

الأ اـجأّن ـلنوف إـ أـلازل ـسفى اـ ـلبل ـقبدنـ أنـ ـيتكل ـ ـعلّيـ اـ ـلصلى ـ ـيتشعبـ ـ ـ ـمنّبـ ـشعهـ دـ ـشعاقـقب ـتنبةـيرـ ـ [ـ CB1ت 215a[ـلفيـف اـفاـ ـلكليتية ـ ـ ـ ـ نـ

الأـفو ـجسي اـ ـلتام ـهنيـ ورـ اـكـامّـباك، ـنشعان ـ ـبهاـ اـم131اـ ـلقنن ـ اـ ـلصاة ـمنرةـئاـ إـ اـله ـلكليى ـ ـ اـ ـليسة ـ ـفكم.132رىـ ـ ـيصياـ ـ اـ ـلغر اـهيـفذاءـ ـلشعذه ـ إـ ىـلب

ـلشحا ـ ذوـجرـيكـلـذكمـ ـفيههـناـبع ـ إـ اـلا ـلكلى ـ ـحسىـ اـ ـلحب اـئـاسيـفالـ ـلبر اـفدنـ ـفيهانـبذوـلٕاّن ـ إـجرـياـ اـلع ـلكلى ـ اـفىـ ـلعي اـ ـلتروق ـيصييـ ـ ـفيهرـ ـ اـ

الغذاء إلى البدن.

36.

أـق ـبقال ـعلهـبتـنـاكنـمراط:ـ وـكيـفّةـ الأـههـلتـضرـعلاه اـعذه ـلتراض ـتقيـ ذـ وـهـركّدم وـبدثـحا ـصلبيـفـعجه ـ إنـنٕاـفهـ ذـكّه اـلان ـعجوـلك

اـف ـلمي اـضواـ ـلخع ـفتـةجارـ ـيخاًـجراـخّعـقوـ وإنـخنـمهـبرجـ ذـكارج، اـلان اـفعـجوـلك ـلمي اـضواـ ـخلداـلع أنـحأـفةـ ـتكرى ـبيلدـلا133ونـ ـ نـمةـ

داخل.

126. .CB1 وشحم :V1 [ أو شحم

127. .CB1 الكلاي :V1 [ الكلوي

128. .CB1 وهو :V1 [ وهذا هو

129. .CB1 يعوض :V1 [ يغوص

130. .CB1 (crossed out) لاا .add [ فكيف

131. .CB1 اىشعاعها :V1 [ انشعابها

132. .V1: om. CB1 [ اليسرى

133. .CB1 له .add [ تكون
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ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعلهـب134تـنـاكنـمر:ـ وـكيـفهـتّـ ـتقدـقلاه ـبعهـل135تـمّدـ الأـ اـعض ـلكلراض ـ وـلدثـحّمـث136ةـيوـ اـضوـميـفعـجه ـلعضع ـ اـملـ ـلصلن ـ بـ

ـبخذرـنأ ـيخراجـ إـبرجـ اـمه اـفّ ـلعضي ـ اـ ـلخل اـمارجـ ـلصلن ـ إنـ اـكب إـئاـمعـجوـلان أوـخىـللاً اـفارج ـلعضي ـ اـ وـخداـلل اـهل ـلمسمو ـ ـ اـ ى ـلمتّ ـ نـ

]CB1 215bإن اـك137] اـفعـجوـلان ورـخداـلي ـيحـامّـبل. اـ ـلخدث ـنفيـفراجـ اـ ـلكلس ـ إـ أـمى ا ـميّ إـ إـخىـلل أو داـلارج [ـخى V1ل. 87a[

ـتفو ـبيرّقـ اـ ـلخن اـفراجـ ـلعضي ـ اـ أوـخداـلل اـفل ـلكلي ـ وـبىـ اـجأّن ـلكلع ـ أـ ـكثى وـغرـ ـيلوراً أواـفهـمزـ ـئلي ـحمهـ ـغياتـيّـ ـمحرـ ـغيةـقرـ ـمختلطةـيوـقرـ ـ ـ ـ ةـ

ـلنةـمادـع ـمعلةـبوـ ـ ـقشععـملاًـصا138ٔةـموـ ـ وـيرـ ـيكرة، الٕاـ ـحسون ـعناسـ الاـ ـنبطد ـ ـلشاـباحـ اـ ـلثقييء ـ ـ ـمعلّهـنأـكلـ ـ ـقطننـمّقـ ـ أـ ـكثه وأـ وـمر. ا اـجّ ـلمتع ـ نـ

فأقّل غوراً وأكثر ضرباناً وصاحبه لا يقدر على أن يثنى صلبه أصلاً.

37.

قال أبقراط: الدم الذي يتقيّأ من غير حّمى سليم وينبغي أن يعالج صاحبه بالأشياء القابضة والدم الذي يتقيّأ مع الحّمى رديء.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ اـلر: ـيخذيـلدم ـلقاـبرجـ ولاـ ـحميء ىـ ـمعّ ـفسببهـ ـ ـ إـ اـمه ا ـنفتّ ـ أوـعاحـ ورمـحرـقرق لا ـمعهة ـ وـ ـيبكـلذـلا، ـشيالأـبرأـ اـ ـلقاء ـبضاـ ـيعـرسةـ وأـ اـماً. ّ

ـحمعـمذيـلا ىـ ـفمّ اـ ـلقع وـحرـ ورم، ـلية ـيمكسـ ـ أنـ ـيبن وـ إلّا ـعظمدـيزاـيرأ ـ وـ ـخبثاً ـ اـ لأّن ـيحتورمـلاً ـ إـئرـبيـفاجـ أنـله ـينضى ـ وـ ـيتقيج ـ ـ وـ ـفهّح. ومـقمـ

]CB1 216a[ـيتقيهـلوـقنـم ـ ـ اـ ـلقّأ اـمذفـ وـئرـلن ـقصبتهة ـ ـ ـ وـ ـليذاـها. ـيصسـ لأّنـ اـقّح اـمدمـلذف وإنـئرـلن ـيكمـلة ـحمعـمنـ ىـ ـبعنـمّهـنٕاـفّ دـ

إذا طال تعرض الحّمى لا محالة لأّن الرئة ترم.

38.

قال أبقراط: النزلة التي تنحدر إلى الجوف الأعلى تتقيّح
 في عشرين يوماً.139

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلجر: الأـ ـعلوف اـهىـ ـيحذيـلو اـيوـ ـلصه وـ ـتشغلدر ـ ـ اـ واـئرـله ـلنة اـلزـ ـلتة ـتنحيـ ـ اـمدرـ ـقصبيـفرأسـلن ـ اـ إـئرـلة ـتنحـاّمـنة ـ إـ اـلدر وـئرـلى ـعنة. ىـ

ـلتقياـب ـ ـ اـ ـلنضّح ـ وـ ـيتقيارـصج. ـ ـ ـعشّدةـميـفّحـ اـموـينـيرـ لأّن ـلياً اـ ـلعشوم ـ اـيوـهنـيرـ ـلبحوم ـ لاـ اـيران ـلحوم واـ ـلعشادي ـ ـكمرـ ـجبوـياـ الأـعهـ ـبيـاسدد ولاـ ع

الثاني والعشرين كما وجد في بعض النسخ فٕاّن ذلك خطأ.

134. .V1: om. CB1 [ كانت

135. .CB1 وىقدمت :V1 [ وقد تقّدمت

136. .CB1 الكلاىيه :V1 [ الكلوية

137. .CB1 وان :V1 [ إن

138. .CB1 وىرا معدومه :V1 [ لنوبة معلومة

139. .CB1 يىفتح :V1 [ تتقيّح
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39.

 يلي مثانته وجع.140قال أبقراط: من بال دماً عبيطاً وكان به تقطير البول وأصابه وجع في نواحي الشرج والعانة دّل ذلك على أّن ما

 في أواخر المقالة الرابعة.141التفسير: هذا الفصل مفّسر

40.

] عضو من الأعضاء فالعلّة سوداوية.CB1 216b [144 أو استرخى143: متى عدم اللسان بغتة قوّته142قال أبقراط

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيمكر:ـ ـ أنـ ـيكن ـعنونـ ـبعىـ اـ ـللسدم ـ لا145هـتّوـقانـ ـيتمكأن ـ ـ ـتبيينـمّنـ ـ ـ الأـ ـلفن ـعلاظـ ـحقىـ ـئقهاـ ـ وـ ـيمكا، ـ أنـ ـيكن ـعنونـ [ـ Hى 103b[

الاـب ـسته وـخرـ ـفقوـهاء اـ ـلحدان واـ ـلحّس وـكرـ الأوـهذاـهة، ـكمىـلو اـلاـق146اـ «أو ـسته ـعضىـخرـ وـ ـلينـاجو». ـ ـيفسوسـ ـ رـ ّ
ـلحياـب147 ـ اـفرةـ ـلسبي ـ اـ ذيـلب

إذاـل ـستا148ه اـفىـخرـ ـللسي ـ أّيـ أو ـعضان آـ ـبغتـرخو ـ ـلعلاـفةـ ـ الاـيوداوـسّةـ لأّن ـستة ـيح149دـقالـقاءـخرـ اـمدثـ ـلسن أوـ ـيحدـقوداء اـمدثـ ـلبلغن ـ ـ مـ

إـق و ـبغتالـقـاّمـنال ـ الاـ لأّن ـستة ـيحدـقاءـخرـ ـقليدثـ ـ ـبعلاًـ ـقليدـ ـ ـبسبلـ ـ اـ اـلب ـيصلذيـلورم ـ وـ ـبسبب ـ اـسبـ ـلموء اـ ـيستذيـلزاج ـ ـقلييـلوـ ـ ـقليلاًـ ـ لاً.ـ

ـفهوا #اـ أّن اـلم ـلحسروح ـ إذاـ اس ـلطـاخّ اـ ـلبخه ـ اـ ـلغليار ـ ـ اـ ـلسظ اـ ـمتنوداوي ـ اـمعـ ـلنفن ـ اـفوذـ آلات ـلحي ـفيعّسـ ـ اـ ـلخرض والاـ ـستدر دـخرـ ـفعاء وـ دـقة.

ـحك روـ أـفى ـليخاـمدـهـاشّهـنس ـ ـليوـ أـعزـياـ ـغيّهـنم ـلماـبـدساـفرـ لأـ ـليّهـنوت ـيحسـ ـلجاـبّسـ واـ ـلعطوع ـ ولاـ إذاـلالأـبش ـحميأـفالـقربـضم ـ دةـيـدحتـ

ـلناـب [ـ CB1ار 217aوو ـضعته] ـ ـ ـعلاـ ـحتملهاـفدهـعـاسىـ ـ ـ ـ زـ ـبقلاًـيـوطاًـناـما َكيّك،ـ زِدني ـبعّمـثاردةـباركـنٕاّنـفول اـ ـلجهد ـ اـ ـلكبيد ـ ـ ـلمرـ رأىـ ا ـلحمّ ـ هـ

140. .CB1 فيما :V1 [ ما

141. .CB1 مفّسرا :V1 [ مفّسر

142. .V1 بقراط :CB1 [ أبقراط

143. .CB1 قوته بغته :V1 [ بغتة قوّته

144. .CB1 واسترخا :V1 [ أو استرخى

145. .H بغتة .add [ قوّته

146. .CB1 بدليل ما :V1 [ كما

147. .V1 بقي :CB1 [ يفّسر

148. .V1: om. CB1 [ إذا

149. .V1: om. CB1 [ قال قد

PORMANN ET AL. 2017 Ibn Abī Ṣādiq Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7 20



ـيحت ـ وـ راـشرق ـئحّم اـ ـلقتة ـ ـيسيارـ ـ اـ ـنتبراً، ـ ـعلهـ أّنـ وأـكهـلاـقاـمى ـيضاذب. ـلسا150ٕاّنـفاًـ ـلغلظهوداءـ ـ ـ ـ وأرـ ـضيتها ـ ـ ـتصلاـ ـ اـ ـلعصب ـ وـ ـتفعب ـ ـفيلـ ـجسهـ 151واًـ

ـحس ـتفعلاـمبـ ـ ـ اـفهـ اـلي ـلمعورم ـ ـبسقيروفـ ـ ـ [ـ V1روس 87b[ـفتمن ـ ـ ـمس152عـ اـلاـ اـلك ـلنفسروح ـ ـ أنـميـناـ ـيعبن ـ وأـلا153اـهرـ اـمروح. ا ـلبلغّ ـ ـ ـفيفعمـ ـ ـ لـ

ـبلين ـ ـ ورـ وـتاوـخه رـفه ـبتـوطرط ـيفعلاـمهـ ـ ـ اـفهـ الأورام ـسهنـموةـخرـلي الاـلوـ ـنغمة ـ ـيمنلاـفارـ ـ اـ ـلجسع ـ اـ أنـميـحروـلم ـينفن ـ ـفيذـ الأـفهـ أّول ـبعرـمي ضـ

ـلنفا ـ وأـ ـتعلتـنوذ. ـ ـحقيقمـ ـ ـ ـممذاـهةـ اـ ّ
ـشمعهـلاـق154 ـ ـكتيـفونـ اـبيـفهـباـ ـلصاب ـهنالـقّهـنٕاـفرع،ـ إذاـ اـمانـكاك ـلصع ارـ ـتعرع واـ ـضطاش ّهـنٕاـفرابـ

ـبلغم ـ ـ لأـ لاـني ـيمكّه ـ اـفنـ ـلبلغي ـ ـ أنـ ـيمنم ـ ـجميعـ ـ ـمجعـ اـ اـفروحـلرى ـلعصي ـ اـمأـفب.ـ ـستسقطاـفرعـصنـمّ ـ ـ ـ أـ ـعضت ـكلاؤهـ اـمّهـنٕاـفاـهّـ ـلسن وداءـ

لأـمّرـشـوهو الأّول ـيخّهـنن ـمنافـ أنـ ـيسه ـجمي155ّدـ ـ ـمسعـ اـلاـ ـفيقتروحـلك ـ ـ [ـ CB1ل 217bا ـلعلي] ـ ـ ـيعـرسلـ وـ اـهاً، ـلقذا ـيليدرـ ـ ـلطبياـبقـ ـ ـ أنـ ب

ـيق وأـلوـ اـمه. ّ
ـلتحقيا156 ـ ـ ـ ـفيقـ ـفيليهـ ـ ـ ـلمباـبقـ ـ ـلطبيعيا157ثـحاـ ـ ـ ـ ـ وـ أّنـهة واـكو اـمدـحّل ـلحن واـ ـلحّس ـيتبـةكرـ ـ ـيمي158اًـجزاـمعـ ـ إـ اـلل ـلحى واـ ةـبـوطرـلرارة

ـعتاـب واـ ـلسدال ـتض159وداءـ اـهاّدـ ـلمذا ـلكيفيتياـبزاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجميعنـ ـ ـ واـ ـلبلغاً ـ ـ ـيضمـ ـبكيفياّدهـ ـ ـ ـ واـ وذـحة أنـلدة. ـتعلك ـ ا160مـ ـلحأّن ـيحتّسـ ـ إـ اـلاج ـعتى دالـ

150. اـلا ـلحسروح ـ إذاـ اس ـلطـاخّ اـ ـلبخه ـ اـ ـلغليار ـ ـ اـ ـلسظ اـ ـمتنوداوي ـ اـمعـ ـلنفن ـ اـفوذـ آلات ـلحي ـفيعّسـ ـ اـ ـلخرض والاـ ـستدر دـخرـ ـفعاء وـ ـحكدـقة. روـ سـفى

ـليخـامدـهـاشّهـنأ ـ ـليوـ أـعزـياـ ـغيّهـنم ـلماـبدـساـفرـ لأـ يّهـنوت ـل ـيحسـ ـلجاـبّسـ واـ ـلعطوع ـ ولاـ إذاـلالأـبش ـحميأـفالـقربـضم ـ ـلناـبدةـيدـحتـ ارـ

ـضعتهوو ـ ـ ـعلاـ ـحتملهاـفدهـعـاسىـ ـ ـ ـ زـ ـبقلاًـيـوطاًـناـما زِدـ ـبعّمـثاردةـباركـنٕاّنـفّك،ـيَـكيـنول اـ ـلجهد ـ اـ ـلكبيد ـ ـ ـلمرـ رأىـ ا ـلحمّ ـ ـيحتهـ ـ وـ راـشرق ـئحّم ةـ

.CB1: om. V1 [القتار يسيراً، انتبه على أّن ما قاله كاذب. وأيضاً فٕاّن

151. .V1: om. CB1 [جسواً

152. .CB1 فيمتىع :V1 [ فتمنع

153. .V1 ىغيرها :CB1 [ يعبرها

154. .CB1 فيما :V1 [ مّما

155. .V1 يستّد  :CB1 [ يسّد

156. .CB1 فاما :V1 [ وأّما

157. .CB1 بالبحوث :V1 [ بالمباحث

158. .CB1 مراح :V1 [ مزاجاً

159. .CB1 السودا :V1 [ والسوداء

160. .V1 اّما :CB1 [ وذلك أن تعلم
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اـم ـلحن لأّنـ ـللحا161رارة ـ أـ ـكثم إـ ـحسر [ـماًـساـ Hن 104aا ـلعص] ـ وذـ وـلب. أّن اـجك ـلعصع ـ أيـخبـ ـقليدري ـ اـ ـلحل ووـ اـجّس ـللحع ـ دـيدـشمـ

ـمب اـ وورم ـلعصرّح ـ ـعظمعـمبـ ـ لاـ ـكثيمـلؤـيه ـ إـ و ـيعلاّـمـنراً، ـ ـعظممـ ـ اـمهـ ـلتشنن ـ ـ اـ ـيصيبذيـلّج ـ ـ ـبعنـمهـ ورـ ـتحـدجو162اّـمـبد، ـبعتـ اـ ـلعض اـ ـلتروق يـ

ـتفص ـ ـعصب163دـ ـ اـ إذا ـنقطعة ـ ـ ـبنصفيتـ ـ ـ ـ اـفنـ ـلفصي ـ ـيشعمـلدـ ـ ـحبـاصهـبرـ إـ أنـله ـيخى ـبعنـم164دهـيدرـ وـ ـكشفوـلد. ـ ـعصبتـ ـ ـحينـمةـ وان،ـ

ـلحمرزـغإذا165دـجو ـ ـيضهـ وـ ـيضطًج ـ أـ ـكثرب ـممرـ اـ ـيفعّ ـ إذاـ ـعصبرزـغل ـ إـ و ـجعـامّـنة. اـلذـكلـ لأّن ـلعصك ـ ـلمجـاكبـ ـ ـلقازـ اـ ـلحوّة واـ ـللحّس ـ مـ

ـلمصـاك ـ إـ ـليّب #واـ ـلحه ـينرـقرارةـ ـللحةـ ـ ـهمّـيأـفّسـ وـ ـتبعدـجا ـ ـينرـقهـ وأـ ـيضه. اـفاًـ ـلحٕاّن واـ ـلحرارة ـحليفتـةكرـ ـ ـ ـ ـهمّـيأـفانـ وـ ـهيدتـجا ـحبتهـاصتـجّـ ـ ـ ا.ـ

اـلوذ أّن ـلحك ـتثيةـكرـ ـ اـ ـلحر واـ ـلحرارة ـتبعرارةـ ـ ـعلثـ اـ ـلحى وـكرـ ـهمة ـتجاـ ـنساـ اـ ـلحيان ـ وـ لأّن ـهمودـجاة وـفرطـشاـ اـجي ـلحيود ـ وـ ـهكاة. الـحذاـ

ـيهمّدـض ـ اـ ـللا ـهمنـيّذـ اـ ـلبا واـ ـلسكرد ـ اـفونـ ـلسكٕاّن ـ ـيبونـ واـ ـلبرّد ـيجمردـ ـ وـ د أـهّ ـبلو اـمغـ ـلسكن ـ وـ ـهمون ـيناـ ـسباـ اـ ـلمان وأـ ـيضوت. الٕاـفاًـ ـحسٕاّن اسـ

ـنفعا ـ واـ ـليبال ـ ـسهنـمعـناـمسـ الاـلوـ ـنفعة ـ إذـ أـهال اـقو ـلكيفيتيوى ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلمنفعلتين ـ ـ ـ ـ ـ ـ وـ ـلهن، ـيصلمـلذاـ ـ أنـ ـيكح اـ ـلقلون ـ ـمبهـنـوكعـمبـ اـ ـلقدأ اـ ـلحوّة ّسـ

ـلحوا ـمبـةكرـ ـعصلأـلدأـ إذـ اـكاب ـلحان ـيحتّسـ ـ ـحصيـفاجـ إـلوـ رـهـوجىـله ـيقببـطر ـ ـيعـرسلـ وـ إـياً ـيحفظسـباـيرـهـوجىـلؤّدي ـ ـ واـ ـلحه ـتحتـةكرـ ـ اجـ

.166إلى آلة مؤاتية للفعل والرطوبة تجعلها كذلك واليبس يعوّقها عن الانطباع والمؤاتاة

41.

161. .V1 فلان :CB1 [ لأّن

162. .CB1 وانما :V1 [ وربّما

163. .CB1 الذي يفصد :V1 [ التي تفصد

164. .CB1 بدنه :V1 [ يده

165. .CB1 وجدت :V1 [ وجد

166. ـلحوا ـينرـقرارةـ ـللحةـ ـ ـهمّـيأـفّسـ وـ ـتبعـدجا ـ ـينرـقهـ وأـ ـيضه. اـفاًـ ـلحٕاّن واـ ـلحرارة ـحليفتـةكرـ ـ ـ ـ ـهمّـيأـفانـ وـ ـهيدتـجا ـحبتهـاصتـجّـ ـ ـ وذـ اـلا. أّن ـلحك ـتثيـةكرـ ـ رـ

ـلحا واـ ـلحرارة ـتبعرارةـ ـ ـعلثـ اـ ـلحى وـكرـ ـهمة ـتجاـ ـنساـ اـ ـلحيان ـ وـ لأّن ـهمودـجاة وـفرطـشاـ اـجي ـلحيود ـ وـ ـهكاة. ـيهمّدـضالـحذاـ ـ اـ ـللا ـهمنـيّذـ اـ ـلبا ردـ

ـلسكوا ـ اـفونـ ـلسكٕاّن ـ ـيبونـ واـ ـلبرّد ـيجمردـ ـ وـ د أـهّ ـبلو اـمغـ ـلسكن ـ وـ ـهمون ـيناـ ـسباـ اـ ـلمان وأـ ـيضوت. الٕاـفاًـ ـحسٕاّن اـ ـنفعاس ـ واـ ـليبال ـ نـمعـنـامسـ

ـسه الاـلوـ ـنفعة ـ إذـ أـهال اـقو ـلكيفيتيوى ـ ـ ـ ـ ـ اـ ـلمنفعلتين ـ ـ ـ ـ ـ ـ وـ ـلهن، ـيصلمـلذاـ ـ أنـ ـيكح اـ ـلقلون ـ ـمبهـنـوكعـمبـ اـ ـلقدأ اـ ـلحوّة واـ ـلحّس ـمبـةكرـ ـعصلأـلدأـ ابـ

اـكإذ ـلحان ـيحتّسـ ـ ـحصيـفاجـ إـلوـ رـهـوجىـله ـيقببـطر ـ ـيعـرسلـ وـ إـياً ـيحفظسـباـيـرهـوجىـلؤّدي ـ ـ واـ ـلحه ـتحتـةكرـ ـ إـ آـلاج ـتيؤاـمةـلى ـللفعةـ ـ ـ لـ

.V1: om. CB1 [والرطوبة تجعلها كذلك واليبس يعوّقها عن الانطباع والمؤاتاة
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 فواق فليس ذلك بدليل محمود.170 أو قيء169] استفراغ مشيCB1 218a بسبب [168 حدث بالشيخ167قال أبقراط: إن

]V1 88aا ـلتفسي] ـ ـ ـ اـهر:ـ ـلفذا ـيعواقـ اـمرضـ ـليبن ـ إـ و ـخصاّـمـنس هـ ـلشياـبّ ـ 171ٕخـ لأـما أردأـنّا ـفيّه ـلضعفهـ ـ ـ ـبسبهـ ـ اـ ـليبب ـ لأـ أو أـنس ـفياًـثدوـحرعـسّه هـ

 الأصلية.172بسبب جفاف أعضائه

42.

قال أبقراط: من أصابته حّمى ليست من مرار فصّب على رأسه ماء حاّر كثير أنقضت بذلك حّماه.

ـلتفسيا ـ ـ ـ أـ أـشر: ـبقار ـبهراطـ إـ اـلذا ـلحمى ـ اـيّـ ـليات ـميوـ اـ ـلتة لاـ ـلهواّدـمي ـتحتاـ ـ أنـ ـتنضاج ـ ولاـ ـعفج ـمعهةـنوـ ـ اـهّمـحنـمٕاّنـفا،ـ ـلحمذه ـ ىـ أّيـمّ ن

ـسب اـكبـ ـنتفان ـ وـفعـ الاـقي ـنحطت ـ ـبصاطـ اـ ـلمّب اـ ـلحاء ـعلياّرـ ـ وـ ـيعمـله، ـبصنـ اـ ـلمّب اـ ـلحاء ـعلاّرـ اـ ـتخصيرأسـلى ـ ـ ـبصرأسـلا173صـ اـ ـلمّب اءـ

ـعلي ـ ـلكنهـ ـ ـعنّهـ ـستحمالا174ىـ ـ ـ اـفامـ ـلعٕاّن أرـجدـفادةـ إذا اـصدـيرت ـلمّب ـعلاءـ اـ ـلبى ـكلدنـ ـيقأنـبّهـ ـبقلالـ ـ ـعلبـ رأـ اـسى ـلمه وـ ـلحاـباء. أّنـ ّلـكّق

ـسخنـمّمـحنـم اـنوـ ـيحتّهـنٕاـفروحـلة ـ إـخأـباجـ أنـلرة ـيقلى ـ ـعليبـ ـ اـ ـلمه اـ ـلحاء ـلتنفاّرـ ـ ـ اـح175شـ ـلحمرارة ـ وـ ى ـتتحلّ ـ ـ الأـ ـبخّل اـ ـلحرة اـمأـفارّة.ـ نـمّ

ـحمتـنـاك [ـ اه ّCB1 218b[أوـل ـكيمورم ـ ـلجملاـبو176وسـ ـ ـ إذاـ ـعف177عـمتـنـاكة ـخلةـنوـ الاـفطـ ـستحمٕاّن ـ ـ لاـ ـفقواـيام ـيستفمـلاـمهـ ـ ـ وـ ـينضرغ ـ جـ

الماّدة.

43.

167. .CB1 ادا :V1 [ إن

168. .CB1 ىتشنج :V1 [ بالشيخ

169. .V1 غشي :CB1 [ مشي

170. .CB1 او .add [ قيء

171. .CB1 ىالتشنج :V1 [ بالشيخ

172. .CB1 اعصابه :V1 [ أعضائه

173. .CB1 بتحصيص :V1 [ تخصيص

174. .CB1 اعني :V1 [ عنى

175. .CB1 لتتنفس :V1 [ لتنفش

176. .CB1 لكيموس :V1 [ كيموس

177. .CB1 من :V1 [ مع
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قال أبقراط: المرأة لا تكون ذات يمينين.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيعمـلذاـهر:ـ أنـبنـ ـتكه اـ ـليسون ـ أـ اـموىـقرى ـليمنن ـ ـ داـنٕاـفى،ـ ـحكيـفلـخّه الأـ ـعسم وـ ـتشـوهر اـفهـيوـ ـلخلي ـ وـ ـليق اـفسـ ـلتشي ـ ـيهوـ اتـ

ـفضيل ـ ـ واـ ـلحة، الأـفرارةـ ـعسي لاـ ـتقر ـعلوىـ أنـ ـتمى اـ ـلجّد ـنبياـ ـ ولاـ اـفن إـجرـلي و ـعنـاّمـنال. أنـلذـبىـ ـيتمكك ـ ـ اـمّنـ ـلعمن ـ ـليساـبلـ ـ ـحسرىـ بـ

ـتمك ـ ـليمناـب178هـنّـ ـ ـ وـ ـيسمى، ـ يـ اـفّ أـكذـلي ـعسور وإذاـ ـيكمـلر. ذـ اـلن ـعتيك ـ ـفه179اداًـ ـلتوـ اـفوـ ـلقّر اـفوّةـ ـلجي ـنبياـ ـ ـبسبنـ ـ اـفوـتبـ ـلحّر اـفاّر،ـ ـلحٕاّن اّرـ

ـمنّدـشأ ـسباـ ـللفعةـ ـ ـ واـ ـلنسل ـ ـلضعاءـ ـ اـ ـلحف ـفيهاّرـ ـ لاـ اـلـذكدنـجوـيّن ولا إلّاـجرـلك اـياـغلـباءـيوـقالا180ٔال ـلنسة ـ أنـ ـيعملاء ـ ـ ـلياـبنـ اـ ـليمند ـ ـ أـ ـعمى الاًـ

ـمعت ـ وـلدـ ـلهة. ـحكذاـ أـ ـبقى اـ أّن ـلنسراط ـ اـ ـلصقاء ـ ـلباـ ـيكةـ اـنوـ ـلين اـ ـليمند ـ ـ ـمنهىـ ـ ـليّنـ اـتأـ ـليي اـ ـلتد ذـفيـ اـلي ـلجك أـغبـناـ ـكثذاء ـفيرـ ـتهّوـقيـفدـيزـ ا.ـ

ـحكو ـلينـاجىـ ـ [ـ CB1وس 219a[ـمتخلنـمومـقنـع ـ ـ ـلقا181يـفّـ أـمدـ ـمكواـلاـقمـهّـناء ـيمينيذات182انـ ـ ـ ـ ذاتـ ـيمين ـ وـ ـفهمن ـ ـمنواـ اـ أّن ـلمه لاـ رأة

ـتحم ـ اـفلـ ـلجي الأـناـ ـيمب اـمنـ وـحرـلن ذاتـلاـق183ومـقم ـجيرـفوا ـيعننـ ـ اـ أّن ـيكدـقلـجرـلي اـمهـلونـ اـفـركذـلع ـلمرج ـفيكرأةـ ـ ذاـ ـجيرـفون وـ ـوهن

 المرأة فلا يكون لها مع الفرج ذكر الرجال وهذا كلّه سخف من القول.184الخنثي. فأّما

44.

 من المتقيّحين فخرجت منه مّدة بيضاء نقية فٕانّه يسلم، وإن خرجت منه مّدة حّمائية فٕانّه يهلك.185قال أبقراط: من كوى

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـعنر:ـ ـلمتقياـبىـ ـ ـ ـ ـحيّـ أـ ـصحن اـ ـلماب اـفّدةـ ـلصي وـ ـيكدـقؤلاءـهدر ـليستخونـ ـ ـ ـ ـتلهـبرجـ اـ ـلمك [ـ V1ّدة. 88b[اـجـرخٕانـف ـلمت ـبيضّدةـ ـ اءـ

ـنقي ـ ـيسلّهـنٕاـفةـ ـ لأّنـ ـبيم اـ ـلماض ـعلدّلـيّدةـ اـ أّن ـلحى اـ ـلمرارة ـلهّدةـلوـ ـيشبمـلاـ ـ #اـمـاهّـ ـلنن اـيارـ ـلعفنية ـ ـ ـ ا186ةـ ـليسيإلّا ـ ـ اـ ـلنر ـفلزرـ ـسلككـلذـ ـ ـبهتـ اـ

ـسبي ـ الاـ ـستحل ـ واـلاـ ـلتشبة ـ ـ ـبلّهـ الأـ ـعضون الأـ ـصلياء ـ وـ اـهة ـلبيو ـ إـ و لاـّمـناض. ـتكا ـبييـفونـ اـ ـلمناض ـ واـ ـستي اـئواـ لأّن ـلحه ـليوـتيـفرارةـ اـ ـلمد لاـ ّدـبّدة

178. .CB1 تمكنها :V1 [ تمّكنه

179. .CB1 اعتبار :V1 [ اعتياداً

180. .V1: om. CB1 [ إلّا

181. .V1 مختلفي :CB1 [ متخلّفي

182. .CB1 ان كان :V1 [ مكان

183. .CB1 فقوم :V1 [ وقوم

184. .V1 واما :CB1 [ فأّما

185. .CB1 او ُبّط .add [ كوى

186. .CB1 ناريه العفونه :V1 [ النارية العفنية
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أنـم ـيشن ـبهوـ [ـ CB1ا 219b[ـعف إـ و ـتجماّـمـنن. ـ اـ ـلملسد ـ ـ لأـ داّـهـناء ـعلّةـلا اـ ـستى اـ ـلنضواء ـ ـجمييـفجـ ـ الأـ وذـجع اـلزاء. أّن ـختك اـ ـلنضلاف ـ جـ

أـف اـجي ـلخلزاء ـ ـيجعطـ ـ اـ ـلمل ـمختلفّدةـ ـ ـ ـ الأـ وـجة ـمعنزاء. ـ «ـلوـقىـ ـنقيه ـ لاـ أي ـتكة» ـيهـركونـ اـ ـئحراـلة لأّنـ اـعة ـلكدم اـفـةهراـ ـئحراـلي ـعلدّلـيةـ ىـ

ـقل اـ ـلعفّة ـ وـنوـ اـقة ـلهضوّة ـ وأـ إذاـمم. ا اـنـاكّ ـلمت ـحمّدةـ اـ ـئيّ ـمتغيتـنـاكةـ ـ ـ رةـ ّ
اـف187 ـللي واـ ـلقون واـ ـئحراـلوام وـ ـلحاـبة أنـ ـعلدّلـيرى ـفسىـ اـ ـلماد ّدةـ

ـفتفس ـ ـ اـ آلات ـلصد وـ ـيهككـلذـلدر ـ وـ ـلهل. ـليذاـ ـينبغسـ ـ ـ ـمتيـ ـينفثاـمانـكىـ ـ ـ #اـحـاصهـ ـلقيب ـ اـمحـ ـلمن ـغي188ّدةـ أـ ـبير ولاـ ـنقض ـيقأن189يـ دمـ

على كيّه لأّن ذلك لا يجدي عليه نفعاً.

45.

أـق ـبقال ـكبيـفتـنـاك190نـمراط:ـ ـفكّدةـمدهـ ـفخويـ ـمنتـجرـ ـبيضّدةـمهـ ـ ـنقياءـ ـ ـيسلّهـنٕاـفةـ ـ وذـ اـلم أّن ـلمك ـغشيـفّدةـ وإنـ ـمنرجـخاء، ـشبيهـ ـ هـ

بثفل الزيت هلك.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ذـ ـلينـاجـركر: ـ أـ أّن ـبقوس أـ ـخبراط ـلعلاـبرـ ـ اـ ـلتّة ـلهيـ ـيسلاـ ـ ـبعمـ أـ ـصحض اـهابـ ـلعلذه ـ وذـ إذاـلّة اـهـوجانـكك ـلكبر ـ ـسليمدـ ـ ـ اـ لأّن ـلماً يـفّدةـ

ـغش ـئهاـ اـ وأّن ـلبعا ـ ـيهلضـ ـ إذاـ اـكك ـلفسان ـ ـسعدـقادـ إـ اـهـوجىـلى ـلكبر ـ وأـ اـمد. ا [ـنٕاـفرازيـلّ CB1ّه 220a# ـبق] ـلحياـبيـ ـ ـغشأّنـبلاًـئاـق191رةـ اءـ

ـلكبا ـ ـليدـ ـيمكسـ ـ أنـ ـيكن ـفيونـ إذاـ ورم ـتقيه ـ ـبلّحـ ـكمنـمغـ أنـيّـ ـتسية ـ اـ ـلمل ـفضّدةـ أنـعلاًـ ـتحتن ـ أنـ ـتنفاج ـ ـفتخثـ ـ اـ ـللهرج ـ أنـ إلّا ـيفهم ـ نـممـ

ـلكبا ـ اـضوـمدـ ـلكبع ـ اـمنـمدـ ـلبطراق ـ وـ ـيعلاـمـوهن ـ أّنـ إلّا ـفهنـموه، اـلوـقنـممـ ـلغشه ـ ـغياءـ ـغشرـ اـ ـلكباء ـ ـيقاـملـبدـ ـمنربـ أـقانـكهـ ـبقول راطـ

ـمك "ـقّهـنٕاـفهـلاًـبذـ ـكبيـفانـكنـمال أدـثّدة"ـمدهـ اـخّم ـلغشل ـ ـجمليـفاءـ ـ اـ ـلكبة ـ وأـ ـفهاـفتـند. اـ أّن ـلنفم ـ إذاـخاـ ـتتستـنـاكات ـ إـ ـغشىـلارع اءـ

ـلكبا ـ ـكمدـ ـيستفهماـ ـ ـ ـ ـ ـبعنـم192هـ ـفليدـ ـ اـمسـ ـلمستبعن ـ ـ ـ ـ إذاـ داـمتـنـاكد ـتفقّمـثلـخن ـ أنـ أت ـيمتلّ ـ ـ اـ ـلغشئ ـ ـكمّدةـماءـ إذاـ ارجـخنـمتـنـاكا

امتلاء البطن من تلك الرطوبة فكان منها الاستسقاء.

46.

187. .CB1 مغيره :V1 [ متغيّرة

188. .CB1 الىقيح :V1 [ القيح من المّدة

189. .V1 ىقيا :CB1 [ نقي

190. .CB1 مىى :V1 [ من

191. .CB1 يقّر بالخبره :V1 [ بقي بالحيرة

192. .CB1 ىستفهم :V1 [ يستفهمه
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.195 ماء حاّر كثير ثّم فصد194 صاحبه شراباً صرفاً ثّم أدخل الحمام وصّب عليه193قال أبقراط: إذا كان في العينين وجع فليسق

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـلتا196ذهـهر:ـ ـبيداـ إذاـ ـستعماـف197تـقّرـفر ـ ـ ـمنهربـضّلـكلـ ـ ـضعوـم198يـفاـ ـفقهـ ـمض199دـ ـقبنـمـهحـرشىـ وإنـ ـفهل، ـعلمـ اـ ـلتى ـتيرـ بـ

ـلما ـفليوفـصوـ ـ [ـهسـ CB1و 220b[أـكنـم ـبقلام وـ زـمراط. الأـعن أّن ـفيم200ودـجم ـ دمـندـبيـفنـ ـغليه ـ أنـ ذـقرـيو201ذابـيظ اـلّق دمـلك

ـبشأّولاً اـ ـلشرب اـ ـلصراب واـ ـلحمرف ـ ـيفصّمـثامـ ـ ـفليعلدـ ـ ـ ـ أّنـ اـندـبيـفنـمم ـمته دـ [ـملاء V1وي 89aو ـعينييـف] ـ ـ وـ ـيحتممـلعـجه ـ ـ ربـشلـ

ـلشا الاـ #ولا ـستحمراب ـ ـ ـفعلهموأّن202امـ ـ ـ ـ أنـمؤـيمـلاـ ـتتمن ـ ـصفزّقـ ـعينياتـقاـ ـ ـ ـلكهـ اـشّنـ ـلشرب والاـ ـحتمراب ـ إـ ـيصلحـاّمـنام ـ ـ ـلمانـ ـعضيـفنـ وـ

منه دم غليظ قد لحج فيه من غير امتلاء في البدن. ولهذا قال جالينوس إّن هذا الفصل مدلّس.

47.

قال أبقراط: إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال فليس يرجى.

التفسير: هذا الفصل مفروغ من شرحه في المقالة السادسة.

48.

قال أبقراط: تقطير البول وعسره يحلّهما شرب الشراب والفصد وينبغي أن تقطع العروق الداخلة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـتقطير:ـ ـ ـ اـ ـلبر ـيكدـقولـ ـلحونـ وـتّدـ ـينفه، ـ ـمنعـ اـ ـلفصه ـ إذاـ اـفانـكد ـلبي اـ ـمتدن وـملاءـ دم. ـيكدـقن ـلضعونـ ـ اـ ـلقف اـ ـلموّة ـسكاـ ـبسبةـ ـ بـ

193. .V1 وسقى :CB1 فلَيسقي :correxi [ فليسق

194. .CB1 علي راسه :V1 [ عليه

195. .CB1 افصده :V1 [ فصد

196. .CB1 هذا :V1 [ هذه

197. .CB1 عرفت :V1 [ فرّقت

198. .V1: om. CB1 [ في

199. .CB1 قد :V1 [ فقد

200. .CB1 الاجوف :V1 [ الأجود

201. .CB1 بدات :V1 [ يذاب

202. .CB1 والاستحمام :V1 [ ولا الاستحمام
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ـمفزاجـم203وءـس ولاـ ـسيرط واـبـامّـ ـلشارد، [ـ CB1راب 221a[ـينف ـ ـمنعـ وأـ اـمه. ـعسّ اـ ـلبر ـفمتولـ ـ ـيكمـلىـ وـمنـ ـفقعـجع ـيكدـ ـلبونـ رـ أو حـيرد

ـغليظ ـ ـ أوـ ـبسبتـثدـحّدةـشة ـ دمـ ـغليب ـ ـغينـمظـ اـ ـمتر اـفلاءـ ـلبي وـ اـشدن، ـلشرب ـينفرابـ ـ ـمنعـ وـ ـيحله ـ وإنـ وـمانـكّه. ـفهعـجع ٕانـفورم،ـلوـ

 لا محالة. والعروق الداخلة هي الأبطء من اليد والصافن من الرجل.204كان معه امتلاء والقوّة قوية فالفصد يشفيه

49.

أـق ـبقال إذاـ ـظهراط: اـ واـلر ـلحمورم ـ ـمقيـفرةـ اـ ـلصّدم ـفيمدرـ ـ اـ ـعتن اـترـ ـبحذـله ذـكةـ #دـلان ـليك ـمحملاًـ ـ ا205وداًـ ـلم#لأّن ـيكرضـ إـمدـقونـ ىـلال

.206خارج

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـهر:ـ ـلفصذا ـ ـيقتضلـ ـ ـ أنـ ـيكي ـملحق207ونـ ـ ـ ـبكاًـ أـ ـبقلام لأـ إـمّهـنراط ـيثع الٕاـ ـيجاره والٕاـ ـلغاز لاـ ـيعياز ـ ـفصدـ اـفهـلّرـمدـقلاًـ ـلمقي ـ ةـلاـ

السادسة لأجل الزيادة القائلة لأّن المرض يكون قد مال إلى خارج.

50.

 فٕانّه يهلك في ثلاثة أيّام، فٕان جاوزها فٕانّه يبرأ.209 في دماغه العلّة التي يقال لها سفاقيلوس208قال أبقراط: من أصابته

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـلعضر: ـ أـ إذا ـيفسذـخو ـ ـلعفاـبدـ ـ إـنوـ أنـلة ـيبتى ـ ـنضبـهذـيدئـ وـنوـلارةـ ـيسكه ـ [ـ CB1ن 221bا ـلض] اـبرـ لأّن ـلحان ـيخّسـ ـسمدر،ـ ىـ ّ

ـنغـاغ اـفا.ـيرـ ـستحكٕاذا ـ ـ اـهمـ ـلعذا ـحتارضـ ـيبطّىـ ـ اـ ـلحل اـ وـصّس ـيملاً اـ ـلعضوت ـ ـفهوـ ـسفوـ ـقيلاـ ـ ـعنيـعدـيو210وسـ اـندـ ـلخبثيا ـ ـ ـ وـ ـيعاـمـوهة نـمرضـ

أـسا اـطوداد يراف ـل واـيدـ ـجليرـلن ـ ـغليدمـلنـ ـ ـينصظـ ـ إـ ـليهّب ـ إذاـنٕاـفا.ـ ه ـعفّ ـعفنـ اـ ن ـلعضّ ـ واـسو211وـ ـلعضوّده، ـ إذاـ ـفسو اـ ـلفسد ـ اـ ـلمسماد ـ ـ ىـ ّ

203. .V1: om. CB1 [ سوء

204. .V1 ىشفى :CB1 [ يشفيه

205. .CB1 دليل محمود :V1 [ دليلاً محموداً

206. .CB1: om. V1 [ لأّن المرض يكون قد مال إلى خارج

207. .V1: om. CB1 [ أن يكون

208. .CB1 اَصابه :V1 [ أصابته

209. .V1 اسقافلوس :CB1 َسقافيلوس :correxi [ سفاقيلوس

210. .V1 سقافلوس :CB1 سقافيلوس :correxi [ سفاقيلوس

211. .CB1 العظم :V1 [ العضو
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ـسف ـقيلاـ ـ ـفلي212وسـ ـ ـيمكسـ ـ أنـ إـجرـين لأـلالأو213هـلـاحىـلع ـميّهـنى وـ ـلهّت. ـيجذاـ أنـ ـيفهب ـ «ـلوـقنـممـ أـمه ـبتـاصن دـف214هـ اـغاـمي ـلعله ـ اـ ـلتّة يـ

ـيق ـلهالـ ـسفاـ ـقيلاـ ـ أي215وسـ اـم» ـبتن ـنغـاغهـئداـ دـفاـيرـ ـحتـهغاـمي أـ ـعلرفـشّى اـ ـسفيـفوعـقوـلى ـقيلاـ ـ و216وسـ ـكم. ـنغـاغأّن217اـ وـيرـ إذا يـفعـقا

ـللحا ـ وـ الأـئـاس218يـفم ـعضر اـلذـكرأ،ـبّهـنٕاـفاءـ ـلحك اـفالـ اـمدـلي أّن إلّا ـلشاغـمدـلاغ لاـفرـ ـيحتمه ـ ـ ـنغـاغلـ ـصععـماـيرـ ـبتهوـ ـ ـكثي219اـ ـ وـ كـلذـلراً،

ـيهل ـ اـفكـ ـلثي الأـثلاـ الأول.ـية اـفـاهاوزـجٕانـفّام ـلعلٕاّن ـ ـتكّةـ اـقونـ ـنحطد ـ [220ّتـ ،V1 89bو اـق] ـنهضدـقاغـمدـلوّة ـ ـلمقتـ ـ ـمتهاـ ـ [ـ CB1ا،

222a.ولذلك يبرأ العليل [

51.

أـق ـبقال اـ ـلعطراط: ـ ـيكاسـ اـمونـ إذاـلن ـسخرأس اـ ورـمدـلن اـطاغ ـلمب اـضوـ ـلخع اـلاـ اـفذيـلي واـلي ـنحرأس اـ ـلهدر اـ ـفيذيـلواء ـفسمهـ ـ هـلعـ

صوت لأّن نفوذه وخروجه تكون في موضع ضيق.

تفسيا ـل ـ ـ ـ إنـ ـفهر: اـهمـ ـلفصذا ـ ـعللـ اـ أّن ـلعطى ـ إـ ـيكـامّـناس اـمونـ وذـمدـلن إذاـلاغ، ـسخك اـ ورـمدـلن ـطباغ اـ ـلمت اـضواـ ـلخع ياـ ـل ـمنةـ ه،ـ

ـقتضوا ـ لا221ىـ ـيكأن ـعطونـ إلّاـ اـماس اـلن لأّن ـسخدـقاغـمدـلرأس ورـ اـطن ـلمب اـضوـ ـلخع ـمنيـلاـ وـ ـنحه. ـنجنـ أدـمدـ أـفلـخن ـنفي رـ ـيشه 222ةـ

ـسحأو ـيعطاةـ ـ وـ أنـلالأوـفكـلذـلس. ـيفهى ـ اـ أّن ـلعطم ـ اـ ـيكذيـلاس اـمونـ إـلن ـيحـامّـنرأس أـ إذا ـسخدث اـ ورـمدـلن اـطاغ ـلمب اـضوـ ـلخع يـلاـ

212. .V1 سقافلوس :CB1 سقافيلوس :correxi [ سفاقيلوس

213. .CB1 حالته :V1 [ إلى حاله

214. .CB1 اصابه :V1 [ أصابته

215. .V1 سقافلوس :CB1 سقافيلوس :correxi [ سفاقيلوس

216. .V1 سقافلوس :CB1 سقافيلوس :correxi [ سفاقيلوس

217. .CB1 فكلّما :V1 [ وكما

218. .CB1 او في :V1 [ وفي

219. .CB1 لصعوبتها :V1 [ مع صعوبتها

220. .CB1 انهطت :V1 [ انحطّت

221. .V1 اقتضي :CB1 [ واقتضى

222. .CB1 ريشا :V1 [ ريشة
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ـمن وـ ـخليه. ـ أنـ ـتكق رـ اـبـوطون ـلمة اـضوـ ـلخع اـميـلاـ ـلياغـمدـلن ـيحتسـ ـ إـ ـلياج اـحيـفهـ ـلعطدوث ـ اـ ـلكاس اـمنـئاـ اـلن لأّن لاـبـوطرـلرأس ـتهية ـ جـ

ـلعطا ـ أنـ دون ـتنحاس ـ ـفتصيّلـ ـ ـ رـ ـيحر ـعلاًـ ـيظهـامىـ ـ ـعيرـ اـفاًـناـ ـلتا223اتـبوـطرـلي ـتنحيـ ـ اـمدرـ ـلمنخن ـ ـ ـغينـمنـيرـ ـعطدوثـحرـ رورة.ـضاسـ

]CB1 222bٕ ا و ـيكـاّمـن] ـعطونـ اـنـاكإذا224اسـ ـفيعـةعذاـلةـبـوطرـلت ـ ذـمرضـ ـيعاـمكـلن ـلمرضـ أدـ أـفلـخن ـنفي ـشيئهـ ـ ـيلاًـ ـلعطاـفه.ـعذـ ـ اسـ

ـعلإذن الٕاـ إـطى ـيعـاّمـنلاق ـللرضـ ـينذعـ ـبعالـ اـ آلات ـلشض ـفتنهّمـ ـ ـ اـ ـلطبيعض ـ ـ ـ زاـ لا ـبهتـلة ـكثيواءـ ـ ـتجترـ ـ ـفعدـتّمـثهـبذـ ـكمهـ ـيفعاـ ـ ـنبالأـبلـ وبـ

ـينفذيـلا ـ ـليخخـ ـ ـفياـمرجـ 225ٕهـ ا و ـيحتـاّمـن. ـ اـفاجـ ـلعطي ـ ـعلاسـ الٕاـ إـطى أنـللاق ـيستنشى ـ ـ ـ الٕاـ ـنسق ـيمواءـهانـ رـب226لأـ ـئته ودـ ـليـهغاـمه ـتفرـ اـمعـ

اـف ـمنةـئرـلي دـ ـفعه ـنقباـبةـ ـ ـلصا227اضـ وـ ـيندر اـفاـمعـفدـ ـبحاغـمدـلي اـمـةكرـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـفيخفةـ ـ ـ فـ ـثقّ اـ وـلل ـتنقرأس ـ ـمج228ىـ الأـ أـناري ـتخفيفّاـمف. ـ ـ ـ هـ

ـثق اـ اـفاغـمدـلل ـلعطلأّن ـ اـ إـغاـمدـلاس ـيكـاّمـني اـ إذا ـنحلون ـ اـ اـبـوطرـلّت ـلتات اـفيـ ـلمي اـضواـ ـلخع ـلياـ اـمةـ ـحتاغـمدـلن ـتصيّىـ ـ إـهرـ و واءـهـاّمـنواء،

ـينه ـ اـ ـلحض اـ ـلغاّر اـيرـ لأّن ـجتمزي ـ اـ ـفيهاتـبـوطرـلاع ـ إـ ـيكاّـمـنا ـلضعفهونـ ـ ـ ـ وـ ـعنا. ـلماـبىـ اـضوـ ـلخع ـبطيـلاـ اـ وـمدـلون ـيجاغ، أنـ ـيفهوز ـ ـمنمـ اـ ـلمه ـعضوـ

ـلمحيا ـ ـ ـهناـمٕاّنـفه،ـجارـخنـمهـبطـ اـماكـ ـلهن ـيمكواءـ ـ أنـ ـينفن ـ [ـمـرجيـفذـ CB1ه 223aو ـيصي] ـ إـ ـبطىـلر وأـنوـ اـمه. ـتنقيّ ـ ـ ـمجةـ الأـ فـناري

اـمإ ا ـلتّ #ـ ـتصيي ـ إـ ـفيماغـمدـلا229ىـلر ـ ـينحاـ ـ اـمدرـ ـلهن اـعواءـ إـمدـلن و اـماغ ا ـيصيذيـلّ ـ إـ اـلر ـلفى ـفيممـ ـ ـتفرـياـ اـمعـ ـلهن أـمواءـ ـسفن اـمأـفل.ـ ّ
230

الصوت فقد وصف أنّه يكون من العطاس لكثرة ما يخرج من الهواء دفعته من موضع ضيق.

52.

قال أبقراط: من كان به وجع شديد في كبده فحدثت به حّمى حلّت ذلك الوجع عنه.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ اـجوـلر: ـلشع اـفدـيدـ ـلكبي ـ ـغينـمدـ ـحمرـ لاـ ى ـيمكّ ـ أنـ ـيكن إلّاـ ـفخاـنحـيرـلون اـفة.ـ ورمـمذيـلٕاّن ـيكن ـمعونـ لاـ ـمحه ـحمةـلاـ ى،ـ ّ

اـمذيـلوا ـلسن لاـ ـيكدد ـيكلـبداًـيدـشونـ ـمعونـ ـثقهـ وـ أـقل. ـبقول «ـ ـفحراط ـحمهـبتـثدـ ى»ـ ـعلدّلـيّ أـ لاـنى ـحمّه ىـ اـمّ وإذاـجوـلع انـكع.

223. .CB1 الرطوىه :V1 [ الرطوبات

224. .CB1 عطاًسا :V1 [ عطاس

225. .V1: om. CB1 [ ليخرج ما فيه

226. .CB1 يمتلي :V1 [ يملأ

227. .CB1 بانقياض :V1 [ بانقباض

228. .CB1 وىبقي :V1 [ وتنقى

229. .CB1 الى :V1 [ تصير إلى

230. .CB1 واما :V1 [ فأّما
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ذلك ثّم حدثت الحّمى فٕانّها تحّل الريح ويسكن الوجع.

53.

]V1 90a.قال أبقراط: من احتاج إلى أن يخرج من عروقه دم فينبغي أن يقطع له العرق في الربيع [

 المقالة السادسة.231التفسير: هذا الفصل مفّسر في أواخر

54.

أـق ـبقال ـتحينـمراط:ـ ـ ـفيّزـ [ـ CB1ه 223b[ـبلغ ـ ـفيممـ ـ ـبي232اـ اـ ـلمعن ـ واـ ـلحجدة ـ وأـ وـب233دثـحاب ـجعه إذـ لاـكاً ـمنفان ـ إـلذـ ولا واـله نـمـدحى

الفضائين فٕاّن ذلك البلغم إذا جرى في العروق إلى المثانة انحلّت عنه علّته.

ـلتفسيا ـ ـ ـ أـ اـمر: ـينارـمّ ـفكوسـ ـيقانـ ـبلغانـكوـلولـ ـ ـبيمـ اـ ـلمعن ـ واـ ـلحجدة ـ ـيمكمـلابـ ـ أنـ إـخدـين اـلل ـلعى ـكمروقـ اـخدـتاـ اـبـوطرـلل ـلمة ـئياـ اـ ـقيقرـلة ـ ةـ

أـف ـصحي الاـ ـستسقاب ـ ـ ـفتجاءـ ـ اـفريـ ـلبي ـينحانـكلـبول،ـ ـ إـ أـلدر ـسفى ـحتلـ ـيصيّىـ ـ إـ ـعظىـلر اـ ـلعم إـقة.ـناـ و أّـمـنال أراد ـبقا أنـ ـيكراط اـ ـلبلغون ـ ـ مـ

ـفيم ـ ـبياـ اـجنـ ـلحجرم ـ اـ ـلخاب اـلاـ ـلحوـهذيـلص وـ ـبيم أـ ـعلن اـ ـلغشى ـ اـ ـلمماء ـ ـعلدودـ اـ ـلبطى ـ وـ ـلينـاجن. ـ ـيقوسـ اـ إّن ـلشول ـمصييـفّكـ ـ اـ ـلبلغر ـ ـ نـممـ

اـه ـلمذا إـضوـ اـلع ـلعى ـبعينروقـ ـ ـ وـئاـقهـ ذـمم. ـليّهـنٕاـفكـلع ـيستعسـ ـ ـ ـلهادـ اـ ـلمذا اـمعـضوـ ـلغشن ـ اـ اـساء ـلمعم ـ والأوـقدة.ـ أنـلال ـيفهى ـ ـعممـ اـ ـبيّ نـ

ـلمعا ـ واـ ـلحجدة ـ اـ ـلفضاب ـ اـ اـهذيـلاء دون ـلحجو ـ اـجيـفابـ ـلغشوف ـ اـ ـلمسماء ـ ـ ىـ ـطنياراـفّ ـ ا234نـ إّن و ـلبلغ، ـ ـ [ـهيـفمـ CB1ذا 224aا ـلم] عـضوـ

ـفعدـت اـ ـلطبيعه ـ ـ ـ إـ اـلة ـلعى لأـ ـمتـاهّـنروق [ـ Hى 107a[ـيعجمـلةـيوـقتـنـاك ـ ـينفقـيـرطـاهزـ ـ ـفيذـ اـ ـلشه اـ إـيرـتذيـليء ـنفد وإنـ اـكاذه، ـلشان يءـ

ـغليظ ـ ـ واـ ـلطاً ـضيقـيرـ اـفدـتـاهّـنٕاـفاًـقّـ ـلمع اـفاّدةـ اـصوـلي ـلتل ـبي235يـ الأـ ـعضن وإنـ ـعظتـنـاكاء ـمثاًـماـ وـ ـفهكـلذـللاً، اـفدـتيـ ـلمع ـفضنـعّدةـ اءـ

ـلصا ـلسعاـبدرـ ـ وـ اـفدـتال اـمدمـلع ـلجلن ـ وـ ـصحيوـهد ـ اـفحـ ـلمي اـضواـ ـلتع اـ ـنكسي ـ ـفيهرـ ـ ـعظاـ وذـ ـتلط236أنـبكـلم، ـ ـقليهـفّـ ـ ـفعدـت237لاًـ وـ ـلهه. الـقذاـ

231. .V1: om. CB1 [ أواخر

232. .CB1: om. V1 [ فيما

233. .CB1 فاحدث :V1 [ وأحدث

234. .CB1 باراطين :V1 [ فاراطنين

235. .CB1 الدي :V1 [ التي

236. .V1: om. CB1 [ بأن

237. .V1 قليلاً .add [ قليلاً
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إّنـلا ـلينـاجرازي ـ ـليوسـ ـيطلسـ ـ اـهيـفبـ ـلمذا ـمنفعـضوـ ـ ـبخيرـبذاًـ ـ اـيلـباًـ أّن ـلبلغرى ـ ـ ـينفمـ ـ ذـمذـ اـلن ـلمك إـضوـ اـلع ـلعى ـعلروقـ اـيـرطىـ ح.ـشرـلق

ـفهوا أـ أّنـنم اـمت ـلممكن ـ ـ أنـ ـيكن أـ ـبقون ـعنراطـ ـلبلغاـبىـ ـ ـ اـ ـلمم ـيطلّهـنٕاـفاءـ ـ ـلفظقـ ـ اـ ـلبلغة ـ ـ ـعلمـ الاـ ـستسقى ـ ـ ـكثياءـ ـ وـ ـيتحيراً ـ ـ ـفيمّزهـ ـ ـبياـ اـ ـلمعن ـ دةـ

ـلحجوا ـ وـ اـفهـقوـفاب ـلفضي ـ اـ ـفيمذيـلاء ـ اـ دون ـلحجا ـ اـجيـفابـ ـلصفوف ـ اـ ـلمماق ـ ـعلدودـ اـ ـلبطى ـ ـعلنـ ـلينـاجراهـياـمىـ ـ وـ ـفهمدـقوس. ـ يـفتـ

ـلفصا ـ اـ ـلقل «إذاـئاـ [ـكل CB1ان 224b[ـنسٕاـب اـ ـستسقان ـ ـ ـفجاءـ اـ ـلمرى ـمناءـ إـقروـعيـفهـ ـبطنىـله ـ اـلذـبانـكهـ ـنقضك ـ اـضـرماءـ أّن ـلمه» اءـ

ـكي ـيصيفـ ـ اـهنـمرـ ـلمذا اـفعـضوـ ـلعي إـ اـلروق ـلمثى ـ #وـناـ ـيمكة. ـ أنـ ـيكن ـعنونـ اـبىـ ـلبلغه ـ ـ ـنفسمـ ـ وـ ـيتحيه ـ ـ ـفيمّزهـ ـ ـبياـ اـ ـلمعن ـ واـ ـلحجدة ـ وـ هـقوـفاب

اـف ـلمي اـضوـ ـينارـمهـلاـقذيـلع أـ لأّن ـبقوس لاـنأـبرّحـصدـقراطـ ـمنفّه ـ إـ أـلذ اـحى ـلفضد ـ ـئياـ وـ ـهمن ـفضاـ اـ ـلصاء وـ ـفضدر اـ ـلبطاء ـ وـ وإذا اـقن. ـلبلغف ـ ـ مـ

ذـف اـلي ـلمك أـضوـ وـحع ـجعدث ـلتماـباًـ ـ دـفد.ـيدـ ـمنلـخٕان الأـفهـ اـجي ـلصوف إـعاـ اـلد ـلحجى ـ ـمنارـصابـ إـ اـله ـلمثى ـ وـناـ دـكة ـبطهـلـوخان قـيرـ

ـعلحـشرـلا ـلينـاجراهـياـمىـ ـ اـ وإن #ـفدـنوس. ـمنع إـ الأـله اـجى ـلصفوف ـ ـمنارـصاقـ إـ اـله ـلمثى ـ ـعلةـناـ اـ اـجوـلى ـقبنـمتـفرـعذيـله وـ اـهل. ـهجوـلذا

ـليأ ـبنفقـ ـ أـ ـبقّص وإنـ لاـقدـقانـكراط. ـمنفال ـ إـلذـ أـله اـحى ـلفضد ـ ـئياـ ـعنّهـنٕاـفنـ ـلمنفاـبىـ ـ ـ أنـ ـيكذ ـمعهونـ ـ واـ ـلمنفوداً ـ ـ اـ اـفذيـلذ ـلصفي ـ إـ ىـلاق

.238الكبد ليس بمعهود إلّا في الأجنّة

55.

] إلى الغشاء الباطن امتلأ بطنه ماء ومات.CB1 225a كبده ماء ثّم انفجر ذلك الماء [239قال أبقراط: من امتلأت

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ إّن ـلكبر: ـ ـيسدـ إـ ـليهرع ـ ـنفاـ اـخاـ ـلمات أـ ـكثاء الأـئـاس240نـمرـ ـعضر وـ ـتتاء، ـتلّدـلوـ اـ ـلنفك ـ ـغشيـفاتـخاـ اـ ـلكباء ـ وـ ـعلاّـنـلدـيد، ـكبذاـهىـ ادـ

]V1 90bا ـلحي] ـ اـنواـ ـلمات أـفـدجوـيّهـنٕاـفة.ـحوـبذـ ـغشيتهي ـ ـ ـ اـهاـ ـلنفذه ـ ـكثياتـخاـ ـ اـفراً.ـ أنّـفـتٕاذا ـيتفقق ـ ـ أـ ـتلّ اـ ـلنفك ـ ذـمدثـحاتـخاـ نـماـنـركا

ـجتما ـ اـ ـلماع اـفّدةـ ـلكبي ـ اـ وإذا ـنفجد. ـ إـ ـلمنفاـبارجـخىـلر ـ ـ اـ ـخلدـيذيـلذ اـ ـلعه اـ ـلصرق ـلجنيا241رّةـسنـمرـئاـ ـ ـ إـ ـكبىـلن اـ ـنصده إـ اـلّب ـلفضى ـ اءـ

ـتحذيـلا اـ ـلحجت ـ الاـحابـ ـستسقدث ـ ـ لأّنـ اـهيـفاء ـلفضذا ـ ـبعيناءـ ـ ـ ـيجتمهـ ـ ـ اـ ـلمع اـفاءـ ـلمستسقييي ـ ـ ـ ـ ـ ـ وـ اـهذاـهن. ـلفضو ـ اـ اـفذيـلاء ـلثوق ربـ

238. ـيمكو ـ أنـ ـيكن ـعنونـ اـبىـ ـلبلغه ـ ـ ـنفسمـ ـ وـ ـيتحيه ـ ـ ـفيمّزهـ ـ ـبياـ اـ ـلمعن ـ واـ ـلحجدة ـ وـ اـفهـقوـفاب ـلمي اـضوـ ـينارـمهـلاـقذيـلع أـ لأّن ـبقوس ّهـنأـبرّحـصدـقراطـ

ـمنفلا ـ إـ أـلذ اـحى ـلفضد ـ ـئياـ وـ ـهمن ـفضاـ اـ ـلصاء وـ ـفضدر اـ ـلبطاء ـ وـ وإذا اـقن. ـلبلغف ـ ـ ذـفمـ اـلي ـلمك أـضوـ وـحع ـجعدث ـلتماـباًـ ـ دـفد.ـيدـ ـمنلـخٕان هـ

الأـف اـجي ـلصوف إـعاـ اـلد ـلحجى ـ ـمنارـصابـ إـ اـله ـلمثى ـ وـناـ دـكة ـبطهـلـوخان اـيرـ ـعلحـشرـلق ـلينـاجراهـياـمىـ ـ اـ وإن #ـفدـنوس. ـمنع إـ الأـله وفـجى

ـلصفا ـ ـمنارـصاقـ إـ اـله ـلمثى ـ ـعلةـناـ اـ اـجوـلى ـقبنـمتـفـرعذيـله وـ اـهل. أـجوـلذا ـليه ـبنفقـ ـ أـ ـبقّص وإنـ لاـقدـقانـكراط. ـمنفال ـ إـلذـ أـله دـحى

.CB1: om. V1 [الفضائين فٕانّه عنى بالمنفذ أن يكون معهوداً والمنفذ الذي في الصفاق إلى الكبد ليس بمعهود إلّا في الأجنّة

239. .CB1 امتلا :V1 [ امتلأت

240. .CB1 في :V1 [ من

241. .CB1 صرّه :V1 [ سرّة
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ـتحو ـطنياراـفتـ ـ واـ ـلمن. اـ ـيجتمذيـلاء ـ ـ ـفيعـ ـتفقنـمهـ ـ اـ أ ـلنّ ـلنفاـ ـ ـيكاتـخاـ اـحونـ ـيفـرحارًّ ـمحاًـ ـللتاًـثدـ ـ لـكأـ والأو242ّ أنـل. ـيفهى ـ «اـلوـقمـ ـلغشه ـ اءـ

ـلبا ـيعنن»ـطاـ ـ ـيلياـم243يـ ـ إلّاـ و ـلغشاـفه، ـ اـهاءـ ـلثو وـ ـليرب. ـيمكسـ ـ أنـ ـيجتمن ـ ـ داـفعـ ـخلي أنـشهـ دون ـيعيء ـفيرضـ [ـ CB1ه 225b[إذـكأـت ّل

ولاـخلا ـثقرق ـفيبـ وأـ اـمه. ـحكمّ ـ ـلماـبهـ ـعلوتـ اـه244هـلدثـحنـمىـ ـلعذا ـفهارضـ ـعلوـ الأـ ـكثى اـفرـ اـم245دـحواـلاـفدـحواـلٕاّن ـلمستسقيين ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـ

قد يسلم.

56.

 يبرئه شرب الشراب إذا مزج واحد سواء بواحد سواء.246قال أبقراط: القلق والتثاوب والاقشعرار

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـينبغر:ـ ـ ـ أنـ ـيفهي ـ أـ أّن ـبقم ـعنراطـ ـبحىـ الأـهدوثـ ـصحلأـلراضـعذه اء،ـ ـيضرـمانـك247نـمٕاّنـفّ أوـ ـمشاً ـعلاًـفّرـ اـ ـلحمى ـ ىـ ـفيعّ ـ هـلرضـ

ـقلكـلذـل أوـ ـتثق أوـ ـقشعاوب ـ ـفليرةـيرـ ـ ـبشرـمؤـيسـ اـ ـلشرب وإذاـ الأـكراب. الأـهٕاّنـفكـلذـكرـمان ـصحلأـلدـجوـتراضـعذه اءـ ـلسببيّ ـ ـ ـ أـ ـهمدـحن اـ

الأـم ـسبن اـ ـلباب ـنيدـ والآـ الأـمـرخة ـسبن اـ ـلنفسياب ـ ـ ـ ا248ٔةـ اـم. ا ـلبّ ـنيدـ ـمتّهـنٕاـفةـ وـ اـفيـفدـجى ـلمعم ـ رـ ـغيةـيؤّدـمةـبـوطدة ـكثيرـ ـ ـمصبولا249رةـ ـ يـفةـبوـ

ـفض ـئهاـ ـخلداـملـبا،ـ ـلجةـ ـمهرـ ـلصرضـعاـ ـحبهاـ ـ اـ ـلقلا ـ وـ أنـهق ـيمو اـ ـلحّل اـ ـلتال ـعليهـوهيـ ـ ـ وـ ـيشتها ـ ـ أنـ ـينتقي ـ ـ إـ أـلل وـخى ـعلرى. اـهىـ ـلنحذا ـ وـ

اـجوـي ـلقلد ـ ـللمقـ ـ وذ250ىـضرـ إذاـل، ـثقك ـعليهلـ ـ ـ اـ ـلشكم ـ اـ [ـلل CB1ذي 226aا ـضطجع] ـ ـ ـعليواـ ـ واـ ـشتهه ـ أنـ ـينقلبوا ـ ـ ـ إـ ـشكىـلوا آـ وأـخل اـمر. ّ

ـلتثا ـ ـفيعاوبـ ـ إذاـ ـعضيـفانـكرض اـ ـلفكل ـ ـفضلنـيّـ ـ ـجننـمةـ اـ ـكمحـيرـلس إذاـ اـهتـنـاكا ـلفضلذه ـ ـ ـعضيـفةـ اـ ـلكتفيلات ـ ـ ـ واـ ـلين واـيدـ ـلظهن ـ رـ

اـح ـلتمطدث ـ ـ واـ ـلقشعّى. ـ ـ ـتحرةـيرـ اـ إذا ـنصبدث ـ رـ ردـبـوطّت ـيئة ـيسيةـ ـ ـتحرةـ اـ ـلجلت ـ وـ اـمد. ـلبين ـ اـ أّن ـلشّن اـ ـلممراب ـ ـعل251زوجـ اـ ـلنصى ـ ـيقفـ يـ

242. .CB1 الىاكل :V1 [ للتأّكل

243. .CB1 اي موضع الغشا الباطن ىمعنى :V1 [ يعني

244. .CB1 به :V1 [ له

245. .V1: om. CB1 [ فالواحد

246. .CB1 قد .add [ والاقشعرار

247. .V1: om. CB1 [ من

248. .CB1 النفسانيه :V1 [ النفسية

249. .CB1 كبيره :V1 [ كثيرة

250. .CB1 المرضي :V1 [ للمرضى

251. .CB1 الممزج :V1 [ الممزوج
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ـمنه ـ أـ ـجما لأـ ـينضّهـنع ـ ـيهضو252جـ ـ وـ ـيعم وـ ـيحّدل ـعلركـ الاـ ـستفى ـ واـ ـلشغفرازيـلراغ. ـ ـ ـعلرّدـلاـبهـ أـ اـهى ـلصل ـيخطوابـ ـ ـلينـاجئـ ـ ـسقيـفوسـ يـ

ـلشا لٕازاـ اـلراب ـلبلغة ـ ـ اـ ـلغم اـجيـفصـئاـ ـلمعرم ـ اـبلاًـئاـقدةـ ـلقأّن أوـ ـيشفأنـبىـليء ـ ذـ اـمكـلي ـلشن وذـ ـعليبـهراب. ـ لاـمهـ ـعلبـهذـيا اـ ـلعى واّمـ

]V1 91a[ا253نـم ـلقأّن إـ ـيخـاّمـنيء ـمصبـوهاـمرجـ ـ ـتجيـفوبـ اـيوـ ـلمعف ـ اـمأـفدة.ـ ـبجلـخداـمـوهاـمّ ـمهرـ وـ ـفيما ـ ـبياـ ـطبقنـ ـ ـتهاـ ـلقاـفاـ لاـ يء

ـيخ أـجرـ وأـصه الأـملاً. ا ـسبّ اـ ـلنفسياب ـ ـ ـ ـفهةـ اـ وـحوـلي اـطدة ـلفكول ـ الٕاـفرـ ـنسٕاّن إذاـ ـنهّلـظان ـيفكارهـ ـ رـ اـفّ ـلمطي ـ اـلاـ ـلعلميب ـ ـ ـ ـيضجةـ ـ وـ ـيقلر ـ قـ

ـيتكسو ـ ـ رـ وـندـبّ ـتقه ـعليعـ ـ [ـ CB1ه 226bا ـلتمط] ـ ـ واـ ـلتثّى ـ وـ ـكلاوب أـمّـ ـمعا اـفنـ ـلفكي ـ واـ ـختر اـ ـشتا254دةـحوـلار ذـ ـعليكـلّد ـ ـحتهـ ـيفّىـ إـ ىـلرغ

ـمف ـبعيـفقـيدـصـةضاوـ ـيتعاـمضـ ـ اـماهـطاـ ـلعلن ـ أوـ ـنسؤاـمم إـ ـنسة ـتستانـ ـ أوـبسـنأـ ـيتفه ـ ـنتقالاـبرّجـ ـ إـضوـمنـمالـ أوـضوـمىـلع ـيشع أـ اًـحداـقرب

256 رأسه ويسّخن بدنه ويزيل ذلك عنه أجمع.255ممزوجة بقدر ما يثقل

57.

قال أبقراط: من تزعزع دماغه فٕانّه تصيبه في وقته سكتة.

ـلتفسيا ـ ـ ـ اـ ـتح257ـةعـزعزـلر: اـعارجـخدـيدـشكـيرـ ـلطبيعن ـ ـ ـ ـيعةـ اـ ـعناغـمدـلرض ـيسقاـمدـ ـ الٕاـ ـنسط ـفيقيـلـاععـضوـمنـمانـ ـ ـعلعـ رأـ أوـسى ـتنه هـلاـ

ـعلةـيوـقةـبـرض اـ ورـلى ـيعـامّـبرأس. ـبعينذاـهرضـ ـ ـ ـللنخهـ ـ ـ ـحتاعـ ـتضطّىـ ـ ـليأـتعـضواـمربـ اـ ـلفقف ـ وـ ـيكارات ـبعادـ اـ ـلعصض ـ اـ ـينبذيـلب ـ ـمنتـ هـ

ـينهت ـ ـ اـ أّن إلّا ـينذيـلك، اـ اـماغـمدـلال ـلتحا258نـهوـلن ـ أـ ـكثرّك ـممرـ اـ ـينّ اـ ـلنخال ـ ـبحساعـ ـ اـمهـلاـمبـ ـلفضن ـ اـ ـليذيـلاء ـمثلـدجوـيسـ ـ ـللنخهـ ـ ـ اع.ـ

ـيعو [ـ CB1رض 227a[ـللق ـ اـ ـلنفسوّة ـ ـ ـنياـ ـتليـفةـ اـ ـلحك أنـ ـتنقبال ـ ـ ـلتضـ ـيهأّذـ ـبتلاـ ـ اـ ـلحك والٕاـكرـ ـعلرافـشة اـ ـلخطى ـ وـ ـيكمر ـ وـ ـيسكن ـ وـ ـيعن. رضـ

ـلبع ـ الأـ ـعصض أنـ ـيتماب ـ ـتم259ّددـ وـيدـشّدداًـ ـللبعداً، ـ ـ أنـ ـينهتض ـ ـ وـ ـيعك، ـلكمرضـ ـ اـ ـلقون اـ ـغياـمدـلوى وـ ـسكة ـنهوـ اـعاـ ـلتصن ـ أنـفّرـ ـيبقات ـ ىـ

252. .CB1 منضج :V1 [ ينضج

253. .CB1: om. V1 [ من

254. .CB1 الفكره :V1 [ الوحدة

255. .CB1 ىسعل :V1 [ يثقل

256. .V1 فيزول :CB1 [ ويزيل

257. .CB1 هو .add [ الزعزعة

258. .CB1 الوهى :V1 [ الوهن

259. .V1 تمدد :CB1 [ يتمّدد
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إلّا فلا.260الٕانسان عادماً للحّس والحركة والصوت. فٕان لم ينهتك شيء من الأعصاب فٕانّه يرجي له أن ينتعش ، و

58.

قال أبقراط: من كان لحمه رطباً فينبغي أن يجوع فٕاّن الجوع يجّفف الأبدان.

ـلتفسيا ـ ـ ـ ـيمكر:ـ ـ أنـ ـيكن أـ ـبقون ـعنراطـ ـبهىـ الأـ ـصحؤلاء اءـ ـمنحانـكنـمٕاّنـفّ ـ اـ ـلمرف الاـعزاجـ ـعتن إـ اـلدال اـفةـبـوطرـلى ـلتٕاّن ـبيدـ اـ ـلمجفر ـ ـ فـ ّ

ـينفع ـ ـ ـعلهـ اـيـرطىـ ـلتقق ـ ـلحفاـب261ّدمـ ـ وـ ـيمكظ. ـ أنـ ـيكن ـعنونـ ـبهىـ ـلما262مـ اـمـهضرـمانـكنـمٕاّنـفىـضرـ اـفةـبـوطرـلن ـلتٕاّن ـبيدـ اـ ـلمجفر ـ ـ فـ ـينفعّ ـ ـ هـ

ـعل اـيـرطىـ ـلمضق ـ اـفاّدةـ ـلمٕاّن ـلضاـبداويـيرضـ واـ ـلجّد ـيجفوعـ ـ فـ ـبطّ اـيرـ ـلعق وذـ اـلرض. أّن ـلبك إذاـ الأـعدن [ـخدم CB1لاف 227b[دلـب

ـيتحلاـم ـ ـ ـمنّلـ أنـلرضـعهـ ـيتيبه ـ ـ ـسيّسـ واـمّـ ـيتحلذيـلا، ـ ـ ـعضّلـكنـمّلـ أرـهوـ ـفياـمبـطو إـ و لاّـمـنه. ـيعا اـ ـلجفرض ـ اـ ـللحييـلوـبذـلاف ـ ـ اـنواـ ـلتات يـ

ـتنحج ـ ـ اـمولـطرـ ـلشتّدة ـ اـ لأّن ـلمحلاء ـ ـ اـمّلـ ـلبن اـهدنـ ـلحو إـ اـمرارة ّ
ـخلداـلا263 اـ أو ـلخة وـجارـ اـهتـمدـعدـقة. ـلحيذه ـ اـفاتـنواـ ـلشتي ـ ـكلتاءـ ـ يـ

ـلحا ـتيرارـ ـفلنـ لاـص264كـلذـ ـيتحلار ـ ـ [ـ V1ّل 91b[ـمنه ـ اـشاـ إلّا ـلنيء اـ ـلتض#265دـجوـيذيـلزر ـ ـعناّدـ وذ266رّهـضّاـ اـل. ـلقك لاـ ـفيرـثؤـيدر أـ ـكثه رـ

اـم ـلضعن ـ اـ ـينذيـلف إـلاـ أنـله ـيعى إـ الاـلود ـغتى ـنياـثذاءـ ـفصاً.ـ اـما267ٔلـ ا ـلفصّ ـ اـ ـلعول ـيصوـ اـهنـمةـ ـلكتذا ـ واـ ـلتاب ـنتظما268يـ ـ ـ نـماًـبـرضتـ

ـلغما ـ ـفقوضـ ـلغناـبدـ ـ ـحهـرشيـفاءـ ـيبمـلاـماـ ـبحسقـ ـ ـظنبـ ـمنهيءـشيـفّيـ ـ أـضوـماـ ـشكع ـبعالـ أنـ ـجعلند ـ ـ ـلينـاجلامـكاـ ـ ـفيهوسـ ـ ـكلاـ أـهّـ لاًـصا

وأـنوـناـقو اـماً. ا ـلفصّ ـ اـ ـلسهلول ـ ـ ـفقةـ ـلخدـ ـصنّـ ـفيههـلاـقاـماـ ـ ـمضاـمّلـقّمـثاـ ـمنهىـ ـ ـفص269اـ وأـ إلّا ـلحقنل ـ ـ ـبيكـلذـبزدادـياـمهـباـ ووـناـ ـمماًـحـوضاً اـ ـكنّ ّاـ

أـق ـمناـنذـخد ـكتبيـفهـ ـ الأـ [ـمٕاّنـفر.ـخه CB1ن 228a[ـيخ أـمزءـجرحـشيـفوضـ اـجن ـلطزاء وـ ـسبدـقّب ـلينـاجقـ ـ ـففحوسـ ـ ـعنصـ ـبعينهـ ـ ـ هـ

260. .CB1 ىعيش :V1 [ ينتعش

261. .CB1 المقّدم :V1 [ التقّدم

262. .CB1 به :V1 [ بهم

263. .CB1 واما :V1 [ إّما

264. .CB1 ولذلك :V1 [ فلذلك

265. .V1: om. CB1 [ يوجد

266. .CB1 لىصاعد الحره :V1 [ لتضاّد عنّا ضرّه

267. .CB1 وهو خاتمه الكتاب .add [ فصل

268. .CB1 والذي :V1 [ والتي

269. .V1: om. CB1 [ منها
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ـفه ذـكيـفوـ ـبحنـمارفـغكـلّل وـ ـمقتره ـ ـسعيرـثا270ٔفـ ـ وـ ـمنه ـلتزـ ذـفهـ ـعنكـلي ـمن271ديـ اـقاـنةـلزـ ـلتمل ـ 272ٕرـ ـهجىـلا اـلـاجو273رـ ـلبب إـ دن.ـعىـلرد

وأّما الفصول المدلّسة والتي قد أعيذ ذكرها بأخرة من الكتاب فتركنا ذكرها شفقة على فوت الزمان بما لا يجدي نفعاً.

270. .V1 ومقتفي :CB1 [ ومقتف

271. .V1: om. CB1 [ عندي

272. .CB1 الثمر :V1 [ التمر

273. .V1 هاجر :CB1 [ هجر
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