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[84b	C5DK4] بــسم اهلل الــرحــمن الــرحــيم. املــقالــة الــرابــعة مــن كــتاب شــرح 
1فصول أبقراط 

: يـنبغي أن تُـسقى الـحامـل الـدواء إذا كـانـت األخـالط  2قـال أبـقراط

فـي بـدنـها هـائـجة، مـنذ يـأتـي عـلى الـجنني أربـعة أشهـر، وإلـى أن 
ا مـا  3يـأتـي عـليه سـبعة أشهـر، ويـكون الـتقدُّم عـلى هـذا أقـل. فـأمّـَ

يكون أصغر من ذلك أو أكبر منه، فينبغي أن يُتوقَّى عليه. 

، أو  : مـــــهما كـــــان الـــــضرر املـــــتوقـــــع مـــــن تـــــرك االســـــتفراغ أزيـــــد 6 الشـــرح 5 4

8مــــساويًــــا لــــلضرر املــــتوقــــع مــــن اإلســــقاط، كــــما إذا كــــان بــــالــــحامــــل قــــولــــنج  7

ـــا إن لــــم نســــتفرغ كــــان  ، ألنّـَ 9صــــعب، وجــــب االســــتفراغ المــــحالــــة كــــيف كــــان

. وأمـــــا إذا كـــــان ضـــــرر  10الـــــضرر مُــــــتيقَّنًا، وإن اســـــتفرغـــــناه كـــــان مـــــوهـــــومًــــــا

1	om.	TH2.	الرابع	:C5DK4	[  . بسم اهلل الرحمن الرحيم املقالة الرابعة من كتاب شرح فصول أبقراط

L4.

2	L4.	 قال	:C5DK4	TH2,	[	 .	قال أبقراط

C5DK4.3	وأما	:L4	TH2,	[ .	فأما

4	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

5	L4.	الصعىر	:C5DK4	TH2,	[  . الضرر

C5DK4.6	زائًدا	:L4	TH2,	[ .	أزيد

7	L4.	ومساوي	:C5DK4	TH2,	[  . أو مساويًا

8	L4.	بالحمل	:C5DK4	TH2,	[  . بالحامل

9	C5DK4.	ومتى كان	.add	[  . كان

C5DK4.10	متوهًما	:L4	TH2,	[ .	موهوًما
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11اإلسـقاط أعـظم، فـإمـا إن كـان [85a	C5DK4] اإلسـقاط عـند االسـتفراغ 

12غـــالـــبًا، فـــال يـــجوز؛ أو ال يـــكون كـــذلـــك، فـــيجوز. [77b	TH2] وإذا كـــانـــت 

أخـــالط الـــُحبلى ســـاكـــنة، كـــان الـــضرر مـــن تـــرك االســـتفراغ قـــلياًل، ألنَّ مـــثل 
13هـــذه املـــواد يـــنبغي تـــأخـــر اســـتفراغـــها إلـــى بـــعد الـــنضج، مـــع أنَّ الـــنضج 

 . 14إنـما يـراد لـتسهيل خـروج املـادة، فـبأن يـجوز ذلـك لـخوف اإلسـقاط أولـى

وإن كــانــت أخــالطــها هــائــجة، كــان ضــرر تــرك االســتفراغ مــع عِـــظَمِه ال يــبلغ 
ضــــــرر اإلســــــقاط، فــــــأول تخــــــلُّق الــــــطفل وعــــــند اســــــتكمالــــــه، يــــــكون اإلســــــقاط 
ــا األول فــألنَّ الــتعلق بــالــرحــم لــم يــكن اســتحكم بــعد،  بــاالســتفراغ غــالــبًا. أمّـَ
ــــــا بــــــعد االســــــتكمال فــــــألنــــــه يــــــكون قــــــد ثــــــقل وقــــــّل احــــــتياج الــــــطبيعة إلــــــى  وأمّـَ
ــا [44a	L4] فــيما بــني ذيــنك فــيجوز،  15إمــساكــه، فــال يــجوز االســتفراغ. وأمّـَ

16ألنَّ الـــــــتعلق حـــــــينئٍذ قـــــــويًـــــــا، فـــــــيكون اإلســـــــقاط نـــــــادرًا، فـــــــإن احـــــــتيج إلـــــــى 

االســـــتفراغ قـــــبل ذلـــــك أو بـــــعده، فـــــينبغي أن يـــــكون ذلـــــك بحـــــذر وتـــــوقٍّ عـــــلى 
18الـــجنني، [85b	C5DK4] ويـــكون الـــتقدم عـــلى هـــذا الـــوقـــت املـــتقدم أقـــل  17

، أي يــكون إقــدام الــطبيب عــلى االســتفراغ [78a	TH2] قــبل  19مــن الــتأخــر

C5DK4.11	أن يكون	:L4	TH2,	[ .	إن كان

C5DK4.12	إذا	:L4	TH2,	[ .	وإذا

C5DK4.13	تأخير	:L4	TH2,	[ .	تأخر

14	C5DK4.	أوال	:L4	TH2,	[  . أولى

15	L4.	ذلك	:C5DK4	TH2,	[  . ذينك

C5DK4.16	يكون	.add	[ .	التعلق

TH2.17	على	.add	[ .	هذا

C5DK4.18	om.	L4:	TH2,	[ .	املتقدم

TH2.19	املتأخر	:L4	C5DK4,	[ .	التأخر
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هـــذا الـــوقـــت املحـــدود أقـــل مـــن إقـــدامـــه عـــليه بـــعده، ألنَّ االســـتفراغ بـــعد ذلـــك 
20الـــوقـــت وإن أوجـــب اإلســـقاط، فـــإنَّ الـــولـــد إذا ســـقط حـــينئٍذ قـــد يـــمكن أن 

يعيش، وال كذلك فيما قبل ذلك الوقت. 

: إنـما يـنبغي أن يُـسقى مـن الـدواء مـا يَسـتفِرغ مـن  21 قـال أبـقراط

الــبدن الــنوع الــذي إذا اســتُفِرغ مــن تــلقاء نــفسه نــفع اســتفراغــه. 
22فأمَّا ما كان استفراغه على خالف ذلك، فينبغي أن تقطعه. 

: ســــــبب ذلــــــك أنَّ الــــــطبيب إنــــــما يــــــجوز أن يــــــتصرف تــــــصرفًــــــا ال  23 الشـــرح

24يُحــدث ضــررًا، واســتفراغ مــا ســوى ذلــك ضــار؛ ملــا بــيَّنَّاه أواًل، فــال يــكون 

جائزًا. 

#قـال أبـقراط: إن اسـتُفرغ الـبدن مـن الـنوع الـذي يـنبغي أن يُـنقى 
مــنه [86a	C5DK4] الــبدن، نــفع ذلــك واحــتمل بــسهولــة، وإن كــان 

األمر على ضد ذلك كان عسرًا. 

 . 25الشرح: قد حقَّقنا هذا في بحثنا في أول الكتاب

20	L4.	فإن	:C5DK4	TH2,	[  . وإن

21	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.22	om.	L4:	C5DK4,	[ .	استفراغه

23	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

TH2.24	ما دون	:C5DK4	L4,	[ .	ما سوى

25  .	قال أبقراط: إن استفرغ البدن من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن، نفع ذلك واحتمل

	[بسهولة، وإن كان األمر على ضد ذلك كان عسرا. الشرح: قد حققنا هذا في بحثنا في أول الكتاب.
C5DK4:	om.	TH2,	L4.
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: يــــنبغي أن يــــكون مــــا يُســــتعمل مــــن االســــتفراغ  26 قــــال أبــــقراط

بالدواء في الصيف من فوق أكثر، وفي الشتاء من أسفل. 

: حــرارة الــصيف تُحــدث فــي املــواد غــليانًــا وطــفًوا، وبــرد الشــتاء  27 الشـرح

يُحـدث فـيها جـموًدا وثـقاًل، فـتكون مـائـلة فـي الـصيف إلـى فـوق، وفـي الشـتاء 
إلــى أســفل، [78b	TH2] وقــد بــيَّنَّا أنَّ اســتفراغ املــواد يــنبغي أن يــكون مــن 
الـجهة الـتي هـي إلـيها أمـيل؛ فـلذلـك يـنبغي أن يـكون فـي الـصيف مـن فـوق، 

وفي الشتاء من أسفل. 

ص بــــذلــــك ألنَّ مــــا يــــكون مــــن   قــولــه: "مــــن االســــتفراغ بــــالــــدواء" إنــــما خــــصَّ
	C5DK4] االســـــتفراغ بـــــمثل املـــــرقـــــة املـــــزلـــــقة، أو الـــــفتل، أو الـــــحقن، أو املـــــاء
86b] الــحار، ال يــراعــى فــيه [44b	L4] ذلــك؛ ألنَّ اســتفراغــه إنــما يــكون ملــا 
29هــو مــحتبس فــي األمــعاء أو املــعدة مــن األغــذيــة، وذلــك ال يــختلف مــيله  28

باختالف الفصول. 

ْعرى الـَعبور، وفـي وقـت طـلوعـها،  : بـعد طـلوع الـشِّ 30 قـال أبـقراط

وقبله، يعسر االستفراغ باألدوية. 

26	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

27	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.28	املعا	:TH2	[ .	األمعاء

C5DK4.29	مثله	:L4	TH2,	[ .	ميله

30	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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ـا مـا يـكون مـن االسـتفراغ بـمثل املـاء الـحار والـفتل والـفصد  : أمّـَ 31 الشـرح

، فـــينبغي أن  ـــا مـــا يـــكون بـــالـــدواء 33ومـــا أشـــبهه، فـــال يـــختص بـــوقـــت. وأمّـَ 32

ْعرى الــــَعبور، وقــــبل ذلــــك،  يــــمنع فــــي وقــــت قــــوة الحــــر، وهــــو عــــند طــــلوع الــــشِّ
وبعده بزمان يسير؛ وسبب ذلك أمور: 

 أحدها: إنَّ القوى تضعف بالحر، والدواء يزيدها [79a	TH2] ضعفًا. 

34وثانيها: أنَّ حر الهواء يجذب املواد إلى ظاهر البدن، وذلك مناٍف لجذب 

الدواء. 

نة،  35وثــــالــــثها: أنَّ الــــدواء املســــتفرغ البــــد وأن يحــــرِّك املــــواد، والحــــركــــة مــــسخِّ

، خـــصوصًـــــــــــا [87a	C5DK4] وأكـــثر  36وذلـــك عـــند قـــوة حـــرارة الـــهواء يـــضعف

األدويــــة املســــتفرغــــة حــــارة، والــــدواء املسهــــل أولــــى بــــاملــــنع حــــينئٍذ، ألنَّ حــــركــــة 
املواد إلى فوق بالحر ال ينافي جذب القيء. 

31	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.32	بمثل	.add	[ .	يكون

C5DK4.33	الدواء	:L4	TH2,	[ .	بالدواء

C5DK4.34	om.	L4:	TH2,	[ .	أن

C5DK4.35	om.	L4:	TH2,	[ .	أن

C5DK4.36	صعب	:L4	TH2,	[ .	يضعف
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: مَــــن كـــان قـــضيف الـــبدن، وكـــان الـــقيء يسهـــل  38 قـــال أبـــقراط 37

عــليه، فــاجــعل اســتفراغــك إيــاه بــالــدواء مــن فــوق، وتــوقّ أن تــفعل 
ذلك في الشتاء. 

: ســبب ذلــك أنَّ هــذا فــي الــغالــب تــكون مــواده صــفراويــة، مــائــلة  39 الشـرح

إلى فوق. 

: وأمـا مَـن كـان يعسـر عـليه الـقيء، وكـان مـن حُـــسن  40 قـال أبـقراط

41اللحـم عـلى حـال مـتوسـطة، فـاجـعل اسـتفراغـك إيـاه بـالـدواء مـن 

أسفل، وتوقّ أن تفعل ذلك في الصيف. 

	L4] ظـــــاهـــــر، وإنـــــما لـــــم يـــــقل: "وكـــــان [TH2	79a] ســـــبب ذلـــــك : 42 الشـــرح

45a43] غـــــــــــير [87b	C5DK4] قـــــــــــضيف"، مـــــــــــع كـــــــــــون ذلـــــــــــك يـــــــــــدخـــــــــــل فـــــــــــيه 

، ألنَّ املـــــــفرط فـــــــي الـــــــخصب قـــــــد ال يـــــــجوز  45املـــــــتوســـــــط اللحـــــــم ومـــــــفرطـــــــه 44

اســتفراغــه مــن أســفل، وذلــك إذا كــان ضــيِّق الــعروق يــخشى مــن اإلســهال، 
ونحوه انطباق عروقه، النضغاطها بكثرة السمن. 

37	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.38	ضعيف	:L4	TH2,	[ .	قضيف

39	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

40	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.41	حالة	:L4	TH2,	[ .	حال

42	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

43	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . فيه

C5DK4.44	في	.add	[ .	املتوسط

C5DK4.45	واملفرطة	:L4	TH2,	[ .	ومفرطه



!  7

Pormann et al. 2017        Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4
 
  

ــــلِّ فـــإذا اســـتفرغـــتهم بـــالـــدواء،  : وأمـــا أصـــحاب السّـُ 46 قـــال أبـــقراط

فاحذر أن تستفرغهم من فوق.  

: قـــــد يـــــكون بـــــأصـــــحاب الســـــل حـــــمى عـــــفنية، فـــــيحتاجـــــون إلـــــى  47 الشـــرح

، وحــــينئٍذ ال يــــجوز أن يــــكون  48االســــتفراغ، ألنَّ إضــــرار الحــــمى بــــهم يشــــتد

49ذلــــك مــــن فــــوق. وأمــــا املســــتعدون للســــل، فــــلما يُــــخشى مــــن الــــقيء صَــــــــــــْدعُ 

بــعض عــروق الــرئــة، الســتعدادهــم لــذلــك، فــيقعون فــي الســل. وأمــا الــواقــعون 
ق اتصال الرئة.  فيه، فلما يُخشى من زيادة تفرُّ

ــا مَـــن كــان الــغالــب عــليه املــرة  : [100a	C5DK4] وأمّـَ 50 قــال أبــقراط

الــسوداء، فــينبغي أن تســتفرغــه إيــاهــا مــن أســفل بــدواء أغــلظ، إذ 
تضيف الضدين إلى قياس واحد. 

: قـــــال هـــــهنا: "يـــــنبغي أن تســـــتفرغـــــهم"، وقـــــال فـــــي  51[80a	TH2] الشـــرح

52األول: "فــــــــإذا اســــــــتفرغــــــــتهم" تــــــــنبيًها عــــــــلى أنَّ هــــــــؤالء مــــــــحتاجــــــــون إلــــــــى 

االســـتفراغ دائـــًما، وأولـــئك اســـتفراغـــهم عـــلى خـــالف الـــدلـــيل، ألجـــل مـــا يـــلزم 

46	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

47	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.48	لهم أشد	:L4	TH2,	[ .	بهم يشتد

C5DK4.49	أما	:L4	TH2,	[ .	وأما

50	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

51	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.52	يحتاجون	:L4	TH2,	[ .	محتاجون
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ــــيَّة، وإنــــما يســــتفرغــــون ألمــــر آخــــر غــــير  54قــــرحــــة الــــرئــــة مــــن الحــــمى الــــدقّـِ 53

مـــرضـــهم. واملـــرة الـــسوداء أرضـــية ثـــقيلة، فـــتكون مـــائـــلة إلـــى أســـفل؛ وغـــليظة، 
فــيكون نــفوذهــا فــي املــجاري أعســر؛ فــلذلــك يــنبغي أن تســتفرغ مــن أســفل. 
55"بـــدواء أغـــلظ" أي أغـــلظ قـــوامًــــا، فـــال ينحـــدر بســـرعـــة، فـــتكون قـــوتـــه أقـــوى 

لزيادة بقائه حيث يعمل. 

قـولـه: "إذ تـضيف الـضديـن [45b	L4] إلـى قـياس واحـد" املـراد بـالـضديـن 
 - 56هـــــهنا تحـــــريـــــك املـــــواد إلـــــى أســـــفل وتحـــــريـــــكها إلـــــى فـــــوق -إذا تحـــــركـــــت

مــــــتضادتــــــان، [100b	C5DK4] فــــــيكون التحــــــريــــــك مــــــتضاًدا، وهــــــو تحــــــريــــــك 
االسـتفراغ. والـقياس الـواحـد هـو الـقياس الـدال عـلى وجـوب اسـتفراغ املـواد 

من حيث هي إليه أميل. 

: يــنبغي أن تســتعمل دواء االســتفراغ  57  [80b	TH2] قــال أبــقراط

58فـي األمـراض الـحادة جـًدا، إذا كـانـت األخـالط هـائـجة، مـنذ أول 

يوم، فإنَّ تأخيره في مثل هذه األمراض رديء. 

C5DK4.53	فإنما	:L4	TH2,	[ .	وإنما

54	L4.	يسىصرون	:C5DK4	TH2,	[  . يستفرغون

L4.55	ىىحدر	.C5DK4	يتحدر	:TH2	[ .	ينحدر

C5DK4.56	إذ الحركتان	:L4	TH2,	[ .	إذا تحركت

57	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

58	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . األخالط
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: قـد بـيَّنا هـذا فـيما سـلف، وهـهنا زيـادة، وهـو أنَّ املـرض املـهياج  59 الشـرح

60إذا كــان حــاًدا جــًدا، وجــب أن يــكون اســتعمال الــدواء فــي أول يــوم. وأمــا 

فـي غـيره فـقد يـؤخـر يـومًــا أو يـومـني؛ وسـبب ذلـك أنَّ الـحاد جـًدا تـكون مـواده 
 . 61رقيقة، فتكون سهلة الحركة والنفوذ في املمار

: مَــن كــان بــه مــغص وأوجــاع حــول الســرَّة، ووجــع  62 قــال أبــقراط

، ال ينحـــّل بـــدواء مسهـــل وال بـــغيره، فـــإنَّ أمـــره  63فـــي الـــقطن دائـــم

[99a	C5DK4] يؤول إلى االستسقاء اليابس. 

، وأكـــــــثره فـــــــي األمـــــــعاء  : املـــــــغص وجـــــــع مـــــــعوي أو مـــــــعدي 66 الشــــرح 65 64

الــدقــاق. ويــريــد بــاألوجــاع الــتي حــول الســرة، مــا يحــدث هــناك مــن األوجــاع 
	TH2] الـــحادثـــة عـــن الـــريـــاح، وإنـــما تـــكون هـــذه األوجـــاع مـــع املـــغص ووجـــع
81a] الـقطن دائـمة، إذا كـانـت عـن مـادة غـليظة بـاردة، وكـانـت هـذه األعـضاء 
ـدة لهــذه املــادة كــلما اســتفرغــت، فــإذا  ضــعيفة ســيئة املــزاج، حــتى تــكون مــولّـِ

59	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.60	أوجب	:L4	TH2,	[ .	وجب

TH2.61	املمر	:C5DK4	L4,	[ .	املمار

62	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.63	دائما	:L4	C5DK4,	[ .	دائم

64	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.65	معدي أو معوي	:L4	TH2,	[ .	معوي أو معدي

66	L4.	املعا	:C5DK4	TH2,	[  . األمعاء
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67طــال الــزمــان، كــثرت هــذه الــريــاح، وانــتفخ الــبطن بــإفــراط، وكــان مــن ذلــك 

االستسقاء اليابس، وهو الطبلي. 

: مَـــن كـــان بـــه زلق [46a	L4] األمـــعاء فـــي الشـــتاء،  68 قـــال أبـــقراط

فاستفراغه بالدواء من فوق رديء. 

 [C5DK4	99b] ،املـــادة املـــوجـــبة لهـــذا الـــزلـــق إن كـــانـــت غـــليظة : 69 الشــرح

بــلغمية، لــزجــة، فــظاهــر أنَّ اســتفراغــها مــن فــوق رديء؛ ألنــها تــكون بــطبعها 
70مـائـلة إلـى أسـفل. وإن كـانـت حـادة حـارة، فـلكون ذلـك فـي الشـتاء، يـوجـب 

رداءة استفراغها من فوق. 

: مَـــــن احـــــتاج إلـــــى أن يُـــــسقى الخـــــربق، وكـــــان  72 قـــــال أبـــــقراط 71

اسـتفراغـه مـن فـوق ال يؤاتـيه بـسهولـة، فـينبغي أن يُـرطّـَب بـدنـه، 
 . 75من قبل إسقائه إياه، بغذاء أكثر، وبراحة 74 73

C5DK4.67	فانتفخ	:L4	TH2,	[ .	وانتفخ

68	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

69	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.70	فكون	:L4	TH2,	[ .	فلكون

71	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

72	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . إلى

C5DK4.73	om.	L4:	TH2,	[ .	من

C5DK4.74	سقائه	:L4	TH2,	[ .	إسقائه

TH2.75	وبالراحة	:C5DK4	L4,	[ .	وبراحة



!  11

Pormann et al. 2017        Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4
 
  

 [TH2	81b] ــلة لـلقيء واإلسـهال تـرطـيب : مـن األسـباب املسهّـِ 77 الشـرح 76

الــبدن بــزيــادة الــغذاء والــراحــة، فــإنَّ الــرطــوبــات إذا كــثرت لــم تنحــّل الــطبيعة 
بـما يخـرج مـنها، فـيكون إخـراج الـدواء لـه سهـاًل، بـل يـعرض لـلطبيعة حـينئذٍ 
78اشــتياق إلــى دفــع مــا عــندهــا مــن الــرطــوبــات –لــكثرتــها- إلــى فــوق أو إلــى 

أسـفل، وخـصوصًـــــــــا إذا كـثرت أنـواع األغـذيـة وكـانـت حـلوة دسـمة، فـإنَّ الـنَّفْرة 
من الرطوبات تكون حينئٍذ أكثر. 

: إذا ســقيت إنــسانًــا خــربــًقا، فــليكن  79 [88a	C5DK4] قــال أبــقراط

81قـصدك لتحـريـك بـدنـه أكـثر، ولـتسكينه وتـنويـمه أقـل؛ وقـد يـدّل  80

ركوب السفن على أنَّ الحركة تُثوِّر األبدان. 

: إذا سُـــــــــــقي الخـــــــربـــــــق لـــــــلقيء، وأُريـــــــد إخـــــــراج مـــــــادة كـــــــثيرة،  83 الشــــرح 82

84فـــــــينبغي أن تحـــــــرك الـــــــذي سُـــــــــــقي ذلـــــــك، فـــــــإنَّ الحـــــــركـــــــة تُـــــــسخِّن األخـــــــالط 

رهــــا، فــــتطفو ويسهــــل عــــلى الــــدواء تحــــريــــكها إلــــى فــــوق. ويــــدّل عــــلى أنَّ  وتــــثوِّ

76	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

77	L4.	ترطب	:C5DK4	TH2,	[  . ترطيب

C5DK4.78	استيناف	:L4	TH2,	[ .	اشتياق

79	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.80	ولتنويمه وتسكينه	:L4	TH2,	[ .	ولتسكينه وتنويمه

L4.81	على ذلك	.add	[  . يدل

82	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.83	فأريد	:L4	TH2,	[ .	وأريد

C5DK4.84	يسقى	:L4	TH2,	[ .	سقي
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رة لــألخــالط أنَّ راكــب الــسفينة يــعرض لــه قــيء شــديــد، ومــا ذاك  الحــركــة مُـــثوِّ
85إال بحركة املواد إلى فوق. 

: إذا أردت أن يـــكون اســـتفراغ الخـــربق  86 [82a	TH2] قـــال أبـــقراط

	L4] نه، فـنوِّم الـشارب لـه 87أكـثر، فحـرِّك الـبدن؛ وإذا أردت أن تـسكِّ

46b] وال تحركه. 

: ســـــــبب ذلـــــــك أنَّ الـــــــنوم تَـــــــسكن فـــــــيه األخـــــــالط، فـــــــال يسهـــــــل  89 الشــــرح 88

تحريكها إلى فوق. 

: شــــــرب الخــــــربق خــــــطر ملــــــن كــــــان  90 [88b	C5DK4] قــــــال أبــــــقراط

 . 92بطنه صحيًحا، وذلك أنه يحدث له تشنًجا 91

: إذا كـــــــــان الـــــــــبدن صـــــــــحيًحا، أي نـــــــــقيًا مـــــــــن املـــــــــواد الـــــــــرديـــــــــئة،  93 الشـــــرح

فــاســتفراغــه مــطلًقا رديء، وبــالخــربــق أردأ؛ ألنــه يحــدث الــتشنج، وذلــك ألجــل 

C5DK4.85	لحركة	:L4	TH2,	[ .	بحركة

86	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.87	فإن	:L4	TH2,	[ .	وإذا

88	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.89	وال	:L4	TH2,	[ .	فال

90	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

L4.91	C5DK4,	لحمه	:TH2	[ .	بطنه

C5DK4.92	التشنج	:L4	TH2,	[ .	تشنًجا

93	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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94إفـراط تـجفيفه الـعصب، وربـما ولّـَـد الـتشنج الـرطـب أيـًضا، وذلـك لتحـريـكه 

املواد إلى األعصاب. 

: مَـن لـم يـكن بـه حـمى، وكـان بـه امـتناع مـن الـطعام،  95 قـال أبـقراط

ونـــخس فـــي الفؤاد، وســـدر، ومـــرارة فـــي الـــفم، فـــذلـــك يـــدل عـــلى 
استفراغه بالدواء من فوق. 

: االمـتناع مـن الـطعام هـو بـطالن الـشهوة، وإنـما يـكون ذلـك مـع  96 الشـرح

97هــــذه األعــــراض األخــــر [82b	TH2] إذا كــــان لخــــلٍط فــــاســــٍد فــــي أعــــالــــي 

املــعدة. ويــريــد بــالــفؤاد، فــم [89a	C5DK4] املــعدة، فــإنــه يــسمى فــؤاًدا وقــلبًا 
98عـــلى ســـبيل الـــتجوز؛ ولـــذلـــك ربـــما قـــيل لـــلقلب: فـــم املـــعدة. ونـــخس الـــفؤاد، 

ــــــــَدر حــــينئٍذ إنــــما يــــكون  مــــع مــــرارة الــــفم، إنــــما يــــكون ملــــادة صــــفراويــــة. والسّـَ
99لتصعد تلك الصفراء، وذلك يوجب أن يكون االستفراغ من فوق. 

: األوجــــاع الــــتي مــــن فــــوق الــــحجاب، تــــدل عــــلى  100 قــــال أبــــقراط

101االســـــتفراغ بـــــالـــــدواء مـــــن فـــــوق، واألوجـــــاع الـــــتي مـــــن أســـــفل 

الحجاب، تدل على االستفراغ بالدواء من أسفل. 

C5DK4.94	إلفراط	:L4	TH2,	[ .	ألجل إفراط

95	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

96	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.97	خلط فاسد	.C5DK4	الخلط فاسًدا	:TH2	[ .	لخلط فاسد

L4.98	C5DK4,	وكذلك	:TH2	[ .	ولذلك

C5DK4.99	حينئذ	.add	[  . االستفراغ

100	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.101	دون	:L4	C5DK4,	[ .	أسفل
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: يـريـد أنـه إذا اُحـتيج إلـى اسـتفراغ مـع هـذه األوجـاع، فـينبغي  102 الشـرح

103أن يـكون مـن جهـتها، ألنَّ الـوجـع إنـما يـكون حـيث املـواد مـائـلة إلـى تـلك 

الـــجهة. فـــإن قـــيل: إنَّ هـــذا ال يـــصح، فـــإنَّ الـــقيء ال يـــجوز فـــي ذات الـــجنب 
وذات الـــرئـــة، مـــع أنَّ الـــوجـــع فـــيهما فـــوق الـــحجاب، واإلســـهال ال يـــجوز فـــي 
أوجــــــــاع الــــــــكلى الــــــــحصويــــــــة، مــــــــع أنَّ [47a	L4] الــــــــوجــــــــع تــــــــحت الــــــــحجاب. 
[89b	C5DK4] قـلنا: االسـتفراغ مـن فـوق ال يـختص بـالـقيء، ومـن أسـفل ال 
يـــختص [83a	TH2] بـــاإلســـهال، واســـتفراغ مـــادة ذات الـــجنب وذات الـــرئـــة، 

104أجود ما يكون بالنفث، وأجود استفراغ الِكلية باإلدرار. 

: مَـن شـرب دواء االسـتفراغ فـاسـتفرغ ولـم يـعطش،  105 قـال أبـقراط

فليس ينقطع عنه االستفراغ حتى يعطش. 

: إذا اعـتدلـت رطـوبـات الـبدن، ولـم تـرد رطـوبـة مـن خـارج، فـالبـد  106 الشـرح

مـن غـلبة الـجفاف ضـرورة وجـود األسـباب املحـللة،ويـلزم ذلـك وجـود الـعطش، 
فــإذًا مــهما تــم الــنقاء بــاالســتفراغ حــصل الــعطش، وقــبل ذلــك ال يــلزم، أي ال 
يـلزم حـصول الـعطش الـيبسي، ألن قـبل الـنقاء تـكون الـرطـوبـات زائـدة، وذلـك 
107مـــناٍف لـــذلـــك الـــعطش. وإذا لـــم يـــتم الـــنقاء، فـــمن شـــأن الـــدواء أن يـــعمل 

لـــــوجـــــود مـــــا مـــــن شـــــأنـــــه [90a	C5DK4] جـــــذبـــــه. وإذا حـــــصل الـــــنقاء، فـــــفي 

102	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.103	عن مادة	.add	[ .	الوجع

C5DK4.104	حصاه	.add	[  . استفراغ

105	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

106	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.107	لحصول	:L4	TH2,	[ .	لذلك
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الــغالــب يــنقطع فــعل الــدواء لــفقدان مــا مــن شــأنــه جــذبــه. فــإذًا مَـــن اســتفرغ 
، أي فـلم يـعطش الـعطش الـذي يـكون عـن الـدواء  109بـالـدواء فـلم يـعطش 108

املسـتفرغ لـكونـه مسـتفرغًــا، ال لـكونـه [83b	TH2] حـارًا أو مـجفِّفًا، وال لـكون 
املـــــــــادة حـــــــــارة ويـــــــــابـــــــــسة؛ فـــــــــليس يـــــــــنقطع عـــــــــنه االســـــــــتفراغ حـــــــــتى يـــــــــعطش 

110فينقطع حينئٍذ. 

: مَـن لـم يـكن بـه حـمى، وأصـابـه مـغص، وثـقل فـي  111 قـال أبـقراط

الـــركـــبتني، ووجـــع فـــي الـــقطن، فـــذلـــك يـــدل عـــلى انـــه يـــحتاج إلـــى 
االستفراغ بالدواء من أسفل. 

: هـــذه األعـــراض تـــدل ال مـــحالـــة عـــلى مـــواد مـــائـــلة إلـــى أســـفل،  112 الشــرح

113فــيجب أن يــكون اســتفراغــها مــن أســفل. ومــعنى قــولــه: "مــن لــم يــكن بــه 

	L4] حــــــمى" أنــــــه إذا حــــــصلت هــــــذه األعــــــراض وجــــــب أن يــــــكون االســــــتفراغ
47b] مــن أســفل، وإن لــم يــكن حــمى؛ ألنَّ الحــمى نــفسها تــوجــب أن يــكون 
[90b	C5DK4] االســـــتفراغ مـــــن أســـــفل، خـــــوفًـــــا عـــــلى الـــــرأس مـــــن تـــــضرره 

باملواد لو استفرغناه من فوق. 

C5DK4.108	فإذا مر استفراغ الدواء ولم يعطش	:L4	TH2,	[ .	فإذًا من استفرغ بالدواء فلم يعطش

C5DK4.109	om.	L4:	TH2,	[ .	عن

C5DK4.110	عنه	.add	[ .	فينقطع

111	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

112	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.113	فوجب	:L4	TH2,	[ .	فيجب
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: الـــبراز األســـود الشـــبيه بـــالـــدم، اآلتـــي مـــن تـــلقاء  114 قـــال أبـــقراط

116نــــــفسه، كــــــان مــــــع حــــــمى، أو مــــــع غــــــير حــــــمى، فــــــهو أردأ  115

الـعالمـات. وكـلما كـانـت األلـوان فـي الـبراز أردأ، كـانـت تـلك عـالمـة 
117أردأ، وإذا كــــان [84a	TH2] ذلــــك مــــع شــــرب دواء، كــــانــــت تــــلك 

عــالمــة أحــمد. وكــلما كــانــت تــلك األلــوان أكــثر، كــان ذلــك أبــعد مــن 
الرداءة. 

: الــبراز يــكون أســود، إمــا الحــتراق األخــالط، أو لــدفــع الــطبيعة  118 الشـرح

مــــــادة ســــــوداويــــــة بــــــالبحــــــران، أو لــــــتناول صــــــابــــــغ كــــــاملــــــري، أو لــــــدواء يسهــــــل 
الـسوداء. لـكنه إذا كـان شـبيًها بـالـدم، أعـني الـدم الـجامـد، فـإنَّ الـدم الـسائـل 
ال يشــــبهه الــــبراز األســــود. "وأتــــى مــــن تــــلقاء نــــفسه" فــــذلــــك إنــــما يــــكون عــــن 
 [C5DK4	91a] 119االحـــــتراق، ألنَّ الـــــكائـــــن عـــــن االحـــــتراق، وإن كـــــان عـــــن

120دفـع الـطبيعة، فـإنَّ الـطبيعة إنـما تـدفـعه إلضـراره بـها، فـيكون هـو املـوجـب 

121إلخـراج نـفسه. وكـذلـك الـكائـن عـن الـدواء وتـناول الـصابـغ، مـع كـون الـذي 

114	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.115	من	:L4	C5DK4.	[ .	مع

C5DK4.116	من	.add	[ .	فهو

L4.117	فإذا	.C5DK4	فإن	:TH2	[ .	وإذا

118	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.119	TH2,	om.	C5DK4:	[ .	عن

L4.120	TH2,	om.	C5DK4:	[ .	فإن الطبيعة

C5DK4.121	وال كذلك	:L4	TH2,	[ .	وكذلك
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123عـن الـصابـغ كـحال الـبراز املـعتاد، وإنـما لـونـه فـقط فـال يـكون شـبيًها  122

بـالـدم. وكـذلـك الـسوداوي يـخالـف الـدم بـبريـقه وغـليانـه، فـال يشـبهه، كـان عـن 
	TH2] دواء أو عــن دفــع بحــران. وإنــما كــان هــذا مــن أردأ الــعالمــات لــداللــته
84b125] عـــــلى ســـــببه، الـــــذي هـــــو االحـــــتراق. وإن كـــــان مـــــن حـــــيث هـــــو  124

خـــروج مـــا يـــنبغي إخـــراجـــه، يـــنفع الـــبدن، فـــإنـــه لـــو بـــقي مـــحتبًسا فـــي الـــبدن 
بــعد تــكونــه لــكان الــحال أردأ بــكثير، وال تــختص رداءتــه بــالحــمى، بــل ســواء 

كان مع حمى أو بدونها فهو رديء. 

 وكــلما كــانــت األلــوان [48a	L4] أردأ، كــانــت تــلك عــالمــة أردأ، لــداللــتها عــلى 
زيــــــادة الخــــــروج عــــــن األمــــــر الــــــطبيعي. وأمــــــا إذا كــــــان هــــــذا الــــــبراز، أعــــــني 
126األســـــــود، عـــــــن شـــــــرب دواٍء، فـــــــهو وإن دّل [91b	C5DK4] عـــــــلى وجـــــــوب 

االحــتراق، لــكنه يــدل عــلى جــودة فــعل الــدواء، إذ قــد أخــرج الــضار الــفاســد، 
مـع كـون االحـتراق الـذي دّل عـليه البـد وأن يـكون دون مـا فـي األول، ألنـه لـو 
128كـان هـهنا كـثيرًا، لـكانـت املـادة املـحترقـة كـثيرة وكـانـت تـحوج الـطبيعة  127

إلى دفعها بدون الدواء. 

C5DK4.122	متغير	.add	[ .	فقط

TH2.123	ال	:L4	C5DK4,	[ .	فال

C5DK4.124	هو	.add	[ .	كان

C5DK4.125	om.	L4:	TH2,	[ .	هو

126	L4.	وجود	:C5DK4	TH2,	[  . وجوب

127	L4.	املتحرقة	:C5DK4	TH2,	[  . املحترقة

C5DK4.128	فكانت	:L4	TH2,	[ .	وكانت
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129 وكــلما كــانــت األلــوان الــخارجــة عــند شــرب الــدواء أكــثر، كــانــت أبــعد مــن 

الـرداءة، لـداللـة ذلـك عـلى قـلة املـادة [85a	TH2] املـحترقـة، وإال كـان الـخارج 
كـــله مـــنها؛ ألنَّ إخـــراج مـــا هـــو أشـــد ضـــررًا –فـــي الـــغالـــب- يـــتقدم خـــروجـــه، 
وكـانـت عـالمـة عـلى كـون الـدواء يـنقي الـبدن مـن جـميع املـواد، وذلـك ال مـحالـة 
أحـــــمد. وأمـــــا إذا كـــــانـــــت األلـــــوان مـــــع الـــــدواء أردأ، فـــــال يـــــلزم أن يـــــكون ذلـــــك 

محموًدا، ألنَّ ذلك يدل على تقدم فساٍد شديٍد. 

: أي مـرض خـرجـت فـي ابـتدائـه املِـرَّة الـسوداء مـن  130 قـال أبـقراط

أسفل، [92a	C5DK4] أو من فوق، فتلك عالمة دالة على املوت. 

، فـــإنَّ  : مـــعنى خـــرجـــت، أي خـــروجـــها بـــنفسها، ال عـــن دواٍء 132 الشــرح 131

133ذلـك يـقال فـيه: "أُخـرجـت"، فـكون ذلـك فـي ابـتداء املـرض يـمتنع أن يـكون 

عــــن بحــــران، وكــــونــــها مِــــــرَّة ســــوداء يــــمتنع أن يــــكون الــــخارج األســــود لــــتناول 
134صــــابــــغ، ومــــن كــــونــــها مــــرة ســــوداء يُــــعرف أنــــها غــــير طــــبيعية. وإذا كــــان 

ـد املــرض، وجــب  135االحــتراق فــي ابــتداء املــرض، بــلغ هــذا الحــد، فــإذا تــزيّـَ

أن يفرط االحتراق، وحتى يقتل. 

129	L4.	عن	:C5DK4	TH2,	[  . عند

130	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

131	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

132	L4.	الن سخن دواء	:C5DK4	TH2,	[  . ال عن دواء

133	L4.	يمنع	:C5DK4	TH2,	[  . يمتنع

L4.134	C5DK4,	om.	TH2:	[ .	من

C5DK4.135	إلى	.add	[ .	بلغ
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: مَــن كــان [85b	TH2] قــد أنــهكه مــرض حــاد أو  137 قــال أبــقراط 136

مــزمــن، أو إســقاط، أو غــير ذلــك، ثــم خــرجــت مــنه مِــرَّة ســوداء، أو 
138بمنزلة الدم [48b	L4] األسود، فإنه يموت من غد ذلك اليوم. 

ـــــر فــــــيه هــــــزااًل وضــــــعفًا  : يــــــقال أنــــــهكه املــــــرض إذا كــــــان قــــــد أثّـَ 139 الشــــرح

مــــفرطــــني، وال شــــك أنَّ ذلــــك إذا كــــان مــــعه احــــتراق يــــلزمــــه خــــروج مــــثل هــــذه 
140املـــادة، فـــظاهـــر أنـــه يـــموت ســـريـــًعا. [92b	C5DK4] والـــعمدة فـــي أمـــثال 

141هذا على االستقراء والتجربة. 

: اخـــــتالف الـــــدم إذا كـــــان ابـــــتداؤه مـــــن املِــــرَّة  143 قـــــال أبـــــقراط 142

السوداء، فتلك من عالمات املوت. 

: قـد بـيَّنَّا أنَّ خـروج املـرة الـسوداء فـي ابـتداء كـل مـرض، عـالمـة  144 الشـرح

املـوت، فـكيف إذا تـعقب ذلـك خـروج الـدم، وفـي الـغالـب إنـما يـكون هـذا الـدم 
عن سحج أورثه حّدة الخارج. 

136	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.137	حار	:L4	TH2,	[ .	حاد

C5DK4.138	في غداة	:L4	TH2,	[ .	من غد

139	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.140	وظاهر	:L4	TH2,	[ .	فظاهر

C5DK4.141	في هذه األشياء	.L4	في أمثال هذه:TH2	[ .	في أمثال هذا

142	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

143	L4.	في	.add	[  . كان

144	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: خــروج الــدم مــن فــوق، كــيف كــان، عــالمــة رديــئة؛  145 قــال أبــقراط

وخروجه من أسفل عالمة جيدة، إذا خرج منه شيء أسود. 

: يــريــد بخــروج الــدم مــن فــوق، [86a	TH2] مــا يــكون بــالــقيء،  146 الشـرح

وبخــــــروجــــــه مــــــن أســــــفل مــــــا يــــــكون مــــــن أفــــــواه الــــــعروق؛ ألنَّ مــــــا ســــــوى ذلــــــك 
كــــالــــرعــــاف واإلســــهال وغــــيرهــــما لــــه أســــماء خــــاصــــة، [93a	C5DK4] فــــتكون 
الــــعبارة عــــنه بــــاســــمه أولــــى. والخــــروج يــــعم مــــا يــــكون مــــن تــــلقاء نــــفسه، ومــــا 
يـــكون عـــن ســـبب ظـــاهـــر كـــالـــدواء، ومـــا يـــكون عـــن ســـبب بـــاطـــن وهـــو الـــكائـــن 
147بـــالبحـــران، وهـــذا الـــثالـــث أولـــى أن يـــكون هـــو املـــراد الخـــتصاص األولـــني 

، ومـا يخـرج مـن ذلـك مـن فـوق رديء ألنـه البـد وأن يـمر  148بـألـفاظ تـخصهما

ا، ومــا يخــرج مــن أســفل  149بــاملــعدة فــيضرهــا، وربــما جــمد فــيها فــكان سُـــــــمًّ

150يخـلو عـن هـذه املـضار فـيكون محـموًدا، وهـذا يـبريء مـن أمـراض كـثيرة 

كأوجاع الورك، وأوجاع الكلى، وكل مرض سوداوي. 

 قـولـه: "إذا خــرج مــنه شــيء أســود" خــروج هــذا [49a	L4] الــدم محــمود، 
ســواء كــان أســود أو أحــمر، ألنــه يــنقي الــبدن، لــكن األســود أكــثر نــفًعا ألنــه 

145	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

146	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

147	L4.	األولى	:C5DK4	TH2,	[  . أولى

L4.148	TH2,	تخصها	:C5DK4	[ .	تخصهما

C5DK4.149	فهو	.add	[ .	أسفل

L4.150	TH2,	خاصة	:C5DK4	[ .	وهذا
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[86b	TH2] إخـــــــــراج مـــــــــا هـــــــــو أضـــــــــر؛ وإذا كـــــــــان بـــــــــعضه أســـــــــود وبـــــــــعضه 
151يكون أحمر، كان أحمد الجميع لداللته على خروج فضول مختلفة. 

: [93b	C5DK4] مَـن كـان بـه اخـتالف دمٍ فخـرج مـنه  152 قـال أبـقراط

شيء شبيه بقطع اللحم، فتلك من عالمات املوت. 

: إنــما يــكون خــروج هــذه الــقطع إذا عــرض لــلكبد ســبب مُـــقطِّعٌ  153 الشـرح

، وذلــك مــن عــالمــات املــوت. وإنــما قــال: "شــبيه  154لــها، وهــو إمــا مــادة حــادة

بـــقطع اللحـــم" ألنَّ جـــرم الـــكبد وإن كـــان لحـــميًا، فـــال يـــقال لـــه لحـــم بـــاملـــعنى 
155املـتعارف، وفـيه أيـًضا إشـارة إلـى أنَّ الـخارج يـكون لـه مـقدار كـثير حـتى 

156يــصير شــبيًها بــقطع اللحــم، فــإنَّ الــناس إنــما يُشــبِّهون بــقطع اللحــم إذا 

كـان لـه مـقدار صـالـح، وأمـا لـو كـان الـخارج صـغارًا، كـالـسمسم أو أصـغر، 
فليس يجب املوت دائًما. 

: مَـــن انفجـــر مـــنه دم كـــثير مـــن أي مـــوضـــع كـــان  157 قـــال أبـــقراط

 [TH2	87a] 158انـــفجاره، فـــإنـــه عـــندمـــا يَـــنَْقه فـــيغتذي يـــلني بـــطنه

بأكثر من املقدار. 

C5DK4.151	om.	L4:	TH2,	[ .	يكون

152	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

153	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.154	جدا	.add	[ .	حادة

155	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . أن

C5DK4.156	إنما يسمون الشيء	:L4	TH2,	[ .	إنما يشبهون

157	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

158	L4.	فيغذا	:C5DK4	TH2,	[  . فيغتذي
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: [94a	C5DK4] ســـبب ذلـــك أنَّ خـــروج الـــدم الـــكثير مـــضعف  159 الشــرح

160لـلقوى كـلها، خـاصـة الـقوى املـتصرفـة فـي الـغذاء، ملـا يـلزم ذلـك مـن رداءة 

161املـــــزاج وخـــــروج أرواح كـــــثيرة، وإذا ورد الـــــغذاء بـــــعد ذلـــــك لـــــم تـــــقو عـــــلى 

إجادة هضمه، فيلني البطن. 

: مَـن كـان بـه اخـتالف مَـراٍر فـأصـابـه صـمم، انـقطع  162 قـال أبـقراط

عـنه ذلـك االخـتالف؛ ومـن كـان بـه صـمم فحـدث بـه اخـتالف مَــراٍر، 
ذهب عنه الصمم. 

مم فــــقدان  : الــــَوقْـــــُر بــــطالن الــــسمع، والــــطَّرَش نــــقصانــــه، والــــصَّ 163 الشـــرح

ماخ، وقـــد يســـتعمل كـــل واحـــد مـــن هـــذه املـــعانـــي فـــي مـــوضـــع  تـــجويـــف الـــصِّ
اآلخــر عــلى ســبيل الــتجوز. واملــراد هــهنا بــالــصمم ثــقل الــسمع، وحــدوث ذلــك 
عـــقيب االخـــتالف دلـــيل عـــلى اتـــجاه مـــادتـــه إلـــى فـــوق، [49b	L4] ويـــلزم ذلـــك 
164انـــــقطاعـــــه، ألنـــــه إنـــــما يـــــكون بحـــــركـــــة املـــــادة إلـــــى أســـــفل. وكـــــذلـــــك حـــــدوث 

159	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.160	برد	:L4	TH2,	[ .	رداءة

C5DK4.161	يقوا	:L4	TH2,	[ .	تقو

162	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

163	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

164	L4.	تحريك	:C5DK4	TH2,	[  . بحركة
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االخـــــتالف [94b	C5DK4] عـــــقيب الـــــصمم دلـــــيل عـــــلى [87b	TH2] اتـــــجاه 
 . ، فيبطل الصمم 167املادة إلى أسفل 166 165

 وقـولـه: "يحـدث بـه اخـتالف مَـرار" فـيه إشـارة إلـى أنَّ اخـتالف املـرار حـدث 
168عــقيب حــدوث الــصمم، وإنــما يــكون ذلــك إذا لــم يــكن لــذلــك الــصمم مــدة 

طـويـلة، وإال لـم يـكن لـذلـك االخـتالف تـأثـير يـعتد بـه. وكـذلـك الـحال فـي الـرمـد 
وغــيره مــن أمــراض األعــالــي، فــإنــها تــزول إذا حــدث مــرض يــتضمن انــتقال 

املادة إلى األسافل وبالعكس. 

: مَــن أصــابــه فــي الحــمى فــي الــيوم الــسادس مــن  169 قــال أبــقراط

مرضه نافض، فإن بحرانه يكون نكًدا. 

: املــــراد أنَّ هــــذا الــــنافــــض حــــدث فــــي الــــيوم الــــسادس وحــــده،  170 الشـــرح

فيخــــرج بــــذلــــك مــــا يــــكون فــــي ابــــتداء الــــنوائــــب، وإنــــما يــــكون هــــذا إذا كــــان 
171هــذا الــنافــض للبحــران، فــإنَّ مــادة الحــمى إذا كــانــت داخــل الــعروق قــد 

	C5DK4] تتحـــرك بـــأن تـــندفـــع إلـــى خـــارج الـــعروق، ويحـــدث حـــينئٍذ الـــنافـــض
95a] ألجـــل لـــذعـــها اللحـــم، ثـــم يخـــرج مـــن املـــسام ويســـتفرغ بـــالـــعرق؛ وهـــذا 

C5DK4.165	om.	L4:	TH2,	[ .	املادة

L4.166	وكذلك حدوث االختالف عقيب الصمم دليل على اتجاه املادة إلى أسفل	.add	[  . أسفل

C5DK4.167	املنصم	:L4	TH2,	[ .	الصمم

168	L4.	كذلك	:C5DK4	TH2,	[  . لذلك

169	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

170	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

TH2.171	om.	L4:	C5DK4,	[ .	هذا
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172فــي غــالــب األمــر إنــما يــكون فــي يــوم بحــران [88a	TH2]كــالــسابــع مــثالً 

والـــــحادي عشـــــر، لـــــكن قـــــد يـــــتفق أن تـــــكون املـــــادة شـــــديـــــدة الـــــرداءة فـــــتحوج 
173الـــــطبيعة إلـــــى املـــــبادرة إلـــــى دفـــــعها قـــــبل يـــــوم البحـــــران، فـــــيأتـــــي بحـــــران 

174الـسابـع فـي الـسادس مـثاًل. وكـما قـد يـتفق أن تـقصر الـطبيعة عـن كـمال 

ـــــر الـــــدفـــــع لـــــالســـــتظهار فـــــي الـــــنضج،  175الـــــنضج إلـــــى يـــــوم البحـــــران فـــــيؤخّـَ

177فـيكون بحـران الـسابـع فـي الـثامـن مـثاًل. وكـال األمـريـن مـذمـوم، لـكن  176

	L4] ألنَّ املـادة فـيه تـكون فـاسـدة، ويـكون الـدفـع قـبل تـمام ، 178الـتقديـم أردأ

50a] الـــنضج؛ فـــلذلـــك يـــكون البحـــران نـــكًدا. وأمـــا الـــتأخـــير فـــإنَّ املـــادة، فـــيه 
180مـع كـونـها صـالـحة غـير شـديـدة اإليـذاء، يـكون نـضجها قـد تـم ويـكون  179

اندفاعها سهاًل. 

C5DK4.172	بحراني	:L4	TH2,	[ .	بحران

C5DK4.173	om.	L4:	TH2,	[ .	يوم

TH2.174	om.	L4:	C5DK4,	[ .	قد

TH2.175	فيوجد	:C5DK4	ويؤخر	:L4	[ .	فيؤخر

C5DK4.176	ويكون	:L4	TH2,	[ .	فيكون

177	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . في

L4.178	TH2,	اوذى	:C5DK4	[ .	أردأ

L4.179	قديم	.C5DK4	تام	:TH2	[ .	قد تم

C5DK4.180	فيكون	:L4	TH2,	[ .	ويكون
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اه نـوائـب، فـفي أي سـاعـة  : مَـن كـانـت لحـمَّ 184قـال أبـقراط 183 182 181

185كـان تـركـها لـه [95b	C5DK4] إذا كـان أخـذهـا لـه مـن غـٍد فـي تـلك 

186الساعة بعينها، فإنَّ بحرانه يكون عسرًا. 

: فـــهم قـــوم مـــن األوائـــل مـــن هـــذا أنَّ الـــنوبـــة إذا كـــانـــت فـــي  188 الشــرح 187

189ســاعــٍة [88b	TH2] تــفارق فــيها، تــبتديء فــي الــيوم الــذي بــعد ذلــك فــي 

تـلك الـساعـة بـعينها. مـثالـه: فـي الـيوم األول فـارقـت فـي الـساعـة الـثانـية مـن 
النهار، وفيها تبتديء في اليوم الثاني. 

190 وفـــهم جـــالـــينوس أنَّ الـــنوائـــب إذا كـــانـــت كـــلها تـــبتديء فـــي وقـــت واحـــٍد، 

، واألول  191وأمـــا تـــركـــها فـــليكن فـــي أي وقـــٍت كـــان. وكـــال املـــفهومـــني صـــواب

181	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.182	كان	:L4	TH2,	[ .	كانت

C5DK4.183	فهي	:L4	TH2,	[ .	ففي

C5DK4.184	om.	L4:	TH2,	[ .	أي

185	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . له

TH2.186	البحران	:L4	C5DK4,	[ .	بحرانه

187	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

TH2.188	أي	.add	[ .	في

TH2.189	اليوم	.add	[ .	ذلك

TH2.190	om.	L4:	C5DK4,	[ .	كلها

C5DK4.191	جائز	:L4	TH2,	[ .	صواب
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192أظهـــــر؛ والبحـــــران فـــــي الـــــصورتـــــني عســـــر، ألنَّ مـــــثل هـــــذا املـــــرض يـــــكون 

طوياًل. 

: صــاحــب اإلعــياء فــي الحــمى أكــثر مــا يخــرج بــه  193 قــال أبــقراط

الُخرَّاج في مفاصله، وإلى جانب اللحيني. 

: [96a	C5DK4] إنــــما تــــكون الحــــمى مــــعها إعــــياء إذا كــــانــــت  194 الشـــرح

املـواد مـتوجـهة إلـى نـواحـي الـعضل واملـفاصـل، فـتكون الحـركـة عسـرة، وإذا 
195كــــان كــــذلــــك، كــــان الــــبدن مســــتعًدا لحــــدوث خُـــــرَّاج عــــند البحــــران، وأكــــثر 

حـدوثـه حـينئٍذ هـو فـي املـفاصـل وإلـى جـانـب الـلحيني. أمـا املـفاصـل فـألنَّ كـل 
عـــــــضو يـــــــدفـــــــع تـــــــلك املـــــــادة عـــــــن نـــــــفسه فـــــــال يـــــــقبلها، [89a	TH2] ومـــــــوضـــــــع 
197املـفصل البـد فـيه مـن خـلو عـند الـعظمني املـتجاوريـن، فـال يـكون هـناك  196

198قــوة تــدفــع، وتجــد املــادة مــكانــها مــتسًعا، فــال جــرم يــكون انــصبابــها فــيه. 

وأمـا جـانـب الـلحيني، فـألنَّ املـواضـع الـرخـوة هـي عـند الـلحيني وخـلف األذنـني 
واألرنــبتني ومــا أشــبههما شــديــدة الــقبول لــلمواد، [50b	L4] لــسخافــة لحــمها 
199وســعة مــسامــه، فــيكون نــفوذ املــادة فــيه سهــاًل. واخــتص جــانــب الــلحيني 

C5DK4.192	إال أن	:L4	TH2,	[ .	ألن

193	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

194	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.195	خارج	:L4	TH2,	[ .	خراج

C5DK4.196	املفاصل	:L4	TH2,	[ .	املفصل

L4.197	C5DK4,	TH2:om.	[ .	هناك

C5DK4.198	مكانًا	:L4	TH2,	[ .	مكانها

C5DK4.199	om.	L4:	TH2,	[ .	فيه



!  27

Pormann et al. 2017        Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4
 
  

200بــــــذلــــــك ألنَّ مــــــواد الحــــــمى فــــــي أكــــــثر األمــــــر إذا لــــــم تــــــكن مــــــندفــــــعة إلــــــى 

 [C5DK4	96b] مـــــــــخارجـــــــــها حـــــــــتى يحـــــــــدث مـــــــــن ذلـــــــــك اســـــــــتفراغ، وال إلـــــــــى
201األطـراف حـتى يحـدث مـن ذلـك خُــرَّاج فـي املـفاصـل، فـإنـها تـكون مـندفـعة 

إلـى فـوق، فـيكون جـانـب الـلحيني أولـى بـها. وأمـا خـلف األذنـني فـإنـما تـندفـع 
املواد إليه في غالب األمر، بعد نفوذها في الدماغ. 

، فــَكلَّ مــنه مــوضــع مــن  : مَــن انتشــل مــن مــرض 203 قــال أبــقراط 202

بدنه، حدث به في ذلك [89b	TH2] املوضع ُخرَّاج. 

:  يــــقال: "انتشــــل مــــن املــــرض" إذا خــــفَّت أعــــراضــــه وقــــرب أن  204 الشـــرح

يـفارق، فـإذا حـصل عـقيب ذلـك كـالل فـي عـضٍو، دلَّ عـلى انـدفـاع مـادة إلـى 
هــناك، فــإذا كــمل انــدفــاع تــلك املــادة حــدث هــناك خُـــرَّاج، ألنَّ املــادة املــندفــعة 
205تـــكون قـــد أخـــذت فـــي الـــنضج، مـــع عجـــز الـــطبيعة عـــن دفـــعها بـــالتحـــلل، 

. وإذا كــان كــذلــك، فــالــورم الــذي يحــدث  206وإال كــان انــدفــاعــها بــاالســتفراغ

، والــكالل حــالــة بــني  207مــنها البــد وأن يجــمع [98a	C5DK4] فــيكون خُـــرَّاجًــــا

اإلعياء والكسل. 

C5DK4.200	ههنا	.add	[ .	بذلك

201	L4.	يجد	:C5DK4	TH2,	[  . يحدث

202	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.203	مرضه	:L4	TH2,	[ .	مرض

204	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

205	L4.	القوة	:C5DK4	TH2,	[  . الطبيعة

C5DK4.206	باستفراغ	:L4	TH2,	[ .	باالستفراغ

C5DK4.207	خارجا	:L4	TH2,	[ .	خراًجا
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: وإن كــان قــد تــقدم تــعب عــضو مــن األعــضاء  209 قــال أبــقراط 208

من قبل أن يمرض صاحبه، ففي ذلك العضو يتمكن املرض. 

: ســـبب ذلـــك أنَّ قـــوة ذلـــك الـــعضو تـــضعف، فـــيكون قـــبولـــه ملـــادة  210 الشــرح

املرض أكثر، فيكون تمكُّن املرض فيه أقوى. 

: مَــــن اعــــترتــــه حُـــــمَّى ولــــيس فــــي حَـــــْلقه انــــتفاخ،  211 قــــال أبــــقراط

فعرض له اختناق بغتة، فذلك من عالمات [90a	TH2] املوت. 

: إذا عـرض اخـتناق بـغتة ولـم يـكن قـبل ذلـك فـي الحـلق  214 الشـرح 213 212

215انـتفاخ، فـإنـما يـكون ذلـك لـدفـع الـطبيعة #ملـادة املـرض عـند البحـران إلـى 

 [L4	51a] إذ لــــو كــــان ذلــــك لتحــــلُّب [C5DK4	98b] ،216نــــواحــــي الحنجــــرة

 - 217مـادة إلـى هـناك بـغير دفـع بحـرانـي #لـم يـكن كـثيرًا، ألنَّ -فـي األكـثر

إذا عـــرض اخـــتناق فـــإنـــما يـــعرض قـــلياًل قـــلياًل عـــلى قـــدر تحـــلب املـــادة. وإذا 

208	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.209	فاتعب عضوا	:L4	TH2,	[ .	تعب عضو

210	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

211	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

212	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.213	للمحموم	.add	[ .	عرض

C5DK4.214	حلقه	:L4	TH2,	[ .	الحلق

L4.215	املادة لبحران	.C5DK4	املادة بالبحران	:TH2	[ .	ملادة املرض عند البحران

C5DK4.216	om.	L4:	TH2,	[ .	ذلك

L4.217	اال كبر	.C5DK4	ففي األكثر	:TH2	[ .	لم يكن كثيرًا ألن في األكثر
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كـان ذلـك بـدفـع البحـران، كـان عـالمـة املـوت، ألنَّ املـندفـع حـينئٍذ يـكون كـثيرًا، 
وتــكون الــقوى ضــعيفة عــن تحــليل ذلــك املــندفــع. والــقلب شــديــد الــحاجــة إلــى 
نه بـــالحُــــــمى، وذلـــك يـــلزمـــه فـــساد مـــزاجـــه. وإنـــما  الـــتنفس، ألجـــل تـــقدُّم تـــسخُّ
شــــرطــــنا أن ال يــــكون قــــد تــــقدم االنــــتفاخ فــــي الحــــلق، ألنــــه لــــو كــــان قــــد تــــقدم 
االنـتفاخ، أي الـورم، لـجاز أن يـكون االخـتناق حـينئٍذ لـزيـادة حجـم الـورم عـند 

كمال نضجه، وحينئٍذ يعقبه االنفجار والعافية. 

ــــت مـــعها رقـــبته  : مَــــن اعـــترتـــه حُـــــّمى فـــاعـــوجّـَ 219 قـــال أبـــقراط 218

220وعســــر [90b	TH2] عــــليه االزدراد، حــــتى ال يــــقدر أن يــــزدرد إال 

بكدٍّ، من غير أن يظهر به انتفاخ، فذلك من عالمات املوت. 

: اعـــــــوجـــــــاج الـــــــعنق مـــــــع االخـــــــتناق قـــــــد يـــــــكون  221 [97a	C5DK4] الشــــرح

222لـــيبٍس شـــديـــٍد مُــــشنِّج لـــلعصب، وهـــذا ال مـــحالـــة يـــلزمـــه املـــوت؛ وقـــد يـــكون 

لــزوال فــقرة إلــى داخــل، إمــا لــرطــوبــة مــزلــقة أو لــورم مــمدٍِّد لــألربــطة، فيجــذب 
223الــفقرة إلــى قُـــدَّام؛ وكــالهــما محــدثــان املــوت لــتعذُّر عــود هــذه الــفقرة فــي 

مــدة يــمكن فــيها بــقاء الــقلب عــلى مــزاجــه مــع االخــتناق. وفــي هــذه األحــوال 

218	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

L4.219	معها رقبة	.C5DK4	رقبته معها	:TH2	[ .	معها رقبته

C5DK4.220	om.	L4:	TH2,	[ .	أن

221	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

222	L4.	لسبب	:C5DK4	TH2,	[  . ليبس

TH2.223	محدثان للموت	.C5DK4	يحدثان املوت	:L4	[ .	محدثان املوت
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225كـلها ال يظهـر بـاملـريـض انـتفاخ، أمـا فـي األوَّلَــنْي فـلفقدانـه، وأمـا فـي  224

الثالث فألنه يكون في داخل املريء فال يظهر للحس. 

: الــَعَرقُ يُحــمد فــي املحــموم إذا ابــتدأ فــي الــيوم  226 قــال أبــقراط

الـثالـث، أو فـي الـخامـس، أو فـي الـسابـع، أو فـي الـتاسـع، أو فـي 
الـحادي عشـر، أو فـي الـرابـع عشـر، أو فـي الـسابـع عشـر، أو فـي 
العشـــريـــن، [51b	L4] أو فـــي الـــرابـــع والعشـــريـــن، أو فـــي الـــسابـــع 
 [TH2	91a] والعشـــــــــريـــــــــن، أو فـــــــــي الـــــــــواحـــــــــد [C5DK4	97b]227

، أو فـــــي الـــــسابـــــع  228والـــــثالثـــــني، #أو فـــــي الـــــرابـــــع والـــــثالثـــــني

229والــثالثــني؛ فــإنَّ الــَعَرق الــذي يــكون فــي هــذه األيــام يــكون مــعه 

بحــران األمــراض. وأمــا الــَعَرق الــذي يــكون فــي غــير هــذه األيــام، 
فإنه يدل على آفٍة، أو على طوٍل من املرض. 

: قــــــد عــــــلمت أنَّ الــــــيوم األربــــــعني هــــــو أول بــــــحاريــــــن األمــــــراض  230 الشـــرح

املــزمــنة، فــهو كــذلــك آخــر بــحاريــن األمــراض الــحادة. وعــلمت أنَّ أقــصر مــدة 
يـعرض فـيها تـغير يـتعلق بـالبحـران أربـعة أيـام، فهـذا الـتغير يـمكن أن يشـتد 
فــيكون بحــرانًــا؛ فــإذًا تــكون بــحاريــن األمــراض الــحادة تــتزايــد بــأربــعة أيــام 

C5DK4.224	om.	L4:	TH2,	[ .	ال

C5DK4.225	األوليني	:L4	TH2,	[ .	األولني

226	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.227	الحادي	:L4	TH2,	[ .	الواحد

228	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . أو في الرابع والثالثني

C5DK4.229	om.	L4:	TH2,	[ .	معه

230	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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 ، 232أربـــعة أيـــام. وعـــلمت أنَّ البحـــران قـــد يـــتقدم إلحـــفاز املـــادة الـــطبيعة 231

وقـــد يـــتأخـــر طـــلبًا مـــن الـــطبيعة االســـتظهار لـــتكميل الـــنضج، وحـــينئٍذ يـــنتقل 
البحــران ال مــحالــة عــن يــومــه، وأولــى األيــام بــذلــك فــي األمــراض الــحادة هــي 
233األيـــــام األفـــــراد، ألنَّ مـــــواد األمـــــراض الـــــحادة [101a	C5DK4] أكـــــثرهـــــا 

ًا. والبحــــران إنــــما يــــعرض فــــي يــــوم الــــنوبــــة،  صــــفراويــــة، فــــتكون نــــوائــــبها غِــــــبّـَ
234فـــلذلـــك يـــتقدم بحـــران الـــرابـــع [91b	TH2] إلـــى الـــثالـــث، أو يـــتأخـــر إلـــى 

235الـخامـس، والـتقدم أكـثر ألنَّ املـرض إنـما يُبحـرن فـي أول الـبحاريـن إذا 

كـــــانـــــت مـــــادتـــــه لـــــطيفة جـــــًدا شـــــديـــــدة الحـــــدَّة، وحـــــينئٍذ تـــــكون الـــــحاجـــــة إلـــــى 
236اســــتعجال الــــطبيعة أكــــثر مــــن الــــحاجــــة إلــــى الــــتأخــــر الــــذي إنــــما يــــكون 

لعســـــر الـــــدفـــــع فـــــيما دون ذلـــــك. فـــــلذلـــــك يُحـــــمد الـــــَعَرق الـــــعارض فـــــي األيـــــام 
237املــعدودة ألنــه يــكون بحــرانــيًا، أي عــن دفــع الــطبيعة، ألنَّ فــي هــذه األيــام 

	L4] وأمـــــا مـــــا يـــــكون فـــــي . 240مـــــن شـــــأن الـــــطبيعة دفـــــع املـــــواد فـــــيها 239 238

52a] غـير تـلك األيـام، فـأكـثره ال يـكون عـن دفـع الـطبيعة، ألنَّ يـومـه ال يـكون 

C5DK4.231	الحتقار	:TH2	الحقان	.L4	الحفار	.corr	[ .	إلحفاز

232	TH2.	الطبيعية	:C5DK4	L4,	[  . الطبيعة

L4.233	om.	TH2.	أيام	:C5DK4	[ .	األيام

C5DK4.234	ويتأخر	:L4	TH2,	[ .	أو يتأخر

C5DK4.235	أقل	:L4	TH2,	[ .	أول

C5DK4.236	التأخير	:L4	TH2,	[ .	التأخر

TH2.237	om.	C5DK4:	L4,	[  . في

238	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . الطبيعة

L4.239	الطبيعة	.C5DK4	الدفع	:TH2	[ .	دفع املواد

240	TH2.	دفع الطبيعة فيها	.add	[  . فيها
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صـــالـــًحا لـــذلـــك، فـــهو إذن إمـــا لتخـــلي الـــطبيعة عـــن الـــرطـــوبـــات بعجـــزهـــا عـــن 
241الـتصرف فـيها، فـتسيل بـذاتـها، ويـدّل ذلـك عـلى آفـٍة فـي الـقوى، أو لـكثرة 

الــرطــوبــات جــًدا، وعجــز الــطبيعة عــن إجــادة الــتصرف فــيها لــكثرتــها، فــيسيل 
بـــــعضها، [101b	C5DK4] وذلـــــك يـــــدّل عـــــلى طـــــول املـــــرض لـــــزيـــــادة مـــــادتـــــه. 
والــيوم الــثالــث والــخامــس مــما يــدل عــلى الــرابــع، والــتاســع يــدل عــلى الــسابــع 
[92a	TH2] ويــسمى الــواقــع فــي الــوســط، لــوقــوعــه فــي الــوســط بــني الــسابــع 
والـحادي عشـر. وأمـا الـثالـث عشـر والـخامـس عشـر، فـالـظاهـر أنـهما سـقطا 
. وأمـا الـتاسـع عشـر والـواحـد والعشـرون،  242عـلى سـبيل الـغلط مـن الـنساخ

ًا، فــفي  243فــال يــقع فــيهما بحــران، ألنَّ مــا يــتوقــف مــن األمــراض الــحادة غِـــبّـَ

244الــــغالــــب ال يــــتأخــــر إلــــى هــــذه املــــدة. وكــــذلــــك فــــاعــــرف الــــحال فــــي الــــثالــــث 

245والعشرين والخامس والعشرين، وما بعد ذلك من األفراد. 

: الــعَرقُ الــبارد إذا كــان مــع حــمى حــادة، دلَّ عــلى  246 قــال أبــقراط

املوت؛ وإذا كان مع حمى هادئة، دلَّ على طول من املرض. 

241	C5DK4.	أي آفة	.add	[  . آفة

C5DK4.242	غلط النساخ	:L4	TH2,	[ .	الغلط من النساخ

243	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . ألن

C5DK4.244	فالخوف	:L4	TH2,	[ .	فاعرف

245	L4.	وأما	:C5DK4	TH2,	[  . وما

246	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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: الحـمى الـهادئـة ال يـمتنع أن تـكون مـادتـها بـاردة بـالـطبع،  248 الشـرح 247

وفـــي األكـــثر إنـــما يـــكون املـــندفـــع فـــي املـــرض مـــن املـــادة الـــتي مـــنها املـــرض، 
واملـادة الـباردة عسـرة االنـفعال [102a	C5DK4] واالنـدفـاع، فـلذلـك إذا كـان 
الـــعرق فـــي الحـــمى الـــهادئـــة بـــارًدا دلَّ عـــلى طـــولـــه، لـــداللـــته عـــلى بـــرد مـــادتـــه. 
 [TH2	92b] ،وأمـــا الحـــميات الـــحادة فـــال يـــمكن أن يـــكون ذلـــك مـــن مـــادتـــها
فـــإمـــا أن يـــكون مـــن الـــرطـــوبـــات الـــغريـــزيـــة أو غـــيرهـــا، وأيـــهما كـــان دلَّ عـــلى 
املـوت. أمـا [52b	L4] إن كـان مـن الـرطـوبـات الـغريـزيـة، فـألنـه إنـما يـكون إذا 
تخـــلَّت الـــطبيعة عـــنها فـــبردت وســـالـــت مـــن ذاتـــها، كـــما يـــعرض عـــند الـــغشي. 
249وأمـا إن كـان مـن رطـوبـات أخـرى، فـألنَّ الـرطـوبـة لـم تـبق عـلى بـردهـا إال 

250والحـــــرارة الـــــعفونـــــية فـــــي غـــــير مـــــوضـــــعها، وإنـــــما يـــــكون ذلـــــك بـــــأن تـــــكون 

 ، 252الحــرارة الــعفونــية بــقرب الــقلب، وظــاهــر الــبدن غــير شــديــد الــتسخني 251

نة عـن نـواحـي الـقلب،  وذلـك إنـما يـكون لعجـز الـطبيعة عـن دفـع املـادة املـسخِّ
253وظاهر أنَّ ذلك يلزمه املوت في أكثر األمر. 

247	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

248	L4.	ال يمنع	:C5DK4	TH2,	[  . ال يمتنع

C5DK4.249	رطوبة	:L4	TH2,	[ .	رطوبات

C5DK4.250	الغريزية	:L4	TH2,	[ .	العفونية

C5DK4.251	العفنية	:L4	TH2,	[ .	العفونية

TH2.252	التسخن	:C5DK4	L4,	[ .	التسخني

TH2.253	فظاهر	:L4	C5DK4,	[ .	وظاهر
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: [102b	C5DK4] وحـــيث كـــان الـــعرق مـــن الـــبدن،  254 قـــال أبـــقراط

فهو يدّل على أنَّ املرض في ذلك املوضع. 

: فــرق بــني أن يــقال: "إذا عــرض فــي مــواضــع عــرق" وبــني  256 الشـرح 255

أن يــقال: "حــيث كــان الــعرق مــن الــبدن" فــإنَّ الــثانــي يُــشعر بــأنَّ الــعرق لــم 
يـــكن إال فـــي ذلـــك املـــوضـــع. وحـــيث أُطـــلق لـــفظ الـــعرق، فـــاملـــراد غـــير الـــبارد، 
257فيخـرج بـذلـك عـرق [93a	TH2] الـجبني ومـا يشـبهه، الـذي يـكون بـسقوط 

الـــقوة. وال شـــك أنَّ الـــعرق إذا اخـــتص بـــموضـــع، وكـــانـــت نســـبة أجـــزاء الـــبدن 
إلـــى األشـــياء الـــخارجـــة واحـــدة، فـــذلـــك ألمـــر بـــدنـــيٍّ، وإال لـــم يـــختص، وإنـــما 
يـــكون كـــذلـــك إذا كـــانـــت املـــواد فـــي ذلـــك املـــوضـــع أكـــثر. وقـــد بـــيَّنا مـــا يـــندفـــع 
258مــــن الــــرطــــوبــــات فــــي حــــال املــــرض، فــــفي الــــغالــــب يــــكون ذلــــك مــــن مــــادة 

259املــرض، فــمادة املــرض إذا كــانــت فــي ذلــك الــعضو أكــثر، فــيكون املــرض 

 [C5DK4	103a] فـيه أقـوى وأشـد، وال مـعنى لـكون املـرض فـي ذلـك املـوضـع
إال هذا. 

254	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

255	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.256	موضع	:L4	TH2,	[ .	مواضع

C5DK4.257	لسقوط	:L4	TH2,	[ .	بسقوط

C5DK4.258	بينا أن ما ينفع من	:L4	TH2,	[ .	بينا ما يندفع من

259	C5DK4.	TH2,	om.	L4:	[  . كانت



!  35

Pormann et al. 2017        Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4
 
  

: أي مـوضـع مـن الـبدن كـان حـارًا أو بـارًدا، فـفيه  261 قـال أبـقراط 260

املرض. 

 [L4	53a] ال شــــــك أنَّ اخــــــتصاص مــــــوضــــــع بــــــالخــــــروج عــــــن : 262 الشــــرح

263املجــرى الــطبيعي، مــع كــون نســبة أجــزاء الــبدن إلــى األشــياء الــخارجــة 

واحـــــدة، يـــــدّل عـــــلى اخـــــتصاص ذلـــــك املـــــوضـــــع بـــــزيـــــادة الخـــــروج عـــــن األمـــــر 
الطبيعي، فيكون أكثر املرض هناك، كما قلنا في العرق. 

: وإذا كـــــان يحـــــدث فـــــي الـــــبدن كـــــله  264 قـــــال [93b	TH2] أبـــــقراط

265تــغايــير، وكــان الــبدن يــبرد مــرة ثــم يــسخن أو يــتلون بــلون ثــم 

266بغيره، دّل ذلك على طول من املرض.  

: إنـــــما يـــــكون ذلـــــك إذا كـــــان فـــــي الـــــبدن مـــــواد مـــــختلفة، ومـــــتى  267 الشـــرح

268كان كذلك، كان إنضاجها عسرًا، فيطول املرض ال محالة. 

260	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.261	وأي	:L4	TH2,	[ .	أي

262	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.263	الخارجية	:L4	TH2,	[ .	الخارجة

264	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.265	أخرى	.add	[ .	يسخن

C5DK4.266	om.	L4:	TH2,	[ .	من

267	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

268	L4.	البدن	.add	[  . كان
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: الـعرق الـكثير الـذي يـكون عـند  270 [103b	C5DK4] قـال أبـقراط 269

، يــدّل عــلى أنَّ صــاحــبه يحــمل عــلى  271الــنوم مــن غــير ســبب بــنيِّ

272بـدنـه مـن الـغذاء أكـثر مـما يـحتمل؛ وإن كـان كـذلـك وهـو ال يـنال 

، دّل على أنَّ بدنه يحتاج إلى استفراغ.  273من الغذاء

: كــثرة الــعرق إنــما يــكون لــكثرة ســببه، فــإذا لــم يــكن بســبب  275 الشـرح 274

، كـالحـر الـخارجـي، فـال مـحالـة أنَّ سـببه املـادي –وهـو الـرطـوبـات- كـثير،  بـنيِّ
277وإنــما #تــكثر تــلك الــرطــوبــات لــكثرة مــادة الــغذاء. وإذا لــم يــكن ذلــك  276

278لـــــــغذاٍء كـــــــثيٍر قـــــــريـــــــب العهـــــــد، فـــــــهو لـــــــغذاء كـــــــثير مـــــــتقدِّم، وذلـــــــك مـــــــوجـــــــب  

 [TH2	94a] َّاالســــــتفراغ ألجــــــل االمــــــتالء، وإنــــــما يــــــختص ذلــــــك بــــــالــــــنوم ألن
الـطبيعة فـي حـال الـنوم يـكون اسـتيالؤهـا عـلى الـرطـوبـات بـاإلنـضاج والـدفـع 
وغــيرهــما أكــثر. قـولـه: "وهــو ال يــنال مــن الــغذاء" أي اليــنال مــنه قــدرًا يــلزمــه 

كثرة العرق. 

269	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.270	بعد	:L4	TH2,	[ .	عند

271	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . بنيِّ

C5DK4.272	وإذا	:L4	TH2,	[ .	وإن

C5DK4.273	منه	:L4	TH2,	[ .	من الغذاء

274	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.275	السبب	:L4	TH2,	[ .	بسبب

276	L4.	تكون الرطوبات	:C5DK4	TH2,	[  . تكثر تلك الرطوبات

C5DK4.277	فإذا	:L4	TH2,	[ .	وإذا

278	L4.	الغذاء	:C5DK4	TH2,	[  . لغذاء
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: الـعرق الـكثير الـذي يجـري دائـًما،  279 [104a	C5DK4] قـال أبـقراط

280حــارًا كــان أو بــارًدا، فــالــحار مــنه يــدّل عــلى أنَّ املــرض أخــف، 

والبارد منه يدل على أنَّ املرض أعظم. 

: كـــثرة الـــعرق ودوامـــه إنـــما يـــكون إذا كـــانـــت [53b	L4] املـــواد  281 الشــرح

كــــثيرة جــــًدا، فــــإن كــــان بــــارًدا فــــهو مــــع حــــدة الحــــمى يــــدّل عــــلى املــــوت، ومــــع 
282هـــدوئـــها عـــلى طـــول املـــرض، ولـــو كـــان الـــعرق قـــلياًل، فـــكيف الـــكثير. وإن 

كان حارًا فاملرض أخف، ألنَّ املادة الحارة أقبل للنضج والتحلل. 

: إذا كــانــت الحــمى غــير مــفارقــة، ثــم كــانــت تشــتدّ  283 قــال أبــقراط

ًا، فـهي أعـظم خـطرًا، وإذا كـانـت تـفارق عـلى أي وجـه كـان،  284غِــبّـَ

فهي تدل على أنه ال خطر فيها. 

: [104b	C5DK4] الحـميات الـتي التـفارق، مـنها مـا لـيس  286 الشـرح 285

لـها نـوائـب اشـتداد [94b	TH2] كحـمى الـدق، ومـنها مـا لـها نـوائـب اشـتداد 
287وهـي الـحادثـة عـن عـفونـة خـلٍط داخـل الـعروق، كـالـصفراويـة، وهـي الـتي 

279	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.280	كان حارا	:L4	C5DK4,	[ .	حارًا كان

281	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.282	من	.add	[ .	طول

283	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.284	وجهة	:C5DK4	[ .	وجه

285	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.286	ليبس	:L4	TH2,	[ .	ما ليس

C5DK4.287	om.	L4:	TH2,	[ .	داخل
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ًا. وغــير املــفارقــة أعــظم خــطرًا مــن املــفارقــة، ألنَّ املــفارقــة تســتريــح  تشــتد غــبّـَ
288فـــيها الـــطبيعة فـــي مـــدة الـــراحـــة ويـــقل تـــضرر الـــقلب والـــقوى فـــيها بـــأذى 

289الــــعفونــــة لــــفقدان دوام املــــؤذي، واملــــفارقــــة الــــتي تــــنقَّى الــــبدن فــــيها وقــــت 

290الراحة، أسهل وأقل خطرًا من التي يبقى منها بقيَّة. 

: مَــن أصــابــته حــمى طــويــلة، فــإنــه يــعرض لــه إمــا  291 قــال أبــقراط

292خرَّاجات أو كالل في مفاصله. 

: يـريـد أنـه يـكون مسـتعًدا جـًدا لـعروض ذلـك، وذلـك ألنَّ الحـمى  293 الشـرح

294إذا طـــالـــت فـــالبـــد وأن يـــكون فـــي الـــبدن مـــواد غـــليظة. أمـــا الـــتي تـــولـــدت 

مــنها الحــمى، أو الــتي [105a	C5DK4] حــدثــت لــفساد الــهضم، فــالبــد وأن 
تـــضعف الـــطبيعة بـــطول الحـــمى، ومـــتى كـــان كـــذلـــك فـــفي األكـــثر تـــقصر عـــن 
تــــمام تحــــليل تــــلك املــــواد. وأقــــبل املــــواضــــع [95a	TH2] ملــــا يــــسيل إلــــيها مــــن 
املـواد هـو املـفاصـل واملـواضـع الـرخـوة، كـما بـيَّناه، فـإن حـصل فـي هـذه مـواد 
كــثيرة، حــدث مــن ذلــك الخــرَّاج، وإن حــصل مــنها شــيء يــسير، حــدث كــالل 

املفاصل. 

C5DK4.288	تأذي	:L4	TH2,	[ .	بأذى

289	L4.	ىىقى	.C5DK4	تىقى	.TH2ىبقى	.corr	[  . تنقى

C5DK4.290	فيها	:L4	TH2,	[ .	منها

291	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

292	L4.	كالل أو خراج	:C5DK4	TH2,	[  . خراجات أو كالل

293	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.294	TH2,	الذي	:C5DK4	[ .	التي
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 [L4	54a] مَــــــن أصــــــابــــــه خُـــــــرَّاج أو كــــــالل فــــــي : 295 قــــــال أبــــــقراط

296املـــفاصـــل بـــعد الحـــمى، فـــإنـــه يـــتناول مـــن الـــغذاء أكـــثر مـــما 

يحتمل. 

: إنـما يـقال بـعد الحـمى إذا كـانـت الحـمى قـد فـارقـت بـالـتمام،  297 الشـرح

وإنــما يــكون ذلــك إذا نــقى الــبدن، فــإذا حــدث بــعد ذلــك خُـــرَّاج أو كــالل فــي 
املــفاصــل فــإنــما يــكون ذلــك ملــادة أخــرى حــادثــة، وإنــما يــكون ذلــك إذا كــان 

املتناول من الغذاء أكثر من املقدار الذي ينبغي.  

: إذا كــانــت تــعرض نــافــض فــي  299 [105b	C5DK4] قــال أبــقراط 298

حمى غير مفارقة ملن قد ضعفت قوته، فتلك من عالمات املوت. 

: فــــــرق بــــــني قــــــولــــــنا: "إذا كــــــانــــــت تــــــعرض" وبــــــني قــــــولــــــنا: "إذا  300 الشــــرح

عــرضــت" فــإنَّ األول يُــفهم مــنه الــتكرار، بــخالف الــثانــي. وكــون الــنافــض فــي 
301حــمى غــير [95b	TH2] مــفارقــة يــمتنع أن يــكون مــما يحــدث فــي ابــتداء 

الــنوائــب، فــإنَّ ذلــك إنــما يــكون فــي الحــمى املــفارقــة؛ فــلذلــك إنــما يــكون هــذا 
النــدفــاع مــادة بــالبحــران. وإنــما يــتكرر ذلــك إذا لــم تــفارق بــه الحــمى، إذ لــو 

295	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.296	مفاصل	:L4	TH2,	[ .	املفاصل

297	L4.	ش	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

298	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

L4.299	TH2,	كان يعرض	:C5DK4	[ .	كانت تعرض

300	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.301	C5DK4,	يمنع	:TH2	[ .	يمتنع
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فـارقـت لـم يـعرض بـعدهـا مـرة أخـرى، وال شـك أنَّ ذلـك إنـما يـكون إذا كـانـت 
املادة غير مطاوعة لالندفاع؛ وذلك مع ضعف القوة يلزمه املوت. 

: فـــي الحـــمى الـــتي ال تـــفارق الـــنخاعـــة، الـــكمدة،  302 قـــال أبـــقراط

303واملـنتنة، والشـبيهة [106a	C5DK4] بـالـدم، أو الـتي مـن جـنس 

املــرار، كــلها رديــئة؛ فــإن انــتفضت انــتفاضًــــــا جــيًدا فــهي محــمودة. 
وكـــــذلـــــك الـــــحال فـــــي الـــــبراز والـــــبول، فـــــإن خـــــرج مـــــا ال يُـــــنتفع 

304بخروجه من أحد هذه املواضع، فذلك رديء. 

: ذكــر هــهنا أنــواعًـــا مــن الــنفث رديــئة، أحــدهــا: الــكمد، وهــو  306 الشـرح 305

، أو ملـادة  307املـائـل إلـى قـليل سـواٍد بـال إشـراق، ويـكون إمـا النـطفاء الـغريـزة

جـــامـــدة ســـوداويـــة. وثـــانـــيها: [96a	TH2] الشـــبيه بـــالـــدم: أمـــا الشـــبيه بـــالـــدم 
األســــود فــــألنــــه يــــكون هــــهنا لــــالحــــتراق، وأمــــا الشــــبيه بــــالــــدم الــــطبيعي وهــــو 
األحـمر، فـإنـما يـكون مـذمـومًــا هـهنا إذا كـان كـذلـك [54b	L4] بـعد طـول مـدة 
املــــرض، لــــداللــــته حــــينئٍذ عــــلى قــــصور الــــطبيعة عــــن الــــنضج. وأمــــا فــــي أول 
األمـــر فـــهو محـــمود، لـــداللـــته عـــلى ســـالمـــة املـــادة وجـــودتـــها، إذ الـــدم أفـــضل 
األخــالط وأقــبلها لــلنضج. وثــالــثها: املــننت: وإنــما يــكون كــذلــك لــقوة الــعفونــة. 

302	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

303 واملنتنة	.C5DK4	والشبيه بالدم واملنتنة والتي هي من	:TH2	[ .	واملنتنة والشبيهة بالدم أو التي من

.L4	والشبيهة بالدم والتي هي من

C5DK4.304	ما ال ينفع بخروجه	.TH2	ما ال ينبغي خروجه	:L4	[ .	ما ال ينتفع بخروجه

305	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.306	قد ذكر	:L4	TH2,	[ .	ذكر

L4.307	C5DK4,	الغريزية	:TH2	[ .	الغريزة
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308[106b	C5DK4] ورابــــــــــعها: الــــــــــتي مــــــــــن جــــــــــنس املــــــــــرار، أعــــــــــني املــــــــــرار 

األصـفر، وهـذا يـدخـل فـيه األصـفر واألحـمر الـناصـع والـكرَّاثـي والـزنـجاري، 
ألنَّ هــــذه كــــلها مــــن جــــنس املــــرار، وكــــلها رديــــئة ألجــــل حــــدَّة املــــادة، وأردأهــــا 

الزنجاري. 

 قــولــه: "فــــي الحــــمى الــــتي ال تــــفارق الــــنخاعــــة، الــــكمدة" إنــــما تــــكون هــــذه 
األنـــواع مـــن الـــنفث فـــي حـــمى غـــير مـــفارقـــة إذا كـــان فـــي الـــصدر ورٌم، إمـــا 
ذات جـنب، أو ذات رئـة. قـولـه: [96b	TH2] "فـإن انـتفضت انـتفاضًـــــــــا جـيًدا 
309فــــــهي محــــــمودة" االنــــــتفاض الــــــجيد هــــــو أن يــــــكون خــــــروج املــــــادة سهــــــالً 

ويـــعقبه نـــفع، وحـــينئٍذ يُحـــمد ذلـــك لـــداللـــته عـــلى قـــوة الـــطبيعة عـــلى الـــدفـــع ال 
310لذاته، فإنه بذاته رديء. 

 قـولـه: "وكـذلـك الـحال فـي الـبراز والـبول" يـريـد أنـه إذا خـرج بـالـبراز والـبول 
مـــواد رديـــئة، فـــالـــحال مـــذمـــومـــة، إال أن يـــكون خـــروج ذلـــك جـــيًدا #فـــال يـــكون 
. قــولــه: "فـــإن خـــرج مـــا ال يـــنتفع بخـــروجـــه مـــن أحـــد هـــذه  311ذلـــك مـــذمـــومًــــا

املـــواضـــع، [107a	C5DK4] فـــذلـــك رديء" يـــريـــد أنَّ الـــخارج إذا كـــان بـــغير 
313سـهولـة وال يـتعقب خـروجـه نـفْع، فـهو مـذمـوم، وإن كـان لـونـه أو قـوامـه  312

أو غير ذلك غير مذموم. 

308	L4.	أعني املرار	.add	TH2.	om.	L4:	C5DK4,	[ .	أعني املرار

TH2.309	وهي	.C5DK4	فإنها	:L4	[ .	فهي

C5DK4.310	فإن خروجه بذاته	:L4	TH2,	[ .	فإنه بذاته

L4.311	فيكون ذلك محمود	.C5DK4	فيكون ذلك محموًدا	:TH2	[ .	فال يكون ذلك مذموًما

C5DK4.312	يعقب	:L4	TH2,	[ .	يتعقب

C5DK4.313	فإن	:L4	TH2,	[ .	وإن
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: إذا كـــان فـــي حـــمى ال تـــفارق، ظـــاهـــر الـــبدن  315 قـــال أبـــقراط 314

، فـتلك مـن  318بـارًدا وبـاطـنه يـحترق، ويـصاحـب ذلـك عـطش 317 316

عالمات املوت. 

: بــرد الــظاهــر مــع [55a	L4] الحــمى الشــديــدة الــتي ال تــفارق  319 الشـرح

: إمـــا ألنَّ الحـــرارة [97a	TH2] الـــغريـــزيـــة  320يـــمكن أن يـــكون ألحـــد أمـــريـــن

ضـعيفة جـًدا، بـحيث ال تـقوى عـلى تـبعيد املـادة الـعفنة وبـخارهـا عـن نـواحـي 
الـقلب، فـيتوفـر الـتسخن عـلى الـباطـن ويـبقى الـظاهـر بـارًدا، وهـذا يـدل عـلى 
املـوت، ألنَّ الـقوى إذا كـانـت تعجـز عـن الـدفـع إلـى الـظاهـر، فـألن تعجـز عـن 
الـــدفـــع الـــتام بـــطريـــق األولـــى. وبهـــذا الـــوجـــه يـــمكن إذا كـــانـــت الحـــمى تـــفارق 
أيــًضا، أو ألنَّ األحــشاء فــيها ورم حــار، فــتكون املــادة الــحارة مــجتمعة فــيه، 
321فــال [107b	C5DK4] يــنفصل مــنها مــا يُــسخِّن الــظاهــر. وال يــمكن بهــذا 

الـــوجـــه إذا كـــانـــت الحـــمى تـــفارق، ألنَّ األورام الـــحارة الـــكائـــنة فـــي األحـــشاء 
322يــلزمــها أن تــكون الحــمى الزمــة، وهــذا أيــًضا يــدّل عــلى املــوت ألنَّ املــادة 

314	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

315	L4.	وظاهر	:C5DK4	TH2,	[  . ظاهر

TH2.316	وصاحب	:L4	C5DK4,	[ .	ويصاحب

L4.317	شديد	.add	[  . عطش

C5DK4.318	فذلك	:L4	TH2,	[ .	فتلك

319	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.320	TH2,	األمرين	:C5DK4	[ .	أمرين

C5DK4.321	وال	:L4	TH2,	[ .	فال

322	L4.	يلزمه	:C5DK4	TH2,	[  . يلزمها



!  43

Pormann et al. 2017        Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4
 
  

323إنــــما تــــكون كــــذلــــك إذا كــــانــــت شــــديــــدة الــــعصيان عــــن التحــــلل وإال كــــان 

يتحــلل مــنها مــا يــسخن الــظاهــر. وإنــما خــص أبــقراط الــحكم بــما إذا كــانــت 
324الحــــــمى ال تــــــفارق، ألنَّ الــــــداللــــــة عــــــلى املــــــوت تــــــكون حــــــينئٍذ أقــــــوى، ألنَّ 

الحـمى [TH297b] الـالزمـة أكـثر خـطرًا مـن املـفارقـة، وإنـما شـرط أن يـكون 
بصاحب ذلك عطش لالستدالل على قوة حرارة الباطن. 

: مـــتى الْـــتَوْت فـــي حـــمى غـــير مـــفارقـــٍة الـــشفة أو  325 قـــال أبـــقراط

326الــــعني أو األنــــف أو الــــحاجــــب أو لــــم يــــبصر املــــريــــض أو لــــم 

 . 327يسمع، أّي هذه كان وقد ضعف البدن، فاملوت منه قريب

: الـــتواء هـــذه األعـــضاء فـــي الحـــمى يحـــدث لـــتجفف األعـــصاب  328 الشــرح

[108a	C5DK4] اآلتـــــية إلـــــيها، وأكـــــثر ذلـــــك إذا كـــــانـــــت الحـــــمى الزمـــــة، ألنَّ 
329تـــجففها بـــجوهـــر الـــدمـــاغ أتـــم لـــدوام املـــجفِّف. واخـــتصت هـــذه األعـــضاء 

330بـذلـك ألنـها، مـع صـغرهـا وسـهولـة انجـذابـها بـأدنـى سـبب مـشنِّجٍ تـجفيفها 

ولــينها، فــإنَّ األعــصاب [55b	L4] تــأتــيها مــن الــدمــاغ، فــتجف بــأول جــفاف 

L4.323	TH2,	om.	C5DK4:	[ .	إنما

324	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . الحمى

325	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.326	يرى	:L4	TH2,	[ .	يبصر

327	L4.	قرب	:C5DK4	TH2,	[  . قريب

328	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.329	تجفيفها لجوهر	:L4	TH2,	[ .	تجففها بجوهر

C5DK4.330	لخفتها	:L4	TH2,	[ .	تجفيفها
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، فســببه تحــلل الــروح الــتي بــها  331يــعرض لــه. وأمــا فــقدان الــبصر والــسمع

يــكون ذلــك، وال شــك أنَّ ذلــك مــع الحــمى الــالزمــة وضــعف الــبدن دلــيل عــلى 
 . 332املوت القريب

: إذا حـدث فـي [98a	TH2] حـمى غـير مـفارقـة رداءة  333 قـال أبـقراط

في التنفس واختالط في العقل، فذلك من عالمات املوت. 

، فـإنَّ  : املـراد بـذلـك لـيس مـا يـكون فـي الـبرسـام والسـرسـام 335 الشـرح 334

ذلـــك ال يـــحسن أن يـــقال فـــيه أنـــه حـــدث فـــي حـــمى غـــير مـــفارقـــة، ألنَّ املـــرض 
336حـينئٍذ لـيس هـو الحـمى، إذ الحـمى جـزء مـن أعـراض املـرض، بـل املـراد 

337مـا يـكون [108b	C5DK4] فـي الحـمى الـالزمـة الـتي هـي املـرض، فـإنـما 

يحـــــدث ذلـــــك حـــــينئٍذ لـــــفساد مـــــزاج الـــــدمـــــاغ، ألجـــــل اشـــــتعالـــــه بـــــقوة الحـــــرارة 
338وجـفاف آالت الـتنفس، وذلـك دلـيل ال مـحالـة عـلى املـوت. وأمـا الـكائـن عـن 

البرسام والسرسام فرديء ال محالة، ولكن ال يدل على املوت. 

C5DK4.331	السمع والبصر	:L4	TH2,	[ .	البصر والسمع

C5DK4.332	موت قريب	:L4	TH2,	[ .	املوت القريب

333	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

334	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.335	السرسام والبرسام	:L4	TH2,	[ .	البرسام والسرسام

C5DK4.336	حينئذ	:L4	TH2,	[ .	جزء

C5DK4.337	وإنما	:L4	TH2,	[ .	فإنما

C5DK4.338	فأما	:L4	TH2,	[ .	وأما
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: الخُــرَّاج الــذي يحــدث فــي الحــمى فــال يتحــلل  340 قــال أبــقراط 339

 . 341في أوقات البحرانات األُول، ينذر بطوٍل من املرض

: مــــعناه أنَّ الحــــمى إذا حــــدث فــــيها ُخــــرَّاج فــــلم تنحــــل الحــــمى  342 الشــرح

فـــي البحـــرانـــات األُول الـــتي حـــدث فـــيها الخـــرَّاج، فـــإنَّ الخـــرَّاج تـــطول مـــدتـــه 
[98b	TH2] وذلــــك ألنَّ بــــقاء الحــــمى حــــينئٍذ دلــــيل عــــلى أنَّ الـــــُمنصبَّ إلــــى 
343مـــــــوضـــــــع الخـــــــرَّاج مـــــــن املـــــــادة إنـــــــما هـــــــو بـــــــعضها، وإال كـــــــانـــــــت الحـــــــمى 

344تنحــل بــعد حــدوثــه النــدفــاع مــادتــها إلــى مــوضــعه. وإذا كــان كــذلــك، فــفي 

الـغالـب يـكون [109a	C5DK4] انـدفـاع الـباقـي إلـى هـناك ألنـه أسهـل بسـبب 
قبول العضو وحدوث املسلك إليه، ويلزم ذلك طول مدته.  

: الــدمــوع الــتي تجــري فــي الحــمى أو فــي غــيرهــا  345قــال أبــقراط

مـن األمـراض، إن كـان ذلـك [56a	L4] عـن إرادة مـن املـريـض فـليس 
 . 347ذلك بمنكر، وإن كان عن غير إرادته فهو رديء 346

339	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.340	ينحل	:L4	TH2,	[ .	يتحلل

L4.341	C5DK4,	من املرض بطول	:TH2	[ .	بطول من املرض

342	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

343	L4.	وإذا	:C5DK4	TH2,	[  . وإال

C5DK4.344	انحلت	:L4	TH2,	[ .	تنحل

345	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.346	من املريض	.add	C5DK4.	TH2,	إرادة	:L4	[  . إرادته

C5DK4.347	رديء	:L4	TH2,	[ .	أردأ
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: يــريــد مــا كــان مــن ذلــك ال لســبب فــي الــعني، كــضعف أو كــثرة  348 الشـرح

349رطــــوبــــة أو رمــــد أو خــــشونــــة، ومــــا كــــان كــــذلــــك فــــإن كــــان عــــن إرادة مــــن 

املــريــض، فــال شــك أنــه رديء لــداللــته عــلى كــآبــة املــريــض وحــزنــه، لــكنه لــيس 
بــمنكر لــكونــه غــير خــارج عــن الــحالــة الــصحية. وإن كــان [99a	TH2] بــغير 
350إرادة مــنه، فــهو أردأ، ألنــه إنــما يــكون فــي الــغالــب عــن ســيالن رطــوبــات 

351الـدمـاغ أو سـقوط الـقوة، كـما يـعرض عـند قـرب املـوت. وإذا كـان ذلـك مـن 

352أحـد الـعينني [109b	C5DK4] فـهو أردأ لـداللـته عـلى أنَّ رطـوبـة الـدمـاغ 

قد قلَّت باالنشواء، حتى ال يفي الدمع بالخروج من العينني. 

اه  : مَـن غـشيت أسـنانـه فـي الحـمى لـزوجـات، فحُــمَّ 353 قـال أبـقراط

تكون قوية. 

: هــــذا إنــــما يــــكون إذا عــــقدت حــــرارة الحــــمى الــــرطــــوبــــات عــــلى  354 الشــرح

األسنان حتى صارت لزجة، وإنما يكون كذلك إذا كانت قوية.  

: مَـــن عـــرض لـــه فـــي حـــمى محـــرقـــة ســـعال كـــثير  355 قـــال أبـــقراط

يابس، ثم كان تهيجه له يسيرًا، فإنه ال يكاد يعطش.  

348	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.349	فما	:L4	TH2,	[ .	فإن

C5DK4.350	رطوبة	:L4	TH2,	[ .	رطوبات

C5DK4.351	يكون	:L4	TH2,	[ .	يعرض

C5DK4.352	إحدى	:L4	TH2,	[ .	أحد

353	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

354	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

355	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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: يـــــريـــــد أنَّ عـــــطشه يـــــكون يـــــسيرًا حـــــتى يـــــقارب أن ال يـــــوجـــــد،  356 الشـــرح

وســبب ذلــك تــسييل حــركــة الــسعال لــلرطــوبــات مــن الــدمــاغ وأعــالــي الحنجــرة 
وأعــــــالــــــي [110a	C5DK4] املــــــريء، وتــــــلك الــــــرطــــــوبــــــات [99b	TH2] تــــــسكِّن 
الــــــعطش. وقــــــد شــــــرط أن يــــــكون ذلــــــك الــــــسعال كــــــثيرًا، وذلــــــك لــــــيكون ســــــبب 
357الـــتكثير مـــتتالـــيًا، وأن يـــكون يـــابـــًسا أي بـــغير نـــفث ألنَّ مـــا يـــكون حـــينئذٍ 

بــــنفث يــــكون نــــفثه صــــفراويًــــا، فــــيكون أولــــى بــــإحــــداث الــــعطش، #وأن يــــكون 
 . 358تــهييجه يــسيرًا، إذا مــا كــان تــهييجه كــثيرًا فــهو أولــى بــإحــداث الــعطش

واملراد بالهيجان، القلق. 

: كــل حــمى تــكون مــع ورم اللحــم الــرخــو الــذي فــي  359 قــال أبــقراط

الــحالــبني وغــيره مــما أشــبهه، [56b	L4] فــهي رديــئة، إال أن تــكون 
حمى يوم.  

: يـريـد مـا يـكون مـن ذلـك بسـبب الـورم، وهـذه ال تـكون ِدقـيَّة ألنَّ  360 الشـرح

الـــدِّق ال يـــكون مـــعه ورم، إذ الـــورم إنـــما يـــكون لـــكثرة املـــواد، وهـــي فـــي الـــدق 
مـفقودة، فـإذا لـم تـكن يـومـية، كـانـت عـفونـية. [110b	C5DK4] وهـذه الـلحوم 
لــــرطــــوبــــتها، شــــديــــدة الــــقبول لــــلعفونــــة، فــــإذا كــــانــــت فــــيها مــــادة عــــفنة ازدادت 

356	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

TH2.357	التسييل	:L4	C5DK4,	[ .	التكثير

358	om.	C5DK4:	[ .	وأن يكون تهييجه يسيرًا إذ ما كان تهييجه كثيرًا فهو أولى بإحداث العطش

TH2,	L4.

359	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

360	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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361عـفونـة وكـانـت رديـئة، حـتى أنَّ تـلك املـادة إن كـانـت شـديـدة الـفساد، كـان 

من ذلك الطاعون، وهو قتَّال. 

 [TH2	100a] إذا كـــان بـــإنـــسان حـــمى وأصـــابـــه : 362 قـــال أبـــقراط

عَـَرق ولـم تـقلع الحـمى، فـتلك عـالمـة رديـئة، وذلـك أنـها تـنذر بـطول 
من املرض، وتدل على رطوبة كثيرة. 

: يــريــد بــاإلقــالع إقــالع الحــمى جــملة، إذ لــو أقــلعت الــنوبــة  364 الشــرح 363

بــالــعَرق ولــم تــقلع الحــمى جــملة لــم يــكن ذلــك رديــئًا، والحــمى إنــما تــبقى مــع 
365الـعرق إذا لـم يـكن ذلـك الـعرق مـع دفـع الـطبيعة، فـإمـا أن يـكون لـسيالن 

الــــرطــــوبــــات لــــكثرتــــها فــــيطول املــــرض لــــكثرة املــــادة، أو لتخــــلي الــــطبيعة كــــما 
يـكون عـند سـقوط الـقوة، [111a	C5DK4] وهـذا يـدل عـلى املـوت، ولـيس هـو 
مــــراد أبــــقراط، فــــإنــــه إذا لــــم يــــتعرض بــــحال أمــــر، فــــإنــــه يــــريــــد: إن كــــان ذلــــك 

األمر، يكون على اعتداله.  

: مّـن اعـتراه تـمدد أو تـشنج، ثـم أصـابـته حـمى،  367 قـال أبـقراط 366

انحل بها مرضه. 

361	L4.	وكان	:C5DK4	TH2,	[  . كان

362	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

363	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

TH2.364ال يريد	:C5DK4	L4,	[ .	يريد

C5DK4.365	من	:L4	TH2,	[ .	مع

366	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.367	أصابه	:L4	TH2,	[ .	أصابته
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: يـــريـــد بـــذلـــك مـــا يـــكون مـــن الـــتمدد والـــتشنج عـــن رطـــوبـــة، فـــإنَّ  368 الشــرح

370الـــكائـــنني عـــن يـــبس ال يـــعرض بـــعدهـــما حـــمى، ومـــا كـــان عـــن رطـــوبـــة  369

فــــإنَّ عــــالجــــه بــــالتحــــليل والــــتلطيف، وذلــــك يــــكون بــــالــــتسخني، والحــــمى أقــــوى 
[100b	TH2] األشياء في ذلك. 

: إذا كــان بــإنــسان حــمَّى محــرقــة، فــعرض  372 قــال أبــقراط 371

اه.  373له نافض، انحلَّت به ُحمَّ

: مــــادة الحــــمى املحــــرقــــة فــــي قــــعر الــــبدن، فــــإنــــما يــــعرض  374 الشــرح

375[111b	C5DK4] فـــيها الـــنافـــض إذا انـــتفضت مـــادتـــها [57a	L4] إلـــى 

376ظاهر البدن، ويلزم ذلك أنها تفارق بالَعَرق. 

368	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

TH2.369	الكائن	:L4	C5DK4,	[ .	الكائنني

TH2.370	بعده	:C5DK4	L4,	[ .	بعدهما

371	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.372	فعرضت	:L4	TH2,	[ .	فعرض

L4.373	C5DK4,	بها	:TH2	[ .	به

374	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

TH2.375	فيه	:C5DK4	L4,	[ .	فيها

376	L4.	الظاهر	:C5DK4	TH2,	[  . ظاهر
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: الـغب الـخالـصة أطـول مـا تـكون تـنقضي  378 قـال أبـقراط 377

في سبعة أدوار. 

: الــغب الــخالــصة هــي الــحادثــة عــن صــفراء صــرفــة، وإذا  379 الشـرح

كـان تـدبـيرهـا صـوابًـا، فـأطـول مـا تـكون، تـنقضي فـي سـبعة أدوار؛ ألنـها مـن 
380األمــراض الــحادة مــطلًقا، فــيكون بحــرانــها فــي أربــعة عشــر يــومًـــا، وذلــك 

ســبعة أدوار، هــذا إذا كــانــت دائــرة، أمــا الــالزمــة فــإنَّ كــل يــوم مــنها بــمنزلــة 
الدور، فلذلك تنقضي في سبعة أيام. 

: مَـن أصـابـه فـي الحُـــمى فـي أذنـيه صـمم،  382 قـال أبـقراط 381

فجرى من منخريه دم أو استطلق بطنه، انحل بذلك مرضه. 

: [112a	C5DK4] املـــــراد هـــــهنا بـــــالـــــصمم ثـــــقل الـــــسمع،  383 الشـــرح

ى لـكثرة مـا يـتجه مـن املـواد إلـى جـهة الـدمـاغ، فـإذا  وإنـما يحـدث فـي الحُــــمَّ

377	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

om.TH2.378	L4:	C5DK4,	[ .	تكون

379	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

380	L4.	أربع	:C5DK4	TH2,	[  . أربعة

381	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.382	أذنه	:L4	C5DK4,	[ .	أذنيه

383	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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ـــا مـــن الـــخالف الـــقريـــب كـــالـــرعـــاف، أو مـــن  ، إمّـَ 385اســـتفرغـــت تـــلك املـــواد 384

 . 387الخالف البعيد [101a	TH2] كاإلسهال، انحل ذلك بسببه 386

: إذا لــم يــكن إقــالع الحُـــمى عــن املحــموم فــي  388 قــال أبــقراط

 . 390يوم من األيام األفراد، فمن عادتها أن تعاود 389

: املــــــراد بــــــاأليــــــام األفــــــراد، األيــــــام الــــــتي هــــــي أفــــــراد فــــــي  391 الشـــرح

393حــميات الــبحاريــن، فــالــرابــع فــرد ألنــه نــصف الــسابــع، والــرابــع عشــر  392

فــرد ألنــه ســابــع األســبوع الــثانــي، وكــذلــك العشــرون ســابــع األســبوع الــثالــث. 
وقــد جــاء فــي بــعض الــنسخ بــدل "األفــراد" "البحــران" واملــعنى واحــد. وإذا 
394لـم يـكن إقـالع الحـمى فـي يـوم بحـران، فـفي الـغالـب ال يـكون عـن انـدفـاع 

مــادتــها، فــتبقى مــادتــها مــوجــودة فــي الــبدن، ومــن [112b	C5DK4] شــأنــها 

TH2.384	املادة	:C5DK4,L4	[ .	املواد

385	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . إما

386	C5DK4.	لزوال	.add	[  . ذلك

C5DK4.387	سببه	:L4	TH2,	[ .	بسببه

388	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.389	أيام	:L4	TH2,	[ .	األيام

C5DK4.390	تعاوده	:L4	TH2,	[ .	تعاود

391	L4.	أقول ش	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.392	حساب	:L4	TH2,	[ .	حميات

393	L4.	عشرة	:C5DK4	TH2,	[  . عشر

394	C5DK4.	ذلك	.add	[  . يكون
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أن تـــــعود إلـــــى حـــــالـــــها، فـــــتعاود الحـــــمى. ويـــــريـــــد بـــــذلـــــك، إذا لـــــم يـــــكن إقـــــالع 
الحمى باالستفراغ الصناعي. 

: إذا عــرض الــيرقــان فــي الحُــــمى قــبل الــيوم  395 قــال أبــقراط

السابع، فهو عالمة رديئة. 

 ، : قــــد يحــــدث فــــي [57b	L4] الحــــمى بحــــران يــــرقــــان 397 الشــرح 396

	TH2] وذلـك إذا دفـعت الـطبيعة املـادة إلـى نـاحـية الجـلد، فـلم تخـرج بـالـَعَرق
101b] ألجـــــل غـــــلظها. فـــــإذًا البحـــــران بـــــالـــــيرقـــــان إنـــــما يـــــكون حـــــيث املـــــادة 
، وإذا كـان كـذلـك لـم يـمكن أن تـدفـعها الـطبيعة قـبل الـسابـع؛ فـإذا  398غـليظة

399عــرض فــي الحــمى يــرقــان قــبل الــسابــع، فــفي األكــثر إنــما يــكون بســبب 

آخــر مــن أســباب الــيرقــان، وحــينئٍذ يــكون الــحال أردأ، ألنَّ الــصفراء إذا قــلّ 
ى ال محالة.  اندفاعها عن البدن، ازداد التسخني، فقويت الُحمَّ

اه  : مَــن كــان يــصيبه فــي حُــــمَّ 400 [113a	C5DK4] قــال أبــقراط

اه تنقضي في كل يوم.  نافض في كل يوم، فُحمَّ

395	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

396	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

TH2.397	بيرقان	:C5DK4	L4,	[ .	يرقان

398	L4.	جًدا	.add	[  . غليظة

C5DK4.399	لسبب	:TH2,L4	[ .	بسبب

400	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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: الـــنافـــض قـــد يـــعرض فـــي الحـــمى عـــلى ســـبيل البحـــران  401 الشــرح

402كـــــما بـــــيَّناه، وربـــــما تـــــكرر إذا لـــــم تخـــــرج املـــــادة بـــــكمالـــــها فـــــي أول مـــــرة، 

وحـــــينئٍذ تـــــنقضي الحـــــمى فـــــي األخـــــير أو تـــــؤول إلـــــى الـــــعطب. وقـــــد يـــــعرض 
404أيــًضا الــنافــض عــلى ســبيل الــرشــح، بــأن تــكون املــادة كــثيرة فــيرشــح  403

مـنها مـا يـوجـب الـنافـض مـع بـقاء الحـمى، وهـذا ال تـنقضي بـه الحـمى. وقـد 
 ، 405يـــعرض فـــي ابـــتداء الـــنوائـــب، وذلـــك إذا كـــانـــت الحـــمى تـــفارق بـــالـــنوائـــب

فـمن كـان [102a	TH2] يـصيبه هـذا فـي كـل يـوم، فـإنـه تـأتـيه الـنوبـة فـي كـل 
يــوم، وتــنقضي تــلك الــنوائــب أيــًضا فــي كــل يــوم، وهــذا ظــاهــر. وقــد يــتفق أن 
تـــتركـــب نـــوائـــب مـــن حُــــــميات وال يـــكون بـــني الـــنوائـــب راحـــة مـــحسوســـة، فـــيُظن 
بــــالحُـــــــمى أنــــها الزمــــة، فــــتفارق [113b	C5DK4] الــــالزمــــة بــــالــــنافــــض الــــذي 
يـــــعرض فـــــي ابـــــتداء الـــــنوبـــــة، فـــــيكون الـــــنافـــــض الـــــعارض فـــــيها فـــــي كـــــل يـــــوم 

406دليل على أنَّ الُحمى تنقضي في كل يوم.  

: مــتى عــرض الــيرقــان فــي الحُـــمى فــي الــيوم  407 قــال أبــقراط

الـسابـع، أو فـي الـتاسـع، أو فـي الـرابـع عشـر، فـذلـك محـموٌد، إال أن 

401	L4.	أقول ش		:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.402	تكون	:L4	TH2,	[ .	تكرر

TH2.403	النافض أيًضا	:C5DK4	L4,	[ .	أيًضا النافض

TH2.404	فرشح	:C5DK4	L4,	[ .	فيرشح

405	L4.	النوائب	:C5DK4	TH2,	[  . بالنوائب

TH2.406	دليال	:L4	C5DK4,	[ .	دليل

407	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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408[58a	L4] يــكون الــجانــب األيــمن فــيما دون الشــراســيف صُــــــلبًا، 

فإن كان كذلك فليس ذلك بمحمود. 

: عـــروض الـــيرقـــان فـــي الحـــمى فـــي أحـــد هـــذه األيـــام مـــن  409 الشــرح

حـــــيث هـــــي هـــــذه األيـــــام إنـــــما يـــــكون عـــــلى ســـــبيل البحـــــران، فـــــإمـــــا أن يـــــكون 
 [TH2	102b] ، 410بـــانـــدفـــاع املـــادة إلـــى الـــكبد، فيحـــدث الـــيرقـــان بـــثورانـــها

411وحــينئٍذ يــكون الــجانــب األيــمن فــيما دون الشــراســيف صــلبًا، ولــيس ذلــك 

ى  413بمحــــمود، ألنَّ الحــــمى األولــــى إن فــــارقــــت بــــذلــــك فــــإنــــه يَحــــدث حُـــــــمَّ 412

أخــرى بحــدوث الــورم، وربــما كــانــت هــذه أشــد فــيكون املــرض قــد انــتقل إلــى 
ما هو أردأ منه.  

414 وأمـا أن ال يـكون [114a	C5DK4] كـذلـك، بـل أن تـكون املـادة قـد 

415انــــــدفــــــعت إلــــــى نــــــاحــــــية الجــــــلد، وكــــــانــــــت أغــــــلظ مــــــن أن تخــــــرج بــــــالــــــعَرق، 

، وصــــفَّرت الــــلون ألنــــها صــــفراويــــة، وهــــذا محــــمود ألن املــــرض  416واحتبســــت

TH2.408	مما	:C5DK4	L4,	[ .	فيما

409	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.410	بتورمها	:L4	TH2,	[ .	بثورانها

TH2.411	مما	:C5DK4	L4,	[ .	فيما

C5DK4.412	وإن	:L4	TH2,	[ .	إن

C5DK4.413	حماء	:L4	TH2,	[ .	حمى

C5DK4.414	om.	L4:	TH2,	[ .	أن

C5DK4.415	فكانت	:L4	TH2,	[ .	وكانت

C5DK4.416	فاحتبست	:L4	TH2,	[ .	واحتبست



!  55

Pormann et al. 2017        Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4
 
  

417يــكون قــد انــتقل إلــى مــا هــو أخــف مــنه، وهــذا ال يــكون مــعه صــالبــة فــيما 

دون الشــــراســــيف. وإنــــما ال يــــكون هــــذا فــــي الــــيوم الــــسابــــع عشــــر، أو فــــي 
العشــريــن؛ ألن الــصفراء فــي أكــثر األمــر ال يــتأخــر بحــرانــها إلــى هــذه املــدة. 
، فـــالـــظاهـــر أنـــه قـــد يحـــدث فـــيه؛ والـــظاهـــر أنـــه  418فـــأمـــا الـــيوم الـــحادي عشـــر

سقط من النسخ على سبيل الغلط. 

: مــتى كــان فــي الحــمى الــتهاب شــديــد فــي  419 قــال أبــقراط

املعدة [103a	TH2] وخفقان في الفؤاد، فتلك عالمة رديئة. 

: هـــــذه الـــــحال إنـــــما تـــــكون إذا كـــــان فـــــي املـــــعدة ورم  421 الشـــرح 420

 . 422حار، وال شك أنَّ ذلك رديء

: [114b	C5DK4] الـتشنج واألوجـاع الـعارضـة  423 قـال أبـقراط

في األحشاء في الحميات الحادة، عالمة رديئة. 

: ربـــما قـــيل: إنَّ الـــتشنج وحـــده قـــتَّال، فـــكيف مـــع الحـــمى  424 الشــرح

 [L4	58b] وأوجـــــاع األحـــــشاء، فـــــكيف يَـــــحُسن أن يـــــقال إنـــــه حـــــينئٍذ عـــــالمـــــة

TH2.417	om.	L4:	C5DK4,	[ .	يكون

418	L4.	عشرة	:C5DK4	TH2,	[  . عشر

419	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

420	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.421	األوجاع	:L4	TH2,	[ .	الحال

TH2.422	أردأ	:C5DK4	[ .	رديء

423	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

424	L4.	أقول ش	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: املـراد هـهنا لـيس الـتشنج الـقتَّال، بـل الـحادث عـن ريـاح،  425رديـئة. فـنقول

وهــو املــسمى بــالــُعقال، وهــذا يحــدث فــي الحــميات ذوات الــرطــوبــات الــبلغمية 
إذ فــــعلت فــــيها الحــــرارة حــــتى صــــارت ريــــًحا، فــــإنــــها حــــينئٍذ تُــــَشنِّج وتُحــــدث 
أوجـــــــــاع األحـــــــــشاء تـــــــــبًعا لـــــــــلتشنج، وال شـــــــــك أنَّ ذلـــــــــك رديء لـــــــــداللـــــــــته عـــــــــلى 

ة التي يلزمها طول املرض.  الرطوبات الفَجَّ

: الـتشنج والـتفزُّع الـعارضـان فـي الحـمى فـي  426 قـال أبـقراط

النوم من العالمات الرديئة. 

: [103b	TH2] ربــما قــيل: إنَّ الــنوم املحــدث لــلضرر فــي  427 الشـرح

حــــال املــــرض عــــالمــــة [115a	C5DK4] املــــوت، فــــكيف يَــــحُسن أن يــــقال فــــي 
هذا أنه عالمة رديئة.  

، مــا يــعرض فــي عــضالت األضــالع  428 فــنقول: املــراد هــهنا بــالــتشنج

429واملــاضــغني بســبب أبخــرة تــتراقــى إلــى الــدمــاغ، فيحــدث لــتلك تــصريــف 

األســـــنان، وعـــــن ذلـــــك الـــــبخار تـــــفزُّع، وهـــــما عـــــالمـــــة رديـــــئة، فـــــإن كـــــانـــــا غـــــير 
معتادين دالَّ على موت أو جنون. 

C5DK4.425	فيقول	:L4	TH2,	[ .	فنقول

426	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

427	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

428	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . بالتشنج

429	L4.	لسبب	:C5DK4	TH2,	[  . بسبب
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: إذا كــــان الــــهواء يــــتغير فــــي مــــجاريــــه مــــن  430 قــــال أبــــقراط

 . 431البدن، فذلك رديء، ألنه يدل على تشنج

: قـد يـعرض لـلمريـض ضـيق فـي نَـفَسه، يـضطره ذلـك إلـى  432 الشـرح

الـــوقـــوف ثـــم يـــزول فـــيكون ذلـــك كـــالـــتغير لـــلحيوان، وســـببه تـــشنج يـــعرض فـــي 
 ، 434آالت الـــــنَّفَس ثـــــم يـــــزول بســـــرعـــــة، وهـــــو نـــــوع مـــــن املـــــسمى بـــــالـــــعقال 433

435ويَحـــُدث لـــريـــح تُـــمدد الـــعصب عَــــرضًـــــــــــا، وهـــو رديء لـــداللـــته عـــلى الـــرطـــوبـــة 

	C5DK4] ٍّالـــــتي يـــــتولـــــد مـــــنها الـــــريـــــح الـــــدالـــــة عـــــلى طـــــول املـــــرض، وألنـــــه مـــــؤد
  . 115b436] إلى تضرُّر القلب [104a	TH2] عند وقفة النَّفَس

: مَـــن كـــان بـــولـــه غـــليظًا، شـــبيًها بـــالـــعبيط،  437 قـــال أبـــقراط

438يـسيرًا، ولـيس بـدنـه بـنقي مـن الحـمى، فـإنـه إذا بـال بـواًل رقـيًقا 

[59a	L4] كــثيرًا انــتفع بــه. وأكــثر مــن يــبول هــذا الــبول، مَـــن كــان 
439يرسب في بوله، منذ أول مرضه أو بعده بقليل ثفل. 

430	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.431	التشنج	:C5DK4	L4,	[ .	تشنج

432	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.433	التنفس	:TH2	[ .	النفس

TH2.434	من العقال	:C5DK4	L4,	[ .	من املسمى بالعقال

C5DK4.435	أردأ	:L4	TH2,	[ .	رديء

C5DK4.436	التنفس	:L4	TH2,	[ .	النفس

437	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.438	بالنقي	:L4	C5DK4,	[ .	بنقي

C5DK4.439	L4,	قليل	:TH2	[ .	بقليل
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: غـلظ الـبول فـي األكـثر لـلفجاجـة، وقـد يـكون لـنضج خـلط  440 الشـرح

441غـليظ وهـو املـراد هـهنا؛ فـإنـما يـكون قـلياًل إذا كـان الخـلط لـم يـندفـع بـعد 

442انــدفــاعًـــا قــويًــا، وإذا قــوى ذلــك االنــدفــاع كَــــثُر، وإذا كــان املــندفــع قــد تــم 

نـــــضجه، رّق، مـــــع كـــــثرتـــــه؛ ألنَّ الـــــنضج إنـــــما يـــــكون بـــــاعـــــتدال الـــــقوام، وإذا 
اعـتدل قـوام الـغليظ رّق. فـلذلـك مَـن كـان بـولـه أواًل غـليظًا جـًدا كـالـعبيط، وكـان 
443مـع هـذا قـلياًل، فـإنـه إذا بـال بـواًل كـثيرًا رقـيًقا، أي رقـيًقا بـالنسـبة إلـى مـا 

كــان أواًل، ال بــالنســبة إلــى املــعتدل، انــتفع بــذلــك، [116a	C5DK4] ألن ذلــك 
، فـيكون ذلـك  444إنـما يـكون لـدفـع الـطبيعة املـواد الـتي قـد نـضجت فـي الـبول

[104b	TH2] بحـــرانًـــا بـــالـــبول، وأكـــثر مـــن يـــعرض لـــه ذلـــك مَـــن كـــان انـــدفـــاع 
املــواد والــنضج يظهــران فــي بــولــه مــنذ أول مــرضــه، #وذلــك بــأن كــان يــرســب 

 . 446في بوله منذ أول مرضه أو بعده بقليل ثفل 445

قــولــه: "ولــــيس بــــدنــــه بــــنقي مــــن الحــــمى" أمــــا تــــخصيصه ذلــــك بــــكونــــه فــــي 
الحـــمى، فـــإنـــما هـــو لـــبيان أنَّ الـــغالـــب يـــكون كـــذلـــك، إذ #قـــد فـــعلت الـــطبيعةُ 
447البحـــران بـــالـــبول فـــي مـــثل أوجـــاع الـــنساء وأوجـــاع الـــكلى، وإن لـــم تـــكن 

440	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.441	وهذا إنما	:L4	TH2,	[ .	فإنما

C5DK4.442	فإذا	:L4	TH2,	[ .	وإذا

C5DK4.443	ذلك	:L4	TH2,	[ .	هذا

L4.444	البول	.TH2	بالبول	:C5DK4	[ .	في البول

L4.445	TH2,	om.	C5DK4:	[ .	وذلك بأن كان يرسب في بوله منذ أول مرضه

TH2.446	ثفال	:L4	C5DK4,	[ .	ثفل

C5DK4.447	قد يعرض البحران	:L4	TH2,	[ .	قد فعلت الطبيعة البحران



!  59

Pormann et al. 2017        Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4
 
  

448حُــــمى الـبتة. وإنـما لـم يـقل: "وهـو محـموم" لـيشير إلـى أنَّ هـذا االنـدفـاع 

بــــالــــبول البــــد وأن يــــتقدمــــه خــــفة حــــمى املحــــموم، وذلــــك ألن الــــدفــــع البحــــرانــــي 
يــــتقدم هــــذا الــــبول بــــُمدَّة، ألنَّ املــــادة إذا انــــدفــــعت بــــالبحــــران فــــإنــــما تخــــرج 

  . ، لبُعد مخرج البول وضيق مسالكه 451بالبول بعد ُمدَّة 450 449

: مَـن كـان بـولـه مـتثوِّرًا شـبيًها بـبول الـدواب،  452 قـال أبـقراط

453فبه صداع [116b	C5DK4] حاضر أو سيحدث به. 

: الـــبول [59b	L4] املـــتثور هـــو الـــكدر املتشـــتت األجـــزاء،  454 الشــرح

وإنـما يـكون كـذلـك إذا عـرض غـليان فـي مـادة غـليظة حـتى تشـتَّّت أجـزاءهـا 
مــن غــير لــطافــة، [105a	TH2] وهــذا الــغليان البــد وأن يــصعد بســببه أبخــرة 
، أو  ر الـــبول فـــالـــصداع حـــاضـــر 455كـــثيرة تـــوجـــب الـــصداع، فـــإذا تـــقدَّم تـــثوُّ

456سيحدث عن قريب.  

448	L4.	هذه	:C5DK4	TH2,	[  . هذا

C5DK4.449	بعدمه	:L4	TH2,	[ .	بعد مدة

C5DK4.450	فيضيق	:L4	TH2,	[ .	وضيق

451	L4.	مسالك	:C5DK4	TH2,	[  . مسالكه

452	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.453	سيحضر	:L4	C5DK4,	[ .	سيحدث

454	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

455	L4.	حاضرا	:C5DK4	TH2,	[  . حاضر

C5DK4.456	سيحضر	:L4	TH2,	[ .	سيحدث
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: مَــن يــأتــيه البحــران فــي الــسابــع، فــقد يظهــر  457 قــال أبــقراط

فـي بـولـه فـي الـرابـع غـمامـة حـمراء، وسـائـر الـعالمـات تـكون عـلى 
هذا القياس. 

: ســـبب ذلـــك أنَّ البحـــران إنـــما يـــكون بـــعد كـــمال الـــنضج،  458 الشــرح

فـإذا كـان فـي الـسابـع فـالبـد وأن يـكون فـي الـرابـع نـضج مـا، ألنـه مـنذر بـه، 
	C5DK4] ويـلزم ذلـك أن تـندفـع بـعض املـادة فـي الـبول، فـيكون املـندفـع ثـفاًل
117a] ويـكون غـمامًــا طـافـيًا وأحـمر الـلون، ألنَّ الـنضج لـم يـكمل بـعد حـتى 

 . 459يكون أبيض راسبًا

: إذا كـان الـبول ذا مسـتشفٍّ أبـيض، فـهو  461 قـال أبـقراط 460

462رديء، وخاصة في الحمى التي مع ورم الدماغ. 

زًا فــي الــلفظ، كــما يــقال  : أبــيض، تــجوُّ : يــقال للمســتشفِّ 463 الشـرح

465لــلبول أيــًضا أبــيض، وإنــما يــكون الــبول شــفافًــا إذا كــان لــم تــخالــطه  464

457	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

458	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.459	وراسبًا	:L4	TH2,	[ .	راسبًا

460	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

L4.461	TH2,	مستشفا	:C5DK4	[ .	ذا مستشف

C5DK4.462	وجع	:L4	TH2,	[ .	ورم

463	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

464	C5DK4.	TH2,	للبلور	:L4	[  . للبول

C5DK4.465	الصافي	:L4	TH2,	[ .	أيًضا
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467مــــواد تُحــــدث صــــبًغا [105b	TH2] فــــإن لــــم يــــكن إلســــهاٍل انــــدفــــعت  466

468املـواد فـيه، فـهو رديء، لـداللـته عـلى عجـز الـطبيعة عـن دفـع املـواد، وعـلى 

تــــوجــــه املــــواد إلــــى مــــوضــــع آخــــر، فيحــــدث لــــذلــــك ورم فــــي عــــضو ، فــــإن كــــان 
املســتشفُّ رقــيًقا فــهو أردأ، ألنَّ الــغليظ قــد يــكون النــدفــاع بــلغم قــليل صــرف 
فـال يـقوى عـلى صـبغ املـاء، فـإن كـان مـع الحـمى فـهو أردأ، ألنَّ الحـمى مـن 
469شــــأنــــها زيــــادة الــــصبغ، وأكــــثر مــــا يــــكون ذلــــك إذا كــــانــــت املــــواد حــــينئذٍ 

[117b	C5DK4] مــــــتصعدة إلــــــى الــــــرأس، فــــــإن كــــــانــــــت [60a	L4] الــــــطبيعة 
، #وحـينئذٍ  470مـعتقلة فـهو أردأ #فـإن كـان فـي الـرأس ألـم أو ثـقل فـهو أردأ

471يـــنذر بـــالســـرســـام فـــإن كـــان ذلـــك مـــع الســـرســـام فـــهو أردأ ألنَّ الســـرســـام 

يزداد بما يتصعد إليه حينئٍذ. 

: مَــــن كــــانــــت املــــواضــــع الــــتي فــــيما دون  473 قــــال أبــــقراط 472

الشـراسـيف مـنه عـالـية، وفـيها قـرقـرة، ثـم حـدث بـه وجـع فـي أسـفل 

L4.466	تجذب صبًغا	.C5DK4	تجذب اللون	:TH2	[ .	تحدث صبًغا

467	L4.	اإلسهال	:C5DK4	TH2,	[  . إلسهال

C5DK4.468	أو على	:L4	TH2,	[ .	وعلى

L4.469	يكون ذلك	.add	[  . ذلك

470	L4.	TH2,	om.	C5DK4:	[  . فإن كان في الرأس ألم أو ثقل فهو أردأ

471 حينئٍذ ينذر بالسرسام،	:C5DK4	[ .	وحينئٍذ ينذر بالسرسام فإن كان ذلك مع السرسام فهو أردأ

.om.TH2	L4.	فإن كان مع السرسام فهو أردأ

472	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.473	منه	.add	[ .	املواضع
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ظهــره، فــإنَّ بــطنه يــلني، إال أن يــنبعث مــنه ريــاح كــثيرة، أو يــبول 
474بواًل كثيرًا وذلك في الحميات. 

: الــغرض بهــذا، االســتدالل عــلى كــون البحــران بــدفــع  476 الشـرح 475

: عــــــلّو مــــــا دون [106a	TH2] الشــــــراســــــيف.  477املــــــواد إلــــــى أســــــفل، ونــــــقول

478أعــني عــلوهــا عــند نــوم اإلنــسان عــلى ظهــره إذا لــم يــكن لــورم، فــالبــد وأن 

يــكون ملــادة مــحتبسة هــناك مــمدة، إمــا غــير ذات قــوام وهــي الــريــح، أو ذات 
479قــوام [118a	C5DK4] فــإنــها إن كــانــت رطــوبــة فــتارة تــكون ســاكــنة فــال 

يـكون هـناك قـرقـرة، وتـارة تـكون متحـركـة فـالبـد وأن يـكون هـناك قـرقـرة. وإذا 
482كـانـت متحـركـة، فـتارة تـكون حـركـتها إلـى فـوق فـيعرض وجـع فـي  481 480

أسـفل الظهـر لـتمدد املـادة، وتـارة تـكون حـركـتها #إلـى غـير ذلـك، فـال يـعرض 
484هــذا الــوجــع، وإذا كــانــت حــركــتها إلــى أســفل فــالبــد وأن تــسعى إلــى  483

C5DK4.474	om.	L4:	TH2,	[ .	وذلك

475	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.476	يدفع	:L4	TH2,	[ .	بدفع

L4.477	وىقىول	.C5DK4	ويقول	:TH2	[ .	ونقول

C5DK4.478	قوم	:L4	TH2,	[ .	نوم

L4.479	وإن كانت رطوبة فتارة	.C5DK4	وأيهما كان فتارة	:TH2	[ .	فإنها إن كانت رطوبة فتارة

480	L4.	تارة	:C5DK4	TH2,	[  . فتارة

481	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . تكون

C5DK4.482	أسفل	:L4	TH2,	[ .	فوق

L4.483	om.TH2,	C5DK4:	[ .	إلى غير ذلك فال يعرض هذا الوجع، وإذا كانت حركتها

C5DK4.484	تنتهي	:L4	TH2,	[ .	تسعى
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485حـــيث تخـــرج، فـــإن كـــانـــت ريـــًحا انـــبعث مـــن املـــريـــض ريـــاح كـــثيرة. وإن 

، فـتندفـع مـن األمـعاء فـيلني الـبطن، وإن  486كـانـت مـادة أخـرى، فـإمـا غـليظة

487كـانـت رقـيقة جـاز أن تخـرج مـن هـناك، وجـاز أن تخـرج مـن حـدبـة الـكبد 

ق بـــني هـــذه األمـــور بـــأنَّ الـــريـــح  إلـــى الـــكلى، ثـــم تخـــرج بـــالـــبول فـــيكثر. ويُـــفرَّ
تــكون مــع خــفة، واإلســهال يــتقدمــه مــغص، والــبول بــكون الــنضج فــي الــبول 

488[106b	TH2] أزيد، ويكون البول قبل ذلك أكثر. 

 قـــولـــه: "وذلـــــك فـــــي الحـــــميَّات" يـــــريـــــد أنَّ اإلســـــهال والـــــبول يـــــوجـــــدان 
، وأمــا  490[118b	C5DK4] #فــيها، وقــد يــوجــدان [60b	L4] مــع غــيرهــا 489

الريح فال يكون بحرانًا للحميات. 

: مَـــن يــتوقــع لــه أن يخــرج بــه خُـــرَّاج فــي  492 قــال أبــقراط 491

شـــيء مـــن مـــفاصـــله، فـــقد يتخـــلص مـــن ذلـــك الخُـــرَّاج بـــبول كـــثير 
غـليظ أبـيض يـبولـه، كـما يـبتدئ فـي الـيوم الـرابـع فـي بـعض مـن 

C5DK4.485	رياحا	:L4	TH2,	[ .	رياح

486	L4.	غليظ	:C5DK4	TH2,	[  . غليظة

C5DK4.487	تنفذ	:L4	TH2,	[ .	تخرج

488	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . البول

C5DK4.489	om.	L4:	TH2,	[ .	فيها وقد يوجدان

C5DK4.490	غيرهما	:L4	TH2,	[ .	غيرها

491	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

492	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . له
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493بــه حــمى مــعها إعــياء، وإن رعــف كــان انــقضاء مــرضــه بــذلــك 

  . 495الرعاف سريًعا جًدا 494

: مـعناه: مـن يـتوقـع لـه أن يخـرج بـه خُـــرَّاج فـي شـيء  497 الشـرح 496

مـــن مـــفاصـــله فـــي بـــعض مَــــن بـــه حـــمى مـــعها إعـــياء، فـــقد يتخـــلص مـــن ذلـــك 
الخُـــــرَّاج بـــبول كـــثير غـــليظ أبـــيض يـــبولـــه كـــما يـــبتدئ فـــي الـــيوم الـــرابـــع، وإن 
رعـف كـان انـقضاء مـرضـه مـع ذلـك سـريـًعا جـًدا، وذلـك ألنَّ صـاحـب الحـمى 
498مـــع اإلعـــياء –فـــي األكـــثر- يـــعرض لـــه خُــــرَّاج فـــي مـــفاصـــله وإلـــى جـــانـــب 

 [C5DK4	119a] 499الــــــلحيني. والــــــذيــــــن يــــــتوقــــــع لــــــهم حــــــدوث الخُــــــــرَّاج فــــــي

املــــــفاصــــــل مــــــمن بــــــهم حــــــمى مــــــع اإلعــــــياء [107a	TH2] هــــــم بــــــعض أولــــــئك، 
500فـــإنـــما يـــتوقـــع لـــهم ذلـــك إذا كـــانـــت املـــواد ال تخـــرج بـــالـــَعَرق لـــغلظها، فـــإن 

انــدفــعت إلــى فــوق وخــرجــت بــالــرعــاف خــلص املــريــض بســرعــة، ألنَّ الــرعــاف 
يُخـــــرج غـــــليظ املـــــادة ولـــــطيفها بســـــرعـــــة، وإن تحـــــركـــــت إلـــــى أســـــفل خـــــرجـــــت 
بــــاإلدرار أو بــــاإلســــهال، وكــــالهــــما يُخــــلِّصان، لــــكن اإلدرار فــــي مــــدة أطــــول؛ 
فـــــإذًا تخـــــلُّص هـــــذا بـــــاإلدرار يـــــكون فـــــي بـــــعض األحـــــوال، فـــــلذلـــــك قـــــال: فـــــقد 

493	L4.	فإن	:C5DK4	TH2,	[  . وإن

C5DK4.494	om.	L4.	ذلك الرعاف	:TH2	[ .	بذلك الرعاف

TH2.495	om.	C5DK4:	L4,	[ .	جًدا

496	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.497	له	:L4	TH2,	[ .	به

C5DK4.498	أو إلى	:L4	TH2,	[ .	وإلى

C5DK4.499	فالذين	:L4	TH2,	[ .	والذين

C5DK4.500	وإنما	:L4	TH2,	[ .	فإنما
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يتخـــلَّص. وإنـــما يـــجب أن يـــكون ذلـــك الـــبول كـــثيرًا، ألنـــه يـــزيـــد بـــزيـــادة املـــادة 
501املـــــندفـــــعة مـــــعه. وإنـــــما يـــــكون غـــــليظًا، لـــــغلظ املـــــادة فـــــي األصـــــل، ولـــــكثرة 

502املــندفــع مــعه. وإنــما يــجب أن يــكون ذلــك كــما يــبتدئ فــي الــيوم الــرابــع، 

ألنَّ [61a	L4] الـــــطبيعة إن لـــــم تـــــكن مســـــتولـــــية عـــــلى هـــــذه املـــــادة فـــــي هـــــذه 
، ألنَّ  ، فـــــفي أكـــــثر األمـــــر ال يـــــكون تخـــــليص هـــــذا بـــــاإلدرار 505املـــــدة 504 503

املــــادة إنــــما تخــــرج بــــاإلدرار فــــي مــــدة طــــويــــلة، [119b	C5DK4] فــــإذا كــــان 
ابــتداؤهــا بــعد الــرابــع [107b	TH2] ازدادت املــواد الــغليظة فــي طــول األيــام 
بــما يــرد مــن الــغذاء، مــع ضــعف الــهضم وضــعف الــطبيعة عــن الــدفــع الــتام، 

فيحدث الُخرَّاج. 

: َمن كان يبول دًما وقيًحا، فذلك يدّل على أنَّ  506 قال أبقراط

به قرحة في كاله أو في مثانته. 

: إذا خــرج مــن مخــرج الــبول قــيح، فــقد يــكون ذلــك لــقروح  507 الشـرح

فــي الــقضيب واملجــرى املــتصل بــه إلــى املــثانــة، فــيكون خــروجــه قــبل الــبول، 
وقـد يـكون لـقروح فـي الـعروق اآلخـذة إلـى الـكلى أو الـتي بـينها وبـني املـثانـة، 

501	L4.	وأما	:C5DK4	TH2,	[  . وإنما

TH2.502	om.	L4:	C5DK4,	[ .	ذلك

C5DK4.503	وإال	.add	[ .	املدة

L4.504	ال تتخلص	.C5DK4	ال يمكن تخلص	:TH2	[ .	ال يكون تخليص

505	L4.	إلدرار	:C5DK4	TH2,	[  . باإلدرار

506	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

507	L4.	أقول الشرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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، أو لخُــــرَّاج انفجــر  508فــال يــكون مــعه دم؛ وقــد يــكون لــقرحــة فــي عــضٍو عــاٍل

فــيه، فــال يــكون أيــًضا مــعه دم، إذ لــو كــان مــعه فــي األصــل دم الخــتلط بــدم 
الــــعروق، وأيــــًضا فــــإنــــه فــــي الــــغالــــب ال يــــدوم خــــروجــــه مــــن هــــذا املخــــرج، فــــال 
يـحسن [120a	C5DK4] أن يـقال فـيه: "مَــن كـان يـبول" بـل "مَــن بـال". وقـد 
509يـــكون لـــقرحـــة فـــي الـــكلى أو فـــي املـــثانـــة، وإنـــما يـــكون مـــعه دم إذا كـــان 

الــــخارج لــــه مــــقدار [108a	TH2] بــــحيث يــــقال فــــيه أنــــه يــــبول دمًـــــا. ويــــفارق 
510الـكلوي مـنه املـثانـي بـأنَّ الـدم فـي املـثانـي أقـل، وأرّق، وأقـّل سـواًدا. أمـا 

ـته، فـألنَّ عـروق املـثانـة قـليلة، ضـيقة، مـندسـة فـي جـرمـها. وأمـا قـلَّة،  قـلَّته ورقّـَ
ســـواده فـــألنـــه ال يـــحتبس زمـــانًـــا طـــويـــاًل حـــتى يشـــتد جـــموده. ويـــفرق بـــينهما 
أيًضا بموضع الوجع، وبه يفرق بني كونه في الكلية اليمنى أو اليسرى. 

: مَـــن كـــان فـــي بـــولـــه وهـــو غـــليظ قـــطع لحـــم  511 قـــال أبـــقراط

ْعر، فـذلـك يـدل عـلى أنـه يخـرج مـن  صـغار [61b	L4] أو بـمنزلـة الـشَّ
كاله. 

: [120b	C5DK4] قــد يخــرج مــع الــبول قــطع حُـــــمر، وقــد  512 الشـرح

يــكون دمًــا مــحترقًــا فــيكون أشــد ســواًدا وأسهــل تــفتتًا، وقــد تــكون أجــزاء مــن 

C5DK4.508	عالي	:L4	TH2,	[ .	عال

509	C5DK4.	مع ذلك انفتاح عرق وهذا قد يتكرر كثيرًا ويكون	.add	[  . كان

C5DK4.510	الثاني	:L4	TH2,	[ .	املثاني

511	L4.	قال	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

512	L4.	أقول	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح



!  67

Pormann et al. 2017        Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 4
 
  

514الـكبد فـتكون أقـرب إلـى الـقتمة وأبـعد مـن جـوهـر اللحـم املـعروف، وال  513

516يـــــكون مـــــعه الـــــبول نـــــضيًجا، وفـــــي األكـــــثر يـــــكون رقـــــيًقا، ألنَّ املـــــرض  515

 [TH2	108b] 517الـذي يـفعل بـالـكبد ذلـك يـضعفها عـن إنـضاج الـبول. وقـد

518تـكون أجـزاء مـن الـكلى، فـتكون أقـوى اتـصااًل وأشـبه بـاللحـم وأمـيل إلـى 

، ألنَّ الــكلى كــذلــك، وخــصوصًــــــــــا والــخارج يــتغير بــطول املــسافــة.  519الــصفرة

وقــــــد يــــــكون الــــــبول قــــــريــــــبًا مــــــن الــــــنضج، لــــــتقدم الــــــنضج فــــــي الــــــكبد، وإنــــــما 
. وقـد يـكون -مـع ذلـك- غـليظًا، ألنَّ الـكلى  521يـفوتـه إنـضاج الـكلى فـقط 520

عر فــيكون مــن  -لــضعفها- ال تســتعمل غــذاءهــا فيخــرج مــع الــبول. وأم الــشَّ
522رطـوبـة ألـطف وأرّق مـن مـادة الـحصاة، ومـن حـرارة عـاقـدة تـعقده وتـولـده 

523فـي الـبرابـخ، لـفقدان الحـرارة، وألنـها فـي الـغالـب ال تـمكن بـقاء الـرطـوبـات 

513	L4.	الكلية	:C5DK4	TH2,	[  . الكبد

C5DK4.514	فال	:L4	TH2,	[ .	وال

C5DK4.515	البول معه	:L4	TH2,	[ .	معه البول

516	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . يكون

L4.517	به	.add	[  . الذي

C5DK4.518	أيًضا	:L4	TH2,	[ .	اتصااًل

C5DK4.519	الصفرا	:L4	TH2,	[ .	الصفرة

C5DK4.520	يعوقه	:L4	TH2,	[ .	يفوته

C5DK4.521	om.	L4:	TH2,	[ .	فقط

C5DK4.522	ويبعد	:L4	TH2,	[ .	تعقده

C5DK4.523	لم يمكن	:L4	TH2,	[ .	ال تمكن
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عر ال يـــمنع  فـــيها إلـــى حـــدٍّ يـــنعقد. [121a	C5DK4] وإفـــراط طـــول هـــذا الـــشَّ
524تولده في الكلى إذ مجاريها بطون ملتفَّة. 

: مَــــن خـــرج فـــي بـــولـــه وهـــو غـــليظ بـــمنزلـــة  525 قـــال أبـــقراط

النخالة، فمثانته َجِربة. 

، ويخــــرج فــــي  : قــــد يتقشــــر جــــرم املــــثانــــة لجــــربــــها 528 الشــرح 527 526

الـــــبول شـــــيء كـــــالـــــنخالـــــة، وربـــــما كـــــان مـــــن جـــــرم الـــــعروق، [109a	TH2] أو 
529لـرطـوبـات انـعقدت بـالحـرارة، ويـفرق بـأنَّ #املـثانـيّ يـكون مـعه الـبول كـما 

فـي الـصحة فـي الـنضج، وأغـلظ يـسيرًا بـما يـخالـطه مـن أجـزاء الـقيح الـذي 
ة  البــد مــنه فــي الجــرب، وإن لــم يظهــر حــًسا، ومــع ذلــك مــننت، ومــع ألــم وحــكَّ
530عــند الــعانــة. والــعروقــيّ يخــلو عــن الــحكة والــوجــع، مــع نــضج فــي الــبول. 

والــكائــن [62a	L4] النــعقاد الــرطــوبــة يــكون مــعه حــرارة عــاقــدة، وربــما مــنعت 
النضج، وأما الوجع فال يكون. 

: مَــن بــال دمًــا مــن غــير ســبب  531 [121b	C5DK4] قــال أبــقراط

متقدِّم، دّل على أنَّ ِعرًْقا في كاله قد انصدع. 

C5DK4.524	بطول	:L4	TH2,	[ .	بطون

525	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

526	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

527	L4.	يتفش	:C5DK4	TH2,	[  . يتقشر

528	L4.	بجربها	:C5DK4	TH2,	[  . لجربها

L4.529	C5DK4,	املثانة يكون البول معه	:TH2	[ .	املثاني يكون معه البول

C5DK4.530	ال يخلوا	:L4	TH2,	[ .	يخلو

531	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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: إذا كـــــان الـــــدم الـــــخارج مـــــن الـــــكثرة بـــــحيث يـــــقال: "إن  532 الشـــرح

الــبول دم" لــم يــمكن أن يــكون مــن املــثانــة، فــإنَّ عــروقــها –مــع ضــيقها- إنــما 
533يـــكون فـــيها الـــدم لـــغذائـــها، فـــالبـــد وأن يـــكون مـــن الـــكلى، فـــإذا لـــم يـــتقدم 

ق اتـصال  ذلـك سـبٌب يُـتوقـع مـنه خـروج الـدم كـالـقرحـة، فـإنـما يـكون ذلـك لـتفرُّ
534[109b	TH2] عـروقـها، ويـنبغي أن يـكون صـدعًــا لـيمكن أن يخـرج الـدم 

الكثير جملة. 

: مَــــن كــــان يــــرســــب فــــي بــــولــــه شــــيء شــــبيه  535 قــــال أبــــقراط

536بالرمل، فالحصاة تتولد في مثانته. 

: إذا خـرج فـي الـبول رمـل، دّل ذلـك عـلى وجـود األسـباب  537 الشـرح

ــــــدة لــــــلحصاة، فــــــتنذر بــــــها. فــــــإن كــــــان أحــــــمر، فــــــهي  [122a	C5DK4] املــــــولّـِ
538تــتولــد فــي الــكلى، وإال فــي املــثانــة. وأمــا إذا خــرج ولــم يتحجــر بــعُد، بــل 

539عـــملت فـــيه الحـــرارة حـــتى انـــعقد بـــعض االنـــعقاد فـــصار شـــبيًها بـــالـــرمـــل 

532	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

533	L4.	مع	:C5DK4	TH2,	[  . من

L4.534	om.TH2,	C5DK4:	[ .	الدم

535	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.536	فالحصا	:L4	C5DK4,	[ .	فالحصاة

537	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

538	L4.	تتول	:C5DK4	TH2,	[  . تتولد

539	L4.	انعقدت	:C5DK4	TH2,	[  . انعقد
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541ولـــــــيس بـــــــرمـــــــل، فـــــــال يـــــــمكن أن يـــــــكون ذلـــــــك مـــــــن الـــــــكلى، وإال كـــــــان  540

543يـــتقطع ويخـــرج عـــن الـــهيئة الـــتي بـــها يشـــبه الـــرمـــل، لـــطول املـــسافـــة،  542

545فتعمل فيه حدَّة البول، وذلك يدل على حصاة، وتتولد في املثانة.  544

: مَـن بـال دمًـا عـبيطًا، وكـان بـه تـقطير الـبول،  546 قـال أبـقراط

547وأصــابــه وجــع فــي أســفل بــطنه وعــانــته، فــإنَّ مــا يــلي مــثانــته 

  . وِجعٌ

، مــــــع وجــــــع الــــــعانــــــة وأســــــفل  : تــــــقطير الــــــبول وعســــــره 549 الشــــرح 548

الـبطن، قـد يـكون ملـادة حـادة تـصحب [110a	TH2] الـبول فـتؤلـم، وال تـتمكن 
املـثانـة مـن الـصبر عـليها إلـى أن يـجتمع الـبول فـيعرض الـتقطير، ولـكن هـذا 
	C5DK4] ال يـــكون مـــعه دم. وقـــد يـــكون لـــقرحـــة فـــي املـــثانـــة فـــيُوجِـــــعُ ويُـــحوج
122b] إلـى خـروج الـبول قـلياًل قـلياًل، وهـذا قـد يـكون مـعه دٌم، وذلـك إذا لـزم 

540	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . يكون

L4.541	TH2,	في	:C5DK4	[ .	من

542	L4.	ينقطع	:C5DK4	TH2,	[  . يتقطع

543	L4.	على	:C5DK4	TH2,	[  . عن

L4.544	فذلك	.C5DK4	فلذلك	:TH2	[ .	وذلك

545	L4.	وتتول	:C5DK4	TH2,	[  . وتتولد

546	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

TH2.547	om.	L4:	C5DK4,	[ .	في

548	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.549	om.	L4:	TH2,	[ .	وعسره
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، ولــــكن ال يــــمكن أن يــــكون ذلــــك الــــدم  ق اتــــصال فــــي عــــروق 550الــــقرحــــة تــــفرُّ

ـــا بــــيَّنا [62b	L4] أنَّ عــــروق املــــثانــــة دقــــيقة فــــيكون دمــــها رقــــيًقا،  عــــبيطًا، فــــإنّـَ
551فبقى أن يكون ذلك لقرحة في عضو آخر يلي املثانة. 

: مَـــن كـــان يـــبول دمًـــا وقـــيًحا وقـــشورًا وكـــان  552 قـــال أبـــقراط

 . 554لبوله رائحة منكرة، فذلك يدّل على قرحة في املثانة 553

: أمـــا الـــدم والـــقيح فـــيكون عـــن قـــرحـــة فـــي أي عـــضو  556 الشــرح 555

كـان مـن آالت الـبول، فـإن كـان مـع ذلـك قـشور فـاألولـى أن يـكون مـن املـثانـة 
ألن جــرمــها غِــــشائــيّ، فــإن كــان الــبول مــع ذلــك شــديــد الــننت تــأكــدت الــداللــة 
عــلى أنــه مــن املــثانــة [110b	TH2] ألنَّ الــبول يــجتمع فــيها، فــإذا كــان فــيها 
، وذلــــك مــــوجــــب  عه [123a	C5DK4] فــــي مــــكان مــــتقيح 557قــــروح، كــــان تجــــمُّ

لزيادة الننت. 

550	L4.	عرق	:C5DK4	TH2,	[  . عروق

C5DK4.551	دمها رقيقا فبقي أن يكون:	تكون	.add	[ .	يكون

552	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

L4.553	om.TH2,	C5DK4:	[ .	فذلك

C5DK4.554	مثانته	:L4	TH2,	[ .	املثانة

555	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

556	L4.	على	:C5DK4	TH2,	[  . عن

C5DK4.557	مقيح	:L4	TH2,	[ .	متقيح
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: مَــن خــرجــت بــه بــثرة فــي إحــليله، فــإنــها  559 قــال أبــقراط 558

إذا تقيحت وانفجرت، انقضت علَّته. 

: يــريــد أنــه حــينئٍذ تــنقضي عــلَّته الــتي حــدثــت بــه مــن  561 الشـرح 560

تلك البثرة وهي احتباس البول. 

: َمن بال في الليل بواًل كثيرًا، دّل على أنَّ  563 قال أبقراط 562

برازه يقّل. 

: سـبب ذلـك انـصراف الـرطـوبـات إلـى جـهة الـكلى واملـثانـة،  564 الشـرح

ص ذلــك بــالــليل ألنَّ #انــصراف الــرطــوبــات  فــيجف الــبراز ويــقّل، وإنــما خــصَّ
565إلـــــى هـــــناك إنـــــما يـــــكون فـــــي األكـــــثر فـــــي الـــــليل ألن الـــــغذاء يُـــــتناول فـــــي 

. 566النهار

558	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.559	له	:L4	TH2,	[ .	به

560	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.561	له	:L4	TH2,	[ .	به

562	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط

C5DK4.563	ذلك	.add	[ .	دل

564	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.565	TH2,	om.	C5DK4:	[ .	انصراف الرطوبات إلى هناك إنما يكون في األكثر في الليل ألن

566 تمت املقالة الرابعة من شرح الفصول التي للفاضل أبقراط، والحمد هلل أوال وىخرا	.add	[ .	النهار

.C5DK4	 وباطنا وظاهرا


