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بــــسم اهلل الــــرحــــمن الــــرحــــيم. املــــقالــــة الــــخامــــسة مــــن شــــرح فــــصول الــــفاضــــل 
1أبقراط 

قـال أبـقراط: الـتشنج الـذي يـكون مـن شـرب الخـربق، مـن عـالمـات 
املوت. 

: شـرب الخـربـق يـوجـب الـتشنج، تـارة بـفرط اسـتفراغـه، وهـو قـتَّال؛  2 الشـرح

، فــــــيه قــــــوة  3ألنَّ الــــــبدن يــــــكون مــــــع شــــــدة تــــــجفُّفه، حــــــتى حــــــدث بــــــه الــــــتشنج

4تـجفيف، ألنَّ الخـربـق يـورُث الـبدَن ذلـك لـفرط تـجفيفه. وتـارة بـملئه الـعصب 

[111a	TH2] رطـــــوبـــــات، وهـــــو قـــــتَّال أيـــــًضا، ألنَّ الخـــــربـــــق يُحـــــرك رطـــــوبـــــات 
الـبدن، فـإذا تحـركـت إلـى األعـصاب اسـتمرت حـركـتها إلـيها، فـيكون الـتشنج 

شديًدا جًدا. 

 ، : الــتشنج الــذي يــكون مــن جــراحــٍة 6 [124a	C5DK4] قــال أبــقراط 5

من عالمات املوت. 

: املعتمد في هذا وأمثاله على االستقراء.  7  الشرح

1	مقالة خامسة	:C5DK4	[  . بسم اهلل الرحمن الرحيم املقالة الخامسة من شرح فصول الفاضل أبقراط

TH2.	om.	L4.

2	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

3	C5DK4.	أحدث التشنج	:L4	TH2,	[  . حدث به التشنج

4	C5DK4.	يمال	:L4	TH2,	[  . بملئه

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

6	C5DK4.	جراحات	:L4	TH2,	[  . جراحة

7	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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:إذا جــــرى مــــن الــــبدن دم [63a	L4] كــــثير، فحــــدث  8  قــــال أبــــقراط

فواق أو تشنج، فتلك عالمة رديئة.  

: الـــفواق يحـــدث مـــن انـــبساط املـــعدة جـــاذبـــة لـــلهواء مـــن الـــفم، ثـــم  9  الشــرح

تــنقبض دافــعة لــه، لتســتعني بــذلــك عــلى دفــع املــؤذي. وإنــما يحــدث ذلــك مــع 
الــــتشنج عُـــــقيب جــــريــــان الــــدم الــــكثير إذا عــــرض لــــلمعدة واألعــــصاب جــــفاف 
مـــفرط، وهـــو ال مـــحالـــة رديء؛ وإنـــما ال يـــكون قـــتَّااًل إذا كـــان حـــدوثـــهما فـــي 
زمــن قــصير، وذلــك بــأن يــكون خــروج الــدم الــكثير دفــعة، وهــو مــراد أبــقراط، 

فإنه إذا كان كذلك أمكن [124b	C5DK4] الترطيب في زمن قصير. 

: [111b	TH2] إذا حــدث الــتشنج أو الــفواق بــعد  10   قــال أبــقراط

استفراٍغ مفرٍط، فهو عالمة رديئة. 

: إذا أطـــــــلق األطـــــــباء لـــــــفظ االســـــــتفراغ أرادوا مـــــــا يـــــــكون  13  الشــــرح 12 11

باإلسهال أو بالقيء، وفي الغالب ال يحدث عن املفرط منهما جفاٌف موجبٌ 
لــــلفواق والــــتشنج إال فــــي زمــــاٍن طــــويــــٍل، فــــيكون الــــحال بــــذلــــك أردأ مــــما فــــي 
14الـصورة األولـى؛ لـكن مـن جـهة أنَّ الـخارج فـي الـصورة األولـى هـو الـدم، 

15وهو مادة الترطيب الجوهري ، يكون الحال منهما أهون. 

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

9	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

11	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

12	C5DK4.	أبقراط	:L4	TH2,	[  . األطباء

13	C5DK4.	أراد	:L4	TH2,	[  . أرادوا

14	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . أن

15	C5DK4.	هاهنا	:L4	TH2,	[  . منهما
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: إذا عـــرض لـــسكران سُـــــكاٌت بـــغتة، فـــإنـــه يـــتشنج  16  قـــال أبـــقراط

ويـــموت، إال أن يحـــدث بـــه حـــمى، أو يـــتكلم إذا حـــضرت الـــساعـــة 
التي ينحل فيها خماره. 

: قـد يـعرض لـلسكران أن يـمتليء رأسـه أبخـرة  17 [125a	C5DK4] الشـرح

ى مــن ســخونــة الشــراب أو  ــا أن يــعرض لــه بــعد ذلــك حُـــــمَّ ويــسكت بــغتة، فــإمّـَ
مـن غـيرهـا فتُحـلِّل بحـرارتـها تـلك األبخـرة فـيبرأ، أو ال يـعرض لـه ذلـك؛ فـحينئذٍ 
 [TH2	112a] ـــا أن تـــكون تـــلك األبخـــرة قـــليلة لـــطيفة والـــدمـــاغ واألعـــصاب إمّـَ
قــويــني، أو ال يــكون كــذلــك. فــإن كــان األول قــوى الــدمــاغ عــلى تحــليلها، فــإذا 
مـــضى زمـــان ينحـــل فـــيه الخـــمار، حـــلَّل بـــعضها وأمـــكن الـــسكران أن يتحـــرك 
 [L4	63b] حـركـة خـفيفة كـالـكالم، فـيكون ذلـك الـكالم دلـياًل عـلى قـوة الـدمـاغ
عـلى التحـليل، فيخـلص. وإن كـان الـثانـي، اشـتّد تـضرر الـدمـاغ واألعـصاب 
بــتلك األبخــرة، ولــكونــها مــن الشــراب تــكون نــفَّاذة فــتنفذ فــي األعــصاب، فــإن 
غــــلبت عــــليها املــــائــــية أحــــدثــــت تــــشنًجا امــــتالئــــيًا، وإالَّ فــــإن اســــتحالــــت لــــبرد 
. وإن كــانــت  ً كــان مــنها الــتشنج الــلذعــي 18األعــصاب [125b	C5DK4] خــالَّ

حـــادة –كـــما إذا كـــان الشـــراب صـــرفًـــا- أحـــدثـــت تـــشنًجا لـــذعـــيًا بـــوجـــه آخـــر، 
ويلزم ذلك املوت الجتماع السكتة مع التشنج. 

: مَـن اعـتراه الـتمدُّد فـإنـه يهـلك فـي أربـعة أيـام، فـإن  19  قـال أبـقراط

جاوزها فإنه يبرأ. 

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

17	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

18	C5DK4.	تشنج لذعي	:L4	TH2,	[  . التشنج اللذعي

19	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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 [TH2	112b] الــــــــــــتمدد مــــــــــــرض عــــــــــــصبي يــــــــــــمنع انــــــــــــقباض : 20  الشـــــــرح

األعــــضاء، وســــببه أشــــد مــــن ســــبب الــــتشنج، فــــلذلــــك هــــو أحــــدُّ مــــنه، فــــيكون 
ـا أن يــقتل فــي هــذه املـــدة أو يــفارق، إذ ال يــمكن  21بحــرانــه فــي الــرابــع، فــإمّـَ

الطبيعة الصبر عليها أكثر من ذلك. 

: مَـن أصـابـه الـصرع قـبل نـبات الـشعر فـي الـعانـة،  22  قـال أبـقراط

ــا مَـــن عـــرض لـــه وقـــد أتـــى عـــليه مـــن  فـــإنـــه يَحـــدث لـــه انـــتقاٌل، فـــأمّـَ
الــسنني خــمس وعشــرون ســنة فــإنــه [126a	C5DK4] يــموت وهــو 

به. 

: إنــما ال يــبرأ بــعد خــمس وعشــريــن ســنة ألنَّ الحــرارة الــغريــزيــة  23  الشـرح

ال يـمكن بـعد هـذا الـسن أن تـزداد قـوة، وإذا كـان الـصرع عـن سـبب دمـاغـي 
فهو أولى بأن ال يبرأ. 

: مَـن أصـابـته ذات الـجنب، فـلم ينق فـي أربـعة  26  قـال أبـقراط 25 24

27عشر يوًما، فإنه يؤول إلى التقيح. 

20	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

21	C5DK4.	ينتقل	:L4	TH2,	[  . يقتل

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

23	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

25	C5DK4.	أصابه	:L4	TH2,	[  . أصابته

26	C5DK4.	يفق	:L4	TH2,	[  . ينق

27	C5DK4.	فإن حاله	:L4	TH2,	[  . فإنه
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: يـــــقال: "تـــــقيُّح" الســـــتحالـــــة املـــــادة قـــــيًحا، كـــــيف كـــــان، ويـــــقال  28  الشـــرح

لـحصول الـقيح فـي فـضاء الـصدر، وهـو املـراد هـهنا. والشـك أنَّ ذات الـجنب 
29مــن األمــراض الــحادة بــقول مــطلق، فــإذا لــم تــنق مــادتــها فــي أربــعة عشــر 

يــــومًـــــا، [113a	TH2] وكــــانــــت الــــطبيعة قــــويــــة، فــــالبــــد وأن تــــدفــــع تــــلك املــــادة، 
، فــــفي الــــغالــــب يــــكون انــــدفــــاعــــها إلــــى  30ودفــــعها إلــــى فــــضاء الــــصدر أولــــى

هناك، [126b	C5DK4	64a-	L4] فيحدث التقيح. 

ـــّل فـي الـسنني الـتي فـيما بـني  : أكـثر مـا يـكون السّـُ 31  قـال أبـقراط

33ثمان عشرة سنة، وبني خمس وثالثني سنة.   32

: سبب ذلك قد ذكرناه في كالمنا في أمراض الشباب.  35  الشرح 34

: مَـن أصـابـته ذبـحة فتخـلَّص مـنها، فـمال الـفضل  37  قـال أبـقراط 36

إلــى رئــته، فــإنــما يــموت فــي ســبعة أيــام، فــإن جــاوزهــا صــار إلــى 
التقيح. 

28	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

29	C5DK4.	تنقى	:L4	TH2,	[  . تنق

30	C5DK4.	أسهل	:L4	TH2,	[  . أولى

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

32	L4.	ثماني عشرة	.TH2	ثمانية عشر	:C5DK4	[  . ثمان عشرة

33	C5DK4.	خمسة	:L4	TH2,	[  . خمس

34	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

35	C5DK4.	ذكرناه فيما تقدم من كالمنا	:L4	TH2,	[  . ذكرناه في كالمنا

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

37	C5DK4.	أصابه	:L4	TH2,	[  . أصابته
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: قــــد يــــعرض فــــي الــــرئــــة ورم حــــار يــــسمى ذات الــــرئــــة، وضــــرره  38  الشــرح

ـــا بـــموت،  بـــالـــقلب وآالت الـــتنفس شـــديـــد، فـــلذلـــك يُبَحْــــــِرُن فـــي ســـبعة أيـــام، إمّـَ
ـــــّل. فـإن كـانـت املـادة الـفاعـلة  ـا بـاسـتحالـة املـادة قـيًحا، فـيكون مـنه السّـُ 39وإمّـَ

، [127a	C5DK4] واملــوت أكــثر، ألن  40لــذلــك مــنتقلة مــن الــذبــحة، فــهي أردأ

القلب يكون قد تقدَّم له الضرر بالذبحة. 

، وكــان مــا  ـــّل : إذا كــان [113b	TH2] بــإنــساٍن السّـُ 42  قــال أبــقراط 41

43يـــقذفـــه بـــالـــسعال مـــن الـــبصاق مُـــنَكر الـــرائـــحة إذا أُلـــقى عـــلى 

44الجمر، وكان شعر الرأس ينتثر، فتلك عالمات املوت. 

: يـريـد أنَّ هـذه عـالمـة عـلى املـوت بسـرعـة، فـإنَّ السـل نـفسه مـن  45  الشـرح

عـــالمـــات املـــوت وإن لـــم يـــكن مـــعه شـــيء مـــن ذلـــك. ورداءة رائـــحة الـــنفث تـــدل 
عــلى عــفن جــرم الــرئــة، وإذا كــان ذلــك يظهــر مــن غــير تــسخني بــالجــمر، فــال 
ــــا انــــتثار الــــشعر فــــيكون  شــــك أنَّ داللــــته عــــلى ذلــــك الــــعفن أكــــثر وأقــــوى. وأمّـَ

التساع منافذه ألجل قلة اللحم وتخلخل الجلد. 

38	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

39	C5DK4.	أو	:L4	TH2,	[  . وإما

40	C5DK4.	أرجى	:L4	TH2,	[  . أردأ

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

42	L4.	سل	:C5DK4	TH2,	[  . السل

43	C5DK4.	كريه	:L4	TH2,	[  . منكر

44	C5DK4.	فذلك من	:L4	TH2,	[  . فتلك

45	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: مَــن تــساقــط شــعر رأســه مــن أصــحاب الســل، ثــم  46  قــال أبــقراط

حدث له اختالف، فإنه يموت. 

: يــــريــــد: "فــــإنــــه يــــموت عــــن قــــريــــب" ألنَّ هــــذا  47  [127b	C5DK4] الشــرح

االخــــــتالف ســــــببه حــــــينئٍذ ســــــقوط الــــــقوى عــــــن إمــــــساك الــــــرطــــــوبــــــات وذوبــــــان 
األعضاء. 

: مَـــن قــذف دمًـــا زبــديًــا، فــقذفُــه إيــاه إنــما هــو مــن  48  قــال أبــقراط

رئته. 

 [L4	64b] حــــــــــقيقة الــــــــــقذف الــــــــــقيء، وأطــــــــــلقه : 49  [114a	TH2] الشـــــرح

زًا، ونــفث الــدم قــد يــكون مــن الــرئــة، وقــد يــكون  أبــقراط هــهنا عــلى الــنفث تــجوُّ
مــــن الــــصدر، والــــزبــــدي مــــنه إنــــما يــــكون مــــن الــــرئــــة؛ ألنَّ حــــدوث الــــزبــــد مــــن 
اخــتالط الــرطــوبــة بــالجــرم الــهوائــي، وإنــما يــتم ذلــك إذا اجــتمعا مــدة طــويــلة، 

50وإنما يكون ذلك من الرئة. 

: إذا حـــدث بـــصاحـــب الســـل اخـــتالٌف، دّل عـــلى  52  قـــال أبـــقراط 51

املوت. 

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

47	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

49	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

50	C5DK4.	إذا كان	.add	[  . ذلك

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

52	C5DK4.	ذلك	.add	[  . دل



!  8

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 5
 

ـا إذا كــان اخــتالف املســلول مــع تــساقــط شــعره، فــموتــه عــن  : أمّـَ 53  الشـرح

ـا إذا لـم يـكن  : فـإنـه يـموت. [128a	C5DK4] وأمّـَ 54قـريـٍب واجـب، ولهـذا قـال

، ويـــلزمـــه  57مـــعه ذلـــك، فـــال شـــك أنـــه إنـــما يـــكون لـــفساد حـــاٍل فـــي قـــواه 56 55

، مع جواز تَخلُّفه.  59زيادة ضعٍف، وذلك عالمة بقرب موت 58

: مَــن آلـت بـه الـحال مـن أصـحاب ذات الـجنب إلـى  60  قـال أبـقراط

الــــتقيح، فــــإنــــه إن اســــتنقى فــــي أربــــعني يــــومًــــا مــــن الــــيوم الــــذي 
انفجـــــرت فـــــيه املِـــــدَّة، فـــــإنَّ عـــــلَّته [114b	TH2] تـــــنقضي؛ وإن لـــــم 

61يستنق في هذه املـُدَّة فإنه يقع في السل. 

: إذا حــصل الــقيح فــي فــضاء الــصدر ولــم يســتنق بــالــنفث فــي  62  الشـرح

هـــــذه املـُـــــدَّة، فـــــظاهـــــر أنَّ جـــــرم الـــــرئـــــة ال يـــــحتمل لـــــذع املِــــدَّة أزيـــــد مـــــن ذلـــــك، 
فيتقرَّح، ويكون من ذلك السل. 

53	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

54	C5DK4.	عنه	.add	[  . قال

55	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . معه

TH2.56	om.	L4:	C5DK4,	[  . إنما

57	L4.	القوة	:C5DK4	TH2,	[  . قواه

58	L4.	وتلك	:C5DK4	TH2,	[  . وذلك

59	C5DK4.	موت قريب	:L4	TH2,	[  . بقرب موت

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

61	C5DK4.	في ذالك	:L4	TH2,	[  . في هذه املدة

62	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: الــحار يَــضّر مَــْن أكــثر اســتعمالــه هــذه املــضار:  64  قــال أبــقراط 63

يؤنـــث اللحـــم، ويُـــفتِّح الـــعصب، ويُخـــدِّر الـــذهـــن، ويجـــلب ســـيالن 
الدم والغشي؛ ويلحق أصحاب ذلك املوت. 

: املـراد هـهنا بـالـحار والـبارد مـا يـحس مـنه انـه  65 [128b	C5DK4] الشـرح

ـــر هــــذه  كــــذلــــك إذا ملُــــــــس، وهــــو الــــحار والــــبارد بــــالــــفعل؛ واملــــراد أنَّ الــــحار يــــؤثّـِ
، جَــــــــْعله كلحـــــم األنـــــثى  66األشـــــياء إذا اســـــتُعمل مـــــن خـــــارج. وتـــــأنـــــيث اللحـــــم

رخــــاوة وســــخافــــة، والــــحار يــــفعل ذلــــك بــــتسييله الــــرطــــوبــــات. ويُــــفتِّح الــــعصب 
بـــــإرخـــــائـــــه إيـــــاه. ويُخـــــدِّر الـــــذهـــــن، أي يـــــضعفه حـــــتى يـــــصير كـــــالـــــكاّل، وذلـــــك 
بتحـــليل الـــقوة الـــحسية، [115a	TH2] وإرخـــاء آالتـــه، وبـــلِّه الـــدمـــاغ بـــتسييل 
67رطـــوبـــاتـــه، وأضـــرُّ األشـــياء بـــالـــذهـــن الـــرطـــوبـــة [65a	L4] الـــزائـــدة، ولـــذلـــك 

ـــقه، ولــــذلــــك  68يــــصحّ ذهــــن املــــسهول. ويجــــلب ســــيالن الــــدم ألنَّ الحــــرارة تُــــرقّـِ

ـــته، ويجـــلب الـــغشي أيـــًضا  يسهـــل خـــروجـــه مـــن املـــسام النـــفتاحـــها، #مـــع رقّـَ
بتحــليله الــروح. ويــلحق أصــحاب ذلــك الــغشي؛ أي الــذيــن يــعتريــهم الــغشي 
 [C5DK4	129a] وذلــك ألنَّ مــثل هــؤالء تــكون ، 70كــثيرًا؛ أن يــموتــوا فــجأة 69

قلوبهم ضعيفة. 

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

64	C5DK4.	بمن	:L4	TH2,	[  . من

65	L4.	ح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

66	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . اللحم

67	L4.	وكذلك	:C5DK4	TH2,	[  . ولذلك

68	C5DK4.	وكذلك	:L4	TH2,	[  . ولذلك

69  . مع رقَّته، ويجلب الغشي أيًضا بتحليله الروح. ويلحق أصحاب ذلك الغشي؛ أي الذين يعتريهم

	.L4	TH2,	om.	C5DK4:	[الغشي كثيرًا؛ أن يموتوا فجأة

70	TH2.	L4,	om.	C5DK4:	[  . تكون



!  10

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 5
 

ـــــــا الــــــــبارد فيحــــــــدث الــــــــتشنج، والــــــــتمدد،  : وأمّـَ 71  قــــــــال أبــــــــقراط

72واالسوداد، والنافض الذي يكون معه ُحمَّى. 

: يــريــد أنَّ الــبارد بــالــفعل يحــدث ذلــك إذا أُكــثر مــن اســتعمالــه،  73  الشـرح

ـا الـتشنج والـتمدد فـإلجـماده رطـوبـات الـعصب، مـع إضـعافـه لـه ألجـل بـرد  أمّـَ
ـا  74الـعصب، وإنـما ال يحـدث الـفالـج ألنَّ حـدوث الـفالـج مـن مـواد رقـيقة. وأمّـَ

االسـوداد فـاملـراد بـه الـُخضرة الـعارضـة ملـن بـرد بـإفـراط، فسـببه جـمود الـدم، 
	TH2] فيظهـر مـنه كـالـسواد. وأمّـَا الـنافـض، واملـراد بـالحـمى الـتي تـكون مـعه
115b] حـــــــمى يـــــــوم، وكـــــــونـــــــها مـــــــعه يـــــــعني أنـــــــها تـــــــصحبه، وســـــــبب ذلـــــــك أنَّ 
األعـــضاء تـــتأذى بـــالـــبرد فـــتنتفض لـــدفـــع مـــا يـــؤذيـــها، وإنـــما يـــعرض ذلـــك إذا 
اشـتد تـضررهـا بـه، ويـلزم ذلـك أن يـكون الجـلد [129b	C5DK4] قـد تـكاثـف، 

ى يوم باحتباس ما كان يتحلل من األبخرة الحارة.  وهو موجب لُحمَّ

: الـبارد ضـار بـالـعظام واألسـنان والـعصب والـدمـاغ  75  قـال أبـقراط

، والحار موافقٌ نافعٌ لها.   76والنخاغ

: هــذه األعــضاء بــاردة بــالــطبع فــيضرهــا الــبارد مــن داخــل ومــن  77  الشـرح

خـــــارج، ألنـــــه يـــــزيـــــدهـــــا خـــــروجًــــــــا عـــــن االعـــــتدال، ويـــــوافـــــقها الـــــحار لـــــتعديـــــلها، 

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

72	C5DK4.	معها	:L4	TH2,	[  . معه

73	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

74	C5DK4.	وأما	:L4	TH2,	[  . وإنما

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

TH2.76	om.	C5DK4:	L4,	[  . والنخاع

77	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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ـــبه مـــن أجـــزاء عـــظمية  78وأبـــردهـــا الـــعظم، ثـــم الـــسن وهـــو مـــغايـــر لـــلعظم لـــتركّـُ

وأجــــزاء عــــصبية وأجــــزاء ربــــاطــــية، يُــــشاهــــد ذلــــك فــــي رمــــيم أســــنان الــــحيوان 
؛ ولـذلـك يُـحس بـتضرٍُّس وتخـدٍُّر وبـتألـم، ثـم الـعصب، ثـم الـدمـاغ، ثـم  79الـكبير

؛ وهــــذا إذا اعــــتُبر املــــزاج األصــــلي، [116a	TH2] وذلــــك ألنَّ مــــا  80الــــنخاع

كــــان مــــن هــــذه األعــــضاء ألــــني كــــان دمــــه أكــــثر، فــــيكون بــــرده أقــــل. وأمــــا إذا 
81اعـــتُبر [65b	L4] املـــزاج الـــعارض، [130a	C5DK4] فـــالـــنخاع أقـــل بـــرًدا 

نه بمجاورة القلب؛ والظاهر أنَّ أبقراط اعتبر هذا.  من الدماغ، لتسخُّ

ن، إال أن  82  قـــــال أبـــــقراط: كـــــل مـــــوضـــــعٍ بـــــرد فـــــينبغي أن يُـــــسخَّ

 . 84يُخاف انفجار الدم منه 83

: سـبب ذلـك أنَّ الـضد يـبطل أثـر ضـده، فـينبغي أن يُـسخَّن مـا  85  الشـرح

ـا بـالـطبع بـأن يـكون سهـل  عـرض لـه بـرد، إال أن يُـخاف انـفجار الـدم مـنه، أمّـَ
االنـصداع كـالـلثة واملـقعدة، أو بـأن يـكون قـريـب العهـد بـالـتحام جـراحـة، فـإنّـَا 

بيَّنا أن الحار يُسيِّل الدم إلى خارج. 

78	C5DK4.	العظم	:L4	TH2,	[  . للعظم

79	C5DK4.	الكبيرة	:L4	TH2,	[  . الكبير

80	C5DK4.	ثم النخاع ثم الدماغ	:L4	TH2,	[  . ثم الدماغ ثم النخاع

81	C5DK4.	بالنخاع فكان	:L4	TH2,	[  . فالنخاع

L4.82	قد	.add	[  . موضع

83	C5DK4.	عليه	.add	[  . يخاف

84	TH2.	فيه	:C5DK4	L4,	[  . منه

85	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: الــبارد لــذَّاع لــلقروح، ويُــصلِّب الجــلد، ويُحــدث  87  قــال أبــقراط 86

مـــن الـــوجـــع مـــا ال يـــكون مـــعه تـــقيح، ويُـــسوِّد، ويُحـــدث الـــنافـــض 
ى، والتشنج، والتمدد.  الذي يكون معه ُحمَّ

ق  ق بـــــقوة نـــــفوذه تـــــفرُّ : الـــــالذع مـــــا يُـــــفرِّ 90  [130b	C5DK4] الشـــرح 89 88

اتــــــصال الــــــعضو فــــــي مــــــواضــــــع ال [116b	TH2] يُــــــحس بــــــكل واحــــــد مــــــنها 
91لـصغره، بـل بـالجـملة، فـإنـما يـكون كـذلـك إذا كـان حـارًا، وقـد يـفعل الـبارد 

93ذلــك الــتفريــق بــإفــراط تــكثيفه، فــيقال لــه الذع مــجازًا، فــإنــما يــتمكن مــن  92

94ذلــك إذا نــفذ إلــى عــمق الــعضو، فــما كــان مــن األعــضاء مــتكاثــفًا فــإنــه ال 

ــا  يــقوى عــلى الــنفوذ إلــى بــاطــنه فــال يحــدث فــيه ذلــك، ومــا كــان مــنها لــيِّنًا إمّـَ
95بـطبعه كـالـعني، أو بـعارض كلحـم الـقرحـة، أمـكن نـفوذه فـيه، فـكذلـك الـهواء 

96الـبارد يُحـدث فـي األعـني لـذعًـــا، واملـاء الـبارد يـلذع الـقروح. واملـاء الـحار-

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

87	C5DK4.	به	.add	[  . ويحدث

88	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

ذع	:L4	TH2,	[  . الالذع 89	C5DK4.	االَّ

90	L4.	TH2,	يفرز	:C5DK4	[  . يفرق

91	C5DK4.	وإنما	:L4	TH2,	[  . فإنما

92	C5DK4.	االذع	:L4	TH2,	[  . الذع

93	C5DK4.	وإنما	:L4	TH2,	[  . فإنما

94	C5DK4.	واظن	:L4	TH2,	[  . فما كان

95	C5DK4.	وكذلك	:L4	TH2,	[  . فكذلك

96	C5DK4.	وأما	:L4	TH2,	[  . واملاء
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98فـــــلزيـــــادة نـــــفوذه- ال يـــــدوم فـــــي الـــــعضو الـــــلني مُــــــدَّة فـــــي هـــــذه األجـــــزاء  97

بــأعــيانــها، فــال يُحــدث الــلذع فــي الــعني وال فــي الــقروح، إال أن يــكون شــديــد 
الحـــرارة بـــحيث يـــفعل وإن لـــم يـــطل الـــزمـــان، بـــل ربـــما ســـكَّن أوجـــاع الـــقروح 
[131a	C5DK4] بـتليينه وإرخـائـه. وأمـا الجـلد –فـلكثافـته- تـطول مـدة بـقائـه 
	TH2] 99فــــي أجــــزائــــه، فيحــــدث فــــيها الــــلذع. والــــبارد يُــــصلِّب الجــــلد بجــــمعه

117a] أجــزائــه وتــكثيفه لــه، ويُحــدث مــن الــوجــع مــا ال يــكون مــعه تــقيح، ألنــه 
100[66a	L4] بـإطـفائـه الحـرارة املـنضجة يـبطل الـتقيح، وأمـا الـوجـع فـيفعله 

101بذاته وبتفريقه االتصال بفرط التكثيف؛ وباقي الفصل قد حقَّقناه. 

: وربــما صُـــــــبَّ عــلى مَــن بــه تــمدد مــن غــير قــرحــة  102  قــال أبــقراط

وهــو شــاب حــسن اللحــم فــي وســٍط مــن الــصيف مــاء بــارد كــثير، 
فأحدث له انعطافًا من حرارة كثيرة، فكان تخلُّصه بتلك الحرارة. 

: قد اعتبر أبقراط في شفاء التمدد بذلك خمسة أمور:  103  الشرح

أحـــــــدهـــــــا: أن ال يـــــــكون مـــــــع الـــــــتمدد قـــــــرحـــــــة، فـــــــإنَّ الـــــــكائـــــــن #مـــــــع الـــــــقرحـــــــة 
105كــــالــــكائــــن عــــن الجــــراحــــة ال يــــبرأ بــــذلــــك ويــــضره املــــاء الــــبارد بــــوجــــوه،  104

97	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . هذه

98	C5DK4.	أجزاء	:L4	TH2,	[  . األجزاء

99	C5DK4.	وبجمعه	:L4	TH2,	[  . بجمعه

100	C5DK4.	فيفعل	:L4	TH2,	[  . فيفعله

101	C5DK4.	لفرط	:L4	TH2,	[  . بفرط

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

103	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

104	TH2,L4.	om.	C5DK4:	[  . مع القرحة كالكائن

105	L4.	جراحة	:C5DK4	TH2,	[  . الجراحة
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أحــــدهــــا: [131b	C5DK4] أنَّ املــــاء الــــبارد يــــتمكن حــــينئٍذ مــــن الــــنفوذ إلــــى 
106الـعصب فيشـتد الـضرر. وثـانـيها: أنَّ ذلـك ُمحـدث لـلوجـع حـينئٍذ، والـوجـع 

ن، وذلـــــك مـــــانـــــع مـــــن قـــــوة الحـــــرارة إلـــــى  ُمحـــــرِّك لـــــلطبيعة إلـــــى جهـــــته ومـــــسخِّ
الـــــباطـــــن. وثـــــالـــــثها: [117b	TH2] أنَّ املـــــاء يـــــضر بـــــالـــــقرحـــــة فيشـــــتد ســـــبب 

التمدد. 

واألمــر الــثانــي: أن يــكون صــاحــب ذلــك شــابًــا، فــإنَّ الــشيخ والــصبي يــقوى 
107الـبرد عـلى الـنفوذ إلـى بـاطـنهما، والحـرارة فـيهما #وإن اشـتدت ال تـبلغ 

108إلى حدٍّ يقاوم #برد املاء مع دفع املرض. 

واألمـــر الـــثالـــث: أن يـــكون حَــــــسن اللحـــم، أعـــني مـــتوســـطه، فـــال يـــكون نـــحيفًا 
، وال شديد السمن فيكون بارد املزاج.  110فيغوص برد املاء فيه 109

واألمـر الـرابـع: أن ذلـك يـكون فـي وسـط الـصيف، فـإنَّ طـرفـاه قـليال الحـرارة، 
 . 111فيكون املاء شديد البرد فيقوى على العضو

واألمــر الــخامــس: أن يــكون املــاء كــثيرًا، [132a	C5DK4] فــلو كــان قــلياًل لــم 
112يـــقو عـــلى اغـــتصاب جـــميع األجـــزاء الـــظاهـــرة عـــلى فـــعل الحـــرارة فـــيها، 

ـا إذا كــان كــثيرًا بــحيث يــعّم ظــاهــر الــبدن كــله، مَــنَع الحــرارة الــباطــنة  113وأمّـَ

106	L4.	TH2,	يحدث	:C5DK4	[  . محدث

107	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . وإن اشتدت

108	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . برد املاء مع دفع

109	C5DK4.	فيغرص	:L4	TH2,	[  . فيغوص

110	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . فيه

111	C5DK4.	الفرض	:L4	TH2,	[  . العضو

112	C5DK4.	عن	:L4	TH2,	[  . على

113	L4.	TH2,	كذلك	:C5DK4	[  . كثيرًا
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مـــن تـــسخني شـــيء مـــن تـــلك األجـــزاء، فـــيتوفـــر فـــعلها عـــلى األجـــزاء الـــباطـــنة، 
	TH2] 115فيشـتد تـسخن األرواح، فتجـد الـطبيعة آلـة قـويـة لـدفـع املـرض 114

118a] فتتمكن من تحليل مادة التمدد بتحريك الروح إلى جهتها. 

 وإذا عــــرفــــت أنَّ الــــتمدد يــــبرأ بــــذلــــك، فــــالــــتشنج [66b	L4] أولــــى ألنَّ ســــببه 
ا كـــان هـــذا  . ولــــمَّ 116أضـــعف، والـــفالـــج أولـــى ألنَّ مـــادتـــه أرّق وأسهـــل تحـــلياًل

الــــتدبــــير خــــطرًا لــــم يــــقل أبــــقراط أنــــه يــــنبغي أن يــــفعل، بــــل جــــعل الــــبرء ربــــما 
حصل به، وذلك قليل. 

117 قـــــولـــــه: "فـــــأحـــــدث انـــــعطافًـــــا مـــــن حـــــرارة كـــــثيرة" يـــــريـــــد بهـــــذا االنـــــعطاف 

118انــعطاف الــفعل ألنَّ الحــرارة الــغريــزيــة يــعرض لــها حــينئٍذ أن تهــرب مــن 

الضد كما يقال، فتجتمع في الباطن، فإنَّ انتقال الحرارة محال. 

، لــكن لــيس فــي  : الــحار مُــقيِّح 120  [132b	C5DK4] قــال أبــقراط 119

121كـل قـرحـة، وذلـك مـن أعـظم الـعالمـات داللـة عـلى الـثقة واألمـن، 

ويُــلنيِّ الجــلد ويــرقــقه، ويــسكِّن الــوجــع، ويكســر عــاديــة الــنافــض 
والــتشنج والــتمدد، ويحــل الــثقل الــعارض فــي الــرأس، وهــو مــن 

114	C5DK4.	تسخني	:L4	TH2,	[  . تسخن

115	C5DK4.	التقوية	:L4	TH2,	[  . آلة قوية

116	C5DK4.	تحلاًل	:L4	TH2,	[  . تحلياًل

117	L4.	انعطاف	:C5DK4	TH2,	[  . انعطافًا

118	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . لها

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

120	L4.	مفتح	:C5DK4	TH2,	[  . مقيح

121	C5DK4.	الدالالت	:L4	TH2,	[  . العالمات



!  16

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 5
 

122أوفق األشـــــياء لكســـــر الـــــعظام [118b	TH2] وخـــــاصـــــة املـــــعرَّاة 

124مــنها مــن اللحــم، وخــاصــة لــعظام الــرأس، ولــكل مــا أصــابــه  123

، والـقروح الـتي تـسعى وتـتآكـل، ولـلمقعدة،  126الـبرد أو أقـرحـه 125

128ولـقروح الـرحـم واملـثانـة؛ فـالـحار ألصـحاب هـذه الـعلل نـافـع  127

، والبارد لهم ضار قاتل.  129شاٍف

ـد لــلقيح فــي  " أعــني الــحار بــالــفعل مــولّـِ : "الــحار مُـــقيِّح 132  الشـرح 131 130

األورام، وذلــــك بــــإنــــضاجــــه، ســــواء كــــان مــــن خــــارج، كــــما يُــــصب املــــاء الــــحار 
والــنطوالت عــلى األورام الــظاهــرة، أو مــن داخــل كــما يُســتعمل مــاء الــشعير 
 [C5DK4	133a] يـن ؛ فـإن كـانـت ب فـي ذات الـجنب وذات الـرئـة حـارَّ والـُجالَّ
مـادة الـورم بـاردة، فـليكن الـحار املسـتعمل حـارًا بـالـقوة # أيـًضا، وإن كـانـت 

133حارة فليكن مع حرارته التي بالفعل بارًدا بالقوة إلصالح املادة. 

122	C5DK4.	املعرى	:L4	TH2,	[  . املعراة

123	C5DK4.	أورام	:L4	TH2,	[  . لعظام

124	C5DK4.	L4,	أماته	:TH2	[  . أصابه

125	C5DK4.	L4,	وأقرحه	:TH2	[  . أو أقرحه

126	C5DK4.	وللقرحة	:L4	TH2,	[  . والقروح

127	C5DK4.	والقروح والرحم	:L4	TH2,	[  . ولقروح الرحم

128	TH2.	والحار	:C5DK4	L4,	[  . فالحار

129	C5DK4.	L4,	شافي	:TH2	[  . شاف

130	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

131	L4.	om.	C5DK4.	مفتح	:TH2	[  . مقيح

132	L4.		TH2,	مواد التقيح	:C5DK4	[  . مولد للقيح

133	L4.	TH2,	om.	C5DK4:	[ . أيًضا، وإن كانت حارة فليكن مع حرارته التي بالفعل بارًدا بالقوة
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  قـولـه: "لـكن لـيس فـي كـل قـرحـة" مـعناه: فـينبغي أن يسـتعمل الـحار ولـكن 
لـيس فـي كـل قـرحـة، فـإنَّ مـادة الـورم قـد تـكون عـفنة أو متحـركـة إلـى مـوضـع 
	TH2] 134الـورم، فـال يـجوز الـحار حـينئٍذ، ألنـه يـزيـد املـادة اسـتعداًدا لـلعفن

 . 119a135] ويُرخي العضو فيهيئه لقبول الوارد

  قـولـه: "وذلـك مـن أعـظم الـعالمـات داللـة عـلى الـثقة واألمـن" # مـعناه: أنـه 
إذا كـان الـحار املسـتعمل فـي الـورم نـافـًعا مـقيًما، فـذلـك مـن أعـظم الـعالمـات 
137داللــة عــلى الــثقة واألمــن مــن ذلــك الــورم، [67a	L4] لــداللــة ذلــك عــلى  136

خــــلو املــــادة مــــن الــــعفن وعــــلى نــــقاء الــــبدن، حــــتى ال يتحــــرك شــــيء آخــــر مــــن 
ـقه، #وذلــك إلزالــته  املــادة إلــى الــورم. ومــن أفــعال الــحار أنــه يُــلنيِّ الجــلد ويُــرقّـِ
تـــــكاثـــــفه الـــــذي يـــــكون بـــــالـــــبرد، والـــــتكاثـــــف يـــــغلظ لـــــه [133b	C5DK4] الجـــــلد 
ـًقا. "ويُـسكِّن الـوجـع" وذلـك إلرخـائـه  138ويـصلب فـيكون الـحار مـليِّنًا لـه ومُــرقّـِ

وتـــليينه فـــيقلُّ انـــفعال الـــعضو عـــن تـــمديـــد املـــادة. "ويكســـر عـــاديـــة الـــنافـــض 
ــــا الــــنافــــض فــــبإدفــــاء الــــعضو وخــــلخلته، فتجــــد املــــادة  والــــتمدد والــــتشنج" أمّـَ
ــــــا الــــــتشنج والــــــتمدد، فــــــلتسخينه  املــــــنفضة طــــــريــــــًقا سهــــــاًل إلــــــى الــــــنفوذ. وأمّـَ
140الـعصب وتـليينه إيـاه وتحـليله مـن املـادة املحـدثـة لـذلـك. "ويحـل الـثقل  139

134	C5DK4.	للتعفن	:L4	TH2,	[  . للعفن

135	C5DK4.	املواد	:L4	TH2,	[  . الوارد

136  .	 معناه: أنه إذا كان الحار املستعمل في الورم نافًعا مقيًما، فذلك من أعظم العالمات داللة على

.L4	TH2,	om.	C5DK4:	[الثقة واألمن

137	C5DK4.	كداللة	:L4	TH2,	[  . لداللة

138  . وذلك إلزالته تكاثفه الذي يكون بالبرد، والتكاثف يغلظ له الجلد ويصلب فيكون الحار مليِّنًا له

.L4	TH2,	om.	C5DK4:	[وُمرقًِّقا؛ ويُسكِّن الوجع

139	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . العصب

C5DK4.140	وتلينه	.TH2	وتكثيفه	:L4	[  . وتليينه
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الــعارض فــي الــرأس" أعــني مــا يــكون ألبخــرة غــليظة رطــبة، فــإنَّ الــحار إذا 
141حـلَّلها أزال إثـقالـها لـلرأس، وأمّـَـا أن يـكون عـن مـادٍة ذات قـوام فـربـما أنَّ 

	TH2] وهــو مــن أوفــق األشــياء لكســر" . 142الــحار فــيه #مــن أضــر األشــياء

 ، 119b144] الـعظام" ألنَّ الـعظم بـارد، والكسـر يُـضعفه ويُـهيئه لـلتضرر 143

، والـــحار يـــدفـــع ذلـــك. ومـــا كـــان مـــن  146والـــهواء الـــبارد أضـــر األشـــياء بـــه 145

الـعظام مُــعرَّى مـن اللحـم فـالـحار لـه أوفـق، ألنَّ تـضرره بـالـهواء الـبارد يـكون 
147#أكــــــثر وعــــــظام [134a	C5DK4] الــــــرأس أولــــــى بــــــذلــــــك لــــــزيــــــادة بــــــردهــــــا 

بـــمجاورة الـــدمـــاغ، وألنَّ الـــحار يـــنفع الـــدمـــاغ وهـــو أيـــًضا مـــن أوفـــق األشـــياء 
149لـكل مـا أصـابـه الـبرد. "وأقـرحـه" أي أحـدث فـيه الـقروح الـتي تـسعى  148

150وتــــتآكــــل، كــــالــــنملة، بتحــــليل املــــادة وكســــر حــــدتــــها، ولــــذلــــك هــــو مــــن أوفــــق 

األشــياء لــلمقعدة والــفْرج واملــثانــة، ألنَّ هــذه األعــضاء عــصبية بــاردة، وكــذلــك 
الـــــــحجاب واألذن والـــــــلثة. ويـــــــنبغي أن يـــــــكون اســـــــتعمال األدويـــــــة فـــــــي هـــــــذه 

151األعضاء كلها حارة بالفعل. 

141	L4.	TH2,	زاد	:C5DK4	[  . أن

142	L4.	TH2,	om.	C5DK4:	[  . من أضر األشياء

143	C5DK4.	فإن	:L4	TH2,	[  . ألن

144	L4.	للتعفني	:C5DK4	TH2,	[  . للتضرر

145	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . به

146	L4.	نافع	:C5DK4	TH2,	[  . يدفع

147	L4.	TH2,	om.	C5DK4:	[  . أكثر وعظام الرأس أولى بذلك

148	C5DK4.	أماته	:L4	TH2,	[  . أصابه

149	C5DK4.	حدث	.L4	واحد	:TH2	[  . أحدث

150	C5DK4.	وكذلك	:L4	TH2,	[  . ولذلك

151	L4.	حار	:C5DK4	TH2,	[  . حارة
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ـــا الــــبارد فــــينبغي أن تســــتعمله فــــي هــــذه  : وأمّـَ 152  قــــال أبــــقراط

154املـواضـع الـتي يجـري مـنها الـدم، أو هـو مُـزمـع بـأن يجـري  153

155مـــنها. ولـــيس يـــنبغي أن يُســـتعمل فـــي نـــفس املـــوضـــع الـــذي 

يجــــري مــــنه [120a	TH2] الــــدم، لــــكن حــــولــــه ومــــن حــــيث يــــجيء، 
وفـــــيما كـــــان مـــــن األورام الـــــحارة [67b	L4] والـــــتلكع مـــــائـــــاًل إلـــــى 
156الحـــمرة ولـــون الـــدم الـــطري، ألنـــه إن اســـتُعمل فـــيما عتق فـــيه 

157الــدم ســوَّده؛ وفــي الــورم الــذي يُــدعــى [134b	C5DK4] الحــمرة، 

 . 159إذا لم يكن معه قرحة، ألنَّ ما كانت معه قرحة فهو يضره 158

: يـنبغي أن ال يُسـتعمل الـبارد إال فـي هـذه املـواضـع املـعدودة،  160  الشـرح

ألنـه بـذاتـه مـضاد ألفـعال الـحياة، وإنـما يحـدث عـنه فـيما يـقع بـالـعرض كـما 
 ، 161فــــــي الــــــتمدد. ومــــــن هــــــذه #املــــــواضــــــع الــــــتي يــــــقع فــــــيها نَــــــفْعٌ بــــــالــــــعرَض

ـا  162#املــواضــع الــتي يجــري مــنها الــدم، أو هــو مــزمــع بــأن يجــري مــنها، أمّـَ

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

153	C5DK4.		أعني املواضع	.add	[  . املواضع

154	C5DK4.	وهو	:L4	TH2,	[  . أو هو

155	C5DK4.	يستعمله	:L4	TH2,	[  . يستعمل

156	C5DK4.	قد	.add	[  . فيما

157	C5DK4.	املسمى	:L4	TH2,	[  . الذي يدعى

158	L4.	كان	:C5DK4	TH2,	[  . كانت

159	L4.	يضر به	:C5DK4	TH2,	[  . يضره

160	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

161	om.	L4.	املواضع التي يجري فيها يقع بالعرض	:TH2	[  . املواضع التي يقع فيه نفع بالعرض

C5DK4.	

162	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . املواضع التي يجري منها
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الــتي يجــري مــنها الــدم، فــكاألنــف عــند الــرعــاف، واملــقعدة عــند انــفتاح أفــواه 
163الــعروق، والــلثة عــند ســيالن دمــها وعــند قــيء الــدم ونــفثه. وأمــا الــذي هــو 

مــــزمــــع بــــأن يجــــري مــــنها، فكهــــذه األعــــضاء إذا كــــانــــت شــــديــــدة االســــتعداد 
لـسيالن الـدم. [120b	TH2] والـبارد يـنفع مـن ذلـك بـتكثيفه الـعضو وتـغليظه 
الـــدم، فـــال يسهـــل نـــفوذه. ويـــنبغي أن ال يُســـتعمل فـــي نـــفس املـــوضـــع الـــذي 
ـــا إذا لـــم يـــكن  ـــا إن كـــان هـــناك قـــرحـــة فـــظاهـــر، وأمّـَ 164يجـــري مـــنه الـــدم، أمّـَ

كـذلـك [135a	C5DK4] فـألنَّ الـبارد حـينئٍذ ال يـحبس الـدم عـن ذلـك املـوضـع، 
165بـل يجـمده فـيه فـيسوّد؛ لـكن يـنبغي أن يُسـتعمل حـولـه مـن حـيث يـجيء، 

أي مــن الــجهة الــتي يــسيل مــنها الــدم إلــى ذلــك املــوضــع، فــإن لــم تــعرف تــلك 
الجهة فمن جوانب ذلك املوضع كلها.  

  ومـن هـذه املـواضـع أيـًضا: "مـا كـان مـن األورام الـحارة والـتلكع مـائـاًل إلـى 
166الحـــمرة ولـــون الـــدم الـــطري" والـــتلكع هـــو الـــورم الـــذي يـــعلوه شـــبه حـــرق 

، وإنـما يـنفع الـبارد هـذه بشـرطـني: أحـدهـما: أن  167الـنار، كـالـنار الـفارسـية

168تـكون مـائـلة إلـى الحـمرة ولـون الـدم الـطري، وهـو الحـمرة الـصافـية، ألنـها 

إنــما تــكون كــذلــك إذا كــانــت مــادتــها شــديــدة الحــرارة، لــطيفة، والــبارد يُــعدِّل 
كيفيتها [68a	L4	121a-	TH2] وقوامها. 

ــا بــعد ذلــك فــال  وثــانــيهما: أن يــكون ذلــك فــي االبــتداء، حــيث يــجب الــردع، أمّـَ
يـجوز ألمـريـن: أحـدهـما: أنَّ الـواجـب حـينئٍذ اسـتعمال املحـلِّل، والـبارد يـمنع 

163	C5DK4.	دمه منها	:L4	TH2,	[  . دمها

164	TH2.	إذا	:C5DK4	L4,	[  . إن

165	TH2.	يجمد	:C5DK4	L4,	[  . يجمده

166	L4.	TH2,	om.	C5DK4:	[  . هو

167	TH2.	الفاشية	:C5DK4	L4,	[  . الفارسية

168	L4.	هو	:C5DK4	TH2,	[  . وهو
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. وثــــانــــيهما: أنَّ الــــدم يــــكون حــــينئٍذ قــــد عــــتق واســــتعد للجــــمود،  169التحــــليل

والـــبارد يجـــمده. "فـــيسوّد املـــوضـــع" [135b	C5DK4] أي يـــكمد ويـــميل إلـــى 
السواد. 

  ومـن هـذه املـواضـع، الـورم الـذي يـسمى الحـمرة، ألنَّ مـادتـه شـديـدة الحـدة، 
170وإنـــما يـــنبغي أن يُـــفعل ذلـــك إذا لـــم يـــكن مـــعه قـــرحـــة، ألنَّ مـــا كـــان مـــعه 

171قــرحــة فــهو يــضره ألنَّ الــبارد لــذَّاع لــلقروح؛ وكــذلــك مــا دام فــي االبــتداء، 

172وإن استُعمل بعد ذلك ضّر بما قلناه أواًل. 

: إنَّ األشـياء الـباردة مـثل الـثلج والجـمد ضـارة  174  قـال أبـقراط 173

للصدر، ُمهيِّجة للسعال، جالبة النفجار الدم والنُّزل. 

: يــريــد بــاألشــياء الــباردة، األشــياء الــباردة جــًدا، كــالجــمد،  176  الشـرح 175

 [TH2	121b] وهـــــذه تـــــضر بـــــالـــــصدر ألنَّ أعـــــضاءه بـــــاردة. وتُـــــهيِّج الـــــسعال
إلضــرارهــا بــقصبة الــرئــة، وتجــلب انــفجار الــدم لــفرط تــكثيفها لــلعروق، حــتى 
ــا جــلبها لــلنُّزل فــإلضــرارهــا  . وأمّـَ 178يــنعصر الــدم ويخــرج مــن فــوهــاتــها 177

169	C5DK4.	التحلل	:L4	TH2,	[  . التحليل

170	C5DK4.	كانت	:L4	TH2,	[  . كان

171	C5DK4.	ما كان	:L4	TH2,	[  . ما دام

172	C5DK4.	فإن	:L4	TH2,	[  . وإن

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

174	C5DK4.	والجليد	:L4	TH2,	[  . والجمد

175	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

176	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . األشياء الباردة

177	L4.	TH2,	om.	C5DK4:	[  . ويخرج

178	L4.	TH2,	قوتها	:C5DK4	[  . فوهاتها
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	C5DK4] بــــالــــرأس لــــبرده، فيشــــتد بــــرده، حــــتى يُــــحيل مــــا يــــتصعد إلــــيه مــــن
136a] األبخــــرة مــــائــــية وتــــسيل نــــزلــــه. ومــــعنى قــــولــــه: "فــــي الــــثلج" أنــــه بــــارد، 
179أي أنــه كــذلــك بــالــفعل، لــكنه إذا فــارقــه ذلــك الــبرد ســخن ســخونــة ظــاهــرة 

كما بيَّنَّاه في كثير من كتبنا. 

  قــال أبــقراط: األورام الــتي تــكون فــي املــفاصــل، واألوجــاع الــتي 
، أصـــحاب  180تـــكون مـــن غـــير قـــرحـــة، وأوجـــاع أصـــحاب الـــنقرس

181الــــفسخ الــــحادث فــــي املــــواضــــع الــــعصبية، وأكــــثر مــــا أشــــبه 

نها وأضـمرهـا وسـكَّن  ؛ إذا صُــــــبَّ عـليها مـاء بـارد كـثير سـكَّ 182هـذه

183الـــــوجـــــع بـــــإحـــــداثـــــه الخـــــدر، والخـــــدر أيـــــًضا الـــــيسير يـــــسكِّن 

 . 184الوجع

: الــــبارد مــــع نــــفعه فــــي هــــذه األشــــياء يــــنبغي أن ال يســــتعمل  185  الشـــرح

ــا [68b	L4] أورام املــفاصــل فــألنــه  186فــيها، ألنــها يــضر بــها بــوجــٍه آخــر. أمّـَ

نها وأصـــلح كـــيفياتـــها، [122a	TH2] فـــهو يـــضر املـــفاصـــل  188وإن ســـكَّ 187

179	L4.	TH2,	om.	C5DK4:	[  . أي

180	TH2.	وأوجاع	.add	[  . النقرس

181	C5DK4.	التقيح	:L4	TH2,	[  . الفسخ

182	C5DK4.	فإنه	.add	[  . هذه

183	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . أيًضا

184	TH2.	مسكن للوجع	:C5DK4	L4,	[  . يسكن الوجع

185	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

186	C5DK4.	فيها	:L4	TH2,	[  . بها

187	C5DK4.	فإنه إن	:L4	TH2,	[  . فألنه وإن

188	C5DK4.	وسكن الوجع	.add	[  . سكنها
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نها [136a	C5DK4] بــالتخــديــر، فــهو  ــا األوجــاع فــألنــه وإن ســكَّ لــبردهــا. وأمّـَ
يُـغلِّظ مـوادهـا ويـمنع سـرعـة تحـللها، وإنـما شـرط أن ال يـكون مـعها قـرحـة ألنَّ 
ـا  نها الـبارد، بـل ربـما زاد فـيها بـلذع الـقرحـة. فـأمّـَ الـكائـنة مـع الـقرحـة ال يـسكِّ
أوجـــاع الـــنقرس فـــإنـــها أيـــًضا وإن ســـكنت فـــي الـــحال، فـــإنَّ مـــوادهـــا تـــزداد 
ـــــا الـــــفسخ الـــــحادث فـــــي املـــــواضـــــع  190بـــــالـــــبارد غـــــلظًا وُعســـــر تحـــــلل. وأمّـَ 189

نها، يــــضرهــــا بــــعصبية مــــكانــــها. وفــــي بــــعض  191الــــعصبية فــــألنــــه وإن ســــكَّ

النسخ بدل "الفسخ" "التشنج" والكل جائز. 

  قـولـه: "وأضــمرهــا" يــعني صــغَّر حجــمها، وذلــك أنــه بــتكثيفه يُــصغِّر حجــم 
ـــــا الـــــحار  األورام، وهـــــذه األشـــــياء كـــــلها فـــــي الـــــغالـــــب ال تخـــــلو مـــــن ورم. وأمّـَ

فيُصغِّر حجم الورم بالتحليل. 

: املــاء الــذي يــسخن ســريــًعا ويــبرد ســريــًعا فــهو  192  قــال أبــقراط

أخف املياه. 

: يـــــعني بـــــكونـــــه أخـــــف، أعـــــني أخـــــف عـــــلى  193  [137a	C5DK4] الشـــرح

املــعدة، فــال [122b	TH2] يــثقلها وال يــمددهــا وال يــطول بــقاؤه فــيها، وســبب 
ذلـك أنَّ سـرعـة تـبرده وتـسخنه إنـما يـكون لـسهولـة انـفعالـه، وإنـما يـكون ذلـك 
لتخــلخله ولــطافــة جــوهــره، وإذا كــان كــذلــك كــان انــفعالــه فــي املــعدة ســريــًعا 

أيًضا. 

189	C5DK4.	غوًصا	:L4	TH2,	[  . غلظًا

190	C5DK4.	التقيح	:L4	TH2,	[  . الفسخ

191	L4.	TH2,	فألنها	:C5DK4	[  . فألنه

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

193	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: مَـــن دعـــته شـــهوتـــه إلـــى الشـــرب بـــالـــليل وكـــان  194  قـــال أبـــقراط

عطشه شديًدا، فإنه إن نام بعد ذلك فذلك محمود. 

: إذا شــرب اإلنــسان بــالــليل عــن عــطش شــديــد، فــإنــه إذا نــام  195  الشــرح

197بــعد ذلــك يــكون ذلــك الــنوم محــموًدا، ألنَّ الشــرب بــالــليل عــلى خــالف  196

ًجا لــلغذاء، والــنوم بــعده يــتدارك هــذه املــضرة. وإذا كــان  الــعادة فــيكون مُـــفجِّ
الشــــرب عــــلى غــــير الــــعطش الشــــديــــد [69a	L4] فــــال شــــك أنَّ الــــحاجــــة إلــــى 

النوم بعده تكون أكثر. 

: الـتكميد بـاألوفـاويـه يجـلب الـدم  198  [137b	C5DK4] قـال أبـقراط

200الــذي يــجيء مــن الــنساء، وقــد يــنتفع بــه فــي مــواضــع أُخــر  199

كثيرة، لوال أنه يُحدث في الرأس ثقاًل.  

: [123a	TH2] الـــــــدم الـــــــذي يـــــــجيء مـــــــن الـــــــنساء هـــــــو الـــــــذي  201  الشــــرح

يجـري مـنهن فـي الـعادة، وهـو دم الـحيض ودم الـنفاس، والـتكميد بـاألفـاويـه 
202يجـلب ذلـك ألنَّ احـتباسـه فـي األكـثر إنـما يـكون لـضيق املـجاري أو غـلظ 

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

195	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

196	C5DK4.	كان	:L4	TH2,	[  . يكون

197	C5DK4.	إال أن	:L4	TH2,	[  . ألن

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

199	C5DK4.	يجري	:L4	TH2,	[  . يجيء

200	C5DK4.	كان	.add	[  . وقد

201	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

202	C5DK4.	يجدب	:L4	TH2,	[  . يجلب
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ا إذا كـان ذلـك  204الـدم ألجـل تـكاثـفه، واألفـاويـه بحـرارتـها تـزيـل ذلـك. وأمّـَ 203

206عـن ورم حـار فـقد يـكون هـذا الـتكميد زائـًدا فـي احـتباسـه، ألنـه يـزيـد  205

207فـي سـببه الـذي هـو الـورم. وإذا كـان هـذا الـتكميد يـفعل ذلـك فـقد يُـنتفع 

208بــه فــي مــواضــع أُخــر كــثيرة، كــتسخني الــبدن والــترعــيف ومــا أشــبه ذلــك، 

إال أنـــــــه يـــــــنبغي أن ال يُـــــــكثر مـــــــنه فـــــــإنـــــــه يُحـــــــدث فـــــــي الـــــــرأس ثـــــــقاًل بـــــــتبخيره 
الرطوبات. 

  [138a	C5DK4] #قـال أبـقراط: يـنبغي أن تُـسقى الـحامـل الـدواء 
إذا كــانــت األخــالط فــي بــدنــها هــائــجة مــنذ يــأتــي عــلى الــجنني 
أربــعة أشهــر وإلــى أن يــأتــي عــليه ســبعة أشهــر، ويــكون الــتقدم 
عـلى هـذا أقـل. وأمـا مـا كـان أصـغر مـن ذلـك أو أكـبر مـنه فـينبغي 

أن يتوقى عليه. 

209  الشرح: قد حققنا هذا فيما سلف 

203	L4.	تزيد	:C5DK4	TH2,	[  . تزيل

204	C5DK4.	احتباسه	:L4	TH2,	[  . ذلك

205	L4.	زائد	:C5DK4	TH2,	[  . زائًدا

206	C5DK4.	مزيد	:L4	TH2,	[  . يزيد

207	L4.	TH2,	om.	C5DK4:	[  . التكميد

208	C5DK4.	اليدين	:L4	TH2,	[  . البدن

209  . قـال أبـقراط: يـنبغي أن تُـسقى الـحامـل الـدواء إذا كـانـت األخـالط فـي بـدنـها هـائـجة مـنذ يـأتـي عـلى

 الـجنني أربـعة أشهـر وإلـى أن يـأتـي عـليه سـبعة أشهـر، ويـكون الـتقدم عـلى هـذا أقـل. وأمـا مـا كـان أصـغر

	,TH2	om.	C5DK4:	[مــن ذلــك أو أكــبر مــنه فــينبغي أن يــتوقــى عــليه. الشــرح: قــد حــققنا هــذا فــيما ســلف

L4.	



!  26

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 5
 

: املــرأة الــحامــل إذا فــصدت أســقطت، وخــاصــة  211 قــال أبــقراط 210

212إذا كان طفلها قد عظم. 

: الـفصد يـوجـب اإلسـقاط فـي كـل وقـت، بـخالف اإلسـهال؛ ألنَّ  213  الشـرح

	TH2] وكــلما ، ن الــجنني وغــذاؤه 214الــفصد يُخــرج الــدم الــذي هــو مــادة تــكوُّ

123b] كــان الــجنني أعــظم كــان اإلســقاط حــينئٍذ أولــى، ألنَّ مــا يــحتاج إلــيه 
العظيم من الغذاء أكثر.  

: إذا كـانـت املـرأة حـامـاًل فـاعـتراهـا  215  [138b	C5DK4] قـال أبـقراط

بعض األمراض الحادة، فذلك من عالمات املوت. 

ـــا مـــا يـــكون مـــن األمـــراض الـــحادة كـــالـــتمدد والـــتشنج  : أمّـَ 217  الشــرح 216

ـا  فــإضــرارهــما بــالــحامــل ظــاهــر، ألنَّ الــرحــم يــتضرر بــذلــك لــكونــه عــصبيًا. وأمّـَ
ى فــألنَّ الــحامــل  ــا مــا يــكون مــعه حُـــــمَّ ، وأمّـَ 218اإلســهال الــحاد فــإضــراره بــنيِّ

ى وحــرارة املــادة والــعفونــة تــوجــب  تــحتاج إلــى الــتنفس لــها ولــجنينها، والحُـــــمَّ
زيــــادة حــــاجــــة كــــل واحــــد مــــنهما فــــال يــــكون مــــا يــــرد مــــن [69b	L4] الــــتنفس 
كــــافــــيًا. ويُــــحتاج أيــــًضا فــــي هــــذه األمــــراض إلــــى تــــقليل الــــغذاء، فــــال يــــكون 

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

211	C5DK4.		وخاصة	.add	[  . وخاصة

C5DK4.212	إن	:L4	TH2,	[  . إذا

213	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.214	وغذايه	:L4	TH2,	[  . وغذاؤه

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

216	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.217	أن	:L4	TH2,	[  . ما

C5DK4.218	فضرره	:L4	TH2,	[  . فإضراره
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الـواصـل إلـى الـجنني كـافـيًا لـه؛ وكـل ذلـك يـوجـب اإلسـقاط املـصادف لـضعف 
الــــــقوة، وهــــــو ال مــــــحالــــــة قــــــتَّال، ويــــــوجــــــب أيــــــًضا املــــــوت بــــــدون اإلســــــقاط ألنَّ 
220الــــــــطبيعة يــــــــعرض لــــــــها فــــــــساد مــــــــزاج الــــــــقلب [124a	TH2] وإثــــــــقال  219

الجنني، [139a	C5DK4] وهو يُعجزها عن دفع املرض. 

: املـــرأة إذا كـــانـــت تـــتقيأ دمًــــا فـــانـــبعث طـــمثها،  221  قـــال أبـــقراط

 . 222انقطع عنها ذلك القيء

: سبب ذلك حركة املادة إلى الجهة املقابلة.  223  الشرح

: إذا انقطع الطمث فالرعاف محمود.  224  قال أبقراط

: إنــما كــان كــذلــك ألنــه يــمنع مــا يــوجــبه احــتباس الــحيض مــن  225  الشـرح

األمـراض، ويـقوم مـقام الـحيض فـي تـنقية الـبدن؛ وأمّـَا قـيء الـدم حـينئٍذ فـإن 
226كــــان يــــفعل ذلــــك، فــــليس بــــذلــــك املحــــمود ألنَّ مــــرور الــــدم بــــاملــــعدة رديء، 

227يُخشى منه جموده فيها.  

C5DK4.219	وهو لني الطبيعة	:L4	TH2,	[  . ألن الطبيعة

C5DK4.220	بسبب	.add	[  . لها

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

C5DK4.222	ذلك القيء عنها	:L4	TH2,	[  . عنها ذلك القيء

223	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

225	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

226	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . كان

L4.227	TH2,	جمود	:C5DK4	[  . جموده
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: املـرأة الـحامـل إن ألـحّ عـليها اسـتطالق الـبطن لـم  228  قـال أبـقراط

يؤمن عليها أن تسقط. 

: يــــريــــد هــــهنا بــــاســــتطالق الــــبطن مــــا يــــكون  229  [139b	C5DK4] الشــرح

230فـي حـال الـصحة عـن األغـذيـة، فـألنَّ هـذا يـقل مـعه مـا يـصل إلـى الـجنني 

ــا اإلســـهال الـــقوي الــــَمرَضـــي  231مـــن الـــغذاء، فـــال يـــؤمـــن مـــعه اإلســـقاط؛ وأمّـَ

فاإلسقاط معه أكثر.  

: إذا [124b	TH2] كــــان بــــاملــــرأة عــــلَُّة األرحــــام أو  232  قــــال أبــــقراط

233عسر والدها وأصابها ُعطاس، فذلك محمود.  

: إنـما يـتم الـعطاس بـأن يـجتذب الـدمـاغ هـواء كـثيرًا ثـم يـدفـعه  234  الشـرح

إلـــى أســـفل بـــقوة، فـــإذا كـــان فـــي الـــبدن مـــادة مـــتعلقة بـــه أمـــكن ذلـــك الـــهواء 
دفــعها بــقوة حــركــته، فــلذلــك يــنفع الــُعطاس مــن الــفواق، وعســر الــوالدة، ومــن 
، وهــي اخــتناق  236عــلة األرحــام، واملــراد بــها الــعلة املــنسوبــة إلــى الــرحــم 235

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

229	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

230	C5DK4.	L4,	فإن	:TH2	[  . فألن

231	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . القوي

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

C5DK4.233	فأصابها	:L4	TH2,	[  . وأصابها

234	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.235	األرحام	:L4	TH2,	[  . الرحم

C5DK4.236	احتباس	:L4	TH2,	[  . اختناق
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الـرحـم، وهـو فـيها محـمود [70a	L4] بـوجـه آخـر، وذلـك ألنـه يـدل حـينئٍذ عـلى 
238إدراك ما وعلى نهوض الطبيعة إلى أفاعيلها.  237

: إذا كـــــان طـــــمث املـــــرأة مـــــتغير  239  [140a	C5DK4] قـــــال أبـــــقراط

الــلون، ولــم يــكن مــجيئه فــي وقــته دائــًما، دل ذلــك عــلى أنَّ بــدنــها 
يحتاج إلى تنقية. 

: إذا تـغير لـون الـطمث عـن األمـر الـطبيعي فـال مـحالـة أنَّ ذلـك  240  الشـرح

242لخـلط يـندفـع مـعه، فـإن كـان ذلـك الـطمث يـجيء فـي وقـته دائـًما فـفي  241

 [TH2	125a] 243األكــــثر ال يــــبقى مــــن ذلــــك الخــــلط بــــقية ألنَّ مــــا يــــكون مــــنه

فـي الـبدن يـندفـع فـي الـطمث، فـإن لـم يـكن كـذلـك بـل كـان يـتأخـر فـفي األكـثر 
ال يــــــنقى الــــــبدن مــــــن ذلــــــك الخــــــلط، فــــــيحتاج إلــــــى اســــــتفراغ الــــــباقــــــي، وهــــــو 

244املراد بالتنقية. 

: إذا كــانــت املــرأة حــامــاًل فــضمر ثــديــاهــا بــغتة،  245  قــال أبــقراط

فإنها تُسقط. 

237	TH2.	إدرار	:C5DK4	L4,	[  . إدراك

C5DK4.238	om.	L4:	TH2,	[  . وعلى

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

240	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.241	الخلط	:L4	TH2,	[  . لخلط

C5DK4.242	om.	L4:	TH2,	[  . ذلك

L4.243	TH2,	om.	C5DK4:	[  . منه

C5DK4.244	هاهنا 	.add	[  . املراد

245	L4.	أبقراط:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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	C5DK4] دم الـــطمث بـــعضه يســـتحيل إلـــى مـــشابـــهة جـــوهـــر : 246  الشــرح

140b247] املــنيّ فــيكون غــذاء مــنميًا لــه ولــألعــضاء الــكائــنة مــنه، ومــنه مــا ال 

يــصلح لــذلــك بــل يســتحيل لحــًما وشحــًما؛ ومــنه مــا ال يــصلح ألحــد األمــريــن 
فــــي الــــحال، فــــمن ذلــــك مــــا يــــصلح لــــه بشــــرط االســــتحالــــة فــــي الــــثدي لــــبنًا، 
248فـتصرفـه الـطبيعة إلـى الـثديـني لـيكون مـنه غـذاء الـجنني بـعد الـوالدة؛ ومـنه 

249مــا ال يــصلح فــيبقى إلــى وقــت الــنفاس، فــتدفــعه الــطبيعة فــضاًل. وتــوزُّع 

الــدم يــكون مــن أول الــتكون،لــكن لــقلة املــنصرف فــي أول األمــر إلــى الــثديــني 
 [TH2	125b] وبـــعد ذلـــك إذا بـــعد العهـــد بخـــروج دم ، 250ال يظهـــر كـــبرهـــما

، فـإذا ضـمر دفـعة دلَّ ذلـك عـلى أنَّ ذلـك الـدم  252الـطمث فيظهـر كـبرهـما 251

253قـــد رجـــع مـــنهما إلـــى الـــرحـــم، وإنـــما يـــكون كـــذلـــك إذا أخـــذ الـــجنني فـــي 

الــسقوط ألنَّ الــطبيعة حــينئٍذ تــكون دافــعة ملــا فــي الــرحــم إلــى خــارج فــيتبعه 
الــذي فــي الــثديــني، ولــو كــان ضــمورهــما بــالــتدريــج لــم يــدل عــلى ذلــك، إذ قــد 
 [C5DK4	141a] 254يـــــــجوز أن يـــــــكون لـــــــقلة الـــــــدم، عـــــــطفت الـــــــطبيعة عـــــــلى

246	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.247	واألعضاء	:L4	TH2,	[  . ولألعضاء

C5DK4.248	التدبير	:L4	TH2,	[  . الثديني

C5DK4.249	هذا	.add	[  . وتوزع

250	L4.	كبرها	.C5DK4	كبيرًا	:TH2	[  . كبرهما

C5DK4.251	يكثر ذلك الدم	.add	[  . الطمث

252	L4.	كبرها	:C5DK4	TH2,	[  . كبرهما

C5DK4.253	ذلك	:L4	TH2,	[  . كذلك

C5DK4.254	وعطف	:L4	TH2,	[  . عطفت
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255املـــنصرف إلـــى الـــثديـــني لـــتصلحه لـــغذاء [70b	L4] الـــجنني، كـــما تُـــنضج 

البلغم واألخالط الرديئة لتغذية البدن إذا أعوزها الخلط املحمود. 

: إذا كـانـت املـرأة حـامـاًل فـضمر أحـد ثـديـيها وكـان  256  قـال أبـقراط

حــملها تــوأمًــا، فــإنــها تُـسقط أحــد طــفليها، فــإن كــان الــضامــر هــو 
الـثدي األيـمن أسـقطت الـذكـر، وإن كـان الـضامـر هـو الـثدي األيسـر 

أسقطت األنثى. 

: ســــبب ذلــــك أنَّ الــــذكــــر تَــــكوُّنــــه فــــي الــــجانــــب األيــــمن، واألنــــثى  257  الشــرح

258تكوُّنها في الجانب األيسر. 

: إذا كـانـت املـرأة ليسـت [126a	TH2] بـحامـل ولـم  259  قـال أبـقراط

تكن ولدت، ثم كان لها لنب، فطمثها قد ارتفع. 

ـــد الــــلنب إذا حــــصل فــــيه دم زائــــد عــــلى  : مــــن شــــأن الــــثدي تــــولّـُ 260  الشــرح

غــذائــه، وذلــك قــد يــكون مــن غــير دم الــطمث، [141b	C5DK4] كــما قــد يــدر 
ـا  لـبعض الـرجـال لـنب، وهـو نـادر؛ وفـي األكـثر إنـما يـكون مـن دم الـحيض. أمّـَ
261فــي حــال الحــمل فــكما قــلناه، وبــعد ذلــك كــما فــي مــدة الــرضــاع، أو فــي 

C5DK4.255	قد	.add	[  . كما

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

257	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.258	TH2,	om.	C5DK4:	[  . تكونها

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

260	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.261	الحبل	:L4	TH2,	[  . الحمل
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؛  262غـــير هـــذيـــن الـــوقـــتني، فـــيكون ذلـــك مـــنذرًا بـــانـــقطاع دم الـــطمث أو بـــقلَّته

263وذلك هو املراد بقوله: فطمثها قد ارتفع. 

: إن انـعقد لـلمرأة فـي ثـديـيها دٌم، دلَّ ذلـك مـن  265  قـال أبـقراط 264

 . 266حالها على الجنون

: انـعقاد الـدم فـي الـثدي إنـما يـكون إذا ارتـفع الـدم إلـيه وكـان  267  الشـرح

مـــــن الحـــــرارة والـــــغليان بـــــحيث ال يـــــصلح ألن يـــــصير لـــــبنًا، بـــــل يُحـــــلِّل لـــــطيفه 
ويُـبقي كـثيفه فـينعقد، وإذا كـان الـدم كـذلـك كـان مـا يـصعد مـنه إلـى الـدمـاغ 

فاسًدا، فيولِّد الجنون.  

: إن أحـــببت أن تـــعلم [126b	TH2] هـــل املـــرأة  269  قـــال أبـــقراط 268

حــامــل أم ال؟ فــاســقها إذا أرادت الــنوم مــاء العســل، فــإن أصــابــها 
270مـغص فـي بـطنها [142a	C5DK4] فـهي حـامـل، وإن لـم يـصبها 

فهي ليست بحامل. 

C5DK4.262	لقلته	:L4	TH2,	[  . بقلته

263	TH2.	وطمثها	:C5DK4	L4,	[  . فطمثها

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

C5DK4.265	إذا	:L4	TH2,	[  . إن

C5DK4.266	جنون	:L4	TH2,	[  . الجنون

267	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

C5DK4.269	إذا	:L4	TH2,	[  . إن

C5DK4.270	مغص	.add	[  . يصبها
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: ال شــــــك أنَّ الــــــحامــــــل تــــــضيق أمــــــعاؤهــــــا بــــــمزاحــــــمة الــــــجنني،  271  الشـــرح

272ومـاء العسـل يـولّـِد ريـاحًـــا قـليلة إنـما تـقوى عـلى إحـداث الـقولـنج إذا كـانـت 

، [71a	L4] فـــلذلـــك يُحـــدثـــه فـــي الـــحبلى دون غـــيرهـــا،  274األمـــعاء ضـــيقة 273

اه مــــغًصا، وإنــــما خــــصَّ ذلــــك بــــحال الــــنوم، ألنَّ  ولــــضعف هــــذا الــــقولــــنج ســــمَّ
275الـــبدن يـــكون ســـاكـــنًا فـــال يـــكون هـــناك حـــركـــة محـــلِّلة لـــلريـــاح. ويـــنبغي أن 

يــــكون مــــاء العســــل غــــير مــــطبوخ، فــــإنَّ الــــطبخ يحــــلِّل مــــا فــــيه مــــن الــــريــــحية، 
وبــــعضهم يتخــــذه مــــن مــــاء املــــطر، عــــلى أن يــــكون ضِـــــــــــعف العســــل، ألنَّ فــــي 
276مــاء املــطر ريــحية مــا بــقية مــن الــدخــانــية الــتي البــد وأن يــخالــطها الــبخار 

املـتكون سـحابًـا، واملـعتََمد فـي هـذا عـلى التجـربـة. ومَــن تـكون أمـعاؤه بـالـطبع 
277ضـــيقة ال يـــبعد أن يـــكون العســـل يُحـــدث فـــيه الـــقولـــنج، وجـــماعـــة نـــعرفـــهم 

كذلك. 

: إذا كــانــت املــرأة حُـــبلى بــذكــر، كــان  278  [127a	TH2] قــال أبــقراط

؛ [142b	C5DK4] وإن كــانــت حــبلى بــأنــثى، كــان  279لــونــها حــسنًا

لونها حائاًل. 

271	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

272	L4.	وأما	:C5DK4	TH2,	[  . وماء

L4.273	TH2,	ضعيفة	:C5DK4	[  . ضيقة

C5DK4.274	الحباال	:L4	TH2,	[  . الحبلى

C5DK4.275	هناك	.add	[  . يكون

L4.276	TH2,	om.	C5DK4:	[  . ماء

277	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . ال

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

C5DK4.279	حسن	:L4	TH2,	[  . حسنًا
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: إذا تـــــساوت امـــــرأتـــــان فـــــي الـــــسحنة والـــــتدبـــــير وغـــــير  282  الشـــرح 281 280

ذلــك، فــإنَّ الــحبلى بــالــذكــر تــكون أحــسن لــونًــا، وأكــثر نــشاطًـا، وأنــقى بشــرة، 
ــــــد الــــــذكــــــر مــــــن مــــــنيٍّ أســــــخن،  وأصــــــح شــــــهوة، وأســــــكن أعــــــراضًـــــــــــــــا؛ ألنَّ تــــــولّـُ

واستعماله للغذاء أكثر، فتقل فضالت املرأة؛ واألنثى بالضد. 

: إذا حـــدث بـــاملـــرأة الـــحبلى الـــورم الـــذي يُـــدعـــى  283  قـــال أبـــقراط

"الحمرة" في رحمها، فتلك من عالمات املوت. 

: قـــــد بـــــيَّنا أنَّ الـــــحبلى إذا عـــــرض لـــــها مـــــرض حـــــاد فـــــهو مـــــن  284  الشـــرح

عالمات املوت، فكيف إذا كان ذلك في رحمها، وخصوًصا الحمرة. 

: إذا حـــملت املـــرأة وهـــي مـــن الهـــزال عـــلى حـــالٍ  285  قـــال أبـــقراط

286خارجٍة عن الطبيعة، فإنها تسقط قبل أن تسمن. 

: مــعناه أنَّ الهــزال الــعارض ملــرٍض إذا زال  287  [143a	C5DK4] الشـرح

املـرض املـوجـب لـه بـعد أن حـبلت املـرأة [127b	TH2] فـإنـها تـسقط، ويـكون 
288إســــــقاطــــــها قــــــبل الــــــسمن، وســــــبب ذلــــــك أنَّ املــــــانــــــع عــــــن الــــــتغذي إذا زال 

280	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.281	تساوتا	:L4	TH2,	[  . تساوت

C5DK4.282	الخلقة	:L4	TH2,	[  . السحنة

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

284	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

C5DK4.286	خارج	:L4	TH2,	[  . خارجة

287	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.288	om.	L4:	TH2,	[  . أن
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289صـرفـت الـطبيعة الـغذاء بـكمالـه، أو أكـثره إلـى جـهة األعـضاء، إذ طـبيعة 

290املــــرأة أشــــد عــــنايــــة [71b	L4] بــــبدنــــها مــــن بــــدن الــــجنني، وذلــــك مــــوجــــب 

291لـإلسـقاط لـقلة غـذاء الـجنني ويـكون قـبل الـسمن، ألنَّ الـغذاء الـصائـر إلـى 

292األعــضاء إنــما يســتحيل إلــى مــشابهــتها بــعد مُـــدٍة، وفــي أقــل مــنها يــقع 

اإلسقاط. 

: مـتى كـانـت املـرأة حـامـاًل وبـدنـها مـعتدالً   295  قـال أبـقراط 294 293

 ، 296وتـــسقط فـــي الشهـــر الـــثانـــي والـــثالـــث مـــن غـــير ســـبب بـــنيِّ

298فــنَُقُر الــرحــم مــنها مــملوءة مــخاطًــا، فــال تــقدر عــلى ضــبط  297

الطفل لثقله، لكنه ينهتك منها. 

L4.289	TH2,	هضمت	:C5DK4	[  . صرفت

C5DK4.290	األم	:L4	TH2,	[  . املرأة

C5DK4.291	موجب اإلسقاط لقلة	.L4	يوجب اإلسقاط بقلة	:TH2	[  . موجب لإلسقاط لقلة

C5DK4.292	في	:L4	TH2,	[  . وفي

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

C5DK4.294	om.	L4:	TH2,	[  . حاماًل

C5DK4.295	بدنها	:L4	TH2,	[  . وبدنها

C5DK4.296	تسقط	:L4	TH2,	[  . وتسقط

C5DK4.297	L4,	فقعر	:TH2	[  . فنقر

298	C5DK4.	مملو	.L4	مملًوا	:TH2	[  . مملوءة
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	C5DK4] لـإلسـقاط أسـباب كـثيرة، فـإذا انـتفت األسـباب : 300  الشـرح 299

، إذ كـالمـنا فـي جـميع األشـياء إنـما هـو إذا لـم يـكن  143b302] الـباديـة 301

، وكـان الـبدن مـع ذلـك مـعتداًل، فـال يـكون أيـًضا مـن  303مـن خـارجٍ أمـٌر مـعنٌي

، تَعنيَّ أن يكون [128a	TH2] لسبب في الرحم،  306جهة سبب باٍد 305 304

وأســــباب ذلــــك كــــثيرة، لــــكن إذا اخــــتص اإلســــقاط بــــالشهــــر الــــثانــــي والــــثالــــث 
فـإنـما يـكون ذلـك ألنَّ الـتعلق يـكون ضـعيفًا، حـتى مـا دام صـغيرًا جـًدا يـقوى 
الــرحــم عــلى حَـــــمله، فــإذا كــبر ضــعف عــنه. وتــعلُّق الــجنني لــيس بجــرم الــرحــم 
307بـــــل بـــــالـــــُحُجب، وخـــــاصـــــة املـــــشيمة، وهـــــي مـــــتعلقة بـــــأفـــــواه الـــــعروق الـــــتي 

308تــــــسمى الــــــنَُّقر، ومــــــنها يــــــأتــــــي الــــــغذاء إلــــــى الــــــجنني، وهــــــي مــــــخارج دم 

الـــحيض، وإنـــما يـــكون الـــتعلق بـــها ضـــعيفًا إذا كـــانـــت ذات رطـــوبـــة مـــرخـــية، 
وتـلك الـرطـوبـة لـو كـانـت رقـيقة لـسالـت، فـالبـد وأن تـكون غـليظة، وهـي الـبلغم 

املخاطي. 

299	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.300	إن لإلسقاط	:L4	TH2,	[  . لإلسقاط

C5DK4.301	om.	L4:	TH2,	[  . البادية

C5DK4.302	فكالمنا	:L4	TH2,	[  . إذ كالمنا

C5DK4.303	مغير	:L4	TH2,	[  . معني

304	C5DK4.	L4,	om.	TH2:	[  . باد

305	C5DK4.	تغير فبقي من غير	.L4	يغير	:TH2	[  . تعنيَّ

C5DK4.306	السبب	:L4	TH2,	[  . لسبب

C5DK4.307	املشيمي وهو متعلق	.L4	املشيمة وهو متعلق	:TH2	[  . املشيمة وهي متعلقة

C5DK4.308	إذ منها	:L4	TH2,	[  . ومنها
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: إذا كــــانــــت املــــرأة عــــلى حــــاٍل خــــارجــــٍة عــــن  310  قــــال أبــــقراط 309

الـطبيعة مـن الـسمن فـلم تـحبل، فـإنَّ الـغشاء الـباطـن #مـن غـشائـي 
313الـبطن الـذي يـسمى الـثَّرْب يـزحـم فـم الـرحـم مـنها، فـليس  312 311

314[144a	C5DK4] تحبل دون أن تهزل. 

: الـــــــسمينة إذا لـــــــم يـــــــكن بـــــــدنـــــــها عـــــــظيًما قـــــــد تـــــــحبل لـــــــفقدان  315  الشــــرح

316املـــــزاحـــــمة، فـــــلذلـــــك قـــــال: "ولـــــم تـــــحبل". وفـــــم [128b	TH2] الـــــرحـــــم هـــــو 

املــــوضــــع [72a	L4] املشــــترك بــــينه وبــــني عــــنقه. وقــــد ال تــــحبل الــــسمينة لــــعلة 
317أخـرى، وهـي كـثرة الـرطـوبـة ومـائـية مـنيها، ولـذلـك فـإنَّ الـرجـل الـسمني يـقل 

إحـبالـه، ولـكن مـا ذكـره أبـقراط هـو األكـثر. وقـد يُـحتال فـتُجامَـع الـسمينة عـلى 
318هــــــيئة الــــــساجــــــد فــــــتحبل، ألنَّ املــــــنيّ حــــــينئٍذ يــــــتمكن مــــــن الــــــنفوذ بســــــبب 

 . 319انحطاط الثرب

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

C5DK4.310	حالة	:L4	TH2,	[  . حال

L4.311	TH2,	om.	C5DK4:	[  . من غشائي البطن

C5DK4.312	الترب	:L4	TH2,	[  . الثرب

C5DK4.313	يزاحم	:L4	TH2,	[  . يزحم

C5DK4.314	تحمل	:L4	TH2,	[  . تحبل

315	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.316	فلم	:L4	TH2,	[  . ولم

317	TH2. 	وكذلك	:C5DK4	L4,	[  . ولذلك فإن

318	L4.	الساجدة	:C5DK4	TH2,	[  . الساجد

C5DK4.319	الترب	:L4	TH2,	[  . الثرب
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: مـتى تـقيَّح الـرحـم حـيث يسـتبطن الـورك، وجـب  320  قـال أبـقراط

ضرورة أن يحتاج إلى الفتل. 

: هــذا املــوضــع هــو عــنق الــرحــم، وهــو مــوضــع دخــول الــقضيب،  321  الشـرح

زًا، ووصـول األدويـة املشـروبـة إلـيه عسـٌر، وإنـما  وأطـلق عـليه لـفظ الـرحـم تـجوُّ
322تـصل بـعد ضـعفها [144b	C5DK4] جـًدا لـطول املـسافـة. وأولـى أدويـته 

323األدوية املوضعية، والفتل أولى ألنها تبقى مالقية لجرمه مدة طويلة. 

: مـا كـان مـن األطـفال ذكـرًا فـأحـرى أن يـكون تـولّـُده  324  قـال أبـقراط

في الجانب األيمن، وما كان أنثى ففي الجانب األيسر. 

: غــــالــــب [129a	TH2] الــــناس جــــانــــبهم األيــــمن أقــــوى وأشــــد  325  الشـــرح

327حــــرارة، فــــيكون يــــمني الــــرحــــم كــــذلــــك، ومــــا يــــنزل مــــن بــــيضة الــــرَّجُـــــــل  326

اليسـرى مـن املـنيّ يـكون فـي حـال الجـماع مـحاذيًـا لـيمني الـرحـم وهـو أشـد 
328سـخونـة مـما فـي الـبيضة الـيمنى، ألنَّ الـكلية اليسـرى مسـتقلة بـتسخني 

ـده  مــا يــحاذيــها. وإذا حــصل املــنيّ فــي الــجانــب األيــمن مــن الــرحــم كــان تــولّـُ

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

321	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.322	فأولى	:L4	TH2,	[  . وأولى

L4.323	TH2,	om.	C5DK4:	[  . األدوية

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

325	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.326	TH2,	البيضة	:C5DK4	[  . بيضة

L4.327	TH2,	om.	C5DK4:	[  . الرجل

TH2.328	مثقلة	:L4	C5DK4,	[  . مستقلة
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لـلذكـر أولـى، إال أن يـكون ضـعيفًا أو شـديـد الـبرد. وإذا حـصل فـي الـجانـب 
األيسر كان توليده لألنثى أولى، إال أن يكون حارًا قويًا. 

: إذا أردت أن تــسقط املــشيمة، فــأدخــل فــي األنــف  329  قــال أبــقراط

330[145a	C5DK4] دواًء معطًِّسا، وأمسك املنخرين والفم.  

: الــُعطاس يــدفــع مــا يــتعلق بــالــبدن كــما بــيَّناه أواًل، وإذا كــان  331  الشـرح

332مـع إمـساك الـفم واملنخـريـن، كـان دفـعه أقـوى وأولـى، ألنَّ الـطبيعة حـينئذٍ 

تحتاج إلى [72b	L4] حركة دافعة أقوى. 

: إذا أردت [129b	TH2] أن تـــحبس طـــمث املـــرأة،  333  قـــال أبـــقراط

فألق عند كل واحد من ثدييها محجمة من أعظم ما يكون. 

: ســبب ذلــك جــذب املحجــمة لــلدم إلــى الــجهة املــقابــلة،  336  الشـرح 335 334

339ويـنبغي أن تـكون تـلك املحجـمة مـن أعـظم مـا يـكون لشـتمل عـلى  338 337

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

L4.330	TH2,	واألنف	.add	[  . املنخرين

331	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.332	فدفعه	:L4	TH2,	[  . كان دفعه

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

334	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.335	أن	.add	[  . ذلك

L4.336	TH2,	جهة	:C5DK4	[  . الجهة

337	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . تلك

L4.338	TH2,	om.	C5DK4:	[  . يكون

L4.339	TH2,	اشتمل	:C5DK4	[  . لتشتمل
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جـملة كـثيرة مـن الـعروق املشـتركـة بـني الـثدي والـرحـم، فـيكون الجـذب أقـوى، 
وإنـــما يـــحتاج فـــي هـــذا إلـــى جـــذٍب قـــوي، ألنَّ حـــركـــة دم الـــطمث إلـــى أســـفل 
مـــع كـــونـــها طـــبيعية لـــه هـــي أيـــًضا بـــطبيعة الـــبدن، ألنَّ الـــطبيعة مـــن شـــأنـــها 
دفــعه إلــى أســفل فــال يــقوى عــلى مــقاومــة هــذه الحــركــة إال جــذٌب قــوي جــًدا. 
ويــــــنبغي [145b	C5DK4] أن يــــــكون وضــــــع املحجــــــمة عــــــند كــــــل واحــــــٍد مــــــن 
الــثديــني ال عــند أحــدهــما، لــيكون الجــذب مــن الجهــتني؛ وال عــلى الــثديــني، بــل 

دونهما لتالقي العروق الصاعدة. 

ا.  : إنَّ فم الرحم من املرأة الحامل يكون منضمًّ 340  قال أبقراط

: هــذه عــالمــة أخــرى لــلحبل، ويُــعرف [130a	TH2] انــضمامــه  341  الشـرح

342بـــان يُـــجّس بـــأصـــبع تُـــدخـــل فـــي عـــنق الـــرحـــم، وســـبب ذلـــك تـــضييق فـــمه 

حـــــتى ال يخـــــرج املـــــنيّ والـــــجنني، وهـــــذا يـــــكون مـــــن أول الـــــتعلق. وقـــــد يـــــنضم 
344بســبب الــورم، ويــفرق بــينهما بــثقل الــورم واإلحــساس بــاالنــتفاخ فــي  343

موضعه، وصالبة ذلك املوضع. 

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

341	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.342	TH2,	تضيق	:C5DK4	[  . تضييق

L4.343	TH2,	ثقل	:C5DK4	[  . بثقل

C5DK4.344	وإحساس االنتفاخ	.L4	واالحتباس والنتفاخ	:TH2	[  . واإلحساس باالنتفاخ
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: إذا جـرى الـلنب مـن ثـدي املـرأة الـحبلى، دّل ذلـك  345  قـال أبـقراط

؛ ومـتى كـان الـثديـان مـكتنزيـن، دّل ذلـك  346عـلى ضـعف مـن طـفلها

 . 347على أنَّ الطفل صحيح قوي

: [146a	C5DK4] جـــريـــان الـــلنب مـــن ثـــدي الـــحبلى، إن كـــان  348  الشــرح

349لــرداءتــه وحــدَّتــه حــتى يُــحوج الــطبيعة إلــى دفــعه، فــذلــك يــدل عــلى ضــعف 

ـد الــلنب يــكون مــن دم الــحيض،  ، ألنَّ غــذاءه يــكون فــاســًدا، إذ تــولّـُ 350الــجنني

ومـــــنه يـــــكون غـــــذاء الـــــجنني، فـــــإن كـــــان لـــــكثرتـــــه فـــــفي األكـــــثر يـــــكون لـــــضعف 
الـــجنني، حـــتى ال يـــقوى عـــلى اســـتعمال كـــثير مـــن [73a	L4] الـــغذاء فـــيتوفـــر 
351الــدم عــلى الــلنب. وقــد يــكون ذلــك لــزيــادٍة [130b	TH2] مــفرطــٍة فــي الــدم 

352وهـــو نـــادر. وكـــذلـــك أيـــًضا فـــقلة الـــلنب فـــي ثـــدي الـــحامـــل دلـــيل عـــلى قـــلة 

الـــدم، ويـــلزم ذلـــك أن يـــكون الـــجنني ضـــعيفًا، وإذا كـــان كـــذلـــك فـــإنـــما يـــكون 
الــجنني قــويًــا إذا كــان الــلنب مــتوســطًا، وإنــما يــكون ذلــك حــني يــكون الــثديــان 

مكتنزين. 

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

C5DK4.346	أن الطفل ضعيف	:L4	TH2,	[  . ضعف من طفلها

C5DK4.347	أصح وأقوى	:L4	TH2,	[  . صحيح قوي

348	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.349	فداللة ذلك	:L4	TH2,	[  . فذلك يدل

C5DK4.350	ظاهرة	.add	[  . الجنني

351	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . ذلك

C5DK4.352	قلة	:L4	TH2,	[  . فقلة
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: إذا كـــان حـــال املـــرأة يؤول إلـــى أن تُـــسقط فـــإنَّ  353  قـــال أبـــقراط

ثـــــديـــــيها يـــــضمران، وإن كـــــان األمـــــر عـــــلى خـــــالف ذلـــــك، أعـــــني 
354يـكون ثـديـاهـا صُـــــلبني، فـإنـه يـصيبها وجـع فـي الـثديـني، أو فـي 

 . 355الوركني، أو في العينني، أو في الركبتني، وال تسقط

: [146b	C5DK4] إذا آل حـــال املـــرأة إلـــى اإلســـقاط، أعـــني  356  الشــرح

اقـــــتضت األســـــباب ذلـــــك وأخـــــذت فـــــي اإلســـــقاط، فـــــإنَّ ثـــــديـــــيها يـــــضمران ملـــــا 
عــرفــته، وإذا لــم يــضمرا وكــانــا مــع ذلــك صــلبني، فــصالبــتهما إنــما تــكون لــدم 
رديء، ألنــه لــو كــان محــموًدا لــكان يســتحيل لــبنًا، فــما كــانــا يــكونــان صــلبني، 
فــــحينئٍذ يــــجب أن ال تــــسقط، ألنــــها لــــو أخــــذت تــــسقط [131a	TH2] لــــضمر 
د إلـى الـثديـني أو  ـا أن يسـتمر ذلـك الـدم املـتصعِّ 358ثـديـاهـا؛ فـحينئٍذ فـإمّـَ 357

تـدفـعه الـطبيعة إلـى جـهة أخـرى، فـإن اسـتمر حـدث وجـعٌ فـي الـثديـني لـزيـادة 
ـا إلـى أسـفل  الـتمدد ورداءة مـزاج الـدم. وإن انـدفـع مـنه شـيء، فـانـدفـاعـه إمّـَ
359وإمـــا إلـــى فـــوق، فـــإن انـــدفـــع إلـــى أســـفل، فـــأولـــى األعـــضاء بـــقبولـــه هـــي 

املـــــفاصـــــل، وأولـــــى ذلـــــك مـــــا كـــــان مـــــجاورًا لـــــلرحـــــم، فيحـــــدث لـــــذلـــــك وجـــــع فـــــي 
360الـوركـني أو فـي الـركـبتني. وإن انـدفـع إلـى فـوق، فـفي األكـثر يحـدث وجـع 

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

C5DK4.354	إن كان	:L4	TH2,	[  . يكون

C5DK4.355	فال تسقط	:L4	TH2,	[  . وال تسقط

356	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

357	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . فحينئذ

C5DK4.358	انما	:L4	TH2,	[  . فإما

L4.359	TH2,	أو إلى	:C5DK4	[  . وإما إلى

360	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . في
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361فــــي الــــعينني، ألنــــهما -لــــلينهما- أكــــثر قــــبواًل، وألنَّ مــــا يــــتصعد مــــن ذلــــك 

362إلـــى الـــدمـــاغ يجـــد طـــريـــًقا مـــتسًعا لـــدفـــعه [73b	L4] إلـــى الـــعينني، وذلـــك 

 . 363من العصبتني املجوَّفتني

: إذا كـان فـم الـرحـم صـلبًا، فـيجب  364  [147a	C5DK4] قـال أبـقراط

ا.  ضرورة أن يكون منضمًّ

ـا صـلب، وأيـهما  ـا حـار وإمّـَ : صـالبـة فـم الـرحـم تـكون لـورم، إمّـَ 365  الشـرح

ا ألجـــــل [131b	TH2] املـــــزاحـــــمة، فـــــليس  366كـــــان يـــــلزمـــــه أن يـــــكون مـــــنضمًّ

دائًما انضمامه للحبل. 

: إذا عـرضـت الحُـــمَّى لـلمرأة الـحامـل وسـخنت  368  قـال أبـقراط 367

ســخونــة قــويــة مــن غــير ســبٍب ظــاهــٍر، فــإنَّ والدهــا يــكون بعســرٍ 
، أو تسقط فتكون على خطر.  369وخطٍر

C5DK4.361	وألنما	:L4	TH2,	[  . وألن ما

C5DK4.362	الدماغ	.add	[  . يجد

363	TH2.	العصبني املجوفني	:C5DK4	L4,	[  . العصبتني املجوفتني

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

365	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.366	وليس	:L4	TH2,	[  . فليس

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

C5DK4.368	المرأة حامل	:L4	TH2,	[  . للمرأة الحامل

C5DK4.369	عسرا أو خطرا	:L4	TH2,	[  . بعسر وخطر
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: الـــــــحامـــــــل يـــــــعرض لـــــــها الحـــــــمى كـــــــثيرًا ألجـــــــل احـــــــتباس  371  الشــــرح 370

، ثـــم إنَّ املـــعالـــجني ال يـــتمكنون مـــن واجـــب الـــتدبـــير  372فـــضولـــها مـــدة الـــحبل

بحسـب الحـمى، وهـو االسـتفراغ، فـتطول، ويـلزم ذلـك ضـعفها فـإن أسـقطت 
373كـــانـــت عـــلى خـــطر ملـــصادفـــة اإلســـقاط قـــوًى ضـــعيفًة؛ وإن بـــقي الـــجنني 

إلى الوالدة كان والدها بعسر وخطر لضعفها وضعف الجنني. 

  وقــولــه: [147b	C5DK4] "مـــن غـــير ســـبب ظـــاهـــر" يـــريـــد مـــن غـــير ســـبب 
يات اليومية فإنها ال تفعل ذلك.  باٍد، فيخرج بذلك الُحمِّ

: إذا حــدث بــعد ســيالن الــطمث تــشنج أو غــشي،  374  قــال أبــقراط

فذلك رديء. 

: قــد يــعرض عــند ســيالن الــحيض عــقال الســتحالــة بــعض  376  الشـرح 375

الـــرطـــوبـــات بـــالحـــركـــة ريـــاحًــــــا، [132a	TH2] وقـــد يـــعرض أيـــًضا لحـــدَّة الـــدم 
377الــخارج أن تــنقبض األعــضاء دافــعة لــه، فيحــدث اهــتزاز، فــإن اتــفق مــع 

378ذلـــك غـــشيٌ فـــهو رديء، ألنَّ ذلـــك إنـــما يـــكون لـــبخاٍر فـــاســـٍد فـــيصعد إلـــى 

370	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.371	الحبال	:L4	TH2,	[  . الحامل

C5DK4.372	الحمل	:L4	TH2,	[  . الحبل

C5DK4.373	ملصادفتها	:L4	TH2,	[  . ملصادفة

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

375	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.376	TH2,	om.	C5DK4:	[  . قد

C5DK4.377	فيعرض	:L4	TH2,	[  . فيحدث

C5DK4.378	غثي	:L4	TH2,	[  . غشي
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الـقلب عـند حـركـة الـدم، وإنـما يـكون ذلـك إذا كـان الـدم شـديـد الـفساد. وأمـا 
 . 379التشنج االستفراغي فرداءته ظاهرة، وإن لم يكن معه غشيٌ

: إذا كــان الــطمث أزيــد مــما يــنبغي، عــرضــت مــن  380  قــال أبــقراط

، حــدث  381ذلــك أمــراض؛ وإذا لــم ينحــدر الــطمث عــلى مــا يــنبغي

من [74a	L4] ذلك أمراض من ِقبل الرحم. 

: [148a	C5DK4] إذا كــــــــــان الــــــــــطمث أزيــــــــــد مــــــــــما يــــــــــنبغي،  382  الشــــــرح

عــرضــت مــن ذلــك أمــراض االســتفراغ، ولــم يــكن لــلرحــم فــي ذلــك خــصوصــية. 
وإذا لــم ينحــدر الــطمث، كــان مــا يــعرض مــن األمــراض أكــثرهــا مــن الــرحــم، 
384وذلــك ألنَّ كــل عــضو يتحــرك إلــيه مــواد وال تــندفــع عــنه، فــال شــك أنــه  383

يات، فـــتكون تـــلك  يحـــدث فـــيه أورام وامـــتالءات رديـــئة، ويـــلزم ذلـــك مـــثل الحُــــــمِّ
الحميات من ِقبل أمراض الرحم. 

: إذا عـرض فـي طـرف الـدبـر أو فـي الـرحـم ورم  386  قـال أبـقراط 385

387[132b	TH2] تـــبعه تـــقطير الـــبول، وكـــذلـــك إذا تـــقيَّحت الـــكلى 

تبع ذلك تقطير البول، وإذا حدث في الكبد ورم تبع ذلك فواق. 

L4.379	TH2,	والتشنج	:C5DK4	[  . وأما التشنج

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

C5DK4.381	om.	L4:	TH2,	[  . على ما ينبغي

382	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.383	om.	L4:	TH2,	[  . وذلك

384	L4.	كان	:C5DK4	TH2,	[  . كل

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

C5DK4.386	أو طرف	:L4	TH2,	[  . أو في

C5DK4.387	تبع ذلك	:L4	TH2,	[  . تبعه
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: قــد ذكــر أبــقراط هــهنا أمــراضًــــــــــا تــعرض بســبب املــشاركــة  389  الشـرح 388

ـا تـقطير الـبول، وهـو أن يخـرج قـلياًل قـليالً  ألعـضاٍء أخـرى فـي أمـراضـها، أمّـَ
فــي مــرات كــثيرة، فحــدوثــه عــن ورم طــرف الــدُّبــر وهــو املــقعدة، أو ورم الــرحــم 
390ألســباٍب، أحــدهــا: إســاءة هــذا الــورم ملــزاج املــثانــة، فــتضعف عــن إخــراج 

	C5DK4] .391الــــــبول الــــــكثير، ويــــــضطر إلــــــى دفــــــع كــــــل قــــــليل يــــــحصل فــــــيها

148b] وثــــانــــيها: إضــــعاف األلــــم لــــها بــــاملــــجاورة. وثــــالــــثها: ضــــيق تــــجويــــفها 
392بــمزاحــمة الــورم وإيــالم الــبول الــكثير لــلورم بــاملــزاحــمة. وحــدوثــه عــن تــقيُّح 

393الـكلى ألجـل مـا يـصحب الـبول مـن الـقيح الـلذَّاع لـلمثانـة، فـال تـتمكن مـن 

الـصبر عـليه حـتى يـجتمع. وأمّـَـا الـفواق فـإنـما يحـدث عـن ورم الـكبد إذا كـان 
394تـقعيريًّـا أو كـان عـامًّــا [133a	TH2] ألجـزائـها، إذ الحـدبـيّ بـعيد عـن فـم 

املــــعدة، واخــــتلفوا فــــي ســــبب حــــدوثــــه عــــن ذلــــك؛ فــــقيل: ألنَّ الــــورم إذا عــــظم، 
ـــد خــــلٍط كــــثيٍر حــــادٍّ  395ضــــغط عــــلى فــــم املــــعدة. #وقــــيل: بــــل ألنــــه يــــلزمــــه تــــولّـُ

. وقـــيل: ألنَّ بـــني الـــكبد وفـــم املـــعدة عـــصبة دقـــيقة  396يـــنصب إلـــى فـــم املـــعدة

بها يتشاركان في املرض. 

388	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.389	تحدث	:L4	TH2,	[  . تعرض

L4.390	TH2,	إقالل	:C5DK4	[  . إخراج

L4.391	ما.add	[  . قليل

C5DK4.392	للرحم	:L4	TH2,	[  . للورم

393	TH2.	التقيح	:C5DK4	L4,	[  . القيح

394	L4.	املحدبي	:C5DK4	TH2,	[  . الحدبي

395	C5DK4.	L4,	om.	TH2:	[  . على

C5DK4.396	om.	L4:	TH2,	[ . وقيل: بل ألنه يلزمه تولُّد خلٍط كثيٍر حادٍّ ينصب إلى فم املعدة
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	L4] إذا كـــانـــت املـــرأة ال تـــحبل، وأردت أن تـــعلم : 397  قـــال أبـــقراط

ــر تــحتها، فــإن رأيــت  74b] هــل تــحبل  أم ال، فــغطِّها بــثياٍب ثــم بخّـِ
رائـحة الـبخور تـنفذ فـي بـدنـها حـتى تـصل إلـى منخـريـها وفـمها، 

398فاعلم أنه ليس سبب تعذُّر الحمل من ِقبَلها. 

	C5DK4] أســـــباب مـــــنع الحـــــمل كـــــثيرة، وأكـــــثرهـــــا مـــــن جـــــهة : 399  الشـــرح

ـــر تــحت املــرأة، مــع التحــرُّز  149a400] الــرحــم، فــإذا أُريــد مــعرفــة ذلــك فليُبخّـَ

عــن وصــول الــرائــحة مــن خــارج، وذلــك إمــا أن تُــغطى بــثياب، أو بــأن يُــجعل 
	TH2] ــــانــة ومــا أشــبهها، وفــي أعــالهــا ثــقب يُــجعل عــليه فــم الــبخور تــحت إجّـَ
133b] عـنق الـرحـم، أو بـأن يُـجعل الـبخور تـحت قـمع ويـدخـل طـرفـه فـي عـنق 
الــرحــم، فــإن وصــلت إلــيها رائــحة الــبخور كــما هــي، فــالــرحــم نــقي مــن املــواد 
401وكـــذلـــك نُـــَقره، وال مـــانـــع مـــن جهـــته. وإن لـــم تـــصل إلـــيها الـــرائـــحة، فـــهناك 

سـدد تـمنع نـفوذ الـرائـحة، فـمنُعها غـذاء الـجنني بـطريـق األولـى. وإن وصـلت 
402إلـــيها الـــرائـــحة مـــتغيرة، فـــهناك مـــادة تُـــغيرهـــا، ويُـــوقـــف عـــلى نـــوع املـــادة 

بـنوع الـرائـحة، فـالشـديـدة الـننت ملـادة عـفنة، والـحامـضة لـبلغم بـارٍد حـامـٍض. 
وقد يُدخل في عنق الرحم ثومة، فتقوم مقام البخور في تعرُّف ذلك. 

  قـــال أبـــقراط: إذا كـــان طـــمث املـــرأة الـــحامـــل يجـــري فـــي أوقـــاتـــه، 
 . 403فليس يمكن أن يكون طفلها صحيًحا

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

C5DK4.398	om.	L4:	TH2,	[  . سبب

399	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.400	فبخر	:L4	TH2,	[  . فليبخر

C5DK4.401	نقر فال	:L4	TH2,	[  . نقره وال

C5DK4.402	أنواع	:L4	TH2,	[  . نوع

C5DK4.403	صحيح	:L4	TH2,	[  . صحيًحا
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: يـــريـــد بجـــريـــان هـــذا الـــدم فـــي أوقـــاتـــه أنـــه  404  [149b	C5DK4] الشــرح

405يـعرض مِـــرارًا كـثيرة، فـإنـه لـو عـرض مـرة أو مـرتـني فـقد يـكون لـكثرة الـدم 

فـــتدفـــع الـــطبيعة [134a	TH2] الـــفاضـــل، فـــال يـــدل ذلـــك عـــلى ســـقم الـــجنني، 
وهــذا ال يــقال فــيه أنــه يجــري فــي أوقــاتــه، بــل يــقال: إنــه جــرى أو حــدث، ومــا 
أشـبه ذلـك. وأمّـَا تـكرره فـيدل عـلى ذلـك، ألنـه يـدل عـلى عـدم اسـتعمال الـجنني 

406الغذاء، وإنما يكون كذلك إذا لم يكن صحيًحا. 

: إذا لـم يجـر طـمث املـرأة فـي أوقـاتـه، ولـم يحـدث  407  قـال أبـقراط

بـها قـشعريـرة وال حـمى، لـكن عـرض لـها كـرٌب وغـثيٌ وخـبث نَفٍَس، 
[75a	L4] فاعلم أنها قد علقت. 

، وإذا انـقطع الـطمث عـن  : هـذه عـالمـاٌت أخـرى لـلحبل 410  الشـرح 409 408

، وقــد يــكون لــقلة الــدم، وقــد يــكون آلفــة  412الــعادة فــقد يــكون ذلــك لــلحبل 411

414مـنعت خـروجـه وحـينئٍذ البـد وأن يُحـدث الـقشعريـرة والحـمى؛ وإذا لـم  413

404	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.405	وقد	:L4	TH2,	[  . فقد

C5DK4.406	ذلك	:L4	TH2,	[  . كذلك

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

408	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.409	عالمة	:L4	TH2,	[  . عالمات

C5DK4.410	للحمل	:L4	TH2,	[  . للحبل

C5DK4.411	للحمل	:L4	TH2,	[  . للحبل

TH2.412	ذلك	.add	[  . يكون

413	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . وحينئذ

C5DK4.414	فإذا	:L4	TH2,	[  . وإذا
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 ، 415يُحــــــدث ذلــــــك، فــــــإن حــــــدث بــــــها كــــــرٌب وغــــــثيٌ وخــــــبث نــــــفس فــــــهو لــــــلحبل

416[150a	C5DK4] وإال لـــــقلة الـــــدم. وإنـــــما كـــــان الـــــحبل يـــــوجـــــب ذلـــــك ألنَّ 

الــدم [134b	TH2] فــي أول األمــر يــكون فــاضــاًل عــما يــحتاج إلــيه الــجنني، 
417فـــيفضل مـــنه فـــضالت تُـــنفِّر املـــعدة عـــن الـــغذاء، ألنَّ الـــبدن حـــينئٍذ تـــكون 

418حــــاجــــته إلــــى دفــــع مــــادة الــــدم أكــــثر مــــن حــــاجــــته إلــــى جــــذبــــها، ولــــتضرُّر 

419املــــــعدة بــــــذلــــــك يحــــــدث الــــــغثي والــــــكرب، وربــــــما كــــــان ذلــــــك لحــــــرارة الــــــدم 

املحتبس. 

: مــتى كــان رحــم املــرأة بــارًدا مــتكاثــفًا لــم تــحبل،  420  قــال أبــقراط

422ومــتى كــان رطــبًا جــًدا لــم تــحبل، ألنَّ رطــوبــته تــغمر املــنيّ  421

ده وتــطفيه. ومــتى كــان أجــف مــما يــنبغي أو كــان حــارًا  423وتُجــمِّ

، ألنَّ املـــنيّ يـــعدم الـــغذاء فيفســـد. ومـــتى  425محـــرقًـــا لـــم تـــحبل 424

C5DK4.415	للحمل	:L4	TH2,	[  . للحبل

C5DK4.416	الحمل	:L4	TH2,	[  . الحبل

C5DK4.417	تنقي	:L4	TH2,	[  . تنفر

C5DK4.418	فم	.add	[  . ولتضرر

C5DK4.419	وربما حدث ذلك بحرارة	:L4	TH2,	[  . وربما كان ذلك لحرارة

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

C5DK4.421	أيًضا	.ADD	[  . كان

C5DK4.422	ألن رطوبة الرحم	:L4	TH2,	[  . ألن رطوبته

C5DK4.423	أيًضا	.add	[  . كان

424	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . محرقا

C5DK4.425	تحمل	:L4	TH2,	[  . تحبل
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426كـــان مـــزاج الـــرحـــم مـــعتداًل بـــني الـــحالـــتني كـــانـــت املـــرأة كـــثيرة 

 . 427الولد

: قـــــــولـــــــه: "مـــــــتى كـــــــان رحـــــــم املـــــــرأة بـــــــارًدا مـــــــتكاثـــــــفًا" لـــــــقولـــــــه:  428  الشــــرح

"مـتكاثـفًا" فـائـدتـان، أحـديـهما: أنَّ الـبرد إنـما يـكون مـكثفًا إذا كـان شـديـًدا، 
ــا الــقليل فــقد [150b	C5DK4] يــقلِّل  ، أمّـَ 429وحــينئٍذ يــقوى عــلى مــنع الــحبل

430الــــــحبل [135a	TH2] وال يــــــمنعه. وثــــــانــــــيهما: أنَّ الــــــبرد إذا كــــــان مــــــكثفًا 

ضــــيَّق أفــــواه الــــنُّقر، فــــال يسهــــل ســــيالن دم الــــطمث مــــنها فــــي زمــــن يــــسير، 
431وخـــاصـــة والـــبرد يُـــغلِّظ الـــدم، وإذا كـــان كـــذلـــك كـــان الـــدم دائـــم الـــسيالن، 

وذلك مع البرد مانع من الحبل. 

" يــريــد بــالــرطــب هــهنا مــا يــكون  432  قــولــه: "ومــتى كــان رطــبًا جــًدا لــم تــحبل

 ،" 434عـــن مـــادٍة، ولـــذلـــك قـــال" ألنَّ رطـــوبـــته تـــغمر املـــنيّ وتـــطفيه وتجـــمده 433

 ، 436والــرطــوبــة الــساذجــة ال تــقعل ذلــك، ولــذلــك ال تــكون ســببًا ملــنع الــحبل 435

C5DK4.426	الحالني	:L4	TH2,	[  . الحالتني

C5DK4.427	الوالدة	:L4	TH2,	[  . الولد

428	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.429	الحمل	:L4	TH2,	[  . الحبل

C5DK4.430	الجيد	:L4	TH2,	[  . الحبل

C5DK4.431	كثير	:L4	TH2,	[  . دائم

C5DK4.432	om.	L4:	TH2,	[  . لم تحبل

C5DK4.433	وكذلك	:L4	TH2,	[  . ولذلك

L4.434	TH2,	om.	C5DK4:	[  . وتجمده

C5DK4.435	وكذلك	:L4	TH2,	[  . ولذلك

C5DK4.436	الحمل	:L4	TH2,	[  . الحبل
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بـل لـعلها تـكون سـببًا [75b	L4] لـقلَّته ولـإلسـقاط بسـبب رخـاوة جـرم الـرحـم. 
وإنـما قـال رطـبًا جـًدا، ألنَّ الـرطـوبـة الـقليلة ال تـقوى عـلى املـنع، ألنَّ الـرطـوبـة 
438بـــذاتـــها ال تـــمنع الـــحبل وإنـــما تـــمنعه بـــإفـــراطـــها، ألنـــها بـــذاتـــها مُـــعدَّة  437

439لـتغذيـة الـجنني، لـكن إذا أفـرطـت مـنعت بـغمر املـنيّ، وإذا غـمرتـه أفسـدت 

قوته. 

قـــولـــه: "ومـــتى [135b	TH2] كـــان أجـــف مـــما يـــنبغي" إنـــما لـــم يشـــترط فـــي 
440الـجفاف أن يـكون مـفرطًا، ألنـه وإن قـّل، كـان مـناٍف لـلتكون والـتغذيـة، إذ 

الغذاء بالرطوبة.  

  [151a	C5DK4] قــولــه: "أو كــان حــارًا محــرقًــا" إنــما يــكون الــحار محــرقًــا 
إذا كــان شــديــد اإلفــراط جــًدا، وإنــما شــرط ذلــك ألنَّ الــحار بــذاتــه يــنفع فــي 
442الـــــحبل بجـــــذب املـــــنيّ وإنـــــضاجـــــه وعَــــــْقده وجـــــذْب الـــــغذاء وغـــــير ذلـــــك؛  441

نة، فــلذلــك إنــما يــكون مــانــًعا  445ولــذلــك فــإنَّ أكــثر أدويــة الــحبل مُــسخِّ 444 443

446من الحبل إذا كان شديد اإلفراط، وهو املحرق. 

C5DK4.437	الحمل	:L4	TH2,	[  . الحبل

C5DK4.438	بل إنما	:L4	TH2,	[  . وإنما

439	L4.	غمرت	:C5DK4	TH2,	[  . غمرته

L4.440	TH2,	om.	C5DK4:	[  . كان

C5DK4.441	الحمل	:L4	TH2,	[  . الحبل

C5DK4.442	وشدة جذب	:L4	TH2,	[  . وعقده وجذب

C5DK4.443	وكذلك	:L4	TH2,	[  . ولذلك

C5DK4.444	الحمل	:L4	TH2,	[  . الحبل

445	L4.	فذلك	:C5DK4	TH2,	[  . فلذلك

C5DK4.446	الحمل	:L4	TH2,	[  . الحبل
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447  قـولـه: "ومـتى كـان مـزاج الـرحـم مـعتداًل بـني الـحالـتني كـانـت املـرأة كـثيرة 

" ســـــبب ذلـــــك أنَّ الـــــرحـــــم املـــــعتدل هـــــو الـــــذي مـــــزاجـــــه عـــــلى الـــــحال  448الـــــولـــــد

449الـــتي يـــنبغي أن تـــكون لـــه، وإذا كـــان كـــذلـــك كـــان عـــلى الـــحال املـــوافـــقة 

 : . ويــريــد بــالــحالــتني هــاهــنا ، ألنَّ الــرحــم مخــلوق كــذلــك 453لــلحبل 452 451 450

	TH2] :454إحـــــداهـــــما: املـــــضادة الـــــحاصـــــلة بـــــني الـــــحار والـــــبارد. وثـــــانـــــيهما

136a455] املـــضادة الـــحاصـــلة بـــني الـــرطـــب والـــيابـــس. وإنـــما قـــال: "كـــثيرة 

" لــيشير بــذلــك إلــى أنَّ هــذه  456الــولــد" وكــان يــنبغي أن تــكون "كــثيرة الــحبل

457تكون مع كثرة حبلها بحيث يسلم جنينها أن يولد في الوقت الطبيعي. 

: [151b	C5DK4] الــلنب ألصــحاب الــصداع رديء،  458  قــال أبــقراط

وهــو أيــًضا للمحــمومــني رديء، وملــن كــانــت املــواضــع الــتي دون 
الشـراسـيف مـنه مشـرفـة وفـيها قـرقـرة، وملـن بـه عـطش، وملـن الـغالـب 

C5DK4.447	الحالني	:L4	TH2,	[  . الحالتني

L4.448	TH2,	الوالدة	:C5DK4	[  . الولد

C5DK4.449	الذي	:L4	TH2,	[  . التي

C5DK4.450	للحمل	:L4	TH2,	[  . للحبل

451	L4.	لذلك	:C5DK4	TH2,	[  . كذلك

C5DK4.452	بالحالني	:L4	TH2,	[  . بالحالتني

C5DK4.453	املضادين	.add	[  . هاهنا

454	TH2.	املادة	:C5DK4	L4,	[  . املضادة

455	TH2.	املادة	:C5DK4	L4,	[  . املضادة

C5DK4.456	الحمل	:L4	TH2,	[  . الحبل

C5DK4.457	حملها	:L4	TH2,	[  . حبلها

458	L4.	أبقراط:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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عـــلى بـــرازه املـــرار، وملـــن هـــو فـــي حُــــمَّى حـــادة، ومـــن اخـــتلف دمًـــا 
ـــــلِّ إذا لـــم يـــكن [76a	L4] بـــهم حُـــــمَّى  كـــثيرًا. ويـــنفع أصـــحاب السّـُ
شــديــدة جــًدا، وألصــحاب الحُــــمَّى الــطويــلة الــضعيفة إذا لــم يــكن 
459بــهم شــيء مــما تــقدمــنا بــوصــفه وكــانــت أبــدانــهم تــذوب عــلى 

غير ما توجبه العلة. 

: الــــلنب دٌم قــــد تَــــعدَّل وازداد نــــضًجا فــــي الــــثدي، فــــلذلــــك هــــو  460  الشـــرح

ســريــع االنــفعال، فــإن صــادف بــدنًــا ومــعدة مــعتدلــني اســتحال دمًـــا خــالــًصا، 
461[136b	TH2] وإن كــانــا فــاســديــن أو أحــدهــما اســتحال إلــى الــفساد ، 

ـا الـصداع فـلرطـوبـته  ومـع ذلـك فـهو يـولّـِد صـداعًــا ونـفخة دون الشـراسـيف. أمّـَ
ــا الــنفخة  وقــصور املــعدة عــن إكــمال هــضمه فــي مُـــدَّة تــسمح بــها الــكبد. وأمّـَ
فــــلمبادرة الــــكبد إلــــى جــــذبــــه، ألنــــها ال تمهــــله إلــــى حــــيث يــــتم انــــهضامــــه فــــي 
املــــــــعدة [152a	C5DK4] وتــــــــفعل فــــــــيه بحــــــــرارتــــــــها قــــــــبل ذلــــــــك، فــــــــيتولــــــــد مــــــــنه 
ــدت قــراقــر،  ــدت نــفخة، وإن كــانــت متحــركــة ولّـَ ، إن كــانــت ســاكــنة ولّـَ 462ريــاٌح

. وهـو أيـًضا يـضر أورام  463فـإذا اسـتعمله أصـحاب ذلـك اشـتد تـضررهـم بـه

464األحــشاء لــغلظه وتســديــده، فــلذلــك قــال:" وملــن كــانــت املــواضــع الــتي دون 

 ، 465الشـراسـيف مـنه مشـرفـة وفـيها قـراقـر" وكـونـها مشـرفـة #قـد يـكون لـنفخة

C5DK4.459	تدور	:L4	TH2,	[  . تذوب

460	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.461	كان	.add	[  . وإن

C5DK4.462	رياحا	:L4	TH2,	[  . رياح

L4.463	TH2,	om.	C5DK4:	[  . به

C5DK4.464	الغليظة	:L4	TH2,	[  . لغلظه

L4.465	TH2,	om.	C5DK4:	[  . قد يكون لنفخة
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، واملـــراُد: أنَّ  467وقـــد يـــكون لـــورم فـــي الـــكبد أو فـــي الـــطحال ونـــواحـــيهما 466

468كــــل واحــــد مــــمن كــــانــــت هــــذه املــــواضــــع مــــنه مشــــرفــــة، ومَـــــن كــــانــــت هــــذه 

، فإنَّ [137a	TH2] اللنب له رديء.   469املواضع منه فيها قرقرة

ى الخلطية، فإنَّ    وهو أيًضا رديء للمحمومني، واملراد بذلك أصحاب الُحمَّ
ى إذا أُطـــــــلق أُريـــــــد ذلـــــــك، وســـــــببه فـــــــساد مـــــــزاجـــــــهم، فـــــــتكون  470لـــــــفظ الحُـــــــــمَّ

اسـتحالـته فـيهم إلـى الـفساد كـما قـلناه. وهـو أيـًضا رديء ملـن بـه عـطش، أي 
عــــطش كــــاذب ألنــــه فــــي الــــغالــــب إنــــما يــــكون عــــن بــــلغمٍ لــــزج أو مــــالــــح أو عــــن 
471مـــــرار، والـــــلنب يـــــضر فـــــي ذلـــــك لســـــرعـــــة [76b	L4] اســـــتحالـــــته إلـــــى تـــــلك 

 [C5DK4	152b] .ـا الــعطش الــصادق فــإنَّ الــلنب يــشفيه بــترطــيبه املــادة. وأمّـَ
وهـــو أيـــًضا أردأ ملـــن كـــان املـــرار يـــنصبُّ إلـــى مـــعدتـــه وأمـــعائـــه كـــثيرًا لســـرعـــة 
ـا مَــن كـان املـرار كـثيرًا فـي  472اسـتحالـته حـينئٍذ إلـى املـرار والـدخـانـية . وأمّـَ

عـــــــروقـــــــه فـــــــإنَّ الـــــــلنب ال يـــــــضره، ألنـــــــه ال يـــــــصل إلـــــــى الـــــــعروق إال وقـــــــد كـــــــملت 
اســـتحالـــته إلـــى الـــدمـــويـــة، وربـــما نـــفع فـــيه ألنَّ الـــدم املـــتولـــد مـــن الـــلنب يـــكون 
	TH2] "وملـــــن الـــــغالـــــب عـــــلى بـــــرازه املـــــرار" : 473رطـــــبًا، فـــــلذلـــــك قـــــال أبـــــقراط

137b] فإنَّ هذا هو الذي ينصّب املرار إلى أمعائه كثيرًا. 

L4.466	TH2,	قد	:C5DK4	[  . وقد

L4.467	TH2,	ونواحيها	:C5DK4	[  . ونواحيهما

468	C5DK4.	L4,	om.	TH2:	[  . كانت

469	TH2.	قراقر	:C5DK4	L4,	[  . قرقرة

C5DK4.470	لفظة الحمى إذا أطلقت	:L4	TH2,	[  . لفظ الحمى إذا أطلق

C5DK4.471	إلى سرعة	:L4	TH2,	[  . لسرعة

472	C5DK4.	L4,	كثير	:TH2	[  . كثيرًا

C5DK4.473	om.	L4:	TH2,	[  . أبقراط
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" يــريــد أنــه رديء ملــن هــو فــي املــرض  ى حــادة 474  قــولــه: "وملــن هــو فــي حُـــــمَّ

، واملــراد بــذلــك أنــه يــضرهــم ولــو اســتعملوه  ى الــحادة 476الــذي هــو الحُـــــمَّ 475

يَّات،  فـــي حـــال الـــراحـــة، لـــغلبة املـــرار عـــلى أعـــضائـــهم. وال كـــذلـــك بـــاقـــي الحُــــــمِّ
 . 478فــإنَّ الــربــع إذا اســتُعمل فــيها الــلنب فــي وقــت الــراحــة لــم يــكن رديــئًا 477

ى.  فـقولـه أواًل: "وهـو أيـًضا للمحـمومـني رديء" يـريـد الـلذيـن هـم فـي حـال الحُـــمَّ
وهـو أيـًضا رديء ملـن اخـتلف دمًـا كـثيرًا، وسـببه أنَّ الـهضم يـكون قـد ضـعف 
بخــــــروج الــــــدم، وجَـــــــــذْب الــــــبدن لــــــلَّنب يــــــكون حــــــينئٍذ شــــــديــــــًدا جــــــًدا ملــــــناســــــبته 
، وذلــــــــــك مــــــــــوجــــــــــب لــــــــــنفوذه قــــــــــبل ذلــــــــــك [153a	C5DK4] الــــــــــهضم،  479لــــــــــلدم

ـد أخــالطًـا نــيئة. وهــو يــنفع أصــحاب الســّل نــفًعا شــديــًدا  481فيُســدِّد ويــولّـِ 480

483بــتغريــته عــلى الــقرحــة #وكســره لحــدة املــادة وجــالئــه الــقرحــة وتــرطــيبه  482

، ولـــذلـــك إنـــما يـــنبغي مـــنعهم مـــنه إذا كـــان [138a	TH2] بـــهم  485الـــبدن 484

ى الـطويـلة الـضعيفة، وهـي  ى شـديـدة جـًدا. ويـنفع أيـًضا أصـحاب الحُــــمَّ حُــــمَّ

C5DK4.474	الحمى الحادة	:L4	TH2,	[  . حمى حادة

C5DK4.475	حمى حادة	:L4	TH2,	[  . الحمى الحادة

C5DK4.476	فلو	:L4	TH2,	[  . ولو

C5DK4.477	استعملت	:L4	TH2,	[  . استعمل

C5DK4.478	رديء	:L4	TH2,	[  . رديئًا

C5DK4.479	الدم	:L4	TH2,	[  . للدم

480	L4.	فيشتد	:C5DK4	TH2,	[  . فيسدد

C5DK4.481	أيًضا	.add	[  . ينفع

L4.482	TH2,	وكثره تجمده املدة	:C5DK4	[  . وكسره لحدة املادة

C5DK4.483	الوضن	:L4	TH2,	[  . القرحة

C5DK4.484	للبدن	:L4	TH2,	[  . البدن

L4.485	TH2,	om.	C5DK4:	[  . منه
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ى الـــدِّق، وهـــي الـــتي أبـــدانـــهم تـــذوب فـــيها بـــأكـــثر مـــما تـــوجـــبه الـــعلة،  486حُــــــمَّ

487#أي أكـــــثر مـــــما تـــــوجـــــبه الـــــعلة املـــــحسوســـــة وهـــــي الحـــــرارة، فـــــإنَّ حـــــرارة 

	L4] ى الـدق فـي نـفسها أقـوى مـما هـي فـي الـحس، فـتكون إذابـتها 488حُــــمَّ

77a] لـــلبدن أكـــثر مـــن الحـــرارة املـــحسوســـة، وإنـــما عـــبَّر عـــنها بـــذلـــك لـــيشير 
ى  إلـــى الســـبب فـــي انـــتفاعـــهم بـــالـــلنب، وذلـــك ألنَّ أبـــدانـــهم تـــجّف بـــطول الحُـــــمَّ
وبـــالـــذوبـــان، والـــلنب يـــتدارك ذلـــك بـــترطـــيبه، لـــكن نـــفعه لـــهم أقـــل ال مـــحالـــة مـــن 
انـتفاع املسـلولـني، ألنَّ املسـلول يـنتفع بـه بهـذا الـوجـه وبـنفعه لـلقرحـة، فـلذلـك 
يـــمنع مـــنه هـــؤالء إذا اقـــترن بـــهم أي مـــانـــعٍ كـــان، فـــال يســـتعملونـــه إال إذا لـــم 

489يكن بهم شيء مما ذكرنا أنه يضر فيه اللنب. 

491  قــولــه: "وكــانــت أبــدانــهم [138b	TH2] تــذوب" إنــما عــبَّر بــالــذوبــان  490

[153b	C5DK4] دون الــنحافــة والهــزال ومــا أشــبه ذلــك، لــينبه عــلى الــنحافــة 
العارضة، وهي ذوبان األعضاء ألجل تعلُّق الحرارة بها. 

: مَــن حــدث بــه قــرحــة فــأصــابــه بســببها انــتفاخ،  492  قــال أبــقراط

فـــليس يـــكاد يـــصيبه تـــشنج وال جـــنون، فـــإن غـــاب ذلـــك االنـــتفاخ 
دفـعة ثـم كـانـت الـقرحـة مـن خـلف، عـرض لـه تـشنج أو تـمدد. وإن 

C5DK4.486	تذوب أبدانهم منها	:L4	TH2,	[  . أبدانهم تذوب فيها

C5DK4.487	om.	L4:	TH2,	[  . أي أكثر مما توجبه العلة

C5DK4.488	الحمى	:L4	TH2,	[  . حمى

C5DK4.489	ذكر	:L4	TH2,	[  . ذكرنا

C5DK4.490	فكانت	:L4	TH2,	[  . وكانت

491	TH2.	عني	:C5DK4	L4,	[  . عبر

492	L4.	أبقراط:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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493كــانــت الــقرحــة مــن قُــدَّام، عــرض لــه جــنون، أو وجــع حــاد فــي 

الجنب، أو تقيُّح، أو اختالف دمٍ إن كان ذلك االنتفاخ أحمر.  

: املـــراد بـــالـــقرحـــة هـــاهـــنا مـــا يـــؤول إلـــى الـــقرحـــة، فـــإنَّ الـــشيء  494  الشــرح

495يــطلق عــليه اســم مــا يــؤول إلــيه، كــما يــقال لــلجنني طــفل، وذلــك هــو ذات 

الـجنب، وإنـما عـبَّر عـنها بـذلـك ألنَّ مـا يـنفصل عـنها بـالـنفث يشـبه املـنفصل 
مــــن الــــقروح، فــــلذلــــك يُــــظن فــــي بــــاديء الــــنظر أنــــها قــــرحــــة. والــــورم فــــي ذات 
الـــــجنب قـــــد يـــــكون فـــــي الـــــحجاب [139a	TH2] وهـــــو أردأ، وقـــــد يـــــكون فـــــي 
496[154a	C5DK4] الــعضالت الــباطــنة وفــي الــغشاء املســتبطن لــألضــالع، 

498وهــــــــما دون األول فــــــــي الــــــــرداءة. وأسهــــــــله مــــــــا يــــــــكون فــــــــي الــــــــغشاء  497

499الـــخارجـــي أو فـــي الـــعضالت الـــخارجـــة، وحـــينئٍذ يظهـــر لـــه انـــتفاخ ولـــيس 

يـكاد يـعرض لـصاحـبه اخـتالط عـقٍل وال تـشنج، ملـيل املـادة إلـى ظـاهـر الـبدن 
وبُـعدهـا عـن سـمت [77b	L4] الـدمـاغ، وقـد يـعرضـان نـادرًا إذا كـانـت املـادة 
شـديـدة الـرداءة؛ وفـي أكـثر األمـر إنـما يـعرض ذلـك إذا كـان الـورم حـجابـيًّا، 

ي ذات الجنب الخالصة.  500وُسمِّ

C5DK4.493	حار	:L4	TH2,	[  . حاد

494	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

495	TH2.	على	:C5DK4	L4,	[  . عليه

C5DK4.496	أو في	:L4	TH2,	[  . وفي

497	L4.	األولى	:C5DK4	TH2,	[  . األول

C5DK4.498	من	:L4	TH2,	[  . في

C5DK4.499	الخارج	:L4	TH2,	[  . الخارجي

C5DK4.500	ويسمى	:L4	TH2,	[  . وسمي
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، ولــــكثرة  501وقــــد يــــوجــــب الــــتشنج أيــــًضا لشــــدة مــــشاركــــة الــــحجاب لــــلدمــــاغ

503األعــــــصاب فــــــيه، فــــــتقّل املــــــادة. وقــــــد يــــــعرض لهــــــذه األورام أن تــــــنتقل  502

ـا انـتقااًل محـموًدا، كـما يـنتقل الـحجابـي إلـى الـعضالت الـخارجـة؛  مـوادهـا إمّـَ
أو انــــتقااًل مــــذمــــومًـــــا،كــــما قــــد يــــنتقل الــــذي فــــي الــــعضالت الــــخارجــــة أو فــــي 
، [139b	TH2] وإذا  504الـــــــغشاء الـــــــخارج إلـــــــى الـــــــتقيح أو إلـــــــى الـــــــحجاب

عــــــرض لهــــــذا انــــــتقال فــــــإنَّ االنــــــتفاخ يــــــزول دفــــــعة ألجــــــل انــــــتقال املــــــادة. ولــــــه 
أصـــناف مـــن االنـــتقاالت، وذلـــك انـــه إن كـــان مـــن خـــلف، أي مـــن جـــهة خـــلف 
505الــــبدن، وذلــــك أن يــــكون أمــــيل إلــــى الظهــــر [154b	C5DK4] بــــأن يــــكون 

506انــــتقالــــه إلــــى األعــــصاب، ألنــــها فــــي جــــهة الظهــــر كــــثيرة، فــــلذلــــك يحــــدث 

. وال يَحــدث الــفالــج ألنَّ مــادة الــفالــج رقــيقة مــائــية،  507حــينئٍذ تــشنج أو تــمدد

ولــو كــانــت هــذه املــادة رقــيقة لــكانــت تحــللت ولــم تــنتقل. وإن كــان مــن قُـــدَّام، 
فــــأكــــثر انــــتقالــــه إمــــا إلــــى فــــضاء الــــصدر فيحــــدث الــــتقيح الــــذي هــــو حــــصول 
الـقيح فـي فـضاء الـصدر، أو إلـى الـحجاب وحـينئٍذ يـعرض فـي الـجنب الـذي 
حــصل فــي جهــته مــن الــحجاب وجــع حــاد أشــد مــن الــوجــع الــذي كــان أواًل، 
ألنَّ أوجــاع الــحجاب شــديــدة، خــصوصًــــــــــا وهــو دائــم الحــركــة، والحــركــة تــزيــد 
508األوجــــــاع. ثــــــم كــــــثيرًا مــــــا يــــــعرض حــــــينئٍذ #اخــــــتالط ذهــــــن، وهــــــو املــــــراد 

C5DK4.501	الدماغ	:L4	TH2,	[  . للدماغ

C5DK4.502	فيقبل	:L4	TH2,	[  . فتقل

503	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . أن

504	إلى التشنج أو إلى الحجاب	.L4	أو التقيح إلى الحجاب	:TH2	[  . إلى التقيح أو إلى الحجاب

C5DK4.	

505	L4.	فأن	:TH2	[  . بأن

C5DK4.506	فأكثر انتقاله يكون	:L4	TH2,	[  . بأن يكون انتقاله

C5DK4.507	التشنج أو التمدد	:L4	TH2,	[  . تشنج أو تمدد

L4.508	TH2,	om.	C5DK4:	[  . وهو
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509بــــالــــجنون، وســــببه كــــما قــــلنا شــــدة مــــشاركــــة الــــحجاب لــــلدمــــاغ، وحــــينئذٍ 

511يــبطل الــشعور بــالــوجــع؛ فــلذلــك قــال: " جــنون أو وجــع حــاد فــي ذات  510

512الـجنب" وفـي الـحقيقة هـما يـعرضـان مـًعا. وقـد يـنتقل إلـى الـعرق الـعظيم 

األجـــــوف املـــــمتد عـــــلى الـــــصلب مـــــن [78a	L4] داخـــــل، وتـــــندفـــــع املـــــادة إلـــــى 
 [C5DK4	156a] األمـــعاء فـــيعرض اخـــتالف دم، وإنـــما يـــكون ذلـــك إذا كـــان

513ذلك االنتفاخ أحمر اللون، ألنَّ لون الورم الدموي كذلك. 

: إذا حــدثــت خُــرَّاجــات عــظيمة خــبيثة ثــم لــم يظهــر  514قــال أبــقراط

معها ورم فالبلية عظيمة. 

: كــــل ورم فــــإمــــا إن يــــعرض فــــي داخــــله مــــوضــــع تــــنصبُّ فــــيه  515  الشـــرح

املــادة، فــيسمى دبــيلة، واألخــص بــاســم الــورم؛ ومــا كــان مــن الــدبــيالت حــارًّا 
خُــــصَّ بـــاســـم الخـــرَّاج. وإذا حـــدث خُــــرَّاجـــات عـــظيمة خـــبيثة ولـــم يظهـــر مـــعها 
ورم، فــالــبليَّة عــظيمة، ألنَّ ذلــك إنــما يــكون إذا كــانــت تــلك الخُـــرَّاجــات بــاطــنة، 

وكانت مع ذلك شديدة امليل إلى عمق البدن. 

: األورام الرخوة محمودة، والصلبة مذمومة.  517  قال أبقراط 516

C5DK4.509	كنا قد قلنا	:L4	[  . كما قلنا

L4.510	بطل	:C5DK4	[  . يبطل

C5DK4.511	ولذلك	:L4	[  . فلذلك

L4.512	مما	:C5DK4	[  . هما

L4.513	om.	C5DK4:	[  . ذلك

514	L4.	أبقراط	:C5DK4	[  . قال أبقراط

515	L4.	شرح	:C5DK4	[  . الشرح

516	L4.	أبقراط	:C5DK4	[  . قال أبقراط

L4.517	والنيئة	:C5DK4	[  . والصلبة
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ى  : الـورم الـبلغمي إن كـان مـداخـاًل لجـرم الـعضو سُــــــمِّ 520  الشـرح 519 518

ى ســـلعة لـــينة وورمًــــا لـــيِّنًا.  523ورمًــــا رخـــًوا، وإن لـــم يـــكن كـــذلـــك سُــــــــمِّ 522 521

والــرخــو محــمود ألنَّ مــادتــه مــتفرقــة، [156b	C5DK4] فــيكون أقــبل للتحــلل، 
524واللَّنيِّ مذموم لعسر تحلله، خاصة إذا كان له غالف. 

: مَـــن أصـــابـــه وجـــع فـــي مؤخـــر رأســـه فـــقطع لـــه  525  قـــال أبـــقراط

العْرق املنتصب الذي في الجبهة، انتفع بقطعه. 

: ســــبب ذلــــك نَــــفْر مــــادة الــــوجــــع إلــــى الــــجهة املــــخالــــفة مــــع  527  الشــرح 526

استفراغها، ويعني بهذا القطْع الفصد. 

: إنَّ الـــنافـــض أكـــثر مـــا تـــبتديء فـــي الـــنساء مـــن  528  قـــال أبـــقراط

أسـفل الـصلب، ثـم تـتراقـى فـي الظهـر إلـى الـرأس؛ وهـي أيـًضا فـي 

518	L4.	شرح	:C5DK4	[  . الشرح

L4.519		بجرم	:C5DK4	[  . لجرم

C5DK4.520	يسمى	:L4	[  . سمي

C5DK4.521	كان	.add	[  . وإن

C5DK4.522	يسمى	:L4	[  . سمي

L4.523	سابغة	:C5DK4	[  . سلعة

524	L4.	كاله	:C5DK4	[  . كان له

525	L4.	أبقراط	:C5DK4	[  . قال أبقراط

526	L4.	شرح	:C5DK4	[  . الشرح

L4.527	تقلب	:C5DK4	[  . نفر

528	L4.	أبقراط	:C5DK4	[  . قال أبقراط
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530الــرجــال تــبتديء مــن خــلف [140a	TH2] أكــثر مــما تــبتديء  529

531مـــن قُـــدَّام مـــثل مـــا يـــبتديء مـــن الـــساعـــديـــن أو مـــن الفخـــذيـــن 

عر.   والجلد أيًضا في مقدِّم البدن متخلخل، ويدّل على ذلك الشَّ

: مـؤخـر الـبدن أكـثر تـكاثـفًا مـن مـقدمـه لـبرد املـؤخـر بسـبب كـثرة  532الشـرح

533الــعظام، وأبــرد الظهــر أســفله لــبعده [157a	C5DK4] عــن الــقلب ولــكثرة 

[78b	L4] الـعظام واألعـصاب وقـلة الحـركـة، ويـلزم ذلـك أمـران: أحـدهـما: أن 
يـــكون ابـــتداء الـــنافـــض مـــن مـــؤخـــر الـــبدن، ألنَّ الـــنافـــض تحـــدث مـــن وصـــول 
املـادة الـعفنة إلـى األعـضاء الـحساسـة فـتتألـم بـها وتـنتفض لـدفـعها، وأول مـا 

529  . اخــــتالط ذهــــن. املــــراد بــــالــــجنون، وســــببه كــــما قــــلنا شــــدة مــــشاركــــة الــــحجاب لــــلدمــــاغ، وحــــينئٍذ بــــطل

 الـشعور بـالـوجـع؛ فـلذلـك قـال: " جـنون أو وجـع حـاد فـي ذات الـجنب" وفـي الـحقيقة مـما يـعرضـان مـًعا. وقـد
 يــــنتقل إلــــى الــــعرق الــــعظيم األجــــوف املــــمتد عــــلى الــــصلب مــــن داخــــل، وتــــندفــــع املــــادة إلــــى األمــــعاء فــــيعرض

 اخــتالف دم، وإنــما يــكون ذلــك إذا كــان االنــتفاخ أحــمر الــلون، ألنَّ لــون الــورم الــدمــوي كــذلــك. قــال أبــقراط:
 إذا حـدثـت خُــرَّاجـات عـظيمة خـبيثة ثـم لـم يظهـر مـعها ورم فـالـبلية عـظيمة. الشـرح: كـل ورم فـإمـا إن يـعرض
 فــي داخــله مــوضــع تــنصبُّ فــيه املــادة، فــيسمى دبــيلة، واألخــص بــاســم الــورم؛ ومــا كــان مــن الــدبــيالت حــارًّا
 خُــصَّ بـاسـم الخـرَّاج. وإذا حـدث خُــرَّاجـات عـظيمة خـبيثة ولـم يظهـر مـعها ورم، فـالـبليَّة عـظيمة، ألنَّ ذلـك إنـما
 يـكون إذا كـانـت تـلك الخُـــرَّاجـات بـاطـنة، وكـانـت مـع ذلـك شـديـدة املـيل إلـى عـمق الـبدن. قـال أبـقراط: األورام

ى ورمًــا رخـًوا،  الـرخـوة محـمودة، والـنيئة مـذمـومـة. الشـرح: الـورم الـبلغمي إن كـان مـداخـاًل بجـرم الـعضو سُـــــمِّ
ى ســابــغة لــينة ورمًـــا لــيِّنًا. والــرخــو محــمود ألنَّ مــادتــه مــتفرقــة، فــيكون أقــبل للتحــلل،  وإن لــم يــكن كــذلــك سُـــــــمِّ

 والـلَّنيِّ مـذمـوم لعسـر تحـلله، خـاصـة إذا كـان لـه غـالف. قـال أبـقراط: مَـن أصـابـه وجـع فـي مـؤخـر رأسـه فـقطع

 لـــه الـــعْرق املـــنتصب الـــذي فـــي الـــجبهة، انـــتفع بـــقطعه. الشـــرح: ســـبب ذلـــك تـــقلُّب مـــادة الـــوجـــع إلـــى الـــجهة
 املـخالـفة مـع اسـتفراغـها، ويـعني بهـذا الـقطْع الـفصد. قـال أبـقراط: إنَّ الـنافـض أكـثر مـا يـبتديء فـي الـنساء
	,L4	[مـــن أســـفل الـــصلب، ثـــم يـــتراقـــى فـــي الظهـــر إلـــى الـــرأس؛ وهـــي أيـــًضا فـــي الـــرجـــال تـــبتديء مـــن خـــلف
C5DK4:	om.	TH2.	

C5DK4.530	ما	:L4	TH2,	[  . مما

531	L4.	أو من الفخذين	:C5DK4	TH2,	[  . والفخذين

532	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.533	من	:L4	TH2,	[  . عن
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، ألنَّ املـــادة أول  ــــرة 535يـــصل مـــن تـــلك املـــادة هـــو األجـــزاء الـــلطيفة املبخّـَ 534

536ســــريــــان الــــعفونــــة فــــيها يتبخــــر مــــنها مــــا هــــو أقــــبل للتبخــــر وهــــو األجــــزاء 

الـــــــلطيفة، وهـــــــذه األجـــــــزاء يـــــــعرض لـــــــها أن تتحـــــــلل مـــــــن مـــــــقدم الـــــــبدن لـــــــسعة 
 [TH2	140b] مــــسامــــة، فــــال يحــــدث هــــناك نــــافــــض إلــــى أن تتبخــــر األجــــزاء
ــا مــؤخــر الــبدن فــتحتبس األجــزاء الــلطيفة فــيه لــتكاثــفه،  الــتي هــي أغــلظ. وأمّـَ
فيحـدث الـنافـض أواًل. وأسـفل الظهـر أشـد تـكاثـفًا، فـينبغي أن يـكون ابـتداء 
الـــنافـــض مـــنه، ثـــم يـــتراقـــى فـــي الظهـــر إلـــى الـــرأس ألنَّ كـــلما هـــو أعـــلى مـــن 
537الظهـر فـهو أقـل تـكاثـفًا، فـيتأخـر حـدوث الـنافـض فـيه عـن الجـزء األسـفل؛ 

538لـكن ظـهور ذلـك فـي الـنساء أكـثر، ألنَّ الـتفاوت بـني أسـفل الظهـر وأعـاله 

فـــيهن [157b	C5DK4] أكـــثر بســـبب مـــجاورة الـــرحـــم ألســـفل الظهـــر مـــنهن، 
539ولـكثرة األعـضاء الـحساسـة فـيهن هـناك. وقـد يـبتديء الـنافـض مـن قُـدَّام، 

وذلـك إذا كـانـت املـادة الـعفنة بـالـقرب مـن املـقدم، وحـينئٍذ يـكون ابـتداؤهـا مـن 
الـساعـديـن والفخـذيـن، ألنَّ مـا سـوى ذلـك مـن املـقدم كـالـبطن والـصدر شـديـد 

التخلخل جًدا. 

	TH2] وثـانـيهما: إنَّ نـبات الـشعر فـي مـقدم الـبدن أكـثر، وإنـما يـكون كـذلـك
141a541] إذا كان نفوذ مادته هناك أكثر.  540

C5DK4.534	يقبل	:L4	TH2,	[  . يصل

C5DK4.535	املنبخرة	:L4	TH2,	[  . املبخرة

536	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . فيها

537	L4.	C5DK4:om.	TH2,	[  . فيه

C5DK4.538	السفل والظهر	:L4	TH2,	[  . أسفل الظهر

C5DK4.539	وأكثره	:L4	TH2,	[  . ولكثرة

540	TH2.	كانت	:C5DK4	L4,	[  . كان

L4.541	TH2,	om.	C5DK4:	[  . نفوذ
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: مَـــن اعـــتراه الـــربـــع فـــليس يـــكاد يـــعتريـــه  544  قـــال أبـــقراط 543 542

الــتشنج، وإن اعــتراه الــتشنج قــبل الــربــع ثــم حــدث الــربــع ســكن 
التشنج. 

ــــا بــــعد  ــــا فــــي مُـــــدَّة الــــربــــع فــــال يــــعرض الــــتشنج الــــبتة، وأمّـَ : أمّـَ 545  الشــرح

مـــفارقـــتها فـــقد يـــعرض فـــي الـــندرة، وســـبب ذلـــك كـــثرة الـــعرق [79a	L4] فـــي 
546الـربـع وقـوة نـافـضها وطـول مـدتـها، فـبطول املـدة تحـلِّل األخـالط الـغليظة 

	C5DK4] .والــلزجــة، وذلــك هــو مــادة الــتشنج، إذ املــراد بــه هــاهــنا االمــتالئــي
158a] وبـــقوة الـــنافـــض يـــزعـــج املـــواد ويخـــرجـــها مـــن األعـــصاب، ويُحـــلِّل مـــا 
يـــــكون فـــــي األعـــــصاب بـــــقوة الحـــــركـــــة. وبـــــكثرة الـــــعرق تُســـــتفرغ الـــــرطـــــوبـــــات، 
547فهـذه الـخواص ال تـجتمع فـي غـيرهـا مـن األمـراض. وإذا طـرأت#الـربـع 

548عـلى الـتشنج أبـرأتـه بـما ذكـرنـا، ولـو كـان عـروضـها بـعد اسـتحكامـه وطـول 

 [TH2	141b] ؛ ولـذلـك قـال: "ثـم حـدث الـربـع" فـإنَّ "ثـم" تـدل عـلى 549مُــدَّتـه

املـُهلة. 

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

543	TH2.	اعترته	:C5DK4	L4,	[  . اعتراه

C5DK4.544	أن	.add	[  . يكاد

545	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

546	L4.		om.	C5DK4:	TH2,	[  . املدة

C5DK4.547	وهذه	:L4	TH2,	[  . فهذه

L4.548	TH2,	om.	C5DK4:	[ . الربع على التشنج أبرأته بما ذكرنا ولو كان عروضها

TH2.549	سكنته بما ذكرناه من أفعالها	.add	[  . مدته
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: مَــــن كــــان جــــلده مــــمتًدا قــــحاًل صُــــــــلبًا، فــــهو  551  قــــال أبــــقراط 550

، فـإنـه  553يـموت مـن غـير عَــَرقٍ؛ ومَـن كـان جـلده رخـوًا متخـلخاًل 552

يموت مع عرق. 

: مـن الـناس مَــن إذا مـات يـعرق، ومـنهم مـن ال يـعرق، ويُـعرف  554  الشـرح

555ذلــك بــأنَّ الجــلد إن كــان عــند قــرب املــوت مــمتًدا قــحاًل صــلبًا فــهو يــموت 

بـغير عـرق، ألنَّ الجـلد إنـما يـكون كـذلـك إذا كـانـت رطـوبـاتـه يـسيرة، ولـتكاثـفه 
. وإن كـــان الجـــلد  558ال يـــتمكن مـــا فـــيه مـــن الـــرطـــوبـــات مـــن الخـــروج 557 556

559عــند قــرب املــوت رخــًوا متخــلخاًل [158b	C5DK4] فــهو يــموت بــعرق، ألنَّ 

الجــــــلد إنــــــما يــــــكون كــــــذلــــــك إذا كــــــان هــــــو ومــــــا يــــــجاوره مــــــن األعــــــضاء كــــــثير 
560الـــــرطـــــوبـــــة، وإذا ســـــقطت الـــــقوة ســـــالـــــت تـــــلك الـــــرطـــــوبـــــات مـــــن ذاتـــــها ولـــــم 

يمانعها الجلد من الخروج لتخلخله وسعة مسامه. 

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

551	L4.	متمدًدا	:C5DK4	TH2,	[  . ممتًدا

552	L4.	متخلخل	:C5DK4	TH2,	[  . متخلخاًل

C5DK4.553	فهو	:L4	TH2,	[  . فإنه

554	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

555	L4.	متمددا	:C5DK4	TH2,	[  . ممتًدا

556	C5DK4.	L4,	يمكن	:TH2	[  . يتمكن

C5DK4.557	أن يحرج	:L4	TH2,	[  . من الخروج

558	L4.	وإذا	:C5DK4	TH2,	[  . وإن

559	L4.	متخلخل	:C5DK4	TH2,	[  . متخلخاًل

C5DK4.560	فإذا	:L4	TH2,	[  . وإذا
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: َمن كان به يرقان فليس يكاد تتولد فيه الرياح.  561  قال أبقراط

: يـــريـــد أنـــه ال يـــكاد أن تـــتولـــد الـــريـــاح [142a	TH2] فـــي  563  الشــرح 562

عــروقــه، وذلــك لــكثرة املــرار فــيها، فــتكون حــرارتــها قــويــة، وذلــك مــانــع مــن تــولــد 
ـــا مـــعدتـــه وأمـــعاءه فـــإنَّ الـــريـــاح  الـــريـــاح، ويُـــعرف ذلـــك بـــفقدان االنـــتشار. وأمّـَ
564تــــكثر فــــيهما لــــبردهــــما، لــــقلة انــــصباب الــــصفراء إلــــيهما، #ولــــذلــــك يــــكثر 

، ولـذلـك أيـًضا يـكثر فـيهم الـقولـنج،  566فـيهما الـبلغم حـتى يـبيّض الـلسان 565

الــــــلهم إال أن يــــــكون الــــــيرقــــــان مــــــن حــــــرارة الــــــكبد، [79b	L4] فــــــقد ال تــــــتولــــــد 
الرياح فيها أيًضا. 

   . 567تمت املقالة الخامسة والحمد هلل وحده وصلواته على محمد وآله

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

562	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.563	om.	L4:	TH2,	[  . أن

C5DK4.564	فلذلك	:L4	[  . ولذلك

565	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . ولذلك يكثر فيهما البلغم حتى يبيض اللسان

C5DK4.566	وكذلك	:L4	TH2,	[  . ولذلك

567 تمت املقالة الخامسة	:C5DK4	[  . تمت املقالة الخامسة والحمد هلل وحده وصلواته على محمد وآله

.TH2	om.	L4.	ويتلوها أول املقالة السادسة "إذا حدث الجشاء الحامض"


