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  [159a	C5DK4] بــسم اهلل الــرحــمن الــرحــيم. املــقالــة الــسادســة مــن كــتاب 
1شرح فصول الفاضل أبقراط 

: إذا حـدث الـجشاء الـحامـض فـي الـعلة الـتي يـقال  2  قـال أبـقراط

لــها زََلقُ األمــعاء بــعد تــطاولــها، ولــم يــكن قــبل ذلــك، فــهو عــالمــة 
محمودة. 

ي زلــق  : زلــق األمــعاء نــقصان أو بــطالن الــهضم املــعدي، وسُـــــــمِّ 4  الشــرح 3

األمــــعاء ألنــــه يــــلزمــــه وهــــو املــــشاهَـــــد مــــنه، ولــــذلــــك قــــال: "الــــتي يــــقال لــــها زلــــق 
األمـــعاء" فـــإن كـــان الـــهضم بـــاطـــاًل خـــرج الـــغذاء بـــحالـــه، وإن كـــان نـــاقـــًصا 
5عـرضـت لـه حـموضـة، ملـا بـيَّنَّاه فـي [142b	TH2] كـتب أخـرى، فـتكون هـذه 

الحــــموضــــة دلــــياًل عــــلى هــــضمٍ مــــا، وهــــو الــــذي يــــكون مــــع نــــقصان الــــهضم، 
6فـفي ابـتداء الـعلة ال تـكون محـمودة ألنـها تـدل عـلى الـنقصان، وهـو بـالنسـبة 

إلــى الــحالــة األولــى الــصحية رديء. وكــذلــك اســتمرارهــا يــدل عــلى اســتمرار 
7الـــنقصان، فـــال يـــكون محـــموًدا، [159b	C5DK4] إال مـــن حـــيث يـــدل عـــلى 

بـقاء هـضمٍ مـا، مـع تـطاول الـعلة. وأمـا إذا تـطاولـت الـعلة وبـطلت الحـموضـة 
ثــم حــدثــت بــعد ذلــك، كــانــت محــمودة لــداللــتها عــلى نــهوض الــقوة بــعد بــطالن 

فعلها. 

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

.L4	om.	TH2.	سادسة

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

3	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

4	C5DK4.	فاحش	.add	[  . نقصان

5	L4.	عرض	:C5DK4	TH2,	[  . عرضت

6	L4.	في	:C5DK4	TH2,	[  . ففي

7	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . إال



!  2

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6
 

: مَــن كــان فــي منخــريــه بــالــطبع رطــوبــة أزيــد، وكــان  8  قــال أبــقراط

مَـنيَّه أرقّ، فـإنَّ صـحته أقـرب إلـى الـسقم؛ ومَـن كـان األمـر فـيه عـلى 
ضد ذلك فهو أصحّ بدنا. 

: إنـــما يـــكون كـــذلـــك إذا كـــان مـــزاج الـــبدن كـــثير الـــرطـــوبـــة حـــتى  9  الشــرح

يظهـــر ذلـــك فـــي األعـــضاء الـــرطـــبة بـــالـــطبع، وهـــي الـــدمـــاغ واألنـــثيان، ويُـــعرف 
10ذلـك بـكثرة سـيالن الـرطـوبـة مـن املنخـريـن [145a	TH2] ورِقّـَة املـنيّ، والبـد 

أن تــكون الحــرارة مــع ذلــك قــاصــرة وإال كــانــت تُــنضج املــنيّ فــيَغلظ، وتحــلل 
11رطـــوبـــة املنخـــريـــن فـــتقل. وقـــلة الـــرطـــوبـــة مـــع قـــصور الحـــرارة يـــلزمـــها كـــثرة 

 [C5DK4	160a] الـعفن، وهـو مُـوجـٌب ألكـثر األمـراض، فـتكون الـصحة أدنـى
ـا لـو كـانـت هـذه الـرطـوبـة كـثيرة جـًدا [80a	L4] حـتى تظهـر  إلـى الـسقم. وأمّـَ
فـي األعـضاء كـلها، كـما إذا كـان الـبدن رهـاًل والـبراز شـديـد الـلني ومـا أشـبه 
12ذلـك، فـإنَّ األمـراض تـكون ال مـحالـة أكـثر، وذلـك أمـر ظـاهـر، وال يـكفي فـي 

الـداللـة عـلى ذلـك األمـر رطـوبـة أحـد الـعضويـن، أعـني الـدمـاغ واألنـثيني؛ ألنَّ 
ذلــــك قــــد يــــكون ملــــزاجٍ خــــاٍص بــــذلــــك الــــعضو فــــال يــــكون الــــبدن كــــله مســــتعًدا 

لألمراض. 

: االمـــتناع مـــن الـــطعام فـــي اخـــتالف الـــدم املـــزمـــن  13  قـــال أبـــقراط

دليل رديء، وهو مع الُحمَّى أردأ. 

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

9	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

10	TH2.	[  . يوجد هنا (من الورقة 143أ حتى 144ب) صفحات مكررة من مقاالت سابقة

C5DK4.11	وكثرة	:L4	TH2,	[  . وقلة

12	L4.	كانت	:C5DK4	TH2,	[  . فإن

13	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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	TH2] ـــــا فـــــي ابـــــتداء اخـــــتالف الـــــدم فـــــليس االمـــــتناع مـــــن : أمّـَ 14  الشـــرح

145b15] الـــطعام بـــذلـــك املـــذمـــوم، إذ هـــذا االخـــتالف فـــي غـــالـــب األمـــر إنـــما 

ــا  16يــكون لــفساٍد فــي الــدم، وحــينئٍذ اليــكون تــقليل الــغذاء بــذلــك الــضار. وأمّـَ

17إذا أزمــــن هــــذا االخــــتالف فــــاالمــــتناع مــــن الــــطعام رديء، بــــما هــــو ســــبب 

. #أمـا بـما هـو سـبب [160b	C5DK4] فـألنَّ الـوارد  20وبـما هـو عـالمـة 19 18

إذا قـــّل نـــقصت الـــرطـــوبـــات، وذلـــك مـــع خـــروج الـــدم -الـــذي هـــو مـــادة الـــغذاء 
ـا مــن حــيث هــو عــالمــة، فــلداللــة هــذا االمــتناع  21والــترطــيب- رديء جــًدا؛ وأمّـَ

22حـــينئٍذ عـــلى مـــوت الـــقوى الـــشهوانـــية لـــفرط خـــروج الـــدم وانـــصباب املـــادة 

الـــفاســـدة املـــوجـــبة لـــالخـــتالف إلـــى فـــم املـــعدة. فـــإن كـــان مـــع هـــذا االخـــتالف 
ى وداللــتها عــلى  ى، فــالــرداءة أكــثر، لــزيــادة تحــليل الحُـــــمَّ 24واالمــتناع حُـــــمَّ 23

ى بـــانـــفرادهـــا فـــاالمـــتناع مـــن الـــطعام  ــا الحُــــــمَّ إفـــراط رداءة املـــواد حـــينئٍذ. وأمّـَ
معها ليس أردأ منه مع اختالف الدم. 

14	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.15	هو	.add	[  . إذ

16	L4.	الدم إذ هذا في	.add	TH2.	om.	L4:	C5DK4,	[  . في

C5DK4.17	يكون	.add	[  . الطعام

18	L4.	إنما هو سبب	.TH2	لها من حيث هو سبب	:C5DK4	[  . بما هو سبب وبما هو عالمة

L4.19	TH2,	om.	C5DK4:	[  . أما بما هو سبب

20	TH2.	ألن	:C5DK4	L4,	[  . فألن

21	L4.	فداللة	:C5DK4	TH2,	[  . فلداللة

C5DK4.22	وانتهاء افساد املادة	.TH2	وانصباب املادة لفساد املادة	:TH2	[  . وانصباب املادة

C5DK4.23	االمتناع واالختالف	:L4	TH2,	[  . االختالف واالمتناع

24	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . على
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: مـا كـان مـن الـقروح يـنتثر ويـتساقـط  25 [146a	TH2] قـال أبـقراط

عر، فهو خبيث.  ما حوله من الشَّ

عر حـــــول الـــــقروح إنـــــما يـــــكون ملـــــادة فـــــاســـــدة  : تـــــساقـــــط الـــــشَّ 27  الشـــرح 26

	L4] تـــنصّب إلـــيها وتفســـد املـــنبت، فـــإن تـــساقـــط الجـــلد فـــهو أردأ، وأردأ مـــنه
80b] تساقط اللحم. 

: يــــنبغي أن تــــتفقَّد مــــن األوجــــاع  28  [161a	C5DK4] قــــال أبــــقراط

الــــعارضــــة فــــي األضــــالع ومــــقدم الــــصدر وغــــير ذلــــك مــــن ســــائــــر 
األعضاء ِعظم اختالفها. 

: يــعني بــاألوجــاع مــا يــعم األمــراض واألعــراض، وهــي األحــوال  29  الشـرح

الــــخارجــــة عــــن الــــطبيعة. ويــــنبغي أن تــــتفقد عِـــــظم اخــــتالفــــها، أي مــــقدار مــــا 
يـختلف لـيوقـف بـذلـك عـلى مـا يـدل عـليه حـال املـريـض وعـلى صـواب الـتدبـير، 

وذلك بأموٍر نذكرها في الفصول املـُستَقبَلة. 

: الـــعلل الـــتي تـــكون فـــي الـــكلى واملـــثانـــة يعســـر  30  قـــال أبـــقراط

برؤها في املشايخ. 

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

26	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

27	L4.	القرحة	:C5DK4	TH2,	[  . القروح

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

29	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

30	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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: أمــــراض الــــكلى واملــــثانــــة عســــرة الــــبرء ألنــــها بــــعيدة جــــًدا عــــن  31  الشـــرح

املـــعدة، فـــال [146b	TH2] تـــصل إلـــيها األدويـــة إال وقـــد وهـــنت قـــوتـــها جـــًدا؛ 
وألنَّ الـبول دائـًما يـمر بـهما فـال يـترك الـدواء [161b	C5DK4] مـالقـيًا ملـوضـعٍ 
32مــنهما مُـــدَّة فــي مــثلها يــتم فــعله؛ وألنَّ الــفضالت دائــمة االنــصباب إلــيهما 

صُــــــــــحبة الــبول، وألنَّ جــرمــها صــلٌب، فــإذا اتــفق ذلــك فــي املــشايــخ كــان الــبرء 
أعسر، لضعف قواهم ونقصان حرارتهم الغريزية. 

: مــا كــان مــن األوجــاع الــتي تــعرض فــي الــبطن  34  قــال أبــقراط 33

35فــي أعــلى مــوضــعٍ فــهو أخــف، ومــا كــان مــنها لــيس كــذلــك فــهو 

أشد. 

: املـــراد بـــاألوجـــاع: األمـــراض، كـــاألورام. ومـــا كـــان مـــنها أعـــلى  36  الشــرح

مــــوضــــًعا، أعــــني إذا اســــتلقى املــــريــــض عــــلى ظهــــره فــــهو أخــــّف، ألنَّ مــــادتــــه 
، ومـا كـان مـنها  37تـكون أمـيل إلـى خـارج الـبدن وأبـعد عـن األعـضاء الـكريـمة

لـــــيس كـــــذلـــــك فـــــهو أشـــــد ألنَّ مـــــادتـــــه تـــــكون أمـــــيل إلـــــى داخـــــل الـــــبدن، وهـــــذا 
38يظهر في األوجاع التي في البطن أكثر. 

31	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.32	للموضع منها	:L4	TH2,	[  . ملوضع منهما

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

C5DK4.34	om.	L4:	TH2,	[  . في البطن

C5DK4.35	أعال موضًعا	:L4	TH2,	[  . أعلى موضع

36	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

37	L4.	الرئيسية	:C5DK4	TH2,	[  . الكريمة

C5DK4.38	يضر	:L4	TH2,	[  . يظهر



!  6

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6
 

	TH2] مـا يـعرض مـن الـقروح فـي أبـدان أصـحاب : 39  قـال أبـقراط

147a] االستسقاء، ليس يسهل برؤه. 

: سـبب ذلـك أنَّ دمـهم يـكون كـثير الـرطـوبـة  41  [162a	C5DK4] الشـرح 40

 [L4	81a] وذلـــــك أضـــــر األشـــــياء بـــــالـــــقروح، وخـــــصوصًـــــــــــــا وهـــــضمهم ضـــــعيف
فيكون الغذاء الواصل إلى القرحة مأووفًا. 

: البثور العراض ال يكاد يكون معها حكة.  43  قال أبقراط 42

: مــــن "الــــبثور الــــعراض" أعــــني الــــتي لــــها انــــبساط مــــا، يــــكون  44  الشــرح

ة إنـــما  مـــعها حـــكة كـــالشـــرى، ومـــنها مـــا لـــيس كـــذلـــك وهـــو األكـــثر، ألنَّ الـــحكَّ
45تــكون لخــلٍط حــاد، وانــبساط الــبثور واألورام إنــما يــكون إذا كــانــت املــادة 

46قـليلة الحـدَّة، إذ األورام الـحادة يـكون لـورمـها رأس، وكـلما ازدادت الحـدَّة 

كان رأسه أدق. 

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

40	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.41	أكثر رطوبة	:L4	TH2,	[  . كثير الرطوبة

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

C5DK4.43	العارضة	:L4	TH2,	[  . العراض

44	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.45	وإنما	:L4	TH2,	[  . إنما

C5DK4.46	الحكة	:L4	TH2,	[  . الحدة
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: مَـــن كـــان بـــه صـــداع أو وجـــع شـــديـــد فـــي رأســـه  47  قـــال أبـــقراط

48فانحدر من منخريه أو من أذنيه قيح أو ماء، فإنَّ مرضه ينحلُّ 

بذلك. 

: [162b	C5DK4] عـــادة أبـــقراط إذا قـــال: "مـــن كـــان بـــه" ومـــا  49  الشــرح

ــا إذا  أشــبه ذلــك [147b	TH2] أراد مَـــن كــان بــه ذلــك مــن زمــان طــويــل، وأمّـَ
كـان الـعارض قـريـب العهـد فـإنـه يـقول: "مَــن حـدث بـه، أو مَــن عـرض لـه" ومـا 
، وهــو  51أشــبه ذلــك. فــمراده أيــًضا بهــذا الــصداع والــوجــع مــا كــان مــزمــنًا 50

وإن كــان فــي الــرأس كــله فــهو خــوذة وبــيضة، ومــا كــان فــي أحــد شــقيه فــهو 
شـــقيقة. وهـــو إنـــما يـــكون عـــن مـــادة مـــورمـــة أو غـــير مـــورمـــة، فـــإذا خـــرج مـــن 
األذنـني أو املنخـريـن قـيح فـقد كـان عـن ورم، وإن خـرج مـنهما مـاء فـقد كـان 

بال ورم، ويلزم ذلك برؤه لزوال سببه. 

: أصـــــحاب الـــــوســـــواس الـــــسوداوي وأصـــــحاب  52  قـــــال أبـــــقراط

البرسام إذا حدثت بهم البواسير، كان ذلك دلياًل محموًدا فيهم. 

: إنــما كــان كــذلــك لــداللــة الــبواســير عــلى انــتقال مــادة املــرض  54  الشـرح 53

إلى جهتها، ويلزم ذلك شفاء ذلك املرض. 

47	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

48	TH2.	أم	:C5DK4	L4,	[  . أو

49	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.50	إذا	:L4	TH2,	[  . أيًضا

51	C5DK4.	L4,	مزمن	:TH2	[  . مزمنًا

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

53	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.54	هذه	.add	[  . لداللة
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: مَــن عـولـج مـن بـواسـير مـزمـنة حـتى يـبرأ، ثـم لـم  55  قـال أبـقراط

يُـترك مـنها [163a	C5DK4] # واحـًدا، فـال يؤمـن عـليه أن يحـدث بـه 
استسقاء أو سل. 

: إذا أزمــنت الــبواســير، صــار لــلطبيعة عــادة تــدفــع املــواد الــرديــئة  56الشـرح

57إلــــى جهــــتها، وإنــــما تــــكون مــــزمــــنة [81b	L4] إذا كــــان الــــبدن تــــتولــــد فــــيه 

58املـواد الـرديـئة، فـإذا عـولـجت، فـإنـما عـالج املـراد بـه تـسكني أملـها فـليس فـيه 

59ضـــرر، أو عـــالج املـــراد بـــه بـــرؤهـــا، وذلـــك إنـــما يـــكون بـــمنع الـــسيالن إلـــى 

جهـتها فـيحتبس فـي الـبدن مـا كـان يـندفـع إلـيها ويفسـد مـزاج الـكبد والـدم، 
وذلـك يـولـد االسـتسقاء. فـأمـا السـل فـأكـثر حـدوثـه حـينئٍذ إذا عـرض مـن كـثرة 
، فـــــإنـــــه يحـــــدث  60املـــــحتبس نـــــفث دم النـــــصداع بـــــعض عـــــروق الـــــرئـــــة وتـــــقيُّحه

السل. 

: إذا اعـترى إنـسان فـواق، فحـدث بـه عـطاس، سـكن  61  قـال أبـقراط

فواقه. 

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

56	TH2.	om.	L4.	شرح	:C5DK4	[  . الشرح

L4.57	في	.add	[  . يكون

TH2.58	om.	C5DK4.	فأما	:L4	[  . فإنما

TH259	om.	C5DK4.	وعالج	:L4	[  . أو عالج

TH2.60	om.	C5DK4.	وتقيح	:L4	[  . وتقيحه

61	TH2.	om.	L4.	بقراط	:C5DK4	[  . قال أبقراط
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: يـريـد بـذلـك الـفواق االمـتالئـي، والـعطاس -كـما بـيَّنَّا- يـدفـع مـا  62  الشـرح

63يتعلق بالبدن، فإذا دفع مادته سكن. 

: إذا كـــــان بـــــإنـــــسان اســـــتسقاء  65 [163b	C5DK4] قـــــال أبـــــقراط 64

66فجـــرى املـــاء مـــنه فـــي عـــروقـــه إلـــى بـــطنه، كـــان بـــذلـــك انـــقضاء 

مرضه. 

: يـريـد إذا جـرى املـاء مـن املسـتسقى إلـى داخـل األمـعاء، سـواء  67  الشـرح

68كــان جــريــانــه مــن األعــضاء الــظاهــرة، كــما يــكون فــي االســتسقاء الــطبلي 

70وهـو األكـثر، أو مـن تـجويـف الـبطن بـأن يجـذب املـائـية الـتي فـي الـعروق  69

الـتي فـي الـبطن مـن أفـواهـها ويـصبها فـي تـجويـف األمـعاء، وذلـك يـكون فـي 
االستسقاء الزقي، وإذا عرض ذلك كان به انقضاء املرض المحالة. 

: إذا كـان بـإنـسان اخـتالف قـد طـال، فحـدث بـه قـيء  71  قـال أبـقراط

من تلقاء نفسه، انقطع بذلك اختالفه. 

62	TH2.	om.	L4.	شرح	:C5DK4	[  . الشرح

TH263	om.	C5DK4.	مادة	:L4	[  . مادته

64	TH2.	om.	L4.	بقراط	:C5DK4	[  . قال أبقراط

TH2.65	om.	C5DK4.	اعترى	:L4	[  . كان

TH2.66	om.	C5DK4.	من	:L4	[  . في

67	TH2.	om.	L4.	شرح	:C5DK4	[  . الشرح

TH2.68	om.	C5DK4.	اللحمي	:L4	[  . الطبلي

TH2.69	om.	C5DK4.	يجتذب	:L4	[  . يجذب

C5DK4.70	فيه	.add	[  . التي

71	TH2.	om.	L4.	بقراط	:C5DK4	[  . قال أبقراط



!  10

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6
 

 . : سبب ذلك حركة املادة إلى جهة مخالفة لجهة املرض 73  الشرح 72

: مـن اعـتراه ذات الـجنب أو ذات الـرئـة فحـدث بـه  75  قـال أبـقراط 74

 . 78اختالف [164a	C5DK4	148a-	TH2] فذلك فيه دليل سوء 77 76

72	TH2.	om.	L4.	شرح	:C5DK4	[  . الشرح

TH2.73	om.	L4.	للمرض	:C5DK4	[  . لجهة املرض

74	TH2.	om.	L4.	بقراط	:C5DK4	[  . قال أبقراط

TH2.75	om.	L4.	اعترته	:C5DK4	[  . اعتراه

76  . واحًدا، فال يؤمن عليه أن يحدث به استسقاء أو سل. الشرح: إذا أزمنت البواسير، صار للطبيعة

 عادة تدفع املواد الرديئة إلى جهتها، وإنما تكون مزمنة إذا كان البدن تتولد فيه املواد الرديئة، فإذا
 عولجت، فإنما عالج املراد به تسكني أملها فليس فيه ضرر، أو عالج املراد به برؤها، وذلك إنما يكون
 بمنع السيالن إلى جهتها فيحتبس في البدن ما كان يندفع إليها ويفسد مزاج الكبد والدم، وذلك يولد
 االستسقاء. فأما السل فأكثر حدوثه حينئٍذ إذا عرض من كثرة املحتبس نفث دم النصداع بعض عروق

 الرئة وتقيُّحه، فإنه يحدث السل. قال أبقراط: إذا اعترى إنسان فواق، فحدث به عطاس، سكن فواقه.
 الشرح: يريد بذلك الفواق االمتالئي، والعطاس -كما بيَّنَّا- يدفع ما يتعلق بالبدن، فإذا دفع مادته

 سكن. قال أبقراط: إذا كان بإنسان استسقاء فجرى املاء منه في عروقه إلى بطنه، كان بذلك انقضاء
 مرضه. الشرح: يريد إذا جرى املاء من املستسقى إلى داخل األمعاء، سواء كان جريانه من األعضاء
 الظاهرة، كما يكون في االستسقاء الطبلي وهو األكثر، أو من تجويف البطن بأن يجذب املائية التي
 في العروق التي في البطن من أفواهها ويصبها في تجويف األمعاء، وذلك يكون في االستسقاء

 الزقي، وإذا عرض ذلك كان به انقضاء املرض المحالة. قال أبقراط: إذا كان بإنسان اختالف قد طال،
 فحدث به قيء من تلقاء نفسه، انقطع بذلك اختالفه.الشرح: سبب ذلك حركة املادة إلى جهة مخالفة

	.TH2	om.	C5DK4:	L4,	للمرض. قال أبقراط: من اعترته ذات الجنب أو ذات الرئة فحدث به اختالف.

C5DK4.77	om.	L4:	TH2,	[  . فيه

C5DK4.78	رديء	:L4	TH2,	[  . سوء
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: قـــــد قـــــلنا إنَّ عـــــادة أبـــــقراط إذا قـــــال: "مـــــن اعـــــتراه، أو مـــــن  80  الشـــرح 79

، أو إذا حـــــدث بـــــه كـــــذا" فـــــمراده أنَّ ذلـــــك يـــــكون فـــــي أول  83حـــــدث بـــــه 82 81

حـــــــدوثـــــــه. وقـــــــولـــــــه: "فحـــــــدث بـــــــه اخـــــــتالف" [82a	L4] يُـــــــفهم مـــــــنه أنَّ حـــــــدوث 
االخـتالف #كـان عـقيب حـدوث ذات الـجنب أو ذات الـرئـة، وإذا كـان  كـذلـك 
85لــم يــمكن أن يــكون ذلــك االخــتالف عــن دفــع الــطبيعة ملــادة املــرض إلــى  84

األمـعاء، ألنَّ دفـع الـطبيعة إنـما يـكون بـعد الـنضج وخـاصـة إلـى هـذا املـكان 
الـبعيد الـذي ال مـشاركـة بـينه وبـني أعـضاء املـرض، وإذا كـان كـذلـك لـم يـكن 
لــذلــك االخــتالف نــفع يــعتد بــه فــي املــرض وكــان ضــارًا بــإضــعافــه، ومــع ذلــك 
فــهو دلــيل عــلى كــثرة املــواد حــتى أمــكن تــوجــهها إلــى جــهات مــختلفة، فــلذلــك 

هو دليل سوء. 

: إذا كـــان بـــإنـــسان رمـــد فـــاعـــتراه اخـــتالٌف، فـــذلـــك  86  قـــال أبـــقراط

محمود. 

: [164b	C5DK4] مـــعنى قـــولـــه: "إذا كـــان بـــإنـــسان رمـــد" أنـــه  87  الشــرح

كــــــان بــــــه مــــــن [148b	TH2] مُـــــــدَّة لــــــها قــــــْدٌر يُــــــعتدُّ بــــــه، فــــــلذلــــــك يــــــكون هــــــذا 

79	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.80	om.	L4:	TH2,	[  . من

TH2.81	أو إذا حدث به	.add	[  . به

C5DK4.82	وإذا	:L4	TH2,	[  . أو إذا

83	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . به

84	[  . كان عقيب حدوث ذات الجنب أو ذات الرئة وإذا كان كذلك لم يمكن أن يكون ذلك االختالف

C5DK4:	om.	TH2,	L4.

L4.85	TH2,	ليس عن	:C5DK4	[  . عن

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

87	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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االخـــتالف محـــموًدا ألنـــه يـــكون بـــعد الـــنضج، فـــالـــظاهـــر أنـــه يـــكون مـــن مـــادة 
88املرض، فلذلك يكون به شفاء الرمد. 

، أو فـي الـحجاب، أو  : إذا حـدث فـي املـثانـة خـرق 90  قـال أبـقراط 89

فــي الــدمــاغ، أو فــي الــقلب، أو فــي الــكلى، أو فــي بــعض األمــعاء 
، أو في الكبد، فذلك قتَّال.  91الدقاق، #أو في املعدة

: تـختلف األعـضاء فـي احـتمال الجـراحـة، فـمن األعـضاء مـا ال  92  الشـرح

يـــحتملها الـــبتة ويـــكون مـــعها املـــوت وهـــو الـــقلب، ومـــن األعـــضاء مـــا يـــحتملها 
احـتمااًل مـا، بـحيث يـلزمـها أن ال تـبرأ، بـل يـموت صـاحـبها بسـببها ولـكن بـعد 
مُـــــدَّة، كــــالــــرئــــة فــــإنــــها إذا عــــرضــــت فــــيها جــــراحــــة لــــزم ذلــــك أن تــــتقيَّح ويــــبقى 
ـا األعــضاء الــعصبية  صــاحــبها مســلواًل إلــى املــوت، ومــنها مــا لــيس كــذلــك. أمّـَ
كــاملــثانــة والــحجاب واألمــعاء الــدِّقــاق واملــعدة فــإنَّ الجــراحــة إن كــانــت يــسيرة 
94[149a	TH2] ال تــبلغ [165a	C5DK4] الخــرق بــرئ صــاحــبها كــثيرًا،  93

والــحجاب بــرؤه أقــل لــدوام حــركــته؛ وكــذلــك الــصائــم لــرقــة جــرمــه، وكــثرة عــروقــه 
95وسـعتها، ودوام انـصباب املـرار إلـيها صـرفًـا مـن الخـلط، [82b	L4] وقـربـه 

مــن الــكبد. وإن كــانــت الجــراحــة خــارقــة وهــي الــنافــذة إلــى الــجهة املــقابــلة لــم 

C5DK4.88	بشفاء	:L4	TH2,	[  . به شفاء

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

90	TH2.	جرح	:C5DK4	L4,	[  . خرق

L4.91	TH2,	om.	C5DK4:	[  . أو في املعدة

92	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

93	TH2.	ال يتبع	:C5DK4	وال تبلغ	:L4	[  .ال تبلغ

C5DK4.94	بصاحبها	:L4	TH2,	[  . برئ صاحبها

C5DK4.95	املواد املرارية إليه	:L4	TH2,	[  . املرار إليها
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، وألنَّ مــا يــمأل تــجويــفها  98يــمكن الــبرء لــتعذُّر الــتحام األجــزاء الــعصبية 97 96

يــمددهــا كــل وقــت، فــيمنع الــتحامــها بــذلــك بــالــترطــيب والــسيالن مــن مــوضــع 
الخـــرق، والـــصائـــم أســـرعـــها قـــتاًل ملـــا يـــلزم ذلـــك مـــن تـــضرر الـــكبد بـــاملـــجاورة. 
ـــا الـــدمـــاغ فـــإنَّ جـــراحـــته إن كـــانـــت يـــسيرة جـــًدا بـــرئ صـــاحـــبها، وإن  99وأمّـَ

كــانــت خــارقــة إلــى حــد الــبطون لــم يــبرأ، ألنَّ الــدمــاغ يفســد وتتحــلل األرواح. 
وإن كــــانــــت مــــتوســــطة بــــحيث كــــانــــت شــــديــــدة الــــغور وغــــير خــــارقــــة فــــقد قــــال 
ا الـكبد فـإن بـلغ  جـالـينوس [149b	TH2] أنـه شـاهـد رجـاًل بـرئ مـن ذلـك. وأمّـَ
الخـرق إلـى قَـطْع عِــْرٍق كـبيٍر مـنها، لـم يـبرأ صـاحـبها ملـا يـلزم ذلـك مـن خـروج 
ـــــا الـــــكلى  الـــــدم، وإال بـــــرئ كـــــثيرًا ألنَّ اللحـــــم شـــــديـــــد الـــــقبول لـــــاللـــــتحام. وأمّـَ
100فخــرقــها ال يــبرأ، لــنفوذ [165b	C5DK4] املــائــية فــيه، وجــراحــاتــها أعســر 

بـرًءا مـن جـراحـات الـكبد، ألنـها أصـلب. وأمّـَـا األمـعاء الـغالظ فخـرقـها وإن لـم 
101يـبرأ فـال يـلزمـه املـوت، فـقد عـاش جـماعـة عـرض لـهم ذلـك واتـفق خـرق عـن 

خُـــرَّاج أو غــيره بحــذاء ذلــك فــي الــبطن إلــى خــارج، فــكان الــثقل يخــرج مــنه؛ 
وأمَّا جراحاتها اليسيرة فأسهل برًءا. 

: مـتى انـقطع عـظم أو غـضروف أو عـصبة أو  103  قـال أبـقراط 102

املوضع الرقيق من اللحى أو الُقلفة، لم ينبت ولم يلتحم. 

96	L4.	بعد	:C5DK4	لعسر	:TH2	[  . لتعذر

L4.97	TH2,	om.	C5DK4:	[  . األجزاء

98	TH2.	العصبة	:C5DK4	L4,	[  . العصبية

99	L4.	فإن جراحته	.add	[  . جراحته

100	L4.	املاء	:C5DK4	TH2,	[  . املائية

C5DK4.101	وإن اتفق	:L4	TH2,	[  . واتفق

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

C5DK4.103	om.	L4:	TH2,	[  . أو عصبة
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: يــــــقال: "انــــــقطع" إذا انــــــفصل، وإذا بــــــقى لــــــه تــــــعلُّق، واألول  104  الشـــرح

	TH2] والــثانــي يــقال فــيه: يلتحــم أو ال . 106يــقال فــيه: يــنبت أو ال يــنبت 105

. وكـــل عـــضٍو فـــتكّونـــه إمـــا أن يـــكون مـــن الـــدم، أو مـــن  150a108] يلتحـــم 107

 ، نُّ . واملـــتكون مـــن الـــدم إمـــا أن يـــكون مـــن دم فـــيه قـــوة املـــنيّ وهـــو الـــسِّ املـــنيّ
	L4] 109وهـــــو ال يلتحـــــم إال كـــــما تلتحـــــم الـــــعظام، كـــــما ســـــنقولـــــه، لـــــكنه يـــــنبت

؛ أو مـن  83a111] إذا كـان قـريـب العهـد بـاملـنيّ، وال يـنبت إذا بـعد العهـد 110

112أّي دم كـان، وهـو[155a	C5DK4] اللحـم والـسمني والشحـم، وهـذه تـنبت 

بـــعد انـــفصالـــها وتلتحـــم بـــعد تـــفرقـــها فـــي جـــميع األســـنان. وأمـــا املـــتكون مـــن 
املــنيّ فــهو جــميع األعــضاء األصــلية كــالــعظم والــغضروف والــربــاط والــعصب 
113والـوتـر والجـلد والـغشاء والشـراينـي واألوردة، وجـميع هـذه ال تـنبت لـفقدان 

114املـــــــادة، ألنَّ املـــــــنيّ ال يـــــــتكون إال فـــــــي األنـــــــثيني، وحـــــــينئٍذ يـــــــكون فـــــــضُله 

بــــــالنســــــبة إلــــــى األعــــــضاء ال بجــــــذبــــــه بــــــل بــــــدفــــــعه، لــــــكنها تــــــختلف فــــــي قــــــبول 
االلتحام. 

104	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

105	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . يقال

106	L4.	تسبب أو ال تسبب	:C5DK4	TH2,	[  . ينبت أو ال ينبت

107	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . أو ال يلتحم

C5DK4.108	تكونه	.add	[  . يكون

C5DK4.109	لم	.add	[  . لكنه

C5DK4.110	إذا كان بعيد	:L4	TH2,	[  . إذا بعد

C5DK4.111	به	.add	[  . العهد

C5DK4.112	om.	L4:	TH2,	[  . اللحم

C5DK4.113	والغشاء والجلد	:L4	TH2,	[  . والجلد والغشاء

C5DK4.114	إنما يكون	:L4	TH2,	[  . ال يتكون إال
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115  أمـا الجـلد فيلتحـم دائـًما، لـلينه وسـكونـه [150b	TH2] وإذا قـطع مـنه 

، وال  118جــــزء مــــلتصق بــــاللحــــم ولــــو كــــثير جــــًدا أمــــكن أن يــــعود بــــدلــــه 117 116

119كـــــذلـــــك مـــــا ال يـــــلتصق بـــــاللحـــــم كـــــالـــــقلفة واملـــــوضـــــع الـــــرقـــــيق مـــــن الـــــلحى، 

121وكـــان ذلـــك ألنَّ املـــلتصق يـــنقل املـــادة إلـــى أطـــراف املـــنفصل ووســـطه  120

مـن مـسام اللحـم فـتكون مـتوفـرة، فـيمكن أن تـبلغ أطـراف الـباقـي فـي الـنمو 
123إلى حد املنثلم، وال كذلك املباين عن اللحم.  122

: إنـــــــــه يلتحـــــــــم بـــــــــالـــــــــحقيقة، ومـــــــــنع مـــــــــن ذلـــــــــك  124  وأمـــــــــا الـــــــــعظم فـــــــــقد قـــــــــيل

: بــل الــتحامــه بــأن يــنبت عــليه جــرم كــالــدُّشــبُذ  ، وقــال 128بــعضهم 127 126 125

115	L4.	ليسير	:C5DK4	TH2,	[  . للينه

116	L4.	يلتصق	:C5DK4	TH2,	[  . ملتصق

C5DK4.117	om.	L4:	TH2,	[  . جًدا

C5DK4.118	أن يكون بعد يدله	:L4	TH2,	[  . أن يعود بدله

119	TH2.	ما يلتصق	:C5DK4	L4,	[  . ما ال يلتصق

C5DK4.120	وغير	:L4	TH2,	[  . وكان

C5DK4.121	يصل	:L4	TH2,	[  . ينقل

C5DK4.122	سد	:L4	TH2,	[  . حد

L4.123	TH2,	املبان	:C5DK4	[  . املباين

C5DK4.124	فيه	.add	[  . قيل

C5DK4.125	ومنع بعضهم من ذلك	:L4	TH2,	[  . ومنع من ذلك بعضهم

C5DK4.126	وقيل	:L4	TH2,	[  . وقال

127	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . بل

C5DK4.128	om.	L4:	TH2,	[  . جرم
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130بجـميع أجـزائـه، فـلو أزيـل لـشوهـد هـذا الـشق بـاقـيًا. وقـيل: إنـه يلتحـم  129

بى [155b	C5DK4] دون غيره.  بالحقيقة في سن الصِّ

عب الــصغيرة تلتحــم  ، واألوردة، فــالــشُّ 131  وأمــا األعــصاب ومــا يحــدث مــنها

. وأمــا الشــرايــني فــال تلتحــم الــبتَّة،  بى وحــده دون الــكبيرة 132فــي ســن الــصِّ

	TH2] 133وقــد اســتقصينا الــبحث فــي هــذا فــي كــتابــنا املــسمى "بــاملــباحــث

151a] القانونية" فليُرجع إليه. 

  قـولـه: "أو عـصبة" املـراد بـذلـك مـا لـه مـقدار يُـعتدُّ بـه، إذ الـصغير جـًدا يـقال 
؛ وال يقال: َعصبة.  134أنه: ُشعبة

	L4] إذا انــصب دٌم إلــى فــضاٍء، عــلى خــالف : 136  قــال أبــقراط 135

83b] األمر الطبيعي، فالبد من أن يتقيح. 

: يـريـد إذا انـصب الـدم إلـى فـضاٍء، ذلـك الـفضاء عـلى خـالف  137  الشـرح

138األمـر الـطبيعي، وهـذا هـو الـفضاء الـذي يـنصب إلـيه الـدم فـي الخُـــرَّاج، 

129	L4.	أزيد لشق	:C5DK4	TH2,	[  . أزيل لشوهد

130	om.TH2.	C5DK4:	L4,	[  . هذا

C5DK4.131	عنها	:L4	TH2,	[  . منها

L4.132	TH2,	الكثيرة	:C5DK4	[  . الكبيرة

133	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . في

134	L4.	يتعبه	:C5DK4	TH2,	[  . شعبة

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

C5DK4.136	الدم	:L4	TH2,	[  . دم

137	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

138	L4.	وهو هذا	:C5DK4	TH2,	[  . وهذا هو
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وفـي الـغالـب البـد وأن يـتقيح ألنَّ الـطبيعة البـد وأن تـتصرف فـيه، وفـي األكـثر 
139يـنضج ألنَّ تـقيح الـدم سهـل، وربـما تَحـلَّل أو صـلب، وهـما نـادران جـًدا ، 

، وأمـــا الـــصالبـــة فلعســـر تحـــلل بـــعضه، إذا كـــثر  140أمـــا التحـــلل فـــألنـــه غـــليظ

[166a	C5DK4] حــــــــدوث الــــــــصالبــــــــة فــــــــي األورام إنــــــــما هــــــــو بتحــــــــلل رقــــــــيق 
 . 141مادتها

: مَـــن أصـــابـــه جـــنون فحـــدث بـــه اتـــساع الـــعروق  142  قـــال أبـــقراط

التي تعرف بالدوالي أو البواسير، انحّل عنه جنونه. 

: ســـــــبب ذلـــــــك تحـــــــرُّك املـــــــادة إلـــــــى خـــــــالف  144  [151b	TH2] الشــــرح 143

الـجهة، هـذا مـا دام العهـد بحـدوث الـجنون قـريـبًا، أمـا لـو طـال الـزمـان حـتى 
145فسـد مـزاج الـدمـاغ وأرواحـه لـم يُـِفد ذلـك؛ ولـذلـك قـال: "مَـن أصـابـه جـنون 

 ." 146فحدث

: األوجــاع الــتي تنحــدر مــن الظهــر إلــى املــرفــقني،  147  قــال أبــقراط

 . 148يحّلها فصد الِعْرق

C5DK4.139	نضج	:L4	TH2,	[  . تقيح

C5DK4.140	مجتمع	.add	[  . غليظ

C5DK4.141	مادي	:L4	TH2,	[  . مادتها

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

143	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.144	تحول	:L4	TH2,	[  . تحرك

C5DK4.145	يفيد	:L4	TH2,	[  . يفد

C5DK4.146	به اتساع العروق	.add	[  . فحدث

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

148	L4.	العروق	:C5DK4	TH2,	[  . العرق
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: قـــــــد يـــــــعرض فـــــــي الظهـــــــر، أعـــــــني فـــــــي أعـــــــاله وجـــــــعٌ  151  الشــــرح 150 149

152وتــمدُّد إلــى املــرفــقني، وهــذا يتحــلل بــفصد الــِعْرق، ألنــه يــكون فــي الــغالــب 

عــن ورم أو مــادة كــثيرة عــند مــباديء عــصب الــثديــني فــتتمدد تــلك األعــصاب 
ويـــــصل وجـــــعها إلـــــى هـــــناك، وفـــــي األكـــــثر تـــــكون تـــــلك املـــــادة دمـــــويـــــة فـــــيكون 

الفصد شفاء لها. 

  [166b	C5DK4] قــولــه: "األوجــاع الــتي تنحــدر مــن الظهــر إلــى املــرفــقني" 
 . 153يعني تنحدر إلى هناك ممتدة، ال منتقلة

: مَــن دام بـه الـتفزُّع وخـبث الـنفس زمـانًـا طـويـاًل،  154  قـال أبـقراط

فعلَّته سوداوية. 

: معنى هذا الفصل وتحقيقه [152a	TH2] ظاهر.  155  الشرح

 [L4	84a] إذا انـــــــقطع بـــــــعض األمـــــــعاء : 158  قـــــــال أبـــــــقراط 157 156

الدِّقاق، لم تلتحم. 

149	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.150	يظهر	:L4	TH2,	[  . يعرض

151	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . أعني

C5DK4.152	ويميل	:L4	TH2,	[  . وتمدد

153	TH2.	منقلة	:C5DK4	L4,	[  . منتقلة

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

155	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

C5DK4.157	إن قطع	:L4	TH2,	[  . إذا انقطع

C5DK4.158	om.	L4:	TH2,	[  . بعض
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: يــريــد إن انــقطع بــعض جــرم األمــعاء الــدِّقــاق، أي بــعًضا  160  الشـرح 159

161يُحس به كونه بعًضا، كالثلث والربع، وهذا ال يلتحم لعظم الجراحة. 

: انـتقال الـورم الـذي يُـدعـى الحـمرة مـن خـارج إلـى  162  قـال أبـقراط

ا انـتقالـه مـن داخـل إلـى خـارج فـهو  163داخـل، لـيس بمحـمود؛ وأمّـَ

محمود. 

: انــــتقال املــــواد مــــن خــــارج إلــــى داخــــل مــــذمــــوم، وعــــكسه  165  الشـــرح 164

 [C5DK4	167a] محــمود؛ وذلــك ألنَّ بــاطــن الــبدن مــعدن األرواح واألعــضاء
، فـــيكون حـــصول املـــؤذي عـــندهـــا أكـــثر ضـــررًا مـــن حـــصولـــه عـــند  166الـــكريـــمة

األعــضاء األُخــر، وألنَّ انــحالل املــواد مــن خــارج الــبدن أسهــل مــن انــحاللــها 
في باطنه؛ والورم الذي يُدعى الحمرة هو الصفراوي. 

: مَــن عـرضـت لـه فـي الحُـــمَّى املحـرقـة رعـشة، فـإنَّ  167  قـال أبـقراط

اختالط [152b	TH2] ذهنه يحلُّها عنه. 

159	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.160	om.	L4:	TH2,	[  . جرم

C5DK4.161	om.	L4:	TH2,	[  . كونه

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

C5DK4.163	هو	.add	[  . ليس

164	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.165	الورم	:L4	TH2,	[  . املواد

166	L4.	الرئيسية	:C5DK4	TH2,	[  . الكريمة

167	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: فـقد تـنتقل مـادة الحـمى املحـرقـة إلـى الـدمـاغ، فيحـدث عـنها  168  الشـرح

170اخـتالط الـعقل والسـرسـام، وقـبل وصـولـها إلـى الـدمـاغ تـمر بـالـحجاب  169

171فـــــتؤذيـــــه بحـــــدَّتـــــها، ويحـــــدث مـــــن ذلـــــك رعـــــشة لـــــتضرر الـــــعصب، فـــــإذا تـــــم 

تـصعدهـا إلـى الـدمـاغ بـطلت تـلك الـرعـشة، ألنَّ املـادة تـكون فـارقـت األعـضاء 
الـعصبية فـزال إضـرارهـا بـها فـيكون اخـتالط الـذهـن عـالمـة النـحالل الـرعـشة 
ال سـببًا لـها. ويـمكن أن يـقال: إنَّ ذلـك يحـّل الحـمى املحـرقـة، ألنَّ السـرسـام 
وإن حـــــدث عـــــنه الحـــــمى، إال أنَّ الحـــــمى املحـــــرقـــــة تـــــكون قـــــد زالـــــت النـــــتقال 

مادتها. 

: [C5DK4	] مَــــن كُـــــوى أو بُــــطَّ مــــن املــــتقيحني أو  172  قــــال أبــــقراط

املســتسقني فجــرى مــنه مــن املِــدَّة أو مــن املــاء شــيء كــثير دفــعة، 
فإنه يَهلك ال محالة. 

: املـــراد بـــاملـــتقيحني، الـــذيـــن انـــصّب [153a	TH2] الـــقيح إلـــى  173  الشــرح

فــضاء الــصدر مــنهم، وقــد كــانــوا [84b	L4] يُــعالَــجون بــبطِّ الــصدر ومــا يــليه 
174حــتى يخــرج الــقيح وال يحــدث الســل، وإذا خــرج مــن ذلــك الــقيح أو مــن 

175مـائـية االسـتسقاء شـيء كـثير دفـعة فـإنَّ صـاحـبه يهـلك ال مـحالـة، ألنَّ كـل 

رطــوبــة فــالبــد وأن تــكون الــطبيعة مــتصرِّفــة فــيها لــئاّل يشــتد فــسادهــا فيفســد 

168	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.169	TH2,	حصولها	:C5DK4	[  . وصولها

C5DK4.170واألغشية 	.add	[  . بالحجاب

C5DK4.171	فتؤذيها	:L4	TH2,	[  . فتؤذيه

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

173	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

174	TH2.	أخرج	:C5DK4	L4,	[  . خرج

C5DK4.175	فإن	:L4	TH2,	[  . ألن
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الـــبدن، وإذا كـــان كـــذلـــك فـــالبـــد وأن تـــكون مـــخالـــطة ألرواح تـــقوم بـــها الـــقوى 
املـــتصرفـــة فـــيها؛ وإذا خـــرج مـــنها شـــيء كـــثير دفـــعة لـــزم ذلـــك خـــروج أرواح 

كثيرة، وذلك يلزمه الهالك. 

: الخصيان ال يصيبهم النقرس وال الصلع.  176  قال أبقراط

: ســــبب ذلــــك أنَّ الــــصلع إنــــما يــــعرض لــــغلبة الــــيبس عــــلى  178  الشــرح 177

 [C5DK4	168a] الـــــدمـــــاغ حـــــتى يـــــقّل الـــــبخار الـــــدخـــــانـــــي الـــــذي هـــــو مـــــادة
الــــشعر، والــــخصيان رطــــوبــــاتــــهم مــــتوفــــرة ألنَّ مــــا مــــن شــــأنــــه أن يــــصير مــــنيًّا 
[153b	TH2] يــــحتبس فــــيهم. وأمــــا الــــنقرس فحــــدوثــــه فــــي األكــــثر عــــن مــــواد 
حـادة، وكـثرة الـرطـوبـة فـي الـخصيان تكسـر حـدَّة مـوادهـم، وألنَّ املـواد  يـقلّ 
نــزولــها إلــى أرجــلهم النســداد مــجاري الــغذاء بــالــكي الــذي يُســتعمل عــندمــا 

يُخصون، ولذلك تَدّق سوقهم. 

: املرأة ال يصيبها النقرس، إال أن ينقطع طمثها.  179  قال أبقراط

: سـبب ذلـك أنَّ رطـوبـات الـنساء غـير حـادة، فـال تـصلح لـتولـيد  180  الشـرح

ـد  الــنقرس، وألنَّ فــضولــهن تــندفــع بــالــطمث فــال يــبقى مــنها فــي الــبدن مــا يــولّـِ
ــــــد  181الـــــــنقرس، وأمـــــــا إذا انـــــــقطع فـــــــإنَّ الـــــــفضول تـــــــكثر فـــــــيهن وتـــــــحتد فـــــــتولّـِ

182الـــنقرس؛ واملـــراد بـــذلـــك إذا انـــقطع الـــطمث، ال إلـــى بـــدٍل. أمـــا لـــو انـــقطع 

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

177	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

178	L4.	يحدث	:C5DK4	TH2,	[  . يعرض

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

180	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.181	فتحتد	:L4	TH2,	[  . وتحتد

C5DK4.182	أن	.add	[  . إلى
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وعـرض بـدلـه رعـاف ومـا أشـبه ذلـك، لـم يـتولـد الـنقرس، وكـذلـك إذا انـقطع فـي 
 . 183حال الحبل أو الرضاع

: [168b	C5DK4] الـــغالم ال يـــصيبه الـــنقرس قـــبل  184  قـــال أبـــقراط

[154a	TH2] أن يبتديء في مباضعة [85a	L4] الجماع. 

: ســبب ذلــك أنَّ قــبل ســن املــباضــعة تــكون املــواد رطــبة مــائــية  185  الشــرح

186عـــذبـــة، فـــإذا حـــصل الـــغالم فـــي ســـن املـــباضـــعة احـــتّدت رطـــوبـــاتـــه بـــقوة 

187الحـــرارة فـــتهيَّأ لـــعروض الـــنقرس. وعـــروض الـــنقرس لـــلصبيّ أبـــعد كـــثيرًا 

مــــن عــــروضــــه لــــلخصيان، ولهــــذا قــــد يــــعرض لــــلخصيان وإن كــــانــــت مــــوادهــــم 
رطــبة، إال أنَّ فــضولــهم كــثيرة، وال كــذلــك الــصبيان. وكــما ال يــعرض لــلصبيّ 

، فكذلك ال يعرض له الصلع.  188النقرس

: أوجــاع الــعينني يحــّلها شــرب الشــراب الــصرف،  189  قــال أبــقراط

ام، أو التكميد، أو فصد الِعْرق، أو شرب الدواء.  أو الحمَّ

: أوجـــاع الـــعينني يحـــلها أحـــد أمـــور خـــمسة، وذلـــك ألنَّ املـــادة  190  الشــرح

املـوجـعة إمـا أن تـكون مـختصة بـالـعينني أو ال تـكون كـذلـك، فـإن كـان األول: 
فـإمـا أن تـكون غـليظة جـًدا لَــِحَجًة فـي الـعروق، فيحـلِّها [154b	TH2] شـرب 

C5DK4.183	om.	L4:	TH2,	[  . أو الرضاع

184	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

185	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

186	TH2.	استعدت	:C5DK4	L4,	[  . احتدت

L4.187	TH2,	فيها	:C5DK4	[  . فتهيأ

188	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . النقرس

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

190	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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الشـــــراب الـــــصرف بـــــتلطيفه [169a	C5DK4] لـــــها وتحـــــليلها وإبـــــرازهـــــا مـــــن 
الـــــعروق، ألنـــــه يحـــــرك املـــــواد إلـــــى خـــــارج. أو تـــــكون لـــــطيفة شـــــديـــــدة الـــــقبول 
بــة  للتحــلل، فيحــلها الــتكميد، كــما يــوضــع عــلى الــعني قــطنة أو اســفنجة ُمشــرَّ

ام.  ماًء حارًا. أو تكون متوسطة في الغلظ واللطافة، فيحلها الحمَّ

 وإن كـــان الـــثانـــي، وهـــو أن تـــكون املـــادة كـــثيرة فـــي غـــير الـــعينني؛ فـــإمـــا أن 
191تـــكون دمـــويـــة، فيحـــلها الـــفصد. او خـــلطًا آخـــر غـــير الـــدم، فيحـــلها شـــرب 

، وإن كـان املـتناَول  193الـدواء املـُسـتفرِغ، واملـعني بـالشـرب هـهنا الـتناول 192

يابًسا كالحبوب. 

: اللُّثَّغُ يعتريهم خاصة اختالف طويل.  194  قال أبقراط

: ســــبب الــــلثغة فــــي غــــالــــب األمــــر هــــو الــــرطــــوبــــة الــــزائــــدة فــــي  195  الشـــرح

الـدمـاغ، ولهـذا يـكون الـصبيّ ألـثغ فـإذا اعـتدلـت رطـوبـته عـاد فـصيًحا. وإذا 
كـانـت الـرطـوبـة زائـدة [155a	TH2] كـانـت الـنزالت إلـى األمـعاء كـثيرة، وذلـك 

يوجب دوام االختالف. 

: أصـــحاب الـــجشاء الـــحامـــض ال يـــكاد  196 [85b	L4] قـــال أبـــقراط

197يصيبهم ذات الجنب. 

C5DK4.191	أكثر	:L4	TH2,	[  . آخر

192	L4.	بالشراب	:C5DK4	TH2,	[  . بالشرب

L4.193	TH2,	املتناول	:C5DK4	[  . التناول

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

195	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

C5DK4.197	يعتريهم	:L4	TH2,	[  . يصيبهم



!  24

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6
 

: ســـــبب ذلـــــك أمـــــران: أحـــــدهـــــما: أنَّ هـــــؤالء  198  [169b	C5DK4] الشـــرح

يـغلب عـليهم الـبلغم الـغليظ لـقصور هـضمهم، وإنـما تـعرض ذات الـجنب عـن 
مــادة لــطيفة حــادة، ألنَّ املــكان –لــصفاقــته- ال يــنفذ فــيه إال ذلــك. وثــانــيهما: 
أنَّ االخــتالف يــكثر بــهؤالء لــغلبة الــبلغم وزلــقه، فــتكون مــوادهــم متحــركــة إلــى 
199أسـفل، #وذلـك مـناٍف لـتولـد ذات الـجنب، وقـد يـعرض لـهم ذلـك وذلـك إذا 

200عـــــرض لـــــلبلغم عـــــفونـــــة واحـــــتداد، فـــــلذلـــــك قـــــال: "ال  يـــــكاد يـــــصيبهم ذات 

الجنب". 

ْلع ال يــــعرض لــــهم مــــن الــــعروق الــــتي  : الــــصُّ 202  قــــال أبــــقراط 201

تـتسع - الـتي تُـعرف بـالـدوالـي - شـيء كـثير، ومَـن عـرض لـه مـن 
ْلع الدوالي عاد شعر رأسه.  الصُّ

َلع عــن يــبوســة [155b	TH2] الــدمــاغ كــما  : أكــثر حــدوث الــصَّ 203  الشـرح

204ذكـرنـا، وإنـما يـكون ذلـك إذا كـانـت الـرطـوبـات قـليلة، وذلـك يـنافـي حـدوث 

الـــــدوالـــــي؛ ألنـــــها إنـــــما تحـــــدث عـــــن رطـــــوبـــــة تـــــمأل الـــــعروق الـــــتي فـــــي الـــــرِّجـــــل 
لع عـــن رطـــوبـــة فـــاســـدة تفســـد املـــنبت،  205مَــــْليًا مـــتفاحـــًشا. وقـــد يحـــدث الـــصَّ

	C5DK4] وفــــــي هــــــؤالء قــــــد تحــــــدث الــــــدوالــــــي، ولــــــكن إذا حــــــدثــــــت عــــــاد شــــــعر

198	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.199	TH2,	om.	C5DK4:	[  . وذلك مناف لتولد ذات الجنب وقد يعرض لهم ذلك

200	C5DK4.	TH2,	om.	L4:	[  . يكاد

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

C5DK4.202	يكاد	.add	[  . ال

203	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.204	الرطوبة	:L4	TH2,	[  . الرطوبات

C5DK4.205	عروق الرجل امتالء	:L4	TH2,	[  . العروق التي في الرجل مليًا
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لع؛  170a206] الـــــــرأس النـــــــدفـــــــاع تـــــــلك الـــــــرطـــــــوبـــــــة إلـــــــى أســـــــفل فـــــــزال الـــــــصَّ

لع والدوالي ال يجتمعان.  207فحاصله أنَّ الصَّ

: إذا حـدث بـصاحـب االسـتسقاء سـعال، كـان دلـيالً  208  قـال أبـقراط

رديئًا. 

: يـــــــــريـــــــــد إذا حـــــــــدث الـــــــــسعال بـــــــــصاحـــــــــب االســـــــــتسقاء عـــــــــن  209  الشـــــرح

ـا لـو حـدث لـه سـعال عـن نـزلـة لـم يـدّل عـلى شـيء، وإنـما  ، أمّـَ 210االسـتسقاء

يـكون ذلـك دلـياًل رديـئًا، لـداللـته عـلى مـبالـغة الـرطـوبـة حـتى بـلغت إلـى قـصبة 
الرئة، أو على إفراط امتالء البطن حتى تُزاحم آالت التنفس. 

 [TH2	156a] فـصد الـعروق يحـل عسـر الـبول : 212  قـال أبـقراط 211

213فينبغي أن تقطع العروق الداخلة.  

C5DK4.206	رأسه	:L4	TH2,	[  . الرأس

207	L4.	فخاصة	:C5DK4	TH2,	[  . فحاصله

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

209	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.210	TH2,	om.	C5DK4:	[  . عن االستسقاء

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

C5DK4.212	العرق	:L4	TH2,	[  . العروق

213	L4.	وينبغي	,C5DK4	وقد يكون	:TH2	[  . فينبغي
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: عسـر الـبول قـد يـكون لـورم فـي فـم الـرحـم، أو فـي طـرف  215  الشـرح 214

216[86a	L4] الــدبــر يُــزاحــم املجــرى فــال يخــرج إال بعســر، وكــذلــك قــد يــكون 

لــــورم فــــي املجــــرى؛ وكــــل ذلــــك يحــــله الــــفصد، ألنَّ املــــادة فــــي الــــغالــــب تــــكون 
دمـويـة. ويـنبغي أن تـقطع الـعروق الـداخـلة، [170b	C5DK4] أي الـتي إلـى 
داخـــــل الـــــبدن، وهـــــي الـــــتي فـــــي الـــــجانـــــب اإلنـــــسي، ألنَّ هـــــذه الـــــعروق أكـــــثر 

217مشاركة لهذه األعضاء. 

: إذا ظهـر الـورم فـي الحـلقوم مـن خـارج فـيمن  219  قـال أبـقراط 218

اعترته الذبحة، كان ذلك دلياًل محموًدا. 

ـــا إذا كـــان الـــورم فـــي الحـــلقوم فـــي حـــال الـــذبـــحة  : أمّـَ 222  الشــرح 221 220

223ظـاهـرًا، فـال شـك أنـه أجـود مـن أن يـكون غـير ظـاهـر، ألنـه إنـما ال يظهـر 

إذا كــان فــي الــعضالت الــداخــلة فــيكون شَــــــرُّهُ أشــد، وكــذلــك لــو كــان أواًل غــير 
224ظـــاهـــر ثـــم ظهـــر، كـــان ذلـــك دلـــياًل [156b	TH2] محـــموًدا، لـــداللـــته عـــلى 

214	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.215	om.	L4:	TH2,	[  . فم

216	L4.	وذلك	:C5DK4	TH2,	[  . وكذلك

C5DK4.217	إلى هذه	:L4	TH2,	[  . لهذه

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

C5DK4.219	om.	L4:	TH2,	[  . من خارج

220	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.221	TH2,	om.	C5DK4:	[  . في الحلقوم

222	L4.	ill.	C5DK4:	TH2,	[  . الذبحة

C5DK4.223	om.	L4:	TH2,	[  . ال

224	C5DK4.	TH2,	om.	L4:	[  . ذلك



!  27

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6
 

225انــتقال املــادة إلــى الــعضالت الــخارجــة، الــلهم إال أن يــكون عــدم ظــهوره 

أواًل لـــصغره املـــفرط، وظـــهوره ثـــانـــيًا لـــكبره، فهـــذا عـــالمـــة رديـــئة، ولـــكن ذلـــك ال 
يـكون فـي حـال الـذبـحة، فـإنَّ الـذبـحة الـكائـنة عـن الـورم إنـما تـكون إذا كـان 

للورم قْدٌر يُعتّد به. 

: إذا حــدث بــإنــسان ســرطــان خــفي، فــاألصــلح  227  قــال أبــقراط 226

أن ال يُـعالـج، [171a	C5DK4] فـإنـه إن عـولـج هـلك سـريـًعا، وإن لـم 
يُعالج بقى زمانًا طوياًل. 

: الســرطــان ورم ســوداوي صــلب مــؤلــم ذو أصــول نــاشــبة فــي  228  الشـرح

األعــضاء، والــخفي مــنه مــا يــكون فــي عــضٍو بــاطــٍن كــالحــْلق، وقــد كــان فــي 
229الـقديـم الـعالج املـعروف لـه هـو الـكي والـقطْع وهـو مـراد أبـقراط هـهنا، وال 

شـــك أنَّ الســـرطـــان الـــظاهـــر إذا عـــولـــج بـــذلـــك أمـــكن اســـتيفاء الـــعالج بجـــميع 
ــــا الــــخفي فــــال يــــمكن [157a	TH2] فــــيه ذلــــك فــــيبقى  230أصــــولــــه فــــيبرأ، وأمّـَ

، وذلــك  232بــعضها، واملــادة فــاســدة فــال تــقبل االلــتحام [86b	L4] والــبرء 231

233مــؤدٍّ إلــى املــوت بســرعــة. ولــو تُــرك الســرطــان مــن غــير هــذا الــعالج ألمــكن 

C5DK4.225	om.	L4:	TH2,	[  . عدم

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

227	L4.	فالصلح	,C5DK4	فاألصلح له	:TH2	[  . فاألصلح

228	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.229	في العالج القديم	:L4	TH2,	[  . في القديم العالج

C5DK4.230	لجميع العالج	:L4	TH2,	[  . بجميع أصوله

231	L4.	يفيد	:C5DK4	TH2,	[  . تقبل

232	TH2.	والبرؤ	:C5DK4	L4,	[  . والبرء

C5DK4.233	يدل على املوت	:L4	TH2,	[  . مؤد إلى املوت
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أن يــعيش صــاحــبه زمــانًــا طــويــاًل، فــإنَّ الجــذام وهــو ســرطــان عــام يــمكن أن 
يبقى صاحبه زمانًا طوياًل، فكيف السرطان. 

: الـــتشنج يـــكون مـــن االمـــتالء ومـــن االســـتفراغ،  234  قـــال أبـــقراط

وكذلك الفواق. 

: إنـــــــما يـــــــكون كـــــــذلـــــــك ألنَّ األجـــــــسام الـــــــعصبية تـــــــقصر تـــــــارة  235  الشــــرح

 [C5DK4	171b] ،بــالــرطــوبــة بــأن تــمتليء، فــيزداد عــرضــها ويــنقص طــولــها
237وتـارة بـالـيبس بـأن يـنقص طـولـها وعـرضـها. والـفواق فـي حـقيقته نـوع  236

من التشنج، فيكون الحال فيه كذلك. 

: مَـــن عــرض لــه وجــع فــيما دون الشــراســيف مــن  238  قــال أبــقراط

ى، حلَّت ذلك الوجع عنه.  غير ورم، ثم حدث به ُحمَّ

: إذا لـم  يـكن هـذا الـوجـع مـن ورم، فـفي األكـثر يـكون مـن  240  الشـرح 239

ى تُحـلِّل الـريـح، هـذا إذا كـان فـي أول حـدوثـه، أمّـَا  ريـحٍ مـمددة، وحـرارة الحُـــمَّ
لــو طــال الــزمــان حــتى صــار اســتسقاء لــم يــكن للحــمى فــائــدة، ألنَّ  الــوجــع 
242إذا طــال زمــانــه ضــعف املــكان وتــولــدت فــيه رطــوبــات، فــالحــمى وإن  241

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

235	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.236	ينتقص	:L4	TH2,	[  . ينقص

237	L4.	إذ هو	:C5DK4	TH2,	[  . والفواق

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

239	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.240	فهي	:L4	TH2,	[  . ففي

C5DK4.241	أضعف	:L4	TH2,	[  . ضعف

C5DK4.242	والحمى	:L4	TH2,	[  . فالحمى
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243حــلَّلت الــريــح فــإنــها تــولــد مــن تــلك الــرطــوبــات مــن الــريــاح أكــثر مــن الــقْدر 

الذي يحلله. 

: إذا كـان مـوضـع مـن الـبدن قـد تـقيح ولـيس يـتبني  244  قـال أبـقراط

247تقيحه، فإنما ال يتبني من ِقبَل غلظ املِدَّة أو املوضع.  246 245

: إذا لــــم يظهــــر الــــتقيح فــــي الــــعضو املــــتقيح فــــالبــــد مــــن أحــــد  248  الشـــرح

أمــريــن: [172a	C5DK4] إمــا غــلظ جــلده، أو غــلظ الـــِمدَّة؛ وذلــك ألنَّ الجــلد 
249إذا كــان رقــيًقا، فــلو كــانــت الـــِمدَّة رقــيقة لــنفذت إلــى قــرب ظــاهــره فــكانــت 

تُـشاهَــد بـالـبصر، وذلـك بـبياض مـوضـعها ومـا أشـبه ذلـك؛ وإذا كـانـت الــِمدَّة 
رقــيقة [158a	TH2] والــتقيح ال يظهــر فــالبــد وأن يــكون الجــلد غــليظًا، إذ لــو 

كان رقيًقا ألمكنها النفوذ في خلله، فكانت تُشاهد. 

: إذا كـانـت الـكبد فـيمن بـه يـرقـان صـلبة، فـذلـك  251  قـال أبـقراط 250

دليل رديء. 

C5DK4.243	املقدار	:L4	TH2,	[  . القدر

244	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.245	ذلك	.add	[  . يتبني

C5DK4.246	om.	L4:	TH2,	[  . غلظ

C5DK4.247	املادة	:L4	TH2,	[  . املدة

248	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.249	املادة	:L4	TH2,	[  . املدة

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

251	L4.	كان	:C5DK4	TH2,	[  . كانت
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: الــيرقــان ُمفســد [87a	L4] لــلدم بــتغلُّب املــرار عــليه، فــإذا  253  الشـرح 252

كــــــان مــــــعه ورم فــــــي الــــــكبد كــــــان فــــــساد #الــــــدم أكــــــثر فــــــيكون الــــــحال أردأ، 
255خـصوصًـــــــــا إذا كـان ذلـك الـورم هـو مـوجـب لـليرقـان ألنَّ الـورم املـوجـب  254

ر مــــن  256لــــليرقــــان إنــــما يظهــــر لــــصالبــــٍة فــــيه إذا كــــان عــــامًـــــا للُمحَـــــــدَِّب واملــــقعَّ

الـــكبد، وإنـــما يـــكون كـــذلـــك إذا كـــان عـــظيًما، ألنَّ مجـــرى املـــرار الـــذي يســـده 
رهــــــا، فــــــظهور الــــــصالبــــــة إنــــــما يــــــكون إذا كــــــان  257ورم الــــــكبد هــــــو فــــــي مُــــــقعَّ

258محـــــدَّبـــــها وارمًــــــا؛ وإذا كـــــان فـــــي الـــــورم صـــــالبـــــة فـــــهو رديء، ألنَّ الـــــحال 

ينتقل [172b	C5DK4] حينئٍذ إلى االستسقاء. 

: إذا أصـاب املـطحول اخـتالف دمٍ فـطال بـه، حـدث  259  قـال أبـقراط

به استسقاء [158b	TH2] أو زلق األمعاء، وهلك. 

: طــول زمــان اخــتالف الــدم بــاملــطحول يــمنع أن يــكون الــخارج  260  الشـرح

مــــن الــــطحال، وإال كــــان يــــزول الــــورم ويــــنقطع الــــدم فــــي مــــدة يــــسيرة، وذلــــك 
رديء ال مــــحالــــة. وألنَّ كــــل واحــــد مــــن ورم الــــطحال واخــــتالف الــــدم مُــــضعف 

252	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.253	دليل	:L4	TH2,	[  . مفسد

254	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . الدم أكثر فيكون الحال أردأ خصوًصا إذا كان

C5DK4.255	املوجب	:L4	TH2,	[  . موجب

C5DK4.256	عاميًا	:L4	TH2,	[  . عاًما

C5DK4.257	وظهور	:L4	TH2,	[  . فظهور

C5DK4.258	للورم	:L4	TH2,	[  . في الورم

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

260	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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لــألعــضاء الــهاضــمة، وذلــك مــؤدٍّ إمــا إلــى االســتسقاء إن كــان أكــثره لــضعفٍ 
261في الكبد، أو إلى زلق األمعاء إن كان أكثره لضعٍف في املعدة. 

: مَــن حــدث بــه تــقطير الــبول، الــقولــنج املــعروف  262  قــال أبــقراط

بــإيــالوس، وتــفسيره املســتعاذ مــنه، فــإنــه يــموت فــي ســبعة أيــامٍ، 
إال أن يحدث به ُحمَّى فيجري منه بول كثير. 

: إيــــالوس مــــغص عــــن ســــدة فــــي األمــــعاء الــــدقــــاق، ويــــقال لــــه  263  الشـــرح

زًا، ويعسـر مـعه خـروج الـرجـيع جـًدا، حـتى مـع  قـولـنج [173a	C5DK4] تـجوُّ
الــــحقن الــــقويــــة واألدويــــة الشــــديــــدة الــــتليني واإلســــهال، ويــــؤول أمــــر صــــاحــــبه 
[159a	TH2] إلـى قـيء الـرجـيع واخـتالط الـذهـن واملـوت؛ ومـعنى حـدوثـه مـن 
تــقطير الــبول أنــه يحــدث عــن ســببه، وأســباب تــقطير الــبول املــمكن فــيها ذلــك 
: أورام املــــثانــــة، أو الــــكلى، أو أحــــد األمــــعاء الــــغالظ، أو طــــرف  265هــــي 264

266الـــــدبـــــر. أمـــــا إيـــــجاب ورم الـــــكلى لـــــلتقطير إذا تـــــقيح فـــــقد قـــــررنـــــاه، وأمـــــا 

إيـجابـه لـه [87b	L4] بـدون الـتقيح فـألنـه إذا كـان حـارًا جـًدا أحـدَّ الـبول فـال 
267تــــقوى املــــثانــــة عــــلى جــــمعه، بــــل تخــــرجــــه أواًل فــــأواًل. وأمــــا إيــــجاب بــــاقــــي 

، فقد ذكرنا كيفيته.   268األورام الذي ذكرناها له

C5DK4.261	om.	L4:	TH2,	[  . لضعف

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

263	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.264	TH2,	om.	C5DK4:	[  . هي

C5DK4.265	ورم	:L4	TH2,	[  . أورام

266	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . للتقطير

C5DK4.267	تصبر	:L4	TH2,	[  . تقوى

C5DK4.268	أوال	:L4	TH2,	[  . له
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269  وأمـــــــا إيـــــــجاب ذلـــــــك إليـــــــالوس: أمـــــــا ورم الـــــــكلى فـــــــظاهـــــــر بـــــــمزاحـــــــمته 

، فـيمنع خـروج الـثفل، وذلـك إذا كـان الـورم عـظيًما جـًدا، وإذا كـان  270املـعا

مـع ذلـك حـارًا، كـان مـنعه أشـد بسـبب تـجفيفه الـثفل. وأمـا بـاقـي تـلك األورام 
فــإنــها وإن كــانــت بــعيدة عــن األمــعاء الــدقــاق، فــال يــمنع أن يــكون الــثفل إذا 
تــــــعذَّر خــــــروجــــــه [159b	TH2] مــــــن الــــــغالظ لــــــم يــــــندفــــــع إلــــــيها مــــــن الــــــدقــــــاق 
 [C5DK4	173b] فـيحتبس فـيها ويـجف، خـصوصًـــــــــا #إذا كـانـت الـكبد حـارة
271مـــــــجففة لـــــــه وخـــــــصوصًـــــــــــــــا إذا كـــــــان الـــــــغذاء الـــــــقريـــــــب العهـــــــد يـــــــابـــــــًسا، أو 

274الــزمــان خــريــفًا، فــيتسارع الــجفاف إلــى مــا فــي األمــعاء الــدقــاق  273 272

275قـبل األمـعاء الـغالظ، وحـدث الـقولـنج الـحقيقي، وإذا كـان كـذلـك وجـب أن 

يــــموت فــــي ســــبعة أيــــام، ألنَّ إيــــالوس وحــــده يــــقتل فــــي هــــذه الـــــُمدة، فــــكيف 
الكائن مع تقطير البول أو ورم األحشاء. 

ى، فيجـــري مـــنه بـــول كـــثير" وربـــما قـــيل: إنَّ    قـــولـــه: "إال أن يحـــدث بـــه حُــــــمَّ
ى لــم تــكن أواًل مــوجــودة، وذلــك يــنافــي مــا قــلتم، فــإنَّ  هــذا يــدل عــلى أنَّ الحُـــــمَّ
ى ال يـنافـي أن يـكون  ى. فـنقول: حـدوث حُــــمَّ أورام تـلك األعـضاء يـلزمـها حُــــمَّ
ى أخـــــرى مـــــوجـــــودة ومـــــراده بهـــــذه الحـــــمى #الـــــكائـــــنة مـــــا  277هـــــناك حُــــــــمَّ 276

C5DK4.269	إيجابه	:L4	TH2,	[  . إيجاب

L4.270	TH2,	om.	C5DK4:	[  . املعا

271	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . إذا كانت الكبد حارة مجففة له وخصوًصا

C5DK4.272	والزمان	:L4	TH2,	[  . أو الزمان

C5DK4.273	فيسارع	:L4	TH2,	[  . فيتسارع

C5DK4.274	باقي	:L4	TH2,	[  . ما في

C5DK4.275	امتالء	:L4	TH2,	[  . األمعاء

L4.276	TH2,	om.	C5DK4:	[  . أخرى

C5DK4.277	محمودة	:L4	TH2,	[  . موجودة
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يحــــــــدث عــــــــند انــــــــفجار األورام الــــــــباطــــــــنة، وذلــــــــك أنَّ أورام األحــــــــشاء إذا تــــــــم 
278تــــقيحها ســــكنت سَــــــــْورة الحــــمى الــــكائــــنة مــــعها، فــــإذا انفجــــرت عــــرض لــــه 

ى  ، ثــــــــــم يــــــــــعرض بــــــــــعده حُـــــــــــــمَّ 280نــــــــــافــــــــــض لــــــــــلذع [160a	TH2] الـــــــــــِمدة 279

، ويــــلزم  ـــت عــــلى انــــفجار الــــورم 282بحــــرارة الـــــِمدة، وإذا حــــدثــــت هــــذه دلّـَ 281

285ذلــــك بــــول كــــثير بخــــروج مــــا كــــان احــــتبس مــــن املــــائــــية بــــمزاحــــمة  284 283

 [C5DK4	174a] 286الـورم وبـما يـندفـع مـع الـبول مـن الـقيح، وحـينئٍذ يـمكن

بُرْء إيالوس لزوال سببه. 

: إذا مـضى بـالـقرحـة حـوٌل أو مُـدة أطـول مـن ذلـك،  287  قـال أبـقراط

288وجـــب ضـــرورةً أن يـــتبني مـــنها عـــظم وأن يـــكون مـــوضـــع األثـــر 

 . 289بعد اندمالها غائرًا

278  . الكائنة ما يحدث عند انفجار األورام الباطنة، وذلك أنَّ أورام األحشاء إذا تم تقيحها سكنت

.L4	TH2,	om.	C5DK4:	[َسْورة الحمى الكائنة

C5DK4.279	املادة	:L4	TH2,	[  . املدة

C5DK4.280	له	.add	[  . يعرض

C5DK4.281	لحرارة	:L4	TH2,	[  . بحرارة

C5DK4.282	األورام	:L4	TH2,	[  . الورم

C5DK4.283	االنفجار	.add	[  . ذلك

C5DK4.284	لخروج	:L4	TH2,	[  . بخروج

L4.285	TH2,	املثانة	:C5DK4	[  . املائية

L4.286	TH2,	من	:C5DK4	[  . مع

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

C5DK4.288	ينتثر	:L4	TH2,	[  . يتبني

289	L4.	االندمال غائر	:C5DK4	TH2,	[  . اندمالها غائرًا



!  34

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 6
 

: ســـبب [88a	L4] ذلـــك أنَّ هـــذه الـــقرحـــة إنـــما تـــطول هـــذه  291  الشــرح 290

املـــدة إذا كـــان فـــي الـــعظم آفـــة يـــلزمـــها فـــساد اللحـــم، فـــلذلـــك إنـــما يـــمكن أن 
293يـــبرأ بـــقطع ذلـــك الـــعظم أو قـــلعه أو حـــكه ومـــا أشـــبه ذلـــك، فـــيكون قـــد  292

294أبـني مـنها عـظم؛ ألنَّ جـزء الـعظم عـظٌم، والـحك البـد وأن يـزيـل جـزَء عـظمٍ، 

 [TH2	160b] والبــــد أن يــــبقى مــــوضــــعها بــــعد اإلنــــدمــــال غــــائــــرًا؛ ألنَّ املــــكان
يـضعف فـال يـكون اسـتعمالـه لـلغذاء كـباقـي األعـضاء، بـل أقـل، فـيكون غـيره 

 . 295أعظم منه ويلزم ذلك غؤوره

: مَـــن أصـــابـــه حـــدبـــة مـــن ربـــوٍ أو ســـعاٍل قـــبل  297  قـــال أبـــقراط 296

نبات الشعر في العانة، فإنه يهلك. 

: [174b	C5DK4] إنـــما تحـــدث الحـــدبـــة عـــن ذلـــك إذا أوجـــبت  298  الشــرح

300مــــــادتــــــها انــــــزالق فــــــقرة، إمــــــا إلــــــى قُـــــــدَّام فــــــتبرز عــــــظام الــــــقص وهــــــو  299

290	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.291	مدة	:L4	TH2,	[  . هذه

C5DK4.292	بقلع	:L4	TH2,	[  . بقطع

293	C5DK4.	L4,	قطعه	:TH2	[  . قلعه

C5DK4.294	انتثر	:L4	TH2,	[  . أبني

L4.295	TH2,	غوره	:C5DK4	[  . غؤوره

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

C5DK4.297	أصابته	:L4	TH2,	[  . أصابه

298	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.299	فنقول	:L4	TH2,	[  . فتبرز

L4.300	TH2,	القس	:C5DK4	[  . القص
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ُ فـقرةٌ وهـو حـدبـة املـؤخـر، أو  301الـتقصع وحـدبـة الـقدام، أو إلـى خـلف فـتنتأ

إلـى جـانـٍب وهـو االلـتواء. واملـراد بـأنـه "قـبل نـبات الـشعر" إذا حـدث عـن تـلك 
املــادة ورم عــظيم حــتى يــقوى عــلى تــمديــد األربــطة تــمديــًدا يــزيــل الــفقرة فــي 
ذلـك الـسن، وذلـك الـورم البـد وأن يـكون مُـضيًِّقا لـلنَفَس بـذاتـه لـعظمه مـع كـونـه 
فـي أعـضاء الـصدر، فـإذا حـدثـت الحـدبـة ضـاق الـصدر أيـًضا، وذلـك مـوجـب 

[161a	TH2] لزيادة الضيق جًدا، وهو موجب للهالك. 

: مَــــن احــــتاج إلــــى الــــفصد أو شــــرب الــــدواء،  303  قــــال أبــــقراط 302

فينبغي أن يُسقى الدواء أو يُفصد في الربيع. 

: الـفرق بـني الـحاجـة إلـى الـدواء، وبـني االضـطرار إلـيه، أنَّ  305  الشـرح 304

307املــــضطر إلــــى الــــدواء يســــتعمله فــــي أي وقــــٍت عــــرض لــــه ذلــــك، وأمــــا  306

املــــــحتاج إلــــــيه، وهــــــو الــــــذي اســــــتعمال الــــــدواء أصــــــلح لــــــه مــــــن تــــــرْكــــــه، وتــــــركــــــه 
[175a	C5DK4] جـــائـــز، فهـــذا يـــنبغي لـــه تـــأخـــيره إلـــى الـــوقـــت املـــختار، فـــإن 
عـــرض لـــه بـــالـــتأخـــير ضـــرر اســـتُفرغ مـــتى عـــرض لـــه ذلـــك؛ ألنـــه حـــينئٍذ يـــكون 
308مـضطرًا إلـى الـدواء، الـلهم إال أن يـكون الـضرر املـتوقـع مـن الـتأخـر أشـد 

ر، [88b	L4] وكذلك الفصد.  من املتوقع من االستفراغ في الوقت فال يؤخَّ

C5DK4.301	فتنبوا	.L4	فينتوا	.TH2	فنتو	.corr	[  . فتنتأ

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

C5DK4.303	إلى	.add	[  . أو

304	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.305	om.	L4:	TH2,	[  . بني

306	C5DK4.	L4,	فاملضطر	:TH2	[  . أن املضطر

C5DK4.307	له أن يستعمله	:L4	TH2,	[  . إلى الدواء يستعمله

C5DK4.308	التأخير	:L4	TH2,	[  . التأخر
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  وأولـى األوقـات بـالـفصد واالسـتفراغ بـالـدواء هـو الـربـيع؛ ألنَّ األخـالط فـي 
الشــــتاء جــــامــــدة يعســــر خــــروجــــها، وفــــي الــــصيف قــــليلة [161b	TH2] بــــفرط 
التحــلل، ومــع ذلــك فــالــقوى ضــعيفة وجــذب األخــالط بــالــدواء فــيه صــعب ألنَّ 
حـر الـهواء فـيه يجـذبـها إلـى خـارج، وهـو مـناٍف لجـذب الـدواء. وأمـا الخـريـف، 
فــمع ضــعف الــقوى فــيه بــاخــتالف الــهواء،تــكون األخــالط قــليلة، لــتقدُّم تحــليل 

ف رطوبات البدن.  الصيف، وألنَّ الهواء فيه يابس، فيُنشِّ

: إذا حدث باملطحول اختالف دمٍ، فهو محمود.  309  قال أبقراط

: قــــد بــــيَّنَّا أنَّ اخــــتالف الــــدم إذا طــــال بــــاملــــطحول فــــهو رديء،  310  الشــرح

وأمـــا إذا لـــم [175b	C5DK4] يـــطل زمـــانـــه فـــهو محـــمود، وذلـــك إذا كـــان مـــن 
311مــــادة الــــورم، ويُــــعرف ذلــــك بــــأنَّ الــــخارج إلــــى الــــسواد ويخــــرج بــــسهولــــة، 

ويُحسُّ بعده بخفَّة في الطحال، فإن لم يكن كذلك فهو رديء. 

: مــا كــان مــن األمــراض مــن طــريق الــنقرس، وكــان  312  قــال أبــقراط

313معه ورم حار، فإنَّ ورمه يسكن في أربعني يوًما. 

: الـنقرس يـلزمـه الـوجـع بسـبب [162a	TH2] تـمدد األعـصاب  314  الشـرح

 ، 315واألوتـــار والـــربـــاطـــات املـــحيطة بـــاملـــفاصـــل، ألجـــل امـــتالء تـــلك املـــفاصـــل

ويــلزمــه أيــًضا ســوء مــزاج الــعضو وامــتالئــه وفــساد شــكله، وغــير ذلــك. وهــذه 

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

310	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

311	L4.	ويفرق بذلك	:C5DK4	TH2,	[  . ويعرف ذلك

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

C5DK4.313	بعده	:L4	TH2,	[  . معه

314	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.315	األعصاب	:L4	TH2,	[  . املفاصل
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316األمـراض الـكائـنة مـن طـريـق الـنقرس، أي مـن أجـله. ويـلزمـه أيـًضا أورام 

حــارة، مــنها مــا يــكون فــي اللحــم، وهــو فــي األكــثر ينحــّل ويــسكن فــي أربــعة 
عشـر يـومًــا؛ ألنـه مـرض حـاد فـي عـضو لـني، وقـد يـعرض مـعه ورم الـربـاطـات 
إذا نــفذ فــيها بــعض املــواد. وهــذا الــورم خــاص بــالــنقرس وهــو الــذي يــسكن 
فـــــي أربـــــعني يـــــومًــــــا، ألنـــــه مـــــع كـــــونـــــه مـــــرضًـــــــــــــا حـــــاًدا، هـــــو فـــــي عـــــضٍو شـــــديـــــد 
االســـتحصاف، وذلـــك يـــقتضي أن يـــكون [176a	C5DK4] مـــزمـــنًا، فـــينبغي 
أن يـكون بحـرانـه فـي يـوم تشـترك [89a	L4] فـيه األمـراض الـحادة واملـزمـنة، 
ولــيس إال الــيوم األربــعني. فــقولــه: "إنَّ ورمــه يــسكن فــي أربــعني يــومًـــا" يــريــد 

317[162b	TH2] ورم النقرس، أي املختص به. 

: مَـــن حـــدث بـــه فـــي دمـــاغـــه قـــطْع، فـــالبـــد مـــن أن  318  قـــال أبـــقراط

يحدث به ُحمَّى وقيء ومرار.  

: أمــا الحــمى فــألنَّ الــقطْع يــلزمــه الــورم، وورم األعــضاء –  320  الشـرح 319

وخــصوصًــــــــــا الــرئــيسة- يــلزمــه حــمى الزمــة . وأمــا قــيء املــرار فــلتضرُّر املــعدة 
وفــــــمها بجــــــراحــــــة الــــــدمــــــاغ، ألجــــــل املــــــشاركــــــة، ويــــــلزم ذلــــــك ضــــــعفها وتــــــهيئها 
، فـــإذا كـــثر فـــيها كـــان ســـببًا  321النـــصباب املـــواد. وأسهـــل ذلـــك املـــرار لـــرقـــته

لخروجه بالقيء. 

316	L4.	أوراما	:C5DK4	TH2,	[  . أورام

317	C5DK4.	om.	L4.	ال	:TH2	[  . أي

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

319	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

320	L4.	األحشاء	:C5DK4	TH2,	[  . األعضاء

C5DK4.321	.	ألجل رقتهL4	الرقيقة	:TH2	[  . لرقته
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: مَـن حـدث بـه وهـو صـحيح وجـعٌ شـديـد بـغتة  323  قـال أبـقراط 322

324فـي رأسـه، ثـم أُسـكت عـلى املـكان وعـرض لـه غـطيط، فـإنـه يهـلك 

في سبعة أيام إن لم يحدث به ُحّمى. 

: إنــما يــعرض الــغطيط فــي الــسكتة إذا ضــعفت حــركــة الــنَّفَس  325  الشـرح

فـــــال [176b	C5DK4] يـــــتسع املجـــــرى، ويـــــعرض كـــــما يـــــعرض لـــــلسمني عـــــند 
الـــنوم، إنـــما يـــعرض ذلـــك إذا كـــانـــت قـــويـــة [163a	TH2] ولـــكن ال جـــًدا، وإال 
كـــان الـــنَّفَس يـــبطل فـــي الـــحس. وإنـــما تحـــدث الـــسكتة عـــلى هـــذا الـــوجـــه إذا 
ارتـــفع إلـــى الـــدمـــاغ مـــادة كـــثيرة دفـــعة، وتـــلك املـــادة البـــد وأن تـــكون بـــخاريـــة، 
326وإال لــــم تــــرتــــفع دفــــعة ولــــم يــــكن وجــــعها شــــديــــًدا، فــــإنَّ املــــادة  الــــبخاريــــة 

الـــريـــحية يشـــتد وجـــعها ألجـــل تـــمديـــدهـــا بـــخالف الخـــلطية. فـــإذا كـــان كـــذلـــك، 
ى أمــكن تحــليل هــذه املــادة بحــرارتــها الــقويــة، أمــكن الــبرء  فــإن حــدثــت الحُـــــمَّ
وإال مــــات صــــاحــــب ذلــــك لــــقوة الــــسكتة، ويــــكون مــــوتــــه فــــي ســــبعة أيــــام؛ ألنَّ 
املـــادة –لـــخفتها- أمـــكن الـــحياة مـــعها هـــذه الــــُمدة؛ وإنـــما يـــكون كـــذلـــك إذا 
327كـان الـذي حـدث بـه أواًل صـحيًحا، إذ لـو كـان مـريـًضا لـكانـت قـوتـه تـكون 

328ضعيفة وكان يموت في أقل من هذه املدة.  

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

L4.323	TH2,	om.	C5DK4:	[  . شديد

C5DK4.324	فهو	:L4	TH2,	[  . فإنه

325	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

326	L4.	ما	:C5DK4	TH2,	[  . لم

L4.327	TH2,	om.	C5DK4:	[  . تكون

328	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . أقل
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: قـد يـنبغي أن تـتفقد بـاطـن الـعينني فـي وقـت  330  قـال أبـقراط 329

 [L4	89b] شــيء مــن بــياض الــعني [TH2	163b] َّالــنوم، فــإن تــبني
والـــجفن ُمطْبق ولـــيس ذلـــك يـــعقب اخـــتالف وال شـــرب دواٍء، فـــتلك 

331عالمة ُمهلِكة. 

: مــــن الــــناس مَــــن يــــكون جــــفنه بــــالخِــــــْلقة  333  [177a	C5DK4] الشــرح 332

قـصيرًا فـيكون نـومـه كـذلـك دائـًما فـي الـصحة، فهـذا اليـنبغي أن يُـتفقد حـالـه 
فــي ذلــك؛ فــلذلــك قــال: "قــد يــنبغي". وإنــما يــصير الــجفن فــي املــرض كــذلــك 
334إذا عــرض لــه جــفاف شــديــد، واخــتص الــجفن بــذلــك ألنَّ طــبعه األصــلي 

يــابــس، وهــو قــريــب جــًدا مــن الــدمــاغ، فــإذا عــرض لــلدمــاغ يــبس مــفرط، بــادر 
إلـــيه الـــجفاف فـــقُصر، فـــصار إطـــباقـــه الـــكامـــل عســـرًا، وإنـــما يـــكون بـــتكلُّف 
335صـاحـبه، وذلـك مـما ال يـكون فـي حـال الـنوم. وإذا لـم يـكن ذلـك الـجفاف 

336عـن سـبب عـارض، كـاالخـتالف الـعارض بـنفسه أو بشـرب الـدواء، فسـببه 

	TH2] 337المــــحالــــة قــــوة تــــجفيف املــــرض، ويــــلزم ذلــــك فــــناء األرواح وســــقوط

164a] القوى، وهو عالمة مهلكة. 

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

330	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . قد

C5DK4.331	رديئة	.add	[  . عالمة

332	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.333	في الخلقة	:L4	TH2,	[  . بالخلقة

334	L4.	طبقه	:C5DK4	TH2,	[  . طبعه

L4.335	TH2,	om.	C5DK4:	[  . ذلك

336	L4.	كاالختالف له بعارض	:C5DK4	TH2,	[  . كاالختالف العارض

C5DK4.337	أو سقوط	:L4	TH2,	[  . وسقوط
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: مـــا كـــان مـــن اخـــتالط الـــذهـــن مـــع ضـــحك، فـــهو  338  قـــال أبـــقراط

أسلم؛ وما كان مع همٍّ وحزن، فهو أشد خطرًا. 

: [177b	C5DK4] سـبب ذلـك أنَّ الـضحك فـي االخـتالط إنـما  339  الشـرح

يـــكون إذا كـــان الـــدم غـــالـــبًا، وإنـــما يـــكون ذلـــك إذا لـــم يـــكن الخـــلط الـــفاســـد 
340املوجب لالختالط أو سوء املزاج شديد اإلفراط. 

: نــفس الــبكاء فــي األمــراض الــحادة الــتي مــعها  341  قــال أبــقراط

ى، دليل رديء.  ُحمَّ

: إنـما يـعرض الـبكاء فـي األمـراض لـبخار سـوداوي، فـإن كـان  342  الشـرح

ى دل ذلـــك عـــلى أنَّ حـــرارتـــها قـــد بـــلغت إلـــى إحـــراق بـــعض  املـــرض مـــعه حُــــــمَّ
ى لم يمكن أن يكون لها داللة عليه.  األخالط، وإن لم تكن ُحمَّ

: عــــــــلل الــــــــنقرس تتحــــــــرك فــــــــي الــــــــربــــــــيع  344  قــــــــال أبــــــــقراط 343

345والخريف على األمر األكثر. 

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

339	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

340	L4.	لألخالط	:C5DK4	L4,	[  . لالختالط

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

342	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

TH2.344	عالمة	:L4	C5DK4,	[  . علل

C5DK4.345	وفي الخريف	:L4	TH2,	[  . والخريف
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: أمـا حـركـة ذلـك فـي الـربـيع فـألنَّ املـواد تـذوب فـيه وتـسيل  347  الشـرح 346

إلـى األعـضاء [164b	TH2] الـضعيفة واملـفاصـل، وخـصوصًـــــــــا الـطرفـية، بـقوة 
دفـــع الـــطبيعة لـــها عـــن الـــقلب [178a	C5DK4] ونـــواحـــيه.فـــأمـــا فـــي الخـــريـــف 
فــــألجــــل فــــساد األخــــالط فــــيه، وكــــثرة [90a	L4] املــــواد الــــفاســــدة مــــع كــــونــــها 

حادة هائجة بتقدم حر الصيف. 

: األمــراض الــسوداويــة ُيُــخاف مــنها أن تؤول  349  قــال أبــقراط 348

، أو إلــــى  350إلــــى الــــسكتة، أو إلــــى الــــفالــــج، #أو إلــــى الــــتشنج

الجنون، أو إلى العمى. 

: مـن شـأن الـسوداء أن تـرتـفع مـنها إلـى الـرأس دخـانـية، فـإن  351  الشـرح

352ســـدَّت مـــجاري الـــروح، فـــإمـــا كـــلها فتحـــدث الـــسكتة، أو بـــعضها فيحـــدث 

353الـــفالـــج. وإن لـــم تـــفعل ذلـــك واحـــتدَّت فـــي الـــدمـــاغ أوجـــبت الـــجنون؛ وإن 

354انــــدفــــعت عــــنه، فــــإمــــا إلــــى الــــعينني فــــيكون مــــنها مــــاء رديء ويحــــدث مــــنه 

العمى، وإن اندفعت إلى باقي األعصاب أحدثت التشنج. 

346	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.347	قد	.add	[  . املواد

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

C5DK4.349	معها	:L4	TH2,	[  . منها

C5DK4.350	om.	L4:	TH2,	[  . أو إلى التشنج

351	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

352	L4.	فحدث	:C5DK4	فحدثت	:TH2	[  . فتحدث

C5DK4.353	واحتبست	:L4	TH2,	[  . واحتدت

L4.354	TH2,	وحدث	:C5DK4	[  . ويحدث
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	TH2] الـــسكتة والـــفالـــج يَحـــدثـــان خـــاصـــة بـــمن : 355  قـــال أبـــقراط

 . 165a358] كان ِسنّه فيما بني األربعني والستني 357 356

: مَــن كــان ســنّه ذلــك فــالــسكتة والــفالــج أولــى بــه مــن بــاقــي تــلك  359  الشـرح

360األمــراض الــسوداويــة، وهــو أولــى بــهما مــن غــيره ألنَّ الــسوداء فــي هــذا 

السن أكثر، فيكون االنسداد عنها أولى. 

: إذا بدى الثرب فهو ال محالة يعفن.  361  قال أبقراط

: الــثرب هــو الــغشاء الشحــمي املــلتبس عــلى املــعدة واألمــعاء،  362  الشـرح

ُق اتــصاٍل فــي الــغشاء الــذي فــوقــه، وحــينئٍذ يــعفن  وإنــما يــبدو إذا عــرض تــفرُّ
بسرعة إلفراط رطوبته، فيستعد للعفن عند ضعف الحار الغريزي ببروزه. 

: مِــن كــان بــه وجــع الــنَّسا وكــان وركــه ينخــلع ثــم  363  قــاال أبــقراط

364يعود، فإنه قد حدثت فيه رطوبة مخاطية. 

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

L4.356	TH2,	كانت	:C5DK4	[  . كان

C5DK4.357	سنة	.add	[  . األربعني

C5DK4.358	إلى الستني	:L4	TH2,	[  . والستني

359	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

360	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . بهما

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

362	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

L4.364	TH2,	حدث	:C5DK4	[  . حدثت
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: إنـــما يـــكون الـــورك كـــذلـــك، أعـــني أن يـــكون عـــظمه يخـــرج  366  الشــرح 365

	C5DK4] هـــــناك [TH2	165b] مـــــن مـــــكانـــــه تـــــارة ويـــــعود أخـــــرى إذا كـــــانـــــت
179a] رطــوبــات كــثيرة مــرخــية لــلربــاطــات، وتــلك الــرطــوبــات فــي أكــثر األمــر 
تـــكون مـــخاطـــية؛ ألنَّ الـــبلغم إذا طـــال زمـــانـــه #فـــي املـــفاصـــل البـــد وأن يـــغلظ 
ص ذلـك بـمن كـان بـه وجـع  . وإنـما خـصَّ 368قـوامـه لتحـلل لـطيفه وسـيالنـه 367

369الـــنَّسا، أي بـــمن كـــان بـــه ذلـــك مـــن زمـــان طـــويـــل، ألنَّ أكـــثر عـــروض ذلـــك 

، فــفي األكــثر  373لــهم، #بــأنَّ الــبلغم إذا كــثر فــي مــفصل الــورك 372 371 370

374يــــعرض مــــنه وجــــع الــــنَّسا، وإنــــما يــــرخــــي الــــربــــاطــــات حــــتى تــــصير بــــتلك 

الحال إذا طال الزمان. 

: مَـــن اعـــتراه وجـــع فـــي الـــورك مـــزمـــن،  375  [90b	L4] قـــال أبـــقراط

376وكان وركه ينخلع، فإنَّ رجله كلها تضمر، ويعرج إن لم يُكو. 

365	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.366	كان	:L4	TH2,	[  . يكون

L4.367	TH2,	om.	C5DK4:	[ . في املفاصل البد وأن يغلظ قوامه لتحلل لطيفه

L4.368	TH2,	صار مخاطيا	.add	[  . وسيالنه

C5DK4.369	من	:L4	TH2,	[  . بمن

C5DK4.370	فإن كان	:L4	TH2,	[  . بأن

371	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[   . بأن البلغم إذا كثر في مفصل

372	TH2.	فإن الورك	:C5DK4	L4,	[  . الورك

L4.373	TH2,	في	:C5DK4	[  . ففي

C5DK4.374	ترتخي	:L4	TH2,	[  . يرخي

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

L4.376	TH2,	om.	C5DK4:	[  . وركه
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: مــــعناه: مَـــــن اعــــتراه وجــــع الــــورك مــــن مُـــــدة قــــريــــبة، وكــــان  378  الشــرح 377

380وركـه بـحال أنـه ينخـلع إن لـم يـزل ذلـك، أعـني أنـه كـان مسـتعدًّا لـذلـك  379

فـإنَّ رجـله تـضمر ويـعرج، أي أنَّ ذلـك يـعرض لـه قـبل االنـخالع. أمـا الـضمور 
381فــــــإنــــــها لــــــبردهــــــا، [166a	TH2] يــــــضعف اســــــتعمالــــــها لــــــلغذاء وجــــــذبــــــها 

[179b	C5DK4] لــــه؛ وأمــــا الــــعرج فــــألجــــل ضــــعف الــــرِّجــــل وعســــر حــــركــــتها 
. 382االنتقالية

377	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.378	فكان	:L4	TH2,	[  . وكان

C5DK4.379	أعني أنه ينخلع	.add	[  . ينخلع

C5DK4.380	وإن	:L4	TH2,	[  . إن

C5DK4.381	فألنها	:L4	TH2,	[  . فإنها

382 تمت املقالة السادسة من شرح فصول الفاضل أبقراط، والحمد هلل وحده	.add	[  . االنتقالية

 تم الفصل السادس، يتلوه	.add	C5DK4.	وصلواته على سيد املرسلني محمد وعلى آله وصحبه أجمعني
	.L4	املقالة السابعة وأولها برد األطراف


