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    بــــسم اهلل الــــرحــــمن الــــرحــــيم. املــــقالــــة الــــسابــــعة مــــن كــــتاب شــــرح فــــصول 
1أبقراط 

: برد األطراف في األمراض الحادة دليل رديء.  2  قال أبقراط

	C5DK4] إنـــما تـــبرد األطـــراف فـــي األمـــراض الـــحادة إذا كـــان : 3  الشــرح

180a] فــــــــي األحــــــــشاء ورٌم حــــــــاٌر، حــــــــتى تــــــــكون مــــــــادة الــــــــتسخني مــــــــجتمعة 
بــــأســــرهــــا هــــناك، أو كــــانــــت الــــقوى ضــــعيفة عــــن دفــــع بــــخار تــــلك املــــادة إلــــى 
األطــراف. والبــد فــي الــصورتــني مــن ضــعف الــحار الــغريــزي، وذلــك ال مــحالــة 
4دلــــيٌل رديٌء وخــــاصــــة فــــي الشــــباب وفــــي فــــصل الــــصيف. وأمــــا األمــــراض 

5املـزمـنة فـإنَّ بـرد األطـراف وإن كـان فـيها رديـئًا، لـكن ليسـت رداءتـه شـديـدة 

6فـي تـلك األمـراض، ألنَّ املـرض املـزمـن مـن شـأنـه إحـداث ذلـك، ألنَّ املـرض 

إذا طال ضعفت الحرارة الغريزية فيعرض ذلك.  

: إذا كـــان فـــي الـــعظم عـــلة، وكـــان [166b	TH2] لـــون  7  قـــال أبـــقراط

اللحم عنها كمًدا، فذلك دليل رديء. 

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

TH2.	om.	L4.

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

3	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

4	TH2.	األعراض	:L4	C5DK4,	[  . األمراض

5	L4.	فإن	:C5DK4	TH2,	[  . وإن

C5DK4.6		om.	L4:	TH2,	[  . من

7	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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: ســـــبب ذلـــــك أنَّ كـــــمودة ذلـــــك اللحـــــم إنـــــما تـــــكون ملـــــوت الحـــــرارة  8  الشـــرح

 . 9الغريزية التي فيه، وذلك ال محالة مؤدٍّ إلى سقوطه

: حــدوث الــفواق وحــمرة الــعينني بــعد الــقيء دلــيلٌ  10  قــال أبــقراط

رديٌء. 

: [180b	C5DK4] سـبب ذلـك أنَّ حـدوث الـفواق وحـمرة الـعينني  11  الشـرح

دلـيل عـلى ارتـفاع املـادة الـتي كـانـت تـوجـب الـقيء إلـى الـدمـاغ وتـورمـه هـهنا 
أو تورم املعدة، فيكون الفواق أشد والحمرة أقل. 

: إذا حـــــدث بـــــعد الـــــَعَرقِ اقـــــشعرار، فـــــليس ذلـــــك  12  قـــــال أبـــــقراط

13بدليل محمود. 

: ســبب ذلــك أنَّ االقــشعرار [91a	L4] حــينئٍذ إنــما يــكون لــبقية  14  الشـرح

15مـــن املـــادة أغـــلظ مـــن أن تـــنفذ فـــي املـــسام، فـــال تخـــرج بـــالـــَعَرِق، وذلـــك ال 

مـحالـة غـير محـمود. وإنـما ال يـكون رديـئًا ألنـه يـدل عـلى انـتفاض املـادة إلـى 
ظاهر البدن، مع استفراغ [167a	TH2] بعضها.  

8	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.9	واهلل أعلم	.add	[  . سقوطه

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

11	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

13	L4.	دليل	:C5DK4	TH2,	[  . بدليل

14	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

15	C5DK4.	فتخرج	:L4	TH2,	[  . فال تخرج
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: إذا حــدث بــعد الــجنون اخــتالُف دمٍ أو اســتسقاء  16  قــال أبــقراط

أو حيرة، فذلك محمود. 

، #فـــألنـــه يـــتبع تـــوجـــه مـــادة الـــجنون  ـــا نـــفع اخـــتالف الـــدم : أمّـَ 18  الشــرح 17

19إلـى أسـفل، وأمـا االسـتسقاء فـلترطـيبه الـكاسـر لحـدَّة مـادة الـجنون؛ وأمـا 

الحيرة، وهي بطالن الفكر عن مزاج بارد، فألنَّ ذلك يمنع سبب الجنون. 

: ذهـاب الـشهوة فـي املـرض املـزمـن  20  [181a	C5DK4] قـال أبـقراط

والبراز الصرف، دليٌل رديء. 

: إنــــما تــــذهــــب الــــشهوة ملــــادة رديــــئة أو ملــــوت الــــقوة الــــشهوانــــية،  21  الشــرح

وأيــهما كــان فــهو رديء. وإنــما يــكون الــبراز صــرفًــا إذا #كــان الــخارج مــعه 
25خـلطًا غـالـبًا جـًدا فـي الـبدن، حـتى ال يظهـر لـغيره مـعه تـأثـير فـي  24 23 22

الـبراز، وإنـما يـكون ذلـك إذا كـان سـوء املـزاج املـولّـِد لـذلـك الخـلط غـالـبًا جـًدا؛ 

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

17	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

18	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . الدم

19 فألنه ينتفع بتوجه	.TH2	فألنه ينتفع بتوجه املادة إلى	:C5DK4	[  . فألنه يتبع توجه مادة الجنون إلى

.L4	مادته إلى

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

21	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

22	C5DK4.	كان الخلط الخارج معه	:L4	TH2,	[  . كان الخارج معه خلطًا

23	L4.	تغيره	:C5DK4	TH2,	[  . لغيره

24	TH2.	تأثيرًا	:L4	C5DK4,	[  . تأثير

L4.25	TH2,	om.	C5DK4:	[  . في
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 [TH2	167b] ـــا ذهـــاب والـــكل رديء، وكـــونـــه فـــي األمـــراض املـــزمـــنة أردأ. أمّـَ
27الــشهوة، فــألنَّ الــحاجــة فــي األمــراض املــزمــنة إلــى الــتغذيــة أكــثر. وأمــا  26

صــرافــة الــبراز، فــألنَّ الــقوى تــكون فــي األمــراض املــزمــنة قــد ضــعفت بــطول 
28مـقاسـاة املـرض، فـال تـكون مـحتملة لـالسـتفراغـات املـنقية لـلبدن مـن الخـلط 

الغالب. 

: إذا حـــدث عـــن كـــثرة الشـــراب اقـــشعرار واخـــتالط  29  قـــال أبـــقراط

ذهن، فذلك دليل رديء. 

: قـــد يحـــدث مـــثل هـــذا بســـبب الشـــراب، كـــما  30  [181b	C5DK4] الشــرح

31إذا اســــــتُعمل صــــــرفًــــــا، فــــــإنــــــه حــــــينئٍذ يســــــتحيل إلــــــى املــــــرار، ويــــــكون ذلــــــك 

33املــــرار متحــــركًـــــا ألجــــل لــــطافــــته وحــــدَّتــــه ضــــرورة تــــولــــده عــــن مــــادة حــــارة  32

لــطيفة، وفــي األكــثر إنــما تتحــرك إمــا إلــى فــوق، أو إلــى ظــاهــر الــبدن، فــإن 
34كـان الـثانـي حـدث عـنه االقـشعرار؛ وإن كـان األول [91b	L4] فـإن خـرج 

بـالـقيء فـذلـك محـمود ألنَّ ضـرره يـندفـع، وإن صـعد إلـى الـدمـاغ عـرض عـنه 
ْكر شـبيه بـاخـتالط الـذهـن الـكائـن  حـدَّة وشـرارة، وذلـك مـع [168a	TH2] الـسُّ

26	L4.	فال	:C5DK4	TH2,	[  . فألن

27	C5DK4.	إلى	:L4	TH2,	[  . في

28	C5DK4.	L4,	مقاسات	:TH2	[  . مقاساة

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

30	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

31	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . ويكون ذلك

32	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . املرار

33	C5DK4.	وحدوثه	:L4	TH2,	[  . وحدته

L4.34	TH2,	فإن	:C5DK4	[  . وإن
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36فـــي األمـــراض؛ وال شـــك أنَّ كـــال األمـــريـــن رديء ملـــا يـــلزمـــه مـــن الـــضرر  35

. #وقــد يــكون حــدوث ذلــك ال عــن الشــراب، بــل بــأن يــكون  40بــالــدمــاغ 39 38 37

املـرار فـي الـبدن كـثيرًا، فـإذا ورد الشـراب الـكثير حـرَّكـه، فـإن انـدفـع بـالـقيء 
أو بـاإلسـهال فـذلـك محـمود، وإن عـرض عـنه أحـد هـذيـن األمـريـن كـان رديـئًا 

ال محالة، وكان دلياًل على كون البدن كثير املرار. 

: إذا انفجــــر خــــرَّاج إلــــى داخــــل، حــــدث عــــن ذلــــك  41  قــــال أبــــقراط

 . 42سقوط قوٍة، وقيء، وذبول نَفٍَس

: يـــــــريـــــــد إذا كـــــــان االنـــــــفجار إلـــــــى تـــــــجويـــــــف  43  [182a	C5DK4] الشــــرح

املــعدة، فــإنَّ املنفجــر إلــى الــصدر ال يــلزمــه ذلــك قــطًعا، أمــا الــقيء فــظاهــر، 
وأمـــا ســـقوط الـــقوة وذبـــول الـــنَّفَس فـــألجـــل حـــصول الـــقيح فـــي عـــضو كـــريـــم، 

وخصوًصا مع الضعف العارض بخروج القيح. 

35	C5DK4.	فال شك	:L4	TH2,	[  . وال شك

36	C5DK4.	 أردأ	:L4	TH2,	[  . رديء

37	C5DK4.	التضرر باملرار	:L4	TH2,	[  . الضرر بالدماغ

38	C5DK4.	وقد يحدث ذلك	:L4	TH2,	[  . وقد يكون حدوث ذلك

39	C5DK4.	سبب	.add	[  . عن

40	C5DK4.	وذلك بأن	:L4	TH2,	[  . بل بأن

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

L4.42	TH2,	وغشي	.add	[  . نفس

43	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: إذا حـدث [168b	TH2] عـن سـيالن الـدم اخـتالط  45  قـال أبـقراط 44

46ذهن أو تشنج، فذلك دليٌل رديء. 

: قـــــد تـــــبنيَّ أنَّ حـــــدوث الـــــتشنج بـــــعد انـــــفجار الـــــدم رديء، وأمـــــا  47  الشـــرح

اخــتالط الــذهــن فــهو أردأ مــنه، ويحــدث إذا خــلت الــعروق الــتي فــي الشــبكة 
عـــن الـــدم حـــتى انـــطبق أعـــالهـــا عـــلى أســـفلها، فـــيتعذر عـــلى األرواح الـــنفوذ، 
وخــــــــصوصًــــــــــــــــا وهــــــــي حــــــــينئٍذ –لــــــــضعفها- ال تــــــــقوى عــــــــلى الــــــــنفوذ وإن كــــــــان 
االنســـــداد فـــــي غـــــايـــــة الـــــضعف. وإذا كـــــان كـــــذلـــــك عـــــرض كـــــما يـــــعرض عـــــند 
انسـداد هـذه الـعروق عـن األبخـرة الشـرابـية وأزيـد بـكثير، ألنَّ األرواح تـكون 
عـند انسـدادهـا بـالشـراب قـويـة، وتـلك السـدد ضـعيفة فـيكون لـها نـفوذ مـا، وال 
كـــذلـــك هـــهنا. وأكـــثر مـــا يـــعرض مـــن هـــذا االخـــتالط فـــساُد تـــخيٍُّل، ألنَّ أكـــثر 

48[182b	C5DK4] هذه العروق أكثر دمها في البطن املقدم. 

	TH2	169a-] إذا حـدث عـن الـقولـنج املسـتعاذ مـنه : 49  قـال أبـقراط

92a	L4] قيء وفواق واختالط ذهن وتشنج، فذلك دليل سوء. 

: الـــقولـــنج املســـتعاذ مـــنه هـــو ايـــالوس، وإذا كـــانـــت هـــذه الســـدة  50  الشــرح

فــــيه قــــويــــة جــــًدا، تــــعذَّر عــــلى الــــطبيعة دفــــع الــــرجــــيع إلــــى أســــفل، وأحــــوجــــها 

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

45	C5DK4.	دم	:L4	TH2,	[  . الدم

46	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . دليل

47	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

48	C5DK4.	وأكثر	:L4	TH2,	[  . أكثر

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

50	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح



!  7

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7
  

الــــتضرر بــــعفنه ورداءتــــه وتــــمديــــده إلــــى الــــدفــــع إلــــى فــــوق، فــــيعرض مــــن ذلــــك 
51الـــقيء، ويخـــرج بـــه أواًل الـــرطـــوبـــات #ثـــم يخـــرج الـــرجـــيع ويـــعرض الـــفواق 

53لـتضرر املـعدة بـه، وخـاصـة فـمها لـقوة حـسه وتخـليط الـعقل ملـا يـتصعد  52

إلـى الـدمـاغ مـن بـخار الـرجـيع، وملـشاركـة املـعدة فـمها فـي الـتضرر. ويـعرض 
الـــتشنج ملـــشاركـــة الـــعصب والـــدمـــاغ فـــي الـــتضرر، وال مـــحالـــة أنَّ ذلـــك دلـــيل 

سوء لداللته على استحكام السدة. 

: إذا حـدث عـن ذات الـجنب ذات الـرئـة، فـذلـك دلـيل  54  قـال أبـقراط

رديء. 

: [183a	C5DK4] ذات الــرئــة مــرض رديء قــتال ملــا يــلزمــه مــن  55  الشـرح

 [TH2	169b] إفـــراط تـــضرر الـــقلب، وذات الـــجنب أكـــثر ســـالمـــة، فـــانـــتقالـــها
إلى ذات الرئة انتقال من األسلم إلى األردأ، وذلك رديء. 

: وعن ذات الرئِة، البرساُم.  56  قال أبقراط

: إنــما يــقال فــي ورمٍ مــن أورام أعــضاء الــصدر أنــه بــرســام إذا  57  الشـرح

كـــان مـــوجـــبًا الخـــتالط الـــذهـــن، وإنـــما يـــكون ذلـــك إذا كـــان يـــرتـــفع مـــعه بـــخار 
رديء يُفسد مزاج الدماغ وأرواحه، وال شك أنَّ الحال يكون حينئٍذ أردأ. 

L4.51	TH2,	om.	C5DK4:	[  . ثم يخرج الرجيع ويعرض الفواق

52	L4.	لتضرير	:C5DK4	TH2,	[  . لتضرر

L4.53	TH2,	om.	C5DK4:	[  . فمها

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

55	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

57	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: وعن االحتراقِ الشديِد، التشنجُ والتمدُد.  58  قال أبقراط

: الـــتشنج والـــتمدد عـــن االحـــتراق الشـــديـــد إنـــما يـــكون إذا بـــلغ  59  الشــرح

60إلــى حــدٍّ جــفَّف األعــصاب، وذلــك ال مــحالــة رديء عــن أي ســبب كــان ذلــك 

االحتراق. 

: [183b	C5DK4] وعـــــن الـــــضربـــــة عـــــلى الـــــرأِس،  61  قـــــال أبـــــقراط

 . 62الحيرة واختالط الذهن

: إنـما يحـدث ذلـك عـن الـضربـة عـلى الـرأس إذا عـرض عـنها  64  الشـرح 63

	TH2] ،فــــساد شــــديــــد فــــي الــــدمــــاغ، فــــاخــــتالط الــــذهــــن تــــشوُّش يــــعرض فــــيه
170a] والحيرة بطالن العقل.  

: وعن نفث الدمِ، نفث املِدَّة.  65  قال أبقراط

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

59	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

60	C5DK4.	تجفف	:L4	TH2,	[  . جفف

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

62	C5DK4.	L4,	رديء	.add	TH2.	فرديء	.add	[  . الذهن

63	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

64	C5DK4.	عرض	:L4	TH2,	[  . يحدث

65	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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: إنــما يــعرض ذلــك إذا عــرض لــلموضــع الــذي يخــرج مــنه الــدم  66  الشــرح

تـــــقيح، وفـــــي الـــــغالـــــب [92b	L4] إنـــــما يـــــكون ذلـــــك إذا كـــــان هـــــناك جـــــراحـــــة 
 . 68وكان الدم رديئًا مفسًدا حتى أوجب التقيح 67

: وعــن نــفث املِــدَِّة، الســل والــسيالن، فــإذا احــتبس  69  قــال أبــقراط

70البصاق مات صاحب العلة. 

: يـــريـــد أنـــه إذا حـــدث عـــن نـــفث املـــدَّة الســـل أي الهـــزال املـــفرط،  71  الشــرح

	C5DK4] والــــسيالن أي اإلســــهال الــــذي يــــكون فــــي آخــــر الســــل، كــــان ذلــــك
184a72] رديـئًا لـداللـته عـلى قـرب املـوت. فـإذا احـتبس الـبصاق حـينئٍذ مـات 

الــــعليل، أي مــــات فــــي وقــــته فــــال يــــتأخــــر عــــن ذلــــك مــــدة يــــعتد بــــها، ألنَّ ذلــــك 
االحتباس إنما يكون حينئٍذ لسقوط القوة. 

 . : وعن ورم الكبِد، الفواقُ 73  قال أبقراط

66	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

67	C5DK4.	أو كان	:L4	TH2,	[  . وكان

68	C5DK4.	التقرح	:L4	TH2,	[  . التقيح

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

70	L4.	البزاق	:C5DK4	TH2,	[  . البصاق

71	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

72	L4.	البزاق	:C5DK4	TH2,	[  . البصاق

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



!  10

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7
  

 [TH2	170b] قــد بــينا أنَّ الــفواق إنــما يحــدث عــن ورم الــكبد : 74  الشـرح

، فيكون رديئًا.  78إذا عظم جًدا، فيكون حدوثه عنه دلياًل على ِعظمه 77 76 75

: وعن السهِر، التشنجُ واختالط العقل.  79  قال أبقراط

: يــــريــــد بــــالسهــــر امــــتناع الــــنوم، وال شــــك أنَّ ذلــــك إنــــما يــــوجــــب  80  الشــرح

الـتشنج واالخـتالط إذا عـرض عـنه جـفاف شـديـد فـي الـدمـاغ، وال مـحالـة أنَّ 
ذلك رديء. 

: وعن انكشاف الَعظْمِ، الورُم الذي يُدعى الحمرة.  81  قال أبقراط

: [184b	C5DK4] الـورم املـعروف بـالحـمرة ورٌم صـفراوي، وقـد  82  الشـرح

ــــه املــواد إلــيه، فــإذا كــانــت  84يحــدث عــن الجــراحــات لــضعف الــعضو وتــوجّـُ 83

74	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

75	C5DK4.	وحدوثه	:L4	TH2,	[  . فيكون حدوثه

76	C5DK4.	دليل	:L4	TH2,	[  . دليال

77	L4.	عظمته	:C5DK4	TH2,	[  . عظمه

78	C5DK4.	حينئذ	.add	[  . فيكون

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

80	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

82	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

83	L4.	الخراجات	:C5DK4	TH2,	[  . الجراحات

84	C5DK4.	وإذا	:L4	TH2,	[  . فإذا
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87الجـراحـة قـد بـلغت إلـى حـدٍّ انـكشف لـها الـعظم كـان بـْدو ذلـك رديـئًا؛  86 85

88ألنَّ انـــكشاف الـــعظم يـــفتقر إلـــى الـــتسخني وهـــو أضـــر األشـــياء بـــالحـــمرة؛ 

والحمرة تفتقر إلى التبريد القوي، وهو أضر األشياء بانكشاف العظم. 

: وعــــن الــــورم الــــذي يُــــدعــــى الحــــمرة، الــــعفونــــة  89  قــــال أبــــقراط

والتقيح. 

: ال شــــك أنَّ الــــورم إذا آل أمــــره [171a	TH2] إلــــى ذلــــك فــــهو  90  الشـــرح

رديء، ألنَّ األولــى أنــه كــان يتحــلل وخــصوصًـــــــــــا الحــمرة؛ ألنَّ مــادتــها -وهــي 
الصفراء- لطيفة، قابلة للتحلل. 

: وعن الضربان الشديد في القروح، انفجار الدم.  91  قال أبقراط

: إنــــما [93a	L4] يــــعرض انــــفجار الــــدم فــــي الــــقروح إذا بــــلغت  92  الشــرح

93إلــــــى أن فــــــرَّقــــــت اتــــــصال الــــــعروق، وذلــــــك ال مــــــحالــــــة رديء #كــــــيف كــــــان، 

85	C5DK4.	الجراحات	:L4	TH2,	[  . الجراحة

86	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . قد بلغت

C5DK4.87	om.	L4.	بدوا	:TH2	[  . بدو

88	C5DK4.	تسخني	:L4	TH2,	[  . التسخني

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

90	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

92	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

93	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . أن
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، ألنَّ  94[195a	C5DK4] لـكنه إذا كـان مـع الـقروح ضـربـان شـديـد فـهو أردأ

الــضربــان إنــما يــكون حــيث الــعضو فــيه شــرايــني، وحــينئٍذ فــفي األكــثر يــكون 
95ذلك االنفجار منها، وهو أردأ من انفجار األوردة ألنَّ التحامها أعسر. 

: وعن الوجع املزمن فيما يلي املعدة، التقيح.  96  قال أبقراط

: الــتقيح الــصفراوي يــنضج فــي أســبوعــني، والــبلغمي فــي  99  الشـرح 98 97

شهـر، والـسوداوي فـي أربـعني يـومًــا. واملـراد بـالـوجـع الـذي فـيما يـلي املـعدة، 
الـسحج الـكائـن فـي األمـعاء الـدقـاق، وإنـما يـكون الـتقيح عـن املـزمـن مـن ذلـك 

إذا كان سوداويًا، وهو ال محالة رديء جًدا. 

: [171b	TH2] وعن البراز الصرف، اختالف الدم.  100  قال أبقراط

ق اتــصال عِــــْرق  : إنــما يحــدث اخــتالف الــدم عــن ذلــك بــأن يــفرِّ 101  الشـرح

في األمعاء، أو في الكبد، وأيهما كان فهو رديء. 

L4.94	TH2,	om.	C5DK4:	[  . كيف كان لكنه إذا كان مع القروح ضربان شديد فهو أردأ

95	L4.	TH2,	om.	C5DK4:	[  . انفجار

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

97	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.98	L4,	السحج	:TH2	[  . التقيح

99	C5DK4.	L4,	يتقيح	:TH2	[  . ينضج

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

101	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: وعـــــن قَــــــطع الـــــعظم، اخـــــتالط  102  [195b	C5DK4] قـــــال أبـــــقراط

الذهن إن نال املوضع الخالي. 

ق اتــــــصالــــــه،  : مــــــعناه: وعــــــن قَــــــطْع عــــــظم الــــــرأس، أي تــــــفرُّ 104  الشـــرح 103

اخـتالط الـذهـن. إن نـال الـَقطْع املـوضـع الـخالـي، أي الـخالـي مـن األعـضاء، 
ق  وهــو الــتجويــف الــذي فــي داخــل الــقحف، وإنــما يــكون ذلــك إذا كــان الــتفرُّ
106خــــارقًــــا. واملــــراد إن كــــان ذلــــك االخــــتالط ألجــــل أنَّ الــــقطع، نــــال ذلــــك  105

ــــه املــواد ألجــل وجــع الــقطع،  107املــوضــع. وأمــا مــا يحــدث بســبب الــورم وتــوجّـُ

فذلك في حكم ما إذا حدث ذلك عن الضربة. 

: التشنجُ عن شرب الدواء، مميٌت.  108  قال أبقراط

: يــــريــــد الــــكائــــن عــــن الشــــرب نــــفسه ال عــــن اســــتفراغــــه، وهــــو  109    الشــرح

الــحادث ألجــل تحــريــك الــدواء [172a	TH2] لــلرطــوبــات، وهــذا التحــريــك غــير 
مـــعلوم، فـــلذلـــك إنـــما يُنســـب عـــادةً إلـــى الشـــرب. وإنـــما يـــكون هـــذا مـــميتًا إذا 
110كـان حـدوثـه فـي أول األمـر، حـتى يـجوز أن يـقال [190a	C5DK4] عـادة 

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

103	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.104	om.	TH2.	 العظم في	:C5DK4	[ . عظم

105	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . إن

L4.106	TH2,	ذلك	:C5DK4	[  . أن

107	C5DK4.	التورم	:L4	TH2,	[  . الورم

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

109	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

110	C5DK4.	يحسن	:L4	TH2,	[  . يجوز
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أنـه عـن الشـرب، فـإنـه حـينئٍذ إنـما يحـدث إلفـراط قـبول الـعصب لـتأثـير املـواد 
، واملــواد بــعد شــرب الــدواء تــبقى متحــركــة، فــفي [93b	L4] الــغالــب  111فــيها

يشتد ذلك التشنج حتى يقتل. 

: بـــرد األطـــراف عـــن الـــوجـــع الشـــديـــد فـــيما يـــلي  112  قـــال أبـــقراط

املعدة، رديء. 

: أمــا إذا بــلغ وجــع الــقولــنج إلــى أن أوجــب بــرد األطــراف،  114  الشـرح 113

، إذ وجـــــع الـــــقولـــــنج مـــــن شـــــأنـــــه االشـــــتداد إلـــــى ذلـــــك،  115فـــــليس ذلـــــك بـــــمنكٍر

116فــــأمــــا وجــــع األمــــعاء الــــدقــــاق أو فــــم املــــعدة، فــــإنــــما يــــوجــــب ذلــــك إذا كــــان 

عظيًما، وحينئٍذ يكون رديئًا ملجاورته لألعضاء الرئيسة والكريمة. 

، كـــان ســـببًا ألن  : إذا حـــدث بـــالـــحامـــل زحـــير 118  قـــال أبـــقراط 117

تسقط. 

: ســــبب ذلــــك [172b	TH2] تــــضرر الــــرحــــم بــــاملــــشاركــــة ألجــــل  119  الشــرح

املجاورة، وكثرة التزحر وما يلزمه من انعصار عضل البطن. 

TH2.111	فيه	:C5DK4	L4,	[  . فيها

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

113	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

114	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . أما

115	C5DK4.	بذلك املنكر	:L4	TH2,	[  . ذلك بمنكر

116	C5DK4.	وأما	:L4	TH2,	[  . فأما

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

118	C5DK4.	زحيرا	:L4	TH2,	[  . زحير

119	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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: [190b	C5DK4] إذا انـقطع عـظٌم أو غـضروف، لـم  120  قـال أبـقراط

 . 121يَنُم

: يـريـد بـذلـك أنـه ال يـزيـد بـزيـادٍة ظـاهـرٍة حـتى يـعود  125  الشـرح 124 123 122

مقدار املنثلم منه. 

: إذا حــــدث بــــمن غــــلب عــــليه الــــبلغم األبــــيض،  126  قــــال أبــــقراط

، انحل عنه مرضه.  128اختالف قوي دائم 127

: يــــريــــد بــــهؤالء أصــــحاب االســــتسقاء اللحــــمي، والــــبلغم يــــغلب  129  الشــرح

عـليهم لـضعف هـضومـهم، ويـكون بـلغمهم غـليظًا، فـيكون أشـد بـياضًـــــــــا، فـإذا 
130عـــرض لـــهؤالء اخـــتالف مـــن مـــادة مـــرضـــهم، كـــان محـــموًدا, فـــإن اســـتمر 

عـــلى أن يســـتفرغ املـــادة بـــأســـرهـــا، زال املـــرض. وإنـــما يـــكون ذلـــك إذا كـــان 

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

121	انقطع شيء من العظم أو الغضروف لم ينموا	:L4	TH2,	[  . انقطع عظم أو غضروف لم ينم

C5DK4.	

122	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.123	TH2,	om.	C5DK4:	[  . بذلك

124	C5DK4.	زيادة	:L4	TH2,	[  . بزيادة

125	C5DK4.	ينقص	:L4	TH2,	[  . يعود

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

127	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . دائم

128	C5DK4.	om.	L4:	TH2,	[  . عنه

129	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

130	C5DK4.	بهؤالء	:L4	TH2,	[  . لهؤالء
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131دائــــــــًما، ألنَّ مــــــــادة هــــــــذا املــــــــرض تــــــــكون كــــــــثيرة جــــــــًدا لــــــــعمومــــــــها جــــــــميع 

؛  ، #ألنَّ ذلـــــك قـــــتَّال 134األعـــــضاء، وال يـــــمكن أن تخـــــرج دفـــــعة وتـــــنفع 133 132

فــلذلــك إنــما يــكون خــروجــها نــافــًعا إذا كــان [173a	TH2] قــلياًل قــلياًل، ويــلزم 
، أنَّ  135ذلــك أن يــدوم. [191a	C5DK4] واملــراد بــكون هــذا االخــتالف قــويًــا

136خــروج الــخارج فــي كــل مــرة يــكون بــقوة، أي أنــه يخــرج دفــعة، فــإنَّ ذلــك 

137إنــــما يــــكون لــــقوة الــــطبيعة الــــدافــــعة؛ فــــأمــــا الــــكائــــن عــــن الــــذوبــــان، وكــــذا 

139الكائن لضعف القوة، فال يلزم فيه ذلك.  138

: مَـن كـان بـه اخـتالٌف، وكـان مـا يـختلف زبـديًّـا،  141  قـال أبـقراط 140

فقد يكون سبب اختالفه شيء ينحدر من رأسه. 

131	C5DK4.	ولعمومها	:L4	TH2,	[  . لعمومها

132	C5DK4.	ال يمكن	:L4	TH2,	[  . وال يمكن

C5DK4.133	ذلك	.add	[  . وتنفع

134	C5DK4.	وإال كان يكون قتاال	:L4	TH2,	[  . ألن ذلك قتال

135	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . قويًا

TH2.136	om.	L4.	أن	:C5DK4	[  . أنه

C5DK4.137	وأما	:L4	TH2,	[  . فأما

C5DK4.138	وهو الخارج	:L4	TH2,	[  . وكذا الكائن

C5DK4.139	منه	:L4	TH2,	[  . فيه

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

C5DK4.141	فكان	:L4	TH2,	[  . وكان
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: إذا انحــــــدرت [94a	L4] مــــــن الــــــرأس رطــــــوبــــــة وخــــــرجــــــت  143  الشـــرح 142

بـاإلسـهال، فـفي الـغالـب تـكون زبـديـة، ألنـها لـم تـنفذ إلـى هـذا املـكان الـبعيد 
إال بحـرارة تـخالـطها وتـكون فـي نـفسها رقـيقة، وهـذه الحـرارة البـد وأن تـكون 
قـــاصـــرة عـــن تحـــليلها؛ فـــلذلـــك يـــتولـــد مـــنها ريـــاح وأبخـــرة يحـــدث بـــاخـــتالطـــها 
	TH2] فـــلذلـــك إذا كـــان االخـــتالف زبـــديًـــا، فـــقد يـــكون ، 144بـــالـــرطـــوبـــِة الـــزبـــُد

173b] من الرأس، وقد يكون لسوء الهضم. 

ى، وكـان يـرسـب  : [191b	C5DK4] مـن كـان بـه حُـــمَّ 145  قـال أبـقراط

فـــي بـــولـــه ثـــفل شـــبيه بـــالـــسويق الجـــريـــش، فـــذلـــك يـــدل عـــلى أنَّ 
مرضه يطول. 

: إنـما يـكون الـثفل كـذلـك إذا كـانـت املـواد غـليظة جـًدا، حـتى ال  146  الشـرح

تــقوى الــطبيعة عــلى تــصغير أجــزائــها، وإنــما تخــرج قــبل الــنضج إذا كــانــت 
كـثيرة، وال شـك أنَّ مـادة املـرض إذا كـانـت كـذلـك طـال املـرض، فـإن كـان ذلـك 
مــــع الحــــمى، كــــان أولــــى بــــأن يــــطول، ألنَّ الحــــمى تُــــلطِّف املــــواد بحــــرارتــــها؛ 

147وإنما يكون الرسوب معها كذلك، إذا كان غلظ املواد مفرطًا. 

142	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

143	L4.	إنما يحدر	.C5DK4	إذا انحدر	:TH2	[  . إذا انحدرت

C5DK4.144	الزبدية	:L4	TH2,	[  . الزبد

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

146	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.147	TH2,	فإنما	:C5DK4	[  . وإنما
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: إذا كـــان الـــغالـــب عـــلى الـــثفل الـــذي فـــي الـــبول  148  قـــال أبـــقراط

 . 149املرار، وكان أعاله رقيًقا، دلَّ على أنَّ املرض حاد

: يــريــد: وكــان أعــلى الــثفل رقــيًقا؛ وذلــك بــأن يــكون عــلى هــيئة  150  الشـرح

مخـــروٍط رأســـه دقـــيق، فـــإنَّ هـــذا إنـــما يـــكون كـــذلـــك إذا كـــانـــت املـــادة خـــفيفة 
جـــــــًدا، لـــــــطيفة؛ [174a	TH2] ويـــــــلزم ذلـــــــك أن يـــــــكون املـــــــرض قـــــــصيرًا، وهـــــــو 

 . 151الحاد

: مَـن كـان بـولـه متشـتتًا، فـذلـك يـدلُّ  152  [192a	C5DK4] قـال أبـقراط

 . 153على أنَّ في بدنه اضطرابًا

: متشــتت الــثفل. وإنــما يــكون كــذلــك إذا كــانــت  : يــريــد 156  الشـرح 155 154

157هــــناك ريــــاٌح كــــثيرةٌ، وفــــي الــــغالــــب إنــــما يــــكون ذلــــك إذا كــــان فــــي الــــبدن 

غليان، وذلك موجٌب لالضطراب. 

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

C5DK4.149	حار	:L4	TH2,	[  . حاد

150	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.151	الحار	:L4	TH2,	[  . الحاد

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

153	L4.	اضطراب	:C5DK4	TH2,	[  . اضطرابا

154	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.155	بذلك أن	.add	[  . يريد

C5DK4.156	إنما	:L4	TH2,	[  . وإنما

C5DK4.157	في	:L4	TH2,	[  . وفي



!  19

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7
  

: مَــن كـان فـوق بـولـه عَــبٌَب، دلَّ عـلى أنَّ عـلَّته فـي  158  قـال أبـقراط

الكلى، وأنذر منها بطوٍل. 

: إذا حـدث ذلـك ال عـن مُــتناَوٍل يـولّـِـد الـريـاح الـغليظة، فـهو فـي  159  الشـرح

160الـــــكلى؛ ألنَّ الـــــعبب إنـــــما يحـــــدث عـــــن مـــــادة غـــــليظٍة لـــــزجـــــٍة وريـــــحٍ غـــــليظٍة 

، [94b	L4] حـــــــــــتى يـــــــــــمكن أن يـــــــــــجتمع مـــــــــــنهما مـــــــــــقدار كـــــــــــثير ال  161جـــــــــــًدا

، وال يــــمكن أن يــــكون ذلــــك عــــن عــــضٍو أعــــلى مــــن الــــكلى، وإال  163ينحــــل 162

كـــانـــت الـــريـــح تـــنقسم فـــي طـــول املـــسافـــة إلـــى أجـــزاء كـــثيرة فـــال يـــكون مـــنها 
166عـبب، وكـانـت الـرطـوبـة أيـًضا تـلطف بحـرارة الـكبد وبـطول مـسافـة  165 164

[174b	TH2] الحـركـة. وال أيـًضا مـن عـضٍو دون الـكلى؛ ألنَّ مـا دونـها بـارد 
ال يصلح لتوليد الرياح. 

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

159	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.160	غليظ	:L4	TH2,	[  . غليظة

C5DK4.161	om.	L4:	TH2,	[  . جًدا

C5DK4.162	وال يتحلل	:L4	TH2,	[  . ال ينحل

L4.163	TH2,	om.	C5DK4:	[  . أن يكون

L4.164	TH2,	لطيفة	:C5DK4	[  . تلطف

L4.165	الحرارة والكبد	:C5DK4	TH2,	[  . بحرارة الكبد

L4.166	C5DK4,	وتطول	:TH2	[  . وبطول
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: مَــــن ُرؤَي فـــوق بـــولـــه دســـمٌ  168  [192b	C5DK4] قـــال أبـــقراط 167

جملًة، دلَّ على أنَّ في كاله علة حادة. 

: خــروج الــدســم فــي الــبول قــد يــكون ملــواد دســمة، فــيكون فــي  169  الشـرح

الـقارورة كـالـرسـوب؛ وقـد يـكون لـذوبـان الشحـم، أو الـسمني، أو اللحـم، وذلـك 
170ال يـــــــمكن أن يـــــــكون مـــــــما دون الـــــــكلى؛ لـــــــفقدان هـــــــذه األعـــــــضاء هـــــــناك، 

172فـال يـمكن مـما فـوق الـكلى إال مـن األعـضاء الـبعيدة، فـيكون الـخارج  171

مــــنه بــــالــــبول قــــلياًل ومتشــــتتًا، لتشــــتته فــــي طــــول املــــسافــــة. فــــإذًا إنــــما يــــكون 
174جــــملًة إذا كــــان فــــي الــــكلى، وفــــي األكــــثر ال يــــكون مــــن لحــــمها؛ ألنــــه  173

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

L4.168	TH2,	رأى	:C5DK4	[  . رؤي

169	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.170	om.	L4:	TH2,	[  . يمكن أن

C5DK4.171	وال	:L4	TH2,	[  . فال

C5DK4.172	األعضاء	:L4	TH2,	[  . الكلى

C5DK4.173	إال	.add	[  . جملة

C5DK4.174	وفي أكثر األمر	:L4	TH2,	[  . وفي األكثر
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175صــــــلب، إنــــــما يــــــذوب بحــــــرارة شــــــديــــــدة جــــــًدا، فــــــإذًا #هــــــو مــــــن شحــــــمها، 

، فلذلك تكون العلة حادة.  179فإنما يذوب بحرارة لها قوة ما 178 177 176

: مَـن كـانـت بـه عـلة فـي كـاله، وعـرضـت لـه هـذه  181  قـال أبـقراط 180

األعــراض الــتي تَــقدَّم ذكــرهــا، وحــدث بــه وجــعٌ فــي عــضل صــلبه، 
فـــإنـــه إن [175a	TH2] كـــان ذلـــك الـــوجـــع فـــي املـــواضـــع الـــخارجـــة 
182فـتوقـع خـرَّاجًـــا يخـرج بـه مـن خـارج، فـإن كـان ذلـك الـوجـع فـي 

املــواضــع الــداخــلة، [193a	C5DK4] فــأحــرى أن تــكون الــدبــيلة مــن 
داخل. 

: "مَـــن كــانــت بــه عــلة فــي كــاله" أعــني كــانــت بــه مــن مــدة  184  الشــرح 183

طـــويـــلة، وفـــي الـــغالـــب إنـــما يـــكون ذلـــك إذا كـــانـــت الـــعلة مـــاديـــة. وعـــرضـــت لـــه 
األعــراض املــتقدمــة؛ أعــني الــدســومــة الــدالــة عــلى الحــرارة، أو الــَعبب الــدال 
عـلى بـرد املـادة وغـلظها. "وحـدث بـه وجـع فـي عـضل صـلبه" أعـني الـذي هـو 

C5DK4.175	om.	L4:	TH2,	[  . إنما

C5DK4.176	om.	L4:	TH2,	[  . هو من شحمها فإنما

C5DK4.177	ذاب	:L4	TH2,	[  . يذوب

TH2.178	om.	L4:	C5DK4,	[  . بحرارة

179	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . ما

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

L4.181	TH2,	كان	:C5DK4	[  . كانت

C5DK4.182	وإن	:L4	TH2,	[  . فإن

183	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.184	om.	L4:	TH2,	[  . من
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لب، فـذلـك فـي [95a	L4] غـالـب  مـحاٍذ ملـوضـع الـكلى، وهـو عـضُل أسـفل الـصُّ
األمـر إنـما يحـدث النـدفـاع مـادة تـلك الـعلة إلـى هـناك، فـتارة يـكون انـدفـاعـها 
إلــــى املــــواضــــع الــــخارجــــة، أعــــني الــــعضالت الــــخارجــــة عــــن الــــصلب. وإنــــما 
جــعلها مــواضــع ألجــل املــندفــع ال يــلزم أن يــكون فــي الــعضالت وحــدهــا، بــل 
 [TH2	172b] 185قــــد يــــكون فــــيما يــــحتّف بــــها. وتــــارة تــــكون إلــــى املــــواضــــع

الــــداخــــلة، أعــــني الــــداخــــلة عــــن الــــصلب؛ فــــإن كــــان إلــــى املــــواضــــع الــــخارجــــة 
186#فـــليتوقـــع حـــدوث خُــــرَّاج مـــن خـــارج، وذلـــك ألنَّ املـــادة فـــي غـــالـــب األمـــر 

188إنـــــما تـــــندفـــــع إلـــــى خـــــارج الـــــصلب إذا لـــــم تـــــكن املـــــادة غـــــليظة جـــــًدا،  187

189وال يــــكون ذلــــك فــــي صــــورة كــــان فــــي الــــبول [193b	C5DK4] عــــبٌب، بــــل 

. وهـذه املـادة  191حـيث كـان فـيه دسـم، وذلـك إنـما يـكون حـيث هـي حـادة 190

192فــي الــغالــب ال تنحــّل، وإال مــا كــانــت تــحتبس فــي الــعضل، فــفي الــغالــب 

يحـــدث عـــنها خـــرَّاج ويـــكون ذلـــك الخـــرَّاج مـــن خـــارج الـــصلب، ألنَّ املـــادة قـــد 
انـدفـعت إلـى هـناك. وأمـا إذا كـان انـدفـاع تـلك املـادة إلـى املـواضـع الـداخـلة، 
193فـفي الـغالـب إنـما تـحتبس هـناك إذا كـانـت شـديـدة الـغلظ، فـال يـمكن ذلـك 

185	TH2.	فيها	:C5DK4	L4,	[  . فيما

L4.186	TH2,	om.	C5DK4:	[  . فليتوقع حدوث خراج من خارج وذلك ألن املادة

L4.187	TH2,	يكون ما	.add	[  . إنما

L4.188	TH2,	يندفع	:C5DK4	[  . تندفع

C5DK4.189	فال	:L4	TH2,	[  . وال

C5DK4.190	om.	L4:	TH2,	[  . حيث

C5DK4.191	حارة	:L4	TH2,	[  . حادة

C5DK4.192	ال تحلل إال	:L4	TH2,	[  . ال تنحل وإال

L4.193	TH2,	كان شديد	:C5DK4	[  . كانت شديدة
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حــيث الــبول فــيه دســم، بــل حــيث فــيه عــبٌب، وحــينئٍذ تحــدث دبــيلة مــن داخــل، 
ألنَّ هــــــــذه املــــــــادة يــــــــبعد جــــــــًدا أنــــــــها تتحــــــــلل، فــــــــالبــــــــد وأن يحــــــــدث عــــــــنها ورمٌ 
، فــــال  195يــــجتمع [176a	TH2] ومــــا كــــان كــــذلــــك مــــما مــــادتــــه غــــير حــــادة 194

يــــسمى خــــرَّاجًـــــــا، بــــل دبــــيلة؛ وحــــدوث هــــذه الــــدبــــيلة أولــــى وأكــــثر مــــن حــــدوث 
الُخرَّاج في الصورة األولى، ألنَّ إمكان التحلل هناك أكثر. 

: الـدم الـذي يُـتقيَّأ مـن غـير حُـــمَّى سـليم، ويـنبغي  196  قـال أبـقراط

197أن يُــعالــج صــاحــبه بــاألشــياء الــقابــضة، والــدم الــذي يُــتقيَّأ مــع 

الحمى رديء. 

	C5DK4] ى إذا لــــــم : إنــــــما يــــــكون الــــــدم يُــــــتقيَّأ مــــــن غــــــير حُـــــــــمَّ 198  الشـــرح

185a] يـكن فـي الـدم عـفونـة وال فـساد، بـل كـان املـوجِـــب النـدفـاعـه هـو كـثرتـه، 
وحــــينئٍذ يــــكون ذلــــك نــــافــــًعا، لــــكنه يُــــخشى مــــنه اإلضــــرار بــــاملــــعدة؛ فلهــــذا لــــم 
199يــصفه بــغير الســالمــة مــن أوصــاف الحــمد، وهــذا إذا احــتيج إلــى عــالج 

، وذلـــك إذا أفـــرط، فـــينبغي أن يـــكون الـــعالج بـــالـــقوابـــض لـــيتدارك  200يـــقطعه

ى فــــهو رديء،  [95b	L4] بــــتقويــــتها إضــــراره بــــاملــــعدة. وأمــــا الــــذي مــــع الحُـــــــمَّ
ى على العفونة.  لداللة [176b	TH2] الُحمَّ

L4.194	TH2,	يجمع	:C5DK4	[  . يجتمع

L4.195	TH2,	حارة	:C5DK4	[  . حادة

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

C5DK4.197	om.	L4:	TH2,	[  . الدم

198	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

199	C5DK4.	يصفه االضرار	.L4	يضعفه	:TH2	[  . يصفه

200	L4.	فقطعه	:C5DK4	TH2,	[  . يقطعه
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: الـنزالت الـتي تنحـدر إلـى الـجوف األعـلى تـتقيح  201  قـال أبـقراط

في عشرين يوًما. 

: الـــجوف األعـــلى هـــو فـــضاء الـــصدر، ونـــزول املـــادة إلـــيه إنـــما  202  الشــرح

يــكون إذا حــصلت فــي الــرئــة، إذ مــا يــحصل فــي الــحجاب أو فــي األغــشية 
والـــعضالت ال يـــكون منحـــدرًا إلـــى ذلـــك الـــفضاء، بـــل مـــا يـــحيط بـــه. #وهـــذه 
203الـنزالت مـن شـأنـها أن تـتقيح فـي عشـريـن يـومًــا، ألنـها بخـلوهـا عـن األلـم، 

بســبب كــون الــرئــة غــير حــساســة، يــمكنها الــصبر عــليها مــدة أطــول مــما فــي 
ذات الجنب. 

: [185b	C5DK4] مَـــن بـــال دمًـــا عـــبيطًا، وكـــان بـــه  204  قـــال أبـــقراط

تـقطير الـبول، وأصـابـه وجـعٌ فـي نـواحـي الشـرج والـعانـة، دلَّ ذلـك 
 . على أنَّ فيما يلي مثانته وجعٌ

: قد بحثنا هذا فيما سلف.  205  الشرح

: مـــتى عـــدم الـــلسان قـــوتـــه بـــغتة أو اســـترخـــى  206  قـــال أبـــقراط

عضو من األعضاء، فالعلة سوداوية. 

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

202	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.203	هذه النزلة من شأنه	:L4	TH2,	[  . وهذه النزالت من شأنها

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

205	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

206	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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 [TH2	177a] الــظاهــر أنَّ لــفظة "ســوداويــة" قــد وقــعت هــهنا : 207  الشـرح

اخ، فــإنَّ الــواجــب أن يــكون بــدلــها "بــلغمية" فــإنَّ  عــلى ســبيل الــغلط مــن الــنُّسَّ
حـــدوث االســـترخـــاء وإن كـــان قـــد يـــكون عـــن الـــسوداء، لـــكنه قـــليل جـــًدا وفـــي 

األكثر إنما يكون عن البلغم الرقيق. 

: إذا حـدث الـتشنج بسـبب اسـتفراغ شـيء  210  قـال أبـقراط 209 208

، فليس ذلك بمحمود.  212أو قيء أو فواق 211

: يــنبغي أن يــكون املــراد هــهنا بــالــتشنج مــا يحــدث بســبب  214  الشـرح 213

215لــــذع املــــواد الــــخارجــــة عــــند حــــركــــتها مــــن االهــــتزاز، ومــــا يــــعرض بســــبب 

الــريــاح الــتي تحــدث عــند حــركــة األخــالط الــباردة مــن الــتشنج املــعروف عــند 
الــعامــة بــالــُعقال. وأن يــكون املــراد بــالــفواق مــا يحــدث بســبب انــصباب شــيء 
مـن املـواد عـند حـركـتها لـالسـتفراغ إلـى فـم املـعدة، ال الـعارض مـن الـتشنج، 
والــــفواق عــــن الــــجفاف، فــــإنَّ ذلــــك رديء جــــًدا ال يــــحسن أن يــــقال أنــــه لــــيس 

بمحمود. وأيًضا فإنَّ ذلك قد تقدَّم [177b	TH2] الكالم فيه. 

207	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

C5DK4.209	تشنج	:L4	TH2,	[  . التشنج

210	L4.	غشي	:C5DK4	TH2,	[  . شيء

TH2.211	om.	L4:	C5DK4,	[  . قيء أو

212	TH2.	الفواق	:C5DK4	L4,	[  . فواق

213	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.214	om.	L4:	TH2,	[  . ما يحدث

215	TH2.	يحدث	:C5DK4	L4,	[  . يعرض
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 [L4	96a] مَــــن أصـــابـــه حُـــــمَّى ليســـت مـــن مـــراٍر : 216  قـــال أبـــقراط

اه.  ، انقضت بذلك ُحمَّ 217فُصبَّ على رأسه ماًء حارًا كثيرًا

: مـــعناه: مَــــن أصـــابـــته حـــمى مـــن زمـــان قـــريـــب، فـــإنَّ الـــعارض  218  الشــرح

: "َمن كان به" وما أشبه ذلك.   219من زمان طويل عادته أن يقول فيه

220 وقـــــــولـــــــه: "ليســـــــت مـــــــن مـــــــرار" يـــــــريـــــــد أنـــــــها تـــــــكون يـــــــومـــــــية، ألنَّ غـــــــالـــــــب 

223الحُـــــميَّات الــعارضــة هــي الــصفراويــة، ثــم الــيومــية، وإذا لــم تــكن  222 221

، ففي الغالب تكون يومية.   ى عن املرار 224الُحمَّ

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

TH2.217	حار كثير	:L4	C5DK4,	[  . حارًا كثيرًا

218	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.219	TH2,	om.	C5DK4:	[  . فيه

C5DK4.220	به	.add	[  . يريد

C5DK4.221	الغالب أن الحميات	:L4	TH2,	[  . غالب الحميات

222	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . العارضة

C5DK4.223	فإذا	:L4	TH2,	[  . وإذا

C5DK4.224	مرار	:L4	TH2,	[  . املرار
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" أي كــثير املــقدار،  227  وقــولــه: "فــُصب عــلى رأســه مــاء حــارًا كــثيرًا 226 225

228ألنَّ حــرارتــه كــثيرة، واملــراد لــيس أنــه يُــصب عــلى رأســه فــقط، بــل الــعادة 

جــرت أن يُــعبِّر عــن االغــتسال بــذلــك، واملــراد لــيس االغــتسال كــيف اتــفق، بــل 
229أن يـــــكون ذلـــــك بشـــــروطـــــه املـــــعتبرة عـــــند األطـــــباء، وذلـــــك بـــــأن يـــــكون فـــــي 

 [TH2	178a] ى بـــــذلـــــك ألجـــــل تـــــبريـــــد املـــــاء ام؛ وإنـــــما تـــــنقضي الحـــــمَّ الحـــــمَّ
230وتــرطــيبه، فــإنَّ مــا يتشــربــه الــبدن مــن مــاء الحــمام يــعود إلــى طــبعه فــيبرد 

 . 231فيه ويرطب

: املرأة ال تكون ذات يمينني.  232  قال أبقراط

: قـد يـوجـد مـن الـرجـال مـن يـكون جـانـباه قـويـني، ويـقال ملـن هـو  233  الشـرح

كـذلـك أنـه ذو يـمينني، واملـرأة ال يـكون فـيها، وذلـك لـضعف حـرارتـها وعـصبها 
 . 234وعضلها

TH2.225	حار	:L4	C5DK4,	[  . حارًا

TH2.226	om.	L4:	C5DK4,	[  . كثيرا

L4.227	om.	C5DK4.	يريد أنه كثير		:TH2	[  . أي كثير

C5DK4.228	أنه ليس يصبه 		:L4	TH2,	[  . ليس أنه يصب

L4.229	TH2,	om.	C5DK4:	[  . ذلك

C5DK4.230	وأما	:L4	TH2,	[  . فيبرد

C5DK4.231	om.	L4:	TH2,	[   . فيه ويرطب

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

233	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.234	عصبها وعضلها وحرارتها	:L4	TH2,	[  . حرارتها وعصبها وعضلها
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: مـن كُــوي أو بُـطَّ مـن املـتقيحني فخـرجـت مـنه مِـدَّة  235  قـال أبـقراط

بـــــيضاء نـــــقية، فـــــإنـــــه يســـــلم؛ وإن خـــــرجـــــت مـــــنه مِـــــدَّة حـــــمائـــــية 
، فإنه يهلك.  236منتنة

: [187a	C5DK4] إنـــما تـــكون املِـــدَّة حـــمائـــية مـــنتنة إذا كـــان  237  الشــرح

جــــوهــــرهــــا بــــارًدا، وإذا كــــان كــــذلــــك فــــال مــــحالــــة أنــــها تــــكون قــــد أفســــدت مــــا 
يـــــجاورهـــــا مـــــن األعـــــضاء، وأعـــــضاء الـــــصدر كـــــلها كـــــريـــــمة شـــــريـــــفة، فـــــيكون 

فسادها مهلًكا. 

: مَـْن كـانـت فـي كـبده مِـدَّة فـُكوي فخـرجـت مـنه مِـدَّة  238  قـال أبـقراط

، فــإنــه [178b	TH2] يســلم، وذلــك أنَّ تــلك املِـدَّة  240بــيضاء نــقية 239

241فــي غــشاء الــكبد؛ وإن خــرج مــنه شــيء شــبيه بــثفل الــزيــت، 

  . 242هلك

: إنـــــما تـــــكون هـــــذه املِـــــدَّة بـــــيضاء نـــــقية إذا كـــــان جـــــرم الـــــكبد  243  الشـــرح

ســـــليًما، حـــــتى تـــــكون الـــــقوى املـــــنضجة [96b	L4] صـــــحيحة، وإنـــــما يـــــكون 

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

236	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . منتنة

237	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

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

L4.239	TH2,	om.	C5DK4:	[  . نقية

C5DK4.240	املادة منه	:L4	TH2,	[  . املدة

C5DK4.241	فإن	:L4	TH2,	[  . وإن

242	L4.	فإنه يهلك	:C5DK4	TH2,	[  . هلك

243	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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244جــرمــها ســليًما إذا لــم تــكن املِــدَّة مــتولــدة فــيها، فــإنَّ املــتولــدة فــيها تفســد 

245جــــرمــــها، ويــــلزم ذلــــك أن تفســــد تــــلك املِــــدَّة فــــتكون عــــفنة حــــمائــــية مــــنتنة؛ 

247فــإذا لــم تــكن املِـدَّة حــينئٍذ فــي جــرم الــكبد، فــهي فــي غــشائــها. بــقي  246

248فـــــي عـــــبارتـــــه إشـــــكال، وذلـــــك أنَّ الـــــغرض أنَّ املِـــــدَّة فـــــي الـــــكبد، وحـــــينئذٍ 

	C5DK4] :يســـتحيل أن تـــكون فـــي غـــيرهـــا، فـــال تـــكون فـــي الـــغشاء. جـــوابـــه
187b249] إنَّ املراد بالكبد ما يعم جرمها من الغشاء. 

: إذا كــــان فــــي الــــعينني وجــــعٌ، فــــاْسقِ صــــاحــــبه  250  قــــال أبــــقراط

ام وصـب عـليه [179a	TH2] مـاء  251شـرابًـا صـرفًـا، ثـم أدخـله الحـمَّ

حارًا كثيرًا، ثم افصده. 

: املـــراد بهـــذا الـــوجـــع مـــا يـــكون مـــزمـــنًا، ولـــذلـــك قـــال: "إذا  253  الشــرح 252

كـــان فـــي الـــعينني وجـــع" فـــإنَّ عـــادتـــه أن يـــقول فـــي الحـــديـــث: إذا عـــرض، أو 
إذا حـدث، أو مَــن أصـابـه، ومـا أشـبه ذلـك. وإنـما يـكون وجـع الـعينني مـزمـنًا 

C5DK4.244	املتولدة	:L4	TH2,	[  . متولدة

C5DK4.245	املادة	:L4	TH2,	[  . املدة

C5DK4.246	وإذا	:L4	TH2,	[  . فإذا

C5DK4.247	تبقى	:L4	TH2,	[  . بقي

C5DK4.248	عبارتها	:L4	TH2,	[  . عبارته

C5DK4.249	مع	:L4	TH2,	[  . من

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

C5DK4.251	على رأسه	:L4	TH2,	[  . عليه

252	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.253	وكذلك	:L4	TH2,	[  . ولذلك
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255مــــع صــــالح الــــتدبــــير إذا كــــانــــت املــــادة شــــديــــدة الــــغلظ والــــلزوجــــة، وال  254

256يــكون الــبدن حــينئٍذ نــقيًّا، ألنَّ الــغرض صــواب الــتدبــير، وأهــم الــواجــبات 

فــيه تــنقية الــبدن، فــلذلــك يــحتاج فــي إبــراء ذلــك الــوجــع إلــى اســتفراغ املــادة 
257الــــتي فــــي الــــعينني فــــقط، وإنــــما يــــكون ذلــــك بــــعد تــــلطيفها حــــتى يسهــــل 

ام بــعده إن احــتيج  إخــراجــها، وذلــك يــتم بــسقي الشــراب الــصرف، ثــم الحــمَّ
إلــيه، وبــعد ذلــك يخــرج بــالــفصد، أعــني الــعروق الــتي تســتفرغ مــن الــعينني 

خاصة، وهي عروق املاقني وما [179b	TH2] أشبهها. 

  #قـــال أبـــقراط: إذا حـــدث بـــصاحـــب االســـتسقاء ســـعال، فـــليس 
يُرجى. 

258  الشرح: قد تقدم بحث هذا فيما سلف 

: تـــقطير الـــبول وعســـره يحـــلهما شـــرب الشـــراب  259  قـــال أبـــقراط

والفصد، وينبغي أن تقطع العروق الداخلة. 

254	L4.	اصطالح	.TH2	إصالح	:C5DK4	[  . صالح

C5DK4.255	وإذا	:L4	TH2,	[  . إذا

L4.256	TH2,	ويكون	:C5DK4	[  . وال يكون

L4.257	TH2,	om.	C5DK4:	[  . ذلك

258  . قال أبقراط: إذا حدث بصاحب االستسقاء سعال فليس يرجى. الشرح: قد تقدم بحث هذا فيما

.L4	TH2,	om.	C5DK4:	[ سلف

259	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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ـا أنَّ هــذا يــنفع فــيه الــفصد، وأنَّ الــفصد يــنبغي أن يــكون  : أمّـَ 260  الشـرح

262مـــن الـــعروق الـــداخـــلة، فـــقد ذكـــرنـــا أواًل مـــا يـــعرف مـــنه ذلـــك. وأمـــا أنَّ  261

263ذلك ينحل بشرب الشراب، فلما فيه من اإلدرار مع العطرية القوية. 

  #قـال أبـقراط: إذا ظهـرت الحـمرة فـي مـقدم الـصدر فـيمن اعـترتـه 
الــذبــحة، كــان ذلــك دلــياًل محــموًدا، ألن املــرض يــكون قــد مــال إلــى 

خارج. 

   . 264  الشرح: تحقيق هذا قد ذكرناه فيما سلف

: مَـن أصـابـه فـي دمـاغـه الـعلة الـتي [97a	L4] يـقال  265قـال أبـقراط

، فــإنــه يهــلك فــي ثــالثــة أيــام، فــإن جــاوزهــا  267لــها ســقاقــيلس 266

فإنه يبرأ. 

260	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

261	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . ما

262	TH2.	يعمد	.L4	يعمل	:C5DK4	[  . يعرف

C5DK4.263	االضرار	:L4	TH2,	[  . اإلدرار

264  . قال أبقراط: إذا ظهرت الحمرة في مقدم الصدر فيمن اعترته الذبحة، كان ذلك دلياًل محموًدا،

	,TH2	om.	C5DK4:	[ألن املرض يكون قد مال إلى خارج. الشرح: تحقيق هذا قد ذكرناه فيما سلف

L4.

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

266	L4.	سفافلوس	:C5DK4	سقافلس	:TH2	[  . سقاقيلس

C5DK4.267	فهو	:L4	TH2,	[  . فإنه
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: سقاقــــــــــــــيلس يــــــــــــــقال حــــــــــــــقيقة عــــــــــــــلى فــــــــــــــساد الــــــــــــــعضو،  269  الشــــــــرح 268

270وغـــانـــغرايـــا مـــقدمـــته، ويـــقال مـــجازًا عـــلى ورم فـــلغمونـــي مـــن دمٍ عـــفن فـــي 

جــــــوهــــــر الــــــدمــــــاغ وهــــــو املــــــراد هــــــهنا، ولهــــــذا قــــــال: "الــــــعلة الــــــتي يــــــقال لــــــها 
" ومـــــثل هـــــذا الـــــورم ال يـــــصبر عـــــليه  272ســـــقاقـــــلس #ولـــــم يـــــقل ســـــقافـــــلس 271

273عـــــضو رئـــــيس #رطـــــب شـــــديـــــد الـــــقبول لـــــلفساد أكـــــثر [180a	TH2] مـــــن 

274ثالثة أيام، فإن جاوزها فإنه يبرأ، ألنه لم يُجاوزها إال لقوة قوية جًدا.  

: الـــعطاس يـــكون مـــن الـــرأس إذا ســـخن الـــدمـــاغ  275  قـــال أبـــقراط

ورطــب املــوضــع الــخالــي الــذي يــكون فــي الــرأس، فــانحــدر الــهواء 
الـذي فـيه فـسمع لـه صـوت؛ ألنَّ نـفوذه وخـروجـه يـكون مـن مـوضـعٍ 

 . ضيقٍ

: مــــعناه: الــــعطاس يــــتكون مــــن الــــرأس عــــلى هــــذه الــــصفة، ال  276  الشــرح

277أنــــــه [194a	C5DK4] ال يــــــكون إال مــــــن الــــــرأس، بــــــل إنــــــه إذا كــــــان مــــــن 

268	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

269	L4.	سفافلوس	:C5DK4	سقافلس	:TH2	[  . سقاقيلس

270	L4.	وغانرغايا	:C5DK4	TH2,	[  . وغانغرايا

271	L4.	سفاقلوس	:C5DK4	سقافلس	:TH2	[  . سقاقلس

L4.272	TH2,	om.	C5DK4:	[  . ولم يقل سقافلس

C5DK4.273	om.	L4:	TH2,	[  . رطب شديد القبول للفساد

C5DK4.274	يتجاوزها	:L4	TH2,	[  . يجاوزها

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

276	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

277	L4.	ألنه	:C5DK4	TH2,	[  . ال أنه
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الـرأس فـهو يـكون بهـذه الـصفة، وهـي أن يـسخن الـرأس، أعـني بـذلـك دفـعة، 
279كــــما يــــعرض عــــند الــــتعرض لــــلشمس الــــحارة أو اســــتنشاق األشــــياء  278

280الـحارة، ويـعرض لـه عـن هـذه الـسخونـة رطـوبـة تـسيِّلها. ويـعني بـاملـوضـع 

281الــخالــي: الــبطن الــحاوي لــلدمــاغ، فــيعرض مــن ذلــك إيــذاء الــدمــاغ، إمــا 

	TH2] بـــأن يـــتولـــد مـــن تـــلك الـــرطـــوبـــة ريـــح، أو بـــأمـــٍر آخـــر، ويـــحوج ذلـــك إلـــى
180b] انــــقباض الــــدمــــاغ لــــدفــــعه مــــع الــــهواء املجــــذوب بــــاالســــتنشاق، وإذا 
282انـدفـع املجـموع -وانـدفـاعـه يـكون مـن مـوضـعٍ ضـيٍِّق- حـدث مـنه الـصوت 

ــد  املـــعروف. واملـــقصود بـــالـــهواء املجـــذوب: االســـتعانـــة عـــلى الـــدفـــع، فـــإنَّ املـــتولّـِ
، فــــال تــــتمكن الــــقوة مــــن دفــــعه مــــا لــــم يــــكن الــــهواء  283مــــن الــــريــــح يــــكون قــــلياًل

الــخارجــي. فــإذا كــان مــع الــتسخني قــبض، كــان حــدوث الــعطاس أكــثر، ألنَّ 
الـقوة الـقابـضة تـعني عـلى حـبس مـا يـتولـد مـن الـريـح، فـيكون إيـذاءهـا لـلدمـاغ 
ا كـان املـورد مـركـبًا مـن جـزء حـار وجـزء قـابـض ال جَــــرَم صـار يـولّـِد  أكـثر. ولــمَّ
284الــعطاس، ولــكن [97b	L4] لــضعف قــوتــيه املــسخنة والــقابــضة إنــما يــولّـِـد 

ذلـــــك فـــــي األبـــــدان املســـــتعدة [194b	C5DK4] لـــــه، إمـــــا بســـــبب قـــــوة حـــــرارة 
285الـــرأس، أو بســـبب ضـــيق املـــنافـــذ، وكـــلما كـــان [181a	TH2] هـــذا املـــنفَذ 

C5DK4.278	om.	L4:	TH2,	[  . الحارة

L4.279	TH2,	شم	:C5DK4	[  . استنشاق

280	L4.	وعنى	.TH2	ونعني	:C5DK4	[  . ويعني

281	C5DK4.	L4,	om.	TH2:	[  . ذلك

L4.282	TH2,	فاندفاعه	:C5DK4	[  . واندفاعه

283	C5DK4.	قلياًل	.add	[  . قلياًل

284	L4.	لقوته	:C5DK4	TH2,	[  . قوتيه

285	TH2.	om.	C5DK4:	L4,	[  . هذا
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أكــثر ضــيًقا، كــان الــصوت أقــوى؛ ولهــذا يــحصل لــبعض الــناس صــوت قــوي 
عند العطاس؛ وسبب ذلك قد ذكرناه في كتبنا املوسيقية. 

: مَـــن كـــان بـــه وجـــع شـــديـــد فـــي كـــبده فحـــدث بـــه  286  قـــال أبـــقراط

ى، حلَّت ذلك الوجع عنه.  ُحمَّ

: سـبب ذلـك أنَّ هـذا الـوجـع إنـما يـكون مـن ريـاح قـويـة غـليظة،  287  الشـرح

289ولـذلـك قـال: "مَـن كـان بـه" يـريـد أنـه كـان مـن مُـدَّة طـويـلة، وإنـما يـكون  288

كــذلــك إذا كــانــت تــلك الــريــح غــليظة. ويــريــد بــالــكبد، لــيس الــعضو وحــده بــل 
290املـكان املـعروف بـها؛ ولـذلـك لـو كـانـت هـذه الـريـح خـارج الـكبد وفـيما دون 

292الشـراسـيف، كـان األمـر كـذلـك؛ وسـبب انـحالل الـوجـع انـحالل الـريـح  291

ى.  بهذه الُحمَّ

، فـلذلـك  ى لـم تـكن قـبل ذلـك ى" يُـفهم مـنه أنَّ الحُــــمَّ 293  قـولـه: "فحـدث بـه حُــــمَّ

ال [181b	TH2] يـدخـل فـي ذلـك مـا يـكون مـن األوجـاع عـن ورم، فـإنَّ أورام 
ى.  294األحشاء [C5DK4] املوجعة بقوٍة، وهي الحارة، يلزمها الُحمَّ

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

287	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.288	أن	:L4	TH2,	[  . أنه

289	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . كان

290	L4.	وكذلك	:C5DK4	فلذلك	:TH2	[  . ولذلك

C5DK4.291	وسببه	:L4	TH2,	[  . وسبب

C5DK4.292	om.	L4:	TH2,	[  . انحالل الريح

C5DK4.293	om.	L4:	TH2,	[  . ذلك

294	TH2.	فهي	:C5DK4	هي	:L4	[  . وهي
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: مــــن تــــحيَّز فــــيه #بــــلغم فــــيما بــــني املــــعدة  296  قــــال أبــــقراط 295

والـحجاب فـأحـدث بـه وجـًعا إذ كـان ال مـنفذ لـه، وال إلـى واحـد مـن 
الــــفضاءيــــن، فــــإنَّ ذلــــك الــــبلغم إذا جــــرى مــــنه فــــي الــــعروق إلــــى 

املثانة، انحلَّت عنه علَّته. 

: مَـــن تــحيَّز فــيه بــلغم فــيما بــني املــعدة والــحجاب بســبب أنــه ال  297  الشـرح

مــــــنفذ لــــــه، وال إلــــــى واحــــــٍد مــــــن الــــــفضاءيــــــن، أعــــــني فــــــضاء املــــــعدة والــــــفضاء 
الـخارجـي، فـأحـدث بـه وجـًعا، وسـبب ذلـك الـوجـع هـو مـا يـتولـد مـن ذلـك الـبلغم 
298املـحتبس مـن الـريـح املـمددة، فـإنَّ ذلـك الـبلغم إذا جـرى فـي الـعروق إلـى 

املـثانـة، انحـلَّت عـنه عـلَّته؛ ألنَّ الـبلغم إذا انـدفـع بـطل #تـولـيده لـلريـح، فـيزول 
299ســبب الــوجــع. وهــذه الــعروق [182a	TH2] هــي عــروق الــثرب، وجــريــان 

الـبلغم فـيها بـأن يَـْلطُف ويـنفذ مـن فـوهـاتـها إلـى تـجاويـفها ويـندفـع إلـى الـكلى 
واملثانة. 

  #قـال أبـقراط: مـن احـتاج إلـى أن يخـرج مـن عـروقـه دم، فـينبغي 
أن يقطع له الِعْرق في الربيع. 

300  الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف 

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

C5DK4.296	ورم من	:L4	TH2,	[  . بلغم فيما بني

297	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.298	om.	L4:	TH2,	[  . ذلك

C5DK4.299	om.	L4:	TH2,	[  . توليده للريح فيزول سبب الوجع وهذه العروق هي عروق

300  . قـــال أبـــقراط: مـــن احـــتاج إلـــى أن يخـــرج مـــن عـــروقـــه دم، فـــينبغي أن يـــقطع لـــه الـــِعْرق فـــي الـــربـــيع.

.L4	TH2,	om.	C5DK4:	[الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف
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: مَـــْن امـــتألت [98a	L4] كـــبده مـــاء ثـــم انفجـــر  302  قـــال أبـــقراط 301

ذلك املاء إلى الغشاء الباطن، امتأل بطنه ماء ومات. 

: قــد يــعرض فــي الــكبد نــفَّاطــات فــيها مــائــية كــثيرة، ثــم تنفجــر  303  الشـرح

305إلــى خــارجــها فــتحصل تــلك املــائــية فــي فــضاء الــبطن، وتــكون قــتَّالــة؛  304

ألنَّ تــلك املــادة تــكون حــادة لــذاعــة ألجــل طــول بــقائــها فــي عــضٍو حــاٍر، وهــو 
الكبد، فيفسد جرم املعا واألغشية، ويلزم ذلك املوت. 

: القلق والــــــتثاؤب واالقــــــشعرار يــــــبرئــــــه شــــــرب  306  قــــــال أبــــــقراط

308الشراب إذا مزج واحٌد سواء بواحٍد سواء.  307

: الـقلق حـالـة تـوجـب سـرعـة انـتقال اإلنـسان مـن هـيئة إلـى هـيئة  309  الشـرح

بســبب املــلل مــن الــهيئات، وأكــثره ملــادة [3a	C5DK4] يتشــربــها فــم املــعدة، 
310[182b	TH2] هــــــي مــــــن الــــــرداءة بــــــحيث تــــــوجــــــب الــــــقلق. وأمــــــا الــــــتثاؤب 

والــــتمطِّي فيحــــدثــــان لــــفضول تــــحتبس فــــي الــــعضل تــــروم الــــطبيعة بــــالحــــركــــة 

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

C5DK4.302	امتال	.L4	TH2,	امتلت	.corr	[  . امتألت

303	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

L4.304	TH2,	لتحصل	:C5DK4	[  . فتحصل

L4.305	TH2,	فتكون	:C5DK4	[  . وتكون

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

C5DK4.307	واحًدا	:L4	TH2,	[  . واحد

308	L4.	om.	C5DK4:	TH2,	[  . سواء

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

C5DK4.310	om.	L4:	TH2,	[  . هي



!  37

Pormann et al.  Ibn al-Nafīs’s Commentary on the Hippocratic Aphorisms Book 7
  

دفـــعها بـــالتحـــليل، وهـــذه الـــفضول إذا زادت أوجـــبت اإلعـــياء، فـــإن زادت عـــن 
311ذلـك أوجـبت االقـشعرار ثـم الـنافـض، والشـراب املـمزوج مـناصـفة يـشفي 

من ذلك إلنضاجه الرطوبات وترقيقها وتحليلها وتفتيح املسام. 

  #قـال أبـقراط: مـن خـرجـت بـه بـثرة فـي إحـليله، فـإنـها إذا تـقيحت 
وانفجرت انقضت علَّته. 

312  الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف 

: َمن تزعزع دماغه، فإنه يصيبه من وقته سكتة.  313  قال أبقراط

: قـــــد يـــــعرض لـــــلدمـــــاغ عـــــند ضـــــربـــــٍة تـــــقع عـــــليه أو صـــــدمـــــة أو  314  الشـــرح

ســــــقطة، اضــــــطراب شــــــديــــــٌد يــــــسمى الــــــتزعــــــزع، فــــــيعرض [3b	C5DK4] لــــــه 
ضــــعف مــــفرط وقــــبول تــــام لــــتوجــــه املــــواد إلــــيه، وذلــــك يــــعده لــــلسكتة، ويــــكون 

حدوثها سريًعا لشدة القبول. 

: مَـــن كـــان لحـــمه رطـــبًا فـــينبغي [183a	TH2] أن  315  قـــال أبـــقراط

يجوع، فإنَّ الجوع يجفف األبدان. 

C5DK4.311	أحدثت	:L4	TH2,	[  . أوجبت

312  . قـال أبـقراط: مـن خـرجـت بـه بـثرة فـي إحـليله، فـإنـها إذا تـقيحت وانفجـرت انـقضت عـلَّته. الشـرح: قـد

.L4	TH2,	om.	C5DK4:	[بيَّنا هذا فيما سلف

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

314	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

315	L4.	أبقراط	:C5DK4	TH2,	[  . قال أبقراط
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، ومَــن كـان لحـمه كـذلـك فـينبغي  : اللحـم الـرطـب هـو الـرهـل 317  الشـرح 316

، ولـــــيقّل اســـــتعداده لـــــالنـــــفعاالت  318أن تـــــقلَّل رطـــــوبـــــاتـــــه لـــــيزول ذلـــــك الـــــرهـــــل

ولـلعفونـة، والـجوع يـفعل ذلـك ألنَّ األسـباب املحـلِّلة مـوجـودة، فـإذا انـقطع عـن 
البدن مادة الرطوبة، جفَّ ال محالة. 

319  #قـــال أبـــقراط: مـــتى كـــانـــت  تحـــدث فـــي الـــبدن كـــله تـــغايـــير 

ويـبرد بـرًدا شـديـًدا، ثـم يـسخن أو يـتلون بـلون ثـم يـغيره ويـتحول 
إلى غيره، أنذر ذلك بطول من املرض.  

320  الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف من هذا 

: [196a	C5DK4] الــــَعَرق الــــكثير الــــذي  321  [98b	L4] قــــال أبــــقراط

يجــــري دائــــًما –كــــان حــــارًا أو بــــارًدا- يــــدّل عــــلى أنــــه يــــنبغي أن 
يخـــرج مـــن الـــبدن رطـــوبـــة، أمـــا فـــي الـــقوي فـــمن فـــوق، وأمـــا فـــي 

الضعف فمن أسفل. 

: أمــا داللــة هــذه الــحالــة عــلى أنــه يــنبغي أن يخــرج مــن الــبدن  322  الشـرح

رطـــوبـــة فـــظاهـــر، وأمـــا أنَّ ذلـــك يـــنبغي أن يـــكون فـــي الـــقوّي مـــن فـــوق، وفـــي 

316	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح

C5DK4.317	املترهل	:L4	TH2,	[  . الرهل

C5DK4.318	الترهل	:L4	TH2,	[  . الرهل

L4.319	TH2,	om.	C5DK4.	ill.	conieci:	[  . متى كانت

320  . قال أبقراط: متى كانت تحدث في البدن كله تغايير ويبرد برًدا شديًدا، ثم يسخن أو يتلون بلون

	[ثم يغيره ويتحول إلى غيره، أنذر ذلك بطول من املرض. الشرح: قد بيَّنا هذا فيما سلف من هذا
C5DK4:	om.	TH2,	L4.

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

322	L4.	شرح	:C5DK4	TH2,	[  . الشرح
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الـضعيف مـن أسـفل؛ فـألنَّ هـذه الـرطـوبـة البـد وأن تـكون عـن أغـذيـة #زائـدة؛ 
323فــإمــا أن تــكون أغــذيــة [183b	TH2] بــعيدة العهــد بــاالســتعمال، فــتكون 

تــــلك الــــرطــــوبــــة قــــد انــــبثَّت فــــي األعــــضاء وهــــي متحــــركــــة إلــــى ظــــاهــــر الــــبدن؛ 
325ولــذلــك يجــري مــنها الــعرق، وال بــد وأن يــكون مــا غَــُلظ مــنها مــحتبًسا  324

326فـي الـعضل، فيحـدث اإلعـياء وكـالل األعـضاء، والـناس يـعبرون عـن ذلـك 

بــالــضعف، وهــؤالء إذا اســتُفرغــوا بــالــدواء؛ وجــب أن يــكون ذلــك #بــاإلســهال؛ 
328ألنَّ الــقيء ال يخــرج املــواد الــقريــبة مــن الجــلد، أو يــكون عــن أغــذيــة  327

قـــــريـــــبة العهـــــد بـــــالـــــتناول، فـــــال يـــــكون قـــــد احـــــتبس مـــــنها مـــــا يـــــوجـــــب اإلعـــــياء 
والـــــــكالل، فـــــــيكون #أصـــــــحاب ذلـــــــك أقـــــــويـــــــاء، أي أنـــــــهم ال يـــــــشكون الـــــــكالل 
329الـــذي [196b	C5DK4] يـــعبر عـــنه بـــالـــضعف، وهـــؤالء ال يـــحتاجـــون إلـــى 

اإلســهال؛ ألنَّ مــا يــحتاجــون إلــى إخــراجــه مــن الــرطــوبــات الــرديــئة إنــما هــو 

C5DK4.323	om.	L4:	TH2,	[  . زائدة، فإما أن تكون أغذية

C5DK4.324	وكذلك	:L4	TH2,	[  . ولذلك

C5DK4.325	فالبد	:L4	TH2,	[  . والبد

326	L4.	وكال	:C5DK4	TH2,	[  . وكالل

327	L4.	باإلعالل وضعف املواد	:C5DK4	TH2,	[  . باإلسهال ألن القيء ال يخرج املواد

328	L4.	الحدية	:C5DK4	TH2,	[  . أغذية

C5DK4.329	ill.	L4:	TH2,	[ . أصحاب ذلك أقوياء، أي أنهم ال يشكون الكالل الذي
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فـــــي املـــــعدة ونـــــواحـــــيها، ومـــــتى كـــــان كـــــذلـــــك، وجـــــب [184a	TH2] أن يـــــكون 
 . 330االستفراغ بالقيء، وهو املراد باالستفراغ الذي من فوق

330 والحمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني، وال حول وال قوة إال باهلل العظيم، اللهم صل	.add	[  . فوق

 تم شرح الفصول	.add	TH2.	على نبي الرحمة وشفيع األمه وأبي األئمة محمد وآله الطيبني الطاهرين.
 على يد أحمد ابن عبد الرحمن ابن عمرو وذلك في سادس وعشرين من رمضان املبارك من سنة أربعة
 ومن هاهنا لنختم الكتاب ونستعني باهلل وحده وهو	.add	L4.	وعشرين وسبعمائة هجرية والحمد هلل وحده
 حسبنا ونعم الوكيل. تم كتاب شرح فصول الفاضل أبقراط والحمد هلل وحده والصالة والسالم على سيد
	.C5DK4	املرسلني محمد وآله الطاهرين


